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KRISLAI
Pamiršo didįjį kraugerį.
Patinka jam tas tolimas 

kraštas.
Pasirodykime gerai.
Apie mūsų draugijas.
Didelė pajėga.

Rašo A. BIMBA

su-

Ir Chicagos klerikalų “Drau
gas” pamylėjo Smetoną ir gra
žiai pamiršta jo budeliškus 
darbus Lietuvoje.

štai, va, “D.” (spalių 31 
rašo apie Italijos fašizmo 
kaktį ir traukia sekamą :

“Mussolinį pradėjo pamėg-į 
džioti net Pilsudskis Lenkijoj, j 
Voldemaras Lietuvoje ir Hit-i 
leris Vokietijoje.”

i
Kodėl Voldemaras, o ne 

Smetona ? Argi ne Smetona 
buvo patsai didysis ] 
džiotojas Mussolinio ir prava- 
dyrius viso to kruvino pervers
mo 1926 m.?

v
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Republikonai Dau
giau Laimėjo 
Rinkimuose

Rinkimus į New Yorko
pa,riė^'j valstijos gubernatorius lai-

Montellietis drg. A. Baro
nas, senas ir rimtas veikėjas 
Mass, raštijoje, išvažiavo ir 
apsigyveno Californijoje. Da
bar jis iš ten rašo:

“Ar žinai, drauge, Califor- 
nija man patinka. Tie aukšti 
kalnai ir palmos duoda gražų 
vaizdą. Oras dar nešaltas,! 
dienos saulėtos.

“Per šį trumpą laiką mažai

daugiau patirsiu, tada vėl pa-į 
rašysiu j ‘Laisvę’.”

Labai dėkui draugui už pa-į 
sižadėjimą parašyti. Per ma-| 
žai mes turime Californijoje 
korespondentų - bendradarbių. 
O ten yra veiklių lietuvių. Ten 
kraštas gražus. Apie Califor- 
niją daugiau žinoti norisi vi
siems Amerikos lietuviams.

koncertas. Jis 
didžiojo karo

nepavaduoja-

Tai jau čia pat mūsų dien
raščio metinis 
įvyksta pačioje 
audroje.

“Laisvė” yra
mas Amerikos lietuvių organi
zatorius laimėjimui šio karo. 
Todėl ir šis koncertas turėtų 
būti vienas didžiausių.

Stengkimės jį tokiu pada
ryti. Girdisi, kad bus svečių iš 
gana toli. Ypatingai prašome 
New Jersey lietuvius dalyvau
ti dienraščio koncerte.

Brooklyniečiai, be abejonės, 
kaip ir paprastai, pasirodys 
skaitlingai.

Taigi, ruoškimės pasimatyti 
lapkričio 8 d. Labor Lyceum 
salėje.

turėtų atspindėti 
“Laisvėje.” Jos 

dalis viso Ameri- 
gyvenimo.

Ar žinote, kad mūsų spau
doje labai mažai žinių besima
to apie vietines pašalpines 
draugijas. O jų yra labai 
daug. Jos dar šį tą veikia. Jos 
turi bėdų ir pasisekimų.

Visa tai 
dienraštyje 
yra svarbi 
kos lietuvių

Tiesa, viena kita draugija 
turi savo korespondentus. Bet 
dažnai esti supratimas toks, 
kad korespondentu pareiga' 
parašyti spaudon tiktai apie 
draugijų parengimus.

Reikėtų daug plačiau rašyti. 
Nemažai narių serga ir mirš
ta. Apie juos reikėtų parašyti. 
Tegul žino jų 
tuose plačios 
puošė.

Gerai būtu,
valdybos susirūpintų šituo rei
kalu.

pažįstami ir ki-
Amerikos kam-

kad draugijų

Sakoma, kad Jungtinės 
Valstijos jau turi išsiuntusios 
užsienin aštuonis šimtus tūks
tančių kareivių. Su jais, žino
ma, yra pasiusta ir ginklu.

O tai labai didelė pajėga. 
Neužilgo bus visas milijonas 
gerai ginkluotos amerikinės 
armijos, pasiruošusios priešui 
kirsti.

Kur ir kaip Amerikos jėgos 
darys visuotina ant priešo 
limą, tik ateitis parodys.

puo-

Californijos valstijoj 
kimus į gubernatorius 
mėjo republikonas 
Warren prieš demokratą C. 
L. Olsoną, dabartinį guber
natorių. . j

rin- 
lai- 

Earl

mėjo republikonų kandida
tas Thomas E. Dewey 650,- 
000 balsų dauguma prieš 
demokratų kandidatą Ben- 
nettą. Darbo Partijos kan
di d a t a s į gubernatorius 
Dean Alfange gavo 400,- 
112 balsu, c

Į leitenantus gubernato
rius N. Y. valstijoj tapo iš
rinktas republikonas Wal- 

; lace 1,935,561 balsu prieš 
■demokratų - darbiečių kan
didatą Poletti, kuris gavo 

[ 1,923,106 balsus.
DEWEY PAREIŠKIMAS i 
Naujai išrinktas New

I Yorko valstijoj gubernato
rius Dewey pareiškė:

“Mano išrinkimas turi, 
tiktai vieną paprastą reikš
mę. Tatai reiškia, jog mū
sų valstija yra pasiryžusi 
visomis jėgomis ir visomis 
galimybėmis padėt mūsų 
kraštui karą laimėt.

“Kad viena partija laimė
jo rinkimus, o kita pralai
mėjo, nėra svarbus daly
kas. Mes neminėsime partis 
jinės pergalės. Visi mes e- 
same susirūpinę tiktai vie
na pergale — visiškai, ne- 
nuolaidžiai, triuškinančiai 

su mušt mūsų šalies priešus. 
Jeigu šie rinkimai turi bet 
kokią reikšmę, tai jie reiš
kia, jog Amerikos žmonės 
savo širdyse ir sielose yra 
pasižadėję pasiekt ši tiks
lą, ir tiktai jį.

“Dabar meskime šalin vi
sus partijinius kivirčus. Mes 
visi esam amerikiečiai kar
tu. Vienintelis mūsų tikslas 
dabar yra padvigubinti savo 
jėgas karui laimėti, šiame 
reikale mes visi esame na
riai vienos didžiosios opo
zicinės partijos — partijos, 
kuri yra kiečiausiai nusista
čius prieš Hitlerį, prieš jo 
sėbrus ir prieš visus jų at
stovaujamus šlykščius daly
kus.
“Visuose dalykuose, reika

linguose šiam karui laimė
ti, mes visi bendrai, nedve
jojančiai esame ištikimi vy
riausiam mūsų komandie- 
riui (prezidentui).Lai visas 
pasaulis žino, jog Amerikoje 
mes visi esame drūčiai su
sivieniję ir petys petin mes 
sutartinai visomis savo jė
gomis ir visomis priemo
nėmis kovosime ir laimėsi
me galutiną ir pastovią per
galę.”
DAUGIAU REPUBLIKO

NŲ IŠRINKTA Į ŠALIES 
KONGRESĄ

Per šiuos rinkimus re
publikonai pravarė į Jung
tinių Valstijų kongresą virš 
30 savo atstovų ir tris se
natorius daugiau, negu iki 
šiol turėjo. Dabar jie turės 
apie 200 savo kongresmanų, 
o demokratai — apie 230. 
Senate bus jau 35 republi
konai, 54 demokratai, 1 
progresyvis ir 7 dar nežinia 
kokie. Taigi demokratai vis 
dar turės didžiumą atstovų 
rūme ir senate, nors ta dD 
džluma jau netokia didelė.

Jungt. Valstijų marininkai Guadalcanal saloje, vienoje Saliamono salų, žygiuoja, 
į mūšį prieš neprietelius japonus.
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STAUNGRADIECIAI ATĖMĖ IŠ FAŠISTŲ KELIAS POZICIJAS; 
APSUPO BATALIONĄ NACIU; BAISŪS MŪŠIAI TIES NALCIKU
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 4. —Vidunaktinis Sovietų Žinių Biu

ro pranešimas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 3 d. vedė mūšius prieš fa

šistus Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse 
ir į pietų rytus nuo Nalčiko.

Mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino tris vokiečių 
transporto laivus, viso 35,000 tonų įtalpos.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė įniršusiai kovo
jo. Priešai, atsigabenę naujų jėgų, metė į atakas dau
giau kaip dvi divizijas pėstininkų ir 40 tankų. Didelis 
skaičius jų orlaivių rėmė tas atakas. Kautynės buvo ne
paprastai nuožmios; dažnai jos perėjo į 
mūšius šalto plieno ginklais; kai kuriuose sektoriuose 
vokiečiai kontr-atakavo keturis iki penkių -kartų, bet 
kiekvieną kartą jie buvo priversti pasitraukti atgal su 
baisiais sau nuostoliais.

Stalingrado gynėjai atrėmė visas atakas vokiečių ir 
vieno fabriko vietovėje mūsų kariuomenė, atmušdama 
penkias priešų pėstininkų ir tankų atakas, kontr-ataka
vo juos ir atėmė iš hitlerininkų kelias drūtvietes.

Pagal dar nepilnas skaitlines, tuose mūšiuose buvo 
nukauta apie 2,Q00 vokiečių ir sunaikinta daug priešų 
įrengimų. Sovietų oro jėgos nukirto žemyn 13 vokiečių 
lėktuvų per kautynes ore. šeši priešų orlaiviai buvo su
naikinti ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų artilerija vedė 
dvikovas su priešų artilerija. Vienas sovietinių kovo
tojų dalinys sunaikino keturis didžiuosius priešų kulka- 
svaidžius, penkias baterijas mortirų ir septynis fortu- 
kus ir susprogdino du amunicijos sandėlius. Mūsų ka
riai, nugalėdami vokiečių pasipriešinimus, užpuolė ir 
atėmė iš vokiečių aptvirtintas pozicijas. Per tiesiogines 
kautynes šaltu plienu buvo užmušta 160 hitlerininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė kariuomenė vedė 
įtūžusius apsigynimo mūšius. Didelės vokiečių tankų 
ir orlaivių jėgos rėmė vokiečiu pėstininkus. Sovietų la
kūnai nušovė žemyn 17 vokiečių orlaivių.

Į šiaurių rytus nuo Tuaps e, vieno kaimo srityje mūsų 
karių daliniai apsupo batalioną priešų pėstininkų ir da
bar tęsia mūšius siekdami sunaikinti tą batalioną.

Kitame sektoriuje, kautynėse dėl vienos aukštumos, 
mūsų kariuomenė sunaikino apie kuopą priešų pėstinin
kų ir paėmė kiekį priešų į nelaisvę.

GUBERNATORIAI
Republikonai laimėjo gu- 

bernatorinius rinkimus ne 
tik New Yorko valstijoj, 
bet taipgi Pennsylvanijoj, 
Ohio, Michigane, Illinojuj ir 
Californijoj.

Japonų radijas pranešė, 
jog talkininkų orlaiviai vėl 
bombardavo japonus Hong 
Konge.

STALINGRADIEčIAI
DAINUOJA

International News Ser
vice, amerikinė žinių agen
tūra, praneša, jog raudon
armiečiai Stalingrado gynė
jai naktimis, kovodami, dai
nuoja. Jie pasitiki atlaikyt 
mieštą prieš fašistus, tik 
sako, kad Anglija ir Ameri-. 
ka turėtų atsiust jiem dau
giau orlaivių ir tankų. So- 

kad vokiečiai turi daug dau
giau orlaivių.

į tiesioginius (vietų kovotojai pripažįsta

Hitlerininkai Sustab 
dyti ties Nalčiku

Rinkimai, ir Karas
Washington, lapkr. 4. —

'Daugiau Japonų įsi
veržė i Guadalcanal

Talkininkai Toliau Veja Japonus Nauj. Guinėjoj

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 3. — Laivyno departmento 

pranešimas num. 180:
Naktį lapkr. 1-2 Jungtinių Valstijų bombanešiai smi- 

gikai tęsė atakas prieš japonų pozicijas šiaurvakarinia
me gale Guadalcanal salos.

Lapkr. 2 d. iš ryto amerikiniai naikintuvai bombarda-’ 
vo priešų pozicijas Guadalcanal saloje, į vakarus nuo 
Matanikau upės, remdami mūsų kariuomenės daromas 
atakas toje srityje.

Naktį lapkr. 2-3 d. krantan išsikėlė daugiau pastip
rinimų japonams į rytus nuo mūsų pozicijų šiaurinia
me Guadalcanal pajūryje.

Gauta patikrinti pranešimai su sekamais pataisymais; 
raporto apie padarytus priešams nuostolius per laivynų 
ir orlaivių mūšį, įvykusį spalių 26 d.:

Viena didelė bomba pataikė į lengvąjį japonų šar
vuotlaivį (o ne į karo didlaivį).

Trys torpedos smogė į didelį priešų šarvuotlaivį (o ne 
dvi torpedos).

Keturios didžiosios mūsų bombos pataikė į didelį 
priešų šarvuotlaivį Mogami rūšies.

AUSTRALIJA, lapkr. 4. — Generolo MacArturo 
štabo pranešimas sako:

NEW BRITAIN. — Tebedega vienas iš tų Japonijos 
laivų, kurie bandė iškelt savo kariuomenę krantan ties 
Buna. Jį padegė mūsų lėktuvai, bombarduodami tuos 
laivus.

Owen Stanley kalnyno srityje (New Guinea saloj) 
mes vis vejamės besitraukiančius atgal priešus ir žy
giuojame pirmyn, artindamiesi prie Oivi.

■t

Amerikos Kariuomenė: 
Daliniai Atvyko į Pa

lestiną ir Syriją
London, lapkr. 4. — Atė

jo pranešimas iš Turkijos, 
kad Amerikos kariumenes 
daliniai atvyko į Palestiną

Maskva, lapkr. 4. — Vi- ir Syriją, kaipo pastiprini- 
sbs hitlerininkų atakos į 
pietus nuo Nalčiko tapo at
muštos ir priešai abelnai 
sustabdyti visoj toj srity.

Vakariniame Kaukaze, 
tie Tuapse raudonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių dar kelias 
kariniai svarbias aukštu
mas.

mai anglams prieš fašistų

Anglai Veja Nacius 
Atgal Egipte

{VAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris Hull 
teisino šios šalies valdžią, 
kritikuojamą už tai, kad ji

Stalino Kalba Bus 
Girdėt Amerikoj 

ŠĮ Penktadienį
Berne, šveic. — Maskvos 

radijas pranešė, jog Stali
nas šį penktadienį (apie 10 
vai. priešpiet pagal New 
Yorko laikrodį) sakys kalbą 
per radiją, minint Sovieti
nės Revoliucijos 25-kių me
tų sukaktį, kaip telefonu 
pranešta N. Y. Times’ui.

Stalino kalba bus pasklei
sta per radijo stotis penkta
dienio popietyje ir vakare 
reguliariais žinių pranešimų, 
tarpais.

Australija pranešė, jog 
Stalinas kalbės per radiją 
šį penktadienį ir jo kalba 
bus Amerikoj girdima apie 
vidudienį.

Cairo, Egiptas, lapkr. 4.
— Anglų kariuomenė laimė
jo pirmą didžiulį tankų mū
šį prieš vokiečius ir italus 
EI Alamein fronte, Egipte. 
Fašistai, komanduojami na-

• cių feldmaršalo Rommelio, p _ n L • v 
xvxxuxxvvtv viz. x Pasitrauke toliau atgal. Bu- traneuzy Bombas prieš
vis dar nesutrauko diploma- sudaužyta bei išdeginta 
tiniu ryšių su naciams pasi-: ^aug priešų tankų. Anglai 
duodančia Vichy Francija. žygiuoja vis pirmyn Jiem

kelią praskina Anglijos n Berne, Šveic. — Oficialiai

tinių ryšių su naciams pasi- į Nacių Pakalikus

Amerikos orlaiviai.
Anglai atmetė vokiečius patriotai bombomis ardė 

_ jau 18 mylių atgal į vakarus centrus J. Doriot’o
Guadalcanal salą prieš ame- nuo EI Alamein. Paskutinė- 
rikiečius, kurie iki šiol vis mis žiniomis, jie taipgi pra- 
ėmė viršų oro kautynėse

Washington. — Praneša
ma, kad Japonija siunčia 
geriausius savo lakūnus į

pranešama, kad francūzai

Wil) ACA/pxxx . -r. ClllV/ VJLJloU. UI

Dauguma politinių stebė-Įprieš japonus, 
tojų Washingtone sako, jog 
demokratų partija prakišo 
dabartinius kongresinius ir 
valstijinius rinkimus todėl, 
kad prez. Roosevelto valdžia 
neveda veiklaus karo prieš 
fašistų Ašį.

London. — Anglijos dar
bo ministeris Bevin gyrė 
francūzus už atsisakymą 
važiuot Vokietijon dirbt ka
rinėse pramonėse.

London. — Anglijos or
laiviai bombardavo karinius 
nacių punktus vakarinėje; 
Vokietijoj ir Holandijoj, Jungtinių Valstijų kongres- 

manus, o Coudert į N. Y. myn 
valstijos senatorius.

New York. — Atžaga
reivis republikonas Ham 
Fish vėl tapo išrinktas į

Belgijoj ir šiaurinėj Fran
ci jo j.

New Delhi, — Smarkiai 
veikia japonų žvalgai Bur- 
mdje prie Indijos sienos.

... . ..................

Ęlgiptas, lapkr. 4. — An
glų armija pažygiavo pir-

i visu Egipto frontu 
prieš vokiečius ir italus.

kirto naujas spragas šiauri
nėse fašistų pozicijose ir 
veja nacius vis tolyn atgal. 
Pietinėje fronto dalyje an
glai užėmė dar dvi vokiečių- 
italų drūtvietes.

Bet anglai nesako, kad 
fašistai būtų jau abelnai nu
galėti Egipto fronte. Lau
kiama didesnių mūšių.

neva 
liaudiškos partijos Vichy, 
Marseille ir Clermont<Fer- 
rande. Ta Doriot’o partija 
kuo vergiškiausiai bendra
darbiauja su Vokietijos na
ciais, v. --- ---'wwsnf” w

Neoficialės žinios sako, 
kad bombomis suardyta di
džiulė elektros dirbykla Ly
on srityje; todėl pakriko ten 
ir elektrinių geležinkelių 

' veikimas.

■

Miami, Florida. — Ame- ” "
rikos valdžia užvedė bylą publikonas A. W. Hawkes 
teisme, kad perimt armijos ■ laimėjo rinkimus į Jungti- 
reikalams šaunųjį Miami nių Valstijų senatą prieš 
Biltmore viešbutį, kaštavu-' demokratu kandidatą Sma- 
sį 10 milionų dol. thers.

New Jersey valstijoj re
i
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Stalingradas—Hitlerininką 
Kapinynas

Blitzkriegų Galas
Atrodo, kad Stalingradas bus žinomas 

žmonijos istorijoj, kaipo miestas, prie 
kurio buvo galas Hitlerio “blitzkriegam,” 
kur užduotas hitlerizmui tokis smūgis, 
nuo kurio tas barbarizmas negalės atsi
gauti.

Užtenka tik prisiminti, kad pirmiau 
Hitlerio “neįveikiamos” armijos, tie 
“aukščiausieji žmonės” nesulaikomai ėjo 
pirmyn. Lenkiją Hitleris pamuše į 15-ką 
dienų. Norvegiją į pusę mėnesio. Dani
ją pavergė per vieną naktį. Holandiją 
paėmė į keturias dienas. Belgija pasi
davė po pusės mėnesio. Franciją paėmė 
po 19-kos dienų puolimų. Balkanus pa
vergė mažiau kaip į mėnesį laiko. Gi So
vietų Sąjungoj jau arti septyniolika mė
nesių eina karas. Nacių pasakas, kurias 
jie svietui skelbė pirmomis karo dieno
mis, būk Raudonoji Armija, Sovietų or- 
laivynas, Sovietų laivynas “sunaikinta,” 
būk hitlerininkams “visur keliai atdari,” 
jau jie ir patys užmiršo ir daugiau ne- 
blofina. Nustojo blofinti ir apie “milijo
nus rusų belaisvių,” nes žino, kad var
giai kas tam tikės. Ir Hitlerio “nesulai
koma” armija visą 1942 metų kampani
ją praleido Stalingrado priemiesčiuose, 
kur vieną dieną užima bloką gatvės, kitą 
dieną Raudonoji Armija juos ten sunai
kina. Visi Stalingrado p^iemiėsčiai, vi
sos apylinkės virto šimtų tūkstančių vo
kiečių, vengrų, rumunų, italų, finų, slo
vakų ir kitų fašistų kapais. Visa apylin
kė užteršta niekšų lavonų smarve. Visa 
apylinkė užversta sudaužytais tankais, 
kanuolėmis, sunkvežimiais, kulkasvai- 
džiais.

Stalingradas—nacių kapai! Stalingra-" 
das—pradžia hitlerizmo pabaigos! Sta
lingradas virto civilizuotos kultūriškos 
žmonijos išsigelbėjimo punktas! Stalin
gradas išgelbėjo New Yorką, Washingto- 
ną, Londoną, Chicagą ir kitus miestus 
nuo barbarų sunaikinimo. 

f 

Stalingradas—Malūnas Hitlerio Armijos
Hitleris ir jo štabas žinojo, kad, kai 

tik jų armija bus sulaikyta, kai tik Hit
lerio “blitzkriegas” susmuks, taip grei
tai bus aišku, kad hitlerizmo galas neiš
vengiamas. Ir todėl Hitleris ir jo gene
rolai metė prieš Stalingradą milijoninę 
armiją su tūkstančiais tankų, lėktuvų ir 
kanuolių. Ir jie kasdien grūdo vis nau
jus batalijonus, pulkus, brigadas, divizi
jas į Stalingrado malūną, kur didvyriš
koji Raudonoji Armija tas žmonijos bes
tijas tūkstančiais triuškino!

Amerikietis korespondentas Henry 
Shapiro rašė rugsėjo 24 dieną, kad Sta
lingrado srityje Raudonoji Armija sunai
kino 7,200 nacių ir 150 tankų, daugybę 
kanuolių ir apie 67 lėktuvus. Sovietų pul
kininkas Sergejevas darė apskaitliavimą, 
kad kas savaitę prie Stalingrado Hitleris 
ir jo šalininkai neteko po 25,000 vien už
muštų ir apie 75,000 sužeistų. Mr. Ar
thur Hurvich rašė, kad užteko nacius 
sulaikyti prie Stalingrado ir nuo jų mies
tą ginti per 30 dienų, kaip jau galima 
skaityti Hitlerį pralaimėjusį karą. Mr. 
Eddy Gilmore, Associated Press kores
pondentas rugs. 29 dieną telegrafavo, 
kad.364oj dienoj Stalingrado apgulos 
Hitleris siauru ruožtu metė 150 tankų ir 
30,000 kareivių. Raudonoji Armija pa
klojo tūkstančius nacių ir sutriuškino 50 
tankų. Mr. L. Limpus darė prileidimą, 
kad į 36-šias dienas Stalingrado apgu
los Hitleris neteko 250,000 kareivių vien 
užmuštų. Generolas G. E. Morozovas ra
portavo, kad vien penki Raudonosios' Ar
mijos “snaiperiai,” (specialiai šauliai), 
Stalingrado srityj, užmušė 1,860 nacių. 
Spalių 3 dieną užmušta 4,600 nacių ir su
naikinta 153 tankai vien šiaur-vakarinėj

Stalingrado pusėj. Spalių 29 dieną Hen
ry Shapiro pranešė, kad Stalingrado sri
tyj naciai užėmė 200 mastų plotą, kur jie 
vien užmuštais neteko 2,400 kareivių ir 
24 tankų.

Spalių 19 dieną Raudonosios Armijos 
komanda paskelbė, kad bėgyje 45-kių die
nų kovų prie Stalingrado nacių divizijos 
neteko iki 75% savo jėgų ir 60% tankų.

Kalininas pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos nuostoliai yra dideli, iš priežasties, 
kad kitos Jungtinės Tautos vis dar neati
daro antrojo fronto pireš Hitlerį, bet na
cių nuostoliai yra kur kas didesni, negu 
Sovietų Sąjungos.

Po dvievjų mėnesių neatlaidžių nacių 
prieš Stalingradą atakų, jų jėgos apsilpo. 
Vienok amerikinio korespondento Mr. 
Ralph Parker pranešimu, spalių 23 die
ną, Stalingradą dar vis puola 250,000 na
cių kareivių, 500 tankų, 1,200 kanuolių, 
1,000 mortirų ir 800 lėktuvų.

Vilko Balsu Staugia
Nacių spauda ir radio komentatoriai 

pradėjo teisintis dėl jų susmukimo prie 
Stalingrado. Taip iš Berno, Šveicąrijos, 
citavo nacių laikraščius, kurie rašė:

“Rusai prie kiekvienos progos kontr
atakuoja vokiečius. Vienu tarpu per tris 
dienas mes vos pasivarėme 900 jardų. 
Dažnai mes per ištisą dieną užimame tik 
vieną, kitą duobę... Pavieniai bolševikai 
pasirodė labai gabūs ir gudrūs gatvių 
kovose. Mes turėjome stebėtis, laukdami, 
kada išsibaigs ta bolševikų amunicija. 
Kada pirmieji mūsų būriai pamatė Sta
lingradą, mes laikėme jį jau savu (už
imtu). Nuo aukštumos, apžvelgdami 
miestą sakėme: “Taip gal Kolumbas ste
bėjo atradęs Ameriką,” o dabar mes kal
bame apie Stalingradą, kaip paprastai 
žmonės kalba apie mėnulį... Mūsų ka
reivių veidai pavargę, pajuodę, raukšlėti 
ir aiškiai parodo, kokie laukiniai — įtū
žę mūšiai ten eina. Jų akys pasriuvusios 
krauju nuo dulkių ir dūmų, nuovargio 
ir nemiego per ištisas naktis. Bet jų 
dantys balti, balti nuo graužimo kietos 
duonos.”

Taip priešai pripažįsta savo pralaimė
jimą prie Stalingrado.

Kiti. Frontai ir Laivynas
Sovietų Sąjungos kovos frontas turi 

2,000 amerikoniškų mylių. Kada viso pa
saulio akys buvo nukreiptos į Stalingra
dą per pustrečio jau mėnesio, tai tuo pat 
kartu žiauriausios kovos ėjo išilgai tą 
visą frontą, kur iš abiejų pusių milijonai 
kareivių susikibę mirtinoj kovoj. Eina 
žiauriausios kovos Mozdoko, Tuapse, No
vo rossiisko srityj, kur Raudonoji Armi
ja apgina priėjimą ir perėjimus per Kau
kazo Kalnus, apgina Sovietų Sąjungos 
turtingus plotus ir tuo pat kartu pastoja 
naciams kelią linkui Persijos, Irako, Si
rijos ir Indijos.

Eina kovos ties Oriol, Briansku, Viaz- 
ma, Staraja Russa, Leningradu ir pagal 
Finliandijos sieną. Henry Shapiro spa
lių 10 dieną pranešė, kad Senevino srityj, 
Leningrado fronte, baigėsi žiaurus mū
šis Raudonosios Armijos pergale, kur 
buvo 60,000 naciu užmušta ir suimta 
daug tankų ir ginklų.

Tuo pačiu kartu Sovietų laivynai Juo
dojoj, Baltijos ir Berencovo Jūroj nai
kino priešo laivus, kasdien skandino na-; 
cių ir jų talkininkų transportus ir ka
rinius laivus, gi Volgos karinė flotilė 
energingai padėjo Stalingrado apgynė
jams, juos aprūpindama reikmenimis ir 
nuolatos priešus bombarduodama. O So
vietų lėktuvai keliais atvejais vėl bom
bardavo svarbius karinius punktus Vo
kietijoj, Vengrijoj, Rumunijoj ir Fin- 
liandijoj.

Nepaisant, kad priešai užėmė didelius 
Sovietų Sąjungos plotus ir Donbaso sri
tį, bet Sovietų Sąjungos lėktuvų, tankų, 
kanuolių, amunicijos ir .kitų ginklų ga
myba smarkiai paaugo, dėka tam, kad 
Sovietų vyriausybė iškraustė daug apsi
gynimo fabrikų į rytus.
Be Antro Fronto Mes Karo Nelaimėsime

Antro fronto atidarymą prieš Hitlerį 
priešai sutrukdė ir Sovietų Sąjungos 
spauda ir vyriausybė viešai ir atvirai nu
rodė, kad Jungtinės Tautos neatliko sa
vo pareigų pagal sutartį, kad tas reiš
kia pratęsimą karo ant ; daugelio metų. 
Maskvoj išeinąs anglų kalboj “Moscow 
News” laikraštis atvirai pareiškė, kad ' 
antro fronto nebuvime yra kalti politi
kieriai, kurie bijo Sovietų Sąjungos karo 
laimėjimo. Juozas Stalinas, Sovietų Są
jungos premjeras, savo laiške amerikie
čiui korespondentui Cassidy aiškiai nu
rodė, kad Sovietų Sąjunga neša didžiulę 
karo naštą ir kol kas Jungtinės Tautos 
neatlieka savo pareigų.

Anglijos lordas Strabolgi ir daugelis ' 
darbo unijų griežtai reikalauja atidaryti

Prieš dvidešimt penkerius 
metus, 1917 m. spalio 25 
(lapkričio 7), Rusijos dar
bininkų klasė, susijungusi 
su kaimo varguomene įvyk
dė Didžiąją Spalio socialis
tinę revoliuciją, pradėjusią 
naują pasaulinės istorijos 
epochą.

Viena svarbiausių Spalio 
revoliucijos laimėjimo sąly
gų — Rusijos darbininkų 
klasės priešakyje stovėjusi 
bolševikų partija, vadovau
jama tokių genijų, kaip Le
ninas ir Stalinas.

V. I. LENINAS

Sunkiausiose, pogrindžio 
sąlygose bolševikų partija 
atkakliai ir ryžtingai rengė 
proletariatą ir valstiečius 
lemiamoms kovoms prieš 
carizmą ir kapitalizmą.

Bolševikai, vaduodamiesi 
marksistine leninistine teo
rija, Rusijos darbininkų 
klasei pagelbėjo pakilti iki 
revoliucijos vadovo lygio ir 
didžiausio valstiečio sluoks-^ 
nio asmeny susirasti ištiki- 
miausį savo sąjungininką..
Kova del masių

Bolševikų partijos įkvė
piamų darbo žmonių vienin
gai spaudžiamas, 1917 m. 
vasario mėnesį griuvo ca
rizmas, daugiau kaip tris 
šimtus metų ehgęs buvusios 
Rusijos imperijos tautas. 
Vasario revoliucijos 
ugnyje Petrograde ‘ ir ki
tuose miestuose buvo 
susikūrusios darbininkų ir 
kareivių atstovų ta
rybos — darbininkų ir val
stiečių revoliucinės diktatū
ros organai, paremti liau
dies dauguma.

Bet dėl nepakankamo dar
bininkų klasės sąmoningu
mo ir susiorganizavimo ta
rybų vadovybę tuomet už
grobė smulkiaburžuazinės 
partijos — menševikų ir e- 
serų partijos — norėjusios 
susitarti su buržuazija.Men- 
ševikai ir eserai nėjo, toliau 
buržuazinės respublikos ir 
kovojo prieš darbininkų kla
sės diktatūros įvedimą Ru
sijoje, prieš revoliucijos tę
simą.

Pasinaudodami plačiųjų 
masių, apsvaigusių nuo pir
mųjų revoliucijos laimėji
mų, neprityrimu, e- 
serai ir menševikai pa
sistengė valdžią perduoti į 
buržuazinės Laikinosios, gy
vavusios greta tarybų, vy
riausybės rankas.

Vienintelė partija, kovo
jusi dėl tolimesnio revoliu
cijos plėtojimo, dėl visos 
valdžios perėjimo į darbi
ninkų rankas, buvo bolševi
kų partija.

1917 m., balandžio 4 ant 
rytojaus po savo atvykimo į 

antrą frontą prieš Hitlerį. Pietų Ameri
kos generolas ir premjeras Smuts kie
tai užakcentavo Raudonosios Armijos 
didvyriškas kovas ir reikalauja kuo grei
čiausio atidarymo antro fronto. Rpose- 
velto pasiuntinys W. Willkie Maskvoj ir 
į Ameriką grįžęs visu griežtumu reika

lauja atidaryti antrąjį frontą, kaipo mū
sų karo laimėjimo sąlygą. Visa eilė žy
mių generolų stoja už tuojautinį atida
rymą antro fronto. Prieš antro fronto 
atidarymą vis labiau ir atviriau išstoja 
tik pro-nacių elementai, jų tarpe ir lie
tuviški hitleriški laikraščiai!

Peterburgą iš ilgametės e-> 
migracijos, Leninas paskel
bė garsiąsias balandžio te
zes. Šitose tezėse buvo su
darytas genialus kovos pla
nas, kaip pereiti nuo pirmo
jo revoliucijos etapo, nu- 
vertusio carizmą ir atida
vusio įvąldžią buržuazijai, į 
antrąjį jos etapą, kuris tu
rėjo nuversti buržuaziją ir 
atiduoti valdžią proletaria
tui ir i neturtingų valstiečių 
sluokshiui.

Leninas šitose tezėse įro
dė, jog yra būtina pereiti 
iš parlamentarinės respub
likos į Tarybų respubliką. 
Jis aiškino, kad liaudies ma
sių kūryba sukūrė naują 
politinės valdžios formą — 
tarybas, kad tarybos yra 
didelis žingsnis pirmyn, pa
lyginti' su parlamentarine 
respublika, ir yra geriausio
ji politinės organizacijos 
forma pereinamajam iš ka
pitalizmo į socializmą perio
de.

Lenino tezės apginklavo 
bolševikus socialistinės re
voliucijos kovos programa. 
Per kantrų ir atkaklų aiš
kinamąjį darbą reikėjo pla
čiąsias; mases išplėšti iš 
menševikų ir eserų įtakos, 
padėti 'darbo žmonėms jų 
pačių : patyrimu suprasti 
kontr-revoliucinę ir impe
rialistinę esmę Laikinosios 
vyriausybės, kuri negalėjo 
ir nenorėjo nei užbaigti ka
ro, vedamo dėl buržuazijos 
pelno, nei duoti duonos al
kaniem darbininkam ir že
mės valstiečiams. Bolševikų 
partija nuolat užkariaudavo 
darbo žmonių masės pasiti
kėjimą, užkariaudavo dau
gumą tarybose.

Liaudies masės ėmė ge
riau suprasti, kas aplink jas 
darosi; jos vis labiau persi
imdavo, simpatijomis bolše
vikų partijos lozungams.

Darbininkų ir valstiečių 
sluoksniuose audringai au
gančių revoliucinių nuotai
kų išgąsdinta Laikinoji vy-< 
riausybė, menševikų ir ese
rų palaikoma, perėjo į puo
limą. 1917 metais liepos mė
nesį buvo apšaudyta rami 
Petrogrado darbininkų ir 
k a r e i v ių demonstracija. 
Prasidėjo bolševikų partijos 
persekiojimas.
Kursas į ginkluotą 
sukilimą

Kai 1917 m. liepos mėnesį 
buržuazija griebėsi smurto 
prieš liaudį, tai reiškė, jog 
tarybų valdžios įvedimo 
klausimas gali būti išspręs
tas tik ginkluota jėga, prie
vartos būdu.

Partijos liniją dėl gink
luoto sukilimo nubrėžė VI 
bolševikų ’ suvažiavipias, į- 
vykęs 1917 m. liepos 26.

Slapstydamasis nuo Lai
kinosiom vyriausybės šnipų, 
Leninas iš pogrindžio va
dovavo šitam suvažiavimui 
per draugą Staliną ir kitus 
ištikimus savo mokinius. 
Centralinio Komiteto apy
skaitoje ir pranešime apie 
politinę padėtį draugas Sta
linas užbrėžė partijos liniją 
dėl buržuazinės valdžios nu
vertimo ir darbininkų kla
sės diktatūros įvedimo. 
“Taikingas revoliucijos pe
riodas pasibaigė, — kalbėjo 
draugas Stalinas, — atėjo 
netaikingas periodas, susi

kibimų ir sprogimų perio-» 
das...”

Kovodamas prieš trocki- 
ninkus ir bucharininkus, 
darbininkų klasės išdavikus, 
užėmusius kapitalizmo iš
saugojimo pozicijas, drau
gas Stalinas apgynė leninis- 
tinį mokslą, įrodė, jog gali
ma sukurti socializmą vie
noje šalyje, ir davė partijai 
kryptį į ginkluotą sukilimą.

Buržuazija nesnaudė. Ji, 
karštligiškai skubėdama, 
rengė sąmokslą prieš revo
liuciją, svajodama krašte į

JUOZAS STALINAS

vesti karinę diktatūrą. Kan
didatu į diktatorius buržua
zija pasirinko generolą Kor- 
nilovą.
Bolševikai organizavo dar

bininkus ir kareivius kovoti 
prieš Kornilova.

Dėka bolševikų pavartotų 
priemonių, Kornilovo ban
dymas užgrobti revoliucinį 
Peterburgą susilaukė visiš
ko nepasisekimo.

Kornilovo maišto numal
šinimas suvaidino didžiulį 
vaidmenį revoliucijos plėto
tėje. Bolševikų partijos au
toritetas išaugo. Darbinin
kai ir kareiviai pamatė, kad 
kontr-revoliucija rengiasi 
krašte atstatyti carizmą, 
kad tik bolševikai yra tik
rieji liaudies reikalų gynė
jai.

Po Kornilovo maišto nu
slopinimo ėmė greitai bręs
ti revoliucinis krizis. Vėl 
atgijo „po liepos mėnesio 
dienų apmirusios tarybos. 
Tačiau dabar tat jau buvo 
naujos tarybos, griežtai pa
sukusios bolševikų partijos 
pusėn.Darbininkai ir karei
viai iš tarybų vijo menše
vikus ir eserus ir rinko į 
jas bolševikus. Rugsėjo pra
džioje Petrogrado ir Mas
kvos tarybos pasisakė už 
bolševikų partijos politiką.
Istoriškosios dienos

Akyliai iš pogrindžio ste
bėdamas kiekvieną revoliu
cijos žingsnį, Leninas su ge- 
niališku įžiūrumu parinko 

momentą ginkluotam suki
limui prieš Laikinąją vy 
riausybę. 1917 m. rugsėjo 
15 Centralinis Komitetas 
svarstė du iš Lenino gautus 
laiškus. Revoliucijos vadas 
nurodinėjo, jog atėjo laikas 
bolševikams tuojau rengtis 
ginkluotam sukilimui ir pa
imti valdžią į savo rankas.

Laiške “Marksizmas ir 
sukilimas” Leninas patiekia 
Markso ir Engelso pažiū
ras į 'Sukilimą kaip į meną. 
Bolševikai į ginkluotą suki
limą žiūrėjo ne kaip są
mokslininkai, o kaip tikrieji 
revoliucinių masių vadovai. 
Sėkmingas sukilimas, mokė 
Leninas, turi remtis ne tik

partijos, o pažangiąja kla
se, revoliuciniu liaudies pa
kilimu. Ii’ liaudies dauguma 
ėjo paskui bolševikų parti
ją. Vadinas, bolševikai jau 
1917 m. rugsėjo mėnesį tu
rėjo didžiulę politinę armi
ją, pasirengusią stoti į gin 
kluotą sukilimą.

Dabar reikėjo praktiškai 
parengti sukilimą. Partija, 
klausydama Lenino nurody
mų, šito darbo imasi su vi
sa energija.

Stalino vadovaujamas 
Centralinis Komitetas for
muoja Raudonosios Gvardi
jos būrius, renka ginklus, 
stiprina ryšius su kariuo
menės dalimis, pasiunčia 
įgaliotinius į provinciją. 
Donbase sukilimą rengia 
Vorošilovas, Poliesėje —L. 
Kaganovičius, Pavolgyje— 
Kuibiševas ir Švernikas, 
Šiaurės Kaukaze — Kiro
vas, Ivanovo — Voznesens- 
ke—Frunze, Urale — Žda- 
novas.

Savo straipsniuose ir laiš
kuose partijos Centro Ko
mitetui Leninas nubrėžė 
konkretų sukilimo planą: jis 
nurodinėjo, kaip reikia pa
naudoti kariuomenės dalis, 
laivyną ir Raudonosios 
Gvardijos dalis, kokius pun
ktus visų pirma reikia už
imti Petrograde. Leninas 
pabrėždavo, kad revoliuci
niam ginkluotam sukilimui 
reikalinga įgudimo ir trigu
bos drąsos.

Spalio 7 Leninas slaptai 
atvyko į Petrogradą.

Spalio 10 ir 16 Leninui 
dalyvaujant įvyko istoriniai 
bolševikų partijos CK posė
džiai, kuriuose galutinai bu
vo nutarta sukilti prieš Lai
kinąją vyriausybę ir buvo 
išrinktas partinis centras 
sukilimui vadovauti. Parti
nio centro priešakyje stovė
jo drg. Stalinas.

Šituose posėdžiuose užsi
maskavę darbininkų klasės 
priešai, Zinovjevas ir Ka
menevas, pasisakė prieš su
kilimą. Pralaimėję Centrali- 
niam Komitete, jie išdrįso 
padaryti negirdėtą išdavys
tę : spalio 18 menševikų laik
raštyje „Novaja žizn”Zinov- 
jevas ir Kamenevas paskel
bė laišką, kuriame priešui 
išdavė slaptą partijos nuta
rimą sukilt. Tai buvo bjauri 
darbininkų klasės reikalų iš
davystė. Leninas Zinovjevą 
su Kamenevu pasmerkė 
kaip “streikbrekerius” ir re-< 
voliucijos pardavikus ir pa
reikalavo tuojau juos paša
linti iš partijos.

Drauge su Zinovjevu ir 
Kamenevu buvo ir Trockis. 
Užsimaskavęs sukilimo prie
šininkas, Trockis siūlė suki
limą atidėti iki 11 tarybų 
suvažiavimo atidarymo. Sa
vo pasiūlymu Trockis norė
jo iš anksto nurodyt sukili
mo dieną ir tuo pačiu pa
smerkti jį pralaimėjimui. 
Taip jis ir pasielgė, vienoje 
savo kalbų Petrogrado ta
ryboje išplepėjęs dieną, ku
rią bolševikai manė pradėti 
sukilimą. ‘

Išdavikų Zinovjevo, Ka- 
menevo ir Trockio įspėta, 
Laikinoji vyriausybė grie
bės apsaugos priemonių: 
Petrograde buvo išstatytos 
sustiprintos sargybos, iš ar
timiausių miestų buvo iš
šaukti junkeriai, į frontą 
nuskriejo telegramos, pra-< 
šančios prisiųsti kariuome
nės į sostinę. Tačiau buržu
azija nepajėgė sustabdyti 
besiartinančią audrą. Pas
kui bolševikus ėjo liaudies 
dauguma, ir niekas jau ne
begalėjo darbininkams pa
stoti skersai kelio į valdžią.
Revoliucijos pergale

Buržuazija pradėjo savo 
puolimą spalio 24 anksti ry
tą, įsakydama uždaryti cen- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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VYRIAUSIAS AMERIKIEČIŲ KOMANDIERIUS EUROPOJ Viena Geriausių Žaizdoms

Amerikietis marininkas 
Eugene 0. Moore buvo ka- 
nuolės užtaisytojas tanke, 
Saliamono salose, kada ja
ponas gazolinu padegė tan
ką. Japono įmesta rankinė 
granata užmušė kai kuriuos 
tankistus viduje.

“Kuomet nuo gazolino už
sikūrė tankas,” sako Moore, 
“aš griebiau cheminį gesin
tuvą, bet nepajėgiau lieps
nų nuslopinti.

“Vienas japonas įkišo gal
vą į mano tanko bokštuką 
ir aš jį iš revolverio nušo
viau.

“Aš žinojau, jog manęs 
laukia vienas iš dviejų—aš 
sudegsiu ar būsiu nušautas; 
taigi nusprendžiau, kad ver
čiau būt nušautam, negu 
su degt gyvam.

“Aš maniau, bus saugiau, 
jeigu iš tanko lįsiu kojom 
pirmyn. Japonai, kaip pa
šėlę, staugė keista savo kal
ba man į ausį.

“Tuo pačiu laiku jie be 
atlaidos spardė mane ir mu
šė. Jeigu aš nebūčiau užsi
dėjęs drūtą plieninę kepurę, 
veikiausiai būčiau likęs už
muštas.

“Vienas japonas badė ma

Kaip Netikėtinai Naikiname Vitaminus
Vien tik tarkuojant bul

ves ar obuolius, yra sunai
kinama visi jų vitaminai C 
rūšies. Vidutiniai bekram- 
tant, pranyksta pusė C vi
tamino. Beverdant, beveik 
nieko iš jo nelieka. Šiuos 
faktus atrado Amerikiečių 
Mitybos Institutas.

Na, o kam tas vitaminas 
C reikalingas? — Jis saugo 
nuo skorbuto. S to kuo j ant 
šio vitamino, ištinsta ir 
kraujuoja dantų smagenys 
(dėsnos); žmogus jaučiasi 
nusilpęs ir be noro dirbti; 
genda oda, susidaro ant vei
do raudoni plėtmai (dėmės). 
Tai skorbuto ligos reiški
niai.

Pats kopūstų smulkiai 
kapojimas sunaikina 30 iki 
65 procentų vitamino C.

Bet Grindžių ir tomeičių 
kramtymas nenaikinąs jose 
vitamino C, kaip kad džiau
giasi minimo instituto mok

GUMA IŠ NATŪRALIU GESO
Amerikoje, ypač vakari

nėse ir pietinėse valstijose, 
yra požemiuose tiek natū- 
ralio žibinamojo geso, jog 
vien tik iš jo galima būtų 
pridirbt kiek tik reikia gu- 
mos-robo, kad patenkint vi
sus karinius ir civilius rei
kalus. Taip raportavo gar
sus žibalo chemikas dr. Gus-r 
tav Egloff, neseniai kalbė
damas Amerikos Chemikų 
Institute.

Iš natūraliu geso šioje 
šalyje galima gaut po dau
giau kaip 100 tūkstančių 
statinių butano per dieną, o 
butanas yra medžiaga gu
mai dirbti.

Kol kas, tačiau, ši gumos 
versmė dar neliečiama. Pa
gal dabartinius valdžios pla
nus, dirbtine guma daugiau
siai bus gaminama iš grūdų 
alkoholio ir dujų, kurios su
kuopiamos iš žibalo apvaly
mo fabrikų.

ne triragiu durklu, vartoja
mu žuvim smaigyti vande
nyje. Kitas daužė mane šau
tuvo buože. Be to, aš bu
vau dikčiai apdegęs ir turė
jau žaizdą galvoje, turbūt, 
nuo sprogusios tanke gra
natos.”

Japonai taip primušė 
Moore’ą, kad jis atrodė jiem 
negyvu. Todėl jie ir paliko 
šį amerikietį marininką. Bet 
Moore, 6 pėdų 3 colių aukš
čio vyras, buvęs vidurinės 
mokyklos futbolininkas, at- 
sigaiveliavo po poros valan
dų, ir pamatė keturiasde
šimt vieną aplinkui sukritu- 
sį negyvą japoną. Moore 
nesuprato, kaip tai galėjo 
atsitikti, bet neužilgo suži
nojo.

Pasirodė, jog amerikietis 
marininkų šaulys Kenneth 
Koon tuo tarpu buvo netoli 
pasislėpęs ir nudėjo visus 
tuos japonus vieną po kito.

Moore paskui buvo par
gabentas iš Saliamono salų 
į Oaklandą, Calif., kur ir 
sveiksta ligoninėje. Jis tiki
si per kokį mėnesį visai su- 
gyti ir grįžti atgal į Salia-* 
mono salas atkeršyti japo
nams. A. P.

slininkas dr. F. F. Tisdall.
Kalbant apie visus vita

minus abelnai, reikia minėt 
vienas dalykas. Elementai, 
iš kurių susideda vitaminai, 
nepranyksta kramtant, ka
poj ant, verdant ar kitaip 
maistą perdirbant,' bet būna 
suardomas medžiagų dalely
čių - molekulų susidėjimas į 
tam tikras virtines, kaipo 
vitaminus. 0 net paprastas 
valgomo daikto išdžiūvimas 
gali suardyt tokią molekulų 
virtinę ir sunaikint vieną 
ar kitą vitaminą. Taip an
tai, žaliose pupose yra vita
mino C, o džiovintose jau 
ne.

Imant kitą pavyzdį, skir
tumas tarp kerosino ir ga
zolino yra tų pačių moleku
lų susijungime į skirtingas 
virtines. Pakeičiant gi tų 
pat dalelyčių virtines kero
sine arba alkoholyje, yra 
padirbama guma (robas).

N. M.

DIRBTINE GUMA BŪ
SIANTI STIPRESNĖ 
Už GAMTINĘ GUMĄ
D r. Gustav Elgloff teigia, 

jog dirbtinę gumą bus gali
ma taip ištobulinti, kad vie
nais pagamintais iš jos ta- 
jeriais (padangomis) auto
mobilis išvažinės bent 100 
tūkstančių mylių, reiškia, 
vieni tajeriai ilgiau tarnaus, 
negu vidutinis automobilis.

Dr. Egloff numato, jog 
toliau kada tik 15 centų te- 

. kaštuos svaras dirbtinės gu
mos pagaminti.

J. C. K.

Anglam patinka vyriau
sias Amerikos karo jėgų ko- 
mandierius Europoje, gene
rolas Dwight D. Eisenhow
er. Jis 'karčiai neapkenčia 
Vokietijos nacių ir laukia 
progos skaudžiai atsiteisti 
budeliam už jų žvėrišku-^ 
mus, žmogžudystes ir plėši
mus.

Kada amerikietis kores
pondentas Raymond Daniell 
prisiminė vienam anglų ofi- 
cieriui apie generolą Eisen- 
howerį, tas oficierius sakė: 
Geriausias mums dalykas 
čia būtų, jeigu rusų armija 
būtų paskolinus mums vie
ną savo generolą. O kad 
rusai nepaskolino mums ge
nerolo, tai sekamas geriau
sias dalykas anglam yra tu
rėti generolą Eisenhowerį:

KOKS KAREIVIS YRA JAPONAS

Nemažint priešų jėgas, 
nemanyt peržemai apie juos 
kaipo karius—tokia yra tai
syklė visų gabių komandie- 
rių. Nes peržemai manant 
apie priešus galima apsirik
ti.

Pats generolas MacAr
thur yra įspėjęs, kad japo
nai yra kieti ir gabūs ka-< 
riai. O Amerikos Pakran
čių Artilerijos Žurnale štai 
ką skaitome apie japoną 
kareivį:

“Japono kareivio įrengi
mai yra paprasti. Visai jų 
armijai yra tik vienos mic
ros plieninė kepurė; ji pri
taikoma prie galvos tiktai 
suveržiant bei atliuosuojant 
šniūrelį užpakalinėje kepu
rės dalyje.

Japonas karys nešasi mai
šelį ryžių, vandens koštuvą, 
tam tikrų vaistų, šautuvą ir 
kiekį kulkų; tai beveik visas 
jo įrengimas. Jis apsieina 
be šilto valgio virtuvių, prie, 
ko mūsų kariuomenė yra

Amunicija ir Mėsa iš 
Tų Pačių Grūdų

Kviečiai ir komai (kuku
rūzai) yra rauginami, kad 
gaut iš jų alkoholio, kuris 
yra reikalingas dirbimui 
parako be dūmų. Dauguma 
krakmolų iš tų grūdų virs
ta alkoholiu, tad likusiame 
rauge yra palyginamai juo 
didesnė dalis baltimių (pro
teinų). O baltimiai tai rau
menų budavojimo medžia
ga. Šis raugas, todėl geras 
pašaras mėsiniam gyvuliam 
augint kariuomenei.

Bet dar ne viskas. Berau- 
ginant, susidaro daug mie
lių, kurios dar žymiai page
rina raugą kaipo maistą. 
Mielės padaugina vitaminus 
ir prideda bent tris labai 
svarbias amino rūkštis, va
dinamąsias “plyteles,” iš 
kurių baltimiai susibudavo- 
ja. Šios trys rūkštys yra va
dinamos lysine, arginine ir 
histidine.

Pačiuose kviečiuose < ir 
kornuose stokuoja kai kurių 
iš tokių rūkščių. Mielės gi 
papildo tą trūkumą. Taigi 
grūdų raugas, likęs po alko
holio vartojimo bedūmiam 
parakui dirbti, sparčiai au-> 
gina raumeningą, sveiką 
jautieną ir kiaulieną armi
jai maitinti. J. C. K.

“Tai yra mūsų Eisen” (vo
kiškai—geležis).

Šiuom palyginimu tas an
glų oficierius, norėjo pa- 
brėžt, koks neatlaidus Hit
lerio priešas yra amerikie
čių komandierius Anglijoj, 
generolas Eisenhower, ne
žiūrint savo vokiškos pa
vardės.

Kai kurie anglai spėja, 
kad generolas Eisenhower 

i esąs antros kartos vokietys 
| amerikietis, bet matydami 
tokį kietą jo nusistatymą 
prieš nacius, sako, tai juo
geriau.

Tačiau gen. Eisenhower 
yra žymiai skirtingos kil
mės, negu tie anglai įsivaiz
duoja.

Eisenhoweriu šeima ap
leido Vokietiją beveik pirm 
trijų šimtų metų. Jie ne

pripratusi. Taigi japonas 
per dienų dienas gali ir vie
nas sau kovoti.

Japonas kareivis yra už- 
puolikiškas, stiprus, liesas, 
begailestingas kovotojas. Jis 
per dienų dienas pėsčias 
maršuoja po 35 mylias, ne-' 
siskųsdamas, ir kai tik už
baigia kelionę, stoja į mūšį.

Kada japonai prieina prie 
pelkės ar gilaus vandens, jie 
išpučia tam tikrus savo dir
žus ir taip persikelia, stati 
plaukdami.

Japonai po tris prasi
skverbia užnugarėn priešų, 
sulipa į medžius ir šaudo. 
Jie prisiriša prie medžių 
taip, kad priešai į juos šau
dytų net po to, kai tie ja
ponai jau užmušti. (Tegul 
priešas kulkas eikvoja!)

Japonas kareivis yra ge
rai išlavintas, fanatiškai įsi
tikinęs, kad jeigu jis bus 
nukautas, tai po mirties pa
teks į aukštą, parinktinę 
draugiją. Jis neapkenčia

Artistai ir Išradėjai
Yra žmonių, kurie laiko 

muzikus, piešėjus, poetus ir 
kitus vadinamus artistus 
nepraktiškais ir nemoksli
niais asmenimis. Bet tai 
ne visai teisingas “suprati
mas.”

Aristotelis, vienas di- 
džiaūsių senovės mokslinin
kų ir filosofų, buvo artistas 
savo jaunuose metuose. Leo
nardo da Vinci, vienas ge- 
niališkiausių pasaulio piešė
jų (gyvenęs 145.2-1515 m.), 
buvo kartu ir inžinierius, 
architektas, s k u 1 p t o rius, 
anatomas ir išradėjas dau
gelio dalykų, kurie paskui 
laikinai buvo užmiršti ir tik 
po ilgo laiko iš naujo kitų 
atrasti. Stephensonas, ga
ro inžino išradėjas, buvo 
artistas. Morse, telegrafo 
išradėjas, taipgi buvo artis
tas. Orville Wright, lėktu
vo išradėjas, jaunas būda
mas, norėjo išsįlavint į ar
tistus.

Goethe, didžiausias vokie
čių poetas, sykiu buvo 
mokslinis atradėjas šviesos- 
spalvų srityje ir evoliucijos 
moksle (apie žemesnių au- 
galų ir gyvių išsivystymą į 
aukštesnius). Pirmasis Ru
sijos mokslininkas Lomono
sovas buvo ir gana geras 
poetas. Didžiausias šių lai- 

apkentė tuometinių religi
nių persekiojimų Vokietijoj 
ir persikraustė Šveicarijon. 
Po šimto metų Eisenhowe- 
riai, jieškodami žmoniškes
nių gyvenimo sąlygų, atvy
ko į Ameriką ir apsistojo 
Pennsylvanijoj.

Pats generolas Eisenhow
er gimė Texas valstijoj, bet 
gyveno Kansas valstijoj iki 
to laiko,, kada jis įstojo į 
Amerikos Karo Akademiją 
West Point, N. Y.

Gen. Eisenhower yra sti
praus, paprasto vyriško bū
do; nejieško pasigarsinimų 
laikraščiuose ir vengia va
dinamos “aukštosios drau
gijos;” išskyrus karininkus, 
jis Anglijoj beveik neturi 
asmeninių draugų. Jo gyve
nimas, tai armija ir jos rei
kalai. N. K.

baltųjų žmonių, bet neeik
voja savo jėgų bergždžiai 
neapykantai. Japonų ka
riuomenės organizacija yra 
paprasta ir jų perkėlimas iš 
vietos į vietą puikus.

Japonų orlaiviai yra pui
kūs ir jie moka tais orlai
viais veikti. Jų taktika ore 
iki šiol buvo energinga, ge
rai apmąstyta ir joje nema
tyt beveik jokios silpnybės.

Jų susižinojimai yra pui
kūs. Jie turi vienus iš ge
riausių radijo įrengimų su
sižinojimams tarp orlaivių 
ir žemės jėgų ir tarp įvairių 
punktų ant žemės.

Mes, amerikiečiai, gana 
sparčiai nusikratome senųjų 
pasakų, būk japonai negalį 
gerai skraidyti arba kad 
jie, girdi, nieko savo negali 
sugalvoti, o tik nuo kitų ko
pijuoti. Neapsirikime. Ja
ponai yra geri kovotojai, 
gerai įrengti ir agresyviai 
(užpuolikiški).”

J. C. K.

Gal Jau Turėsime Gy
duolę nuo Slogų

Iki šiol nebuvo net apy
tikrio vaisto nuo paprastų 
slogų, vadinamų “šalčių.” 
Bet dabar gal jau susilauk
sime gyduolės nuo šios la
biausiai paplitusios ligos.

Tennessee Universiteto 
profesoriai W. M. Adams ir 
Jack K. Crawford surado, 
jog geriausiai prieš slogas 
kovoja tai nosin. švirkštimas 
vieno iš sulfa vaistų, vadi
namo sulfadiazino.

GYDO IR APDEGIMO
Į ŽAIZDAS

Šio vaisto švirkštimas 
taip pat greitai palengvina 
skausmą po odos nudegimų 
ar nusiplikinimų ir greičiau 
gydo tokias žaizdas, palik
damas mažiau ženklų, negu 
po kitokių gydymų.

N. M.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė dar nenuspren
dė, ar registruoti moteris 
kariniams darbams.

kų matematikos mokslinin
kas Albertas Einstein yra ir 
puikus smuikininkas.

Tikras artistas turi ga
bią vaizduotę. Jinai gi rei
kalinga ir išradimams.

Neartistas.

Gyduolių -- Cod Liver Oil

Žvejai jau seniai patyrė, 
jog aliejus iš žuvų kepenų, 
ypač cod liver oil, ramina 
žaizdų skausmus ir gydo 
jas. Jie taipgi surado, kad 
tas aliejus padeda sutrūku
siai odai sugyti ir tarnauja 
kaip vaistas skaudžiuose 
nušalimuose ausų, pirštų, 
nosies ir kt.

Bet tiktai 1934 m. oficialė 
medicina pradėjo vartot cod 
liver aliejų išviršiniam gy
dymui. Tai metais vokiečių 
gydytojas Lohr paskelbė sa
vo patyrimus apie cod liver 
aliejų kaipo gyduolę.

1936 m. du sovietiniai 
dytojai raportavo, 
tepalu pagamintu su cod 
liver žuvų aliejum gydė 
263-ris įvairias žaizdas ir 
nudegimus bei nusišutini- 
mus, ir pasekmės buvo ste
bėtinos.

Dabar amerikietis Har
vardo Universiteto medici
nos profesorius dr. R. H. 
Aldrich paskelbė, ką jis pa- 

į tyrė, per aštuonis metus tė- 
mydamas to žuvų kepenų 
aliejaus veikmę į įvairias 
žaizdas ir nudegimus. Jis 
vartojo tepalą su 70 pro
centų šio aliejaus, ir atrado, 
jog cod liver aliejus taip

kad jie

24-rių Valandų Laikrodis Armijoje
Nuo liepos mėnesio šie

met Amerikos armijoj yra 
įvestas dvidešimties keturių 
valandų laikrodis. Nauja 
para pagal tokį laikrodį 
prasideda po 12 vai. naktį ir 
viskas eina “po senovės” 
iki 12 valandos pabaigai die
ną, bet paskui, nuo 12-kos 
jau nešokama žemyn ant 1- 
mos, ,ale einama vis aukš
tyn. Vietoj pirmos tuomet 
turime 13, vietoj 6 vai. va
kare bus 18 vai., visai ne
minint vakaro; o 11-ta va
landa nakties tai jau 23-čia 
iš viso.
, Kariniai Amerikos lėktu
vai taip pat veikia pagal 24- 
rių valandų laikrodį. Pavyz
džiui, komandierius įsako 
lakūnui pakilt ne 3:15 vai. 
P. M. (popiet), bet stačiai 
—15:45.

Neteko matyt Amerikoje 
gaminto 24-rių valandų 
laikrodžio. Kariai ir lakū
nai, todėl, turi išmokt pa
gal savo dvylika-valandinį 
laikrodį suprast komandą 
duodamą pagal 24-valandi- 
nį laikrodį, po dvyliktos va
landos dieną. Ant nelabai 
mažų dvylika - valandinių 
laikrodžių galima ir įsira- 
šyt gretimus numerius iki 
24-rių.

Franci jo j jau nuo 1912 m. 
yra oficialiai įvestas 24-rių 
valandų laikrodis.

Amerikos armija ir lai
vynas, kaip ir visi kariniai 
talkininkai, 1917 ir 1918 m. 
vartojo 24-valandinį laikro- 

Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

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

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

gerai gydo žaizdas, kaip 
garsieji sulfa vaistai.

Anglijos karinių lakūnų 
patyrimai parodė, jog ypač 
keblu yra sugydyt veido nu
deginimus. Veido oda yra 
nepaprastai plona ir turi sa
vyje daugiau prakaitinių 
liaukų ir plaukinių skylučių, 
negu kitos kūno dalys. Ka
dangi čia jau yra nosis ir 
lūpos, tai veido nudegimo 
žaizdos juo lengviau gali 
apsikrėst ligų bakterijomis.

D r. Aldrich, darydamas 
palyginimus tarp minimo 
aliejaus tepalo, iš vienos pu

lses, ir tokių nuo seniau var- 
gy-|tojamų vaistų, kaip taniška 

_ ( rūkštis, iš antros pusės, ant 
apdegimo žaizdų, surado,
jog senieji vaistai sudaro 
šašus, o šašai yra gera dir
va veistis apkrečiamųjų ligų 
bakterijoms. Vartojant gi 
cod liver aliejaus tepalą, 
yra išvengiama daugelio to* 
kių šašų’ ir greičiau gyja 
žaizdos.

Per eilę metų cod liver 
aliejus buvo naudojamas 
kaip turtingas dviejų vita- 

j minų šaltinis. Dabar įrody
ta ir jo naudingumas, kai
po žaizdų gyduolės; o tatai 
ypač svarbu sužeistiem ka
riam. N. M.

dį oficialiuose savo rekor
duose ir telegramose. Tatai 
yra trumpiau ir aiškiau.

Lietuvoj ir daugelyje ki
tų Europos kraštų po pra
eito karo valdiškai buvo 
skaitomas laikas pagal 24- 
valandinį laikrodi.

J. C. K.

NAMAI IŠ PAPRASTOS 
ŽEMĖS

Iš paprastos žemės-purvo 
galima statyt stiprius ir vi- 
šais atžvilgiais tinkamus 
gyventi namus, sumaišius 
žemę su asfaltine smala, ku
ri vartojama tūliems “juo
diesiems” automobilių ke
liams. Ta smala paprastai 
dirbama iš minkštosios iška
samos anglies.

Illinois Universiteto pro
fesorius J. S. Crandell, da
rydamas bandymus, atra
do, kad įmaišius 15 procen
tų asfaltinės smalos į 85 
procentus bile kokios pa-i 
prastos žemės, galima iš jos 
pastatyti namo sienas, ku
rios nepraleis trukšmo iš 
lauko, nebijos lietaus, kraš- 
čio ar šalčio; žiemą gerai 
laikys šilumą-viduj, o vasa
rą nekaitins vidaus. Galio
nas gi tos smalos galima 
esą pirkt už 15 centų.

Prof. Crandell sako, kad, 
tokį namą statant, medžio 
tereikės tik durims ir lan
gų rėmams ir jis bus gana 
drūtas be jokių geležinių 
pastiprinimų. J. C. K.
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Už Demokratijų 
Pergalę
Rašo Jonas Danis 

(Pabaiga)

Nežiūrint Sovietų Sąjun
gos liaudies ir Raudonosios 
Armijos herojiškumo, so
cialistinės šalies neišsemia
mų turtų ir didelės simpa
tijos visame pasaulyj, da
bartinė padėtis reikalauja 
iš kiekvieno žmogaus duoti 
jai tiesioginę ir greitą pa
galbą. Juk netikėtu ir biau- 
riu priešo užpuolimu, tapo 
sunaikinta didelė dalis So
vietų Sąjungos turto ir in
dustrijos. Jos liaudis ati
traukta nuo socialistinės 
statybos ir turi rūpintis ša
lies gynimu. Dalis geriausių 
fabrikų išgriauta arba eina 
jų perstatymas šalies gilu
moje. Tą viską turėdami o- 
menyje, turime dėti visas 
jėgas tiesioginei paramai 
tos herojiškos liaudies, kuri 
nenuilstamai kaujasi, kad 
žengus prie galutinos per
galės.

Narsiesiems Sovietų Są
jungos kovotojams hero
jams yra reikalinga drabu
žiai, avalinė, medikalė ir ki
tokia materijalė parama, 
nes dabar Sovietų Sąjungos 
gamyba ištisai paversta į 
karo mašiną, todėl tąją pa
ramą jie turi gauti iš mū
sų, iš tų, kurie laukiame, 
kad fašizmas būt greitai 
sunaikintas ir paliuosuota 
visų pavergtų šalių liaudis. 
Neturime būti nuošaliai nuo 
to darbo, nes bešališkumas 
Vii tiesioginis rėmimas kru
vinojo fašizmo. Skleidžian- 
tieji bešališkumo obalsį, ne-/ 
žiūrint, kaip jie save va
dintų, tarnauja fašizmui: 
nes jie atitraukia dalį ma
žai susipratusių ir neprity
rusių darbininkų nuo kovos, 
atitraukia juos nuo bendro 
kovos fronto ir kenkia an
tifašistinei vienybei..

Pergalė neateis pati, ji 
bus atsiekta tik per Sovie
tų liaudies ir Raudonosios 
Armijos ryžtingumą ir ne- 
atlaidžią kovą. Paramos jai 
toje kovoj irgi nereikia 
laukti iš aukštybių; tą pa
ramą turime duoti mes sa
vo praktikiniu darbu. Pa
grindinė šių deinų visų pa
reiga tai remti, remti fr 
remti, nes šiandiena randa
si ant svarstyklių visos žmo
nijos likimas, o mūsų visa
pusiška parama suteiks per
svarą progreso ir laisvė 
kovotojų pusėn.

Sovietų liaudis mums ati
duoda savo kraują, savo 
gyvastis ir turtą; duokime 
jai medikalę paramą gydy
mui jos žaizdų. Sovietų 
liaudis, savo pasėlius auko
ja mūšio laukams prieš hit
lerininkus; padėkime jai 
maisto produktais. Sovietų 
liaudis aukoja atkaklio
je kovoje savo fabrikus, 
naikina juos, kad nepatek
tų į priešo rankas; duokime 
jai drabužius, avalinę ir ki
tokią reikalingą paramą. 
Kad užtikrinus savo ir jau
nosios kartos ateitį, nesigai
lėkime nors ir didžiausių 
aukų.

Mūsų nors ir didžiausios 
aukos yra tik mažmožis, 
sulyginus jas su Sovietų Są
jungos herojiškos liaudies 
aukomis, kuri sulaikė hitle
rinę bestiją, grūmojančią 
dominuoti visą pasaulį.

Turime suprasti, kad šia
me laikotarpyje, visame pa
saulyje yra tik vienas ben
dras žmonijos priešas— na
cizmas ir visos tautos, kovo
jančios prieš jį, tai viena su 
pavergtomis tautomis ne

perskiriama jėga. Jeigu So
vietų liaudis su tokiu hero

jiškumu ir vienybe gina sa
vo šalį, tai įrodymas, kad 
ši liaudis tokioje pat for
moje padėjo vesti kovą ir 
tarptautiniam maštabe, pa
dėdama kinų ir ispanų liau
džiai jos kovoje už laisvę 
ir nepriklausomybę. Ispani
jos liaudies kovų eigoj, Sta
linas sakė: “Išliuosuoti Is
paniją nuo fašistinio jungo, 
tai ne vienų ispanų prievo
lė, bet viso civilizuoto pa
saulio.” Šiandieną, šie Sta
lino žodžiai turi būti kon
krečiai vykdomi Sovietų 
atžvilgiu, nes jau atėjo va
landa, kurioje turime kolek- 
tyvėmis ir pavienėmis auko
mis atsakyti į Sovietų Są
jungos liaudies pasiaukavi- 
mą už visos žmonijos atei- 
tį.

Šioje, metinėje kruvinųjų 
žudynių sukaktyje, kuo
met visa Sovietų liaudis de
da pastangas ir aukoja gy
vybes su istorijoj dar ne
girdėtu narsumu, kariau
dama savo tėvynės gynimui 
ir sunaikinimui hitlerinių 
gaujų, išpildykime savo pa
reigas, kaipo priešfašistai 
ir patrijotai, dirbdami pa
ramos darbą ir vykdydami 
vienybės ir galingojo de
mokratinio fronto obalsį: 
“Prieš fašizmą, už demokra
tijas ir tautų laisvę.”

Su kerštu degančia širdi
mi už mūsų brolių kančias 
turime stoti visi kaip vie
nas į visų tautų bendrą 
priešfašistinį frontą.

Turime stoti į aktyvią pa
ramą visų kovojančių de
mokratijų, kurių priešakyje 
stovi herojiška Sovietų liau
dį^ ir narsioji Raudonoji 
Armija.

Turime dirbti vieningai 
visi, be pažiūrų skirtumo, 
kad greičiau įvykdžius pir
maeilį priešfašistinį obalsį: 
“1942 metai turi būti galuti
no demokratijų laimėjimo 
metai!”

To iš mūs reikalauja kan
kinami ir žudomi mūsų 
broliai. To reikalauja' visos 
pavergtosios Europos liau
dis. To reikalauja žmonijos 
progresas, laisvė ir laimin
ga ateitis.

Boston, Mass.
Sovietų Sąjungai Minėt 

Susirinkimas
25 metų proga Sovietų Są

jungos gyvavimo yra rengia
mas masinis susirinkimas sek
madienį, lapkričio 8 d., vaka
re, Symphony Hall, kampas 
Hungtington ir Mass. Avės., 
Boston, Mass. Šiame susirinki
me bus pagerbta Sov. Sąjun
ga, kaipo Amerikos geriausia 
talkininkė kare prieš fašizmą. 
Įžymūs kalbėtojai išaiškins 
atsiekimus Sovietų Sąjungos; 
tarp kalbėtojų yra vyskūp. G. 
Bromley Oxnam, pirmininkas 
Amerikos Slavų Kongreso, Leo 
Krzycki, Mass. CIO pirm. Jo
seph Salerno. Vakaro ' pirmi
ninku bus Boston Universite
to pirm. Daniel L. Marsh.

Ir šis susirinkimas yra re
miamas per gubernatorių L. 
Saltonstall, majorą Tobin ir 
daug kitų Bostono įžymių vyrų 
ir moterų.

Nup savęs prašyčiau visų 
“Laisvės” skaitytojų atsilan
kyti į šį susirinkimą ir nors 
po vieną atsivesti “Keleivio” 
bei “Darbininko” skaitytojų 
supažindinimui su Sov. Sąjun
gą, ne taip, kaip jiems yra 
kalbama “protingų” vyrų Mi- 
chelsono bei Urbanavičiaus.

' Aist.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus •— pir

kite bonus ir štampas.
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DIDŽIOSIOS SPALIU REVOLIUCIJOS
ORGANIZATORIAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tralinį bolševikų partijos or
ganą “Rabočij put” — Dar
bininkų kelias.” Bet, drg. 
Stalino nurodymu, randon- 
gvardiečiai ir revoliuciniai 
kareiviai sudarė sustiprin
tą laikraščio redakcijos ir 
spaustuvės apsaugą. 11-tą 
valandą ryto “Rabočij put” 
pasirodė su šūkiu — nu
versti Laikinąją vyriausy
bę.

Tą pačią dieną Leninas, 
gavęs pranešimą apie padė
tį, rašo laišką Centralinio 
Komiteto nariams:

“Aš šitas eilutes rašau 24 
dienos vakare, padėtis kri
tiška kaip tik begali būti. 
Aiškių aiškiausia, kad da
bar jau užvilkintas sukili
mas panašus į mirtį....

Reikia, nežiūrint kas ten 
bebūtų, šiandien vakare, 
šiandien naktį areštuoti vy
riausybę, nuginklavus (nu
galėjus, jeigu priešinsis) 
junkerius ir t.t.

Laukti negalima!! Galima 
visko nustoti!!

“LAISVES” KONCERTAS
Pamatykite ir Išgirskite Šią Gražią Pro
gramą, Kurią Pildys Žymūs Talentai.

Paremkite Dienrašti “Laisvę” Skaitlingu
Atsilankymu į Šį Koncertą. 

• I*

Pasimatykite Su Daugeliu Pažįstamą ir 
įsigykite Naują Pažinčią “L.” Koncerte.

lyriškas baritonas, operų 
dainininkas iš Chicago, Ill.

Dabar jis dainuoja ir vaidina su 
The Midwest Opera Co.

BIRŪTA RAMOŠKAITĖ
sopranas

Žymi O|>erŲ ir koncertų daininin
kė iš Hartford, Conn. Dabar ji 

gyvena New Yorke ir ruo
šiasi operai.

Dienraščio

Balso Trijetas

BONUS

AIDO
CHORAS

ALDONA ANDERSON
ALDONA KLIMAITE

SUSANA KAZOKYTĖįsigyti 

bilietus

Prašome 
iš anksto

Po Programos Šokiai
PAVIDIS ORKESTRĄ

Prašome 
nesivėlinti 
prasidės 
paskirtu 

laiku

DAVID TULCHINOFF 
Baritonas, operų dainininkas

BUY WAR 
STAMPS 

and 
BONDS

BRONE L. ŠALINAITfi
Šio koncerto akompanistė

.ALDONA KLIMAITĖ
Koloratūra Sopranas

keturios poros puikiai 
išsilavinusių rusų šokikų

direguojant 
Aldonai Anderson 
atidarys šio koncerto 
programą

Pradžia 3:30 po pietų
Įžanga $1.10 rezervuotos sėdynės 

Nerezet*. 83c., įskaitant taksus

SUSANA KAZOKYTĖ
Mezzo-Sopranas

ALDONA ANDERSON
Sopranas

Šį trijetą sudaro puikiai išsi 
lavinusios dainininkės

PIRKIME KARO
ŠTAMPAS

ALGIRDAS BRAZIS,

Bus Brooklyn Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.

f j

...Jokiu būdu nepalikti 
valdžios Kerenskio ir kom
panijos rankose iki 25 die
nos, jokiu būdu; išspręsti 
reikalą šiandien vakare ar
ba naktį.” (Raštai XXI t. 
362 psl., rusiška laida).

Tos pačios dienos vakare 
Leninas, iš savo nelegalaus 
buto užsigrimavęs, pro jun-, 
kerių sargybas ateina į 
Smolno rūmus, kur buvo 
Spalio revoliucijos štabas. 
Didysis Leninas petys į pe
tį su savo geriausiu moki
niu ir draugu Stalinu tie
siog atsistoja sukilimo prie
šakyje.

Raudongvardiečiai, jūri
ninkai ir revoliuciniai ka
reiviai, Lenino ir Stalino 
nurodyti, pradėjo pulti Lai
kinosios vyriausybės jėgas. 
Pagal tiksliai sudarytą pla-i 
mą jie užėmė stotis, telegra
fą, telefoną, tiltus ir kitus 
strateginius punktus.

Spalio 25 Raudonoji gvar
dija ir revoliucinė kariuo
menė užėmė visus svarbiau
siuosius Petrogrado punk

tus. Tą pačią dieną Kari
niai revoliucinis komitetas 
paskelbė Lenino parašytą 
atsišaukimą “Į Rusijos pi
liečius !” Laikinoji vyriau-i 
sybė nuversta. Valdžia per
ėjo į tarybų rankas.

Spalio 25, dienos metu, 
Petrogrado tarybos posėdy
je Leninas pareiškė:

“Darbininkų ir valstiečių 
revoliucija, dėl kurios būti
numo visą laiką kalbėjo bol
ševikai, įvyko....

Nuo šios dienos Rusijos 
istorijoj prasideda naujas 
periodas, ir ši trečioji Rusi
jos revoliucija savo galuti
nėj išvadoj turi privesti prie 
socializmo pergalės.” (Raš
tai XXII t., 4 psl., rusiška 
laida).

Waterbury, Conn.
Gimė Nauj'as Kūdikis

Susiorganizavo nauja fašis
tinė organizacija po .vardu 
“American Friends of Lithua
nia.” Labai gražiai skamba, 
bet bėda' tame, kad labai ge
rai žinomi žmonės, kaipo fa
šistai, tai draugijai vadovauja 
ir jau rengia koncertą, o pel
ną skiria Lietuvoj kenčia
miems. Bet kaip jie galės ten 

pasiųsti, jei ben Hitleriui? Juk 
Lietuvoj žmonės dabartės ne
gali gauti nieko. Lietuvą Hit
leris valdo, o Amerika kariau
ja su Vokietija. Tai pasirodo, 
kad Hitleriui norima pagelbėt.

Aną dieną sutinku vieną ka
talikų čyfą. Jisai sako, ar ma
tei, kad nauja draugija susi
tvėrė. Sakau, mačiau laikraš
tyj. Jisai sako, šita draugija 
tai tikra fašistų susaidė, kaip 
Maikio tėvas sako, tai dakta
ras D. išperėjo, o kitas dakta
ras, su barzdžiuke, krikšto tė
vas yra; yra ir graborių jau 
turi. Girdėjau, kad kūdikis 
labai silpnas, tai gali mirti, tai 
bus kam palaidoti.

Ateina antras draugas, sa
ko, na, ką judu čionai veikia
te? Mano pažįstamas sako, 
matai, broli, mudu sudarome 
dvi sroves ir kalbame apie 
naujai gimusį fašistų kūdikį, 
kad labai silpnas. Trečiasis sa
ko, sodininkas J. K. paėmęs į 
savo apieką, žada pagydyti. 
Antrasis sako, na, jeigu tas 
žmogus paėmė, tai tikrai tam 
kūdikiui lemta mirti. Grabo- 
rius A. M. tikrai duos gerą pa
tarnavimą į amžinastį. Tre
čiasis sako, girdėjau, kad turi 
ir kunigą, gerą lietuvį tautietį, 
tai galės duoti ir paskutinį pa
tepimą. Antrasis sako, matai, 
brolau, gerai, kad mes čionai
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visi trys suėjome ir to naujai 
gimusio kūdikio likimą išdis- 
kusavome. Pasirodo, kad tas 
kūdikis viskuom aprūpintas.

Bus labai svarbios prakal
bos dienos klausimais, kurias 
rengia ALDLD 28 kp., lapkri
čio 29 d., Lietuvių Svetainėje, 
103 Green St. Kalbės “Lais
vės” redaktorius R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi turiu paminėti, kad 
Sveikatos ir Kultūros Draugi
ja rengia šaunią vakarienę, 
kuri įvyks lapkričio 22 d., Lie
tuvių Svetainėj, 103 Green St. 
Pelnas skiriamas Sovietų me- 
dikalci pagelbai. Įžanga $2.

Reporteris.

Ten PerCant 
OF YOUR INCOME 

Should be going into 
ILS.War Bonds and Stamps
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LID 7-TO APSKRIČIO REIKALAI W, Pa.
Drg. F. Abeko Maršrutas ir 

7-to Apskričio Metinė 
Konferencija

Drg. F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius, lankysis su pra
kalbomis šiose kolonijose:

Gruodžio 6 d. po pietų Wor
cester, Mass.

Gruodžio 6 d. vakare, Bos
ton, Mass.

Gruodžio 7 d. pasikalbėji
mas Boston, Mass.

Gruodžio 8 d. Montello, 
Mass.

Gruodžio 9 d. Bridgewater, 
Mass,

Gruodžio 10 d. Stoughton, 
Mass.

Gruodžio 11 ir 12 d.d. Nor
wood, Mass.

Gruodžio 13 d. po pietų, 
Lowell, Mass.

Gruodžio 13 d. vakare, 
Lawrence, Mass.

Gruodžio 14 d. pasikalbėji
mas, Lawrence, Mass.

Gruodžio 15 -d. Haverhill, 
Mass.

Gruodžio 16 d. Nashua, N. 
II.

Gruodžio 17 d. Gardner, 
Mass.

Springfield, Illinois
Spalių 25 d. mirė Marcelė 

Eičienė, 61 metų. Paliko nu
liūdime dukterį Josephine ir 
sūnų.

Spalių 26 d. mirė Josephine 
Paulekienė, 54 metų. Paliko 
nuliūdime vyra Franciškų, vie
ną dukterį Oną ir du sūnus — 
Juozapą ir Albertą. Velionė 
ilgai sirgo ir kankinosi su li
ga iki mirtis pakirto paskutinį 
gyvybės siūlą. Franas Panie
kas turėjo daug vargo ir kaš
to pakelti dėl gydytojų ir li- 
gonbučio. F. Paulekas pirmiau 
buvo “Laisvės” skaitytojas, o 
dabar skaito “Vilnį,” dirba 
anglies kasykloj.

Spalių 27 d. mirė Veronika 
Vitkaitė, mergina, 22 metų 
jaunuolė. Paliko nuliūdime tė
velį Karolį Vitkų, brolį Anta
ną ir seselę Ben.

Mirties giltinė trumpu laiku 
nusinešė į kapus tris moteriš
kas gyvybes. Tapo palaidotos 
su bažnyčios apeigomis. Miru
sios ilsėkitės Amerikos kapų 
šaltoj žemėj. O mes visi, kas 
dar gyvi esam, tęsime kovą, 
kad gyvent ir su mūsų prie
šais, kad kovot iki bus laimė
ta sutriuškinant gyvatišką fa
šizmą.

Mes Suvienytose Valstijose 
dar iki šiol turim liuosybę, ga

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
Moterų Kliubas rengia vakarienę. 

Sekmadienį, lapkr. 8 d., 3 vai. die
ną. Laisvės Choro salėje, 155 Hun

gerford St. Gera orkestrą gros šo
kiams. Narėms bus tik pusė įžan
gos kaina. (įžanga?—Adm.) Prašo
me visų dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. (260-261)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. ruošia parę, šeš

tadienį. 7 d. lapkričio. Liet. Jaunų 
Vyrų4 Salėje, 407 Lafayette St. Pra
džia 7 v. v. įžanga 30c. Bus duoda
mos ir dovanos. Taipgi gausite vel
tui stiklą alaus, silkės, kugelio, 
kėkso ir arbatos. Kviečiame visus 
dalyvauti. (260-261)

LDS 3-Č1O APSKRIČIO KO
MISIJOS NARIŲ ATYDAI 
LDS 3-Čios Apskričio Komiteto ir 

LDS 26 kp. Bankieto Komisijos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 
7 d., Liberty Hali, 329 Broadway, 
Bayonne, N. J. Pradžia 8 v. v. Ne
pamirškite visi dalyvauti. — J. Dai
nius. (260-261)

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

susirinkimas Įvyks penktadieni, 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 ir naujų narių atsivesti prira
šyti | Moterų Skyrių. — M. K.

(259-260)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

Gruodžio 18 d. Hudson, 
Mass.

Gruodžio 20 d. po pietų, 
Lewiston, Maine.

Gruodžio 20 d vakare, Rum
ford, Maine.

Dabartiniu laiku prakalbos 
yra labai reikalingos. Drg. F. 
Abekas yra vienas iš geriausių 
ir nuosekliausių kalbėtojų, jis 
kalbės karo klausimu. Pra
kalbos bus labai svarbios, 
garsinkite gerai, kad pasek
mės būtų geros. Pageidaujama 
ir muzikalė programa prie 
prakalbų, jeigu yra galima.

” • « •
Mūsų 7-to Apskričio metinė 

konferencija įvyks lapkričio 
29 d., 10 vai. iš ryto, 376 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Konferencija įvyksta labai 
svarbiu laikotarpiu, nes daug 
yra svarbių reikalų aptarimui. 
Ši konferencija turi būti ne 
tik viena iš skaitlingiausių, bet 
viena iš svarbiausių konferen
cijų, kokias mes iki šiol esam 
turėję. Kiekvienos kuopos yra 
būtina pareiga išrinkti pilną 
atstovybę.

D. Lukienė,
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.

lim tikėt į savotišką tikėjimą, 
’arba netikėt religijom, o tik 
tikėt į gryną mokslą, gamtą ir 
valdžios padarytus įstatymus.

' Galim skaityt gerus laikraš
čius, arba knygas išleistas

i Amerikos Literatūros Draugi
jos ir kitokias visokias. Nie
kas už tai tavęs nebaus. O už
viešpatavus fašizmui, fašistai 
įvestų spaudos vergiją, kaip 
Antanas Smetona Lietuvoje 
palaikė spaudos vergiją. Ne
galima buvo išleist geras šva
rus laikraštis bei moksliška 
knyga. Pas mus, amerikiečius, 
gerų knygų lentynos linksta. O 
Lietuvos žmonės — giminės ar 
draugai tų knygų prašė atsiųs
ti. Bet per fašistų supuvusią 
valdžią ir jų cenzūrą negali
ma buvo siųst. Kas be vertės- 
šlamštas tik pasiekdavo Lietu
vos žmones, kad daugiau juos 
aptamsinus.

Spalių 23 ir 24 dienomis bu
vo renkamas senas laužas ge
ležies. Surinko 30 tonų to lau
žo. Ragina žmones ir toliau 
rinkti tą kenų blėtą, kad galė
tų surinkti 40 bei 50 tonų, 
kaip rašo vietinis laikraštis. O 
tos geležies laužo po visą 
Ameriką yra ir pūna bei rū
dija veltui. Apie anglies ka
syklas plieno dratų virvės sto
riausios, nerenkamos ir dar 
žemėmis bei akmenais apver
čiamos. Mat, kompanijų nuo
savybė!

O vietomis apie gelžkelius 
visokių nevartojamų geležų 
galybės. Valstybės seimelis 
nutarė iš vienos kompanijos, 
III. T. S., nupirkt 150 mylių 
nevartojamo gelžkelio visą ge
ležį. Tas gelžkelis eina nuo 
Peoria iki Decatur ir tarp De
catur ir Danville. Tai galėsią 
būt 900,000 ar daugiau tonų 
senos geležies.

A. Čekanauskas.

NEMARUS SENIS

John Aiderton, 88 metų 
amžiaus, praeitą antradienį 
užsimanė nusižudyt HoIkh 
kene, N. J. Jis prapjovė sau 
kraujagysles abiejų rankų 
riešuose, kad mirt nuo 
kraujo nubėgimo. Manyda
mas, kad to dar neužteks, 
senis įšoko į Hudsono upę; 
bet tapo kitų išgriebtas ir 
į ligoninę nugabentas. Dak
tarai susiuvo kraujagyslių 
prapjovimus ir sako, kad jis 
tikrai pasveiks.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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)

Ir iš mūsų miesto yra jau
nuolių Dėdės Šamo armijoje. 
Vienas iš jų yra Alphie Pau- 
liukonis, vienintelis sūnus drg. 
R. Rudenienės. Jis šiuo tarpu 
randasi Fort Devens, Mass. Jis 
sako, kad jis ten teesąs vie- 
nintėlis lietuvis, kiek jis žino, 
žinoma, gali būti ir daugiau 
lietuvių toje kempėje.

Alphie Pauliukonis turi se
serį Aldoną, kuri gyvena New 
York o priemiestyje, Astoria, 
N. Y. Rep.

Egiptas, lapkr. 3.—Anglų 
ir amerikiečių lakūnai per 
dieną sunaikino 12 fašistų 
lėktuvų ore ir sužalojo sep
tynis ant žemės.

Philadelphia, Pa.
Laivyno Paradas

Spalių 26 d. įvyko laivyno pa
radas, kuriam dalyvavo 400,- 
000 žmonių. Paradas buvo pri
rengtas technikiniai įvairus. 
Daug atydos atkreipė šunų iš
lavinimas dėl apsigynimo ir 
jūrų krantų sargyba, kurioj 
stovėjo admirolas M. F. Drae- 
mel ir kiti oficieriai. Phila. 
majoras Samuel su generolais, 
pulkininkais, aukštais oficie- 
riais ir miesto pareigūnais sė
dėjo virduryj, o iš vieno ir ki
to jo šono sėdėjo leitenante 
Liudmila Pavličenko ir leite
nantas V 1 a d imiras Pšelin- 
cev, Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos dalyviai. Pa
rado dalyviai griausmingai 
sveikino šiuos du didvyrius, 
kurie iššaudė keletą šimtų 
idiotiškų nacių.

Parade dalyvavo įvairių tau
tų tautiškais kostiumais apsi
rengusių žmonių. Tas rodė vie
ningumą, karžygiškumą už 
gynimą savo šalies nuo užpuo
likų, sužvėrėjusių japonų ir 
Europos fašistų. Paradas paro
dė žmonių pritarimą Roosevel- 
to valdžiai, ir jei ne šios ša
lies pardavikai, jei ne penkto
ji kolona, kuri trukdo karo 
prisirengimą, tai dar smar
kiau karo gamyba pakiltų, 
šiame parade ir lietuvių daug 
dalyvavo.

Kaip Rusai ir Lietuviai Pasiti
ko Liudmilą Pavličenko su 

Vladmiru Pšelincevu
Tą pačią dieną įvyko ALD 

LD 6-to Apskričio konferenci
ja Rusų-Lietuvių Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Apie 
5 vai. baigėsi konferencija ir 
prasidėjo “Laisvės” pikniko 
darbininkų bankietas. Praneši
mas buvo padarytas, kad at
vyksta tie du didvyriai Rau
donosios Armijos iš Sovietų 
Sąjungos — Liudmila ir Vla
dimiras. Visi bėgom į svetainę 
pasitikti. Svetainė buvo prisi- 
grūdus pilnutėlė žmonių. 
Tvarkdariai bandė padaryti 
taką; už keleto minutų pasi
rodė minėti šauliai. Rusų cho
ras uždainavo Internacionalą, 
žmonės sveikino didvyrius il
gokai ; fotografistai ėmė pa
veikslus, kurie ant rytojaus' 
buvo įdėti sykiu su majoru į 
dienraščius.

Prasidėjo prakalbos ir au
kų rinkimas Rusijos pagelbai. 
Liudmila Pavličenko kalbėjo 
apie Odesą, kada vokiečiai-na- 
ciai užėmė, po kuriais jinai 
buvo pasilikus. Ji sakė: “Ka
da aš gyvenau viename apart- 
mente, kuriame gyveno viena 
motina su 6 metų mergaite, 
vokiečių barbarai įsakė naktį 
niekam nedaryti jokio alaso, 
gi tos moteries mergaitė buvo 
susirgus ir jinai nesulaikomai 
verkė. Tame pačiame budin- 
ke gyveno vokiečiai oficieriai, 
ir jie įsibriovę į tą butą, ku
riame mergaitė verkė, sušau
dė motiną ir mergaitę.”

Vėliau jai teko pastebėti, 
kaip vokiečiai sugrupavę būrį 
rusių moterų vedė į frontą 
prieš Raudonąją Armiją, o šie 
vokiečiai babarai buvo užsislė
pę užpakaly už moterų. Rusės 
moterys prisiartinusios ėmė 
rėkt ir prašyt, kad raudonar
miečiai šautų į jas ir nesigai
lėtų jų, idant išmušt barbarus. 
Vokiečiai suprato ir iš užpa
kalio sušaudė visas moteris, o 
Raudonoji Armija nukovė tuos 
žvėris vokiečius. Bepasakojant 
tų barbarų nežmoniškus dar
bus, kyla kerštas ir pasibjau
rėjimas, kiek tie žvėrys išžudė 
nekaltų ir taikoj gyvenančių 
žmonių, kiek jie turto išnaiki
no, kiek jie miestų ir kaimų iš
degino ir nušlavė sunkiai su
kurtą žmonių laimingą gyveni
mą !

Abudu jiedu geri kalbėtojai. 
Prie jų dar buvo ir kiti kalbė
tojai. Rinko aukas Rusijos pa
gelbai. Tarytum stebuklai įvy
ko ! Koks rusų liaudies yra 
vieningumas. Visos rusų orga
nizacijos, visos parapijos, taip
gi ukrainų organizacijos ir pa
rapijos susivienijusios išvien, 
aukoja visi bendrai, štai rusų 
parapija aukoja $800, ukrai
nų parapija $700, pavieniai 
aukoja po $100, po $50, po 
$25. Suplaukė aukų arti $1,- 
800. Vienas rusas pirmiau au
kavo $2,000; dabar vėl $100. 
Jis yra paprastas darbininkas.

Mes Phila. lietuviai, nors jau 
esame sukėlę $1,000 Rusijos 
pagelbai, bet tokiame padėji
me, kaip čia prisidėti su au
komis, tiek daug negalėjom, 
nes visi nežinojom, kad tie 
svečiai pribus. Pasikalbėjom 
mudu su Senu Vincu ir aš jį pa
stūmiau prie galo stalo, vaka
rienę valgančių žmonių ape
liuoti ir rinkt aukas pasveiki
nimui. Visi ALDLD konferen
cijos svečiai delegatai ir “L.” 
pikniko darbininkai pritarė ir 
prasidėjo aukų trinkimas. Pir
mas drg. Tilvikas iš Eastono 
aukavo $10; Stanys iš Balti- 
morės $5; Kaspariūnas $2. Po 
$1: Senas Vincas, Urbonas, 
Urbonienė, Bakšys (iš Camde- 
no), Butvilą, Bender, Merkis, 
Kučauskaitė (iš Baltimorės), 
Pevariūnienė (iš Baltimorės), 
Kižauskas (iš Chesterio), Meš- 
kys (iš Baltimorės), Šmitienė, 
Smitas, žemaitis (iš Baltimo
rės), Stankus (iš Eastono), 
Pauliukaitis, Bulauka, Valan- 
tienė, • Žilinskas, Lešinskas, 
Gružauskas, Bakšys, Rainys, 
Akulaitienė, Jocienė, Baluke- 
vičienė, Bačanskienė, Griciū- 
nienė, Mulakiūtė, Lukoševi
čius, Dočkus. Viso $48.50. Iš 
virtuvės mūsų moterys sukėlė 
$10.13. Bendrai suaukojom 
$58.63 ir tuojau pridavėm su
rengtam rusų masiniam susi
rinkimui.

Vadinasi, lietuviai irgi ne-

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

... " ....... ..................

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny- ; 
gėlę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
ves” knygyne.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

atsilieka nuo savo artimiausių 
kaimynų rusų. Rusai jau yra 
sukėlę savo tautos broliams ir 
seserims arti $17,000; Ukrai
nai irgi sukėlė apie $18,000; 
slavai sukėlė $18,000. Kitos 
tautos ir bendrai Philadephia 
yra sukėlę virš $200,000.

Linksma žiūrėti, kaip ir ru
sų kunigai supranta savo tau
tos nelaimę ir kaip jie vieni
jasi su visais rusais ir ukrai- 
nais. Kunigai ir jų parapijo
nai dirba savo tautai ir Sovie
tų valdžiai. Tankiai tenka 
veikti su šiais kunigais ir jų 
parapijonais. Net nesmagu da
rosi, kaip lietuvių kunigai nu
siteikę prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie net pjudo parapijonus, tuo 
tarpu, Hitlerio idiotiški naciai 
žudo katalikus ir vyskupus 
Čechoslovakijoj, o veikiausiai 
nemažai jų nukenčia ir pačio
je Lietuvoje. Koks yra didelis 
skirtumas tarp dviejų tautų ir 
dviejų tikėjimų.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Konferencija

ALDLD 6-to Apskričio kon
ferencija sėkmingai pavyko. 
Patys veikliausi ir sugabiau- 
si delegatai iš Baltimorės pri
buvo, kurie raportavo apie 
savo kuopą ir užsimokėjusių 
40 narių duokles. Iš Eastono 
Stankus, Stankienė ir Tilvikas. 
Iš Chesterio Gižauskas ir Lip- 
čius. Iš Camdeno Lastauskas ir 
Bakšys. Iš Gibstown Senas

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel.' STagg 2-0783
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
f=

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

^CHARLES] 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

f

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

Gerai Patyrę Barberial

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

fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Vincas. Iš Philadelphijos trijų 
kuopų delegatai dalyvavo. 
Nepribuvo delegatai iš Read
ing©, Delair ir Trentono. šios 
trys kuopos užtraukę turi ne
mažą dėmę ant 6-to Apskričio 
ir mes visi susirūpinę.

Iš kuopų raportų ir disku
sijų atrodo, kad, apart tų trijų 
kuopų, apskritys stovi geroj 
padėtyj. Visa bėda, tai kad 
nariai nelabai lankosi į susi
rinkimus ir tuomi užvelka sa
vo duokles, o tas trukdo lite
ratūros išleidimui. Visos kuo
pos nusitarė raginti ne tik val
dybas, bet ir vienas kitą na
rius. Išrinktas komitetas veik 
tas pats, išskyrus du nariu, 
kurie neapsiėmė būti. Priimta 
bendra rezoliucija dėlei su
stiprinimo 6-to Apskričio ir 
vedamų kampanijų, būtent: 
Rusijos pagelbai, šios šalies 
bonų ir štampų pirkimo, ra
ginti lietuvius, kas gali, duoti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui kraujo, rengti apskričiui 
maršrutą.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

te

51

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
Stąf Geriausias Alus Brooklyne 

adr0Sag. ——

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

a.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

NOTARY
PUBLIC

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ 

lAc Ar
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.

Telefonas Poplar 4110

: MATEUSAS SIMONAVIČIVS
• Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

“Laisvės” Pikniko Darbi
ninkų Bankietas

Po ALDLD konferencijai 
įvyko minėtas bankietas. Visi 
draugai ir draugės linksminosi 
ir pavalgė labai skaniai paga
mintą mūsų draugių moterų 
vakarienę. Ant šios vakarienės 
ne tik aukų daug surinkta, 
bet ir įvairių tikietų išplatin
ta. Sutinku drg. Pildienę ir 
prašau, kad imtų tikietą ant 
Browderio prakalbų. Ji sako: 
Ką, vieną tikietą! Duok 10 ti
kietų ir te tau pinigai! Tai 
štai kaip Phila. moterys įver
tina svarbų masinį susirinki
mą.

Jau rašau kelintą korespon
denciją iš Phila., o dar vis ne
simato mūsų pasižadėjusių ra
šyti' korespondentų. Rašykit, 
draugai, nes vienam persunku 
įvairūs darbai dirbti. Phila. , 
mūsų judėjimas gerai stovi ir 
mos daug darbo nudirbam, tik 
reikia kooperuoti ir išnaudoti 
visokias progas.

Rep.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *
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Palauksiu”
Siurbai Su Venta Įvyko 

Masinės Išleistuvės
Pereito antradienio vakarą 

išlydėjome arba tikriau ta
riant palinkėjome laimingos 
kelionės, sėkmingos tarnybos 
ir greito sugrįžimo dar dviem 
draugams, Povilui Ventai ir 
Jonui Siurbai, kuriuodu iš
vyksta tarnauti Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje.

Povilas Venta išeina šio
mėnesio 7-tą, o Jonas Siurba , 
9-tą.

Vakarui tik 
jau matėsi, kad 
menka sueigėlė 
spėjimas išsipildė, 
turėjo užtiesti kitą eilę stalų, 
bet ir prie tų svečiai nebetilpo. 
Kaip vienas kalbėtojų išsireiš
kė: “Buvo manyta, kad taip 
daug tų išleistuvių turint ma
žai kas besueis, bet atrodo, 
kad juo daugiau jų turime, vis 
ąkaitlingiau susirenkama; juo 
daugiau draugų išleidžiame, 
tuo labiau išėjusius ir išeinan
čius gerbiame ir mylime.“

Svečiams užkandus — po 
kiek išteko — vakaro pirmi
ninkas Rojus Mizara, dienraš
čio Laisvės redaktorius ir Lie- 

‘ tuvių Darbininkų Susivieniji
mo prezidentas, paskelbė kal
bų programą, joje iškviesda- 
mas Brooklyn© kolonijų veikė
jus ir svečius iš toliau, taipgi 
išleidžiamųjų 
ir gimines.

Programos 
kviesti: Aido 
kas P. Grabauskas, 
ros Draugijos Centro sekreto
rius D. M. šolomskas, maspe- 
thietė N. Kaulinienė, williams- 
burgietis A. Leimanas, viešnia 
iš Huntingtono O. Gaškauskie
nė, svečias iš Cliffside Geo. 
Stasiukaitis, kuris, beje, buvo 
vienas pasirašiusių ant prašy
mo leisti P. Ventai pasilikti 
Amerikoje, kada jis atvyko į 
šią šalį laikinai, Laisvės kai
mynai A. Leimanas ir P. Ka- 
pickas, Laisvės spaustuvės 
technikas P. šolomskas, East- 
newyorkiečių ir Richmond 
Hill org. nariai E. Jeskevičiūtė 
ir M. Klimas, centralbrookly- 
nietis veikėjas J. Juška, green- 
pointiečiai, Ventos giminės, 
Kazys ir Marijona žvirbliai ir 
jų šeimos jaunimas —- Henry, 
'Stanley su žmona ir Albis 
Žvirbliai; So-brooklynietis J. 
Weiss, Laisvės direktorių pir
mininkas A. Balčiūnas, Meno 
Sąjungos Centro sekretorius 
V. Bovinas, Dr. A. Petriką, 
Laisvės gaspadorius P. Buk- 
nys, karys Albinas Dobinis, 
LDS jaunimo sekretorius Ma
tas šolomskas, advokatas Keis
tutis Michelsonas, Laisvės re
daktorius A. Bimba.

Paskiausia kalbėjo 
Venta,

prasidedant, 
čia bus ne
it- neužilgo 

Rengėjai

artimus draugus

e i go j e buvo iš- 
Choro pirminin- 

Literatū-

pajėgomis rūpintis namų fron
tu — rėmimu karo ir auklėji
mu, budavojimu savo organi
zacijų ir spaudos, kadangi, sil
kė jis, karą galėsime laimėti ir 
fašizmą sunaikinti tik visų — 
kariškių ir civilinių — bendro
mis pastangomis.

Sveikinimas iš Kariuomenes
Apart kitų sveikinimų, buvo 

ir iš kariuomenės toks sveiki
nimas :
“Jonui Siurbai ir Povilui Veti- 
tai per Matą šolomską:

“Sveikinu jus abu. Mūsų 
kraštui reikia tokių vyrų, kaip 
jūs. Linkiu, kad jūs taip my
lėtumei tarnybą, kaip kad aš. 
Jūsų įstojimas padės priartinti 
pergalę.

“Private John Ormtlft.”
Panašių sveikinimų ir linkė

jimų išreiškė ir daugelis kąR 
bėjusių išleistuvėse, tačiau nė
ra galimybės atžymėti tuos vi
sus širdingus linkėjimus išlei
džiamiems ir raginimus pasi
liekantiems didesniu darbingu
mu atpildyti išleistųjų vietas.

Kadangi įžanga buvo nemo
kama, pirmininkas paprašė iš- 
galinčius prisidėti prie šio va
karo finansiniai. Buvo praneš
ta, kad sudėta $81.90, kurie 
paskiriami abiem išleidžia
miem lygiai cigaretamš ar 
kam jie matys reikalinga.

Isleistuvėse matėsi dauge
lis tų šeimų, kurių sūnūs - vy
rai - broliai išėjo jau seniau. 
Ir tokių šeimų skaičius daugė
ja ir dar turės daugėti su 
kiekviena diena iki mūsų ka
riuomenė išaugs į milžiną ir 
iki bus 
smūgis žvėriškajam fašizmui, 
užmetusiam ant pasaulio bai
sų pragarišką karą ir skaus
mus milijonams žmonių.

suduotas galutinas

Dewey Išrinktas Gubernatorium; 
Daug Balsų Paduota už Ribų 

Dviejų Senųjų Partijų

žmo-

dar 
dau-

buvo gavę balsų

J ,126,862
. 936,665 

308,875 
žiniom darbie-

Republikonai už savo laimė
jimą gali būti dėkingi demo
kratų čyfui Farley, kuris savo 
partiją nukryžiavojo Republi- 
konų Partijos naudai ir paken
kė visam pažangiųjų blokui, 
kuris bendromis jėgomis galė
jo laimėti rinkimus.

Pažangieji, tačiau nenusimi
nė, jie išstatė savo kandida
tus ir pasekmės yra džiuginan
čios. Apie jas matysime įdo
mių davinių. Rėmimu kandida
tų už dviejų partijų ribų žmo
nės parodė, kad Farley'o anti- 
rooseveltinis blokas negali pri
versti juos šokinėt per jo skal- 
dytojiškos politikos virvutę, 
kuomet šalis gyvena karo kri-

Kaip kad buvo numatyta po 
Parley suloštos tragi-komedi- 
jos Brooklyne, New Yorko 
valstijos gubernatoriumi iš
rinktas Thomas E. Dewey, re- 
publikonas, prieš Bennettą, 
New Yorko valstijos demokra
tų čyfo Farley išstatytą 
Fų.

Rašant šiuos žodžius, 
ne pilnais daviniais (be
gelio distriktų ir karių balsų), 
kandidatai 
sekamai:

Dewey
Bennett
Alfange
(Vėlesnėm

čiui buvo priskaityta virš 400 
tūkstančių balsų.)

Virš paduotos balsų skaitli
nės buvo imtos suskaičius pil
nai tik 5,168 distriktus iš vals
tijoj esančių 9,327 distriktų. 
Tačiau jau buvo aišku, kad 
atėjusios skaitlinės nebeper- 
svėrs pergalės gubematorinio 
kandidato.

Abejotina tebebuvo laimėji
mas Poletti, demokratų ir dar- 
biėčių kandidato į lieutenant 
gubernatorius, prieš kurį kan
didatavo Dewey sleito žmogus 
Wallace.

Kartu su Dewey praėjo ei
lė kitų jo sleito žmonių, kaip 
paprastai būna atsitikime lai
mėtojo sleito.

Pilnos skaitlinės balsų vy
riausių kandidatų ir iš svar
besniųjų kongresinių ir assem- 
blio distriktų bus galima pra
nešti tik vėlesnėse laidose. 
Laisvės skaitytojai gaussmulk- 
meningų žirnių, kaip tiįc jos 
bus paskelbtos per’ Rinkimų 
Tarybą:

Gelbsti Raudonajai I Laivo Kapitonas Svei
Armijai kino Sovietus

Anelė 
išleidžiamojo Povilo 

žmona. Ji dėkojo visems atsi
lankiusiems.

Povilas Venta, Ispanijos ka
ro prieš fašizmą veteranas, 
pasakė trumpą, bet karingą 
kalbą, sakydamas, kad karo 
fronte taikėsi gero ir blogo, 
buvo apdovanotas, buvo ir su
žeistas. Sako, kariavom gerai, 
bet gal ne gana gerai, nes po 
pusantrų metų kovos buvom 
priversti trauktis. Bet šiame 
kare, sakė jis, negal būti pa
sitraukimo, nes neliko, kur 
trauktis. Tuomet dar tebebuvo 
laisva Francija, laisvomis dau
gelis kitų šalių, dar buvo Ame
rika. Bet jeigu šį karą pralai
mėtume fašizmui, nebebūtų 
kur trauktis. Tad, sakė Povi
las, aš pasižadu kovoti, kol fa
šizmas bus visiškai sumuštas, 
nes, tariant žodžiais Ispanijos 
kovotojos Pasionarijos, geriau 
kovoj mirti, negu vergauti at
siklaupus ant kelių.

J. Siurba, padėkojęs už taip 
didelį draugiškumą, akivaiz
doje tokio daugio išleistuvių 
taip skaitlingai suėjimą, atsi
šaukė į susirinkusius visomis

Didž. New Yorko dantų gy
dytojai sukruto darbuotis, kad 

( kuodaugiausiai padėjus Sovie
tų Sąjungos Raudonajai Armi
jai, herojiškai vedančiai kovas 
prieš rudąjį fašizmą 2,000 my
lių fronte. Jie suorganizavo 
prie Russian War Relief ko
miteto savo skyrių, kurio pir
mininku yra dr.; Alfredas 
Walker. Dantų gydytojai už
siangažavo sukelti pakanka
mai pinigų, kad galėjus nu
pirkti 1,250 sterilizatorių 
(sterilizers) rusų gydytojams, 
šiais sterilizatoriais bus aprū
pinti karo lauke esą perriša
mieji punktai, kuriuose pir
mąją pagalbą gauna kovoj su
žeisti kariai. Visas New Yor
ko miestas (su jo apylinkė
mis) . suskirstyta į aukų rinki
mo vienetus. Amerikos vyriau
sybė duoda reikiamą 
minėtų sterilizatorių 
mui ir pasižada juos 
Rusijos kovotojams.

Odontologų skyriaus pirmi
ninkas dr. A. Walker išsiuntė 
nėjo visiems New Yorko orga
nizacijos nariams laiškus, ku
riais ragina duosniai aukoti 
mūsų šalies ginklo draugams 
rusams, čia negal būti klausi
mo simpatijos ar antipatijos 
Sovietų sistemai, bet tik pa* 
galbos rusų kovotojams, kurie 
kaujasi ne tik už savo kraštą, 
bet ir už mūsų visų laisvę! Nu
galėti barbariškąjį nacizmą 
rūpi lygiai visiems — ir mums 
amerikiečiams — ne tik vie
niems rusams. Padėdami ru
sams — padedame ir savo 
kraštui — Amerikai.

Dr. A. Petriką.

Vienintelis negras laivo ka
pitonas Hugh Mulzac ir visa 
j0 laivo įgula atsiuntė Rusijos 
Karo Pagalbai pasirašytą So
vietų Sąjungai sveikinimo 
lakštą. Su sveikinimais jie 
taipgi sudėję. $64.

Sovietų Sąjungai sveikini
mai 25 metų sukakties proga 
dabar renkami po visą šalį. 
Kiekvienas pasirašantis sumo
ka $1 ar daugiau aukų. Tūks
tančiai tų parašų surinkta ir 
dar renkama iki bus pasiekta 
milijonai amerikiečių.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti siuntinėja 
tuos lakštus lietuvių organiza
cijoms ir atskiriems veikėjams.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS
metalu 

gamini- 
nuvežti

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Brooklyn© skyrius išlei
do atsišaukimą apdovanoti ka
rius Kalėdomis su pante krau
jo Raudonajam Kryžiui.

—

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) • !

įvyks 
salėje. 
Sekr.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas 
lūpkr. 5 d., 8 v. v. Zabielskio 
Prašome narių dalyvauti. —

E. NEW YORK—RICHMOND 
HILL, NEW YORK

ALDLD 185 ir LDS 13 kuopų su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 5 d. 
lapkričio, 8 v. v. A. Daukanto sa
lėje, 948 Jamaica Ave. Kurie pri-į 
klausote prie Literatūros Draugijos, 
pasistengkite ateiti anksčiau, kad 
galėtumėte greičiau užbaigti, ir pra
dėti 
tys.

LDS susirinkimą. — V. PaukŠ- 
(259-260)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadtertį, lapkričio; 5 dieną, Lai
svas Svet., 419 Lorimer St. Pradžja 
7:30 vai. vakare. — Sekr.

(258-260)

New Yorkas Gausiąs 
Karo Kontraktų

Didžiajam New Yorkui atei
nančios geresnės dienos, kaip 
pareiškė Mrs. Anna Rosen
berg, Karui žmogaus Pajėgos 
Komisijos direktorė. Kontrak
tų nebūsią daug, kol kas, bet 
jie ateisią neužilgo. Tas esą 
patvarkyta pasekmėj Karui 
Produkcijos Tarybos rekomen
dacijos.

Taryba savo pravestuose 
tyrinėjimuose suradus, kad 
66-se srityse trūksta darbinin
kų, o 97 kitos. įskaitant New 
Yorką, turi perviršį darbinin-
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.šešiolikto- kongresinio dis- 
trikto demokratų kandidatas 
James Fay, gavęs mažu skai
čiumi balsų mažiau už repub- 
likonų kandidatą, esamąjį 
kongresmaną William Pfeif
fer, pareiškė, kad jis nesiskai- 
tys pralaimėjusiu iki nesugrįš 
ir nebus surokuota visi karių 
balotai. Karių balsavimo 
sėkmės nebus žinomos 
gruodžio 15-tos.

Ona Gaškauskieįnė, 
grcatneckietė, 
tingtonietė, 
pas brooklyniečius Antaną ir 
Stellą Krapavickus, taipgi pas 
kitus brooklyniečius ir new- 
yorkiečius.

— Gal atvažiuosite ir į 
Laisvės koncertą ?-—paklausė
me.

— Man sunku iš namų išsi
rengti, — atsakė viešnia, “bet 
kad jau atvažiavau; tai ir kon
certo palauksiu čia ant vietos. 
Krapavickas ir bilietą jau nu
pirko. Belaukdama kai ką pa- 
sipirksiu, Siurbos ir Ventos iš
leistuvėse kariuomenėn norė
jau atsilankyti, kokį judi pa
matysiu ir savaitė prabėgs.“

Seniau, gyvenant Great 
Necke, kur lietuvių kolonija 
didesnė, O. Gaškauskienė ga
na daug veikė. Apsigyvenus 
labai mažytėj, bet plačiai pa
sklidusioj kolonijukėj, Hun
tingtone, taipgi susidėjus sąly
goms, skundėsi ji, “kažkaip 
nuo visko atitrūkau, tarsi 
bėra laiko.” Vienok, sakė 
jeigu turėčiau progos vėl 
sižiūrėti į jūsų veikimą, 
surasčiau galima ką nors pra
dėti ir pas mus.

Tenykštės lietuvės susieinan
čios į grupę, nebūtų klausimo 
mobilizacijos, tik susitarimo 
kokiam darbui. Apgailavo, 
kad šiuo tarpu nėra mūsų Mo
terų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų susirinkimo, nebuvo pro
gos pamatyt jų gražių dirbi
niu. i D-e.v

buvusi 
o dabar hun- 

šią savaitę vieši

Norintiem Rašyti

•į

pa- 
iki

Darbininkų Mokykloj, 35 E. 
12th St., New Yorke, šį ket
virtadienį prasideda kursas 
norintiems rašyti unijų ir ki
ton darbininkų spaudom Kla
sei vadovaus Joseph North, 
žurnalo New Masses redakto
rius.

žasties, dėlko daugelis

Ji toliau pastebėjo, kad jei
gu traukiniais važinėjimo lė
šos būtų prieinamesnės ir .skir
tumą būtų galima padengti 
geresnėmis algomis, nėra prie- 

new-
york iečių negalėtų dirbti kitur 
nepertraukę savo gyvenimo 
New Yorke.

Jauni amerikiečiai artistai, 
muzikai ir orkestrų vadai 
skelbia sutverę Shoestring 
Opera Co., kurios perstatymų 
įplaukomis dalinsiąsi bendrai 
visi dalyviai.

Akiniai
už $7.50

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Lietuviu Rakandui Krautuve

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

ne- 
ji, 

pa
gal

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-8622

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vienatinė Veęetarijoniški 
Maisto Krautuvė 

Williamsburge

Pradedant lapkričio 1-ma 
pakelta taksai ant alkoholi
nių gėrimų. Daugelis stiklais 
pardavinėtojų degtinės jau 
pradėjo imti aukštesnę, mokes
tį už kožną “drinksą.“

Williamsburgo miesto dalyj, 
blokas ir pusė nuo dienraščio 
Laisvės patalpos, tik keletas 
žingsnių nuo Grand St., užlai
koma labai gero maisto krau
tuvė. Tai yra, I. Kanaporiaus 
krautuvė, kuri vadinasi: “VI
TAL HEALTH FOODS,“ ant
rašas 465 Lorimer St.

Pas Kanaporių galite pasi
rinkti įvairiausio ir sveiko 
maisto, kaip tai kavos, paga
mintos iš fygų; įvairiausių grū
dų net kelių, rūšių ; arbatos iš 
alfalfos ir kitokios, įvairiau
sių pyragaičių, uogų trintėnių- 
“dželių“ ir kitokių “Battle 
Creek“ Co ir. kitų specialiai 
pagamintų svęiko maisto pro
duktų. Patarpayimas visada 
bus prielankus ir geras.

Persitikrinimui užeikite ir 
nusipirkite, o. vėliau jūs visada 
norėsite tokio,, maisto.

Vienas iš Perkančių.
—------ ----------------------- -—" ................ ... ........... ................

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, * Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinanios

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

g ★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
g (VALGYKLA IR ALINfi) 
8 Rheingold Extra Dry Alus 
Q Didelis pasirinkimas visokių 
S Vynų ir Degtines 
S Importuotų ir Vietinių
g Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

i JUOZAS ZEIDAT
8 Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį'bus 

sunkas anglių pristatymas į miestus

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Rusų 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

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

•ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų 

dovanų departmentą 
palaikys bi daiktą.

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. '

VHU'THĮN* MAMONA Vntl-THIN* A API Ml-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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