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ros Draugijos knyga “Ameri
kos Demokratijos. Steigėjai” 
jau atspausdinta ir išvežama į 
apdarytuvę. Už kokios savai
tės bus siuntinėjama nariams.

Knyga turi 360 puslapių ir 
daugelį paveikslų. Knygai vir
šelį nupiešė artistė Albina 
Depsiūtė. Piešinys atvaizduoja 
Amerikos Laisvės Varpą, ku- 
riuomi buvo paskelbta Ameri
kos nepriklausomybė 1776 m. 
liepos 4 dieną.

J šią knygą darbo buvo įdė
ta gana daug. Manau, kad to
kio turinio knyga buvo labai 
reikalinga.

Lai LLD nariai pasiruošia ją 
skaityti, kai gaus.

Sovietai Atėmė iš NAUJAUSIOS Amerikiečiai Atrėmė 5 Japonų
Fašistų Tvirtumą ir 
Gyvenamą Vietą

Naciai Brangiais Kaštais Užėmė Dvi Stalingrado Gatves

ŽINIOS

Vadinasi, Draugijos Centra- 
linis Komitetas savo pažadą 
išpildė: knyga išeina dar spa
lių mėnesį. Paprastai, būdavo 
išleidžiame pačioje pabaigoje 
metų.

Be to, jau ruošiami raštai 
žurnalo “šviesos” ketvirtajam, 
paskutiniam šių metų nume
riui. “šviesa” išeis lapkričio 

' mėnesį.

Deja, negalime sakyti, kad 
visi LLD nariai atliko arba at
lieka laiku savo pareigas. Dar 
vis yra šimtai narių, kurie ne
mokėjo nrinių duoklių už šiuos 
metus. Nors dabar turėtų pasi- 
mokėti — be jokio atidėlioji
mo.

Knyga bus duodama tik 
tiems nariams, kurie bus pasi- 
mokėję duokles.

MASKVA, spal. 26. — 
Stalingrado gynėjai tvirtai 
laikosi prieš įniršusias hit
lerininkų atakas. Raudon
armiečiai, tam tyčia išlavin
ti kovoti gatvėse, išmušė 
priešus iš kylio, kurį vokie
čiui buvo įvarę į sovietines 
pozicijas vienoje Stalingra- 
do fabrikų vietovėje.

Iš šiaurvakarių atmar- 
šuojanti maršalo Timošen- 
ko pagalbinė Raudonoji Ar
mija atėmė dar eilę apkasų 
ir pavienių karinių lindynių 
iš vokiečių.

Sovietų kariuomenė, ata
kuodama priešus iš šiaur
vakarių nuo Stalingrado, 
užėmė vieną jų tvirtumą, 
kurioje rado daugiau kaip 
tris tūkstančius užmuštų 
vokiečių apkasuose ir at
skirose lindynėse. Kitame • 
š i a u r v akariniame Stalin-

grado sektoriuje raudonar
miečiai užmušė 600 rumunų 
fašistų, paėmė nelaisvėn 
kiekį priešų ir užėmė vie
ną gyvenamą vietą.

Oficialis Sovietų praneši
mas sako:

“Tebeverda mūšiai Sta
lingrado srityje. Didvyrin- 
gi miesto gynėjai atkakliai 
gina kiekvieną gatvę, kiek
vieną namą. Vienoje fabri
kų vietovėje vokiečiai kaš-^ 
tais didžių4sau nuostolių už
ėmė dvi gatves.”

(Gal apie priešų išmuši
mą iš šio kylio kalba nau
jesnis Sovietų pranešimas.)

Visuose kituose frontuo
se sovietiniai kovotojai at
mušė bei atmetė atgal prie
šus, padarydami jiem skau
džių nuostolių.

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

Amerikos Kariai Atmu
šė Jau 7 Japonų Atakas 

.4.. ,
WASHINGTON, spal. 26. 

—Japonai pradėjo visuotiną 
ataką prieš 'Amerikos ka
riuomenę ir marininkus 
Guadalcanal saloje. Tai jau 
septinta priešų ataka per 
penkias paskutines dienas. 
Amerikiečiai atmušė ir šią 
ataką.

Anglai Pažygiavo 5 My
lias prieš Fašistus

kad ir
“Lietu-1

“Momentas” rašo, 
Argentinoje susikūrė 
vai Gelbėti Komitetas.

Pas mus, Jungtinėse Valsti
jose, panašūs komitetai arba 
tarybos dygsta kaip grybai po 
lietaus. Juos steigia klerikalai, 
fašistai ir socialfašistai.

Bet tie komitetai didelė ap
gavystė. Nei vienas jų nesu
kurtas tam, kad ištikiu jų gel
bėti Lietuvą.

Lietuvą gelbėti, tai reiškia 
kovoti prieš hitlerizmą, padėti 
Jungtinėms Tautoms, ypatin
gai šiuo laiku Sovietų Sąjun
gai, išmušti hitlerines bestijas 
iš Lietuvos ir visų pavergtų 
kraštų.

Betgi tasai Argentinos ko
mitetas, taipgi mūsiškiai komi
tetai kuriems vadovauja Lauč- 
kos, Tysliavos, Grigaičiai ir 
Prunskiai, turi tik vieną tiks
lą : Kovoti prieš Sovietų Są
jungą, pagelbėti hitlerinei 
propagandai tarpe lietuvių 
skleistis.

Ir vėl pragydo tas pats mū
sų gerbiamas profesorius Vy
tautas Bacevičius ir toje pačio
je fašistų “Vienybėje” (spalių 
23).

O dalykas tame, kad spalių 
10 dienos “Laisvėje” buvo ga
na rimtai mūsų bendradarbio 
Sodiečio apibudinta profeso
riaus veikla Amerikoje ir pa
kritikuotas jo supratimas apie 
estetiką. To ir užteko, to jau 
buvo perdaug profesoriaus es
tetiškai sielai.

Todėl jis šaukia: “Su anal
fabetais nepolemizuoju.” O 
betgi polemizuoja — ir dar 
kaip! Vadina mus “ponai
čiais,” “analfabetais.”* •

Profesorius sakosi atstovau
jąs “sveiką demokratiją 
tarnaująs “visai liaudžiai.’

Pirmas, kiek mums žinome, 
niekas profesoriaus neįgaliojo 
atstovauti demokratiją. Ant
ras, sveiką demokratiją gali 
atstovauti tiktai politiniai svei
kas žmogus. Tuomi gi negali 
pasigirti žmogus, kuris šiuo 
laikotarpiu nuėjo tarnauti fa
šistams.

(Tąsa 5-tam puslapy})

ir

--------j----------------------------------------------------------------- ----------—

Menama, kad Senato Tarimas dėl Jaunuo
lių Lavinimo Nebus Pilnai Priimtas

Washington. — Pranešta, 
jog nuo pirmadienio atsto
vai senato ir kongresmamj 
rūmo pradeda bendrai tar
tis dėl 18 ir 19-kos metų 
jaunuolių karinės tarnybos.

Kongresmanai yra prie-1 
mę valdžios siūlymą draf- 
tuot tokius jaunuolius be jo
kių apribojimų kas liečia jų 
tarnybą. Senatas gi 39-niais 
balsais prieš 31 priėmė O’- 
Daniel’io pataisymą, kuris 
reikalauja ištisus metus la- 
vint tuos jaunuolius pirma, 
negu jie bus siunčiami į ka
ro frontus užjūriuose.

Prez. Rooseveltas prašė 
atmest tokį pataisymą ir 
sakė, jog daugelis karinių 
mūsų orlaivių laikinai nega-* 
lės pakilti, jeigu bus priim-

tas šis pataisymas, nes pri
trūks lakūnų.

Generalis štabas ir karo 
sekretorius H. L. Stimson 
atsišaukė, kad senatas taip 
neaprėžtų veiklios 18-19-kos 
metų jaunuolių tarnybos; 
bet senatas maža balsų dau
guma vis tiek nutarė aprėž
ti.

TačiaUs, suprantama, kad 
dabar kongresmanų rūmo 
atstovai bent pilnai nerems 
senato tarimo palikt 1849- 
kos metų jaunuolius Ameri
koje lavinti pirm siunčiant 
juos karam Įžiūrima, jog 
kongresmanai sutiks tik pa
laikyt juos lavyboje, bet ne 
taip ilgai, kaip senatas nu
tarė. Menama, kad tuomet 
ir senatas turės dalinai nu
sileisti.

"LAISVĖS" VAJUS
S. Penkauskas ir P. Tamašauskas prisiuntė vieną 

naują prenumeratą ir keletą atnaujintų. Jie dabar pa
šoko į penktą vietą.

J. Sekys, iš Hartford, Conn., prisidėjo prie vajaus, 
prisiųsdami 2 naujas prenumeratas.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir jie taip 
pat pašoko punktais: J. Burba, So. Boston, Mass.; V. 
J. Stankus, Ekston, Pa.; J. Kazlauskas, Hartford, 
Conn.; A. Totorėlis, Hartford, Conn.; ALDLD Mote-' 
iu 20 kp. (J. K. Navalinskienė), Binghamton, N. Y.

Laukiame daugiau žinių nuo kitų vajininkų, Spalių 
mėnesis jau eina prie pabaigos, o dar vis kiti draugai 
tyli; negauname jokių žinių nuo jų. Subruskite, drau
gai!

811
740
732
712
509

Svinkunienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn.........
K. Žukauskienė, Newark, N. J.................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.......................................
J. Bakšys, Worcester, Mass.........................................
Philadelphijos Vajininkai..........................................
S. Penkauskas — P. Tamošauskas, Lawrence Mass. 406 
J. Blažionis — R. čiulada, Lowell, Mass 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............
V. J. Stankus, Easton, Pa.....................
S. Puidokas, Rumford, Me.....................

384
370

336
286

P. Beeis, Great Neck, N. Y.................
J. Žilinskas, Lewiston, Me..................
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. .. ..........

(Tąsa 5 puslapyje)

253
230
199

Atakas; Sužalojo 5-kis Priešų 
Laivus; Nušovė 21-ną Lėktuvą 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -  . 
AMERIKOS LAKŪNAI Daugiau Japonu Kariuomenės Išsikėlė į Guadalcanal Salą 
DAUŽO AŠIES JĖGAS 

EGIPTO FRONTE Oficialiai Amerikos Pranešimai

CAIRO, spal. 26. — An
glijos ir Amerikos tankai ir 
orlaiviai pramušė dvi vokie- 
čių-italų linijas EI Alamein 
fronte. Dabar jie atakuoja 
trečią Ašies apsigynimo li
niją.

Anglai šiame fronte ben
drai pažygiavo penkias my
lias pirmyn ir ištaškė visus 
fašistų mėginimus atgriebt 
prarastąsias pozicijas.

Cairo, Egiptas. — Jung
tinių Valstijų armijos šta
bas Viduriniuose Rytuose 
pranešė spal. 25 d., kas se
ka:

Mūsų kovos lėktuvai ir 
bombanešiai nuolat ir kar
totinai vakar per dieną ata
kavo priešų (vokiečių ir ita
lų) pozicijas, jų kanuolių 
lizdus ir trokus, šarvuotus 
automobilius bei tankus 
(Egipte).

Buvo pastebėta, jog dau- 
gelis mūsų oro bombtj tie
siog pataikė į priešų kanuo
lių pozicijas, į auto-trokus 
ir kt. ir padegė daugelį jų. 
Priešų lėktuvai visai ma
žai tesipriešino, bet jų 
priešorlaivinės k a n u o 1 ė s 
smarkiai šaudė iš visų vie
tų, kurias atakavo ameriki- 
'niai lakūnai.

Sovietų Marininkai At
kariavo 7 Pozicijas

Angly Orlaiviai Kirto 
Skaudy Smūgį Milanui

MASKVA, spal. 26.—So
vietiniai Juodosios Jūros 
marininkai Novo rossiisko 
srityje atėmė iš fašistų ke
turias gyvenamas vietas ir 
tris kariniai svarbias aukš
tumas.

17 TONŲ BOMBŲ NU
MESTA Į JAPONUS

Australija. — Talkininkų 
orlaiviai numetė 17 tonų 
bombų į Rabaul uostą, New 
Britain; nuskandino vieną 
šarvuotą japonų laivuką ir 
pavojingai sužeidė, turbūt, 
nuskandino tris prekinius 
priešų laivus.

London. — Anglų prane
šimas iš spal. 25 d. sakė, 
jog Anglijos bombanešiai 
ketvirtą kartą per dvi die
nas ir naktis paeiliui degi
no ir ardė pramonės mies
tus ir uostus šiaurinėje Ita
lijoje, o labiausiai Milaną, 
kur yra didžiuliai karinių 
orlaivių ir automobilių fa
brikai.

Fašistų valdžia oficialiai 
pranešė, jog anglų lakūnai 
padarė didžių nuostolių Mi
lane ir užmušė bei. pavojin
gai sužeidė 589 asmenis.

Amerikos Kovotojai 
Atlaiko Pozicijas

Naujausiomis ž i rvi o mis, 
anglai paėmė nelaisvėn 1,- 
450 vokiečių ir italų karei
vių ir oficierių Egipte.

Cairo. — Anglai ir ame
rikiečiai sunaikino dar bent 

fašistų orlaivius Egipte, 
savo neteko trijų.0

Berlyno radijas pasakoja, 
būk vokiečiai užėmę visą 
Raudonojo Spalio kanuolių 
fabriką Stalingrade, “aprat 
vienos salės.” Nieks to ne
patvirtina.

Nacių radijas sakė, kad, 
sustiprėjus Sovietų apsigy
nimui, tai negalima būsią 

> užimt Stalingrado per ke
blias sekamas dienas.

ANGLAI ATMUŠA DESPERA
TIŠKAS NACIŲ ATAKAS
London, spal. 26. — Vo

kiečiai ir italai visu įnirti
mu atakuoja anglus EI Ala
mein fronte, Egipte. Bet 
anglai atmušė visas jų ata
kas, atlaikė pirmiau atim
tas iš fašistų pozicijas ir 
įsidrūtino josė*.

WASHINGTON, spal 26. 
—Atvyko daugiau pastipri
nimų japonam Guadalcanal 
saloje. Amerikiečiai atmu
šė visas priešų atakas ir at
laikė savo pozicijas.

Sužalota bei Nuskandin
ta 12 Ašies Laivų

London. — Anglijos lai
vyno ministerija pranešė, 
jog kariniai anglų laivai ir 
orlaiviai nuskandino ar sun
kiai sužalojo dar dvyliką fa-' 
šistų laivų Viduržemio Jū
roje.

Teigiama, jog penki italų 
laivai su kroviniais tikrai 
nuskandinti, o vienas nai
kintuvas ir vienas ginkluo
tas prekinis laivas, turbūt, 
taipgi pasiųsti dugnan.

1,400 FAŠISTŲ PAIMTA 
NELAISVĖN EGIPTE

Cairo, spal. 26. — Anglai 
per ofensyvą EI Alamein 
fronte, Egipte, paėmė ne
laisvėn 1,400 priešų, italų 
bei vokiečių.

Washington, spal. 25. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmento pranešimas sako:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Toli skrendantieji Jungtinių Valstijų orlaiviai nak-. 

tį spal. 22-23 atakavo japonų laivus Shortland salų 
srityje, Saliamono salyne. Oro bombomis ir torpedo
mis amerikiečiai padarė sekamus nuostolius priešų 
laivams:

Vienas lengvas japonų šarvuotlaivis sužalotas tie
sioginiu bombos smūgiu ir, turbūt, dar oro torpedos 
smūgiu.

Vienas priešų naikintuvas sužalotas oro bomba.
Vienas didelis šarvuotlaivis (ar karo didlaivis), gal

būt, sužalotas.
Visi mūsų orlaiviai sugrįžo.
Spal. 23 d. priešpiečiais šešiolika japonų bombane- 

šių, lydimi 20 kovos lėktuvų Zero rūšies, puolė mūsų 
orlaivių stovyklą Guadalcanal saloje. Amerikiniai 
Grumman Wildcats lėktuvai atrėmė juos ir nušovė 
žemyn vieną priešų bombanešį, sužalojo tris kitus ir 
sunaikino visus japonų kovos lėktuvus-palydovus.

Naktį spal. 23-24 japonų kariuomenė, vartodama 
tankus ir didžiųjų kanuolių baražą, keturis kartus 
mėgino prasiveržt i vakarinę dalį mūsų apsigynimo 
linijų Guadalcanal saloje. Mūsų kariuomenė, marinin
kai ir artilerija atmušė visas tas priešų atakas ir su- 
nikino penkis jų tankus.

Anksti rytą spal. 24 d. priešai darė dar vieną ata
ką prieš vakarines mūsų apsigynimo linijas, bet mū
sų orlaiviai ir artilerija sudaužė ir šią japonų ataką, 
žuvo vienas Jungtinių Valstijų lėktuvas.

Naktį spal. 24-25 Amerikos orlaiviai atakavo kelis 
japonų šarvuotlaivius ir naikintuvus apie. 300 mylių į 
šiaurių rytus nuo Guadalcanal salos. Pranešama, jog 
oro torpeda, turbūt, tapo sužalotas vienas priešų šar
vuotlaivis.

Spal. 25 d. iš ryto japonų transporto laivai iškėlė 
kiekį savo kariuomenės į šiaurvakarinį galą Guadal
canal salos. Dar negauta jokių platesnių pranešimų 
apie tai.

Dieną amerikiniai bombanešiai-smigikai iš Guadal
canal salos tris kartus atakavo japonų šarvuotlaivius 
ir naikintuvus į šiaurius nuo Florida salos. Vienas 
priešų šarvuotlaivis tapo bombomis sužalotas! tada 
kiti japonų laivai pasitraukė tolyn.

■ R

Liepsnoja Lenką Kova, Auga Sabotažas 
Prieš Nacius žmogžudžius - Plėšikus

Maskva. Slaptas lenkų grobtų grūdų sandelius ir 
radijas pranešė, kaip auga i užpuldinėja vežimus ir au- 
ir smarkeja Lenkijos parti-; tomobilius, kuriais tie grū- 
zanų kova prieš vokiečių • dai gabenami.
terorą; o naciai daugmeniš-1 
kai viešai žudo lenkus.

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija rašo, kad 
lenkų partizanai Bičgorais- 
ko srityje sunaikino visus 
hitlerininkų būrius, kurie 
buvo atsiųsti kaipo baudžia
moji. ekspedicija prieš gy
ventojus.

Lenkai susprogdino Lod
zėje vieną didelį fabriką, 
kuris dirbo reikmenis vo
kiečių armijai.

Neseniai lenkų partizanai 
sprogimais suardė geležin
kelio tiltą arti Krakovo. Už
tat naciai viešai pakorė 150 
lenkų.

Hitlerininkai pervedė vo
kiečiams kolonistams dva
rus ir didesnius ūkius, o 
mažus ūkius “apvienijo” va
dovybėje kelių tūkstančių 
atsiųstų iš Vokietijos nacių. 
Smulkieji ūkininkai yra pri
versti tiem “vadovam” mo
kėt rendas fiet už savas ba
kūžes. Lenkai sabotažuoja 
juos, degina vokiečių už-1

VOKIEČIAI NUŽUDĖ
170,600 LENKŲ ' vy 

Slaptas lenkų radijas pra-» 
nešė, kad vokiečiai sušaudė 
bei pakorė jau 170 tūkstan
čių lenkų. Be to, jie badu 
ir labai blogomis sąlygomis 
abelnai numarino didelį 
skaičių lenkų koncentracijos 
stovyklose.

Kovo mėnesį šiemet hit
lerininkai varu mobilizavo 
lenkus į nacių armiją. Pa
siųsti frontan prieš Sovie
tus lenkai pasiduoda Rau
donajai Armijai, kur tik 
mato bet kokią galimybę 
pereiti į Sovietų pusę.

Vakarinėje Lenkijoje na
ciai registruoja net lenkų 
vaikus nuo 8 iki 15 metų 
amžiaus. Tuos vaikus jie^ 
siųs į verstinus katorginius 
darbus Vokietijoje.

Nuvarytus Vokietijon 
pusantro miliono lenkų dar
bininkų naciai alkina, tuo 
pačiu laiku kamuodami juos 

I sunkiausiais darbais.
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Del Rinkimines Kampanijos 
New Yorko Valstijoj

New Yorko valstija yra, be abejo, 
svarbiausia valstija mūsų krašto valsti
jų šeimoje. Ji gyventojų turi daugiau, 
negu bet kuri kita valstija. Čia kapita
lo koncentracija yra didžiausią. Čia dar
bininkų judėjimas stipriausias. Čia, ben
drai, pažangusis žmonių judėjimas stovi 
aukščiau, negu kurioje kitoje valstijoje. 
Todėl į šią valstiją yra atkreiptas visų 
dėmesis. Į šią valstiją bus atkreiptas vi
so krašto ir viso pasaulio dėmesis ir 
lapkričio 3-čiąją, t. y., rinkimų dieną.

Kaipgi šiandien pas mus, t. y., New 
Yorko valstijoje išsižiūri rinkiminės 
kampanijos, kuri eina prie pabaigos, rei
kalai ?

Republikonų partijos politikieriams 
šiuose rinkimuose pavyko pastatyti kan
didatu į gubernatorius Hooverio žmogų, 
Mr. Dewey; republikonų partija išstatė 
kandidatais tuos žmones, kurie eina 
prieš Willkie ir visą pažangųjį sparną. 
Hoove ris ir Dewey yra tie žmonės, kurie 
stovi už “nusileidimą” Hitleriui, kurie 
stovi už “derybinę” su Hitleriu taiką,— 
už pasidavimą Hitleriui. Jeigu Dewey 
pavyktų laimėti šiuos rinkimus, jeigu pa
vyktų laimėti rinkimus tokiam kongres-f 
manui Hamilton Fish’ui, ir jo bičiuliams, 
tai, aišku, tas skaudžiai atsilieptų į mū
sų krašto pastangas sumušti Hitlerį.

Demokratų partijos dešiniesiems poli
tikieriams, su Farley priešakyje, pavy
ko pastatyti kandidatu į gubernatorius 
savo žmogų, Bennettą. Kitais žodžiais, 
demokratų partija išstatė žmogų, kurio 
nenorėjo nei darbo unijos, nei Amerikos 
Darbo Partija, nei Komunistų Partija, 
nei pats prezidentas Rooseveltas. Nors 
kiti kai kurie demokratų kandidatai, pa
vyzd., leitenantas-gubernatorius Poletti, 
yra priimtini organizuotiems darbinin
kams ir jie už juos balsuos.

Kaipo demokratų partijos suvažiavimo 
Brooklyne nutarimų pasėka Amerikos 
Darbo Partija išstatė savo kandidatą į 
gubernatorius Mr. Alfange, o Komunis
tų Partija savo kandidatą Mr. Amterį.

Na, ir šiandien eina tarp tų kandida-i 
tų kova, griežta kova.

Vienas dalykas, kurį kiekvienas bal
suotojas turėtų žinoti, tai tas: nors jis 
ir kažin kaip nenorėtų pakęsti Farley 
mašinos demokratų partijoje, jis tik dėl 
to neturėtų balsuoti už republikonų par
tijos kandidatus; jis neturėtų balsuoti 
už republikoną Dewey ir jo sąrašą. Nes 
kiekvienas privalo žinoti, kad Bennettas 
nepaisant, kaip jis galėtų būti blogas gu
bernatorius, dėl tam tikrų aplinkybių, 

v nebus tokis blogas, kaip Dewey.
Matyt, tą turėdamas galvoje, preziden

tas Rooseveltas antru kartu pasisakė už 
Bennettą. Prezidentui čia, aišku, nerūpi 

; prezidentui čia rūpi,Bennetto asmuo;
kad Hooverio vyras, Dewey su savo re- 
publikoniška mašina, neįeitų į guberna- 
tūrą ir kongresą. Nes tai reikštų kraš
tui nelaimę!

Kaip sakėme, yra šimtai tūkstančių 
balsuotojų, kurie pasipiktinę tiek demo-« 
kratų, tiek republikonų reakcinėmis ma
šinomis ir jie šiandien dar vis nėra nu
sistatę, už ką balsuoti.

Mūsų nuomone, jie turėtų pasirinkti 
iš kitų dviejų kandidatų vieną: komu-

Montello, Mass.
Mirimai; 30 Metų Jubilėjus

Prieš pat išvažiavimą Au
gustui Baronui į Califomiją 
pas savo sūnus, gavo žinią iš 
State Hospital, kad mirė jo 
moteris, Grasilda Baronienė, 
po tėvais Mačinskaitė, sulau
kus su viršum 50 metų. Sirgo 
nervų liga. Valstijos ligoninėj 
išbuvo su viršum 20 metų. Ji 
apsivedė su Augustu Baronu

nistą Amterį arba darbietį Alfange.
Rinkimai įvyksta karo metu, didžiau

sio mūsų kraštui krizio metu. Todėl la
bai svarbu, kaip kuris kandidatas stovi 
karo klausimu. Mūs nuomone, karo klau
simu aiškiausiai yra pasisakęs Mr. Israel 
Amteris, komunistų kandidatas. Jis yra 
griežtas antrojo fronto Europoje šalinin
kas. Jis stoja už sunaikinimą Hitlerio 
greičiausiai galimu laiku. Tad tie visi 
balsuotojai, kurie nesutinka nei su De-/ 
wey nei su Bennettu, turėtų paduoti sa
vo balsą už Mr. Amterį, nes tuomet jų 
balas bus už antrąjį frontą Europoj. Ir 
tuo būdu jų balsas nebus “suveistytas.”

Ir Lietuvis Dalyvavo SSSR Atsto
vo Kanadai Pasitikime

“Liaudies Balsas” (iš spal. 22 d.) rašo:
“Pereitą savaitę pirmadienį pribuvo į 

Ottawą Fjodoras Gusevas, pirmas Sovie
tų Socialistinių Respublikų Sąjungos mi- 
nisteris Kanadai, kartu su savo žmona ir 
dukrele. Kadangi Sovietų Sąjunga uži
ma garbingą vietą tarp visų Jungtinių 
Tautų, kovojančių už išgelbėjimą žmo
nijos nuo naciškų ir fašistinių barbarų, 
tai tuos garbingus svečius, pasitiko sto
tyje pats ministeris pirmininkas Mac
kenzie King. Tuo pat kartu ant stoties 
buvo susirinkęs nemažas būrys rusų, 
ukrainų ir lietuvių. Nuo šių visų trijų 
grupių buvo įteiktas bukietas raudonų 
gėlių.

“Mūsų manymu, Ottawos lietuviams, 
. o ypač draugui Degučiui, reikia atiduoti 
didelį kreditą už tai. Nors ministeris 
pirmininkas pasitiko tuos svečius visų 
kanadiečių vardu, tačiau buvo labai pri
tinkantis dalykas, kad ir lietuviai, kaip 
ir kiti tautiečiai, •’ dalyvautų sutikime. 
Nors mes esame jau seni kanadiečiai, 
tačiau dar nepamiršome savo gimtinio 
krašto. O tas mūsų gimtinis kraštas — 
Lietuva—šiandien neša tą pat naštą ko 
voje prieš Hitlerio gaujas. Ji taip pat 
dalinasi su visomis Sovietų Sąjungos 
tautomis ir ta garbe, kuri atitenka So
vietų Sąjungai. Mes galime tik pasi
džiaugti, kad Lietuvos žmonės pasirinko 
draugystę su tomis prakilniomis tauto
mis ir įstojo į jų šeimą.

• “Nors dabar Lietuva yra pavergta 
nacių, kaip ir Baltarusija ir Ukraina, 
tačiau jos ryšiai su visa Sovietų Sąjun
ga nenutraukti. Daugelis lietuvių dabar 
kovoja Raudonosios Armijos eilėse. Dar 
didesnis skaičius dirba fabrikuose kal
dami ginklus ir liedami amuniciją. Lie
tuvos respublikos atstovai ir vyriausybė 
veikia ir kovoja, nors ne ant savo lietu
viškos žemės. Ši gigantiška kova prieš 
hitlerizmą lietuvius, baltarusius, ukrai- 
nus, rusus ir kitus suriš dar artimesniais 
ryšiais. Sovietų Sąjungos tautų' ryšiai 
bus sucementuoti krauju.

“Fjodoras Gusevas, kaip Sovietų Są
jungos ministeris Kanadai, yra kartu ir 
Lietuvos atstovas. Jis yra atstovas visų 
tautų, kurios sudaro tą garbingą ir ko
vingą šeimyną — Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą. Mes galime tik pa
sidžiaugti, kad susilaukėme mūsų gimto-' 
jo krašto atstovo, taipgi, kad jis taip 
draugiškai buvo sutiktas mūsų vyriau
sybės. Mes tikime, kad ši draugystė tarp 
Kanados ir Sovietų Sąjungos duos daug 
naudos kaip mūsų šaliai, taip ir visai So
vietų Sąjungai, kurion įeina ir mūsų 
gimtasis kraštas Lietuva.

“Lai gyvuoja Kanados ir Sovietų Są
jungos draugystė ir bendradarbiavimas 
ne tik dabar, bekovojant su bendru prie
šu, bet ir po karo, atstatant pasaulyje 
taiką ir užgydant nacių ir fašistų pada
rytas žaizdas žmonijai!”

Bus Dar Didesnis Galvosūkis
New York “Times,” kurio karinis 

“specialistas” Mr. Baldwin jau seniai 
nusišpicavo, kaip “Naujienų” redakto
rius, pranašaudamas Raudonosios Ar
mijos pražūtį, niekaip negali suprasti, 
kaip Sovietai atlaiko Stalingradą.

Jis ir garbina Stalingrado gynėjus, 
jis ir spėlioja. Atrodo, tiems ponams 
bus dar daug galvosūkio.

1910 m., Haverhill, Mass. Pa
gimdė tris sūnus, du gyvena 
Californijoj, o vienas Bostone. 
Jų išauklėjimu rūpinosi tėvas, 
tai yra, A. Baronas. Ji iš Lie
tuvos paėjo šukėnų kaimo, 
Vabalninku parapijos. Tapo 
palaidota laisvai miesto ka
puose spalių 2. Paliko nuliū
dime savo vyrą, tris sūnus ir 
brolį ir kitas gimines čia Ame
rikoj, kitus Lietuvoj.

Lietuvių Teatrališkas Rate-

lis mokinasi veikalą “Trys 
Mylimos.” Mano sulošti lap
kričio 28 d.

Šiemet sukanka 30 metų 
nuo įsteigimo Teatrališko Ra
telio. Lapkr. 28 bus jubilėjinis 
parengimas. Yra užkviestas 
Liuosybės Choras ir kitos me
no spėkos. Bus koncertas, mu
zika, 'šokiai. Prasidės 7 vai. 
vakare. Prašom nepamiršti šio 
parengimo.

Žolynas.

......... ............ .....—C===

Taisyklės Siuntimui
Dovanų Kareiviams

Žinodami, kad niekas ge
riau nepalaiko moralo mū
sų kareivių per Kalėdas 
kaip dovanos ir laiškai nuo 
draugų ir giminių iš namų, 
Karo Departmentas ir Paš
tas pataria visiems pradėti 
pirkimą dovanų anksti.

Dovanos kareiviams už
jūry turi būti išsiųstos ne 
vėliau lapkričio 1 d., kad jie 
gautų per Kalėdas. Nors ne 
taip svarbu išsiųsti pake
lius taip anksti mūsų ka
reiviams stovyklose Suv. 
Valstijose, bet vistiek būtų 
gerai išsiųsti prieš pabaigą 
lapkričio mėn., nes karei
viai gali būti išsiųsti užju- 
rin prieš šventes.

Štai Karo Departmento 
ir Pašto taisyklės, pagal ku
rias dovanos bus pristaty
tos greitai.

Pakeliai turi būti aiškiai 
pažymėti “Christmas Par
cel”. I r

Nors galima siųsti 11 sva
rų, armijos ir laivyno auto
ritetai prašo siųsti ne dau
giau, kaip 6 svarus.

Pakelis turi būti nedides
nis, kaip batams dėžutė. 
Maksimumo didumas iš 18 
colių ilgio arba 42 colių ap
imant visą.

Siuntėjas gali siųsti tiktai 
vieną pakelį per savaitę ka
reiviui.

Visos dovanos turi būti 
supakuotos standžiuose bak- 
seliuos ir gerai apvyniotos. 
Reikia atsiminti, kad visi 
pakeliai bus cenzūruoti, tai
gi turi būti greitai atriša- 
mi. Nevartokite Kalėdų 
ženklelių užklijavimui.

Jeigu busjsudėta tokių 
daiktų, kaip saldainių, mui
lų, ir pan., juos reikia stip
riai supakuoti, kad neišsi
barstytų per kelionę. Aštrūs 
instrumentai,- kaip britvos, 
peiliukai arba žirklės, turi 
būti apvynioti. Saldainiai ir 
kiti dalykai^ įdėti į papras
tus popierinius bakselius, 
turi būti įdėti į medinius 
arba metalinius baksiukus. 
Toki dalykai kaip saldainiai, 
cigarai, tabakas ir pan. 
daiktai, gali būti sudėti į 
bendrą pakelį be atidarymo.

Draudžiama siųsti seka
mus daiktus — svaiginan-

cius gėrimus, lengvai užde
gamą medžiagą (visokios 
rūšies degtukus, cigaretų 
žibalus), nuodus ar kompo
zicijas, kurios gali užmušti 
arba įžeisti, arba sunaikinti 
paštą. Cigaretams uždegti 
mašinėlės gali būti siunčia
mos bet be žibalo. Dalykai, 
kurie greitai sugenda, irgi 
nesiunčiami.

Nesiųskite pinigų. Jeigu 
siųsite dovanas pinigais, 
siųskite pašto “money orde
rį”.

Apdrauskite visas brarv 
gesnes dovanas.

Pakeliai turi būti pilnai 
apmokėti pagal pašto nusi
statymus. Knygas galima 
siųsti speciale rata, 3 centus 
už svarą.

Galima užrašyti iš viršaus 
“Merry Christmas,” jeigu 
tas neuždengs adreso, arba 
galima įdėti pasveikinimus 
viduryje. Knygose irgi gali
ma įrašyti sveikinimus. •
Pakeliai adresuoti vyrams 

užjūry apart siuntėjo var
do ir adreso viršutiniame 
kairiame kampelyj, turi pa
rodyti vardą, laipsnį, armi
jos serijos numerį, tarnybos 
skyrių, organizaciją ir paš
to vardą, per kurį pakietas 
siunčiamas.

Pakietai, adresuoti laivy
no vyrams, turi parodyti a- 
part siuntėjo vardą ir ad
resą kairiame kampely dar 
vardą ir laipsnį jūreivio, 
laivo vardą arba vienetą, 
prie kurios priklauso ir pa
što vardą, per kurį pakie
tas siunčiamas.

Pakietai, adresuoti vy
rams marinuose turi įrody
ti apart siuntėjo vardą ir 
adresą dar tvardą, laipsnį 
(su raidėm USMC, U. S.) 
Marine Corp Unit Num
ber (įdėkite numerį) care 
of Postmaster of New 
York, N. Y. arba care of 
Postmaster, San Francisco, 
Cal.

Kada Armijos vienetai y- 
ra išvykę iš savo stovyklų 
arba nežinoma “kur laivai 
išvykę,” pakietus adresuo
kite į paskutiųį žinomą ad
resą, jie bus nemokamai pa
siųsti.

Antradienis, Spalių 27, 1942

Amerikos kariai, esą kur nors Anglijoje, praktikuojasi 
liepsnojančių svaidinių mėtyme.

FLIS

DIDVYRIS TIK SAPNE
(Feljetonas)

Benito Mussoliniui rodėsi, 
kad jis grįžta iš Etiopijos 
Italijon, praleisti džiaugs
mingą 1936 metų Kalėdų 
šventę. Grįžta kaipo didvy
riu galutinai užkariavęs E- 
tiopiją ir veža savo tautai 
Kalėdų prezentą — didžiu
lį užkariautos šalies grobį!

O to grobio, grobio! Link
sta sunkvežimių ašys po to 
grobio svoriu!

Pats Benito, apsivilkęs 
Kalėdų dieduko raudona 
skrandute, išdidžiai pagur
klį patempęs ir savo rupū- 
žiokiškas akis paspoginęs 
— stovi atviram automobi
lyj ant tam tikros platfor
mos, mėto ranką į aukštį ir 
šūkauja: “Viva Italija, viva 
italijano!”

Skamba bažnyčių varpai, 
gaudžia triūbų orkestros; 
garbės ir džiaugsmo raketos 
sprogsta ore; gėlės krinta 
ant Benito galvos, kepurės 
kyla į orą, o minių šauks
mai viršija viską “Viva Be
nito Mussolini!”

Įvažiavęs į savo sostinės 
aikštę ir ten apsistojęs, iš
meta dešinę ranką augštyn, 
dar labiau patempia savo 
gurklį, atstato lūpas ir 
triukšmas nutyla. “Štai ką 
reiškia Italijai Etiopijos už
kariavimas !”

Vėl pasigirsta šūkiai, del
nų pliauškėjimas ir kepurių 
kilimas į orą. .Gi triukšmui 
aptilus, Benito tęsė: “Aš, 
garsios Italijos sūnus, ga
lutinai užkariavęs Etiopiją, 
įrengiau stokjardą ir nė 
kiek neprastesnį už garsųjį 
Amerikos stokjardą, Chica- 
goj! Skirtumas tik tame, 
kad amerikonai savo hatdo- 
gius dirba iš šunų, o aš iš 
Etiopijos beždžionių, kurių 
ten randasi milijonai! Ame
rikonai juos vadina karštais 
šunyčiais, o mes juos va
dinsime — karštomis bez- 
džionkaitėmis!

“Iš beždžionių mėsos,” tę
sė jis, “dirbsime karštas 
bezdžionkaitės, o iš kroko-' 
dilių mėsos — salames! Vie
toj makaronų, dabar mes 
valgysime karštas bezdžion- 
kaites, o vietoj spagiečių— 
krokodilių mėsos salames! 
Ne gana to. Iš beždžionių 
kailiukų išdirbęs moterims 
antkakles, kaipo garbės 
ženklu, apdovanosiu visas 
tas motinas, kurių sūnūs 
krito karo fronte, kad tokį 
grobį ir garbę iškovojus i- 
talų tautai!”

“Dėkui!” — šūktelėjo vie
na moteris ir dadėjo: “Aš, 
vietoj savo sūnaus rankų,

žinote, kad

Gi mano šturmininkai jau 
renka iš žmonių šiltus dra
bužius, atima net ir ark
liams uždengiamas kaldras, 
brauna į vagonus ir tuoj 
bus pasiųsta Hitlerio armL 
jai į Stalingrado frontą. 
Heil Hitler!”

“Hei Hit...” tarsi spring
damas, suniurnėjo Benitas 
ir pasiteiravo: “O kaip ma
no kareiviai ir mano žmo
nės atsineša į tai?”

“Tavo kareiviai ir tavo 
žmonės?! Ha-ha-ha,” nusi
kvatojo vokietys ir dadėjo: 
“Kareivius, kurie atsisakė 
mūs klausyti, nuginklavę, 
sugrūdom į koncentracijas. 
O iš žmonių, kurie atsisakė 
geruoju atiduoti, kas mums 
reikalinga, atėmėm paneva-< 
lia. Gi buntauninkai, ku
riuos sušaudėme — nutilo, 
o gyvieji visi prieš tave. 
Jei ne mūs tvarka, tu jau 
seniai kojomis žemės ne-

neduosiu apglėbti savo kak
lą beždžionės kailiu!”

“Kur policija?! Prašau 
padaryti tvarką!” Riktelė
jo Mussolinis ir vėl kalbė
jo: “Etiopijos užkariąvimas, 
tai dar ne viskas, ką aš sa-i 
vo tautai esu pasiryžęs duo
ti. Iš krokodilių skūros pa
siūtos kareiviams mundie- 
ros užtikrina man užka
riauti dar kelias lygiai 
šalis. Visi
krokodiliaus skūrą jau ir 
taip ne bile šautuvo kulka 
ima, o kada ją išdirbi su tam 
tikrais kemikalais, kareivio 
mundiera palieka neperšau
namą !

“Aš, įkėlęs koją į Etiopi
ją užkariausiu visą Afriką, 
o apsidirbęs su Afrika ir 
užkariavęs Kanadą fr Su
vienytas Amerikos Valsti
jas, grįšiu namon per Ang
liją! Tik tada, o vien tik 
tada, Benito Mussolinis bus 
atidavęs savo tautai tai, ką siektume;, farrrršteit? Heil 
jis buvo žadėjęs! O, Italija! 
Ta didvyrių motina—Itali
ja! Paliks nenugalima kara
lienė ant žemės, ore, ant 
vandenio ir po vandeniu!”

Po tų žodžių, Benito- lau
kė ' griausmingų aplodis
mentų ir beprotiško iš mi
nios triumfo, bet... Tuom 
tarpu, šalę jo lovos stovintis 
telefonas, sužviegė nesavu 
balsu. Benito pagriebęs re- 
syverį, prisidėjo prie ausies 
ragelį ir išdidžiai paklausė 
—Kas ten ?!

“Adolfas! O kas .ten?”
“Be-e-enito,” numykė šis 

ir dadėjo: “O Stalingra-a-a- 
dą, ar jau pa-a-a-aėmei?”

“Su Stalingradu nesirū
pink... Bet ką tu dabar vei
ki, Benitai?”

“Miegojau, bet tu....
“Donerveter! Ar tai ši

taip tu man padedi?! Aš 
ginuosi nup tų pasiutėlių, 
kaip liūtas, o jis minkštoj 
lovoj varteliojasi! Žiūrėk, 
kad man kuogreičiausiai 
pasiųstum pusę milijono ka
reivių į Afriką ir užtenka
mai amunicijos ir maisto! 
O į Stalingrado frontą — 
visokių šiltų drabužių ir 
užklodų; Farrrršteit ? !”

Rėsyveris iškrito iš Beni
to rankų, sumirguliavo jo 
akyse ir jis apsvaigo, tarsi 
basliu būtų gavęs per la- 
buonę. Tik dabar jis atsimi
nė, kad iš Etiopijos jau se
niai tapo išgrūstas, o be
siekdamas Afrikos, užstatė 
į Hitlerio pantšiopę Italiją 
ir pats liko tik ano pastum
dėliu.

Benio apsivertė ant kito 
šono ir vėl norėjo užmigti, 
kad ir vėl sugrįžtų tas jau
dinantis sapnas. Bet tuom 
tarpu įpuolė į jo miegamą
jį Hitlerio šturmininkas ir 
surikęs — Heil Hitler! —at
raportavo : \

“Kareiviais, makaronais 
ir amunicija užlioduoti lai
vai jau išplaukė į Afriką.

Hitler!”
Tai pasakęs, šturminin

kas greitai išbėgo. O Beni
to, atsidūsėjęs iš gilumos 
širdies, lėtai išlipo iš lovos, 
išsiėmė iš kamodės stalčiaus 
revolverį ir atsistojęs prieš 
veidrodį, pridėjo revolverio 
vamzdį sau prie smilkinio.... 
Bet tuom tarpu, netoli Be
nitos rūmų, eksplodavo iš 
anglų orlaivio paleista bom
ba. Išbyrėjo jo miegamojo 
langų stiklai, iškrito revol
veris iš rankos ir Benito, 
manydamas, kad nusišovė, 
pargriuvo aukštielninkas.

Tai vieno varliūkščio di
dybė, norinčio dasipūsti iki 
jaučio didumo, jau sprogo. 
Sprogs ir Hitlerio, kuris, vi
so labo tik varlioku būda-< 
mas, užsimanė dasipūsti iki 
dramblio didumo.

Kiekvienas nupirktas val
džios bonas, tai plytgalis 
į Hitlerio puodynę!

Dėde Vincas.

Kokios Hitlerininkų 
Jėgos Veikia Prieš 

Stalingradą
Maskva. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė skaičiuoja, 
kad prieš Stalingradą vei
kia 225,000 fašistų pėstinin
kų, keturios tankų divizi
jos su daugiau kaip 500 
tankų, trys šarvuotų auto
mobilių divizijos, apie 1,200 
lauko kanuolių, 1,000 morti- 
rų ir 700 iki 800 orlaivių.

Per 60 dienų nuo Stalin
grado apgulos hitlerininkai 
prarado 65 iki 75 procentų 
savo karių ir 60 procentų 
savo tankų, šarvuotų auto
mobilių ir kitų mašinų. Me
nama, kad naujais atsargi
niais naciai papildė savo ka
riuomenės eiles.

UmOmhMHH
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Už Demokratijų 
Pergalę
Rašo Jonas Danis

(Tąsa}
Iš vienos pusės, plėtėsi di

desnis ir žiauresnis karas, 
negu,, kad 1914-18 metų, o 
iš antros pusės, taika ir 
progresas, paremtas 200 mi
lijonų gyventojų; iš vienos 
pusės didžiausias karo in
dustrijos pakilimas ir visų 
kitų pramonės šakų žlugi
mas, kad sukrovus milžiniš
kus turtus kapitalistų sau
valei ir įstūmus į badą ir 
skurdą milijonus gyvasčių; 
iš kitos pusės, visų industri
jos šakų, žemės ūkio augi
mas ir progresas, paremtas 
galingąja Raudonąja Armi
ja, saugojančia savo rube- 
žius.

Imperialistinis pasaulis, 
kariaudamas dėl rinkų, gro
bė savo plėšriaisiais nagais 
vieną po kitos mažesnes 
valstybėles, įstumdamas tų 
pagrobtų kraštų darbo liau
dį į didžiausio bado ir skur
do nasrus. Sovietų Sąjunga 
paliuosavo 13 milijonų bal
tarusių ir ukrainiečių, bru- 
tališkai išnaudojamų lenkų 
bajorijos laike 20 metų; iš- 
liuosavo Besarabiją ir Bu
koviną iš plėšriųjų Rumu-? 
nijos dvarponių nagų; iš- 
liuosavo Latvijos, Estijos ir 
mūsų tėviškės — Lietuvos 
darbo liaudį, nuo kruvinojo 
Smetonos ir jo švogerių 
gaujos režimo.

Tik vienų metų laikotar
pyje Baltarusija ir Ukrai
na persitvarkė visai naujais 
pamatais: Visos dvarponių 
žemės perėjo į liaudies ran
kas ir valstietis valydamas 
javus nuo lauko jautėsi, kad 
valo juos sau, o ne dvarpo
niui ; tūkstančiai išlaisvintų
jų kraštų vaikų lanko jau 
savo gimtosios kalbos mo
kyklas; prisiųsta 100,000 lo
vų ligoninėms, kurios aprū
pintos gydytojais specialis
tais ; iš 13,000,000 gyvento
jų išrinkta 8,000 atstovų, 
kas aiškiai visiems prirodė, 
— net ir tiems, kurie visa 
gerkle rėkė, kad Sovietų 
Sąjunga randasi pagrįsta 
didžiausia diktatūra — at
bulai, pripažindami “demo
kratine” Pilsudskio - Becko 
Lenkiją, kraugerio Smeto
nos Lietuvą, barono Maner- 
heimo Suomiją, ir t.t.

Ta pati linksmybė ir liau
dies pasitenkinimas buvo 
jaučiamas Besarabijoje, Bu
kovinoje, paliuosuotoje Suo
mijos srityje ir Pabaltės 
valstybėse. 23 milijonai gy
vasčių, ištrauktų iš fašistu 
nio teroro ir bado nasrų, 
kurios virš 20 metų atgal, 
sulyg Versaliaus sutartimi, 
nugalėtojų nutarimu, tapo 
atimtos nuo Sovietų Sąjun
gos, kurių teritorijose buvo 
sudarytos prieš-sovietinės 
valdžios.

Tuo pačiu kartu kapita
listiniam pasaulyje karas 
plėtėsi ir fašizmas siautė vi
su smarkumu. Jis dirbo, 
kad užėmus daugiau žemių, 
kad į karo verpetą įtraukus 
kitas, dar nekariaujančias 
šalis. Fašizmas jau plėtė 
savo nagus Balkanuose. Jis 
visu smarkumu stengėsi pa
grobti daugiau teritorijų ir 
žaliavos šaltinių, kad apsi
rūpinus ir susitvirtinus vė
lesniam jo' žygiui — karui 
prieš socializmo šalį.

Iš vienos pusės, viena po 
kitai nyko valstybės, nešda
mos darbo liaudžiai bada, 
skurdą ir nusivylimą. Iš ki
tos pusės, 23 milijonų gy-; 
ventojų pasiliuosavimas, ku
rių tarpe 3 milijonai žydų, 
kai tuo tarpu 3 milijonai žy
dų Centralinėj ir Vakarų 
Europoj kentė didžiausį ir

brutališkiausį persekiojimą 
iš fašizmo pusės.

Iš vienos pusės turto di
džiausias naikinimas ir ka
ro baisenybės, o iš kitos— 
civilizacijos, pramonės, že
mės ūkio vystymasis ir jo 
augimas socialistiniais pa
matais, prirodė pasauliui, 
kad Sovietų Sąjunga, su 
200 milijonų visokių tautų 
gyventojų, buvo užimta 
naujo pasaulio statymu, ku
rios gyventojai pilni savo 
laimėjimais pasididžiavimo, 
ir į kuriuos viso pasaulio 
darbininkija žiūrėjo pilna. 
pasitikėjimo, kad iš ten 
šviečia viltis Į naują ir lais
vą ateitį.

II.
Fašizmas Brutališkai Už

puolė Sovietų Sąjungą
B rufališkas nacizmo už

puolimas ant pasaulio pro
letarų tėvynės, Sovietų Są
jungos, pakeičia visiškai šio 
antro pasaulinio karo eigą. 
Anksčiaus jis buvo tik tarp 
imperialistinis; kariavo du 
priešingi imperialistai, ne
pasidalindami rinkų ir kolo
nijų.

Dabar rudajam, kombi
nuotam vokiečių -' italų fa
šizmui užpuolus ant Sovie
tų Sąjungos, karas virsta 
dviejų priešingų idėjų: dvie
jų priešingų klasių karu. 
Šis karas dabar yra nu
kreiptas ne vien tik prieš 
Sovietų Sąjungą, bet prieš 
pasaulinį proletariatą.

Karas įėjo į naują eta
pą. Ant svarstyklių tapo pa
dėta žmonijos ateitis — so
cializmo ir tamsios fašiz
mo jėgos.

170 divizijų nacifašisti- 
nės kariuomenės užpuolė 
Sovietų Sąjungos žemę ir 
peržengė jos rubežius. Ap
akinti savo laimėjimais Va
karuose, hitlerinės gaujos 
griebėsi užpuolimo ant So-l 
cializmo žemės. Sulig jų iš
skaičiavimo, tikėtasi galuti
no laimėjimo visai trumpam 
laikotarpyje. Net dauguma 
demokratinių šalių veikėjų 
tą patį tvirtino ir jau buvo 
laukiama nacių užviešpata- 
vimo ant visų žemės kon
tinentų. Raudonosios Armi
jos kareiviai, lakūnai, jūri
ninkai, darbininkai, intelek
tualai,. valstiečiai, moterys, 
jaunuoliai ir vaikai, visa 
Sovietų Sąjungos liaudis 
virto į plieninę sieną, kuri 
sulaikė ir paralyžiavo bar
barų puolimą, grąžindama 
viltį visam pasauliui, įrody
dama aiškiai pasakytų 
draugo Stalino žodžių tei
singumą: “Naciu kariuome
nė nugalima.” Nuo to laiko 
praėjo daug iki šiol istori
joj negirdėtų mūšių. Hitle
ris vėl grįžo prie savo se
nosios dainos—“kovos prieš 
komunizmą.” Bet Stalino 
žodžiai ir vienybė laisvųjų 
pasaulio tautų buvo tam 
tvirtas atsakymas.

Hitleris manė kelių sa
vaičių laikotarnyj nugalėti, 
sutraukdamas Rytų frontan 
visas geriausias savo jėgas, 
bet no trijų mėnesiu sura
do vis stiprėjančias Sovietų 
Sąjungos jėgas. Jis turėjo 
sumokėti labai brangiai 
kiekviena colį okupuotos 
vietinės žemės.

(Bus daugiau)

uz 
so-

Maskva. — Sovietų pra
nešimas šeštadienį sakė, jog: 
Stalingrado ribose ir aplink 
per dieną tapo užmušta 2,-* 
200 hitlerininkų ir nušauta 
žemyn 27-ni priešų orlai
viai.
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Chicagos Žinios
SMARKIAI RENGIASI PRIE 
CHICAGOS LIETUVIU PER

GALĖS KONFERENCIJOS

Da- 
So.

Rinksis Lapkričio 22 d. 
riaus-Girėno Salėj, 4414 

Western Ave. Pradžia 
10 Vai. Ryte.

Chicagos Lietuvių Konferen
cijos komitetas laikė susirinki
mą ir nutarė šaukti Chicagos 
Lietuvių Pergalės Konferenci
ją ateinantį mėnesį. Komitetas 
tarėsi su civilinio apsigynimo 
viršininkais. Jie užgyrė konfe
renciją ir visame padeda jos 
sušaukimui. Taipgi komitetas 
tarėsi su įvairių unijų viršinin
kais. Unijos užgyrė konferen
cijos šaukimą ir paragino uni
jų pareigūnus, kad paragintų 
lietuvius nuo unijų skyrių kon
ferencijoj dalyvauti.

Chicagos lietuvių visuomenė 
nors daug prisidėjo prie karto 
pastangų, bet toli nuo visų jė
gų išjudinimo šiam dideliam 
darbui. Mūsų organizacijos ir 
pavieniai žmonės kur kas gali

Apsaugot New Yorko Aptarnavimus
Elektra, Gesu ir Garu

Suteikt New Yorkui tuos aptarnavimus ... saugiai ir patikimai ... yra 
vienas didžiausių ir atsakingiausių darbų šiandien pasaulyje. Tas fak
tas, kad Consolidated Edison per metų metus augo ir iš anksto planavo, 
kad patenkint vis didėjančius mūsų didžio miesto reikalavimus ... mes 
galime visai kukliai pasakyt... yra geriausias užtikrinimas, jog šis svar
busis aptarnavimas ir toliau veiks, apsaugotas šiais kritiškais laikais.

Kadangi New Yorko Miestas yra vienas iš svarbiausių punktų šios ša
lies gamybos kovoje, tai vyriausias mūsų darbas karo metu yra išlaikyt 
mūsų priemones visuomet priruoštas veikti—visuomet tinkamas.

Užnugarėje tų reikmenų dirbyklų, perleidimo linijų, kuro ir kitų reik
menų stovi organizacija vyrų ir moterų, išlavintų pagal geriausius vi
suomenės aptarnavimo padavimus ir dabar pasiruošusių apsaugot šį ap
tarnavimą,, kiek tiktai galima, nuo pavojų, galinčių kilti iš karo.

Štai keletas dalykų, kuriuos mes darome prieš visokias staigmenas
1. Apart savų linijų tinklo jėgos, teikiamos iš daugelio stambių cen- 
tralinių stočių fabrikų visame mieste, Consolidated Edison parūpina 
apsikeitimą elektra ir gesu iš kelių kitų versmių—kada prireikia. Au- 
tomačiai įrengimai padeda saugot mūs aptarnavimą nuo pertraukų.
2. Jokia grupė darbininkų nėra geriau išlavinta kaip Consolidated 
Edison tarnautojai pasitikt nenumatomus skubius reikalus. Prie to 
išlavinimo mes pridėjome dar speciales pamokas tūloms judrioms gru
pėms, kad jos galėtų greitai pataisyti vamzdžius, laidus ir kabelius, 
sugadintus bombomis.
3. Atsitikime užpuolimo iš oro arba plataus sabotažo, visos greitosios 
šių New Yorko Miesto aptarnavimų jėgos budėtų. Jau daug mėnesių, 
kai šie viešieji New Yorko aptarnavimai apvienijo greitojo sumobili- 
zavimo planus bendradarbiaujant su Piliečių Apsigynimo Korpuso 
—Majoras La Guardia, komandierius—Viešųjų Darbų Staigmeninių 
Skyriumi, Major Irving Huie, divizijos vadas. Viršuj matomą ženklą 
nešios staigmeniniai darbininkai, kada reikės.
4. Specialės greitųjų reikalų stotys tapo įsteigtos strateginėse vietose 
visame Mieste, kuriose yra visi įrengimai, reikmenys ir taisymo prie
taisai, gatavai priruošti, kad juos galėtų greitai pavartot skraidantieji 
taisytojų būriai. Mūsų greitųjų reikalų organizacija, turinti daugiau 
kaip 5,000 narių, yra taip išvystyta ir išlavinta, jog patyrę darbininkai 
gali atlikt reikalaujamas pareigas'greitai be priežiūrų.
5. Kad pastot kelią sabotažui, yra parūpinta specialės priemonės ap
saugai visų jėgos dirbimo stočių, taip pat ir priemones susekimui 
šniukštinėtojų apie Kompanijos trobesius, dokus ir kiemus. Miesto 
leidimu tūlos gatvės prie Kompanijos įmonių atitvertos karo laikui.
6. Yra padaryta pirštų nuospaudai visų šios Systemos darbininkų, 
taip pat ir viršininkų, ir jų rekordai yra atydžiai patikrinami; 97% 
jų yra pas mus ištarnavę daugiau kaip penkis metus. Visi darbininkai 
turi būti patikrinti, kad galėtų į Kompanijos įmones įeiti, taip pat 
kuomet jie eina iš vieno ruožto įmonėje į kitą ... Kiekvienas pakas 
važiuotės priemonė yra nuodugniai peržiūrima.
7. Kad greičiau galima būtų veikti atsitikime alarmo dėl užpuolimo 
oro, tai yra įrengta kelios įspėjimo sistemos ir signalai centralinėse 
mūsų aptarnavimų įstaigose. Net prieš pirmuosius oficialius užtem
dymo bandymus, jau kas naktį mūsų įmonėse buvo daroma bandomieji 
užtemdymai ir pritemdymai. Padaryta specialių apsaugos žingsnių, o 
dabar daroma bandymai, kaip dar geriau apsaugot tuos, kurie turi 
dirbt laike užpuolimo iš oro.

Reikia vi- 
Lietuviai 

peties dė-

daugiau nupirkti karo bonų; 
kur kas gali daugiau aukoti 
kraujo ir prisidėti prie laužo 
rinkliavos, negu iki šiol buvo 
prisidėta.

Iš visko matosi, kad karas 
bus sunkus ir ilgas, 
su jėgų įtempimo, 
turi nuo širdies ir iš 
tis karo laimėjimui.

Komitetas jau pradėjo siun
tinėti laiškus lietuvių, organi
zacijoms ir unijų skyriams.' 
Bus išsiuntinėta keli šimtai pa
kvietimų.

Visų organizacijų komitetai 
ir nariai rūpinkitės, kad pa
kvietimai būtų jūsų susirinki
muose paskaityti, kad organi
zacijos išrinktų delegatus ir 
paskui konferencijoj dalyvau
tų.

Lietuviai, kurie dirba įmo
nėse ir priklauso prie darbo 
unijų, rūpinkitės, kad jūsų 
skyriai: stakjardų darbininkų
unijos, plieno darbininkų, uni- kalbėtojai. Pirmas kalbėjo A. 
jos, statybos darbininkų uni- Prins apie rinkliavą laužo, 
jos, kriaučiai; namų prižiūrė- kiek jis yra reikalingas mūsų

tojai ir visų kitų unijų lietu
viai, kad toj konferencijoj tu
rėtumėte savo atstovybes. Chi- 
cag.os Lietuvių Pergalės konfe
rencija yra šiuo laiku mūsų 
amerikiečių lietuvių svarbiau
sias reikalas, didžiausias už
davinys.

Karą mūsų šalis turi laimėti 
prieš japonų ir nacių jėgas, ir 
laimės! Prisidėkime prie mūsų 
naujos tėvynės karo laimėji
mo, o tuo pačiu sykiu prisidė
sime ir prie mūsų senos tėvy
nės Lietuvos išlaisvinimo iš po 
nacių jungo. Visi prie vieny
bės, visi dirbkime karo laimė
jimui, dalyvaudami Chicagos 
Lietuvių Pergalės Konferenci
joj. Rep.

Hartford, Conn
Spalių 14 d. vakare Bush

nell Memorial Hall, Komunis
tų Partija buvo surengus pra
kalbas rinkimų proga, žmo
nių buvo susirinkę neperdau- 
giausiai, ypač lietuvių visai 
mažai atsilankė. Buvo geri

šalies apgynimui ir kad Hart
fordas gerai p a s i darbavo, 
ypač vaikai.

Kitas, Wilson, kalbėjo apie 
rinkimus, daugiausiai ragino 
klausovus paduot savo balsą 
už demokratu kandidatus, ku
rie remia šalies prezidento 
programą. Paskiausiai kalbėjo 
mylimiausia kalbėtoja močiu
tė Bloor. Dalyviai ją pasveiki
no su gėlių bukietais proga jos 
astuonių dešimtų gimtadienio. 
Taipgi jai suteikė dvidešimt 
penkių dolerių vertės šalies 
apsigynimo boną. Draugė Gi- 
raitienė pridavė nuo Lietuvių 
Moterų Kliubo raudonų rožių# vija nuovaw, jug nuv iapnu- 
bukietą. Mat, kliubas prisidė- čio 28 vidunakčio tik po 
: - svarą kavos kas penkios sa-jo su penkine.

I

_____________________________<
va taip sena, kaip iš paveiks
lo.

Aš močiutei Bloor linkiu 
laimingai gyventi ir dar daug 
daug gimimo dienų sulaukt ir 
daug tokių kalbų pasakyt...

Susirinkusieji pasiuntė rezo
liuciją prezidentui, raginant 
paskubint antrą frontą, kad 
vėliau nebūtų per vėlu.

M.
« “A.' ?

j

Apreš Kavos Vartoji
mą Amerikiečiams

Washington, spal. 26. — 
Valdiška kainų administra
cija nustatė, jog nuo lapkri-

Močiutė Bloor buvo dėkinga vaitčs tebus leidžiama pirkt, 
~ kiekvienam suaugusiam gy-už dovanas. Sakė, aš jums už 

tai pakalbėsiu. Kalbėjo labai 
gražiai apie visokius dalykus, 
o daugiausia apie bėgamus ka
ro klausimus. Iš tikro, jeigu 
negirdėtum ir nematytum, nie
kad negalėtum tikėt, kad to
kia senutė gali taip energin
gai, taip gyvai kalbėt. Visi 
klauso vai buvo pasitenkinę jos 
kalba. Iš tikro, ji neatrodo gy-

ventojui.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 

ft. AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

(Tąsa)
Moteris, pavadinta jos vardu ir ma

tydama seno žmogaus ašaras, pati pra
dėjo griaudintis. Bet tuom pačiu kar
tu sukoncentravus nervus ir padarius 
rūstesnę miną, kartojo: “Blūdiji, tėvai, 
blūdiji. Pirmai piršaisi man už vyrą, o 
dabar už tėvą. Sakyk, ko nori, o jei ne, 
užpjudysiu šunim!”

“Kaip dievą myliu, Julyte, aš esu ta
vo tėvas, o tu mano duktė, Julytė.”

“Mano tėvelis seniai jau miręs, o dvie
jų tėvų, kaip svietas-svietu stovi, niekas 
dar nėra turėjęs.”

“Užpjudyk šunim, išmušk pro var
tus, paduok policijai, teiskite mirtim. 
Bet aš ir grabe gulėdamas, brangi Ju
lyte, būsiu tavo tėvas!”

Tai pasakęs, jis vėl susmuko ant laip
telių ir kaip nuplaktas vaikas, graudžiai ’ 
pradėjo verkti. Ašaros pradėjo straksė
ti ir iš moteriškės akių. Ji atsisėdo šalę 
senelio, uždėjo ranką jam ant pečių ir, 
nė tai teisindamosi, nė tai atsiprašinė
dama, ramino: “Neverkit ir nekaltinkit 
manęs, nes aš nepamenu, nė kaip mano 
tėvelis išrodė? Žinau tik tiek, kad buvo 
labai tvirtas ir*piktas žmogus... Čia, 
gal būt, yra koks nesusipratimas. Nusi
raminkit. .. Beje, o kokia jūs pavardė?”

Ant šio klausimo ir vėl susisuko senio 
galva. Jis vėl krutino ūsus, glamonėjo ir 
bučiavo jos ranką ir maldavo: “Dovanok 
man, dukrele... Priglausk savo tėvą 
palaidūną, kuris sugrįžęs bučiuoja ta
vo rankas ir maldauja atleidimo... Pri
sipažinsiu, kad nedorai pasielgęs, pabė
gau. Bet tai ne aš vienas už tai kaltas. 
Kalti ir juodu.”

“Kas, juodu?”
Bet tuom tarpu, automobilium parva

žiavęs jos vyras ir du sūnūs pertraukė 
pasikalbėjimą. Kada moteris išpasakojo 
saviškiams tokio nelaukto svečio pareiš
kimą, kad jis esąs jos tėvas, o ji žinanti, 
kad jos tėvas jau miręs, jos vyras nusi
džiaugė: “Tai kas? Tėvas ar ne tėvas, 
o aš tokį senelį su išskėstomis rankomis 
priimsiu... Ar nėra vietos? Ar neturi
me ką valgyt? Sveikas, tėvuk, ir jauskis, 
kaip namieje!”

Tai pasakęs, paspaudė senuko ranką 
ir atsigrįžęs į moterį, dadėjo: “Sušildyk 
vandens, tegul išsimaudo, aprengk ki
tais drabužiais ir lai būna mūsų šeimos 
nariu.”

Šeimininkui šitaip patvarkius, prasi
dėjo senio švarinimo ruoša. Jų vienas 
sūnus, barzdaskutys, pasisodino senį ant 
krėslo, pasigalando skustuvą ir pradė
jo traukt nuo ausies iki ausies. O kada 
nukirpo jau kažin kada šukuotus, susi- 
vėlusius ir visokių šiukšlių pilnus plau
kus, moteris įleido jį į maudymosi kam
barį ir uždarė' duris, paliepus jam gerai 
išsimaudyti.

Iš maudynės išėjo visai kitas žmogus. 
Nuo jo šviežiai apskusto veido dvelkė 
tėviškos meilės šilumėlė, lūpos pasiga- 
nėdinančiai šypsojosi, o iš akių tryško 
širdingas dėkingumas. Jo švarūs dra
bužiai bei gražiai sušukuoti plaukai, tar- 
Ši nušveista surūdijusi geležis, prilipo 
prie Julės širdies magneto. Julė pažino 
savo tėvą!

“Dabar, tai jau pažįstu! Tikrai esi 
mano tėvelis!’^ Tai pasakius, puolė jam 
ant kaklo ir pabučiavo ilgu, šiltu bučkiu. 
Iš naujo ir daug šilčiau jį sveikino, kaip 
žentas, taip ir anūkai. Duktė ir tėvas 
vėl susigriaudino, ašaros sublizgėjo abie
jų akyse. Tėvas šluostėsi ašaras ir kru
tino lūpas, tarsi norėdamas ką sakyti, 
bet negalėdamas žodžio ištarti. Juk tai 
pirmas sykis jo , šiurkščiame gyvenime 
taip šiltai, taip širdingai, švelniai jis 
buvo sveikinamas ir priimamas. Ypatin
gai per pastarąjį, 20 metų laikotarpį, jis 
buvo, taip sakant, kaip nusenęs šunelis, 
visų tik kojomis spardomas.

Senis jautėsi prasikaltęs prieš savo 
dukterį ir jaudinosi, kad už jo tokį žiau
rų pasielgimą su jos motina ji tokia šil
ta užuojauta jam atsimoka, tokia atvira 
širdžia jį priima. Jis verkė iš džiaugs
mo, kad nors prieš pabaigą savo buities 
kelio, atrado šiltą prieglaudą. Bet tuom 
pačiu momentu jautė ir graužimą sąži
nės, kad va, už dienos-kitos, atpleškės 
policijos automobilis, suims jį, kaipo 
žmogžudį, sugriaus jaukią nuotaiką šei
moje ir pasodins jį ant vieno suolo su 
kriminalistais ir nubaus mirties bausme.

Vakarienė jau buvo ant stalo ir Julei 
pakvietus, visi susėdo prie stalo. Tik su
sijaudinusį tėvą duktė paėmus už ran-

kos pasodino už stalo ir apsišluosčiusi 
priekaištėle akis, pridėjus jam į lėkštę 
vištienos, patekšlenus jam per petį ir 
paprašius valgyti — pati atsisėdo kitoj 
pusėje stalo.

Iš karto jie valgė tylėdami, nes namiš
kiai laukė prabylant svečio, o svetys— 
namiškių. Senis valgė su geru apetitu 
ir bastūno etiketes taisyklėmis. Jis ne
vartojo nė peilio, nė šakutės—ėmė vištos 
kulšį tiesiog į pirštus ir graužė už abie
jų galų prilaikydamas. Taukais apsivėlė 
jo lūpos, smakras ir pirštai. Net ir sriu
bai jis nevartojo šaukšto—užsivertė vi
są dūbinuką, išgėrė, atvirkščia ranka 
nusišluostė lūpas ir jautėsi tinkamai ap
sišluostęs.

Duktė, matydama, kad tėvas jau kiek 
prisisotino, pirmoji prabilo: “Na, tėve
li. Dabar papasakok mums, kur buvai 
prapuolęs per tiek metų?”

“O, ne. Tu, Julyte, papasakok man, 
ką žmonės ir motina kalbėjo, kada aš pa
bėgau? Beje, o kur motina? Spėju, kad 
jau, amžiną atilsį, bene bus mirus?”

“Ant Kalėdų sukaks jau dešimts me
tų, amžiną atilsį,” atsidūsėjo ji.

“Dieve duok jai dangaus karalystę. 
Na, o žmonės, ką?”

“Kaip mamytė, taip ir visas kaimas 
kalbėjo, kad tėvelis staiga sublūdijai.”

“Šitaip,” per nosis nušnypštė jis ir 
pasiteiravo: “O, nabašninkė, ką pradėjo 
be manęs?”

“Kai arklys, ant kurio tėvelis išjojai, 
parbėgo, visaip prisimislino ir prisirū
pino. Gi nesulaukdama apie tave jokios 
žinios, pasisamdė savo brolį ūkį tvarky
ti. Bet kada brolis buvo reikalingas ir 
jo tėvams, ji pasisamdė Jurgį ir...

“Kokį Jurgį?!” paspogino akis senis.
“Nugi kaimyną, Jurgį Diką.”
“Tai ar jis atgijo?!”
“Kaip tai? Juk tada jis dar nebuvo 

miręs, tėveli.”
Per senio veidą nuplieskė rausva ža

ra ir audringai sublizgėjo jo akys. Jis 
buvo beišsižiojąs pasakyti, kad tai ne
buvo sudurnavojęs, o tik užtikęs savo 
moterį su Jurgiu pasiuto iš piktumo. 
Bet greitai apsimislinęs, kad, jeigu duk
tė tos paslapties nežino ir net nuo viso 
kaimo nabašninkė tą viską mokėjo pa
slėpti, tai dabar, kada motina jau mi
rus, nedora užgauti dukters širdį moti
nos nuodėme. Taip apsimislinęs, tarsi iš 
paspringusios gerklės, sugargaliavo: “O 
kas toliau?”

“Po kiek laiko iš upės tapo ištrauktas 
jau labai apgedęs skenduolio kūnas, ku
rio niekas negalėjo pažinti. Tik mamy
tė sakėsi, iš drabužių pažinusi, kad tai 
tavo, tėveli, kūnas. Mamytė tave palai
dojo ir dar antkapį pastatė.”

“Iš širdies?!” kaž kaip išspruko iš 
senio lūpų.

“O, ne... Iš balto akmens,” atsakė 
duktė ir visi pradėjo juoktis, kad tėvas 
su dukterimi jau pradeda nesusikalbė
ti.

“Tai reiškia, kad aš jau palaidotas... 
Amžiną atilsį,” sarkastiškai atsidūsėjo 
jis ir pridūrė: “O mane palaidojus, ką 
pradėjo?”

“Apsivedė su Jurgiu. Dukterį susi
laukė dar nuo tavęs, o sūnų jau su an
tru vyru. Bet kaip sūnus, taip ir duktė 
numirė nuo influenzos. Mamei ir patė
viui nusenus, mudu, štai su juom apsi
vedę, paėmėm ūkį į savo rankas ir ūki- 
ninkaujava. Mamytė numirė, sulauku
si 70 metų amžiaus, o patėvis į metus 
laiko po jos. Patėvis buvo labai geras 
žmogus, labai gražiai su mamyte sugy
veno, o mane mylėjo labiau, negu savo 
tikrą dukterį.”

Senio širdyj staiga, staiga įsižiebė, 
tarsi prigęsęs gaisras, kerštas. Jis žiū
rėdamas į duktės veidą išskaitė, kad no
sis, lūpos, veidas ir šypsena—tikras jos 
motinos atvaizdas. Bet akys ir kak
ta... Ot, tik nustverk drūčiai už gerk
lės ir iššoks plačios, mėlynos Jurgio akys 
ant kertuotos jo kaktos!

“Reiškia, ir ji ne mano, bet jo duktė. 
Kaip motinos, taip Jurgio ir trupinius 
surankiojusi, o tau, Petreli, didelė špy
ga po nosia!”

(Bus daugiau)

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS1

Antradienis, Spalių 27, 1942

Pittsburgh, Pi
Kiek teko patirti, tai lapkri

čio 15 dieną čionai bus suruoš
tas didelis masinis mitingas 
mobilizavimui Pittsburgho 
žmonių karo reikalams. Mitin-

gą šauks Komunistų Partijos 
distriktas, o vyriausiu kalbėto- 
jum bus Earl Browder, tos 
partijos sekretorius. Mitingas 
įvyks Nixon Teatre. Tikimasi 
turėti labai didelį susirinkimą, 
nes čionai Browderis yra labai 
populiarus.

Browderis yra parašęs nau-

ją knygą “Victory and After.” 
Tikimasi, kad ši knyga jau 
bus išėjus iš spaudos ir parda
vinėjama minėtam masiniam 
susirinkime. Rep.

London. — Žygyje prieš 
Italijos didmiestį Milaną 
žuvo tik 3 anglų orlaiviai.

London. — Anglai yra su
ėmę jau 52 Italijos genero
lus, tarp kurių esą ir gen. 
Berganzoli, kaip praneša 
anglų radijas. Tie fašistų 
generolai dabar yra laikomi 
belaisvių stovykloje Indijo
je.
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LAISVES KONCERTAS
Dienraščio “Laisves” Metinis Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 8 Lapkr.-Nov
Žymiausi lietuvių talentai dalyvauja programos pildyme

Taipgi bus gerų talentų ir iš kitataučių

Aido Choras, diriguojant Aldonai Anderson irgi dalyvaus programoje

ŽEMIAU PADUODAME IŠTISI PROGRAMĄ
ALGIRDAS BRAZIS, Tenoras iš Chicago, III.

Dabar jis vaidina ir dainuoja su Midwest Opera Co., amerikoniškoje scenoje. Jis yra dainavęs 
Anglijoje ir Lietuvoje. Garsaus dienraščio Chicagoj Tribūne konteste, Brazis gavo 2-rą prizą.

BIRUTA RAMOŠKAITE, Sopranas, iš Hartford, Conn.
Puikaus talento ir gerai išsilavinusi dainininke. Dabar ji lanko konservatoriją New Yorke ir 
ruošiasi operai, kartu ruošiasi ir “Laisvės”koncertui.

DAVID TIJLCHINOFF, Baritonas, iš New York.
Jis dainuoja su Russian Opera Co. Puikus baritonas ir pasižymėjęs, kaipo operų ir koncertų 
dainininkas. Pirmu kartu dalyvaus lietuvių koncerte.

BALSO TRIJETAS, Naujas Brooklyno Žiedas.
Kompozitorė Bronė Šalinaitė daug yra paruošusi meniškų spėkų lietuvių visuomenėje. Šiuom 
kartu, niekam nepastebint, pražydo naujas meno žiedas—BALSO TRIJETAS. Tai Šaknaitės 
triūso vaisius. Šį Trijetą sudaro komp. Šaknaitės mokinės: Aldona Klimaite, koloratūra so-« 
pranas, Aldona Anderson-žilinskaite, sopranas ir Suzana Kazokytč, mezzo-sopranas. Visos so
listės nepaprastai gražiais balsais. Balso Trijetas yra puikiai priruoštas “Laisvės” koncertui.

4 POROS RUSŲ ŠOKIKŲ IŠ NEW YORKO,
Niekad, meną mylinti žmones, neatsidžiaugia rusais liaudies šokikais. Tad pasirūpinome ir 
šiame “Laisvės” koncerte juos turėti.

Koncertas bus toj pat salėje, kur pernai buvo

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

Koncertui Įžanga $1.10 ir 83c, įskaitant taksus
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

PO KONCERTO ŠOKIAI-PAVIDIS ORKESTRĄ
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų
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VOKIEČIAI UŽĖMĖ PORĄ STALINGRADO 
• GATVIŲ; BET 2-SE SEKTORIUOSE 

SOVIETAI DAUGIAU LAIMĖJO

Atžagareiviai Stengiasi 
Užmušt Sumanymą 

prieš Rinkimą Taksus
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 26. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Sovietinė kariuomenė spal. 25 d. kovėsi su priešais 

Stalingrado srityje. Kituose frontuose nebuvo atmai
nų.

Per savaitę nuo spal. 18 iki 25 d. buvo sunaikinta 
114 vokiečių orlaivių kautynėse ore, pačiose jų sto
vyklose ir ugnim iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių. 
Sovietai neteko 51-no lėktuvo.

Stalingrado srityje tęsėsi įniršę mūšiai. Mūsų ka
riuomenė atrėmė skaitlingas atakas priešų tankų ir 
pėstininkų. Didvyringi miesto gynėjai atkakaliai gy
nė kiekvieną gatvę, kiekvieną namą. Vokiečiai kaš
tais sunkių sau nuostolių užėmė dvi gatves vienoje fa
brikų vietovėje.

Mūsų “X” dalinio kariai atmušė penkias atakas 
skaitlingesnių priešų jėgų, sunaikino keturis vokiečių 
tankus ir 260 hitlerininkų. Mūsų gvardiečiai ir mor- 
tirininkai sudegino tris priešų tankus ir sunaikino iki 
400 jų karių. , .

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė kariuo
menė veikliai kovojo tūluose sektoriuose. Vienas miD 
sų kariuomenės dalinys, nugalėdamas atkaklius hit
lerininkų pasipirešinimus, užėmė vieną apgyventą 
vietą, užmušė 600 rumunų ir pagrobė kiekį karinių 
reikmenų ir karių. Kitame sektoriuje mūsų kovoto
jų būrys, nugalėdamas priešų apsigynimo ugnį ir at- 
mušdamas jų atakas, užėmė vieną jų tvirtumą. Buvo 
rasta daugiau kaip 3,000 užmuštų priešų kareivių ir 
oficierių apkasuose ir lindynėse.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė atlaikė atimtas 
iš priešų pozicijas. Priešai, nukentėję didelių nuosto
lių per kelias paskutines dienas, jau neparodė veiklu
mo. Sovietiniai lakūnai kautynėse ore nušovė žemyn 
tris priešų lėktuvus ir sunaikino keturi šarvuotus au
tomobilius ir dvyliką trokų.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko buvo pavykę prie
šams įvaryti kylį į mūsų poziciją, laikomą sovietinių 
marininkų. Raudonojo Laivyno jūreiviai padarė 
kontr-ataką ir atsteigė padėtį. Buvo nušluota dau
giau kaip dvi kuopos rumunų pėstininkų. Vienas mū
sų kulkasvaidininkas užmušė 25 priešus, kitas mūsų 
šaulys nušovė septynis. Kitame sektoriuje grupė mū
siškių žvalgų prasiveržė užnugarėn priešų linijos ir 
užtiko auto-busą, kuriame buvo 20 priešų oficierių ir 
lakūnų. Mūsų kariai sunaikino hitlerininkus, paėmė 
jų dokumentus ir sugrįžo į savo dalinius.

Voronežo srityje įvyko susikirtimų su nedidelėmis 
priešų grupėmis. Du būriai vokiečių pėstininkų mė
gino pereiti per upę. Vienas mūsų kulkasvaidininkų 
būrys paleido ugnį į priešus. Daug vokiečių tapo už
mušta arba prigėrė.

Spal. 24 d. sovietinės oro jėgos sunaikino bei suža
lojo įvairiuose sektoriuose du priešų tankus, 40 tro-« 
kų su kariuomene ir reikmenimis, nutildė keturias 
baterijas kanuolių, susprogdino vieną amunicijos san
dėlį ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie penkias kuo
pas priešų pėstininkų.

Sovietiniai orlaiviai šturmovikai į šiaurvakarius 
nuo Stalingrado per dieną sunaikino bei sužalojo 24- 
rias priešų kanuoles, šešias mortiras, 17 kulkasvaidžių 
lizdų, 29 trokus, vieną gazolino troką ir aštuonis švy
turius.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas jau kuris 
laikas priėmė sumanymą, 
reikalaujantį panaikint tak-/ 
sus, kurie yra renkami iš 
piliečių už teisę balsuoti 
valdiškuose rinkimuose še
šiose pietinėse valstijose. — 
Tie taksai sulaiko nuo rin
kimų dešimtį milionų neg
rų ir vargingų baltųjų, ne
galinčių užsimokėti tokių 
taksų.

Dauguma senato komisi
jos teisiniais reikalais pri
taria tam sumanymui. Bet 
atgaleiviai senatoriai iš pie
tinių valstijų taip truksi 
mauja ir daro tokį spaudi
mą tai senato komisijai, 
kad jinai jau du kartu per
vedė šį sumanymą pagalbi
nei komisijai persvarstyti.

Buvo žadėta, jog spal. 26 
d. pirmoji senatorių komisi
ja vėl iš naujo svarstys su- 

• manymą dėlei balsavimo 
mokesčių panaikinimo. 

< -
Talkininkų Lakūnai Padarė 
Japonams Daug Nuostolių

Australijos Srityje
' Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas prane
šė, jog talkininkų bomba- 
nešiai vėl atakavo japonų 
laivus ties Rabaul, saloje 
New Guinea, ir viena 500 
svarų bomba smogė tiesiog 
į japonų lėktuvlaivį Nissin 
Maru rūšies, 17,600 tonų. 
Šis laivas smarkiai užside
gė.

Lae, New Guinea. — Tal
kininkų ’ orlaiviai sunaikino 
du iki keturių Japonijos 
bombanešių pačioje jų sto- 

e.vykioj
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"LAISVĖS" VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Rudmanas, New Haven, Conn.................................. 196
J. Burba, So. Boston, Mass...................................... 180
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J.................... 171
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J. Kazlauskas, Hartford, Conn................................  131
J. Margaitis, Windsor, Conn........................ 108
A. Totorėlis, Hartford, Conn..................................  108
A. Marshall, Torrington, Conn. ................................ 106
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.................................. 102
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R. Mizara, Brooklyn, N. Y.......... .*............................. 92
ALDLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y............ 90
J. Jaskevičius, Hudson, Mass...............................  88
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. ................................ 84
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Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. ................................. 76
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Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J............................... 60
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. J. Sekys, Hartford, Conn................... ,.................... 58
J. Kalvelis, Bridge water, Mass................................. 48
M. Slekienė, Gardner, Mass. ..................................... 48
J. Ramanauskas, Minersville, Pa................................ 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

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Analfabetu vadiname tą 

žmogų, kuris nemoka rašyti. 
Politikoje analfabetu vadina
me tą, kuris nieko nenusimano 
apie politiką.

Kadaise pats profesorius 
gyrėsi, kad jis nieko nenush 
manąs apie politiką.

Kas liečia rašybą, tai spręs
kite iš sekamo sakinio, kiek 
tas mūsų profesorius yra mo
kytas :

“Estetikos moksle esu išsi- 
specijalizavęs Paryžiaus Sor- 
bonoj, estetiškos mokslą dės
čiau 10 metų Kauno Valstybės 
Konservatorijoj ir toliau toj 
srityje rimtai dirbu, tad nema
tau jokio reikalo mokslo klau
simais polemizuoti su analfa
betais iš po Laisvės pastogės, 
nes toki analfabetai tik tą su
pranta ką gali pačiupinėti, tad 
su jais galima polemizuoti tik. 
apie valgį ir . apie pinigus, bet 
ne apie meną.”

Tai bent sakinys, ar ne? Ir 
rašo ne koks paprastas muži
kas, bet baisiai mokytas pro
fesorius !

žymusis Lietuvos poetas 
Liudas Gira parašė dainą pa
vadintą “Nuo Uralo Gaudžia 
Vėjai.” Tai Lietuvių Raudon
armiečių Daina.

Daina labai graži, susideda 
iš devynių punktų. Refrenas 
skamba sekamai:

Nuo Uralo gaudžia vėjai, 
Ryt smarkiau dar gaus!
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mūs rūstaus!

Gal kuris mūsų kompozito
rių parašytų šiai dainai muzi
ką ir gal ji tiktų chorams dai
nuoti ?

“Nuo Uralo Gaudžia Vėjai” 
tilps “šviesos” ketvirtam nu
meryje.

Amerikiečiai iš Oro 
Atakavo Hong Kongą
WASHINGTON. — Spal. 

26. — Didieji Amerikos 
bombanešiai jau antru kar
tu gaisrinėmis ir sprogdi
nančiomis bombomis ataką- 
vo japonų užimtą Hong 
Kongą. Amerikiečių lakūnai 
taipgi bombardavo japonų 
orlaivių stovyklą ties Kan
tonu, pietinėje Chinijoje, ir 
sukėlė didelius gaisrus.

NACIŲ “KULTŪRA” LINKUI 
KARO BELAISVIŲ

Maskva.—Sovietiniai par
tizanai kovotojai Briansko 
fronte pagrobė vieną veng- 
rų-nacių komandos įsaky
mą, num. 15, kuris sako :

“Nelaisvėn paimti sovie
tiniai kariai, pabėgdami, 
dažnai, numeta šalin prisiū
tus jiem ženklus; tokiu bū
du negalima pažint soviete 
nių belaisvių. Kad jie nega
lėtų to padaryti, tai genera- 
lis štabas vokiečių karo jė
gų įsakė aštriais chemika
lais įdegint kiekvienam to
kiam belaisviui ženklą pa
vidalu kreipto kryžiaus 
apatinėje kairės rankos da
lyje.”

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Ką tik praėjo spalių, 11, ku
rioj įvyko gražus mitingas So
vietų Sąjungai gelbėti. Komi
tetas buvo pavedęs garsinimo 
darbą man. Darbą, rodos, at
likau gerai, klausimas baisiai 
svarbus, momentas neapsako
mai skubus gelbėti Sovietų Są
jungą. Mitingas galėjo būti 
skaitlingesnis. O gal maloni 
saulelę bešildydama tą dieną 
labai nubovino kitus? Bet tam 
nesinori tikėti,>+nes vienas iš 
gerai pažįstamų ir dar kada 
buvęs komunistu, nutraukė 
krutamu paveikslų pasižiūrė
ti, vieton ateiti į susirinkimą. 
Tai taip sakė jo žmona. Ot, 
čia yra įrodymas, kad graži 
saulėta diena nevilioja žmonių 
ir kelio nepastoja; kas nori pa
dėti kovotojams prieš fašizmą, 
to nesulaikys nei saulės spin
duliai, nei žaibuojanti perkū
no audra.

Šį susirinkimą atidarė Aido 
Choras, vadovaujant drg. Jo
sephine Karsokienei, sudai
nuojant keturias gražias dai
neles, šiam momentui pritai
kytas. Ačiū Aido Chorui, D. 
Staluloniūtei už akompanavi- 
mą ir drg. J. Karsokienei už 
taip gražų sumokinimą. Publi
ka įrodė jum, draugai-gės 
choristai, kad jie jumis myli 
ir jūsų sunkų darbą labai įver
tina.

Buvo rodoma filmą, kokį 
darbą atlieka “Community 
Chest.” Visiem dabar yra aiš
ku, kada įvyks “Community 
Chest” rinkliava. Reikia šis 
darbas remti.

Prakalbą trumpą, bet gerą 
pasakė prof. Hilingiworth, vie
nas iš komiteto Russian War 
Relief anglų skyriaus. Jis pa
sakė, kad mes Amerikos žmo
nės širdingai įvertinam ir re
miam Sovietų Sąjungos žmo
nes ir Raudonąją Armiją šioj 
herojiškoj kovoj prieš užpuo
likus fašistus, jis baigdamas 
pasakė,’kad Sovietų Sąjungos 
-kova yra mūsų kova, todėl 
mes visi turim remti juos vi
sokiais būdais.

“Laisvės” redaktorius ir ra
šytojas draugas R. Mizara pa
sakė puikią prakalbą šių die
nų klausimais. Jo kalba dau
giausia buvo apie dabartinį

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS. z
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos su

sirinkimas įvyks antradienį, spalių 
27 d., 8 v. vak.,' 29 Endicott St. Pra
šome visų dalyvauti.—J. M. Lukas, 
Sekr. ‘ "* (252-253)

karą, kur Suvienytos Tautos 
kovoja prieš fašistinę Ašį. Mes 
visi žinom, kad Amerika, Ang
lija, Sovietų Sąjunga ir Chini- 
ja yra šiame kare prieš besti
jas fašistus. Bet Sovietų Sąjun
gos liaudis ir Raudonoji Armi
ja turi atlaikyti 2,000 mylių 
frontą, prieš tuos užpuolikus 
draskantis, sakė kalbėtojas. 
Todėl jiems reikalinga nuošir
di pagalba iš mūsų pusės. Mes 
taip galim prisidėti herojiš
kiems kovotojams laimėti šį 
karą, paaukodami kiek tik 
mes išgalim. Jųjų kova yra 
mūsų kova! Ir taip baigė savo 
kalbą drg. Mizara.

Po jo kalbos buvo rinkimas 
aukų. Aukojo šios organizaci
jos: Sūnų ir Dukterų Broliška 
Draugija $50, LLD 155 mote
rų kuopa $30, Pažangių Lietu
vių Tarybos skyrius $10, LLD 
11 kuopa $5.

Susirinkimo dalyviai aukojo 
sekanti:

Po $10: J. M. Lukas, Jonas 
ir Frances Skelčiai, F. Rep
šys. P. Butkevičia, P. šusas. Po 
$5: P. Sadauskas, A. Naruse- 
vičia, J. Pigaga, P. Aleksand
ras, Aleksandrų sūnus Algir
das, A. Balčiūnienė, J. Jakai
tis, T. Krapas, M. Krapienė 
(draugas T. Krapas ir jo sū
nus pirmiau aukojo $50), V. 
Jančius, J. Gerdauskas, J. 
Skliutas, J. Žukas, J. Bacevi
čienė, E. Dovidonienė, F. Nor
vaišienė. Sophie Holbrook au
kojo $4. V. Žitkus $4. Po $3: 
A. Šileikis, J. Kanapkis, B. 
Mizara, J. Raulušaitis. Po $2: 
F. Balčiūnas, J. Juodaitis, Z. 
Dvareckas, N. Kudarauskas, 
J. Sangnas, O. Sederienė (iš 
Hudson, Mass.), O. K. Balse
vičius, J. žalimas, A. Vasilie- 
nė, J. A. Mikelaitis, B. Va- 
lončauskienė. Po $1: E. Miza- 
rienė (iš Brooklyn, N. Y.), J. 
Aukštikalnis, A. Ausejienė, 
P. Banionis, M. Lukienė, Sai- 
lur, A. Grinevičienė, F. Mačiu
lis, M. Mazurkienė, P. D. 
Plokščiai, J. Daugėla, A. Vai-

vada, K. Kosulis, J. Deksnis, 
J. Karsokienė, M. K. Sukac
kienė, P. Bacevičia, B. Jakai
tis, J. Biliauskas, Draugas, A. 
Pilkauskas, J. Urbonas, V. 
Novikas, B. Praslauskas, J. J. 
Bakšys, H. Janulienė, K. Gar
džius, J. Kostiuk, M. Lingo. 
Po 50c.: J. Vaitiekus, A. Ka- 
lakauskienė, E. Trasikienė, O. 
Meškinis, V. Sidarevičia, V. 
Norkus, K. Pauliukonis, J. Al- 
kan, P. Jucius, Draugas.

Viso aukų sudėta $306.
Ačiū visiems, nes tos mūsų 

aukos eina brangiam tikslui.
Po šios rinkliavos buvo per

statytas garbingas svečias he
rojiškai - kovojančių žmonių 
prieš pasiutusį fašistinį rudį, 
ątstovas Sovietų Sąjungos,'Po
vilas Rotomskis, publika svei
kindama jį gausiai plojo. Ro
tomskis paačiavo visiems už 
aukas, pasakydamas, kad tos 
aukos eina pagelbai sužeistų
jų, kurie gina laisvę visos žmo
nijos nuo bestijų užpuolikų fa
šistų. Jo kalba buvo diploma-

tinė, žymint tik svarbiuosius 
klausimus, kurie mūsų visuo
menei nebuvo taip aiškūs. Jis 
pasakė, kad raudonarmiečių 
iš Lietuvos niekas neišvijo, 
kaip kad fašistai skelbė, jie 
pasitraukė užpuolus vokiečių 
fašistų armijom. Taipgi pabrė
žė, kad lietuviai Sovietų Są- 
jungon pasitraukę nėra iš
sklaidyti, bet gyvena organi- 
zatyviai. Ir taipgi šį svarbų 
punktą Rotomskis pabrėžė, 
kurio kiekvienas neturi pa
miršti. štai jis:

“Po šio karo žmonės nebus 
klasifikuojami, kas jie buvo 
pirmiau. Tas nesvarbu. Bet į 
juos bus žiūrima, ką jie veikė 
šiame kare ir kuo jie prisidė
jo, kad palengvinti jo sunku
mą.”

Dabar laikas, kad Hitleris 
neturėtų naudos. Reikia nesė
dėti ant tvoros su minčia, kas 
laimės, tai ir aš ten. Dabar 
reikia ir greit stoti į pagelbą, 
kad paskui nebūtų per vėlu.

Si

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

»

■ * ■i

$ 459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

®dresa8.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

f 11
NEWARK, N. J.

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

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau Su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

E

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 Grand Street

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

Brooklyn, 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 Barbcrial

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
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.

Kiekvieną subatą • 
karšta’ vakarienė. J 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedeliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. •
Blokas nuo Hewes St eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •
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NewYorto^/^ferZlntoi Kliubo Naminis Frontas
Antradienis, Spalių Ž7, ld4Ž

Draugiją Delegatams 
Ir Valdyboms

Organizacijų išrinkti dele
gatai prašomi įsitėmyti, jog 
Pabaltės Kultūrinės Tarybos 
— Baltic Cultural Council — 
šaukiama konferencija įvyks 
spalių 27-tos vakarą, 2061 ! 
Lexington Ave., New Yorke. 
Kurios organizacijos neišrinko 
delegatų, valdybos privalo pa
siųsti atstovą.

Estų salė, kurioje įvyks kon
ferencija, randasi prie pat 
IRT Lexington linijos 125th 
St. stoties.

Tautinių Grupių Atstovų Konferencija 
Tarybų Sąjungos Kovotojams Remti

Laisvės Koncerte Bus 
Tolimą Svečią

tojų sūnūs randasi armijoj. 
Kliubo direktoriais ir vetera
no darbuotojo Antano Žukaus
ko sūnus Edwardas, yra armi
joj, kaipo gydytojas. Prano 
Vaitukaičio, biznio finansų 
sekr., sūnus irgi armijoj gydy
tojas. Kliubo darbuotojo Alek
sandro Delkaus ir gaspado- 
riaus Juozo Zakarausko sūnūs 
dėvi uniformas. Kliubo biznio 
prot. sekr. Juozo Levandos, vi
siems žinomo Brooklyno laido
tojo, sūnus Edwardas jau pus- 
antri metai dėvi uniformą. 
Direktoriaus Prano Stanaičio 
sūnus irgi šaukiamas į armi
ją. Pašelpinio skyriaus pirm. 
Chas Kreivėno ir biz. pirm. 
Aleksandro Veličkos sūnūs, 
nors dar jauni, tačiau bile die
ną gali būti pašaukti į armiją.

Kaip matote, visų kliubo 
darbuotojų ir viršininkų sūnūs

pasirengę mirti už mūsų šalį 
Ameriką ir netiesiogihiai Už 
tėvų gimtinę Šalį Lietuvą, bėl 
to sakau, kad kliubas ir jo dar
buotojai verti jūsų paramos jų 
kasdieniniam gyvenime ir biz
nyje. Jūs gerai žinote, kad 
kliubo patalpose buvo atliktas 
vienas labai geras darbas, bū
tent nupirkimas ir įteikimas 
Raudonajam Kryžiui ambu- 
lanso. Pasimatysime šeštadie
nį. Kliubietis.

Piliečių Kliubas yra visų 
Brooklyno lietuvių tvirtovė. 
Dėl to kiekvieno lietuvio būti
na pareiga remti kliubą visais 
galimais būdais. Nesvarbu, ar 
priklausai kliube, ar ne, kliu
bas priklauso tau. Jeigu esi 
nariu šv. Jurgio Draugystės, 
Kriaučių Neprigulmingo Kliu
bo ar Piliečių Kliubo, kliubo 
įstaiga yra tavo, tiesioginiai. 
Jeigu “tu” nepriklausai prie 
virš minėtų organizacijų, vis- 
tiek tau priklauso kliubas ne
tiesioginiai. Dėlto, kad kliu
bo durys buvo atdaros tau ir 
bus atdaros tavo sūnam, bū
simiems kliubo nariams ir vei
kėjams.

Kaip galima kliubą parem
ti? Reikale, išgeriant stiklinę 
alaus, rengiant pokylius, ves
tuves ir pošermeninius pietus 
kliubo salėj. O labiausia, ne
užmirškite dalyvauti būsimam 
kliubo parengime sekantį šeš
tadienį, spalių (Oct.) 31 d. 
vakare. Įžanga pigesnė, negu 
paprastai. Taipgi nepamiršk 
kliubo darbuotojų, ypač kurių 
sūnūs dėvi Dėdės Šamo unifor
mas ne savo noru, bet būtino 
reikalo verčiami ginti mūsų ša
lį, mūsų antrąją, pasirinktąją, 
tėvynę.

Beveik visų kliubo darbuo-

mitetus, kurie renka pagalbą 
Tarybų Sąjungos kovotojams. 
Kai kurios tautinės grupės, 
kaip Rusų, Ukrainiečių ir kt. 
jau yra sudėjusios dideles pi
nigų sumas. Lietuviai iki šiol 
per savo komitetą yra sudėję 
apie 20,000, bet daugelis aukų 
nėjo per šį komitetą, todėl jos 
nėra įskaitomos. Tačiau, imant 
bendrai, Amerikos lietuviai 
iki šiol bus surinkę į Russian 
War Relief Komitetą arti 
40,000 dolerių.

Konferencijoje buvo pabrėž
ta reikalingumas rinkti sveiki
nimus Tarybų Sąjungai. Yra 
išleisti specialiai lakštai - svei
kinimų formos, kur aukotojas 
pasirašo savo vardą ir antrašą 
ir aukojamą sumą (nemažiau 
$1). šitie gražūs lakštai bus 
sugrąžinti į komitetą, kuris 
perduos ambasadoriui 
vui, o šis — persiųs 
Sąjungon į muziejų.

Po šiuo sveikinimu 
nis parašas buvo 
prezidento Roosevelto.

Pereitą sekmadienį Biltmore 
viešbutyj įvyko Russian War 
Relief Komiteto Tautinių Gru
pių atstovų konferencija. Da
lyvavo arti 400 delegatų. Sa
kė kalbas leitenantas - guber
natorius Charles Poletti, gar
bės pirmininkas. Taipgi sakė 
kalbas Zlatko Balokovič, gar
susis serbų smuikininkas, ku
ris yra Tautinių Grupių Divi
zijos pirmininkas; kalbėjo ir 
Šiaurės Poliaus tyrinėtojas, 
Vilhjalmur Stefansonas. Be jų

I labai ryškias kalbas pasakė 
'buvęs Francijos aviacijos mi- 
nisteris Pierre Cot ir William

i S. Gailmor, žurnalistas ir ra
dijo komentatorius ir Leo 
Krzycki, A m e r i kos Slavų 
Kongreso prezidentas. •

Svarbiausios, i š s amiausios 
kalbos, be abejo, buvo Gail- 
moro, davusio analizą šių die
nų karo eigos padėties ir 
Pierre Cot’o, kuris davė anali
zą politinės ir strateginės šių 
dienų karo padėties. Pastara
sis griežtai pasisakė už antrą- a. . ___
jį frontą, už bendrą talkinin-Į šie1 sveikinimai yra išleisti ir 
kų karo vadovybę, už tai, kad

I Hitleris ir jo naciški gengste- 
! riai būtų mušami smarkiau iš 
i visų pusių, o nebūtų palikta 
I vieniem Sovietam juos naikin- 
! ti. Be to, Pierre Cot’as pareiš-

Povilas Venta Jau 
Tapo Kariškiu

Povilas Venta, Laisvės spaus
tuvės darbininkas - technikas, 
pereitą šeštadienį tapo priim
tas Jungtinių Valstijų kariuo
menėn ir paleistas porai savai
čių užbaigti savuosius reika
lus. žinodamas, kokiame trū
kume liekasi Laisvės spaustu
vė, Povilas pirmadienį dar su
grįžo spaustuvėn, savo prieš- 
tarnybinės atostogos proga pa
dėti nudirbti bent kai kuriuos 
pasiliekančius darbus.

Povilas — dar jaunas žmo
gus, bet daug pergyvenęs. 
Kęsdamas fašistinę Smetonos 
priespaudą Lietuvoje, Povilas |tj Be pjerre Cot>ag pareiš 
aiškiai suprato fašizmo pavojų | kė> ka() būsjmoji taika tllr6s
pasauliui ir slapta iš Lietuvos 
išvyko ginti liaudišką Ispani
ją nuo fašizmo. Ispanijoj ka
riavo per 18 mėnesių, paskiau 
išbuvo Francijos koncentraci
jos kempėse per 13 mėnesių, 
iš kur pabėgęs dasigavo į 
Jungtines Valstijas ir čion gy
vena 19 mėnesių. Didžiumą to 
laikotarpio Povilas praleido 
dirbdamas dienraščio Laisvės 
įstaigoj, veikdamas AidoCbb- 
re ir visame pažangiųjų lie
tuvių judėjime.

Jungtinių Valstijų kariuo
menė Povilo asmenyje gauna 
drąsų ir pasiryžusį kovotoją 
prieš fašizmą.

Majoras Įspėjo Prieš 
Rendą Kėlimą

Savaitinėj radijo programoj 
iš miestavos stoties WNYC 
pereitą sekmadienį majoras 
LaGuardia perspėjo namų sa
vininkus nekelti rendų, saky
damas, kad dabar “ne laikas 
kelti rendas.”

Jis nurodė, kad rendos pri- 
& valo pasilikti ne aukščiau bu

vusios kovo 1-mą skalės ir kad 
bildingai privalo būti užlaiko
mais gerose sąlygose, sveikais, 
nes gyventojų sveikata ypatin
gai svarbu karo laike.

Mrs. Harrington negaus 
“blue ribbon” džiūrės, prie 
kurios rokuojama esant leng
viau išsisukti nuo aukščiau
sios bausmės. Mrs. Harrington, 
21 metų, 4 vaikų motina, lap
kričio 5-tą bus pradėta teisti 
už mirtinai pašovimą savo vy
ro barnyje dėl pinigų, kad jis 
išleidžiąs perdaug savo reika
lams, o permažai lieką šeimy- 

: nai. 
——----------------- ----------------

Jį SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

ACW of A., Siuvėjų Unijos Liet. 
54 Skyriaus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 28 d., 7:30 v. v. 
Liet. Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų. — C. 
NeČiunskas. (252-253)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3. kambariai, garu 

Šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ar 5 kambarius. Renda nuo $15 ir 
aukštyn. Kreipkitės po antrašais: 
32 Havemeyer St., ir 212 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (250-252)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių Operators 

& Finishers prie moteriškų paltų. 
Prašome kreiptis pas Campisi & 
Morselllno, 116 Suydam St., Brook
lyn, N. Y. (250-252)

Litvino- 
Tarybų

pirmuti-
Amerikos

Jocis iš Bridgeport, 
praneša, kad iš jų 
mažiausia šeši atva- 

į koncertą ir užtikrini-

Iš Pennsylvania Gelžkelio 
platformos prie Hudson upės 
ir 12th St., New Yorke, pražu
vę $75,000 vertės prekių.

Atremontuojama, gražina
ma I/ong Island Gelžkelio sto
tys Flatbush ir Jamaica, taip
gi visi vagonai būsią perleisti 
per valytojų šerengą.

padėti pagrindus tikrajai de
mokratijai, kurioje bus kiek
vienas žmogus aprūpintas vi
sapusiškai; demokratijai, kuri 
pasiims geriausius elementus 
iš Amerikos Revoliucinio Ka
ro, iš Didžiosios Prancūzų Re
voliucijos ir iš Didžiosios Spa
lių Revoliucijos Rusijoj.

Konferencijoje p a aiškėjo, 
kad beveik visos tautinės gru
pės Amerikoje jau turi įstei
gusios Russian War Relief Ko-

lietuvių kalboje. Kai žmogus 
prieis prie jūsų su sveikinimo 
lakštu, — pasirašykite savo 
vardą ir pavardę. Atsiminkim, 
kad šiemet, lapkr. 7 d. sukaks 
lygiai 25-ri metai, kai Didžio
ji Spalių Revoliucija užsilieps
nojo.

Po konferencijos buvo kon
certinė programa: dainavo 
vienas rusas dainininkas, vie
na jugoslave dainininkė ir 
pats Zlatko Balokovič griežė 
smuiku. Tik čia konferencijos 
dalyviai pamatė, kokis didelis 
muzikas yra p. Balokovičius. 
Jo rankose smuikas ir verkė ir 
džiaugėsi, tiėsiog žavete -• ža
vėjo visus klausovus, visus 
konferencijos dalyvius. R.

Šiemet dėl ilgų darbo valan
dų ir trūkumo gazolinos nėra 
lengva kur nors toliau nuva
žiuoti, tačiau dienraščio Lais
vės patrijotai neleis tam sulai
kyti juos nuo dalyvavimo Lais
vės metinėj meno šventėj — 
koncerte, kuris įvyks lapkričio 
8-tą, Labor Lyceum salėj.

A.
Conn., 
miesto 
žino j a
mui savo pažado iš anksto už
sisakė 6 tikietus. Tikimasi sve
čių ir iš kitų Conn, valstijos 
kolonijų. z

Eastonietis V.- J. Stankus 
rašo, kad jie taipgi mobilizuo- 
jasi dideliu būriu atvažiuoti į 
Laisvės koncertą. Eastoniečiai 
sako, kad jie per kelias savai
tes bandys susilaikyti nuo kitų 
važinėjimų, kad būti savo 
dienraščio koncerte.

Tariasi ir eilės kitų kaimy
niškų kolonijų žmonės ir “su
sikalbėję, susidūmoję” tars sa
vo oficialį žodį.

Tas primena brooklynie- 
čiams taipgi rengtis, tartis da
lyvavimui koncerte, kad, apart 
pasigrožėjimo įspūdinga prog
rama, turėti progos pasimaty
ti su mylimais, bet retai sutin
kamais svečiais.

Nelaimių - Nelaimė!

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria
GYDYTOJAI Į)PJ|^ 

100 nuol. unija sapoj
Tclef.: GR. 7-7553

1 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 IIofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL. DirektoriaiAtsidūręs teisme kaltinimu, 
kad jis per tankiai pasigeria 
ir tokiame ūpe būdamas ap- 
kumščiavęs žmoną, John 
Meade, 27 m., 1103^ E. 34th 
St., apsidžiaugė, kada teisėjas 
pareiškė jį paleisiąs pasitaisy
ti ir paskirsiąs globėją. Tuo 
globėju teisėjai Pinto paskyrė 
jo buvusią apkūmščiuotą žmo
ną. Nesunku suprasti, kaip Jo
nulis jautėsi, vienok iš teisma- 
bučio jiedu išėjo vedini viens 
kitą kaip tikri >naujavedžiai.

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

L. K. N.

Brooklyne sudaroma Valsti- 
jinės Gvardijos naujas batali- 
jonas iš vienų negrų.

trečiadienį.
yra New 

68th St. &

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Operacija pasekmingai
padaryta

Karlonas
Hospital,

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

B
CORR

Vincas Kartonas 
Ligoninėje

Laivyno Sekretoriaus 
Radijo Prakalba

žinomas pažangiųjų organi
zacijų narys ir duosnus rėmė
jas mūsų spaudos, Vincas Kar
lonas, pereitą savaitę turėjo ei
ti į ligoninę ir pasiduoti opera
cijai, 
buvo 
Vincas 
York
York Ave., New Yorke.

Linkiu draugui Karlonui 
greit pasveikti. M.

Rinkimą Kampanijos 
Užbaigos Mitingas

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
bus vyriausiu kalbėtoju komu
nistų rinkimų kampanijos už- 
baigtuvių mitinge lapkričio 
1-mos popietį, didžiojoj Madi
son Square Garden salėje. 
Kam dar lig to laiko nebus iš
siaiškinę šių metų rinkimai, jų 
painiavos, tai šiame mitinge 
galės išgirsti aiškų atsakymą, 
pamatyti ryškų vaizdą padė
ties, kad galėtų su įsitikinimu 
eiti balsuoti ateinantį antra
dienį, lapkričio 3-čią.

Didžiojo mitingo pradžia 
bus 4 vai. po pietų.

Apart Browderio, kalbės 
komunistų kandidatai — Is
rael Amter, kandidatas į gu
bernatorius, ir Benjamin J. 
Davis, Jr., ir Elizabeth Gurley 
Flynn, kandidatai į kongres- 
manus at-large (nuo visos 
valstijos), taipgi kalbės Rob
ert Minor, generalio sekreto
riaus padėjėjas. Taipgi bus 
meno programa.

Tikietai, po 25, 50 75c. ir 
$1.10, jau gaunami darbinin
kų knygyne. Norintiem užsi- 
tikrint sau vietą mitinge, pa
tartina tikietus įsigyti iš anks
to.

Laivyno sekretorius Knox 
kalbės Laivyno Lygos pokilyje 
Waldorf - Astoria viešbutyje 
spalių 27-tos vakarą. Jo pra
kalba bus perduodama radijo 
bangomis po visą šalį.

Dewey Priešinosi Ry 
šiam Su Sovietais

Kalbėdamas masiniame mi
tinge pereitą šeštad., Brook
lyne, Israel Amter, komunistų 
kandidatas į gubernatorius,' 
pareiškė, kad Thomas E. 
Dewey, Hooverio republikonų 
kandidatas į gubernatorius, 
savo prakalboj moterims re- 
publikonėms sausio 20, 1940 
m., smerkė Amerikos vyriau
sybę už pripažinimą Sovietų 
Sąjungos. Jis sake, kad Ame
rika su Sovietais negali turėti 
jokių ryšių.

Ponas Dewey, sako Amteris, 
to savo pareiškimo nėra atšau
kęs.

Bundistams Atims 
Pilietybę

J. V. prokuroro Correa raš
tinė skelbia, kad užvesta byla 
atimti Amerikos pilie tybę 
tiems German-American Bun- 
do nariams ir simpatikams, 
kurie tapo nuteisti peržengime 
Parenkamosios Tarnybos Ak
to.

Correa sako, kad vyriausy
bė yra pasiryžus “išvaryti 
bunda iš biznio.”

I
* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

VtRI-THIN* RAMONA VtRI-THIN* R API IX-

: ROBERT UPTON BROOKLYN, N. Y.
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už' $7,50.

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

Lietuvių Namų - Rakandų Krautuve
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. e

M. PETRAIHENE ir SONA! * ‘UL’.
Telephone EVergreen 7-8451
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