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AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA PIRMYN PRANCŪZU AFRIKOJ
PREZID. ROOSEVELTOPrez. Roose veltas Užtikrino

Jog Amerikiečiai Atvyksta ATSIŠAUKIMAS J FRA A
Kaip Francūzų Laisvinto]’ai CŪZŲ TAUTĄ

Alžyras Pasidavė Amerikos 
Armijai; Amerikiečiai Užėmė 

ir Eilę Kitų Punktų

L. Prūseika baigė savo marš
rutą tolimuose vakaruose. Pa
sakė eilę prakalbų, pasidarba
vo “Vilnies” paramai. Kaip at
rodo, jo šis maršrūtas labai 
puikiai pavyko. Dienraščiui 
padarė gal iki pusantro tūks
tančio dolerių.

Nepaprastai duosnūs tie 
mūsų pažangūs lietuviai Cali- 
fornijoj, Oregone ir Washing
tone. Kasmet jie stambias su
mas paaukoja mūsų spaudai.

Atsimenu, kaip nuoširdžiai 
jie parėmė pernai dienraštį 
“Laisvę.” Jie supranta spau
dos reikšmę. Jie be galo drau
giški ir mylimi žmonės.

Tą sako visi, kurie juos ap
lanko. Tą aš pats patyriau va
žinėdamas su maršrutų pra
džioj šių metų.

Stalino pranešimas, padary
tas 25 metų Spalių Revoliuci
jos sukakties proga, 
bėjo plačiai po visus 
kampus.

Stalinas ypatingai
reikalą antrojo fronto 
Vokietiją. Tiktai todėl Hitle
riui iki šiol pavyko užgrobti 
tiek daug teritorijos, kad jis ir 
jo pakalikai galėjo visas savo 
jėgas išstatyti prieš Raudoną
ją Armiją. Jiems nereikėjo bi
joti, kad Anglija ir Amerika 
kirs iš už nugaros.

Bet padėti^ turės pasikeisti, 
teigė Stalinas. Jis neabejoja, 
kad antras frontas bus atida
rytas, anksčiau ar vėliu. Bus 
atidarytas ne tik todėl, kad jis 
reiklingas Sovietų Sąjungai, 
bet kad jis lygiai reikalingas 
Anglijai ir Amerikai.

Stalinas mano, kad Sovietų 
Sąjungos, Britanijos ir Jungti
nių Valstijų bendradarbiavi
mas šiame kare ir po karo vis zų fabrikus ir Ūkius — vis- • _ ■ 1 *| • • T- T *1 • i • •
kiečiau 
laukia 
mo, jo 
vilti.

Ir vėl prabilo Wendell L. 
Willkie. Ir vėl jis reikalauja 
atidarymo antro fronto prieš 
Vokietiją.

Willkie supranta situaciją 
daug geriau, negu labai dau
gelis žmonių. Jis aplankė Eu
ropą, Aziją ir Afriką. Jis kal
bėjosi su karo vadais ir strate
gais. Jis žino, kad dabar pro
ga Hitleriui 
smūgį, kai taip kietai ir did
vyriškai laikosi Raudonoji Ar
mija.

Vichy Francijos valstybės mis Alžyre, Tunisijoj ir Mo 
galvai, maršalui H. Ph* Pe- 
tainui buvo įteiktas seka
mas prezidento Roosevelto 
laiškas tuo laiku, kai Jung
tinių Valstijų karo jėgos 
pradėjo veiksmus linkui 
Francijos kolonijų šiaurinė
je Afrikoje:
“Maršale Petain!

Aš kaipo Jungtinių Vals
tijų valstybės galva siunčiu 
tamstai šį laišką kaipo 
Francijos Respublikos vals
tybės galvai.

Kuomet jūsų valdžia 1940 
m. padarė paliaubų sutartį, 
niekas iš mūsų negalėjo nu
matyt sistematiškos plėšimo 
programos, kurią Vokietija 
vykdys prieš Francijos žmo
nes.

Ta programa, kartu su 
juodrankiškais grobimais, 
atėmė iš Francijos žmonių 
pragyvenimo l_______  __
sutaupąs; 
francūzų 
žiuotę; ji apiplėšė francū-

rokkoj ir atmuštų šį vė
liausią veiksmą ilgoje vokie
čių ir italų tarptautinių pik
tadarybių litanijoje.

Aš visa tai nušviečia fran
cūzų vyriausybei Šiaurinėje 
Afrikoje ir aš šaukiu ją tal
kon atremt pavojus iš Ašies 
pusės. Aš turiu aiškų tiks
lą duot paramos ir pagalos 
francūzų vyriausybei ir val
dinėms jų įstaigoms. Tai 
yra tiesioginis šių Amerikos 
armijų tikslas.

Aš neturėčiau net primint 
jums, jog galutinas ir dides
nis tikslas yra išlaisvint 
Francija ir jos imperiją iš 
Ašies jungo. O taip dary
dami, mes tuo pačiu žygiu 
teikiame saugumą ameriki
niams kraštams.

Man nereikėtų iš naujo 
užtikrint jus, kad Amerikos 

reikmenis *ir Jungtinės Valstijos nejieško 
ji suparalyžiavo 
pramonę ir va-

cementuosis. Kurie 
tos koalicijos pakriki- 
su pratimu, turės nusi-

užduoti mirtiną

Su kuriais lietuviais kariais 
tik teko kalbėtis, visi jie yra 
vienos nuomonės. Jie sako: 
Amerikos armija gerai užlai
koma, geram ūpe, labai entu
ziastiška dėl Raudonosios Ar
mijos didvyriško laikymosi 
prieš nacius.

Kariai nori, kad šis karas 
būtų baigtas kuogreičiausia. 
Jie pritaria atidarymui antro 
fronto. Jie supranta, kad Hit
lerio militarinių jėgų sutriuš
kinimas neįmanomas be ame
rikiečių ir anglų tiesioginio 
veikimo.

Dar du brooklyniečiu išlei
dome Dėdės Šamo kariuome
nėn, būtent, Povilą Ventą ir 
Joną Siurbą. Abu jau nebe 
jaunuoliai. Povilas jau trečioj 
armijoj tarnaus. Tarnavo jis 
Lietuvos armijoj, I 
Ispanijoje prieš fašizmą, da
bar išėjo į šios šalies armiją.

Jonas Siurba dar naujokas. 
Jo netekimas padaro nemažą 
spragą 
išėjo į 
išėjo į 
kovoje

ką naudai nacių Vokietijos 
ir fašistų Italijos, kurių val
džioj negalėtų jokia laisvę 
mylinti tauta ilgai gyvuoti.

Kaipo senas Francijos ir 
jos žmonių draugas, aš kas
dien vis labiau pykstu 
(prieš nacius-fašistus) ir 
užjaučiu francūzus, kada aš 
pamanau apie jų vargą, 
skurdą ir vyrų žiedų ištrau
kimą iš francūzų namų. 
Vokietija naudojo ir naudo
ja kiekvieną progą nupuldy- 
ti ir paniekinti didžiai jū
sų tautai.

Godžiai žiūrėdamos į tą 
imperiją, kurią Francija 
taip darbščiai subudavojo, 
šiandien Vokietija ir Itali
ja planuoja įsiveržt ir už
imt Francūzų šiaurinę Afri
ką, kad įvykdyt savo vieši 
patavimo ir užkariavimo 
planus ištisame tame žemy
ne. »

Aš žinau, kad jūs supra
site, jog dalykas neužsibaig
tų su Afrikos užkariavimu, 
bet būtų įžanga į tolesnius 
Vokietijos ir Italijos bandy
mus užkariaut dideles dalis 
Amerikinio Žemės Pusiau- 
rutulio, stambias sritis Ar
timuose ir Viduriniuose Ry
tuose ir sunert rankas To
limuose Rytuose su tais Ja
ponijos karo vadais, kurie 
siekia užviešpataut visą Ra- 
mijo Vandenyno sritį.

Aišku, kad jų įsiveržimas

jokių svetimų žemių ir vi
suomet atsimena istorinį 
draugingumą ir tarpusavio 
pagalbą, kurią mes taip 
gausingai davėme vieni ki
tiems.

Aš siunčiu jums, o per 
jus Francijos žmonėms, pa
reiškimą savo gilios vilties 
ir įsitikinimo, kad mes vi
si neužilgo susilauksime lai
mingesnių dienų.

FRANKLIN
D. ROOSEVELT.”

SOVIETAI IŠTAŠKĖ 
NACIUS IR ITALUS 

TIES NALČIKU

mūsų judėjime. Bet jis 
dar didesnį darbą. Jis 
pačias pirmąsias eiles 
prieš fašizmą.

^2?? ° J.!S užėmimas Francūzų Šiau
rinės ir Vakarinės Afrikos 
sudarytų didžiausią pavojų 
Jungtinėms Valstijoms ir 
visoms amerikinėms respu
blikoms ir jų saugumui — 
kaip kad tatai būtų ir mir
ties varpas Francūzų Impe
rijai.

Matant visus tuos mūsų 
priešų planus ir intencijas,

Maskva, lapkr. 9. — So
vietų tankai ir pėstininkai 
ištaškė kartotinas vokiečių, 
italų ir rumunų atakas ir 
atmetė' juos atgal į pietų 
rytus nuo Nalčiko, Kauka
ze.

Nuo lapkričio 3 d. iki da
bar faktinai neįvyko jokių 
atmainų Nalčiko srityje. 
Per dvi paskutines dienas 
šioje srityje sovietiniai ko
votojai užmušė 1,700 prie
šų kareivių ir oficierių ir 
sunaikino bei sunkiai suža
lojo 27 priešų tankus, 39 
šarvuotus automobilius, 69 
trokus ir kt.

Stalingrado srityje šiuo 
tarpu tik mažos priešų gru
pės darė atakas. Raudonar
miečiai atmušė jas, nukovė 
500 vokiečių ir pagerino sa
vo pozicijas.

Sovietų laivyno jėgos Bal
tijos Jūroje nuskandino dar 
du vokiečių transporto 
vus, viso 12,000 tonų.

lai-

su-
JĖ-

Kaip atrodo, tai iš “Lais
vės” darbininkų štabo neužil- . r___ _c r_____  __ ______ __
go gali būt pašaukti dar keli aš, todėl, nusprendžiau pa- 
žmonės Dėdės Šamo armijon. 
Labai bus sunku dienraščiui 
be jų apsieiti. Pasilikę turėsi- jOs bendradarbiautų 
me daugiau ir sunkiau dirbti, (francūzų) valdžios įstaigo-

siųst į Šiaurinę Afriką ga-^ 
lingas Amerikos jėgas, kad

su

MURRAY RAGINA 
MOBILIZUOT VISAS

GAS PRIEŠ Ašį
Boston. — CIO unijų ge- 

neralis pirmininkas Philip 
Murray ragino sumobilizuot 
visas Amerikos žmonių jė
gas ir visas kitas priemones 
veikliam karui prieš fašistų

Washington. — Preziden
tas Rooseveltks lapkr. 7 d. 
per radiją sekamai atsišau
kė į francūzus, kalbėdamas 
f rancūziškai:

“Mano draugai, kurie ken
čiate dieną ir naktį po trėš- 
kiančiu nacių jungu, aš kal
bu į jus, kaipo asmuo, ku
ris buvo su jūsų armija ir 
laivynu Franci jo j 1918 me
tais.

“Per visą savo gyvenimą 
aš turėjau ir turiu giliausią 
draugingumą francūzam — 
visai francūzų tautai. Aš 
palaikau ir branginu drau
gingumą su šimtais francū
zų Francijoj ir už Francijos 
sienų. Aš pažįstu jūsų far- 
mas, jūsų kaimus ir jūsų 
miestus. Aš pažįstu jūsų 
karius, profesorius ir darbi
ninkus. Aš žinau, koks bran
gus francūzų tautos pavel- 

Idimas yra jūsų namai, jūsų 
kultūra ir demokratijos pa
matai Francijoje. Aš vėl _
sveikinu jus ir pakartoju i idėjas, 
savo įtikėjimą Laisve, Ly-1 
gybe ir Brolybe: - Jokios ki
tos dvi tautos nėra labiau 
susijusios istoriniais ir tarp- 
saviniais draugingumo ry
šiais, kaip Francijos ir 
Jungtinių Valstijų žmonės.

Amerikiečiai, su Jungti
nių Tautų parama, kovoja 
tiek už savo ateities saugu- naii

mą, tiek už idealų, laisvių 
ir demokratijos atsteigimą 
visiem žmonėm, gyvenusiem 
po Trispalve (Franci jos) 
vėliava.

Mes atvykstame į jūsų 
tarpą, kad atmušt žiauriuo
sius įsiveržėlius, kurie no
rėtų ant visados panaikint 
jūsų savivaldybės teises, jū
sų religinės laisvės teises ir 
jūsų teises gyventi savu gy
venimu ramiai ir saugiai.

Mes ateiname tarp jūsų 
tik tuo tikslu, kad sumušt ir 
išvyt jūsų priešus. Tikėkite 
mūsų žodžiais. Mes nenori
me padaryt jokios jums 
skriaudos.

Mes užtikriname jus, jog 
kai tik Vokietijos ir Italijos 
pavojus bus pašalintas nuo 
jūsų, mes tuojau apleisime 
jūsų žemę.

Aš atsišaukiu į jūsų tik
rąjį dalykų supratimą, į jū
sų naudą ir į jūsų tautines

Aš prašau jus, nedarykite 
kliūčių šiam didžiam tiks
lui.

Padėkite mums, kur gali
te, mano draugai, o mes vėl 
matysime garbingąją die
ną, kada laisvė ir taika iš 

, naujo viešpataus ant žemės.
Tegyvuoja Francija amži-

Vichy Francija Sutraukė 
Diplomatijos Ryšius su 

Jungtinėmis Valstijomis
Vichy, Francija. — Mar

šalas Petain, Vichy Franci- 
jos valstybės galva, lapkr. 8 
d. sutraukė diplomatijos ry
šius su Jungtinėmis Valsti
jomis. Tai todėl, kad Jung
tinių Valstijų armija išvien 
su anglų kariuomene išsikė
lė į Alžyrą ir kitas francū- 
zų kolonijas šiaurinėje Afri
koje.

P e t ain (pataikaudamas 
naciams) pareiškė, kad jį 
“nustelbė” prezidento Roo
sevelto laiškas. Tame laiš
ke prezidentas užtikrino, 
jog Amerika nesiekia jokių 
svetimų žemių, jog amerF 
kiečių kariuomenė nuvyko į 
Franci jos afrikines koloni
jas, kad atremt nacių ir ita-

lų pavojų nuo jų; jog- 
žygis reikalingas 
nių respublikų apsaugai nuo 
Ašies; jog Jungtinės Valsti
jos siekia pačios Francijos 
išlaisvinimo iš hitlerininkų 
jungo ir jog amerikiečių ka
rinės jėgos bendradarbiaus 
su vietinėmis Francijos ko
lonijų valdžiomis.

Maršalas Petain savo at
sakyme prez. Rooseveltui 
pasakojo, būk vokiečiai ir 
itaali neturėję intencijų įsi
veržt į tas Francijos kolo
nijas. Prezidento įspėjimus 
jis vadina “priekabėmis” ir 
užreiškia, kad jo valdžia 
“gins savo imperiją” nuo 
amerikiečių.

tas 
ameriki-

Tik Antro Fronto Stoka Kol Kas Išgelbėjo 
Vokiečius, Pareiškė Stalinas

(Tąsa Stalino kalbos, pa
sakytos Maskvoj lapkr. 6 d.)

Pasinaudodami tuom, kad 
nebuvo Europoje antro 
fronto, vokiečiai ir jų są
jungininkai metė frontan vi
sus galimus savo atsargi
nius ir, suburdami juos vie
na kryptim — linkui piet
vakarių — sudarė didelę jė
gų viršenybę ir pasiekė žy
mių 'taktikinių pasisekimų.

Vokiečiai, matyt, jau nė-

ra gana stiprūs vest ofensy- 
va tuo pačiu laiku visomis 
trimis kryptimis, pietuose, 
šiaurėje ir centre, kaip kad 
buvo pirmaisiais vokiečių 
ofensyvo mėnesiais pernai 
vasarą, bet jie yra dar gana 
stiprūs suorganizuot rimtą 
ofensyvą bet kuria viena 
kryptim.

Žiūrint į užsienių spaudos

Amerikinė International 
kr.JJ. — Po dvy- News Service žinių agentū- 
11 kos iš ame-' ra teigia, kad amerikiečiai

FRANC. ŠIAURIŲ AF
RIKA, 
JikoaValaiJdų 
rikiečių phąės,^pasidavė Al- šiaurinėje Afrikoje žygiuo

ja beveik be jokio francūzų 
kariuomenės pasipriešinimo.

zų šiaurinėsžyras, Fra 
Afrikos sostinė.

Vichy Francijos radijas 
pranešė, jog Amerikos ka
riuomenė dar išsikėlė Į Aga- 
dirą, Mogadorą ir kitus 
punktus, į pietus nuo Casa- 
blancos, š i a u r v a k arinėje 
Francūzų Afrikoje, palei 
Atlanto Vandenyną.

A

Amerikiečiai jau faktinai 
visomis pusėmis apsupo 
Oraną, L .
šiaurinėje Alžyrijoje.

Vichy radijas teigė, kad 
francūzų laivynas nukentė
jo didelių nuostolių mūšyje 
su Amerikos ir Anglijos jū
rinėmis jėgomis ties Casa
blanca.

Gen. Giraud Ragina 
Prancūzus Remti 

Talkininkus
London. — Francūzų ge

nerolas H. H. Giraud, pir- 
__ _ ______ mojo Pasaulinio Karo did- 

prieplaukos miestą1 vyris, atsišaukė per radiją į
i francūzus Afrikoje kovot 
išvien su Amerika ir Angli
ja prieš fašistų Ašį, panau
dojant “šią netikėtą progą” 
Franci jai laisvinti.

Gen. H. H. Giraud pirm 
kelių mėnesių pabėgo iš Vi- 

Amerikiečiai žygiuoja vis c^y Francijos. Menama, jog 
pirmyn. i dabar jis kalbėjo is Alžyro,

Anglų kariuomenė ir or- kolonijos šiaurinė-
laiviai bendradarbiauja su 3e Afrikoje, 
amerikiečiais.

Vichy Franci j os radijas 
pasakoja, kad, girdi, jos ka
riuomenė sulaikanti ameri
kiečius ir anglus Prancūzų 
Morokkoje, šiaurvakarinėje 
Afrikoje.

Gen. Eisenhower Sako: 
Sovietą Armijos Narsa

- Pavyzdys Mums
Generolas Dwight D. Ei

senhower, vyriausias ameri- 
_____  ____kiečių jėgų komandierius 

amerikiečiai gal paėmę ne-!Europoj (dabar ir Afrikoj) 
laisvėn admirolą Jeaną Fr. i atsiuntė sveikinimą Amen- 
Darlaną, vyriausią francū- kos - Sovietų Draugingu* 
zų komandierių, ir gen. Al- imo Kongresui. Gen. Eisen- 
fonsą Juiną, francūzų jėgų hower sakė: 
komandierių šiaurinėje Af 
riko j e.

LONDON, lapkr. 9.—Ne
oficialiai pranešama, kad

“Vardu Jungtinių Valsti
jų karių Europos veiksmų 
srityje aš sveikinu narsią

Francūzų^ Morokko radi- Sovietų Armiją. Puikus So
jas pranešė, kad jie pasi- vjetų žemės gynimas yra 
trauke ir iš Rabato miesto įkvėpimas mums visiems.” 
su orlaivių stovykla, netoli; 
Casablancos, Franc. Morok
ko j.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad Amerikos ir Anglijos 
bombanešiai sužalojo Vichy 
Franci j os karo didlaivį 
“Jean Bart” ir keturis sub-; 
marinus.

Naciai pasakojo, 
francūzai 
talkininkų

Fašistai Pervyti iš 
Egipto į Libiją

Cairo, Egiptas, lapkr. 9. 
— Anglai užėmė Matruh, 
prieplaukos miestą Egipte. 
Vokiečiai ir italai Matruh 

buk mieste tapo paimti nelais- 
du vėn.

Skaičiuojama, jog tik apie
FRANCŪZŲ A R M IJ O S . 20,000 nacių Rommelio armi- 

SUKILIMAS PRIEŠ VI- Įjos dabai- perbėgo iš E.gip- 
CHY VALDŽIĄ " : T K ’

nuskandinę 
naikintuvus.

to į Libiją. Taigi apie 120 
tūkstančių vokiečių liko su- 

Romos radijas sake, kad naikinta bei nelaisvėn paim- 
sukilo francūzų kariuomene ta.
šiaurinėje Afrikoje prieš; Italų gi šiomis dienomis 
Vichy Francijos oficierius. ^Egipte buvo nelaisvėn pa- 
-— -------------—:----- :— limta bei neištrūkstamai ap-
lėtų pamanyt, kad vyriau- supta apie 80 tūkstančių.
sias šio vokiečių ofensyvo 
tikslas buvo užgrobt Groz
ny ir Baku žibalo sritis, bet 
faktai griežtai sumuša tokį 
manymą.

Faktai rodo, jog vokiečiu 
briovimasis pirmyn linkui 
Sovietų Sąjungos ži
balo sričių nėra vyriausias 

komentarus, taip pat ir vo- jų tikslas, bet tik antrinis 
kiečių spaudos, žmogus ga-

ANGLŲ ORLAIVIAI PA
DARĖ DIDŽIŲ NUO

STOLIŲ GENOAI

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Romos radijas pripažino, 
kad anglų orlaiviai, paskuti
niu kartu bombarduodami 
Italijos uosto miestą Genoa, 
padarė “milžiniškų nuosto- 
lių.”
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“Keleivio” Hitlerininkai Tebeplūs
ta Sovietą Sąjungą

Kad “Keleivis” yra Hitlerio propagan
dos platintojas Amerikoj, tai daug kartų 
buvo įrodyta.

“Keleivis,” kiekviename savo numery
je niekina Sovietų Sąjungą, tą galingiau
sią Amerikos talkininką, tą šalį, kurios 
milionai civilių jau žuvo žiaurioj kovoj 
prieš barbarišką hitlerizmą. Jis niekina 
Raudonąją Armiją, kuri jau daug kartų 
supliekė Hitlerio jėgas ir įrodė pasau
liui, kaip reikia kariauti.

Seniau “Keleivis” gyrė Hitlerio gene
rolus ir niekino Sovietų Sąjungos marša
lus vadindamas juos “nemokšais,” “feld
febeliais.” Dabar visas svietas žino, kad 
maršalai Timošenko, šapošnikovas, Vo- 
rošilovas, Budionnas, generolai Žukovas, 
Mereckovas, Redimcevas ir kiti pasiro
dė gabesni už Hitlerio maršalus ir gene
rolus, nes jie su mažiau tankų, lėktuvų 
ir armijos mokėjo daug kartų sumušti 
Hitlerio jėgas!

Todėl “Keleivis” No. 45 pasirinko nie
kinti Sovietų Sąjungos Informacijų Biu
ro narį VI. Kružkovą, kuris pareiškė, kad 
Amerikos žmonės ir spauda stoja už tuo- 
jautinį atidarymą antro fronto prieš 
Hitlerį, bet tam kliudo toki reakcionie
riai, kaip kunigas Coughlinas, Hearstas 
ir pulkin. McCormicks/^“Keleivio” pro- 
naciams baisiai nepatiko, kad Kružkovas 
tą faktą atžymėjo. Už tai tas Hitlerio 
propagandistas Kružkovą išplūsta, žiop-* 
liu išvadina, taip niekina, kaip ir Hitlerio 
agentai Berlyne Sovietus ir jų veikėjus!

Visiems yra aišku, kad Amerikos žmo
nės stoja už antro fronto atidarymą, nes 
jie žino, kad tik taip laimės karą su 
mažiau žmonių ir turto nuostolių. Juo 
ilgiau nebus antro fronto, tuo daugiau 
mes nukentėsime. Visi žino, kad reak
cinės jėgos pastoja antro fronto atidary
mui kelią, tą parodo ir “Keleivio” pozi
cija, tą parodė ir pereiti rinkimai.

Sovietą Atstovas apie Lietuvą
Kada į Kanadą atvyko Sovietų Są

jungos ministeris F. Gusevas, tai jį svei-> 
kino masinės organizacijos, liaudies vei
kėjai, jų tarpe ir lietuvių savaitraščio 
“Liaudies Balso” redaktorius J. Yla. Į 
tą pasveikinimą sekamai atsakė Sovietų 
Sąjungos ministeris, apibūdindamas Lie
tuvos padėtį ir Kanados lietuvių parei- 

J gas. '
“Spalio 19, 1942

“Jonui Ylai,
.“Liaudies Balso Red., 
“Toronto, Ont.

i “Gerb. Tamsta:
“Aš tik gavau jūsų malonų laišką ir 

noriu išreikšti jums ir visiems jūsų laik
raščio skaitytojams savo padėką už drau
gišką sveikinimą.

“Sovietų Sąjunga dabartiniu metu ve
da titanišką kovą prieš hitlerizmą—ben
drą visų laisvę mylinčių žmonių priešą.

. “Vokietijos gaujų užpuolimas ant So
vietų Sąjungos ištaškė taikingą Sovietų 
Lietuvos konstrukciją ir Lietuvos žmo
nės, kartu su kitomis didžiosios broliškos 
šeimynos tautomis, pradėjo narsiai ginti 
savo mylimąją tėvynę.

“Dabar Lietuva okupuota fašistinių 
latrų, kurie užmušinėja Lietuvos moteris 
ir vaikus, naikina Lietuvos miestelius ir 
kaimus. Bet nežiūrint laukinio Gestapo 
terorizmo, Lietuvos žmonės tęsia kovą 
už savo laisvę. Tūkstančiai lietuvių par
tizanų, kartu su savo broliais rusais, nar
siai kovoja prieš vokiškus okupantus. 
Tūkstančiai lietuvių kovoja reguliarėse 

. Raudonosios Armijos vienutėse. Jie at

lieka viską, kas tik galima, naikinimui 
fašistinių banditų.

“Kova labai rimta, nuostoliai dideli, 
bet Sovietų Sąjungos žmonės yra tikri 
savo galutina pergale. Kanados lietuvių 
parama, SSRS žmonių yra labai įverti
nama. Remdami lietuvius Raudonojoj 
Armijoj, jūs padedat laimėti pergalę ant 
bendro priešo.

“Su pagarba,
F. Gusev, SSRS Ministeris.”

Sovietai Pasitiki Savo Jėgomis
Amerikietis korespondentas Ralph Par

ker rašo iš Maskvos, kad Sovietų Sąjun
gos liaudis didžiuojasi Raudonosios Ar
mijos, Sovietų orlaivyno ir laivyno pajė
gomis, kurios 1942 metais sutriuškino 
Hitlerio ofensyvą ir į niekus pavertė jo 
planuotą “blitzkriegą.”

Akademikas Petras Judinas, Mokslo 
Akademijos vedėjas pareiškė, kad 1942 
metais prieš Hitlerį antro fronto nėra 
ne todėl, kad Anglija ir Jungtinės-Vals- 
tiojs nebūtų militariniai pasirengusios, 
bet tik dėl politinių išrokavimų. Vienok 
jis sakė, kad nepaisant tų politinių prie
šų veiklos, vis vien Anglijos ir Amerikos 
antras frontas prieš Hitlerį bus atidary
tas.

Jo ir Sovietų Sąjungos Informacijų 
Biuro vedėjo Aleksandrovo supratimu 
Raudonoji Armija turi pajėgų ne vien 
apsigynimui, bet ir ofensyvai, kad par- 
bloškus hitlerizmą. ,

Naciu Barbarizmas
Inter-Cont. News praneša, kad Kasplia 

srityj, Smolensko rajone, naciai sugaudė 
150 vaikų ir kartu su suaugusiais visus 
sušaudė. Jie vaikus apkaltino žvalgavi- 
me partizanų naudai. Demidovo sodžiu
je naciai suėmė 80 invalidų, visus išsiva
rė į Špirnikų mišką ir ten gyvus užkasė. 
Bendrai Smolensko srityj pereitą vasarą 
naciai nužudė 1,860 vien žydų tautybės 
žmonių. Gyventojų skaičius sumažėjo 
ant 25%, daug jų naciai nužudė, daug 
išmirė nuo ligų ir bado, o kiti išbėgiojo 
į girias ir veda partizanų karą.

Sovietų partizanai veikia energingai, 
vien šioj srityj, rugpjūčio mėnesį, jie 
padarė kelis užpuolimus ant nacių dali
nių ir 1,000 hitlerininkų nudėjo. \

Hitlerio Balsas Anglijoj
Anglijoj atvirai išstojo lordas Semnill 

už taiką su Hitleriu. Jis dienraštyje 
“Evening Standard” daro hitleriškas iš
vadas, būk naudingiau Anglijai susitai
kinti su Hitleriu dabar, negu gauti taiką 
tada, kada hitlerizmąs bus sumuštas.

Aišku, kad tai yra hitlerininkų pro
paganda, kurie bijo savo liaudies, kurie 
nenori kitoms tautoms laisvės, kurie no
rėtų rasti būdą susitaikyti su barbarais 
naciais. Kad jų yra Anglijoj, kad tokių 
elementų yra ir pas mus Amerikoj, tai 
nėra nuostabu. Nuostabu tik tas, kad 
jiems kol kas leidžiama viešai veikti ir 
skleisti Hitlerio nuodus.

Svarbus Alaskos Keltas
Jungtinių Valstijų ir Kanadai apsigy

nimui ir karui prieš Japonijos samurajus 
daug pajėgų suteiks naujas, tik atidary
tas, plentas. Pereitais metais, kovo mė
nesį, buvo pradėtas tas plentas bendro
mis Jungtinių Valstijų ir Kanados jėgo
mis statyti. Buvo numatyta, kad tik ko
vo mėnesį, 1943 metais jis bus baigtas. 
Bet Amerikos sugabūs inžinieriai ir dar
bininkai jį jau veik užbaigė, taip, kad 
jau pradedama naudoti.

Kelias prasideda nūo Dawson Creek, 
Albertoj, Kanadoj ir pravestas į Fair
banks miestą Alaskoj. Viso jis turi 1,671 
mylią ilgio. Šis kelias susijungia su ki
tais Amerikos ir Kanados keliais ir jis 
galės permesti reikalingas jėgas į Alas- 
ką, ne vien Alaskos apgynimui, bet ir iš 
ten ofensyvo žygiams prieš Japoniją.

Ratvalkią Fabrikas Sovietams
Pranešama, kad ratvalkių (“tajerių”) 

Fordo fabrikas, kuris gali į dieną paga
minti 16,000 “tajerių,” nupirktas ir bus 
kraustomas į Sovietų Sąjungą. Sovietų 
Sąjunga nuo karo pradžios gavo Roose- 
velto sutikimą, kad mašinos gamybai or
laivių gazolino, sprogstančios medžiagos 
ir “tajerių” būtų Sovietams parduoda
mos. Tūli Sovietų Sąjungos priešai eilę 
mašinų sulaikė nuo pasiuntimo, nors jos 
jau apie 14-ka mėnesių atgal nupirktos.

Ar šis fabrikas bus greitai išvežtas, 
dar sunku pasakyti.

Tik Antro Fronto Stoka Kol Kas Išgelbėjo 
Vokiečius, Pareiškė Stalinas

Lietuviai Socialistai 
Paskelbė Hitlerio

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Kas tad buvo vyriausias 

šio vokiečių ofensyvo tiks
las?

Tai buvo užeit Maskvos 
šonan iš rytų pusės, atkirst 
ją nuo Volgos upės ir mūsų 
užnugarės Urainose, o tada 
smogt Maskvai.”

Vokiečių žygiavimas į 
pietus linkui žibalo apskri
čių turėjo antrinį tikslą — 
ne tiktai ir ne tiek užgrobt 
žibalo sritį, kaip nukreipt 
svarbiausias mūsų atsargi
nes jėgas į pietus ir nusilp- 
nint Maskvos frontąx taip, 
kad jiem lengviau pavyktų 
smūgis prieš Maskvą.

Tatai faktinai išaiškina, 
kodėl svarbiausia vokiečių 
kariuomenės grupė dabar 
yra ne pietuose, bet Oriolo 
ir Stalingrado srityse.

Neseniai vienas vokiečių 
generalio štabo karininkas 
pakliuvo į mūsų karių ran
kas.

Pas tą oficierių buvo ras
tas žemlapis, parodąs vokie-< 
čių žygiavimo planus ir lai
ką jiem įvykdyti.

Iš šio dokumento pasiro
do, kad vokiečiai ketino bū
ti Borisoglebske 1942 m. lie
pos 10 d., Stalingrade 1942 
m., liepos 25 d., Saratove 
1942 m., rugpjūčio 10 d., 
Kuibiševe 1942 m., rugpj. 15 
d., Arzamase 11942 m., rug
sėjo 10 d. ir Baku 1942 m., 
rugs. 25 d.

Šis dokumentas pilnai pa
tvirtina mūsų turimas ži
nias, jog vyriausi vokiečių 
vasarinio ofensyvo siekimai 
tai buvo užeit Maskvai šo
nan iš rytų ir smogt Mas
kvai, o tuo tarpu jų žygia
vimo į pietus tikslas buvo, 
tarp viso kito, nukreipt mū
sų atsarginius taip toli, kaip 
tik galima, nuo , Maskvos ir 
nusilpnint Maskvos frontą 
taip, kad lengviau būtų 
smogt Maskvai.

Vienu žodžiu, svarbiau
sias vokiečių vasarinio ofen
syvo tikslas buvo apsupt 
Maskvą ir baigt karą šie
met.

Pernai lapkrityje vokie
čiai planavo užimt Maskvą, 
kertant jai smūgį iš prie
kio ir priverčiant Raudoną
ją Armiją pasiduoti, ir to
kiu būdu užbaigt karą ry
tuose. Tomis iliuzijomis jie 
maitino savo kareivius.

Bet, kaip mum žinoma, 
jie apsiriko su tokiu savo 
apskaičiavimu.

Nudegę nagus praeitais 
metais, bandymu smūgio 
prieš Maskvą iš priekio, vo
kiečiai sugalvojo užimt 
Maskvą šiemet — šį kartą 
apeit ją iš šono ir tuo būdu 
laimėt karą rytuose.

Tai tokiomis klaidžiomis 
svajonėmis jie dabar maiti
na apgaudinėjamus savo ka
reivius.

Šie vokiečių planai, kaip 
mes žinome, taip pat nepa
vyko.

Bemedžiodami du kiškius 
tuo pačiu laiku — siekdami 
užimt žibalo sritį ir apsupt 
Maskvą — vokiečių strate
gai atsidūrė sunkioje padė
tyje.

Taigi, taktikiniai vokiečių 
vasarinio ofensyvo tikslai 
nebuvo pasiekti dėl aiškiai 
matomos negalimybės įvyk
dyt strateginius jų planus.

Kaip mes turime išaiškint 
faktą, jog vokiečiai šiemet 
vis dar sugebėjo paimt 
veiksmų iniciatyvą į savo 
rankas ir laimėt žymių tak- 
tikinių pasisekimų mūsų 
fronte? !

I 
I

Tatai reikia aiškinti tuo- 
mi, kad vokiečiams ir jų są
jungininkams pavyko su
telkt visus galimus savo at
sarginius, permest juos į ry-< 
,tinį frontą ir sudaryt dide
lę viršenybę vienoje linkmė- 
lę jėgų viršenybę vienoje 
linkmėj ė. Negali būt abejo
nės, kad jeigu ne šios prie
monės, tai vokiečai nebūtų 
pajėgę laimėt jokių pasise
kimu mūsiškiame fronte.

Bet kodėl jie galėjo su- 
mobilizuot visus savo atsar
ginius ir permest juos į ry
tinį frontą?

Todėl, kad antro fronto 
nebuvimas Europoje davė 
jiem galimybę daryti tą žy
gį be jokio pavojaus jiem 
patiem.

Taigi svarbiausia priežas-* 
tis, kodėl vokiečiai šiemet 
turėjo taktikinių pasiseki
mų mūsų frontuose, yra ta, 
kad antro .fronto nebuvi
mas suteikė jiem galimybę 
permest visus esamus savo 
atsarginius. į mūsų frontus 
ir sudaryt didelę jėgų vir
šenybę prietvakarių linkmė
je. •

Leiskime, kad būtu bu- 
vęs antras frontas Europo
je, kaip kad jis buvo pirma
jame Pasauliniame Kare, ir 
kad jis būtų nukreipęs, — 
sakysime, — 60 divizijų vo
kiečių ir 20 divizijų vokie-» 
čių talkininkų. Kokia tuo
met būtų vokiečių pozicija 
mūsų fronte? Nesunku spė
ti, kad jų padėtis būtų ap
verktina.

Dar daugiau. Tatai būtų 
buvę galas vokiečių fašisti
nei kariuomenei, nes tokia
me atsitikime Raudonoji 
Armija nebūtų ten, kur ji 
dabar yra, bet kur nors arti i 
Pskovo, Minsko, Žitomiro ir 
Odesos.

Tai reiškia, kad jau Vasa
rą šiemet vokiečių fašistų 
armija būtų atsidūrus ant 
pragaišties kranto, o kad to 
neatsitiko, tai todėl, jog an
tro fronto nebuvimas Euro
poje išgelbėjo vokiečius. 
(Daugiau bus kitame num.)

Manifestą
Lietuvių Socialistų Sąjum 

ga, kuri faktiškai tik ant 
popieros gyvuoja, kuri pasi
naudodama SLA Seimo de
legatų lėšomis pereitais me
tais šaukė savo “kongresą”, 
į kurį viso labo susirinko 
tik dešimts asabų, yra 
griežtas priešas Jungtinių 
Tautų vienybės, mūsų karo 
laimėjimo ir praveda savo 
spaudoj hitlerišką propa
gandą.

Toji negyvėlė nuolatos iš
leidžia ilgiausius “manifes
tus”. Vienas iš jų tilpo “Ke- 
leivyj” No. 43. To “manife
sto” turinys vyriausiai nu
kreiptas prieš komunistus. 
Lietuviai pro-naciai besiti- 
tuluojanti save “socialis
tais”, kurie jau seniai nie
ko bendro neturi su sociali
stų principais, kurie jau 
seniai parodė, kad jie yra 
atstovai Hitlerio “nacional
socialistų” — fašistų, nieki
na komunistus ir šaukia į 
kryžiaus karą prieš juos.

Kodėl jie išstojo su tuo 
hitlerišku manifestu dabar
tinėse baisiojo karo sąlygo
se? Todėl, kad jiems apeina 
pravesti Hitlerio planas A- 
merikoj, kad jie nori skal
dyti lietuvius Amerikos pi
liečius, kad jie nori įnešti 
suirutę lietuvių organizaci
jose, kad jie nori silpninti 
demokratines jėgas, demo
kratijos vienybę, kuri tai] 
labai reikalinga mūsų karo 
laimėjimui. Jie komunis
tais apšaukia kiekvieną, ku
ris tik šimtu nuošimčių yra 
už mūsų karo laimėjimą, už 
spartesnę industrijoj gamy
bą, už Jungtinių Tautų vie
nybę, už antrą frontą prieš 
Hitlerį, už pagalbą Sovietų 
Sąjungai, tai šaliai, kuri jau 
septynioliktas mėnesis did
vyriškai kariauja už mūsų 
visų reikalus. Jie nejieško 
Hitlerio agentų Amerikoj, 
nes patys yra tokiais agen
tais, bet jie įieško “Rusijos 
agentų.”

Žinoma, čia nieko naujo. 
Lietuviai pro-naciai eina se
nu Hitlerio, Goebbelso, Goe- 
ringo pramintu keliu. Juk 
Vokietijoj, kada Hitleris ir 
jo šaika ruošėsi prie panai
kinimo demokratijos, prie 
įvedimo savo budeliško reži
mo, tai jis negalėjo Vokieti
jos masėms pasakyti, kad 
jis eina prie įvedimo savo 
budeliškos diktatūros, kad 
jis eina prie pavergimo Vo
kietijos liaudies, kad jis ei
na prie Uždegimo baisaus 
pasaulinio karo. Hitleris ir 
jo razbaininkų šaika šaukė 
prieš komunistus, prieš 
“Maskvos agentu s,” net 
Reichstago namą sudegino,

kad tik paruošus bjaurų 
provokacinį užpuolimą ant 
Vokietijos Komunistų Par
tijos.

Ir jam pavyko pravesti 
savo bjaurūs planai, nes ki
tos demokratinės partijos 
Vokietijoj manė, kad smū
gis nukreiptas tik prieš ko
munistus. Bet kada Hitle
rio gaujos įsigalėjo Vokieti
joj, kada buvo sumušta Ko
munistų Partija ir suvaryta 
pagrindin, tada Hitlerio 
razbaininkai užpuolė ant vi
sų kitų demokratinių parti
jų, išnaikino demokratiją iš 
šaknų, ištaškė darbo žmo
nių unijas, sporto ir kultū
ros organizacijas ir įvedė 
budelišką nacių režimą.

Ar ne tas patsai atsitiko 
Francijoj? Juk ir ten hitle
rininkai priešakyj su Petai- 
nu ir Lavalliu vedė kampa
niją prieš komunistus, prieš 
“Maskvos agentus.” Ir na-» 
cių hitlerišką planą pra- 
vesdami teisinosi, būk jie 
“gelbėja Franci ją.” O kas 
atsitiko, kada Franci jos ko
munistai buvo nuveikti ? 
Francijoj naciai išnaikino 
demokratiją, visas liaudies 
laisves, ištaškė darbo uni
jas, sporto ir kultūros or
ganizacijas, išdavė pačią 
Franciją Hitleriui ir įvedė 
budelišką fašistų režimą.

Tai ir pas mus Jungtinė
je Valstijose Hitlerio agen
tai ir jo šalininkai negali 
viešai šiandien šaukti žmo
nes prieš Roosevelto admi
nistraciją, prieš Amerikos 
demokratiją, atvirai ruošti 
mūšų salies karo pralaimė
jimą. Jie eina senu Hitlerio 
pramintu keliu. Jie atakuo
ja Sovietų Sąjungą, jie įieš
ko “Maskvos agentų,” kad 
paslėpus savo hitleriškų 
agentų veidą, jie šaukia 
žmones į kryžiaus karą 
prieš Komunistų Partiją, 

! prieš visus pažangiuosius, 
prieš antro fronto šalinin
kus. Ir tuo pačiu keliu ei
na grupelė renegatų ir ne
tekusių jokio žmoniškumo, 
jokios logikos, susispietusių 
į lietuvių “ S. S.” aplinkui 
“Keleivį,” “Naujienas” ir 
“Naująją Gadynę.” Tą pa
rodo ir jų išleistas “mani
festas.” Tame lietuviškų “S. 
S.” “manifeste” nieko nau
jo nėra, tik sena Hitlerio, 
Goebbelso, Goeringo, LavaL 
lio, Petaino giesmė.

Jų zaunos, būk ir jie sto
ją už demokratiją, už mū
sų šalies karo laimėjimą, 
yra veidmainystė, nes jie 
niekina komunistus, kurie 
visomis jėgomis remia karo 
laimėjimo programą, kurie 
šaukia liaudį prie energin
gesnio darbo, kad pravedus

Chinijos artileristai mokosi, kaip naudoti kanuoles, gatttas iš Amerikos

Roosevelto administracijos 
ginklų ir amunicijos gami
nimo planus. Jie niekina So
vietų Sąjungą, tą galingiau-* 
šią ir geriausią Amerikos 
karo talkininkę. Jie nieki
na Lietuvos Tarybų valdžią, 
kuri kovoja prieš hitleriz
mą, už Lietuvos išlaisvini-* 
mą. Jie slepia Hitlerio bar
barišką terorą Lietuvoj.

Lietuvių pro-naciams iš 
“S. S.” nepavyks paslėpti 
savo hitlerišką veidą ir tiks
lus po priedanga demokra
tijos, nes jie tą demokrati
ją su šaknimis rauna, kur 
tik pajėgia lietuvių pašal
pos organizacijose ir įneša 
suirutę, kad žmones sukurs- 
čius vienus prieš kitus, kad 
skaldžius vienybę, kūri rei
kalinga karo išlaimėjimui, 
o tas jų darbas yra hitle- 
rizmas Amerikoje. V. S.
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1ITLERI0 WATERLOO
Ernest Henry

(Šis straipsnis yra vienas p tiek lėktuvų pasigaminti,
skyrius, išverstas iš Ernest 
Henry knygos “Hitleris 
prieš Sovietų Sąjungą,” ku
rią Henry parašė 1936 
metais. Tai skyrius, kuris 
aiškina, kaip Hitleris ir jo 
šaika susilauks galo.

Ore Karas Tarp Fašistų ir 
Komunistų, ir Socialė 

Revoliucija
Kas gi atsitiks ore? Nėra 

jokios abejonės, kad karas 
ore prasidės pirmose karo 
valandose ir bus tokis žiau
rus, kaip ir ant žemės. Ar 
gali karas ore pakeisti karo 
pasekmes ant žemės? Ir 
kaip sykis čia kyla klausi
mas: “Ar galės Vokietija iš
laimėt! karą prieš Sovietų 
Sąjungą?”

Pirm visko reikia turėti 
mintyj tą. jeigu Hitleris ir 
generolas Blombergas ne-

Laisvoji Sakykla IWO rusų skyrius. Pirminin
kas P. Novikas apibudino da
lykus apie teikimą medikales 
pagelbos Raudonajai Armijai. 
Jis sakė, kad tam tikslui per 
rusus tapo surinkta keturi šim
tai dolerių, o per lietuvius 
$550, per “tag day” surinkta 
$800, nuo koncerto liko $2,- 
000. Viso iš Lowellio pasiųsta 
$4,000. Kiek girdėti, tai taip
gi rinko graikai ir armėnai, 
bet kiek jie surinko, neteko 
patirti. Bet tai vis tiek gera 
parama Sovietų kovotojams iš 
to nedidelio skurdaus mieste
lio.

Lenkai taipgi turėjo “tag 
day”. Jie surinko 14 šimtų do
lerių su viršum. Jie šelpia savo 
lenkų armiją, kuri veda kovą 
prieš fašizmą. Tarpe lenkų iš
nyko skirtumai. Na, o kada 
pas lietuvius išnyks pasidalini
mas? Kada lietuviai prieis 
prie vienybės, sunku pasakyti.

lingais rezervais, jokiame 
atsitikime neleis Goeringui 
atimti ore pirmenybę. Pa-
vyzdžiui, jau per 10 pirmų
jų mėnesių 1936 metais So
vietų Sąjungos aviacijos 
produkcija lėktuvų srityj 
pakilo ant 90%, o motorų 
gamyboj net ant 146%, 
kaip raportavo generolas 
Chripinas...

Piliečių karas Ispanijoj 
absoliučiai ir aiškiai parodė, 
kad vokiečių lėktuvai žy
miai buvo prastesni, kaip 
liaudiečių, o liaudiečiai nau
dojo Sovietų lėktuvus. Lon
dono “Times” pranešė, kad 
liaudiečių lėktuvai ant tiek 
buvo greitesni už fašistų, 
kad fašistai, būdami daug 
skaitlingesni ore, su jais tu
rėjo daug vargo... Savo 
laiku Vokietijos lakūnai bu
vo gal geriausi pasaulyj, bet 
ar jie šiandien yra geresni 
už Sovietų paskubusius la
kūnus Molokovą. Levanevs- 
ki, Čkalovą, Gromova ir 
kitus, įgijusius pasaulinę

Nepateisinamas Streikas
taip greiti ir taip tvirtai 
ginkluoti, kad daugeliu at
žvilgių nėra reikalo bijoti 
priešo naikintuvų lėktuvų; 
jie taip įrengti, kad gali 
tūkstančius mylių atlikti 
kelionės ir turi apsčiai amu
nicijos ir bombų tolimiems 
užpuolimams.

Jeigu panašūs lėktuvų or- 
laivynai prasimuš linkui 
priešo gyvenimo centrų, tai 
niekas arba veik niekas ne
galės sulaikyti juos nuo nai
kinimo. Jie tikrumoje gali 
sutrukdyti ir sulaikyti ar
mijos mobilizacijos darbą, 
sugriauti gamybą ir trans
portą, demoralizuoti gyven
tojus ir iššaukti politinius 
ir socialinius išstojimus. Ir 
šioj srityj atrodo, kad Vo
kietija turi, pirmenybę tų 
galingų oro kruizerių srityj. 
Vokietijos Galinga Technika

Vokietija visada buvo ša
lis technikos ir karinių re
kordų; dar pabaigoje Pir
mo Pasaulinio Karo (1914- 
1918 m.) jau prie tų laikų 
technikos ji savo orlaukiuo- 
se turėjo 14,000 karo lėktu
vų; jos gabiausi lėktuvų in
žinieriai — Junkers, Dor
nier, Heinkel, Echenier iš
būdavo j o 1933 metais pir
muosius oro kruizerius “G- 

“HI-70.” Da
bar visi tie savo laiku buvę 
garsūs modeliai toli jau 
pralenkti ir nuo balandžio 
mėnesio, 1935 metų, Goerin-i 
gas masiniai gamina sun
kaus svorio bombininkus, 
kurie gali daryti po 400 ki
lometrų į valandą ir gali 
vienu kartu pakelti į orą to
nus bombų, ir kasdien paga
mina po du didelius “Jun- 
kersus.”
Galingi Sovietų Orlaiviai
Sovietų Sąjunga turi de

šimtis tūkstančių lakūnų ir 
pasišventusių aviacijos dar-i 
bininkų, bet ar gali ji susi
lyginti su Vokietijos oro 
kruizeriais? Galime paly
ginti su jau pasauliui žino
mais oro milžinais: “Maksi
mas Gorkis,” kurių dabar 

milionų narių, kurie liuoso- Sovietų Šąjunga statosi šė
mis valandomis mokosi šiolika. Tai bus šešių moto- 
skrajoti, nes jie laikosi to- rų lėktuvai su 7,500 arklių 
kio supratimo, kad socialis- jėga, kurių sparnai turės 63 
tinėj tvarkoj visi privalo, metrus ir liemuo 36 metrus 

ilgio, o aukštis per 10 metrų 
(33 pėdų) ir galės vežti 60 
žmonių ir dar 12 įgulos, da
rant po 275 kilometrus į va-< 
landą ir atliekant iki 3,500

kaip dvi pačios galingiau
sios orlaivynu valstybės. 
Franciją jis pralenks, bet 
Sovietų Sąjungos orlaivy- 
nas bus dar pirmoje vieto
je.

Sovietų Sąjungos 
Orlaivynas

Pagal davinius visų 
saulinių karo specialistų, 
Sovietų aviacija dabar jau 
užima neginčijamai pirmą 
vietą pasaulyj. Juokinga 
Sovietų “oro armija” buvo 
1920 metais, tik baigus ka
rą prieš baltuosius ir inter
venciją, kada jie turėjo 300 
lėktuvų, ant kurių ne kiek-1 
vienas lakūnas drįstų į orą 
pakilti, dabar jų orlaivynas 
išaugo į galingą ir moder
nišką. Sovietų lėktuvai pra
lenkė savo gerumu Junker- 
sus, Fokkerius, Blerius ir 
Dornierius. Skaičius Sovie-

pa-

galės, pagal generolo Sekto kai 0 lėktuvų, lyginant su
virš-strategiją, sumušti So-^^l metais išaugo, 1935 
vietų armiją pagalba “žai- metais, net 330%, o»jų grei- 
riško karo” ant žemės, tai tis padidėjo du kartus. 1936 
ai būt generolui Goerin- metais Soviet^ karo lektuv^ 

gui pavyks žaibo karas iš
laimėt! ore? Tikrumoje to
kia ir yra 'dabartinė karo 
strategija ore. Jeigu Goe- 
ringo lėktuvai kelios valan
dos pirm paskelbimo karo 
pakils iš vokiečių ir nacių 
talkininkų o riaukiu, tai į 
vieną naktį jie perskris per 
Sovietų sieną ir užpuls ge
ležinkelių centrus, kazer- 
mes, karo sandėlius, fabri
kus, valdiškus namus, tai ar 
galės jie pakenkt Sovietų 
mobilizacijai?
Hitlerio Karo Orlaivynas
Teorijoj tatai galima. Bet 

praktikoj, tai bus klausimas 
oro jėgų ore, abiejų orlaivy
nu kiekis ir klausimas, ko
kias metodas oro kare nau
dos Sovietai ir užpuolikai 
fašistai.

Be abejo Hitlerio oro ar
mija dabar auga didele pa
skuba ir taip dideliais tem
pais, kokių iki šiol istorijoj 
nebuvo. Reale galimybė 
yra, kad ji išlaikys tą spar
tą ir užims ne tik trečią 
vietą pasaulyje, bet gali už
imti antrą vietą (užimdama 
Franci jos orlaivyno vietą) 
oro galimybėj. Jeigu Vokie
tijos karo lėktuvų skaičius 
pradžioj 1936 metų, pagal 
atsargų apsakaičiavimą bu
vo 1,200 pirmos rūšies lėtu- 
vų ir 1,000 antros, o mėne
sinė gamyba siekė 250 lėk
tuvų, tai jau 1937 metais 
Hitlerio orlaivynas turės 4,-* 
000 pirmos linijos lėktuvų, 
kurių, kaip francūzai ap- 
skaitliuoja, bus didesnė pu
sė toli siekianti bombinin
kai ir rezerve dar turės 3,- 
000, tai bendrai bus 7,000 
karo lėktuvų.

Tai penkis-šešis kartus 
bus galingesnis orlaivynas, 
kaip buvo 1936 metais Ang
lijos orlaivynas ir toli bus 
pralenkęs Francijos orlaivy- 
ną. Goeringas viešai šaukia, 
kad su pagalba li9-kos ga-> 
lingu Vokietijos fabrikų, 
gaminančių lėktuvus, jis ga-

kiekis net keturis kartus 
viršijo 1932 metų lėktuvų 
kieki, v

Civilio naudojimo orlaivių 
linija 1923 metais turėjo 4,- 
000 kilometrų ilgio, kur į 
metus pervežė tik 229 ke
liauninkus, 1936 metais jau 
pasiekė 87,000 kilometrų ir 
gali lygintis su Jungtinių 
Valstijų orlaivyno linijomis. 
Dar tik keli metai atgal So
vietų orlaivynas priklausė 
nuo užsienio motorų, tokių, 
kaip “Wright,” “Jupiter,” 
“Ispano,” dabar jie išvystė 
savo orlaivyno techniką 
priešakyj su pasauliniais 
specialistais — Tupulievu, 
Kalininu ir kitais. Besimo
kančių lakūnų ir kitų orlai
vyno kadrų kiekis pasiekė 
150,000 žmonių!

Aviacijos reikalais susiin- 
teresavo dešimtis ir net šim
tai tūkstančių eilinių dar
bininkų, kurie mokosi avia
cijos “Osoaviachimo” orga
nizacijoje, kuri turi daug
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tinėj tvarkoj visi privalo 
mokėti skrajoti. Tokios -yra 
priežastys to, kad Sovietų 
liaudis taip greitai užvieš
patavo ore, žmonės, kuriem 
pirm revoliucijos net kelio- Į 
nė geležinkeliu buvo raška- kilometrų skrendant 19,000 
žius. Tas gali išaiškinti ir pėdų aukštyje. Toki Sovie- 
kitus Sovietų Sąjungoj “se- tų lėktuvai jau ne vien gali 
kretus.” Socialistai turi I lygintis 
virsti viešpačiais ore, jie tu-i kaip tai anglų ir kitų šalių 
ri pralenkti fašistus, todėl, moderniškais lėktuvais... 
kad pas juos turi teisę skra
joti ne vien privilegijuotos 
klasės arba atydžiai atrink
ta kasta, bet visa beklasinė 
liaudis.

Orlaivyno Svarba
Bet visgi būsimame kare 

klausimus riš ne vien žmo
nių asmeniniai sugabumai, 
bet technika ir pirmos pa
sekmės priklausys nuo tų 
“oro tvirtumų,” eskadrų di
delių oro kruizerių, kurie 
dabartiniu laiku, kaip se
niau šarvuoti karo laivai 
ant jūrų, taip jie ore gavo 
pirmenybę. Dabartinės ka
ro strategijos reikalai, karo 
ginklų greitas veikimas ir 
kilnojimas, didžiulė rolė oro 
jėgų, kurios gali būti pa
siųstos prieš svarbiausius 
priešininko punktus, atvedė 
prie to, kad ištisa lėktuvų 
rūšis (sunkūs bombininkai) 
paversti tiesiai į skrajojan
čią artileriją; jie taip yra 
galingi, kad daugelis iš jų 
atsilaikys prieš prieš-lėktu- 
vinių patrankų ugnį; jie

su pasauliniais,

Taip, oriniai kruizeriai 
bus pas abi puses, o kadan
gi Sovietų Sąjungos orlai- 
vyno jėgos dabar yra prie
šakyj, Sovietų Sąjunga or- 
laivyno srityj užims pirmą 
vietą, o Vokietija antrą ar 
trečią, tai Sovietų Sąjunga, 
pasiremiant savo šalies ga-

Prie Minersville, Pa. dviejų 
kasyklų Pine Hill ir Oak Hill 
Coal Co., nuo lapkričio 2 die
nos angliakasiai išėjo į strei
ką. Bet tai keistas streikas, 
kad patys darbininkai nežino, 
už ką juos lokalo valdyba iš
šaukė į streiką 1

Kadangi šitos 2 kasyklos 
apie Minersvillę yra užsiliku- 
sios su modernišku įtaisymu ir 
dirba, palaikomos tos pačios 
komapnijos, nuo seniai su 
daug angliakasių, tai man rū
pėjo sužinoti pas darbininkus, 
už ką jie išėjo į streiką.

Klausiu pas vieną ir kitą, 
negaunu konkrečio atsakymo. 
Atsako, nežino. Tuomet nusi
tariau nueiti pas savo seną 
draugą, su kuriuomi per dau
gelį metų kartu dirbom, o jis 
dabartiniu laiku ten dirba. 
Tai, be abejonės, jis man pa
sakys, už ką jie streikuoja! 
Juk dabar ir angliakasiam eiti 
į streiką žalinga dėl šalies, ka
da ji įtraukta į karą . . .

Kada jo užklausiau, dėl ko jūs 
streikuojat, jis taip pat atsa
kė, kad pilnai nežino. Ot, sa
ko, “Lokalo komiteto narys 
pasakė, kad streikas, eįkit visi 
namo, taip ir nuėjom. Bet vė
liau sužinojom nuotikį dėl ko 
streiką iššaukė.” c

“Ot,” sako, “nuo pirmiau 
toki komitetai turėdavo dide
lius kantraktus ir imdavo di
delius pinigus, nes kiti darbi
ninkai pas juos dirbdami nuo 
dienos, jiems uždirbdavo. O 
darbdaviai jiems duodavo 
tokius darbus, nes ir jiems 
tekdavo gerokų kyšių iš vienos 
pusės, o iš antros tai didžiu
ma unijinių darbininkų, neuž
dirbdami nė dieninės paskirtos 
mokesties, pasiskundus apie 
tai darbdaviui, ar tam unijos 
komitetui, greitai gaudavo at
sakymą, tu nemoki dirbti 1 O 
ypatingai nuo tų unijos komi
tetų tokį atsakymą gaudavo. 
Jeigu tau nepatinka, mesk tą 
darbą ir eikie kitur. O kitur 
nuėjęs rasi tą patį, nes darb- 
davis jau žino, dėlko tu me
tei darbą. Jam jau pranešta 
arba darbdavio, nuo kurio tu 
atsitraukei, arba unijos komi
teto narių. Nes tie komitetai 
daugiau tarnavo darbdaviams, 
kaip unijos nariams, nes už 
tai gaudavo riebų atlyginimą.

“Dabar, po šitos depresijos, 
kurios kasyklos dar dirba, tai 
taip nustatyta mokestis, 
kad dirbdamas akordinį darbą 

; kontrakto), skubinda- 
manevrų Baltarusijoj, rug-|mas> gali truputį daugiau už
sėjo mėnesį, 11936 metais, idirbt1’ dirbant nuo die- 
. . . . , Inos darbininkai per 7 valau-buvo nuleistu is oro desan-j^ Bet jeigu neg.ali padaryti 
tas iš 1,200 karių, pilnai ap- j dienos mokesties ir teisingai

Parašiutininkų Armijos
Neabejojama, kad aviaci

jos taktikoj yra viena ypa
tybė nauja, — tai masiniai 
nuleidimas parašiutininkų, 
masiniai oru permetimas 
čielų armijos pulkų į priešo 
užnugarį. Ir Sovietų Sąjun
ga kol kas toj srityj turi 
pasaulinę pirmenybę, nes ji 
ir buvo parašiutininkų tak-» 
tikos išradėja. Laike Rau
donosios Armijos manevrų 
Kijevo srityj, 1935 metais, 
užsieniečiai generolai matė, 
kaip 2,500 raudonarmiečiu- 
parašiutininkų pilnoj kari
nėj tvarkoj ir su ginklais 
nusileido į 40, minučių lai
ko ir susiorganizavę tuojau 
iš automatiškų šautuvų už
puolė “nriešininką” iš užnu
gario. Bet kaip vėliau pra
nešė maršalas Vorošilovas, 
tai jie nematė, kada tuo pat 
laiku kitoj vietoj iš oro nu
sileido net 5,700 raudonar
miečių, tai daugiau, kaip 
brigada! O dar vėliau užsie
nio generolai sužinojo, kad 
Sovietų Sąjungoj dešimtys 
tūkstančių raudonarmiečių 
ir civilių turi už atsižymėji- 
mą parašiutininkų garbės 
ženklelius. »

Liaudis, kuri masiniai pa
kilo į orą, nesibijo oro erd
vių, tai jau nemenką turi 
pirmenybę. Pastaruoju lai
ku ji įgijo naujų atsiekimų. Į 
Laike Raudonosios Armijos ’ (ant

ginkluotų su 150 kulkasvai- 
džių, 18 sunkių lauko ka- 
nuolių ir tas viskas truko 
tik 8 minutes. Anglų gene
rolas Wavell, kuris dalyva
vo manevruose su anglų 
misija, pareiškė: “Aš nie
kad nebūčiau tikėjęs, kad 
tai galima, jeigu to patsai 
savo akimis nebūčiau ma- 4„c V

(Bus daugiau)

Du vokiškieji naciai >vUM- įvytų Fronte, nešdinasi
nuo eksplozijos, kurią padarė tarybiniai partizanai.

dirbdamas, tai trūkumą dade- 
da kasyklų savininkai.

“Taigi, tos unijos lokalo ko
miteto narys, tuom pasinaudo
damas, pasiėmė dar du prie 
savęs, kurie jau netinkami 
prie tokio darbo (per seni). 
Bet su tuom išvedimu, kad jie 
vistiek gaus pilną atlyginimą 
su visais darbininkais, kiek jie 
nedirbtų. Ir taip naudojosi il
gą laiką, reiškia, ėjo į kasyk
las tik dėl to, kad gavo užmo
kėti, lygiai su kitais už pralei
dimą laiko.”

Sako, “darbas jų buvo ge
ras, dirbant teisingai, ten ga
lėjo pasidaryti didesnę mokes
tį kaip dirbanti nuo dienos 
darbininkai. Bet jie nusistatė 
daugiau nedaryt anglies, kaip 
vieną vežimą (karą) per die
ną ir gaudavo užmokėti pilnai 
už visą dieną.

“Bet paskutinę mokė stį 
jiems tik tiek užmokėjo, kiek 
vežimukų padarė, ir po kiek 
moka kitiems darbininkams, 
dirbantiems tokiam darbe. 
Tad nieko nesakęs, nešaukęs 
nė unijos lokalo susirinkimo, 
abiejų kasyklų darbininkus iš
šaukė į streiką.”

Kada man šitaip papasakojo 
ten dirbanti darbininkai, kad 
jie nežino, dėl ko streikuoja,

kotad aišku, kad tas lokalo 
miteto narys vartoja pilną J. 
Lewis sabotažo taktiką prieš 
šalies administraciją, vedančią 
karą prieš viso pasaulio pa
baisą, kruvinąjį hilerizmą!

Darbininkai, remianti prez. 
Roosevelto nusistatymą prieš 
visokį sabotažą, turėtų išstoti 
prieš tokius viršininkus, kurie 
sutrukdo jų darbą, nuskriaus- 
dami šeimų palaikytojus, prie 
dabartinių sunkių aplinkybių 
pragyvenimo.

U. M. W. Veteranas.

ALDU) Trečio Apskri
čio Kuopy Domei

Naujasis apskričio komi
tetas pasiskirstė eiti parei
gas sekamai: organizatoriu
mi S. Meisonas, sekretoriu
mi J. Vilčinskas, fi:i. sekr. 
S. Jurkiunas, iždininke O. 
Giraitienė ir org. pagelbi- 
ninku V. J. Valley.

Kuopos visais reikalais 
kreipkitės prie apskričio 
per sekretorių, J. Vilčinskas 
140 Lawrence St., Hartford, 
Conn. Komitetas sekantį 
posėdį nutarė laikyti sausio 
mėn. 1943 metais New Bri
tain mieste.

Praėjusio laiko komitetas 
mažai veikė ir gerokai buvo 
kritikuotas už neveiklumą.. 
Mum ši konferencija uždėjo 
geroką naštą darbų ir mes 
jų neatliksime, jei kuopų 
nariai mums nepadės. To
dėl visų kuopų nariai pra
šomi glaudžiai kooperuoti 
su apskričio komitetu, pade
dant mums visus paskirtus 
darbus nuveikti. Iš kalno 
prašome veikėjų ir visų na
rių kas kart parašyt aps
kričio komitetui laišką su 
patarimais ir nurodymais, 
kur ir kas daugiau būtų ga
lima nuveikti, ypač laikuose, 
kaip šie. Taip-gi kuopų val
dybos suteikite teisingus 
jūsų sekretorių antrašus, 
apskričio sekretoriui, kad 
būtų galima susinešti su vi
som kuopom, tada susiraši
nėjimai nesitrukdys, kaip y- 
ra buvę netolimoj praeityj. 
Be to, nereiks eikvot laikas 
ir vieta laikraštyj su pajie
škojimais apskričio komite
to.

Viktoras J. Valley.

Lowell, Mass
irMūsų Kampelio Žinutes 

Veikimas

Gal niekur kitur nėra tiek 
politinių vagysčių, kaip Lowel- 
lyje. Kelinta savaitė miesto 
valdininkai yra kamantinėja- 
mi teisme už vagystes. Miesto 
majoras likos apkaltintas ir 
apeliavo į aukštesnį teismą. 
Nori išsisukti nuo kalėjimo.

Teisme buvo iškeltas toks 
dalykas, kad ką tik pirko, bi- 
las padarė du kartu didesnes, 
negu mokėjo. Jei pirko vertės 
$10, tai bilą padarė už $20. 
O didesnes bilas padaugino 
trimiš sykiais. Miestą privedė 
prie bankrūto. Bet gyventojai 
pabudo ir paėmė grafterius už 
sprando, majorą ir jo visą šai
ka. *•

Laike balsavimo miesto gy
ventojai nubalsavo už panaiki
nimą miesto čarterio pagal E 
planą. Miestą valdys valstijos 
paskirta komisija. Tai ve prie 
ko privedė supuvę valdininkai. 
O tie ponai buvo griežti prie
šai unijų ir darbininkų judėji
mo. Privedė prie to, kad pilie
čiai turėjo juos visus nušluoti 
nuo miesto ėdžių ant visados.

Spalių 25 dieną buvo su
rengta silkių pare. Surengė

Teko sužinoti, kad L. L. 
Piliečių Kliubas rengia vaka
rienę lapkričio 14 d., 7 v. vak. 
įvyks Piliečių Kliubo svetainė
je. Sako, kad bus gerų valgių 
ir t.t. Kliubo moterys kepa py
ragus, sako visus pavalgydins, 
kas tik ateis. O vyrai sako, 
kad jie moterims nepasiduos, 
pristatys gėrimų ir kitko. To
dėl visi nariai dalyvaukite, o 
būsite patenkinti.

Sužinojau, kad P. Kliubas 
supyko ant D.K.V.K., kam jis 
garsinasi visuomet per radiją, 
ką tik rengia, vartoja Piliečių 
Kliubo vardą. Tai labai negra
žu vartoti svetimą vardą.

Būtų labai gerai, kad Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos nariai nepatingėtų 
ateiti lapkričio 15 dieną, 3 va
landą po pietų į Piliečių Kliu
bo svetainę į susirinkimą. Tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarimui. Vasarą nebuvo gali
ma tuos darbus atlikti, nes 
vieni buvo užimti piknikais, 
kiti maudynėmis, o treti dirb
davo sekmadieniais. Dabar vi
si liuosi, tai susieikime nors 
sykį į susirinkimą. Nepamirš
kite būti visi.

Vienos dirbtuvės darbinin
kai sumanė, kad jie mažai už
dirba, tai nuėjo pas superin
tendentą ir pareiškė: Mes ne
galime pragyventi. Anas klau
sia, tai ko jūs norite? Jie atsa
ko, girdi, mes norime dirbti 
daugiau valandų. Bosas suti
ko, gerai, dirbkite dešimt ir 
pusę valandos j dieną, tai ne
reikės

Tas 
sumą, 
dėsnių

trijų pakaitų.
parodo darbininkų tam- 
Jie turėjo prašyti di
al gų.

W. Patrij’otas.

Pagelbėkit savo tautai pirkda- 
mi bonus ir stamp as

Skaitykite 
Dienraštį 

^LAISVĘ” 
“LAISVE” kasdien atneš į 

jūsų namus geriausias ži
nias iš viso pasaulio dalių.

“LAISVeJE” kasdien rasite 
raštų apie sveikatą ir iŠ 
įvairių mokslo sričių.

“Laisvės” kaina metams 
$6.00, pusei metų $3.25.

• •
Užsisakykite dabar, nes 
viskam brangstant pa

kils kaina ir už 
“Laisvę.”

•
Dabar, spalių ir lapkričio 

mėnesiais “Laisve” turi va
jų gavimui naujų skaityto
jų. Tad užsisakykite “Lais
vę” dabar kol dar žema 
kaina.

“LAISVE”
427 LORIMER STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
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Lapkričio Septintoji 
Kalėjime

Binghamton, N. Y

(Iš atsiminimų)
Didžiosios Spalio socialis

tinės revoliucijos sukakties 
diena įnešdavo didelį pagy
vėjimą į vienodą ir niūrų 
kalėjimo gyvenimą. Dar toli 
prieš tą dieną kamerose ir 
vienutėse įvykdavo politka
linių pasitarimai. Kalėjimo 
kolektyvo komitetas po ka
meras išsiuntinėdavo kon
krečių nurodymų, kaip pra
vesti didžiosios šventės mi
nėjimą. Draugai iš laisvės 
irgi neužmiršdavo mūsų. 
Beveik visada prieš šventes 
gaudavome siuntinius su 
maistu ir visokiais skanės
tais. Visa bėda tik, kad ka
lėjimo administracija iš me
tų į metus vis labiau varžy
davo tų siuntinių pristaty
mą.

Pirmą kartą lapkričio 7- 
ją kalėjime švenčiau 1931 
metais. Ta diena mums po
litkaliniams, buvo ypatinga 
dar tuo, kad buvo švenčia
ma ne demonstratyviai, 1- 
ją gegužės šventėme dar su 
Internacionalu, su raudo
nais ženkliukais. Kauno ka
lėjimo (o taip pat ir kt. ka
lėjimų) administracija buvo 
suruošus! mums pirtį: be
veik neliko nesumušto po
litkalinio. Kauno kalėjimo 
administracija su budeliais 
— viršininku Šalkausku ir 
jo padėjėju Korsakevičium 
ruošėsi ir lapkričio 7-ją iš
lieti savo gyvuliškas aistras 
ant mūsų galvų. Iš pat ryto 
visi kalėjimo sargai ir val
dininkai buvo mobilizacijos 
stovy. Be pertraukos mirk
čiojo atidaromi durų “vilke
liai.” Koridoriuose buvo gir
dėti daugelio kojų žingsniai.

Bet kalėjimas tylėjo. O 
tai administracijai kėlė dar 
didesnį įtarimą. Ji nežinojo, 
kad mes buvom gavę Par
tijos CK nurodymą susilai
kyti nuo demonstratyvaus 
šventimo ir tur būt manė, 
kad mes ruošiam kokią ypa
tingą staigmeną.

Šventės minėjimas kame
rose jau buvo pradėtas. Jau 
iš anksčiau kiekvienoje ka- i 
meroje buvo išskirtas vie- ; 
nas draugas, kuris turėjo 
daryti pranešimą šventės , 
dieną. Sunkoka mums buvo 
su literatūrine medžiaga, 
nes vertingesnių politinio 
turinio knygų administraci
ja mums neįleisdavo. Vis 
dėlto išeitį rasdavom. Kal
bamais vmetais, kiek prisi
menu, Spalio sukakties pro
ga po kameras buo išsiunti
nėtos atitinkamos tezės, ku
rias parašė, berods, drg. A. 
Sniečkus, sėdėdamas tada 
kalėjime. Tos tezės ir suda
rė šventės pranešimų pa- 
grindą.

Mūsų kameroj sėdėjo 20 
draugų. Iš pat ryto pas vL 
sus nuotaika buvo nekasdie
niška. Kiekvienas iš anksto 
buvo pasirūpinęs gauti ko
kią išgaląstą šukę ar skus- 
tuvpalaikį ir “nusigramdyt” 
barzdą (mat, kalėjimo ad
ministracija nei skustuvų į- 
leisdavo nei pati skusdavo). 
Tą dieną draugai nedarė į- 
parstų pamokų: visi laukė 
šventės programos pradžios. 
Pagaliau vienas draugų pa
skelbė, kad visi sėstų į vie
tas, nes pranešėjas jau pa
siruošė. Visi susėdo: kas 
ant suolų, kas ant narų, ki- . 
ti prie sienos sustojo. Kiek
vienas stengėsi taip atsisėst 
ar atsistoti, kad pro durų 
“vilkelį” nebūtų pastebima, 
jog čia daromas koks prane
šimas. Pats pranešėjas atsi- 

. stojo netoli durų kampe, 
tuo būdu pasislėpdamas nuo

“vilkelio”. Ištraukė jis siau
rą ir ilgą popierio lakštą ir 
ėmė kalbėti. Kiek dabar pri
simenu, pranešėjas plačiau 
apsistojo ties klausimu, kad 
žlugo socialdemokratų teo
rijos, tvirtinančios apie ka
pitalizmo žydėjimą, kad ka
pitalizmas ne tik nežydi, bet 
jis jau įžengė į naują pa
saulinį ekonominį krizį. Jis 
kalbėjo, kad Spalio revoliu
cija sudavė mirtiną smūgį 
pasauliniam kapitalui ir — 
kad pasaulinė proletarinė 
revoliucija neišvengiama.

Kas yra sėdėjęs kalėjime, 
tas žino, kad nelengva yra 
sudominti savo kameros 
draugus, nes visi gerai pa
žįsta viens kitą ir nieks, at
rodo nebenauja. Tačiau šį 
kartą pranešėjas tiek pri- 

visų dėmesį, kad, 
kas

Netekome vieno iš geriausių 
draugų veikėjų ir finansiniai 
geriausio rėmėjo viso progre- 
syviško judėjimo, tai yra, ve
lionio Antano Garnio, kuris 
pasimirė rugsėjo 27 d. ryte, 3 
valandą, 1942, Johnson City 
ligoninėje. Paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną, gyvenimo 
draugę, Anelę ir posūnį Alber
tą Kaminską, Lietuvoje seną 
motiną Oną Garnienę, brolį 
Stasį ir seserį Oną Černienę, 
šioje šalyje artimą giminę 
Adomą Garnį.

Velionis A. Garnis buvo ne
paprastai gero būdo, draugiš
kas ir inteligentiškas žmogus, 
su visais gražiai sugyveno. Il
gai buvo pavienis, tik 1940 m. 
susidraugavo su drg. Anele 
Kaminskiene, našle, ir suėjo į 
porinį gyvenimą. Buvo laisvų 
pažiūrų abudu, šliūbą ėmė ci
vilį, ir gražiai poroje sugyve
no. Kada pradėjo nesijausti 
gerai ir daktarai jam patarė

pa-
ju-

ne-

kių širdingų ir gerų žmonių. 
Nors jis pasiturinčiai gyveno, 
bet neturėjo tuščio pasipūtimo 
prieš biednesnius žmones. Vi
si saumyliai turėtų pasimokin
ti iš draugo A. Garnio gyve
nimo. Tas būtų, kaip jiems 
tiems, taip ir visam mūsų 
dėjimui didelė nauda.

Dėlko tokie geri žmonės
galėtų gyventi šimtą ir dau
giau metų ? Deja, mirtis netu
ri gailesčio, nei širdies, ištrau
kė jį iš mūsų tarpo.

Velionis buvo dar jaunas 
amžiumi, vos 51 metų. Sirgo 
kankinančia vėžio liga per 
virš 2 mėnesių laiko. Sakyda
vo, kada mes su jo žmona nu
eidavome jį aplankyti į ligoni
nę, kad jo galva gelia neap
sakomai ir negalėjo matyti 
akimis, ūmai apako ir tą visą 
laiką baisiai jį kankindavo lie

palydovų atiduoti pa- 
patarnavimą. Daug 

gėlių puošė velionio

apsakomi skausmai po visą 
kūną. Taip jį ta žiaurioji liga, 
vėžys, nukankino.

Iš Lietuvos paėjo Rozalimo 
valsčiaus, Gaičionių, kaimo. Į 
šią šalį atvažiavo 1912 metais. 
Palydėtas į Glenwood kapi
nes rugsėjo 29 d. Susirinko ne
mažai 
skuti n į 
gražių 
karstą.

Ilsėkis, drauge, šaltoje že
melėje, o mes tęsime jūsų pra
dėtą darbą toliau. O drg. Ane
lei Garnienei gilios užuojau
tos, kad greičiau galėtumėte 
perkęsti tą širdies skausmą ir 
vėl tęsti jūsų mylimo draugo 
vyro pradėtą darbą, kuris la
bai mylėjo darbuotis, taip, 
kaip ir jūs pati.

J. K. Navalinskienė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATO 
ROS DRAUGIJOS REIKALAIS

traukė
matyt, pro “vilkelį” 
nors iš administracijos pa-i 
stebėjo vienon pusėn nu
kreiptus, susikaupusius vei
dus. Ir tuo pat metu su di- 
džiasiu trenksmu atsidarė 
geležinės durys. Pasigirdo 
riksminga komanda:

— Stoo-ok! — o po to: 
— išeiti!

Į kamerą įlėkė adminis- 
tratyvinės dalies viršinin
kas Korsakevičius ir greitai 
apsidairęs aplink sušvokštė 
per savo pajuodusius dan
tis:

— Ką, bolševikai.... •
Mes visi buvom išvaryti į 

koridorių. Prižiūrėtojai pa
sidalino dviem grupėm. Vie
ni pradėjo mus kratyt, o ki
ti su Korsakevičium prieša
ky pasiliko kameroj. Čia 
mes pajutom, kad visi pri
žiūrėtojai buvo gerokai įsi
gėrę. Tai mus nenustebino, 
nes pats Korsakevičius ren
gdamasis prie pogromo 
visados paragindavo prižiū
rėtojus “įsitraukti”. Žino
ma, mums menkas malonu
mas, kada girti prižiūrėto
jai graibė mus iki kūno nuo
gumo, bet iš kitos pusės bu
vo gerai: kaip tik to girtu
mo dėka pas mus liko ne
surasta nei pranešimo kon
spektas nei slapti laiškai iš 
laisvės, kuriuos vienas drau
gas, kaip vėliau pasirodė, 
turėjo į klumpę įsikišęs.

Pagaliau iš kameros išėjo 
Korsakevičius. Jis po paža- 
sčia turėjo visą glėbį mūsų 
sąsiuvinių.

— Įleisk juos į kamerą,— 
piktai burbtelėjo jis. Buvo 
aišku, kad medžioklė nepa
sisekė. Mes tiesiog akis iš- 
plėtėm, įėję kameron. Buvo 
tikro pogromo vaizdas: čiu
žiniai, milinės, indai, mais
tas, knygos viskas gulėjo 
suversta vidury aslos. Ap
link voliojosi išmėtyti ir iš
draikyti sąsiuviniai. O dul
kių buvo tiek, kad kvapą 
užimdavo. Bet vienas daly-' 
kas mus labiausiai pykino: 
ant plikų grindų po čiuži
niais gulėjo numesta 20 py
ragaičių (tiek buvo kameroj 
draugų), kuriuos buvom ga
vę iš laisvės. Mes taupėm 
juos “iškilmingai vakarie
nei”, — o dabar štai kas iš
ėjo. Žinodami Korsakevi- 
čiaus politiką, mes buvome 
tikri, jog jis suprato, kam 
tie pyragaičiai paruošti ir 
todėl sumetė juos ant že
mės.

Bet ką gi: mes matėm ir 
blogesnes istorijas. Todėl be 
didelių svarstymų ėmėm 
tvarkyti kamerą. Kada pa
baigėm, draugas pranešėjas 
vėl atsistojo į savo kampą 
ir, išsitraukęs savo konspek
tą, (kurį jis išsaugojo bu r-

ANTANAS GARNIS
eiti į ligoninę ant egzaminaci- 
jos, tada Antanas pervedė visą 
savo turtą, kurio buvo susitau
pęs nemažai, dirbdamas E. 
Johnson Co. per daugelį metų, 
savo žmonai.

Draugą A. Garnį pažinojau 
per veik 7 metus laiko, nuo 
tada, kada mes apsigyvenome 
šiame mieste. Tada dar jis bu
vo pavienis ir jo gyvenimo ap
linkybės neleido jam perdaug 
ką veikti. Jis per keliolika me
tų buvo partneriu su M. Malu- 
ševičium drabužių ir čeverykų 
krautuvėj ant 65 Glenwood 
Ave. Dienomis dirbdavo dirb
tuvėje, o vakarais krautuvėje. 
Per tai neturėjo laiko ir nega
lėjo nieko veikti. Bot aukoda
vo, kada pas jį atsilankydavo 
įvairiems 
pagelbos,
kovotojų, taip dėl K. Partijos, 
o vėliau dėl Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos medika- 
lės pagelbos, kuri kovoja prieš 
Hitlerio razbaininkų gaujas ir 
už viso pasaulio demokratiją. 
Velionis Garnis aukodavo ne-

O.tikietų pirkti dėl 
niekados 

kaip kad

reikalams prašyti 
kaip dėl Ispanijos

mažai, 
įvairių parengimų 
neat sisakydavo, 
daug mūsų biznierių daro. Vi
sados pirkdavo, jeigu pats ne
atsilankydavo, tai atiduodavo 
biednam žmogui, sakydamas, 
eikite jūs, aš negaliu eiti šį 
sykį.

Buvo nuolatinis “Laisvės” ir 
anglų kalboje “Sunday Work
er” skaitytojas per daugelį 
metų. Prieš 2 metus, kada ap
sivedė su Anele Kaminskiene 
ir išėjo iš partnerystės su Ma- 
luševičium, nebelaikė tos krau
tuvės, turėjo daugiau liuoses- 
nio laiko, tai abu su Anele 
pradėjo aktyviai veikti, dar
buotis mūsų organizacijose, 
kaip Lietuvių Literatūros 
Draugijos 20 kuopoj, taip Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 6 kuopoje. Jie abu daug 
gerai, draugiškai ir teisingai 
dirbdavo. Gaila ir didelis 
nuostolis mūsų judėjimui nete
kus tokio gero rėmėjo ir dar
buotojo, kaip velionis A. Gar
nis. Mažai yra mūsų mieste to-

noj), pirmiausia pranašin
gai pastebėjo:

—Nieko, nebetoli tas lai
kas, kada mes Lapkričio 7- 
ją švęsime su muzika, su di
delėm iškilmėm. — Po to, 
jis tęsė savo pranešimą.

A. Maginskas.

Esant Centro Komiteto na
riu šios didžiulės ir garbingos 
apšvietos organizacijos per 
keletą metų, viešai neteko pra
bilti per spaudą į narius, nes 
dalyvaujant posėdžiuose, visa
da viską palikdavom centro 
valdybai: pirmininkui drg. A. 
Bimbai ir sekretoriui drg. D. 
M. šolomskui. Posėdžiuose jie
du daug raportuoja apie Drau
gijos padėtį, labiausiai apie fi
nansus ir literatūros leidimą. 
Drg. šolomskas raportuoja, 
kad pirmininkas A. Bimba ne 
tik rūpinasi bendrai Draugijos 
reikalais, bet ir žurnalo “švie
sos” reikalais, kurią jis už dy
ką redaguoja. Sekretorius ra
portuoja susirašinėjimus su 
kuopų valdybų nariais; neku
riu net laiškus perskaito, la
biausiai liečiančius duoklių ne
mokėjimą. Ant šio klausimo 
daugiausiai laiko praleidžiam 
bediskusuodami. Pirmininkas 
ir sekretorius daugiausiai dar
buojasi tais ręįkalais, o mes 
kiti komiteto nariai pasiklau- 
som ir išvažiuojam namon.

Jau ne vienam posėdyje 
vo raginami kiti komiteto 
riai parašyti pranešimus 
atsišaukimus į draugijos kuo
pas. Aš tatai ir noriu parašy
ti keletą žodžių į ALDLD kuo
pas, į narius.

Draugės ir draugai: Jūs iš
rinkot mus į Centro Komitetą 
eiti jo pareigas. Mes bandom 
atlikti tas pareigas labiausiai 
su kooperacija jūsų pačių ir 
mūsų visų bendrai. Pastaruo
sius žodžius pažymių todėl, 
kad jie turi ypatingos pasta
bos. Pavyzdžiui: sekretorius 
visados raportuoja apie kuopų 
stovį visose kolonijose, juo la
biau apie tas kuopas, kurios 
labai yra užvilkusios savo 
duoklių mokėjimą ir tuomi 
baisiai apsunkina literatūros 
leidimą. Centro sekretorius 
ragina kuopų valdybas, la
biausiai finansų sekretorius, 
išrinkti duokles iš narių. Vie
nos kuopų valdybos greičiau 
išrenka duokles, kitos lėčiau, o 
kitos veik nieko nedaro. Daug 
kuopų valdybų yra apsileidu- 
sios ir iš tokių pasitaiko, kad 
finansų sekretorius rūpinasi iš
rinkti duokles iš narių ir tas 
draugas daug pastangų deda, 
bet jam labai sunkus darbas 
pasirodo, o prie to dar jis gau
na vieną ir kitą paraginimą 
nuo Centro Komiteto sekreto
riaus. Jis išeina iš kantrybės ir 
duoda atsakymą sekretoriui i 
“Atvažiuok pats įšsikolektuok 
tas duokles,” Natūralu. Tas 
draugas deda daug <pąstangų 
išrinkti duokles, o čia centro 
sekretorius kaip tyčia nežino 
apie to draugo sunkų darbą. 
Na, ve ir įvyksta nesusiprati
mas su centro ir kuopų sekre
toriais.

Visiems mums priklausant 
prie tokios garbingos apšvie
tos organizacijos, z nustebina 
tokios pastabos ir labiausiai 
tokių kuopų valdybų apsilei
dimas.

Draugės ir draugai, neuž-

bu- 
na- 
bei

• mirškim mes visi šios pasta- 
, bos: Dėka ALDLD išleistos ir 
■ leidžiamos literatūros, mūsųs 

lietuvių vardas pakilo ne tik 
čia šioje šaly, Amerikoj, bet 
ir visame pasaulyje. Mes ge
rokai sukultūrėjom. Tatai pa
tvirtina mūsų išleista literatū
ra ir mūsų bendra spauda, pa
galbaus ir visas svarbus judėji
mas, veikimas plačiose koloni
jose. Atsiminkim, ką mes turė
jom 30 metų atgal. Nesvietiš
ką tamsumą dėlei stokos lite
ratūros ir spaudos. Atsiminkim 
tuos laikus, kuriuose žmonės, 
lietuviai, merdėjo" religiniuose 
burtuose, šiandien mes juokia
mės, kodėl mes buvome tokiais 
nesąmoningais.

Nei vienas mes šiandien ne
norėtume pasilikti be spaudos, 
be literatūros. Tai mūsų bran
giausias turtas. Apie mus lie-, 
tuvius, kurių, veikiausia, ran
dasi nepilnai vienas milijonas 
šioje šalyje, žymūs kitų tau
tų literatai, politikai stebisi, 
kad tokia maža tauta išlaiko 
pažangiausią ir kultūriškiau- 
sią spaudą ir leidimą knygų ir 
puikaus “Šviesos” žurnalo. Na, 
o prie to, ar mes neturime 
plataus visų kolonijų veikimo 
aparato, apie kurį žino ir vie
tinė anglų spauda? Tad, ko
dėl mes nekreipiame atydos 
budavojimui ir stiprinimui mū
sų tų gražių atsiektų tradici
jų ?

Draugės ir draugai, man pa
čiam tenka dalyvauti vajuose, 
dideliuose parengimuose, ten
ka bendradarbiauti ir spaudo
je; prie to, tenka dalyvauti ir 
tarp svetimtaučių organizaci
jų, ypatingai dirbti Rusijos pa
galbai. Bendrai visas laikas 
pašvęstas svarbiem reikalam. 
Praktikoje teko patirti būdai, 
kuriuos mes visi turėtume nau
doti stiprinimui mūsų ALDLD.

Didžiausia bėda Literatūros 
Draugijos yra, tai duoklių už
simokėjimas. B e r e i k alingas 
gaišinimas sekretorių laiko ir 
visi nesusipratimai būtų išven
giami, jei mes save įsipratin- 
tume šiemet, labiausiai vajaus 
laike, išrinkti duokles iš narių, 
ypač tų narių, kurie nesilanko 
į susirinkimus taip, kaip mes 
išrenkam už “Laisvės” prenu- 
merątas iš kalno, ir visi skai
tytojai atlieką savo pareigas 
kas metas. Geriausias būdas 
išrinkti duokles iš nąrių, tai 
kuopų fin. sekretoriai turėtų 
pagaminti sąrašus tokių narių, 
kurie retai arba visai nesilan
ko į susirinkįinūs ir išdalinti 
tarp tų parių, kurie arčiausiai 
gyvena. Aš pats irgi nepaisiau, 
bet kaip nuolatos sekretorius 
kartoja ir raportuoja apie tų 
narių duoklių neužsimokėji- 
mą, išėjęs iš kantrybės, paė
miau listą ir išrinkau apie iš 
28 narių duokles; pagaliau 
įrašiau du naujus narius į 
kuopą, ir nuvažiavęs į Bur- 
lingtoną suorganizavau arba 
atgaivinau seniai mirusią kuo
pą iš 7 narių. Jei mes tik at
kreiptume daugiau atydos į 
narius, į veikimą ir į savo .pa
reigas, mes LLD reikalus tu-.

retume aukščiausiai visko.
Bandykime visi gauti naujų 

narių, nes jų galima gauti da
bar dėlei geresnių darbo ap
linkybių. Bandykime perskai
tyti išleistas knygas, ir nesi
gailėkime jas duoti perskaity
ti tiems žmonėms, kurie ir ne
priklauso prie mūsų Draugi
jos. Tokius žmones bus lengva 
įrašyti į LLD. Bandykit gau
ti aukų Rusijos pagalbai, Is
panijos pabėgėlių pagalbai ir 
neužmirškim gauti aukų ap
švietos fondui. Stengkimės iš
rinkti duokles uš šiuos metus, 
kad toki nariai gautų labai 
svarbią knygą apie šios šalies 
demokratijos steigėjus - pio
nierius. šioji knyga duos pui
kų supratimą apie panašumą 
tarp tų demokratijos steigėjų 
ir šių dienų demokratijos pa
laikytojų. Tai bus įteiktas ne
pavaduojamas argumentas vi
siems. Nepamirškime prisimin
ti užsimokėti ir už kitus me
tus, nes duoklės labai mažos, o 
dabar žmonės gerai uždirba.

Draugiškai,
Centro Kom. Narys,
A. J. Smitas.

perstatytas kalbčti majoras 
Vincent Scully, po tam pirmu
tinis kliubo pirmininkas Vin
cas Zubrickas, ir William Ja
kubonis, kuris buvo kliubo pir
mininku per su virš 10 mėty 
ir po tam pats rezignavo dėl 
to, kad turėjo apleisti Water- 
burio miestą. Taipgi kalbėjo 
kiti kliubo valdybos nariai ir 
miesto viršininkai ir svečiai — 
aldermanai Kolbeck ir Lasky, 
asesorius J. Jenušaitis, dakta
rai John' Staneslow ir J. Col- 
ney. Po kalbų, užsibaigus va
karienei, publika linksminosi 
ir šoko prie geros muzikos iki 
ankstyvo ryto.

Waterbury, Conn.
Iš Atsibuvusios Vakarienės, 
Ku*‘ Buvo Apvaikščiojamas 50 
Metų Jubilėjus Nuo Įsteigimo 
Lietuvių Pil. Politiško Kliubo

Šių metų spalių mėnesį su
kako 50 metų nuo tada, kaip 
buvo suorganizuotas L.P.P. 
Kliubas, kurio namas dabar 
randasi po numeriu 103 Green 
Street.

Pirmutinis šio kliubo pirmi
ninkas buvo W. Zubrickas, 
kuris ir dabar dar yra gyvas ir 
aktyviai dalyvauja kliubo vei
kime. Nors metais jau yra ne 
jaunas žmogus, bet fiziškai 
dar yra pusėtinai tvirtas.

< Dabartinis kliubo pirminin
kas yra Charles Cvirka, Vaka
rienės surengimu rūpinosį da
bartinė kliubo valdyba, į ku
rią įeina pirmininkas Charles 
Cvirka, vice-pirmininkas Peter 
E. Poškus, iždininkas John 
Delininkas, finansų sekretorius 
Motiejus Vosylius ir protoko
lų sekretorius Stanley Vidžiū
nas.

Spalių 17 d. į vakarienę at
silankė daug žmonių, tiek, 
kiek galima sutalpinti kliubo 
kambariuose. Daugiausiai atsi
lankė kliubo narių, buvo atsi
lankę ir Connecticut valstijos 
gubernatorius Robert A. Hur
ley, miesto majoras Vincent 
Scully ir kiti miesto valdinin
kai.

Kuomet buvo prisirengta ei
ti prie stalų valgyti,, “grand 
march” vadovavo gubernato
rius Robert Hurley su savo 
moteria, paskui jį ėjo majoras 
Vincent Scully. Kliubo pirmi
ninkas Charles Cvirka, kiti 
kliubo valdybos nariai ir visa 
publika. Laike vakarienės, 
baigiant valgyti prakalbų 
programos pirmininku buvo 
Charles Cvirka. Vyriausi kal
bėtojai buvo gubernatorius Ro
bert Hurley ir majoras Vin
cent Scully.

Pradedant kalbas, pirmiau
siai pasakė kalbą kliubo pir
mininkas C. Cvirka, apibūdin
damas kliubo praeitį ir kokią 
rolę kliubas lošia dabartiniu 
laiku. Po tam buvo perstaty
tas kalbėti gubernatorius Ro
bert A. Hurley, kuris išgyrė 
lietuvius ir kitas tautas, kad 
jie atvažiavę iš Europos daug 
metų atgal, kaipo tvirti ir 
darbštūs vyrai įr moterys, pri
sidėjo prie išbudavojimo šios 
šalies, kokią mes šiandien tu- 
ripie. Po gubernatoriaus buvo

Per 50 metų kliubas išau
go iš mažos organizacijos į 
tvirtą, didelę organizaciją. 
Šiandien kliubas turi narių 
apie 800, turi puikų nuosavą 
namą su visais įtaisymais dėl 
visokių parengimų ir užeigą 
dėl savo narių dėl pasilsėjimo. 
Finansiškai stovi ir labai ge
rai. Kliubas turėjo nupirkęs U. 
S. War Bonds už $30,000 ir 
dabar laike apvaikščiojimo 50 
metų savo jubilėjaus dar nu
pirko už $10,000. Dabar iš vi
so turi už $40,000. Kliubas 
remia visokius šios šalies su
manymus, kas liečia šį karą. 
Kliubas buvo pirmutinis iš vi
sų draugijų, kuris davė suma
nymą, kad būtų suorganizuo
tos visos lietuvių draugijos į 
tam tikrą sąryšį, kuris veiktų 
kaslink apgynimo šios šalies ir 
buvo suorganizuotas iš 17 
draugijų Lietuvių Komitetas 
Apgynimui Amerikos, kuris 
jau daug ką nuveikė. Kliubas 
duoda savo svetainę dėl to ko
miteto susirinkimų veltui.

Kliubas prenumeruoja kelis 
lietuviškus laikraščius visokių 
pakraipų, kad užganėdinti vi
sus narius, kurie susideda iš 
visokių pažiūrų.

Greitai prabėgo tie 50 metų 
ir iš pirmutinių kliubo narių 
likosi tiktai apie 5, kaip pa
sakoja V. Zubrickas, pirmuti
nis kliubo pirmininkas. Jų vie
tas užėmė kiti žmonės ir nau
joji gentkartė, jaunesni vyrai. 
Iš jaunų kliubo vyrų daug ran
dasi šios šalies armijoje, bū
tent, apie suvirš 30.

Per 50 metų kliubas pergy
veno visko, gerų ir blogų lai
kų, bet visuomet pajėgė visus 
narius aprūpinti su pašalpa ir 
pomirtine ir už tai kliubas yra 
visų narių gerbiamas. Į kliubo 
kambarius, kuomet tik jie 
būna atidaryti, visuomet atsi
lanko daug žmonių, kad pra
leisti tenais laiką. Kliubo visus 
parengimus nariai labai remia 
ir į juos lankosi.

Kliubui buvo lemta augti ir 
gyvuoti, mano supratimu, dėl 
to, kad jį organizuojant buvo 
padėta geras pamatas, ant ku
rio jis ir šiandien stovi. Nors 
kliubo konstitucija buvo taisy
ta jau net tris sykius nuo ta
da, kaip aš prisirašiau, o 
bus jau apie 16 metų, bet 
matiniai kliubo įstatymai 
silieka tie patys. Garbė 
tiems pirmutiniams 
kurie padėjo tuos
Kliubas buvo suorganizuotas 
ant laisvų, progresyviškų pa
matų ir aš nuo savęs linkiu, 
kad ir dar per 50 metų pasi
liktų tokiu.

tai 
pa- 
pa- 
yra

nariams, 
pamatus!

Kliubietis.
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Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

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

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

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, lapkr. 8. — Laivyno departmentas pra

nešė, kas seka:
Lapkr. 6 d. Jungtinių Valstijų Jėgos pažygiavo pir

myn į rytus iki Metapono upės, keturios mylios į rytus 
nuo Kilo Punkto Guadalcanal saloje. Nebuvo susidurta 
su jokiomis didelėmis japonų jėgomis šioje srityje.

Menama, kad motoriniai mūsų torpedlaiviai nuskan
dino vieną iš dviejų Japonijos naikintuvų ties Lūng 
Pointu, į šiaurius nuo mūsų pozicijų Guadalcanal sa
loje.

Priešų torpeda pažeidė nedidelį pagalbinį Amerikos 
laivą.

Mūsų kariuomenė ir toliau žygiavo pirmyn į rytus 
Metapono upės apylinkėje.

Maskva, lapkr. 9. — Mūsų kariuomenė naktį lapkr. 
8 vedė mūšius prieš priešus Stalingrado srityje, į šiau
rių rytus nuo Tuapse ir į pietų rytus nuo Nalčiko.

Praeitą savaitę buvo sunaikinta 158 vokiečių orlai
viai. Mes netekome 53 orlaivių.

Mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino du vokiečių 
transporto laivus, viso 12,000 tonų.

Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė atmušė ma
žas priešų atakas ir patobulino savo sudrūtintas apsi
gynimo pozicijas.

Vokiečių pėstininkų kuopa buvo prasiveržus per 
svarbų karinį punktą. Vienas Raudonosios Armijos 
leitenantas ir aštuoni kareiviai atakavo juos ir priver
tė pasitraukti atgal.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kovotojai padarė di
delių nuostolių hitlerininkams. Į šiaurių rytus nuo Tu
apse buvo atmuštos vokiečių kontr-atakos ir padaryta 
jiem sunkių nuostolių.

Nacių Skelbimai
Berlyno radijas pasakojo, 

kad jie sunaikinę vieną šar
vuotą Sovietų traukinį į ry
tus nuo Alagiro ir, girdi, 
užėmę vieną aukštumą va
kariniame Kaukaze.

Hitlerininl^i sako, kad 
Sovietai sutelkę didelį skai
čių savo kariuomenės į 
šiaurvakarius nuo Maskvos 

Atlikime Savo Pareigą
Kiekvieno “Laisvės” skaitytojo, kiekvieno ap-
BES

svietą branginančio žmogaus prašome gauti 
“Laisvei” nors po vieną naują skaitytoją

Vajus prasidėjo su 1 d. spalių ir baigsis su 1 d. gruodžio
Kurie dar neįstojote tai tuojau stokite į kontestą ir darbuoki

tės, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:

1—$50 U. S. War Bond; 2-$30 cash; 3-$25 cash;
4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6-$18 cash;
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cash ir 10—$5 cash

Darbuokitės, kad gauti vieną iš aukščiau pažymėtų dovanų 
ir būti pagerbtu pasižymėjusiu apšvietos platinimo darbe. Kurie 
manote stoti į kontestą, stokite tuojau, iš pat pradžios kontesto.

“Laisvės” kaina, metams $6.00, pusei metų $3.25. Brooklyne 
(kur reikia ant kiekvienos kopijos uždėti po štampą) metinė 
kaina $6.50, pusei metų $3.50.

Naujiem skaitytojam nėra jokios nuolaidos kainoje. Viskam 
brangstant, “Laisvės” kaina nebuvo pakelta. $6.00 yra gana 
žema kaina už dienraštį.

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

Kurie nestosite į kontestą, prašome gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Gavę naujų skaity
tojų, kartu su užsakymu, siųskite ir mokestį adresuodami se
kamai :

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ir, turbūt, rengiasi ten ofen- 
syvui.

(Tai priešų pranešimas, 
kurio niekas nepatvirtina.)

Maskva. — Kai kuriuose 
Stalingrado sektoriuose So
vietų kariuomenė perėjo į 
ofensyvą prieš fašistus; iš
mušė iš veikimo dar 32 na
cių tankus.

HITLERIS BANDO PA- 
SMARKADT PRIEŠ

AMERIKA
. - -----------A

London. — Hitleris radi
jo kalboje iš Muriiėho ža
dėjo “savu laiku” suduot 
smūgius Amerikos armijai, 
išsikėlusiai į francūzų kolo
nijas šiaurinėje Afrikoje. 
Jis užrėiškė, kad “ne p. 
Rooseveltui priklausys 
sprendžiamasis žodis.” Hit
leris grūmojo baisiai atker
šyt Anglijai ir Amerikai už 
atakas iš oro prieš, girdi, 
nekarinius punktus Vokieti
joj. Jis pasakojo, kad vo
kiečiai išradėjai nemiegą ir 
kad nacių priešams bus duo
tas toks atsakymas, kuris, 
esą, “nustelbs juos.”

Iš šio grūmojimo kai kas 
supranta, kad Hitleris ke
tina vaitot dujas prieš 
Jungtines Tautas.
MIKČIOJO APIE EGIPTĄ 

IR STALINGRADĄ
Hitleris mažino anglų lai

mėjimus Egipte ir nukalbė
jo, jog naciai iki šiol todėl, 
girdi, neužėmė Stalingrado, 
kad jis i “nesąs vertas Ver- 
duno.” Hitleris sakė, būk 
vokiečiai pasiekę tikslą tuo- 
mi, kad dasivarę iki Volgos 
upės ir užkirtę Sovietam 
laivų praplaukimą jąja.

(O dar neseniai jis vie
šai užtikrino, kad naciai 
“užims Stalingradą.”

New Yorke pereitą sekma
dienį sumedžiota 21 smulkūs 
gembleriukai ir ta pačia die
na nuteisti užsimokėti po $1 
bausmes.

Detektyvai areštavo tris 
Brooklyn© Navy Yard sargus. 
Juos kaltina išnešiojus $25,- 
000 vertės įrankių.

t ais v® . r - --miii irti r P
Maskva.—Sovietiniai par

tizanai per tris pirmąsias 
lapkričio dienas suardė 37 
vokiečių traukinius, ir už
mušė kelis tūkstančius vo
kiečių.

New Yorko valstija subruz
do auklėti naują gentkartę, 
kaip rodo gimimų statistika. 
Pereito rugsėjo mėnesį buvo 
19.1 gimimai per 1,000 gyven
tojų.

LDS TREČIO APSKRI
ČIO VEIKLA

Vakariene Puikiai Pavyko
Spalių 31 d. LDS 3-čio Ap

skričio, bendrai su Bayonnes 
LDS 26 kuopa' vakarienė gra
žiai pavyko. Svečių, vietinių ir 
iš kolonijų buvo apsčiai. Aiš
ku, bayonniečių didžiuma. Va
karienė buvo gera ir skani. 
Svečiai, kurie buvo iššaukti 
kalbėti ir vėliau ' vakarienei 
pasibaigus, įsikalbėjus, visi tą 
pripažino, kad vakarienė bu
vo viena iš puikiausių, kokia 
kada yra buvus Bayonnėj.

Gaspadinės, kurios sunkiai

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 atstovė 
B. Čuberkienė išduos raportą iš 
Bostono apylinkes mezgėjų veikimo. 
Taipgi bus kitų svarbių reikalų ap
tarti. Visos dalyvaukite, atsiveski
te ir naujų kandidačių. — A. B., 
Sekr. (262-264)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 ir 213 kuopos rengia ba

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

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. Šimkiene, 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)

EASTON, PA.
Prakalbos ir Sovietų Judžiai Beth
lehem, Pa. William Z. Foster, Mo

čiutė Bldor ir C&rl Reeve.
Lapkričio 12 dieną, tai yra ket

virtadienio vakare, kaip 8 vai., Un- 
garų Salėj, 3rd ir Evans gatv., Beth
lehem, Pa. bus garsios prakalbos ir 
Sovietų ,filmą-judžiai. Kalbės Wil
liam Foster, močiutė Bloor ir kiti. 
Kam laikas pavelija, visi eastonie- 
čiai nuvažiuokite, nes apart prakal
bų pamatysite Sovietų Rusiją kru
tumuose paveiksluose.
(264-265) —V. J. Stankus.

Waterbury, conn.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. lapkričio, trečiadienį, 8 vai. 
vakare, svetainėje 103 Green St. 
Kviečiame visus narius atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų apkalbėti ir išgirsime dele
gatų raportą iš trečio apskričio 
konferencijos. — Kuopos Sekr.

(264-265) 

dirbo, buvo P. Janiūnienė, 
M. Lukaitienė, M. Balčiūnie
nė ir P. Muzikevičienė. Iš vy
rų jom padėjo Panelis, čiur- 
lis ir Lukaitis. Stalų patarnau
tojos B. Skipariehė, M. Mazi- 
liauskienė, B. Maziliauskaitė 
ir E. Kirmelienė. Prie baro 
Muzikevičius, žavišus ir, atleis 
kite, vieno draugo pavardės 

( neteko sužinoti, kuris beveik 
visą vakarą dirbo už baro. 
Biznis vėliau ėjo puikiai.

Ačiū visiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie minėtos vakarienės sėk
mingumo. Beje, drg. Janiūnas 
su Zalecku visą vakarą parda
vinėjo barčekius. Ačiū.

* Sumanūs Veikime
Per du kartu prieš vakarie

nę, teko dalyvauti bendram 
bajronniečių rengimo komisi
jos susirinkime. Reikia primin
ti, jog jie viską smulkmeniš
kai gerame ūpe aptaria, ne- 
praleisdami mažiausio dalykė
lio ir ką perka ar mano pirk
ti, tai jau jų iš kalno visų 
bendrai išdiskusuota. Tokis 
veikimo būdas prašalina be
reikalingus ginčus. Nusiskun
dimų sunkumais nesigirdi ir 
tas parodo, kad draugai ir 
draugės bayonniečiai moka 
nuosekliai veikti.

Laike vakarienės ir kalbų 
buvo išsireiškimo Brooklyn© 
veikėjų antrašu, kad iš tokios 
didelės lietuvių kolonijos, stip
rios LDS kuopos, tokis mažas 
skaičius atsilankė, būtent, tik 
aštuoni asmenys. Buvo rūgo- 
jimų, kad nėra taip gerai iš

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

]CHARLE's]
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, 

fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

lsudarau 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 

Tel. GLenmore 5-6191

Brooklyno progresyvių pusės. 
New Jersey lietuvių kolonijos 
Brooklyno didesnius parengi
mus skaitlingai lanko, bet 
Brooklynas tingi pas savus 
kaimyhus nors dalinai atsi
lankyti. Iš parengimo pelno 
bus.

LDS Trečio Apskričio Kuopą 
Delegatą Atydai

Draugės ir draugai, delega
tai ir delegatės, kurie esate 
kuopų išrinkti dalyvauti LDS 
3-čio Apskričio metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyks sekma
dienį, lapkričio 15 d., 10 vai. 
ryte, “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
pribūkite laiku, nesivėluokite.

Kuopos, kaip tai Hillside, 
Harrison ir Kearny, Paterson 
ir New Yorko 159 kuopa pra
šomos imti dalyvumą. šios

Lietuviu Rakandą Krautuve

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

U?

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviaia
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Staf 
^esag.

->

i

*

Penktas puslapis

kuopos pereitais metais neda
lyvavo konferencijoj ir būtų 
smagu jas matyti šioje metinė
je konferencijoje. Yra svarbių 
dalykų aptarimui. Nauja mo
kesčių lentelė dėl apskričio 
bus patiekta svarstymui, priė
mimui ar atmetimui.

A. Matulis, Apskr. Pirm.
...... .......... linui............. . ................. .. n į i 1

J. GARŠVA
Grabo rlus-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

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110



įeitas puslapis
r- - - - -- -- -į -   - -
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NewYorko^g^afoZinto
Laisvės Koncertas Buvo 

Gražus ir Sėkmingas
Šiemetinė dienraščio Laisvės 

metinė meno šventė-koncertas, 
pirmutinis Amerikos kare bu
vimo metu, praėjo įspūdingai 
ir sėkmingai, kaip ir pirmes
nės, gerų laikų iškilmės. Prog
rama buvo graži, publikos 
daug. O tai dėka dienraščio 
patriotams, kurie, kur važia
vę, kur nevažiavę, pasitaupi- 
no, susidarė galimybės, kad 
galėtų dalyvauti Laisvės kon
certe.

užbaigoj

sudaina- 
Hills of 

Kačanausko “Mano 
ir Šimkaus “Oi, grei- 

o priedams, 
reikalau-

Siuntė mane 
ir porą kitų. Biruta 

metai 
nešina

Žavingą programą atidarė 
brooklyniečių Aido Choras su
giedodamas Amerikos himną 
—The Star Spangled Banner, 
—toliau sudainuodamas M. 
Petrausko “Sveiki gyvi,” A. S. 
Pociaus “Motina ir sūnus,” II. 
P. Danks’o “Mes laimės esame 
vaikai,” paskiau, publikai rei
kalaujant daugiau, pridėjo 
“Kalvius.” Choristės ir moky
toja Aldona Anderson pasida
binusios, uniformomis atrodė 
tikrai šventiškai. Chorui, gru
pei, taipgi ir visiems solistams 
akompanavo Bronė šalinaitė, 
tik rusai šokikai turėjo savo 
armonistą.

Antruoju išstojo David Tul- 
chinoff, baritonas. Jis dainavo 
rusų dainas, daugiausia šio 
momento, karo dainas, o taip
gi ir kai kurias prieškarines, 
džiaugsmo ir kūrybos dainas. 
Kadangi dainininkas davė 
kiekvienos trumpą peržvalgą, 
taipgi daugeliui lietuvių su
prantama rusų kalba, tad jo 
dainavimo teko gėrėtis ne vien 
tik jo gražiu balsu, bet ir 
reikšmingais dainos žodžiais, 
bemaž lygiai, kaip ir lietuviš
ka daina, kuri mums supran
tamiausia.

Balso Trijetas labai malo
niai sudainavo anglišką “The 
Winds In The South,” lietuviš
kai “Vakarinę” ir “Skamba, 
skamba kanklės,” o paskiau, 
publikai stipriai reikalaujant 
daugiau, pridėjo dar porą, iš 
kurių viena, susivedanti į spra
gilų gaidą, vieniems priminė 
gaidgystėmis keltus rytus duo
nelės prasikulti, o kituose iš
šaukė smagų juoką. Trijetas— 
tikrai gražus įdėlis į mūsų 
programą. Jį sudaro Aldona 

. Klimaitė, Aldona Anderson, 
Susana Kazokytė, vadovauja 
B. šalinaitė.

Sovietų Sukakties Minėjime , 
Minios Perpildė Gardeną

dentas Henry A. Wallace, ku
rio prakalba tilps Laisvėje iš
tisai. Taipgi kalbėjo Sovietą 
ambasadorius Maksimas Litvi
novas, J. V. lt. generolas Les
lie C. MzNair, buvęs ambasa
dorius Joseph E. Davies, Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas William Green, Auto 
Darb. Unijos, CIO, preziden
tas R. J. Thomas, varde CIO 
vadovybės; senatorius Claude 
Pepper, Morgano firmos vir
šininkas Thomas J. Lamont, ir 
kiti. Rep.

Keliasdešimt t ū k slantinės ] 
minios newyorkiečių susirinko 
paminėti Sovietų Sąjungos 25 
metų sukakt jir pasveikinti 
jos vadovybę, didvyrišką Rau
donąją Armiją ir visą Sovietų 
Sąjungos liaudį. Perpildyta 
milžiniškoji Garden, salė talpi
no gal 23 tūkstančius, o tūks
tančiai kitų ištisais blokais bu
vo apstoję salę nežiūrint lie
taus. Rokuojama dalyvavus 
mažiausia 30,000 publikos.

Įspūdingą prakalbą pasakė 
Jungtinių Valstijų vice-prezi

Įspūdžiai iš LLD 55 
Kuopos Vakarienes

Paukštaitis, S i m a n a vičius, 
Skučienė, Žilinskai.

Buvo ir grupė greatneckie- 
čių —> Bečiai ir kiti.

Čia suminėta, veikiausia, 
tik dalis svečių, o kai kurių 
kolonijų gal nei vienas nepa
minėta, praleista. O tai bus at
sitikę ne tiksliai, bet kad 
skaitlingoje publikoje svečiai 
“paskęsta” ir per visą ilgą 
popietį ar vakarą netenka jų 
susieiti ar bent pamatyti iki 
už savaitės kitos kas nors pra
deda barti, “kodėl jo nepami
nėjau ii' jis buvo.”

Visiems minėtiems ir nemi
nėtiems tolimiems svečiams 
Laisvė yra dėkinga už jų dide
les pastangas pribūti, nes tai 
prisideda prie padarymo mūs 
pramogų įdomesnėmis, kaip 
kad dėkinga ir visiems atsilan
kiusiems, savo dalyvumu sutei
kusiems Laisvės koncertams 
kreditą didžiausios lietuvių 
kultūrinės pramogos.

Skaitlingoje publikoje ma
tėsi nemažas skaičius vietinių 
profesionalų ir biznierių, sura
dusių galimybės vienintelį liue
są pusdienį pašvęsti pasigro
žėjimui turininga Laisvės kon
certo 
minti 
čiais.

ze-

skutinėj, kuri buvo 
koncerto.

Biruta Ramoškaitė 
vo Mednikovo “The 
Gruzia. 
gimtinė
čiau, greičiau, 
publikai audringai 
jant, davė dar 
motinėlė 
iš tiesų kas metai sugrįžta 
koncertuosna nešina savo 
draugams nauja dainos grože, 
net toms pačioms, pirmiau gir
dėtoms dainoms įdėdama nau
jos pajėgos ir malonumo. Jos 
sudainuotoj “Greičiau, grei
čiau,” iš tiesų girdi aistrų pa
skubos šauksmą gelbėti savo 
gimtinei.

Paskiausiu iš solistų girdė
jome svečią chicagietį solistą, 
Algirdą Brazį, pirmu kartu iš
stojusį įdainuoti Laisvės kon
certe. Jis dainavo Gruodžio 
“Visur tyla.” Karnavičiaus 
kompoziciją iš operos “Graži
na” ir Fosterio “Mano kelio 
galas.” Publikos šiltai sutiktas 
ir prašomas daugiau, svečias 
pridėjo dar porą dainų.

Po programos, publika kal
bėjosi : “Reikia atiduoti Lais
vei kreditas, kad ji suranda ne 
vien savo' kolonijos, bet ir kitų 
kolonijų lietuvių žymesniuo
sius menininkus ir supažindi
na mus su jais. Kas 
galėję nuvažiuoti 
kad jį išgirsti.”

Brazis turi jau aukštai išla
vintą baritono balsą, švelnų, 
kuris tačiau turi ir stipraus pa
jėgumo aukštesniuose tonuose.

Vakarui pirmininkavo D. 
M. šolomskas.

Po koncertui tęsėsi šokiai 
prie Pavidžio orkestros ir paž- 
monys gretimose salėse.

Svečiai iš Tolimesnių 
Kolonijų

Nors šiuo laiku važiuoto 
sunkinta, turinti mašinas 
gali gauti užtektinai gazolino, 

į vienok į Laisvės koncertą at- 
' važiavo nemažas būrys sve- 
•čių ir iš tolimesnių kolonijų.

Dr. J. Repšys su šeima atvy
ko net iš Cambridge, Mass., ir 
Jeskevičius iš Hudson, Mass.

Iš Easton, Pa., V. Stankai. 
Su Stankais atvažiavo J. John
son- Janusk is su moterim ir 
Šulskis. Drg. Stankus sakė, 
kad iš Eastono būtų buvę dau
giau svečių, bet tą pat dieną 

surengtos pra-

gi būtume
Chicagon,

ap- 
ne-

Tai

va- 
M.

programa ir pasilinks- 
su skaitlingais jos sve-

Rep.

Kliubiečių Žinios

Galop pirmosios dalies prog- 
gramos Laisvės redaktorius R. buvo ALDLD 
Mizara pasakė trumpą sveiki- kalbos, 
nimo prakalbą, pažymėdamas, 
kad šiandieną pildosi tas, už 
ką Laisvė rašė prieš 25 metus 
ir per visą laiką tikrino, kad 
Sovietų Sąjunga yra ta šalis, 
kuriai lemta išaugti į galiūną, 
kad su ja Amerikai reikia 
įteigti draugiškus ryšius, šian
dien, sakė jis, šiuo pačiu lai
ku, perpildytoj Madison Sq. 
Garden salėj Sovietų Sąjungos 
sukakties minėjime kalba ša
lies vice-prezidentas Wallace, 
valstijos gubernatorius Leh
man, miesto majoras LaGuar
dia.

-Sur- 
pora 
suži-

Puo-
Lais-

Kalbėtojas ragino ir toliau 
visus lietuvius laikytis vienin
gai; stovėti su savo dienraščiu, 
kuris ir sunkiausiais laikais 
nenuklydo nuo tiesos; remti 
savo šalies vyriausybę jos pa
stangose už pergalę ant fašiz
mo.

Antrą dalį programos pra
dėjo paskilbusieji rusų šoki
kai, kurie, kaip ir visada, su
kėlė audrą reikalavimų dau
giau, ir davė daugiau pirmo
joj dalyje programos ir pa-

kartą pareiškė, 
turi išaugti Lietuvis Baigęs High 

School su Aukštais 
Kreditais

Eugenijus Thompson, sūnus 
žinomų brooklyniečių Tomso- 
nų, neseniai baigė vidurinę 
mokyklą (High School) su 
aukštais kreditais. Ir dabar 
Eugenijus, dar neturėdamas 
16 metų amžiaus, jau įstojo į 
Queens Kolegiją, šis gabus 
jaunuolis mokinasi inžinieriu
mi. Jis, aišku, kaipo gabus 
studentas, gavo stipendiją ir 
tas sudaro tėvams lengvatą ir 
sumažina jiems rūpestį.

Antras Petraičių Sūnus 
Išeina Armijon

Tarnas Petraitis, antras Pet
raičių sūnus, gyvenęs 921 St. 
M arks Ave., Brooklyne, šį ant
radienį išeina į mūsų šalies ar
miją. Keli mėnesiai atgal jo 
brolis Jurgis Petraitis išėjo ar
mijon, o dabar ir Tarnas. Tai
gi, abudu Petraičių sūnai jau 
tarnaus mūsų šalies ir viso ci
vilizuoto pasaulio reikalų ap
gynimui. Linkime jiems po ka
ro laimėjimo sugrįžti svei
kiems ir linksmiems.

Pažįstamas.

pasek- 
komisi-

buvo
nuo
J. Steponai-
ir G. Berno-

Laisvės dienraščio vietinėse 
žiniosse jau buvo trumpai pra
nešta apie pasekmes šios kuo
pos vakarienės, kuri atsibuvo 
spalių 31 d. šapolo-Vaiginio 
svetainėj, čia noriu atžymėti 
plačiau visą jos eigą. Visi ži
no, kad dabartiniu laiku mais
tas yra brangus, bet man at
rodo, jog svečiai ir viešnios 
ganėtinai pavalgė, atsigėrė ir 
visi buvo užsiganėdinę.

Baigiant vakarieniauti, 
karo pirmininkas drg.
Stakovas iššaukė eilę sve
čių išsireikšti savo mintis 
vienokiais ar kitokiais klausi
mais. Galima sakyt, kad visi 
iššauktieji draugai kalbėjo ra
gindami stot į vienybę kovai 
su fašizmu. Ypatingai kraučių 
54 lokalo pirmininkas drg. 
Zaveckas ir delegatas Ch. 
Kundrotas teikė didelį kreditą 
L. L. Draugijai už leidimą li
teratūros, knygų, už švietimą 
ir organizavimą darbininkų. 
Drg. F. černevičius savo kal
boj pareiškė sekamai: “Drau
gai ir draugės, mes čionai val
gom, geriam, šokam ir links
minamės dėlto, kad mes gyve
name laisvoj demokratinėj ša
lyj. Bet jūs visi žinote, kad 
žiaurusis fašizmas yra. pasiry
žęs sunaikinti demokratines 
šalis ir mūsų laisvę. Gi demo
kratinių šalių kariuomenė ko
voja dieną ir naktį, lyja ar 
šalta, jie negauna progos tin
kamai nė 
linksminti 
kalbos. Iš 
talkininkų
yra draugiausia 
bet nepaisant tų didelių nu-

kentėjimų Sovietų Sąjungos 
didvyriai laužia sprandą vy
riausiam fašistinės Ašies besti
jai, todėl ir mes privalome iš
tiest savo ranką didvyrių pa
galbai. Negalėdami kitąip, tai 
nors paaukodami po kiek kas 
išgali dėl Sovietų medikalės 
pagelbos. Jei kurie neišgali 
daugiau, tai nors po 10 centų, 
o vis bus pagalba.”

Vakaro pirmininkas užklau
sė vakarieniaujančių: “Ar 
randasi draugų bei draugių, 
kurie sutiktų paaukoti Sovietų 
medikalei pagalbai,” vakarie- 
niautojai atsiliepė “taip.”

Aukotojų vardai telpa 
miau.

Į kuopą gauta 4 nariai,
pradžia vajaus. Drg. J. Stepo
naitis vieną 
kad LLD 55 kp. 
iki 100 narių.

Kad vakarienė 
minga, priklausė 
jos, kurioje buvo 
tis, P. Babrackas
tas. Kad vakarienė buvo ska
ni ir užtektinai, tai priklausė 
nuo gaspadinių, kuriomis bu
vo: U. Bernotienė, M. Babarc- 
kienė ir O. Stakovienė. O kad 
vakarieniautojal buvo gražiai 
aptarnauti, tai priklausė nuo 
“veiterkų,” kuriomis buvo: Bi
rutė Babarckaitė, Aldona Ber
notaitė, Eleanor ir Lilijan Bri- 
daitės. Kuopos vardu, komisi
jai, gaspadinėm ir patarnauto
jom tariu širdingą ačiū.

Beje, jau vėlokai po vaka
rienei su drg. Kapicku atsilan
kė svečias, drg. S. Kuzmickas 
iš Shenandorio, Pa., kuris lan
kėsi Brooklyne su LDS reika
lais. Kadangi jie pribuvo vė
lokai, tai gal visokių valgių ir 
nepriteko, bet kopūstų, dešrų 
ir vištienos gavo užtektinai.

Aukos Sovietų Medikalei 
Pagalbai

Po $1: Sadeckis, A. Zuris, 
M. Misevičienė, W. Lukminas, 
W. Keršulis, A. Bepirštis, J. 
Vaiginis ir P. Kapickas. Po 
50c.: C. Sakalauskas, Ch. Ne- 
čiunskas, J. Kundtota, V. 
Paukštys, Klimas, Karpavi
čius, Krunklys ir J. Kalvaitis. 
A. Bridis 40c. Po 25c.: Babe
lis, Zaveckas, P. Grabauskas, 
Jenkeliūnas, P. Vyšniauskas, 
S. Žilinskas, Varuškienė, M. 
Risinskienė, Sabaliauskas, F. 
Vaitkus, Spygel, Dulkė ir J.

Apšei. Viso su smulkiais $18.
Visiem aukavusiem priklau

so širdingas ačiū.
M. Stakovas,

Kuopos Koresp.

Margaret Perry, paveldėja 
$700,000 tėvo turto, aktorė, 
dabar dirbanti vienoje vietinių 
karui dirbančių šapų.Lapkričio 6-tą įvyko Amer. 

Lietuvių Piliečių Kliubo susi
rinkimas. Jame daug ko svar
baus nenuveikta, apart užsidė- 
jimo mokėti $5 į metus Į tve
riamąjį visų lietuvių kliubų 
Kliubą, kuris rūpinsis gauti iš 
didžiųjų partijų pripažinimą, 
kap ir kitų tautų kliubai, gavi
mui valdiško darbo ir taip to
liau. Sutvėrimui kalbamų kliu
bo vadovauja Maspetho Lietu
vių Piliečių Kliubas.

Kliubo praėjęs balius davė 
nuostolių, bet kuomet prie 
baro pasidarė daugiau įeigų, 
negu paprastai, tai baras ir 
nuostolius užmokėjo. Pašelpi
mam skyriui nereikėjo dadėti 
iš savo iždo. Baras užmokėjo 
nedateklių, padarytą rengiant 
busais išvažiavimą, kuris neį
vyko dėl priežasties taupos 
gazolino.

Serganti Kliubiečiai
Juozas Rinkevičius, lapkri

čio 3-čią, pasidavė U. S. 
Marine Hospital, Staten Is
land, N. Y. Priežastis pasida
vimo ligoninėn yra kokia nors 
vidurių liga. Savo laiške jis 
man rašo, kad gal būt apsieis 
be operacijos, bandant gydyt 
nustatytu maistu.

Juozas Dunaitis randasi 
Kings County Hospital puo 
28-tos spalių. Kokia jo yra li
ga — nežinau. Kas turite lai
ko, galite aplankyt jį kasdien 
niio 2-jų iki 4-rių, Ward G-21.

Petras Šatkauskas, išbuvęs 
10 dienų ligoninėj, jau parėjo 
namo. Jam cukernėj skaudžiai 
užgavo koją.

Juozui Milašauskui dirbtu-

pavalgyti, o pasi- 
kaip mes, tai nė 

demokratinių šalių
Sovietų Sąjunga 

nukentėjus,

gydymosi ant 
sakosi jaučia- 
daktaras dar 
išpjaut tonsi-

vėj mašina bjauriai perpjovė 
rankos pirštą. Dabar jau gerai 
apgijęs, būna nuvyniotas, bet 
daktaras dirbti dar neleidžia.

Vincas Paškevičius po visos 
vasaros ligos, “ 
šviežio oro, jati 
si geriau. Bet 
liepia jam duot
lūs. Ar jis išpildys daktaro lie
pimą, ar ne, tai dar jis pats 
nežino.

Tai tokios kliubiečių žinios. 
Yra ir daugiau sergančiųjų, 
bet apie juos jau buvo nesykį 
pranešta.

Beje, būčiau pamiršęs pasa
kyti visiems kliubo rėmėjams, 
kad laukimo Naujų Metų va
karienės tikietas 
Pakėlimo
aiškiai žinoma: maistas ir gė
rimas šoka aukščiau baro . . .

J. N.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

bus $2.50. 
priežastis visiems

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Akiniai
už $7.50

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Iš Wilkes Barre, Pui
dokas, čižauskas ir dar 
kitų, kurių vardų neteko 
noti.

Iš Philadelphijos buvo 
dis, kuris dar paaukojo
vei $3, taipgi atvyko B. čepe- 
lis ir keletą kitų draugų

Iš Frackvillės matėsi Aldo
na Grabauskienė su dukryte.

Iš Hartfordo atvyko buvu
sieji laisviečiai Juozas ir Ona 
Visockiai, taipgi Visockienės 
brolis ir, regis, kai kurie kiti.

Bridgeportas, art imiausia 
didelė lietuvių kolonija Con- 
necticutte, sakoma, turėjo 
bent 12-kos atstovybę, bet vi
sus neteko sueiti. Mačiau Va
latkienę su sūnum, Arisonienę, 
buvusius brooklyniečius A. 
Šveždą ir J. Lazauską.

Iš Shelton atvyko Ragaus
kas, iš Waterbury Meisonai, iš 
Stamfordo Burbai.

Turėta svečias net iš tolimos 
Kanados, Jonas Mikaila iš To
ronto.

Newjersieciai, kaipo arti
mesni, būna pas mus tankes
niais ir skaitlingesniais sve
čiais. Iš Patersono dalyvavo J. 
ir S. Bimbai ir S. Wolf; iš Ba- 
yonnės P. Janiūnas, J. Skipa- 
ris, K. čiurlis, J. Stanelis; iš 
Elizabeth Stasiulių šeima, Ma- 
kutėnienė; iš Cliffside Stasiu- 
kaičiai;'iš Newark Žukauskai,

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija &apoj 
Telef.s GR. 7-7553

DETROITE:
N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

25 J9 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

5 ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

MATEU ŠAS SIMON AVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga rtyJiT

t

užeikite su-

Valdyba.

1 , L "
y ’

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

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

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

(263-265)

★ LIETUVIŠKAS ★ 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Importuotų Ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JUOZAS ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

• Vietos ir importuo-
• tos degtines ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne,

sipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis * 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. J
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