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Kai pijanistas Vytautas Ba
cevičius atvyko Amerikon, fa-

bpony Laivynas dar (AMERIKOS MARINI NICAI
*«••••■« A - ■ /i 11 Ibalai jį visaip dergė.

Dabar, kai Bacevičius nuzu- 
jo pas fašistus ir pradėjo pri- 
silaižinėti tokios pačios 1__
gorijos vėjo pamušalui, Tyslia- 
vai, tai jis jau geras, jau mu
zikas, jau, pijanistas!. 
greitai smeton-naciai 
praregėjo!

Bacevičius apsiėmė skam
binti fašistų laikraščio koncer
te. Gerai! Gal po koncerto 
virtuozas nepamirš ir kai ku
rių organizacijų, 
kadaise gelbėjo.

Fašistai bagoti. 
sumesti daugiau, 
ninkai.

Atakuos Guadalcanal^
kate-! Washington, lapkr. 3. — 

Amerikos laivyno sekreto
rius Knox įspėjo, kad Japo- 

Kaip nija turi galingą karo lai- 
šviesąlvyną ir kad jis dar sugrįš 

atakuot amerikiečius Gua
dalcanal srityje, nors Ame
rika iki šiol laimėjo mūšius 
tenai.

Bet to neužtenka, 
vėjo pamušalas šitaip rašo:

“Atvykęs j Ameriką, Vyt. 
Bacevičius buvo patekęs ‘į ko
munistų žabangas...* Beveik

kurios jam ry n, Prezidento Padeje-Jie Kali jam į *
kaip darbi !

Pakalikus Amerikoj

Amerikos krantą bando pasi
gauti sukčiai . . . Bacevičius 
greitai apsižiūrėjo, į kokią 
‘kompaniją’ jis buvo patekęs. 
Šiandien jis nieko bendro ne
turi su komunistais.”

J kokias gi “komunistų ža
bangas” jis pateko? Bacevi
čius atvyko pusnuogis, — na, 
ir tie žmonės, kuriuos jis vadi
na “komunistais,” rinko aukas 
ir už jas nupirko jam ©verkau
tą.

Bacevičius neturėjo pinigų, 
“komunistų” organizacijos 
jais bandė virtuozą aprūpinti.

Bacevičius važinėjo po ko
lonijas, — komunistai jam 
rinko aukas ir sakė: “še, vir
tuoze! Tu esi biednas, o mes 
dirbame, tai dalinamės pasku
tiniu centu su tavimi . . .”

Taigi, atvykęs į Ameriką, 
Bacevičius pateko ne į žaban
gas, bet i naują ©verkautą!

Washington. — Specialis 
prezidento Roosevelto pa
dėjėjas, Eugene B. Casey, 
rašydamas Karinės Gamy
bos Tarybos žiniose, pirm 
šių rinkimų, pareiškė, jog 
Amerikoje vis dar yra 
“Cliveden lizdo ponelių, ku
rie norėtų susitaikyt su fa
šistų Ašim, duot jai nuolai
dų ir vest biznį su Hitleriu.”

Dabar jie vėl tęsia darbą, 
kurį buvo pradėję pirm ja
ponų užpuolimo ant Perlų 
Uosto, besistengdami “su- 
ardyt tautinę mūsų vieny
bę. Jie, meluodami ir kan
džiodami, kritikuoja val
džios pastangas savo šaliai 
apginti; jie, kaip kokie gon- 
čai, užpuldinėja” tuos, ku
rie darbuojasi karui dėl A- 
šie^ sunaikinimo, kaip rašo 
Casey.

Tai yra Judošiai, Kvislin- 
gai ir Lavaliai, sako Casey.

ATMETE JAPONUS DVI
MYLIAS ATGAL

_______________ 4

Jungtinių Valstijų Submarinai Sunaikino dar Septynis 
Priešų Laivus Artimuose Japonijai Vandenyse

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 2.—Laivyno pranešimas num. 

178 sako:

Naciai Draftuoja 
Rolandus Karan

London, lapkr. 3. —Gauta 
žinia, jog vokiečiai Holandi- 
joj nusprendė varu imt ka
riuomenėn holandus nuo 20 
iki 45 metų amžiaus ir siųst 
juos į karo frontą prieš So
vietus. ,

Pirmiau naciai šaukė ho
landus savanoriai stot į Hit
lerio armiją, bet labai ma
žai tokių savanorių tegavo.

SOVIETU KARIUOMENE
APLEIDO AAIČIKA. BET 

LAIMI TIES TUAPSE
Raudonarmiečiai Pažygiavo Pirmyn Tuapse Srityje, 

Taip Pat Stalingrado Fronte ir Mieste

Kai Bacevičius viską ap- 
gramdė, tuomet, kaip ir tinka 
tos rūšies virtuozui, jis užrietė 
uodegą ir nubarškėjo pas fa
šistus.

Tačiau netikiu, kad bet vie
nas padorus žmogus dėl to sie- 
lotųsi.

Komunistai pradėjo į tą 
paukštį žiūrėti skersai, kuo
met jis parodė savo tikrąsias 
plunksnas. (Apie tai būtų ga
lima daug kas pasakyti.)

“Komunistų žabangos” Ba
cevičiui buvo tokios: jis buvo 
atėjęs pas juos neprašytas ir 
išėjo — nevarytas.

Bacevičius susiženijo su fa
šistine “Vienybe” ir dabar jie 
leidžia medaus mėnesį. Todėl 
nenuostabu, kad “Vienybės” 
redaktorių pagavo karštligė. 
Vis tai iš didelio ekstazo!

Australai ir Ameri
kiečiai Atėmė iš 
Japonų Kokodą

TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo veiksmų pasekmes prieš japonus Tolimųjų Rytų 
vandenyse:

Nuskandinta du dideli žibaliniai japonų laivai, vie
nas stambus keleiviniai-prekinis laivas, du vidutiniai 
prekiniai laivai, du maži krovinių laivai.

Sužalota ir padegta vienas prekinis japonų laivas, per
taisytas į lėktuvlaivį; vienas naikintuvas ir vienas vi
dutinis žibalinis laivas.

Laivyno departmentas dar pirmą kartą praneša apie 
šiuos žygius.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Spal. 30. — Jungtinių Valstijų orlaiviai tris kartus 

atakavo priešų pozicijas Guadalcanal saloje.
Penki amerikiniai Grumman Wildcats lėktuvai atrė

mė šešis japonų Zero lėktuvus kovotojus. Keturi prie
šų lėktuvai buvo nušauti žemyn. Visi mūsų lėktuvai iš
liko sveiki, nėkiek nesužaloti.

Ant žemės Guadalcanal saloje nebuvo jokių karinių 
veiksmų.

Naktį spalių 30-31 mūsų Douglas Dauntless bomba- 
nešiai smigikai atakavo priešų pozicijas Guadalcanal 
saloje.

Lapkr. 1. — Amerikiečių Grumman Wildcats lėktuvai 
atakavo japonų įrengimus Rekata Įlankoje; apšaudė 
priešų pastatus ir sukėlė gaisrą; sunaikino penkis ja
ponų lėktuvus pajūryje. Mūsų lėktuvai buvo kiek pa
žeisti smarkia ugnim iš japonų priešorlaivinių kanuolių, 
bet visi sugrįžo į savo stovyklą. ,

Nedidelė grupė Jungtinių Valstijų marininkų, remia
ma mūsų Boeing Lekiančių jų Tvirtovių, perėjo per 
Matanikau upę Guadalcanal saloje ir užpuolė japonus 
linkui vakarų. Viena mūsų marininkų banga pažygia
vo dvi mylias pirmyn, nukentėdama, palyginti, mažai 
nuostolių.

Jungtinių Valstijų kovos lėktuvai ir bombanešiai smi
gikai Guadalcanal saloje per dieną atakavo priešų po
zicijas. Buvo nutildyta japonų artilerijos ugnis ir prie
šai, kaip pranešama, mažu-pamažu traukiasi atgal.

Tūkstančiai Nacių, 
Apsupti Angly, Ne

pajėgia Ištrūkt
Cairo, Egiptas, lapkr. 3. 

— Keli tūkstančiai vokiečių 
tebėra Misomis pusėmis ap
supti anglų-australų, kaip 
kokiame maiše, tarp Eidi 
Abd el Rahman, Tel el-Ei- 
sa ir Viduržemio Jūros 
šiauriniame gale EI Ala- 
mein linijos, E’gipte.

Apgulti naciai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
kartotinai, žūt - butiniai 
kontr - atakavo anglus, 
stengdamiesi prasimušt lau
kan iš apsupimo. Anglai at
mušė atgal visas hitlerinin
kų atalę&s, '. . . ., j.

Siaučia mirtinos kautynės 
tarp anglų ir fašistų tankų. 
Rommelio naciai nukentėjo 
daugiau nuostolių negu ang
lai. Bet vokiečiai metasi į 
vis naujas ir naujas kontr
atakas.

Pietiniame gale EI Ala- 
mein linijos anglai - austra
lai vėl pažygiavo pirmyn 
prieš vokiečius ir italus.

LDS veikiančiuoju sekreto
riumi (vietoje išėjusio kariuo
menėn Jono Siurbos) bus Jo
nas Gasiūnas. Taip nutarė 
LDS Centro Valdyba.

Jonas Gasiūnas kadaise bu
vo APLA sekretoriumi. Be to, 
jau kelinti metai, kai jis reda
guoja LDS organą. Jis todėl 
su fraternalių organizacijų 
reikalais yra apsipažinęs ir 
galime pilnai pasitikėti, kad 
savo pareigas atliks.

Dabar svarbu tik tas, kad 
mūsų LDS nariai gerai koope
ruotų su sekretorium ir su vi
sa LDS centraiine raštine.

Kitą svarbų dalyką LDS 
Centro Valdyba nutarė: pa
siūlyti ALDLD ir Meno Sąjun
gos Centro Komitetams suda
ryti vieną centrą, vieną Tary
bą ar kaip ją pavadinsime, ku
ri vadovautų mūsų visam pa
žangiajam lietuviu judėjimui.

Iki šiol mes neturėjome to

Australija, lapkr. 3. — 
Australų ir amerikiečių ka
riuomenė užėmė Kokodą su 
orlaivių stovykla šiauriniuo
se Owen Stanley kalnyno 
šlaituose, saloje New Gui
nea, ir toliau vejasi japo
nus, kurie traukiasi atgal 
linkui Oivi, kaip praneša 
generolo MacArthuro šta
bas.

Oivi yra kaimas su lėktu
vų stovykla už kelių mylių 
į šiaurius nuo Kokodos.

JAPONAI ATMESTI 32 
MYLIAS ATGAL

Vasarą japonai buvo tiek 
nužygiavę pirmyn, kad jiem 
teliko tik 32 mylios iki Por
to Moresby, svarbiausios 
talkininkų stovyklos toj sa- 
loj.

Per 39 paskutines dienas 
talkininkai atmetė priešus 
daugiau kaip 30 mylių at
gal. Du dideli japonų laivai 
mėgino įgabent 7,000 sa
vo karių, bet Amerikos 
ir Australijos orlaiviai už
kūrė jiem tokią ugnį, kad 
priešai spruko atgal.

"Laisvės" Metinis 
Koncertas

Dėl vietos ankštumo šioje laidoje nieįdėjome “Laisvės” 
Koncerto skelbimo.

Prašome įsitėmyti, kad Koncertas įvyks šį sekma
dienį, lapkriči.o-Nov. 8 d., Labor Lyceum Salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

žymiausi Amerikos lietuvių talentai dalyvaus progra
moj: Algirdas Brazis iš Chicagos, Birūta Ramoškaitė 
iš Hartfordo ir kiti solistai ir grupės.

Įžanga $1.10 rezervuotom sėdynėm ir 83c nerezervuo- 
tom. Koncertas prasidės 3:30 vai. dieną. Po Koncerto 
bus šokiai. Vien tik šokiam įžanga 50c, įskaitant tak
sus. i

Jugoslavai Suėmė dar 
1,200 Italy Karių

Norvegę Partizanai 
Užmušė 27 Nacius

Berne, šveic., lapkr. 3.— 
Berlyno radijas pripažino, 
jog anglų kariuomenė pra- 
silaužė per vokiečių-italų 
pozicijas keliuose Egipto 
fronto punktuose.

Amerikiečiai Simai 
kino 8-nis Japonų 

Karo Laivus

Maskva, lapkr. 3. — Vo
kiečiai užėmė miestelį Nal
čiką vidurinio Kau
kazo priekalnėse, ir pasiva
rė kiek pirmyn į pietų ly
tus linkui karinio vieškelio 
einančio per Kaukazo kalny
ną. Daug skaitlingesnės 
priešų jėgos privertė sovie 
tinius kovotojus pasitraukt' 
į naujas pozicijas. Vienoje 
tik šio fronto dalyje ataka
vo raudonarmiečius dau
giau kaip šimtas nacių tan
kų, 70 orlaivių ir dideli' 
skaičius automatiškų šau
lių.

Dabar Sovietų karinome 
nė kertasi su hitlerininkais 
netolimame punkte į pietį 
rytus nuo Nalčiko. 50 tūk
stančių vokiečių ir rumunu 
atakuoja raudonarmiečių 
pozicijas.
TUAPSE SRITYJE FAŠIS

TAI DAR ATMESTI
ATGAL

Raudonarmiečiai išmušė 
fašistus dar iš kai kurių po
zicijų į . šiaurių rvtus nuo 
Tuapse,Juodosios Jūros uos
to, šiaurvakariniame Kau
kaze. Sovietinė kariuomene 
šioje fronto dalyje visur ve
da ofensvva prieš hitleri
ninkus, išskiriant tik vien? 
sektorių.
SOVIETU LAIMĖJIMAI 

STALINGRADO 
FRONTE

Raudonoji Armija atėmė 
dar tūlas pozicijas iš fašis
tu į šiaurių vakarus ir J 
pietus nuo Stalingrado, o 
pačiame mieste atgriebė 
nuo priešų kelis trobesius.

DIDŽIULIAI PRIEŠŲ 
NUOSTOLIAI KAUKAZE

Sovietų komunistu laik
raštis Pravda skaičiuoja, 
kad Mozdoko anvgardoj, vi
duriniame Kaukaze, rugsė
jo ir spalių mėn. vokiečiai kazo fronte, būk naciai jau 
neteko 38 tūkstančių ka- užėmę. Stalingradą.

riuomenės, užmuštų, sun
kiai sužeistų ir nelaisvėn 
paimtų. Tuo pačiu laiku na
ciai. ten prarado kelis šim
tus tankų.

KO NACIAI SIEKIĄ
Hitlerininkai desperatiš

kai stengiasi prasimu^ į 
pietų rytus nuo Nalčiko iki 
meisto Ordžonikidzes, nuo 
kurio eina du didieji kari
niai vieškeliai per 18 tūks
tančių pėdų aukščio kalnus, 
vienas į Kutaisą, antras į

VOKIEČIŲ SKELBIMAI
(Nacių komanda gyrėsi 

per Berlyno radiją, kad jie 
jau praeitą ketvirtadieni 
užėmę Nalčiką, o lapkr.. 3 
d. sakėsi užėmę miestelį A- 
lagir, apie 25 mylios oru ir 
45 mylios keliu nuo Or
džonikidzes, kur prasideda 
karinis vieškelis. Alagiro 

I užėmimą niekas kitas nepa
tvirtina.) . /

Sovietai pripažįsta, kad 
Nalčiko plokščiakalnyje su
sidūrė sunki padėtis rau
donarmiečiams, kuriuos i- 
nirtusiai atakuoja nepalygi
namai didesnės jėgos f ašis-1 
tų pėstininkų, tankų ir or
laivių.

NEIŠDEGĖ NACIŲ 
PLANAI

Sovietinės kariuomenės 
sučiupti dokumentai nacių 
komandos ir liudijimai pa
imtu nelaisvėn vokiečių ro
do, kad hitlerininkai žadeio 
užimt Grozny ir jo žibalo 
šaltinius iki rugpjūčio 24 d. 
ir užkariaut didžiausią 
Kaukazo žibalo centrą Ba
ku pirmoje rugsėjo mėn. pu
sėje. Nacių komandieriai 
sakė: “Pasiekus mums Ba
ku. karas bus užbaigtas.”

Vokiečių komanda pasa
kojo savo kareiviams Kau-» _ /■» i 1 — 1

kio centro. Jis galėtų dikčiai 
padėti skleisti kultūrinį ap- 
švietos darbą visuose Ameri
kos lietuviuose. Tokis Centras 
padėtų apsivienyti mūsų kuo
poms ir draugijoms atskirose 
kolonijose.

London. — Pranešimai iš 
Europos žemyno teigia, kad 
Jugoslavijos partizanai pa
ėmė nelaisvėn dar 1,200 ita
lų kareivių ir oficierių. Jie 
dabar apsupo pulką ir įtū
žusiai naikina jį.

Paskutinėmis dienomis 
jugoslavai pagrobė 93 faši
stų kulkasvaidžius, vieną 
tanką, kelias didžiąsias ka- 
nuoles ir kiekius amunici
jos.

Pastaruoju laiku Jugosla
vijos partizanai užmušė ir 
400 vokiečių karių.

’ Maskva. — Būrys Norve
gijos patriotų užklu
po eilę vokięčių karių vie
name kelyje Finmarken 
provincijoje, šiaurinėj Nor
vegijoje, ir šūviais iš kulka- 
svaidžių nukovė 27 nacius.

Washington, lapkr. 3. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Frank Knox

* A

pranešė, jog pagal naujau
sias patikrintas žinias ame
rikiečiai per jurų mūšį su 
japonais spalių 11-12 d. nu
skandino 3 japonų šarvuot
laivius ir 5 naikintuvus. Tai
gi padaryta priešams kur 
kas daugiau nuostolių, negu 
Amerikos laivyno depart- 
mentas tada buvo aplamai 
pranešęs.

NACIAI SAKOSI NUSKAN
DINĘ 16 LAIVŲ

London. — Anglijos vi- Nacių radijas antradienį 
skelbė, būk jų submarinai

daus reikalų ministeris nuska;dinę i6 talkininkų 
Morrison, kalbėdamąs Car- laivų, 194,000 tonų, ties ryti-
diffe, pareiškė, kad Anglija, 
pagal savo gyventojų skai
čių, pagamina daugiau karo 
pabūklų, negu bet kuri kita 
Jungtinė Tauta ar bet kuris 
fašistų kraštas.

ne Kanada. Hitlerininkai 
pasakojo, kad tie laivai vie
nu būriu plaukę su kari
niais kroviniais linkui Ang
lijos. (Niekas nepatvirtina 
šio priešų skelbimo.)

LAISVES" VAJUS
Vajįniųkės Svinkūnienė ir Meisonienė gražiai dar

buojasi; prisiuntė vieną naują prenumeratą ir daug 
atnąujinimų. - * .

A. Stripeika prisiuntė tris naujas prenumeratas ir 
geroką pluoštą atnaujinimų, bet vis dar nepralenkė 
mūsų vajininkių.

Iš didmiesčio Pittsburgho D..P. Lekavičius rašo:
“Prisiunčiu keturis atnaujinimus; vėliau daugiau 

prisiųsiu, gal ir naujų. Sunku man dalyvauti vajuje: tu
riu skaudamą koją ir per 12 valandų turiu būti savo 
krautuvėje, tai mažai laiko. Yra kiti nariai Pittsburghe, 
kurie darbuosis kitose miesto dalyse, o aš stengsiuos 
dirbti Northsideje.”

Mes esame labai dėkingi drg. Ijekavičiui ir linkime, 
kad greit sugytų kojaųr laimingai dirbti vajuje.

Sekami draugai prisiuntė naujų prenumeratų: J. 
Kazlauskas, S. K. Mazan ir J. Simutis. P. Šlekaitis ir 
A. Marshall prisiuntė atnaujinimų.

Drg. L. Pruseika, lankydamasis San Francisco, Calif., 
“Vilnies” reikalais, prisiuntė ir du “Laisvės” prenum. 
atnaujinimus.

“Laisvės” skaitytojai M. Butvilą, Phila., Pa., ir Jur
gis Pranskas, Gardner, Mass., prisiuntė po vieną nąu- 
ją skaitytoją. širdingai ačiū! Laukiame daugiau mūsų 
sakitytojų prisiųsti po vieną naują skaitytoją.

Dovanų ruožte šiandien yra:
(Tąsa 5 puslapyje)

/
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Klaidos Pataisymas
“Laisvės” N 258, lapkr. 3 d., editoriale 

paliko korektoriaus nepataisyta klaida, 
kuri sukaneveikia sakinio prasmę. Edi- 
torialo straipsnelyje antgalviu “Sukon- 
soliduoti Mūsų Jėgas”, trečiojo paragrafo 
paskutinis sakinys privalo skaitytis 
šiaip: “Pageidauta, kad visų trijų orga
nizacijų centraliniai komitetai susieitų j 
posėdį ir pasitartų, kaip tokių vadovybę, 
tokį centrą sudaryti.”

Labai atsiprašau skaitytojus dėl šios 
rinkėjo padarytos ir mano nepastebėtos 
klaidos.

“L.” Korektorius

Turkijai Gali Tekti Kariauti
Savo kalboj, sakytoj atidarant Turki

jos parlamento sesiją, to krašto prezi
dentas p. Ismet Inonu pareiškė, jog Tur
kija šiandien “yra arčiau karo negu ji 
buvo tuomet, kai dabartinis karas pra
sidėjo.”

P-nas Inonu nurodė, kad yra viena ša
lis, kuri yra pasimojusi pavergti kitas 
šalis ir dėlto nebūsią galima išlikti ra
mybėje, nes mažosios tautos taip pat no
ri laisvės, kaip ir didelės ir jos turi tei
sę prie tos laisvės.

Turkija, aišku, nėra viena mažųjų 
tautų. Jinai prisiskaito prie vidutinių. 
Bet ir jos likimui grūmoja pavojus.

Kas yra toji “viena šalis,” /kuri nori 
kitas pavergti? Aiški!, prezidentas Ino
nu nepasakė, bet galima suprasti, jog 
jis turėjo galvoje Vokietiją. Naciškoji Į 
Vokietija nori kitas šalis pavergti. Na
ciškoji Vokietija jau daug kraštų yra 
pavergusi, jų tarpe mūsų tėvų kraštą, 
Lietuvą.

Kad Hitleris turi galvoje užpuolimą 
ant Turkijos, gali būti visai natūralu. 
Reikia atsiminti, kad Hitleriui Rytų 
Fronte neinasi taip, kaip jis norėjo ir 
nori. Šių metų savo ofensyvu jis kol kas 
nieko didelio, nieko apčiuopiamo nelai
mėjo.

Afrikoje taipgi Hitleriui prastai. Jei
gu prieš kokią pusę metų atrodė, kad 
jam ten pavyks pasiimti Egiptas ir verž
tis į Artimuosius Rytus,—Palestiną, Ira
ką, Persiją, tai šiandien viskas prie
šingai eina. Šiandien anglai pradėjo sa
vo ofensyvą Egipte ir, atrodo, jiems šiek 
tiek sekasi. Greitu laiku anglai gali su
triuškinti Romellio jėgas Afrikoje.

Vadinasi, Hitleris nepasiėmė nei Kau
kazo aliejaus, nei Irako aliejaus šalti
nių. Todėl jis gali bandyti veržtis per 
Turkiją.

Galimas daiktas, kad Hitlerio agen
tai Turkijoje suorganizavo nemažą go- 
vėdą penktakolonistų. Jeigu jie ten turi 
daug Kvislingų, tai Turkiją nugalėti 
jam nebūtų labai sunku. Bet jei p. Ino
nu vyriausybė laiku apsižiūrės ir visus 
penktakolohistus išgaudys, neleis Kvis- 
lingams pasirodyti, tuomet užpultoji 
Turkija gali duoti nemažą Hitleriui 
smūgį.

Todėl Turkijos prezidentas ir ragino 
parlamentą ir savo krašto žmones stip
rinti krašto ginkluotąsias jėgas ir nuolat 
budėti.

Be abejo, turint gengsterį savo pašo
nėje, tauta privalo budėti, jei nenori būti 
užpulta ir sunaikinta.

Smetona Tebebjaurioja Amerikos 
T alkininkę

Pereito antradienio “Laisvės” nume
ryje mes rašėme apie tai, kaip Smeto
ną pasitiko vienas lietuviškas Detroito 
katalikų kunigas,—pasitiko bažnyčioje, 
kaip kokį šventąjį, o paskui fašistai ir 
jų talkininkai tam fašistui surinko virš 
$600! Dabar gavome “Vilnį” (iš spal. 
30 d.), kur aprašoma, ką tas Lietuvos

liaudies neprietelius Detroite kalbėjo, 
korespondentas žymi, kad Smetona 
“bjauriai niekino, Sovietų Sąjungą, tą 
vyriausią Jungt. Valstijų talkininkę, į 
kurią šiandien visas demokratiją my
lintis pasaulis žiūri su viltimi ir pasi
tikėjimu.” Toliau:

“Žymėtina, jogei Smetona baisiai su- 
f a 1 s i f i ka v o žinomus istorinius fak
tus, liečiančius santikius Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos; jis pakartoti
nai skiepijo klausytojams neapy
kantą ir neužsitikėjimą Tautų Vienybei 
sutriuškinimui fašizmo. Kuomet prez. 
Rooseveltas sveikina Sovietų valdžią ir 
tos šalies herojišką armiją ir skiria mi- 
lionus dolerių jos apginklavimui, tai te
kis Smetona ir jo kolegos vardu kokios 
ten misteriškos “Sąjungos” visaip išei
na prieš Jungt. Valstijų ir kitų demo
kratiją mylinčių šalių vienybę ir pa
stangas sutriuškinti fašizmą.

“Nesvarbu, ar Smetonai išvažiuojant 
iš Berlyno Hitleris palinkėjo geriausios 
kloties jo misijai ar ne, bet faktas pa
silieka nuogu faktu:

“Smetonos misija yra čia pasipinigaut 
ir stiprint kokį ten mistišką misteriš
kiems tikslams fondą, ir kenkt karo lai
mėjimui, skleidžiant neapykantą ir ne
pasitikėjimą Jungtinių Tautų vienybei, 
o tai reiškia ne ką kitą, kaip tik ištiesi
mą rankos pačiam Hitleriui.

“Gerai, kad Jungt. Valstijų valdžia 
kaip kada pagriebia už pakarpos tokius 
‘specialistus.’ Tada pasidaro saugiau 
gyvent, tada matosi drūtesnis užtikri
nimas, jogei hitlerizmui ateina skubus 
galas.” *

Jeigu Smetona šitaip kalba ir šitaip 
elgiasi,—skleidžia atvežtuosius iš Ber
lyno naciškus nuodus,—tai ar nereikėtų 
bandyti tą fašistą suvaldyti? Ar nereikė
tų tų vietų patrijotinėm lietu v. organiza
cijoms, kur Smetona šitaip kalba, pa
siųsti viešus protestus vietinei angliškai 
spaudai, parodant to hitlerininko “žy
gius?”

Mūsų kraštas gyvena didelį krizį. 
Mums reikalinga visos tautos vienybė 
karui laimėti. Bet štai atvyksta iš Ber
lyno koks nors fašistas ir; čia, naudo- 
damąsis mūsų krašto laisve,, .tebevaro sa
vo šlykščią fašistinę propagandą, tą vie
nybę ardo, bjauriai puola mūsų krašto 
talkininkus!

Kantrybė ir tolerantiškumas yra ge
ras dalykas, bet viskam turi būti saikas!

Svarbi Lietuvių Konferencija 
Chicagoje

Chicagos lietuviai šaukia svarbią kon
ferenciją,—konferenciją karo laimėjimo 
klausimu. “Vilnyje’* tuo klausimu skai
tome:

“Chicagos Lietuvių Konferencija, var
de 42 draugysčių, ir kooperuojant CIVI
LIO APSIGYNIMO MORALĖS DE- 
PARTMENTO Chicagos ofisui, šaukia 
visų Chicagos lietuvių draugysčių, 
kuopų ir kliubų konferenciją bendrini- 
mui, apvienijimui mūsų veikimo karo 
laimėjimui, rėmimui prezidento Roose- 
velto programos.

“Vieningai veikdami mes galėsime iš
judinti karo pastangoms ir daugelį ne
organizuotų lietuvių.

“Jauni Amerikos lietuviai kariauja 
frontuose. Jie atlieka savo pareigas. 
Mes turime jiems padėti. Mes likę na
mie turime atlikti savo pareigas.

“Mes dėlto apliuojame į visas Chicagos 
lietuvių draugystes, į visus lietuvius, dė
tis prie šio svarbaus žygio, išrinkti dele
gatus į konferenciją, kuri bus lapkričio 
22, Dariaus-Girėno salėj, 4414-116 S. Wes
tern Ave., Chicago, Ill. Pradžia 10 va
landą ryte.

“Konferencija bus nepartinė. Jos tiks
las jungti lietuvius karo pastangoms, 
kaip tai:

1) Civilio Apsigynimo darbai.
2) Rėmimas Raudonojo Kryžiaus.
3) Karo Bondsų ir Štampų pirkimas.
“Šis darbas visiems svarbus. Tai visų 

pareiga. Mūsų šalis, mūsų prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt, reikalingi 
visų grupių, visų žmonių rėmimo, kad 
laimėti karą, kad sunaikinti pavojų 
Amerikai, kaip ir visom demokratinėm 
šalim.”

Šią konferenciją užgyrė visa eilė žy
mių Chicagos visuomenininkų. Nes tai, 
iš tikrųjų, svarbi konferencija ir šau
kiama nepaprastu mūsų kraštui laiko
tarpiu.

Deja, tūla lietuviškoji spauda Chica-

Finansinis Lietuvių Su
sivienijimų Stovis

Už Demokratijų 
Pergalę

New Jersey valstijos Ap- 
draudos Departmento meti
nis raportas už 1941 metus 
rodo sekamą finansinį stovį 
visų trijų lietuvių susivieni-* 
j imu:

SLA turi pripažinto tur
to (admitted assets) $1,699,- 
461, skolų ir atsakomybės 
(liabilities) už 15,866 narius 
$1,495,211. ,

LRKSA turi pripažinto 
turto $1,301,647, skolų ir at
sakomybės už 10,989 narius 
$1,126,063. ’

LDS turi pripažinto tur
to $410,605, skolų ir atsa
komybes už 8,551 nari $202,- 
918.

Dabar, kai atimi iš pripa
žinto turto visas skolas ir 
atsakomybes (liabilities), 
tai liekasi sekamas turto 
perviršius (surplus):

SLA — $204,250 arba po 
$12.88 kiekvienam nariui. 
, LRKSA—$175,584 arba 
po $15.56 kiekvienam na
riui. ’

LDS — $207,687 arba po 
$24.28 kiekvienam nariui.

Argi dabar ne aišku kiek
vienam, jog LDS yra finan
siniai stipriausias lietuvių 
susivienijimas?

Pasirodo, kiek teisybės y- 
ra pas tuos senųjų susi vie-' 
nijimų vadus, kurie tvirti
na, kad jų susivienijimai y- 
ra stipriausi. Jiems labai 
nesmagu girdėti, kad mūsų 
Susivienijimas, tik 12-liktus 
metus einąs, o jau finansi
niai tvirtesnis už senuosius 
lietuvių susivienijimus. Tą 
faktą todėl jie bando viso
kiais būdais užslėpti.

Tenka čia taipgi pastebė
ti, jog rymiškasis katalikų 
Susivienijimas' finansiniai 
geriau stovi, negu SLA. 
Kaip matote, finansiniu 
tvirtumu LDS stęvi pirmoje 
vietoje, LRKSA antroje, 
SLA — trečioje.

Aišku, kodėl valdiški ap- 
draudoš departmentų revi
zoriai peržiūrėję SLA tur
tą, rekomendavo daryti ra-> 
dikales reformas. Aišku 
taipgi, kodėl SLA prez. Ba- 
gočius ir kiti SLA vadai 
piršo Seimui priimti refor
mų planą, pagal kurį visi 
senieji nariai būtų buvę 
pervesti ant naujų mokesčių 
lentelių, apie 100% aukštes
nių. Bet Seimas tą planą 
palaidojo. Tai dabar neži
nia, ką SLA vadovybė da
rys, kad patenkinti valdiš-< 
kus apdraudos departmen- 
tus.

Katalikiškas Susivieniji
mas, kaip atrodo, neturi to
kių bėdų todėl, kad jis kiek 
pirmiaus pasirūpino pada

ryti atatinkamas reformas, 
kurios pagerino abelną jo 
stovį. Jeigu kiek bėdos tu-* 
ri, tai su lėšų fondu.

Kas liečia LDS, tai N. Y. 
Apdraudos Departmento re
vizoriai pripažino jį esant 
geriausiame stovyje.

LDS todėl išgali mokėti 
savo kareiviams pašalpą ir 
apdraudą, nepaisant kur jie 
būtų —Jungtinėse Valsti
jose ar užsienyje. Kiti lietu
vių susivienijimai tokių są
lygų savo kareiviams neiš
gali suteikti.

Ko dabar mums reikia, 
tai didelio pasiryžimo au
ginti nąriais savo Susivie
nijimą, kad už kelių metų 
galėtume ir narių skaičiumi 
ne tik pasivyti senuosius 
susivienijimus, bet ir pra
lenkti.

Dirva mūsų Susivieniji
mui — taipgi ir seniesiems 
susivienijimams — yra dar 
gana plati. Viso dar tik apie 
35 tūkstančiai lietuvių te
priklauso susivienijimuose. 
Iš milijono Amerikoje gy
venančių lietuvių — svetur- 
gimių ir čiagimių — argi 
negalima gauti į susivieni
jimus bent šimto tūkstančių 
lietuvių? Argi LDS negali 
turėti bent 35,000 narių?

Žinoma, kad gali, jeigu 
tik visi nariai susirūpins į- 
rašinėjimu naujų narių.

Žinokime gerai, kad tie 
mūsų organizatoriai - vaji- 
ninkai - veikėjai, nors jie ir 
persiplėštų bedirbdami, vie
ni negali viso to didelio dar
bo atlikti. Visi mes turime 
būti organizatoriais - vaji- 
ninkais. Visi turime jieškoti 
naujų narių, J. Gašlūnas..

ŽM WAR SAVINGS BONDS £. STAMPS

Redakcijos Atsakymas
S. Mason, Waterbury, Conn. 

— Jūsų klausimus reikale V. 
Bacevičiaus ir jo skolos Litera
tūros Draugijai perdavėme tos 
organizacijos Centro sekreto
riui jums atsakyti. Tikime, 
kad gausite paaiškinimą laiš
ku.

Rašo Jonas Danis
(Tąsa)

Sovietų Sąjungoje, pasau
linis imperijalizmas turėjo 
savo pagelbininkus ir tikė
josi kada nors juos panau
doti, bet juos turėjo tik iki 
kol smarki socialistinė sta
tyba užbaigė su liekanomis 
jai priešingų klasių. Tai bu
vo liekanos privatinės pre
kybos — “nepmanai” ir 
buožės — “kulokai”; per 
juos, svetimšalis priešas ir 
turėjo savo kanalus verži- 
muisi į Socialistines Respub
likas. Išnykus išnaudotojų 
klasėms, išnyko kartu ir ša
lies pardavikai. Tuomet, 
užsieninis imperijalizmas ė- 
mė ieškoti sau agentų pa
čioje proletarų partijoj, 
garbingojoj ir didvyriškoj 
Bolševikų Partijoj. Jie juos 
ir surado prie bolševikų 
partijos prisišliejusiuose. 
Jos ideologijai — Leniniz- 
mui — priešinguose tipuose. 
Trockis ir jo šalininkai, 
trokšdami paimti Rusijos 
valdžią į savo rankas, suti
ko būti Hitlerio įrankiu ir 
veikti socializmo šalies ne
naudai, griauti jos pamatus 
iš vidaus.

Bet neilgai. Garbingoji 
Bolševikų Partija, akylus 
jos vadai ir budri Sovietų 
Sąjungos valdžia greitai su
sekė savo priešus, atidengė 
jų planus ir likvidavo šalies 
saugumui kenkiančias gru
pes. Tai buvo garsieji troc- 
kistų, zinovjevistų ir bucha- 
rinistų procesai įvykusieji 
1934 - 37 ir 38 metais. Juo
se buvo panaikinti ir Rau
donojoj Armijoj aukštas 
vietas užimanti Hitlerio a- 
gentai: Tukačevskis, Putna 
ir kiti.

Dabar Sovietų Sąjungoj 
nėra šalies pardavikų. Jos 
liaudis eina išvieno su savo 
vyriausybe, kurios įsakymai 
pildomi, šiandieną nėra kas 

I sulaikytų ar pakenktų duo
damiems įsakymams su
sprogdinti kokį nors tiltą 
arba sunaikinti turtus, ku
riais įsiveržęs priešas galė^ 
tų pasinaudoti. Šiandieną 
Sovietų Sąjungoj nėra sabo- 
tažninkų nei kitokių ken
kėjų. Juos visus išnaikinus, 
hitleristų govėdos neturi 
kas jiems padėtų brautis į 
socializmo žemę.

Taigi, tas dabar parodo 
visoj aiškumo j, kokią dilelę 
naudą davė Sovietų Sąjun
gai trockistų procesai ir iš
valymas penktosios kolo
nos. Tas nušviečia visoj aiš- 
kumoj milžinišką vado Sta
lino permatymą padėties ir 
sugebėjimą imtis priemonių

Sužeistieji prekybiniu laivų tarnautbjai naujame jūrininkams poilsio name Pea- 
pack-Gladstone, N. J.

goję išstojo prįeš konferenciją. Tai pro- 
naciškoji spąųda. Tai spauda, kuriai rū
pi matyti Hitlerį karą laimint. Mes pa-

attikime, kad protaują Chicagos lietu
viai tos spaudos neklausys, bet klausys 
konferencijos šaukėjų.

saugojime socializmo ša
lies.

Penktosios kolonos gali
mos tiktai kapitalistinėse 
šalyse, kur išnaudotojų kla
sės gobšumo geiduliai arba 
troškimas turėti “galią,” bū
ti “vadu” arba kiti geismai 
nuslopina tautos meilę.

Naciai besistengdami už
kariauti Europą ir įsiverž
ti į socializmo žemį, nepa
miršo ir kitų pasaulio šalių, 
kuriose, nors greitų gali
mybių pavergti jas dar ne
simato, bet jie siunčia ten 
slaptus savo agentus ir 
steigia penktosios kolonos 
grupes. Tai jų rūpestis, kad 
visame pasaulyje radus or
ganizuotas grupes, palai
kančias juos ir gelbstinčias 
jų kriminališkuose žygiuo
se.

Nekuriose valstybėse, na
cių penktakolonistai net 
turi užėmę atsakomingas 
vietas valdžiose ir tokiu bū
du stengiasi pakreipti tų 
valstybių politiką naudai 
naci-fašizmo. Pravestieji 
platūs tyrinėjimai priešde- 
mokratiško fašistų veiki
mo, kurie vyko daugelyje 
Pietų Amerikos valstybių, 
davė stebinančius davinius. 
Surasta dideli fašistinių ša
lių šnipinėjimo centrai ir 
ištisos organizacijos propa
gandai prieš demokratines 
šalis ir kenkimui visokių, 
komercinių ir diplomatinių 
santikių, tarp tų šalių ir 
prieš fašistinę ašį kariau
jančių demokratijų.

Juk ne kas kitas, o tik 
penktosios kolonos intriga- 
vimai, daugelį P. Amerikos 
valstybių sulaikė nuo už
mezgimo komercinių ir di
plomatinių ryšių su Sovie
tų Sąjunga. Taip pat, pen
ktoji kolona, įvairiose šaly
se, daro didžiausį kenkimą 
liaudies judėjimui delei pa
ramos kovojančioms demo
kratijoms.

Darbininkų klasė ir visa 
pažangioji liaudis, kovoda
ma prieš fašizmą, kartu ko
voja ir prieš penktąją ko
loną, nes kova vien prieš at
virus fašistus, neliečiant 
maskuotų jo agentų netu
rėtų jokių pasekmių. Tik re- 
maint visą demokratinį 
priešfašistinį judėjimą ir 
kovojant prieš fašizmą vi
sur, neatsižvelgiant kur ir 
kaip apsimaskavęs jis pa
sireikštų, bus galima suduo-* 
ti jam mirtinas smūgis ir 
paliuosuoti pasaulį nuo taip 
baisaus ir žiauraus barbarų 
režimo, pasikėsinusio už
viešpatauti visam pasaulyj.

Sukankant metams nuo 
žiauraus nacifašizmo už
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos, matant tuos baisius 
vaizdus ir barbariškus fa
šistų veiksmus, matant he
rojišką Sovietų liaudies ko
vą prieš užpuoliką, matant 
vienijimąsi ir stiprinimą 
draugiškumo ryšių tarpe vi
so pasaulio demokratiškos 
visuomenės bendrai kovai 
už demokratiją — prieš fa-; 
šizmą ir turint prieš akis, 
kaino pavyzdi tos vienybės, 
sudarytą Sovietų - Anglų - 
Š. Amerikos alijanzą, vi
siems bus aišku, kad da
bartinis momentas yra ne
paprastai svarbus — išimti
nas momentas kovai prieš 
fašizmą, už demokratijas, 
už tautų ir liaudies laisvę. 
Reikalinga griebtis smar
kesnio veikimo kaip rėmime 
demokratinio fronto, taip ir 
prieš visu šalių fašistinį e- 
lementą ir įvairiai maskuo
tą penktąją koloną.

(Bus daugiau) /



Tre&ad., Lapkfiiio 4, 1942
rapMVMAjgnpMvpįi■<fc.■■ . -   

fcre&as Puslapis

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?

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

■ I .......................... ............., I ,,,, .1 I , ■ ■ ..................

Kas Veikiama LLD Centro 
Moterų Komiteto?

Lietuvių L iteratūros nizacijas. Apie mūs moterų 
Draugijos Centro Moterų grupių darbus miela yra 
Komitetas spalių 18-tą tu- ■ prisiminti ir teisėtai galime 
rėjo speciali susirinkimą
Brooklyne su draugėmis iš 
vietos ir apylinkės organi
zacijų, kad apsvarstyti bū
dus akstinimui moterų vei
kimo tose kolonijose, kur 
jau yra moterų savystovus 
veikimas, ir ypatingai rū
pintis tomis kolonijomis, 
kuriose tokio veikimo nesi
randa.

Posėdyje dalyvavo komi
teto narės: Depsienė, Petri- 
kienė, Kazakevičienė, Sas- 
na. Iš East New Yorko ir 
Richmond Hill—organizaci
jų narės Misevičienė, Paukš
tienė, Vitartienė, Jeskevi- 
čiūtė.. Iš Maspetho Reklie- 
nė, Petlickienė, Kleizienė, 
Kalvaitienė. Iš tolimųjų ko
lonijų atvyko greatneckie- 
tės Bėčienė, Lipskienė, Lu- 
kauskienė ir iš Elizabeth or
ganizacijų garwoodietes 
Makutėnienė ir Sheralienė, 
taipgi Hillsides organizaci
jų narė M. Ra^anskienė.

Komiteto sekretorė Sas- 
na, mezgimo vedėja Petri- 
kienė ir iždininkė Kazake
vičienė raportavo kiekviena 
iš savo srities ir iš abelno 
moterų veikimo. Pranešta, 
kad Moterų Komiteto ižde 
nuo įplaukų už knygą “Vi
rėją” ir žurnalą “Moterų 
Balsą” turime $324.97, kuri 
suma, reikale, bus naudoja
ma moterų organizavimui ir 
naujai literatūrai leisti. 
Moterų klausimu šiemet at
skiros literatūros nesirūpi
nome, kadangi patsai Cent
ras aprūpino — pirmu atve
ju išleido brošiūrą “Sovie
tų Sąjungos Moterų Atsi
šaukimas į Pasaulio Mote
ris,” o dabar vėl didelę da
lį jau bagiamos spausdinti 
knygos “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai” pašventė 
atžymėjimui didžiųjų Ame
rikos Revoliucijos ir Civi
lio Karo moterų, tad turėjo
me ir turėsime gana darbo 
tą jau išleistą literatūrą pa
skleisti ir padirbėti gavimui 
narių sayo organizacijai. 
“Virėjos” ir “Moterų Balso” 
retkarčiais dar užsisakoma. 
Matomai, dar randasi nau^ 
jų pirkėjų, kur rūpinamasi 
tų leidinių platinimu.

Iš raportų pasirodė, kad 
ten* kur jau įsisteigusios 
moterų grupės veik vistu 
veikimas įsisiūbavęs.

Raudonarmiečių pagalbai 
mezgama, siuvama, renka
ma aukos ir ruošiama pa
rengimai sukelti pinigų me
dikamentams ir vilnoms. 
Tūlose vietose mūsų drau
gės tame darbe taip iškilo, 
kad pakviestos į vadovybę 
komitetų ir komisijų veik
los viso miesto skale. Re
miama ir kiti Amerikos tal
kininkai.

Savos kariuomenės ir na
mų fronto pagalbai taipgi 
daug dirbama. Daug kur 
draugės sumobilizavo pir
mos pagalbos klases, taipgi 
daugeriopai remia Raudo
nąjį Kryžių: ręnka jam au
kas, duoda kraujo organi
zuotais būriais ir mažomis 
grupelėmis, dirba pirkime 
ambulansų, eina siūti balti
nių ir daryti bandažų. Jos 
taip pat darbuojasi sukelti 
finansų karių dovanoms ir 
paremti karių globos orga- 

didžiuotis.
Didžiausia bėda yra su 

tomis kolonijomis, kur to
kių grupių nėra. Chicago j e 
su apylinkėmis ir Naujojoje 
Anglijoje, kur veikia Mote
rų Sąryšiai, tomis proble
momis rūpinasi tenykščiai 
moterų komitetai ir pavyz
dingai praveda darbą. Gi 
mūsų apylinkėje nesant mo
terų sąryšių, moterų darbu 
prisieina rūpintis centrali- 
niam komitetui su pagalba 
draugių iš apylinkės.

Šiame pasitarime sutikta, 
kad mūsų artimoji New 
Jersey ir nelabai tolima 
Pennsylvanija, su mažomis, 
išimtimis, yra opiausiomis 
vietomis, kad reikia kas 
nors daryti. Susirinkimas 
prašė dalyvaujančias iš New 
Jersey draugės Makutėnie- 
nę, Sheralienę ir Ražans- 
kienę pasidarbuoti sušauki
mui moterų pasitarimų, ka
dangi žinoma, jog New Jer
sey, kaip kad ir Pennsylva
nija turi sumanių ir darbš
čių moterų, tik reikia jom? 
susitarti, susikalbėti, koks 
darbas joms parankiausia 
pradėti, o talkininkių rasis, 
kaip kad randasi kitur. Jos 
susirinkimo prašymą priė
mė, tikėdamosios, kad ir ki
tos draugės newjersietes su
tiks tą LLD Centro Moterį 
Komiteto prašymą kaipo 
svarbią ir skubią pareigą 
paskubinimui laimėjimo ka
ro ir po jo ateisiančios tai
kos.

Pennsylvanijos kolonijos 
turės būti raginamos per 
patį Moterų Komitetą ir su 
pagalba LLD apskričių ko
mitetų.

Šiais laikais moterų agi
tacijos darbą pasunkina ne
galėjimas turėti sėkmingų 
maršrutų dėl stokos moterų 
kalbėtojų, kurios galėtų iš
važiuoti ilgesniam laikui ir 
dėl skirtingų darbo valandų 
kolonijose sunkiau esant su
šaukti sėkmingus mitingus 
darbo vakarais. Tačiau rei
kia raginti drauges, kad 
bent po dvi ar tris artimo
sios viena nuo kitų koloni
jos susitartų ir surengtų 
nors vieną susirinkimą ar 
pramogą su moterimis kal
bėtojomis, kokias bus gali
ma gauti iš centrų ar iš sa
vo apylinkės kolonijų. Tos 
rūšies veikimą vieton pla
taus maršruto yra nusitaru
sios ir Mass, valst. moterys.

Brooklynietės moterys 
norėjo žinoti, kas atsitiko 
su antrojo ambulaniso ar 
kantino pirkimu, kuriam 
moterys turėjo entuziazmo 
pasidarbuoti. Dalyvavusios 
darbe pirmojo ambulanso 
nupirkimui išaiškino, kad 
tikėtasi ir vis dar tebelau
kiama iniciatyvos iš kitų 
sriovių moterų. Susirinki
mas pareiškė, kad būtų pa
geidaujama ir galima kal
tinas nupirkti visų Brookly- 
no lietuvių moterų bendro
mis pastangomis ir išrinko 
komisiją pasiteirauti, kas 
tuo klausimu veikiama; pa
raginti.

Buvo svarstoma ir eilė 
kitų vietos ir nacionalių 
problemų, svarstyme imant 
balsą veik visoms dalyvėms.

Sekr.

ILGWU (ADF) nariai New Yorke liuoslaikiu piešia; 
jų piešiniai tuojau buvo išstatyti Ferargil Galerijose, 
New Yorke.

Aldonytė ir Marčiukas
Sveikute, gyva Aldonele, 
Kaip miela vėl Tave sutikti! 
Į Tavę prabilt’, balandėle!... 
—Patarčiau mūs kiemą palikti...
Gailiuosi blogumą padaręs,
Tavęs atleidimo maldauju, 
O skausmus krūtinėj nutildęs... 
—Išpažintas jūs negeidauju.
Išklydau į platųjį svietą, t
Tuomet, kai tu manęs ilgėjais: 
Papildžiau aš nuodėmę kietą... 
—Ir klaidžiok sau sveikas su vėjais...
Tad leiskie pasveikint nors tėtį.
Ar baigė jau dirvą akėjęs?
Kaip gražiai jūs įrengėt klėtį!
—Tėvelis iš namų išėjęs.
Gi brolis? Ką jis dabar veikia?...
Atmeni, kaip mes sądraugavom ?... 
Kiek laimės jam dabartis teikia?... 
—Nuo brolio mes žinios negavoųi.
Priimk nuo manęs šitą gėlę...
Išmokai Tu mane kankinti!.. . 
Meldžiu, pavadink motinėlę... 
—Kaimynus išėj’ aplankyti.
Taip stačiai kalbi į Marčiuką
Vien tam, kad kančias man pratęsus!
Nors leisk susišilt pas pečiuką... <
—Ugnis jau seniai yr’ užgęsus.

A. Dagilis.

Hartford Conn.
Lapkričio 8 dieną, 3-čią vai. 

po pietų, 155 Hungerford St., 
Laisvės Choro svetainėj, Lietu
vių Moterų. Kliubas rengia 
puikią vakarienę. Bus gera 
muzika šokiams. Kviečiame 
visus atsilankyti — saviškius 
ir iš kitų miestų linksmai laiką 
praleisti su mumis, žinot, mū
sų moteriukės visuomet sten
giasi svečius gražiai priimti ir 
gardžiai pavaišinti. Rengimo 
komisijon apsiėmė darbščios 
draugės, tai manau, jos savo 
užduotį atliks kuo geriausiai.

Draugai ir draugės, katriem 
galima, prašome pasipirkti ti- 
kietus iš anksto, tai gaspadi- 
nės žinos, kiek maisto gaminti. 
Matot, dabar viskas brangu, 
negalima eikvoti maisto per
kant perdaug, o permažai per
kant vėl negerai, kada žmo
gus negauna- tikieto vertės. Ti- 
kietai galima gauti pas kliu- 
bietes. 1 «

Taipgi draugės, katros ne- 
priklausot prie moterų kliubo, 
prašome prisirašyt. Mitingai 
būna pirmą sekmadienį kiek
vieno mėnesio, 4 vai. po pietų, 
155 Hungerford St., svetainėj.

Iki pasimatymo. M.

Gal Draftuos Moteris 
Karo Darbams

Mrs. Eleanor Roosevelt, ku
ri dabar lankosi Apulijoj, 
kaip skelbia United Press ži
nių agentūra, pareiškė, kad su 
laiku Amerikoj prisieisią draf- 
tuoti moteris karo darbams.

Patartina moterims, kurios 
dar sveikos ir stiprios, ypatin
gai jaunoms, stoti į daugerio
pus įvairiose kolonijose duo
damus nemokamus kursus ir 
ten prasilavinti mechanikais, 
kad greičiau ir geriau patar
nauti šaliai ir iš to pačioms 
turėti sau daugiau pasitenkini
mo.

Kam sąlygos leidžia, reikė
tų pradėti darbą liuosnoriaų 
nelaukiant drafto. Kol kas ne 
visur yra darbų, kad pradėti 
tuojau, tad ten moterys lai 
pradeda nors pasiruošimą.

I ------------------------ ------------ - J

Tarp New Yorko ir New- 
arko kursuojančio Hudson 
Tubes gelželinkelio stotyse jau 
matosi kelios uniformuotos 
vartelių pridaboto jos vietoje 
karan išėjusių vyrų.

Cukraligė Amerikoj, kąip 
skelbia cenzo biuras, nuolat 
plinta, 1940 metais nuo tos li
gos mirę 35,015 asmenų.

---------- 1-----------------------wU---- ■------------------------- ---------------

Detroito Žinios
Apie Pažangos Kliubą

Visados norisi ką nors pa
rašyti į laikraštį apie organi
zacijų veikimą, tarpe kitų ir 
apie Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubą. Jos ne tik kad 
veikė praeityje, bet taipgi tu
ri pasibrėžusios daug darbų ir 
ateičiai. <

Malonu matyti pažangiečių 
susirinkimus. Jos visada at
vyksta, nežiūrint, gražus ar 
prastas oras. Pastarasis susi
rinkimas buvo skaitlingas na
rėmis, nors oras buvo lietin
gas ir nemalonus. Tas rodo, 
kad moterys gerai įvertina or
ganizacijos reikalus ir veiki
mą.

Buvo skaitytas laiškas apie 
rinkimą aukų Sovietų Karo 
Pagalbai. Aukos bus renka
mos po platų Detroitą per dvi 
savaites, pradėjus nuo spalių 
26 d. iki lapkričio 12 d., po 
vardu “War Chest.” Į tą dar
bą užsiregistravo daug mote
rų. Informacijų reikia kreip
tis 1217 Penobscot Bldg.. Te
lefonas: RAndolph 3925. At
dara darbo dienomis nuo 9 
ryto iki 8 vakaro. •

Atsišaukus aukų gelbėjimui 
priešfašistinių kovotojų iš 
Franci jos stovyklų, iš iždo au
kavo $10 ir narės ukvačiai pa
siėmė blankas parinkti dau
giau aukų tam reikalui.

Moterų choras jau porą sy
kių puikiai pasirodė radijo 
programose po vasaros vaka- 
cijų, o dabar energingai ren
giasi prie choro gyvavimo me
tinės sukakties ir turės puikų 
koncertą gruodžio 6-tą, Lietu
vių Svetainėje, ant Vernor 
Highway. Choristės kviečia 
daugiau draugių dalyvauti pa
mokose.

Pastaruoju laiku pažangie- 
tės įsteigė sieninį buletiną. 
Ten yra atžymėta labai daug 
įdomių dalykų iš moterų gyve
nimo, taipgi yra įvairių pa- 
veikslų-iškarpų iš laikraščių. 
Dabar buletinas dar bus pa
pildytas su užrašais jaunuolių 
kareivių ir jų motinų vardais. 
Kuri motina turės kariuome
nėj sūnų, jos vardas bus pažy
mėtas buletine ir prisegta mė
lyna žvaigždutė.

Jonas J. Rudzevičius veltui 
padarė buletinui lentą^ Darbas 
atliktas labai puikiai ir puoš
niai. Kliubietės ačiavo drau
gui už nuoširdų ir gerą dar
bą.

Buletino reikalais daugiau
sia darbuojasi Ona Krakaitie- 
nė ir Natalija Astrauskienė. 
Jeigu kas turi ką įdomaus 
įdėti į buletiną, kreipkitės prie 
jų-

Mezgėjų grupė • gerai dar
buojasi, bet dar padidintas 
veikimo komitetas ir narės 
yra kviečiamos skaitlingiau 
dalyvauti mezgėjų susirinki
muose, kad darbas būtų spar
tesnis. Susirinkimai būna kas 
trečiadienio vakarą, nuo 7 vai., 
vakaro, 4097 Porter St. Taip
gi, kurios nemoka mezgimo, 
gali ateiti ir bus joms parody
ta, kaip mėgsti. Choristės ir
gi gali pasinaudoti ta proga, 
atvykus nuo 7, galėtumėt pa
dirbėti vieną valandą, nes cho
ro pamokos prasideda nuo 8 
vai. Dėl vilnų yra surinkta 
daug aukų ir bus galima nu
pirkti ir numegsti daug mez
ginių mūsų brangiems karžy
giams.

Mezgimo reikalais daugiau
sia rūpinasi J. Butėnienė, tad 
tais reikalais kreipkitės prie 
jos.

Nuo paskiąusio pikniko pel
no liko virš $60, nors diena 
buvo lietinga ir buvo manyta, 
kad turės nuostolių. Dabar 
pažangietės turi narių apie 
130 ir ižde turto $224.

Kiekvieną susirinkimą esti 
raportas apię sergančias na
res. Dabartiniu laiku vėl ser
ga dvi narės: Klara Stepon- 
kevičienė nuo Gallagher St.

4

randasi St. Mary ligoninėj. 
Antra nąrė P. Dulkienė randa
si savo namuose. Gaila, kad 
nesužinojau, kur gyvena. Dar 
girdėjau, kad sirgo, bet jau 
gerai sveiksta Janulienė, savo 
namuose. Kliubietės savo na
rėms ligonėms išreiškė gilią 
užuojautą ir linkėjimą greit 
pasveikti.

Po susirinkimo sužinojau, 
kad sunkiai serga kliubietė 
Elzbieta Grabauskienė, 10232 
Cardoni Avė. Labai apgailes
tauju, ir linkiu geros sveika
tos. M. Alvienienė. 

CLEVELAND, OHIO
Moterys Ima Pirmenybę
Nekurie iš vyrų, turime pri

sipažinti, manėme, jog mo
ters vieta yra tik triūstis na
muose, o kas liečia visuome
nės darbuotę, tai vyro darbas. 
Pastaruoju laiku daviniai ro
do visai kitaip. Paimkime mū
sų kliubietės, jos karo pagal
bai triūsiasi lyg tos bitės vi
sur. Jos rengdamos parengi
mus sukelia pinigų pirkimui 
vilnų, iš kurių mezga karei
viams kojines, pirštines ir sve- 
derius. Jos susirankioja me
džiagos, iš kurios pasiuva šil
tus užklodus, Manketus. Jos 
renka pinigus karo pagalbai. 
Jos dirba vajuose ir literatūros 
platinime ir jos lavinasi pir
mos pagalbos teikime. Kuomi 
panašaus vyrai galime pasiro
dyti, apart tp, ką iš savo už
darbio mažytį nuošimtį kartais 
paaukaujame.

Kliubietės Rengiasi Prie 
Teatro

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengiasi pastatyti di- ■ 
delį veikalą, tai yra trijų 
veiksmu drama “Palocius Eže
ro Dugne.” Veikalas gana di
delis ir puikus. Jos tą veikalą 
perstatys lapkričio 8 d., Lietu
vių Svetainėj, ant Superior 
Ave. Lošiamas prasidės 5 va
landą vakare. Kliubietės yra 
užsipelniusios geros paramos 
ir visi geri žmonės jų nesuvils.

Moterys Gerai Veikia ir 
Tarptautiniai

Pora savaičių tam atgal te
ko dalyvauti Women’s War 
Relief surengtuose pietuose. 
Tikietai į pietus buvo $5, tai 
jau, rodos, nepaprastai aukš* 
ta kaina tik už pietus ir trum
pą programą, ir tokie tikietai 
nėra lengva parduoti. Bet tos 
moterys pardavė virš 500 ti- 
kietų. Pietų dalyviai, išėmus 
mane ir Dr. Levy, buvo vie
los moterys. Peržvelgus tą 
gražiąją publiką, buvo gali-
ma’ spręsti, kad tai buvo di
džiumoje profesionalų, biznie
rių ir šiaip pasiturinčių dar
bininkų moterys. Patys pietūs 
nebuvo $5 vertės. Nes tai bū
tų buvę ir nepadoru kariau
jančių vardu prisipusti, pri
sigerti, pakol Raudonosios Ar
mijos karžygiai ir jų šeimynos 
gal neturės ganėtinai pavalgy
ti, šilčiau apsirengti ir medi
kamentų neturės pakankamai.

Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

nuo karo nukentėjusiems Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Daugelis drabužius atsiunčia ar atveža į “Lais
vės” raštinę. Būtų daug geriau siųsti ar nuvežti juos 
tiesiai į:

RUSSIAN WAR RELIEF OFFICE
11 East 35th St., New York City, N. Y.

Pietuose buvo leidžiamas gra
žus dalykėlis išlaimėjimui, dėl 
kurio tikietų buvo parduota 
tūkstančiai.

Visi daviniai rodo, kad Mo
terų Karo Pagalbos grupė 
įdėjo neapsakomai daug ener-' 
gijos ir triūso, iš kurio išėjo 
negirdėtai geros pasekmės.

Sukakties Paminėjimas ir 
Aukos

Draugai Pabaliai, nieko nie
kam nesakę, susikvietė savo 
artimiausius draugus pas save, 
patiekė jiems pietus ir tada 
pranešė savo draugams, kad 
jiems tą dieną sukanka 25 me
tai jų ženybinio gyvenimo. 
Pabaliai ir jų draugai beviešė
dami užsiminė apie Sovietų 
Raudonosios Armijos karžy- 
giškumą, sumetė aukų Sovietų 
Karo pagalbai. Linkėtina il
go ir laimingo gyvenimo drau
gams Pabaliams.

Aukavo po $2: Pabaliai, J. 
Dominaitis, J. Machuta, A. 
Mockaičiai ir D. Petrauskas. 
Po $1 : Dominaitienė ir Ma- 
chutienė. Viso $12.

J. N. Simans.

Jūsų dukrelė ar anūkė tik
rai jausis smagiai su iš velve- 
tinos ar kokio vilnoniuko pa
siūtu tokiu džiumperiuku ir 
bliuzyte iš baltos skalbiamos 
medžiagos. Gaunama nuo 4 
iki 12 dydžio.

Nylon Kojinėms Uždėta 
Lubos

Neseniai OPA (Office of
Price Administration) nusta
tė, kad prie kožnos poros ny
lon kojinių turi būti atžymėta 
jų rūšis ir kaina ir kad tos 
pačios informacijos turi būti 
iškabintos netoli stalo, prie 
kurio parduodama kojinės.

Kainos laipsniuoja nuo $1.65 
iki $2.95 už porą, priklausant, 
koks nuošimtis pridėta prie 
nylono kitokių priemaišų ir 
kokios rūšjes.
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BONAI ar TAKSAI
Mes laimėsime karq su

VYRAIS —- - - - Musų vyrai ginkluotose jėgose atlieka savo darbų.

MINUTĖMIS — Dirbkime kas minute pergalei laimėti.

PINIGAIS Musų Valdžiai reikia daugiau pinigų.

GINKLAIS
MORALU

- Amerikos Pramonė daro gamybos stebuklus.

- Moralas - ūpas ginkluotose mūsų jėgose ir 
naminiame fronte yra puikus.

Mes turime pasirinkt vienq iš dviejų-arba 
saugiausiai ir su didžiausia nauda įvesdint 
savo pinigus, perkant Karo Bonus ir Štampas,

* i

arba tolimi mokėti didesnius taksus.
.......................          ■■ ■■■■  -■.u. ...              —  ... i . ■ 

I

Mes galime pasirinkt-arba daugiau Karo
* I 7

Bonų, arba daugiau taksų kvitų.
i

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

nmn.'iu neėm .1 "fr“11 -1—— MM
c i' w
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Raudonarmiečiai Pasitraukė Kiek Atgal 
Viduriniame Kaukaze, Bet Turėjo Pasi
sekimų Stalingrade ir Tuapse Srityje
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 3.. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 2 d., vedė mūšius su prie

šais Stalingrado srityje ir į šiaurių rytus nuo Tuapse.
Mūsų kariuomenė pasitraukė iš Nalčiko (Kaukaze) ir 

kovėsi į pietų rytus nuo to punkto.
Mūsų oro jėgos lapkr. 1 d. įvairiose fronto dalyse 

sudegino bei sunaikino devynis priešų .tankus, vieną 
šarvuotą automobilį, 150 trokų vežusių karius ir reik
menis ir nutildė penkias baterijas kanuolių ir vieną 
bateriją mortirų. Buvo nuskandinta vienas priešų žval
gybos laivas ir sužeista vienas jų transporto laivas.

Stalingrado srityje priešai, atsigabenę naujų atsargi
nių pėstininkų ir tankų, darė eilę įnirtusių atakų, steng
damiesi atgaut prarastas pozicijas, nežiūrint, kiek tatai 
jiem kaštuotų. Mūšiai buvo nuožmūs ir dažnai perėjo 
į kautynes šalto plieno ginklais. Stalingrado gynėjai 
atrėmė visas hitlerininkų atakas ir padarė priešams 
didelių nuostolių.

Vienas mūsų kariuomenės dalinys, veikdamas mažo
mis grupėmis, išvijo vokiečius iš šešių pavienių apkasų. 
Per dieną, pagal dar nepilnas skaitlines, buvo užmušta 
virš 700 vokiečių kareivių ir oficierių. Mūsų lakūnai nu
kirto žemyn 11 vokiečių orlaivių.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado grupė Raudonosios 
Armijos žvalgų prasiveržė į priešų užnugarę ir užpuolė 
motorizuotą jų eilę, kuri traukė frontan. Tapo susprog
dinta trys priešų trokai su amunicija ir du trokai gazo
lino, sudaužyta vienas trokas su priešlėktuvinio šaudy
mo įrengimu ir užmušta 28 vokiečiai.

Sovietų oro jėgos sunaikino bei sužalojo penkis prie
šų tankus, 4 kanuoles, 30 trokų ir kiekį kitų karinių 
įrengimų. Penki vokiečių lėktuvai buvo nušauti žemyn 
per kautynes ore.

Vieno sovietinio pėstininkų dalinio šauliai nukovė 116 
hitlerininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė vedė 
įtūžusius apsigynimo mūšius prieš fašistų pėstininkus 
ir tankus. Viename sektoriuje priešai atakavo mūsų 
pozicijas, vartodami daugiau kaip 100 tankų, automatiš
kus šaulius ir 70 orlaivių.

Mūsų kanuoliniai šauliai išmušė iš veikimo 11 vokie
čiu tanku.

Po atkaklių kautynių, mūsų kariuomenė, spaudžiama 
skaitlingesnių priešų, pasitraukė į naujas pozicijas.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė pa
stūmė priešus truputį atgal. Per šias kautynes buvo 
užmušta 300 vokiečių kareivių ir oficierių. Vieno mūsų 
dalinio kariai užėmė vieną aukštumą, kur jie rado 149 
negyvus hitlerininkus. Čia jie pagrobė 50 dėžių kulkų 
ir minų, taip pat kiekį šautuvų ir kulkasvaidžių.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto vokiečių kariuo
menė ir tankai atakavo mūsų pozicijas. Priešų atakos 
buvo atmuštos ir padaryta jiem sunkių nuostolių.

BEGALINĖ STALINGRADIEČIŲ NARSA
MASKVA, lapkr. 2. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biu-> 

ro pranešimas, tarp kitko, sakė:
Atskirose Stalingrado srities dalyse sovietinė kariuo

menė per kontr-atakas išmušė priešus iš kelių trobesių. 
Vienas dalinys sovietinių gvardiečių užmušė 250 vokie
čių.

Miesto gynėjai kovoja su begaline drąsa ir apsukru
mu. Kuomet vokiečiai apsupo namą, kur buvo sovieti
nio dalinio virtuvė, vienas mūsų puskarininkis (sardžen- 
tas) su šautuvu gynė namą per 24 valandas, kol vokie
čiai tapo atmesti atgal. Vienas sovietinis šaulys nukovė 
58 vokiečius Stalingrado gatvėse per paskutines šešias 
dienas.

“LAISVES” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

K. Žukauskiene, Newark, N. J......... ,...........  1320
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury* Conn........ 1221
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................
Philadelphijos Vajininkai .....................................
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................
S. Puidokas, Rumford, Me.......................................
J. Blažiottis-R. čitilada, Lowell, Mass.....................
V. J. Stankus—M. Urba, Easton, Pa.....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.............................
S. Penkauskas<P. Tamošauskas, Lawrence, Mass.

j. Kazlauskas, Hartford,' Conn.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.......
Baltimorės Vajihinkai ..............
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.
P. Bečis, Great Neck, N. Y......
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 244
J. Yaskėvičius, Hudson, Mass
J. Burba, So. Boston, Mass......
J. Margaitis, Windsor, Conn......
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio
ALDLD 136 kp., Harrison-

Kėarhy, N. J......................... .
A. Marshall, Torrington, Conn.
M. Urba, Easton, Pa. ................

438
366
315
283
253

220
216
192
175

171
154
140

1152 
941 
712 
685 
624 
560 
530 
510

J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 123
J. Grybas, Norwood, Mass........
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .......
A. Totorėlis, Hartford, Conn....
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y. .....
A. Vinckėvičius, Stoughton, Mass. 
R. Mizata, Brooklyn, N. Y. .....
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y............... ...;...... yu
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 86 
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84 
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 84

120
117
108
102
98
94
92

90

REIKIA DARBININKO
“Laisves” spaustuvei yra reikalingas darbininkas 

prie laikraščio laužymo. Prašome greit kreiptis laiš
ku: “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(258—262)

¥+;

S. Kumickas, Shenandoah, Pa. 
J. Simutis, Nashua, N. H..........
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
J. Bimba, Paterson, N. J............
Adelė Bakūnienė, Clifside, N. J. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
J. Matačiūnas, Pateršon, N. J. 
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 
M. Slekienė, Gardner, Mass......
Geo. Urban, Braddock, Pa..........

Prūseika, Chicago, Ill............
M. šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
Buknys, B’klyn, N. Y..........
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Šoiomskas, Brooklyn, N. Y. 
Cibulskienė, Nanticoke, Pa.

M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 
A. Sinusas, B’klyn, N. Y............
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........

“Laisvės” Administracija.

80 
77 
72 
71 
60 
60 
58 
56 
55 
48
48 
48 
48

Viesulas Pražudė 
11,000 Indėnų

D.

V.
26
24
24
24
24
24
20

Mirčia Nubaustas 
Anglas Išdavikas

London, lapkr. 3. — Pa
gal karo teismo sprendimą, 
tapo mirčia nubaustas ang
las jūrininkas A. C. Scotti 
Ford.

Jo laivui nuplaukus į 
Portugaliją, Scott-Ford už 
$72 pardavė nacių agentui 
žinias apie anglų laivų plau
kiojimą tarp Anglijos ii- 
Portugalijos ir išdavė tūlas 
kitas karines anglų slapty
bes.

Talkininkų Lakūnai Sužalojo 
Du Ašies Naikintuvus

Cairo, lapkr. 3. —Anglų 
ir talkininkų orlaiviai bom
bomis apdaužė du karinius 
fašistų laivus naikintuvus 
ties graikų sala Kreta ir 
bombardavo du prekinius 
Ašie laivus ties Tobruku,

JUGOSLAVAI NUKOVĖ 
DAR 400 FAŠISTŲ

London. — United Press 
praneša, kad Jugoslavijos 
partizanai neseniai užmušė 
dar 400 italų ir vokiečių ka
rių ir nelaisvėn suėmė 1,- 
200 italų.

Partizanai taipgi pagrobė 
93-ris fašistų kulkasvai- 
džius, vieną tanką ir daug 
šovinių.

Sunaikinta 131 Ašies 
Orlaivis ties Malta

Cairo, Egiptąs. — Anglai 
praneša, kad jų salos Mab 
tos gynėjai praeitą mėnesį 
nušovė žemyn 131-ną, gal 
net 181-ną, vokiečių ir ita
lų orlaivį; buvo sužalota 
150 iki 200 fašistų orlaivių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų SkyriaUs 

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 
d. lapkričio, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visos būtinai turime daly
vauti jame. Prie progos nepamirš
kite ii' naujų narių atsivesti prira
šyti į Moterų Skyrių.1— M. K.

(259-260)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., 8 v. v„ 29 Endicott 
St. Draugai, yra vienas labai svar
bus klausimas, kuris mus visus pa
liečia. Būkite visi. — J. M. Lukas, 
Sekr. (258-260)

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

knygelė lietuvių ir anglų 
kalbose su pamokinimais 
kaip prisiruošti tapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Kaina 25c.

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbosfe. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų 0iliėi 
čiu. Ji gauhama “Lais
vės” knygyne.

“LAiSVĖ*
427 Loiimėt Street, 

Brooklyn, N. Y.

t

London, lapkr. 3. —Per 
baisų viesulą su užplūdu
siais jūros vandenimis spa
lių 16 d. Parganas ir Mid- 
napore miestuose ir apylin
kėse, Indijoj, žuvo 11 tūks
tančių žmonių.

Meksikos Darbininkų 
Konfederacijos unijos visa
me krašte iškilmingai minės 
25-metinę Sovietinės Revo
liucijos sukaktį.

Washington. — Menama, 
jog dėl 18-19 metų jaunuo
lių šaukimo kariuomenėn 
turės laikinai užsidaryt kai 
kurios mažesnės kolegijos.

Los Angeles, Calif
Spalių 25 d. turėjom du ge

rus parengimus, tai buvo pie
tūs ir prakalbos, kur kalbėjo 
drg. Prūseika iš Chicagos. Jis 
pasakė gerą prakalbą apie'šių 
dienų reikalus.

Kada mes sulaukiame tokio 
kalbėtojo, kaip Prūseika, tai 
jaučiamės lyg kad kokia me
tinė šventė būtų. Nes, mat, pas 
mus labai retai kada 
geri kalbėtojai.

Viskas nusisekė 
gauta virš 10 naujų
skaitytojų, išparduota keletas 
Šerų, taipgi sukelta gana ge
ras pluoštas aukomis para
mai “Vilnies.” Iš Prūseikos 
sireiškimo, atrodo, kad 
maršrutas yra geriausias 
visų pirmiau buvusių. Mat,
jau trečią sykį atvažiuoja į 
Pacifiko pakraštį. Smagu buvo 
vėl pasimatyti su drg. Prūsei
ka, ypatingai matyti jįj geroj 
sveikatoj ir pilną energijos, 
pasiryžusį dirbti, kad laimėti 
karą ir laisvą pasaulį.

Draugai Bušai šiuo 
Prūseika šildė ir maitini 
gi Bušienė, kaipo gera
ris, savo gražioj mašinjoj pa
vežiojo pas žmones.

Taipgi paskutinį vakarą, 
spalių 27 d., Prūseika išlei
džiant, susirinkom keletas 
draugų ir draugių, kur Bušai 
mus visus gerai pavaišino. 
Ačiū Bušams.

atsilanko

puikiai, 
“Vilniai”

iš-
šis 
iš 

jis

kartu 
, taip- 

. šofe-

.35

.50

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai kal
bėt, apdaryta .......................... $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., a,pd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė 4......... 15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

rimai ........................... ,....
Tūkstantis Naktų ir Viena 

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

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

kojimai ............................... J.......... 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 unc. 
Cukrinės Ligos — Diabetes .....
Nemalonaus Kvapo ....................
Kad Galėtum Gerai Miegoti .....
Rąmatų ir Sausgėlos ................
Vyhiškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo ..... .......... .
Dusulio bei Mainų Asma j...j........
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailių Arbata ...............................
Mažina Svarumą NUtUkėliams 
Vald Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAITIS
384 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

.85 

.60 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60 

.85 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60

Taip ir atsisveikinom tfu drg. 
Prūseika. Jis mum patinka, 
kad iš pirmo pasimatymo pa
sidaro saviškis ir atsisveiki
nant atrodė, kad jis priklauso 
čia, mum, losangelieČiams.

Darbai pas mus eina, ūžia 
be sustojimo dieną ir naktį, 
nedėldienį ir šventadienį, visi 
švilpukai staugia.

Mes, Los Angelės lietuviai, 
irgi kiek kas galim dirbam, 
kad kuogreičiausia priskubinti 
fašizmui galą.

Mūsų spėkos auga ir nebe
toli ta valanda, katroj mes, 
Suvienytos Tautos, užduosim 
mirtiną smūgį priešui.

Šiandien, spalių 28 d., tai 
pirma diena Los Angelėj ir 
apylinkėj, kad smarkiai lijo. 
Tai pirmas lietus į kokius 7 
mėnesius. Tai nors daugelis 
apšlapom, bet visi džiaugėmės, 
nes žinom, kad kada išsiblai- 
vys, tai bus labai puikūs orai.

R—KA.

nijos žydėtų šviesa ir. tiesa.
Kaip tai būdavo nejauku, 

kad bile pažangesnis klausi
mas iškilęs tapdavo apšauktas 
raudonu ir kitais vardais. Da
bar jau kas kita. Jau spauda 
pakitėjo ir net pati inteligen
tija griebiasi už darbo parem
ti Sovietų Sąjungą, padėti jai 
karo kovose. Susitvėrė komite
tas Sovietų Sąjungai Remti ir 
tas komitetas pasirodys su 
darbais. Lapkričio 7 d. vakare 
bus jojo pirmas pasirodymas 
su ruošiamu koncertu ir pra
kalbomis Aukštesnėje Mokyk
loje prie Franklin skvero.

Lietuviai, ypač pažangiečiai, 
ne vien turi dalyvauti tame 
parengime, bet turėtų gerai 
išgarsinti tarpe visokio plau
ko žmonių tąjį parengimą, nes 
bus proga visiem susipažinti 
su Sovietų Sąjungos gyvenimu 
ir kaip yra vedamas karas.

LLD 27 kuopos susirinkimė
lyje, spalių 27 d., didelis bū
rys draugių-draugų dalyvavo 
ir draugai pasižadėjo padir-

beti dienraščio “Laisvas” vaju
je, priešakyje su kapitonu V.

Sekantis susirinkimas įvyks 
antrą antradienį lapkričio, 
1WO svetainėje.

Koresp.

Waterbury, Conn.
F. Andriulį ištiko nelaime. 

Stubą pentinant paslydo koją 
ir nupuolė žemyn nuo kokios 
penkiolikos pėdų aukštumos 
ir nusilaužė koją. Daktaras tū
rėjo įdėti koją į kastingą ir 
dabar jisai randasi Waterbu- 
rio ligonbutyj. Andriuliai yra 
progresyviai žmonės. Jie vi
suomet remia darbininkišką 
judėjimą ir yra seni “Laisvės” 
skaitytojai.

Draugai, atlankykite drau
gą Andriulį, kurie turite liuo- 
so laiko.

Eū

New Britain, Conn.

DR. 1 J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

S<l

^osas:

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

J. Svinkūnas
.....

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

mmcWWiiiiA

0

CHARLES 
up-to-dAte 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Priblankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Ėyck ir MaUjer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyrę Barbcrial

Karo Eiga Pakeitė Žmonių 
Nusistatymą

Džiugu, kad gyvenimas iš
mokino žmones kooperuoti su 
pažangiais žmonėmis, su žmo
nėmis, kurie ne juokais kerta 
fašizmo šaknis, idant po šio 
pasibaisėtino karo tarpe žmo-

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

FOTOGRAFAS 
riaukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokią grupių ir pavienių, 

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

JONAS STOKES 
5i2 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191 
.............................................. ■............... ........ ..........

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

MATEUŠAS SIMON AVIČIUS
OF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

-•
.j-

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys * 
užėjlmui su mote- • 
žirnis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 Vai. • 
dieną iki vėlai. *

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J
Blokas nuo Hewes St. eleveitetlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •
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Laisves Koncerte Turėsime 
Tolimų Svečių

Laisvės metinės iškilmės, 
ypatingai koncertai, visuomet 
turi tolimų svečių. Mat, dien
raštis Laisvė savo koncertams 
sutraukia parinktiniausias lie
tuvių meno jėgas iš toli ir ar
ti, iš visos Amerikos, kadangi 
ir pats dienraštis Laisvė yra 
visos Amerikos lietuvių laik
raštis.

Šiemet važinėjimas yra la
biau suvaržytas. Tačiau kiek
vienam norisi nuvažiuoti, kada 
nors, kur nors, pasimatyti su 
savo senais draugais ir pažįs
tamais, atlankyti gimines. Ir 
kiekvienas buvęs Laisvės pra
mogose iš patyrimo jau žino, 
kad niekur kitur nesneisi vie
nu kartu tiek daug saviškių,j 
kiek sueisi Laisvės 
Jeigu jau 
sako jie, 
koncerto 
dienraštis 
tų brangiausių 
riuos reikia aplankyti. Ir jie 
aplankys, štai vienas iš eilės 
tų gražių pažadų : 
Draugui R. Mizarai 
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Drauge:

Jūs, draugai, taip daug

garsinkite savo “Laisvės” kon
certo, nes galite išparduoti vi
sus tikietus iš anksto, tai mum 
nebeliks. O mum reikės nema
žiau keturių, o gal ir daugiau.

Jei nieko daug nepaprasto 
neatsitiks, tai musu šeima ir 
gal Valatkai 
Mass., manome 
laikas pavelys, 
prieš koncertą,
pas draugus Bovinus.

Tikiu, pasimatysime.
Draugiškai,

DR. J. REPSHIS, 
Cambridge, Mass.

metinis koncertas

dalyvauti. Jei 
tai gal mes, 
dar sustosime;

I ja is vės

Pagerbti Maspetho 
Kaminskai

“Extra” Rendos 
Nelegališkos

muzikanto visas pareigas ir 
sveikam ir linksmam vėl su
grįžti pas saviškius.

Reporteris.

Rinkimų Fronte

Laisvės Koncertas bus Lapkričio (Nov.) 8
Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyn

# Bus Graži Programa
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus

R'en- 
Paul 

rast i-

61-27 Maspeth Avė

koncerte, 
važiuoti kur nors, 

tai važiuoti Laisvės 
proga, nes juk ir 
Laisvė yra vienu iš 

draugų, ku-

į įvyks jau šį sekmadienį, lap- 
| kričio 8-tą, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Pradžia 3:30 po pietų. 
Bilietai (su taksais) 83c. ir 
$1.10. Sėdynės numeriuotos, 
tad pirkdami tikietus iš anksto 
galite pasirinkti vietas, ko ne

bebus galima padalyti prie 
durų.

šeštadienį, spalių 24 d., ša- 
polo ir Vaiginio salėje, Ridge- 
woode, plačiai žinomiems Ma
rijonai ir Jonui Kaminskams, 
gyv.
Maspethe, surengta graži sur- 
prizo puota jų 25-kių metų ve
dybinio gyvenimo sukakčiai 
paminėti. Puotoje dalyvavo 
per pustrečio šimto žmonių.

Puotą surengė: Maspetho 
Stumbriai, Jonas ir Anastazi
ja Kauliniai; Flatbushio Stefa
nija ir Juozas Cedronai ir jau
nosios sesutės: Agota Gadi- 
šauskienė iš Astoria ir Ona 
Dell-Dęldukienė iš Greenpoint.

Puotoje šeimininkavo Kul- 
bokienė, o pagelbėjo minėtieji 
rengėjai ir Pranas Stumbrys, 
Jonas Kaulinis, Jurgis Kaz
lauskas, Jimis Kaulinis, Juo
zas Cedronas, karys Viktoras 
Garliąuskas, Kotryna Dell, 
Rūta ir Darata Stumbrytės, 
Marijona Kaminskaitė ir Zuzė 
Dročiūnaitė.

Kainų Administracijos 
dų Divizijos viršininkas 
A. Porter sako, kad jo 
nėn ateina nuo rendauninkų
nusiskundimai,, kad namų sa
vininkai reikalauja nuo ren- 
dauninkų atskirai mokėti už 
visokius patarnavimus, kas 
pirmiau būdavo gaunama už 
vieną pamatinę renda.

Viršininkas patvarkė,
jokių “ekstra” mokesčių nega
li būti ir jeigu jie ir būtų įra
šytai į kontraktus, bus skaitomi 
nelegališkais, nes tai reikštų 
pakėlimą rendu, kas yra už
drausta.

kad

Edvardas LeVanda Jau
■

Antra Savaitė, Kaip 
Philadelphijoj

Mašina sunkiai sužeidė 
* Mrs. Anna McManus, 60 m., 
j prie Columbus Ave. ir 72nd 

ne-jSt., New Yorke.

Sovietų Didvyris Jaunuolis 
New Yorke

Korespondentai turėjo įdo
mų pasikalbėjimą su Sovietų 
jūrininku Konstantinu Kon
stantinov, tik 18 metų am
žiaus, kuris Leningrado kovo
se nudėjo 74-ris nacius. Pasi
kalbėjimas įvyko Sovietų. Są
jungos generalio konsulato 
centre, 7 E. Gist St., N. Y. 
Jaunuolio kalbą vertė Mr. Fo
minas. Ir jis korespondentams 
perstatė:
,— Aš jums pasakysiu, kad 

šis gražus jaunuolis užmušė 
74-ris nacius. Jis vienas kovo
jo prieš nacių puolančias ban
gas, tol, kol 
nimai atvyko 
čius atgal.

— Reiškia,

kuris yra aukščiausias gar
bės ženklas Raudonojoj Armi
joj.

— Prašome perversti jo kal
bą ir papasakoti, kaip tatai at
sitiko, — žingeidavo kores
pondentai.

— Aš buvau išėjęs žvalgau- 
sakė jaunuolis rusų kal- 
o Mr. Fominas

ti, 
boj, o Mr. Fominas vertė į 
anglų kalbą. — Ir štai tą nak
tį vokiečiai pradėjo “psicholo
ginę” savo ataką prieš Lenin
gradą. Ar jūs žinote, ką tai 
reiškia jų “psichologinė ata
ka”?

Sovietų padrūti- 
ir nuvijo vokie-

jis vienas kovo
jo prieš nacius? — klausia ko
respondentai.

— Taip, —. atsakė Fominas, 
— ir už tai Konstantinas štai 
turi prisegtą ant krūtinės 
Raudonosios Vėliavos ordiną,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi gražūs kam

bariai, renda $26.00. Taipgi 5 kam
bariai, renda $32.00. Yra karštas 
vanduo, garu šildomi, netoli vaikų 
žaislavietės ir mokyklos. 166 Scholes 
St., (arti Graham Ave.), Brooklyn, 
N. Y. (258-260)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK—RICHMOND 

HILL, NEW YORK
ALDLD 185 ir LDS 13 kuopų su

sirinkimas jvyks ketvirtadieni. 5 d. padėtyj ? 
lapkričio, 8 v. v. A. Daukanto sa
loje, 948 Jamaica Ave. Kurie pri-

• klausote prie Literatūros Draugijos, 
pasistengkite ateiti anksčiau, kad 
gagėtumėte greičiau užbaigti, ir pra
dėti LDS susirinkimą. — V. Paukš
tys. (259-260)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas 

ketvirtadieni, lapkričio 5 dieną, Lai
svės Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Sekr.

(258-260)

įvyks

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrę pentoriai (dar 

žytojai). Nuolatinis darbas. Vidui 
darbininkams, $8.00 J dieną, o iŠ 
lauko dirbantiems $10.00 i dieną. 
Taipgi reikalingi ir pagelbėtojai. 
Kreipkitės pas: Kasper, 442 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Evergreen 8-4461. (257-259)

RASTAS DOKUMENTAS
Andrew Goodwin rado labai svar

bų dokumentą ant kurio yra užra
šytas vardas Winco Kaslauckae, 
Camp Merritt, N. J.

Radėjas mano, kad Winco Kas- 
lauckae yra lietuvis, tai dokumentą 
atnešė į "Laisvės” adm. Kurie žino 
minėtą asmenį, prašome jam pra
nešti, kad kreiptūsi i "Laisvės” raš
tinę. * (258-259)

— Jie puola tave stati, tū
li net cigaretus laikydami dan
tyse ir rodydami, kad jie nie
ko nebijo, jie žengia per savo 
prietelių lavonus visai išdi
džiai. Ir jie be sustojimo lindo 
ir lindo pirmyn, žiaurioj ko
voj mano vienete visi žmonės 
buvo užmušti, likau tik aš ir 
mano kulkasvaidininkas. Ne
trukus žuvo ir jis, likau tik 
vienas.

— Mano rankos įsikibo į 
kulkasvaidį, tartum jos buvo 
išvien sulietos. Aš šaudžiau ir 
šaudžiau į priešus taip spar
čiai, kaip tik galėjau. Aš ve
džiojau kulkasvaidį nutaikin- 
damas, tai į vieną, tai į kitą 
priešų liniją. Aš tada nieko 
kito nemąsčiau, kaip tik, kaip 
taikliau kirsti priešus. Ir ką gi 
daugiau gali mąstyti tokioj 

Vien tik mąsčiau, 
kaip daugiau vokiečių užmuš, 
ti. Ir kada jie krito kulkų pa
kirsti, tai mano širdis džiau
gėsi.

— Tikrumoj aš nežinau, 
kaip ilgai ta kova tęsėsi, tik 
išgirdau, kad mūsų padrūtini- 
mai pribuvo iš užnugario. Ir 
jie savo masinėj atakoj išmušė 
priešus, o jų likučius nuvijo 
atgal.

Kiek patylėjęs jis sakė:
— Buvo ir antras atsitiki

mas įdomus * mano kovose, 
kartą mūsų ir vokiečių, apka
sai buvo 
me vieni 
natas. Ir 
rašą:

“Mes 
ginklus ant jūsų vilnonių ap
siavę.”
.— Matote, vokiečiams per

šalta buvo prie Leningrado- 
Tada mes, atsakydami į jų tą 
obalsį, iškėlėme savo, kuris 
buvo:

“Mes galime išmainyti tavų

Programą 
Kaulinienė, 
Kazlauskas, 
Kaminskienė, 
Gadišauskienė, 
Dell, brolis Antanas Kazlaus
kas iš Johnson City, N. Y. ir 
Feliksas Lasauskas iš Benson- 
hurst. Taip pat kalbėjo ir svo
čia Marijona Stumhrienė, puo
tą papuošusi puikiu tortu, ir 
piršlys William Kaminskas, 
svečius skaniais gėrimais gerai 
pavaišinęs.

Puotą gėlėmis papuošė 
Great Necko Zabulioniai. Jau
najai puikų bukietą gražių ro
žių įteikė josios sesutė Gadi
šauskienė. Labai gražus bukie
tas gėlių įteiktas nuo visų bu
vo “apaugęs” net 25-kiais įdo
miais žiedais — 25-ki.omis do
lerinėmis ... Ir dar jaunuosius 
apdovanojo Magdalena ir Fe
liksas Lasauskai, švogerka 
Ona Deldukienė ir Jonas Juo
zapavičius. Rengėjai, norėda
mi, kad Kaminskai sėkmingai 
sulauktų kitų dvidešimt pen
kių metų, dar jaunuosius ap
dovanojo dvidešimt penkine!

Dabar Marijona ir Jonas 
Kaminskai visiems už viską 
nuoširdžiai dėkoja. Ypač dė
koja: svočiai Stumbrienei už 
tortą, Pranui Stumbriui, Kau
liniams už darbą; piršliui Ka
minskui už gėrimus, viešnioms 
ii' svečiams už dalyvavimą; 
dėkoja už gražias dovanas, 
sveikinimus ir linkėjimus.

Marijona ir Jonas Kaminskai.

o
vedė Nastazija 
kalbėjo: Jurgis 
malti Marijona 
jaunosios sesutė 

, sesutė Anna

Jis Geriau Uždirba 
Kariuomenėj

Kai kam stojimas kariuome
nėn neša didelius finansinius 

? Į nuostolius, bet ne Lawrence’ui 
Sly man, gyvenančiam 372 
Feinmore St. Kadangi jis turi 
žmoną ir 9 vaikus, tai jis bu
vo padėtas į klasę 3-B ir ban
dė gyventi iš $31.20 algos 
Sperry Gyroscope Co. šapoje. 
Bet jis dabar stoja armijon ir 
jp šeimyna gaus $142 per mė
nesį, o jis pats gaus nuosavo 
grašio $28 per mėnesį.

taip arti, kad mėtė- 
į kitus rankines grą
žtai naciai iškėlė už-

išmainysime

E d v a rd as Levandauskas, 
brooklyniečiams gerai žinomo 
graboriaus sūnus, jau antra 
savaitė, kaip gyvena Philadel- 
phijoj ir armijos orkestroj 
groja ant flutos ir piccolo.

Philadelphijoj bus tik porą 
savaičių, kur iš ten keliaus —L 
nežinia. Bet jau aiškiai su
prantama, kad juo tolyn, tai 
vis tolyn nuo namų, nuo tėvų, 
nuo jaunos žmonos ir nuo visų 
saviškių. Tai tokis kareivio - 
keliaujninko gyvenimas.

Edvardą paėmė armijori 
birželio 11, 1941 metų ir visą 
laiką išbuvo Camp Upton, kai
po Private 1st Class Clerk, 
1222 SASU Beno.

Kampėje mokinosi tris mė
nesius būti klerku, o vėliaus 
paskyrė jį prižiūrėti, paskirs
tyti tam tikras armijos reik
menis. Reikią pridurti dar ir 
tą, kad Edvardas yra baigęs 
advokatūros mokslą. Reiškia, 
nėra taip sau paprastas ber
nelis. r

Linkiu jam atlikti kareivio -

Paskutinėmis v a 1 a ndomis 
prieš rinkimus pereito pirma
dienio vakarą abu senųjų par
tijų kandidatai pasakė po pra
kalbą, kaltindami oponentą ir 
abu pareikšdami esą “užtik
rinti” išrinkimu.

Skandališkumo efekto įnešė 
į kampaniją majoro LaGuardi- 
jos atleidimas savo darbo sek
retorės Mrs. Ethel Steuer 
Epstein, žmonos demokratų 
kandidato į valstijos prokuro
rus (attorney general), CIO 
užgirto kandidato.

Mrs. Epstein, kalbėdama 
per radiją iš stoties W11N, 
kaltino majorą, kad jis “poli
tiniai kerštaująs” jai. Ji sake, 
kad majoro spaudimu į Darbo 
Partijos viršininkus jos vyras 
negavo Darbo Partijos užgyri- 
mo.

Majoras, mat, kaipo Darbo 
Partijos žmogus, buvo pasisa
kęs už Dean Alfange, darbie- 
čių kandidatą į gubernatorius.

Komunistų kandidatai turė
jo taip vadinamą “around the 
table” pasikalbėjimą ir ta pro
ga visi, Amteris, kandidatas į 
gubernatorius, Benjamin J. 
Davis, Jr., ir Elizabeth Gur
ley Flynn, kandidatai į kong- 
resmanus at-large, pasakė po 
prakalbą.

Komunistų kandidatai, be 
abejo, buvo sunkiausia dirban-

ti kandidatai šioje kampanijo
je, kadangi jų programos pa
matiniu dėsniu yra kova už 
visuotiną rėmimą karo ir grei
tą pergalę ant fašizmo. Dėlto 
sekimas visos kampanijos ir 
padėties šalyje, susirinkimas 
faktų numaskavimui apyserių 
ir defytistų, tų faktų perda
vimas publikai desėtkuose pra
kalbų, į kurias važiuoti spe
cialiais vagonaiš ar orlaiviais 
nėra išteklių, reikia prasistum- 
dyti perpildytuose paprastuose 
keleiviniuose vagonuose ar bo
suose, visa tai juos gana pri
vargino. Tačiau tas nepastojo 
kelio jiems pasakyti puikias, 
aiškias, tikslingas ir patrijotiš- 
kas prakalbas, ryškesnes už 
bile kurios partijos kandidatų, 
kadangi jų linija, tai tiesi, 
liaudies gerovės ir barbariško 
fašizmo sumušimo linija.

Amteris paskiausioj rinkimų 
prakalboj pasmerkė Morris 
Ernst, Amerikos Darbo Parti
jos valstijos kofniteto narį, už

paskutinėmis minutėmis užgy- 
rimą ragąngaudžio Couderto 
kandidatūros. Coudertas, kaip 
žinia, atsižymėjo persekiojimu 
progresyvių mokytojų’ ir advo
katauja Vichy Francijos val
džiai. T-as.

MIRĖ -:-
Mirė policistas Jim McCoy, 

kredituojamas per 35 metus 
tarnybos susekęs ir atnarplio- 
jęs daug komplikuotų vagys
čių ir apiplėšimų. Gyveno 35 - 
26 91st St., Jackson Heights.

Kelių teatrų savininkai New 
Yorkę pašaukti teisman dėl 
juose perstatomų įvairių bur
leskinių aktų.

Plėšikams užpuolus rokuo- 
jant pinigus alinės savininką 
Dooley, New Yorke, jie pačiu
po iš jo cigaretų dėžutę su 
$600, bet , neapčiupinėjo kiše- 
niuose buvusius $500.

Rusij Radio Programa
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 

IŠ STOTIES WBYN 1430 KLCS.
9-tą VALANDĄ VAKARE

Graži muzikalė programa, geriausi solistai ir grupės da
lyvauja programoje.

Direktorius Mischa Balanoff

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiahgle 5-3022

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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 AVĖ.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

Trii-Emher Fuel Co., Inc.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviu Rakandu Krautuve

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

•Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR;

vilnonius apsiavus (vailokus) 
ant jūsų Hitlerio!”

Konstantinovas buvo sužeis
tas keturis kartus kovoj ir 
kartą pavojingai į koją. Po to, 
kada jis pasveiko ir buvo ap
dovanotas Raudonosios Vėlia
vos ordinu, tai jį perkėlė ant 
laivo, kuris ir atplaukė į Ame
rikos prieplaukas. Jo kojoj 
yis dąr buvo dalis skeveldros, 
kurią jam išėmė Beth Israel li
goninėj, Newarke.

Jp motina gyvena sodžiuje 
Dono srityj, o brolis Aleksand
ras kaunasi prieš nacius Sta
lingrado fronte.

e«Rh

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. Petraitiene ir Simai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

Užeikite ir apžiūrėkite mūsų
Speciali kareiviams dovanų departmentą 

Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.
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