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Apie viena trečia dalis žmo
gaus gyvenimo . . .

Lapkričio Septintoji!
šiandien sueina lygiai dvi-Į 

dešimt penki metai. Didžioji 
sukaktis—sukaktis rusų revo
liucijos! Milijonai šiandien tą 
sukaktį pamini, pagerbia ir at
žymi, žodžiu, raštu, susirinki
mais.

Kame gi buvo to didžiojo 
perversmo pati didžioji isto
rinė reikšmė?

Ar tame, kad patsai žiau
riausias caristinis režimas bu
vo nušluotas?

Bet žmonijos istorija buvo 
ir pirmiau mačiusi visą eilę di
delių sukilimų ir revoliucijų.

Ar tame, kad didelio krašto 
politinė galia perėjo iš vienos 
klasės rankų i rankas kitos 
klasės?

Bet istorija ir pirmiau buvo 
mačiusi nemažai panašių pasi
keitimų.

Anglijos Submarinai 
Nuskandino Šešis

Fašistų Laivus
London, lapkr. 6. — Ang

lijos submarinai Vidurže
mio Jūroje nuskandino dar 
šešis italų-vokiečių preki
nius laivus ir sužalojo du 
kitus didelius fašistų Ašies 
laivus, kurie gabeno karius 
ir reikmenis vokiečiam ir i- 
talam į Libiją ir Egiptą 
prieš anglus.

1917 metų lapkričio septin
tos revoliucijos istorinė reikš
mė glūdėjo kitur. Ji glūdėjo

Maskva, lapkr. 6. — So
vietai šluoja nacius atgal į 
šiaurvakarius nuo Stalin
grado.

Maskva, lapkr. 6.—Vokie
čiai niekur ne vienu coliu 
nepasivarė pirmyn prieš So- ’ 
vietus per paskutines 24 i 
valandas. i

ANTRAŠAS: 127 LORIMER STREET 
Telephone: STa><K 2-3878

Jungt. Valstijų jūrininkystes mokykla (Gallups Island, Bostone) ruošia radijo 
mechanikus ir civilinius karininkus prekybiniuose laivuose dirbti. Dabar jau pri
imami ir negrai studentai. Viršuje matome šešis tokius studentus, kurie greit 
baigs mokslą.

Proga Talkininkam Suvaryt 
Fašistus Maišan Egipte,

Pareiškė Gen.
Cairo, Egiptas. — Angių 

armijos komandierius Egip
te, generolas Bernardas L. 
Montgomery tarp kitko pa
reiškė:

“Mūsų kariuomenė, pui
kiai kovodama per paskuti
nes dvyliką dienų, eikvoja 
priešų jėgas, o talkininkų 
orlaiviai daro didelius nuo
stolius priešams, gabenan
tiems pastiprinimus (fašis
tams) Egipte.

“Priešai yra mūsų ranko
se ir gąli bet kada ištižti. 
Aš šaukiu visus mūsų ka- v

Montgomery
rius neatlaidžiai spaust 
priešus, neduodant jiem nė 
vienos akimirkos atsikvėp
ti. Dabar mes turime progą 
suvaryt maišan visą jų šar
vuotą armiją, ir mes taip 
padarysime.

“Aš sveikinu visą mūsų 
kariuomenę laimėtais iki 
šiol pasisekimais. Jau be
veik matoma pilna mūsų 
pergalė. Atskirai aš siunčiu 
pasveikinimą mūsų oro jė
goms, dėkodamas joms už 
šaunią jų paramą mūsų ar
mijai” (prieš vokiečius ir 
italus).

tame, kad pirmu sykiu visa 
galia perėjo iš pavergėją kla
sės ranką į pavergtosios kla
sės rankas, iš išnaudotoją kla
sės į išnaudojamąją klasę.

Tame, kad šita darbo klasėj 
nusisprendė visiškai pati pasi- 
liuosuoti ir paliuosuoti visus 
savo krašto žmones iš visokie^ 
pavergimo ir išnaudojimo, pa
naikinti žmogus žmogaus iš
naudojimą.

Pagaliau, tame, kad šita 
darbo klasė nusisprendė su
kurti ir sukūrė visai naują so-j 
dalinę santvarką — tokią san-j 
tvarką , apie kurios atėjimą j 
per ilgus amžius svajojo pa-! 
čios Šviesiausios žmonijos gal
vos, kuriai mokslinius pa
grindus padėjo didieji moks
linio socializmo tėvai — Karo
lis Marksas ir Friedrikas En-! 
gelsas.

Didžioji istorinė prasmė tos 
didžiosios revoliucijos buvo ta-r 
me, kad nuo dabar turėjo pa
kilti ir pakilo visai naujas gy
venimas visiems žmonėms.

100 TŪKSTANČIU HITLERININKU ŽUVO 
STALINGRADO MŪŠIUOSE

Pirmu sykiu patekėjo so
cializmo saulė! Nuo dabar 
žmogus bus laisvas, savininkas 
viso krašto. Kas dirbs, tas 
valgys. Visokiam parazitizmui 
galas.

Taip buvo. Toks gyvenimas 
pakilo ant vieno šeštadalio pa
saulio. Sovietų Sąjunga įrodė 
visiems, kurie nori matyti, kad 
socializmas, kaipo socialinė 
santvarka, galimas ir praktiš
kas.

Tas nepatiko ir nepatinka, 
žinoma, tiems, kuriuos kapita
lizmas apteikia žemišku ro
jum. Nepatinka ir tiems, ku
riems klaidingos propagandos 
protas sumaišytas.

Nuo pirmosios dienos savo 
atsiradimo socialistinė šalis 
kovojo už taiką ir gerą valią 
visoms tautoms. Kartais kovo
jo desperatiškai. Tam išnaudo
jo ir panaudojo visas galimy
bes — diplomatiją, sutartis, 
nepuolimo paktus, nusileidi
mus, kantrybę prieš provoka
cijas.

Dabar visi tą mato, kas no
ri teisybę matyti.

Bet taikos pastangos pasi
baigė 1941 metų birželio 21 
dieną, kai hitlerinės gaujos

(Tąsa 5-me puslapyje)

Amerikiečiai Sėkmingai 
Atakuoja Japonus Gua

dalcanal Saloje
Japonai Iškėlė Daugiau Savo Kariuomenės į Guadalcanal

WASHINGTON, lapkr. 5. — Laivyno department© 
pranešimas num. 182:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Lapkr. 1 d. mūsų armijos orlaiviai bombardavo japo

nu reikmenų sandėlius ir kariuomenės subūrimus šiau
riniame Guadalcanal salos pajūryje, arti Kokumbona. 
Nebuvo pasipriešinimų (ore) iš japonų pusės.

Lapkr. 3 d. Jungtinių Valstijų kariuomenė ir toliau 
sėkmingai atakavo priešų pozicijas j vakarus nuo Ma- 
tanikau upės. Mūsų kariai pagrobė tris japonų lauko 
kanuoles, "dvyliką lengvųjų 37-milimetrinių kanuolių ir 
kulkasvaidžių ir užmušė 350 japonų.

Naktį lapkr. 3-4’ d. Jungtinių Valstijų laivyno jėgos 
bombardavo priešų pozicijas arti Kokumbona.

Naktį lapkr. 3-4 japonai iškėlė krantan daugiau sa
vo kariuomenės į šiaurinį Guadalcanal salos pajūrį, į 
rytus nuo Koli Punkto. Po pradinio atmušimo rytme
tį lapkr. 4 d. Jungtinių Valstijų marininkai ir toliau 
atakuoja tą priešų kariuomenę.

AMERIKOS ORLAIVIAI SUŽALOJO 4-RIS 
FAŠISTŲ LAIVUS AFRIKOJ

CAIRO, Egiptas, lapkr. 5. — Jungtinių Valstijų ar
mijos komanda Viduriniuose' Rytuose išleido šitokį- 
pranešimą:

Jungtinių Valstijų vidutiniai orlaiviai, remdami žy
giuojančią pirmyn Aštuntąją anglų armiją, vis ataka
vo priešus ir padarė didelių nuostolių šarvuotoms jų 
jėgoms ir trokų eilėms.

Mūsų lėktuvai kovotojai ir bombanešiai-kovotojai 
nušovė žemyn tris vokiečių kovos lėktuvus ir vieną bom- 
banešį.

Didieji amerikiečių bombanešiai atakavo priešų reik
menų pristatymo linijas ir vėl smogė priešų laivams 
Bengazi uoste.Buvo tiesiog pataikyta bombomis į ketu
ris priešų laivus prieplaukoje; vienam iš tų laivų buvo 
smogta dviem bombom. Galimas daiktas, jog pataikyta 
ir į penktą jų laivą.

Mūsų orlaiviai nušovė žemyn vieną vokiečių orlaivį 
ir sužalojo tris kitus. Amerikiečių orlaiviai neturėjo 
jokių nuostolių.

Universiteto Prezi
dentas Reikalauja 

Gero Dalyko
New Haven, Conn., lapkr. 

6. — Yale Universiteto pre^ 
zidentas Seymour atsikrei

pė į Jungtinių Valstijų kon
gresą, ragindamas užgirt 
18-19 metų jaunuolių ėmimą 
armijon ir siuntimą karo 
frontan atmetant sumany
mą lavint juos Amerikoje 
per vienus metus, pirm 
siunčiant tuos naujokus į 
mūšius už vandenynų.

Raudonarmiečiai Pažygiavo Pirmyn prieš 
Vokiečius ties Mozdoku ir Tuapse; Ki

tur Atmušė Visas Fašistu Atakas
• ■ ■ /

Sovietų OHcialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 6. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė tęsė įveržtus mūšius prieš hitleri

ninkus Stalingrado srityje. Priešai, mesdami savo at
sarginius karius į kautynes, kartotinai atakavo mūsų 
pozicijas, bet kiekvieną kartą buvo atmušti.

Padaryta priešams sunkių nuostolių. Apie 800 priešų 
karei viii ir oficierių buvo sunaikinta į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado. Mūsų kariuomenė apdrūtino atimtas 
iš priešų pozicijas. Mūsų artilerija sunaikino penkis 
priešų fortukus, du tėmijimo punktus ir nušlavė du bū
rius priešų pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė kariuomenė ve
dė atkaklius mūšius prieš dideles priešų jėgas. Vienas 
sovietinių kovotojų dalinys sunaikino būrį priešų auto
matiškų šaulių, kurie buvo tankuose prasiskverbę už- 
nugarėn mūsų kariuomenės. Buvo užmušta apie 100 vo
kiečių ir sunaikinta keturi jų tankai ir daug trokų bei 
automobilių. Tapo išvaikyta ir dalinai sunaikinta su
sibūrimai vokiečių pėstininkų, kurie ruošėsi atakon. 
Užmušta daugiau- kaip 600 priešų kareivių ir oficierių 
vien šičia.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse mūsų kariuomenė ir to
liau darė žygius prieš hitlerininkus ir dar šiek tiek pa- 
žygiavo pirmyn. Vokiečiai kai kur pradėjo kontr-ata- 
kuot, bet mūsų artilerijos ir mortirų ugnis išblaškė 
juos. Tapo sunaikintas batalionas priešų pėstininkų ties 
viena aukštuma. Mūsų kariuomenė užėmė ir pačią auk
štumą.

Į rytus nuo Novorossiisko sovietinė kariuomenė ap
supo vokiečių užimtą farmą. Vokiečių garnizonas, 60 
karių mėgino prasiveržt iš apsupimo lanko, bet visi ta
po sunaikinti. Pagrobta daug priešų kulkasvaidžių ir 
amunicijos.

MASKVA, lapkr. 5. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas sakė:

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė visas 
priešų atakas. Sovietiniai gvardiečiai, giną vieną iš fab
rikų, supliekė ir atgal nuvijo grupes vokiečių, kurie 
mėgino prasilaužt į mūsų kariuomenės užnugarę.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietiniai žvalgai 
prasiveržė į priešų linijas ir susprogdino du atskirus 
jų apkasus.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė vedė į- 
tūžusius mūšius ir mūsų artilerija išvaikė suburtus ata
kai vokiečių tankus ir pėstininkus. Vokiečiai nukentė
jo didelių nuostolių. Sovietiniai lakūnai ir priešlėktuvi
nės kanuoles nušovė žemyn 17 vokiečių orlaivių.

Mozdoko srityje (Kaukaze) buvo atmušti vokiečių 
bandymai užpult mūsų pozicijas, nukauta 150 priešų. 
Sovietinė kariuomenė padarė kontr-ataką ir atėmė iš 
priešų vieną stiprų punktą.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė’ ir

Maskva, lapkr. 6. — So
vietų kariuomenė atmušė 
visas fašistų atakas, dary
tas prieš Stalingradą, ir at
ėmė iš priešų kelias pozici
jas į šiaurvakarius nuo to 
miesto.

Raudonoji Armija atmetė 
hitlerininkus toliau atgal 
Tuapse ir Mozdoko srityse, 
Kaukaze.

Sovietinės jėgos iki šiol 
užmušė daugiau kaip 100 
tūkstančių vokiečių prie 
Stalingrado ir sunaikino bei 
pagrobė 800 Hitlerio tankų 
ir 1,000 orlaivių per 12 die
nų tame fronte.

Nalčiko srityje, Kaukaze, 
sovietiniai kovotojai visur 
atrėmė ' ir sustabdė vokie
čius.

"laisvas" VAJUS
Šiahdien yra labai daug pasikeitimų. Mūsų draugės 

Svinkūnienė ir Meisonienė jau pirmoj vietoj. Jos labai 
gražiai darbuojasi šiame vajuje. Prisiuntė 4 naujas 
prenumeratas ir pusėtinai daug atnaujinimų. Laikyki
tės pirmoj vietoj, draugės!

Mūsų skaitytojams gerai žinomas Dėdė Vincas iš 
Gibbstown, N. J., rašo:

“Būkite geri, ir uždėkite Dėdę Vincą ant “L.” vajaus 
žemlapio, kuris savo darbu įrodo, ką jis gali. Čia pri- 
siunčiu penkias naujas metines prenumeratas! Tai dar 
ne viskas; tikiuos gauti ir daugiau naujų ir atnaujini
mų; tik turėkite truputį kantrybės, o philadelphie- 
čiams-vajininkams aš metu kovos pirštinę į veidus!

Draugiškai,
Dėdė Vincas.”

Ar ne puiki pradžia? Penki nauji skaitytojai! Mes 
manome, kad Dėdė Vincas išlaikys savo žodį, ir prisius 
dar daugiau naujų skaitytojų. Širdingai ačiū!

Daugiau naujų skaitytojų prisiuntė S. 
Penkauskas ir P. Tamošauskas, (1); ALDLD 136 
kp., Kearny-Harrison, N. J. (per F. Šimkienę), (2); A. 
Kupstas, E'.. St. Louis, Ill., (1).

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pasikeitė 
punktais: J. Kalvelis; P. Šlekaitis; Geo. Shimaitis; P. 
Žirgulis; S. Puidokas (per V. Padgalską); K. Žukaus
kienė (per Andrulienę Chicagoje).

Vajun įstojo: A. Lipčius; M. Smitravičienė ir P. 
Jočionis.

Tariame širdingą ačių yiršminetiems vajininkams už 
gražų pasidarbavimą ir tikimės, kad ateinančią savai
tę sulauksime daug naujų skaitytojų.

Dovanų ruožte šiandien yra:
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 1545
K. Žukauskienė, Newark, N. J.................................. 1368
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................... 1152
J. Bakšys, Worcester, Mass. .................................  1072
Philadelphijos Vajininkai ....................................... 941
S. Puidokas, Rumford, Me.......................................  795
J. Blažioni.s—R. čiulada, L)well, Mass......................684
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawrence, Mass. 658
V. J. Stankus—M. Urba, Easton, Pa......................... 560
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 530

(Tąsa 5 puslapyje)

toliau vedė mūšį, kad sunaikint apsuptus priešų ka
rius. Mūsų kariuomenės dalinvs “X” nušlavė 270 prie
šų karių. Nelaisvėn paimti vokiečiai pasakė apie milži
niškus jų kariuomenės nuostolius.
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1917-1942 Metai
Šiandien, lapkričio 7 dieną, sukanka 

lygiai 25-ki metai, kai užsiliepsnojo Di
džioji Spalių Revoliucija. Ji vadinama 
“Spalių Revoliucija” dėl to, kad, einant 
senuoju rusišku kalendoriumi, ji prasi
dėjo spalių 25 dieną. Ji vadinama didžią
ja, nes iki šiol žmonijos istorijoje tokios 
revoliucijos, savo didumu ir socijalinio 
perversmo gilumu, dar nėra buvę. Ame
rikos Revoliucinis Karas buvo didelis 
dalykas, patiesęs pagrindus moderniška- 
jai demokratijai; Francūzų Revoliucija 
buvo didelė, uždavusi feodalizmui mirti
ną smūgį, tačiau Spalių Revoliucija yra 
didesnė ir gilesnė, nes ji atidarė žmoni
jai vartus į naująją santvarką, iki to 
laiko dar nežinotą santvarką,—į socija- 
lizmą. Ji sukrėtė visą senąjį pasaulį 
daug smarkiau negu bent kokis kitas iki 

i tol įvykęs socijalinis perversmas.
Kai Spalių Revoliucija minėjo savo 

penkmetines sukaktuves, tai vienas Ta
rybų Sąjungos rašytojas (kiek mes at
simename) šitaip žymėjo: “Jeigu kas 
paklaustų, ką mūsų revoliucija davė, tai 
mes jam galime atsakyti: net jei ji nie
ko daugiau nebūtų mums davusi,—ji iš
gyvavo penkerius metus!”

išandien, aišku, kiekvienas, kuris tik 
nori, gali matyti, ką davė Didžioji Spa- 

’ lių Revoliucija. Ji davė:
1. Tarybų Sąjungos respublikų žmo

nėms Revoliucija atidarė vartus į naują, 
beklasinę visuomenę, į šviesų gyvenimą. 
Ji tai padarė, panaikindama žmogaus 
žmogumi išnaudojimą, išlaisvindama vi
sas savo ribose tautas—dideles ir mažas, 
—suteikiant kiekvienai laisvę, savo kul
tūrą, savo kalbą, savo tautinį gyvenimą 
plėsti naujais, socijaliniais pagrindais. 
Didžioji Spalių Revoliucija supramonino 
džioji Spalių Revoliucija supramonino 
šalį, išrišo žemės klausimą, išrišo tautų 
klausimą, pakėlė iš skurdo ir priespau
dos milijonus ir milijonus žmonių, pa
darydama juos kultūringais ir sąmo
ningais naujosios santvarkos piliečiais.

2. O kiek tai liečia laisvę ir taiką my
lintį visą pasaulį, tai Didžioji Spalių 
Revoliucija apsaugojo jį nuo pavergimo 
ir sunaikinimo. Per arti 17-ką mėnesių 
Tarybų Sąjungos žmonės didvyriškai, 
nepaprastai dideliu pasiaukojimu ir kar
žygiškomis kovomis, atlaikė nacių govė- 
das, nacių armijas,—didžiausias armi
jas, .geriausiai ginkluotas armijas, ko
kios tik kada yra žmonijos istorijoje bu
vę. Jei ne Raudonoji Armija,'jei ne Ta
rybų Sąjungos liaudis, tai šiandien, vei
kiausiai Anglija jau būtų buvusi sunai
kinta, šiandien sunku ir bepasakyti, kas 
būtų buvę su Amerika.

Daug yra pranašų, kurie baigia plėš
ti savo liežuvius, bepranašaujant Tary-^ 
bų Sąjungos žlugimą. Jie tai darė ir 

* tebedaro nuo 1917 m. lapkričio 7 dienos. 
Pas lietuvius tų pranašų vadas yra vie
nas menševikų šarlatanas Čikagoje. Bet 
jų nelaimei, Tarybų Sąjunga gyvavo, 

į gyvuoja, ir gyvuos!
Tarybų Sąjungos didvyriška liaudis 

minės šias šimtmetinio bertainio sukak
tuves tuomet, kai visas pasaulis dega 
karo liepsnoj, tuomet, kai milžiniški plo
tai jos pačios žemių yra priešų (fašis
tų) okupuota, tuomet, kai milijonai jo
sios piliečių paguldė galvas tam, kad 
žmonija būtų laisva. Bet toji liaudis 
puikiai žino, kad ne jos dėl to yra kaltė. 
Ji puikiai žino, kad Tarybų Sąjunga bu
vo vienintelė šalis, kovojusi prieš karą 
ir šaukusi daryti tą patį visą taiką my- 
lintįjį pasaulį. Tuo pačiu sykiu toji liau
dis yra įsitikinusi, jog fašistiškasis žvė
ris bus nugalėtas ir. sunaikintas. Ji ži
no, jog tuomet bus padaryta žmonių tai
ka ir ant karo griuvėsių ne tik Tar. Są

jungos žmonės baigs statyti naująją san
tvarką, bet taipjau ir visos priespaudą 
ir skurdą kenčiančios tautos bus išlais
vintos ir žengs naujan gyvenimam Ta
rybų Sąjungos žmonės puikiai supranta, 
kad išlietas didvyriškų josios sūnų ir 
dukterų kraujas prie Smolensko, prie Le
ningrado, prie Odessos, prie Maskvos, 
prie Sevastopolio, prie Stalingrado nebus 
pralietas veltui, kaip nebuvo pralietas 
veltui kraujas tų didvyrių, kurie prieš 
25-rius metus gynė Revoliuciją!

Tarybų Sąjungos liaudis, kaip ir visas 
laisvę mylintysis pasaulis gerai žino, kad 
pergalėtojas bus žmoniškumas prieš žvė
riškumą. Pergalėtojais bus Jungtinės 
Tautos, kurias sudaro taiką ir laisvę 
mylintieji žmonės!

Šiandien Tarybų Sąjunga gaus daug 
sveikinimų,—sveikinimų ne tik nuo or
ganizuotų pasaulio darbininkų ir ben
drai žmonių, sveikinimų nuo žymiųjų 
valstybių vyrų.

Beabejo, tas viskas bus gražu ir ge
ra, bet, mūsų nuomone, geriausia būtų, 
jei Jungtinės Tautos juo greičiau atida
rytų antrąjį frontą Europoje ir atitrauk
tų iš Rytų Fronto šiek tiek hitleriškųjų 
bestijų. Tas garantuotų greitą fašizmo 
sumušimą ir visų Jungtinių Tautų lai
mėjimą. O tuomet tai būtų didžiausia 
karą laimėjusių žmonių celebracija, ap
vainikuojanti jų pergalę!

Po Rinkimų
Kongresiniai rinkimai praėjo. Repu- 

blikonai, palyginti, laimėjo daug atstovų 
į kongresą, į senatą ir kai kur valstijų 
administracijas (jų skaičiuje ir New 
Yorke). Dabar tūli republikonai dėl to 
labai smarkauja. Girdi, šis piliečių pasi
sakymas parodas, kad jie priešingi Nau
jajai Dalybai, priešingi prezidentui Roo- 
seveltui. Aišku, tai nėra tiesa.

Vienas Washingtono žurnalistas gan 
teisingai, mūsų nuomone, apibūdina ši
tuos rinkimus. Jis teigia, kad šituose 
rinkimuose labai daug žmonių balsavo 
kariniais sumetimais, nors ne vienokia 
intencija. Dalis piliečių, be abejo, balsa
vo prieš demokratus dėl to, kad jie (tie 
piliečiai) maną, jog Roosevelto admi
nistracija perdaug karinga, bet daugu
ma balsavusiųjų už republikonus balsa
vo dėl to, kad manė, jog Roosevelto ad
ministracija neužtenkamai yra karinga.

Reikia su tuo sutikti.
Republikonams laimėti daug balsų pa

dėjo Wendell Willkie, kuris neseniai iš
stojo prie šalies administraciją dėl pa
starosios neužtenkamai griežto ir apdai
raus karo vedimo. Wendell Willkie rei
kalavo ir tebereikalauja atidaryti antrą
jį frontą Europoje. Daugelis piliečių, 
tad, eidami balsuoti, padavė balsus už 
tuos žmones, kurie yra Willkio partijoje, 
tikėdamiesi, jog tas paakstins adminis
traciją kariauti griežčiau, jog tas pagel
bės atidaryti antrąjį frontą.

Reikia pastebėti, kad visur, kur tik
tai kandidatai griežtai stojo už karą, už 
antrąjį frontą, tie arba buvo išrinkti ar
ba, jei ir neišrinkti, gavo daug balsų. 
Deja, daugelyje vietų buvo tokių demo
kratų kandidatų, kurie nieku nesiskyrė 
nuo reakcingiausių republikonų. Tokiu 
buvo, pav., demokratų kandidatas į New 
Yorko gubernatorius (Mr. Bennett). Ir 
dėl to jis prakišo,—prakišo labai negra
žiai !

Jei demokratų kandidatai visur būtų 
atsistoję griežtoje pozicijoje, jei jie būtų 
griežtai pasisakę už antrąjį frontą, jei 
jie būtų vedę agresyvę rinkimų kampa
niją, tai balsavimų rezultatai būtų bu
vę k i tok i .

New Yorko valstijoj, kur darbininkai 
turėjo savo Darbo Partijos kandidatus, 
jie gavo labai didelį skaičių balsų, virš 
400,000. Tas turėtų būti pažadinimu ki
tų valstijų darbininkams bandyti veikti 
daugiau politikoje nepriklausomai nuo 
didžiųjų partijų.

Rinkimai praėjo. Bet prieš mūsų 
akis stovinčios problemos pasiliko,—tos 
pačios problemos, didelės problemos, ku
rių vyriausia yra karo laimėjimas.

Reikia visiems piliečiams, visiems gy
ventojams jungtis. Reikalinga tautinė 
vienybė. Visi šalies žmonės, visi resur
sai privalo būti atsukti karo reikalams, 
fašistinei Ašiai sumušti ir karui lai
mėti !

KLAIDOS PATAISYMAS
Lapk. 5 dieną redakciniame įvyko klai

da, pabaigoje, kur pasakyta: „Pietų A- 
merikos generolas ir premjeras Smuts...” 
Turi būti: “Pietų Afrikos” ir t.t.

Iš Sovietų Sąjungos Gyvenimo 
ir Kovų

Didžiulis Irigacijos, 
Kanalas

Sovietų Kirgizijoj, Cent- 
aralėj Azijoj, prakastas vie
nas iš didžiausių apdrėkini- 
mo kanalų. Jo prakasime 
dalyvavo 50,000 valstiečių, 
kurie vien per šešias savai
tes iškasė 6,500,000 kubiš- 
kus metrus žemės.

Kada buvo darbai užbaig
ta, tai tas kanalas apdrė
kina dešimtis tūkstančių 
ketvirtainiškų mylių žemės, 
kuri suteiks didžius kiekius 
Sovietams medvilnės.

Pagelba Raudonarmiečių 
šeimoms.

’ I

Sovietų Sąjungos liaudis 
apsupus. didžiausia meile 
Raudonąją Armiją ir kitas 
apsigynimo jėgas. Šalyj su
siorganizavo tūkstančiai ko
mitetų, kurie jau sukėlė 
šimtus milionų rublių Rau
donosios Armijos, Laivyno 
ir Orlaivyno; kovotojų šei
mų pagelbai. Šeimos gauna 
iš valdžios reguliarę algą, 
bet greta to, dar liaudis ap-* 
rūpina kovotojus.

Bėgyj 16-kos mėnesių ka
ro suteikta kovotojų šeimų 
nariams 400,000 darbų, 300,j 
000 vaikučių buvo pasiųsta 
į vaikų namus ir sodelius 
laike jų motinų darbo ir 
125,000 šeimynų gavo nau
jus arba panaujintus gyven- 
namius.

Daugiau Apsėjo Sibire
Į Sovietų Sibirą pasitrau

kė milionai žmonių iš laiki
nai Hitlerio pavergtų So
vietų Sąjungos plotų. Ten 
naujai pribuvę gyventojai, 
vietomis ištisi kolchozai su 
mašinomis ir galvijais, sėk
lomis ir kitais reikmenimis, 
tuojau stojo žemės apdirbi
mui. Jeigu lj941 metais va
karinėj Sibjžp dalyj kolek-/ 
tyvai buvo apdirbę 750,000 
hektarus žemės, tai 1942 
metais jau pakilo iki 850,- 
000 hektarų. Kazakstane 
šiemet ant 200,000 hektarų 
buvo daugiau apsėta, kaip 
pereitais metais ir Europi
nėj dalyj Sovietų Sąjungos, 
prie Uralu ir Pavolgėj ant 
500,000 hektarų daugiau. 
Nors Sovietų Sąjunga laiki
nai neteko derlingos Sovie
tų Ukrainos ir kitų plotų, 
bet už tai didesni laukų plo
tai kitur apsėjama javais ir 
apsodinama maisto augme
nimis.
Dovanos Raudonarmiečiams

Sovietų Sąjungos liaudis, 
aprūpindama Ra u d o n ąją 
Armiją naujais ginklais, a- 
municija, kovotojų šeimas, 
tuo pat kartu siunčia dova

nų Raudonajai Armijai L 
frontą.

Spalių 29 dieną praneša, 
kad iš Novosibirsko armijai 
pasiuntė 20 tonų sviesto ir 
sūrių, 14 tonų šokolado ir 
saldainių, 10 tonų pyragai
čių, 4 tonus tabako ir 4 to
nus muilo. Iš Tifliso pasiun
tė kelis desėtkus tonų ta
bako, arbatos ir šviežių vai
sių. Iš Maskvos srities, tris-> 
dešimts devyni kolektyvie- 
čių ūkiai pasiuntė Raudona
jai Armijai dovanų 3,000 
pūdų daržovių, 3,500 pūdų 
javų ir daug mėsos ir pie
no produktų.
Leningradas Pasitinka 25- 

kių Metų Sukaktį
Leningradas, tai širdis 

proletarinės revoliucijos So
vietų Sąjungoj. Ten 25-ki 
metai atgal liaudis, vedama 
Lenino ir Stalino, Kalinino 
ir kitų vadų, paėmė į savo 
rankas galią.

Leningradas sutinka 25- 
kių metų sukaktį apgultas, 
kaip jis sutiko ir 2-jų metų 
sukaktį. Bet kaip tada. Le
ningrado kovotojai ištaškė 
generolo Judeničio armiją, 
taip jie ir šiame kare jau 
virš 300,000 Hitlerio fašistų 
paklojo!

Žinoma, Leningrado liau
dis ir kovotojai nesitikėjo, 
kad jiems prie šių sąlygų 
teks minėti 25-kiu metu re
voliucijos sukaktis. Štai 
Smolnas, iš kurio 25-ki me
tai atgal nuskambėjo pa
tvarkymas, kad žemė pri
klauso tiems, kas ją dirba. 
Štai Smolny rūmuose kam
barys, kur tada sėdėjo Leni
nas ir priiminėjo darbinin-i 
kų delegacijas iš visos pla
čiosios šalies. Štai rūmas, 
iš kurio Juozas Stalinas, 
Dzeržinkis ir Sverdlovas va
dovavo revoliucijai. O štai 
rūmas, iš kurio Kirovas iš
vyko į Kaukazą vadovauti 
darbo liaudies revoliucijai.

O štai ten Žieminis Palo- 
cius, kuriame užsibarikada
vęs buvo Kerenskis su savo 
ministeriais, iš kurio jis pa
bėgo į minykės rūbus įlin
dęs ir pasislėpęs po sveti
mos valstybės vėliava.

Leningradas nuo pirmų 
dienų Sovietų Sąjungos gy
vavimo yra ’ pasižymėjęs. 
Laike kovų prieš kontr-re- 
voliuciją ir intervenciją jo 
kovotojai visuose frontuose 
rodė stebuklus. Ir dabarti
niame kare jie jau šimtus 
tūkstančių žvėriškų hitleri
ninkų amžinai nuramino, 
kurie nenorės daugiau sve
timų žemių!

Leningradas buvo prieša
kyj ir šalies industrijos at-

steigimo ir Penkių Metų 
Planų pravedimo. Štai ten 
Volkovo elektros gaminimo 
stotis, viena, kuri buvo iš 
pirmųjų pastatyta. Štai mil
žiniški buvę Putilovo fabri
kai, kurie gamina ginklus 
už žmonijos laisvę. Lenin
gradas pirm karo turėjo 
tiek gyventojų, kaip visa 
fašistinė Finliandija, o jo 
industrinė gamyba kelis 
kartus pralenkė fašistų val
domos šalies gamybą.

Ir kada 1941 metais Hit
lerio milžiniškos armijos, 
ginkluotos tūkstančiais tan
kų ir lėktuvų puolė Lenin
gradą, tai jo gyventojai ir 
kovotojai pareiškė: “Geriau 
mes žūsime kovoj, negu bū
sime vergais!” Gi Komunis
tų Partijos vadas ždanovas 
metė obalsį: “Prie Lenin
grado turi būti kapai Hitle
rio armijai!” Ir šimtai tūks
tančių nacių tą jau ten ra
do.

Vaikai — Raudonosios 
Armijos Globoj

Raudonoji Armija yra ne 
vien kovos organas už šalies 
laisvę, bet tuo pat kartu ji 
universitetas savo nariams. 
Raudonoji Armija'rūpinosi 
savo karių ąpšvieta ir ben
dru1 jų kultūrinimu. Todėl, 
kur nepasisuks raudonar
mietis, jis greta kitų savo 
pareigų užsiima apšvietos, 
kultūros, žmoniškumo ir 
nuoširdumo darbu.

Žiauriose karo sąlygose 
nemažai žūva tėvų. Raudo
noji Armija kovos lauke 
randa bernaičių ir mergai-! 
čių našlaičių. Milžinišką 
didžiumą jų pasiunčia į už
frontę, į saugią vietą, kur 
jie gali mokytis ir gyventi. 
Bet yra bernaičių, 10-ties, 
12-kos, 14-kos metų, kurie 
nori pasilikti kovotojų eilė
se. Tokius pasiima globoti 
kuopos ir batalionai; kaip 
kurioj kuopoj yra net po 
kelis tokius bernaičius, ku
rie kartu gyvena, maitinasi 
ir kovoja su savo vyresniai
siais draugais. Dalis tų jau
nuolių pasižymėjo žvalgavi- 
me ir net šaudyme, už ką 
jie buvo vyriausybės apdo
vanoti. “Pravda” rašo, kad 
kiekvienoj kuopoj galima 
rasti tokių bernaičių, kurie 
yra globojami visos kuopos 
ir mylimi.
Iškraustyti Fabrikai Dirba

Sovietų vyriausybė iš
kraustė milžiniškus fabri
kus giliau į šalį, kur jie ne
pasiekiami priešo bombinin- 
kų. Taip buvo iškraustyta 
mašinerija iš Dnieprogezo, 
didžiausios Europoj elekt
ros gamybos stoties. Taip

buvo iškraustyta didžiuliai 
traktorių gamybos fabrikai 
iš Charkovo ir Stalingrado. 
Taip buvo daug fabrikų iš
kraustyta į Uralus ir Sibirą.

Kai kurie fabrikai perkel
ti veik su visais darbinin
kais. Perkelti į naują vietą 
jie buvo pastatyti ir dirba 
apsigynimui. Tas reikalavo 
milžiniškos energijos, darbi
ninkai pergyveno daug var
go ir sunkumo. Bet jų pa
siryžimas kovoti prieš bar-< 
barišką hitlerizmą viską nu-

Partizanų Kovos
Hitlerio pavergtoj Sovie

tų Sąjungos dalyj, jos tarpe 
ir Lietuvoj, liaudis veda 
partizanų karą. Spalių 27 
dieną praneša iš Briansko. 
srities, kad metai atgal ten

vą prieš nacius. Nuo to lai
ko partizanų jėgos labai iš
augo. Šis partizanų būrys 
jau atliko 15-ką didelių ir 
70 mažesnių žygių prieš na-< 
cius. Jis sunaikino 2,000 
hitlerininkų, 10 amunicijos 
sandėlių, išsprogdino 14-ką 
tiltų, sunaikino ant 15-kos 
kilometrų telegrafo ir tele
fono susisiekimus ir sudegi
no 25 nacių trokus.

Kartą partizanų būriui 
pavyko atimti iš nacių 10,- 
000 tonų javų, kuriuos na
ciai norėjo išvežti į Vokie
tiją. Javus padalino vals
tiečiams.

Bendrai per tą laiką šie 
partizanai suėmė 22 kulka- 
svaidžius, 248 šautuvus, 
300,000 patronų, 7 mortiras, 
13 lengvų kulkasvaidžių ir 
nemažai kitų ginklų, ku
riuos naudoja prieš nacius.

Vai. Sūnus.

Naciški žvėrys plaka vieną. Tarybų Sąjungos pilietį (okupuotame Tarybų Są
jungos krašte). Jie privertė apylinkės gyventojus susirinkti ir žiūrėti, kaip atlie
kamas niekšiškas darbas. Šis atvaizdas rastas pas vokietį kareivį, paimtą į ne
laisvę.

Cleveland, Ohio
Iš Vienybes Konferencijos
Ohio Lietuviu Vienybės me

tinė konferencija, įvykusi spa
lių 25 d.,- buvo pavyzdingai 
gera. Delegatai, kurie atstova
vo Clevelando, Akrono ir 
Youngstowno apie 2,000 orga
nizuotų lietuvių, buvo prisiren
gę ir energingai svarstė, kaip 
geriau ir greičiau suvesti 
Ohio lietuvius i vienybę grei
čiausiam karo laimėjimui, iV 
pasekmėj to pravesta gerų nu
tarimų. Kadangi kitų srovių 
draugijos neatsiliepę j OLVK 
Komiteto pakvietimą dėtis į 
vienybę karo laimėjimui, nu
tarta eiti į kitų srovių organi
zacijas ir kviesti talkon, ku
rios veiks karo laimėjimui. 
Nutarta surengti parengimą 
paramai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Nutarta dalyvauti 
spaudos ir Literatūros Draugi
jos vajuose, skleisti apšvietą 
teikiančią literatūrą ir vyti 
pro-nacinę propagandą iš lie
tuvių tarpo. Nutarta paragin
ti lietuvius pirkti karo bonus.

Draugės Venslovienė ir 
Gęndrėnienė pagamino dele
gatams puikius pietus. Ir dele
gatams pietaujant, konferen
cijos pirmininkas S. K. Ma
ža nsk as pakvietė delegatus 
paeiliui pakalbėti, iš kurių vie
ni papasakojo apie jų draugi
jų nuveiktus darbus, kiti apie 
sunkias savo veikimo sąlygas, 
dar kiti patiekė konkrečių su
manymų ateities darbuotei. 
Prisiminta ir apie Ispanijos 
anti-fašistus, kurie iš įvairių 
šalių važiavo ginti Ispanijos 
demokratiją ir dabar yra iš
tremti į Franc i ją, o kada Fran
ci j a pasidarė fašistinė, tai 
tiems demokratijos gynėjams 
gręsia mirties pavojus. Todėl 
konferencijos dalyviai suauka- 
vo Ispanijos anti-fašistų išgel
bėjimui $26.

Konferencija priėmė 5 re
zoliucijas, didžiumoje už ant
rą frontą Europoj ir už grei
tesnę karo pergalę. Trys buvo 
parašytos anglų kalboj ir pa
siųstos prez. Rooseveltui, Ang
lijos ir Sovietų Sąjungos amba
sadoms ir dvi lietuvių kalboj 
pasiuntimui į spaudą.

, — J. N. S.
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Menininkai Fronte
George Kazakevich (Jurgis Kazake

vičius), LMS Centro Komiteto veiklus 
narys ir Pirmyn Choro mokytojas, kaip 
jau žinome, yra Dėdės Šamo armijoj. Jis 
mums rašo sekamą laiškelį:
“L. M. S. Centro Komitetui, 
Brooklyn, N. Y.

“Aš esu orlaivystės korpuse. Aš pa
tenkintas, kad esu šiame armijos skyriu
je. Dar nežinau kokioj pozicijoj, būsiu po 
pagrindinio mano lavinimosi, šiuo tar
pu aš jauč’.uosi gerai ir tikiuosi, kad jūs 
ten taip pat jaučiatės gerai.

“Aš noriu tarti padėką jums už išleis
tuves, kurias man suruošėte. Tuomi aš 
patenkintas labai daug.

“Aš patenkintas armijos gyvenimu, 
bet dar būsiu laimingesnis, kuomet vėl 
galėsiu sykiu veikti su jumis. Aš buvau 
pasitenk nęs visuomet, kuomet veikiau 
su jumis.

“Vėlinu jums gerų sėkmių ir palaikyti 
tokią pat gerą veiklą, kaip kad ji buvo 
pirmiaus.

“Tikiuosi girdėt apie jus artimoj atei
tyj,

Pvt. George Kazakevich, 
9th Prov. Squadron, 
Daniel Field, 
Augusta, Georgia.”

Iš šio Kazakevičiaus laiško mes mato
me, kad jis ragina mus veikti, veikti ir 
už jį—veikti daugiau. Antra, tai mūsų 
pareiga parašyti laiškutis, atvirukas 
šiam kariui, kuris randasi net Georgia 
valstijoj.

PIRMYN CHORAS KARO FRONTE
Ką veikia mūsų kiti chorai karo lai

mėjimo fronte, tai yra, naminiame fron
Čia matote Great Necko 

Pirmyn Choro atvaizdą, ku
riame simbolizuojama “V” 
dėl pergalės. Paveikslas pa
rodo chorą kostiumuose, 
ypatingai vyrauja Ameri
kos vėliavos spalvos. Ženk
lai, kurie seka raidę “V,” 
yra padaryti, juose naudo
jama spalvuotos šviesos — 
raudona, mėlyna, balta. Ši 
scena naudojama pradžioje 
arba pabaigoje programos. 
Taip pat šiai scenai reikia 
tinkamos dainos, kuri ati
tiktų tokiam simboliui.

Pirmyn Choras pasiekė 
šio laipsnio vadovybėje Jur
gio Kazakevičiaus. Šiuo mo
mentu Jurgis armijoje, ta- 
Čiaus choras nusitarė laiky
tis.

JONO MIRTIS
VANDA VASILEVSKA

(Pabaiga iš pereito Literatūros ir 
Meno Skyriaus.)

Jonas apsižvalgė. Miškas čia sudarė 
lyg salelę: į dešinę ir į kairę ėjo plika 
ir dyki lyguma. Jonas jautė, kad išsida- 
brintame, atvirame plote jis yra mato
mas iš tolo, kad iš ten, iš medžių šešė
lių, jį gali matyti ir sekti nežinomos 
akys, gali į jį taikyti nežinomas vamzdis. 
Bet lyguma ėjo į ramius tolius, o miške 
klykavo ir gaudė šūviais mirtis. Pasi
rinkimo nebuvo.

Jonas nukeliavo į priekį, įtraukęs į 
pečius galvą, atydžiai įsiklausydamas. 
Pajuto po kojų žolę ir samanas. Nuėjo 
greitai. Staiga žemė sulingavo, ir jis 
pamatė mažyčius berželius ir tviskan
čius spanguolių lapelius. Joną apėmė 
aitri, verčianti vemti, baimė, bet jis ėjo 
toliau. Pelkė lingavo vis labiau, visai ar
ti sukliuksėjo vanduo, ir pelkės šulinio 
kiaurymėje suspindėjo negyvas, melsvas 
mėnulis. Jonas žengė dar žingsnį—ir ko
ja įklimpo. Paskuboms ištraukė ją ir 

te? Daug kas galima imti iš Pirmyn Cho
ro veiklos. Žinoma, tai nereiškia, kad 
viskas reikia kopijuoti iš šio paveikslo. 
Kiti chorai, kiti veikėjai — kitokia veik
la. Šis paveikslas jiems yra sugestija, 
kad reikia veikti, reikia naudoti savi ga
bumai sudarymui tinkamų programų, 
kurios keltų mūsų ūpą, karingumą grei
čiau šį mirtiną karą laimėti.

Chaplino žodis Karui Laimėti
Charlis Chaplin yra šių dienų artis

tas, kuriam lygaus pasaulyje nėra. Cha
plinas yra žinomas visam pasauliui. Jį 
kaipo artistą pažįsta seni, jauni ir vai
kai.

Masiniam mitinge, kuris buvo suruoš
ta Artistų Fronto Karui Laimėti, į tuos, 
kurie sėdėjo balkone, Chaplinas prabi
lo: “Draugai: Ir aš sakau pilna to žo
džio prasme, draugai! Žmonės, kurie ga
li kariauti, kaip kad rusai žmonės ka
riauja dabar, kariauja ir miršta už mūs 
demokratiją, tai yra malonu ir privile
gija kalbėti į juos kaipo draugus.”

Chaplinas pasisakė, jog jis nėra nei 
“komunistas, nei demokratas, nei repu- 
blikonas.” Bet jis yra “patrijotas visos 
žmonijos. Aš atėjau čia,” sako Chapli
nas, “kuomet matau Rusijos vyrus ir 
moteris kovojančius ir mirštančius už 
mūsų gyvenimo palaikymą, tai aš jaučiu 
pareigą ir garbę pasakyti, kad aš noriu 
antro fronto.”

Chaplinas pasisakė ne tik už antrą 
frontą, bet jis pasisakė ir prieš tuos po
nus iš “Daily News” ir kitų laikraščių, 
kurie prieš antrą frontą. Jis aiškiai pa
sakė, jog “Komitetas Amerika Pirmiau
sia,” dabar nori, kad Amerika būtų pas
kiausia.”

Be to, Chaplinas pasisakė, jog jis nėra 

mėgino grįžti. Bet jau neberado kelio, 
kuriuo atėjo. Iš visų pusių purpė pra
sivėrusi pelkė, buvo girdėti išdavikiškas 
kliuksėjimas.* Jonas stovėjo nejudėda
mas, bet kliuksėjimas nesiliovė, ir lygus 
paviršius linko vis labiau. Išsiveržė ma
žos čiurkšlės, dvokiantis skystis tėškė 
jam į veidą. Jis puolė iš vietos, norėjo 
užšokti viksvomis apaugusį kupstą — ir 
įklimpo iki kelių.

Jonas sugniaužė kumščius, jausda
mas, kaip traukia jį, griebia galingais 
pirštais, ryja kiauras liūnas, išdavikiš
kos pelkės bedugnė. Jis nebeturėjo jėgų 
pajudinti skaudančiai kojai. Kiekvieną 
momentą grimzdo gilyn, pražūtis vis la
biau darėsi neišvengiama. Jis išskėtė į 
abi puses rankas: tai galėjo kuriam lai
kui sulaikyti grimzdimo procesą. Bet 
tuojau pajuto, kaip pelkės prisilytėjo 
prie delnų. Dabar jis tiesiai matė žils
tantį mėnulio šviesoje pelkės paviršių. 
Prieš pat Jono akis stiepėsi maži au
galėliai. Pelkės plyšių vandenyje mirko 
išblyškęs mėnulio veidas, ir rasa stik

politikas, nėra nei pilietis bent kurios 
šalies, bet jis yra pasaulinis artistas ir 
humanistas. Tačiaus Chaplinas, kaip 
mes matome iš jo kalbos, gerai supranta 
politiką. Ir politikoj jis pažangus, pro
gresyvus. Todėl ir kūryboj Chaplinas 
progresyvus. Jis žino Browderj, jis rei
kalauja paliuosuoti Harry Bridges. Ir 
taip pat Chaplinas pareiškė savo kalbo
je, jog nereikia bijoti “komunizmo bau
bo”—komunistai yra toki pat žmonės, 
kaip ir mes, kurie, siekia žmonijai gero
vės, aukštesnės kultūros ir meno, mokslo.

Tai taip kalba pasaulio žymiausias ar
tistas. Toks artistas tikrai yra pažan
gus, pilna žodžio prasme progresyvis | 
artistas.

Sergiejus Eisenstein
Šiais metais Sergiejus Eisensteinas 

Amerikos meno scenoje pasirodė ne su 
filmą, bet su nauja knyga — “The Film 
Sense.” Amerikiečiai Eisensteiną pažįs
tame iš jo filmų — “Potemkino,” “De
šimts Dienų, Ką Sukrėtė Pasaulį,” 
“Aleksandras Nevski” ir kitų.

Įžangoje į savo knygą Eisensteinas 
pirmu žodžiu prabyla: “Karas.” Ta
čiaus knyga ne apie karą. Ši knyga yra 
parašyta apie meną, meno teoriją, filo
sofiją ir praktiką. Geriau sakant, joje 
moksliniai dėstoma estetika.

i
Šis karas, pagaliaus, Eisensteinas ra

šo, nėra tik naikinimo ir barbarizmo 
karas. Šis kara yra už atsteigimą žmo
nių laisvės, kultūros, meno. Todėl, ko
vodami prieš “žmonijos priešą, negalime 
sulaikyti kūrybinį darbą ir teoretinį ana- 
lyzą,” rašo Eisensteinas.

Eisensteinas primena, kad reikia ko
voti dviem frontais. Kovojame ginklais, 
bet reikia kovoti moraliai, ideologiniai, 
kūrybiniai.

V. Bovinas, LMS Sekret.

liniais rutuliukais virpėjo mažyčiuose 
lapeliuose.

Jonas nejautė baimės. Jį tik apėmė 
stiprus nuovargis. Kūnas ilsėjosi šlapia
me liūno glėbyje. Šaltas lankas spaudė 
širdį, sunku buvo kvėpuoti. Neaprėpia
ma lyguma, mėnulio šviesa ir aitrus 
durpių kvapas magnetizavo ir svaigino. 
Plačiai pravertomis akimis Jonas žvel
gė prieš save. Čia, prie pat akių, šalta, 
žila mėnulio šviesa krito į neišmatuoja
mą plotą. Pelkė plėtėsi į tolius, skendė
jo ūkanotoje tamsoje, kurios nepajėgė 
apšviesti lediniai klaidžiojusio padangė
mis mėnulio spinduliai. Sunkumas ir šal
tis — buvo visa, ką jautė Jonas, ir dar 
— plėšė pakaušį, lyg po didelio pasigė
rimo. Jis prisiminė Šyvį, kurį žmona, 
greičiausiai, bus pardavusi jam išėjus. 
Prisiminė, kaip jis pirko tą Šyvį: geras 
buvo arklys ir ėjo, kaip šokiuose, kai jis 
jojo raitas jo girdyti. Jonas stengėsi įsi
vaizduoti, ką veikia dabar Šyvis, kur jis 
yra, kam priklauso. Ir susigėdo, kad to
kį momentą negalvoja apie žmoną, o apie 
arklį. Bet mintis atkakliai grįžo prie 
niekniekių, prie nereikšmingų, nesvar
bių smulkmenų. Tvora šalia namo su
griuvo po pirmojo siego — ar sugebės 
Morta ją pataisyti? Tinklas sutrukęs... ,

Ir tegu, vis tiek nėra kam žuvies gau
dyti ...

Sučiurleno vanduo. Jonas pamėgino 
pajudinti rankas, bet jos buvo stipriai 
įstrigusios lipnioje pelkės smaloje. Jis 
įsižiūrėjo į tolį, į nakties tamsą, ir pa
matė, kad dangus pamažu rytuose 
blanksta. Jonas pagalvojo, ar išvys jis 
dar saulės tekėjimą. Ir vėl užplūdo ra
mios, lyg miegūstos mintyš apie Šyvį, 
apie namus, apie kaimą.

Šviesėjo dangus, ir mėnulis geso. Di
džiulė pelkė drumzlinoje šviesoje buvo 
panaši į negyvą dykumą. Iš pelkės, iš 
apačios, Jonas žiūrėjo į plonaliemenius 
beržiukus. Jie šaltame ore palkšvėjo — 
juos klojo slinkusi viršum balos, kabin
damas! už šakų, priešrytinė migla. Da
bar buvo aiškiai matyti apibėrusi pelkės 
augmeniją rasa — ji dengė sidabru visą 
pelkės paviršių. Virpėjo, drebėjo rasos 
lašeliai, žemai linko nepajėgusi išlaikyti 
rasos sunkumo viksva. Spanguolių la
puose, lyg žaliose taurelėse, susirinko 
mažos akutės-ežerėliai.

Rochester, N. Y.

Toli, toli nusitiesė lyguma, ir juo die
na šviesėjo, juo lyguma plėtėsi. Neaprė
piama žvilgsniu, neprieinama žmogaus 
kojoms pelkė, rodėsi, neturėjo nei galo, 
nei krašto. O visgi už jos ėjo siena. Ir 
kažkur čia, už pelkės, buvo nežinoma ša
lis, apie kurią kažkada pasakojo Petras 
Ivančukas ir kurioje valstietis buvo lai
komas žmogumi, o ne persekiojamu žvė
rimi ... Bet pelkė neleido eiti, laikė stip
riai, negailestingai įsikibusi.

Jonas užmerkė nuvargusias akis. 
Vanduo buvo čia pat, jis jautė drėgmę 
prie smakro. Jį sukaustė snaudulys, gal
voje raizgėsi kažkokie nerealūs vaizdai. 
Slinko, pynėsi tarpusavy tolimos ir ar
timos dienos, nešdamos su savim kažka- 

>da įgautus įspūdžius. Prieš jį slinko 
’ žmonių veidai, matytos vietos, bet jis 
buvo viskam abejingas. Jis gaudė lūpo
mis orą, kvėpavo negiliai, švilpdamas. 
Pamiršo tame ligūstame snaudulyje, kas 
jis yra ir kas su juo vyksta. Bėgo aki
mirkos, nyko gyvenimas, ir jis nežinojo, 
kieno, būtent, tas gyvenimas: svetimas, 
kokio nors nepažįstamo kaimiečio, ar jo 
paties, Jono? Koks buvo tas gyvenimas? 
Kaip ėjo, kokiu keliu?

Staiga jis pajuto šaltą lanką, spaudu
si jam gerklę. Krūptelėjo ir pravėrė 
akis. Sunkiai pakilo pabrinkę vokai. 
Šlapia pelkė buvo prie jo veido, lytėjo jį 
savo lipniais pirštais, griebė už gerklės, 
smaugė.

Rusva šviesa išsipylė po dangų, mėnu
lis pasislėpė. Rusvas spindesys nudažė 
riebias dėmes šiltu koloritu.

Ir staiga Jonas sudrebėjo. Jis prisimi
nė liesą, nudegusį policininko Liudziko 
veidą. Išskėsti pirštai sniege — pirštai, 
kurie priešmirtiniame trūkčiojime rau
sė sniegą. Žaizda galvoje, kruvinas kir
vis — viskas atgijo ryškiais bruožais ir 
formomis. Mortos veidas, ir namas prie 
kelio, ir toji diena, ir viskas, kas siejosi 
su pieva, kurią iš jo norėjo atimti ir ati
duoti iš kažkur grįžusiam kolonisto pa
likuoniui.

Jonas atgavo sąmonę. Lyg pirmą kar
tą jis pamatė bekraštę lygumą, neaprė
piamą pelkės plotą, ir aiškiai pajuto pū
vančių durpių kvapą. Įtempęs pajėgas, 
pamėgino iš liūno glėbio išsivaduoti. Iš
gąsčio apimtas, jis suprato, jog skęsta.

Pamėgino dar kartą išsilaisvinti. Bet 
kūnas buvo sukaustytas, ir jokios pastan
gos nepadėjo. Neviltis suspaudė gerklę. 
Ten, medžių tankmėje, buvo žmonės, tik
riausiai, ten dar buvo žmonės. Nesvar
bu, kokie, nesvarbu, kas. Tą momentą 
jie buvo tik žmonės. Jis sutelkė visas jė
gas ir riktelėjo.

Klaikus vaitojimas, žvėriškas staugi
mas nuėjo liūnu, kol lipni, klampi pelkė 
jį užgniaužė. Jonas sukriokė. Jis duso.

Bekraštė pelkė, neaprėpiama durpinė 
plynuma buvo apipilta rusva šviesa. Že
mai įstrižai ėjo pirmieji saulės spindu
liai, nudažydami miglas švelnia aukso 
spalva. Sušvito, ugningai pražydo ma
žyčių berželių šakutės, ir rasa, praleis
dama saulės spindulius, sužaidė nuosta
biu briliantų spindėjimu.

Išvertė K. Kieta

Aną vakarą Dirsės saliūne 
nusipirkau didelį kaušą ėliaus, 
atsisėdau pasieny prie staliu
ko, nurijau storą gurkšnį ir 
dairaus. Nespėjau nei patėmy- 
ti iš kur išlindo mano senas 
pažįstamas, dar neva giminai
tis, jis atrodė, taip sakant — 
pačiame gerume! Nusispiovė 
ir negarsiai, avino balsu uždai
navo :

“Mainom savo kailius, kaip 
kuinus čigonai,

Buvę demokratais, 
jau republikonai.

Susitvėrėm kliubą pas 
bažnyčią šventą,

Išrinkom vienakį kliubui 
prezidentą.

O dviem akim ponas, tai 
Jurgis graborius

Bus republikonų kliubo 
sekretorius.

Ant kliubo krikštynų gė
rėm, uliavojom . . .”

Tuo tarpu pamatęs mane, 
ant sykio nutraukė “dainą,” 
priėjo prie manęs ir padavęs 
ranką suriko : -— Sveikas, kū
mai! Kaip gyvuoji?

Aš paprašiau jį atsisėsti, pa
šaukiau, kad ir jam atneštų 
dirsišką kaušą ėliaus ir pa
klausiau, iš kur jis išt/aukė 
tokią mandrią dainą.

— Tai tu dar nežinai, kad 
mes jau persikrikštijom į re- 
publikonus? — burbtelėjo jis.

— Nežinau — atsakiau — 
žinojau, kad jūs vadinotės de
mokratais, bet kaip jūs persi- 
keitėte, tai nesuprantu.

— Labai lengvai. — Greitai 
sumurmėjo jis. — Ogi va kaip 
buvo: Aną sekmadienį, baž
nyčioj klebonas prisakė, kad 
vakare visi susirinktumem į 
svetainę ant prakalbų, o po 
prakalbų vėl visi į skiepą ant 
vaišių. Na, o juk klebonas ne 
pusbernis: kad liepia, tai rei
kia klausyti. Taigi ir susirin
kome. Pirmininkas peržvelgė 
visus su viena akia ir pareiš
kė, kad yra atvažiavę iš Na- 
jorko du be galo svarbūs kal
bėtojai, ponas Smalaitis ir po
nas Glinda. Prasidėjo prakal
bos. Abu kalbėtojai, taip kaip 
visuomet būna ant mūsų pra
kalbų, pirmiausiai prakeikė 
Rusiją, paaiškino, kaip lietu
viai su plikomis kumščiomis iš
vijo Raudonąją Armiją iš Lie
tuvos ir pasidavė vokiečiams. 
Ale nežinau, kodėl šį sykį ne
gynė ir negarbino Hitlerio, už
tai išgyrė kažkokį Dujį, liepė 
už jį balsuoti ir sakė, kad jis 
už tai duos Lietuvai nepriklau
somybę. Po prakalbų liepė vi
siem eiti į skiepą, rašytis prie 
republikonų kliubo ir tuštinti 
bačkas; ale ir tie, kurie nepri- 
sirašėm, gavome veltui prisi- 
vaišinti tiek, kiek tilpo po dir
žu. Tai taip iš demokratų per- 
sikeitėm į republikonus ir at- 
selebreitinom r e p u b 1 ikonų 
kliubo krikštynas. — Užbaigė 
jis.

— Tai reiškia, pamėgdžio
jate tuos gyvūnus, kurie kas
met maino kailius. — Pasa
kiau ir išėjau namo.

Driežas.
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DETROITO ŽINIOS
simų mokesčių nariams. Iki šio 
laiko nariai mokėjo po $1 į 
mėnesį. Dabar komiteto propo- 
nacija yra, kad nariai mokėtų 
po $1.50 į mėnesį. Kadangi 
šiemet daugelio lokalų nariai 
negavo algų pakėlimo, todėl 
labai prieštarauja ir duoklių 
pakėlimui.

kad aplankyti kuopas. Nusi
tarta, kad komiteto nariai pa
sidalintų, kuris kurią kuopą 
aplankys. Reikalas yra dėl ga
vimo naujų narių, užrašinėji- 
mo laikraščių, platinimo lite
ratūros, parinkimo aukų gel
bėjimui Sovietų Sąjungos ko
votojų ir t.t.

jimo. Taip man sakė viena iš 
narių.

Lapkričio 3 dieną išėjo ar- 
mijon J. Banblauskas, J. Kum
ža, H. Senulis, J. D. Lekavi
čius. Pirmiau išėjo K. Micekis 
ir savanoriai įstojo J. Bartin- 
kus.

Alvinas.

Easton, Pa
Aukos Sovietų Sąjungos Medi- 
kalei Pagalbai ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Kortų 

Lošis—Pare. Sidabrinės 
Vestuvės.

Visi valgė ir gėrė, 
pasakė, linkėdami 
sveikatos ir ilgo 

jų dukrelė Aldona

Rezoliucijos
Priimtos Ohio Lietuviu Vienybės Metinėje Konferencijoje 

Spalių 25 Dieną, Cleveland, Ohio

koncertą, bet “chop- 
Todėl rengėjai turėtų 

tokius dalykus perma- 
atskirti koncertą nuo

Apie Radijo Kliubo 
Koncertą

Lapkričio 1 d. įvyko pirmas 
šio sezono koncertas, surengė 
Detroito Radijo Kliubas. Kon
certe buvo gerų ir įdomių da
lykų, bet buvo ir peiktinų da
lykų. Gerais dalykais galima 
pavadinti tai, kad chicagietės 
dainininkės išpildė dalį prog
ramos ir buvo malonu paklau
syti jų malonių dainelių. Tai 
buvo Darata Yuden ir N. Ro
man. Abi sesutės ir abi geros 
dainininkės. Antras geras 
veiksnys, tai buvo vietiniai 
chorai. Aido Choras nors tuo 
laiku nelabai skaitlingas, bet 
energingai ir gražiai sudaina
vo. Moterų Pažangos Kliubo 
Choras yra skaitlingas ir pa
girtinai gražiai dainuoja.

žmonių buvo kupina Lietu
vių Svetainė ir, kaip atrodė, 
žmonės simpatizuoja mūsų 
radijo parengimam ir progra
mai.

Dar galima priminti, kad 
buvo geras dalykas, kad buvo 
duota pakalbėti Stanley No
wack ir Frank Murphy. Tik 
reikėjo parinkti laikas, kada 
pertraukoj ar pradžioj kon
certo, tad būtų buvę labai ge
rai ir nesumaišę koncerto ei
gos. Bet buvo leista kalbėti 
kada ėjo koncertas, tad pada
rė ne 
suey.” 
geriau 
tyti ir
prakalbų, turėtų eiti savo lai
ku, nes žmonės užsimokėję 
aukštą įžangą dėl koncerto, 
negali atskirti, ar prakalbos 
ar koncertas.

Antras dalykas, tai Radijo 
Kliubas turėdamas keletą šim
tų dolerių ižde rinko aukas ne 
šių dienų svarbiems tikslams, 
bet savo radijo palaikymui. 
Čion irgi atrodė neapgalvotas 
dalykas. Jeigu Radijo Kliubas 
silpnai stovėtų su finansais, 
tai nebūtų peiktinas dalykas 
aukos rinkti. Bet kadangi -šiuo 
laikotarpiu yra gana svarbių 
dalykų, kaip Ispanijos lojalis- 
tų gelbėjimas, arba Soy. karo 
medikalė pagalba, ar Raudo
nojo Kryžiaus reikalai, taip
gi rinkimas aukų arba TAG 
DAY dėl WAR CHEST, — 
tie visi dalykai buvo pamiršti, 
o vien tik apie save tesirūpin
ta. Tai atrodė perdaug vien
pusiškas dalykas.

Trečias dalykas, tai žmo
nėms buvo nesmagu žiūrėti į 
abelną scenos tvarką. Komite
tas nepasirūpina pastatyti vie
ną gerą scenos tvarkytoją, o 
net trys ypatos tvarką vedė. 
Tas parodė neorganizuotą dar
bą laike koncerto. Koncertą 
pradėjo draugė Stellą M ąsytė 
ir jeigu jai būtų buvę leista 
visą tvarką vesti, darbas būtų 
atrodęs organizuotas ir tvar- 
kiškas. Nes ta mūsų jaunuolė 
yra gana tinkama dėl tokių 
dalykų ir ji labai puikiai var
toja abi kalbas, lietuvių ir 
anglų, žinoma, mes negalime 
kitų srovių žmones kritikuoti, 
kolei mes patys neplanuotai 
atliekame darbą.

Dar vienas dalykas man 
puola į mintį, kodėl nė viena 
vietinių solo dainininkių nebu
vo pakviesta dalyvauti koncer
te? Gal tam buvo priežastis, 
ar nebuvo galima gauti, bet 
mes jų turime ne visai mažai, 
ir gana gerų solisčių moterų 
ir merginų, ir vyrų.

Po koncerto teko pasitikti 
kalbėtis su keletu draugų, 
draugių, kurie buvo atvykę
priemięsčių, ir net iš Windso- 
rio Puodžiūnas su savo drau
gais, E Simans iš Clevelando. 
Gerai, draugai, kad nepamirš
tate mūsų parengimų. Mes ir
gi, kurie galėsime, dalyvausi
me windsorieciu parengimuo
se.

Kaip matėsi, biznišku at
žvilgiu šis parengimas bus pa
sekmingas.

Sekmadienį, lapkričio 1 die
ną, seno kliubo salėj, apie sep
tyniolika šeimynų susidėjo ir 
surengė savo draugams lais- 
viečiui Boleslavui Kotrinai Sle- 
geriams 25 metų sidabrines 
vestuves. Draugai Slegeriai 
pavyzdingi, ' susipratę darbi
ninkai, turi daug draugų, ku
rie jiem surengė šaunų poki- 
lį ir puotą, 
o ir kalbas 
Slegeriam 
amžiaus. O
karštai savo tėvelius bučiavo. 
Ant galo patys “jaunikiai” 
Slegeriai pasakė po trumpą 
kalbą, ačiuodami už dovaną ir 
surengtą jiems netikėtą poki- 
lį, kuriam daugiausiai triūso 
padėjo mūsų šaunios šeiminin
kės P. Klovienė, Mrs. Krikš- 
čiukienė ir A. Kulaitienė.

Pabaigoj pirmininkas V. J. 
Stankus pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, prašydamas dalyvių 
aukų Sovietų Sąjungos kovoto
jam medikalei pagalbai ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Sovietų Sąjungos medi
kalei pagalbai aukavo : B. ir 
K. Slegeriai $5, Unikauskai ir 
Drilingai po $2, Kulaičiai, F. 
Jukna, Z. Lušienė, Paul Klo
va, Uncle Pett, 
kiai po $1; E.
Viso $16.50.

Raudonajam 
vo: Krickš iš

Katihiai ir Šar- 
Stankienė 50c.

Kryžiui auka- 
Bethlehem $2; 

M. Lenčius, S. Šarkis, Eva Sle- 
gerienė, B. ir K. Slegeriai po 
$1; Unikauskienė ir Kulaitis 
po 25c. Viso $7. Pinigai per
duoti vietos centro Raudonojo 
Kryžiaus raštininkei Miss M. 
Hobson.

Lapkričio 8 d., LLD 13 kuo
pa rengia prakalbas tuoj po 
pietų, 2 vai. Kalbės drg. J. 
Gasiūnas iš Brooklyn, N. Y. 
Visi ateikite, nepavėluokite ir 
atsiveskite savo visus pažįsta
mus.

Lapkričio 22 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas savo patalpoj rengia pi- 
naklio lošį — Card Party, 
naudai Amer. Raudonojo Kry
žiaus. Visi kviečiami ateiti.

V. J. Stankus.

Pittsburgh, Pa.

posė-
Susi- 

komi-

ir 
ir 
iš

Balsavimai Pakėlimui Duoklių
Dabartiniu laiku Detroite 

eina karštos diskusijos CIO lo- 
kaluose apie pakėlimą mėne-

susirinko ne per dau- 
tiktai apie 75. Pirmi- 
drg. K. Kairys, kurį 
paprašė pirmininkau-

Numirė J. Dremeikis, 70 m. 
amžiaus. Paliko žmoną, sūnų 
ir dukterį. Tai buvo senas 
Pittsburgho gyventojas. Paėjo 
iš Kauno rėdybos. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Kazimiero kapinyne.

” Jis taipgi kalbėjo apie 
ir antrą frontą, nurodė, 

siaučia okupuo

Spalių 25 dieną įvyko vaka
rienė, kurią rengė Lietuvių 
Moterų Kliubas, North Sidėje. 
žmonių 
giausia, 
ninkavo 
moterys
ti. Pirmininkas pakvietė iš sve
čių pakalbėti, išsireikšti savo 
nuomonę. Pirmutinis kalbėjo 
James Dolson, kuris šioje va
karienėje dalyvavo. Jisai kal
bėjo už platinimą “Daily Wor- 
kerio. 
k a ra
kaip naciai 
tuose kraštuose, kad ir Lietu
voje tie barbarai visai sunai
kino Šimaičių kaimą ir 1.1. Iš 
lietuvių vakarienėje kalbėjo J. 
Mažeika, J. Miliauskas, A. Pi
piras, J. Urbonas, D. P. Leka
vičius. Publika labai atydžiai 
išklausė visų draugų kalbas.

šios vakarienės pelnas bū
siąs skiriamas dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, dėl So
vietų medikalės pagelbos ir 
dėl Ispanijos kovotojų gelbė-

Įvairios Žinios
Spalių 18 dieną įvyko 

dis Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 8-to Apskričio
teto. Posėdį atidarė pirminin
kas J. Mažeika, paaiškinda
mas, kas turi būti vykdoma 
apskričio ribose.

Apskričio vakarienė, kuri 
buvo rengiama lapkričio 15 
dieną, tapo nukelta į lapkričio 
29 dieną. Įvyks Šv. Jurgio sve
tainėje, South Sidėje. Vakarie
nės nukėlimo priežastis tame, 
kad lapkričio 15 d. įvyks ma
sinis mitingas ir prakalbos. 
Kalbės F. Abekas Mokslo 
Draugijos svetainėje, Soho da
lyje. O tos pačios dienos va
kare prakalbos įvyks New 
Kensingtone. Taipgi tą patį 
vakarą Pittsburgho įvyks ma
sinis susirinkimas, kuriame 
kalbės Earl Browderis. Jis kal
bės Nixon teatre. Tai bus tarp
tautinis susirinkimas paminėji
mui Sovietų Sąjungos 25 metų 
sukakties.

Antras klausimas, kurį ap
skričio komitetas svarstė, tai

užsimušė
Ubartas, iš New Ken- 
skraidydamas savo

Spalių 25 didną 
Antanas 
sington, 
lėktuvu. Niekas nežino, kaip
jam, ta nelaimė atsitiko, lėktu
vas nukrito žemyn, užsidegė. 
Palaidotas spalių 29 dieną.

Serga LDS 160 kuopos na
rė Dovidienė, kuli šv. Jono li
goninėje.

Prano Senulio žmona koją 
susilaužė. Jonas Sinkus ranką 
užsinuodijo. Taipgi serga Mrs. 
Ramanauskienė, A. Keževienė, 
A. Gelčiaus moteris ir Stanis 
Senionis. D. P. L.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Už Antrą Frontą Europoj
Amerikai ir. Jungtinėms 

Tautoms yra didelis pavojus 
iš delsimo užpulti priešą iš 
vakarų Europoj; kada Vokie
tija yra sutraukusi kuone vi
sas karo jėgas prieš mūsų ša
lies talkininkę Sovietų Sąjun
gą, tai atidaryti antras frontas 
yra lengviau dabar, negu ka
da naciai drūčiau įsitvirtins ir 
sutrauks daugiau jėgų vakarų 
krašte. Nedelsiant pradėjus 
pulti nacius vakarų fronte, ga
lima būtų karą laimėti su ma
žiau aukų. Daugelis žymių ka
ro vadų ir prez. Roosevelto 
pasiuntinys Wendell Willkie 
sako, kad laukti ilgiaus gali 
būti per vėlu.

Todėl mes, Ohio lietuvių 
draugijų delegatai, susirinkę į 
Ohio Lietuvių Vienybės meti
nę konferenciją, Cleveland, 
Ohio, raginame mūsų šalies 
prez. Rooseveltą, vyriausį ka
ro jėgų komandierių, rūpintis 
kaip galima greičiau atidaryti 
prieš nacius antrą frontą Eu
ropoje. O mes iš savo pusės 
pasižadame remti visas karo

pastangas su didžiausiu nuo
širdumu.

Už Vienybę Karo Laimėjimui
Mes, Ohio lietuvių draugijų 

delegatai, susirinkę į Ohio Lie
tuvių Vienybės metinę konfe
renciją, spalių 25 d., 1942 m., 
Cleveland, Ohio, apsvarstėme 
šių dienų pasaulinę būklę, ku
rioje mūsų šalis, Amerika, vis 
labiau įtempia visas jėgas, 
kad laimėti šį karą prieš fa
šistinės Ašies barbarus. Mūsų 
šalies talkininkė Sovietų Są
junga grumiasi su rudaisiais 
žvėrimis naciais tokiu didvy
riškumu, kokio pasaulis nėra 
matęs. Mūsų talkininkė Angli
ja vis smarkiau ir griežčiau 
atakuoja nacių industrinius 
centrus. Narsioji Chinijos 
mija mušas su priešu vis 
dėsniu pasiryžimu.

'Bet šis momentas bene 
kritiškiausias momentas
dviejų priežasčių. Pirmiausiai, 
jis kritiškas už tai, kad prie
šas dar labai galingas ir de
mokratijos gynėjams daro 
daug žalos daugelyje vietų.

ar-

bus 
dėl

Antra, jis kritiškas todėl, kad 
žmonių tarpe yra nerodančių 
nuoširdumo greičiau karą lai
mėti, kalba prieš atidarymą 
antro fronto, ir yra pro-fašis- 
tinės propagandos skleidėjų. 
Ant nelaimės, nekurie ir iš lie
tuviškų laikraščių užsiima 
pro-nacine propaganda, neat
sižvelgdami, kad naciai geria 
kraują Lietuvos žmonių.

Dėl to viso mes atsišaukia
me į visus Ohio lietuvius ir jų 
draugijas, be skirtumo pažiū
rų ir įsitikinimų, vyti pro-na- 
cinę propagandą iš lietuvių 
tarpo ir vieningai stoti į nami
nį karo frontą, kaip kad mūsų 
jaunuoliai stoja į karo frontą: 
pirkdami karo bonus sulig ge
riausios išgalės, aukaudami 
kraujo, dirbdami civilio apsi
gynimo darbuose ir ištikimai 
eidami prez. Roosevelto, kaipo 
vyriausio karo jėgų koman
duotojo, vadovybėje. Griež
čiausiai nusistatę už Ameriką 
ir susijungusias tautas prieš 
fašistinius barbarus.

Rezoliucijų Komisija,
M. Račkaitienė 
Eva Simans
J. N. Simans.

BUT

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

Paremkite Dienraštį “Laisvę99 Skaitlingu
Atsilankymu į Šį Koncertą.

- ■ . I s

! *asimatykite Su Daugeliu Pažįstamą 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.

ALGIRDAS BRAZIS, 
lyriškas baritonas, operų 
dainininkas iš Chicago, Ill.

I Dabar jis dainuoja ir vaidina su 
I The Midwest Opera Co.

BONUS

ALDONA ANDERSON

SUSANA KAZOKYTfi

BUY WAR 
STAMPS 

and 
BONDS ALDONA KLIMAITĖ 

Koloratūra Sopranas

ALDONA ANDERSON
Sopranas

SUSANA KAZOKYTĖ 
Mezzo-Sopranas

Balso Trijetas
šį trijetą sudaro puikiai išsi 

lavinusios dainininkes

PIRKIME KARO
ŠTAMPAS

ALDONA KLlMAITfi

Dienraščio “Laisvės” Koncertas Įvyl

AIDO
CHORAS

Prašome 
nesivelinti 
prasidės 
paskirtu 

laiku

DAVID TUWniNOFF 
Baritonas, operų dainininkus

direguojant
Aldonai Anderson 
atidarys šio koncerto 
programą

Prašome 
iš anksto 

įsigyti 
bilietus

keturios poros puikiai 
išsilavinusių rusų šokikų

Pradžia 3:30 po pietų
Įžanga $1.10 rezervuotos sėdynės 

Nerezer. 83c., įskaitant taksus

RUSŲ
ŠOKIKAI

Po Programos Šokiai
PAVIDIS ORKESTRĄ BRONfi L. ŠALINAITfi 

Slo koncerto akornpanistė
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Stalingradieciy Pareiš
kimas Stalinui

Maskva, lapkr. 6. — Sta
lingrado gynėjai išvakarėse 
sovietinės revoliucijos 25- 
kių metų sukakties pasiuntė 
premjerui Stalinui telegra
mų, pasižadėdami ginti tą 
miestą iki paskutinio atsi
kvėpimo. Jie tikisi laimėt, 
bet kartu pareiškia viltį, 
kad talkininkai atidarys an
trą frontą prieš Hitlerį Eu
ropoj.

RAGINA VISUS ŽYDUS 
REMT SOVIETU KOVĄ

London. —Vyriausias ra
binas J. H. Hertz atsišaukė 
į žydus visuose pasaulio 
kraštuose tuojaus paremti 
Rusiją, kiek tik kas išgali, 
kad rusai sumuštų Hitlerį, 
“tą žmogžudį, tautų ir ša
lių naikintoją, žydų tautos 
žudiką.” Taip rabinas Hertz 
kalbėjo masiniame susirin
kime, sušauktame Jungtinio 
Žydų Komiteto Rusijai Pa
remti.

VYSKUPO PADĖKA 
SOVIETAM

Tą žydų susirinkimą ati
darė anglų Chelmsfordo 
vyskupas, pareikšdamas:

“Jeigu rusai nebūtų atė
ję mums pagalbon, tai šis 
karas būtų užtrukęs dauge
lį metų ilgiau, bet šiandieną 
visas dalykas pasikeitė ge- 
rojon mums pusėn.”

PER PORĄ DIENŲ NA
CIAI SUDEGINO 1,000 

ŽYDŲ BAŽNYČIŲ

London. — Žydų vadai 
skaičiuoja, kad 1938 m. lap
kričio 9-10 d. naciai sude
gino tūkstantį žydų bažny
čių Vokietijoj ir Austrijoj.

NUGAIŠĘ MILIONAS 
NACIU KARIŲ

Berne, šveic. — Jugosla
vų vadai pranešė, jog vie
nas medikalis vokiečių ofi- 
cierius apskaičiavo, kad 
prieš-sovietiniame fronte 
mirę milionas vokiečių ka
rių nuo šalčių ir gangrenos.

Kai Kur Neliko Vokiečių 
Darbininkų

Pabėgę iš Vokietijos kita
taučiai darbininkai tvirtina, 
jog daugelyje fabrikų tame 
krašte dirba tik varu su
gabenti kitataučiai, ir vi
sai nėra vokiečių, apart 
priežiūrų ir direktorių.

Vienas ginkluotas plėšikas 
užpuolė kasininkus Spector & 
Shanler firmos 11-to aukšto 
raštinėj ir pačiupo $2,800 al
gų pinigų. \

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

ALDLD 136 kp.. Harrison- 
Kearny, N. J.......................  468

J. Kazlauskas, Hartford, Conn. 438
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 405
P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 390
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 372
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
Baltimorės Vajininkai ............... 315
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 307
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 304
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 220
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 192
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........  159
A. Marshall, Torrington, Conn. 154
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 154
J. Grybas, Norwood, Mass........  144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.... 132
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 123
Ą. TotorSUs, Hartford, Conn.... 108
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 102
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y........ 98
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94
R. M i žara, 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. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 80
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 77

Anglai Suėmė dar 
4,000 Fašistu

Cairo, Egiptas, lapkr. 6. 
— Anglai paėmė nelaisvėn 
dar keturis tūkstančius fa
šistų egiptiniame fronte. 
Vokiečiai pabėgo 50 iki šim
to mylių šiame fronte. Na
ciai susėdo į karinius auto
mobilius, tankus ir orlaivius 
ir pleška atgal, kiek tik į- 
kabindami. Jie palieka už
pakalyje italus, o australie- 
čiai, naujazelandiečiai ir an
glai gaudo ir varo kaip mai- 
šan vis daugiau ir daugiau 
italų.

* Per paskutines dvyliką 
dienų anglai paėmė nelais
vėn daugiau kaip tryliką 
tūkstančių vokiečių ir italų 
Egipto fronte.

Anglų ir amerikiečių arti
lerija, tankai ir orlaiviai per 
dieną sunaikino daugiau 
kaip 79 hitlerininkų tankus.

Austrija Užgrūsta Su
žeistais Naciu 

Kareiviais
Berne. — Atbėgėliai iš 

nacių pavergtos Austrijos 
sako, kad visos ten ligoni
nės, viešbučiai, mokyklos ir 
kiti didesni trobesiai yra 
sausakimšai užgrūsti sun
kiai sužeistais vokiečių ka
riais, suvežtais iš prieš-so- 
vietinio fronto.

Vokiečiai Permeta 90 
Tūkstančių savo Kariy 
Afrikon prieš Anglus
Turkija, lapkr. 6. — Čia 

gauti pranešimai sako, kad 
vokiečiai su desperatišku 
greičiu penkiais šimtais or
laivių ir visais galimais 
traukiniais ir laivais perme
ta 90 tūkstančių savo ka
riuomenės iš Sovietų fronto 
į šiaurinę Afriką prieš ang
lus. (Bet tai nepatvirtinti 
pranešimai.)

Anglai Užkariavo Didžią 
Vichy Francijos Salą

London, lapkr. 6. — Vi
chy francūzų komandieriai 
prašė iš anglų taikos didžioj 
Madagaskaro saloj, kurią 
anglai faktinai jau visą už
kariavo.

Frank Deutsch, 37 m., 3015 
W. 22nd St., sugautas išeinant 
iš svetimo apartmento, kuria
me prapuolė dirbtiniai dantys 
ir 50c. vertės karo štampų, nu
teistas nuo pusaštuntų iki 10 
metų kalėti.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Bimba, Paterson, N. J............ 71
A. Lipčius, Eddystone, Pa.......... 70
M. Smitravičienė, Detroit, Mich 63
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60
M. Podcris, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Sckys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 55
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 48
L. PrQseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Solomskas, Brooklyn, N.Y. 36
P. Buknys, B’klyn, N. Y.......... 26
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
P. Solomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24

“Laisvės” Administracija, i

REIKIA DARBININKO
“Laisvės” spaustuvei yra reikalingas darbininkas 

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

(258—262)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pradėjo kraštan veržtis ir sė
ti naikinimą ir mirtį.

Prisiėjo griebtis ginklo. Kaip 
pirmiau kūrybos ir taikos pa
stangose, taip dabar didžia
jam kare prieš fašistinį bar
barizmą, didžiosios 1917 metų 
revoliucijos pagimdyta šalis 
pasirodė pirmutinė. Tiktai ji 
viena tegalėjo ir tepajėgė pa
stai kelią Hitlerio pragariš
kai mašinai.

Karas dar nepabaigtas, toli 
gražu dar nebaigtas . . .

Sovietų Sąjunga užima gar
bingą vietą Jungtinių Tautų 
šeimoje. Ir tie, daugelis tų, 
kurie per visus 25 metus ją su 
purvais maišė ir ant jos tulžį 
liejo, šiandien ją iškilmingai 
sveikina, kaipo gynėją visos 
žmonijos gyvenimo ir laisvės.

Tiktai fašistiniai bestijos 
jos neapkenčia. Tiktai Hitlerio 
propagandos visai užnuodyti 
sutvėrimai dar ir šiandien 
siunčia socialistiniam kraštui 
prakeiksmą.

Karas pagimdė ir naujų 
pranašų. Jie šitaip ramina sa
ve ir kitus. Gerai Sovietai ka
riauja. Gerai, kad mes su tuo 
kraštu einame išvien.

Bet po karo bus kitaip. So
vietų Sąjungoje socializmo 
nebeliks. Ten sugrįš ir vėl su
žydės kapitalizmas.

Kai kurie iš tų pranašų yra 
geros valios žmonės. Jie mano, 
kad šitokia filozofija jie su
kaups rėmimui Jungtinių Tau
tų ir ypač Sovietų Sąjungos 
šiame kare tuos, kurie socia
lizmo bijo, kurie su baime žiū
ri į ateitį, po karo.

Bet jie nepatarnauja di
džiajam tikslui. Jie tik klai
dina žmones.

Karą Jungtines Tautos lai- 
4 
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Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

. 1

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai kal
bėt, apdaryta .......................... $3.25
Geografija, žemės Aprašymas,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose : •

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandenines Ligos .......... 60
Užsisenejusio kataro bei hay 

fever ...........................................85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes ........ 85
Nemalonaus Kvapo ........................ 60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo Pataisymui .................. 85
Sour Stomach — Heart Burn .85 
Kosulio — Kokliušo .................  .60
Dusulio bei Mainų Asma .......  .60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ...........  85
Mažina Svarumą Nųtukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių ........ 60
Palangos Trajanka (stambi) .......60 

M. ŽUKAITIS
834 DĖANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

mes. Sovietų Sąjungoje socia
lizmas pasiliks — dar skais
tesnis, dar stipresnis.

Reikės buržuazinės demo
kratijos šalimis išmokti su so
cialistine Sovietų Sąjunga su
gyventi. Kaip prieš karą kovo
je už taiką, taip kare karo 
frontuose, taip po karo pasau
lio atsteigime Sovietų Sąjunga 
bus su mumis, pasiliks nepa
vaduojama, loš patį svarbiau
si vaidmenį.

Gyvenimas sugrįš į “norma
les” vėžes. Iš naikinimo žmo
nija pereis prie kūrybos — 
naujos, smarkesnės, geresnės 
kūrybos, negu pirm karo.

Pavergtos tautos bus išlais
vintos. Pavergti kolonijų žmo
nės turės gauti liuosybę.

Socialistinių, tautą šeima 
tarnaus skaisčiu pavyzdžiu 
daugeliui žmonių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks antradienį, lap
kričio 10 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Šiame susirinkime kuopos atstove 
B. Čuberkienė išduos raportą iš 
Bostono apylinkės mezgėjų veikimo. 
Taipgi bus kitų svarbių reikalų ap
tarti. Visos dalyvaukite, atsiveski
te ir naujų kandidačių. — A. B., 
Sekr. (262-264)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 ir 213 kuopos rengia ba

lių, lapkričio 10 d., Lenkų Tautiškoj 
salėje .kampas* Lloyd ir Chestnut 
Sts. Pradžia 8 v. v. Visas pelnas bus 
skiriamas užmokėjimui duoklių už 
tuos narius, kurie tarnauja Ameri
kos kariuomenėje. Kviečiame visus‘ 
dalyvauti šiame baliuje. Turėsite 
gerą laiką ir tuom pačiu sykiu pa- 
remsite savo narius, kurie atlieka 
svarbų darbą mūsų šaliai. — Kvie
čia Komisija. (262-264)

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 į 12-tą apskr. konferen-

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

Z i

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue į

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

ciją, kuri įvyks 15 d. lapkr., po an
trašu 134 W. Market St., Scranto
ne. Ir 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 salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite 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. Lįet. Pro
gresyvių Kliubc. Prašome visus da
lyvauti, rinksime delegatus į 12-to 
Apskr. konferenciją. Yra ir kitų 
svarbių reikalų. Dalyvaukite laiku, 
nes po pietų, reikės užleisti salę ki
tai organiacijai. — J. V. (261-262)

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. Turime svarbių reikalų ap
tarti. — Sekr. (261-262)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 8 

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)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
* Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais:

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

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

JONAS
512 Marion

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

‘ Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

^sudarau su ame- 
įrikoniškais. Rei- 
tkalui esant ir 
| padidinu tokio 
" dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 307 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER
2124 Dorchester Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9209 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

DOMENICO MELE
363 Hoyt St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

NAZZARENO BIAGIOL1
374 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail upder Section J 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE MILLER
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

&

Lietuviu Rakandu Krautuve

Išdirbame ir Parduodame 
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki^karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Staf 
adfe«a8.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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 Brooklyn©

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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.

GB 10813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the 
premises.

NATHAN JOHNSON
384 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI
50 Broome St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giver that License No. 
EB 226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I-aw at 
187 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN
187 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLYNN'S KING'S CAFE. INC.
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

----- - 111 • —........ 1 . ........ ......... ■1



įsi apis LAISVE SeŠtad., Lapkričio 7, 194Ž

Balso Trijetas Dainuos 
Amerikoniškai Publi

kai ši Šeštadieni
Retai Randama Grožė ir Būriai Draugu iš 

Arti ir Iš Toli Jūsų Lauks “Laisvės”
Koncerte Šį Sekmadienį

Prašo Papuošti Miestą
Vėliavomis

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimo Raštine yra sudarius Vė
liavų Komitetą, kurio tikslu

Neseniai susidarius lietuvai
čių žymių dainininkių grupe— 
Balso Trijetas,—kuris pirmu) 
kartu išstos prieš lietuvišką 
publiką dienraščio Laisvės 
koncerte, lapkričio 8-tą, ame
rikoniškai publikai pirmu kar-

Darbininkams Dovanos
Už Produkciją

Už įvairius sumanymus pa
kėlimui produkcijos, Ford In
strument Co., Queens, septyni 
darbininkai tapo apdovanoti.

John Peterson, 25 m., ridge- 
woodietis, gavo $100 karo bo- 
ną. Jo sumanymas vieno daik
to gaminimą tiek pagreitino,

kad vieton 50 per dieną pada
roma iki 200.

Charies Zecca gavo $50 bo- 
ną. Jis parodė, kaip 15-kos va
landų darbą padaryti per 10 
valandų. Apart dovanų, jie, ir 
kiti atsižymėjusieji, iš vyriau
sybės gaus pagarbos ženklus.

Kontestas buvo sudarytas 
dėka unijos ir šapos savinin
kų bendram komitetui.

Kas buvo bent kada dien
raščio Laisvės koncertuose, tas 
žino, jog čia sugrupuojama 

plastikos 
gražiausių 
meno žie-

žino, 
dainos, muzikos ir 
grožė iš pačių 
Amerikos lietuvių 
dų. Kas gražiausio, Laisvė su- 
jieško ir, negailėdama lėšų ir 
darbo, atkviečia. Kas gi dau
giau, kad ne įtakingiausis lie
tuvių liaudies dienraštis Ame
rikoje galėtų supažindinti 
brooklyniečius su geriausio
mis lietuvių meno jėgomis iš 
kitur ir vertingus menininkus 
su Amerikos metropolio lietu
viais.

Bet dienraštis Laisvė tą ga
lėjo atlikti lig šiol tik dėka 
jūsų visų širdingai kooperaci
jai, kurie tą kultūrinį darbą 
aukštai įvertinote ir rėmėte. 
Nuo to paties priklausys ir to
limesnis Laisvės koncertų įspū
dingumas, tad mes tikimės, 
kad jūs, atidėję į šalį visus ki
tus reikalus, ateisite.

Lietuvių Meno Jėgos 
Laisves Koncerte

Kitataučių Scenos 
Pažibos

Vienok turėjimas savo
nininkų dar nereiškia,

po piet, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne. 
Po koncerto bus šokiai prie 
Pavidžio orkestros. Vien šo
kiams tikietas t-ik 50c. Kon
certui ii“ šokiams 83c. ir $1.10 
(su taksais). Norintieji
tikrinti sau geriausias sėdynes, 
prašomi įsigyt tikietus iš anks
to.

užsi-

yra skleisti gyventojuose su
pratimą, kad tinkamiausiu ir 
gražiausiu padabinimu na
mams ir raštinėms yra Ameri
kos vėliava.

Ypatingai norima, kad mies
tas skendėtų vėliavose Padėkų 
Dieną, kadangi, kaip sako 
pranešimas, “mes turime tiek 
daug už ką būti dėkingais.”

Pra-

Mu-
Sa-

Irving Place Thea 14 th St. arti Union Sq. Vėlus Rodymas
. GR.-5-9879 Kas Aeštadienj

Sovietų Filmą Kurios 
Jūs Laukėte 

“SPRING SONG”
Francijos Dramos Filmą 
lošiant Danielle Darrieux

“Abused Confidence”

ALGIRDAS BRAZIS, teno
ras, operų dainininkas iš Chi- 
cagos, 
Lietuvos ir

gastroliavęs Anglijos,
Amerikos miestuo-

R A M O SKAITĖ, 
dainavusi - vaidi-

programos, 
su senais 

naujų pa- 
svečiais iš apylinkės 

taipgi su 
kuris pasi- 

armi-

Trys Kūdikystes Dienų Draugai 
Išeina Dėdės Šamo Tarnybon
Edvardas E. 

A d ei k is, Alfredas 
R. Adeikis (dvy
nukai) ir Arturas 
R. Petriką, visi 
trys savanoriai, iš
eina Dėdės Šamo 
tarnybai. Alfredas 
R. Adeikis lapkri
čio 3 d. įstojo į 
Merchant Marine 
eiles, gi jo brolis, 
Edvardas, už sa
vaitės laiko, iš 
į Coast Guard 
rių.

A 1 f r e das 
Adeikis dirbo

se.
BIRUTA 

daug kartų 
nusi operose New Yorke, o pe
reitą žiemą buvusi pasiekusi 
net pietines valstijas su ope
ros trupe.

AIDO CHORAS, vadovybė
je ALDONOS ANDERSON.

BALSO TRIJETAS, sudary
tas iš žavių balsų atsižymėju
sių dainininkių — ALDONOS 
KLIMAITĖS, ALDONOS AN
DERSON, SUSANOS KAZO- 
KYTĖS, vad ovaujamas muzi
kės BRONĖS ŠALINAITĖS.

nie
kad 

mes praeitume pro šalį to, kas 
gražaus kitataučiuose. Ne. Tai 
dėlto jūs matysite paskubu
siuosius RUSŲ ŠOKIKUS ir 
garsųjį solistą DAVID TUL- 
CHINOFF, baritoną.

O po gražios 
bus miela susitikti 
draugais ir įsigyti 
ž i učių su
ir tolimų kolonijų 
mylimu jaunimu, 
liuosavo dienai kitai iš 
jos kempių, kad praleisti su į
mumis. Jaunimas, kuris kas 
metai lankydavo Laisvės kon
certus ir būdamas kariuome
nėj jų neužmiršta. Jis nori 
vėl pasigrožėti miela savo tė
vų krašto daina, trumpu laiku 
pasimatyti ir pasilinksminti su 
daugiausia draugų. Sykiu nori 
ir paremti Laisvę, kuri yra ge- 
riausis talkininkas kovotojams 
prieš fašizmą karo fronte, 
kaip kad ir prieš fašistinius 
elementus ir tendencijas na
mų fronte.

Laisvės koncerte pasimatysi
me su Jonu Ormąnu, Adomu po mechanikas or- 
Stupuru, Albinu Dobiniu ir su 
daugeliu kitų kariškių. Civili
nių svečių, kaip žinia, bus iš į kė technikos 
Massachusetts, Conn ecticut, | kyklą, bet 
Pennsylvanijos, New Jersey ir broliai, vienas dar- 
iš New York o tolimųjų koloni
jų. Brooklyniečiai taipgi pra
šomi jiems neužsileisti — 
1 y va u k it 
lapkričio 
nos. li
nes bus 
čius sutikti 
pabuvoti.

Koncertas įvyks jau šį 
madienį, lapkričio 8-tą,

I 
visi, kam nereikėsI 
8-tą būti prie maši-1 

prašomi nesivėluotį, 
gražu ir smagu 

ir ilgiau su
sve- 
jais

sek-

Sovietų 25 Metų Sukakčiai 
Minėti Mitingas Gardene

Šį sekmadienį, lapkričio 8- 
tą, Madison Square Gardene, 
bus istoriškai iškilmingas mi
nėjimas Sovietų Sąjungos įsi
kūrimo, kokio pirmiaus nėra 
buvę.

Lapkričio revoliucijai minė
ti yra buvę iškilmingų, yra bu
vę didelių ir gražių masinių 
mitingų, bet jie būdavo, di
džiumoje, tik darbininkų kla-' rican-Soviet Friendship Kong- 

narių mi- resas, kuriame dalyvaus atsto- 
pagarbos vai iš daugelio valstijų ir mies- 

ir vairuo-

Bilietą;, sakoma, masiniai par
siduoda iš anksto. Tačiau 
stambus blokas jų atidėta į ša
lį negalintiems nusipirkti iš 
anksto, tad pribuvusieji anks
ti gali tikėtis dar rasti vietos.

Mitingo publikoje tikimasi 
daug žymių svečių-veikėjų iš 
kitų miestų, kadangi šeštadie
nį ir sekmadienį įvyksta Ame-

sės organizacijų ir 
tingais atidavimui 
darbininkų įsteigtai 
j am a i santvarkai.

šiemetinis Sovietų Sąjungos! JUdŽiai IT VakarėllS 
sukakties minėjimas skirtingas! 
tuomi, kad jį mini visa Ameri
ka — visos Amerikos visų kla
sių ir tikybų žmonės.

Madison Square Gardeno 
mitinge, apart kitų, kalbės 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentas Henry A. Wallace, bu- jU(jjs 
vęs ambasadoriumi Sovietų j 
Sąjungai Joseph E. Davies, So- (jžių ir gėrimų. Pasilinksmini- 
vietų Sąjungos ambasadorius mas })US jj-j vėlybos nakties. 
Jungtinėms Valstijoms Maksi- Norintieji dalyvauti, malonėki

te iš anksto įsigyti įžangos ti
kietus, kurių kaina tik 35c.

Vakarėlį rengia LLD 1-ma 
kuopa. Nariai ir rėmėjai malo
nėkite dalyvauti šiame LLD 1 
kuopos metiniame parengime.

Komisija.

šeštadienį, lapkričio (Nov.) 
14-tą, 7:30 vai. vakaro, Lais
vės svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, įvyks puikus va
karėlis su įvairiais pamargini- 
mais. Pirmiau bus rodomas 

, o po tam muzika ir šo
kiai. Dar prie to bus užkan-

sky-

kai-

laivių gamyboj, o
Edvardas dar lan-

> mo-
bet abu

bą, o

Adeikis, Alfredas R. Adeikis, ir 
Arturas R. Petriką.

antras mo
kyklą paliko ir ei
na į aktyvią kovą 
naikinti fašizmo.

Broliai Adeikiai 
yra vieninteliai sū
nūs V a j O los ir Edvardas E. 
Stanlio Adeikių, 
pažangiai Brooklyno visuome
nei gerai žinomų draugų.

Arturas R. Petriką, K. Pet- 
rikienės ir Dr. A. Petrikus sū
nus, baigia technikos mokyklą 
ir gale gruodžio mėnesio, taip
gi ruošiasi užsivilkti Dėdės Ša
mo uniformą.

Šie trys jaunuoliai nuo kūdi
kystės dienų buvo artimi drau
gai, gi dabar, tūlam laikui, 
turės išsiskirti, bet jie pasiryžę 
sugrįžti laimėtojais.

Teisme Už Karveli
William Brandkamp buvo 

pastebėtas St. James Parke, 
Bronx, pasiimant vieną karve
lį ir nešantis namo. Jį sulaikė. 
Jis tikrino, kad karvelis jo, 
bet sulaikiusiem atrodė neda- 
leistina, kad jis galėtų iš apie 
60 karvelių atskirti, kuris jo. 
Dalykas atsidūrė teisme, kur 
jis lengvai įrodė, kaip jis pa
žįsta savo karvelį, o karvelis 
.ii-

mas Litvinovas. Jų prakalbos 
bus perduodamos radijo ban
gomis stoties WNEW ryšiais, 
nuo 5 iki 6 vai.

Mitingo rengėjuose - rėmė
juose yra eilės šalių ambasa
doriai, tame skaičiuje ir Chini- 
jos, taipgi J. V. senatoriai: 
Claude Pepper, Floridos, ku
ris ir kalbės mitinge; Arthur 
Kapper iš Kansas, Theodore 
Green iš Rhode Island, Joseph 
P. Guffey iš Pennsylvanijos, 
Kenneth McKellar iš Tennes
see, James E. Murray iš Mon
tanos. Rėmėjuose taipgi yra 
eilės miestų majorai.

Salės durys atsidarys 1-mą 
valandą, mitingo pradžia 2 v. 
Bilietų kasa atsidarys 12-tą.

Šokiai Sekmadieniais
Liet. Amer. Piliečių Kliube, 

280 Union Avė., per visą lap
kričio mėnesį bus šokiai prie 
puikios Joe Thomas orkestros, 
— nuo 7 iki 12 vai. Nemokan
čius gerai šokti galės pamo
kint dvi jaunos merginos: Bi
rutė Babarskaitė ir Irene Jo- 
naiČiūtė, kurios šiuose šokiuo
se bus instruktorės. Š.l

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius 
ųaujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

su

I * LIETUVIŠKAS * g 

l TRAKTYRIUS { 
§ (VALGYKLA IR ALINE) g 
S Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių L 
g Vynų ir Degtinės S 
j Importuotų ir Vietinių o 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g
I JUOZAS ZEIDAT | 
g Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

tu pasirodys lapkričio 7-tą, 
Brooklyno Muziejaus Lecture 
Hall, Washington Ave ir East
ern Parkway, Brooklyne. 
džia lygiai 2 :30 po piet.

Jos dainuos Brooklyno 
ziejaus suruoštoj Sovietų
jungos pagarbai programoj, 
kuri bus pirma iš trijų pašvęs
tų Sovietų Sąjungai ir pirma 
iš rengsimų per visą sezoną 
pagarbai Jungtinių Tautų, šios 
programos suruošimui vadova
vo Mr. David Le Vita, muzie- 
j a’us muziko 1 ogistas.

šioj programoj, lapkričio 7- 
tą, apart mūsų Balso Trijeto 
— Aldonos Anderson - Žilins
kaitės, Aldonos Klimaitės ir 
Susanos Kazokytės, vadovybėj 
B. L. šalinaitės — garsusis Uk
rainą Leontovičiaus Choras 
dainuos Sovietų Sąjungos dai
nas, o trijetas dainuos 
sios Rusijos dainas, 
išstos pasipuošusios 
kostiumais. Taipgi 
Balalaikų Ensamblis.

Lapkričio 14-tos programoj 
bus Sovietų judis, o 21-mą — 
rusų liaudies šokiai.

Gruodžio mėnesį bus prog
rama pagarbai Chinijos, toliau 
Indijos, Laisvų Balkanų, Af
rikos, Lotynų ir šiaurių Ame
riką.

seno- 
Merginos 
tautiniais 
skambins

Jungtinių Valstijų Maritime 
Service atsišaukė gauti 250 
vyrų šią savaitę ir 500 sekamą 
savaitę lavintis į jūrininkus.

Per liaudies mokyklas su
rinkta 3,000 radijų vartojimui 
karui radijušų lavinimo cent
re, New Yorke.

PENKTA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

Artkino ir Anglo-American perstatoj
Giliai Sujudinanti Drama Sovietų “Sergeant York”!

“In The Rear of The Enemy”
(Anglų Kalboj)

Ekstra įdomumai “War Against Children,” “Accordian 
Serenade” ir “More About Me,” John’o Drinkwater’io 
pasikalbėjimas su George Bernard Shaw.

Taipgi: “A Nation Dances”—pirmieji tikri paveikslai 
Maskvos šokių Festival^.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M.

STANLEY THEATRE "“SJ’sS ”■'

Lietuvi y Kūro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVėrgreen 7-1661 '

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

• Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR •

Užeikite ir apžiūrėkite mūsų
Speciali kareiviams dovanų departmentą

Maži rankpinigiai palaikys bl daiktą.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

Vnj-THIN* AAMONA VMI-THIN* RAPĮtV* •

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •
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