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Išvakarėse.
Girdėsime Staliną Kalbant.
Mes Celebruosime Savo

Koncerte.
Ruso R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.09 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Kongresiniai rinkimai pra
ėjo. Rinkiminės kampanijos 
įkaršty.), be abejo, buvo daug = 
kas pasakyta prieš tą ir kitą 
kandidatą.

Bet mes gyvename demo-; 
kratinėje santvarkoje. O de-| 
mokratinėje santvarkoje, ypa
čiai karo metu, turi taip būti: I 
kai rinkimai pasibaigia, mesi_
privalome suglausti savo eiles 
ir vėl visi išvien dirbti karui; 
laimėti. Tiek republikonai, Į 
tiek demokratai, tiek darbie-' 
čiai, tiek komunistai — visi 
išvien vienam didžiajam tiks-i 
lui — pergalei prieš fašistinę!
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EGIPTE FAŠISTAI BLOŠKIAMI VISU FRONTU ATGALy

AMERIKIEČIAI ATMETĖ Raudonarmiečiai Pažygiavo 
i JAPONUS TOLIAU ATGAL Pirmyn Mozdoko ir Tuapse

GUADALCANALE Srityse, Kaukazo Fronte

VIENAS NACIŲ GENE 
ROLAS SUIMTAS, 

KITAS UŽMUŠTAS
Kaip ir buvo tikėtasi, New 

Yorko valstijos gubernatoriu
mi tapo išrinktas republikonas 
Thomas E. Dewey. Jei demo
kratai būtų pastatę kandida
tu kitokį žmogų, veikiausiai 
Dewey nebūtų buvęs išrinktas.

Laimėjęs rink imus, Mr. 
Dewey pareiškė, kad jis dės 
visas pastangas karinėms kraš
to pastangoms stiprinti, 
stovėsiąs su mūsų krašto 
riausiuoju komandieriumi, 
prezidentu Rooseveltu.

Jeigu taip bus, tai visi žmo
nės stovės su juo, su naujuo
ju gubernatoriumi. Mes ji 
remsime visomis jėgomis, kaip 
remiame gubernatoriaus Loh- 
mano administraciją.

Jeigu taip bus, tai Gebel
sas, kuris šiuo metu tiek daug 
skalina apie savo laimėjimus 
Amerikos rinkimuose, užsida
rys snukį!

Jis

su

Rytoj, lapkričio 7 diena, su-į 
kaks lygiai 25-ri metai, kai į 
užsiliepsnojo Didžioji Spalių! 
Revoliucija.

šiandien, tų svarbių sukak
tuvių išvakarėse, Tarybų Są
jungos premjeras Juozas Sta
linas Maskvoje sakys kalbą, 
kuri bus transliuojama per 
radiją ir Amerikoje. Tai pir
mas tokis įvykis mūsų krašto 
istorijoje ’

Apie tai, kaip toji revoliu
cija prasidėjo, kas ją organi
zavo, skaitykite vakar dienos 
“Laisvėj” straipsnį: “Didžio
sios Spalių Revoliucijos Orga
nizatoriai.”

Tos sukakties proga mes iš- 
spausdinsim ir daugiau straips
nių kituose dienraščio nume
riuose, iš kurių skaitytojai ga
lės pasisemti daugiau žinių 
apie tą didįjį senojo pasaulio 
sukrėtimą, kuris įvyko prieš 
25-rius metus.

Lapkričio 7 diena Tarybų 
Sąjungoj yra tas pats, kas pas

Prieš karą, Tarybų Sąjun
goj būdavo švenčiamos dvi 
dienos — lapkričio 7 ir 8. Bet 
šiemet bus kitaip: didvyriško
ji Tarybų Sąjungos liaudis 
dirbs, — gamins ginklus ir ki-

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 4.—Laivyno departmento pra

nešimas num. 181:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS , 

Jungtinių Valstijų jėgos Guadalcanal saloje lapkr. 2 
d. tęsė atakas prieš japonus į vakarus nuo mūsų pozici
jų ir turėjo nedidelių laimėjimų. Mūsų armijos ir laivy
no orlaiviai veikliai rėmė mūsų karius ant žemės, bom
barduodami ir apšaudydami japonų kariuomenę ir pozi
cijas. Buvo pagrobta 20 japonų kulkasvaidžių ir dvi 
nedidelės kanuolės. Lapkričio 3 d. iš ryto mūsų kariuo
menė ir toliau žygiavo pirmyn į vakarus. Apie ameri
kiečių kariuomenės veiksmus rytiniame mūsų pozicijų 
sparne negauta jokio pranešimo.

STALINGRAB IEČIAI atmušė VISAS ATAKAS;
UžėMe KELIAS NACIŲ POZICIJAS

AMERIKIEČIŲ LAKŪNŲ ŽYGIAI EGIPTO FRONTE ...........___
CAIRO, Egiptas, lapkr. 4. — Jungtinių Valstijų ar- j pažygiavo pinnyn7>rieš vo- 
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Maskva, lapkr. 5. — Vo- tankų ir išmušė iš veikimo 
kiečiai įtūžusiai atakavo dar 17 tankų, 
raudonarmiečius v i s u o se 
Stalingrado sektoriuose. 
Miesto gynėjai atrėmė vi
sas priešų atakas ir užmu
šė tūkstančius hitlerininkų. 
Buvo daug tiesioginių kau
tynių durtuvais.

Į šiaurvakarius nuo Sta
lingrado sovietiniai kovo
tojai užėmė penkias aptvir
tintas fašistų pozicijas.

Sovietų kariuomenė lai
mėjo mūšius ties Mozdoku, 
viduriniame Kaukaze, ir

Anglai Paėmė Nelaisvėn 9,000 Fašistų; Italai Prašo Pa
liaubų Palaidot Saviškius Užmuštuosius; Vokiečiai ir 
Italai Prarado 600 Orlaivių, 260 Tanky, 270 Kanuolių

mijos komanda Viduriniuose vakaruose išleido sekamą 
pranešimą:

Iš oro apžvalgiufe Tobruką, dabar pasirodo, kokių nuo
stolių priešams padarė didieji Jungtinių Valstijų bom- 
banešiai, bombarduodami tą miestą lapkr. 2 d.

Buvo tiesiog pataikyta bombomis į du vidutinius prie
šų prekinius laivus ir į vieną prieplauką ir smarkiai 
padegta gazolino sandėlis; gaisro liepsnos kilo iki 3,000 
pėdų aukštyn.

Vienas priešų laivas buvo pusiau nuskandintas, kitas 
dar tebedegė.

Ore virš dykumos amerikiečių lėktuvai nušovė že
myn tris vokiečių orlaivius ir, turbūt, sunaikino bei 
sužalojo dar daug daugiau. Mūsų bombanešiai-kovoto
jai numetė daug tonų bombų ir sukėlė kelis gaisrus.

Vidutiniai mūsų bombanešiai veikliai atakavo priešų 
automobilius, trokus, tankus ir kariuomenės sutelkimus. 
Įvyko baisi eksplozija, kuomet viena mūsų oro bomba 
pataikė, matyt, į priešų amunicijos sandėlį.

Bent septyniolika mūsų bombų smogė į priešų trokus 
bei automobilius; buvo sunaikinta ir tam tikras skai
čius priešų tankų ir užkurta daugiau kaip 20 gaisrų.

FRANCI JA PERVEDA j Prezidentas Almėsiąs 
NACIAM TALKININ- Naujoką Jaunuolių La-

KU LAIVUS vinimi per Metus

kiečius.
Į pietų lytus nuo Nalči- 

ko, Kaukaze, raudonarmie
čiai atmušė visas hitlerinin
kų atakas. Be kitko, jie pa
degė penkioliką vokiečių

Ar Demokratai Tures 
Daugumą Kongrese?

London. — Vichy Franci- 
jos valdžia pradėjo perleidi- 
nėt naciams bei italams 35- 
kis talkininkų prekinius lai
vus stovėjusius Franci jos 
uostuose Viduržemio Jūro
je.

Nacių kontroliuojamas 
Vichy radijas skelbė,kad an
glai sutelkė daug savo ka-

Washington, lapkr. 5. — 
Aplamai suskaičiuota, jog 
antradienio ' balsavimuose 
tapo išrinkta 218 demokra
tų, 209 republikonai, 3 pro
gresyviai ir 1 darbietis į 
Jungtinių Valstijų kongreso 
atstovų rūmą. Dar nėra ti
krų žinių apie keturis kitus 
republikonų ir demokratų 
kandidatus į kongresą.

Bet jeigu ir demokratai 
laimėtų šias keturias kong- 
resmanų vietas, vis tiek jie 
turėtų tik keleto daugumą 
kongreso atstovų rūme. To
dėl prezidentui Rooseveltui 
sunku būtų pravest savo su-

London, lapkr. 5. — Ang- 000 tonų fašistų laivų ir 
lų atakuojami, vokiečiai ir! dar beveik tiek pat sugadi- 
italai Egipte visu frontu j no Ašies laivų. Tai buvo lai- 
traukiasi atgal, gindami sa
vo užnugarę tankais ir ka- 
nuolėmis. Anglai ir ameri
kiečiai laukūnai neatlai- 
džiai pleškina besitraukian
čius fašistus.

Anglai paėmė nelaisvėn ke, Libijoj; sudaužė pusę 
daugiau kaip 9,000 italų ir vienos prieplaukos ir supleš- 
vokiečių, o su jais ir gene- kino didelį gazolino sandėlį 
rolą Ritterį von Thomą, vo- tenai.
kiečių afrikinio korpuso ko-į --------
mandierių, ir eilę kitų auk-1 ITALAI PRAŠO PERTAI- 
štų nacių ir italų kariu in- i KOS
kų. i Cairo, Egiptas. — Viena-

Kautynėse tapo užmuštas me Egipto sektoriuje italai 
vokiečių generol. von Stum- prašė anglų padaryt paliali-* 
me, kuris laikinai buvo vy
riausiu fašistų komandie-

• • m v i kt rium, ,£UOmet maršalas Naciai Nuzwde 323 Ne- I Rommel neseniai lankėsi 
' Vokietijoj.

Labai daug fašistų hu-; pažino, jog anglai ima virštį 
kauta ir sunkiai sužeista. ! Egipte, ir sakė, kad jie turi

Per dvyliką anglų ofensy- J ten daugiau kariuomenės ir 
vos dienų Egipte, jie pagro- tankų už vokiečius ir italus, 
be bei sunaikino bent 270 Berlyno radijas taipgi pri-

kanuolių

Į šiaurių rytus nuo Tuap
se, Juodosios Jūros uosto, 
Kaukaze, sovietiniai kovoto
jai atėmė iš vokiečių kelis 
tvirtoviškus punktus kal
nuose, užmušė apie 4.00 prie
šų ir pagrobė dikčiai ginklų 
ir amunicijos.

Šimtai nacių
nuolat bombarduoja Stalin
gradą; spiečiai jų orlaivių 
smigikų be atlaidos atakuo
ja sovietines pozicijas mies
te ir priemiesčiuose.

Raudonarmiečiai, atmuš
dami hitlerininkus, vėl ir 
vėlz kontr-atakuoja juos.

(Daugiau žinių iš Sovie
tų fronto yra 5-^mė puslapy
je.)

kalius Jugoslavus

tokius frontui^ reikmenis, kad;r|nįų jr transporto laivų
juo greičiau būtų sumuštas fa-! 
šistinis bestija!

ties Gibraltaru.

vai, kurie gabeno fašistam 
kariuomenę ir reikmenis į 

i šiaurinę Afriką.
i Amerikos bombanešiai su* 
' naikino du prekinius fašis- 
i tų laivus pirmadienį Tobru-

bas (pertraukt mūšius), kad 
italai galėtų palaidot už
muštus savo tautiečius.

Fašistų Ašies radijas pri- 

i Egipte, ir sakė, kad jie turi
L___  1 •____________ T •

London, lapkr. 5. — Fa
šistai sušaudė 323 jugosla
vus, paėmę juos iš įkaitų- | priešų kanuolių, 260 vokie- pažino, kad vokiečiai pasi- 
imtinių stovyklų. Hitlerinių- čių ir italų tankų ir sudau-: traukė atgal į naujas apsi- 
kai nužudė juos už tai, jog ™ bei sunkiai sužalojo 600 gynimo pozicijas tarp El A- 
kurie tai kiti Jugoslavijos orlaivių. Tuo tarpu anglų irjlamein ir Fukos, 70 mylių į
patriotai susprogdino vieną 
vokiečių orlaivį.

amerikiečių orlaiviai ir ka-'vakarus nuo buvusios from 
viniai laivai nuskandino 50,- to linijos.

1

Lapkričio 7 Brooklyno lietu
viai neruošia jokios pramogos. 
Bet ta įvykį jie minės ant ry
tojaus, sekmadienį, didžiulia
me dienraščio “Laisvės” kon
certe.

Kviečiame ten visus mūsų 
prietelius ir draugus, visus 
mūsų skaitytojus, gyvenančius 
Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėje.

Nuo pat ■ Didžiosios Spalių 
Revoliucijos užsiliepsnojimo, 
mūsų dienraštis suprato josios 
istorinę reikšmę ir ją visuomet 
gynė.

Kadaise Amerikoje buvo 
mažai žmonių, kurie pilnai su
prato to milžiniško įvykio 
prasmę.

šiandien kitaip. štai New 
Yorko mieste įvyks milžiniškas 
masinis mitingas tai sukakčiai 
minėti. Jame kalbės toki žy-

Vokiečių Tanky Kapinynas
London, lapkr. 5. — Kur 

anglai nubloškė fašistus at
gal Egipto fronte, liko kaip 
kok£ kapinynas sudaužytų 
ir degančių fašistų tankų, 
kanuolių ir kitų įrengimų.

Per dieną anglai ir ame
rikiečiai Egipte sunaikino 
14 Ašies orlaivių.
Maskva.—Dar viena nauja 

vokiečių divizija atsiųsta at- 
akuot šiaurinę Stalingrado 
dalį.

mūs žmonės, kaip vice-prezi- 
clentas Wallace, gubernatorius 
Lehman, senatorius Pepper, 
ambasadorius Litvinovas, bu
vęs ambasadorius Davies, ir 
vsa eilė kitų įžymybių!

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės!

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad jeigu 
kongresas galutinai nutartų 
vienus ištisus metus lavinti 
draftuojamus 18-19 metų 
jaunuolius, pirm siunčiant 
juos į karo frontą, tai pre
zidentas Rooseveltas vetuo
tų (atmestų) tokį tarimą.

Prez. Rooseveltas ir armi
jos ir laivyno vadai sako, 
jog privalomas tokių naujo
kų lavinimas Amerikoje per 
metus labai kenktų kari
nėms mūsų krašto pastan
goms.

Fašistai Prisipažįsta Nuken
tėję Didžių Nuostoliy

Vokiečių ir italų radijas 
sakė, kad daug jų užmušta 
ir sužeista Egipto fronte; 
bet tvirtino, būk anglai ne
sulaužę fašistų linijų. Ber
lyno radijas pasakojo, kad, 
esą, vokiečiai ir italai tvar
kingai pasitraukę į geresnes 
apsigynimo pozicijas.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
vadai priešinasi įteiktiem 
kongresui sumanymam, rei- 
kalaujantiem draftuot visus 
vyrus būtiniems kariniams 
darbams.

manymus kariniais reika
lais.

Republikonai tikisi, kad 
gaut sau keletą rėmėjų iš 
demokratų kongrešmanų ir 
su jų paspirčia panaikinti 
kai kuriuos jau išleistus 
karinius įstatymus.

Amerikos Artilerija ir 
Tankai Padeda Anglam 

Triuškini Fašistus

TŪKSTANČIAI AME
RIKOS KAREIVIU 

ATVYKO EGIPTAN

"LAISVES" VAJUSv

Mažai kas galima pasakyt šį sykį, nes ne daug pasikei
timų įvyko lentelėje. Vajus neina pilnu smarkumu, kaip 
kad reikėtų. Yra daug mūsų vajininkų, kurie dar galė
tų subrusti ir gerai pasirodyt gavime naujų skaitytojų.

J. J. Bakšys prisiuntė 15 atnaujinimų. Jis pralenkė 
Philadelephiečius.

J. Blažionis — R. Čiulada prisiuntė vieną naują me
tinę prenumeratą. Laukiame daugiau.

Mūsų kaimynas, P. Beeis prisiuntė dvi naujas pusme
tines prenumeratas ir keletą atnaujinimų.

J. Burba, bostonietis^ ir J. Rudmanas, newhavenietis, 
prisiuntė po vieną naują metinę prenumeratą.

J. Grybas prisiuntė atnaujinimą. Mes manome, kad iš 
jo galima tikėtis geresnių rezultatų. Norwoodas gera 
dirva dirbti vajaus reikalu.

P. J. Martin įstojo į vajų. Tai antras vajininkas, kuris 
atsišaukė iš Piitsburgho. O kur daugiau talkininkų? 
Pittsburghas turėtų smarkiai darbuotis šiame vaju
je ir laimėti vieną iš dešimties dovanų.

Daugiau naujų skaitytojų dienraščiui “Laisvei”!
Dovanų ruožte šiandien yra:

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

(Tąsa 5 puslapyje) ' |

Egiptas, lapkr. 5. — In
ternational News Service, 
žinių agentūra, teigia, kad 
amerikiniai tankai ir ka- 
nuolės daugiausiai padėjo 
anglams sulaužyt vokiečių 
ir italų liniją Egipte. Ame
rikos orlaiviai taip pat dik- 
čiai patarnavo anglams nu- 
blokšt fašistus net iki 70 
mylių atgal.

Anglai paima nelaisvėn 
vis daugiau besitraukiančių 
atgal nacių ir italų.

Hitlerininkai pirmiau sa
kė, būk jau sulaužyta ang
lų armija Egipte. Dabar gi 
patys nepaspėja trauktis at
gal nuo tos “sulaužytos” ar
mijos.

Cairo, Egiptas. — Apie 
7,000 amerikiečių kariuome
nės vienu laivu saugiai at
plaukė į Egiptą, o su jais 
ir 175 karinės slaugės (nor- 
sės). Visoje kelionėje tas 
laivas niekur nesusidūrė su 
priešais ir neprarado nė 
vieno asmens.

Amerikiečiai įvairiuose 
Egipto punktuose turi savo 
orlaivių stovyklas, dirbtu
ves tankams ir lėktuvams 
taisyti ir kitokius įrengi
mus.

N®

!

Smarkūs Mūšiai Siau
čia Jugoslavijoj

Hitleris Skubiai Siiin 
čia Pastiprinimus 
Vokiečiam Egipte

. 1320 
.. 1221

. 1152 
. 1072

941
685
684
560
530
510

Maskva. — Slaptas Jugo
slavijos radijas pranešė, kad 
verda nuožmūs mūšiai tarp 
jugoslavų partizanų armijos 
ir italų fašistų Vosanskoje- 
Grachovo srityje.

Partizanų artilerija su
naikino miesto aptvirtini- 
mus. Buvo pagrobta stam
būs kiekiai italų ginklų ir 
amunicijos. Ypač daug nu
kauta parinktinių juodmar- 
škinių. Mūšiai dar tęsiasi.

Instabul, lapkr. 5. — Na
ciai visu galimu greičiu 
siunčia dar keturias divizi
jas savo kariuomenės į E- 
giptą, kad sustiprint ten fa
šistų Ašį, kūną anglai da
bar laužo.

Turkijon atėjusios žinios 
iš Graikijos sako, kad, gir
di, tos hitlerininkų divizi
jos esančios ištrauktos iš 
prieš-sovietinio fronto ir 
siunčiamos į Graikiją, o iš 
jos laivais į šiaurinę Afri-

.t
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metų Spalių Revoliucijos sukakties. AfrD 
koje vokiečiai ir italai mušami. Saliamo
no Salose, Naujojoj Guinejoj ir kitur Ra
miajame Vandenyne mes darome ofen- 
syvą. •

Rytų fronte priešas visur yra arba 
sulaikytas arba mušamas atgal. Priešo 
nugarkaulis, atrodo, yra palaužtas.

Kitais žodžiais padėtis vis tik taisosi.
Jei Jungtinės Tautos, —- vyriausiai 

Anglija ir mūsų kraštas — greičiau ati
darytų antrąjį frontą (kurį jos žadėjo 
šiemet atidaryti), tai hitlerizmui būtų 
užduotas mirtinas smūgis greičiau, negu 
kaip kas iki šiol manė!

Sovietų Sąjungos 25-kių Metų 
Sukaktis, Obalsiai ir Kovos 

už Žmonijos Laisvę 
.—  ------------------------------------- 1   .—  

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Pernai ir Šiemet
Pernai šituo metu, lapkričio 6 dieną, 

viso laisvę mylinčio pasaulio jausmai bu
vo įtempti. Hitleris, mat, buvo pažadėjęs 
Vokietijos žmonėms paimti Maskvą ir 
lapkričio 7 dieną, — Didžiosios Spalių 
Revoliucijos gimtadienį — joje būti.

Milžiniškos Hitlerio govėdos tą dieną 
buvo beapsupančios Maskvą. Galimas 
daiktas, Raudonojoj Aikštėj buvo girdi
mi Hitlerio kanuoliu šūviai.

Ir dėlto pasaulio žmonės buvo susirū
pinę. Jie, tiesa, žinojo, kad jei Hitleriui 
ir pavyktų Maskvą paimti, tai nereikštų, 
kad jis jau yra nugalėtojas. Bet jie ži
nojo ir tą, jei jam Maskva pavyktų pa
imti, — būtų užduotas didelis Tarybų 
Sąjungos žmonėms smūgis tiek iš mo
ralinio, tiek iš medžiaginio - strateginio 
taškaregio.

Pereitais metais šiuo laiku pasaulis 
dar vis kažin kaip nepilnai patikimai 
žiūrėjo į Tarybų Sąjungos liaudies ir 
Raudonosios Armijos pasiryžimą ir ga- 
lybę.

Kitaip yra šiemet. Šiemet laisvę my
lintieji pasaulio žmonės jau kitaip ma
no ir kitaip žiūri į dalykus. Raudonoji 
Armija ir SSSR liaudis, mat, pernai pa
sekmingai apgynė Maskvą. Jie pasek
mingai apgynė Leningradą. Jie ne tik 
Maskvą apgynė, bet dargi uždavė prie
šui tokį smūgį, kokio jis nesitikėjo! Šim
tai tūkstančių, jei ne daugiau, priešo ka
reivių pasiliko Maskvos apylinkėse, pasi
liko sniegų pušniuose, pasiliko mūšio 
laukuose. Kai kurie vokiečių kareivių 
lavonai tik už keletos mėnesių po to, tik 
sniegui susileidus, buvo atrasti laukuose 
ir miškuose.

Pereitais metais pasaulis abejojo, ar 
Tarybų Sąjungos žmonės išdrįs minėti 
Revoliucijos sukaktį toje pačioje vietoje, 
kur minėdavo per eilę metų, — Raudo
nojoj Aikštėje.

Bet jie minėjo! Didvyriški raudonar
miečiai žygiavo per Raudonąją Aikštę, 
nepaisydami, kad priešas tebestovi tik 
už keliolikos mylių. Ir jų tas žygiavimas, 
jų dainos, jų šūkiai, be to, jų vado, Sta
lino, kalba, sakyta ant Lenino mauzo
liejaus, dar labiau uždegė visą kraštą 
meile savo tėvynei, ir neapykanta savo 
amžinajam priešui fašizmui. Ir tas, be 
abejo, labai daug prisidėjo prie sumu
šimo priešo, prie jam uždavinio didelio 
smūgio.

Šiemet, 25-kerių metų Didžiosios Revo
liucijos sukakties išvakarėse jau niekas 
neabejoja, kad Raudonojoj Aikštėje 
įvyks demonstracija, šiemet Maskva kur 
kas saugesnė, negu ji buvo prieš me
tus laiko. Šiemet, po metų karo, po metų 
baisiųjų mūšių, Tarybų Sąjunga jaučia
si galingesnė, negu prieš metus laiko! 
'tatai atrodo paradoksališka, bet taip 
yra! ,

Tiesa, Tarybų Sąjungai pavojai dar 
neparėjo. Kaukaze ir Stalingrade prie
šas dar vis tebesiveržia, dar vis bando 
užimti pozicijas, kad jis galėtų pasigrob
ti aliejaus šaltinius, kad jam pavyktų, 
jei ne ką kitą padaryti, tai bent nepri
leisti Tarybų Sąjungos žmonėms naudo
tis tais aliejaus šaltiniais, taip reikalin
gais karui. Bet šių metų Didžiosios Spa
lių Revoliucijos sukaktis, nepaisant vis
ko, bus apvaikščiota tiek Tarybų Są
jungoje, tiek visame pasaulyje daug 
linksmiau ir su didesniu įsitikinimu, kad 
toji Revoliucija gyvuos, kad josios.prie- 
šas, žvėriškasis priešas, bus sunaikintas. 
Stalinas andai pasakė Amerikos kores
pondentui, Mr. Cassidy, kad Tarybų Są
jungos jėgos yra nei kiek nemažesnės už 
jpriešo jėgas.

Šiose Didžiosios Revoliucijos sukaktu
vių išvakarėse visų karo frontų paveiks
las Jungtinėms Tautoms atrodo kur kas 
geresnis, negu jis buvo išvakarėse 24-rių

Misteriški Gaisrai Belgijoj
Londonas gauna žinių, kad Belgijoj 

pastarosiomis dienomis pasireiškė eilė 
“misteriškų” gaisrų. Jie daugiausiai 
įvyksta ant didžiulių ūkių ir dvaruose. 
Sudega viskas: javai, gyvuliai, gyvuliams 
pašaras, triobėsiai.

Nereikia nei aiškinti, kad tie gaisrai 
yra protestas prieš hitlerininkų režimą, 
prieš okupantus. Kai žmonės dalykus de
gina, tai jie žino, kad tas viskas nebus 
jiems, bet neteks ir jų mirtinam priešui.

Neokupuotoj Franci jo j, iš kitos pusės, 
įvyksta eksplozijų. Šian ir ten bombos 
sunaikina pastatus, sunaikina tiltus.

Tas viskas dar kartą primena Jung
tinėms Tautoms: reikalingas antrasis 
frontas; okupuotų kraštų žmonės jo lau
kia, žmonės jo nori. Jei antrasis fron
tas Europoje prasidėtų, — matytume, 
kaip tų kraštų žmonės stotų prieš oku-' 
pantus!

Lietuviški Judošiai Brazilijoje
Brazilijos lietuvių lai kraštu ky j (“Tie-1 

soj”) vienas bendradarbis rašo:
“Vadinamas “Lietuvių katalikų komi

tetas”, Rio de Janeire, kun. Juozo Jani- 
lionio sukaltas, veda tikrai judošišką 
provokacijos darbą prieš pačius lietu
vius, veik pirštu rodydami policijai pa
žangesnius tautiečius, kurie priešingi 
žmogėdrai Hitleriui ir jo Gestapui.

“Penktakolonistas A. Girnis, (artimas 
kun. Janilionio sėbras) per klapčiukus, 
už degtinės stiklelį, suuodęs, kad, būk tai, 
kas lietuvių tarpe rinko aukas Raudonojo 
Kryžiaus vardu, nukentėjusięms nuo fa
šistų, pradėjo grąsinti, kad-: ‘“reikia su
žinoti kas yra vadas ir jis paimti,” ir 
išvardindamas tautiečių pavardes, kurie 
būk tai aukavę, gązdina ištisas šeimynas.

“Ką tu gausi krokodiliau, penktakolo- 
niste, jeigu sužinosi kas rinko arba kas 
aukavo ir įskųsi policijai?! Neužmiršk, 
kad pagalys turi du galu; lietuvių liau
dis su laiku atsimokės ir jums, kaip jau 
daugeliui Lietuvoje atsimokėjo. Nebus 
nei fašistpalaikio A. Girnio, nei kitų jo 
rūšies pagedėlių darbai užmiršti. Tautie
čiai, saugokitės to tipo.

“Lai žino visi progresyvūs tautiečiai, 
kad iki šiol randasi mūsų tarpe tokių lie
tuvių ir dar katalikų, kurie nors ir sve
timoje šalyje, bet gatavi paskandinti sa
vo tautiečius, už tokį patrijotišką ir 

šventą darbą, kaip aukų pavidale, pada
vimą rankos nuskriaustiems broliams 
tautiečiams.”

Tenka pasakyti, kad Brazilijoje bene 
bus daugiausiai lietuviškų niekšų, ban
dančių pakenkti kiekvienam paženges- 
niam lietuvių judėjimo žingsniui. Kadai
se, dar Smetonai esant valdžioje, jo “am
basadoriai” Brazilijoje daugiausiai tik ir 
užsiimdinėjo šnipinėjimu bei skundimu 
lietuvių, priešingų fašizmui.

Tačiau kaip negalima sulaikyti jūros 
bangavimo, taip negalima sulaikyti pa
žangaus žmonių judėjimo. Net ir prie 
sunkiausių sąlygų, braziliečiai lietuviai 
palaiko savo laikraštuką ir kitokiais bū
dais skleidžia apšvietą žmonėse!

ARE YOO 
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
War Bonds {stamps?
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Dvidešimt penki 
atgal, lapkričio 7 
1917 metais, Pirmo 
linio Karo skausmuose gi
mė pirmoji darbo žmonių 
valstybė — Sovietų Sąjun
ga, kuri yra naujos rūšies 
liaudies demokratija, kuri 
atvedė šalį prie beklasinės 
visuomenės.

metai 
dieną, 

Pasau-<

1917 metais buvo paprastas siminti vien Austrijos, 
eilinis kareivis, kuris stojo thiopijos, Mandžurijos 
jaunutės Sovietų respubli- choslovakijos, Ispanijos pa- 
kos ginti, kuriam nauja san
tvarka suteiki galimybę pa-* 
kilti į didžiausius žmonijos 
istorijoj karo5strategus. To
kie pat yra maršalai, Klimas 
Voroši lovas, Simas Būdio- 
nas, tokiais pat yra ir visa

če-

MARŠALAS TIMOŠENKO, 
Stalingrado ir Kaukazo gynėjas.

eilė kitų žymiausių

Į

eile kitų žymiausių armi
jos ir. laivyno, liaudies ir 
orlaivyno vadų.

Kada kaizerio armijos 
nusiaubė Lietuvą 1915 me
tais, iš Rokiškio miestelio 
su pabėgėliais į Rusiją pa
sitraukė berniukas, kriau- 
čiaus sūnus, šmuškevičius. s 
O kokis džiaugsmas buvo 
rokiškėnų, kai 1940 metąis 
galingąsias Sovietų Sąjun
gos orlaivyno jėgas atvedė 
į Lietuvą, kad jau tada pa
stojus Hitlerio gaujoms ke
lią, oro komandierius gene
rolas šmuškevičius, kuris 
dabar yra vyriausias ko
mandierius visų Sovietų Są
jungos oro jėgų!

Štai ką reiškia Sovietų 
Sąjungoj nauja žmonijos 
santvarka, nauja valstybės 
forma. Ji išlaisvino žmoni
ją nuo rūpesčio apie nedar
bą, ji suteikė ,dešimtims mi
lionų jaunuolių aukščiausią 
mokslą, ji paliuosavo mo
terį nuo nelygybės, ji atL 
dengė milžiniškos šalies di
džiausius gamtinius turtus, j 
ji išauklėjo šalyj dešimtis 
tūkstančių naujų fabrikų, 
dirbtuvių, kitokių įmonių, 
kurios aprūpino ir aprūpina ’ 
Raudonąją Armiją ant 2,- 
000 mylių fronto ginklais ir 

nei per šimtus’reikmenimis, ji nutiesė daų- 
Sovietų Sąjunga iš’gybę naujų gelžkelių ir 

industriniai, plentų, ji sujungė jūras ir 
upes galingais kanalais, ji 
iš buvusių kriminalistų, va-

Ilgus metust senasis pa
saulis, kaip ir- visada, griežr 
tai priešinosi naujajai žmo
nijos santvarkai. Sovietų 
Sąjungai prisėjo kelis me
tus vesti kovą už teisę gy
venti prieš caristus, dvarpo
nius, kapitalistus, socialis
tus ir imperialistų inter
venciją. Dar ir dabar yra 
pasaulyj šalių —Centralinėj 
ir Pietinėj Amerikoj ir kai 
kurios net Hitlerio paverg
tos Europoj šalys, kurios 
vis dar “nepripažįsta” So
vietų Sąjungą,” kaipo vals
tybę. Panašiai buvo kiek
viename didžiajame pasau
liniame pasisukime, taip bu
vo su Franci jos Didžiąja Re
voliucija, taip buvo su Jung
tinių Valstijų išsilaisvinimu 
iš po Anglijos. Bet gyveni
mas tuos užsispyrėlius par- 
bloškia ir priverčia skaity
tis su nauja, sveika, galin
ga santvarka.

Nuo pat Sovietų Sąjun- ( 
gos užgimimo, jos užsienio 
politika;lmvo~— taikos, |x>- 
litika. Sovietų Sąjungos 
liaudis laike pastarųjų: 25- 
kių metų tiek daug atsifekė, 
nepaisant visokių sunkumų 
ir jau veik pusantrų rhetų 
didžiausio žmonijos karo, 
kad daugelyj kitų šalių tieki 
neatsiekė 
metu, 
atsilikusios 
kultūriniai ir abęlnai caris- 
tinės Rusijos -šalies užėmė 
vietą tarpe kultūriškiausių, gių ir prostitučių tūkstan- 
indųstriniai išvystytų pa- j čius' žmonių grąžino į pa-

vyzdingų piliečių eiles, ji 
parodė pasauliui, ką reiškia 
darbo žmonių santvarka.

Sovietų Sąjunga sieke 
taikos. Ji višas laikas kovon 
jo už taiką. Ji siūlė pasau
lio valstybėms nusiginkluo
ti, kad tuo būdu padarius;

saulinių valstybių ir kas 
svarbiausiai, kad išlaisvino 
žmogų iš po žmogaus . iš
naudojimo, suteikė galimy
bę kiekvienam ir kiekvienai 
dirbti, mokytis,- būti nau
dingu sau ir kitiems.

, Jau užtenka priminti tik
tokius faktūs, kad dabarti-1 negalimais karus. Kada tas
nis Sovietų Sąjungos marša- 
ląg.vSimas Timošenko, apie 
kurį su pasigėrėjimu kalba 
visas kultūriškas pasaulis, 
yra sūnus pakasto Bessa- 
rabijos -valstiečio, kuris

nebuvo priimta, ji siūlė im
tis žygių, kad suvaldyti Ja
ponijos, Vokietijos ir Ita
lijos fašistus, jų agresijas, 
kurįos veda žmoniją,į nau
ją baisų karą. Užtenka pri-

vergimą ir šviesią, prakilnią 
Sovietų Sąjungos politiką!

Sovietų Sąjungos priešai, 
lietuvių tarpe šmeižikai dė
stė Sovietų Sąjungos taikos 
politiką, kaip baimę karo. 
“Naujienos” ir joms panaši 
spauda nuolatos savo skai
tytojams melavo, kad būk 
Sovietų Sąjunga taip labai 
silpna, kad susirėmus su ko
kia stambesne valstybe, ji 
bus sumušta. Jos blofino, 
jog Finliandija kad biskis, 
tai “būtų sumušus- Sovietų 
Sąjungą,” kad būk “revoliu
cija prieš Staliną” vos ne
kilo !

Sovietų Sąjunga jau pus
antrų metu besikaudama 
prieš visos žmonijos neprie
telius įrodo, kaip ji buvo ir 
yra galinga karo srityj, bet 
ji troško taikos, todėl, kad 
taikos sąlygos suteikė gali
mybę 200 milionų žmonių 
laisvai gyvent, būdavot ma
lonų, turtingą, smagų ir vi
siem pavyzdingą gyvenimą!
Revoliucijos Proga šaukia 

į Kovą
Tarpe daugelio 25-ių me

tų obalsių yra: “Draugai 
Raudonosios Armijos kovo-' 
tojai, raudonarmiečiai, jū
reiviai ir komandieriai, mo
terys ir vyrai partizanai, 
ginkite Lapkričio Revoliu
cijos užkovojimūs, laisvę, 
garbę ir nepriklausomybę 

mūsų tėvynės, nesigailint 
net gyvasties. Negailestin
gai naikinkite hitlerininkus 
plėšikus ir vagis!
“Darbininkai ir valstiečiai, 

Sovietų inteligentija! Prie
šas nori paimti mūsų šalį, 
nori paversti mus į vokiečių 
baronų vergus. Kovokite 
drąsiai apgynime mūsų tė
vynės! Visas jėgas meskime 
sumušimui žiauraus ir visų 
neapkenčiamo priešo!

“Mes sveikiname Europos 
žmones kovojančius prieš 
hitlerininkų imperializmą! 
Patrijotai Europos šalyse, 
pakilkite kovai už jūsų 
pačių išsilaisvinimą iš po 
fašistų jungo! Nuverskite 
hitlerininkų tironiją! Tegul 
gyvuoja išlaisvinta Europa 
iš po hitlerininkų kaniba-

sukaustė retežiais, kaip se
niau kryžiuočiai, ir šimtus 
tūkstančių mūsų brolių ir
seserų išvarė į Vokietiją 

katorgos darbams, kurių 
gal pusė ten žus, niekados 
nepamatę daugiau savo ša
lies ir giminių! Jie šimtus 
tūkstančių lietuvių sukimšo 
į Smetonos pastatytus kalė
jimus ir koncentracijos lo- 
gerius! Jie atima nuo Lie-< 
tuvos žmonių maistą, javus, 
pieną, galvijus ir paskutinį 
kiaušinį!

Bet tai yra tik laikina 
Lietuvos nelaimė. Raudono
ji Armija ir jos eilėse lie
tuvių divizijos vadovystėje 
Lietuvos Tarybų vyriausy
bės ir generolų Vitkausko, 
Žemaičio ir kitų veda kovą 
už mūsų tėvų žemės išlais
vinimą. Ir ji bus išlaisvinta. 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė 25-kių metų revoliucijos 
sukakties proga metė obal- 
sį:

“Rusai, ukrainiečiai, balt- 
rusiai moldavai, lietuviai, 
latviai, estai ir kareliečiai, 
kurie laikinai esate patekę 
po vokiečių šeškų-fašistų 
jungu, negailestingai nai
kinkite užpuolikus, pieškite 
partianų kovingos liepsnos 
gaisrą!”

Mes žinome, kaip Lietu
vos liaudis karštai sveikino 
Raudonosios Armijos dali
nius, kada jie 1939 ir 1940 
metais atvyko į Lietuvą, 
kad tada pastojus Hitlerio 
gaujoms kelią. Mes galime 
dabar persistatyti, kokis 
bus džiaugsmas Lietuvos 
liaudies, kada pergalingoji 
Raudonoji Armija ir jos ei
lėse lietuvių divizijos griau
smingai vėl atmaršuos į Lie
tuvą naikindamos Hitlerio 
banditus ir atnešdamos vėl 
Lietuvai laisvę!
••.žmonijos kova už laisvę 

da? yra sunki. Ji dar sun
kesnė pasidaro, kad kol kas 
Jungtinės Tautos neveikia 
vieningai, kad 1942 metais 
nebuvo atidarytas antras 
frontas prieš Hitlerį Euro^ 
po j, bet galų gale Jungtinės 
Tautos sujungs visas savo 
jėgas ir padarys galą hit
lerizmui ir jo talkininkams!

D. M. šolomskas.

-t

Taip šaukia į kovą Sovie
tų Sąjungos vyriausybė. 
Taip šaukia į kovą didvyriš* 
ka Raudonoji Armija, did-j 
vyriškas laivynas ir orlai- 
vynas, partizanai ir Sovie
tų liaudis. Ir jie šviečia mū
sų kovoj, kaip kokia saulė 
savo kovų pavyzdžiais. Tai 

’ jie į dulkes sutrėškė Hitle- 
i rio pasakas apie “nesumu- 
šamą” ir “nesulaikomą” jo 
armiją! Tai jie ištaškė hit
lerininkų pasakas, kad būk 
naciai yra koki tai “virš- 
žmonės”. Smūgiai Hitlerio 
armijoms prie Smolensko, 
Jelnės, Kijevo, Odesos, Le-< 
ningrado, Maskvos, Možais
ko, Kalugos, Kalinino, Tū
los, Sevastopolio, Rostovo, 
Voronežo ir Stalingrado jau 
seniai • Hitleriu “blitzkrigus” 
pavertė į nacių kapinyną!

Lietuva Vėl Bus Laisva
Tarybų Lietuva, mūsų tė

vų ir giminių žemė jau an
tri metai yra pavergta bu
deliškų hitlerininkų. Hitle
rio razbaininkai, Lietuvos 
liaudies išgamos generolai 
Kubiliūnai, p-ai Germantai 
ir kiti žmonijos priešai virš 
60,000 mūsų brolių, seserų 
ir tėvų jau nukankino! Jie

Kalbės t. Browderis Detroite
Dar sykį primename Detroi

to ir apylinkės lietuviams, kad 
kitą ketvirtadienį, lapkričio 12 
d., 8 vai. vakare, 4237 Wood
ward Ave., Graystone balrui- 
myj, kalbės Earl Browderis, 
Komunistų Partijos sek r. La
bai geras kalbėtojas ir rašyto
jas politinės ekonomijos sri
tyje. Todėl kiekvienas privalo 
dalyvauti jo prakalbose kitą 
ketvirtadienį. Įžanga 30c., re
zervuotos sėdynės $1.10.

Alvinas.

Berlyno radijas pasakojo, 
kad, girdi, dabar einą smar
kesni mūšiai Egipte, negu 
sovietiniame fronte.

4- A*

DETROITO ŽINIOS

Aido Choro pamokos įvyks
ta sekmadienį nuo 11 vai. ry
te, 4097 Porter St. Aidiečiai 
rengiasi prie koncerto šio mė
nesio 15 d. Visi suaugę ir jau
ni yra kviečiami stoti į chorą 
ir sykiu veikti.

Lapkričio 8 d., 1 vai. po
pietų, Detroito Lietuvių Pašel- 
pos Kliubas laikys savo susi
rinkimą Lietuvių Svetainėj ant 
25-tos. Visi nariai dalyvaukite.

Detroito Kalendorius
Lapkričio ‘ 7 d. vakare, 

Windsorio LLD kuopa rengia 
balių dėl Sovietų medikalės 
pagelbos paramos. Įvyks 1343 
Drouillard Rd., Jugoslavų Sve
tainėj, Windsor, Kanadoj. Ka
nados ir Detroito lietuvius 
kviečia dalyvauti.
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Here Is the Story That Made 
Some Lithuanian Editors Burn

Greetings Friends! Here I am 
again with- a bit of this and that.

Well, so we added a hew alto to 
Our midst, also, we got back 
our old tenors.

one of

to add 
armed

Here are two more names 
to the list of the boys in the 
forces. They are — Connie Baguc- 
kis and Vinny Kregždis.

Recorded Letter to
Serviceman

portable cottage, in which eve-

By David Anderson 
has its Lidice, 
Simaichiai. 
striking same- 

of’ savagery 
i Tokyo and 

d. But the

As Czechoslovakia 1 
so Lithuania has its

There is a certain 
ness to the pattern 
that runs from Berlin 
back half across the w 
people remember. They remember 
the day when the Nazis rubbed Li
dice off the map o$ Cechoslovakia 
and slaughtered the whole popula
tion i» the village. That was some
thing no one could forget.

And so many Lidices sprang up, 
tiny new pin points on the map of 
a free world to keep alive the me
mory of the martyred town. One 
such Lidice, at the suggestion of 
this newspaper was dedicated near 
Joliet. One sprang up in the East, 
another in Mexico.

Simaichiai Another Lidice
Simaichiai (pronounced Shim-i- 

chay)), a little town in northwest 
Lithuania, is Lidice all over again. 
For those who have not heard the 
story, here it is:

At the end of last May long 
columns of Nazi troops were mov
ing over a highway from Tilsit to 
Šiauliai to the Soviet-German front. 
Over the road roared motor trucks 
loaded with munitions.

At the bridge spanning 
zante River there was an 
and the bridge sagged and 
Two trucks and an armored carl 
toppled into the river. Thirty-two į. 
Nazis were killed. The whole brown
shirt column was held up for eight 
hours.

The battalion commander dis
patched a detachment of soldiers 
to the nearest village, Simaichiai. 
All the villagers —- men, women, 
children, aged, crippled and sick— 
were rounded up and led into the 
highway.

80 Minutes Until—
“You have exactly half an hour 

to tell us the names of the parti-1 petuate the memory of Simaichiai 
sans who blew up the bridge,” the1 as a second Lidice, 
commander told the people, 
glanced at his watch and strode 
off, leaving soldiers to stand guard.

Exactly 30 minutes later he was 
back. "Well—” he said.

The people of Simaichiai told the 
commander they didn’t know any
thing about the explosion.

The commander shouted an or
der. Seizing four men, the Nazi 
soldiers bound their arms behind 
their backs, tied their legs, hung 
heavy stones around their necks 
and dumped them into the river.

Herein we are reprinting a story written by David Anderson which ap
peared under the headline “A Lithuanian Lidice Spurs Colony Here - 
Group Aids War Against Axis on Variety of Fronts” in the Chicago Sun. 
October 21, 1942. Read this story carefully. Then try to. understand 
why the editors of Naujienos and Draugas objected so vigorously to the 
story. And why they stumbled over themselves in their haste to “refute” 
the story and charge that it was “Communist inspired.”

After you read the story answer these questions: Do you find that it 
misrepresents the facts? Is there any basis to the Naujienos charge that 
the story claimed Lithuanians were pro-Russian? Do you think the rage 
of the editors of Naujienos and Draugas was due to the fact that they 
might have felt slighted because neither they individually nor their con
nections were mentioned in the story? What do you think?

The villagers looked on helplessly.
But nobody stepped forward to 

tell the Nazis who had blown up 
the bridge. Some day the Lith
uanians probably will write that in
to their history books.

All Male Villagers Shot.

the Kra- 
explosion 
caved in.

He

around doing nothing,” 
“I want to help finish 
started in Spain.”

Sacal was editor of 
cago Lithuanian daily

Sacal 
what

said.
we

Chi-

The commander yelled another 
order. In a few minutes the soldiers 
had lined up all the men of the 
village and shot them. Then they 
strung up the corpses in the village 
trees with signs saying. "These 
men supported Partisans.”

The women were driven off the 
highway. What happened to them 
is not known. Before the Nazi col
umn moved on, the soldiers syste
matically set fire to all the houses. 
The town of Simaichiai was burned 

! to the ground, in the pattern of Li- 
• dice.

This is not a United Nations pro
paganda tale. The Nazis themselves 
printed the 
Kražiai and 
bills which 
warning to

Lithuanians all over 
remember what happened to Simai
chiai, 
dice, 
there 
icans,

news in a newspaper in 
told the story in hand- 
they passed out as a 
other Lithuanians.

the world

as the Czechs remember Li- 
In the Chicago area, where 
are 100,000 Lithuanian-Amer- 
plans are underway to per-

The Chicago Lithuanian Victory 
Conference, first formed in 1940 to 
aid the Allies, will meet tomorrow 
to plan a campaign to name either 
a nearby village, park or communi
ty after Simaichiai. Its honorary 
president is Dr. A. L. Graiciunas.

The conference has welded into 
a united front fraternal groups, 
singing societies, and art, literature 
and women’s clubs. It represents 
more than 20,000 Lithuanians in 
the Roseland, Bridgeport, Marquette 
Park and Cicero districts.

J. Siurba, P. Venta Tendered 
Send Off to U. S. Army Camp

About 150 people, both friends 
and relatives, attended the send- 
off party which was arranged for 
John Siurba, LDS National Secre
tary and Paul Venta, a Laisve wor
ker, on Tuesday night, November 
2nd, at Laisve Hall. After some re
freshments were served, the chair
man of the evening, Roy Mizara, 
called upon some guests to say a 
few words. Among the speakers 
were: P. Grabauskas, D. M. Shol- 
omskas, N. Kaulinienė, 
nas, O. Gaškauskienė, 
kaitis, P. Kapickas/P. 
Helen
Juška, Mr. & Mrs.
Henry, Stanley and Albert Žvirblis, 
J. Weiss, A. Balčiūnas, V. Bovinas, 
Dr. A. Petrick, P. Buknys, Pvt. Al 
Dobinis, Matt Sholomskas, K. Mi
chelson, A. Bimba, and Mrs. Paul 
Venta.

A telegram from Pvt. John Or
man was read, in which he greeted

them into the service as comrades- 
at-arms. Each speaker greeted the 
two new recruits to Uncle Sam’s 
forces, and vvished them luck in 
their new endeavor, and expressed 
a hope that thėy would help de
stroy fascism soon, so as 
to return to our ranks, 
begin to miss them.

Being a soldier is no
ture for Paul Venta, as he is 
veteran 
against fascism in Spain.
glad to be= able to continue his
fight against this hated menace.

A collection 
considerable 
with which 
chased for 

We, your
wish you both success, and hope 
that you together with the millions 
of others like you shall forever 
destroy that most hated pestilence 
of mankind, fascism.

to be able 
before we

Yeskevich, M.

A. Leima- 
Geo. Stasiu- 
Sholomskas, 
Klimas, J.

K. Žvirbliai,

and bonds permitting 
the voice letters may be 
two booths that stand 
the cottage and be staf-

Stamps 
making of 
bought at 
in front of 
fed by members of the AWVS. In 
addition, any person purchasing two 
dollars or more in stamps in any 
New York motion picture theatre 
will receive a card entitling him 
to make a recording at the booth, 
upon presentation.

Any person who buys stamps but 
has no friend or relative in service 
will receive a ticket which he may 
give to a service man visiting New 
York. Soldiers and sailors may ei
ther send the voice letters to their 
buddies, or to their families, or 
friends.

Albert Spalding, noted concert 
pianist, was opening- day master of 
ceremonies, assisted by Bob Mau
rice and Arthur Boran, regular War 
Savings Staff masters of ceremo
nies. Music was by the Fort Jay 
Band. Miss Lucy Monroe sang the 
national anthem.

Also present was Dick Nelson, 
Hollywood radio announcer, who 
flew from the west coast to serve 
as opening day special bond sales
man. Nelson has a record of hav
ing sold more than $7,500,000 in War 
Bonds and Stamps at the Victory 
House in Los Angeles.

A 
ry purchaser of two dollars or more 
in War Stamps may make a record
ing of a "Voice Letter” to any man 
or woman in the United States 
armed forces anywhere in the world 
was opened Saturday, October 31, 
morning at War Bond Square.

War Bond Square is the new 
name for the plot of ground on the 
north east corner of 52nd Street 
and Sixth Avenue owned by the 
Board of Transportation, which has 
been made available for the dura
tion for promotional activities of 
the New York War Savings Staff.

Chairman Richard C. Patterson; 
Jr. of the New York War Savings | 
Staff dedicated the fifteen by'eight, 
foot cottage at 10 A. M. Thereafter, 

daily until j 
until mid-

Exactly in '5 weeks, the chorus is 
having a concert, 
and artists, 
more news.

F'or date, time 
watch this spac<i forVilnis, 

newspaper.
Majority Favors Russia

The majority of Lithuanians in 
the Chicago area hold a friendly 
attitude toward the Soviet Union, 
according to Vincent Andrulis, sec
retary of the conference. When the 
Russians occupied Lithuania in 
1940, Antanas Smetona, strong-arm 
boss of the country for a score of 

i years, fled to Nazi Germany and 
then made his way to Cleveland 
where he lives now in obscurity.

Lithuanians carry on their war 
work in a network of fronts. Within 
the last few weeks they have or
ganized a Lithuanian-American 
Committee for the election of Mc- 
Keough and Adamowski, endorsing 
all the win-the-war candidates. The 
Association of Lithuanian Workers, 
a fraternal insurance society, has 
printed and distributed thousands 
of civilian defense instruction pam
phlets in the Lithuanian language.

Through their language organi
zations the Lithuanians have given 
thousands of dollars to the Red 
Cross and to Russian War Relief. 
At one meeting, attended by 500 
persons, the Victory Conference col
lected more than $2,000 for aid to 
Russia.

The war bond buying of the Chi
cago colony runs into hundreds of 
thousands of dollars, Lithuanian 
leaders say.

Known as ‘World Capital’
This area is known as “the world 

capital of Lithuania,” because there 
are more Lithuanians here than in 
Kaunas, capital of the country.

One example of how the Chicago 
Lithuanians feel about fighting Hit
lerism is tall, blond-mustached 
Joseph Sacal, 28, whose right arm 
was shattered by shrapnel in Spain, 
where he spent eighteen months 
serving in the International Bri
gade against the Axis.

Sacal was given a 4F rating in 
the draft a year ago because of 
his arm, which, he admits, "is a bit 
stiff, but not useless.” For a year 
now he has been pestering his draft 
board, seeking to volunteer. For 
months the doctors refused to pass 
him. Two weeks ago they passed 
him for limited service.

Before he left for the Army, 
members of the Victory Conference 
held a going-away celebration for 
him. “I’ve been sick of hanging

Thru the Mike
Joan Davis, the rowdy, wacky 

lass on Rudy Vallee’s program, has 
penned her first song,- a patriotic 
ditty entitled “A Day Closer to 
Victory.” It was written in collo- 
boration with thee program’s direc
tor Dick Mack. Vallee, much im
pressed with the tune, will fea
ture it on his program in the near 
future.

The “March of Time” is rehears
ed more than any radio show. 
Three full days are the scheduled 
stint, but usually the rehearsals 
a start 
til air

on Monday and continue 
time on Thursday.

Hope says

that so many of you 
Nov. 1 celebration at

Too bad 
missed the 
Mechanic’s Hall. But then of course 
there are so many shows, and beer 

just 
at a

parlors that some people 
wouldn’t feel at home in a hall 
lecture.

winWhat are you doing to help 
the war??? Did you turn in your 
scrap metal, and rubber yet? Well 
anyway, don’t forget to buy stamps 
and war bonds. Mr. V.

On The
Kitchen Front

Note:— 
who are 
meatless 
said is— 
the axis

one meatless day a 
the other hand, we 

we can have all the 
hearts, etc. that we 
here is something.

Kitchen Canaries Take 
If you are one of those 
worrying about that one 
day, why all that can be 
if it will help to clean up
—-why we should be able to get 
along on a 
week. But on 
are told that 
liver, kidneys, 
want. Nov/,
Speaking of hearts, did you know 
that Vitamin C is hiding in hearts, 
and (we are told) that our own 
heart just craves that Vitamin C. 
Here is one delicious way of pre
paring some:

HEART PATTIES

Instead of just boiling or stewing 
them in the usual way, why not 
have your butcher put them

get 
un

OF LIDICE, penned to orded by 
Edna St. Vincent Millay. Paul Muni 
did the narration, and Wynn Wright 
produced the show.

Garry Moore, wacky MC of 
"Everything Goes” is currently pa
nicking friends with a police radio 
routine that goes like this: "Cal
ling all cars. Calling all cars. There 
are counterfeiters in the vicinity. Be 
careful when accepting bribes.”

new ven- 
a 

fighter who has fought 
He is ‘

awas made and 
sum was collected, 
gifts shall be pur- 

John Siurba and Paul, 
friends and co-workers

Steps From Campus to Prof. Gridiron

CONTINUES FIRST LOVE ON PRO GRIDIRON—A star tackle 
on the great Georgetown elevens which were unbeaten in 1938 
and 1939, Al Blozls, above, is now starring in his first season with 
the New York Giants Professional Football team. Before report
ing to the Giants, Al played in the 1942 Chicago and Philadel
phia All-Star games. During his collegiate days besides being a 
gridiron luminary, he participated in 55 track meets, never losing 
a shot-put event. He is the 1942 Intercollegiate National Outdoor 
and Indoor AAU champ.

open 
noon

studio
been
Inc., will be

in the 
loaned

cot- 
by 

ope-

it will remain 
Christmas from 
night.

The recording 
tage, which has 
Hodgson Houses,
rated by the Gem Razor Corpora
tion, which hired special architects 
to construct the soundproofed stu
dio. The records are of acetate 
and play for a minute and a half. 
Gem will mail them free to the de
signated recipients in any pail of 
the world.

of any kind.
Mixed cooked vege-

canned fish
Casserole 

tables.
Casserole 

just plain cheese souffle.
SURPRISE CUP CAKES

These quick cup cakes are made 
by using any 2 egg cake batter. 
After they are in the tins, put a 
cooked prune (of course you re
move the pit) into the center of 
each cup cake. In place of prunes 
you can use pineapple bits, 
raisins, nuts, etc. The idea 
you break open the cup

Macaroni and cheese or
• Movie 

Shots
Raymond Massey has been grant

ed an extensidn of the time set for 
him to 
in the 
role in 
lantic”
November 1. The 
mitted to finish 
film, which stars 
before donning uniform.

report for duty as a major 
Canadian Army because his 
“Action in the North At- 

will not

through the meat grinder and after į we^ aren’t you surprised!

cherries, 
is when 
cake —

be completed by 
actor will be per- 
the Warner Bros. 
Humphrey Bogart,

Paul Henreid, starred opposite 
Betty Davis in “Now, Voyager,” 
which opened at the Hollywood 
Theatre, knows all of the languages 
and most of the dialects of Europe, 
which is proving very useful to the 
United States. Henreid takes down 
German and Italian short-wave 
broadcasts. His translations are in 
great demand because he under
stands the idiom and is often able 
to reveal meanings ignored by stu
dents who learned German and Ita
lian in this country.

having them chopped you can make 
the patties by adding: one egg, a 
small amount of minced onion and 
other seasoning that used to go in
to the good ole’ hamburgers. This 
is slow baked in the oven until 
done. Why not put in a few sweet 
potatoes or yams? After all,> you 
might as well save on fuel. While 
the oven is hot, and if your serv
ing grapefruit on the half—sprinkle 
ą few grains of brown 
broil for a few minutes 
ving.

P. S.
Don’t forget to save that supply 

of fats and grease to stop 
mies in their tracks!

our ene-

P. P. S.
I wonder what became 

class nutrition which was 
to be organized in Brooklyn ? I hope
we hear from them sdon. I know 
all of us are anxiofis to go. L. C.

of that 
supposed

sugar and 
before ser came home one 

opened a closet, a 
flew into his face, 
that he had read 
moth balls meant

Emanuel Vardi, NBC viola soloist, 
enlisted in the Navy this Week. 
Emanuel, with the rank of Musi
cian, First Class, will be assigned 
to the Navy Symphony Orchestra 
as first violinist, in Washington. 
Vardi is the first NBC musician to 
enlist.

One scene in "Now, Voyager,” 
no\y playing at the Hollywood The
atre, shows a sketch of a cocker 
spaniel, supposedly drawn by child 
actress Janis Wilson. Striving for 
realism, Director living Rapper 
consulted books on child psychology 
to learn how a typical 12-year-old 
would make such a drawing. He be
came involved in complicated the
ories. Bette Davis, star of the film, 
suggested that Janis herself make 
the sketch. Janis’ crayon drawing 
is used in the picture.

For the first time in the 18-week 
schedule of the Warner Bros, odys
sey of the air, feminine players 
have joined the cast of "Air 
Force." Marjorie Hochelle, Chica
go little theatre find, and Lynne 
Baggett, Dallas discovery, are the 
two actresses to join John Garfield, 
Harry Carey, Gig Young and others 
in the picture which is under the 
direction of Howard Hawks. Faye 
Tmerson, leading woman in the 
picture, will join the cast later.

TONGUE
Tongue is prepared in 

way of parboiling it first, then 
roasting it with cranberry sauce. 
Mm! Does that make your mouth 
water!

LIMA BEAN CASSEROLE
Why not save the bacon strips 

for the evening meal and just have 
the eggs for breakfast this morn
ing? They can be used in the mak
ing of this casserole of Lima beahs: 
Soak 1 pound of dried Lima beans; 
overnight. Cook with some of the 
bacon strips in salted water until 
tender. Mix in can condensed to
mato soup, 1 chopped onion,! % 
chopped green pepper, and ¥2 i cup 
of grated cheese. Season with salt 
and pepper? The mixture should 
be quite juicy. Pour into cassejrole. 
Cover with bacon strips (sliced, 
hard cooked eggs can be used as a 
garnish also). Sprinkle some ad
ditional cheese and bake in a mo
derate oven about 30 minutes, or 
until bacon is crisp.

The casserole dishes save you 
time and money and are great meat 
substitutes. Some of the following 
combinations might give you an | 
idea for your next menu:

Casserole 
and cheese.

Casserole 
and bacon.

Caserole

a delicious 
first,

A dopey guy 
night, and, as he 
swarm of moths 
He remembered 
somewhere that
sure death to moths. So he went to 
the corner drug store and asked for 
a box of moth balls. In about 20 
minutes he came back and asked 
for another box. The storekeeper 
was surprised but, being a good 
salesman, said nothing. However, 
when the fellow came back and 
asked for five boxes of moth balls 
the merchant lost his self-control.

“What on earth do you want all 
those moth balls for?” he asked.

"Oh!” replied the dope, “I threw 
every moth ball at ’em, 
hit a month.”.

willHollywood 
him this season, 
made to Alaska 
Sam’s boys have 
for more travel 
he hopes to 
and Scotland,

Bob 
not see much of 
The two trips he 
to entertain Uncle 
given him a yen 
of this kind. Now 
to* Iceland, Ireland

amuse our service men.see and

go 
to

Shore, No. 1 canary who 
her way to fame mainly

Dinah 
warbled 
via Eddie Cantor’s Time to Smile 
show, will surprise her admirers in 
her new pic "Thank Your Lucky 
Stars,” when she does an Adagio 
dance, but good.

Richard Crooks, tenor soloist on 
the "Voice of Firestone” program, 
in his years of widely scattered 
concert work, twice toured the con
tinent of Australia. He says the 
folks "down under” are as 
listeners as they are fighters.

good

cere-
Please”

Clifton Fadinian, master of 
monies for "Information
and government spokesman on 
NBC’s "Victory Volunteers,” wears 

■neckties with little best sellers on 
Abbott and Costello are planning Ifoern The silk fabric has its print

to get right in the thick of things 
by flying to London to entertain 
our boys “over there.” They hope 
to do it between NBC broadcasts.

Jack Benny, by playing a cheap
skate for the amusement of mil
lions, has earned much of the stuff 
that makes the world go round. He 
is currently investing some of it in 
his own movie production house.

Red Skelton, the "bad widdle 
boy,” tells the gag about the Ser
geant inspecting barracks who de
manded of a buck private, "Is that 
your cigarette butt on the floor?” 
The private blandly replied, “Go 
ahead, Sarge. You saw it first.”

East May Be East and so forth, 
but Horace Heidt takes his Trea
sure Chest gang westward shortly, 
and at the same time Phil Spitalny 
and his Hour of Charm gals arrive 
in N. Y. after making a pic in the 
Bagdad on the Pacific.

Jackie ‘Kelk, squeaky-voiced Ho
mer on the Aldrich Family, heads 
for Canada on a war bond drive.

but never

character” 
community 

Nazi-named

The “town 
west coast 

to the local 
the following conversa-

woven in and the little books are 
half open.

Orson Welles’ boundless talents 
and energies span two continents 
in a new series using music and 
dialogue to dramatic the colorful 
legends, history, customs and geo
graphy of Latin America. The Wel
les programs, called "Hello Amer
icans,’’ begin over WABC, Sun. 
Nov. 1. In his series, he serves as 
producer, writer, director and star.

Madeleine Carroll, currently mak
ing more or less regular appear
ances on Cavalcade. * of America, 
says no more Hollywood for her 
for the duration. She’s busy as En-

United ; 
worth
set up 
sailors 

at all major ports throughout the 
world.

for the duration. She’s busy 
tertainment Director of the 
Seamen’s Service, a very 
while project that plans to 
"Canteens” for merchant

Joan Blaine, whom you know as 
“Valiant Lady,” recently went all- 
out in the scrap drive — too far 
out. She cleared her Connecticut 
farm of old iron, gathering 500 
pounds. After the junk wagon dis
appeared over the hill she disco
vered she had included the parts of 
her oil furnacd with which she had 
planned to reconvert to coal.

NBC sparred nothing in produc
ing the recent powerful MURDER

of Cabage, tomato

of Tomato, onions, rice

Macaroni, cheese and

SAVE j
Rubber

•bolter or Ider, MeMn.”

PUZZLE: 
of a small’ 
paid a visit 
mayor and 
tion ensued: "J,ust one little thing
I Wanted to ask you, mayor. If 
Germany loses the war, what’ll you 
do then?” 
win. That’s plain as day!’ 
but supposing she loses?”— 
say Germany can’t lose! 
supposing she does lose?”—

| sible!”—“But what would you do 
lose?”—"Well, in that 
take my hat and go." 
What would you put

“But Germany’s sure to 
—“Yes, 
“But I 
’—“But 
‘Impos-

it she should 
case I’d just 
“Your hat? 
it on?”

Musical
Notes By The Trio

• The Choral School of the Metropolitan Opera Assn, is giving auditions 
to select talented young men and women for free training in operatic 
repertoire. Special auditions will also be held for boy sopranos and altos, 
who will receive free tuition and will appear in operas where boy choruses 
are specified.

• The American Peoples Chorus is making a special appeal for men 
“who like to sing and like the songs we sing” to join up with the chorus. 
So many of the chorus’s male members have left for the army that their 
bass and baritone ranks are considerably thinned.

• The New Opera Company will open its second season next Tuesday 
night at the Broadway Theater with Walter Damrosch’s one-act “The 
Opera Cloak” and Moussorgsky’s “The Fair at Sorochinsk.” Dr. Dam- 
rosch will conduct the premiere of his opera and Emil Cooper will direct 
the Moussorgsky work. The double bill will be repeated Friday night and 
Saturday afternoon, Nov. 6 and 7.

O Best presentation, on wax, of the new war song, “Praise the Lord and 
Pass the Ammunition,” is a Keynote release, sung by the newly disco
vered Royal Harmony Singers, a Negro quartette, backed up by a choir 
of fourteen voices that sounds as though it were trained by Hall Johnson. 
It is most ingeniously treated as a spiritual. This song has its roots in 
an actual incident during the Japanese attack on Pearl Harbor when a 
chaplain assigned to one of our ships left his prayer book 
aircraft gun .and sprayed the Tokyo fascists with the only 
understood. The song, already a commercial hit, has been 
our boys in camps.

for an anti
sermon they 
taken up by

• Saturday, at 2:30 sharp, at Brooklyn Museum, David 
lecture on Music of the USSR nationalities. Among the 
Leontovitch Russian Choir and the Russian Balalaiko orchestra. 
Lithuanian music will be represented by the "Balsa” Trial

LeVita will 
entertainers: 

The



I *• K^vįrfąs Puslapis EXISTS Penktad., Lapkričio 6, 1942

įspūdžiai iš Lietuviu Literatūros Draugi
jos 6-to Apskričio Konferencijos

Buvo garsinta, kad konfe
rencija prasidės 11 valandą 
ryto. Todėl ankstokai išsira- 
bazdinęs iš lovos, užkimšęs sa
vo “piliečiams” pusryčių pra
šančias burnas, sutvarkęs visą 
gaspadą ir pats pora kiauši
nių prarijęs, puodelį kavos su
sipylęs sau į gerklę—kelines 
ant dvišakymo, švarką ant 
kupros, batus ant kojų, 
šmurkšt į busą ir girginu Phi- 
ladelphijos link.

Įėjęs į Liaudies Namą dar 
10 minutų prieš 11 valandą, 
jau radau draugus baltimorie- 
čius — tris vyrus, kuriuos be 
tūzo nekirsti ir dvi “leidiikes”
— Kučinskaitę ir Pivariūnie- 
nę, kurioms ne bile durnius 
gali akia mirktelėti. Tik pa
spaudės vieni antriem dešines, 
pribūna ir Eastono atstovybė
— V. Stankus, jo širdies patie
kėte ir draugas Tilvikas. Apsi
žiūrime, kad pačią Philadel- 
phiją dar tik viena draugė 
Mjjlakiūtė atstovauja. Tai 
draugė, kuri vietoj valandą ar 
pusvalandį pasivėluoti, valan
da ar pusvalandžiu ateina į 
susirinkimą anksčiau. Jeigu
pasivėlavimas į susirinkimus 

yra nuodėmė, tai jau draugei 
Mulakiūtei nereikės už tai pa- 
kūtavoti.

“Na, o kur philadelphie- 
čiai ?” Teiraujuosi.

“Tai ar tu, Dėde Vincai, to 
amžiaus sulaukęs, išvėtytas ir 
išmėtytas, o ir to dar nežinai, 
kad kam arti bažnyčia, tai to
li dievas?” Pajuokavo viena 
baltimorietė.

“O man tas, Dėdė Vincas, 
visai nepatinka. Senas Vincas, 
tai buvo kas kita, o Dėdė . . . 
nė šis, nė tas,” pareiškė Vin
cas Stankus. •

“Kam Vincas, o tau, Vincu- 
li, — Dėdė!” Atsikertu jam.

“Bet klausyk, Dėde Vincai, 
aš pykstu ant tavęs už tą apy
saką, kuri dabar eink per 
‘Laisvę,’ ‘Petras Dramblys’,” 
atsiliepė draugė Pivariūnienė.

“Užu kū?” Paklausiau jos 
ir dadėjau : “Jei ant manęs 
moterys pyksta ar kritikuoja, 
tai žinau, kad jos myli mane.”

“Užu kū?” Pakartojo ta pa
ti draugė ir pajuokavo: “Ogi 
užu tū, kad visam svietui iš
duodi moterų paslaptis. Tai 
vyrų pasaulio šnipas esi, ot už 
ką pykstu.”

“Tai mat, kokia ji?” Užsi
stojo draugė Kučinskaitė ir 
dadūrė: “Jai išdavimas, o
man — pamoka.”

“Gerai, Vincai. Iš tavęs išei
na geras muliorius, kur tik 
kelnę vapnos dribteli, ten tin
ka ir prilimpa. Tik su tuom 
Dėde aš vistiek nesutinku,” 
spyrėsi draugas Stankus.

Jau ir pusė po vienuoliktos, 
o philadelphiečių dar tik vie- 
nas-kitas kyštelia nosį ir vėl 
prapuola. Einu pažiūrėti į 
apatinę svetainę, kur bus kon
ferencija. Ogi žiūriu, kad jau 
draugas Masionis ir draugas 
Merkis, velka ilgiausią stalą 
net prakaitą nuo kaktų šluos- 
tydamiesi, velka į žemutinę 
svetainę, kur bus vaišinami 
k o n f e rencijos delegatai ir 
“Laisvės” pikniko darbininkai 
ir darbininkės. Kyšteliu nosį į 
virtuvę, ogi ir čia, net' sukai
tusios vietinės draugės, dirba 
gamindamos valgius. Tai vis 
tos pačios darbščios bitelės, 
kurios tinka ir prie tanciaus ir 
prie rožančiaus — Kušleikie- 
nė, Lomsargienė, Merkienė ir 
dar dvi, kurios savo “feisu- 

J<us” buvo nukreipusios į pečių 
ir į mane nė viena akute ne
dirstelėjo.

Susirinkus delegatams, pra
sidėjo ir pačios konferencijos 
eiga, kuri mane pusėtinai nu
stebino. Tai bene bus pirmuti
nė šešto Apskričio konferen
cija, kurioj jautėsi toks šiltas 
draugiškumas, ūpo pakilimas 
ir savitarpinė pagarba. Tas 
priduoda daugiau energijqs, 
ūpo ir noro darbuotis visuose 

..mūsų kovos frontuose.

Baigiantis k o n f erencijai, 
kas tai praneša, kad viršutinėj 
svetainėj rusai yra suruošę iš
leistuves iš Sovietų Sąjungos 
viešniai, Liudmilai Pavličen- 
kai ir jos sankeleiviams. Į sve
tainę šiaip-taip įsigrūdku, bet 
viešnios dar nėra. Ant estra
dos stovi Jungtinių Valstijos ir 
Sovietų Sąjungos vėliavos. 
Kaip svetainė* taip ir estrada, 
užpildytos publika. Tik prie- 
kyj estrados stovi tuščias suo
las, ant kurio žydi du raudonų 
gėlių kuokštai, tai vieta sve
čiams ir viešniai. Laukiamie
siems įėjus, publika nutyla ir 
suaidi rusų kalba jaudinanti 
Internacionalo melodija. Dai
nuoja visa publika, dainos 
reikšmingi žodžiai jaudina 
krūtinę, šiltos kraujo bange
lės kutena širdies pasaitus, 
ašaromis drėksta blakstienos 
ir, rodosi, kyli į orą ir skrendi 
toli, toli . . .

Eina auku rinkimas Sovietų 
Sąjungos pagelbai. Pirminin- 

i kas iššaukinėja aukavusių 
vardus, kurie skamba: “Toks 
ir toks kunigas, nuo tokios tai 
rusų bažnyčios — tūkstantis 
dolerių ! Toks ir toks kunigas, 
nuo tokios tai rusų bažnyčios 
— penkiolika šimtų dolerių !” 
O jau tos šimtinės, penkdesim- 
kės, dvidešimts penkinės, de
šimkės ir penkinės, kaip nuo 
pavienių ypatų, taip ir nuo or
ganizacijų, krūvomis auga ant 
stalo!

“Ot kur vieninga tauta!” 
Kalbuosi pdts su savim. “Ben
drą priešą nugalėti, visi ran
da ir bendrą ginklą ir bendrą 
kalbą. O kaipgi su mumis, lie
tuviais? Mūs senąją tėvynę 
engia tas pats barbaras. Mes 
irgi rengiamės važiuoti Lietu
vai į pagelbą, bet. . . Vieni 
kinkome kurmį, antri — čere- 
poką, o treti — šikšnosparnį ir 
tas vežimas nė nekrusteli.”

Pati karžygė, Liudmila Pav- 
ličenko, dar jauna, nedidukė 
mergina; sveikas, raudonas 
kraujas puošia jos veidus, o 
nuo švelnios jos šypsenos dvel
kia šiltas draugiškumas, iš jos 
akių spinduliuoja didvyriška 
drąsa ir nenugalimas pasiryži
mas. Ji savo trumpoj kalboj 
pabrėžė:

“Įsivaizdinkite sau, gerbia
mieji ir gerbiamosios. Vokie
čiai paėmę Ukrainos moteris 
ir mažus vaikus į nelaisvę, su
statė pirma savęs ir varėsi 
prieš raudonarmiečius į karo 
frontą. Raudonarmeičiams pa
siliko tik dvi išeitys — iššau
dyti savo moteris, seseris, bro
lius, dukteris ir sūnus, ar bėg
ti nuo priešo. Bet moterys su
riko: ‘Nušaukit mus,' o nepasi
duokit priešams!’ Tai suriku
sios, puolė ant žemės, raudon
armiečiai atidarė ugnį ir pa
klojo kelis tūkstančius vokie
čių!”

Kad ir mes, konferencijos 
delegatai ir “Laisvės” pikniko 
darbininkai bei darbininkės 
prisidėtume prie to kilnaus 
darbo, nors mažučiu lašeliu į 
jūrą, susėdę prie vakarienės, 
suaukavome Sovietų Sąjungai, 
jei neklystu, — 48 dolerius su 
centais.

Jeigu ir kiti delegatai jautė 
tą patį, ką ir aš jaučiau, jeigu 
visi ir visos grįžo į kuopas su 
tokiu giliu įspūdžiu, su tokiu 
ūpo pakilimu, kokiame ūpo 
pakilime aš sugrįžau, tai atei
nančių metų konferencijoj, 
kuri bus laikoma Chester, Pa., 
dalyvaus dvigubas skaičius de
legatų !

Dėdė Vincas.

Hartford, Conn.
Spalių 25 dieną, Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubas bu
vo surengęs puikų, koncertą sa
vo svetainėj, 227 Lawrence 
St., paminėjimui dviejų metų 
sukakties nuo svetainės įsigi
jimo. Koncertas tur būt buvo 
vienas iš puikiausių mano at
minime. Prasidėjo pusė po 
dviejų. Programą atidarė drg. 
J. Pilkys, kliubo pirmininkas 
ir nenuilstantis veikėjas. Pir
miausiai vietiniai trys chorai
— Laisvės Choras, vadovau
jant V. Visockiui; šv. Cicilijos 
Choras, vadovaujant J. Balsiui 
ir Jaunuolių Choras, vadovau
jant M. Čeponytei iš -New Bri
tain, padainavo. Jie visi ben
drai sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, labai skam
biai, vadovaujant M. Čepony
tei. Po tam šv. Cicilijos Cho
ras dainavo tris dainas labai 
gražiai. Jieva Kučiūtė, iš 
Windsor, Conn., xylophone so
lo skambino labai puikiai.

Mūsų lakštingalėlė B. Ra
moškaitė dainavo per du sykiu 
labai žavėjanciai. Laisvės Cho
ras dainavo tris dainas pagirti
nai gražiai. A. Abraitis iš 
Manchester, Conn., xylophone 
solo skambino labai gražiai. 
Publika nenorėjo jo paleisti.

| Ig. Kubiliūnas, iš Bostono, 
pasirodė labai puikiai su nau
jomis dainomis. Jam pianu 
akompanavo p-lė Žukauskaitė. 
Kubiliūnas ne tik gražiai 
dainuoja, bet jis ir pats dainas 
parašo. Tai labai smagu gir
dėt. Linkiu jums, drauge, ge
riausio pasisekimo.

Jaunuolių Choras sudainavo 
kelias daineles skambiai.

Alicia ir Castle, klasiški šo
kikai, per du sykiu pasirodė 
labai gražiai. Publikai labai 
patiko.

čia dar buvo vienas svečias 
dainininkas, tai draugas Va
lukas. Dainavo dvi daineles 
labai gražiai.

J. Pilkys uždarė programą 
su keletą garsinimų ir su tin
kama prakalbėle. Po tam vie
ni šoko prie Diamond Club 
orkestros, kiti šnekučiavos bė
gamais įvairiais klausimais. 
B'uvo gardžių valgių ir gėrimų 
iki valios.

Kaip buvo girdėt iš publi
kos, visiems patiko koncertas. 
Aš linkiu geriausio pasiseki
mo L. A. P. Kliubui ir jo val
dybai, kad ir daugiau sureng
tų panašių koncertų.

M.

Stalingrado gynėjai page
rino savo pozicijas mieste 
ir apylinkėj.

Cleveland, Ohio
Iš Lietuvių Darbininkų Pašel- 

pines Draugystės Veikimo

Minėta draugystė gyvuoja 
jau 25 metai ir skaitlinga na
riais. Tai šį metą nariai nusi
tarė apvaikščioti 25-kių metų, 
jubilėjų, kuris įvyks lapkričio 
22 d., Lietuvių Svetainėj, Su
perior Ave.

Parengimo komisija dirba 
išsijuosus, kad šitas parengi
mas būtų kuo puikiausias, kad 
būtų visi užganėdinti su val
giu ir gėrimu, taip pat su ge
ra muzika.

Manau, kad Cleveland© 
“Laisvės” skaitytojų dalis dar 
nepriguli prie minėtos drau
gijos, tad čionai paaiškinsiu 
apie jos vertę.

šioje draugijoje prigulinti 
moka mėnesines mokestis tik 
30 centų, o gauna ligoje pa- 
šelpos $6 į savaitę ir pomirti
nės $1 nuo kiekvieno nario. O 
dar nariui mirus ir vainiką nu
perka ir grabnešius siunčia. 
Susirgus nariui, lankytojus 
pasiunčia. Tai gana pigiai at
sieina prigulėti prie šios drau
gijos.

Dabar yra nutarta, kad per 
apvaikščiojimą nauji nariai 
bus prirašomi be įstojimo iki 
40 metų. Tad kurie dar nepri

guli, gali tapti nariais tik už 
30 centų.

Tikietai ant parengimo po 
$1, prie durų nebus parduoda
mi. Tad privalo tikietus nusi
pirkti iš anksto pas komisijos 
narius: S. K. Mazan, J. Žeb
rauską, A. Mockaitį ir D. 
Martinkienę.

Nariai prigulinti prie šios 
draugijos turės užsimokėti $1, 
kad ir nebūtų ant parengimo. 
Tad nariai privalo nusipirkti 
tikietus iš anksto, nes kada 
prisius per laišką bus keli cen
tai brangiau.

Būtų labai puiku, kad kiek
vienas narys atsivestų po nau
ją narį dėl prirašymo prie 
draugijos.

Komisija kviečia būti vi
siems parengime, nes jausitės 
kaip “Silver. Wedding” iškil
mėse.

A. Mockaitis, Koresp.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Mums, drg. J. Vaicekaus
kui, A. Navalinskui ir man, te
ko lankytis važiuojant pro ša
lį pas drg. P. A. Pabalius, ku
rie gyvena ant Robison St. 
Paspaudus zvanelį, drg. A. 
Pabalienė nusiminusiu veidu 
atidaro duris ir prašo mus įei
ti. Mes tuojau klausiame, kas

naujo, kaip sveiki. Ji atsakė, 
kad ne visi sveiki, kad Petras 
Pabalis serga, jau savaitė kaip 
guli lovoje, apsirgo dirbdamas 
dirbtuvėje. Gydytojai sako, 
kad jo širdis nepergeriausiai 
veikia. Mat, drg. Pabalis buvo 
sužeistas keli metai tam atgal 
kasyklose, kada ten dirbo, tai 
yra, Scranton, Pa. Jam ausys 
yra užtrenktos nuo šūvio 
trenksmo ir širdis pažeista. 
Per tai jam liepė gulėti lovo
je per kelias savaites.

Draugai Pabaliai, kada gy
veno Scrantone, yra daug pa
sidarbavę Mėl progresyviško 
judėjimo. Bet gyvenimo ap
linkybėms taip susidėjus ir ten 
darbams angliakasyklose su
stojus ir dar kada drg. Pabalį 
sužeidė, metai laiko atgal, jie 
persikėlė į Binghamtoną gy
venti pas sūnų Algirdą, kuris 
yra vedęs ir daug darbuoda
vos tarp jaunuolių praeityje. 
Bet dabar niekur nieko nevei
kia, kaip sūnus, taip ir tėvai, 
ir visai atskirai nuo lietuvių 
gyvena. Nežinia dėlko draugai 
nepersikelia iš Scrantono or
ganizacijų čionai. Nors ne 
dažnai, bet kaip kada galėtų 
atsilankyti ant susirinkimų ir 
parengimų.

Linkime draugui P. Paba
liui greito pasveikimo.

A. J. K. Navalinskai.

“LAISVES” KONCERTAS
(c

ALGIRDAS BRAZIS,

Pamatykite ir Išgirskite Šią Gražią Pro
gramą, Kurią Pildys Žymūs Talentai.

Paremkite Dienrašti “Laisvę” Skaitlingu
Atsilankymu į Šį Koncertą. į

Pasimatykite Su Daugeliu Pažįstamų ir 
Įsigykite Naujų Pažinčių “L.” Koncerte.

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

BIRŪTA RAMOŠKAITĖ 
sopranas 

žymi operų ir koncertų daininin
kė iš Hartford, Conn. Dabar ji 

gyvena New Yorke ir ruo
šiasi operai.

lyriškas baritonas, operų 
dainininkas iš Chicago, III.

Dabar jis dainuoja ir vaidina su 
The Midwest Opera Co.

Dienraščio
i

CHORAS
direguojant 
Aldonai Anderson 
atidarys šio koncerto 
programą

“Laisves” Koncertas Įvyks 8 dieną Lapkričio, 1942

Balso Trijetas
Šį trijetą sudaro puikiai išsi

lavinusios dainininkės

BRONfi L. ŠALINAITfi 
Šio koncerto akompanistė

DAVID TULCHINOFF 
Baritonas, operų dainininkas

Pradžia 3:30 po pietų
Įžanga .$1.10 rezervuotos sėdynės 

Nerezer. 83 c*, įskaitant taksus

BUY WAR 
STAMPS 

and 
BONDS

AIDO
1 ' £

ALDONA KLIMAITE

iš anksto 
įsigyti 
bilietus

« **•

ALDONA KLIMAITĖ
Koloratūra Sopranas

ALDONA ANDERSON
Sopranas

SUSANA KAZOKYTĖ
Mezzo-Sopranas

PIRKIME KARO
ŠTAMPAS

• ir
BONUS

RUSŲ
ALDONA ANDERSON ŠOKIKAI

keturios poros puikiai 
išsilavinusių rusų šokikų

SUSANA KAZOKYTfi

Prašome 
nesivėlinti 
prasidės 
paskirtu 

laiku

Po Programos Šokiai
PAVIDIS ORKESTRĄ
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Sovietai Atmušė Vokiečių Atakas Stalingrado 
Srityje ir ties Nalčiku; Užėmė dar Kelis 

Priešų Punktus Tuapse Apylinkėje
Sovietų Oficialiai Pranešimai

ATSISKIRIANT SU GERU DRAUGU
Povilas Venta su savo vik-Įeina kariauti po Amerikos ve

ria žmonaite pereitą nedėldic- 
nį lankėsi pas mus — Bridge- 
porte. Smagu bUVO praleisti to
kia diena Su nuoširdžiaiš ir 
linksmais draugais. Pasikalbė-

liaVa. Povilas yra kietas de
mokratijos šalininkas, tačiau 
pas jį nerastum nė krislelio 
fanatiškumo. Povilas nemyli 
ponų, nemyli karjeristų, nemy-

MASKVA, lapkr. 5. — Vidurnaktinis Sovietų prane
šimas sakė:

Mūsų kariuomenė lapkr. 4 d. vedė mūšius su priešais 
Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir į pie
tų rytus nuo Nalčiko.

Lapkf. 3 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino 40 vokiečių trokų su kariais ir reikmenimis, 
nutildė šešias baterijas kanuolių, dešimtį punktų prieš
lėktuvinių kanuolių ir kulkasvaidžių; sužalojo vienų 
geležinkelio traukinį ir dalinai nušlavė kuopą priešų 
pėstininkų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė įnirtusiai ko
vėsi prieš hitlerininkus. Priešai su tankais darė atakas 
prieš visus miesto sektorius. Mūsų kariuomenė atmušė 
vokiečių atakas ir padarė jiem didelių nuostolių. Buvo 
užmušta daugiau kaip 1,000 vokiečių kareivių ir oficie
rių, sužalota bei padegta aštuoni jų tankai ir dešimt 
trokų, sudaužyta dvi priešų kanuolės, kelios baterijos 
mortirų ir keturi kulkasvaidžiai ir susprogdinta vienas 
amunicijos sandėlis.

Mūsų kariuomenės daliniai laiko susirinkimus minė
dami 25-metinę sukaktį didžiosios Sovietinės Spalių Re
voliucijos. Kareiviai ir komandieriai vienbalsiai pareiš
kia, kad jie atliks pareigas savo kraštui ir neatlaidžiai 
gins Stalingradą iki pat galo.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado įvyko mūšiai prieš 
didelius priešų dalinius. Žvalgų būrys, veikdamas priešų 
užnugarėje, užmušė 60 vokiečių kareivių ir oficierių, 
sunaikino tris kanuolės ir susprogdino amunicijos san
dėlį. Viename sektoriuje sovietiniai kovotojai užėmė 
penkis pavienius priešų apkasus ir vieną žemėn įkastą 
vokiečių tanką. Mūsų artilerijos ugnis sunaikino devy
nis priešų fortukus, išmušė iš veikimo vieną jų kanuo- 
lę ir užmušė apie 70 hitlerininkų.

Mūsų lėktuvai sunaikino penkis vokiečių orlaivius, o 
kariuomenė nušovė žemyn dar du priešų lėktuvus.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenės daliniai 
vedė smarkius apsigynimo mūšius prieš vokiečių tauš
kus ir pėstininkus. Viename sektoriuje sovietiniai ka
riai, atmušdami priešų ataką, nukovė 350 hitlerininkų 
ir padegė septynis vokiečių tankus. Kitame sektoriuje 
mūsų tankistai vedė mūšius prieš skaitlingesnius prie
šus ir iki vakaro padegė 16 vokiečių tankų ir išmušė 
iš veikimo 17-ką jų tankų.

J šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė darė 
veiklius žygius. Mūsų vieno dalinio kariai užėmė kelis 
stiprius priešų apsigynimo punktus ir užmušė apie 400 
vokiečių kareivių ir oficierių. Grupė raudonarmiečių 
prieštankinių šaulių nukirto žemyn vieną vokiečių or
laivį. Vienas mūsų kareivis ugnim iš kulkasvaidžio per 
dvi dienas nušovė žemyn du priešų lėktuvus.

Į rytus nuo Novorossiisko sovietinių žvalgų būrys pra
siveržė užnugarėn priešų linijų ir užpuolė štabą vokie-. 
čių kariuomenės dalinio. Susikirtime buvo užmušta 27 
hitlerininkai, taip pat ir jų kuopos komandierius ir ba 
taliono komandierius.

jom, paužkandžiavbme, 6 vė
liau Jonas Kairys susiliodavęs 
mus savo naujame automobi
lyje pavežiojo pajūriu; grožė
jomės čia dideliais, puošniais 
turčių dvarais, dideliais sod
nais; pagaliaus pasiobuolia- 
vome, apsilankėme tame dva
re, kur Kairys gyvena ir dir
ba. Pas Kairį pasisvečiavome. 
Po to dar užsukome vienon iš 
didžiausių lietuviškų užeigų 
— pas Černiauską ... Ir tuo
met palydėjome Povilą su Ne
le į New. Yorką — Brooklyną.

Povilą pažįstu arti porą me
tų ; ir per tą laiką teko kartu 
su Povilu “Laisvės” spaustuvė
je dirbti. Povilas yra kietai 
užsigrūdinęs už darbo žmonių 
klasę ir pasiryžęs kovotojas už 
ją. Jis šiuo tarpu išeina ka
riauti po trečia vėliava: karei
viavo Lietuvoje, vėliau karei
viavo Ispanijoje (kur tapo po
rą sykių sužeistas) ir dabar iš-

Binghamton, N. Y.
Sovietų Sąjungos 25 metų 

sukakties a p v a i k ščiojimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 8 
d., Lietuvių Svetainėje, šias 25 
metų sukaktuves rengia Broom 
County K. Partija. Užkviečia 
visus ir visas, kaip šio miesto, 
taip ir apylinkės lietuvius da
lyvauti.

šis masinis mitingas yra vi
siems svarbus. Dalyvaukime, 
pasisakykime už atidarymą 
antro fronto kuogreičiausiai, 
kad mes laimėtumėme karą 
kuogreičiausiai. Gelbėkim mū
sų šaliai visokiais būdais, pirk
dami War Bonds ir t.t. Taipgi 
gelbėkime Amerikos talkinin
kams, ypač Sovietų Sąjungai, 
kuri didvyriškai gina viso pa
saulio demokratiją nuo įdūku- 
sių fašistų gengsterių.

Susirinkimo pradžia 5:30 
vai. po pietų. Įžanga 35c. ypa- 
tai su visais taksais. Bus prog
rama, taipgi geri kalbėtojai. 
Širdingai užkviečia visus. Bū
kite laiku. Rengėjai.

Ii jokių ambicijų ir nemyli su
penėjusių draugų . . . Povilui 
jokis darbas nėra persunkus 
ir jokiame darbe jis nepa
vargsta.

Povilas Venta, apart karei
viavimo, yra ilgokai plaukio
jęs laivais kaipo jūrininkas; 
laisvai vartoja rusų,- vokiečių 
ir ispanų kalbas. Nebeišeina 
man iš minčių Povilo papasa
koti įspūdžiai beplaukiojant 
jam laivais kuo ne apie visą 
pasaulį — kaip tai: Vladivos
tokas, Japonija, Chinija, Aus
tralija, Vokietija, Anglija, 
Amerika ir kt. Rodos, ir ma
tai suvargusius, išbadėjusius 
tuos žmones Chinijoj, arba Ja
ponijoj benešiojant ant rankų 
išgverusius, pertukusius tur
čius, frakuotus ponus ir po
nias.

Užklausus Povilo, kaip jis 
dabar jaučiasi, išeidamas į ka
riuomenę, jis su šypsą katego
riškai išdėsto:

— Jaučiuos gerai ir džiau
giuos, kad dar galėsiu prisidė
ti prie milijoninio būrio ka
riuomenės, kariaujančios už 
demokratiją. Pagaliaus, ka
riauti esu pripratęs.

— Bet šiuo tarpu tau, Povi
lai, prisieina palikti draugę - 
žmonelę ir laikinai išyra tik 
ką naujai sukurtas šeimos ži
dinėlis, — besikalbant užsime
nu.

— Nieko!----Jis drąsiai at
kerta. — Asmeniniai dalykai 
nėra tiek svarbūs, kiek idėja, 
visuomeniniai reikalai. Mano 
draugė Nele ir tą supranta.

Tad gi baigiant šį rašinėlį, 
galima Povilui Ventai palinkė
ti geros ištvermes, sveikatos ir 
laimingai kariauti iki tol, kol 
Berlyne plevėsuos Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir visų kitų 
sąjunginių šalių vėliavos! O 
kadangi pats irgi lūkuriauju 
diena iš dienos pakvietimo 
stoti po ginklu, tad galime, 
Povilai, kartais pirmiau susi
tikti kur nors Berlyne, negu 
Brooklyne.

P. Baranauskas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
scrAnton, pa.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 8 d. lapkr. Pas dd. In- 
driulius, 415 Electric St., 2-rą vai. 
dieną. Draugai, dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų: turime išrink
ti delegatus j 12-tą apskr. konfercn-t 
ciją, kuri įvyks 15 d. lapkr., po an
trašu 134 W. Market St., Scranto
ne. Ii' reikia gerai prisiruošti prie 
rengiamos vakarienės, tuoj po kon
ferencijos. Bus ir kitų svarbių rei
kalų aptarti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(261-262)
WORCESTER? MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks 9 d. lapkr., 7:30 v. v., Lietu
vių saloje, 29 Endicott St. Maionįr 
kito visos dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. — A. W.

(261-262)

WILKES BARRE, PA.
Kadangi ALDLD 43 kp. regulia- 

ris susirinkimas neįvyko 1-mą d. 
lapkr., tai dabar įvyks sekmadienį, 
lapkr. 8 d., 11 vai. ryto. Liet. Pro
gresyvių Kliube. Prašome visus da
lyvauti, rinksime delegatus j 12-to

Rooseveltiene Sveikina An
glijos Karalių, Laimėjus

Anglam Prieš Fašistus

London, lapkr. 5. — Pre-< 
zidento Roosevelto žmona 
Eleanora pasiuntė telegra
mą Anglijos karaliui Jur
giui, sveikindama jį “šau
nia anglų pergale” prieš vo
kiečius ir italus Egipte.

Washington. — Amerikos 
valdžia sustabdė dirbimą 
saugiųjų skustuvų geležėlių 
(britvukių), nes reikia plie
ną taupyti ginklams.

Queens, N. Y. — First 
Dutch Reformed bažnyčios 
kapinyne rado pasmaugtą 
ir papjautą Mrs. C. D. Tut
tle, 35 metų.

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Partizanai kovotojai, veikdami užimtuose šiaurinio 
Kaukazo apskričiuose, daro didelius priešams nuosto
lius. Keli partizanų būriai neseniai užmušė apie 400 vo
kiečių kareivių ir oficierių ir pagrobė kiekius ginklų ir 
amunicijos.

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

J. Kazlauskas, Hartford, Conn. 438&

Redakcijos Atsakymai
LDS Nariui, Seattle, Wash. 

— Tasai LDS dešimties centų 
duoklių klausimas tapo demo-

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 390
P. Žirgulis, Rochester, N. Y........ 366
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
Baltimorės Vajininkai —......... 315
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 304 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 283 
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 220 
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 192
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175 
ALDLD 136 kp.. Harrison-

Kearny, N. J............................ 171
A. Marshall, Torrington, Conn. 154 
P. J. Martin. Pittsburgh, Pa...... 154
J. Grybas, Norwood, Mass........ 144
M. Urba, Easton, Pa...................  140

Maisto padėtis so
vietų sąjungoj

Maskva, lapkr. 5. — In
ternational Service News 
korespondentas praneša, 
kad nors Sovietuose valgiai 
yra apriboti, bet niekas ne^ 
alksta. Valdžia labiausiai 
rūpinasi, kad kūdikiai gau
tų gana pieno ir kitų jiem 
būtinų maisto dalykų.

kratiškai išrištas ir užbaigtas. 
Mes manome, kad vėl iš naujo 
kelti tą klausimą spaudoje ne
duotų jokios naudos nei tai 
organizacijai, nei šiaip mūsų 
judėjimui. Nuolatinis primini
mas arba kritikavimas tų na
rių, kurie balsavo prieš tuos 
10 centų, tiktai kelia nesusi
pratimą ir pykdo juos. Mes ti
kime, kad LDS nariai patys 
suras būdus apmokėti duokles 
tų kareivių, kurie negalės pa
tys užsimokėti, arba už ku
riuos nepamokės jų namiškiai.

Todėl atleisite, kad jūsų il
goko straipsnelio šiuo reikalu 
negalėsime sunaudoti. Vistiek

r-———'

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avennė 

NEWARK, N. J.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 123
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 117
A. Totorelis, Hartford, Conn  108
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 102
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y........ 98
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y...................  90
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 86
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 84
S. Kumickas, Shenandoah, Pa. 80
J. Simutis. Nashua, N. H. ....... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Bimba, Paterson, N. J............ 71
Adelė Bakūnlenė, Clifside, N. J. 60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Sekys, Hartford, Conn. 58
Grand Rapids, Vajininkai ....... 56
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 55
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 48
M. Slekieni, Gardner, Mass...... 48
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 48

Maskva, lapkr. 5. — Rau
donoji armija kontr-atakuo- 
dama vokiečius Mozdoko 
srityje, viduriniame Kauka
zo fronte, atėmė iš nacių 
vieną tvirtumą, hitlerininkų 
atspirties centrą.

London. — Šveicarijos 
radijas pranešė, kad dalL 
niai Jungtinių Valstijų ka
riuomenės atvyko į Palesti
ną ir Syriją.

labai ačiū už rašinėjimą.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų priešlėktuvinės kanuolės 
šaudė į septynis nacių or
laivius skridusius per Šve
diją; nežinia, ar pataikė.

Washington, lapkr. 5. — 
Amerikos kariai Guadalca
nal saloje vis pasivaro po 
truputį pirmyn prieš japo
nus.

New Guinea. — Anglai ir 
talkininkai žygiuoja vis pir
myn prieš japonus saloj 
Naujojoj Guinejoj.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

Tapkite Piliečiais

TčIiarles
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

0

26
24
24
24
24
24

E.
M.

Prūseika, Chicago, Ill............ 48
M. šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
Buknys, B’klyn, N. Y..........
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 
Clbulskienč, Nanticoke, Pa. 
Klimas, Richmond Hill, N.Y.
Sinušas, B’klyn, N. Y............

“Laisvės” Administracija.

Pagelbėkit savu tautai pirkda
mi bonus ir stanipas

REIKIA DARBININKO
“Laisvės” spaustuvei yra reikalingas darbininkas 

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

(258—262)
I

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

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglą kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir Ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunatha ^Lais
vės” knygyne.

“LAISVĖ”
427 Lorimėr Stteet, 

Brooklyn, N. Y.

naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

HARTFORD, CONN

BRIDGEPORT, CONNap-

8

Lietuvių Rakandų Krautuve

LDS 3-ČIO APSKRIČIO KO
MISIJOS NARIŲ ATYDAI

nės 
tai

ALDLD 63 kp. ruošia parę, šeš
tadienį, 7 d. lapkričio. Liet. Jaunų 
Vyriu 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)

Moterų Kliubas rėngia 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)

Apskr. konferenciją. Yra ir kitų 
svarbių reikalų. Dalyvaukite laiku, 

po pietų, reikės užleisti salę ki- 
organiacijai. — J. V. (261-262)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. lapkr., 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliube, 326 E. Market St. Kviečia
me narius dalyvauti, nes reikės pri
sirengti prie LDS 10 apskr. bankie- 
to, kuris įvyks 22 d. šio mėnesio.— 
O. Zdanienė, Sekr. (261-262)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp.- ruošia prakalbas. 

Sekmadienį, 8 d. lapkr., 2:30 vai. 
dieną, Kailiasiuvių salėje, 429 
Northampton St. Kalbės J. Gašlū
nas, “Tiesos” redaktorius iš Brook
lyn, N. Y. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus dalyvauti, išgirsti • įdomias 
prakalbas. (261-262)

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, 8 d. lapkr. ALDLD 

188 kp. susirinkimas įvyks pas dd. 
Latozus, 11 vai. ryte. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, ir užsimokėti 
duokles. Tukime svarbių reikalų 
tarti. — Sekr. (261-262)

LDS 3-čios Apskričio Komiteto ir 
LDS 26 kp. Bankicto 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)
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Telephone EVergreen 7-8451

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

adfe8a8:

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

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

fš senų padarau 
paveiks-



fieStaa Puslapis L A I s,v e
1

Ponas Dragūnas Turėjo 
įtemptas Lenktynes;

Tapo Nugalėtas
Tarp Lietuviy 

Kariškių
Adomas Stupuras, tarnaująs 

Naujojoj Anglijoj, rašo tė
vams, kad jis tikisi gauti die
ną ar porą atostogų ir ta pro
ga atvykti į Laisvės koncertą. 
G.avę žinią apie turėsimą mie
lą svečią, tėvai nusiskubino 
Laisvės raštinėn pasirinkti vi
sai šeimynai koncerto bilietus, 
vienoj vietoj.

Adomas, geras dentisterijos 
mechanikas, ir tarnyboje turi 
dentisterijos techniko parei
gas. Kadangi darbo turi daug, 
atostogų nelengva gauti, šis 
bus Adomo antras apsilanky
mas pas tėvus ir brolį ir pas 
draugus. Ne be tikslo jis pa
taikė gauti pirmą atsilankymo 
dieną Aido Choro koncerte, o 
antrą Laisvės koncerto dieno
mis.

Albinas Dobi n is pereitą 
antradienį parvyko pas tėvus 
septynių dienų atostogoms ii’ 
pareiškė:

— Anksti atvažiavau į kon
certą, ar ne ?

Albinas dalyvavo buvusio 
savo sandarbininko laisviečio 
Povilo Ventos su J. Siurba iš
leistuvėse, kuriose pakviestas 
pakalbėti, sakė: — džiaugiuo
si, kad jūs, draugai, ateinate 
pas mus. Kuo greičiau ir ge
riau mes susimobilizuosim, tuo 
greičiau bus nugalėtas fašiz
mas, greičiau visi grįšim na
mo.

Gus Kruzaitis, Laisvės kai- 
minkos ir LDS 1-mos kuopos 
narės Kruzaitienės sūnus, po 
3 mėnesių tarnybos turėjo ke
liolika dienų atostogų, iš ku
rių atmetus po kelias dienas 
ilgos kelionės likosi namie pn- 
buvimui aštuoneta dienų. Iš
vyko atgal tarnybon lapkričio 
3-čią. Motinai buvo džiaugs
mo su Laukus.

Jonas Ormanas, LDS jauni
mo sekretorius, pereitą šešta
dienį buvo parvykęs apsilan
kyti pas žmoną Aldą ir kitus 
namiškius. Su draugais maty
tis veik neteko tuo trumpu lai
ku. Jis beje, buvo parvykęs ir 
Aido Choro koncerto dieną, 
bet taip anksti turėjo grįžti 
tarnybon, kad mažai kam iš 
draugų teko jį matyti.

Kada kiti kariai iš toli at
vyksta dalyvauti dienraščio 
Laisvės koncerte, tai laisvietis 
Povilas Venta “betina” du 
prieš vieną, kad jis turėsiąs iš
važiuoti iš koncerto. Jisai, 
mat, stoja 7-tą, o koncertas 
įvyks 8-tą šio mėnesio, tad 
sunku tikėtis, kad vos užvilkta 
uniforma išleistų į svečius. 
Gal?

Jonas Siurba, pasirodo, šiuo 
atžvilgiu išlošė. Jis dar su 
draugais pabuvos Laisvės kon
certe 8-tą, o uniformą gaus 9- 
tą lapkričio.

Išeina kariuomenėn Anta
nas Kruzą, Apreiškimo para
pijos buletino “Annunciator” 
redaktorius.

Kelioms dienoms buvo par
vykęs iš kariuomenės seržan
tas A. Zajankauskas.

ž. R

Ragino Nubausti 
Lynčiuotojus

Tarptautinio Darbininkų Or
dino italų sekcija pasiuntė re
zoliucijas senatoriams James 
M. Mead ir Robert Wagner, 
taipgi prezidentui Rooseveltui 
ir Mississippi gubernatoriui 
Johnsonui. Jose raginama pra
vesti Geyer-Pepper bilių prieš 
balsavimo taksus ir nubausti 
lynčiuotojus.

Kviečiame į Laisvės
Koncertą

Puikusis dienraščio Laisvės 
metinis koncertas įvyks jau šį 
sekmadienį, lapkr. 8-tą, 3:30 
vai. po pietų, Labor Lyceum 
salėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Visus kviečiame at
silankyti.

Programoje pirmu kartu 
girdėsime žymų operų daini
ninką Algirdą Brazį, tenorą, 
iš Chicagos. Mums jau seniai 
teko girdėti žymų tenorą mū
sų mylimiausiose dainose ir šia 
reta proga pasinaudodami no
rėsime jį išgirsti. O pasiklau
syti bus ko. Algirdas Brazis 
dainavo ir vaidino Anglijoj ir 
Lietuvoj. Pabaigoj 1939 ir 
1940 metais gastroliavo po 
Amerikos miestus sii Metropo
litan Concert Co. Gi dabar jis 
dainuoja ir vaidina su The 
Midwest Opera Co.

Biruta Ramoškaitė, rytiečių 
lietuvių dainos žvaigždė, kuri 
jau seniai yra paskilbusia dai
nininke ir kas sezonas sugrįž
ta tarsi nauja, kas kartas dar 
paaugusi dainoje, dainuos 
mums klasikinių ir liaudies 
dainų.

Kita lietuviškos dainos nau
jove bus mums dar negirdėtas 
Balso 'Prijotas, kurį sudaro žy
mios dainininkės Aldona Kli- 
maitė, Aldona Anderson-ži- 
linskaitė, Susana Kazokytė. 
Jas girdint ir po vieną yra ko 
paklausyti, tad kiekvienam ne
kantru laukti išgirdimo tos su
derintos trijų balsų grožės. Jas 
šiai programai priruošė Bronė 
Šalinaitė-Su k ackienė.

Gi mūsų entuziazmas dar 
tebeklesti Aido Chorui, Aldo
nos Anderson vadovybėj taip 
šauniai pasirodžiusiam savo 30 
metų sukakties koncerte spa
lių 18-tą, tad džiaugiamės ga
lėsią vėl jį išgirsti Laisvės 
koncerte šį sekmadienį, taipgi 
matyti tuos žymiuosius rusų 
šokikus ir išgirsti operų daini
ninką, baritoną David Tulchi- 
noff. Vis tai nepaprasti talen
tai, galį pavieniai suteikti di
delio pasigrožėjimo. Tad ne
sunku įmatyti, kiek grožės 
teiks toks gausus meno talen
tų susibūrimas.

Padėka Draugėms -:- MIRĖ -:-
Ona Papienė, negalėdama 

asmeniniai Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkime dalyvauti, 
prisiųsdama kliubo pirminin
kei narines duokles, kartu dė
koja kliubietėms už suteiktą 
jai dovaną ir gėles ir taipgi 
dėkoja ją ligoje lankiusioms 
draugėms: K. Petrikienei, Ki- 
burienei, Sasnai, Andriuškevi- 
čienei, Menkeliūnienei, Yakš- 
tienei, Depsienei, Bunkevičie- 
nei, Mamonicnei ir Implotie- 
nei.

Kliubietės linki savo narei 
gerai sustiprėti sveikatoje ir 
vėl kartu, bendrai darbuotis, 
nes, ypač dabartiniu laiku, 
kliubietės turi labai daug dar
bo ir kožnos narės energija 
yra labai vertinama.

Neseniai kliubietės turėjo 
vakarėlį, nuo kurio pelną sky
rė nupirkimui lietuviams ka
riškiams kalėdinių dovanėlių. 
Tam vakarėliui dovanų atne
šė: Marčiukienė, Sasna, Stan- 
kaitienė, Warisonas, Čepulie
nė, Kerienė, Kalvaitienė, Klei- 
zienė, Petlickienė, Balkus.

šio mėnesio 21 d. kliubietės 
ruošia kitą vakarėlį, nuo kurio 
pelną skirs tam pačiam tikslui.

Apart mezgimo raudonar
miečiams, kliubietės yra pasi- 
ryžusios daugiau išplėsti Rau
donojo Kryžiaus veiklą narių 
eilėse. Kurios gali bile kokiu 
darbu prisidėti, yra kviečia
mos į kliubo narių eiles — di
desnis skaitlius narių bus, — 
daugiau darbo nuveiksime.

Kliubietė.

LLD 55-tos Kuopos 
Vakariene Pavyko

Zigmund Wiesneski, 50 m. 
amžiaus, 91 No. 4 St., Brook
lyne, mirė lapkričio 2 dieną, 
Greenpoint ligoninėj. Laidotu
vės įvyks penktadienį, lapkr. 
6 d., 10 vai. ryto, Kalvarijos 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave.

Komunistai Apie 
Rinkimus

Paskelbus didžiojo New 
Yorko miesto rinkimui davi
nius, komunistų rinkimų kam
panijos raštinė pareiškė, kad 
republikonų pergalė New Yor
ko valstijoj ir išrinkimas Tho
mas E. Dewey gubernatoriumi 
rodo “tūlą laipsnį nepasitenki
nimo vedimu karo.”

Komunistai irgi negavo tiek 
balsų, kiek buvo tikėta. Apie 
tai pareiškime sakoma: “Buvo 
suprantama, kad eigoje tokios 
painios kampanijos didelę da
lį komunistų balsų gaus Al- 
fange,” darbiečių ' kandidatas. 
Alfange be abejo, ir gavo 
daug tų balsų, kadangi tūli iš 
komunistų rėmėjų manė Al
fange galint laimėti.

Kiek komunistai gavo balsų 
užmiestyje, dar nežinoma, ta
čiau žinoma, kad skaičius bus 
mažesnis už gautuosius mies
te, kadangi miestas skaitoma 
pažangiausia dalimi valstijos. 
Mieste gavo sekamai:

Amteris 42,075
Flynn 45,841
Davis 47,488

Imant apskričiais už komu
nistus balsavo:

New Yorke: Už Amterį 10,- 
573, Flynn 11,259, Davis 12,- 
656.

J. Siurbai ir P. Ventai 
Sveikinimas

Po gražaus išleistuvių ka
riuomenėn pokilio tiem dviem 
draugams, pavėluotu “special 
delivery” laišku atskubėjo se
kamas įdomus sveikinimas:

2 Atlantic Street 
South Boston, Mass.

November 3, 1942 
Roy M. Mizara, LDS Prez. 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.
Didžiai Gerb. LDS
Prezidente:

Mes, South Bostono grupė 
gerų draugų, pastebėjome 
“Laisvėje”, kad didžiai ger
biamas LDS Centro sekr. Jo
nas Siurba gavo pakvietimo 
laišką nuo mūsų šalies prezi
dento Franklin Delano Roose- 
velto, kuriame mūsų preziden
tas .kviečia Joną Siurbą stoti 
narsiųjų kareivių eilėsna.

Mes iš tikrųjų pavydime 
Jonui Siurbai tokios garbės, 
bet gerai žinodami, kad Dėdė 
Samas pasirenka kuogeriau- 
sius ir drąsiausius vyrus savo 
tarnyboje, nors ir mes skaito- 
mės, kad galėtume būti geri 
karžygiai, tačiau pasirodo, 
kad Dėdė Samas taip gerai ne
mano apie mūsų tinkamumą.

Mums aišku, kad Dėdė Sa
mas džiaugsis susilaukęs iš
tvermingo ir drąsaus kareivio 
savo didžiojoj armijoje. Mums 
taipgi gerai žinoma, kad ir 
Jonas Siurba yra labai dėkin
gas Dėdei Šamui už tokį šau
nų pakvietimą ir taip svarbią 
garbę.

Labai norėtume dalyvauti jo 
išleistuvių pokilyje, bet aplin
kybės mūsų neleidžia būti sy
kiu su jumis. Taigi, didžiai 
gerbiamas LDS prezidente 
mes prašome 'jūsų perduoti 
mūsų širdingą džiaugsmą Jo
nui Siurbai. Valio! Valio! Va
lio! Už Joną Siurbą, Joną Or- 
maną, Povilą Ventą ir visus 
kitus mūsų organizacijos na
rius ir gerus draugus.

Su Draugiška Pagarba,
Dr. J. F. Borisas,
Prof. B. F. Kubilius, 
Anthony J. Kupstys, 
St. Paura.

ŠIMTO % KVAILYBĖ
Aną dieną Long Beach už

sidegė 90 šeimynų apartmenti- 
nis namas ir čia pat subėgo 
tos apylinkės liuosnoriai gais- 
ragesiai. Jie gaisro negesino, 
kadangi nebuvo apmokamo 

l komisionieriąus iššaukti — ne- 
j legališka buvo, — tad bildin- 
gas pleškėjo gesinamas tik re
guliarių gaisragesių.

New Yorko 9-me kongresi
niame distrikte, susidarančia
me iš dviejų Kings ir trijų 
Queens assemblio distriktų, 
kongresmanu išrinktas dabar
tinis E. J. Keogh, demokratas, 
gavęs 43,790. Vienok lenkty
nės buvo labai artimos, kaip 
matysime iš sekamų davinių :

Keogh Drake Slade 
Queens 18,192 20,696 2,018 
Kings 25,593 20,630 9,039

Viso 43,790 41,326 11,057
Keogh gavo 2,464 daugiau 

balsų už p. Dragūną, tačiau 
jis vistiek tėra išrinktas tik 
mažumos, kadangi republiko
nų ir darbiečių balsus sudėjus 
kartu būtų balsų 52,383.

Pasirodo, ponas Dragūnas 
galėjo būti išrinktu, jeigu bū
tų gavęs darbiečių paramą. 
Galimas daiktas, kad jis ga
lėjo patraukti savo pusėn tą 
mažą pustrečio tūkstančio 
skirtumą balsų ir be oficialio 
Darbo Partijos užgyrimo, jei
gu būtų kampanijoj pasisakęs 
už antrą frontą ir nesusidėjęs 
su tais lietuviškais fašistuojan- 
čiais elementais, kurie apart 
didelės gerklės ir demoraliza
cijos nieko gero negali duo
ti.

Ponui Dragūnui, be abejo, 
padėjo daugiau balsų gauti ir 

tas faktas, kad Republikonų 
Partija, kaipo partija, šiemet 
išėjo laimėtoja New Yorko 
valstijoj bendrame politinių 
jėgų persigrupavime dėl Far
ley sudemoralizavimo savo 
partijos jėgų ir dėl daugelio 
kitų priežasčių, kurias reikės 
plačiau panagrinėti atskirai.

g * LIETUVIŠKAS ★ g 

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINfi) Q 
o Rheingold Extra Dry Alus 8 
® Didelis pasirinkimas visokiu g 
§ Vynų ir Degtinės
g Importuotų ir Vietinių g 
$ Kasdien Turime g 
S KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ S 

| JUOZAS ZEIDAT | 
g Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y. — Spalių 31 d., šapolo - 
Vaiginio svetainėj, atsibuvo 
LLD 55 kp. metinė vakarienė. 
Vakarienė buvo skaitlinga 
svečiais ir šiaip pavyko visais 
atžvilgiais. Į kuopą gauta 4 

mariai ir 18 dolerių aukų su- 
j rinkta Sovietų medikalei pa
galbai.

Apie vakarienę bus parašy
ta smulkmeniškiau, taipgi bus 
paskelbta vardai aukavusių 
Sovietų medikalei pagalbai.

Stakovas.

Kings: Už Amterį 16,489, 
Flynn 18,091, Davis 18,475.

Queens: Už Amterį 2,820, 
Flynn 3,301, Davis 3,265.

Bronx: Už Amterį 12,064, 
Flynn 13,036, Davis 12,946.

Richmond (Staten Island) : 
Amter 120, Flynn 154, Davis 
146.

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus 
★ ★ ★

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga FO

Vengrijoj gimęs Alexander 
Himmler gavo leidimą pakeis
ti pavardę, kadangi, sakė jis, 
nacių gestapininkas tą pavar
dę amžinai sugadino.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

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

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-717?

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tol. BVergroen 4-0308

Penktad., Lapkričio 6, 1942

Gražuolė iš Sovietų judžio “Pavasario Daina,” dabar 
rodomo Irving Teatre, Irving Place ir 15th Street, 
New Yorke.

Kalėdų Dovanų Kariam 
Vakarėlio Bilietai 

Smarkiai Plinta
Aną dieną atėjo pas komi

siją drg. M. Yesevičienė ir pa
reiškė :

“Atnešiau pinigus už 20 bi
lietų. Duokite man dar bent 
10.”

Po tokį pat kiekį jau yra iš
platinusios K. Petrikienė, O.

Depsienė. Daugelis kitų išpla
tino po mažesnius skaičius ir 
darbuojasi toliau. Taigi Mote
rų Apšvietos Kliubo ir mezgė
jų bendrai rengiamas kariams 
Kalėdų dovanų fondo naudai 
vakaras, lapkričio 21-mą, bus 
labai sėkmingas.

Bilietų kainos tik 25c. ir 
prie įžangos bus duodamos 
trys dovanos — $3, $2 ir $1. 
Daugelis nuperka bilietą ir ne
manydami būti baliuje, ka
dangi vakaras bus svarbiam 
tikslui. Kom.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30.dienų, mes darome šj special; pasiūlymą savo 

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

• Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR •

• ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR • 
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų 

dovanų departments 
palaikys bi daiktą.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

VIRI-THIN* MAMONA VtRI-THIN* ItAPlUL- •

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2173 •
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