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KRISLAI
Willkie Kalbės Per Radiją.
Brooklynieči^ Masinis

Mitingas.
Apie Šeši Šimtai Nariu 

Kariuomenėje.
400 Intelektualų Balsas.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $0.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Ruduo jau gerokai įpusėjo. 
Gelsta ir krinta medžių lapai. 
Diena vis trumpėja. Padangė 
darosi niūresnė. Tačiau antro
jo fronto Europoje dar vis nė
ra, nors jis buvo žadėtas ati-! 
daryti šiemet.

Bet žmonės nesiliauja jo 
reikalavę. Ne kartą buvo ra
šyta ir aiškinta, kad šis karas 
yra žmonių karas, todėl visai 
natūralu, jeigu plačiosios žmo
nių masės kelia savo balsą, 
reikalaujant atidaryti antrąjį 
frontą.

Pirmadienį per radiją kal
bės Wendell L. Willkie. Me- 

• narna, jis išduos žmonėms ra
portą iš savo kelionės Tarybų 
Sąjungoj ir Chinijoj, pabrėž
damas antrojo fronto atidary-1 
mo reikalingumą.

šiandien, penktadienį, Brook-i 
lyno lietuviai susirinks į Grand j 
Paradise salę susipažinti su 
bėgamaisiais dienos klausi
mais. Podraug jie minės Di
džiosios Spalių Revoliucijos 
25-rių metų sukaktį.

Kūne tik turėsite laiko, da-i 
lyvaukit mitinge. Apart kalbė^ 
tojų, bus graži koncertinė, 
programa.
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FELDMARŠALAS J. C. SMUTS RAGINA PRADĖT OFENSYVJį
Roosevelt Pareiškė: 
'Ateisime Pagalbon7

Sovietų Žmonėms
MASKVA, spal. 22. — Prezidentas Rooseveltas at

siuntė gilios pagarbos pareiškimą Sovietų žmonėms už 
narsią kovą prieš vokiečius. Prezidento pareiškimas, at
ėjęs per Russian War Relief (Karinės Rusam Pagalbos) 
komitetą, buvo paskelbtas per Maskvos radiją. Jis sakė:

“Narsūs jūsų pasipriešinimo žygiai davė mums laiko 
pasigaminti ginklų, kad mes galėtume paskirtu laiku 
ateiti jum pagalbon ir prisidėti prie triumfuojančios jū
sų pergales. Mes, Amerikos žmones, didžiuojamės būda-* 
mi jūsų sąjungininkais.”

Amerika Neteko Dviejų 
Naikintuvų; Sužalojo Du 
Karinius Japonų Laivus

♦ ______ ■■ ■■■ - -_______________

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 21. — Jungtinių Valstijų lai

vyno departmentas išleido šitokį pranešimą:

Rusija Neša Daugiai! 
Negu Savo Dalį Karo 
Naštos, — Sako Smuts

LDS organas “Tiesa” rašo: 
“Jeigu kada nors mums rei-i 

kėjo budavoti LDS, tai dabar; 
tuo labiau. Karo metu labai 
svarbu turėti tvirtos organiza- į 
cijos, kurios kovoja prieš fa
šizmą. LDS kaip tik yra tokia 
organizacija, kuri nuo pat su- 
sitvėrimo energingai kovoja 
prieš fašizmą. Dabar jinai pri
sideda prie didžiųjų karo pa
stangų, aktyviai remia prez.1 
Roosevelto programą. Apie še-' 
ši šimtai mūsų LDS narių jau
nuolių jau randasi karinėje 
tarnyboje. Nemažai LDS na-! 
rių yra veik visuose karo fron
tuose.

“Tokia organizacija, kaip 
LDS, turi būt tvirta, galinga. 
Jinai turi būt skaitlingiausia 
lietuvių organizacija. Hitleris 
bijo tvirtų priešfašistinių orga
nizacijų. Hitlerio agentai dar
buojasi, kad jų augimui visaip 
pakenkti. Bet mes žiūrėkime, 
kad hitlerizmui čia nepavyktų, 
kad mūsų priešfašistinės orga
nizacijos smarkiai augtų, gra
žiai bujotų, smarkiai fašizmą 
muštų.”

Apie šeši šimtai LDS narių 
kariuomenėje! Tai didelė 
skaitlinė. Tarp tų šešių šimtų 
yra veikliausių narių, kurie 
daug organizacijai dirbo.

Bet tai ne viskas. Dar ne
mažai LDS narių jaunų vyrų 
bus pašaukta į armiją. Aišku, 
tuomi Susivienijimas gali tik 
pasididžiuoti.

Dabar turėtų smarkiai su- 
, krusti LDS narės moterys, — 

jos privalo užimti vietas tų, 
kurie išėjo ginti mūsų, kraštą.

Kai karas bus laimėtas, kai 
mūsų vyrai sugrįš, jie bus dė
kingi tiems, kurie organizaci
ją ugdė.

400 žymių amerikiečių, — 
artistų, muzikų, mokytojų, vi
suomenininkų,—pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui pareiški
mą, raginantį nutraukti dip
lomatinius ryšius su Ispanijos 
fašistine valdžia.

“Fašizmas yra kultūros prie
šas,” skamba pareiškime. 
Franko fašizmas nėra nei kiek 
geresnis už Hitlerio fašizmą. 
Ispanijos fašistai sukaitę dar
buojasi Lotynų Amerikoje 
prieš Jungtines Valstijas ir vi
sas Jungtines Tautas. Tuo pa
čiu sykiu mes palaikome dip
lomatinius ryšius su ta val
džia, kuri gelbsti Hitleriui, ku
ri įeina į fašistinę Ašį.

X Daugelis Amerikos žmonių 
jau senai reikalauja nutraukti 
ryšius ne tik su fašistine Ispa
nija, bet ir su fašistine Suomi
ja ir su Vichy valdžM.
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"LAISVES" VAJUS
J. Bakšys, iš Worcester, Mass., prisiuntė tris naujus 

skaitytojus ir daug atnaujintų prenumeratų. Jis dabar 
jau antroj vietoj — pralenkė drg. Stripeiką. Saugokis, 
drauge Bakšy, laikykis stipriai, nes žinai, kad Stripeiką 
pilnas surprizų! Mūsų draugės pirmavietės iš Waterbu
ri o dar vis stipriai laikosi.

J. J. Mockaitis, iš Bridgeport, Conn., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir keletą atnaujintų. Jis nušoko į 
dovanų skyrių.

S. Puidokas, iš Rumford, Me., taipgi gražiai pakilo 
punktais; dabar vėl randasi dovanų skyriuje.

Drg. žemaitis, iš Baltimore, .Md., prisiuntė daugiau 
atnaujinimų ir po biskį eina link viršaus punktuose.

Šį kartą prisidėjo du vajininkai prie lentelės, tai 
draugė H. žukienė, iš Binghamton, N. Y., (ji dirbs var
du ALDLD Moterų 20 kp.) ir drg. J. Jaskevičius, iš 
Hudson, Mass., kuris visuomet sunkiai darbavosi va
juose gauti naujų skaitytojų.

“Laisvės” Bendrovės direktoriai, norėdami, kad va
jus būtų sėkmingas, paskyrė stambias pinigines dova
nas dalyvaujantiems konteste gavimui “Laisvei” nau
jų skaitytojų.

Dovanos yra sekamos:
1—$50 U. S. War Bond; 2—$30 cash; 3—$25 cash; 4 

—$25 IT. S. War Bond; 5—$20 cash 6—$18 cash; 7—$15 
cash; 8—$10 cash; 9—$7 cash ir 10—$5 cash.

Svinkunienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn.........811
J. Bakšys, Worcester, Mass........................................... 712
A. Stripeiką, Elizabeth, N. J........................................ 602
K. Žukauskiene, Newark, N. J.................................. 540
Philadelphijos Vajininkai............................................ 509
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn................................. 370
V. J. Stankus, Easton, Pa.......................................... 288
S. Puidokas, Rumford, Me............................................286
S. Penkauskas — P. Tamašauskas, Lawrence, Mass. 280
P. Beeis, Great Neck, N. Y..........................................253

J. Žilinskas, Lewiston, ■ Me. ...................................>. 230
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. ....................................... 199
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J.................... 171
Baltimorės Vajininkai..................................................160
J. Rudmanas, New Haven, Conn........ ......................... 148
J. Burba, So. Boston, Mass. ................................... 108
J. Margaitis, Windsor, Conn. .. ...................   108
A. Marshall, Torrington, Conn. ................................ 106
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.................................. 102
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .................................  96
R. Mizara. Brooklyn, N. Y......................................... 92
J. Jaskevičius, Hudson, Mass.................................  88
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................. 87
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. .................................”84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.................................. 84
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. ................................. 76
J. Vitkunas, Nanticoke, Pa...........................>...... 72
J. Blažonis - R. Čiulada, Lowell, Mass..................... 72
J. Grybas, Norwood, Mass.................................  72
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J.............................. 60
A. Totorėlis, Hartford, Conn.............. ....................... 60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa................................  60
J. Kalvelis, Bridge water, Mass................................. 48
M. Slekienė, Gardner, Mass. .............................  48
J. Ramanauskas, Minersville, Pa................................ 42
ALDLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y............... 42
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.................................. 40
D. M. Šolomskas, B’klyn, N. Y.................................. 26
V. Kelmelis, Torrington, Conn....................... •.......... 24
P. šolomskas, B’klyn, N. Y...................................  24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.................................. 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y................................  20

“Laisves” Administracija

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Kautynėse ties Saliamono salomis per kelias paskuti

nes dienas japonai nuskandino karinius Amerikos lai
vus - naikintuvus “Meredith’ą” ir “O’Brien’ą.” Dar ne
gauta pranešimo apie skaičių žuvusių bei sužeistų mū
sų jūreivių, bet manoma, jog išgelbėta visa “O’Brieno” 
įgula ir daug “Mereditho”1 įgulos narių. Kai tik bus 
gauta žinių, tuojau bus telegrafuota artimiausiems žu
vusiųjų giminėms.

Vis matoma dideli skaičiai priešų laivų srityje šiauri
nių Saliamonų salų, o ties pietinėmis Saliamono salomis 
amerikiečių jėgos užtiko ir atakavo mažas grupes japo
nų laivų. Menkai tebuvo kariuomenės veiksmų paskuti
nėmis dienomis pačioje Guadalcanal saloje. Mūsų orlai
viai vis bombarduoja japonų pozicijas.

Spalių 19 d. popiet priešų orlaiviai atakavo mūsų po
zicijas Guadalcanal saloje. Mūsiškiai Grumman Wild
cats lėktuvai’nušovė žemyn du priešų Zero lėktuvus; 
žuvo vienas mūsų lėktuvas.

Pavakarėse mūsų Douglas Dauntless orlaiviai smigį- 
kai bombardavo tris japonų naikintuvus į vakarus nuo 
Guadalcanal. Vienas priešų naikintuvas buvo sužalotas 
ir vienas jų vanden-lėktuvas nušautas žemyn.

Naktį spal;J.9-20 amerikiečių .orlaiviai atakavo ja
ponų šarvuotlaivį į vakarus nuo Guadalcanal salos. 
Tas šarvuotlaivis tapo sužalotas ir sustabdytas, patai
kius į jį bent vienai bombai.

Spalių 20 d. anksti ryto mūsų orlaiviai bombardavo 
priešų sandėlius ir pozicijas šiaurvakarinėje Gaudalca- 
nal salos dalyje.

Priešpiečiais, apie 30 japonų Zero lėktuvų kovotojų 
perskrido virš mūsų orlaivių stovyklos. Po valandos at
lėkė šešiolika priešų bombanešių, lydimi kovos lėktuvų. 
Per šias atakas buvo nušauta žemyn du japonų bomba- 
nešiai ir septyni Zero lėktuvai kovotojai. Jungtinės 
Valstijos neteko dviejų kovos lėktuvų.

Raudonarmiečiai Pralaužė
• Vokiečių Liniją į Šiaurva

karius nuo Stalingrado
Maskva, spal. 22. —Rau

donoji Armija atėmė iš vo 
kiečių kariniai - svarbią 
aukštumą i šiaurvakarius 
nuo Stalingrado ir įsiveržė į 
antrąją nacių apsigynimo 
liniją. Sovietinė kariuome
nė, audringai atakuodama 
priešus, atėmė vienus ap
kasus, kuriuose per kauty
nės durtuvais liko užmušta 
200 vokiečių.

Pačiame Stalingrade rau
donarmiečiai atgriebė kelis 
trobesius šiaurinėje, fabri
kinėje miesto daly j e. -

Šioj 59-toj Stalingrado 
apgulos dienoj pradėjo snig-> 
ti. Keliai dar ištižę nuo an
kstyvo rudens lietų. Šaltas 
oras su aštriais vėjais jau 
kankina nacius.

United Press praneša, jog 
eina silpnyn hitlerininkų a- 
takos prieš šiaurvakarinę 
Stalingrado dalį, didelių 
fabrikų vietovę.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, teigia, kad silpnėja vo
kiečių jėgos Stalingrado sri
tyje ir jie šiuo tarpu ata
kuoja tik siaurus sektorius, 
vieną po kito.

SMŪGIS FAŠISTAMS 
KAUKAZE

Vakariniame Kaukaze so
vietiniai kariai sumušė vi
sus 45-kių tūkstančių vokie
čių puolimus, per kuriuos 
naciai stengėsi prasiveržti 
iki vieno kalnų kelio, čia 
raudonarmiečiai ir Juodo
sios Jūros marininkai už
mušė bent keturis tūkstan 
čius priešų per dešimt die
nų.

Visos hitlerininkų atakos 
Stalingrado ribose tapo at
remtos su dideliais prie
šams nuostoliais.

Per tris paskutines dienas 
ir naktis vokiečiai visiškai 
nieko nelaimėjo Stalingrado 
fronte.

Į pietus nuo Stalingrado 
sovietinė kariuomenė nublo
škė vokiečius dar dvi mylias 
atgal.

Mozdoko srityje, Kauka
ze, raudonarmiečiai ištaškė 
ataką, kurią darė 3,000 vo
kiečių pėstininkų ir 45 tan
kai.

Kariniai Sovietu laivai 
Juodojoj Jūroj per paskuti
nes 24 valandas nuskandino 
vieną fašistų transporto 
laivą ir tris kariniai-pagal- 
binius laivus, viso 29,

London. — Pietų Afrikos, 
anglų dominijos ministeris 
pirmininkas, feldmaršalas 
Jan Christian Smuts spal. 
21 d. ragino visas Jungtines 
Tautas ruoštis ofensyvo ka
rui dabar prie fašistų Ašį. 
Jis įspėjo, jog tai būtų kvai
lybė praleist progą, kuomet 
Jungtinės Tautos gali ata- 
kuot ir triuškint Vokietiją, 
Japoniją ir jų sėbrus.

Kalbėdamas susirinkime 
tūkstančio Anglijos seimo 
narių (lordų ir atstovų rū
mų), premjeras Smuts pa
reiškė, kad “Rusijoj yra 
mirtinai nuleidžiamas krau
jas” nacių armijom ir kad 
Rusija ik šiol “neša dau
giau, negu savo dalį bend
rosios mūsų karinės naš
tos.”

Premjeras Smuts, tarp 
kitko, sakė:

“Dabar mes pasiekėme 
ketvirtus karo metus, ir jau 
pasibaigė defensyvis (apsi
gynimo) jo tarpas. Dabar 
yra priruošiama scena pas
kutiniam, ofensyviam karo 
laipsniui.... Aš noriu pabrėž
ti, jog pirmasis karo laips
nis praėjo ir dabar turi 
prasidėti antrasis jo laips
nis.
SOVIETŲ KOVA VISUS 

NUSTEBINO
t

“Rusų pasipriešinimų dy
dis ir tokia ilga jų ištver
mė nustebino ne tik Hitle
rį, bet, turbūt, ir visus ki
tus. Visoj karų istorijoj, 

turbūt, dar niekada nebuvo 
tokių nuostolių vienai ir 
antrai pusei (kaip dabarti
niame kare Rusijos fron
te).
“Nors rusų nuostoliai yra 

baisūs, tačiaus vokiečių ar
mijai yra mirtinai nulei
džiamas kraujas Rusijoj. 
Baisusis jų kraujo leidimas 
yra reikalingas galutinam 
sumušimui Hitlerio; tą dar
bą atlieka rusai, ir vien tik 
jie gali tatai padaryti.

“Nežiūrint, kiek rusai ne
teko žmonių, medžiagų ir 
žemės, pas juos nematyt nė 
mažiausio pasidavimo ženk
lo, ir jie ves žūt-būtinę ap
sigynimo kovą iki kartaus 
priešams galo.

“Talkininkų pareiga yra 
aiški: Kuom tik mes gali
me ir kaip tik galime, mes 
turime padėti Rusijai šiose 
milžiniškose jos pastangose 
ir duoti jai kuo pilniausios 
ir kuo greičiausios pagal
bos. Jinai neša daugiau, ne
gu savo dalį karo naštos.

Premjeras Smuts, toliau, 
peržvelgė kriminalius fašis
tų Ašies žygius ir įvykius, 
lemiančius jai pragaištį, bū
tent:

“Vokiečių orlaivynas bu-

vo sumuštas virš Londono. 
Antra, vokiečiai niekšiškai, 
pasalomis užpuolė Rusiją, 
nepaisydami, kad jie buvo 
pasirašę taikos sutartį su 
ja. Trečia, Japonai, užpuls 
darni Perlų Uostą tuo laiku 
kai admirolas Nomura (Ja
ponijos ambasadorius Wa
shingtone) tarėsi su Cordell 
Hull (Amerikos valstybės 
ministeriu), šimtaprocenti
niai sumobilizavo Ameriką 
karui.
“Ar jie padarys dar ir ket

virtą didžiulę klaidą? Ar 
Japonija, nežiūrint savo tai
kos sutarties su Rusija, pa- 
salingai užpuls Sibirą? Is
torija tatai parodys.

GALUTINAS JĖGŲ 
SUBŪRIMAS

“Kaip talkininkai, taip ir 
mūsų priešai galutinai su
buria savo jėgas... Mūsų 
priemonės vis dar eina dau
gyn, o priešų smunka že
myn. Mūsų armijos auga, o 
priešų armijos silpnėja, 
nors jie draftuoja vis dau
giau vyrų iš pajungtų ir 
varginamų tautų.

“Jau bastosi skurdo, alkio 
ir bado šmėkla pavergtuose 
kraštuose. Banguoja bruz
dėjimų dvasia, kildama vis 
aukštyn.

“Nors mes turėjome di
delių pralaimėjimų ir nusi
vylimų, bet mes gavome 
reikalingo laiko pasiruošti 
ir atmušti mirtinus priešų 
smūgius, sutelkt ir sudrū- 
tinti savo jėgas ir priemo
nes, kuriomis talkininkai 
pasitiki laimėti pergalę.”

Tiltai ir Šimtai Laivelių 
Aprūpina Stalingradą
Maskva. — Amerikietis 

korespondentas Henry Sha
piro, aprašydamas Stalin
grado didvyriškas kovas, 
tarp kitko rašo:

“Nepaisant lietaus ir dū-* 
mų kylančių iš Stalingrado 
gaisrų, kuris dega nuo rug
pjūčio 24 dienos, eina ka- 
nuolių kova išilgai Volgos 
upės. Ir vargiai buvo nak
tis nuo Stalingrado apgulos, 
kad vokiečiai nebūtų bandę 
bombarduoti pontoninius 
tiltus ir šimtus žvejų laive
lių ir laivų, plaukiojančių 
skersai upės į vieną ir kitą 
pusę, atvežančių padrūtini- 
mus ir reikmenis ir išve- 
žančių iš Stalingrado eva
kuojamus ir sužeistuosius.”

PETAIN ATSISAKĄS
ŠAUKT PRANCŪZUS
VOKIETIJON DIRBTI

000 tonų įtalpos. Be to, jie 
nuskandino vieną karinį 
Rumunijos laivą naikintu
vą.

(Daugiau žinių iš Sovietų 
fronto yra 5-me puslapyje.)

Francijos pasienis. —Gir
dėta, kad Vichy Francijos 
valstybės “galva” maršalas 
Petain atsisakęs per radiją 
šaukt francūzus darbinin
kus savanoriai važiuot Vo
kietijon dirbt karinėse pra
monėse.
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Jis Bjauriojo Tuos, Kurie Gelbsti 
Antifašistams

Amerikoje įsikūrė komitetas Ispanijos 
karo veteranams pargabenti į Meksiką, 
kuri jiems suteikia prieglaudą. Tuo rei
kalu buvo atsikreipta ir į lietuvių vi
suomenę, prašant pagalbos. Nereikia nei 
aiškinti, jog tai yra labai svarbus ir gra
žus darbas.

Bet štai Čikagos “Draugas” net per du 
savo numerius bjaurio ja, niekina tuos 
žmones, kurie renka aukas ir patys au
koja. “Draugas” vadinasi katalikišku 
laikraščiu, bet elgiasi labai nekatalikiš
kai. “Draugo” redaktoriams, matyt, bū
tų smagu, jei tie visi kovotojai, kurie 
per du metus mušėsi su fašizmu Ispani
joj, supūtų koncentracijos stovyklose ar
ba kalėjimuose. Bet ne taip mano pado
rūs žmonės. Mes žinome katalikiškų 
žmonių, kurie aukoja demokratijos gy
nėjams gelbėti, — aukoja, kiek tik iš
galėdami, nepaisydami “Draugo” bjau- 
riojimų.

Būtų gerai, jei padoresnieji “Draugo” 
skaitytojai užprotestuotų prieš tokį to 
laikraščio redaktorių elgesį.

Kalnai Nacių Lavonų Prie 
Stalingrado

Hitleris ir jo generolai apimti didžiau
sio pasiutimo kasdien meta vis naujas 
ir naujas divizijas prieš Stalingrado gy
nėjus. Stalingrado didvyriai kalnus pri
muša fašistų.

Kodėl taip Hitleris grūda savo armi
ją ir mašinas? Suprasti yra nesunku, 
nes seniau jis visur kariavo “blitzkrie- 
go” pagelba, jam pavykdavo į kelias die
nas užimti visą šalį. Hitleris į 17-ką die
nų pavergė Lenkiją, į 4-rias dienas Ho- 
landiją, į vieną dieną Daniją, į pusę mė
nesio Norvegiją ir į tiek pat laiko Bel
giją, į 19-ką atakavimo dienų jam pasi-i 
davė Franci j a.

O štai Sovietų Odesa laikėsi pustrečio 
mėnesio. Prie Maskvos Hitleris buvo su
muštas. Leningradas antri metai atre
mia Hitlerio jėgas. Sevastopolis gynėsi 
per 8-nis mėnesius. Voronežas atrėmė 
visas Hitlerio atakas, o Stalingradas vir
to visų 1942 metų Hitlerio “blitzkriego” 
ir garsinto ofensyvo kovos laukas ir na
cių kapinynas.

Bėgyj 45-nių dienų mūšių prie Stalin
grado Hitleris neteko po 60 tankų iš 
kiekvieno šimto, arba 60%! Vienoj vie
toj tik per mėnesį laiko vienas Sovietų 
vienetas sunaikino 80 nacių tankų! Bern 
drai, prie Stalingrado Hitleris neteko 
tūkstančius tankų, lėktuvų, kanuolių ir 
kitų ginklų ir vien užmuštų apie 200,000 
oficierių ir kareivių. Nacių naikinimas 
taip baisus, kokio niekur ir niekada ne
buvo. Žinoma, tas daug atsiėjo ir Rau
donajai Armijai, ypatingai todėl, kad 
Hitleris turi daugiau kareivių, tankų, 
lėktuvų ir ginklų.‘Bet Raudonos Armi
jos ginklai ir kovotojai yra geresni ir 
jie geriau kovoja, nes žino, už ką jie ko
voja, kodėl turi ginti savo brangią šalį 
nuo barbarų.

Hitleris ir jo generolai norėjo pasiro
dyti, kad jie Stalingradą greitai paims. 
Tas buvo reikalinga pataisyti jo suklypu
sią poziciją, pakelti Vokietijoj nuolatos 
puolantį ūpą, prisirengti atremti Angli
jos ir Amerikos atakas, kurios) vis vien 
kada nors nusileis ant Hitlerio, /Kaip aud
ra iš dangaus. Štai, kodėl jis /grūdo vis 
daugiau jėgų ir Stalingradas pavirto į 
tą malūną, kur nacių galybė malama.

Antrasis Frontas ir Rusijos Žiema
Žmonės, kurie priešingi tuojau atida

ryti antrą frontą, kalba, kad tuo klausi-* 
mu būk gali žodį tarti tik “karo reikalų 
žinovai.” Jie užmiršta, kad mūsų šalies 
prezidentas yra visų karo jėgų aukščiau
sias komandierius, ir nepaisant to, kad

jis nėra generolas, bet jis turi labai aiš
kų ir gerą supratimą tais klausimais. Ir 
kada militaristai siūlo įvairius planus, 
vieni vienus, kiti kitus, treti trečius, tai 
prezidentas vis vien sugebi pasirinkti ge
riausius.

Churchillas irgi nėra perdidžiausias 
militaris specialistas, bet jis faktiškai 
vyriausias visų Anglijos karo jėgų tvar
kytojas. Stalinas niekados nebuvo gene
rolu, nors jis labai svarbią rolę suvaidi
no išlaimėjimui visų didžiųjų mūšių in
tervencijos karo metu, bet jo strategija 
ir kariniais supratimais gėrisi visi, kas 
tik trokšta Jungtinių Tautų karo laimė
jimo.

Taigi, pasakos, būk “tik militaristai,” 
dalykus gali spręsti yra atitrūkę nuo gy
venimo. Ir antro fronto klausimais daug 
žymiausių politikos ir militarių vadų pa-< 
sisakė už jo atidarymą, bet žmonės, ku
rie politiniai priešingi antro fronto ati
darymui, tų pareiškimų nemato.

Kas keisčiausia, kad jie stengiasi įpa
sakoti savo skaitytojams, kaip daro New 
Yorko “Times,” kad jau žiema netolų 
būk žiemą Sovietams bus lengva kariau
ti. Tokios pasakos yra ir neteisingos ir 
veidmainingos. Pas mus karas nepadarė 
jokios žalos, o jau turime tam tikrų daly
kų mažiau.

Sovietų Sąjungoj pusantrų metų karas 
sunaikino ištisus industrijos centrus, na
ciai pavergė Ukrainą ir Priekaukaziją, 
jie pavergė didžiausias Sovietų Sąjungos 
anglies kasyklas Donbase ir daug kitų 
industrijos įmonių. Jie laiko didžiausį 
industrijos centrą, Leningradą, apsupę. 
Tik pagalvokime, iš kur Leningrado 3,- 
000,000 žmonių ims kuro? Jų susisieki
mas su Sovietų Sąjunga yra silpnas. Tik 
pagalvokime, kad Maskvos apšildymui 
80,000 žmonių kirto miškus ir gabeno 
į miestą malkas. Žiema duoda tūlų pir
menybių Sovietų Sąjungai, bet ji reika-' 
Jauja ir milionų žmonių energijos, kad 
apsišildžius, nes anglies Doribaso kasy
klos pateko priešams, žibalo pristatymas 
apsunkintas.

Žiema karo mums neišlaimės.

Reikšmingas Suvažiavimas
“Vilnis” rašo:
“Sekmadienio vakare pasibaigė ČIO 

Illinois valstijos konvencija. Viršininkai 
išrinkta vienbalsiai. Visos svarbesnės re
zoliucijos ir įnešimai taipgi priimta vien
balsiai.

“Konvencija pasisakė už antrą frontą 
Europoj, taipgi už gamybos didinimą na
mie; už visas galimas karo pastangas.

“Koiivencija taipgi griežtai pasisakė 
prieš republikonų kandidatus Brooks, 
Day, Stratton ir kitus, ir už demokratų 
kandidatus McKeough ir Adamowskj.

“Konvencija taipgi griežtai pasisakė 
prieš diskriminaciją darbuose, už lygią 
teisę darbe vyrams, moterims, negrams 
ir baltveidžiams.

“Abelnai konvencija buvo vieninga, 
konstruktyvė — visais atžvilgiais ger'a. 
Ji atspindi taipjau gerą padėtį CIO uni
jose.

“Priimta planai organizavimui neor
ganizuotų, taipgi organizavimui farme- 
rių ir vieningam farmerių ir darbininkų 
veikimui.

“Konvencija taipgi pasisakė prieš 
streikus karo industrijose, nes tas ken
kia karo pastangom. Suprantama, kad 
kai kurie fabrikantai pasinaudoja darbi
ninkų atsisakymu nuo streikų, bet rei
kia ir tas pakęsti, nes dabar visiems yra 
svarbiausia karo pastangos, karo laimė
jimas.

Reikia tikėtis, kad po šios, jau antros 
metinės konferencijos, CIO unijos dar 
sparčiau augs, bujos, kad bus suorgani
zuota dar daugiau neorganizuotų darbi
ninkų.”

Jūsų Parašai Išreiškimui 
Draugiškumo

Dorothy Thompson, Quentin Reynolds, 
kunigas James De Wolfe, Long Islando 
vyskupas; dr. Henry Sloan Coffin, pre
zidentas Teologijos’ Seminarijos unijos; 
džiakonas Charles M. McConne, iš New 
Yorko Universiteto ir daugelis kitų žy
miausių Amerikos veikėjų' suorganizavo 
Amerikinę Tarybą dėl Sovietinių Santi- 
kių (American Council on Soviet Rela
tions), kurios centras yra 112 E. 19th 
St., New Yorke.

Šioji Taryba darbuojasi surinkti kuo 
daugiausiai parašų ant tam tikrų blan-I 
kų, kurie bus apdaryti į gražią knygą 
ir pasiųsti Sovietų Sąjungos premjerui 
Stalinui, išreiškiant amerikiečių solida
rumą su Sovietų Sąjunga bendroje kovo-

Welles Išdėsto Jungtinių 
Valstijų Politiką 
Linkui Chinijos

Po Pasikalbėjim su Valst. Vice-Sekretorium, Browderis 
Atšaukia Kaltinimus prieš Valst. Department Valdininkus

Earl Browder, Komunis
tų Partijos generalis sekre
torius, savo raštinėje New 
Yorke padarė sekamą pa
reiškimą spaudai spalių 15 
d.:

Worker’yje, spalių 4 d., aš 
kaltinau tūlus asmenis, pa
vadindamas juos “reakci
niais Valstybės Departmen- 
to valdininkais,” kad jie pa
taria palaikyt Chinijoje pa
dėtį, kenksmingą karinėms 
pastangoms mūsų krašto ir 
jo sąjungininkų. Aš kalbė
jau apie įveržtus santikius 
tarp Kuomintango (tauti
nės chinų partijos) ir ko
munistų, teigdamas, jog dėl 
to yra sulaikoma nuo daly
vavimo kare dideli skaičiai 
geriausios to krašto karino-: 
menės.

Pakvietus p. Sumneriui 
Welles’ui, valstybės vice-se- 
kretoriui, aš pas jį nuvykau 
į jo raštinę spalių 12 d. 
drauge su p. Robertu Mino
ru, ir girdėjau nuo jo ir nuo 
p. Lauchlino, administraci
nio prezidentui padėjėjo, 
smulkmeningą savo kaltini
mų atrėmimą tuo klausimu. 
Informacijos gautos nuo p. 
Welles ir p. Currie įtikino 
mane, j'og mano kaltinimai 
buvo paremti nepilnomis in
formacijomis. Aš tikiu, jog 
yra įrodyta, kad joks atsa
kingas Valstybės Depart- 
mento valdininkas neprisi
deda prie nesutikimų Chi
nijoje ir kad Jungtinių 
Valstijų valdžioš politika 
veikia iš priešingos tam pu
sės. ;

Aš, todėl, mielu noru at
šaukiu tuos kaltinimus be 
jokios išimties.

Ką aš laikiau sunkiomis 
durimis, kurioms atidaryti 
reikia stūmimo, pasirodė 
tiktai informacijų trūkumo 
uždanga. Kadangi dauge
lis žmonių Jungtinėse Vals
tijose ir Chinijoje taip pat 
neturi tų informacijų, kurių 
man stokavo pirm atsilan
kant pas p. Welles, tai aš 
manau, jog bus naudinga 
karinėms mūsų pastangoms, 
jeigu aš viešai paskelbsiu tą 
dalį p. Welles pastabų, ku
rią jis man raštu davė.

Žemiau seka p. Welles 
raštiškos pastabos:

Kas dėl “kaltinimo, kad,

pagal Valstybės' Depart
ment reakcinių valdininkų 
patarimą. Chiang Kai-she- 
kas sulaiko geriausias savo 
armijas nuo kariavimo,” 
faktas yra, jog dalykas pa
našiausias • į “patarimą,” 
duotą bet kurių Valstybės 
Department valdininkų, tai 
buvo pareiškimas nuomo
nės, kad pilietiniai vaidai 
Chinijoje, visuomet apgailė- 
tinį, ypač būtų kenksmingi 
tokiu laiku, kada Chinija 
veda desperatišką apsigyni
mo kovą prieš ginkluotą įsi
veržėlį. Šios pareikštos nuo
monės prasmė buvo tokia, 
kąd chinų valdžia turėtų 
stengtis taikymo būdais pa
laikyti santaiką tarp visų 
grupių ir srovių Chinijoje. 
O kelias, kuriuo Chiang 
Kai-shekas ėjo, nėra “jo ge
riausių armijų sulaikymas 
nuo karo.” Kaip tautinės 
chinų valdžios armijos, taip 
ir “komunistinės” armijos 
kovoja’ prieš japonus. Jo
kios chinų armijos neveda 
plačių ofensyvių veiksmų 
prieš japonus svarbiausiai 
dėl tos priežasties, kad vi-, 
som Chin, armijom trūksta 
tokių ir tiek įrengimų, ku
rie būtinai reikalingi mini
miem veiksmam; tačiau ir 
Chinijos valdžia ir Ameri
kos valdžia stengiasi patai
syti tą padėtį, kai bus gau
ta įrengimų.

Kas liečia kaltinimą, kad 
“Valstybės Depą rtmentas 
W a s h i n g t d n e p r anešė 
Churigkingo (Chinijos val
džios) atstovams, jog mūsų 
valdžiai nepatiktų, jeigu 
įvyktų pilna vienybė Chini
joj tarp Kuomintango (tau
tinės partijos) ir komunis
tų,” tai šis pasakymas yra 
stačiai priešingas faktui. 
V a 1 s t y bes Departmentas 
Washingtone visuomet lai
kėsi tokios pozicijos diplo
matiniuose pareiškimuose ir 
viešai, kad Jungtinės Valsti
jos pritaria “vjsiškai vieny
bei” tarp Chinijos žmonių 
ir tarp visų jų grupių ar or
ganizacijų.

Kai dėl kaltinimo, kad 
“šie valdininkai tęsia seną
ją politiką ‘karo prieš ko-< 
munistus’ Chinijoje,” tai ši 
valdžia visai nevedė ir ne
veda tokios politikos, nei

‘senos’ nėi naujos. Ši val
džia iš tikrųjų su nepasiti
kėjimu žiūrėjo į daugelį iš
gąstingų pasakojimų apie 
‘rimtą komunizmo pavojų’ 
Chinijoj. Mes, pavyzdžiui, 
kaip kad gerai žinoma vie
šumoje, nepriėmėme japonų 
tvirtinimų, kad ginkluotų 
japonų jėgų buvimas ir pa
laikymas Chinijoj tai, gir
di, yra ir būtų pageidauja
mas dalykas “kovai prieš 
komunizmą.”

Kas liečia kaltinimą, kad 
šios valdžios viršininkai “sa
ko Chungkingui, kad jis ir 
toliau turi kovot prieš ko
munistus, jeigu jis nori 
Jungtinių Valstijų draugin
gumo,”' faktas yra, kad jo
kie šios valdžios viršininkai 
niekada nesakė Chungkin
gui, kad jis turi kovoti ar 
tęsti kovą prieš “komunis-

tus;” mūsų valdžia nieko to
kio nereikalauja; ši valdžia 
nori chinų vienybės ir pa
taria vengt pilietinės kovos 
Chinijoje; ši valdžia elgiasi 
su Chinijos valdžia taip, 
kaip lygus su lygiu; jinai 
nediktuoja Chinijos val
džiai; ji neapriboja Jungtie 
nių Valstijų draugingumo 
jokia šalutine atsitiktina są
lyga; į vienybę Chinijoj, į 
vienybę Jungtinėse Valsti
jose, į vienybę kiekvienoje 
Jungtinėje Tautoje ir į 
vienybę tarp visų Jungtinių 
Tautų jinai žiūri kaip į pa
tį geistiniausią dalyką sėk
mingam vedimui karo prieš 
Ašies valstybes ir sudary
mui ir palaikymui 
gos taikos sąlygų, 
Jungtinės Tautos 
pergalę, kuri yra 
joms laimėti.

teisin- 
kuomet 
laimės 
lemta

POLITINĖ BETVARKĖ
Kl. Jurgelionis, būdamas 

SLA organo redaktorium, 
rašydavo, jog ant Sovietų 
rubežiaus buvo sustatyta 
“bokštai”, kuriuose sėdėda
vo sargyba, o aplink bokš
tus ardavo ir akėdavo. 
Sargyba dabodavus, kad nei 
vienas Sovietų pilietis nega
lėtų pabėgti.

Dabar jau pusantro meto 
kaip tie “bokštai” nugriauti 
ir nėra jokio rubežiaus, bet 
nebuvo da nei vieno atsiti
kimo, kad būtų iš Sovietų 
pabėgęs nors vienas pilie
tis. Tuom tarpu pats Kl. 
Jurgelionis seniai pabėgo iš 
SLA su vilko bilietu.

“Sandara” 1941 m. birže- 
lo mėnesį (prieš puolimą 
vokiečių ant Sovietų) rašė, 
kad sunaikint Sovietus, Hit
leriui reikės pasiųsti tris
dešimt divizijų.

Bet dabar, spalių 2 d. šių 
metų, sako: „Vokiečių nuo
stoliai yra milžiniški; vokie
čiai jau neteko pusantro 
miliono užmuštais.” Reiškia, 
jau dabar vokiečių žuvo tris 
kartus daugiau, negu “San
daros” “mokytas” redakto
rius pliurptelėjo savo skai-1 
ty to jams, o kur pabaiga ka
ro?

Kaip čia seniai “Keleivis” 
rašė, kad vokiečių kareiviai 
labai dailiai apsirengę. Arba 
kuomet vokiečių grobikai 
atėmė iš Lietuvos ūkininko 
gyvulius, javus ir kitokius 
produktus, tai “Keleivis” sa
kė, jog vokiečiai Lietuvos 
ūkininkams už tai, žinoma, 
“atlygins.” Toliaus, kuomet 
vokiečiai sušaudė tris tūk
stančius Lietuvos piliečių, 
tai “Keleivis” iš tų trijų

Tai Amerikos jūrininkai ant Saliamono salos. Paveikslas parodo, kaip jie ruošia 
bomberi užpuolimui ant japonu.

tūkstančių padarė tik tris. 
Bet dabar ve kaip gieda:

“...dirbti ne tiktai savo 
tautos labui, bet kartu ir vi
sai Amerikai, visam demo
kratiniam pasauliui, kuris 
dabar veda mirtingą kovą 
su didžiausiu laisvės priešu 
—fašizmu.”

Iš šio keleiviečių pasaky
mo, darbininkai džiaugsis 
tiek, kiek ūkininkas džiau
giasi, kuomet jo višta pra
deda giedoti.

Kuomet Francijos Komu
nistų Partija kvietė katali
kus į bendrą kovą prieš fa
šizmą, tai Chicagos strate
gas ir Bostono špygius šai
pėsi iš mūsų, kad mes daro
me bendrą frontą su katali
kais. Dabar gi jie patys 
pradėjo lysti kunigams po 
sijonų.

Komunistų tikslas buvo ir 
yrą lainą.ęti kovai eilinius 
katalikas, o socialistų —fa- 
šistuojančius kunigus ir da
vatkas.

Kažin ką katalikai pasa
kys, perskaitę “Keleivio” 
No. 41. Ant antro puslapio 
keleiviečiai šaukia katali
kus į bendrą frontą, o ant 
aštunto dergia katalikų ap-i 
eigas. —Jaunutis

LDS 3 Apskričio Vaka
riene ir Šokiai Spalių 31 

šeštadienį, 31 d. spalių visi 
ir visos Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo nariai-narės pra
šomi atvykt į LDS Trečio Ap
skričio bendrai su LDS 26 kuo
pa, Bayonne, N. J., parengi
mą, vakarienę ir šokius. Pa
rengimas įvyks Liberty Hali, 
329 Broadway, kampas 15-tos 
gatvės. Vakarienė bus duoda
ma lygiai 8 valandą vakare; 
prieš vakarienę 
nes bus šokiai 
kestros.

Gerbiami ir
šį parengimą mes visi Trečio 
Apskričio ribose turime pada
ryti šimtu nuošimčių sėkmin
gu. Vakarienė bus gera, vištie
nos ir kitos mėsos, alučio prie 
vakarienės rengėjai nepaskū- 
pės ir galiu užtikrinti, kad at
silankę bus pilnai pasitenkinę.

Pastaba kuopų sekretoriam: 
Draugai, prašomi nuoširdžiau
siai grąžinti parduotus ir ne
parduotus tikietus bent savai
tę prieš parengimą J. Dainiui, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y., kad būtų sudaryta skaitli
nė svečių ir būtų žinoma, ant 
kiek turime gaminti maisto.

KELRODIS: Iš Brooklyno 
atvažiavę į New Yorką imkite 
Hudson Tubes, išlipkite pirmo
je stotyje Exchange Pl., Jer
sey City. Išlipę į viršų imkite 
14-ta busa tiesiai iki 15-tos 
gatvės, Bayonne, N. J. IŠ 
Newarko atvažiavę Hudson 
Tubes iki Exchange Pl., Jersey 
City, imkite tą patį 14-tą busą, 
išlipdami 
Bayonne,

ir po vakarie- 
prie geros or-

gerbiamosios !

je prieš barbarus hitlerininkus. Toji kny
ga bus pasiųsta greitoj ateityj, kad ji 
būtų gauta’ pirm lapkričio 7-tos dienos, 
tai yra Sovietų Sąjungos 25-kių metų re
voliucijos sukakties.

Šimtai tūkstančių žmonių, o gal milio- 
nai pasirašys, nes parašai yra renkami 
darbo unijose, bažnyčiose, visokiose or
ganizacijose, įstaigose ir gatvėse. Labai

svarbu, kad kuo daugiau ir lietuvių pa
sirašytų, išreikšdami savo solidarumą 
Sovietų Sąjungai, kuri taip didvyriškai 
kovoja už mūsų reikalus.

Jeigu kur nėra parašų rinkėjų, tai ga
lite kreiptis į tą įstaigą: American Coun
cil on Soviet Relations, 112 E. 19th St., 
New York, N. Y., ir prašyti, kad jums 
prisiųstų blankų. , ,

ant 15-tos gatvės,

LDS
A. Matulis,

Trečio Apskr. Pirm.

—.—.....——— ........—-
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"These Are Our Boys"
s

The following letters and 
excerpts from letters were re
ceived from a few of our sold
ier lads. The editors request 
that our readers send in more 
letters or stories about the 
boys so that we may all be
come better acquainted with 
the work of the boys in 
Armed Forces.

OU)’

Miami Beach,
10/10/’42

Fla. ’

AT THE RUSSIAN FRONT! \\ orcester
i Slants

Well friends, it’s been so long 
since anything has been written 
from Worcester, that I thought it 
would be a good idea to write 
something or other.

Today, October 18. 1942, is ex- 
| actly two (2) years since the L. 
I M.S. 2nd District hold its annual 
! meeting, and it’s exactly two (2) 
years since it’s been sleeping, or 
perhaps it has died? 1 recall that 
at that meeting we had sent a

I goodly representation from the Ai
do Chorus. Now, how about an 
L.M.S. 2nd District annual meet- 

! ing so that activities may be re-
■ sumed again ?

I Now that most of our young 
men are going >or have gone into 

' the armed forces, how about get-
■ ting back into harness some of our 
older members or those who were 
members of the Aido Chorus. Let’s

I see if we can invite them to come 
I back!

Brooklyn
Briefs

Russian machine-gunners attack the Nazis during the winter cam*' 
paign which hurled the enemy back from Moscow and which hi 
shown in the vivid, at-the-front recording by Russian cameramen in 
“Moscow Strikes Back,” released by Republic.

is dangerous and very diffi
cult. The only fighting we will 
do is, if we have to protect 
ourselves. We have to learn 
map reading, signals of all 
kinds and most important is in 
concealment of our trucks. We 
have to learn all the tricks 
there are in concealment. How 
to take advantage of the sun 
and all natural hiding places.

We will have to do most of 
our driving at night and just 
hope that nothing will, stand 
in our way. We have to take 
care of our trucks and keep 
them in A 1 condition, or else. 
We’ve been told that if any
thing should happen, and we 
see that we are about to be 
captured, blow up our trucks 
and fight it out. What makes 
our job all the more danger
ous is this: an enemy bomb
er’s main objective is a supply 
depot.

Pvt. John Stirbis,
Co. G, 3rd Bn.
128th Ord. Regt.
Camp Butner, N. C.
Bldg. 4722

At the Aido Chorus Concert last 
Sunday many of our boys who are 
in the armed forces were present. 
Among them were John Stupur, Al 
Dobinis, Tony Yakstis, Johnny Blass, 
Joe Dobrow and a few others whose 
names I did not get. They all looked 
very well and when asked, “What 
do you think of a second front” 
replied, “I hope it’s soon.”

Dear Joe:-----
You know, it isn’t so 

when you come to think of it, 
being down here. Just as 
say, we are basking in the 
and, believe me, it is hot! 
nights are cool enough for
to throw a blanket over him- ’ 2nd I ieut. PETER CHEPAS,

bad,'

you i 
sun i 
The!
one •

self. That’s the beauty part 
of it—hot during the .day and 
cool at night. Now I see why 
people go south for the winter 
months, that is, I mean, the 
people who can afford it. Me, 
give me the good old north 
any day or any season ...

Yes, I read when I get a 
chance to do so. Right now I 
will have a little more time to 
myself.

Crpl. John G. Adomaitis
You asked me to comment on

Army life.

Maspeth, N. Y.
Peter Chepas, who is a mem

ber of the Maspeth LDS 
Branch, and of Aido Chorus, 

' was last week commissioned to 
(2nd Lieutenant, in the U. S.
Army. We’re proud of you, 
Peter!

or that,” will soon find out dif
ferently, men of that calibre 
are soon changed, they become
gentlemen aš they become good 
soldiers. After they are worked 
on for four months they gain 
an entirely different perspect
ive.

The Army can give a man a 
trade that he never dreamed 
of learning in civilian life. The 
Army feeds you, clothes you 
and shelters you, plus giving 
you monthly wages. I guess 
that’s about all. If you can 
add more to it the pleasure is 
all yours.

I spent my furlough having 
loads of fun and best of all 
was seeing Pop and my friends. 
As to the females, only one, as 
you say: “went wild over me”

ALFRED KRASNICKAS, 
Hartford, Conn.

Alfred, though only 19 years
and I don’t have to tell
which one that is . . .

Oh,

you of age, has been serving in the
Army for almost two years.

I almost forgot. I did He volunteered
To begin with, any notz make sergeant because I

young man between the ages of 
21 to 30 should, at this time, 
be in uniform. Every young 
man hates to leave his home, 
but a war has to be won and 
it is up to us to win it? Army 
life is a great experience. To 
me, without this Army train
ing, life itself wouldn’t be as 
rounded out, as I would not 
know half of what I know now. 
I know now about men who | 
are my buddies, their psychol
ogy and I also profit by their 
mistakes and their virtues by 
avoiding the first one and ad
opting the latter. The Army 
is a great teacher and it is up 
to the man in it whether it 
will break the man or make 
a real man out him. Any man 
who goes into service with the 
attitude: “Oh, I won’t do this

too.k my furlough. I think I 
will get it this month, though.

Well, Joe, I guess this is 
about all. Take it easy and 
don’t do anything to impair 
your health as man-power is 
needed for war efforts.

Love to you and the farhily, 
“Jay”

Crpl. John G. Adomaitis, 
Traymore Hotel, 
649, T.S.S. (S.P.), 
Miami Beach, Fla.

“................... Now I’ll try to
explain the type of work I’m 
going to do when I get over 
-there. I sure wish that when 
was tomorrow. Our job is driv
ing all Army cars and trucks. 
The regiment I’m in is assign
ed to haul supplies to and 
from the front lines. Our job

“He Is paying twice as much as last year.”. 
“How much was it last year?”
“Nothing.”

into the Air
Corps and is now a full fledged
flier. He is a former member 
of the Laisve’s Chorus of Hart
ford.

“............ we are still on ma
neuvers. However, I was able 
to return to the main camp 
for a few hours. We are about 
sixty miles away from the 
camp area on the biggest ma
neuvers, we’ve had yet and 
believe me, they aren’t the 
easiest things to be doing. We 
get very little sleep and while 
we are asleep, they blow a 
bugle and start you going 
again. The food is far from 
appetizing, but we relish it, 
since all the physical exertion 
makes us plenty hungry.

I must report back tonight 
and am thankful that I was 
fortunate enough to get back 
to camp to shower and shave.

By the time you receive this 
letter the Aido Chorus concert 
no doubt will be over but in 
the meantime I’ll be keeping 
my fingers crossed for their 
utmost success and I’ll sort of 
sit back and try to visualize 
the chorus up there on the 
stage, Sunday the 18th.

By the way, I’m waiting for 
that copy of Laisve English 
Section that you promised to 
send me.

Corp. Vincent A. Ulchikas, 
Co. B., 15th Bn.
Fort McClellan, Ala.
WORLD’S LARGEST CltY

Many Germans within Germany 
see the humorous side of the Nazi 
flop at Stalingrad. A popular quip 
making the rounds tells of two 
Germans who met on a Berlin 
street. Asked the first: “What is 
the largest city in the world?” 

Replied the second, hesitatingly: 
“London or New York?”

First German: “Neither. Stalin
grad—because the Nazis have been 
marching through it for six weeks 
and still have not reached the cen
ter of the city.”

The concert was attended by a 
Jew out-of-towners, J. Lazauskas 
and E. Baranauskiene from Bridge
port, Conn., Mary and Francis Si- 
bol from York, Pa., Olga Bukaus
kas, Ricky, Naomi, Albina, Frappy, 
from Great Neck and Lillian from 
Woodhaven.

The Aido Chorus opened their 
program with the singing of the 
“Star Spangled Banner” followed 
by a commentary by Roy Mizara 
on the 30th Anniversary of the 
Aido Chorus, and the reading of 
two letters one from Alphonse Ma
želis and the other from George 
Kazakevich, both ex-chorus mem
bers and now serving our country, 
extending their best wishes to the 
chorus on their 30th Anniversary.

The pi’ogram consisted of folk 
music, translated songs, operetta 
songs which were selected from 
their 30 year repertoire, and the 
new Shostakovich “United Nations”. 
These were sung by the Aido Chorus 
itself, the duet Adele Namikas and 
Adele Pakalniškis, the trio Mary 
Sineus, Silvija Pužauskas and He
len Zablackas, the quintet, N. Buk- 
nienė, Donnie Naciunskas, Anna 
Sholl, B. Kalakauskas, and Elsie 
Gasiunas, Anele Venta with Chorus, 
Adele Namikiute and Aleksas Ve
lička with Chorus, The Men’s 
Group. The guest soloist was Al
dona Klimaite, and the accompanist 
for the entire program was Bunni 
Shellan-Sukackas. The entire pro
gram was under the direction of 
Aldona Zilinskas-Anderson. As the 
program progressed the piano be
came laden with flowers which were 
brought down to the concert all the 
way out from the garden of Great 
Neck, by Mr. Bechis.

After the program many ex
chorus members promised to return; 
among them were Olga Karpovich, 
Hilda Kasulaitis, Donnie Bernot, 
Joe Byron and some of the adult 
ex-members also promised to come 
back to replace the boys that are 
in the service.

Helen Baltrušaitis and Kay Mich
elson were seen comforting one of 
the newst brides Lillian Liepus-La- 
zunas whose husband, Julius was 
inducted a short time after their 
marriage.

BROOKLYN GIRLS BOWL
Tuesday nite, October 20, 1942 

at the Schumacker Alleys a group 
of young women, consisting of Alda 
Orman, Mary Sineus, Helen Zablac
kas, Olga Wagnis, Anne Wagnis 
and Adele Pakali were present to 
start the bowling season. The girls 
are all members or plan to be 
members of the Brooklyn Chapter 
of the LDS Sorority.

Being the first game of the sea
son the scores were not at their 
best. The highest score for the 
evening was made by Olga Wagnis, 
165 to be exact. Good girl, Olga 
and keep it up.

Oh yes, the fair sex was delight
ed that there were still some men 
around to encourage them in mak
ing better shots. The men present 
were Pvt. A. Dobinis and Matt 
Sholomskas, new editor of the Tie
sa English Section, who also played 
to show the women how it should 
be done.

Girls who are interested in bowl
ing can get more information from 
the above bowlers who will be glad 
to have more girls playing the game 
then and be able to form several 
teams thereby having more compe
tition.

“Butch.”

Apricot Stuffing Adds 
Zest to Veal Roast

Sports
KNUTE ROCKNE

Football is now in full swing 
and it brings back the tragic story 
of Knute Rockne, All American. 
Rockne is synonymous with football.

Yes, he was all American. He 
was one of the greatest coaches 
who ever lived. Since Rockne, no 
one has ever equalled him, or even 
come close to the record that Knute 
Rockne had held.

He and his “fighting Irish” were 
the talk of the nation in the early 
twentieth Century. When each foot
ball season approched, the question 
on every football fan’s lips was 
“Can Rockne and his Fighting 
Irish do it again?” Well, that ques
tion was answered, for the “Fight
ing Irish” did it again and again.

Knute Kenneth Rockne was born 
in Vass, NorWay in the year of 
1888. At the age of five,* the Roc
kne family emigrated to the Un
ited States and settled in Chicago, 
Illinois. Rockne studied at gram- 
mar school here, and later entered 
Notre Dame University, and there 
he became a member of the Foot
ball squad. Upon his graduation, he 
was appointed instructor in Chem
istry and Assistant Football Coach.

He became Head Coach of the 
"Irish” in 1914. It was during this 
period that Rockne revolutionized 
the strategy of football. As you 
may remember reading, or hearing, 
it was Rockne who invented the 
famous “T” formation which is still 
in use today. This famous “T” ori
ginally came from a dance routine 
which Rockne had seen during his 
visit to a theatre. It was also 
Rockne who invented the “Forward 
Pass.” During his junior year, he

BOTANY LESSON:
The Germans in Norway are 

trying to figure out whether the 
author of a recently published news
paper article on plants was trying 
to be facetious at their expense ... 
Wrote he: "The ashweed, or “Ger
man weed’ as it is sometimes called 
belongs to the umbelliferous class. 
This weed is a great nuisance and 
once it has taken root it is almost 
impossible to get rid of it—but it 
is excellent food for pigs.”

Here are some of the ex-chorus 
or chorus members serving in the 
armed forces: Teddy Lucas, Red 
Kanapkis, Tony Kižys, Vinny Grub- 
lauskas, Franny Ausejus, and his 
sister Netty Ausejus, Al Novikas, 
Al Gerdauskas, Danny Žemeikis. If 
there are any left out, please for
give me, they may have slipped 
my mind.

We have an excellent day for- 
a Halloween Party this year. Are 
we going to let it pass??

With household budgets groan
ing under the strain of rising prices, 
we’d all do well to substitute a 
less expensive cut of meat now and 
then for the choicier ones. Served 
with savory stuffing or sauces they 
are every bit as taste-tempting as 
tenderloins or prime ribs.

One of the simplest of these 
economic recipes, Veal Roast with 
Apricot Stuffing, is a real favorite. 
The directions for preparing it are:

Buy a shoulder of veal, have the 
bones removed, and this will leave 
a pocket for the stuffing. Rub the 
inside of the pocket with a bit of 
garlic, salt and pepper to season. 
It is now ready for the stuffing 
which you make by sauteing 1 cup 
of chopped celery, 2 tbs. of chopped 
parsley, 1 tbs. of minced onion in 5 
tbs. of butter. Pour over 4 cups 
of bread crumbs. Steam 1 cup of 
dried apricots and mix with bread 
crumbs. Stuff pocket in shoulder 
of veal and secure with skewers. 
Bake 20 minutes for each pound of 
meat.

Slice down and arrange on a plat
ter with a garnish of parsley. Pan 
browned potatoes and a crips green 
salad will balance the meal.

When you can’t finish ironing all 
the clothes you’ve dampened down, 
wrap them in a towel and keep 
them in the refrigerator to pre
vent mildew.

used • it for the first time against 
the then powerful “Army,” and 
it succeeded, for the invincible “Ar
my” was defeated for the first time 
in many years.

In 1926, head sport experts were 
discussing the abolishing of football, j 
They said that football was a dan-' 
gerous sport. But Rockne who had i 
loved football since his childhood, 
opposed the experts and with his' 
famous speech, he swayed them and į 
made football one of the leading; 
sports in the country.

In the year of ’31, Rockne took; 
a plane from Florida to rejoin his 
club. This was soon after he hadj 
rejoined his family in Florida. On 
a crisp morning in '31, while flying
over southeastern Kansas, the plane 
which Rockne had taken from Flo
rida suddenly lurched into a head
long spin. Within a matter of sec
onds, the giant eagle buried its
nose into the ground, crushing the I featured role with Errol 
lives of its twenty passengers, in- j Ann Sheridan in “Edge

Well, this is all for now, you’ll 
hear from me again, in the mean
time, Buy War Bonds and Stamps.

Mr. V.

Movie Shots:
One final note of grim realism 

has been added to “The Edge of 
Darkness,” Warner Bros.’ story of 
the underground in Norway. Six 
graves, near which Errol Flynn and 
Ann Sheridan meet to plot against 
the Nazis, are marked with the 
names Heinrich Heinck, Herbert 
Haupt, Werner Thiel, Edward Ker- 
ling, Richard Quirin and Herman 
Neubauer. In case you don’t reco
gnize them, those are the names of 
the six Nazi saboteurs recently ex
ecuted in Washington.

* ♦ ♦

Helmut Dantine, now playing a
Flynn and 
of Dark-

eluding Rockne. Thus died Foot
ball’s great man. His death was 
a terrific blow, especially to the 
sports’ world. Maybe some day 
there shall be another Knute Roc
kne, but to all who knew him and 
his great love of football, the name 
of Knute Rockne, all American will 
live on forever.

Ed Sidney

ness,” Warner Bros.’ film about 
occupied Norway, has been cast In 
the studio’s forthcoming production 
based on the best selling book 
and hitherto unpublished pri
vate papers of former Ambassador 
Joseph E. Davies, “Mission to Mos
cow.” Michael Curtiz will direct 
the film.

“Oh, how nice! A rubber check!” 
p.n-e/9 Drawn for °- E‘ M‘

Musical
Notes' By The Trio

By the Trio 
DMITRI SHOSTAKOVITCH’S SEVENTH (LENINGRAD) SYMPHONY

O Last Sunday o^er WABC, Dr. Arthur Rodzinski conducted the Cleve
land Symphony Orchestra for their first performance of Shostakovitch’s 
Seventh Symphony.

The Symphony has strong, rhythmical passages, and a good whistle
able tune which it builds on and contrasts with nobler themes. The 
Seventh Symphony opens with a calm and strong but colorful serenity, 
as though picturing a quiet Russian country scene. But as the Symphony 
progressess, with its pounding drums, one can almost feel the vicious
ness of the attack upon Leningrad. Before the last impact fades away, 
the strong will which prompted the gallant people to put up such a 
fierce resistance against the Nazi aggressors, transmits itself to the 
listener.

Dr. Rodzinski, of course, conducted it with tremendous power and 
emphasis on it heroic nature.
• Since Soviet Composer Shostakovitch’s song, “United Nations,” has 
created quite a stir in these parts, Metro is now seeking performing 
rights. It hopes to use it in “Private Miss Jones,” with Jose Iturbi 
directing the orchestra.

“Spike” Jones and His City Slick-
ers band have been signed for the 
Warner Bros.’ all star musical, 
“Thank Your Lucky Stars.” Jones 
is the maestro who introduced the 
highlight tune, "Der Fuehrer’s 
Face.”

When John Loder, who appears 
opposite Bette Davis in “New 
Voyager,” which opens Thursday at 
the Hollywood, plays the part of a 
screen hbro he is running true to 
form. His work in the first World 
War brought him the Mons Medal, 
the King George Medal and the 
Victoria Medal, as well as a special 
French decoration.

Box Coat

flOX COATS are big fashion 
news. This one worn by 

Frances Carlon, of Columbia net
work’s "Life Can Be Beautiful” 
cast, is of beige tweed with an 
overplaid of chocolate brown. 
The deep cuffs and small collar 
are of brown velvet. You’ll find 
this style plenty roomy for wear 
over suits. (Model No. 1794 by 

eeds, Ltd.) '
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PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

Penktadienis, Spalių 23, 1942

(Tąsa)
HT" — '7*—--------%w UJWįĮ-<

Gi tuom tarpu Jurgis nušoko nuo sū
puoklės, gerai apsižvalgė, pagriebė Ju
lę už rankos ir pats guldamas po medžiu, 
užsitraukė ją ant savęs. Petras buvo 
beišsižiojąs surikti perkūniško keršto 
balsu. Bet tuom tarpu, tarsi, kas nema-’ 
tomas sukuždėjo jam į ausis: “Tylėk, 
kvaily! Na, ir ką tu laimėsi surikęs? Jis 
nubėgs, o ji sakys, kad tau tik akys 
apsitararavo, o tu, kaip buvai asilas, 
juom ir pasiliksi tik dar su ilgesnėmis 
ausimis. Šok iš medžio, paimk tą žaltį 
į savo kietas rankas ir taip aplamdyk, 
kad jam daugiau nereikėtų nė tos ir nė 
kitos!”

Greitai, kiek jo nerangumas leido, pra
dėjo rangytis iš medžio, bet kaip tokiam 
nerangiam meškai, ta kelionė ėmė savo 
laiką. Jam rodėsi, kad ir medžio šakos 
tyčia kimba jam į akis, į drapanas, len
da į tarpukojį—trukdo, kad tik ilgiau jį 
užlaikyti, o šiems savo tikslą atsiekti. 
Pasigavęs iki paskutinės šakos, dirbte 
išdribo iš medžio ir, viena ranka nutvė
ręs Julei už plaukų, antrąja Jurgiui už 
sprando, abudu pasistatė ant kojų ir 
mušdamas jųdviejų kaktą su kakta, 
grieždamas dantimis, kartojo: “Bučiuo
kitės, kalės vaikai! Bučiuokitės iki sma- 
genis iš galvų ištaškysiu! Hak, hak, hak! 
Bučiuokitės iki atsibučiuosite!”

Bet šiuom kartu ir Jurgis nesilaikė 
ano šventraščio dėsnio, kur sakoma, kad 
gavęs per vieną žandą, atsuk jam ir an
trą. Jis sukoncentravęs visas savo jė
gas ir įsiūbavęs kumštį — pylė’Petrui į 
pažiaunę iš viso vieko. Tačiaus tokį 
dramblį negi vienu kumščio smūgiu nu- 
gersi? Gavęs į pažiaunę, jis dar labiau 
įšėlo ir paleidęs Julę, o suleidęs abiejų 
rankų pirštus į nelaimingo Jurgio gerk-* 
lę, parsibloške jį ant žemės ir užgulęs 
tol smaugė, kol neišvirto ant kaktos ne
laimingojo akys, kol nepamėlynavo vei
das, persikreipė lūpos, kol jokio ženklo 
gyvybės visai nesimatė.

Tai atlikęs ir dar į didesnį pašėlimą 
įpuolęs, užgulė ant kulnų, pas tėvus dar 
tebebėgančiai Julei. Moteris, spėjus įpul
ti į tėvų stubą, užtrenkė ir užrakino du
ris prieš iš paskos griūvantį Petrą. Ta
čiaus Petrui tos durys tiek reiškė, kiek 
įpykusiam avinui prieš jį atsuktas veid
rodis. Jis, davęs pečiu, įgriuvo į vidų su 
visom durim ir suriaumojo: “Kur ta, 
kur...?! Duokite man ją, o jei ne, tai 
visų kaulus išnarstysiu!”

Julės abu tėvai ir trys broliai, tuo tar
pu susėdę aplink stalą, valgė vakarienę, 
o Julė spėjo įsmukti į užstalę. Petras, 
apvertęs stalą, o sėdinčius nužarstęs nuo 
krėslų—puolė prie Julės ir prasidėjo des
peratiška kova, tėvai stojo ginti dukterį, 
broliai — seserį.

Kovai prasidėjus išsinarstė stalo ko
jos; į Petro galvą su tiško krėslai; su 
visais rėmais išgriuvo langas; parvirto 
didelis apvalainis pečius, išsinarstė į ka
miną suvestos “paipos” ir nuo pelenų 
bei suodžių dulkių aptemo visas kamba
rys. Iki pašėlimo įdūkęs Petras, savo 
sunkias kumštis svaidydamas ore, guldė 
ant grindų kiekvieną, pakliuvusį po jo 
smūgiais. Į Petro galvą kliuvo viskas, 
kas tik kam į rankas pakliuvo. Julės 
frontan stojo ir po stalu gulėjęs didelis 
šuo. Jis šoko Petrui ant nugaros, leido 
dantis į drabužius, plėšė juos lopais, pur
tė erzgėdamas ir vėl puolė.

Šunies erzgėjimas, moterų spiegimas 
ir vyrų piktažodžiavimai, susimaišę į 
vieną melodiją, priminė laukinių žvėrių 
užpultą šernienę su šerniukais. Tik pat
sai šeimos galva, pasistvėręs į savo dar 
stiprias rankas ąžuolinę stalo koją ir su
pylęs kelis lygiai smūgius į Petro galvą, 
paguldė jį ant grindų.

Keturi vyrai, iškryžiavoję augštielnin- 
ką Petrą, užgulė ant jo rankų ir kojų. 
Petro veidas buvo aptrauktas eile suo
džių, o prakaitas maišėsi su krauju. Iš 
jo šnirpšlių burbsėjo kraujo burbuliukai, 
iš įraudusių akių tryško beprotiško įdū- 
kimo žvilgsniai, o kaktos raukšlės mai
nėsi, kaip kazoką griežiant, armonikos. 
Negražesni buvo ir pergalėtojų veidai. 
Tik ragų ir uodegų jiems truko, tai bū
tų buvusi originale pragaro scena. Patsai 
šeimininkas, dar tvirčiau užgulęs ant 
Petro kojų, kumštelėjo vienam iš sūnų 
alkūne į pašonę ir patvarkė: “Jonuk, 
bėgk ir atnešk virvę... Surišę šį pasiu
tėlį, atiduosim policijai.”

Kaip tik vienas iš laikytojų nubėgo at
nešti virvės, Petras, sugriežęs dantimis, 
apsivertė kniūpščias, išsinarstė iš jį lai

kančių rankų, spruko pro išverstas du-' 
ris ir skuto tuom patim keliuku atgal, 
savo triobėsių link. Jis bėgo, kiek tik jo 
kojos galėjo nešti; šunies nudraskytų 
drabužių skivytai draikėsi ore, o išsi- 
grūdę iš stubos vyrai, grūmodami kumš- 
čiomis, siuntė virtines keiksmažodžių 
jam ant galvos.

Toks baidyklė, bėgdamas ir susitikęs 
pas savo seserį atvažiuojančią Julės te
tą, pabaidė jos arklį. Išsigandęs arklys 
staiga iššoko iš kelio, davė užuolanką 
per žaliuojančių kornų lauką ir vėl į-

• stojęs į kelią—nešė karietėlę paskui sa- 
vę, tik retkarčiais žemę pasiekiančią. 
Karietėlėj esančios moteriškės riksmas, 
sukėlė pusę kaimo ant kojų. Visi bėgo 
ant riksmo ir spietėsi prie Julės tėvų 
sodybos. Iš priešingos pusės, bėgo ir Jur
gio du broliai, o paskui juodu, savo sto
ras šlaunis kraipydama ir kaip košeliena 
drebėdama, krypavo ir Jurgio motina.

Vyrai sugriebė ir apmalšino nuo per- 
sigandimo drebantį, prunkštantį ir pik
tai muštukus kramtantį arklį. O mote-' 
riškaitė išsiritus iš karietėlės ir vos dva
sią atgaudama pasiskubino pasiteirauti: 
“Švogerėli... O tam Petrui pasida
rė? Išdurnėjo?

“Ne tik išdurnėjo, ale ir pasiuto! Jei 
ne aš, jis būtų ir stubą sugriovęs ir visus 
išmušęs... Ale kai supyliau kelias stalo 
kojas į galvą, tai ir išsitiesė, vyras.” Su 
pasididžiavimu atsakė šis.

Susirinko būrys vyrų. Vieni užjausda
mi Julės šeimai, antri—Julei, o treti, 
kurie tik del kumščių gerbdami Petrą, 
o širdyj velnią mislydami, dabar gavę 
progą sanskaitas su juo suvesti, kumš- 
čiomis bei įnagiais grūmodami, šūka
vo:

“Ko čia dabar trypiam ant vietos? Kad 
einam, tai eikim,” drąsino vienas iš bū
rio.

“Einam! Visi supulsim, virvę ant kak
lo ir augštyn!” Riktelėjo vienas karštuo
lis.

“Negana, kad tokią puikią moterį, kaip 
kirminas ėda, bet dar ir jos tėvus atbė
gęs kruvina. Visi supuolę tiek primuš- 
kim, kad jo tos prakeiktos kumštys nė 
prieš vaiką daugiau nepakiltų!” — da- 
dėjo trečias.

. “Vyrai, būkite — vyrais, o ne idijo- 
tų gauja! Suėmę atiduokite policijai, te
gul ji su juom apsidirba. Jei tik iš pyk
čio pasiutęs — į kalėjimą! O jei sudur- 
navojo — į beprotnamį. Juk tam yra 
daktarai ir teismai. Tai jų dalykas, o ne 
mūs!” Tramdė pagiežos apsėstus vyrus,

• ant lazdelės kretendamas, Julės motinos
tėvas. ; H «i

“Senas, tėvai ir nepaleki. Iki policija 
pribus, jis visą kaimą gali išpjauti. Ant 
šakos ir baigta!” Karščiavosi kitas, iš 
seniai ant Petro dantį griežęs kaimy
nas. i

Tuo tarpu pro vyrus pralėkė ant ark
lio užgulęs, vienas iš rimtesnių Julės 
brplių, kad kuo greičiausiai duoti žinią 
policijai, kad neįvyktų gėdinga tragedija. 
Gi moterėlės, kaip antys paskui vyrus 
krypuodamos, darė savas išvadas:

“Aš sakiau ir sakysiu, jei poroj nėra 
meilės, tai velnias pusryčius kaičia,” į- 
terpė Julės teta.

“Gerai žmonės sako—jei doleris perša, 
tai velnias vinčiavoja,” tarsi Julės mo
tinai priekaištę darydama, drikstelėjo 
Jurgio motina.

“Ir aš pati dabar kremtuosi, pakorus 
mergaitę po to grėvos kaklu.... Jurgis 
tinka ir prie seno ir prie mažo; visuomet 
linksmas, Smagus. O tam, niūrai, niekas 
neįtinka: paniuręs, skūpus kai titnagas, 
už dolerį ir tėvą gatavas parduoti.” Sa
ve kaltinadama, teisinosi’ Julės motina.

“Paveržęs Julę iš Jurgio, suėdė abu
du... Jurgis paliko visai ne tas vaikinas. 
Visuomet užsimąstęs, paniuręs, o kaip 
paklausi, kodėl nesusidraugauja su kita 
mergina, atsako: — “Jeigu aš netekau 
Julės, tai kitos man nereikia,” — dabai- 
gė Jurgio motina. <•

(Bus daugiau) »

Los Angeles, Cal.
Los Angeles Lietuviai ir 

Organizacijos

Kitų miestų lietuviai dau
giausiai žingeidauja žinoti, 
kiek Los Angeles yra lietuvių 
ir kokios jų organizacijos.-Tad 
nors trumpai čia paminėsiu.

Tikrą skaičių lietuvių gyve
nančių Los Angeles ir jo apy
linkėj sunku paduoti, nes dau
gelis čia gyvenančių lietuvių 
niekur neina su lietuviais, tai 
tokių negalima nei žinoti. Bet 
tikriausiai yra rokuojama, kad 
gyvena tarp 500-600 ypatų. 
Didžiuma jų yra laisvų pažiū
rų ir remia progresyviską ju
dėjimą.

Kad jie toki yra, liudija se
kamos astuonios lietuvių orga
nizacijos: (1) Lietuvių Laisvės 
Neprigulmingas Kliubas; (2) 
Lietuvių Literatūros Draugija 
(ALDLD); (3) Kultūros ir 
Apšvietos Organizacija; (4) 
Moterų Apšvietos Kliubas, ku
ris tik metai atgal susitvėrė, 
bet gerai darbuojasi ir spar
čiai auga; (5) Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 35-ta k,p. 
(L. L. Choras dabar, iš prie
žasties karo, pertraukė pamo
kas); (6) SLA 75 kp.; (7) 
Liet. Tautiškas Kliubas ir (8) 
Liet. Labdarybės ir Kultūros 
Kliubas. Pastarasis tankiai 
vardą keičia, tai gal dabar ki
taip vadinasi.

šios visos organizacijos nė
ra skaitlingos nariais. Didžiau
sios turi po apie 80 narių. To
kių yra trys. Bet dauguma lie
tuvių priklauso keliose organi
zacijose.

Kaip lietuviai, taip ir orga
nizacijos dalinasi į sroves. Bet 
nei viena neturi ryšių su tikė
jimu. Tuos, kurie prisilaiko ti
kėjimo, neseniai iš Lietuvos 
atvažiavęs pralotas Macijaus
kas savo globon paėmė. Bet 
jam nesiseka. Vos keletą de- 
sėtkų į savo parapiją sutrau
kė, bet pragyventi negali, tai

ir labiausiai šmei- 
kurios

vis renka aukas iš kitų kolo
nijų savęs užlaikymui. Užtai 
čionaitiniai lietuviai verti pa
gyrimo, kad neklauso jėzuito, 
kuris varde tikėjimo skelbia 
nesutikimus
žia Sovietų Sąjungą, 
karžygiai kovoja, ka<^ sutriuš
kinus nacizmą - fašizmą.

Tad visos organizacijos yra 
laisvų pažiūrų ir didžiuma re
mia progresyvišką srovę.

Kaip su organizacijomis, 
taip yra ir su laikraščiais. Dau
gumoje lietuviai skaito pažan
giuosius darbininkiškus laik
raščius, kaip “Vilnį” ir “Lais
vę,” kurie yra vienatiniai lie
tuvių dienraščiai nuoširdžiai 
remiantys Suvienytų Tautų 
karą prieš despotišką fašizmą 
- nacizmą.

Kiti laikraščiai čia . mažai 
prasiplatinę, nes jie palaiko 
Hitlerį ir šmeižia Sovietų Są
jungą. Beje, pralotas siuntinė
ja veltui savo pronaciškus 
laikraščius, bet jų niekas nei 
neskaito.

Taigi visame kame, Los 
Angeles ir apylinkės lietuviai 
gerai gyvuoja ir eina pirmyn 
pažangiuoju keliu..

M. P.

Seattle, Wash

šaulio karą. Jis sako, Sovietų 
Raudonoji Armija kovoja su 
priešais jau antri metai ir ko
voja karžygiškai. Bet jos pa- 
gelbininkai tik žada pagelbėti, 
atidaryt antrą frontą, bet iki 
šioliai dar to .antro fronto ne
simato. Vienur - kitur biskį 
pasimuša, bet tikros kovos nie
kur neįvyksta, kad kuo grei
čiausia pabaigus tą karą ir 
kad sunaikinus fašizmą ant vi
sados.

Mūsų vaikai yra geri kovo
tojai ir jie gali gerai kovot su 
priešu, tik juos reikia gerai 
prirengt.

Bet jau dabar Suvienytos 
Tautos rengiasi visu smarku
mu ir antras frontas be abejo
nės, bus atidarytas į trumpą 
laiką.

Pruseika ragino visus vieny
tis ir prisidėt prie išlaimėjimo 
šio karo. Prašė, kad žmonės 
pirktų valdžios bonus ir štam
pas, nes dabartiniu laiku val
džiai yra reikalinga pagelba. 
Ant pabaigos paaiškino, ko
kioj padėtyj randasi mūsų 
spauda. Jis sakė, dabar viskas 
pabrango, reikia daug pasi- 
darbuot dėl lietuviškos spau
dos, kad ją palaikius. Daug 
išėjo į karo industrijas dirbt, 
kur gauna didesnes algas. Bet 
mes tas dideles algas negali
me mokėt, tai visa našta pasi
lieka ant mūsų %pečių. Taigi, 
draugai ir draugės, aš prašau, 
kad jūs mums pagelbėtumėt, 
paaukodami kiek kas išgalit 
dėl lietuvių dienraščio “Vil
nies.”

Aukų surinkta $57. Čia pa
duodu vardus, kurie aukavo 
nemažiau kaip 25c., o kurie 
mažiau, tai priskaitom prie 
smulkių aukų.

J. Burt $8. Po $5: T. Vis
kis, F. Tamošūnas, J. Kirk, M. 
Baltrušaitis ir A. B'urtienė. Ig. 
Kirk $3. G. Judišius $1.25. 
Po $1: P. Rinkevičius, A. Gau- 
ronskis, V. Vaišnora, B. Tuy- 
nell, A. Gauronskienė, V. Tuy-

nell, A. Ulskienė, A. Stelma, 
M. Zigmantą, T. Halėm, R. 
Kirk, S. Baishin, S. Kairis, J. 
Mecus, E, Juodišienė. O. Sku- 
jienė $2.

Po 50c.: J. Bukauskas, J. 
Sitko, G. Madalaskas, Z. Kuz-. 
minskienė, Vaišnorienė, A. 
Kalick.

Atleiskite draugai, jeigu ku
rių vardai nebūt teisingai už
rašyti. Aš taip surašiau, kaip 
gavau surašą nuo aukų rin
kėjų.

Visiem aukotojams tariame 
širdingai ačiū. Vardu LLD 161 
kuopos tariame širdingai ačiū 
drg. L. Pruseikai už prakalbą 
ir už aplankymą mūsų.

Per tas 3 dienas teko daug 
ko pasikalbėt su svečiu. Per- 
bėgom praeities gyvenimą ir 
mūs visas kovas su priešais. 
Prisiminėm ir mirusius drau
gus, kaip Vincą Kapsuką. Jau 
šiemet suėjo 25 metai, kaip jis 
paliko šią šalį ir kaip.pasku
tines 10 dienų prieš išvažia
vimą buvo pas mus. Kazį 
Giedrį, kurį Lietuvos valdžia 
nužudė 1926 metais. Taipgi 
teisėją Kazį Kraučiūną-Kay, 
Vincą Kavaliauską iš Taco- 
mos, Joną Valaską iš Port
land. Tai vis buvo mūsų vei
kėjai, mūs spaudos šelpėjai. 
Bet jau šiandien jų mūsų tar
pe nesiranda.

Taipgi apgailestavom Juozo 
Baltrušaičio iš Pittsburgh, Pa., 
kuris mirė' kelios dienos tam 
atgal. Jau nematysim jo 
moksliškų straipsnių. Jau jo 
plunksna nešvies mūsų laik
raščiuose.

Juozas Baltrušaitis buvo 
mano parapijonas, bet Lietu
voj aš jo nepažinojau. Tik at
važiavus į Ameriką mudu susi
pažinom pas drg. Baltrušaitie
nę 19t)7 m., Plymouth, Pa. Jis 
dirbo prie “Vienybės Lietuv
ninkų.” Vėliau išėjo į Phila- 
delphiją prie “Kovos” dirbt. 
Vėliau išleidinėjo satyros laik
raštuką “Dilgėlės.”

Nors čia mažai lietuvių gy
vena, bet jau daug jaunuolių 
lietuvių tarnauja Amerikos 
kariuomenėj ir laivyne. čia 
paduosiu vardus, kuriuos aš 
atmenu: Robert Kirk, prapuo
lęs mūšiuose Filipinuose. Jur
gis Juodišius, Stasys Juodišius, 
Juozas Saldukas, Juozas Bag
donas, Alexandra Coover, Al
vinas Cherapauskas ir Stasys 
Vaivida.

Jie visi armijoj. Alfonsas 
Zaburskis, Juozas Miknis ran
dasi Coast Guard. Laivyne: 
Alexandra Saltonas, Richard 
Vorris, Vincas Valantd ir Al
bertas Garnett, Edward Bal- 
trušis tarnauja kaipo Navai 
Aviation Cadet.

Tai pasirodo, kad lietuviai 
išauklėjo sveikus, drūtus vai
kus. Iš visų lietuvių nė vieno 
neišbraukė, visi priimti, ant 
šimto procentų sveiki.

Aš vėlinu jauniem karei
viam būt gerais koovtojais, ir 
kad pasiektų aukštesnį laipsnį 
tarnystėj* ir kad visi sugrįžtų 
po karo pas savo senus tėve
lius.

M. Baltrušaitis.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 141 kuopos susirinkimas 
įvyko spalių 18 d., pas drau
gus Twreikius. Narių susirinko 
nedaug. Tas negerai, kad pri
klauso prie organizacijos, o 
susirinkimų nepaiso. 4 nariai 
užsimokėjo duokles, dar 3 li
ko neužsimokėję, bet stengki<- 
mės ir iš tų iškolektuoti. Vie
nas jaunuolis prisirašė prie 
kuopos, tai Albertas Kaspa- 
riūnas.

Komisija raportavo, kad 
“Laisvė” netalpino rezoliuci
jos dėl V. Bacevičiaus pasko
los. Nutarta kreiptis į apskri
čio konferenciją.

J. Kaspariūnas.

Atlikime Savo Pareigą
Kiekvieno “Laisvės” skaitytojo, kiekvieno ap

švietę branginančio žmogaus prašome gauti 
“Laisvei” nors po vieną naują skaitytoją

Vajus prasidėjo su 1 d. spalių ir baigsis su 1 d. gruodžio
Kurie dar neįstojote tai tuojau stokite į kontestų ir darbuoki

tes, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:
1—$50 U. S. War Bond; 2-$30 cash; 3-$25 cash; 
4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash; 
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cash ir 10—$5 cash

Darbuokitės, kad gauti vienų iš aukščiau • pažymėtų dovanų 
ir būti pagerbtu pasižymėjusiu apšvietos platinimo darbe. Kurie 
manote stoti į kontestų, stokite tuojau, iš pat pradžios kontėsto.

T

Spalių 3 d. pas mus atsilan
kė drg. L. Pruseika. Subatos 
vakare pas drg. Gauronskus 
buvo surengta pare pasitiki- 
mui svečio. Susirinko 22 
draugai.

Valgydami vakarienę, drau
gai pasakė po trumpą prakal
bėję, išreikšdami padėką drg. 
Pruseikai, kad jis aplanko 
mus.

Taipgi ir Pruseika pasakė 
trumpą prakalbėlę pasveikin
damas draugus. Mes tariame 
ačiū drg. Gauronskams už da
vimą vietos ir už pagaminimą 
gardžios vakarienės.

Spalių 4 d. LLD 161 
pa surengė prakalbas. 
Pruseika pasakė gražią
kalbą, kuri ilgai bus muttis 
ant atminties.

Kalbėjo apie dabartinį pa-

kuo- 
Drg. 
pra-

“Laisvės” kaina, metams $6.00, pusei metų $3.25. Brooklyne 
(kur reikia ant kiekvienos kopijos uždėti po štampų) metinė 
kaina $6.50, pusei metų $3.50.

Naujiem skaitytojam nėra jokios nuolaidos kainoje. Viskam 
brangstant, “Laisvės” kaina nebuvo pakelta. $6.00 yra gana 
žema kaina už dienraštį.

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

Kurie nestosite į kontestų, prašome gauti nors po vienų nau
jų skaitytojų savo dienraščiui laike vajaus. Gavę naujų skaity
tojų, kartu su užsakymu, 
karnai:

“LAISVES”
427 Lorimer Street

siųskite ir mokestį adresuodami se-

ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y

*



Penktadienis, Spalių 23, 1942

Sovietai Atkariavo Punktą Stalingrade;
Visur Atmušė Hitlerininkų Atakas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 22. — Anksti šiandien Sovietų Žinių 

Biuras išleido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė spal. 21 d. vedė mūšius su priešais 

Stalingrado ir Mozdoko srityse.
Mūsų laivai nuskandino Finliandijos Įlankoj tris prie

šų transporto laivus, viso 16,000 tonų įtalpos. Juodojoj 
Jūroj sovietiniai laivai nuskandino vieną Rumunijos 
naikintuvą.

Stalingrado srityje priešų pėstininkai ir tankai nuo
lat atakavo mūsų pozicijas. Visos atakos tapo atmuštos 
ir padaryta priešam didelių nuostolių.

Vieno fabriko apylinkėje mūsų kariuomenė užėmė 
tam tikrą skaičių trobesių ir sunaikino 150 hitlerininkų, 
dvi baterijas mortirų ir penkis kulkasvaidžių lizdus.

Vienas mūsų prieštankinis šaulys sunaikino du priešų 
tanku. Vienas raudonarmiečių būrys išdegino bei iš
mušė iš veikimo devynis vokiečių tankus ir nušlavė apie 
dvi kuopas priešų pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado kai kuriuose sekto
riuose sovietinės kariuomenės daliniai veikliai kovėsi 
su priešais. Kituose sektoriuose veikė artilerija ir mor- 
tiros iš abiejų pusių.

Vienas mūsų kariuomenės dalinys atmušė eilę hitle
rininkų atakų, sunaikino dvi prieštankines kanuoles ir 
amunicijos sandėlį ir nušlavė apie kuopą priešų pėsti
ninkų.

Mozdoko srityje raudonarmiečių daliniai atlaikė pir- 
mesniąsias savo pozicijas, apžvalginėj o įvairius fronto 
sektorius ir atmušė visus priešų puolimus.

Vienas raudongvardiečių dalinys atrėmė atakas, ku
rias darė trys batalionai vokiečių su 25-kiais tankais. 
Buvo sužalota bei išdeginta penki vokiečių tankai ir 
užmušta 200 priešų kareivių ir oficierių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų kariuomenė at
mušė priešų atakas. Ties viena aukštuma priešai ata
kavo stipriuosius mūsų punktus, bet tapo atmušti at
gal be jokio jiem pasisekimo. Šiose kautynėse buvo su
naikinta apie dvi kuopos priešų.

Kituose sektoriuose įvyko žvalgų veiksmai.

Naciai Užmušė 500 Ju- Numato Piliečių Draf-
goslavy Kovotojų

London, spal. 22. — Čio- 
naitinė Jugoslavijos valdžia 
pranešė, kad naciai-ir ita
lai, bebandydami atgriebti 
nuo jugoslavų partizanų 
miestus Jajce ir Kupres, už
mušė virš 500 tų Jugoslavi
jos patriotų. Partizanai dar 
tebevaldo šiuos miestus. Jie 
gauna naujų pastiprinimų.

(Įvairūs pirmesni prane
šimai teigė, kad anglai bei 
amerikiečiai parašiutais iš 
orlaivių nuleidžia jugosla
vam ginklų ir amunicijos.)

Gal Čilė Sutraukys 
Ryšius su Ašim

• Santiago, Chile. — Šios 
piet-amerikinės respublikos 
prezidentas Juan Antonio 
Rios sudarė naują ministe- 
rių kabinetą. Savo manifes
te jis pareiškė:

“Tarptautiniuose santi- 
kiuose Čilė laikysis išvien su 
tomis amerikinio žemyno 
tautomis, kurios yra pasi
ruošusios gint didžiuosius 
amerikinių kraštų principus 
— jų čielybes ir vienybės.” 

Politiniai stebėtojai spėja, 
kad Čilės valdžia, turbūt, 
sutraukys diplomatinius ry
šius su Japonija, Vokietija 
ir Italija.

CIO Vadas Reikalauja 
Pavaryt Adm. l<and§
Washington. — CIO uni

jų generalis pirmininkas, 
Philip Murray trečiadienį 
atsišaukė į prezidentą Roo- 
seveltą, kad pašalintų ad
mirolą Emory S. Landą, 
kaipo pirmininką karinės 
laivų administracijos. Nes 
admirolas Ijand, kalbėda
mas New Yorke praeitą 
pirmadienį, viešai pareiškė, 
kad “reikią sušaudyti uni
jų organizatorius saulei be
tekant.”

tavimą Karo Darbam
Washington. — Spal. 22. 

— Paul V. McNutt, pirmi
ninkas karinės žmonių jėgų 
komisijos, pareiškė,jog neiš
vengiamai bus draftuojami 
amerikiečiai būtiniems ka
riniams darbams. Preziden
tas Rooseveltas jau yra pa 
taręs kongresui išleisti į- 

statymą, pagal kurį galima 
būtų paskirti bile pilietį į 
by kokį karinį darbą.

Suprantama, jog kongre
sas išleis tokį įstatymą.

Prezidentas Pasirašė 
Naujų Taksų Eilių
Washington. — Prezi-. 

dentas Rooseveltas pasirašė 
naują kongreso priimtą tak
sų bilių, pagal kurį turės 
mokėt valdžiai mokesčius 
visi amerikiečiai, gauną 
daugiau kaip $624 algos ar 
kitų pajamų per metus.

Amerikiečiai Arde Na
cių Submarine Bazę 
London. — Amerikiečių 

Lekiančios Tvirtumos nai
kino nacių submarinų sto
vyklą Loriente, užimtoje 
Franci jos dalyje. Vichy 
Francijos radijas sakė, kad 
tuo žygiu amerikiečiai už
mušę 100 ir sužeidę 450 as
menų.
EDEN SAKO, KAD SO
VIETAI NEREIKALAVO 

TUOJ TEIST HESSĄ 
London, spal. 21. — Ang

lijos užsienių reikalų minis- 
teris sakė seimui, kad So
vietų valdžia nereikalavo 
tuojau^ teisti Rudolfą Hes- 
są, buvusį antrą po Hitlerio 
vyriausią nacių vadą.

Hess, kaip daugumai ži
noma, nuskrido Anglijon a- 
gituot ją susitaikyt su Vo
kietija ir išvien su hitleri-* 
ninkais kariaut prieš So
vietų Sąjungą. Jis buvo su
imtas ir yra laikomas kaip 
karinis belaisvis.

Jūry Žalčiai ties Amerika
Fašistų submarinai nu

skandino dar du prekinius 
Jungtinių Valstijų laivus ir 
vieną Jungtinių Tautų lai
vą ties Pietų Amerika. Žuvo 
tik šeši jūrininkai; visi kiti 
išgelbėti.

MAŽIUKAI ANGLŲ OR
LAIVIAI BOMBARDAVO 

VOKIEČIŲ UOSTUS

London. —Vadinami “uo
dai”, mažiukai Anglijos 
bombanešiai, dienos laiku 
degino ir daužė Vokietijos 
uostų miestus Wilhelmsha- 
veną ir Bremeną ir geležin
kelių centrą Hanoverį. VL 
so tik vienas anglų orlaivis 
težuvo.

skai-

FAŠISTAI NUSKANDINĘ 
499 LAIVUS

Associated Press 
čiuoja, kad nuo japonų ka
ro pradžios prieš Ameriką 
iki šiol fašistai nuskandino 
499 prekinius Jungtinių 
Tautų ir bepusiškus laivus 
amerikinėje pusėje Atlan
to Vandenyno.

PRANEŠIMAI
IS KITUR

HARTFORD, CONN.
Koncertas ir Balius įvyks sekma

dienį, spalių 25 d. Ruošia Liet. Am. 
Piliečių Kliubas. Durys atdaros nuo 
12 vai. dieną Programa, 2 vai. die
ną. Įvyks po 227 Lawrence St. Pro
gramos dalyviai: Laisvės Choras, 
vad. V. Visockio; Šv. Cicilijos Cho
ras, vad., J. Balsio; Jaunuolių Cho
ras, vad. M. Čeponytės; B. Ramoš
kaitė, solistė; Ig. Kubiliūnas, solis
tas; šokikai Alicia ir Castle; A. 
Abraitis ir I. Kučiūtė skambins Xy
lophone. Šokiams gros Diamond 
Club Orkestrą. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. (249-250)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko darbininkų 

bankietas įvyks sekmadienį, 25 d. 
spalių, 735 Fairmount Ave. Pradžia 
6 v. v. Visi “L.” pikniko darbinin
kai dalyvaukite šiame bankiete.

. ALDLD 6-to Apskr. komiteto ir 
kuopų konferencija įvyks sekmadie
nį, 735 Fairmount Ave. Pradžia 11 
vai. ryto. Delegatai nepamirškite.— 
Sekr. (248-249)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 25 d. įvyks 

masinės prakalbos. Kasmočių Salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. 
vak. Lietuviškai kalbės D. M. Šo- 
lomskas, iš Brooklyn©, o angliškai 
du geri kalbėtojai iš New Yorko. 
Kalbės šiose temose: Antras Fron
tas ir Rinkimai į Valdvietes. Įžanga 
nemokama. Prakalbas ruošia ben
drai vietinės lietuvių ir rusų org.- 
draugijos. Kviečiame visus dalyvau
ti. (248-250)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. spalių, 408 Court St., 2-rą vai. 
dieną. Kviečiame narius dalyvauti, 
taipgi bus atstovai nuo 2-ro sapskr., 
svarstysime svarbius klausimus. Ku
rie dar neužsimokėjote duokles, 
prašome tai padaryti šiame susirin
kime. A. S., Sekr. (248-250)

BOSTON, MASS.
Progresyvių Liet. Tarybos susirin

kimas įvyks šeštadienį, spalių 24 d., 
8 vai. vak., 376 Broadway, So. Bos
tone. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — M. Kazlauskas, Sekr.

(248-249)

HARTFORD, CONN.
Spalių 23 ir 30 dd. atsukite ra

dio ant stoties WTHT, 7:45 ir 8 v. 
vakaro. Išgirskite kompartijos kan
didatus kalbant. Pasakykite savo 
draugams, kad klausytų komparti
jos kandidatus. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: C. P. of 
Hartford, Roorrt 314-635 Main St., 
Hartford, Conn. • (247-249)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn©Štai 

ad^sa8:

Philadelphia, Pa.
“Laisves” Vajaus Reikalais
“Laisvės” vajus jau prasidė

jo ir tūlos kolonijos jau pa
šoko vadi namais pointais. 
Philadelphijoj vajus buvo pa
vėluotas, bet jau pasiųstas pir
mas ofensyvo šūvis. Philadel- 
phija tylėjo, bet ji smarkiai 
pasijudino.

Spalių 18 dieną įvyko visuo
tinas vietinių organizacijų su
sirinkimas, kuriame ilgokai 
buvo diskusuotĮi, kaip sėkmin
giau pravesti vajaus veiklumą 
Philadelphijos apylinkėje. Vi
si mes žinom, kad karo laiko
tarpy gazolinas yra aprube- 
žiuotas ir tas daug pakenks 
vajui. Visi draugai ir draugės 
supranta padėtį. Be mašinos 
tokiame didmiestyje, kaip Phi
ladelphia, veik neįmanoma 
susisiekti su “Laisvės” skaity
tojais ir lietuviais, kurie apsi
gyvenę plačiausiai po visą 
miestą. Gatvekarių komunika
cija labai prasta. Dėl šios 
priežasties buvo plačiai disku- 
suojama ir raginama, vietinių 
draugų ir draugių kooperaty
ve pagalba. Ir štai šiame su
sirinkime Veikliausių 50 drau
gų, ir draugių susirinkę nusi- 
tarėm vesti vajų organizuotai
— miesto dalimis, kuriose mū
sų draugai vajininkai ir vaji- 
ninkės gyvena, štai, didžiau
sioj lietuvių kolonijoj — pieti
nėj dalyj apie Lietuvių Tau
tišką salę ir Kazimierinę pa
rapiją, apsiėmė veiklios tos 
apylinkės draugės vajininkės
— Tureikicnė ir Kušleikienė; 
Richmondo dalyje drg. Mula- 
kiūtė; Frankfordo dalyj drg. 
J. Bendoravičius; centre mies
to drg. Balakevičienė ir pa
gelbės jai d. šapranauskienė; 
South West ir North West 
Merkis ir Smitas. Vadinasi, 
šiemet stoja 8 vajininkai. Šiaip 
dirbant, bus galima išvengt di
delių kelionių mašinomis.

Dabar mes vajininkai atsi- 
šaukiam į visus Philadelphijos 
ir jos apylinkės , “Laisvės” 
skaitytojus būti prisirengusiais 
pagelbėti vajui. Kaip jūs gali
te pagelbėti? V,isi atsinaujin- 
kit “Laisvę” ir būkit pasiren
gę suteikti jūsų apylinkės lie
tuvių adresus, patys pagelbė-

J. GARŠVA
GraboriuŠ-Undcrtaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ ' 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

§ ★ LIETUVIŠKAS ★ g

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINĖ) g 
o Rheingold Extra Dry Alus S
« Didelis pasirinkimas visokių 8
V Vynų ir Degtinės 8 
8 Importuotų ir Vietinių 8 
8 Kasdien Turime g 
S KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 
f JUOZAS ZEIDAT | 
g Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698 

kit nueiti su vajininku užrašyt 
“Laisvę” pas lietuvius, nes 
daug pagelbės jūsų pačių pa
žintis ir supažindinimas. Tai 
yra pati svarbiausia vajaus ve
dimo taisyklė, kuri tinka kiek
vienai kolonijai.

Jei “Laisvės” skaitytojai ži
no, kad ir kitoje miesto da- 
lyj randasi lietuvių, kurių ad
resus žino, tai priduokit vaji- 
ninkui, o mes juos susitvarky
sim. Aš pats keletą metų, at-, 
gal naudojau “Laisvės” pikni
ko laimėjimo įžangos tikietu- 
kus, su kuriais teko gaut daug 
naujų “Laisvei” skaitytojų. 
Prie vajaus adresai taip pat 
yra svarbūs, kaip prie karo 
žemlapis ir generalio štabo 
komanda. (Niekas kitas negali 
tiek daug pagelbėti prie va
jaus, kaip patys “Laisvės” 
skaitytojai ir mūsų organiza
cijų nariai. Pasakau tą prakti
koje.

Nežinia kodėl, ne vien Phi- 
ladelphijoj, bet ir kituose 
miestuose seni veiklūs nariai 
sulepšėjo, apsistojo nusivyli
me, ar tai dėl esamo karo ne
pasisekimų ar kitų priežasčių. 
Philadelphijoj, kurie veikė 
draugai ir draugės, tie ir da
bar tęsia veiklos darbą. Pada
rius apžvalgą visos metinės 
veiklos darbo bendrai Phila., 
daug milžiniškų darbų atlikta 
su geriausiomis pasekmėmis, 
apie kuriuos buvo rašyta. Aš 
pats netaikau tiems draugams

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—TIAvemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių_ grupių ir pavienių.

K senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su ame- 

BBMpHpi^B'rikoriiškais. Ūei- 
Kg^j|LiHK^Hkalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKESJONAS
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

BaxmaMaortxsxxzcsxasBssescxsasastEsi 

arba draugėms, bet tiems, ku
rie veikė per metų metus,; o ir 
dabar gali veikti, eiti į susirin
kimus, bet to nedaro. Tai la
bai negerai, juk šitas svarbus 
darbas yra visuomeniškas dar
bas. Amžius negali išvaduoti, 
nes svetimtaučiai daug senes
nio amžiaus veikia, ir labai 
daug veikia.

Draugės ir draugai, užjaus- 
kim save, bet nepamirškime 
užjausti ir kitus savo organi
zacijose veikiančius draugus ir 
drauges!

Prie esamo vajaus, jei išsi
pildys, apie 6 Philadelphijos 
organizacijų nuolatiniai ko
respondentai pasižadėjo para
šyti įvairių žinių, į dienraštį 
“Laisvę.” Tai bus didelis

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bl daiktą. r

•ROBERT LIPTON :
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173 J

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

1113 Ml. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

••••••••••••••••••••••••••••
: MATEVSAS SIMONAVICIVS :

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsit Brook- 
lyne, užeikite su
sipažinti.

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. Į
Blokas nuo Hewes St eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •

Penktai* Puslapiu

žingsnis pirmyn. Ir jei tą įvyk- 
dysim, tai bus daug lengviau 
gauti “Laisvei” skaitytojų. Ko
respondencijos labai svarbi 
medžiaga skaitytojams. Kele
tas numetė “L.” skaitę vien 
dėlto, kad jokių žinių iš Phila. 
nėra. Jų nebūna dėl stokos lai
ko, nes jei esi plačiai įsitrau
kęs į veikiipą, sunku surasti 
laiko ne tik padaryti svarbius 
pranešimus dėl kitų, bet ir ki
tas žinias pastumi į šoną. Mes 
progresyviai lietuviai išsibuda- 
vojom milžiniškas kultūrines 
organizacijas ir jas laikykim. 
iki esame gyvi, nes dirbam 
svarbų kultūrinį darbą, ku- 

'riuomi ateityje galime labai 
pradžiugti . . .

A. J. Smitas.

VIRI-THIN’ RAMONA VERI-THIN* RAPIER.-

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis e 
atdaras nub 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *
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LAISVE Penktadienis, Spalių Ž3, 1942

N ewYorto^ s^ferflnloi
Dalyvaukite Didvyrių Šalies 25 Metų Sukak

ties Minėjime Spalių 23-čių, Grand Paradise 
m--------------------------------------------------- -— -------—- ■— —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —— 

Lietuvių Komi- i 
teto Sovietų Są
jungai .Gelbėt ren
giamas masinis mi
tingas So v. Sąjun
gos 25 m. sukak
čiai minėti įvyks 
šio p e n ktadienio 
vakarą, spalių 23- 
čią, Grand Para
dise Ballroom, 318 
Grand St., Brook- 
iyne.

Įdomių žinių iš 
Sovietų Sąjungos 
25 metų istorijos, 
taipgi apie tai, 
kuomi toji šalis ar
tima A m e r ikai, 
kokių nuopelnų ji 
turi visai demo
kratinei žmonijai, 
tame skaičiuje ir 
mūsų šaliai, pa
teiks n a cionaliai 
žinomi kalbėtojai,! 
Sovieti jos ir pa
saulinės padėties 
žinovai:

A. Bimba, Lais- AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS ALDONOS ANDERSO N-ŽILINSKAITĖS
vės redaktorius, i .....

D. M. šolomskas, Liet. Li-į K‘ ž-v"" veikėja
teratūros Draugijos Centro tarp lietuvių moterų.
sekretorius, Aido Choras, vadovubėj sa-

Frank Serri, Apgynimui vo mokytojos Aldonos Ander- 
Am erikos ii' Kovų už Laisvę j son-Žilinskaitčs, dainuos l.ietu- 
Komiteto direktorius, j vių liaudies ir kovos dainas šia-

“Laisves” Koncertas
Įvyks už dviejų savaičių

Lapkričio 8 November

DAVID TULCHINOFF, Baritonas

Rusas, žymus operų dainininkas dalyvaus “Laisvės” 
koncerto programoje.

Taipgi dainuos Algirdas Brazis iš Chicagos. Puikiau
sias Amerikos lietuvių tenoras, kuris vaidina ir dai
nuoja operas amerikoniškoje scenoje su Metropolitan 
Concert Co. >
Birūta Ramoškaitė, sopranas dabar vėl gyvena New 
Yorke ir ruošiasi naujame vaidinimui operoje, dainuos 
“Laisvės” koncerte.
Balso Trijetas, tai naujas numeris mūsų scenoje. Jį 
sudaro Aldona Klimaitė, koloratūra supranas, Aldona 
Anderson, supranas ir Suzana Kazokytė, mezzo sop
ranas. Jas sumokino kompozitorė Bronė šalinaitė. Vi
sos trys puikiai išsilavinusios dainininkės.

Taipgi bus keturios poros rusų šokikų,
kurie visuomet sukelia audringų ovacijų koncertuose.
Brooklyno Aido Choras “Laisvės” koncertui yra pasi
ruošęs gražiomis dainomis.

Koncertas bus toje pat vietoje kur pernai buvo

LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus
Rezervuotos sėdynės $1.10

Nerezervuoti bilietai po 83c, {skaitant taksus.
Pradžia 3:30 vai. dieną

me istoriškame mūsų, talkinin
kės šalies sidabrinio jubilė- 
jaus minėjime.

Aido Choras, patsai išleidęs 
į karužę jau 10 narių, gal ge
riau už ką nors kitą įkainuo
ja Sovietų Sąjungos didvyriš
kas kovas. Choristai žino, kad 
kiekvienas Sovietų fronte už
muštas nacis reikš vienu na
ciu mažiau amerikiečių su na
ciais susirėmime, kuriame ne
išvengiamai ir Amerikos vai
kinams prisieis dalyvauti. Jie 
supranta, kad kožnai diena at-

Svarbi Konferencija 
Jau šį Sekmadieni

Virš -keturi šimtai delegatų 
iš stambiųjų nacionalių grupių 
didžiajame New Yorke daly
vaus Russian War Relief šau- 
kiamoj konferencijoj šį sek
madienį, spalių 25-tą, 2 vai. 
po pietų, viešbutyje Biltmore, 
4 3rd St. ir Madison Ave., N.

Konferencijos šaukėjų prie
šakyje yra garsusis smuikinin
kas Zlatko Balokovic, R.W.R.. 
tautinių organizacijų divizijos 
pirmininkas, o ’divizijos komi
tetas susidaro iš žymiausių 
tautinių organizacijų atstovų.

Konferencijoj bus eilė žy
mių kalbėtojų, tarpe kitų ir 
gubernatoriaus pavaduotojas 
Poletti.

Už dalyvavimą konferenci
joj jau pasisakė virš trijų de
šimtų tautų organizacijos: ar
mėnų, arabų, mohamedų, če- 
chų, chiniečių, bulgarų,, fran- 
cūzų, danų, suomių, vokiečių, 
japonų, graikų, vengrų, italų, 
lietuvių, latvių, belgų, lenkų, 
rusų, karpatų-rusų, skandina
vų, jugoslavų, kroatų, serbų, 
slovakų, ukrainų, šveicarų, 
portugalų, rumunų, švedų, is
panų, taipgi eilės Lotynų Ame
rikos šalių kilmės organizaci
jos.

Šaukėjų konferencijos komi
tete nuo lietuvių yra R. Miza- 
ra, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo prezidentas. Kiek ži
nia, delegatus jau yra išrinku
sios LDS ir LLD kuopos, taip
gi Moterų Apšvietos Kliubas. 
Visiems išrinktiems delega
tams svarbu dalyvauti, svar
bu pribūti konferencijon laiku.

laikymo nacių prie Leningra
do, Maskvos, Stalingrado at
laikė nacius nuo atakų ant 
Anglijos ir mūsų miestų, kas 
seniai būtų reikėję pergyventi, 
jeigu naciai nebūtų buvę ten 
atlaikyti, jų ištisos armijos su
muštos, išnaikintos.

Taipgi dainuos lietuvių si- 
dabrabalsė solistė Aldona Kli
maitė. Pirmininkaus Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius iš New ark o.

Mitingo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga nemokama. Vi
si esate kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.
t

Bundo Šulai Nuteisti 
Po Penkis Metus

Dvidešimt kęturi German - 
American Bundo vadai, perei
tą pirmadienį nuteisti suokal
byje kenkti Parenkamosios 
Tarnybos Aktui, pasiunčiami 
po penkis metus kalėti. Bau
das paskyrė federalis teisėjas 
Alfred D. Barksdale.

Jie galėjo būti baudžiami ir 
piniginėmis baudomis priedui 
prie kalėjimo termino, bet 
bausmę skyręs teisėjas sakė 
nenorįs, kad jų šeimos nuken
tėtų dėl jų prasikaltimo.

Jau pirmiau buvusiems nu
teistiems šnipavime pronaciam 
Gerhard’ui Wilhelm Kunze, 
nacionaliam bundo vadui, ir 
Dr. Otto Willumeit, Chicagos 
bundo vadui, ši bausmė seks 
po atbuvimo anos. Kunze ano
je byloje buvo nuteistas 15-kai 
metų, tad dabar turės kalėti 
20, o Willumeit turėjo 5, tad 
dabar turės kalėti 10 metų,.

Metalo rinkliavoj, pereito 
karo veteranų organizacijos 
taipgi apvalo savo centrus nuo 
visokių atmintinių karo įran
kių ir parėdų, atiduodami juos 
į “skrepą.” j

REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę pentoriai (dažy
tojai). Nuolatinis darbas. Išlygos: 
dirbantiems darbininkams, $8.00 j 
dieną, o iš lauko dirbantiems $10.00 
j dieną. Taipgi reikalingi įr pagel- 
bėtojai. Kreipkitės pas: Kasper,, 
442 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas EVergreen 8-4461.

(249-251)

Po Operacijos Sveiksta
Margaretos Taras operaci

ja, manoma, pavykus. Nors 
kol kas dar negali atsisėsti ir 
skysčiais tebeminta, tačiau 
kasdien po biskį eina stipryn 
ir apie vidurį ateinančios sa
vaitės tikisi galėsianti grįžti 
namo į Elizabeth, N. J. Ji ran
dasi Park East ligoninėj, 112 
E. 83rd St., New Yorke, kam
barys 708. Privažiuojama IRT 
Lexington linija iki 86th St. 
stoties. Valandos nuo 1 iki 9 

j kasdien. D-ė.
I ___________________ __________

Lavins Moteris Karo 
Darbams

New Yorko Universiteto In- 
žinierystės Kolegija koopcra- 
tyviai su Adelphi Kolegija, 
Garden City, įsteigia centrą 
lavinimui moterų karo dar
bams. Kursas būsiąs dienomis 
per 8 savaites. Priims turin
čias vidurinės (high) mokyk
los mokslą, žinančias matema
tikos ir t.t. Mokins nemoka
mai.

Kandidačių apklausinėjimo 
pirmam kursui paskutinė die
na spalių 23-čią, Adelphi Ko-
legi joj.

West Haven Bear & A!es, 
Inc., Naujas Pastatas

Plačiai lietuviams žinoma 
Wėst Haven Beer & Ales įstai
ga pasibudavojo erdvų mo
derniniai įruoštą alui laikyti 
sandėlį. Išbudavotas šaldytu
vas patalpai 1,000 pusb.ačkių 
alaus. Taipgi kitas šaldytuvas 
dar didesniam skaičiui keisuo- 
se (dėžėse) laikyti alų.

West Haven Beer & Ales, 
Inc., 146-152 So. 1st Street, 
Brooklyne, patarnauja alaus 
pristatymui tavernams, ręs
to racijoms, draugijoms, ba
liams, bankietams ir šeimoms 
dėl vedybinių, gimtadienių ir 
jubilėjinių parių. Jų geras pa
tarnavimas savo kostumeriams 
duoda progų jų bizniui augti.

Biznieriai, draugijos ir šei
mos reikale alaus paskambin
kite EVergreen 7-5471, arba 
kreipkitės 146-152 So. 1st St., 
kampas Bedford Ave., Brook
lyne ir gausite patenkinantį 
patarnavimą. “L.” Reporteris.

“Daily Worker” Parduos 
Subway Stotyse

Pradedant spalių 23-čia, 
angliškas darbininkų dienraš
tis “Daily Worker” bus par
duodamas ant standų subvių 
stotyse, taipgi iškabinta poste- 
riai, kuriais garsinama, kad 
laikraštis randasi ant tų stan
dų.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

• •
VALANDOS:

9—:12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Teisėjas Aurelio teisme įsa
kė kaltinamiems gemblerystė- 
je sulošti “bridge,” kad nu
statyti, ar tai esąs smagenų 
miklinimo lošis ar tik gemble- 
rystės įrankis.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

George E. Stone, Joe Devlin ir 
Bobby Watson pajuokia dik
tatorius filmoje “Velniop su 
Hitleriu,” kuri spalių 17 pra
dėta rodyti Globe Teatre, 
Broadway ir 46th St., N. Y.

Unijistai Kalbės 
Už Amterį

Du žymūs unijų vadai, vie
nas iš AFL, o kitas iš CIO, 
kalbės vienoje radijo progra
moje iš galingiausios stoties 
WMCA, 570 klcs., už išrinki
mą komunistų kandidato Is
rael Amter į New Yorko vals
tijos gubernatorius. Programa 
bus spalių 23-čios vakarą nuo 
7:45 iki 8 vai. Kalbėtojai: 
James Merrill, Nacionalės Jū
rininkų Unijos New Yorko 
porto agentas, ir William Al
bertson iš Veiterių ir Bartcn- 
derių Lokalo 16-to.

Federalė Grand Džiūre 
Brook lyne įkaitino dar 6 as
menis už peržengimą drafto 
taisyklių.

Lankėsi Laisvėj
Pereitą trečiadienį lankėsi 

L a i s v ėję Mrs. Davino, iš 
Waterburio, Conn. Mrs. Davi- 

l no daugeliui lietuvių seniau 
žinoma buvo po tėvais kaip 
Birutė Kuchanskaitė; ji daly
vavo jaunimo veikloj, buvo

delegate mūsų seimuose. Prieš 
tūlą laiką Birutė ištekėjo už 
italų tautybės vyro ir dabar 
gyvena Waterbury. Jiedu 
Brooklynan atvyko aplankyti 
Birutės brolį, tarnaujantį J. 
V. laivyne, bet laikinai susir
gusį ir šiuo metu esantį laivy
no ligoninėje Brooklyne. Ta 
proga apsilankė ir I^aisvėje.

Lietuviu Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums Šj skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

B Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

B
CORP.

Rakandų KrautuveLietuvių Namų
Išdirbame ir Parduodame Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame taisymu ir perdirbimu kitchen, 
bed - room ir living - room sets. Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. PETRAITIENĖ ir ŠONAI 409 ‘i.1’, i™ V1""
Telephone EVergreen 7-8451
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