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“. . . Drąsus j’ūsų pasiprieši

nimas davė mums laiko gink
luotis ir gaminti taip, kad pa
skirtu laiku mes galėtume pri- ____
sidėti prie Jūsų pergalingame 
ofensyve. Mes, amerikiečiai, 
didžiuojamės, kad esame jūsų 
talkininkai.”

Po šitokiu pareiškimu savo 
parašą padėjo Jungtinių Vals
tijų prezidentas, Franklin D. 
Rooseveltas. Greta savo para
šo, jis pridėjo ir auką medika
lei Raudonosios Armijos pa
galbai.

KRISLAI
Prezidentas Sveikina.
Lietuviai Turėtų Taip

Daryti.
Kokių Vabalų Esama.
Špygos Kavalierius ir Pado

rūs Žmonės.
Jagminui Pasiųsta Paramos.

Rašo R. MIZARA

Šis pareiškimas yra išspaus
dintas Sveikinimuose, kuriuos 
Amerikos žmonės dabar siun
čia Tarybų Sąjungos žmonėms 
jų Didžiosios Spalių Revoliuci
jos 25-rių metų sukakties pro
ga.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

If

K SI! 2-RU FRONTU TEGALIMA LAIMĖT, SAKO WILLKIE
WILLKIE RAGINA GREITAI ATIDARYT Naujausios

ANTRĄ FRONTĄ PRIEŠ VOKIEČIUS
IR ATAKUOT JA PONUS BURMOJE

Žinios

Visuomenės Kritika Turi Paplakt Karo Vadus j Veiksmus, Pareiškė WiPkie; Šaukė Tik
ros, Skubios Pagalbos Didvyriškai Kovojamiem Sovietam ir Chinam

Wendell L. Willkie savo 
kalboje per radiją pirma
dienį, 10:30-11 vai. naktį

Sveikinimo lakštų yra ir lie-1 panaujįno reikalavimą ati-
tuvių kalboje. Kurie jų norite, 
ir kurie galite parinkti sveiki
nimų, greit rašykite Lietuvių 
Komiteto sekretorei, Aldai 
Ormanienei, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., arba iždinin
kei Lilijai Kavaliauskaitei, tuo 
pačiu adresu.

“Mes, amerikiečiai, didžiuo
jamės, kad esame jūsų talki
ninkai,” sako prez., Roosevel- 
tas Tarybų Sąjungos žmo
nėms.

Tiek prezidentas Roosevel- 
tas, tiek eilė kitų didelių Ame
rikos politikų, menininkų, vi
suomenininkų, mokslininkų ir 
milijonai “paprastų žmonių”' 
nuoširdžiai kooperuoja, nuo
širdžiai remia mūsų talkinin
kės, Tarybų Sąjungos, didvy
rių pastangas fašizmui sunai
kinti, Hitlerio gengsteriams 
sumušti.

Bet žiūrėkime, kas darosi 
pas lietuvius, kokių mes turi
me savo tarpe vabalų. Andai, 
viename Bostono lietuvių mi
tinge buvo prašyta Tarybų Są
jungos kovotojų medikalei pa
galbai aukų.

žmonės davė duosniai. De
ja, žmonių tarpe buvo įlindęs 
socijal-fašistų vadas, Stasys 
Michelsonas. šis didvyris atki
šo špygą! Ir paskui tuo didžia
vosi !

Kada tokį atsitikimą pasa
kai svetimtaučiams, kada pa
sakai, jog šitaip daro 
“socijalistų” vadas, tai 
nės negali atsistebėti.

Jeigu p. Michelsonas 
elgiasi masiniuose mitinguose, 
tai ar stebėtina, kodėl jis taip 
bjaurioj a Tarybų Sąjungą per 
savo “Keleivį” ?!

Įsivaizduokime, jei tokis 
žmogus dabar būtų Lietuvoje. 
Jis vienas pavaduotų Hitleriui 
Kubiliūnus, Germantus ir kito
kius Lietuvos liaudies smaugi- 
kus.

netgi 
žmo-

Juozas Sakalas, Ispanijos 
karo veteranas, o dabar Jung
tinių Valstijų karys, rašo:

“It’s good to be in uniform 
again.”

Mūsų Juozas yra Forte 
Lewis, netoli Tacoma, Wa
shington© valstijoj.

Šiomis dienomis tūli brook- 
lyniečiai sumetė Henrikui Jag
minui, buvusiam “Vilnies” re
dakcijos darbininkui, $53.29 ir 
pasiuntė ligoniui. Jagminas 
dabar yra vienoj džiovininkų 
senatorijoj Arizonoj. Jis dėka- 
voja už auką. Jis mano greit 
pasveiksiąs ir vėl grįšiąs prie 
darbo.

daryt antrą frontą prieš 
Hitlerį Europoje ir ragino 
visomis jėgomis iš Indijos 
atakuot japonus Burmoje. 
“Tuo būdu mes atliuosuo- 
tume mūsų priešų daromą 
spaudimą prieš Chiniją ir 
Rusiją, tuos puikius kovin
gus mūsų sąjungininkus,” 
kaip sakė Willkie:

“Penki milionai rusų ir 
penki milionai chinų paau
kojo savo gyvybes šioje ko
voje. .. Mes turime jiem at- 
si.teist daugiau, negu savo 
pagyrais ir sulaužytais pa
sižadėjimais.

“K ariniai specialistai, 
taipgi ir mūsų vadai turi 
būti paplakami viešosios 
nuomonės, tos didžiausios 
varomosios jėgos demokra* 
tijoje.”

Willkie, asmeninis prezi
dento Roosevelto pasiunti
nys, kalbėjo pasiremdamas 
patyrimais, kurių įgijo be
silankydamas Egipte, Sovie
tų Sąjungoje, Chinijoje ir 
eilėje kitų kraštų.

WILLKIE’O KALBA
“Pirm kelių mėnesių man 

atėjo galvon, kad gal aš ga
lėčiau patarnaut mūsų ka
rui, jeigu aplankyčiau tuos 
pasaulio žmones, kurių liki
mą šis karas paliečia. Aš 
norėjau juos matyti. Aš no-> 
re jau su jais pasikalbėti jų 
kovos frontuose. Aš taip 
pat norėjau atvirai padisku- 
suot su vadais ir žmonėmis 
tų kraštų, kurie dar nėra 
nusitarę, katruo keliu eiti.

Suprantama, jog karo 
metu be leidimo negalima 
išvykt iš šios šalies. Taigi 
aš kreipiausi į prezidentą, 
kad leistų man aplankyt Vi
durinius Rytus, Rusiją ir 
Chiniją. Aš norėjau keliau
ti kaip privatus pilietis, 
kaip kad aš buvau nukelia
vęs Anglijon, kuomet ji pa
ti viena taip drąsiai laikė 
laisvojo pasaulio mūšių li
niją prieš Hitlerį. PrezD 
dentas sutiko su mano ke
lione ir paprašė mane at
likt jam tam tikrus užda
vinius, ir aš mielu 
siėmiau.

Jis ir aš aiškiai 
me, jog, išskyrus
rus jo pavestus man atlikti 
reikalus, aš keliausiu kaip 
laisvas asmuo. Buvo su
prantama, kad aš galėsiu 
laisvai reikšt savo nuomo
nę, tiek būdamas užsieniuo
se, tiek sugrįžęs namo.

Aš kalbėjausi, tikroje šio 
žodžio prasmėje, su šimtais 
ir dar šimtais žmonių įvai
riuose pasaulio kraštuose 
per 2 paskutinius mėnesius. 
Visur aš rodžiau aiškiai,.

noru ap-

suprato- 
tam tik-

Stalingradiečiai Iš 
taške Vokiečius 
2-se Sektoriuose

JAPONAI NUSKANDINO
AMERIKOS NAIKINTUVĄ, 
SUŽALOJO LEKTUVLAIVĮ
Amerikiečiai Sužabjo 2 Japonų Lėktuvlaiviu ir 3 Šarvuo

čius; Pirmiau Japonai Sunaikino Amerikos Lėktuvlaivį

į s
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kaip ant delno, jog aš ten 
lankausi kaipo laisvos ša
lies laisvas pilietis, skirtin
gos, negu prezidento, parti
jos narys—tikrumoje, kan- 
didatas prieš jį 1940 metų 
rinkimuose.

į

Na, o dabar galvokime apie 
didįjį “Laisvės” koncertą, nes 
jis įvyks tik už pusantros sa
vaitės, — lapkričio 8 dieną 
Brooklyne.

WENDELL L. WILLKIE

Aš keliavau ketur-moto- 
riniame Consolidated (ame
rikiniame) bombanešyj, ku
ris pertaisytas transporto 
tarnybai ir kurį nepapras
tai gabiai vairavo Amerikos 
armijos karininkai. Visas 
asmenines išlaidas aš pats- 
apsimokėjau. Jeigu man 
teks rašyti straipsnius, pla
čiau pranešant apie šią ma< 
no kelionę, visas atlygini
mas už juos bus, pagal ma
no nurodymus, išmokėtas 
įvairioms karinės pagalbos 
įstaigoms, remiančioms ben
drąjį mūsų reikalą.

Šiuos dalykus aš paaiški
nu todėl, kad demokratijos 
piliečiai turi teisę juos žino
ti. Ir šiąnak aš duodu jums 
pranešimą ir suglaustai pa
sakau savo išvadas kaipo 
amerikietis, kuriam rūpi tik 
savo krašto gerovė ir kuęis 
didžiuojasi, kad jis yra at
sakingas vien tik savo ben- 
dram-piliečiam.
PASAULIS TAPO MAŽAS

Jeigu aš bet kada abejo
jau, ar pasaulis iš tikrųjų 
pasidarė mažas taip, kad vi
sos jo dalys tarpsaviniai 
pilnai priklauso viena nuo 
kitos, tai ši kelionė visiškai 
išblaškė tokias abejones. Aš 
viso apkeliavau 31,000 my
lių, ir tai atrodo labai toli. 
Bendrasis mano kelionės 
įspūdis, tačiau, yra ne mū
sų tolumas nuo kitų tautų, 
bet mūsų artumhs joms.

Na, o nepaprastai įdomus 
faktas yra tas, jog apke
liaudami tokius, pažiūrėt, 
milžiniškus tolius, mes pra
leidome ore tiktai 160 va
landų iš viso. Mes keliauda
mi paprastai skridome aš- 
tuonias iki 10 valandų per 
dieną; tai reiškia, kad iš 
49-nių dienų, kurias aš sky
riau keliavimui ir apsistoji
mam, aš praleidau apie 30 
dienų ant žemės, siekdamas 
pasibrėžtų tikslų.

Naujasis pasaulis, kurį

atidarė šiandieniniai išradi
mai, mano supratimu, nie
kada nebuvo gyviau atvaiz
duotas, kaip paskutiniame 
mano šuolyje namo. Mes 
apleidome CRengtu spalių 
0: d., nukeliavome beveik 1,- 
000 mylių per Chiniją, per- 
skridome milžinišką Gobi 
dykumos plotą ir Mongolų 
Respubliką, perlėkėme tūk
stančius mylių virš Sibiro, 
perskridome per Beringo 
Jūrą, perlėkėme visą Alas- 
kos ilgį ir visą Kanados 
plotį ir per keturias dienas 
iš viso atvykome į Jungti
nes Valstijas, spalių 13 d.
TURĖS BŪTI PASAULI

NIS PLANAVIMAS
Aš jums sakau: Jau nebė

ra tolimų punktų pasaulyje. 
Nesuskaitomi milionai žmo
nių Tolimuosiuose Rytuose 
yra taip arti jnūsų, kaip 
Los Angeles arti New Yor- 
ko, keliaujant greičiausiais 
geležinkelio traukiniais. Aš 
esu giliai įsitikinęs, jog at
eityje jų reikalai turi būti 
mūsų reikalai beveik tiek 
pat, kaip Californijos žmo
nių reikalai paliečia New 
Yorko žmonių reikalus.

Mūsų mąstymas ir plana
vimas ateityje turi būti vi- 
sa-pasaulinis.

Mūsų gyvenamas pasau
lis šiandien pasidarė ma
žas ne tik žemlapyje, bet 
ir žmonių galvose. Visuose 
pasaulio kraštuose milionai 
milionų žmonių laikosi tų 
pačių bendrų minčių beveik 
tiek pat, kaip kad jeigu jie 
gyventų tame pat mieste. 
Viena tų minčių, apie kurią 
aš nedvejodamas galiu pra
nešti, turi didžiulės reikš
mės mums Amerikoje; o tai 
yra pagarbos ir vilties jun
ginys, su kuriuo pasaulis 
žiūri į šią šalį.

Ar tai aš kalbėjausi su 
gyventojum Belemo ar Na- 
talo Brazilijoj ar su nešan
čiu ant savo galvos naštą 
žmogum Nigerijoj, ar su 
Egypto ministeriu pirmi
ninku ar karalium,
šydu prisidengusia veidą 
moterim senoviniame Bag
dade, ar su valdovu ar su 
karpetų (kilimų) audėju ta
me pasakų krašte Persijoj, 
dabar vadinamoj Iranu, ar 
su Ataturko sekėju tose 
Ankaros gatvėse, taip pana
šiose į mūsų vidurvakarinių 
miestų gatves, ar su tvirta- 
rankiu, ryžtu fabriko dar
bininku Rusijoj, ar su pa
čiu Stalinu, ar su žavinčia 
žmona didžiojo Chinijos ka-1 
ro vado (gen. Chiang Kai- 
sheko), ar su chinu karei
viu fronte, ar su dėvinčiu 
kailinę kepurę medžiotojum 
nepereinamuose Sibiro mišr 
kuose, — kada tik aš kal
bėjausi su bet kuriuom šių 
ar kitų žmonių, aš atradau,

SUNAIKINO 160 NACIŲ 
TANKŲ; UŽMUŠĖ 7,000 

PRIEŠŲ

MASKVA, spal. 27.—So
vietų kariuomenė, audrin
gai atakuodama fašistus, 
užmušė 7,000 vokiečių ir ru
munų, sunaikino 160 priešų 
tankų, išmušė fašistus iš 
pietinių Stalingrado fabri
kinių priemiesčių; atėmė iš 
nacių tvirtovišką liniją, ku
rią jie per šešias savaites 
drūtino, į pietus nuo Sta
lingrado ; atėmė iš vokiečių 
dar vieną miestelį į šiaur
vakarius nuo Stalingrado; 
sunaikino tūkstantį vokie
čių, kurie buvo įsiveržę ky
liu į vieną fabrikinę miesto 
vietovę; atkariavo nuo prie
šų svarbias pozicijas Voro
nežo srityje ir, pažygiavo 
kiek pirmyn į šiaurių rytus 
nuo Tuapse uosto, Kauka
zo fronte. (Daugiau žinių iš 
Sovietų fronto yra 5-me 
puslapyje).

ar su

Siaučia Baisus Mū
šis Tarp Amerikie- 

čiy ir Japonu
WASHINGTON, spal. 27. 

—Verda baisiausios iki šiol 
kautynės tarp Amerikos ka
riuomenės, karinių laivų ir 
orlaivių, iš vienos pusės, ir 
japonų, jų laivų ir orlaivių, 
iš antros pusės, Guadalca
nal saloje ir ties ja.

Amerikos laivyno sekre
torius Fr. Knox pareiškė, 
kad “japonai turi daug jė
gų, bet mūšio pasekmės dar 
neaiškios.”

Neoficialiai pranešimai 
teigia, kad amerikiečiai at
silaiko prieš japonus sausu
moje, ore ir jūroje. Mūšiai 
gi eina vis žiauryn ir žiau- 
ryn.

PRIEŠŲ SKELBIMAS
Japonų radijas pasakojo, 

būk dabartiniuose mūšiuose 
ties Saliamono salomis jie, 
girdi, nuskandinę keturis 
Amerikos lėktuvlaivius (or
laivių išvežiotojus) ir vieną 
karo didlaivį. Japonai giria
si, būk čia jie laimėję di
džiausią iki šiol jūrinę per

Niekas kitas nepatvirtina 
tų priešų pagyrų.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė veda ofensyvą 
prieš nacius daugumoje Sta
lingrado sektorių.

jog visi jie turi vieną ben
drą ryšį, o tai yra gilus jų 
draugingumas Jungtinėms 
Valstijoms.”

(Daugiau bus kitame 
numeryje.)

z

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, spal. 26.—Laivyno departmento pra

nešimas:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Jungtinių Valstijų lėktuvlaivis Wasp buvo nuskan
dintas rugs. 15 d., užpuolus jį japonų submarinui. Per 
penkias valandas po užpuolimo, Wasp dar pasilaikę 
virš vandens ir nuskendo, kuomet priešų jėgų arti ne
buvo. Pranešimas apie šio lektuvlaivio žuvimą todėl 
buvo atidėtas tol, kol atrodė, jog priešai nežino apie jo 
nuskendimą.

Wasp veikė kaipo saugotojas siunčiamų į Guadal
canal salą pastiprinimų ir reikmenų amerikiečiams, 
kuomet jis buvo torpeduotas.

Už kokių penkiolikos minučių po torpedų smūgių, 
įvyko smarkus sprogimas, kuris sudrebino Wasp’ą. 
Paskui sekė kitos eksplozijos. Kilo gaisrai, kurių 
galima buvo sustabdyt, ir po trijų valandų laivas

ne 
tu

taiKada jau neliko jokios vilties išgelbėti Wasp’ą, 
Jungtinių Valstijų naikintuvas torpedomis nuskandino 
ji.

Apie 90 procentų Wasp’o įgulos narių tapo išgelbėta. 
Duota pranešimai artimiausiem žuvusiųjų ir sužeistų
jų giminėm.

Spalių 25 d. japonų kariuomenė, laivai ir lėktuvai 
pradėjo sutartinai atakuot amerikiečių pozicijas Gua
dalcanal saloje. Mūsų kariuomenė, marininkai ir lėktu
vai Guadalcanal saloje smarkiai priešinosi toms ata
koms per dieną. Spalių 26 d. Jungtinių Valstijų orlai
viai, pakildami nuo lektuvlaivio, kovėsi su stipriomis 
priešų jėgomis į šiaurių rytus nuo Guadalcanal.

Gauta sekami, dar nepilni, pranešimai apie tuos 
veiksmus:

Amerikiniai Douglas bombanešiai smigikai atakavo 
japonų šarvuotlaivius ir naikintuvus į šiaurius nuo Flo
rida salos. Viena bomba tiesiog smogė, sužalojo ir su
stabdė vieną priešų šarvuotlaivį. Neužilgo po šios ata
kos, apie 16 japonų orlaivių smigikų puolė mūsų lėktu
vų stovyklą. . Penki iš tų priešų bombanešių buvo nu
šauti žemyn. Greitai po to dar devyni japonų bomba
nešiai atakavo mūsų orlaivių stovyklą ir padarė ne
didelių nuostolių.

Vėliau popiet mūsų bombanešiai smigikai iš Guadal
canal salos vėl atakavo priešų šarvuotlaivius ir nai
kintuvus į šiaurius nuo Florida salos. Pranešta, jog 
viena bomba pataikė į vieną priešų šarvuotlaivį. Mū
sų Lekiančios Tvirtovės dviem bombomis smogė nedi
deliam japonų šarvuotlaiviui, kuris užsidegė ir susto
jo.

Priešų kovos lėktuvai laiks nuo laiko puolė mūsų po
zicijas per ištisą dieną. Amerikiečių Grumman Wild
cats lėktuvai, kaip pranešama, sunaikino 17-ką iš tų 
japonų lėktuvų.

Spalių 26 d. mūsų laivyno ir oro jėgos kovėsi su sti
priomis priešų jėgomis į šiaurių rytus nuo Guadal
canal salos. Japonai nuskandino amerikinį naikintu
vą Porter’į ir labai sužalojo vieną iš mūsų lėktuvlaiviu. 
Kiti Jungtinių Valstijų laivai pranešė, kad jie ma
žiau apdaužyti, šiame mūšyje buvo sužalota du japo
nų lėktuvlaiviai, bet žinios apie tai dar nepilnos.

Apie žuvusius ir sužeistus amerikiečius tuose veiks
muose bus telegrafuota pranešimai artimiausiem jų 
giminėm, kai tik Laivyno Įgulų Biuras gaus žinių apie 
juos.
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Naciai Skubiai
I tikisi ten atsilaikyt pana- 
' šiai, kaip Sovietų kariuom 
nė Stalingrade atsilaiko.

na Pajūrių Miestus
London. — Naciai visais 

garais aptvirtina pakranti- 
nius miestus Vokietijoj, 
Norvegijoj ir kituose užim
tuose kraštuose, daugme- 
niškai grūsdami jų žmones 
į tvirtumų, statymo darbus. 
Hitlerininkai bijo netikėto mio Jūroje.

*4
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Cairo. —Anglijos ir Am 
rikos lakūnai oro bombom 
susprogdino vieną fašistų 
žibalo laivą ir padegė vie
ną jų transportą Vidurže-

■ ■
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Nepaprastas Mūsų Krašto 
Istorijoj Įvykis

Šiomis dienomis pastebėjome New 
Yorke dalinamus lapelius, šaukiančius 
žmones į masinį mitingą, įvyksiantį š. 
m., lapkričio 8 d. didžiuliame Madison 
Sq. Gardene. Mūsų didelį dėmesį atkrei
pė žinomos, žymios Amerikos padan
gėje pavardės žmonių, kurie tame di
džiuliame žmonių susitelkime sakys kal
bas. Štai tie žmonės:

Vice-Prezidentas Henry A. Wallace 
Ambasadorius Maxim Litvinov 
Gubernatorius Herbert H. Lehman

1 Majoras Fiorello LaGuardia 
Senatorius Claude D. Pepper 
Thomas W. Lamont 
Corliss Lamont
Paul Robeson
Pirmininkąus: Hon. Joseph E. Davies
Tai, kaip sakėme, pavardės žmonių, a- 

pie kuriuos mažai tenka kas pasakyti, 
nes jie daugumoje milijonam žmonių jau 
senai yra žinomi.
, Kokia gi proga jie sakys kalbas?

Ogi Tarybų Sąjungos (faktinai: Di
džiosios Spalių Revoliucijos) 25-kerių 
metų sukakties proga. Tam tikslui ma
sinis mitingas ruošiamas. Tam tikslui 
ten susirinks virš 20,000 žmonių, ameri
kiečių.

Jeigu prieš 25 metus kas nors būtų iš
drįsęs sakyti, kad 1942 metais, minint 
25-rių metų Spalių Didžiosios Revoliuci
jos sukaktį kalbės mūsų krašto vice-pre- 
zidentas, New Yorko valstijos guberna
torius, New Yorko majoras, J. V. sena
torius, ir kiti žymieji žmonės, amerikie
čiai, tai ne vienas tokį būtų išvadinęs 
puskvailiu.

Per ilgoką laiką Amerikos vyriausy
be nenorėjo Tarybų vyriausybės net pri
pažinti. Paskui, kai ji buvo pripažinta 
(prezidento Roosevelto), per mūsų kraš
to spaudą (komercinę spaudą) buvo lie
jama pagieža prieš Tarybų Sąjungą. Tik 
saujalė, palyginti, žmonių buvo Tarybų 
Sąjungos draugai.

Tai buvo ramiais, “normaliais” lai
kais.

Atėjo pasaulinis krizis. Atėjo karo lai
kas, per kurį sprendžiama žmonijos atei
tis.. Ir šiuo laiku gražiausiai pasirodė 
Tarybų Sąjunga, josios didvyriai, josios 
žmonės. Jie pasirodė geriausiais gynė
jais demokratijos, — visko, kas pasau
lyje yra gražu ir brangu. Jie pasirodė 
didžiais kovotojais prieš civilizacijos ir 
kultūros neprietelius. Jie pasirodė esą 
kovotojais ir už mūsų krašto laisvę ir 
gražią ateitį, šiandien jau aišku kiek
vienam, kad, jei ne Tarybų Sąjunga, tai 
mūsų kraštas ir kiti demokratiniai kraš
tai gal pražūtų, gal būtų neišlaikę žmo
nijos neprieteliaus, — fašizmo — puoli-

I
. Štai, kodėl toji atmaina mūsų krašto 

žmonėse! štai, kodėl taip radikališkai pa
sikeitė mūsų žmonėse nusistatymas lin
kui Tarybų Sąjungos.

Tuo tenka tik pasidžiaugti. Nes tas 
'dar labiau suartins abu šiuos didžiulius 
kraštus ir jų žmones bendradarbiavimui 
ne tik karo laiku, bet ir taikos laiku. O iš 
to naudos teturės tik abiejų kraštų ir 
viso pasaulio žmonės.

Šis masinis mitingas, šis, įvyksiąs lap
kričio 8 dieną didžiulis žmonių susitel
kimas į Madison Sq. Gardeną, bus isto
rinis.

Panašių mitingų turėtų įvykti per vi
są šalį.

Didžiojo New yorko lietuviai, tiesa, 
negalės jame dalyvauti, nes jie tą dieną 
eis didžiulin savo dienraščio “Laisves” 
koncertam. Bet ir ten nuėję, jie pasisa
kys už tą patį, už ką pasisakys Madison 
Sq. Gardene dalyvaują amerikiečiai, iš
klausę didžiųjų vyrų kalbų.

Karštligė Ir Vėl Siaučia Nacių 
Armijoj Ir Pavergtose Šalyse

Washingtone gauta žinių, kad karštli
ge ir vėl pradėjo siausti Hitlerio armi
joj Sovietų fronte ir ypatingai jo pa
vergtose šalyse. Epidemija išsiplėtė vi
soj nacių užimtoj Sovietų Sąjungos dar 
lyj, reiškia, ir Lietuvoj.

Ypatingai baisi padėtis Lenkijoj ir 
Varšavoj. Karštligė platinasi tarpe Hit-i 
lerio kareivių, nacių suimtų žmonių ir 
pavergtose šalyse tarpe civilių. Karštligė 
plečiasi ir Hitlerio talkininkų šalyse, 
kaip tai Rumunijoj, Vengrijoj, Bulgari
joj ir Finliandijoj.

Nacių armijos daktarai, įčiepijimo pa
galba stengiasi kovoti armijoj ir pastoti 
epidemijai kelią; dr. Eyer pripažįsta, 
kad šioj srityj jie padarė klaidų.

Galima aiškiai suprasti, jog kada už
viešpataus žiemos šalčiai, žmonės, gyven
dami baisiame skurde, šaltyje, alkani, 
nuvarginti sirgs dar daugiau. Juo il- 
giaus naciai viešpataus Lietuvoj ir ki
tose pavergtose šalyse, daugiau žmonių 
žus. Juo greičiau Jungtinės tautos išvien 
išstos, atidarydamos antrąjį frontą, tuo 
greičiau sumuš hitlerizmą su mažiau 
žmonių aukų, ir mes mažiau neteksime 
turto ir daugiau išgelbėsime gyvų žmo
nių iš nacių vergijos.

Naujos “Ration” Knygelės
Karo sąlygose yra dalykų, kurie turi 

būti protingai naudojami tų ir ten, kam 
jie reikalingi karo laimėjimui. Yra da
lykų, kurie turi būti lygiai arba pagal 
reikalą paskirstyti.

Buvo laikai, kada Sovietų Sąjungoj 
tūliems dalykams buvo įvestos paskirsty
mo knygelės. Oi, kiek tada prišmeižė tą 
šalį “Naujienos” ir kiti šiandieniniai pro- 
naciai!

Dabar ir mūsų šalyj yra reikalinga į- 
vesti reikmenų paskirstymo ir apribavi- 
mo knygelės.. Įvesta ant gazolino ir cuk
raus, bus įvesta dar ant eilės kitų daly
kų.. Kad nereikėtų piliečiams knygelių 
saujas nešiotis, tai gaminamos naujos 
rūšies “All-purpose” knygelės, kurios 
bus tinkamos suskirstymui įvairiausių 
apribavimo reikalingų dalykų. Jos bus 
gatavos su pradžia sekamų metų. ,

Žuvo La Passionarijos Sūnus
Iš Maskvos praneša, kad .kovoj prieš 

budeliškus hitlerininkus Raudonosios 
Armijos eilėse užmuštas leitenantas Ru- 
benas Ibarruri, 21 metų amžiaus. Jis bu
vo sūnus Ispanijos žymiausios komunis
tės veikėjos Dolores Ibarruri (La Pas
sionarijos).

Jaunasis kovotojas buvo eilėse rau
donarmiečių kulkasvaidininkų ir jau 
daug kartų pasižymėjo drąsa ir pasi
šventimu kovoj už žmonijos laisvę. Rau-> 
donosios Armijos eilėse yra ir daugiau 
ispanų kovotojų prieš fašizmą. Bet Hit
lerio pusėj yra ištisa ispanų fašistų di
vizija, tų razbaininkų, kurie pavergė su 
Hitlerio ir Mussolinio pagelba Ispaniją..

Jaunas leitenantas žuvo kovoj prieš 
bestijas fašistus Sovietų žemėj, kaip 
daugelis Tarybų Sąjungos piliečių kad 
žuvo Ispanijoj, kovodami už tos šalies 
laisvę. Laike Ispanijos liaudies kovų jo 
kovinga motina pareiškė: “Geriau nu
mirti stovinčiam kovoj, negu gyventi 
prieš fašistus atsiklaupus ant kelių!”

Medikalė Pagalba Sovietams
Norman H. Davis, pirmininkas Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus, pranešė, kad 
šiomis dienomis į Sovietų Sąjungą siun
čiama 10 milijonų įvairių inedikalių pun
delių ir reikmenų. Jis sakė, kad Ameri
kos Raudonasis Kryžius taip pat pasiun
tė 500,000 svarų džiovinto pieno ir jau 
pirmiau pasiuntęs 500,000 drabužių.

Tai didelė pagalba, bet jeigu imti aty- 
don tą, kiek dabar daug reikia Sovietų 
Sąjungai pagalbos, kiek daug desėtkų 
milionų žmonių nukentėjo nuo barbariš
kų hitlerininkų užpuolimo, tai dar dau
giau reikalinga mūsų pagalbos, kad mes, 
kaip sąjungininkai, galėtume atlikti savo 
pareigas.

“Antrasis Frontas” — Afrikoj
Žmonės, kurie visaip kenkia atidary

mui antro fronto prieš .Hitlerį Europoj, 
surado naują savo sąžinės pasiteisinimą, 
kad būk “antrasis frontas” jau susida
ro Afrikoj.

Afrikoj kovos eina ir eis, bet jokiame 
atsitikime jos nepakeis antrojo fronto 
reikalo Europoj. Kovos Afrikoj neuž- 
duos mirtino smūgio Hitleriui ir jo gau
jai, tam bus reikalingas antrasis frontas 
Europoj. Tie, kurie kalba apie “antrąjį 
frontą” Afrikoj, tai nenori greito mūsų 
karo laimėjimo.

Garsieji Sietyniečiai, 
Laikykitės!

Niūvarkįškis Sietyno 
choras yra vienas tų pačių 
geriausiai išlavintų gražia
balsių chorų. Puikų jis turi 
rekordą! Daugmeningai sto
vėjo jis prieš publiką įvai
riose kolonijose ir vis išei
davo pergalingai, triumfa- 
liškai! Choras nebežaliokas: 
varo jau trečią savo meniš
ko gyvenimo dešimtį metų. 
Ir gėrisi jis pilnai užtar
nauta pagarba ir lelione. 
Tokių chorų, su taip gra
žiais, rinktiniais stipriais 
balsais, tai reikia pajieškot! 
Ką jis paims, tai sudroš 
meistriškai, kad net tau 
paskui ilgai skambanaidi j O 
puikiai išpildytos meliodijos.

Kiekvieno choro gyvavi
mo istorijoj yra pakilimų ir 
nuslūgimų. Yra jų ir Sie
tyne. Protarpiais sumažė
ja narių skaičium: dėl su
sirgimų, dėl apsileidimų, 
dėl asmeninių užsigavimų, 
dėl smulkučių pavydumų, 
dėl tinginiavimo ir dėl ki
tokių panašių nepamatingų 
priežastėlių.

Per pastarąsias kelias sa
vaites vėl ėmė reikštis Sie
tyne kažkoks nejaukus nuo
slūgis. Tai tas, tai tas nepri
būva ant pratimų — ir tai 
trukdo lavybą, trukdo nor-> 
malią pažangą, puldo ūpą ir 
gadina nuotaiką tiems, ku
rie ištikimai tebežengia tra
diciniu pažangiųjų choristų 
keliu.

Kaip negerai, kai įsivelia 
netikę verpetai į organizuo
tą būrį! Sunku suieškoti 
kaltininkų, jeigu tokių iš- 
tikrųjų būtų. Ir prisieina 
nukentėt visai organizacijai.

Brangūs draugai! Malo
nios draugės! Jūs patys ge
riausiai sugebėsite pataisyt 
tarpusavius santikius, išly
ginti susidariusius šiurkštu
mus. Mažiau egoizmo! Dau
giau altruizmo! Mažiau tos 
siauros ligūstos savimeilės! 
Daugiau tikros pagarbos ki
tiems ! Daugiau pakantos 
kito nuomonei! Mažiau įžei-

durno, užsigaudinėjimo! Ma
žiau tos tuščios puikybės, 
pasipūtimo! Daugiau man
dagumo !

• A, kaip nemalonu sakyt 
pamokslus ir tampyt ab
strakčius sakinius. O prieiti 
prie konkrečių dalykų, de
ja, nelengva. Čia jau reikė
tų vaidinti teisėjo rolę — 
dalykas negalimas.

Draugai, tik kelios die
nos iki sekamo ketvirtadie
nio — pratimų vakaro. Pa
klausykit savo sąžinės, kaip 
ji diktuoja. Nueikite pas at
simetėlius, gražiuoju pa
kalbinkite grįžti i į chorą, 
kalbėkite nuoširdžiai, įtiki
nančiai. Pasėkos bus geros. 
Ypač žiūrėkite jaunuolių. 
Jaunuoliai įžeidūs, opūs, 
netdkie pakantūs. Tai jūs 
su jais gražiuoju. Įtikinkite 

.juos, kad jiems chore vieta, 
o ne kur ten kokiam kliube. 
Chore nors vieną vakarą 
savaitėje. O kitus vakarus 
gali ir po kliubus pazylioti.

Jūs, mieli Sietyniečiai, ro
dos, jau trylika metų turite 
tokią gabią, pasišventusią 
mokytoją. Ji jums padėjo 
pakilti į jūsų pasiektas 

aukštumas. Kam dabar pul
ti žemyn? Kam rūdyti? 
Kam leisti užklakti gražiai 
išlavintam balsui?

Jūsų balsas — pats 
žusis jūsų asmenybes 
tumas. Būkite chore,
nuokite, lavinkite balsą. Ne
nustelbkite tos “šventosios 
ugnies,” to meniško geis
mo, to artistinio pasiryži
mo! Būkite ištikimi patys 
sau. %

Dėkite visas pastangas, 
kad sukvietus atgal į chorą 
visus atsiųięteHus. Atsives
kite juos į pratimą sekamą 
ketvirtadienį. Ir paskui su
darykite tokią jaukią at
mosferą, kad visiems būtų 
malonu, kad nesinorėtų at
simesti nuo choro.

Garsieji Sietyniečiai, lai
kykitės ! Susimildami!

Jonas Kaškaitis.

Mažyčiai chiniečių vaikučiai, atskirti nuo savo tėvų 
(tai padarė užpuolikai japonai), įsitaisę “kažin kur 
Chinijoje” savotiškas pašiūres ir jose gyvena.

gra- 
ypa- 
dai-

sprendžiamame kare, kaipo 
išraiška nepalaužiamo So
vietų liaudies herojiškumo 
ir pasiryžimo ginti savo 
šalį didžiausia ir aiškiau
sia žymė yra liaudies ir ka
riuomenės vienybė, jų ben
droj kovoj prieš įsiveržusį 
priešą. Jie vieningai eina 
jų vado Stalino nurodomu 
keliu: “Pirmyn, už mūsų 
pergalę!”

Kartu su Sovietų vyrais 
ir moterimis, yra jų maši
nos, kilusios iš “Penktame- 
tinių Planųužpuolimo ve
žimai, traktoriai, tankai, 
orlaiviai, kanuolės, blin- 
duoti cemento užsitvirtini- 
mai; prieš kuriuos įsiver
žęs priešas susikulia ir gul
do karius, sunaikindamas 
savo jėgas.

V o r ošilovas, Budenny,
Timošenko, Žukovas, <

kaip vienas, kaip tikri Ča- 
pajevo sūnūs, gina savo tė
vynę, gina visą civilizaciją 
nuo žiauraus priešo.

Žmogus, vado Stalino žo
džiais, yra didžiausioji ver
tybė ir ji, išauklėta socializ
mo dvasioj, sudaro didžiau
sią Sovietų Sąjungos galy-

dvasioj, sudaro didžiau-

SSRS Galybė
20 mėnesių triumfališkų 

vokiečių pasivaikščiojimų 
Europos keliais, jų taip gar-, 
sinamas “blitzkrieg” sudarė 
kai kuriuose sluoksniuose 
abejojimą. Argi ištikrųjų 
nacių kariuomenė su tuo jų 
“žaibo karu” yra nenugali
ma. Užpuolę SSRS naciai 
tvirtino, kad už tiek ir tiek 
dienų jie užims Leningradą, 
Maskvą ir Kijevą. Praėjo 
tos jų skirtos dienos, mėne- 

Ji’ šiai ir jau visi metai, o Mas- 
džiausi taktikai ir milžiniš- kyojir Leningrade dar vis 
ki strategai ir visas Raudo-' plevesuoJa Raudonoji Vė-

I liava.
Subyrėjo į šipulius jų taip 

mui tėvynės, o narsieji rau- garsintasai “blitzkriegas”.
Milionai vokiečių kareivių 

. ir karininkų krito mūšio

nosios Armijos vyriausias 
štabas nustato planus gyni-'

♦ I — ~ • • •

Už Demokratijų 
Pergalę
Rašo Jonas Danis

(Tąsą)

Hitleris tikėjosi užsitik
rinti vieno fronto patogu
mais, bet dabar mato, kad 
prisieina kariauti dviejuose 
frontuose ir dar auga tre
čias frontas užimtųjų šalių 
viduje, kurių liaudis tolyn 
vis labyn kyla prieš paver
gėjus. Galvojo, kad visą 
pasaulį užvaldys, bet suti
ko visų demokratinių šalių 
tvirtą nusistatymą ir jos 
kas kart labiau jungiasi į 
bendrą priešfašistinę kovą. 
Viso pasaulio liaudis išsto
ja kas kart atviresnėn ko
von, kad galutinai sutriuš
kinus nacifašizmą.

Hitlerinės gaujos turi 
tęsti tokį karą, kurio nie
kuomet nesitikėjo ir kuria
me visi jų planai dūžta susi
dūrę su nepalaužiamu pa
vergtosios liaudies pasiprie
šinimu.

Šiame kare naciai pri
versti apmokėti negirdėto
mis aukomis. Sovietų Są
junga yra tinkamai pasi
ruošusi apsigynimui ir juos 
nei kiek nenustebino toks 
staigus užpuolimas. Sovie
tų Raudonoji Armija yra 
visa Sovietų liaudis, kuri 
šiandien ramiai, vieningai ir 
su karžygišku pasiryžimu 
stoja ginti ne vien savo že-;

mę, bet visus jų per 23 me
tus socialistinės statybos 
įgytus atsiekimus. Ji stoja 
ginti savo laisvę ir socialis
tinę kultūrą. Ji gina ne vien 
savo, bet ir visos žmonijos 
ateitį — socializmą.

Bendras pasaulinis liau
dies frontas, vidujinė pa
vergtųjų tautų kova ir vi
so pasaulio liaudies para
ma Sovietų Sąjungai yra 
pagrindiniai padėties fakto
riai, kurie veda Hitlerį į 
neišvengiamą katastrofą.

Viso pasaulio akys nu
kreiptos į herojišką Raudo
nąją Armiją ir Sovietų Są
jungos liaudį, kuri turi iš
laikyti beveik visus šio ka
ro sunkumus ir ant kurių 
pečių glūdi viso pasaulio 
civilizacija, bei demokrati
ja. Nereikia užmiršti, kad 
90 nuoš. visų nacifašistų 
karo jėgų sukoncentruota 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Liaudies Hero
jiškumas

Sovietų kareiviai, tankai/ 
orlaiviai ir vikrioji kavale
rija istorijoje atžymi di
džiausią • ir herojiškiausią 
pasaulyje epopėją.

Kuo smarkesnis priešo 
puolimas, tuo didesnis yra 
Sovietų liaudies pasiryži
mas atremti jį. šiame

donarmiečiai juos vykžo.
Sovietinių pozicijų ir ap-|. . , . .... ... ....

sitvirtinimų taškuose rau- ^au^eU nulzimskas kiekis 
donarmiečių telemėtras nu- moto.uzuotų kaio pabu ų 
stato taikinį ir iš kanuolių, ■ sunaikinta ai ba Sovietų pa- 
mortiru ir kulkasvaidžių, Zrobta- Netikėto užpuolimo 
pasipila kulkų lietus. Tai Pirme^bes.ir musw ml?ia2 
nesusilaikoma plieno iri 
sprogstamo s medžiagos) 
banga, kuri plaukia į vaka
rus ir naikina įsiveržėlius.

Pakyla galingieji Raudo-' . . . .. ,
nieji Arai ir skrenda virš'n.0S10S.Armijos galybes ste- 
priešo pozicijų sėdami mir-|bina VIsa Pasaah- Atgims- 
tį priešo eilėse, naikindami i ^a pasaulyje , viltis, yla u- 
jų uzsitvirtmimus ir karo 
pabūklus.

Raudonasis laivynas plau
kioja, jo submarinai nardo 
po sovietines jūras ir be pa
sigailėjimo skandiųa priešo 
laivus.

Tai narsioji Sovietų liau
dis, kuri ardo 
tinei kiaulei, 
Sovietų daržą.

Milžiniška, 
ka, istorijoj nematyta epo
pėja. Tai herojiškumo sim
fonija, kur plieno ginklų 
skam.bėsis suderintas su mi- 
lioniniu masių ritmu, ku
rie ginklu rankose gina sa
vo tėvynę, laišvę ir teisybę. 
Tai milionai herojiškų rau
donųjų karių.

Raudonieji kariai yra iš
lavinti politiniai 
šviesų socialistinį suprati-1 
mą. Jie išauklėti šalę jų 
mokytojų ir vadų politinių 
komisarų ir didžiulėje ko- 
lektyvio darbo mokykloje, 
socialistinėj statyboj. Už 
tai jų ištvermė šalies gyni-' 
mui yra neperlaužiama. abiejų LLD 2 kp> Ka?angi 
Ten glūdi ir jų galybė nu- eJ?,a. vajus d‘«nrafc><’ . v. . • j ii Laisves ir vajus Literatūroslaužimui priešo durklo, su- . .. ..daužvmui “blitzkriee-o ” Diaugijos, tai visi vyiai n mo- aauzymui. ontzKriego. terys> daiyvaukjte §iame ne.

Raudonieji kariai yra ne papi’astame susirinkime. Be 
tik Socializmo šalies gynė-» vajų, mes šiame mitinge suži- 
jai, bet ir . kultūros kūrė- nosime, už ką mes šį metą tu
jai, UŽ tai jie ir kovos lauke rėsime balsuoti. Beje, išgirsite 
stoja prieš priešą su nepa- raportus iš atsibuvusio mas- 
laužiama morale ir elgiasi, mitingo ir vakarienės, 
kaip tikri stalinįstai. Susirinkimas prasidės 7:30

Kareiviai, jūreiviai, para- vai. vakare, 376 W. Broad- 
šiutistai ir partizanai, visi . way. Organ.

tyva iš nacių atimta, o kas 
svarbiausia, nacių kariuo- 

I menės moralė nupuolus ir 
kas labiau krinta.

Sovietinė epopėja Raudo-

I pas, nes Sovietų Raudonoji 
Armijau jau įrodė, kad tik 
nesenai dar vadinta „neper
galimoji” vokiečių armija 
netik gali būti pergalėta, 
bet bus pergalėta ir sunai
kinta.

Kaip muilo burbulas pu- 
lęiant vėjui išnyksta ir ki- 

buržuazijossnukį f ašis- , viilinduąini i ^as PHSaullO buiz-uawjvo 
* k ‘ skleistas melas: kad Sovie-

įvairiapusiš-

ir turi

tų kariuomenė, “sunaikinus 
geruosius jos karininkus”, 
apvalius ją nuo pardavikų 
Tukačevskių, Putnų ir Ko., 
yra silpna ir neturi prityru
sių vadų. Pasirodė visai 
kas kita. Raudonosios Ar
mijos galybė glūdi jos vie
ningume ir ištikimume So
vietų šaliai. Apvalius ją nuo 
Hitlerio penktakolonistų, ji 
šimteriopai sutvirtėjo.

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass
Svarbus Susirinkimas

Ketvirtadienį, spalių 29 d., 
įvyks svarbus susirinkimas
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

v i ___ ;__ ___ ____________________

Rochesterietes Mezga, Perka 
I Manketus, Renka ir Taiso 

Drabužius Kovotojams

Bostono ir Apylinkes Mezgė
jos - Women’s Victory Club -- 

Darbą Jau Pradėjo
Spalių 10 turėjome surengę 

vakaruškas sukėlimui pinigų 
vilnoms. Vakaras labai gerai 
pavyko. Svečių ir viešnių bu
vo gražus būrelis ir visi buvo 
malonūs ir duosnūs, užjautė 
mūsų gražiam darbui, tai ir 
pelno gražaus liko. Mes užsi- 
dirbom ne tik ant vilnų, kad 
aprėdyti mūs brangius kovo
tojus, kurie lieja kraują, žūs
ta dėl išliuosavimo viso pa
saulio. Mes neužmiršom ir Is- 
spanijos kovotojų, kurie mir
šta badu Francijos fašizmo 
koncentracijose, yra kankina
mi pasaulyje negirdėtom kan
kynėm. Draugas J. Bullis pa
prašė aukų, tai į kelias mi
nutes surinko $36, kūnų au
kotojai jau buvo garsinta Lai
svėj.

Vilnoms aukavo šie draugai 
ir draugės:

Nauja narė M. $11. Po $5. 
A. Arlauskai ir J. Druseika.

Po $2: P. Vaivodienė, H. 
Mikitienė, W. R. černauskai.

Po $1 : Valtienė, Shurkienė, 
Gužauskienė, Galinaitienė, L. 
Bekis, A. Pulton, J. Bonikai- 
tienė, V. Griebienė, Pabians- 
kienė, A. H. Velikiai, Barz- 
daitienė, Gricienė, Gedraitis, 
šlekis, Simaitis, Baltakienė, 
M. Žemaitienė, Mrs. D. Apel- 
dorn. Viso suaukota $45. Nuo 
baliaus liko pelno $48.76, viso 
93.76.

Valgiais aukavo šios drau
gės:

A. Duobienė, V. Bullienė, 
A. Evans, Totorienė, čerškie- 
nė, Bonikatienė, E. Duobienė, 
Morkevičienė, O. Malinauskie
nė iš East Rochester, ir Palie- 
pienė. Visos draugės labai 
gražius ir gardžius valgius 
pagamino.

Gaspadinėmis buvo draugės 
Shopienė, A. Duobienė, II. 
Mikitienė, E. Duobienė.

Draugė D. Valtienė paauka
vo sūnaus iš Meksikos prisių
stą dovaną, kuri išleista davė 
pelno $5. Draugė A. Leck au
kavo 2 skarytes, kurios išlei
stos davė pelno $4. Visus ti- 
kietus pardavė d. D. Valtienė, 
už baro dirbo J. Vaitas.

Visiems aukavusiem pini- 
nigais ir valgiais ir prisidėju- 
siems darbais varde mezgėjų 
širdingai ačiū. Brangūs drau
gai, dirbkim visi iš vieno, kiek 
kas galime, kad tik greičiau 
nusuktume sprandą tam bai
siam fašizmui.

Su pagalba Russian War 
Relief, Inc., Rochesteris nuta
rė nupirkti 1,500 blanketų Ru
sijos kovotojams. Darbas 
smarkiai eina ir mes, mezgė
jos, neatsiliekam, iš savo iždo 
nupirkom 30 blanketų ir žėd- 
na mezgėja po 1 blanketą: L. 
Bekis, Bullienė, A. Duobienė, 
E. Duobienė, Bonikat, Morke
vičienė, Shurkienė, A. Leck, 
Pulton, Barzdaitienė, Mali
nauskienė, Valtienė, M. Lasik,
K. Lesik, O. Nadik, Budzan, 
M. Žemaitienė.

Šie vyrai pirko po vieną 
blanketą: J. žemaitis, J. Dru
seika, švedas, J. Bullis, Čer- 
nauskas, M. Totorius, R. Ba
rauskas, P. Baronas, M. Vai
dila, Žukauskas, A. Bekešius, 
W. Lesik. Viso 60 blanketų. 
Tai dar tik pradžia.

Rusijai Karo Pagalbos ko
mitetas rengia gražų koncertą 
dėl to paties tikslo. Mes pasi
rengę viską daryt, kad tik iš
pildyti savo kvotą ir pagelbė
ti mūsų brangiems didvyriams 
kovotojams.

Mes ne tik mezgam, bet ir 

| drapanas renkam. Mos pirmu
tinės pradėjom rinkti drapa
nas Rusijos žmonėms, o dabar 
rinkimas tiek išsiplatino po vi
są miestą, kad vienas teatrų 
savininkas, Mr. Silverman, da
vė 6 teatrus drapanom suneš
ti ir išgarsino per spaudą. Vi
są darbą varo R.W.R,, Ine.

į Duoda kambarių dėl siuvimo 
I ir supakavimo.

Mes, nekurios mezgėjos, 
[dirbam vakarais, kitos dieno
mis. Mums pavestas darbas 
Cameo Teatre. Draugės, ku
rios galite pagelbėti, kreipki
tės pas L. Bekešienę, ji pas-, 
kirs laiką, kada jūs galėsite 
pagelbėti. Ir draugai, kurie 
turite atliekamų šiltų vilonių 
drapanų, galite priduoti pas
L. Bekešienę, ji priduos, kur 
reikia.

Mūs draugai lietuviai labai 
gražių drapanų prinešė. Drg. 
J. Druseikiai net 16 siūtų, o- 
verkautų ir kautų visai mažai 
nešiotų ir išprosytų drapanų 
atnešė, jų vienų dovanų di
džiausią baksą išsiunčiau.

Mes netekom vienos drau
gės mezgėjos. B. Bruks išva
žiavo į Kaliforniją pas dukte
rį. Draugė Andrišiūnienė jau 
pradeda darbuotis. Ji buvo 
koją nusilaužus. Besirgdama 

numezgė tris svederius. Mes 
džiaugiamės sulaukusios pa- 
sveikstant darbščią draugę, 

j Gavom dvi naujas mezgėjas, 
O. Mockienę ir d. Shopienę. 
Sveikinam jus, draugės, kad 
prisidėjot prie mūs gražaus 
darbo.

Kitą mėnesį išduosim metinį 
raportą, kiek mes nuveikėme 
per metus laiko. L. B.

Norwood. Mass.
Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Susirinkimo ir Gražių „Darbų

Susirinkimas įvyko spalių 9 
d., pas drg. Kasteckienę. Na
rių dalyvavo skaitlingai. Pik
niko surengimo raportą išda
vė N. Grybienė. Piknikas bu
vo rengiamas su Montello Mo
terų Apšvietos Kliubu, rug
pjūčio 16-tą. Pavyko gerai, da
vė pelno $40. Visas pelnas pa
skirtas vilnų fondui. Vilnų 
fondo blankas susirinkime pri
davė šios draugės:

S. BudreviČienė $8, P. Pra- 
tašienė $2.25, N. Grybienė 
pranešė, kad turi surinkus 

$10.
Olga Zarubaitė, jauna mer

gaitė, surinko ant blankos $14 
ir atnešė susirinkimam Tai 
garbė tėvams, kad taip gražiai 
mokina savo dukrelę dirbt dėl 
darbininkų klasės ir pergalės 
ant 'fašizmo.

Paaukavom iš iždo Rusi
jos medikalei pagalbai $10. 
Taigi, dabar mes turim sukė- 
lusios $80 mūsų vilnų fondui. 
Vilnų jau užsakėm už $36, 
turim puikių mezgėjų grupę 
ir jau pradedam megst.

Sekamoš draugės yra mez
gėjos: P. Kasteckienė, E. Ku- 
rulienė, J. Krasauskienė, E. 
Karalienė, S. BudreviČienė, E. 
Jesukėnienė, M. Grigunienė, 
O. Kazlauskienė, O. Zaruba, 
N. Grybienė. N. Grybienė.

VYRO KLAIDA
Mr. Dean, Pittsburghe, gal 

nepadarė klaidos (?) greta 
pačios susiradęs meilužę, bet 
padarė klaidą užsirašinėda- 
mas knygutėn ant meilužės iš
leistus pinigus ir knygutę lai
kydamas žmonai prieinamame 
kišeniuje. Ji su ta knygute 
gavo divorsą.

Paveikslas parodo Sovietų šeimą sugrįžusią į savo na
mus į šiaurę nuo Stalingrado, iš kur naciai bestijos tapo 
išgrūsti. Ji rado tiktai griuvėsius. J panašius griuvėsius 
tie dvidešimto Šimtmečio barbarai yra pavertę milijo
nus Sovietų šeimų namų.

Ateinantieji Rinkiniai 
Ir Motery Balsai

Šis mūsų skyrius yra 
paskutinis prieš rinkimus, 
kurie yra svarbiausiais iš 
visų buvusių mūsų gadynė
je. ,

Šių metų lapkričio 3-čią 
įvyksta rinkimai valdinin
kų, kongresmanų ir valsti
jų seimelių narių, kurių 
rankosna pavedama ne vien 
tik paprasta mūsų šalies ar 
valstijos gaspadorystė, bet 
pati gyvastis mūsų šalies, 
mūsų valstijos, mūsų vaikų, 
vyrų ir brolių.

Jeigu išrinksime karo lai
mėjimo šalininkus, energin
gus, nuoširdžius prezidento 
Roosevelto politikos rėmė
jus, karas bus laimėtas ir 
laimėtas greičiau, lengviau, 
bus sutaupyta daug gyvas
čių. Bet jeigu įsibriaus val
džion visoki Hooverio ir 
Coughlino šalininkai, Ame
rikos žmonių vienybės skal
dytojai, namie įsteigimo re
akcijos ir darbininkų šau
dymo šalininkai, kurių dar
bai tarnauja Hitleriui ir jo 
Ašiai, mes galime turėti 
baisių pralaimėjimų kare ir 
namu fronte.

Šiuose rinkimuose mote
rys sudarys arti pusę visų 
balsuotojų šalyje ir daugiau 
pusės tūlose valstijose. Dėl
to mes prašome jūsų, mes 
raginame jus įsitėmyti štai 
ką:

Neatsidėkite ant kitų, bet 
balsuokite pati, kuri tik tu
rite teisę balsuoti.

Rūpestingiausiai pasirin
kite kandidatus.

Energingai pasidarbuoki
te už juos likusiomis kelio
mis dienomis.

Atydžiai sekite “Laisvė
je” pranešimus apie rinki
mus visomis dienomis ir bū
tinai perskaitykite “Lais
vės” penktadienio laidą, ku
ri bus specialiai pašvęsta 
rinkimams. Tačiau nei šia
me skyriuje, nei toje spe- 
cialėje laidoje nebus gali
ma atžymėti visų kolonijų 
visus, kad ir svarbiausius 
kandidatus, tad sekite dien
raštyje generales informa
cijas, o apie vietinius kan
didatus pasiteiraukite savo 
kolonijos darbininkų centre 
pas žinomus tikrus priešfa- 
šistinius veikėjus.

Šių metų rinkimuose bus 
pasirenkama kandidatai iš 
įvairių klasių ir partijų, bi
le jie tik būtų tinkamiau
siais apvienyti piliečius praj 
vedimui darbo iš atžvilgio į 
laimėjimą karo. Taip, pa- 

vyzdin, New Yorko valsti
joj daugelis darbo žmonių 
balsuos už tris komunistų 
kandidatus:

Israel Amter į guberna
torius,

Benjamin J. Davis, Jr., ir
Elizabeth Gurley Flynn į 

kongresmanus.
Bet kitoms vietoms bal

suos už darbiečius ir, tū-J 
luose 'atsitikimuose, už de
mokratus. Taip bus atsiti
kime gubernatoriaus pava
duotojo (Lieutenant-Gover
nor), kuriai vietai yra iš
statytas demokratų ir Dar
bo Partijos tikietais pažam 
gus, liberališkas, turįs pui
kų rekordą žmogus Char
les Poletti, dabartinis gu
bernatoriaus pavaduotojas, 
taipgi Joseph V. O’Leary į 
kontrolierius, esąs ant de
mokratų ir darbo partijų ti- 
kietų, ir Henry Epstein, 
esąs tik ant demokratų ti- 
kieto.

Tuos kelis priminėm pa
rodymui, kaip svarbu nuo-< 
dugniai studijuoti šiemet 
kandidatai ir įsitėmyti, už 
kuriuos balsuoti, kad bal
suoti už greitą karo laimė
jimą, už atidarymą antrojo 
fronto, už išlaikymą ir pra
plėtimą demokratijos na
mie.

CLEVELAND, OHIO
Moterų Kliubas šiais metais 

pradeda užimti platesnę dir
vą visuomeniškame veikime. 
Kadangi jau daugelis mūsų 
brolių, sūnų ar vyrų dalyvauja 
Dėdės Šamo armijoje, tad ir 
mes su bruzdom kuomi nors 
pagelbėt nugalėjimui to daug- 
galvio smako—fašizmo. Įstei
gėme pamokas pirmos pagal
bos, kurias vadovauja Ameri
kos Raudonasis Kryžius, čia 
daugiausiai dalyvauja jaunos 
lietuvaitės, yra kelios ir senes
nių.

Taipgi esam nutarusios kai
po grupė duoti kraujo gelbėji
mui sužeistųjų kareivių. Kai 
kurios jau pavieniai yra davu
sios po pantę ar daugiau krau
jo, bet dauguma laukia, kada 
komisija sutars dieną, kad ga
lėtume sykiu nueiti, kaipo lie
tuvių grupė.

Rusijos pagalbai renkame 
aukas, taipgi drapanas. Jau 
nemažai drapanų esame pa
siuntę. Taipgi keletas moterų 
mezga kojines, pirštines bei 
svederius, siuva užklodes, kal- 
dras dėl mūsų geriausių ir iš
tikimiausių talkininkų, rdU-

Spalių 21-mos vakaro 8 va
landą prisirinko pilnas 
draugės Yvonne gražinimo sa- 
lionas moterų, nes jos čia bu
vo šauktos jau pasidalinti dar
bą. ’

Pirmiausia atmaršavo dide
lis būrys dd. iš Cambridge Mo
terų Kliubo. Vėliau atsilankė 
draugės ir iš tolimesnių apy
linkių, kaip tai: Medfordo, 
Maldeno, Dedham, W. Roxbu
ry, Dorchester. Atėjo kelios ir 
vietinės, so. bostonietės.

Drg. Yvonne Niaurienė tuo
jau atnešė glėbį minkštų vilno
nių gijų ir sako:

“Štai, draugės, darbas, prie 
kurio jau rengiamės čionai. O 
žiema taipgi jau čia pat, tai 
turime griebtis už jo su pasku
ba. Aš nuo savęs skiriu dova
ną “Permanent Wave” tai, ku
ri pirmiausia numegs 10 porų 
pančiakų.”

Mūs greitadarbė d. M. Kra
sauskienė tuojau iššaukė lenk
tynes, kuri greičiau suvynios 
kamuolį. Tuojau visos griebėsi 
už darbo ir bematant pasipylė 
krūva kamuolių. Nors d. Kra
sauskienė šį sykį pralenkė 
mus, bet toliau mes jai nepa-

donarmiečių. Pačios draugės 
surenka pinigų, kitos suauko
ja, nuperka vilnų per Raudo
nąjį Kryžių, ir yra draugių nu
mezgusių jau 6-8 poras koji
nių, o viena draugė, Geisonie- 
nė, jau pasiuvo apie 8 dideles 
ir 5 mažesnes kaldras. Darbas 
labai puikus. Ta draugė gavo 
padėkos laišką iš New Yorko 
raštjnės Rusijos gelbėjimo ko
miteto. Teko girdėti, kad jos 
darbas bus parodon išstatytas 
New Yorke.

Gaila, kad nedidelis skai
čius moterų tame dalyvauja. 
Pakalbink kai kurias daug ži
nančias, o dar daugiau kriti
kuojančias kitus, tai išgirsi to
kį nusiskundimą neturėjimu 
laiko, kad, rodos, eik ir pa
gelbėk joms namų ruošą at
likti.

Mūsų choras jau vėl pradė
jo pamokas. Mokytojauja drg. 
Macionienė. Taipgi rengiamės 
prie didelio perstatymo 8-tą 
dieną lapkričio. Statysime sce
noj “Palocius Ežero Dugne.” 
O lapkričio 10-tą dieną ALD 
LD rengia draugui Abekui 
prakalbas.

Tai tiek iš mūsų veikimo. 
Gaila, kad Clevelandą aplei
džia veiklesnės draugės, per
nai apleido d. Valentą, o šio
mis dienomis d. Mažeikienė. 
Pasidaugino darbo likusioms, 
taigi, draugės, kurios kritikuo
jate mūsų klaidas, ateikite 
mums pagalbon, kad labiau 
išvengti klaidų.

K. Romondiene

Kariškoms Moterims 
Irgi Kels Mokestį

Spalių 20-tą mūsų šalies se
natas praleido bilių, kuriuomi 
Kariuomenei Pagalbinio Mo
terų Korpo (WAAC) narės 
gaus tokią pat mokestį už sa
vo tarnybą, kaip kad ir kariš
kiai vyrai — žemiausia pra
dinių mokestis bus ne $21, bet 
$50 per mėnesį.

Ar išrinkote iš savo namų 
kiekvieną atliekamą geležtę 

ir kitokį metalą? Atsiminkite, 
kad svaras po svarui sudaro 
tonus, “o mūsų šalies fabri
kams reikėsią per metus ma
žiausia 45 milionų tonų “skre- 
po,” kad galėtų veikti.

siduosim, išmoksim skubėti ir 
mes.

Tą darbą tvarkyti išsirin
kom valdybą: Pirmininke ir 
instruktore Yvonne Niaurienę, 
kasiere V. Kvietkauskienę, se
kretorėmis —darbo padalinto- 
jomis ir kasos prižiūrėtojomis 
apsiėmė mūs dd. jaunuolės: 
Helen Žukauskaitė, Frances 
Bomeliūtė ir P. Freimontienė 
(jaunoji, šuraliūtė).

Kurios draugės negalėjote 
dalyvauti pereitam susirinki
me, arba kurios vakarais dir
bate, užeikite dienos laiku į 
Yvonne’s House of Beauty, 
310 Broadawy, So. Boston, 
Mass. Ten gausite vilnų ir vi
sas informacijas ir galėsite 
tuojau pradėti darbą.

Cambridge’aus moterys dėl 
informacijų ir vilnų kreipkitės 
į M. Krasauskienės gražinimo 
salioną, 91 Windsor St., Cam
bridge, Mass.

Sekmas mezgėjų susirinki
mas įvyks pas d. Yvonne, 310 
Broadway, So. Boston, spalių 
28 d., 8 vai. vakaro. Visos 
moterys kviečiamos dalyvauti 
ir prisidėti prie to taip svar
baus ir skubiai reikalingo dar
bo. Bostonietė.

So. Boston, Mass.
Moterų Victory Club parengi
mas, atsibuvęs spalių 18 d., 

vilnų fondo naudai, puikiai 
pavyko

Publikos atsilankė pusėti
nai.. Vakarienė susidėjo iš į- 
yairių valgių, kuriuos draugės 
pačios suaukavo; d. Y. Niau
ru aukavo puikų Victory Club 
Birthday keiką.

Programa susidėjo iš pra
kalbų ir muzikos. Puikią pra- 
kalbėlę pasakė drg. R. Niau- 
ra, ragindamas taupyti viską, 
kas tik reikalinga laimėjimui 
karo. Taipgi jis davė kreditą 
moterims, kad jos daug prisi
deda prie laimėjimo karo, tai
kos ir laisvės pasaulyje. Jis 
ragino visus aukoti ir pats da
vė gražią auką vilnų fondui. 
Drg. J. Petruškevičius pasakė 
puikią agitatyvišką prakalbą, 
rengėjos už tai jam dėkingos.

Drg. Yvonne Niaurienė pa
sakė vieną iš tinkamiausių 
tam vakarui kalbų, nes ji dau
giausia dirbo, kad suorgani
zuoti mezgėjų grupę. Ji kal
bėjo iš patyrimo. Ji atlankė 
Raudonojo Kryžiaus raštinę. 
Apie tai ji sakė: “Ten mačiau 
puikiausia numegstų svederių 
ir kitokių kariuomenei reika
lingų dalykų. Jos mums tik 
padėkojo už mūsų nuoširdu
mą. Ten buvo perteklius. Kuo
met nuėjom į Rusijai Karo Pa
galbos raštinę, ten radom ma
žai mezginių ir didelį reikala
vimą įvairių dalykų: svederių, 
kojinių, ir kitko.

“Kadangi Sovietų Raudo
noji Armija daugiausia ka
riauja, o ji kovoja ir už mū
sų reikalus, už mūs laisvę ir 
gerovę, tai duokim jiems. 
Duokim ten, kur labiausia rei
kia.” Ji šaukė visas moteris 
tuojau imtis pagalbinio mez
gimo ir siuvimo darbo. Ir pra
šė visą publiką paaukoti pa- 
£al išgalę į vilnų fondą.

šiame parengime dirbo ir 
valgius aukavo šios draugės:

Yvonne Niaurienė, P. Žu
kauskienė, M. Krasauskienė, 
R. Ruplėnienė, O. Petruškevi
čienė, B. Lazickienė, U. šura- 
lienė, M. Bobenčikienė, M. 
Dombrauskienė, E. Burbienė, 
B. Chubarkienė, H. Tamošau
skienė.

Vilnų fondui dd. aukavo se
kamai :

J. ir Valerija Vaszkiai iš 
Quincy, Mass., $5. Frank ir 
Anna Kvietkas, 830 E. 5th St., 
So. Boston, valgomų daiktų 
krautuvės savininkai, geri mūs 
šalies patrijotai ir rėmėjai, 
aukavo $4. A. ir K. Zinskiai iŠ 
Medford, Mass., $3.

Po $2 aukavo: G. Lekas, 
K. Kazlauskienė, A. Sabulie- 
nė, R. Niaura, J. Shukis, B. 
Chubarkienė, A. Vinskevičie- 
nė. U. Kavaliūnas $1.50.

Po $1 : R. Krasauskas, A. 
Rosel, M. Dombrauskienė,/E. 
Burba, J. Burba, M. Andre- 
liunienė, P. Andreliunas, A. 
Dombrauskas, R. Killman, A- 
gota Grinkaitis, Z. Shukis, Pe
ter Norbut, E. Freimont, Pet
ruškevičius, Kalošius, Anna 
Kurauskas, G. Kvietkas, V. 
Norbut, C. Žukauskas, C. Jan
kus, A. Jankus, M. Bobenči
kienė, C. Kalošius, W. Mas- 
teris, R. Ruplėnienė, Naujo
kaitis, A. Lutkus, Tamošaus
kienė, B. Lazickienė, M. Kra
sauskienė.

Po 50c: J. Guligauskas, 
Mrs. M. Wallant, S. Ambrose,
M. Pilips, St. Rainard, J. Rai- 
nard, G. Mitchell, Petrikienė, 
K. Petkauskienė, Plutienė, Ši
monis. Draugai, kurie nepažy
mėjo, kiek aukavo: J. Matu
levičius, V. Kvietkas, A. Lu- 
ris.

Kiti dd. vardų visai nepri- 
davė. Viso sukelta $67.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų ačiū. O tie, kurie da
vės tuos šiltus, už jūsų dole
rius numegstus drabužius, 
jums daugiau padėkavos.

Bostonietė.

Šis apatinis drabužis leng
va pasisiūti, yra pritaikytas 
prie figūros, su standžių, sti
priu viršumi. Jam formos gau
nama nuo 12 iki 42 dydžio. 
Sykiu eina ir forma kelnaitėm.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėti numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą j 
Federated Press Pattern Ser
vice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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, PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

IŠ ATSIBUVUSIO “LAISVES” 
PIKNIKO PHILADELPHIJOS 

APYLINKĖJE
(Tąsa)

Taip pamisimus, jo kraujas dar la
biau pradėjo kaisti. 0 kad tai paslėpus 
nuo dukters ir visų akių, jis, padėkavo- 
jęs už vaišes bei širdingą priėmimą, sa
vo istoriją prižadėjęs papasakoti kitą 
kartą, pakilo nuo stalo, išėjo pro duris, 
atsisėdo ant laiptelių, parėmė galvą tarp 
delnų ir giliai užsimąstė.

Namiškiai puolėsi prie vakarinės ruo
šos. Žentas, eidamas ruoštis, pasivadi
no ir uošvį, kad aprodžius jam savo gy
vą ir negyvą inventorių. Įsivedęs į nau
ją, moderniškai įrengtą kūtę, nustebino 
senį. Apačia išcementuota, visur švaru, 
gražu, tvarku. Palubėse kabo kaspinė
liai klijuotos popieros, apkibę musėmis 
ir vabždžiais. Kas jo laikais nė stuboj 
musės taip nebuvo naikinamos ir spie
čiais guldavo ant valgių. Kur reikia, 
kabojo elektrikinės lemputės ir karvės 
jau mašina melžiamos.

Žentas, šerdamas arklius, patekšleno 
vienam arkliui per kaklą ir nusidžiau
gė: “Tai mano beibė, tėti. Dirbti dar per 
jaunas, bet jau įsikišus į karietėlę, pasi
važinėti galima. O puikiai bėga, žirniu
kas. Tėtis galėsi tankiai su juom pasi
važinėti, tai prisiminsi savo jaunystę.”

Ant žento kalbos senis nieko neatsakė. 
Tik tarsi gero draugo iš netyčių ant už- 
trinos užmintas, skausmingai šyptelėjęs, 
pamislino: “Ai, žmogeli žmogeli... Ga
tavas atiduoti man savo širdį, džiugini 
jaunyste, o nežinai, kad prisiminus man 
savo jaunystę, širdį, kaip replėmis pra
deda žnaibyti, krūtinę nuodingos strie- 
los varsto.”

Žentas rodi nėjo jam naujas ūkio ma
šinas, traktorius; džiaugėsi karvių pie
no našumu. Bet seniui, niekas nelipo 
prie širdies, niekas jam nebuvo miela. 
Jis jautėsi, kaip visai iš kito pasaulio
atklydęs bastūnas, visai svetimas ir tik 
be reikalo šiems geriems žmonėms siūlo
si už tėvą, tėvo vardui šlovę plėšdamas. 
Nes jo laikų panašumo taip lygiai nie
kur nesimatė, kaip ir jo, tariamos duk
ters veide, tėviškumo.

Kiek atitrūkęs nuo žento ir stovėda
mas kitame kūtės gale; pamatė, kaip jo 
duktė, tarsi kokį padvėsusį gyvūną ne
šina, sudrėbė jo drapanas į atmatų de
ginimo kubilą ir norėjo uždegti. Bet ne
tekus degtukų, nuėjo pas šulinį, nusi
mazgojo rankas ir nusiskubino vištų le
sinti. Tas jo širdį dar labiau palietė ir 
jo giminystė dar toliau nutolo nuo šios 
šeimos.

‘ Apsiliuobę, tėvas su abiem sūnais, kur 
tai išvažiavo, o duktė, atsivedus tėvą į 
stubą, pradėjo rodinėti kambarius. Bet 
ir čia viskas buvo taip naujoviškai per
keista, kad senis nepažino savo stubos, 
kurią jis pats pabudavojo. Vietoj ,buvu
sio anglim ar malkom kūrenamo pečiaus, 
dabar stovėjo elektra kaitinamas, bal
tas pečius, o vietoj sunkių, aprūkusių
puodų, dabar kabojo lengvi, veidą ro
danti virduliai. Viskas persikeitę mo- 
derniškesnės krypties link, o jo laikų nė 
šapelio po kampe stovinčia šluota nelikę.

Įsivedus tėvą į svečių kambarį ir pa
sodinus į minkštą krėslą, duktė atnešė 
atvaizdų albumą ir pradėjo rodinėti gi-; 
minės atvaizdus. Gi įbrukus jam į ran
kas savo motinos ir patėvio atvaizdus, 
nusijuokė: “Na, o šituodu ar pažįsti, tė
tuk?”

’ Tai buvo šliūbinis jo Julės su Jurgiu 
atvaizdas. Juodu stovėjo rankomis susi
kabinę, žiūrėjo jam tiesiai į akis ir šyp
sojosi. Ot, rodos, tik prasivers jųdviejų 
lūpos ir abu sutartinai pasakys: “Na, 
mulki! O ką dabar tu mudviem darysi?”

Senis, tarsi karštą geležgalį paėmęs, 
paleido atvaizdą iš rankų ir pašoko nuo 
krėslo, o kad paslėpti nuo dukters savo 
sielos sukrėtimą, nuduotai nusižiovavo, 
pasiraivė ir pareiškė, kad esąs pavargęs 
ir norįs pasilsėti. Julė užvedė jį ant an
tro aukšto, įleido į nediduką kambariu
ką ir pareiškė: “Tai nabašninkės mamos 
kambarys, o dabar bus jūs. Ten yra daug 
senų knygų, kurių niekas neskaito, bet 
jums bus žingeidu į jas pasižiūrinėti. 
Jauskitės, kaip namie ir labanakt.”

Tai pasakius duktė, pabučiaVo tėvą, 
uždarė duris ir nudundėjo laiptais že- 
myn. Švariame kambarėlyje radosi šva
riai paklota lova, staliukas, pora krėslų, 
šėpa drapanoms susikabinti ir senoviš-* 
ka, jam net pažįstama šėpukė su kny
gomis. Saulė jau buvo nusileidus ir pra
dėjo temti. Todėl jis, kiek pasėdėjęs ant 
krėslo iki visai sutemo bei šiek-tiek su

sirankiojęs mintyse — paspaudė elek
tros mygtuką, pasiėmė vieną seną kny
gą, atsisėdo prie stalo ir pradėjo vartyti 
jos trapius lapus.

Taip bevartydamas, tarp pageltonavu
sių knygos lapų atrado ir tokios pat iš
vaizdos laiško voką, ant kurio jam gerai 
pažįstama jo nabašninkės žmonelės ran
ka, buvo užrašyta — Jurgis Dikas. Senis 
vėl užsidegė, nes laiškas nebuvo ėjęs per 
paštą. Atradęs viduj ir ta pačia ranka 
rašytą laišką, įdėbė akis į jo turinį, kuris 
kalbėjo:

“Mielas Jurgiuk. Per kelias dienas ne
susitikus su tavim, nerandu sau vietos 
namuose, o širdis neišsitenka mano krū
tinėj. Aš labai susirūpinus, kad mudvie
jų susisiekimo būdas labai pavojingas, 
mielasai. Kaip tik pradėsiva tankiai bė
gioti pas laiškų dėžutes, kils nuožiūra ir 
budrios akys pradės sekioti mano žings
nius. Apsaugok, viešpatie, bent vienam 
laiškui pakliuvus į jo rankas, tai ir pek
loj įvyktų eksplozija! Juk gerai žinai jo 
būdą ir antrusyk pakliuvus, nežinia, ką 
jis iš mudviejų padarytų?

“Bet nenusimink, mielasai. Aš sugal
vojau kitą susisiekimo būdą ir esu dau
giau, negu tikra, kad viskas išdegs kuo 
puikiausiai! Mano šuniukas, kaip tik ry^ 
tą aš jį išleidžiu iš stubos, tuoj bėga pas 
tavo šuniuką pasikieminėti. Aš jam pa
siuvau naują apykaklaitę su kišeniuku 
iš vidaus. Kaip tik rytoj jis pas jus at
bėgs, paversk apykaklaitę ir rasi raš
čiuką, o parašęs ant kitos popierėlės pu
sės, ką manai apie mano išradimą, įkišk 
vėl į tą kišeniuką, o šuniukui parbėgus, 
aš jį rasiu. Tai bus pirmas išbandymas 
ir aš esu tikra, kad nė laputei nesulo
jus, mudu kasdien galėsiva susirašinėti, 
o progai pasitaikius ir susitikti.

“Duok bučkį ir iki susitikimo.”
Perskaitęs tą laišką Petras apsvaigo 

iš apmaudo. Smegenys neišsiteko jo gal-* 
voj, širdis — krūtinėj, kraujas — gys
lose. Jis tik dabar prisiminė, kad užtve
ręs tvorą, pats matė, kaip Briauniukas, 
net dantimis šaknis kramtydamas, urgz
damas, išsikasęs spragelę pro apačią tvo
ros—nubėgo pas Dikus. Dabar tik jis 
dasiprotėjo, kodėl jo nabašninkė pačiu
tė, parsišvilpusi Briauniuką namon, tuoj 
pasiimdavo jį ant rankų, prisiglausdavo 
sau prie krūtinės ir kišdavo pirštus už 
apykaklaitės.

Dabar jo visas įšėlimas sugriuvo ant 
jau seniai mirusio šuniuko galvos ir pro 
sukąstus dantis net pusbalsiai suurzgė: 
“Prakeiktas! Jei būčiau žinojęs, kad jis 
man tokius šposus kerta, tai už pasku
tinių kojų paėmęs, į sieną kaulus bū
čiau sutrupinęs!”

Iš piktumo net drebėdamas, pradėjo 
vartyti ir purtyti visas knygas, daugiau 
tokių laiškų jieškodamas. Gi bevarty
damas knygas, iš vieno šėputės užkabo-- 
riuko, išsitraukė mažiukę knygapalaikė- 
lę. Tai buvo jo nabašninkės pačiutės 
dienvedėlis. Godžiai įdėbęs savo piktas 
akis, Petras vertė lapas po lapo, skaitė 
užrašus, bet nieko įtartino neužėjo. Už
rašai atrodė nekalto turinio. Tik tarp 
eilučių, jis pajėgė išskaityti nabašninkės 
sielos vaitojimą, širdies kančias ir nepa
sitenkinimą ženybiniu gyvenimu, ar tei
singiau pasakius, Petru. Bet štai jis at
randa pageltusį ir purvinais pirštais su- 
čiupinėtą rašteliuką, ant kurio vienos pu
sės buvo rašyta nabašninkės Julės ranka, 
o ant kitos pusės—Jurgio rašysena. Tai 
buvo jau Briauniuko pašta suvaikščiojęs 
laiškeliukas. Jo turinys kalbėjo:

“Brangusis. Ilgai su tavim nesusiraši- 
nėjus, baisiai pasiilgau tavęs. Gal pra
dėjai manyti, kad aš tave jau išmečiau 
iš savo širdies. Ne, mielasai! Tiktai mir
tis išplėš tave iš mano širdies!

“Gal tu dar nežinai, Jurgiuk, kad aš 
susilaukiau dukteraitę ir, prisipažinsiu 
tau, kad labai, labai džiaugiuosi! Džiau
giuosi todėl, kad jos akytės ir kaktukė 
tai tavo akių ir kaktos kopija! Oh! Kad 
tu žinotum, mielasai? Aš negaliu atsi
žiūrėti į tas mažytes, mėlynas, plačias 
į mane spėjančias, tavo akių atvaizdė- 
les! Aš spaudžiu ją sau prie širdies, my
luoju ir bučiuoju. Jei ne tas mažytis su
tvėrimėlis, man dienos virstų mėnesiais, 
mėnesiai—metais.

“Prašau dievo, kad greičiau išauštų 
pavasaris ir aš gaučiau progą tau ją 
parodyti, o tave karštai pamyluoti. Žie
mos laiku, jis neiškelia kojos iš kiemo, 
o tas mane stačiai dusina.

(Bus daugiau)

Nors jau pavėluota, bet ka
dangi jau buvo kitų parašyta, 
tai norisi vistiek pranešti vi
suomenei, kad šiemet ^‘Lais
vės” piknikas buvo suruoštas 
legaliame ruošte. Tai mes ga
lime pasakyti atvirai, kad prie 
esamų karo aplinkybių “Lais
vės” piknikas davė pelno 
$559.47. Piknikas buvo mažes
nis už visus pereitus kitus tik

todėl, kad gazolino aprube- 
žiavimas ii’ busų transportaci- 
jos netekimas sulaikė daug 
žmonių. Vienok piknikas pa
vyko gerai.

Per pastaruosius keletą me
tų. piknikus rengdavome Mi- 
kolaičio farmoje, tai yra “ne
legaliam” ruošte. Čia būdavo 
daug keblumų,* trūkumų, bai
mės. Tas mus kankino per 
daugelį< metų. Mikolaitis nuo 
alaus, sodės gaudavo gerus 
nuošimčius, o už parką imda
vo $100. Policijai mokėdavom 
po keletą dešimtinių, kuri nie

ko nedarydavo gembleriams. 
žmonės piktinosi, tą viską ma
tydami ir smerkdavo, kodėl 
mes rengiam tokioje vietoje.

Mes manom, kad Mikolaitis 
daugiau pelnė nuo “Laisvės” 
piknikų, negu nuo visų kitų; 
bet jis niekad nepildė komisi
jos užsakymų — viską darė 
dėl savo nuolaidų. Kada šie
met “Laisvės” pikniką ren
gėm, tai Mikolaitis rengė pik
niką dykai ir kvietė žmones, 
kad pakenkti “Laisvės” pikni
kui, bet jis tiek' pelnė, kaip

Zablackas ant muilo...
Tas pats parkas paimtas ant 

kitų metų. Rep.

ALGIRDAS BRAZISBIRUTA RAMOŠKAITĖDAVID TULCHINOFF

KONCERTAS

Žymiausi lietuvių talentai dalyvauja programos pildyme 
kitataučių

"LAISVES
Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 8 Lapkr.-Nov

— ŽEMIAU PADUODAME IŠTIŠ/ PROGRAM/: —
ALGIRDAS BRAZIS, Tenoras iš Chicago, ill.

Dabar jis vaidina ir dainuoja su Midwest Opera Co., amerikoniškoje scenoje. Jis yra dainavęs 
Anglijoje ir Lietuvoje. Garsaus dienraščio Chicago j Tribune 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 TULCHINOFF, 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 Šalinaitčs 
triūso vaisius. Šį Trijetą sudaro komp. šalinaitės mokinės: Aldona Klimaitė, koloratūra so
pranas, Aldona Anderson-žilinskaitė, sopranas ir Suzana Kazokytė, 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 žmonės, 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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Penktas Puslapis

RAUDONARMIEČIAI SUNAIKINO VOKIEČIU
ĮVARYTĄ KYLĮ STALINGRADE; PAŽYGIA

VO PIRMYN KAUKAZE IR TIES VORONEŽU
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 27.—Vidunaktinis Sovietų pranešimas 

sako:
Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė atmušė 

priešų tankų ir pėstininkų atakas. Vienoje fabrikų vie
tovėje vokiečiai su didesnėmis jėgomis atakavo Sovie
tų pozicijas. Žiaurios kautynės tęsėsi penkias valandas. 
Vokiečiam buvo pavykę įvaryt kylis į sovietinius ap
sigynimus, bet raudonarmiečiai užpuolė priešus šonan, 
nugalėjo juos ir privertė pasitraukt atgal.

Šiose kautynėse buvo sunaikinta trys vokiečių tan
kai ir 750 jų karių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado tęsėsi mūšiai eilėje 
sektorių. Sovietinė kariuomenė nušlavė tris kuopas vo
kiečių pėstininkų, susprogdino keturis priešų amunici-1 
jos sandėlius ir sunaikino dešimt vokiečių pavienių ap
kasų ir penkiolika kulkasvaidžių lizdų. Devyni vokie
čių orlaiviai tapo sunaikinti kautynėse ore, ugnim iš 
mūsų priešlėktuvinių kanuolių ir pačiose vokiečių sto
vyklose.

J šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) sovietine ka
riuomene atakavo priešus, pažygiavo pirmyn ir sunai
kino apie kuopą jų kariuomenės. Paimti nelaisvėn vo
kiečiai iš vieno kalnų bataliono sakė, kad per mūšius 
paskutinėmis dienomis jų batalionas neteko apie 1,000 
iš 2,000 savo karių.

Voronežo srityje, vakarinėje Dono upės pakrantėje, 
Sovietų kariuomenė įsiveržė į vokiečių pozicijas ir įsi- 
drūtino ten. Vokiečiai kelis kartus stengėsi atgriebti 
tas patogias pozicijas. Gerai nutaikyta sovietinių ko
votojų ugnis atstūmė priešus atgal su dideliais hitle
rininkams nuostoliais.

Leningrado fronte mūsų kariuomenė per dvi dienas 
užmušė 400 priešų ir sunaikino tris prieštankines jų 
kanuoles ir aštuonis didžiuosius kulkasvaidžius.

Spalių 25 d. mūsų oro jėgos sunaikino 12 vokiečių 
tankų, 50 trokų ir vieną geležinkelio traukinį, susprog
dino du amunicijos sandėlius ir vieną gazolino sandėlį, 
nutildė keturias baterijas artilerijos ir išvaikė, dalinai 
sunaikinant, keturias kuopas priešų pėstininkų.

Fi.nliandijos Įlankoje sovietiniai lakūnai nuskandino 
du priešų tarnsporto laivus, viso 12,000 tonų įtalpos.

................................. .............. ......
Literatūros Draugijos 20 

kuopa prašo geraširdžių žmo
nių, paaukoti drabužių, ir kito
kių reikalingų dalykų dėl So
vietų Sąjungos žmonių, nuken
tėjusių nuo rudųjų žvėrių fa
šistų. Kada komisija ateis pas 
jus, neatsisakykit. Arba ku
rie turite karus, nuvežkite pa
tys be jų atsilankymo pas drg.

Vardai aukavusių, dėl prieš
fašistinių tremtinių: Lietuvių 
Literatūros Draugijos 20 kp. 
iš iždo aukojo $5. O. Girnie- 
nė $2. Po 50c.: O. Mikolaju- 
nienė, J. K. Navalinskienė, I. 
Liužinas, P. Mačiukas, U. Ši- 
muliūnienė, M. Žvirblienė. Po 
25c.: J. Kazlauskas, J. Kirei- 
lis.

faktų, kad Rusijos niekados 
negalės fašistai užkariauti. Jis 
darė palyginimą su Napoleo
no pasiryžimu užkariauti Ru
siją. Tais laikais Francijos ar
mija buvo kur kas stipresnė 
negu Rusijos, o vienok rusai 
buvo pergalėtojais. Tais lai
kais buvo užklaustas gen. Ku- i 
tuzovas, kaip tas karas gali 
būt laimėtas, jeigu Francijos 
armija kur kas stipresnė, ge
riau lavinta, negu Rusijos? 
Buvo atsakymas: Rusijos ar
mijos ir bendrai Rusijos visų 
gyventojų vieninga dvasia ir 
deganti širdyse meilė dėl tė
vynės laimės karą prieš Napo
leono armiją. Gi 
sijos armijos ir 
liaudies dvasia 
gesnė ir meilė
daug karštesnė, nes jie džiau
giasi jau arti 25 metus liuosy- 
be, savo brangioje tėvynėje. 
Tad jie karą tikrai laimės ir 
pergalės vainikas jiems pri
klauso.

dienį, lapkričio 8 d. Jau laikas 
ir apie tai pasikalbėt, nes tai 
bus mūsų prakilni šventė 
Labor Lyceum salėj, Brooklyn, 
N. Y. Draugai M. Šulskis, J. 
Januškis, S. Kulaitis ir “Lais
vės” veteranas L. Tilvikas ir 
kiti visi nori važiuot į koncer
tą. Būtų labai gerai pasitart 
ir susiorganizuot į kelias maši
nas. Girdėjau, kad kiti tau
pė gazoliną, susitaupiau ir aš, 
visų nuvest negalėsiu, tiktai 
pasitarus galima būtų išrišt vi
sus klausimus.

Per visą savaitę. Embassy 
Teatre rodė gerus judžius iki 
spalių 28 dienos užvardintus 
Moscow Strikes Back. Filmą 
pagaminta dėl geros pusės va
landos. Parodė Maskvą nuo 
1940 iki 42 metų, visas iškil
mes ir paradą -Maskvoj. Bet 
daugiausiai tai rodė, kaip rau
donarmiečiai su Maskvos dar
bininkais atmušė Hitlerio ban
ditus nacius nuo Maskvos ir 
kitų; miestų pereitą žiemą. Fil- 
ma-judžiai parodė visus nacių 
žiaurumus ir padarytą žalą 
Sovietų žemėj. Nežiūrint, koks 
tas karas nebūtų žiaurus, rau
doni kareivėliai užtraukia pa- 
trijotiškas dainas. Matai, kaip 
prakalbą sako J. Stalinas ir 
generolas Timošenko. Bet vis
ką nei surašyt negalima. Ju- 
dis vertas kožnam pamatyti.

Užbaigus, publikos buvo pil
nas teatras, visi griausmingai 
plojo delnais.

V. J. Stankus.

Jau keliolika .mėnesių praėjo 
nuo pasirašymo Sovietų val
džios su valdžiomis Amerikos 
ir Anglijos, kad .būtų antras 
frontas atidarytas dar 1942 
metąis, bet kaip jo nėra, taip 
nėra, tad publikoje kyla klau
simas, kas tam svarbiam žy
giui yra priešingas? Daugelis 
žmonių kaltina prezidentą 
Rooseveltą ir Churchillą. Bet, 
kalbėtojas nurodė, kad ta visa 
kaltė yra 5-tos kolonos. Tie 
penktakojai, kaip Anglijoje, 
taip ir Amerikoje, yra įsi
skverbę į labai aukštas vietas, 
ir jie turi daug spėkos sulai
kyti labai svarbius žygius lin
kui užbaigimo šios pasaulinės 
skerdynės.

kaip Indija atsineša linkui šio 
karo ir Sovietų Sąjungos.

Kalbėtojas pareiškė, kad 
Indija pasižada 100% koope
ruoti su demokratinėmis tau
tomis, jeigu Anglija duotų jai 
nepriklausomybę pirm karo 
pabaigos. Gi Anglija žada 
duoti tik po karo. Kiek Indija 
pasitiki ir kaip atsineša link 
Rusijos, kalbėtojas sako, tu
rėjęs progos ypatiškai kalbėtis 
su aukštu Indijos diplomatu, 
ir tas diplomatas pareiškęs, 
kad visi Indijos žmones ant 
tiek Rusija pasitiki, kad, pa
vyzdžiui, jeigu Rusija garan
tuotų už Angliją, kad pasta
roji suteiks pilną autonomiją 
Indijai po karo, tai Indijos 
žmonės eitų išvien kariauti su 
demokratinėmis šalimis prieš 
fašizmą. Iš to galima spręsti, 
ant kiek Indija pasitiki Sovie
tų Rusija.

Dar vienas svarbus klausi
mas buvo rištas, tai — ar Ru
sija bus užkariauta vokiečių?

Kalbėtojas sako turįs tikrų

šiandien Ru- 
visos šalies 

daug vienin- 
dėl tėvynėsAntras klausimas: kodėl J. 

V. nenutraukia diplomatinius 
ryšius su Suomiją ir nepaskel
bia jai karo ? Kalbėtojas pri
vedė, kad tuo pat keliu eina 
ir tas klausimas, būtent, per 
penktos kolonos priežastį. Su
lig kalbėtojaus nuomone, tie 
penktakojai turi didelės įta
kos ir didžiuosiuose laikraš
čiuose. Jie mėgina drumsti, 
kiek tik galėdami, šviesesnes 
informacijas link pasaulinių 
įvykių. Tad “Russky Golos” re
daktorius ragino kiekvieną ge
ros valios žmogų veikti viso
kiais būdais, prieš penktąją 
koloną. Pasak jo, kiekvieno 
gero žmogaus šventa pareiga 
yra budriai veikti, vieningoje, 
geroje dvasioje, reikalaujant 
atidaryti antrą frontą, ištiki
mai dirbti apsigynimo darbuo
se. Tokis žmonių nesulaužo
mas vieningumas yra tikras 
laimėjimas karo prieš tą bai
sų kruvinąjį fašizmą.

Sekr.

Easton, Pa
M. Arison.

ii

Bridgeport, Conn

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

daugybė oriai-

Binghamton, N. Y

Choro

P.

E-

ro-

per

su-

ISA

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

išrinkta rūpintis tuo 
— I. Liužinas ir H.

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

408 
v. v. Kliubie- 
vietinius ir iš 
smagiai laiką 

prie geros or-

“Laisves” Koncertas. Judžiai 
iš Maskvos. Kas Remia “Lais
vę” ir Sovietų Sąjungą? At

sišaukimas i Vietos Lais- 
viečius.

The 50-caliber Browning machine 
gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets 
minute.

J. K. Navalinskienė, 
Protokolų

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių, grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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 Barberial

ant vietos. — J. Wizbor.
(253-255)

Anglai Nubloškė Fašis-' Fašistai Nusigandę Dėl 
tus dar Kelias Mylias Egipto Mūšių

Atgal Egipte
Cairo, Egiptas, spal. 27. 

—Anglijos ir Amerikos or
laiviai ir tankai ir anglai 
pėstininkai, n e a tl a i d žiai 
šturmuodami; per dieną nu
bloškė vokiečius ir italus 
puspenktos mylios atgal tri
jose dalyse EI Alamein li
nijos, Egipte. Be kitko, ta
po sunaikinta dar 18 fašis
tų orlaivių.

Berlyno radijas pasakoja, 
būk Egipte prieš vokiečius 
ir italus veikią milionas an
glų ir kitų talkininkų ka
riuomenės, 1,000 tankų ir 
“begaline 
viu.”

Iš to nacių pasakojimo 
matyt, kaip jie nusigandę, 
bijodami sumušimo Egipte.

Australija. — Amerikie
čių ir anglų orlaiviai vėl 
smarkiai bombardavo japo
nus įvairiose salose Austra
lijos srityje.

Nacių radijas kalbėjo, 
kad, girdi, Stalingrado, Tu
apse ir Egipto mūšiai ne
užilgo turėsią baigtis vie
nos ar kitos pusės pergale.

Maskva. — Vokiečiai Sta
lingrado srityje taip nusilp
ninti, kad jau tik viename 
sektoriuje tegali atakuot 
Sovietus tuo pačiu laiku.

Wluii 'Ifou.fituj, With

WAR BONDS

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. > y. S. Treasury Deęaį-tmeni

Iš Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 Kuopos Susirinkimo
Susirinkimas įvyko spalių 9 

d., Lietuvių Svetainėj. Narių 
dalyvavo vidutiniai, galėjo at
silankyti ir daugiau. Kokiais 
tai išrokavimais LDS 6 kuopos 
komitetas laikė posėdį, lyg 
kad nebuvo kito vakaro. Per 

’tai ir finansų sekr. nepribuvo 
į LLD 20 kp. susirinkimą.

Mes, kurie dalyvavome šia
me susirinkime, padarėme ge
rų tarimų ir bus įvykdyta grei
toje ateityje. Skaityti du laiš
kai — vienas iš “Vilnies”, 
prašantis gauti naujų skaity
tojų šiame vajuje. Palikta va- 
jininkams, literatūros agen
tams tuo reikalu rūpintis. Jų 
yra 4. Antras laiškas skaitytas 
nuo drg. J. Gasiūno, lietuvių 
atstovo iš Priešfašistinių Trem
tinių Komiteto, prašantis pa
ramos tam svarbiam reikalui. 
Nutarta paaukoti iš iždo $5 ir 
nariai paaukavo ant vietos pa
gal savo išgalę ir po susirin
kimo taipgi pritarėjai. Viso 
surinkta ir pasiųsta per iždi
ninkę šimuliūnienę $10.50.

Nutarta rinkti drabužius ir 
čeverykus dėl Sovietų Sąjun
gos žmonių. Taipgi apmokėti 
persiuntimo lėšas iš iždo. Ko
misija 
reikalu
žukienė. Taipgi drg. I. Liuži
nas prižadėjo duoti vietą dra
bužiams sudėti savo name, 96 
Harry L. Road, Johnson City,

Draugas P. Jonikas sunkiai, 
ilgas valandas dirba pas In
gersoll Rand, tai neturi laiko. 
Užtai jis prisiuntė savo mote
rį, kuri atvedė savo anūkę į 
mano kirpyklą, apkirpo, ap
dailino, na, ir $10 pakloja ant 
kanterio nuo savo vyro: $6 
prenumerata už “Laisvę”, $2 
“Laisvės” Popieros Fondui, $2 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai. Po $6 užsimokėjo už 
“Laisvę” L. Tilvikas, S. Tar
vydaitė, J. Niekraš. Štai čekis 
28 dolerių.

Varde “Laisvės” gaspado- 
riaus aš prašysiu visų “Lais
vės” skaitytojų kooperuot su 
manim kaslink gavimo naujų 
skaitytojų dėl mūsų darbinin
kiško dienraščio “Laisvės.” Aš 
ščyrai pasišventęs dėl “Lais
vės” pasidarbuot laike vajaus 
per tuos du mėnesius. Eidami į 
miestą arba iš miesto, užeikite 
pas mane pasikalbėti, o ir už 
“Laisvę” pasimokėt, ir apie 
tai, kaip galima būtų gauti 
naujų skaitytojų dėl “Lais
vės.”

Apart to, artinasi “Laisves” 
koncertas, kuris įvyks sekma

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas * rengia pasilinksmini
mo balių. Įvyks šeštadienį, spalių 
31 d., Kliubo kambariuose, 
Court St. Pradžia 8 
čiai kviečia visus 
apylinkes dalyvauti, 
praleisti ir pasišokti 
kestros. Naudą šio parengimo suži
nosite

NEWARK, N. J.
Kviečiame visus Sietyno 

narius susirinkti ketvirtadienį, spa
lių 29 d., įvyks specialės pamokos. 
Taipgi sužinosite choro stovį, kas 
bus veikiama ateityje. Kviečiame ir 
visus rėmėjus dalyvauti. Prie choro 
gali prisirašyti netik newarkieciai 
bet ir iš apylinkės miestelių. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti. — 
Casper. (253-254)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, spalių 31 d., bus

doma paveikslas “This is the Ene
my.” Taipgi kalbės militarinis ana
listas Kap. Sergey N. Kournakoff, 
autorius — “Russia’s Fighting For
ces” ir kiti žymūs kalbėtojai daly
vaus. Pelnas bus skiriamas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti. Įvyks Bushnell 
Memorial Hall. Pradžia 8:15 v. vak. 
Įžanga 55c. Kviečiame dalyvauti.

(253-255)

DETROIT, MICH.
Atydai Am. Liet. Kongreso Orgs. 

ir Delegatams. Dėl tam tikrų sąly
gų, nėra man galima pasiųsti atski
rai pranešimus visiems, tai paimu 
adarą kelią per visus laikraščius, 
apie būsimą susirinkimą, ALK, ku
ris įvyks Draugijų salėje, ketvirta
dienį, spalių 29 d., 8 v. v. Taigi, pra
šau visų delegatų dalyvauti. — J. 
Danta, Šekr. (253-254)

ROCHESTER, N. Y.
Speciale vakarienė bus duodama 

spalių 31 d., Gedemino Salėje, 575 
Joseph Ave., 6:30 v. v. Bilietas 75c. 
Gedemino Draugija kviečia visus 
dalyvauti. (253-255)

WORCESTER?MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brookiyne

Spalių 18 d. įvyko labai įdo
mios prakalbos, Rusų Darbie- 
čių Svetainėje, 706 Hallett St. 
Kalbėtojum buvo “Russky Go
los” redaktorius, iš New Yor- 
ko. Jo tema buvo, kodėl nė
ra antro fronto Europoj prieš 
nacius? Visų pirma kalbėtojas 
pareiškė, kad jam daug svar
biau sužinoti čia susirinkusių
jų nuomones linkui to klausi
mo, negu savo mintis išreikšti. 
Kalbėtojas palietė labai opius 
šio kritiško mcrtnento klausi
mus, ir stengėsi patiekti susi
rinkusiai publikai ko šviesiau
sių informacijų.

Čia nors trumpai mėginsi
me paantrinti kalbėto j aus pa
liestus klausimus. Pirmas, ko
dėl nėra antro fronto ir ar 
Roriševeltas, J. V. prezidentas, 
su W. Churchilliu, priešingi 
antram frontui?

Kalbėtojas nurodė, kad šis 
karas yra žmonių karas, bū
tent, už žmonijos likimą. Tai
gi, kiekvienas žmogus, įkai
nuojantis savo laisvę, privalo 
dėti visas pastangas, kad šis 
karas būtų laimėtas sąjungi
ninkų pusėje.

Buvo paliestas klausimas,

irživi

NOTARY
PUBLIC

•^esas.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatikų, anglų kalboj, apd. $3.25 
Geografija, žemės Aprašymas, 

puslapių 464........................ $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ...   25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

rimai ..........................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

Dalis I .......................................50
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

darymai ............................ X..... .25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai ..........................................25
Graži Pasakų Knygelė, Vyskupo

Valančiaus ....................................20
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai .35 
Sveikata Ligoniams, aprašo viso

kias žoles ................................. 25
Lietuvių Macochas ir jo darbai .15 
Žolės arbatos- formoje, kurios pa

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever ................................. .....
Nesišlapink Lovoje Miegant .... 
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 line. 
Cukrinės Ligos — Diabetes .....
Nemalonaus Kvapo ..............
Kad Galėtum Gerai Miegoti .....
Ramatų ir Sausgėlos ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo ....................
Dusulio bei Mainų Asma ...........
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailių Arbata ...............................
Mąžįna Svarumą Nutukėliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI DRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS

660 Grand Street
PAŠARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

~.r-

f

1
'iI

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

T 
F*
Ii

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.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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.85 

.60 

.60 

.60

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau __ , 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvdiriom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

: MATEUSAS SIMONAVICIVS
• Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
• ----v--------------
• Vietos irimportuo-
• tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius.
• Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

B

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

J 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
• Blokas nuo Hewes St elevelterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508
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Aukos Sovietų Sąjungai Už Ką Gi Pažangūs Žmones
Gelbėti Turėtų Balsuoti?

Laike masinio mitingo, įvy
kusio 23 d. spalių, Grand Pa
radise salėje, surinkta aukų 
nuo sekamų asmenų :

Per Ig. Bečį, iš Elizabeth, 
N. J., priduotas čekis, sumoje 
$79.

Dr. ir Mrs. Kaškiaučiai, 
Newark, N. J., $25.

P. F. A. G., $20.
Po $10: Doris Tamelis, A. 

Skirmontas, fotografistas J. 
Stokes.

Po $5: O. Cibulskienė, M. 
Simonavičius, J. Urbonas, S. 
Sasna, V. ir O. Čepuliai, K. D. 
Dzevečka, Bevardis, G. Ware- 
son, A. Mureika, P< Paltana
vičius, M. Klimas, Juozas Be- 
naitis, Geo. Stasiukaitis, V. ir 
A. Paukščiai, K. Mockus, John 
Kelly, St. Vasiliauskas, Mary 
Wilson, Mrs. Balčiūnienė, Ele
na Bepirštis, $3.

Po $2: J. Balčiūnas, J. Za
leckis, Wm. šibeika, Geo. Kli
mas, Purvėnai, J. žemaitis, V.
Balkus, F.
V. Bunkus,

Bepirštis, Rainiai,

kevičius, K. Jakštys, Malinaus
kas, Navikas, Bernotą, K. Sun- 
gaila, S. Titenis, R. ir E. Miza- 
rai, M. Stakov, Juknys, I. Sut
kus, P. Grabauskas, V. Rudai
tis, J. Dainius, R. Matusevi
čius, A. Pavidis, A. Bakūnie- 
nė, A. Gustaitis, Baltrušaičiai, 
Kairys, Mr. & Mrs. J. Rukšte- 
lis, Dobilas, J. Vinikaitis, Vi- 
nikaitienė, G. Marčiukas, B. 
Navickas, Joseph Merk, J. 
Nauda, G. Cirvinskas, F. čika- 
navičienė, J. Galianskas, J. 
Steponaitis, A. Linkus, Mrs. 
Linkus, A. Linkus, Jr., May F. 
Merk, K. Viltrak, K. Žemai
tienė, Elizabeth Kosmąch, 
Zablackienė, Kalakauskienė, 
A. Stakovienė, P. Gustaitis, 
Jurgis Kairukštis, T. Repšys, 
Elzbieta Granickienė, M. Ge- 
lumbauskienė, H. Kanaporie- 
nė, S. Ruzgia, C. Nečiunskas, 
Babarskis, Eva Gailiūnas, Kaz. 
Daukšas, J. Laimikis, P. Ribo- 
kas, Mr. ir Mrs. Brown. Anne 
Sholl 75c.

Po 50c.: K. šolomskienė, P.
O. Titanis, J. Mur-! Višniauskas, Mrs. Walmus, M.

niakas. M. Kraujalis $1.25.
Po $1: M. Akstinas, Geo. 

Klikauskas, P. Jankauskas, J. 
Velička, A. Bimba, D. M. šo- 
lomskas, A. Balčiūnas, J. 
Weiss, J. Nalivaika, V. šibei
ka, J. Grubis, Ig. Arlauskas, 
V. Janauskas, A. Šidlauskaitė, 
S. Griškus, Glaukaitis, J. Dir-1 
velis, J. Pluščauskas, F. Vait-į 
kus, A. Briedis, J. čėsna, J. | 
Kalvaitis, A. Bepirštis, Gus 
Diržulaitis, H. Zablackas, J. 
Gasiūnas, Meškėnas, W. Ker- 
šulis, Valinčius, P. Petraitis, J. 
Diržis, Juodzevičius, Pliorai- 
tienė, M. Vaičekauskaitė, K. 
Rušinskienė, A. Sinušas,» K. 
Jotauta, S. šablauskas, Yump- 
lot, Semėnienė, J. Kilbauskas, 
P. Lileikis, J. Gadauskas, K. 
Balčiūnas, A. žalkauskas, A. 
Strogas, J. Pranaitis, L. Pet

Kulikienė, A. Mieliauskas, J. 
ir B. Sukackai, J. Aleksynas, 
V. Macy, C. Macy, Rdmavičius, 
V. Mikulėnas, Mažilis, A. Ve
lička, Ruškyns, Pranaitienė, C. 
Bender, Draugė, Draugas, U. 
Sinkevičienė, O. Vitneris, J. 
Koris, J. Tamkus, Draugė, J. 
Reinhardt.

Viso aukų surinkta (su 
smulkiais) $405.79.

Širdingai tariame ačiū vi
siems, kurie aukavote šiam 
tikslui, taipgi ačiuojame Aido 
Chorui, mokytojai Aldonai 
Anderson, A. Klimaitei, B. ša
linkite!, Geo. Klimui (už mic
rophone) ir visiems kalbėto
jams už puikią’ kooperaciją.

Rengimo Komisija,
Liet. Kom. Sovietų Sąjun
gai Gelbėti, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

USNYS

P. Ventą ir J. Siurbą 
Kartu Išleisime 
Kariuomenėn

Trys Tūkstančiai Žydų 
Pagerbė Einstein ir 

Parėmė Sovietus

Pirmadienio vakare įvyko 
nepaprastai įdomus susirinki
mas Brooklyn© Academy of 
Music svetainėje. Jį sušaukė 
Komunistų Partija. Kalbėtojų 
buvo daug ir labai gerų. Viši 
dėstė dabartines karo proble
mas ryšyje su būsimais valdi
ninkų rinkimais New York o 
valstijoje.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
Israel Amter,’ komunistų kan
didatas į New Yorko valsti
jos gubernatorius. Taipgi kal
bėjo komunistų kandidatai į 
kongresmanus — Benjamin J. 
Davis ir Elizabeth Gurley 
Flynn. Nepaprastai konstruk- 
tyviška, mano supratimu, pra
kalbą pasakė Robert Minor, 
narys Kom. Partijos Centrali- 
nio Komiteto.

Problema yra tokia, kad de
mokratai su savo Bennettu ir 
republikonai su savo Dewey 
aiškiai atstovauja reakcines 
jėgas. Todėl, kalbėtojai pa
brėžė, už juos balsuoti nerei
kia. Geriausia pažangūs žmo

nės padarys ir daugiausia pa
sitarnaus karo pastangoms, 
jeigu jie savo balsus atiduos 
už Atmerį, Davis ir Flynn. Tai 
bus parodymas, kad New Yor
ko žmonės nepasitenkinę se
nųjų partijų kandidatais ir pa
siryžę nepasiduoti užmačioms.

Komunistai tik tuos tris 
kandidatus ir teturi šiuose rin
kimuose. Bet renkama bus 
daugiau valdininkų. Reikia 
balsuoti už tuos, kurie yra aiš
kiai pasisakę už karo pergalę, 
už pilną rėmimą Roosevelto 
politikos. Tokiais kandidatais, 
pavyzdžiui, yra Poletti, O’
Leary ir Epstein, kurie kandi
datuoja ant demokratų parti
jos ir Darbo Partijos tikietų. 
Už juos reikia balsuoti. (Ep
stein yra tik ant demokratų ti- 
kieto.)

Taipgi pasirinkdami ir nu
balsuodami, New Yorko žmo
nės parodys savo politinį su
brendimą, teigė kalbėtojai, ir 
tinkamai susimobilizuos padė
jimui šį karą laimėti trum
piausiu laiku. Rep.

Kviečiame į Žaismių 
Vakarą

V. Ulchikas Siunčiamas 
Oficierių Mokyklon

šio ketvirtadienio vakarą, 
spalių 29-tą, Laisvės salėj 
įvyks smagus populiariškos 
žaismės vakarėlis. Jį rengia 
Moterų. Apšvietos Kliubas ir 
mezgėjos brooklyniečių lietu
vių karių Kalėdų fondo nau
dai, iš kurio norime pasvei
kinti lietuvius karius bent su 
maža dovanėle šventėmis.

Apart žaismių, bus užkan
džių ir arbatos. Kviečiame 
žaismių mėgėjus ir žiūrėtojus 
atsilankyti.

Moterų Komisija.

Sidabrine “Pare”

Maspethietis Vincas Ulchi
kas, korporalas, šiomis dieno
mis siunčiamas į oficierių mo
kyklą įgyti aukštesnį karinį 
mokslą.

Vincas civiliniame gyvenime 
buvo veiklus Aido Choro ir 
Maspetho LDS jaunimo kuo
pos narys. Skaitlingi jo drau
gai džiaugiasi Vinco pavyz
dinga tarnyba kariuomenėj ir 
linki jam ko geriausios klo
ties ir ateityje. •

Apsivedė J. Jakule- 
vičius

Kas yra usnis? Tai nepagei
daujama spygliuota žolė, loty
niškai vadinama — Carduus 
Crispus. Lietuvos žemdirbiai 
tos žolės nekenčia, prie pirmos 
progos stengiasi ją prašalinti, 
išravėti. Kur dirvožemis rie
besnis, geresnis, ten ir usnis 
geriau tarpsta nustelbdama 
naudingus javus, nučiulpia 
dirvožemio trąšą. Kur dirvože
mis “biednas,” ten ir usnys 
nususę. Kaip matote, usnis 
nenaudinga žolė ūkininkui, 
netinkanti pašarui. O vis tiek 
ji auga, vargindama ūkinin
kus.

Mūsų viešajam lietuviškam 
gyvenime Jungtinėse Valstijo
se mes turėjome visuomet pa
kankamai “usnių.” Prasidėjus 
antram pasauliniam karui, tų 
“usnių” užderėjo.

Tik pasiskaitykite, ką rašo 
tūlas T. B. savaitrašty “Ame
rika” iš liepos 31 d., šių, metų, 
ant pirmo puslapio špaltoje 

J“Štai Kaip.” Jis klausia: “Kur 
tie Lietuvos piliečiai?” ir to
liau sako: —

“Rašau žodį broliams lietu
viams — Lietuvos piliečiams, 
pats būdamas Lietuvos pilie
tis. Mūsų būrys čia nėra toks 
didelis, ir visi, rodos, turėtu
me jausti tautinę, visuomeninę 
ir kultūrinę atsakomybę už 
savo šalį. Tačiau taip nėra. Tą 
atsakomybę ir viešą darbą ne
ša tik keletas: jiems ir laik
raščiai, ir paskaitos, ir rinklia
vos — visa kas į jų rankas su
mesta. O kiti? Kiti sulindo į 
skyles, išnyko visai iš akira
čio. Ką jie veikia? Spaudoj, 
susirinkime, tautinėj akcijoj 
jų negirdėti. Ne vienas jų ty
liai sau pinigėlius kalasi. Bro
liai!” jis surinka, “Lietuvai 
reikės parodyti ne jūsų dole
rius, bet jūsų darbus. . . Ar ne
reikės jums tada raudonuoti?”

Matote, ponui T. B. pikta,

kad Lietuvos piliečiai ištrūkę 
iš baisaus karo ir prisiglaudę 
Jungtinėse Valstijose dirba 
naudingą darbą. Ypač dabar, 
kada darbininkai labiausia 
reikalingi. Ponui T. B. norėtų
si, kad visi Lietuvos piliečiai, 
karo tremtiniai, elgetautų, ki
taip sakant užsiimtų rinkliavo
mis. Tai gėda taip samprotau
ti. Reiškia, jūs, Amerikos lie
tuviai, kariaukite už mūsų rei
kalus, • duokit mums aukų, kad 
mums nereikėtų raudonuoti 
sugrįžus į Lietuvą. O kaip jūs 
atkeliausit į Lietuvą pasisve
čiuoti, mes jus apkrausim viso
kiais mokesčiais.

Senas Lietuvis.

Anthony Cramer, buvusio 
bundo nario, įkaitinto globoji
me nacių sabotažninkų, byla 
prasidės lapkričio 2-rą.

Drg. P. Marcinkevičius x 
Sveiksta

Laisvės skaitytojas ir darbi
ninkiško judėjimo geras rėmė
jas, drg. Pranas Marcinkevi
čius iš Great Neck randasi 
Parson ligoninėj, Flush inge. 
Spalių 19 d. padaryta jam 
operacija. Spalių 25 d. nuvy
kome į ligoninę jį aplankyti. 
Pasirodo, operacija atlikta 
sėkmingai, drg. Marcinkevi
čius jaučiasi pusėtinai gerai. 
Ir jeigu taip jausis, kaip da
bar, tai tikisi, kad lapkričio 
1 d. apleis ligoninę. Bet dar 
praeis keletas savaičių, kol ga
lės grįžti prie savo seno darbo.

Linkėtina draugui Marcin
kevičiui greitai pasveikti.

V. Paukštys.

• Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR •

• Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio •
J Užeikite ir apžiūrėkite mūsų J
• Speciali kareiviams dovanų departmentą •

Jau buvo minėta Laisvėj, 
kad Povilas Venta, Laisvės 
spaustuvės technikas, Aido 
Choro narys, tapo priimtas ir 
išeina Jungtinių Valstijų ka- 
riškon tarnybon lapkričio 7-tą.

Dabar sužinota, kad beveik 
tuo pačiu laiku išeina ir Jonas 
Siurba, LDS Centro sekreto
rius, taipgi seniau buvęs Lais
vės ir LDS organo Tiesos re
daktorius.

Kadangi tie abu veikėjai iš
eina tuo pačiu laikotarpiu iš 
dviejų, po viėnu stogu esamų 
įstaigų, kad jų draugai, su ma
žomis išimtimis, abiejų tie pa
tys ir kad sunku surasti dienų 
kiekvienam atskiras išleistuves 
suruošti, tad jų dviejų išleistu
vės rengiamos bendrai.

Tos dviejų veikėjų, Povilo 
Ventos ir Jono Siurbos, išleis
tuvės įvyks lapkričio 3-čią, 
rinkimų vakarą, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Prašome jas pasižymėti savo 
kalendoriuje ir apie tai pra
nešti kitiems.

LDS ir Laisviečių Komisija.

Petras Čepas Išvyko 
Į Savo Paskirtį

- -
Petras Čepas, maspethietis, 

gavo naują paskirtį kariuome
nės dalinyje ir pereito pirma
dienio popietį išvyko kempėn 
eiti savo pareigas kaipo ant
rasis leitenantas. Jo tėvai ir 
giminės, o taip pat jo draugai 
aidiečiai, LDS nariai ir laisvie- 
Čiai džiaugiasi Petro sėkmin
ga tarnyba.

Pereitą sekmadienį pokilin 
pagarbai pabėgėlio nuo naciz
mo mokslininko Alberto Eins
tein ir paramai Sovietų Sąjun
gos, viešbutyje Commodore, 
New Yorke, susirinko 3,000 
žydų, visokių luomų ir pažiū
rų, pradedant baronu de Rot- 
child, baigiant eiliniais Rusijai 
Karo Pagalbos žydų Tarybos 
darbuotojais.

Einstein dėl silpnos sveika
tos negalėjo pribūti mitingan, 
tačiau prakalbą pasakė per te
lefoną, ragindamas žydus vi
somis išgalėmis remti Sovietų 
Sąjungą.

Garsusis mokslininkas iš
reiškė pagarbą Sovietų moks
liniams atsiekimams, be ko, 
sakė jis, negalėtų taip atsilai
kyti prieš užpuoliką, kaip at
silaiko. Taipgi pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga daugiausia 
dėjo pastangų s u d a r ymui 
tarptautinio saugumo ir pir
mutinė stojo kovoti prieš fa
šizmą.

Mitinge surinkta virš $80,- 
000 Sovietų Sąjungos pagal
bai. Apart žymių žydų kalbė
tojų, taipgi kalbėjo vyskflpąB 
Francis J. McConnell ir kiti 
krikščionys kalbėtojai.

Paskelbus su lapkričio 1-ma 
pakilsiant degtinės kainoms, 
alkoholinių, gėrimų pardavėjai 
šiomis dienomis daro didelį 
biznį. Tarpe skubinančių kos- 
tumerių esą dvi moterys per 
kiekvieną vyrą.

Iš Washington© gauta alie
jumi prekėjams blankų ir U- 
vežiojamos po miestą. Pirma
dienį prasidės aliejaus kurui 
pirkėjų registracija.

Praeitą šeštadienį, spalių 24 
d. Laisvės patrijotai Kauli
niai, Cedronai ir Stumbriai su
ruošė geriems savo prieteliams 
Kaminckams 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių siur- 
prizinę parę, šapo 1 o - Vaigi- 
nio svetainėj.

Svečių prigužėjo pilnutėlė 
svetainė, suvirš dviejų šimtų. 
Rengėjai visą vakarą sparčiai 
darbavosi priiminėdami ir vai
šindami svečius.

Gerai įpusėjus vaišėms, drg. 
Kaulinienė paprašė svečių pa
silaikyti ramiau. Salėj nusto
jus ūžesiui, pati pares inicija- 
torė palinkėjo jubilėjantams 
daug laimės ir gražaus gyveni
nio dar sveikiems sulaukti ki
tų dvidešimt penkių metų. 
Taipgi ir daug kitų sveikinto
jų siuntė jubilėjantams linkė
jimus.

Paskiau buvo pakviesti ir to 
vakaro jubilėjantai Kaminc- 
kąi tartį keletą žodžių. Patys 
Kaminčkai dėkojo visiems sve
čiams už taip gausų atsilanky
mą ir rengėjams už surengimą 
jiems parės, kurios jie visai 
nesitikėjo susilaukti.

Po visų kalbų, Kaulinienė 
įteikė gražų gėlių bukietą, 
pilną priraišiotą dolerių. O 
paskiau tęsėsi šokiai iki vėly
bos nakties, prie geros orkes- 
tros. Buvęs.

Brooklyno veikiantysis pro
kuroras Hughes skelbia, kad 
surasta ir areštuota trys jau
ni piktadariai, nušovusieji po- 
lįcistą Leon Fox pereitų metų 
vasario Į5-tą.

Praeitą sekmadienį apsive
dė jaunas brooklynietis Jonas 
Jakulevičius su Ona Naruške- 
vičiūte iš Newark, N. J. Ves
tuvių pokylis buvo svetainėj 
po num. 267 Ferry St., Newar- 
ke.

Abu j a u n avedžiai gimę 
Amerikoj, bet užaugę Lietu
voj. Jonas yra spaustuvės 
technikas.

Linkiu jaunavedžiam lai
mingo gyvenimo poroje.

š.

Kavos paskirstymas prasi
dės lapkričio 29-tą, vienam 
duos svarą per penkias savai
tes.

g * LIETUVIŠKAS ★ |

TR AKTYRIUS
B (VALGYKLA IR ALINE) g 
g Rheingold Extra Dry Alus g 
8 Didelis pasirinkimas visokių 8 
g Vynų ir Degtinės 8 
g Importuotų Ir Vietinių 8 
8 Kasdien Turime g 
§ KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
I JUOZAS ZEIDAT | 
8 Savininkas 8
g 411 Grand St. Brooklyn g j

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ĄCW pf Ą., Siuvėjų Unijos Liet. 
54 Skyriaus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 28 d., 7:30 v. v. 
ŽM Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Unibn' Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti, nes yra svarbių reikąlų. — C. 
Nečiunskas. . ’ (252-253)

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

j ROBERT LIPTON BROOKLYN, N. Y. •
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173 J

• ••••••••••••••••••••••<•«>••••••••••

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj specialj 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

Akiniai 
už $7.50 f

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451
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