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James Farley tikrai meškiš
kai patarnavo Demokratų Par
tijai. Jis tiesiog iškasė jai gi
lią duobę. Ypatingai New 
Yorke šis nachalas privirė 
daug bjaurios košės tai parti
jai.

Dabar neliko jokios abejo
nės, kad New Yorke demokra
tai būtų laimėję, jeigu būtų 
pastatę kandidatu senatorių 
Meadą. J j būtų rėmus Darbo
Partija. Veikiausia ir komu
nistai nebūtų statę savo kan
didato.

Būtų buvęs sudarytas dide
lis pažangus frontas.

Matyt, tas pats Farley taip 
suėstas neapykantos Roosevel- 
tui, jog žada tą visą partiją, 
jeigu jis pajėgs, palaidoti ke
lioms dešimtims metų. Sako
ma, kad jis jau rengiasi, suka 
mašiną 1944 metų prezidenti
niams rinkimams.

Vėl jis bandys demokra
tams užkarti kokį nors reakci
nį kandidatą, kurio negalės 
remti darbo žmonės.

Ir už šių rinkimų prakišimą 
jis kaltina Rooseveltą, o ne sa
ve, ne savo piktą politiką. 
Girdi, žmonės nepritaria Roo- 
sevelto liberalizmui, todėl ša
linasi nuo demokratų partijos 
>r jos kandidatų. ,

Tiek daug ir tiek gražių 
didvyriškų atsižymėjimų jau 
yra parodę jauni Lietuvos 
sūnūs, kurie tarnauja Raudo
nojoje Armijoje, jog skaitant 
apie juos, klausant jų balso, 
kiekvieno doro lietuvio gyslose 
užverda lietuviškas kraujas.

Mes jais didžiuojamės. Mes! 
juos sveikiname. Jie sako:! 
“Mes išvysime iš Lietuvos na
cius žudikus!”

Mes atsakome: Geriausio 
pasisekimo jums, didvyriai, 
prakilnieji Lietuvos sūnūs!

Bet šis tų karių pasiaukoji
mas didžiajam lietuvių tautos 
idealui nei kiek nesujaudina 
nacizmu užsinuodijusių kleri-! 
kalu, menševiku, smetonininku i 
spaudos redaktorių. Nė žo
džiu apie juos jie neprisime
na, nė pusiau lūpų jų nepa
sveikina Grigaičiai, Michelso- 
nai, šimučiai, Tysliavos, LauČ- 
kos, Bajorai.

Kaip keista, kaip žmonės 
amžinai sugenda!

Kai tauta merdi, kai tauta 
vaitoja po kruvina amžino, 
barbariško priešo kurka, kai 
drąsieji tos tautos sūnūs ko
voja ir miršta už jos išlaisvi
nimą, tie redaktoriai, tie žmo
nės, tie sutvėrimai nesuranda 
žodžių juos paguosti, juos pa
drąsinti, juos pasveikinti!

Tai šitaip sukaneveikia žmo
nes hitlerinė propaganda. Už
šaldė jų gyslose krauja. Pa
daro juos beširdžiais. Paver-į 
čia juos paprastais žvėrimis 
žmogaus kailyje.

So. Bostono “Darbininkas” 
lapkričio 6 dieną patalpino il
gą raštą ir garsiai pasveikino 
brooklynietį Drake (Dragū
ną). Girdi, tas vyras tapo iš
rinktas į Jungtinių Valstijų 
kongresą.

Čia jau troškimas pralenkė 
protą. Nors, tiesa, Drake ne
paprastai daug balsų gavo, 
bet išrinktas nebuvo.

Drake galėjo būti išrinktas 
ir būtų buvęs išrinktas, jeigu 
jis nebūtų susidėjęs su fašis
tais. Jeigu jisai būtų buvęs 
nuoširdus šio karo rėmėjas ir 
aiškiai atsistojęs darbo žmo
nių pusėje, jį būtų parėmus 
tame distrikte Darbo Partija.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
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VOKIEČIAI PRARADO 8 MILIŪNUS
KARIŲ SOVIETINIAME FRONTE

Sovietai Atėmę Kelis 
Tvirtoviškus Punktus 

Iš Hitlerininku
Maskva.— Sovietų komi

sarų pirmininkas Juozas 
Stalinas, kalbėdamas Sovie
tinės Revoliucijos 25-kių 
metų sukakties proga, pa
reiškė, kad talkininkai “an
ksčiau ar vėliau” atidarys 
antrą frontą prieš nacius.

Raudonoji Armija išmušė 
iš veikimo daugiau kaip aš
tuonis miilonus priešų ka
reivių ir oficierių, kaip nu
rodė Stalinas savo kalboje 
Maskvos Sovietui.

STALINO KALBA
“Draugai, šiandien mes 

minime Spalių Revoliucijos 
25-kių metų sukaktį mūsų 
šalyje.

25-ki metai praėjo nuo to 
laiko, kai sovietinė santvar
ka buvo įsteigta mūsų šaly
je. Dabar mes stovime ant 
dvidešimt šeštų sovietinės 
santvarkos gyvavimo metų 
slenksčio. Susirinkimuose 
laikomuose Spalių Revoliu
cijai pagerbti paprastai yra 
patiekiama valstybinių ir 
partijinių organizacijų nu
eito kelio pasekmių santrau
ka.

Leiskite man pranešti 
jums praeitų metų pasek
mes, nuo pernykščio lapkri
čio iki šio lapkričio mėn.

Valstybės ir partijos or
ganizacijos darbas vyriau
siai buvo varoma dviem ke
liais-—tai buvo, iš vienos pu
sės, vadovavimas taikiai kū
rybai ir organizacijai stip
rios mūsų frontams užnu- 
garės, o iš antros pusės, va
dovavimas sudarymui mūsų 
Raudonosios Armijos de- 
fensyvių ir ofensyvių veiks-' 
mų.

Vadovaujančiųjų mūsų or
ganizacijų ramiosios kūry
bos darbas šiuo laikotarpiu 
pasireiškė mūsų karinių ir 
civilių pramonių išvystyme 
rytinėje mūsų krašto srity
je, darbininkų ir įrengimų 
perkraustyme ir įsteigime 
naujose srityse, užsėtų plo
tų ir žiemkenčių javų der
liuje, pamatiniuose mūsų 
frontui dirbančių įmonių 
pagerinimuose ir darbo ir 
drausmės sustiprinime už- 
nugarėje.

Reikia pasakyti, jog tai 
buvo sunkiausias ir pai
niausias organizacinis dar
bas ekonominėms ir valdi
nėms mūsų organizacijoms 
plačiąja papėde, įimant ir 
geležinkelių važiotę.

Mes, tačiaus, nugalėjome 
sunkenybes, ir mūsų fabri
kai, kolektyviai ir valstybi
niai ūkiai, nežiūrint karo 
meto keblumų, be abejo, ga
na gerai dirba.

Kariniai mūsų fabrikai ir 
įmonės teisingai ir sėkmin
gai patiekia Raudonajai Ar
mijai kanuoles, mortiras, or
laivius, tankus, kulkasvai- 
džius ir kitus ginklus. Ko
lektyviai ir valstybiniai mū-

Juozas Stalinas

ROOSEVELT SAKO, TAI 
BUS ANTRO FRONTO 

PAGALBA. RUSIJAI

sų ūkiai pilnai parūpina 
Raudonajai Armijai maistą 
ir mūsų pramonei — žalią
sias medžiagas, ir galima 
pasakyti, jog naminis mū
sų krašto frontas yra taip 
stipriai ir tvirtai suorgani
zuotas, kaip dar niekada 
pirmiau.

Kaip pasekmė šio garbin
go organizacinio ir kūrybi
nio darbo, . mūsų krašto 
žmonės išmoko skirtingai 
veikt,pasidarė disciplinuote- 
sni (drausmingesni) ir iš
moko dirbt kariniu būdu. 
Jie suprato savo pareigą ir 
atsakomybę tėvynei ir savo 
gynėjams fronte, Raudona
jai Armijai.

Mūsų krašte dabar vis 
mažiau ir mažiau telieka 
tinginių ir valkatų, neturin
čių jokio pilietinės pareigos 
jausmo. Vis daugiau ir dau
giau randas organizuotų ir 
disciplinuotų žmonių, kurie 
pilni pilietinės pareigos jau
smo.

Praeiti metai buvo ne tik 
ramios kūrybos metai, bet 
tuo pačiu laiku patriotinio 
karo metai prieš vokiečius į- 
siveržėlius, kurie pasalomis 
užpuolė mūsų kraštą.

Kariniai praeitų metų 
veiksmai Sovietų-vokiečių 
fronte galima padalint į du 
laikotarpiu.

Pirmasis laikotarpis tai 
daugiausiai buvo žiemos lai
kotarpis, kuomet Raudonoji 
Armija, atmušus vokiečių 
darytas atakas prieš Mas
kvą, perėmė iniciatyvą j sa
vo rankas ir perėjo į ofen- 
syvą, šalin nuvydama vokie
čių kariuomenę ir per ketu
ris mėnesius kai kuriose 
vietose nužygiuodama dau
giau kaip 240 mylių pirmyn.

Antrasis laikotarpis tai 
buvo vasaros laikotarpis, 
kuomet vokiečių fašistų ka
riuomenė, pasinaudodama 
antro fronto nebuvimu ir 
mesdama paskutinius savo 
atsarginius (rezervus) į 
mūšius, prakirto frontą pie- 
tiniai-vakarine kryptimi ir

paėmė iniciatyvą į savo ran
kos, per penkis mėnesius 
kai kuriose vietose prasi- 
briaudama pirmyn net iki 
350 mylių. > j

RAUDONOJI ARMIJA 
PARODĖ, KAD GALIMA 

VOKIEČIUS SUMUŠT
Aš norėčiau pasakyt, jog 

kariniai veiksmai pirmuoju 
laikotarpiu buvo ypač sek* 
mingi. Raudonosios Armijos 
veiksmai Rostovo, Tūlos, 
Kalugos srityse, ties Mozdo- 
ku ir Tichvino ir Leningra
do srityje parodė eilę reikš
mingų faktų.

Jie pirmučiausiai parodė, 
jog Raudonoji Armija ir ko
vingi jos kadrai išaugo į 
rimtą jėgą, galinčią ne tik 
atsilaikyt prieš vokiečių fa
šistų kariuomenės spaudi
mą, bet taip pat ir suplieki 
ją atvirame mūšyje ir nu- 
vyt atgal.

Antra, tie faktai taipgi 
įrodė, jog vokiečių fašistų 
kariuomenė, nežiūrint viso 
savo užsispyrimo, turi rim
tų organinių ydų, kurios, 
prie tam tikrų palankių 
Raudonajai Armijai sąlygų, 
privestų prie vokiečių su
mušimo. .

Tai negali būti laikoma 
atsitiktinu dalyku, kad vo
kiečiu kariuomenė, perga
lingai permaršavus per visą 
(vakarinę) Europą ir vienu 
smūgiu sumušus francūzų 
kariuomenę, laikytą pirmo
sios rūšies armija, tik mūsų 
krašte tegalėjo susidurt su 
rimtu pasipriešinimu. Jie 
čia ne tik susidūrė su pasi
priešinimu, bet taip pat bu
vo priversti Raudon. Ar* 
mijos Smūgiais pasitraukt 
daugiau kaip 460 kilometrų 
iš savo pirmiau užimtų po
zicijų ir pasitraukimo kelyj 
palikt milžinišką daugį ka- 
nuolių, kulkasvaidžių ir 
amunicijos.

Šio fakto negalima išaiš
kint vien tiktai žieminėmis 
karo sąlygomis.

Antrąjį karo laikotarpį 
Sovietų-vokiečių fronte at-

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė išmušė vokiečius 
iš kelių pozicijų Stalingrade.

Du šarvuoti sovietiniai 
traukiniai didžiosiomis ka- 
nuolėmis sudaužė 10 nacių 
tankų ir šarvuotų automo
bilių ties Nalčiku, Kaukaze, 
ir išvaikė apie dvi kuopas 
priešų pėstininkų; bet vo
kiečiai su tankais vis dar 
atakuoja raudonarmiečius 
Nalčiko srityje linkui Or- 
džonikidzes.

Į šiaurių rytus nuo Tuap
se, Juodosios Jūros uosto, 
Sovietų kariuomenė naikino 
apsuptus nacius. Viename 
šio fronto sektoriuje rau
donarmiečiai atėmė iš prie-į 
šų kaima kalnuose.

Vokiečiai tebėra visai su
laikyti Mozdoko srityje, 
Viduriniame Kaukaze.

Šiaurinėje Stalingrado fa
brikų dalyje , sovietinė ka- 
riuoūienė 7 atėmė iŠ -hitleri
ninkų dvi apdrūtintas pozi
cijas ir sunaikino kuopą 
priešų.

Pietinėje Stalingrado da
lyje raudonarmiečiai išdau
žė devynis nacių apsitvirti- 
nimus. Į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado sovietinės 
kanuolės ir mortiros sunai
kino aštuonis fašistų for
tus, penkias, kanuolių bate
rijas ir apie 1,000 hitleri
ninku. €

Didelis Skaičius 
Vokiečių Atsisako 
Kariaut Prieš Sov.

New Yorkan atėjo vieno 
norvego laiškas, kuris sako, 
jog naciai šiaurinėje Norve
gijoje privarė į baudžiamą
sias koncentracijos stovyk
las didelį skaičių vokiečių 
kareivių, kurie atsisakė va
žiuot karo frontan prieš So
vietus.

Praeitą vasarą daugelis 
vokiečių kareivių mažomis 
grupėmis, po du-tris, pabė
go iš Norvegijos į Sovietų 
Sąjungą, kaip teigia tas 
laiškas.

Cairo, Egiptas. — Ame
rikiečių lakūnai per mėnesį 
ir penkias dienas Egipto 
fronte sunaikino 45 fašistų 
orlaivius, o savo neteko tik
tai šešių orlaivių.

žymėjo palankios vokiečiam 
sąlygos, iniciatyvos perėji
mas į vokiečių rankas, mū
sų fronto pralaužimas piet
vakarine kryptim, vokiečių 
kariuomenės žygiavimas 
pirmyn ir jų pasiekimas Vo
ronežo, Stalingrado, Novo- 
rossiisko, Piatigorsko ir 
Mozdoko sričių.
(Daugiau bus kitame num.)

Washington. — Jungti
nių Valstijų kariuomenė ir; 
laivyno ir orlaivyno jėgos i 
įsiveržė į Francijos koloni-1 
jas šiaurinėje ir vakarinėje 
Afrikoje, kaip buvo oficia
liai pranešta lapkr. 7 d.

Vyriausis to žygio ko- 
mandierius yra generolas 
Dwight Einsenhower.

Prez. Rooseveltas atsišau

kimas.
Su Afrikon iškeliamomis 

karinėmis amerikiečių jė
gomis bendradarbiauja An
glijos laivynas ir orlaivy- 
nas. Neužilgo ten bus at* 
siustą ir stambus skaičius 
anglų kariuomenės.

Savo atsišaukime prez. 
Rooseveltas užtikrina Pran
cūzus, jog talkininkai nesie

kė francūzų kalba per ra- kia prijungt sau jokių 
diją į Francijos žmones, Francijos žemių Afrikoje ir
pranešdamas įsiveržimo tik* atvyksta ten kaipo draugai 
sius, būtent: padėjėjai laimėt kovą prieš

Užkirst fašistų Ašiai ke-fašistų Ašį ir tuo būdu iš- 
lią, kad jie negalėtų užimt laisvint pačią Franciją. 
jokių žemių Šiaurinėje ar | Gen. Eisenhower kreipėsi 
vakarinėje Afrikoje. : į francūzų Afrikos gyvento-

Neleist Ašiai panaudot jus su panašiu užtikrinimu.
Afriką kaipo papėdę ata-! Amerikiečių kariuomenės 
koms prieš amerikinius kra- iškėlime ten dalyvauja 63 . 
štus. .kariniai talkininkų laivai.

Suteikt antro fronto pa-! Įžiūrima, jog toliau bus 
galbą “didvyriškiems mūsų daromas talkininkų įsiver-' 
talkininkams Rusijoj,” kaip žimas iš šiaurinės Afrikos į 
sako Baltojo Rūmo pareis- Italiją.

NACIAI GALVATRŪKČIAIS
BĖGA J LIBIJA

Cairo, Egiptas. — Vokie
čių kariuomenė galvatrūk
čiais bėga nuo anglų per 
šiaurinį Egiptą į vakarus, 
linkui Libijos, ir priekiniai 
nacių armijoj daliniai jau 
pasiekė Bagbag - Halfaya- 
Solum sritį, prie Libijos sie
nos, 240 mylių į vakarus 
nuo Alamein. Motorizuota
anglų kariuomenė, koman
duojama generolo B. L. 
Montgomery, ir pulkai ang
lų ir amerikiečių orlaivių 
neatlaidžiai vejasi vokiečius 
ir stengiasi užkirst jiem pa
bėgimą. Visi nacių bėgimo 
keliai užversti jų lavonais 
ir sudaužytais bei sudegin
tais tankais, šarvuotais au
tomobiliais ir trokais.

Jau suskaityta 20 tūks
tančių paimtų nelaisvėn hit
lerininkų, ir manoma, jog 
iš buvusios 140 tūkstančių 
vokiečių Rommelio armijos 
telikę tik 20 tūkstančių.

Bėgdami trokais ir auto
mobiliais, naciai paliko pie
tiniame fronto gale 75 tūk
stančius italų, kuriuos ang
lai faktinai esą apsupę. 
United Press rašo, kad tie 
italai tiktai laukia pasida
vimo. Anglai taip daug su
ima italų, kad nepaspėja su
skaityti.

Anglų ir amerikiečių or-

rauja Egipto ir Libijos ore 
ir turi daug daugiau tankų 
ir kanuolių. Amerikos tan
kai pasirodo genesni už vo
kiečių.

Naciai prarado jau 350 
tankų, 400 kanuolių ir tūks
tančius trokų. Kai kurie vo
kiečių tankai sustojo dėl ga
zolino stokos ir taip buvo
anglų paimti.

Anglijos Orlaiviai vėl 
Bombardavo Italiją 
London, lapkr. 8. — An

glų orlaiviai pleškino uosto 
miestą Genoa ir kitus kari
nius taikinius šiaurinėje I- 
talijoje.
Amerikos Bombanešiai Ar
dė Nacių Submarinų Centrą

Didieji Amerikos bomba
nešiai triuškino nacių sub
marinų stovyklą Breste, 
ir nušovė žemyn keturis vo
kiečių orlaivius. Visi ameri
kiniai bombanešiai sugrįžo 
Anglijon. Vokiečiai nušovė 
žemyn tik vieną nedidelį 
lėktuvą kovotoją.

Amerikiečiai Atme’ė 
Japonus Tolyn Atgal
Washington. — Amerikos

laiviai, pildami ugnį į vokie- kariuomenė Guadalcanal Ša
čių kariuomenės ir įrengi- loję atakavo japonus ir pa- 
mų subūrimus Bag-Bage ir žygiavo pirmyn į rytus nuo 
Halfaya, užkūrė 20 sųiarkių Henderson orlaivių stovyk* 
gaisrų. los.

Jungtinių Valstijų lakū
nai pleškino fašistų laivus 
Tobruke ir sunkiai sužalo
jo vieną prekinį laivą, o 
Bengazi sunaikino didelį ži
balinį priešų laivą.

Anglai ir amerikiečiai vy-1 orlaiviai.

Nuo rugp. 7 d. amerikie
čiai Tulagi - Guadalcanal 
srity j užmušė 5,188 japonus, 
kaip rodo suskaityti jų la

vonai. Vien spalių mėnesį 
buvo sunaikinta 369 japonų 
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Šaukia Pagelbon Sovietų Sąjungai
Londone Įvyko susirinkimas. Rabinas 

J. H. Hertz atsišaukė Į viso pasaulio žy
dus prašydamas, kad jie teiktų visokią 
pagelbą Sovietų Sąjungai. Jis sakė, “So
vietų Sąjungoj, pirmoj šalyj pasaulyje, 
buvo panaikintas anti-semitizmas.” Jis 
sakė, kad Sovietų Sąjunga suteikė perga- 

► lę Jungtinėms Tautoms ir ant daugelio 
metų sutrumpino karą, o kartu ir žmo
nijos kančias.

Įdomu tas, kad susirinkimą, kuris bu
vo surengtas pagelbai Sovietų Sąjungos, 
atidarė Chelmsfordo vyskupas, kuris 
tr/ ;?e kitko pasakė: “Jeigu Rusija nebū
ta -sį mums į pagelbą, tai karas būtų 

e -y : u’g metų, bet šiandien visos 
' * :;s pasikeitė i mūsų pergalę.” 

K. p matome, tai žmonės toli stovinti 
1 o darbininkų dalykus teisingai supran
ta. Reikia stebėtis iš tų darbo žmonių, 
Kurie, būdami vargšais, o pasiduoda pro- 
nacių propagandai ir dar vis neapkenčia 
Sovietų Sąjungą, kuri už mūsų laisvę ir 
teisę gyventi tiek daug jau aukų padėjo.

Komisija Tyrimui Nacių Budeliškų 
žygių

Aukščiausias Sovietas Sovietų Sąjun
gos paskyrė komisiją ištyrimui budeliškų 
nacių ir jų talkininkų žvėriškų žygių. 
Kaip tik Raudonoji Armija ištrenks 
priešus iš vienos ar kitos srities, tai vie
tos gyventojai ir Sovietų org^iai surinks 
visas žinias apie nacių ir jų talkininkų 
budeliškus žygius ir su šia komisija pa
skelbs pasauliui.

Komisija veiks vadovystėj darbo unijų 
pirmininko Šverniko. Į komisiją paskirta 
akademikai Burdenko ir Vedienev, žy
mi lakūnė Gruzodubova, Leningrado vei
kėjas ždanovas, Kijevo metropolitas Ni
kolai, akademikai Lisenko ir Tarle ir 
rašytojas Aleksei Tolstoi.

Ši komisija surinks ne vien žinias apie 
nacių budeliškus žygius, bet ir žinias a- 
pie nacius kaltininkus, kurie turės būti 
baudžiami, kaip tik paklius į Jungtinių 
Tautų rankas.

Neriasi iš Kailio Gelbėdami Nacį
Lietuviški pro-naciai neriasi iš kailio 

teisindami Hitlerio agentą Rudolfą Hes- 
są. “Keleivis” net tauškia, kad jeigu jau 
bausti budelį Hessą, tai kodėl tada “ne
pakarti keletą japonų Maskvoj?” Mat, 
Sovietų Sąjunga nėra kare su Japonijos 
imperialistais, Maskvoj yra Japonijos at
stovai. “Keleivio” pro-naciai susirado ci
tatą vietos laikraštyj, kuris plusta So
vietų Sąjungą.

Iš rimto dalyko pro-naciai bando pa- 
į daryti maišatienę. Aišku, kad nei Sovie

tų Sąjunga reikalauja iš Jungtinių Val
stijų, kad Washingtone pakartų Finlian- 
dijos fašistų atstovą, nors tam ji turi 
daugiau pamato, nes iš Finliandijos or- 
laukių ir bazių naciai ir fašistai finai 
skandina ir Amerikos laivus, neigi Jung. 
Valstijos gali to reikalauti iš SSSR, kas 

’liečia Japonijos imperialistų atstovus. Su 
Japor 'jos imperialistais bus nesunku už
baigti, k.ip užbaigsime su Hitleriu.

Sovietų Sąjungos vyriausybė ir liaudis 
labai gerai žino, kas yra Japonija ir jos 
imperializmas. Ji pirmoji išstojo prieš 
Japonijos užpuolimą ant Mandžurijos. Ji 
1938 metais krušino Japonijos samurajus 
prie Zaoziornaja, 1939 metais per kelis 
mėnesius Mongolijos Liaudies Respubli
ką gindama ir per daug metų vesdama 
apgynimą savo sienų nuo samurajų už
puolimo, tai yra tada, kada “Keleivis” ir 
kiti pronaciai džiaugėsi Japonijos užpuo
limais.

Žiaurus Karas Nesulaiko 
Sovietų Kultūros

Milžiniško progreso Sovietų Sąjunga 
atsiekė kiekvienoj srity j. Per 25-kis me
tus Sovietų Sąjungoj buvo išleista 9,000 
milionų knygų ir brošiūrų. Jeigu paly
ginti tą su caristinės Rusijos laikais, tai 
kas metai buvo pagaminta aštuonis kar
tus knygų ir keturiolika kartų laikraščių 
daugiau, kaip prie caro.

Sovietų Sąjungoj knygos yra spausdi
namos 100 skirtingų kalbų, jų tarpe 40- 
tyj kalbų tų tautelių, kurios pirm revo
liucijos neturėjo savo raidyno, kaip tai 
kalmukai, nanai, koriakai, tališiai ir ki
ti.

Markso, Engelso, Lenino ir Stalino ra
štai išleisti 727,000,000 kopijų kiekyj. Sta
lino raštai yra išleisti 100-te kalbų, 420,- 
000,000 kopijų skaičiuje.

Puškino raštai yra išleisti 72-se kal
bose, 30,000,000 kopijų skaičiuje. Maksi
mo Gorkio raštai išleisti 65-ose kalbo
se, 41,000,000 kopijų kiekyj.

Toki veikalai, kaip N. Ostrovskio — 
“Kaip Užsiartavojo Plienas” atspausdin
ta 2,500,000 kopijų; Šolochovo—“Ramiai 
Plaukia Donas” buvo net 86 kartus per
spausdintas.

Žiaurus Hitlerio ir jo talkininkų už
puolimas ant Sovietų Sąjungos privertė 
visą šalį stoti kovon ir gaminti karui. 
Vienok Sovietų Sąjungos liaudis randa 
galimybės gaminti ne vien tankus, ka- 
nuoles, lėktuvus, kitus ginklus, bet ir sa
vo kultūrą plėsti. Šio baisaus karo są
lygose Sovietų Sąjunga išleido 350,000,- 
000 kopijų įvairių knygų ir brošiūrų. So
vietų Sąjungos premjero ir karo komisa
ro Juoz'o Stalino kalbos buvo išleista 39,- 
000,000 kopijų kiekyj.

Bjauriausia Veidmainystė
Japonijos samurajui siekia pavergti 

Chiniją ir jos žmones padaryti savo ver
gais. Bet Chinija milžiniška šalis, jos 
gyventojai sudaro apie 400 milionų. Tai 
milžiniška jėga, kuri jau šešti metai ve
da už savo laisvę karą prieš Japonijos 
imperializmą.

Žmonių apgavimui pavergtoj Chinijos 
dalyj Japonija sudarė neva chinų “val
džią.” Toji valdžia tikrumoj yra Chinijos 
liaudies tokis pat priešas, kaip ir Japoni
jos samurajai. Bet-gi apgavimui žmonių 
ji išleido net “Chinijos pinigus” su Dr. 
Sun-Yat-Seno paveikslu.

Dr. Sun-Yat-sen buvo griežtas užsienio 
imperializmo priešas, jis buvo draugas 
Sovietų Sąjungos, palaikė artimus ryšius 
su Leninu ir siekė Chinijos išlaisvinimo 
iš po užsienio imperialistų jungo. Jis yra 
miręs 1925 metais, bet jis yra mylimas 
Chinų liaudies. Japonijos imperialistai ir 
Kvislingai įdedami jo paveikslą mano 
apgaus Chinijos žmones. Bet jiems tas 
nepavyks!

Panašiai daro visi liaudies nepriete
liai. Jeigu mes paimsime Jungtinėse Val
stijose lietuvius hitlerininkus, tai nesun
ku matyti jų bjauriausia veidmainybė. 
Kada Hitlerio razbaininkai užpuolė Ta
rybų Lietuvą, viena nakčia degino 43- 
ris miestus ir miestelius, žmones žudė, 
tai “Keleivis,” “Sandara,” “Vienybė” ir 
kita pro-hitleriška spauda džiaugėsi, 
sveikino lietuviškus Kvislingus-Kubiliu- 
nus, pranašavo greitą Hitlerio laimėji
mą.

Dabar jie viešai tą negali daryti, nes 
Hitleris, Mussolinis ir Japonijos samu
rajai yar užpuolę ir mūsų kraštą-Jung- 
tines Valstijas. Jeigu jie ir dabar taip 
viešai skleistų nacių propagandą, tai 
mūsų šalies vyriausybė imtųsi prieš juos 
žygių. Dabar jie užsidėjo maskas, dabar 
jie neva kalba “už demokratiją”, bet tik
rumoj praveda Hitlerio planus, išstodami 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš antro fronto 
atidarymą, skaldydami Amerikoj lietuvių 
vienybę, kenkdami Jungtinių Tautų rei-> 
kalams.

“Naujienos” Kolionėmis 
Neišsiteisins

Faktų faktais buvo įrodyta, kad “Nau
jienos” yra Hitlerio liežuvis Amerikoj ir 
praveda nacių propagandą. Tą užsiginti 
jos negali, nes juodu ant balto įrodyta, 
kad jos tarnauja naciams. Jos spausdino 
Hitlerio agento Prano Ancevičiaus tele
gramas, jos persispausdindavo iš Hitle
rio gazietų ištisus straipsnius, jos talpino 
nacių “Laiškai iš Lietuvos,” jos talpino 
nacių propagandą “Laiškai iš Lisabono”, 
jos slepia hitlerininkų žiaurumą Lietuvoj, 
žmonių žudymą ir niekina Sovietų Sąjun
gą, Amerikos talkininkę. Aišku, kad tik

fiŽfŠ’VB'

Savaitės Apžvalga
Pajamų Mokesčių Sriubą 

Pajusime Visi
Namų tarnai, žemės ū- 

kio darbininkai, įstaigų 
patarnautojai, stenografis- 
tės ir galybės kitų žmonių, 
kurie iki šiol Jungtinėse 
Valstijose nesijautė esą mo
kesčių mokėtojai, nuo atei
nančių metų pradžios stai
ga pajus skausmą savo ki
šenėje, kada įsigalės naujas 
pajamų mokesčių bilius, ku
rį Prezidentas pasirašė pe
reitą savaitę. Mėgstantieji 
išsigerti, pypkoriai ir kelei
viai pradeda dar anksčiau 
mokėti aukštus karo iškaš- 
čius, nes taksų pakėlimas 
naujame įstatyme pradeda 
veikti nuo lapkričio 1 d.

Mokesčių ratos nuo asme
ninių pajamų, siekiančios 
nuo 1|9% ant pirmojo moke
sčiais apdedamo dolerio iki 
88% nuo šešių ar septynių 
skaitlinių aukštumo paja
mų, duos suprasti Amerikie
čiams, kad šiuo tarpu ir dar 
kurį laiką po karo nei vie
nas pilietis negalės 
krauti didelių turtų, 
tai būdavo sakoma.

to pieno milteliuose Tarybų 
Sąjungos karo našlaičiams 
penėti. Prie virš 500,000 
drapanų, pasiųstų į Tarybų 
Sąjungą nukentėjusiems 
nuo karo aprengti, Ameri
kos Raudonasis Kryžius pa
siuntė dar virš 500,000 vai
kų1 drapanų karo našlai
čiams aprengti. Į Tarybų 
Sąjungą pasiųsta vaistų, 
medikamentų, chirurgijos ir 
ligoninės reikmenų už dau
giau, kaip 4,000,000 dolerių 
ir “papildoma pagelba 4,- 
000,000 (keturių milionų) 
dolerių vertės siunčiama 
Rusijon, kaip tik susiras 
vietos laivuose ją pakrau
ti.”

susi- 
kaip

Prieš Diskriminacijos 
Praktiką

Prezidento Komitetas Ko
vai Prieš Diskriminaciją 
Darbuose buvo pavestas Vy
rų Pajėgos Komisijos ribo
se rūpintis ir tirti visus 
klausimus, kylančius iš rasi
nės, tikybinės, spalvos, tau
tinės kilmės ar ateivišku- 
mo diskriminacijos.

Tas Komitetas savo veik
los pranešimuose ir instruk
cijose nustatys tyrinėjimo 
procedūras ir skelbs, kaip 
atitaisyti skriaudas, o taip 
pat išvystys programą, kaip 
teisingai, be diskriminaci
jos įtraukti į' karo pramo
nę ir valstybės tarnybą vi
sus darbininkus.

Karo Darbas
Donald M. Nelson, Karo 

Gamybos Tarybos pirminin
kas, vienai spaudos konfe
rencijai sakė, kad daugiau 
negu vienas iš trijų šio kra
što gyventojų dar iki 1943 
metų galo dirbs karo gamy
boje arba tarnaus ginkluo
tose krašto pajėgose. Jis 
sakė, kad į tą apskaičiavi
mą yra įtraukti ir žemės ū-< 
kio darbininkai. Kada dau
giau kaip 44,000,000 žmonių 
dirbs karo darbuose, sakė 
toliau p. Nelson, civilio var
tojimo gamyba turės ir tu
ri būti sumažinta iki že
miausio laipsnio, koks tik 
yra galimas. Civilių Reik
menų Ofisas dabar daro są
rašus prekių, kurios skaito
ma absoliučiai reikalingos 
civiliams gyventojams.

Nuomų Kontrolė

Raudonojo ?Kryžiaus 
VęjMa

Dešimtis milionų chirur
ginių apvalkalų, pagamintų 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbo skyriuose sava-' 
norių darbininkų, jau pa
siųsta į Tarybų Sąjungą 
kareiviams sužeistiems prie 
Stalingrado ir kitur. Raudo
nasis Kryžius taip pat siun
čia 500,000 svarų nenugrieb

davimo, srityse, kur nuomos 
yra kontroliuojamos. Pa
tvarkymai numato, kokie 
reikalavimai turi būti išpil
dyti parduodant namus: 
sumokėti trečdalį namo pir
kimo kainos ir rduoti, po bu
to atsakymo, 3 mėnesius 
laiko nuomininkui dar gy
venti atsakytame bute. Kai
nų administratorius Hen
derson sakė, kad nauji pa
tvarkymai “žymiai prisidės 
prie ! sulaikymo ‘šiaudinio’ 
namų pardavimo su tikslu 
apeiti nuomų kontrolę.”

Britų naujausias bomberis “Lancaster.” Tai vienas moderniškiausių jų ir didžiau
siųjų bomberių. Jų anglai pagamina daug ir, pasiųsti ant Vokietijos miestų, jie 
padaro milžiniškų naciams nuostoliu.

nacių šalininkai dabar Amerikoj ir gali 
paskleisti Hitlerio propagandą.

Bet prispirtos prie sienos jos koliojasi, 
plūstasi ir tame kolionių tvane mano pa- ) 
slėpti savo hitlerišką veidą. Nepavyks!

“Naujienų” bosas kolioja kitus “dur
niais” ir patsai paslėpimui savo hitleriš
ko veido užsideda durnio maską. Jis nu
duoda literatiniu ablavuku ir savo nacių 
propagandą teisina tuo, kad New York 
“Times” išspausdino ištisą Hitlerio kal
bą, ir už tai niekas “Timesą” nevadina 
nacių propagandos skleidėju- Jįs bando 
lyginti prie to savo nacinę propagandą, 
kurią gavo nuo Hitleriu apmo^ąmo agen
to Prano Ancevičiaus ir kokio ten nacių
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Reikalas griežtai kontro
liuoti nuomas • smulkiųjų 
biznierių interesuose buvo 
pabrėžtas Kainų Adminis
tratoriaus pavaduotojo Paul 
A. Porter, Kainų Ad. Ofiso 
(OPA) nuomų skyriaus ve
dėjo. Duodamas savo paro
dymus už suteikimą Prezi
dentui įstatyme galios regu
liuoti nuomas visuose gyve
namuose ir prekybos na
muose, p. Porter sakė vie
nai Senato komisijai, kad 
visų rūšių smulkūs bizniai 
nukenčia nuo dabar esamos 
nuomų situacijos.

Karo Laivyno Vyrų 
Pajėga

Karo Laivyno sekreto
rius Knox leido mums pa
matyti augančia Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
pajėga. Jis pranešė visuo
menei, kad dabar trijuose 
karo laivyno skyriuose yra 
apie 1,300,000 vyrų; beveik 
vienas milionas Karo Lai
vyne, apie 200,000 Marinų 
Korpuse ir apie 110,000 Pa
kraščių Sargyboje.
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ŪTeLėS RIETUOSE

Drauge daktare, būkite 
toks geras ir praneškite 
man per “Laisvę” apie tuos 
įkirius parazitus, utėles ar 
erkes, kaip žmogui atsiran
da ant lyties plaukų ir labai 
kanda ir nepakenčiamai 

niežti.
Kaip žmogus jas gauna? 

Ar per lytišką susinešimą 
su ūtėliuota ypata? Ar taip 
kaip, kur išvietėj ar sėdy
nėj?

Prašau daktaro paaiškin
ti apie tai ir kaip nuo jų 
išsigydyti. Labai koktus da
lykas pasigavus tokį brū- 
dą. Tariu širdingai dėkui.

I

Atsakymas:
Utelėmis galima apsikrė- 

sti nuo kito bet kuriuo jūsų

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer
Tel.:

Ave. Newark, N. J.
Humooldt 2-7964

4 ounces. Suvilgę medvilnės 
gabalėlį, vilgykite utėlėtas 
vietas. Kai apdžiuvo, tai ap- 
tepkit baltąja gyvsidabrio 
mosčia— Ammoniated mer
cury ointment 10 per cent, 
1 ounce. Darykite taip bent 
kartą kas dieną, gal geriau 
prieš gult eisiant, per sa-

f
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Kainų Administravimo O-< paminėtu budu. Lytinis su- 
fisas išleido griežtus pa- į siglaudim^s yra paprastas 
tvarkymus, kaip užkirst ke- šaltinis. Bet bendrose išyie- 
.. , . . tese, viešose vietose, kur
lą apėjimui n mų o - vįsokįo svįeteli0 pereina, ir- 

roles su pagelba^ namų par- galima tų parazitų gau-

siglaudim^s yra paprastas

Jeigu nuo tų smarkių vai
stų oda įsijaudino ir parau
do, tai apleiskite porą die
nų, ir tuo tarpu tepliokite 
gliceriną. O paskui, jei utė
lės dar nevisai išnyko, ir 
vėl vilgykite Formalinu ir 
tepkite gyvojo sidabro mos
čia.

Yra ir kitokių preparatų, 
bet tūli jų labai smarkiai 
atsiduoda. Sakysim, papras
tas žibalas (kerosinas) arba 
benzinas yra geras vilgyti. 
Yra ir mosčių, kaip kad 
sieros mostis, bet ji irgi ne
gražiai kvepia. Tai pirmiau 
nurodyti preparatai gal bus 
tinkamiausi.

Beje, tų pačių utėlių atsi
kanda ir ant kojų. Tuo syk 
reikia nuskusti ir kojas ir 
paskui vartoti anuos anti
septikus.

ti.
Rietu utėlės labai atkak

lios ir atsparios. Jų negali
ma taip lengvai atsikratyti, 
kaip kad iš galvos bei dra
bužių.

Jei norite greitesnių tei
giamų pasėkų, tai gražiai 
ten nusiskuskite, gerai išsi- 
maudykite, išsimazgokite. 
Ir paskui ant tų vietų var
tokite kokį smarkų anti
septiką.

Sakysim, gaukite Formal
dehyde 3 per cent solution,

Livingston, N. J

“lietuvių informąęijų biuro.”
Aišku, kad tokis “Naujienų” palygini

mas yra vienas iš žiopliausių! Kiekvienas 
skaitydamas “Times” Hitlerio kalbą, ži
no, kad tai priešo kalba. Visai kas kita, 
kąi “Naujienos” talpina be jokių pasta
bų Hitlerio agento “žinias” arba kokio 
ten hitlerininkų biuro, kaipo informaciją. 
Jos rašo ir tvirtina, kad Lietuvoj laiko
mos per radijo paskaitos apie lietuvybę, 
kad per Kauno ir Vilniaus radiją per
duodamos lietuvių dainom ir visur Priker
gia, kad prie bolševikų tatai buvo už
drausta. Tokius nacių raštus talpindamos 
“Naujienos” ima UŽ juos ir atsakomybę. 
Ir nuo tos atsakomybes tas Hitlerio pro
pagandos liežuvis neišsisuks.

> i '

Ir Vėl Atlikom Dalį 
Savo Pareigų

Spalių 25 dieną, LDS 47 kp. 
turėjo savo parengimėlį Sovie
tų medikalės pagalbos naudai. 
Kadangi čia lietuvių mažai 
yra, tik apie 7 šeimos (gi prie 
Susivienijimo priklauso še
šios), tai neturim nei savo jo
kios svetainiukės, kur būt ga
lima daugiau svečių susiprašy
ti ir panašius parengimėlius 
tankiau ir skaitlingesniais pa
daryti. Dėlei to, turime pasi
tenkinti stubomis.

Šis parengimėlis taip jau 
buvo stuboje, ačiū draugui 
A. Palsonui, kuris suteikė sa
vo kambarius visai veltui. Ten 
įvykdėm savo garbingus pla
nus.

Mus labai džiugino draugai 
iš apylinkių susirinkę ii* mes 
jiems labai šiltai dėkingi, kad 
mus parėmė savo draugišku 
atsilankymu, o dar daugiau 
džiaugiamės, kad šukelėm pa
galbos Sovietų kovotojams 
$73. Tai argi nelinksma, kad 
toks stubinis suėjimas, arti 40 
draugių-gų, taip gražiai ir 
nuoširdžiai parėmė draugus 
herojus, draugus kovotojus už 
laisvę, gerbūvį mūsų ir viso 
pasaulio!

prg. Palsonas ne tik veltui 
suteikė savo kambarius, bet ir 
pats aukojo $5. Jo, gi sesutė 
senutė, virš 70 metelių amže
lio, irgi aukojo net $5. Gar
bė jums, nuoširdūs laisvės rė
mėjai.

šis suėjimas naudos davė 
$30, gi aukomis surinkta $40, 
o trys draugai žadėjo iš anks
to būti, bet nebuvo, jų $3 
taipgi pervedam kaipo auką

(Pąbąigą 5-tame pusi.)
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Kaip Buvo Paimti 
Žiemos Rūmai

1917 metais, po darbinin
kų ir kareivių demonstraci
jos, įvykusios liepos mėn., 
numalšinimo, kontr-revoliu- 
cinė Laikinoji vyriausybė, 
visa baltagvardiečių gauja 
su menševikais ir eserais 
drauge, užgriuvo ant bolše
vikų partijos. “Pravdos” re
dakcijos būstinė buvo su
daužyta, bolševikų laikraš
čiai uždaryti, prasidėjo 
raudongvardiečių nuginkla
vimas. Fronte ir užnugary
je įvyko daug areštų.

Liepos 7 buvo išleistas į- 
sakymas areštuoti Vladimi
rą Iljičių Leniną. Petrogra
do teismo palatos prokuro
ras pranešė, kad Leninas ir 
eilė kitų bolševikų traukia
mi teismo atsakomybėn “už 
valstybės išdavimą” ir už 
ginkluoto sukilimo organi
zavimą. Lenino kaltinimai 
buvo sufabrikuoti generolo 
Denikino štabe, remiantis 
šnipų ir provokatorių paro- 
dvmais.

Leninas buvo priverstas 
slapstytis. Iš pogrindžio 
V. I. Leninas per savo ge
riausius draugus ir moki
nius, per Staliną, Sverdlo
va, Molotovą, Ordžonikidzę 
vadovavo visai bolševikų 
partijai, kuri šitam periode 
iš visų jėgų rengėsi gink
luotam sukilimui.

Nelegalėse sąlygose įvy
kęs VI bolševikų partijos 
suvažiavimas (nuo liepos 26 
iki rugpjūčio 3) parengė 
partiją ginkluotam sukili
mui, socialistinei revoliuci
jai.

Suvažiavimo išleistas par
tijos manifestas į darbinin
kus, kareivius ir valstiečius, 
baigėsi žodžiais: “Tad ren
kitės naujiems mūšiams, 
mūsų narsieji draugai! At
kakliai, drąsiai ir ramiai, 
nepasiduodami provokaci
jai, kaupkite jėgas, rikiuo
kitės į kovotojų kolonas! 
Po partijos vėliava, proleta
rai ir kareiviai! Po mūsų 
vėliava, nrispaustasis kai
me !”

Bolševiku partija atlieka 
didžiulį darbą numaskuoda- 
ma buržuazinę Kerenskio 
valdžią ir jos ištikimuosius 
liokajus — menševikus ir 
eserus. Kiekvieną dieną, y- 
pač numalšinus Kornilovo 
maištą, bolševikų įtaka ma
sėse vis labiau didėjo. Rug
pjūčio 31 Petrogrado Tary
ba pasisako už bolševikų 
politika, menševikiškai ese- 
riškas Tarybos prezidiumas 
atsistatydina, nuvalydamas 
vieta bolševikams. Rugsėjo 
5 Maskvos darbininkų at
stovų Taryba pereina į bol
ševikų pusę.

V. I. Leninas, darydamas 
išvadas iš susidariusios pa
dėties, savo laiškuose, parti
jos Centraliniam Komitetui, 
rašė: “Gavę daugumą abie
jų sostinių Darbininku ir 
Kareivių Atstovų Tarybose, 
bolševikai gali ir turi vals
tybės vnldžią paimti į savo 
rankas.”

Visas partijos darbas bu
vo skirias sukilimo rengi
mui. Petrograde draugas 
Stalinas pasišaukdavo į sa
vo slaptą butą rajonų at
stovus ir instruktuodavo 
juos. Jis visai tiksliai nu
rodydavo, kokias dalis pa
rengti kovai, kokias įstai
gas rajone užimti, kaip per
tvarkyti organizacinį darbą. 
Ir j vietas buvo siunčiami 
slapti nurodymai. Kiekvie
nai organizacijai buvo duo
tas aiškus uždavinys. Pa
vyzdžiui, Bielorusijos parti
nei organizacijai, kurioje 
dirbo draugai Frunze ir 

Miasnikovas, buvo pasiūlyta 
išstatyti sargybas svarbiau
siuose keliuose, iš Vakaru 
fronto 'Kerenskiui į pagal
bą siunčiamiems ešalonams 
sustabdyti. Toks pat uždavi
nys buvo duotas ir Poliesės 
partijos komitetui, buvu
siam Homelio mieste. Ko
mitetui vadovavo drg. L. M. 
Kaganovičius. Pavolgiui, 
kur veikė Kuibiševas, buvo 
pavesta neleisti Kerenskiui 
panaudoti vietinius garni
zonus ir, antra, paimti į sa
vo rankas revoliucijai mais
to parengimą ir t.t.

Spalio 7 vakare Leninas 
sugrįžo į Petrogradą. Leni
no atvykimo metu tarptau
tinėje ir vidujinėje padėtyj 
įvyko pasikeitimų, kurie pa
keitė ir ginkluoto sukilimo 
klausimą:

1. Vokiečių laivyne, sto
vėjusiam Kylio uoste, įvyko 
jūrininkų sukilimas. Judėji
me dalyvavo apie 10 tūkst. 
jūrininkų.

2. Ir Prancūzijoj ir Ang
lijoj tuomet susidarė laiki
nė revoliucinė situacija.

3. Griežtai pasikeitė jė
gų santykis šalies viduje. Iš 
visur ėjo žinios apie didė
jančius valstiečių sukilimus, 
apie tautinio išsilaisvinimo 
sąjūdį ir apie bruzdėjimą 
kariuomenėje.

Iš antros pusės kontr-re- 
voliucija taip pat rengėsi ir 
visų pirma ji norėjo vokie
čiams atiduoti revoliucijos 
lopšinę — Petrogradą, kad 
vokišku imperialistiniu batu 
nuslopinti revoliuciją.

Spalio 10 Centralinio Ko
miteto posėdyje Leninas pa
darė pranešimą apie eina
mąjį momentą. “Politiniai 
imant, — pasakė jis, — vis
kas pribrendo valdžios per
ėmimui ... Reikia kalbėti a- 
pie techninę pusę. Štai kur 
visas reikalas.”

Sukilimas buvo numato
mas spalio 20. Tačiau niek
šingi išdavikai, biaurūs iš
davikai, Zinovjevas ir Ka
menevas parašė laišką į 
menševikų laikraštį “Nova- 
ja Žizn,” atidengdami gink
luoto sukilimo planą. Aišku, 
kad tuo pasinaudojo kontr- 
revoliucija ir iš savo pusės 
ėmė rengtis.

Petrogrado karo apygar
dos viršininkas Podpolkov- 
nikovas savo įsakyme reika
lavo: numalšinti kiekvieną 
išstojimą mieste, areštuoti 
visus, agituojančius už gin
kluotą sukilimą, miestą pa
skirstyti atskirais rajonais 
ir suorganizuoti ten raitelių i 
ir pėstininkų sargybas kiek
vienam sąmišiui nuslopinti, 
uždrausti visus mitingus ir 
susirinkimus. Iš artimiausių 
miestų į Petrogradą buvo 
sutrauktos junkerių mokyk* 
los, į frontą buvo išsiųsta 
telegrama, reikalaujant at
siųsti kariuomenės. Miesto 
savivaldybės milicija buvo 
perduota karinei vyriausy
bei. I pačia miliciją buvo 
įtraukta apie 600 karininkų, 
ištikimu Laikinajai vyriau
sybei. Buvo žymiai pakeis
tas ir sustiprintas Žiemos 
Rūmu garnizonas.

Apie Žiemos Rūmų garni
zoną byloja sekantieji skai
čiai: spalio 21 Žiemos Rū
muose stovėjo: 2-roji Peter- 
hofo praporščikų mokykla, 
Michailovo artilerijos mo- 
kvkla, šarvuotu automobilių 
divizionas, 1-jo dviratinin
kų batalijono 4-j i kuopa. I 
Paskutinėmis dienomis gar
nizonas buvo sustiprintas 
smogikais iš Carskoje Se
lo, 1-jo Petrogrado mote
rų batalijono viena kuopa,

Šiaurės Fronto praporšči
kų mokyklos junkeriais, 
trim šimtais kazokų, inži
nierinės mokyklos junke
riais ir kt. Viso Žiemos Rū
mų garnizone buvo 1,600 
žmonių.

Junkerių būriai pamažu 
užiminėjo valdines įstaigas 
ir taktiniu atžvilgiu svar
biausius miesto punktus: 
tiltus per Nevą, Valstybes 
banką, telegrafą, paštą, vi
sas stotis ir t.t. Kontr-revo- 
liucijos plane buvo pažymė
ta spalio 24 užimti Smolno 
rūmus.

Bolševikai vykdė organi
zacinį darbą kareivių tar
pe. Norint patraukti į savo 
pusę visą Petrogrado gar
nizoną, Kariniai revoliuci
nis komitetas į visas ka
riuomenės dalis išsiuntinėjo 
komisarus. Kariniai komisa
rai sugebėjo aplink save su
burti kareivių mases. Tuo 
pačiu metu buvo stengia
masi apginkluoti darbinin
kus. Iš Petropavlovo tvir
tovės sunkvežimiais buvo 
išvežta šautuvų į Putilovo, 
Obuchovo ir kitus didžiu
lius Petrogrado fabrikus.

Kadetų laikraštis “Reč” 
spalio 19 pranešė: „Ren
giamam bolševikų sukilimui 
skubiai ginkluojami fab
rikų darbininkai. Spalio 17 
ir 18 buvo išdalyti ginklai 
—šautuvai ir revolveriai— 
svarbiausios bolševikų cita
delės darbininkams — Vi- 
borgo rajono darbininkams. 
Spalio 18 gavo ginklus Di
džiosios ir Mažosios Ocho- 
tos ir Putilovo fabriko dar
bininkai.”

Kerenskis norėjo pralenk
ti įvykius, suorganizuoti 
jam ištikimos kariuome
nės — junkerių ir kitų — 
sukilimą; karių maištinin
kų tikslas buvo užgniauž
ti darbininkų ginkluotą su
kilimą. Spalių 23 dienos va
kare Kerenskio kabinete į- 
vyko slaptas pasitarimas 
šiuo reikalu. Pasitarime da
lyvavo apylinkės štabo pa
reigūnai. Kariuomenės da
lių vadų susirinkimas, Ke
renskio sušauktas, numatė 
sukilimą spalio 24 dieną. 
Planas buvo priiimtas ir 
perduotas pulkų vadams. 
Suomijos pulko perrašinė
tojas, daugindamas įsakymą 
padirbo vieną atliekamą ko
piją ir pristatė Kariniai re
voliuciniam komitetui.

Spalio 24 dienos rytą jun
keriai, pagal Kerenskio pla
ną, užpuolė “Pravdą.” 
Spaustuvės darbininkai, ki
tų fabrikų darbininkai, rau- 
dongvardiečiai, revoliuci
niai kareiviai išvaikė jun
kerius, kurie tesuspėjo pa
grobti 8000 egz. laikraščio. 
Tą pačią dieną buvo užim
tas telegrafas, Petropavlo
vo tvirtovė visiškai perėjo 
į revoliucijos pusę.

Pagal Kariniai revoliuci
nio komiteto sudarytą pla
ną spalio 24 ir 25 dienos 
naktį revoliuciniai būriai 
užėmė počtamtą, elektros 
stotį, geležinkelio stotis, 
valstybės banką ir kitas 
svarbiausias įstaigas.

Spalio 25 dieną 7 vai. ry
to buvo užimtas Rūmų til
tas ties pačiais Kerenskio 
langais. Kerenskis suprato, 
kad vienintelis jo išsigelbė
jimas — bėgti. Jis kreipėsi 
į Italijos karo atašę, pra* 
šydamas mašinos. Karo a- 
taše atsakė, jog mielu no
ru duotų mašiną, bet joje 
benzinos nąra nei lašelio. 
Kreipėsi į Amerikos atašę. 
Kerenskiui pasisekė, važiuo
jant mašinoj su neutralės 
valstybės vėliava, pabėgti iš 
Petrogrado. Tačiau Žiemos 
Rūmuose apsikasė . kontr
revoliucinė valdžia.

Spalio 25 pusiąudienį Ne- 
vos žiotyse pasirodė laivai

e tw v «
I iš Kronštato. Žiemos Rūmai 
buvo užblokuoti. Gailėdama
sis revoliucinės armijos jė
gų ir nenorėdamas naikinti 
Žiemos Rūmų, Kariniai re

voliucinis komitetas Laiki
najai vyriausybei įteikė ul
timatumą, reikalaudamas 
pasiduoti.

Eilinis dvi ratini n kas ap
siėmė pristatyti šį ultima
tumą Laikinajai vyriausy
bei. Jis ištraukė iš kišenės 
nosinę ir, mosuodamas ją | 
kaip baltą vėliavą., įėjo į 
rūmus. Junkeriai nuvedė 
parlamentarą į apylinkės 
štabo būstinę. Dviratininkas 
ultimatumą įteikė miesto 
diktatoriui Kiškinui. Kiški- 
nas nubėgo pasitarti su vy
riausybe, kuri buvo Mala
chito salėje, pro kurios lan
gus matėsi Petropavlovo 
tvirtovė ir kreiseris “Au
rora.”

Kažkaip užsiliko
jungiantieji Žiemos Rūmus 
su generaliniu štabu, ir 
vyriausybė prieš atsakyda
ma į ultimatumą nusprendė 
pasitarti su štabu. Genero
las Duchoninas iš štabo at
sakė, kad išsiųsta kariuome
nė revoliucijai numalšinti. 
Jis patarė Laikinajai vy
riausybei nepasiduoti, kol 
kariuomenė atvyks į Petro
gradą.

Laukęs atsakymo dvirati
ninkas pastebėjo, kad 20 mi
nučių, kurias jis jiems davė 
apsisvarstyti, praėjo, bet 
atsakymo vis nėra. Jis 
timptelėjo už rankovės ge
nerolą Poradelovą ir parei
kalavo atsakymo. Poradelo- 
vas paprašė dar 10 minučių. 
Tačiau tuo pat metu, kol 
generolas tarėsi su vyriau
sybe, dviratininkas nusilei
do į gatvę, kur nakties 
priedangoje būriavosi rau
dongvardiečiai. Ir lygiai po 
10 minučių atsidarė štabo 
durys, įėjo raudongvardie- 
čiai ir areštavo ant telefo
no kabojusį generolą Pora
delovą ir visus štabo kari
ninkus.

Valdžios pasitarimas dėl 
Žiemos Rūmų atidavimo už
truko. Jau atėjo 9 valanda 
vakaro. Leninas iš Smol* 
no atsiuntė raštelį revoliuci
nės kariuomenės vadui rei
kalaudamas tuojau atakuo- - 
ti rūmus. 9-ta valanda va
karo iš Petropavlovo tvir- 

1 tovės pasigirdo įspėjamasis 
šūvis — sutartas signalas 
pradėti ataką. Tuojau po ši
to šūvio “Auroros” kreise
ryje k sugriaudė šešių pėdų 
pabūklas. Ataka prasidėjo.

Raudongvardiečiai ran
komis išvilko trijų pėdų pa
būklą ir paleido du šūvius 
tiesiog į Žiemos Rūmus. 
Vienas sviedinys pataikė į 
kambarį, buvusį greta Lai
kinosios vyriausybės patal
pų. Ministerial persikėlė į 
vidujinius rūmų kamba
rius. Jie vaikštinėjo išil
gai Feldmaršalo korido
riaus. Netikėtai pasigirdo 
smarkus riksmas: “saugo-
kis!” Ant baliustrados pa
sirėmė jūrininkas su gra
nata. Ministerial metėsi 
aukštyn, bet ir ten jau buvo 
ištisa grupė jūrininku.

Tačiau kontr-revoliucinei 
Žiemos Rūmų apsaugai pa
vyko sučiupti pirmąją gru
pę narsuolių ir atmušti pir
mąją ataką.

Norint palaužti rūmuose 
įsitvirtinusių baltagvardie
čių priešinimąsi, iš Petro
pavlovo tvirtovės buvo pa
leista artilerijos ugriis. Tuo 
naciu metu prasidėjo ir 
šautuvų ir kulkosvaidžių 
ugnis.

Lygiai 11 valandą pasi
girdo pavieniai šūviai iš 
šautuvų—paskutinės atakos 
signalas. Raudongvardiečiai
iš visų pusių metėsi į ata
ką. Jie įsiveržė į rūmus ir

Newark N. 1
Iš Daktaro Vytauto Baziliaus- 
ko Svypryzo Vestuvių; Sovietu 
Raudonarmiečiams Medikalei 

Pagelbai Sudėta $75.

Dr. Vytautas Maziliauskas
Spalių 11 d., Bohemian

laidai,1 Svetainėje, įvyko iki šiol ne
naudotas surprizo bankietas.

Svečiai, kurie rinkosi į ban-
kieta, buvo užkviesti į Dr. V. 
Jiazil iausko mokslo užbaigimo 
pagerbimo surprizo bankietą.

Kilom et daktaras atvyko su 
savo sužiedotine, p-le May 
Paspesele, ir būriu palydovų j 
bankielo salę, tai svečiai jam 
riktelėjo “surprize.” Daktaras 
linksmai nusišypsojo pažvel
gęs į i svečius, apkabino savo 
panelę ir meiliai pabučiavo. 
Muzikantai tuojau užgrojo 
vestuvių maršą ir visa jo gru
pė maršavo prie jiem prireng
to stalo ant kurio tuojau atsi
rado ir vestuvių keikas.

Susirinkę svečiai vieni į ki
tus nuostabiai žiūrėjo ir juo
kavo sakydami: “Mes bandė
me supraizinti jį, bet pasiro
dė, kad jis supraizino mus.”

Laike. užkandžių buvo iš
šaukti nekurie draugai ką 
nors pasakyti. Visi kalbėtojai 
teigė geriausius komplimentus, 
širdingiausių linkėjimų mūsų 
jaunai porelei. Viena, kaipo 
jaunam daktarui jo profesi
joj, ,o antra, laimingo ir sal
daus* žęnybinio gyvenimo.

Taip pat buvo kredituojami 
jaunojo daktaro tėveliai Bazi- 
liauskai, kurie būdami papras
tais darbininkais pajėgė su
teikti tokią aukštą profesiją 
savo sūriui be menkiausios ki
tų pagelbos.

Prie pabaigos iššaukti dak- 

pakriko pirmojo ir antrojo 
aukštų salėse. Labai grei
tai pasisekė prieiti prie to 
kambario, kuriam pasislėpė 
Laikinoji vyriausybė, ir a- 
reštuoti ją. Areštuotus siun
tė į Petropavlovo tvirtove, 
tenai, kur seniau caro val
džia smaugdavo revoliucio
nierius.

Žiemos Rūmai krito, 
i Smolnyj posėdžiavęs ILras 
visos Rusijos tarybų suva
žiavimas audringomis ova
cijomis sutiko žinią apie 
Žiemos Rūmu paėmimą.

Kreiseris “Auroi^a” sav 
pabūklų, nukreiptų į Žiemos 
Rūmus, trenksmu, spalio 
25 dieną paskelbė naują e- 
rą — Didžiosios socialisti
nės revoliucijos erą.

B. š—as. 

Torpedų “matytojai” ant Jungt. Valstijų destrojerio kažin kur jūrose saugo, 
ar nepamatys priešo submarine, kuriam taikoma torpeda.

taro tėvai dėkojo svečiams už 
skaitlingą atsilankymą ir už 
gerus linkėjimus ir prašė nau
dotis esamais užkandžiais ir 
gėrimais, kurių buvo užtekti
nai.

Paskutinis iššauktas garbės 
svečias ir jaunikis. Jis pareiš
kė: Tėvai mano gyvenime yra 
viskas ir jie visados tokiais pa
siliks. Dūkojo rengėjams už 
surengimą šio pokylio, sve
čiams už atsilankymą, kalbė
tojams už komplimentus ir 
gerus linkėjimus. Svečiai, gir
di, norėjote mane “apgauti,” 
surpraiz padaryti, bet šiuo 
kartu man pavyko surpraizinti 
jus.

Veseilėse, girdi, paprastai 
priimta yra duoti jaunave
džiams pinigų dovanoms. Kas, 
girdi, turite pinigų ir galite 
duoti, tai duokite ne man, bet 
Stalingrado gynėjam, kurie 
taip pasiaukavusiai gina tą 
miestą.

Man, girdi, pinigai nereika
lingi. Turiu kur miegoti ir tu
riu ką pavalgyti ir, prie to, 
dar ir pinigų gaunu. (Jis dir
ba Kings County Hospital, 
Brooklyn, N. Y.)

Svečiai mielai tam pritarė ir 
likosi sudėta $75.

Daktaras V. Baziliauskas 
progresyvių žmonių pagarbos 
pilnai užsitarnavęs. Būdamas 
žemesnėse mokyklose, vieno
kiu ar kitokiu būdu, patarnau
davo draugijom ir jų parengi
mam. Kuomet jau ėjo aukštus 
mokslus, tai ir tuomet matyda
vosi ant draugijų parengimų 
sykiu su tėvais.

Jaunąjį daktarą reikia kre
dituoti kaipo vieną iš- gabiųjų 
studentų. Jam einant vidurinę 
mokyklą, nebuvo nei vieno lai
kotarpio, kad jis nebūtų buvęs 
studentų redakcijiniam štabe 
ir nedirbtu ka nors dėl savo 
klasės. Lankant aukštesnius 
mokslus, matome Vytautą pa
sinėrusį kolegijos pašaliniuose 
darbuose.

Kadangi Vytautas talentin
gas artistas, piešėjas, tai dau
giausiai jis būdavo užimtas 
prirengimu paveikslų įvairiom 
moksliškom knygom ir meti
nėm mokyklų knygom.

Ir laike vakacijų jis nebuvo 
liuosas nuo darbo. Jo univer
siteto profesorius rašo knygą, 
Vytautas piešia iliustruotus 
paveikaus tai knygai.

Labai gražaus įspūdžio daro 
paskutinė Vytauto suredaguo
ta ir sutvarkyta Lichonian 
1942 knyga, kurią išleido 
Long Island College of Medi
cine. Jis buvo tos knygos vy
riausiu redaktorium. Knyga ne 
tik techniškai apdirbta gra
žiai, bet svarbiausia, kad joje 
telpa labai svarbi politinė ir 
mokslinė apžvalga, kurią pa
ruošė jaunasis daktaras Vy
tautas.

Apžvalga prasideda nuo 
Versalio Sutarties ir išanali- K
zuoja įvykius ir visas diploma
tines machinacijas iki Muni- 
cho, o po Municho taip ga
biai, taip gražiai suderinti įvy
kiai, kad skaitydamas tą kny
gą matai ir žinai, kokį subjek
tą studentai studijavo ir kas 
tame laike įvyko pasaulyje. 
Nepraleistas nė vienas svar
besnis įvykis ir net reakcinin
kų pasijudinimas. Ten rasi

Trečias Puslapis

Coudert Kom. veiklą prieš 
mokyklas, Dieso kom., kun. 
Coughlino veiklą ir t.t.

Mano linkėjimai yra: Ge
riausio pasisekimo savo profe
sijoj, saldžiausio žęnybinio gy
venimo ir energingos darbuo
tės sykiu su kitais mūsų profe
sionalais, literatais lietuviška
me literatūros lauke.
Aukos Surinktos Dr. Vytauto 
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Paul Casper ................. 1.00
A. Dulskis .................... 1.00
J. Paukštaitis ............... 1.00
Chas. Prasperte ........... 1.00
Anna Kunickas.............  1.00
John Kunickas.............  1.00
John Stačkus ............... 1.00
Walter Tyliūnas...........  1.00
lg. Bacher .................... 5.00
G. A. Jamison ............. 1.00
J. Gasparaitis ............. 1.00
G. Kudirka ................. 1.25
A. Baltaitis .................... 1.00
L. Gaubas ...................... 1.00
V. žiliškas .................... 1.00
Mary Witkus ............... 1.00
P. Kazanauskas ........... 1.00
M. Wundrick ............... 1.00
J. Paspisel .................... 1.00
B. Paspisel .................... 1.00
A. Ralick ...................... 1.00
M. Coles ...................... 1.00
J. Yakimavičius ........... 1.00
J. Beiker ...................... 1.00
Anna Jamison ............. .50
j. Stenionis .......................... 50
Helen Vi nieks......................50

Į (p. Žalienė.............................. 50
Mrs. Paspisel ........................50
Ą. Stenionis . . .'.................. 50

Pinigai perduota Dr. J. J. 
Kaškiaučiui. Ig. Baches.

CLEVELAND, OHIO
Mažanskai Turėjo Mylimą

S. K Mažansku sūnus Jo
nas buvo parvažiavęs iš ka
riuomenės ant savaitės laiko 
pasisvečiuoti pas tėvus ir pa
simatyti su jaunaisiais drau
gais. Jonas yra nepaprastai 
gabus vaikinas. Jis iš jaunų 
dienų gerai atsižymėjo sporte 
ir pastaruoju laiku kaipo me
chanikas - mašinistas. Dirbda
mas White Motor kompanijoj, 
Jonas darė greitą pažangą, 
kur nuolatos buvo keliamas 
vis prie daugiau atsakomingo 
darbo. Kada Jonas buvo pa
šauktas stoti į kariuomenę, ta: 
White Motor kompanija jį dar 
sulaikė ant 6 mėnesių, kaipo 
svarbų techniką karo industri
joj.

Dabar jaunasai Mažanskas 
yra Great Lakes jūreivių sto
vykloje technikų skyriuje. 
Nors jis dar neseniai teįstojo, 
bet jau eina korporalo parei
gas.

Laimingos kloties ir ištver
mės jaunam Mažanskui.

—D. Ž.
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Naminis Fręntas
Prieš užpuolimą pasaulio, 

Ašis jau seniai sėmė savo žmo
nių jėgą ir vyrus priverstinai 
pradėjo lavinti karui. Buvo 
priverstinas surinkimas ūkio, 
fabrikų ir ginkluotų jėgų, ir iš 
pradžios atrodė, kad tai išeis 
stebėtinai pasekmingai. Bet 
totalinis karas sunaudoja žmo
nių jėgą lygiai kaip kitus re
sursus. Naciai taip brangiai 
užmokėjo už jų laimėjimus 
Rusijoj, kad jie dabar turi 
jįeškoti darbininkų užimtuose 
kraštuose ir žemėse pagaminti 
jiems naujus ginklus ir nuim
ti javus — net ir kareivių ka
ro fronte. Milijonai karo be
laisvių priversti dirbti naciam, 
darbininkai viliojami iš pa
vergtų šalių tuščiais prižadais 
gero gyvenimo Vokietijoj ar
ba grasinimais badu, jeigu jie 
n e sutiks “bendradarbiauti.” 
Vistiek jie atsisako.

Kad sutikti tą ataką vergų 
armijos, kuri palaikoma ver
gų darbu, mes, Suv. Tautos tu
rime giliau semti iš rezervų 
vyrų, moterų, januolių. Bet vis 
Suv. Valstijom labai trūksta 
vyrų visuose karo darbuose ir 
net būtinuose civiliuose dar
buose. Mes pradėjom geriau 
sunaudoti žmogaus jėgas su 
pagelba 1,600 darbininkų-ad- 
ministravimo komitetų karo 
fabrikuose — sumažindami 
pakeitimus darbų ir nereika
lingus atstatymus nuo darbo 
ir padaugindami skaičių mote
rų darbininkių. Programa 2,- 
000 pradinių lavinimo kursų 
pristato daugelį prityrusių 
darbininkų. Šių pastangų ne
gana. Daug daugiau milijonų 
turi būti supilta į mūsų rezer
vuarą karo darbų, kad užimtų 
vietas tų, kurie buvo paimti į 
karo tarnybą — savanoriais 
būdais, jeigu galima, bet bi 
kokiu kitu būdu, jeigu bus ne
galima. Mūsų gaminimas gink
lų negali sumažėti — jis turi 
daug padidėti.

Prižiūrėjimas Guminių Daiktų
Gerai prižiūrėkite tuos savo 

guminius kaliošus, kurie ligi; 
šiol buvo sumesti į spintas 
(closets). Jie sudaro dalį 
Amerikos karo gurno kiekio.

Šiandien skaitosi patriotinė 
pareiga gerai prižiūrėti gumi
nius kaliošus. Ir valdžia duo
da patarimą, kaip juos ilgiau 
Užlaikyti:

1. Padėkite kaliošus ir kitus 
guminius batus į sausą, 
tamsią vietą, popiera pri- 
kimšus.

2. Nedėkite guminių daiktų 
arti radiatorių, karšto 
vandens vamzdžių arba 
kito apšildymo įrengimo. 
Karštis išdžiovina gumą 
ir ji plyšta.

3. Plaukite guminius batus 
su muilu ir vandeniu. Nu
imkite nuo jų smalą, alie
jų ir kitus nešvarumus. 
Nevartokite taip vadina
mus “dry-cleaning” skys
čius, nes jie susilpnina 
gumą ir siūlės gali suirti.

4. Tuojau pataisykite gumi
nius daiktus. Paprasti kli
jai arba cementai nesukli
juos gumos, bet specialus 
cementas arba kiti gumai 
sutaisyti daiktams, kaip 
tie, kuriuos randame į 
“padangų pataisymo bak- 
siuką,” yra tinkami. Jei
gu negalima gauti reika
lingos pataisymo medžia
gos, nuneškite batus pas 
kurpių ir jis tinkamai pa
taisys.

• * * • • *
Atliekamų Daiktų Surinkimas

Dabar yra 13,000 vietinių 
rinkimo komitetų visoje šaly
je, kurie stumia surinkimo at
liekamos medžiagos darbą.

Šie vietiniai surinkimo ko
mitetai, po vadovyste savano
rių pirmininkų kiekvienoj 
valstijoj, suvienija visus veiki
mus miestų organizacijų, mo
bilizuoja rinkimo parankumus, 
pradeda skardinių rinkimo 

' programas ir veikia su laik
raščiais, biznio firmomis ir vie-

tiniais piliečiais vesti metalo 
laužo rinkliavą.

Atliekama medžiaga yra 
būtina mūsų karo pastangai 
— taip būtina, kad vyrai, mo
terys ir vaikai stato “antrą 
frontą” čia namie. Bet šis 
“antras frontas” yra tikrai jų 
frontas. Yra susiedijos darbas, 
kurį šalies žmonės atlieka. 

• • • “
Taupymas Visko Prie Darbo

Taupymas ne tik namus lie
čia. Jis liečia viską, ką ameri
kietis daro. Ypač prie darbo 
kiekvienas turi suprasti taupy
mo svarbą, nes darbas tiesio
giniai arba netiesioginiai yra 
dalis mūsų karo pastangų. 
Eikvojimas tik sulaiko tas pa
stangas. Eikvojimas reiškia, 
kad mūsų fabrikai ir ofisai 
reikalauja daugiau darbo įran
kių, daugiau reikmenų, negu 
tikrai reikalinga; ir tas tik ap-
sunkina darbą visiems — iš- 
dirbėjams, t r a n sportacijai, 
darbininkams:

1. Atsargiai vartokite įran
kius, jeigu dirbate fabri
ke arba kitame mechani
niame darbe, šiandien 
vienas iš Amerikos svar
biausiu trūkumu yra trū
kumas mašinos įrankių. 
Neleiskite įrankiams su
rūdyti. Įrankių iki išsi- 
tempimo nevartokite. Nc- 
apsunkinkite darbo įran
kių gamintojų, sulaužyda
mi įrankius, kuriuos turi
te.

2. Ofiso darbininkai turi su
prasti, kad negalima gau
ti naujų rašomųjų maši
nėlių, mimeografų ir kitų 
mašinų, metalinių baldų 
ir kitų įrengimų, iš plieno, 
vario, gumos, aliuminos. 
Ko atsargiausia reikia 
juos- prižiūrėti. Uždengite 
rašomąsias mašinėles ir ki 
tus daiktus, kada jie ne
vartojami. Tegul pataisy- 
tojai reguliariai juos per
žiūri.

3. Neeikvokite popieros ir 
nevartokite kas nereika
linga. Sunaudokite abi 
puses popieros. Atsimin
kite, kad armija ir laivy
nas irgi reikalauja popie
ros ir ofiso reikmenų. Ko 
daugiau tų mes produk- 
tuojame — taip, kad 
kiekvienas turėtų užtekti
nai — tuo mažiau galėsi
me produktuoti labai rei
kalingų daiktų karui.

4. Telefonas yra susisiekimo 
instrumentas. Karo laiku 
jis turi būti vartojamas 
tik svarbiems reikalams. 
Bereikalingai nekalbėkite 
per telefoną. Susilaikyki
te nuo tuščių kalbų. Už
laikymas mūsų karo laiko 
telefono sistemos yra mil
žiniškas darbas. Neapsun
kinkite.

" • " • **
Pennsylvanijos ir kitų vie

tų angliakasiai, kaip darbinin
kai plieno industrijoj, dirba 
kritišką darbą, ir jie privalo 
atsidavusiai jį atlikti. Dėl sto
kos kuro aliejaus, net 30 vals
tijų paskirstė kuro aliejų. 
Angliakasių užduotis dabar 
yra apsaugoti namus, apart- 
mentus ir ofisus nuo šalto oro 
rytų ir vid-vakarų valstijose ir 
District of Columbia, ir pa
rūpinti kuro karo industrijom.

Dūmai degančių aliejaus 
tankerių prie Atlanto pakraš
čio pereitą pavasarį įspėjo 
apie ateinantį kuro aliejaus 
krizį. Visos pastangos buvo 
daromos dapildyti kuro alie4 
jaus kiekį, bet su ateinančia 
žiema nebuvo galima ir priė
jome prie paąkirstymo — pa
dalinti tarpe visų, kiek alie
jaus turime.

Namų ir ofisų savininkai su 
kuro aliejaus problemomis ga
li sumažinti nesmagumus. Jei
gu originaliai anglį degino, jie 
gali atgal pakeisti. Jeigu ne
galima pakeisti pečius, kuro 
aliejaus vartotojai turi aptai
syti namus — uždaryti nevar-

Atsteigta Lietuviu Darbininkų Literatūros 
Draugijos Kuopa Burlingtone, N. J.

Spalių 31 dieną nusitariau 
išvažiuot “Laisvės” vajaus 
reikalais, ir pirmiausiai nuva
žiavau į Burlingtoną ir aplan
kiau “Laisvės” skaitytojus, ku
rių klausinėjau, ar nebūt ga
lima atgaivinti ALDLD kuopą, 
kuri likvidavosi jau daugelis 
metų atgal. Aplankiau drg. 
Deveiki, kuriam atnaujinau 
“L.” ir trumpai pasikalbėjom 
apie kuopos atgaivinimą. (Jis 
paaukojo Rusijos pagelbai 
$1.) Jis tvirtino, kad neįma
noma, nes jis pats labai už
imtas prie biznio ir jokiu bū
du neturįs laiko tuo reikalu 
rūpintis. Nuėjau pas buvusį 
kuopos valdybos , narį drg. 
VValskį, tas ir turi krautuvėlę 
ir dėlei stokos laiko net metė 
“L.” skaitęs, ir jokiu būdu ne
galįs pagelbėti atsteigt ALD 
LD kuopą. Nuvažiavau pas 
drg. Juozupaičius, “L.” skai
tytojus, kurie pareiškė besi
sveikinant: “Nors vienu du at- 
žymim savo ženybinio gyveni
mo 27 metus.” Su jais pradė
jom kalbėtis apie kuopos at
gaivinimą. Drg. Juozupaitis 
ir jo draugė su džiuginančia 
šypsą išsireiškė, kad turėtume 
bandyti suorganizuot. Nuta
rėm aplankyti “L.” skaityto
jus, kurių randasi tik 4.

Nuvažiavom mudu su Juo- 
zapaičiu pas “L.” skaitytojus 
draugus Kučauskus, su kuriais 
pasitarę pradėjom rašyti na
rius į kuopą. Įstojo 4 nariai. 
Sugrįžom pas Dcveikį, bet jis 
atsisakė įstot, gal dėl kokių 
nors priežasčių. Drg. Walskį 
šiaip taip įrašėm. Sugrįžom 
pas drg. Juozupaitienę ir visi 
nuvažiavom pas “L.” skaityto
jus drg. Kušlevičius, kurie 
mielai sutiko steigti kuopą ir 
abudu įsirašė į kuopą. Vadi
nasi, susirašė 7 nariai pradžio
je ir visi man sumokėjo duok
les, kurias pasiunčiu į centrą. 
Dar šie draugai įrašys čia gi
musias dukteris, kurios galės 
gauti knygas anglų kalba.

Visi burlingtoniečiai pagei
davo surengt prakalbas ir jų 
didžiuma pageidavo, kad bū
tų prisiųstas A. Bimba. Turė
sime išpildyt jų norą. Drg. S. 
Juozupaitis apsiėmė būti lai
kinu sekretorium.

Burlingtone tarp aplankytų 
lietuvių labai gražus nusitei
kimas link Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos kariavi
mo. Jie -džiaugiasi. Jie pilnai 
įsitikinę, kad Suvienytos Tau
tos laimės šį karą ir po jo tu
rėsime džiaugsmo ir laimėji
mo parodą.

Draugės ir draugai, nenusi
minkit kuopos mažu kiekiu 
narių, ALDLD 6-tas Apskri
tys ir centras jums pagelbės 
sustiprint kuopą.

Bandykit įrašyt daugiau na
rių.

Linkiu draugėms ir drau
gams greito ir sėkmingo pasi
sekimo sustiprinimui kuopos.

Aplankiau Riverside

Aplankiau “L.” skaitytojus, 
kurių randasi tik 3.

Drg. Pociai parodė dukters 
paveikslėlį, kuri liuosnoriai 
įstojo kaipo slaugė į kariuo
menės stovyklas ir tapo išga
benta į Australiją, o dabar 
randasi nežinomose salose, kur 
eina aštrus karas su Japonija. 
Paveikslėlį pasiunčiu į “L.” 
įtalpinti.

Iš čia nuvykau pas drg. Sa- 
mulionį į Delair, N. J. Pasikal
bėjom apie ALDLD kuopelės 
reikalus. Jų kuopelė prastai 
stovi; duoklės nesumokėtos. 
Dalis narių išvažiavę, gi pats 
drg. Samulionis prie biznio ne
turi laiko pasiekt narius. Drg. 
Samulionis užtikrino mane, 
kad lapkričio 1 dieną nuva- 

tojamus kambarius, įšyldyda- 
mi kitus kambarius nuo virtu
vės, aptaisydami langus ir su
laikyti oro traukimą.

Office of War Information. 

žinos pas narius ir sutvarkys 
kuopelės reikalus.

ALDLD 6-to Apskričio dar 
viena kuopa randasi sunkioje 
padėtyje, tai Readingo kuopa.

Draugės ir draugai, ALDLD 
6-to Apskričio ribose dėkim 
visas pastangas atgaivint ir su
stiprint kuopas, nes pas kitas 
kuopas eina veikimas ir visos 
pareigos atliekamos geriau, 
negu pereitais metais. Tas pa
aiškėjo 6-to Apskričio konfe
rencijoj iš raportų. Philadel- 
phijos 3 kuopos veikimu gerai 
pasirodė, tik duoklės užvilktos 
iš apsileidimo pačių narių. 
Vieni kalti nariai, kad jie ne
silanko į susirinkimus, o mes 
kiti kalti, kad neišrenkam 
duoklių, c

Aš jau vienas išrinkau iš 
ALDLD 10 k p. virš 20 narių 
duokles ir gavau 9 naujus na
rus. čia nėra jokis pasigyri
mas, bet pareigų atlikimas, 
jei mes norime atlikti. Buda- 
vokim savo vienatinę apšvie- 
ios organizaciją! Narių galime 
gauti ir turime gauti laike va
jaus.

A. J. Smitas.

Great Neck, N. Y.
Visokios Naujienos

Masinis susirinkimas reng
tas bendrai lietuvių organiza
cijų su rusais, spalių 25 d., 
gerai pavyko, kalbėjo D. M. 
Šolomskas ir Borysov. Abu 
kalbėtojai plačiai apibudino 
karo eigą, josios kryptį ir 
reikalingumą atidarymo antro 
fronto Europoj. Po prakalbų 
priimta rezoliucija vienbalsiai, 
kurioje prašoma prezidento 
Roosevelto kuoveikiausiai iš
klausyti šios šalies žmonių rei
kalavimą griežtesnio veikimo, 
atidaryme antro fronto Euro
poje. 

• • •
Mūsų darbščiosios moterys 

mezgėjos susinešė savo mezgi
nius, gražiai išdėstydamos ant 
stalo, taipgi mezginiams vilnų 
nemažą pundą, dėl kurių bu
vo stengtasi gauti naujų mez
gėjų, bet nepavyko. Apgailė
tina. Yra nemažai moterų, ku
rios galėtų mėgsti bet. . .

Rinkta aukų vilnų fondui. 
Aukavo sekamai: po $2: J. 
Kulbickas, I. Urbonas. Mar
cinkevičienė $1.50. Po $1: A. 
Talandzevičia, L. Basai, Mrs. 
Dobrovolskaja, Mrs. šečkar, 
Šolomskienė (iš Brooklyn©), 
Mrs. Hornick, Vezdžiūnas, 
Vezdžiūnienė, V. Bogdason, 
M. Lozarus, F. Klastoj, A. 
Lipskienė, A. Kasmočius, F. 
Griškevičia, F. Urchinas. Po 
50c.: Valčik, Turlienė, Tatu- 
ra, P. Bėčis, M. Adorns, S. 
Homick. Po 25c.: Simokaitis, 
Lazdinienė, Stančik, Tomsky, 
Šimaitis, Mr. Ray, Mr. Filk, 
Mrs. Filk, F. Lideikis, D. 
Smaidžiūnas, Pazara, Vaka- 
liuk, Alyta, Parodisin, Kasi- 
liauskienė, K a s i 1 iauskienės 
draugė, Kupčinskienė, Kup
činskas, Bernotavičienė, Valin- 
tinas. Palk 20c. Viso $33.15.

Širdingai ačiū už aukas.
"* • • “* " • “*

Sp-alių 27 d. iš Great Necko 
ir poros mažesnių miestukų iš
važiavo Dėdei Šamui tarnauti 
186 vyrai, toje skaitlinėje ra
dosi keletas lietuvių: Antanas 
Valeckis, Stasys Bukantas, 
Petras Vitkus ir du broliai 
Charles ir Dominikas Ka- 
smauskai, LDS 24 kuopos na
riai. Tai jau visi 3 Kasmaus- 
kų supai kovos su fašistais. 
Korespondentas linki sėkmin
gai apgalėti fašistinius priešus 
ir laimingai grįžti pas savus.

Great Necke buvo tai savo
tiška scena. Vietinis American 
Legion skyrius suruošę išleis
tuves. Sukvietė visus į svetai
nę, pasakė .tinkamas kalbas, 
davė visiems mažoj terbutėj 
cigaretų dovanėlę ir atlydėjo 
visus į traukinio stotį su beno 
muzika, grojant karinius 
maršus, žmonių buvo daug su

sirinkę, kaip tai sakant, buvo 
svieto visokio, vieni rūstūs, ki
ti linksmus, smagiai šoko į mu
zikos maršo taktą, dar kiti 
liūdni ir ašarojo sykiu su pa
lydovais. Ašarojimui, rodos, 
ne vieta ir ne laikas, kada 
priešas už gerklės smaugia. 
Bet ne visi vienokiai supranta 
tokią komplikuotą gyvenimo 
padėtį ir ne visi pajėgia lygiai 
pergyventi tuos staigmeninius 
sunkumus karinių įvykių.

Masinis rinkimų susirinki
mas, spalių 30, rengtas Pilie
čių Kliubo ir namų savininkų 
susivienijimo, puikiai pavyko. 
Buvo pakviesta republikonų, 
demokratų, darbo partijos ir 
komunistų kalbėtojai. Demo
kratai oficialiai neprisiunte 
kalbėtojo, bet kliubo narys 
adv. Andziulaitis apibūdino 
demokratų platformą, kad ir 
ne oficialiai. Didelis kreditas ( 
priklauso rengėjams už tokios 
rūšies prakalbas. Tai tikrai 
demokratiškai pasielgta.

Po prakalbų rengėjai pavai
šino publiką putojančiu alu
čiu ir užkandžiais. Visi sma
giai šnekučiavosi, rišdami įvai
rias gyvenimo problemas.

P. Marcinkevičius, LDS 24 
kp. narys, sėkmingai sveiksta 
iš po operacijos. Sekmadienį, 
lapkričio 1, grįžo iš ligoninės. 
Randasi savo namuose. Bus 
dabar lengviau ir patogiau vi
siems aplankyti sergantį drau
gą. Korespondentas linki ligo
niui veikiai pasveikti ir sustip
rėjus sveikatoj imti daugiau 
dalyvumo organizaciniam vei
kime. Koresp.

Los Angeles, Cal.
ALDLD 145 kp. susirinki

mas atsibuvo lapkričio 1 d.
Tarp daugelio gerų raportų 

ir tarimų, verta,keli iš tų pa
žymėti.

Raportas iš atsibuvusių pie
tų ir prakalbų, kur kalbėjo L. 
Prūseika, buvo labai geras. 
Komisija plačiai raportavo iš 
abiejų parengimų ir viso vei
kimo. Pasirodo, kad Prūseika 
paramai “Vilnies” iš Los An
geles išsivežė $335.

Nutarta surengti koks nors 
parengimėlis gruodžio mėnesį 
dėl sukėlimo kiek nors pinigų 
į iždą, nes ižde mažai beliko.

Perskaičius atsišaukimą, kad 
pagelbėti parvežti iš Franci- 
jos Ispanijos kovotojus, kilo 
biskis ir ginčų. Vieni norėjo, 
kad iš kuopos iždo paaukoti 
daugiau, kiti mažiau. Nubal
suota daugiau, būtent $10 ir 
Verbickas ir Levišauskienė pa
siėmė po blanką parinkti dau
giau.

Po susirinkimo vienas drau
gas katras mažai kalbėjo, o 
daugiausia klausėsi, man sa
ko: “Gerai, kad padiskusuo- 
jam, bet negerai, kad nuei
nam prie išsikarščiavimo kraš- 
tutinybių.”

Taip, sakau, yra draugų, 
katrie kitaip negali kalbėti, 
kaip tik su visu jausmu, visa 
energija. Bet, sakau, tokia 
kraštutinybė gerai, bile į gerą
ją pusę. Nutarta paaukoti $5 
daugiau Ispanijos kovotojų 
gelbėjimui, o kuopos ižde kaip 
buvo taip ir bus, ir mažai ir 
vėl daugiau.

Man prisiminė dviejų drau
gių pasikalbėjimas. Viena sa
ko, mano Jurgis taip daug rū
pinasi Sovietų Sąjunga ir mū
sų šalies karo eiga, kad, rodos, 
būtų jo paties reikalas.

Kita draugė atsako, tai 
kvailystė, ką ‘ tas gelbės, ar 
vienas gali ką padaryti?

Aš gi turiu pasakyti, kad 
tie Jurgiai ir Maikiai, katrie 
rūpinasi nors po biskį, tai ir 
pagelbsti.

Kad ir Sovietų Sąjungos pa
gelbėjimui, tik per keleto 
draugų-gių biskį rūpesčio, bu
vo sukelta apie $250. O jei vi
si būtų taip manę, kad ką Čia 
gelbės, vienas nieko nepada
rysi, tai būt buvę nieko.

Mums reikia daugiau tokių 
Onų, Ignų, Maikių, katrie ne-

Maršalas Jan C. Smuts sako kalbą Anglijos parlamen
te, pareikšdamas, jog Tarybų Sąjunga iki šiol vilko ka
ro naštą pati viena daugiau, negu jai priklauso; jis 
ragino Jungtines Tautas vesti ofensyvą. Jo kairėje sėdi 
Churchillas.

Pittsburgho ir Apylin
kės Žinios

Kuriose vietose kalbės F. 
Abekas, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos? štai tos vietos:

Lapkričio 15 d., 1:30 vai. 
po pietų, .Lietuvių Mokslo 
Draugijos name, 142 Orr St., 
Soho dalyje, Pittsburghe.

Lapkričio 15 d., 7:30 vai. 
vakare, kalbės New Kensing- 
tone, Slavų Svetainėje, 1136 
4th Avė.

Lapkričio 20 d., 7:30 vai. 
vakare, Esplan, Pa., LDS 142 
kuopos name, 3351 Carson St.

Visi virš paminėtų vietų 
lietuviai be skirtumo pažiūrų 
kviečiami dalyvauti. Kalbėto
jas aiškins šiuos klausimus: 
Kodėl būtina visuotina lietuvių 
vienybė? Kodėl neleistinas pa
sidalinimas šiuo momentu ? 
Kodėl neleistina puldinėti 
bent vieną iš mūsų šalies talki
ninkių ? Kas ardo lietuvių vie
nybę ir kenkia karo laimėji
mui? Ką čia veikia tūli lietu
viai, atvykę iš Berlyno? Kaip 
pragaištinga jų misija šiai ša
liai?

Visi šie ir kiti klausimai bus 
visapusiškai nušviesti. Iš pub
likos bus galima kalbėtojui 
statyti klausimus.

Komunistų Partijos yra šau
kiamas labai svarbus susirinki
mas lapkričio 11 dieną, 7:30 
vai. vakare, 1546 E. Ohio St., 
N. S. Pittsburghe. Bus aiškina- 

bijo pasirūpinti ir parinkti au
kų geram tikslui.

Kada ėjo diskusijos kuopoj 
apie aukas, viena draugė tokį 
dalyką pasakė:

Aš maniau, kad mes lietu
viai, perdaug suaukojam ir aš 
norėjau pasigirti ukrainam, 
kad mes surinkom apie $250 
dėl Sovietų Sąjungos. Tai Uk
rainai tik nusistebėjo iš mū
sų, kad tiek mažai.

Sako, mes Ukrainai šuke
lėm virš 3 tūkstančių, o Uk
rainą daug mažiau Los Ange
lėj, negu lietuvių!

Užteks, kai kurie gali ma
nyti, kad ir aš einu prie kraš- 
tutinybių, nors aš visuomet 
mėginu būti per patį vidurį.

R—KA. 

Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

nuo karo nukentėjusiems Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Daugelis drabužius atsiunčia ar atveža į “Lais
vės” raštinę. Būtų daug geriau siųsti ar nuvežti juos 
tiesiai į:
- RUSSIAN WAR RELIEF
11 East 35th St., New

ma apie Earl Browderio kny
gą. Lietuviai kviečiami daly
vauti.

Lapkričio 15 dieną, 7:30 
vai. vakare, kalbės Earl Brow- 
deris, Komunistų Partijos sek
retorius. Susirinkimas įvyks 
Nixon Teatre, ant Sixth Ave. 
Visi lietuviai turėtų sueiti ir 
pasiklausyti jo kalbos.

J. K.
i ____________

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kolonijos Lietuvių 

Veiklos

Spalių 11 d., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainė
je, buvo surengta dėl sergan
čio A. Bakstino labdaringa 
parė. Kaip gražiam tikslui, tai 
ir dalyvavo nemažai gerašir
džių žmonių. Vyriausiais ren
gėjais buvo ligonio sesutė Kar- 
puškienė ir B. Videikis. Laike 
vaišių buvo ir kalbų. Visi kal
bėtojai A. Bakstinui linkėjo 
greito pasveikimo.

Ant galo buvo iššauktas A. 
Bakstinas. Jis visiems susirin
kusiems nuoširdžiai padėkojo 
už jo atjautimą.

Po vaišių A. Ramaškos or
kestrą grojo šokiams, žodžiu 
sakant, parengimas pilnai sa
vo tikslą atsiekė. Pelno liko 
$214. Už tai .yra garbė rengė
joms, dalyviams ir, žinoma, 
Lietuvių Amer. Piliečių Kliu- 
bui už svetainės suteikimą vel
tui.

Vienas iš Dalyvių.
Nuo Red. Apie tą šaunų Pi

liečiu Kliubo koncertą buvome 
gavę platų aprašymą nuo kito 
korespondento daug anksčiau. 
Todėl jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti. Vistiek 
labai ačiū už rašinėjimą.
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RAUDONASIS KRYŽIUS APTARNAU
JA VISUOMENE

Kiekviena Apylinkė Visoj Ša
lyj Žino Humanitarinę Jėgą 
Šios Svarbios Organizacijos
Dėlei karo daug žmonių už

miršta, kad Raudonasis Kry
žius praeitais metais praplėtė 
jo patarnavimus civiliams. Tas 
praplėtimas apima kiekvieną 
fazę vietinių darbų.

šaknys Raudonojo Kryžiaus 
yra žmonių širdyse. Jūs ir jū
sų kaimynas, ir jūsų noras pa
dėti savo broliams, kuriems 
pagelba reikalinga, sudaro 
dvasią, kuri padaro Raud. 
Kryžių stipria jėga.

Faktas, kad šiandien Raud. 
Kryžius daugiau veikia nami
niame fronte, negu bi kada. 
Organizacijos darbai liečia 
kiekvieną kokiu nors būdu. 
Tik praeitais metais milijonai 
įsirašė į pirmos pagelbos kur
sus. šimtai tūkstančių ėmė na
mų slaugymo pamokas. Viešos 
sveikatos slaugės kaimuose ir 
miestuose aplankė ir prižiūrė
jo sergančius. Maitinimo kla
sės išmokino 200,000 šeiminin
kių geriau pažinti maistą ir 
geriau balansuoti dietą. Raud. 
Kryžiaus skyrių savanoriai ga
mino drabužius biedniems 
savo apylinkėse ir bandažus ir 
chirurginius įtaisymus vieti
nėms ligoninėms, šiandien, sa
vanorės slaugų pagelbininkės 
tarnauja ligoninėse kiekvienoj 
valstijoj.

Labai svarbus Raud. Kry
žiaus patarnavimas yra pagel
ba nelaimėse. Todėl, kad cen
zūra sulaiko paskelbimą oro 
raportų, labai mažai praneši
mų buvo išduota apie įvairias 
nelaimes Suv. Valstijose. Pra
eitais metais Raud. Kryžius 
suteikė pagelba per 172 ura
ganus, potvinius, gaisrus ir ki
tas nelaimes, kurios platino 
mirtį ir visokią pragaištį.

Raud. Kryžiaus pagelba ne
laimėse priklauso nuo asmeni
nių reikalingumų. Daug žmo
nių, kurie dirbo per ilgus me
tus susidaryti namelį ir įren
gimus, neteko visų savo pa-, 
saulyj brangiausių dalykų. Ne
turėdami šaltinių, iš kurių ga
lėtų pradėti gyvenimą, jie žiū
ri į baisią ateitį. Pagal tas są
lygas laikino suteikimo mais
to, prieglaudos, drabužių ir 
medikalinės priežiūros neuž
tenka. šiems kankiniams rei
kia padėti, kad jie galėtų vėl 
surasti darbą ir kad galėtų 
tapti garbingais piliečiais savo 
apylinkių.

Atsiekti šį tikslą Raud. Kry
žius pagelbsti visokiais būdais. 
Per jį buvo pataisyta ir atre
montuota tūkstančiai namų. 
Įrengė dar daugiau nuo aukš
to ligi skiepo. Darbininkams 
buvo duota darbo įrankiai, šei
moms duota sėklų daržams, 
ūkininkams galvijų ir ūkio 
įrengimų, ir kitokiais būdais 
padėjo jiems grįžti prie nor- 
malio gyvenimo.

Nelaimių sutvarkymo prob
lemos buvo išbandytos praeitą 
rugpjūčio 29 d., kada baisus 
uraganas apėmė visą Texas 
valstijos pakraštį. Išsiplėšė į 
vidurį daugiau kaip 100 my
lių, ir paliko nuostolių, kurie 
pasiekė milijonus dolerių. Vė
jo greitumas buvo apie šimtą 
mylių per valandą ir potviniai 
prisidėjo prie pavojaus.

Palyginamai, mažai buvo 
užmuštų ir sužeistų, bet Raud. 
Kryžiaus tyrinėjimas- parodė, 
kad daugiau kaip 20,000 šei
mų neteko namų ir ūkių. 
1,076 namai buvo visiškai su
naikinta. Daugiau kaip 17,000 
sugadintų, ir tūkstančiai ūkių 
namų ir biznio įstaigų. Mata
gorda, Palacios, Port O’Con
nor, Fort Lavaca, Rockport,

tą. Prieglaudos ir pirmosios 
pagelbos skyriai buvo įrengti 
mokyklose, bažnyčiose ir kito
se vietose. Bay City, 25 mylios 
nuo kranto, 900 žmonių užsi
registravo Raud. Kryžiaus 
prieglaudose. Kitiems prie
glauda buvo rasta namuose 
ten pat. Raud. Kryžius paval
gydino alkanuosius per visą 
dieną.

Tipingas vėtros centras bu
vo Matagorda, kur nelaimė at
sitiko anksti šeštadienio vaka
re. Antrą valandą sekmadie
nio rytą, potvinio banga 6 pė
dų aukščio užliejo miestą. Iš
gąstis tos nakties buvo atpa
sakota tų nelaimingų žmonių, 
kurie bėgo į aukštus, kada 
vanduo pradėjo kilti, arba per 
baisų lietų į stipresnius namus.

Apie 12 žmonių prisirišo 
prie traktoriaus, kad išsigel
bėti iš baisaus vėjo ir kylančio 
vandenio. Jie ten išbuvo per 
visą naktį. Kiti nubėgo į mies
to ledaunę.'Viena porelė išsto
vėjo visą naktį virš liemens 
vandenyje, laikydami savo 
vaikelį ant pečių. Kita moti
na, kada matrasas, ant kurio 
gulėjo jos vaikelis, pradėjo 
slinkti toliau, siekė per sumuš
tą langą sulaikyti jį ir ji smar
kiai įsipjovė. Namai nuplau
kė net du blokus nuo savo pa
matų.

Raud. Kryžius tuoj įsteigė 
pirmosios pagelbos vietas Ma- 
tagordoj kitą rytą, nes dakta
ro tenai nebuvo. 40 žmonių 
buvo priimti sekmadienį, iš 
kurių keli buvo nusiųsti į Bay 
City ligoninę. Iš pradžios sto
tis buvo operuojama 24 valan
das per dieną ir per pirmuti
nes dvi savaites 200 sužeistų
jų buvo tenai prižiūrėti. Val
gis buvo dalinamas per savai
tę laiko. Kiti skyriai lygiai vei
kė.

Nelaimė buvo, tokia baisi, 
kad 27 atstovai Raud. Kry
žiaus buvo išsiųsti iš vyriausio 
ofiso padėti atremontavimo 
darbams. Skyriai buvo įsteigti 
ir nelaimingi suregistruoti ir 
visas sutvarkymas dabar ge
rai eina.

Peržiūrėdami k i e k v i eno 
nuostolius, Raud. Kryžius pa
deda jiems greičiau pradėti 
normalį darbą ir gyvenimą.

American Red Cross.

Vieša Padėka
Tariu nuoširdų ačiū P. ir 

M. Jecunskams už surengimą 
man mano gimtadienio surpri- 
zo pares, spalių 31 d., ir už 
man įteiktą brangios vertės si
dabrinę taurę. Šią dovaną aš 
labai įvertinu ir ji pasiliks 
man atminčiai ant visados.

Taip pat tariu ačiū drau
gams už prisidėjimą prie do
vanos nupirkimo —- J. J. Gla
veckams, P. A. Dambrauskui, 
J. Masevičiui, J T. Černiaus
kams ir A. Degesūniūtei. Ačiū 
visiems.

Stella Paplauskienę.

“PAUKŠČIŲ TAKO” 
AMŽIUS

“Paukščių takas” erdvėse 
yra milžiniškas žvaigždy
nas, kuriam priklauso ir 
mūsų saulė su savo planeto
mis. Tas žvaigždžių migly- 
nas yra susidaręs 3,000 mi- 
lionų (trys bilionai) metų 
atgal, kaip skaičiuoja Chi- 
cagos Universiteto astro
nomas Subrahmanyan 
Chandrasekar. Jis teigia, 
kad “Paukščių takas” išsi
laikysiąs dar 9,000 milionų 
metų.

Arkansas Pass — pakraščio 
miestai su nuo 800 iki 2,500 
gyventojų — pergyveno šią 
vėtrą.

Iš anksto įspėti, Raud. Kry
žiaus skyriai keliose vietose 
galėjo paduoti aliarmą ir pa-

KRISLAI
(Tąsa 5-tam pusi.)

Su ta parama jis lengvai būtų 
pasiekęs Washingtona.

Ar jis pasimokins iš šio pra
laimėjimo ?

Skaitau “Vilnyje” aprašy
mą Literatūros Draugijos Wis- 
consino valstijos apskričio 
konferencijos. Visas apskritys 
turi viso labo tik 31 ar 35 na
rius. O ten yra nemažų kolo
nijų : Milwaukee, Racine, Ke
nosha, Sheboygan ir dar kitos.

Nesimato, kad susirinkę 
draugai būtų plačiai apkalbė
ję tą svarbų klausimą ir išdir
bę planus pakėlimui narių 
skaičiaus.

Gerai, kad draugai svarstė 
Draugijos knygų leidimo pro
gramą ir “Šviesos” reikalus'. 
Jie sako, kad jiems nepatinka 
nei knygos, nei “šviesa.” Ypa
tingai žurnalas esąs tiktai 
dienraščių kopija.

x Betgi gryna netiesa. Vei
kiausia, draugai “šviesos” ne
skaito, neseka. Ir, kaip ma
tyti, nei vienas faktais savo 
nuomonės neparėmė.

Nepagrįsta kritika gero ne
duoda. Pasmerkti bile kas bi
le ką gali, bet kas iš to, jeigu 
žodžiai neparemti faktais?

Labai puikiai sujudo dar
buotis Smitas ir Senas Vincas 
šeštam apskrityje. Jie aplan
ko apsileidusius draugus ir 
apsnūdusias kuopas. Draugui 
Smithui jau pavyko atgaivinti 
kuopą Burlingtone.

Kaip su Readingu? Jį rei
kėtų smarkiai užatakuoti.

Draugai Smitas ir Senas 
Vincas yra Centralinio Komi
teto nariai — žmonės su dide
liais organizaciniais patyri
mais. Jie pasiryžo šeštą aps
kritį pastatyti ant kojų ir ne
abejoju, jog jie tai padarys.

LIVINGSTON, N. J.
(Pabaiga nuo 2-tro pusi.) 

dėl Sovietų. Manome, kad tie 
draugai mūs judėjimo geri rė
mėjai ir prieš tai nieko nesa
kys.

Susėdus prie užkandžių, šių 
žodžių rašė jas pranešė sve
čiams, kas šį parengimėlį su
ruošė ir kokiam tikslui. Taipgi 
prisiminė, kad čia nebus virš 
normos nei valgyt, nei išsigert, 
nes norima, kad koks doleris 
kitas daugiau liktų Sovietų ko
votojams. Tuo tarpu drg. 
Skeistaitis į ausį man sako, 
kad galima ir aukų parinkt. 
Tad drg. Ignas Baches, kaipo 
drąsesnis už mane, ir pasakė 
gražią, trumpą prakalbėlę, at
siliepdamas į svečius parinki
me aukų. Ir kaip matosi, sve
čiai nuoširdžiai ir gausiai au
kojo. Už tai jiems 'didelė šir
dinga padėka.

Pinigus pasiuntė drg. Tyliu
nienė, mūsų kuopos iždininkė, 
sykiu su aukotojų vardais.

Mane džiugino draugai ir 
draugės iš. apylinkės tik pir
mu kartu apsilankę šioj mūsų 
kolonijoj, tai šereliai iš Cran
ford. Taipgi ir iš Hillside, Ir
vington, Newark ir kitur turė
jom.

Dabar žodis mūsų draugėms 
gaspadinėms. Tiek pelno nuo 
tokio mažo suėjimo, žinoma, 
nebūt likę, bet mūs draugės

REIKIA DARBININKO
“Laisvės” spaustuvei yra reikalingas darbininkas 

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

EaiHV'r
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aukojo apie pusę maisto vel
tui. Tai šios drauges: Anna 
Jamison aukojo didelį gražų 
sūrį, kurį išleidom ant’laimė
jimo, usrink darni $3.60, taipgi 
aukojo kelis tuzinus skanių 
bulkučių prie arbatos; Marijo
na Griciūniene 5 obuolių pa
jus, kurie buvo taip labai ska
nūs; Julija Yurevičiene 8 ran
kų darbo žiurkštukus. Gi mūsų 
draugė iždininkė Tyliunienė 
šeštadienį pagamino draputie- 
nę dėl šio “bankieto” ir tik 
spėjus užbaigt darbą, vargšė, 
susirgo, negalėdama dalyvaut 
nei ant paties bąnkietėlio, ku
rio ji buvo ir užmanytoj a ir 
taip laukė. Gaila. Bet šiandien 
ji jau O. K.

Varde Sovietų Sąjungos ko
votojų, didelis ačiū svečiams 
už aukas, draugėms už para
ma ir darba. v v

Dar priminsiu, kad ši ma
žoji kolonijukė šiemet yra su
kėlus Sovietų Sąjungai arti 
$200. Nesupraskit, kad mes 
vieni šukelėm, bet mes juos 
surinkom iš visur kitur.

G. A. Jamison.
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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. Čubcrkienė 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 pačių sykiu pa- 
remsite savo narius, kurie atlieka 
svarbų darbą mūsų šaliai. — Kvie
čia Komisija. (262-264)

Penktas Puslapis

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 j 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2121 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 9299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Hoy.t 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAZZARENO BIAGIOLI
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 under Section 107 
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.

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 Kings, 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 CZAJKOWSKT
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 Law 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 givei that Licens? 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.

Sandelis Knygy 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 Pūstynėjc .25 
Neužmokamas Žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

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

fever ................. ...'.......................... 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 Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių .........60
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M, ŽUKAITIS 
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

> y ! •’ f ' \ '• T .

Lietuviui Rakandui Krautuve

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

—B

CHARLES

NOTARY
PUBLIC

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clęment Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

KEARNY-HARRISON, N. J.
Tarptautinis Komitetas praneša, 

kad sausio 30 d., 1943 m., rengia 
koncertą ir šokius. Visas pelnas 
bus skiriamas Sovietų medikalei 
pagalbai. Į komitetą įeina lietuviai, 
rusai, latviai, Ukrainai, vokiečiai, 
slavokai ir Karpatų rusai. Todėl 
prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną. F. Šimkienė, Sekr.

(263-265)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 11 d., 8 Vai. vak., 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių da
lykų aptarimui. Taipgi nepamirški
te pasimokėti duokles.

V. K. Sheralis, Sekr.
(263-265)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

;.. I-W-

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Telephone EVergreen 7-8451

-- ---------------- ' ■ ■ . ■ '""įg

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©

a<*resa8.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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VIEŠA PADĖKA
>

Aš, W. Kartonas, Maspetho
senas gyventojas, buvau pasi-

 NewWto^zfe^feZinioi
Dėkoju Draugams Už Priė

mimą Ir Išleidimą
50,000 Unijisty Girdėjo 

Willkie Prakalbą

Pirmadienis, Lapkričio 9, 194Ž

Prieš 19 mėnesiu atvykau j 
Ameriką, Baltimorės uostą. Pir
miausiai stengiaus susirasti lie
tuvių. Greitai susiradau ir su
sipažinau su draugais Jekevi- 
čiais, Balsiais ir kitais progre
syviais lietuviais, pas kuriuos 
buvau nuolatinis svečias.

Draugams vykstant į Phila
delphia jaunimo konferenci- 
jon, buvau ir aš pakviestas va
žiuoti su jais. Philadelphijoj 
susipažinau su draugais Smi
tais, pas kuriuos apsinakvojau, 
buvau gražiai priimtas, kaip 
geriausias jų prietelius.

Pirmieji draugai, baltimorie- 
čiai ir philadelphiečiai, daug 
man padėjo pradėti naują gy
venimą. Už tai tariu didelį 
ačiū.

Apleidęs Philadelphiją atvy
kau į Brooklyną. Pirmiausiai 
atskubėjau į “Laisvės” įstaigą,

mas nebūtų pašaukęs į savo ka
rišką šeimyną. Per visą tą iš
dirbtą laiką buvau geriausiai 
traktuojamas ir mylimas viso 
“Laisvės” personalo. Praleis
tas laikas su jumis, draugai, 
pasiliks mano atmintyje visą 
gy veli imą.

O dabar, atsisveikindamas 
su jumis, prižadu būti geras ir 
pavyzdingas Amerikos karys, ii' 
kovoti iki galutinos pergalės 
prie a fašizmą. Po pergalės aš 
noriu matyti ir savo gimtinę 
Lietuvą laisva ir laimingai ku
riant gražų gyvenimą.

Dėkoju visiems svečiams, ku
rie atėjote į mūsų su J. Siur- 
ba išleistuves ir suteikėt dova- 

j nas. Didelis ačiū “Laisvės” ii“ 
LDS štabams už suruošimą iš
leistuvių “parės.” Taipgi dėko
ju draugams Elenai ir Petrui 
Baranauskams už dovanas ir

International Ladies Gar
ment Workers Unija pereitą 
penktadienį buvo suruošus at
virame ore masinį mitingą ant 
40th St. tarpe 7th ir 8th Ave
nues, New Yorke. Iškilmės bu
vo surengtos įteikimui Sovietų 
Sąjungai dovanomis mūšio 
lauko ligoninių (tents).

Apart unijos viršininkų, su
eigos vyriausiu kalbėtoju bu
vo Wendell Willkie. Jis žnai- 
biai kritikavo generolus, ku
rie geriau norėtų “sėdėti 
minkštoj kėdėj, negu būti mū
šio lauke,” ir aukštai kredita

vo talkininkų laimėjimus Afri
koj ir tų laimėjimų vadą lt. 
generolą Montgomery, saky
damas, kad “jis yra vienu iš 
kovojančių generolų.”

Reikšdamas pagarbą 1LGW 
Unijai už rėmimą Sovietų Są
jungos, Willkie aukštai kredi
tavo Raudonąją Armiją ii* pri
dėjo :

“Rizikuodamas iškelti klau
simą, kuris gali būti palaiky
tas ginčytinu, aš manau, kad 
mes turėtume suteikti jiems 
paramą kokiame kitame fron-

davęs ant operacijos. Ligoni
nėj išbuvau 16 dienų. Dabai* 
esu namie 61-34 56th Rd., 
Maspethe, ir jaučiuosi kasdien 
geriau. Norėčiau greit pa
sveikti ir su draugais-draugė- 
mis sueiti ir kartu dalyvauti. 
Dėkoju draugams, kurie mane 
aplankė—dd. J. Kalvaičiui ir 
Kauliniams tariu širdingą 
ačiū. W. K.

I

LaGuardia Paskelbi 
Stalingrado Dieną

kur buvau visų draugų geriau
siai priimtas ir greitu laiku 
draugas Buknys, “Laisvės” gas- 
padorius, priėmė dirbti “Lais-
vės” spaustuvėj, kur pradirbau 
daugiau metų. Būčiau ir ilgiau 
pasilikęs dirbti, jei Dėdė Sa

Atviros Mokyklos 
Savaitė

Po dviejų mėnesių studijavi-
mo savo angliškų pamokų ir 
ruošimosi pilietybei, sveturgi-
miai anglų kalbos studentai jau
čiasi turį kuomi pasirodyti. 
Tad WPA Pilietybei Lavinti 
Projektas, palaikomas Teisėtu
mo Departmento bendrai su 
Švietimo Taryba, ruošia Atvi
ros Mokyklos Savaitę pradedant
lapkričio 9-ta ir baigiant 13-

linkėjimus, draugams Arlaus
kui, Dagiui, Byronui, Bagdo
nui, Laimanui už dovanas.

Dar sykį ačiū visiems drau-
gams.

Iki pergales,
Povilas Venta.

Povilas Venta Išėjo 
Kariuomenėn

“Laisvės” spaustuvės tech-
nikas Povilas Venta apsivilko 

| kario uniforma lapkričio 7-tą.
j žinodamas, kokiame trūkume 
pasilieka “Laisvės” spaustuvė, 
Povilas visą savo prieštarnybi- 
nę atostogų, išskyrus paskuti
nę dieną, praleido darbe, o iš
vakarėse buvo atsilankęs atsi
sveikinti draugus aidiečius.

Linkime jam laimingos tar

Poletti dar Nesutinka 
Skaitytis Pralaimė

jusiu Rinkimus

Lehmanas Pareikalavo 
Patikrinti Rinkimu 

Pasekmes

Pereitą penktadienį specia
liu pareiškimu majoras La
Guardia paskelbė lapkričio 8- 
tą Stalingrado Diena “pagar
bai mūsų rusiško talkininko, 
ir kaipo ženklą mūsų karin
go vieningumo su jais kovoje 
ir kaipo pažadą bendros veik
tos su jais iki visuotinos per
galės.”

ta.
Tos klasės yra pripildytos Į 

suaugusiais sveturgimiais virš 
trijų dešimtų tautybių, pasiry-1 
žūsiu išmokti savo pasirinkto 
krašto kalbos ir tapti gerais 
Amerikos piliečiais. Tose kla
sėse jie išmoksta Amerikos gy
venimo pobūdžių, jos tradicijų, 
sužino apie valdymąsi ii' atsa
komybes ir pareigas kiekvieno 
Amerikos piliečio.

Bėgiu tos Atviros Mokyklos! 
Savaitės daugelio Citizenship 
Education Project klasių turės 
susirinkimus parodymui savo 
naujai įgyto žinojimo, stipriau 
pareikšti savo ištikimybę Jung
tinėms Valstijoms ii- pavaizduos 
tikrai demokratiško gyvenimo 
pobūdį. Publika kviečiama at
silankyti į bile kurią iš tų ne
mokamų klasių artimiausiame 
susiedijos WPA centre. Jų ran
dasi virš 130 po visus penkis 
miesto apskričius.

Norint pilnesnių informacijų 
apie WPA Pilietybei Lavinti 
Projektą kreipkitės į WPA 
Education Service Center, 239 
East 11th St., New Yorke, ar
ba telefonu: GRamercy 7-1966.

nybos ir greito sugrįžimo per
galėjus fašizmą.

Majoras Susikirto Su Bonų 
Pardavimo Viršininkais

Dėl Tanautojų Bony
Kalbėdamas Civilinių Apsi

gynimo kalbėtojų mitinge mies
to majoras LaGuardia smerkė 
karo bonų pardavinėjimo kam
panijos viršininkus, kad jie “ne 
su gerais tikslais” paleidę “ne
tikras kalbas,” būk miestas tiks
liai neįveda atrokavimo iš algų 
10-to nuošimčio pirkimui karo 
bonų.

Iždinės viršininkai rokuoja, 
kad 192,437 miesto darbininkai 
išperka per metus tik $6,000,- 
000 vertės bonų ir štampų, kuo
met jie turėtų išpirkti $31,220,- 
000, jeigu būtų įvesta iš algų 
atrokavimo sistema.

Majoras tikrino, kad liuos- 
noriai esą išperkama iki 15 ir 
16 milionų vertės bonų ir kad 
neįvedama atrokavimas iš algų 
dėlto, kad neturi rokavimo ma
šinų, negali jų gauti. Gi iždi-

Suskaičius visų distriktų rin
kimų davinius, apart keturių, 
pereitą ketvirtadienį lieuten
ant gubernatorius Poletti tu
rėjo 1,958,058 balsus, bet 24,- 
999 mažiau už savo oponentą 
republikoną Thomas W. Wal
lace, kuris gavo 1,983,057 bal- 

Įsus (be tų 4 distriktų).
Poletti pareiškęs, jis dar nė

ra pralaimėjęs; kad sugrįžus 
karių baletams jis dar galįs 
sukirsti Wallace. Karių balotų 
tikimasi apie 40,000. Poletti 
tikisi, kad didžiuma kariškių 
balsų gali būti buvę paduoti 
už jį. Jis tame turi pamato, 
kadangi kariai abelnai laukia 
antro fronto ir greitos perga
lės. Poletti savo kampanijoj 
aiškiai pabrėžė reikalingumą 
antro fronto ir jeigu tos in
formacijos karius pasiekė, tai 
daleistina, kad tie 40,00() bal
sų didelėj didžiumoj gali būti 
atitekę Poletti’ui.

Irvinge Dabar Rodama 
“Pavasario Daina”

Sovietų filmą “Pavasario 
Daina”, skambiomis dainomis 
ir smagiu juoku išsagstyta 
drama, lapkričio 5-tą pradėta 
rodyti Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke. 
Ji ypatingai gražiai parodo, 
kad didingi Sovietų žmonės 
meno sparnų nesuglaudė karo 
audrose, kad jie greta mirties 
ir kęsmų neužmiršo juoktis.

Veikalas buvo parašytas ve
lionio Eugenijaus Petrovo, ku
ris padėjo gyvastį prie Sevas
topolio. Jame muzikos randa
si iš svetimų muzikos genijų 
Randelio, Gounod, Bacho ir iš 
savojo muziko Kabalevskio.

Priedams, toje pat progra
moje rodoma senosios Franci- 
jos filmą.

Laikraščiams ir žinių agen
tūroms paskelbus savo neva pa
tikimų įstaigų pranešimus apie 
balsų skaičius ir tiems skai
čiams esant vieniems nuo kitų 
skirtingiems, gubernatorius H. 
Lehmanas įsakė patikrinti bal
savimų pasekmes.

Ypatingai labai dideli tie 
skirtumai pasirodė raportuose 
apie Poletti gautus balsus. Ne
minint visų, pavyzdžiui užteks 
poros:

New Yoi’ko Herald-Tribune 
raportavo Wallace gavus 40,175 
daugiau balsų, negu Poletti.

Associated Press raportavo, 
kad Wallace gavęs 24,999 dau
giau balsų.

Taipgi girdėta kalbų, būk 
tūluose “up-state” distriktuose1 

i neprirokuota darbiečių balsai, 
kurie buvo paduoti už Poletti.

Kad dalykų padėtį tikrai pa
tirti ir išaiškinti, gubernatorius 
telegrafavo rinkimų tarybų pir
mininkams tuojau patikrinti 
skaičius balsų visų partijų ir 
jam pranešti. Reikalavimas pa
liečia skaičius balsų paduotų už 
kandidatus į lieutenant guber
natorių, kontrolierių ir kongres- 
manus at-large (nuo visos vals
tijos).

Poletti pareiškė, kad jis ne- 
siskaitys pralaimėjusiu rinki
mus iki nebus prirokuoti karių 
balsai, kurių paskelbimo prisi
eis laukti iki gruodžio 10-tos.

New Yorke su apylinkėm 
bus paimta dar 85 moterys į 
laivynui pagalbinę organizaci
ją—WAVES. Ima tarp 20 ir 
50 metų, turinčias kolegijos 
mokslą.

Bučiuodamas Pasmaugė
Mrs. Carol Burke Dugan 

Tuttle, 35 m., buvo rasta su 
perpjauta gerkle pievutėj prie 
bažnyčios Jamaica Ave. ir 
15 3rd St. pusiaunaktį iš 5-tos 
į 6-tą.

Policija susekė ir už kelių 
valandų areštavo Jimmy Mal
lon, 32 m., kuris prisipažinęs, 
kad jis moteriškę buvęs išsi
kvietęs pavilioti po karčiamas, 
paskui susibaręs, dar paskiau 
neva susitaikęs ir bučiuodamas 
prismaugęs jos pačios šaliku, 
o paskiau papjovęs. Jis kerš
tavęs, kad Mrs. Tuttle, vog
čiomis nuo savo vyro su juo 
sugyvenus, nebenorėjus su juo 
užsiimti.

Sperry Išvarė Iš Darbo Uni
jos Organizatorių; Unija

Padavė Skundą
Sperry Gyroscope Co., vie

na iš didžiausių karo industri
jos šapų Brooklyne, pravarė 
iš darbo septynis metus ten 
išdirbusį mechaniką Mike Or- 
finik, prieš keletą savaičių bu
vusį išrinktą United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
Unijos, CIO, Lokalo 450-to or
ganizatoriumi.

Oficialis kaltinimas Orfini- 
kui yra, kad jis “sulaužęs ša

lpos taisykles, dalinęs unijos 
aplikacijos kortas šapoj pietų 
laiku.”

Unija sako, kad tuomi elge
siu firma sulaužo Nacionales 
Karo Darbo Tarybos patvar
kymus, tarybai padavė skun
dą.

Pereito trečiadienio rytą uni
ja šapoj išdalino savo laikraš
tuką “Shop News,” kuriame 
įtalpinta Orfiniko laiškas fir
mos vadovybei su reikalavi
mais pakelti algas, duoti bo
nus. Ta pačia diena Orfinikas 
tapo atleistas iš darbo.

Unija sako, kad atleidimas 
buvo pasekmėj išplatinimo to 
laikraštuko. Gerai pažįstSn- 
tieji firmos praeitį sako, kad 
tai taipgi reiškia firmos pas
kutinį desperatišką pasispar
dymą sustabdymui organiza
vimosi į uniją. Firma vis pa
laikydavo kompanišką uniją 
sustabdymui darbininkų nuo 
tikros unijos. Pastaruoju lai
ku firmai buvo įsakyta kom
panišką uniją panaikinti ir 
United Electrical smarkiai au

go tarp darbininkų, kurių da
bar aprokuojama ten dirbant 
15,000.

Paskutinės Dienos 
Gauti Aliejaus

Norintieji gauti aliejaus ku
rui privalo užsiregistruoti lap
kričio 9 ir 10 dienomis. Re
gistracija buvo per visą perei
tą savaitę ir turėjo baigtis 6- 
tą. Bet paskutinę dieną į re
gistracijos stotis sugužėjo net 
100,000 aplikantų. Registraci
ja pratęsta dar dviem dienom, 
nes manoma, kad dar liko 
apie 50,000 nesiregistravusių 
aliejaus vartotojų.

MIRĖ
Apolonia Szvermickas, 83 

m. amžiaus, mirė lapkričio 6 
d., namuose — 107-32 Wal
tham St., Jamaica, N. Y. Lai
dotuvės įvyks lapkr. 10 d., šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

Velionė paliko nuliūdime: 
vieną sūnų, keturias dukteris, 
21 anūką, 6 anūkų vaikus ir 
vieną seserį.

j -----------------------

1 Unija Šaukiasi Į 
Miestiečius

Transporto Darbininkų Uni
ja atsišaukė į visuomenę padė
ti pravesti kovą už algas. Uni
ja skundžiasi, kad Transpor- 
tacijos Taryba nesiskaito su 
reikalu duoti algas pagal pa
kilusias pragyvenimo lėšas.

Ragina Kalėdų Dovanas 
Siųsti Anksti

Paštas prašo siuntėjus kalė
dinių dovanų ir atviručių šie
met pasiskubinti, savo siunti
nius išleisti 20-25 dienomis 
anksčiau. Priežastis—karo są
lygos.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Atsilankę parodykite mums šj 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,
394-398 Broadway

Akiniai 
už $7.50

Optometrists
Brooklyn, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR;

1

Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Lietu viy Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

nės viršininkai sako, kad visi 
kiti miestai, apart Albany, ir 
privatiškos firmos valstijoj bo
nų pirkimui atrokuoja iš algų 
be kokio specialio aparato 
mašinų.

ar

iš

New Yorke patvarkyta imti 
ne daugiau 13 centų už kvor
tą pieno perkant krautuvėj ir 
pačiam parsinešant.

’U .4- N. Y., pradedant ateinančiu an
tradieniu.

f.

It

Paroda Iš Chinijos 
Atvežtą Paveikslą

Wendell Willkie parvežė 
Chinijos apie 80 pieštų ir brai
žytų paveikslų, kuriuos jo glo
bai patikėjo Visos Chinijos Me
no Sąjunga, vyriausybės įstai
ga. Paveikslai perstato Chung
king liepsnose. iChangsho mūšį, 
civilinius bėgant nuo atakų iš 
oro ir daug kitų vaizdų iš ja
ponų teriojamos Chinijos.

Paveikslai išstatomi Modern 
Art Muziejuje, 11 W. 53rd St.,

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadienj, lapkričio 11 d., 7:30 vai. 
vak., Liet. Neprigulmingo Kliubo 
kambariuose, 269 Front St. Visi na
riai būkite laiku. Valdyba.

(263-265)

Pasitraukė Nuo Lewis 
Valdomos Unijos

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Rubber Corp, of America 
šapos darbininkai New York e 
atsimetė nuo John L. Lewiso 
kontroliuojamos United Mine 
Workers dėlto, kad Lewis at
sisakęs padėti sudaryti bendrą 
bosų ir darbininkų produkcijos 
komitetą. Mitinge, kuriame 
dalyvavo apie 250 šapos dar
bininkų, jie nusitarė prisidėti 
prie Gas, Coke and Chemical 
Workers, CIO.

★ LIETUVIŠKAS ★ | 

TRAKTYR1US 
(VALGYKLA IR ALINĖ) g
Rheingold Extra Dry Alus g 

Didelis pasirinkimas visokių p
Vynų ir Degtinė* 6 
Importuotų ir Vietinių p

Kasdien Turime ft 
karštų užkandžių g 

JUOZAS ZEIDAT |
Savininkas g

411 Grand St Brooklyn g

MATEVŠAS S1MONAVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Speciali kareiviams dovanų department^

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

Į ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178 •• • •••••••••••••••••••••••<••••••••••••

VIRJ-THIN* RAMONA VfRI-THIN* R API IR.— •

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. *
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