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mas, keliu pristatyti reikalin
gų medžiagų i pietinę Rusiją.

“Mes dabar pasiekėme lai
kotarpį, kai pergalė iš mūsų 
galėtų būti atimta tik tokiame 
atsitikime, jei pas mus pačius 
kiltų nesusipratimų ir bar
nių . .

RAUDONARMIEČIAI IŠ
TAŠKO NACIŲ ATAKAS 
VISUOSE FRONTUOSE

Amerikiečiai Apsupo Oraną, 
Suėmė 2,000 Priešų; o Ame

rikos Nuostoliai Menki

AMERIKOS KARIUOMENE 
ĮSIVERŽĖ Į ORANĄ, 

APSUPA CASABLANCĄ
šitaip pareiškė mūsų krašto 

vice-prezidentas Henry A. 
Wallace, kalbėdamas Madison 
Sq. Gardcne sekmadienį.

Todėl vice-prezidentas Wal
lace ir dėjo savo kalboje dide
lės svarbos į tai, kad Jungti
nėse Tautose nebūtų jokių ne
susipratimų, kad visi reikalai 
būtų išrišti gražiai ir draugiš
kai.

Nereikia nei sakyti, jog vie
nybė yra pirmutinė sąlyga 
pergalei. Todėl, kas šiandien 
ardo Jungtinių Tautų vienybę, 
tas pasitarnauja Hitleriui.

Retai tokių svarbių žinių 
pasitaiko, kokių pasaulis gavo 
šeštadienio vakarą. Turiu gal
voje mūsų krašto ginkluotų jė
gų išsėdimą šiaurės Afrikoje.

Ir tas viskas, matyt, buvo 
pritaikyta tam tikram momen
tui, — Didžiosios Spalių Revo
liucijos 25-rių metų sukakties 
minėjimo dienai.

Lapkričio 7 diena, vadinasi 
dabar bus dvejopai reikšmin
ga:

1. Didžiosios Spalių Revo
liucijos sukaktis.

2. Ginkluotųjų Amerikos jė
gų iŠsėdimas Šiaurės Afrikoje.

Kaip matome, ši diena vis 
svarbesnė ir svarbesnė pataps 
visam pasauliui.

Šių metų mūsų koncertas 
buvo, kaip ir paprastai, didelis 
ir gražus, šiemet, atrodė, ma
žiau žmonių buvo atvykę iš 
apylinkinių miestų — matyt, 
dėl gazolino stokos. Bet dėl 
to šiemet buvo kur kas dau
giau vietinių žmonių.

Vichy valdžia nutraukė dip
lomatinius ryšius su Amerika. 
Mažai čia kas dėl to sielojasi. 
Nutraukė tegu nutraukia — 
tas viskas tik labiau paakstins 
Franci jos žmones prieš ją kil
ti, prieš ją kovoti.

Labai galimas daiktas, kad 
Hitleris bandys visiškai Lava- 
lio valdžią likviduoti, — jis 
pats bandys valdyti (tiesiogi
niai) visą Franciją. Bet klau
simas, ar jam bus leista tas 
padaryti. Mūsų ginkluotosios 
jėgos jau yra Viduržemio Jū
roje.

Povilas Venta, kuris šiomis
dienomis išėjo Dėdės Šamo ar- 
mijon, turi labai įdomią pra
eitį. Jis gimęs Papilėje. Paau
gėjęs, dirbo Klaipėdos uoste.
Smetoniškasis teismas buvo | Vichy francūz&ms Afrikoje 
nusmerkęs jį kalėti, nepaisant 
jaunametiškumo. Paskui Povi
las tarnavo Lietuvos kariuome
nėje—18-ką mėnesių. Iš ten 
grįžęs, jis buvo ištremtas iš 
Klaipėdos. Vėliau 1936 me
tais, jis slaptai nuvyko Ispa
nijon fašizmo mušti.

Iš Ispanijos Povilas Venta 
buvo Francijos koncentracijos ____
stovykloje. Iš ten, gelbstint or-i vilas Venta!
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Maskva. — Sovietų ka
riuomenė Stalingrado srity
je atmušė visas fašistų ata
kas ir sustiprino savo pozi
cijas; sunaikino du priešų 
fortus ir užmušė kelis šim
tus vokiečių.

Kariniai Sovietų laivai 
Juodojoj Jūroj nuskandino 
fašistų transporto laivų 3,- 
000 tonų.

J pietų rytus nuo Nalči- 
ko, Kaukaze, raudonarmie
čiai, veikliai kovodami prieš 
fašistus, užmušė apie 1,400 
hitlerininkų, sunaikino šešis 
vokiečiu tankus ir sunkiai 
sužalojo aštuonis tankus. Be 
to, sovietiniai kariai pagro
bė kelis sveikus, tinkamus 
veiksmams vokiečių tankus.

Raudonarmiečiai atmušė 
tris vokiečių kontr-atakas į

"LAISVES" VAJUS
A. Stripeika jau pirmoj vietoj! Jis pralenkė mūsų 

vajininkes Žukauskienę, Meisonienę ir Svinkūnienę. 
Pridavė tris naujas prenumeratas ir didelį pluoštą at
naujinimų: Dabar jis turės didelį darbą išlaikyti pir
mą vietą, nes mūsų vajininkės nesnaudžia. Žukauskie
nė (šiam raštui einant spaudon) lankėsi ofise; pama
tysime rezultatus sekamam numeryje.

Philadhelphietis drg. Puodis užsimokėjo už “L.” pre- 
num. dviem metam ir punktus atidavė Phila. vajinin- 
kams.

J. K. Navalinskienė prisiuntė atnaujinimų ir rašo, 
kad koja skaudama, negali daug vaikščioti, bet vis vien 
šlubuodama apeina skaitytojus. Ji ragina binghamto- 
niečius ir iš apylinkės atsinaujinti prenumeratas. Lin
kime jai gerit pasveikti.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pasikeitė 
punktais: Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.; A. Valinčius, 
Pittston, Pa. ir J. Ramanauskas, Minersville, Pa.

Vajun įstojo J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa., ir J. 
Kalvaitis, Maspeth, N. Y.

Mūsų obalsis: Kuo daugiausia naujų skaitytojų dien
raščiui “Laisvei!”

Dovanų ruožte šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 1752
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 1545 
K. Žukauskienė, Newark, N. J.......... . ......................1368
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................   1072
Philadelphijos Vajininkai........... . ........................... 989
S. Puidokas, Rumford, Me. ...................................... 795
J. Blažionts—R. čiulada, Lowell, Mass......................684
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, I.awrence, Mass. 658 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..................  530
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J................ 468

(Tąsa 5 puslapyje)

Sovietų radijas teigė, kad 
Hitleris paskyrė vieną aukš- 
ta savo generolą vadovaut 

prieš amerikiečius ir anglus.

ganizuotiems anti - fašistams, 
jis pabėgo ir dirbo prekybi
niuose laivuose. Atvykęs į 
Ameriką, Povilas dirbo “Lais
vės” spaustuvėje, iki įstojo į 
Amerikos kariuomenę.

Retas žmogus turi tokių iš
gyvenimų, kokius gyveno Po- 

šiaurių rytus nuo Tuapse, 
Kaukaze, padarydami prie
šams didelių nuostolių.

Mozdoko srityje sovieti
niai kovotojai atmetė ataka
vusius vokiečius atgal į pir
miau buvusias jų pozicijas; 
ir paėmė nelaisvėn kiekį 
priešų.

Sovietų lakūnai įvairiose 
fronto dalyse sudaužė pen
kis vokiečių tankus, 20 or
laivių, tris desėtkus trokų, 
vieną geležinkelio traukinį 
ir sunaikino apie kuopą fa
šistų pėstininkų.

Briansko fronte sovietu 
niai šauliai per penkias die
nas nukovė 670 vokiečių.

' Partizanai K r a s n odaro 
srityje sumušė vokiečius, 
variusius grupę paimtų ne
laisvėn raudonarmiečių, ir 
išlaisvino juos.

Spėja, kad Naciai Įsiverš į 
Vichy Franciją

Buvęs Meksikos ambasa
dorius Vichy Franci j ai, ge
nerolas Francisco Aguilar, 
ką tik sugrįžęs iš Europos, 
pranašavo, kad Vokietija 
įsiverš ir į visą dar neužim
tą (Vichy) Franci jos dalį: 
iki Vidurž. Jūros, kad pa
stot kelią Jungtinių Tautų 
ofensyvui, kurį jos galėtų 
daryti iš Afrikos per tą jū
rą.

Washington, lapkričio 9.—Karo department© prane
šimas sako:

ŠIAURINĖ AFRIKA:
Lapkr. 8 d., 3 vai. popiet buvo pradėta užiminėt Al

žyras ir artimoji apylinkė. Dėl to miesto pasidavimo 
buvo susitarta tarp Jungtinių Valstijų armijos genero
lo C. W. Ryderio, rytinės atakos jėgų komandieriaus 
ir (francūzų) generolą Alfonso P. Juin.

Jungtinių Valstijų jėgos, išsikėlusios krantan į rytus 
ir vakarus nuo Grano (Alžyrijoj), komanduojamos 
Amerikos armijos generolo Lloydo R. Fredendall’io, 
prasiveržė gana toli pirmyn į šio miesto užnugarę. Ke
liuose punktuose buvo susidurta su stipriais vietiniais 
pasipriešinimais. Dabar mūsų rankose yra trys iš ke
turių orlaivinių stovyklų šioje srityje. Mes paėmėm 
nelaisvėn daugiau kaip 2,000 karių.

Mūsųv kariuomenė, komanduojama Jungtinių Vals
tijų armijoj generolo Geo. S. Patton’o, išsikėlė kran
tan į visus pasirinktus punktus Francūzų šiaurinės Af
rikos atlantinio pajūrio. Šioj srityj francūzų orlaiviai 
daugiau veikė, negu kur kitur. .

Laivyno ugnis davė paramos visoms mūsų, jėgoms 
prieš fortus. Mūsų laivai, iš savo pusės, veikė, kur 
priešų laivyno jėgos priešinosi. Mūsų nuostoliai buvo 
visai maži.

Paliečiamoj srityj anglų admirolas Sir Andrew Cun
ningham perėmė komandą visų laivynų jėgų.

PREZIDENTO ATSIŠAUKIMAI IVIETI- 
NIUS TUNIS!JOS VALDOVUS

Washington. - 
tas Rooseveltas 
vietinį Tunisijos valdovą Si- 
di Noncef Pašą, kad jis be 
kliūčių praleistų amerikie
čių ir jų talkininkų kariuo
menę per tą kraštą. Tunisi- 
ja yra francūzų šiaur-afri- 
kinė kolonija, kuri rube- 
žiuojasi su italų kolonija Li
bija.

Iš prezidento laiško S. N. 
Pašai yra aišku, jog Ameri
kos ir Anglijos kariuome
nė maršuos per Tunisiją už
kirst kelią vokiečiams ir ita
lams, kurie, išvyti iš Egip
to, bėga linkui vakarinės LD 
bijos svarbiausio uosto Tri
polio. Fašistai, suprantama, 
nori per tą uostą pasprukt 
Italijon.

Savo laiške Tunisijos Pa-

Meksika Sutraukė 
Ryšius su Vichy

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Manuel Avila 
Comacho lapkr. 9 d. paskel
bė, kad Meksika sutraukė 
diplomatijos ryšius su Vi
chy Franci j a.

London, lapkr. 10.—Ber
lyno radijas pastebėjo, jog 
Pierre Lavai galės būt pa
šalintas iš Vichy Francijos 
ministerių kabineto dėl to, 
kad amerikiečiai taip laimi 
prieš Vichy francūzus Šiau
rinėje Afrikoje.
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Preziden- šai prez. Rooseveltas sako, 
kreipėsi į kad amerikiečiai išvien su 

kovojančiais francūzais, tu
nisiečiais ir anglais gins Tu- 
nisiją nuo vokiečių ir italų 
plėšikų: “Mes neturime jo
kio kito tikslo, kaip tik kuo 
greičiausiai sunaikint ben-
druosius mūsų priešus.

Prez. Rooseveltas taipgi 
kreipėsi į vyriausią Franci
jos atstovą Tunisijoj, admi
rolą J. P. Estevą, žinomą 
kaipo fašistų Ašies priešą. 
Prezidentas vadina jį “ge
ru draugu” ir tikisi, kad ad- 
mir. Esteva bendradarbiaus 
su Amerika šiame žygyje, 
kurio tikslas yra išlaisvinti 
Franciją nuo jos prispaudė
ju.

Sovietai Pradėjo Ofen- 
syvius Veiksmus

Maskva, lapkr. 10. — Ofi- 
cialis Sovietų pranešimas 
teigia, kad Raudonoji Armi
ja pradėjo ofensyvius veiks-i 
mus prieš vokiečius centra- 
liniame fronte, o į šiaurva
karius nuo Stalingrado rau
donarmiečiai prasiveržė į 
hitlerininkų apkasus ir pa
darė jiem didelių nuostolių.

Berlyno radijas šnekėjo, 
būk fašistų submarinai su
žaloję vieną talkininkų ka
ro laivą.

Niekas to nepatvirtina.

LONDON, lapkr. 10. — 
Amerikos tankai įsiveržė į 
Oraną, svarbųjį Alžy rijos 
uostamiestį, 250 mylių į va
karus nuo amerikiečių už
imto Alžyro didmiesčio, 
kaip pranešė Vichy Franci
jos radijas. Amerikiečiai 
užėmė fortą Santa Cruz ir 
kalną ties Granu.

Tuo tarpu kitos amerikie
čių jėgos veda mūšius su 
priešais, ginančiais Francū
zų Morokko pajūrius, dau
giausiai ties Casablanca 
uostu.

Amerikos kari u omenė 
grumiasi, kad ratu apsupt 
Casablancą. Tuo tarpu ame-' 
rikiečių orlaiviai, pakildami 
nuo lėktuvlaivių, ir karo lai
vai pleškina Casablancos 
aptvirtinimus ir šiaip kari
niai svarbius pastatus.

Neoficialiai pranešama, 
jog Casablanca neužilgo bus 
priversta pasiduoti.

Amerikos k a r i u o m enė 
taip pat atakuoja priešus 
ties Rabato orlaivių stovyk
la, už kokių 60 mylių į šiau
rius nuo Casablancos.

Patys Ašies pranešimai 
sako, jog amerikiečiai tiek' 
prasiveržė pirmyn per Alžy-' 
riją, kad jiem telieka tiktai 
75 mylios pasiekt Tunisijos 
sieną.
Berlyno radijas praneša,; 

kad nutrūko susisiekimai 
tarp Francūzų Tunisijos ir

Kongresmanai prieš Francūzy Generolas
Giraud-Jų Vadas 

prieš Ašį Afrikoj
Francūzų šiaurinė Afri-

Valstijų kongreso a stovų, Eisenhower, ko-
rumas 178 ba sais pnes 40 | . talkininkų jėgų
taisymą refka auTnt ° iTad'šiauririgie Alkoje, prLe-

Amerikoje pima, negu jie Eieen-
bus siunčiami j karo from Ihowei: Pa8kne Jl.orgam- 
tus užsieniuose.

18-19 Mėty Naujokų 
Lavinimą per Metus 
Washington. — Jungtinių

zuot francūzų armiją Šiau
rinėje Afrikoje ir vadovaut 

Dabar eina pasitarimai tai armijai kare prieš Vo- 
tarp kongresmanų ir sena- kietiją ir Italiją už Franci- 
torių įgaliotinių kas liečia jos išlaisvinimą.
tą pataisymą. Menama, kad
jis bus arba atmestas arba .v _ . . . .
susiaurintas taip, kad nerei- ,?lza(Įe-!0 . aP* uPin^ &m als 
kės tokius naujokus lavint11.1’k^ais jrengmais šią naU; 
ištisus metus namie pirm francuzU , armiją, sake 
siunčian juos karan užjū-'8e"er?las1 Eisenhower. Jis 
riuose pabrėžė, kad generolas Gi-

(Minimas pataisymas jau r?ud bu? atsakingas už ka- 
atšauktas, einan “Laisvei” "nlUS- lr T -dal$U.8 
spaudon.) j Francūzų šiaurinėje Afn-
' ko j e.

Cairo. — Talkininkų jė-

“Jungtinės Valstijos pa-

Cairo. — Anglų orlaiviai 
pleškino italų lėktuvų sto- gos sužalojo fašistų šar-* 
vykią saloj Sardinijoj. i vuotlaivį ties Italija.

i Vichy Francijos valdžios.
Amerikiečiai nukirto že

myn devynis vokiečių bom- 
banešius ties Alžyru.

London, lapkr. 10. — Iš 
Švedijos pranešama, jog 
Berlyne eina gandai, kad 
Vichy Francijos valdžia 
prašys amerikiečių taikos 
Šiaurinėje Afrikoje. Niekas 
tų gandų nepatvirtina.

DARLAN SUIMTAS

LONDON, lapkr. 10— Pa
sitvirtino, kad amerikiečiai 
paėmė nelaisvėn admirolą 
Jeaną Darlaną, vyriausią 
visų Vichy Francijos kari« 
nių jėgų komandierių.

. .. i i .j'11 ..

Tai Prez. Rooseveltas 
Pradėjo Žygį Franc. 
Afrikoj, Sako Churchill

LONDON, lapkr. 10. — 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill pareiškė, 
jog amerikiečių ir anglų įsi
veržimas į Francūzų šiau
rinę Afriką yra pradėtas 
pagal prezidento Roosevel- 
to sumanymą ir Anglija tik
tai prisidėjo prie to suma
nymo. Churchill sakė, jog 
pamatinis to žygio tikslas 
yra gaut pozicijas, iš kur 
galima būtų geriau užpult 
fašistų Ašį.
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planingiau privalome priešą pulti, o per
galė bus pasiekta greičiau, negu kai kas 
mano.

Su šita viltimi Amerikos karinės jėgos 
pradėjo savo žygį Afrikoje ir bendrai 
Viduržemio jūros fronte. Šis žygis užde
gė didesne viltimi ir pasirįžimu milijonus 
žmonių, kurie laukia hitlerizmo galo!

Stalinas Nurodo į Antrą 
Frontą Pirmajame Pa

sauliniame Kare

Išlaisvinimas Šiaurinės 
Afrikos ir Paruošimas 

Antrojo Fronto
SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year .................... ~ $6.00
United States, six months ....................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ................. $3.50
Foreign countries, per year ..............  $8.00
Foreign countries, six months ...........- $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Karo Pertraukos Diena
Lygiai prieš 24 metus lapkričio 11 die- ’ 

ną buvo pasirašyta karo pertraukos su
tartis. Tą dieną pasaulis lengviau atsi
kvėpė, nes jis manė, kad karas, kuris 
žmoniją kankino tarp 1914-1918 m. paga
liau pasibaigė ir per ilgą laiką (jeigu ne 
visados) žmonija gyvens taikoje.

Deja, neilgai tas tesitęsė. 'Konfliktas, 
po konflikto, karas po karo kartojosi, iki 
pagaliau užsiliepsnojo visas pasaulis vie
noje didžiulėje liepsnoje.

Šis karas tačiau yra kitokis, palyginti 
ji su pirmuoju imperijalistiniu karu. Šis 
karas, po to, kada jin įstojo Tarybų Są
junga ir mūsų kraštas, patapo žmonių 
karas, — laisvę ir taiką mylinčiųjų žmo
nių prieš bestijišką fašizmą, prieš naciz
mą karas.

Todėl šiandien kiekvieno laisvę ir tai
ką mylinčiojo piliečio pareiga daryti 
viską, kad greičiau fašizmas būtų sunai
kintas, kad Hitleris, Mussolinis, ir japo-< 
niškieji plėšikai juo veikiau būtų nu
šluoti nuo šios žemės ir kad su jais būtų 
nušluota visa toji govėda, kuri padeda 
bestijoms jų žvėriškuos pasimojimuos.

Prisiminę žuvusiuosius mūsų brolius 
prieš 1918 metų lapkričio 11 dieną, smar
kiau darbuokimės dėl greitesnio perga
lės pasiekimo. Visi ženklai rodo, kad mes 
užtenkamai esame galingi sunaikinimui 
bestijiškojo priešo, tik reikia daugiau pa
stangų, daugiau budėjimo, daugiau pa
siaukojimo !

Mes laimėsime karą ir laimėsime tai-’ 
ką! Pergalė bus mūsų!

Lietuviai, Laimėję Rinkimus
Pereituose kongresiniuose rinkimuose 

buvo pastatyta ir lietuvių kandidatų, kai 
kur jie kandidatavo republikonų sąra
šuos, kai kur—demokratų. Čikagoj, pav., 
kandidatavo du lietuviai advokatai į tei
sėjų vietą: teisėjas John T. Zuris ir An
tanas Olis. Pirmasis kandidatavo kaip 
demokratas, o antrasis — republikonas. 
Teisėjas Zuris rinkimus laimėjo, gauda
mas 721,159 balsus,

Baltimorėje adv. Nadas Rastenis tapo 
išrinktas į Marylando valstijos seimelį. 
Jis taipgi buvo demokratų partijos 
kandidatas.

Brooklyne republikonų partijos sąra
šu kandidatavo William J. Drake (Dra
gūnas). Reikia pasakyti, kad šiemet Mr. 
Drake turėjo visas progas laimėti rinki
mus, jei tik jis būtų rinkiminėje kam
panijoje panaudojęs geresnę taktiką. 
Deja, jis to nepadarė, Jis susidėjo 
su tūlais lietuviškais fašistais ir bandė 
rinkimus laimėti ne kaip amerikietis, 
bet kaip lietuvis nacijonalistas, kuris, 
kai karas pasibaigs, žadėjo kongrese 
kovoti “už Lietuvos laisvę.” Tas jam dik- 
čiai pakenkė, nes Amerikoje rinkiminės 
kampanijos taip niekas neveda.

Mr. Drake turėjo didelių galimybių bū
ti išrinktu į J. V. kongresą. Visųpirmiau- 
siai, jis buvo republikonų sąraše, na, o 
republikonų kadidatas į gubernatorius, 
Mr. Dewey, šiemet daug balsų gavo. Ku
rie tame sąraše buvo, taipgi gavo daug 
balsų.

Iš kitos pusės, vyriausias Mr. Drakes 
oponentas F. J. Keogh, demokratas (ku
ris laimėjo rinkimus), buvo gan dikčiai 
nusižengęs savo balsuotojams, dėl to, 
kad jis dažnai išstodavo prieš preziden
to Roosevelto politiką.

Na, o Amerikos Darbo Partijos kan
didatas Mr. Slade buvo nedaug težino
mas balsuotojams ir jis kandidatavo 
Darbo Partijos sąraše, -4 partijos, kuri 
dar nesuspėjo užtenkamai išsipopuliari- 
zuoti.

Žygis Pradėtas
Praėjus vienuolikai mėnesių po to, ka

da mūsų kraštas buvo užpultas, Ameri
ka pradėjo žygį. Mūsų kovotojai tapo 
išsodinti Šiaurės Afrikoj ir jie, atrodo, 
palaipsniui žengs linkui Berlyno.

Su šiuo žygiu nutrūko savos rūšies ko
medijos dėl Vichy valdžios, — dėl tos 
valdžios, kuri atidavė Japonijai Indo-Chi- 
niją, kuri visokiais būdais gelbėjo razbai- 
ninkui Hitleriui. Anksčiau ar vėliau to 
paties gali sulaukti ir Suomijos fašistai, 
ko susilaukė Vichy valdžia.

Šis mūsų žygis, šis išsėdimas Šiaurės 
Afrikoje, parodo, be kitų, vieną svarbų 
dalyką, būtent, kad mes per tą vienuoli- 
ką mėnesių esame gerai pasirengę, kad 
mūsų fabrikai dirbo ne už dyką, kad 
mūsų jauni vyrai buvo lavinami ne vel
tui. Nes mūsų karinės jėgos, išsodintos 
Afrikoje, kaip sako pranešimai, yra pil
nai moderniškai apginkluotos, o šiame 
kare tatai reiškia labai daug, — faktinai, 
viską reiškia.

Tik pagalvokime, jei mūsų kariai Af
rikoje, o paskui pačioje Europoje, galė
tų turėti tiek ginklų, tiek tankų, tiek 
lėktuvų (imant proporcionaliai su prie
šo ginklais, tankais ir lėktuvais), kiek 
turi anglai, kariaują Libijoje! Kaip 
lengvai, palyginti, būtų galima priešas 
sunaikinti! Arba, jei mes galėtumėm pri
statyti Tarybų Sąjungos kovotojam tiek 
ginklų, kiek jiems reikia, kad raudonar
miečiai galėtų pastatyti fronte tiek pat 
tankų, tiek pat orlaivių, kiek turi vokie-* 
čiai! Kaip greit būtų galima priešas su
naikinti ir karas užbaigti.

O prie to, privalome atsiminti, mes ei
name. To mes siekiame. Nes be tos pro
porcijos ginkluose mes negalėsime priešą 
sunaikinti.

Jau dabar puikiai yra žinoma, jau tas 
įrodyta Rytų Fronte ir dabar Afrikoje, 
kad priešas nėra jokis viršžmogis, kad 
jis galima nugalėti, kad mes moraliai ir 
medžiaginiai už jį esame stipresni. Jei
gu taip, tai tik daugiau turime pasiga
minti tankų ir lėktuvų ir amunicijos ir

Jei Mr. Drake būtų griežtai išstojęs 
už antrąjį frontą, jei jis būtų besiorijen- 
tavęsis kitaip, jei jis būtų pasirodęs pa
žangus vyras, tai jis, be abejo, būtų ga
lėjęs šiemet būti išrinktas į Jungt. Val
stijų kongresą.

Tiesa, kai kurie lietuviški laikraščiai 
(pav. kun. Urbonavičiaus “Darbininkas” 
iš So. Bostono) pasiskubino paskelbti pa
sauliui, būk Mr. Drake jau'esąs išrink
tas ir gavęs net 201,630 balsų (iš tikrų
jų, jis gavo tik apie 41,000 balsų!) Ta 
pačia proga kun. Urbonavičius iškoliojo 
komunistus. Girdi, “komunistai vedė 
šlykščią propagandą.... jį skelbė naciu, 
fašistu, ir kitokiais šmeižiančiais žo
džiais bandė pakenkti, bet viskas nuėjo 
vėjais. Lietuvis išėjo laimėtoju.”

Čia yra keleriopas melas. Pirmas da
lykas, Mr. Drake nėra išrinktas, o ant
ras — komunistai jo nešmeižė. Jeigu 
buvo kas apie jį rašyta, tai buvo rašyta, 
pasiremiant tais daviniais, kuriuos pats 
Mr. Drake su savo talkininkais paskelbė 
spaudoje.

*

Kiek tai liečia mūsų dienraštį, mes vi
suomet pasiruošę gelbėti lietuviui, kan
didatuojančiam į kokią nors valdišką vie
tą. Bet tokis kandidatas turi būti pažan
gus žmogus: jis turi būti priešas fašis
tų, prieš kuriuos šiandien visas kultūrin
gasis pasaulis kovoja.
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(Stalino kalbos tąsa)
P an a g r i n ė kime antro 

fronto klausimą Europoj is
toriniu jo atžvilgiu. Pirma
jame Pasauliniame Kare 
Vokietija turėjo kovoti 
dviem frontais: vakaruose 
daugiausiai prieš Didžiąją 
Britaniją ir Franci ją, o ry
tuose prieš Rusijos kariuo
menę.

Taigi pirmajame Pasauli
niame Kare buvo antras 
frontas prieš Vokietiją.

Iš 220 divizijų, kurias Vo
kietija tada turėjo, ne dau
giau kaip 85 vokiečių divizi
jos buvo išstatytos Rusijos 
fronte. Jei prie to prisidėsi
me Vokietijos sąjungininkų 
kariuomenę, veikusią rusų 
fronte — būtent, 37 austrų- 
vengrų divizijas, dvi bulga
rų divizijas ir tris turkų di
vizijas — tai viso bus 127 
divizijos, išstatytos prieš 
rusus.

Kitos vokiečių ir jų są
jungininkų divizijos dau
giausiai buvo laikomos fron
te prieš anglų-francūzų ka
riuomenę, o dalis jų tarna
vo kaip garnizonai užimtose 
Europos žemėse.

Tokia tai buvo padėtis 
Pirmajame Pašau liniame 
Kare.

Kokia gi padėtis yra da
bar, Antrajame Pasaulinia
me Kare? Sakysime, šiemet 
rugsėjo mėnesį? Pagal pa
tikrintas žinias, apie kurias 
negali būti jokių abejonių, 
tai iš 256-šių dabar Vokie
tijos turimų divizijų ne ma
žiau kaip 179 divizijos yra 
mūsų fronte.-" * ■

Jeigu prie to pridėsime 
22 rumunų divizijas, 14 suo
mių (finų) divizijų, 10 ita
lų divizijų, 13 vengrų divD 
zijų, vieną slovakų diviziją 
ir vieną ispdnų diviziją, tai 
viso bus jau 240 divizijų, 
kurios dabar kariauja mū
sų frontuose.'

Vokietijos ir jos sąjungi
ninkų kitos divizijos atlie
ka garnizonų pareigas už
imtuose kraštuose, o dalis 
jų kovoja Libijoj ar Egip
te prieš Angliją. Libijos 
frontas nukreipia į save vi
so tik keturias vokiečių di-' 
vizijas ir 11 italų divizijų.

Todėl, vietoj 127-nių divi
zijų Pirmame Pasauliniame 
Kare, mes dabar savo fron
te susiduriame su ne ma
žiau kaip 240 divizijų, o vie
toj 85-kių Vokietijos divizi
jų dabar 179-nios vokiečių 
divizijos kariauja prieš 
Raudonąją Armiją. Štai kur 
yra svarbiausia priežastis ir 
pagrindas vokiečių fašistų 
kariuomenės, , taktikinių pa
sisekimų mūsų fronte šie
met vasarą.

Netinkami Palygipiniai
Vokiečių įsiveržimas į mū

sų šalį yra dažnai lygina
mas, su Napoleono įsiverži* 
mu į Rusiją. Bet šis palygi
nimas neišlaiko kritikos. Iš 
600 tūkstančių kariuome
nės, kuri pradėjo kampaniją 
prieš Rusiją, Napoleonas 
rūpestingai atvedė 130,000 
iki 140,000 ligi Borodino. 
Tai tiek kariuomenės jis ir 
teturėjo ties Maskva.

Na, o dabar sustatyta 
daugiau kaip trys milionai 
kariuomenės prieš Raudo
nosios Armijos f rimtą ir ta 

’.kariuomenė ginkluota visais 
naujoviškais karo įrankiais.

Koks gi čia gali būti pa
lyginimas?

. Šis vokiečių įsiveržimas į 
mūsų kraštą taip pat yra 
kartais lyginamas su vokie
čių įsiveržimų į Rusiją Pir*

majame Pasauliniame Kare. 
Bet nė šis palyginimas ne
išlaiko kritikos.

Viena, Pirmajame Pasau
liniame Kare buvo antras 
frontas Europoj, kas suda
rė vokiečiams labai sunkią 
padėtį, o šiame kare nėra 
Europoje antro fronto.

Antra, šiame kare dveja 
tiek kariuomenės išstatyta 
frontan prieš mus, kaip Pir
majame Pasauliniame Kare. 
Aišku, jog ir šis palygini
mas netinka. Dabar jūs ga
lite suprasti, su kokiomis 
rimtomis ir nepaprastomis 
sunkenybėmis susiduria 
Raudonoji Armija ir kokį 
didį karžygiškumą parodo 
Raudonoji Armija laisvini
mo kare prieš vokiečių fa
šistų kariuomenę.

Aš manau, kad jokis kitas 
kraštas ir jokia kita armija 
nebūtų galėję .atsispirti 
prieš tokį vokiečių fašistų 
plėšikų žvėriškų gaujų ir jų 
sąjungininkų puolimą. Tik 
mūsų Sovietinis kraštas ir 
tik mūsų Raudonoji Armija 
tegali atsilaikyti prieš tokį 
puolimą, ir ne tik atsilaiky-' 
ti, bet ir nugalėt jį.
Bus Antras Frontas, Anks

čiau ar Vėliau
Dažnai yra klausiama: 

“Bet ar, galų gale, bus an
tras frontas Europoj?” 
Taip, jis bus, anksčiau ar 
vėliau. Ir jis bus ne tik to
dėl, kad mums jo reikia, bet 
vyriausiai todėl, kad mūsų 
talkininkams jo reikia ne 
mažiau kaip mums.

Mūsų talkininkai negali 
nesuprasti, jog po Franci- 
jos išmušifrio iš karo Veiks
mų tai antro fronto neturė
jimas prieš fašistinę Vokie
tiją gali blogai užsibaigti vi
som taiką mylinčiom šalim, 
tame skaičiuje patiem talki
ninkam.

Italų-Vokiečių Programa
Dabar galima laikyti ne

ginčijamu dalyku tatai, kad 
eigoje šio karo, hitlerinės 
Vokietijos užkarto tautoms, 
įvyko pagrindinis jėgų pa
siskirstymas ir dviejų prie
šingų stovyklų susidarymas 
—italų-vokiečių talkos sto
vykla ir Anglijos4Sovietų- 
Amerikos talkos stovykla. 
Lygiai neginčijamas yra 
faktas, jog šios dvi priešin
gos stovyklos vadovaujasi 
dviem skirtingom ir priešin
gom veiksmų programom. 
Italų-vokiečių talkos veiks
mų programa galima apibū
dinti sekamais punktais:

Neapykanta prieš kitas 
tautas, parinktinių tautų 
viešpatavimas, kitų tautų 
pajungimas ir jų žemių gro
bimas, pajungtų tautų eko-< 
nominis pavergimas ir jų 
tautinio turto plėšimas, de- 
mokartinių laisvių sunaiki
nimas, hitlerinio režimo vi
sur įsteigimas.

, Angli j os-Sovietų-Ameri
kos Programa

Angli j os-Sovie tų-Amerikos 
talkos veiksmų programa 
yra šitokia:

Rasiniai-tautinio išskyri
mo (išimtinumo) panaikini
mas, tautų lygybė ir jų že^ 
mių čielybė, pavergtų tautų 
išlaisvinimas ir sugrąžini
mas joms aukščiausios savi
valdos teisių, kiekvienos 
tautos teisė tvarkyti savo 
reikalus taip, kaip ji nori; 
ekonominė parama nukentė
jusioms tautoms ir pagalba 
joms pasiekti medžiaginės 
gerovės, demokratinių lais
vių atsteigimąs, hitlerinio 
režimo sunaikinimas. 
(Daugiau bus kitame num.)

Lapkričio 7 dieną visas 
civilizuotas ir laisvas pa
saulis minėjo Sovietų Są
jungos 25-kių metų sukaktį 
ir džiaugėsi ta didvyriška 
kova, ta narsa ir pasišven
timu, sugabumu, kurį paro
dė Sovietų Sąjungos vy
riausybė, Raudonoji Armi
ja, Sovietų Orlaivynas ir 
Laivynas veik septyniolikos 
mėnesių kare prieš barbari
šką hitlerizmą už visos žmo
nijos laisvę.

Lapkričio 7 diena, kaip 
elektros sriovė, džiaugsmu 
persiliejo per visų antifaši
stų širdis, kada jie sužinojo, 
kad Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos militarės jėgos iš
lipo Šiaurinėj Afrikoj ir lai
svina kraštą iš po hitleriškų 
Francijos Vichy valdonų! 
Didžiausias džiaugsmas ap
ėmė Amerikos, Anglijos, So
vietų Sąjungos, Chinijos, 
Centralinės ir Pietinės A- 
merikos ir kitų Jungtinių 
tautų žmones ir Hitlerio 
ra’zbaininkų pavergtas tau
tas, kad Amerika ir Angli
ja pereina nuo apsigynimo į 
užpuolimą! Anti-hitleriška 
spauda sveikino Amerikos 
ir Anglijos ofensyvo žy
gius, kaipo žingsnį prie an
tro fronto, kaipo vienatinę 
teisingą taktiką mūsų karo 
laimėjimui.

Reikšmė Afrikos Fronto
Nuo pat Antrojo Pasauli

nio Karo pradžios eina žiau
rios kovos Afrikoj. Iš pra
džios kovos ėjo Ethiopijos 
srityje, kurios baigėsi galu-i 
tinu Italijos fašistų pralai
mėjimu ir sunaikinimu jų 
apie 400,000 armijos.

Libijos ir Egipto srityje 
per ilgą laiką ėjo manevri
nis karas su pasikeitimais 
'laimėjimų. Pagaliau Angli
jos, Australijos, Naujos Ze
landijos jėgos su pagelba A- 
merikos tankų, prlaivių, la
kūnų ir tankiečių uždavė 
Hitlerio ir Mussolinio jė-i 
goms smūgį ir pradėjo jas 
vyti iš Egipto į Libiją.

Dabartinės Amerikos ir 
Anglijos karo jėgų atakos 
ant Francijos Šiaurinės Af
rikos, tai yra Morokko, Al- 
gerijos ir Tunisijos ima Hit
lerio ir Mussolinio jėgas Li
bijoj į reples ir grūmoja 
jų sunaikinimu.

Šie Amerikos ir Anglijos 
žygiai Šiaurinėj Afrikoj tu
ri pirmutinį tikslą, tai su
naikinti generolo Roipmelio 
jėgas Libijoj ir galutinai 
apvalyti Afriką nuo Hitle
rio ir Mussolinio jėgų.

Antras svarbus tikslas, 
tai išlaisvinti šiaurinę Afri
ką iš po Vichy Francijos 
“valdžios,” kuri yra Hitle
rio ir Mussolinio įrankis ko
voje prieš Francijos žmones 
ir visas Jungtines Tautas.

Iš karinio taško Amerikos 
ir Anglijos laimėjimas 
Šiaurinėj Afrikoj siūlo se
kamas tolimesnes perspek
tyvas: (1) Atskyrimas 
Francijos kolonijų Afrikoj 
nuo Vichy Francijos. (2) 
Pastojimas Ųitle.riui ir Mu- 
ssoliniui kelio pristatymui 
karo jėgų per Tunišiją į Li
biją. (3) Pastojimas Hitle
rio ir Mussolinio jėgoms ke
lio į Šiaurinę Francijos Af
riką, Vakarinę Afriką ir iš 
Dakaro atakoms prieš Bra
ziliją. (4) Papuošimas Šiau
rinės Afrikos prieplaukų — 
Orano, Algerijos, Philippe- 
vįlle, Tunis ir Bizertos, Trį-i

poli ir Bengazi bazėms ata
kai prieš fašistinę Italiją, 
ir ant Hitlerio ir Mussoli
nio jėgų Graikijoj atidary
mui prieš fašistų “Ašį” 
fronto Pietų Europoj. (5) 
Šių žygių pasėkoj Hitleris ir 
Mussolinis bus priversti ati
traukti dalį savo jėgų iš 
Sovietų Sąjungos ir tuo pa
lengvinti Raudonosios Ar
mijos kovoms. (6) Žygiai 
iš Šiaurinės Afrikos prieš 
fašistų Italiją ir nacių pa-1 
vergtus Balkanus privers 
Hitlerį atitraukti dalį jėgų 
iš Šiaurinės Francijos, Bel
gijos, Hollandi jos, Danijos 
ir Norvegijos, kas suteiks 
progą Jungtinių Tautų ata
koms ant “Ašies” iš šiau
rių, tai yra atidaryti antrą 
frontą iš Anglijos pusės, 
kur priešas yra arčiausiai 
ir (7) Padrąsinti Turkiją 
prieš Hitlerio ir Mussolinio 
pasikėsinimo atakas.

Amerikos ir Anglijos ata
kos ant Šiaurinės Afrikos 
nudžiugino visus, kurie taip 
energingai reikalauja antro 
fronto, kaipo vienatinės mū
sų karo laimėjimo sąlygos. 
Šie žygiai dar nėra tas, kas 
yra suprantama po žodžiais 
antras frontas, kuris gali 
būti tik ant Europos konti
nento, bet tai yra preliudija, 
pasiruošimas atidarymui 
antro fronto, be kurio mes 

į negalime išlaimėt! karą.
Amerikos ir Anglijos ata

kos ant Šiaurinės Afrikos 
jau parodė,ką gali mūsų ka
rinės jėgos atlikti, kada jos 
pereina ‘ ’nuo apsigynimo į 
užpuolimą, vienatinę teisin
gą karo laimėjimo taktiką.

i Atakos ant Šiaurinės 
Afrikos ne vien suteiks 
daug ir gilių patyrimų mū
sų šalies drąsiems kovoto
jams, bet tuo pačiu kartu 
pakels ūpą visų Jungtinių 
Tautų žmonių, pakels ga
mybą mūsų šalyj, pakels o- 
fensyvo pasiryžimą Raudo
nosios Armijos eilėse, pa
kels ūpą visų pavergtų tau
tų žmonių, jų tarpe Lietu
vos liaudies, pakels viltį Vo
kietijoj ir Italijoj visų anti- 

’ hitleriškų ir anti-fašistinių 
jėgų ir neigiamai paveiks į 
hitlerininkus ir jų sėbrus 
visame pasaulyje.

Mūsų atakos šiaurinėj Af-i 
riko j pakels ūpą Brazilijos 
ir Argentinos žmonių, nes 
Barzilija pasijus saugi nuo 
Hitlerio ir Mussolinio atakų 
iš Dakaro pusės, o Argenti
noj liaudis galės priversti 
savo šalies valdžią jungtis 
su Jungtinėmis Tautomis.

Tebūna mūsų ofenzyvas 
Šiaurinėj Afrikoj pradžia 
generalio ofensyvo prieš 
barbariškas Hitlerio, Mus
solinio, Japonijos ir jų tal
kininkų jėgas už mūsų karo 
pergalę!

P. M. š.

Visų LLD Kuopy Žiniai 
12-tam Apskrityje

LLD 12-to Apskričio metinė 
konferencija įvyks lapkričio 
15 dieną, Meškūno svetainėje, 
134 West Market St., Scran
ton, Pa. Pradžia ne vėliau 11 
valandą ryto. Todėl iš kuopų 
delegatus bei delegates kvie
čiame skaitlingai dalyvauti ir 
pribūt anksti, kad galėtume 
konferenciją pradėt laiku.

(265—266)
J. T. Visockis.

Pagelbėkit savo tautai pirkda* 
mi bonus ir štampas
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

\___________ ______________ ____________________ _

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Del Liefuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

'----------------------------------~<

San Francisco-Oakland Mezgėjų Kliubas Šį 
Menesį Švenčia Pirmą h s Julėj u

SAN FRANCISCO - OAKLAND, CALIFORNIA, MEZGĖJŲ GRUPĖ
Iš kairės i dešinę stovi — K. Šlegerienė, U. Burdienė, M. Paukštienė, latvė, M. Ba
ranauskienė. Sėdi — E. Šlegerienė, latvė, M. Radienė, K. Jankauskienė, E. Karosiu- 
tė, K. Mujianienė. Priešais sėdi—K. Karosienė ir V. Sutkienė. Gaila, kad paveiks
le nėra B. Zalogiūtės, M. Prakšaitienės, E. Ečienės ir K. Palšienes, kurios nemažai 
prisidėjo prie kliubo darbuotės

Kliubas tapo suorganizuo
tas per drg. V. Sutkienę, 
kuri pati iki šiol daugiausiai 
numezgė kojinių, svederių, 
pirštinių, ir kitų drabužių. 
Iki šis raštelis tilps, tai jau 
bus numezgus bene 150 da
lykų.

Sekanti, kuri už kulnų ve
jasi, tai draugė K. Jan
kauskienė, kuri irgi bus nu
mezgus bene tiek pat koji
nių porų (150), kuomet pa
sirodys šis raštelis. Tai ne
mažas kiekis drabužių nu- 
megsti. Draugė Jankauskie
nė buvo ant operacijos tuo 
laiku, kuomet kliubas pra
sidėjo organizuotis ir jinai 
pradėjo mėgsti kiek vėliau. 
Jei ne liga, tai galima drą
siai sakyti, kad mūsų drau
gė Jankauskienė būtų pra
lenkus visas.

Per metus gyvavimo šis 
kliubas jau numezgė virš 
500 porų įvairių dalykų dė
lei Raudonosios Armijos. 
Dabar nusitarė numegsti 
Lietuvos karvedžiam ir dė
lei Timošenko specialius šil
tus drabužius.

Šis kliubas per metus lai
ko per parengimus ir dau
giausiai per pietus duotus 
laike susirinkimų, kurie lai
komi pas skirtingas drau
ges kas mėnesį, sukėlė virš 
$600 dėlei vilnų pirkimo ir 
Sovietų medikalei pagalbai.

Dabar šios moterys ren
giasi duoti kraują Raudona
jam Kryžiui.

K. K.

Moltslininkę Patalpoj 
Siuvimo Ratelis

Įdomi moterims bus Ši žine
lė, mus pasiekusi tik dabar, 
nors buvo išspausdinta Mask
voj išeinančiame angliškame 
laikraštyje Moscow News sau
sio 27-tą, išbuvusi kelyje virš 
7 menesius. M. N. rašo:

“K«lir. tūkstančius šiltų dra
bužių, vatinių kostiumų ir 1.1, 
raudonarmiečiams pereitą mė
nesį pagamino siuvėjų ratelis, 
susidaręs is 80 žmonų moksli
ninkų, kompozitorių, ir kitų, j-

Drauge Kostancija Jankau
skienė.

Drauge Viola Sutkiene
Draugė Sutkienė — vie

na organizatorių San Fran-^ 
cisco - Oakland mezgėjų 
kliubo. Jinai, šiuos žodžius 
rašant, jau buvo numezgus 
134 poras įvairių mezginių 
Raudonajai Armijai. Pa
veiksle matosi mezginių se
tas dėlei Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos karvedžių.

Draugė Sutkienė gyveno 
Lietuvoj pirmo pasaulinio 
karo metu. Nors dar jauna 
buvo, bet jinai su savo mo
tinėle draskė paklodes ir 
rišo kareivių žaizdas. Matė 
pačias karo baisenybes. Ji
nai turi gausų atsiminimų 
kiekį iš pereito karo Lietu
voj. Apie tai pati turėtų ka
da nors aprašyti.

Todėl šiandien Viola ne
praleidžia nei valandėlės 

laiko veltui. Jinai mezga, 
pardavinėja tikietukus ir 
renka aukas dėlei Sovietų 
medikales pagalbos.

sikūręs Maskvos Mokslininkų 
Name.”

Jos, ten pat gyvendamos, 
geriausia matė reikalą aprū
pinti raudonarmiečius šiltais 
drabužiais ir per mėnesį pa
siuvo tūkstančius drabužių vi
sai nebūdamos siuvėjomis. Tai 
buvo pereitą pirmą karo žie
mą. šiemet, be abejo, jos pa
siuva dar daugiau, kadangi 
reikalas su kiekviena karo 
diena didėja.

Draugę Jankauskienę, šių 
žodžių rašėjai teko pažinti 
nuo 1920 m. Pirmam pikni
ke tą vasarą lietus lijo. 
Draugai Juozas ir Kostan
cija Jankauskai gyveno ne
toli pikniko vieots gražiam 
name. Negailėdami, kad pri- 
nešime purvo, užsikvietė vi
sus pas save. Ten turėjome 
pasikalbėjimą.

Draugė Jankauskienė vi
suomet visus aplenkė aukų 
surinkime bei organizacijų 
tikietų pardavinėjime.

Draugai Jankauskai, be
rods, atvykę iš Rochester, 
N. Y., kur taipgi darbavosi 
darbininkų judėjime ir taip 
kaip čia turi daugybę drau
gų ir pažįstamų rytuose.

Šiuos žodžius rašant, drg. 
Jankauskienė jau buvo nu
mezgus 132 poras kojinių. 
Jinai šių miestų mezgėjų 
kliubui susitvėrus pergyve
no sunkią operaciją ir pra
dėjo mėgsti vėliau už ki
tas. Nėra abejonės, ji būtų 
stovėjus pirmoj vietoj čio
nai ir gal visoj Amerikoje 
lietuvių moterų tarpe.

Manau, nedaug iš lietuvių 
moterų kitų kolonijų gali 
aplenkti mūsų Violą Sut
kienę ir Kostanciją Jankau
skienę.

Kitos vietinės moterys ir
gi daug mezga. Draugė Elz
bieta Šlegerienė iš Berkeley 
jau daugiau pusę šimtinės 
porų kojinių numezgė ir 
greitai šiame skyriuje rei

Montello, Mass.
Moterų Veikla

Spalių 30-tą laikytame Mo
terų Apšvietos Kliubo susirin
kime likosi įsteigta vilnų fon
das mezgimui Rusijai. Tam 
darbui paskirta trys nares.

Buvo svarstyta balsavimo 
kausimas, kurie kandidatai 
būtų tinkamesni į valdvietes.

Svarstyta Lietuvių Literatū
ros Draugijos vajus ir buvo 
kviečiamos moterys, kurios 
dar nepriguli, stoti į šią nau
dingą darbininkų klasės ap
švietos draugiją. ■.

Paaukota $5 Community 
War Fondui, $10 Ispanijos ko
votojams, kitą $10 sudėjo 
kliubo narės, viso $20.

Nors daugelis mūsų moterų 
dirba dirbtuvėse, nekurios ir 
viršlaikį turi dirbti ir namų 
ruošą atlikti, bet jos suranda 
laiko ir visuomenės darbams.

Taip, mielos draugės, tie 
laikai jau praėjo,kuomet saky
davo, kad moterų vieta tiktai 
prie pečiaus, šiandien milijo
nai moterų dirba įvairiose in
dustrijose. Nekurios jau užė
mė vyrų vietas. Turime rūpin
tis ne tik darbu, bet ir ap- 
švieta ir politika, būkime ant 
sargybos savo klasės reikalų. 
Taip darydamos neapsigausi
me.

Veikli narė, ir iždininkė Ap- 
švietos Kliubo Apolonija Mic
kevičienė sveiksta po operaci
jos ligoninėje. Kliubietės linki 
draugei kuogreičiausiai pa
sveikti. Biruta.

S». Boston, Mass.
Bostono ir apylinkės mez

gėjų Women’s Victory Club 
specialis susirinkimas ir mez
ginių paroda įvyks nedėlioj, 
lapkričio (Nov.) 15 d., 3:30 
po pietų, 376 Broadway. Vi
sos mezgėjos dalyvaukite. At
sineškite visus numegstus ir 
mezgamus daiktus, nes bus 
patarėja iš R u s i j a i Karo 
Pagalbos raštinės, kuri duos 
patarimus, kaip geriausia 
mėgsti ir kas šiuo tarpu yra 
reikalingiausia ir tinkamiau
sia.

Taipgi kviečiame visus — 
moteris ir vyrus — ateiti pa
matyti mezginių ir prisidėti 
prie šio svarbaus darbo. Ypa
tingai jaunuolės yra kviečia
mos į mezgėjų eiles. Su jūs 
pagalba, draugės, mes galėsi
me daugiau nudirbti šiltų ap- 
rėdalų, su kuriais galėsime 
aprengti mūs kovotojus—sū
nus, brolius ir mylimuosius, 
kurie kaujasi su baisiausiu 
žmonijos priešu fašizmu už 
mūsų laisvę ir gerovę. Todėl 
dirbkime visi, budavokime na
minį frontą, prisidėkime prie 
laimėjimo pergalės.

Kviečia Mezgėjų Komitetas.

Mūsų Merginos Karo 
Tarnyboje

Šiomis dienomis po visą 
šalį vedama kampa nija 
gauti Jungtinių Valstijų 
Armijai ir Laivynui 66,000 
lavintų slaugių. Be abejo, 
išeis ir lietuvaičių. Mes apie 
jas norėtume išgirsti per šį 
skyrių.

.Nusistatyta gauti po 3,- 
000 slaugių per mėnesį, bet 
iki šiol gaunama mažiau pu
sės to skaičiaus.

kės plačiau apie ją parašy
ti.

Draugė K. šlegeriėnė 
taipgi nemažai kojinių ir 
gražių svederių numezgė. 
Kitos irgi dirba, kiek laikas 
pavelija. K. K.

Vera Krylova-Gvardiečių 
Kapitonas

Dviejų dešimtų vienų me
tu, su šešiolika mėnesiu mi- 
litariškos tarnybos, keturio
mis žaizdomis ir dviem de
koracijomis—tokia yra ka* 
ro laiko istorija Gvardiečių 
Divizijos kapitono Veros 
Krylovos. Sunku buvo tikė
ti, kad toji tyku te, kukli 
mergina, su kuria man teko 
kalbėtis per porą valandų, 
yra tokia griežta, stipri ir 
desperatiškai drąsi koman:- 
dierė, kurios darbai yra taip 
plačiai žinomi.

Mes kalbėjomės apie jos 
tėvus, apie karą ir jos pa
tyrimus fronte. Ji kalba su 
tūlu drovumu, bet iš jos žo
džių gaunasi paveikslas ty
lios pajėgos. Vera Krylova 
nėjo frontan su tiksiu tapti 
heroje. Bet kebliose padėty
se ji surado' drąsos ir nar
sumo, ir kožnas gali įsiti
kinti, kad ji kovoja taip 
jau paprastai, kaip ji kalba.

Jauna mokytoja, Vera 
liuosnoriai išėjo frontan 
pirmomis karo dienomis. Ji 
buvo priskirta mūšio lauko 
ligoninėn, bet ji neilgai liko
si užfrontėje. Jai prašant, 
ji leista eiti arčiau į fron
tą ir ji išėjo dirbti sužeis
tiesiems nešti būryje. Ji 
apie sužeistus karius kalba 
su meile: “Tu nušliauži po 
šūvių ugnimi pas sužeistąjį. 
Jo akyse pasirodo ašaros, 
kada jis taria: ‘Dėkoju 
jums, brangi sesuo? Jis tau 
pasitiki, kaip kad kūdikis 
pasitiki motinai, ir tas pa
sitikėjimas tave padaro 
stipruole.”

Užpereitą spalių mėnesį 
Veros dalinys buvo apsup
tas vokiečiais. Ambulanso 
kompanijos koma ndierius 
tapo sužeistas. Vera, kuri 
dabar jau buvo militariško 
operacijų daktaro vyriausiu 
padėjėju, tapo paskirta už
imti ambulanso komandie- 
riaus vietą. Ji išmaršavo 
su savo kompanija užpaka
lyje pulko, traukiančio Mas
kvon. Jie keliavo naktimis 
miškų takais ir per balas. 
Netoli kaimo A jie susikir
to su vokiečiais, laukusiais 
kolumnos. Veros dalinys ta
po apšaudytas iš mašininių 
šautuvų. Ji tapo nesunkiai 
sužeista užklydusios kulkos 
ir gulėjo viename vežime.

Pulko komisaras, prijojęs 
prie vežimo sušuko: “Kom
panijos komandieriau,” sa
kė jis Verai, “sudaužykite 
vežimus ir išsiskirstykite. 
Mes turime pasiekti savo li
nijas po vieną.”

“Ar turime sudaužyti ir 
ambulansą taipgi?” klausė 
Vera, gailėdama sunaikinti 
brangius medicinų butelius. 
Komisaras neatsakė. Jis 
krito nuo savo arklio už
muštas automatiško šautu
vo kulkomis.

Vera užmiršo savo žaiz
dą. Iššokus iš vežimo, ji 
stvėrė komisaro arklio va
deles. Neštuvų nešėjai ir 
vežikai laukė jos įsakymo. 
Tūli vyrai jau buvo pradė
ję bėgti miškan. Vera šoko 
ant komisaro arklio ir suri
ko, “Atakon!” Vyrai susiri
kiavo, pradejusieji bėgti su
grįžo. Jie kovėsi per visą 
naktį.. Du jos arkliai tapo 
užmušti ir ji užsėdo ant tre
čio. Vyrai susigrupavo ap
link ją, kovodami greta jos, 
saugodami ją visomis išga

lėmis. ' Galop vokiečiai pra-< 
dėjo trauktis atgal.

“Aš pašaukiau raudone 
armietį Petuniną,” pasakojo 
Vera, “ir pasakiau, ‘kariau
kite, neprileiskite vokiečių 
artyn kelio. Mes turim pra
vežti vežimų traukinį. Bet 
vokiečiai atsipeikėjo, pama
tė, kas dedasi, ir vėl pradė
jo eiti pirmyn. Tuomet pri
buvo mūsų artilerininkai. 
Jie greitai sudėjo kanuoles 
ir apkasų mortiras pozici- 
jon ir atidarė ugnį. Kada 
mūsų vyrai išgirdo mūsų 
pačių artileriją, jų dvasia 
pakilo. Jie nuskubino ata
kon, vieni raiti, kiti pėsti.”

Vera--zovada lakstė nuo 
vienos vyrų grupės prie ki
tos, mobilizuodama juos vy
ti bėgančius vokiečius. Tam
soje nepažinus, ji stačiai nu
jojo prie vokiečių grupės. 
Oficierius pačiupo jos ark
lio vadeles. Karys nutrau
kė ją nuo balno; kas nors 
smogė jai galvon su šautu
vo kulbe. Ji krito be sąmo
nės. Bet raudonarmietis, 
kuris ją sekė, atidarė auto
matiško šautuvo ugnį ant 
vokiečių grupės ir juos iš
mušė.. Kada Vera atsipei
kėjo, mūšis buvo baigtas. 
Dalinys jieškojo slėptuvės 
miške.

“Ten aš atsipeikėjau nuo 
smūgio,” pasakojo jauna 
komandierė, pergrupavau 
dalinius, pasiunčiau skautus 
ir patrulius dešinėn ir kai
rėn. Visi gurguolės traukinio 
vyrai buvo saugūs, o sužeis
tieji—4i9 iš viso—buvo visi 
apžiūrėti.”

Per dvi savaites dalinys, 
po kapitonu Krylova, kovo
jo išsiveržti iš apsupimo. Jie 
kovėsi trijuose susikirti
muose, galop pralauždami 
priešo lanką ir pasiekdami 
Serpuchovą spalių 19-tą.

“Mes praleidome dvi die
nas susitvarkymui, tuomet 
maršavom per Serpuchovą į 
savo paskirtį, į kaimą K.” 
Tentai jauna mergina suži
nojo, kad ji tapo apdova
nota Raudonosios Vėliavos 
Ordinu ir paskirta ambu
lanso kompanijos komandie- 
riumi.

Tie begalinės rimties mė
nesiai kovų už Maskvą, Tū
lą, Aleksin, Kondrovo, Yu
khnov kapitonui Krylovai 
nereiškia vien tik vardus. 
Jie yra ženklais mylių jos 
militariškoj biografijoj. Ant 
kelių į tuos miestus ji per
gyveno kartybes pasitrau
kimo ir džiaugsmus perga
lės. Jinai buvo kapitonu 
Gvardiečių Divizijos, rflar- 
šavo su avangardo daliniais 
laisvindama mūsų kaimus 
ir miestelius. Jau užsiarta- 
vojęs karys, ji buvo du syk 
sužeista, kartą prie Aleksi- 
no ir vėl prie Yukhnov. Bet 
ji ir vėl neužilgo išėjo iš li
goninės ir atgal į savo kom
panijos vadovybę.

Atakoje ant Kondrovo, 
kapitonas Krylova išvyko 
su slidžių batalijom! ata
kuoti vokiečių užfrontę. Tai 
buvo širdį draskantis kelias, 
per sniegynus ir skersai už
šalusias upes ir balas, bet ji 
neatsiliko nuo raudonarmie
čių.

Rudenį ji buvo sužeista 
ketvirtu kartu.. Pasveikus 
ji ir vėl išvyko į frontą. Už 
tą paskiausį mūšį ji buvo 

rekomenduota antrai deko
racijai.

Kapitonas Krylova kalbė
jo ne vien tik apie tuos mū
šius, kuriuose ji pati daly
vavo—bet apie tuos, kuriuo
se ji būtų norėjus kariauti: 
Kijeve, Minske ir Odesoj. Ji 
nori už vis labiau dalyvau
ti tame galutiname mūšyje, 
kuris sulaužys vokiečių nu
garkaulį. Bet kada ji kalba 
apie tą paskutinę karo die
ną, mes aiškiai matome, kad 
toji paskutinė diena yra dar 
tolokai.

Vienok savo vaizduotėje 
aš persistatau Verą nusL 
imant nuo savęs kario dir
žą ir šautuvą ir įžengiant į 
vidurinės mokyklos klasių 
kambarį. Ji tikrai turės 
daug ko papasakoti savo 
mokiniams apie istoriją ir 
geografiją.

Kom. Jaunimo Pravdos
Korespondentas.

Cambridge, Mass.
Spalių 31 d, Lietuvių Piliečių 

Kliubo naujame name, 823 
Main st.,Moterų Kliubas turėjo 
draugišką vakarienę. Draugės 
susinešė savo valgius ir pasi
kvietė nekuriuos draugus sy
kiu dalyvauti. Suėjo gana ge
ras būrys svečių. Kelios kliu
bietės mezgėjos, pamačiusios, 
kad toks gražus būrelis yra 
susirinkusių svečių, nutarė 
paprašyti aukų vilnų fondui.

Draugė Jakimavičienė pa
aiškino reikalą ir pakvietė 
Victory Kliubo mezgėjų pir
mininkę drg. Niaurienę pla
čiau paaiškinti reikalą. Taipgi 

j buvo pakviesta d. H. Tamo
šauskienė, kaipo viena iš Bos
tono apylinkės moterų veikė
jų. Į jų atsišaukimą svečiai at
siliepė aukaudami sekančiai: 

Mr. & Mrs. Vaškiai iš Brigh
ton $5, Mr. ir Mrs. Gicai iš 
Bedford, $4, M. Stašienė $4, 
M. Vasiliauskaitė $3.

Po $2: Mr. ir Mrs. Mačiū
nai, P. Slušačiuk, F. Valias, 
Mr. ir Mrs. Morkūnai, K Frei- 
montas, Mr. ir Mrs. Andreliu- 
nai, A. Giedraitienė, J. ir A. 
Gričai.

Po $1: Bernotienė iš Brigh
ton, L. Gricienė, A. Navickie
nė, P. Stašienė, Baguža, J. 
Mikalauskas, Dobilas, J. Avi
ža, A. Ylskis, P. Zabaliauskas, 
Pauliukas, S. šiuškus, H. Ta
mošauskienė, P. Tamėnas, Za- 
lubienė, P. Morkūnas, K. Be
vardis, Poščius, P. Šidlauskie
nė, P. Turauskienė, Y. Niau- 
rienė, J. Turauskas, Lužaitie- 
nė, A Grigaliūnienė. Po 50c.: 
P. Poučius ir J. Bagdonas.

šiame parengime dirbo ir 
valgius aukavo šios draugės: 
S. Powell, V. Kvetkas, A. Vin- 
skevičienė, M. Aitutienė, M. 
Krasauskienė, Marcinkienė, 

Bitinienė, Gurskienė, Vinzlau- 
skienė, Križinauskienė, Pilve- 
laitienė, Freimontienė, Yaki- 
mavičiene, Rutkauskienė, Ra- 
monauskienė, F. Ramonaus- 
kas, kliubo gaspadorius, auka
vo kvortą degtinės. Kliubo 
bartenderis K. Sasnauskas au
kavo kvortą degtinės ir kei- 
są alaus. Kliubas davė svetai
nę veltui. Viso sukelta vilnų 
fondui $62.

Varde Moterų Kliubo, vi
siems aukavusiems tariu nuo
širdų ačių.

Kliubietė

Moterys gali džiaugtis, kad 
jos ir toliau galės vaikščioti 
nekliksėdamos savo batų kul
nimis, nes, veikiausia, niekad 
nepritruks guminių kulnų. 
Priežastis—jos daromos iš se
no gumo.
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Ketvirtas Puslapis i EfflS VS Trečiad., Lapkričio 11, 1942

HITLERIO WATERLOO
(Tąsa)

Gi Maskvos karo ra
jone su parašiutais buvo nu
vežta priešo užnugarin, už 
420 kilometrų, ir išsodinta 
5,500 pilnai apginkluotų pa
rašiutininkų. Ar prie tokių 
sąlygų galima kalbėti apie 
saugų priešo užnugarį? So
vietų aviacija išmoko oru 
pervežti ne vien sunkias ka- 
nuoles, bet ir tankus. Pran
cūzų generolas matė, kaip 
Sovietų 97 lėktuvai į dvi va
landas oru pervežė čielą bri
gadą su visais ginklais, jų 
tarpe 16 kanuolių, tankus ir 
kulkasvaidžius. Jis sakė: 
“Jokia kita pasaulyje armi
ja negali to padaryti.” Visa 
tai parodo, kokių atsiekimų 
padarė Sovietų Sąjungos 
aviacija.

Goeringas, iš savo pusės, 
organizuoja “oro divizijas,” 
kurių kiekviena susideda iš 
260 lėktuvų, 1,600 žmonių, 
kulkasvaidžių ir artilerijos. 
Bet kas jį gvarantuoja, kad 
jo tos “oro divizijos” sau
giai galės nusileisti “raudo
nojo priešo” užnugaryj ?...

Sovietų socialistinė armi
ja ore ir kiekiu ir savo ge
rumu viršija fašistų armiją, 1 1 — . 1 •

Ernest Henry 
tai ten ir bus padaryti 
reikšmingi apsigynimui pri
sirengimai.

Ne, Goeringui Sovietų 
Sąjunga, tai nebus Francija 
ir nebus Anglija. Nacių i- 
dėja „išnaikinti visą šalį iš 
oro,” garsioji oro-stratego 
italų generolo Giulio Dou- 
het taktika nepritaikoma 
prie Sovietų Sąjungos, kaip 
ji atrodo nepritaikoma ir 
prie Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Goeringui nieka
dos nepavyks likti oro Na
poleonu Rytų Europoj. Bet 
jam vis gi yra galimybių 
likti oriniu Wilhelmu II.
Vokietijai Pavojingos Oro 

Atakos
Bet kokis oro karo skir

tumas bus, jeigu į tai pa
žvelgti iš Sovietų Sąjungos 
pusės linkui Vokietijos? 
Šiame atsitikime padėtis, 
kaip tik priešinga. Vokieti
ja plotu nedidelė, tirštai ap
gyventa, atadara iš visų pu
sių oro atakoms, savo plotu 
užima apie vieną penkesde- 
šimtą dalį to ploto, kurį už
ima Sovietų Sąjunga ir kas 
svarbiausia, kad jos indus
triniai, ekonominiai ir poli
tiniai centrai yra vienas

gal būt ne tokiame laipsny- prie kit0 sukimšti.
je, kaip ant žemės. Bet kol 
kas mes kalbame tik apie 
armijas, o ne apie jų pozi
cijas. Gi kaip tik pozicija ir 
oro kare strategija mus la
biausiai ramina:

Nepasiekiami Sovietų 
Centrai

Goeringo oro armija, ne
paisant kaip galinga ji ne
atrodytų, abelnai yra bespė- 
kė, kas liečia Sovietų Sąjun
gos didelius plotus. Sovietų 
Sąjungos aviaciją, kas liečia 
Vokietijos plotą, tai yra 
priešui mirtis. Tą dovaną 
socialistams suteikė geogra^ 
fija. Vien pažvelgus į žem- 
lapį gali gauti pilną ir aiš
kų atsakymą.

Vienoj pusėj guli didžiu
lė tautų federacija — Sovie
tų Sąjunga, kuri išsiplėtė 

, ant dviejų kontinentų, ku
rios gyvenimo centrai, kaip 

* tai: Maskva: Donbasas, 
Uralas, Kuzbasas, Kauka
zas, Stalingradas ir kiti yra 
giliai, jie yra už šimtų my
lių nuo Sovietų Sąjungos 
sienų, o iš rytų pusės net 
už tūkstančių mylių, tai yra, 
nuo tų dviejų Sov. Sąjungos 
priešų—Vokietijos ir Japo
nijos. Pasekmėj, jeigu vo
kiečių lėktuvam pavyks per- 
skrist Sovietų sieną, tai var
giai pas juos bus kuro ir 
drąsos pasiekt tuos centrus. 
Ant tos ilgos kelionės jie 
nuolat bus puolami nuo že
mės, Sov. aviacijos ir be abe
jo, išblaškyti ir jų žygis ga
li labai liūdnai baigtis. Ge
riausiame jiems atsitikime, 
ką jie gali daryti, tai pasi
rinkti sau bombardavimo 
cieliais artimus nuo Vokie
tijos sienos punktus, bet jo
kiame atsitikime jie negali 
nusiaubti Rusiją, jos gele
žinkelius, ekonominius ir 
politinius centrus. Sovietų 
Sąjungos svarbiausi gamy
bos centrai, kaip tai Uralas, 
Baku žibalo šaltiniai, Groz
ny j, Kuznecko baseinas, Va
karinis Sibiras faktiškai 
yra nepasiekiami Vokietijai, 
o dar mažiau Japonijai...

Vienintelis Sovietų Sąjun
gos svarbus punktas, ku
riam grūmoja pavojus, tai 
Leningradas, nes jis yra ar
ti sienos ir Vokietijos jūrų 
laivynas, orlaivynas ir ar
mija planuoja bendrai su 
finais ant jo užpuolimą. Bet 
ypatingai todėl, kad jau tas 
iŠ kalno yra žinoma, kad 
tam punktui yra pavojaus,

Skirtumas jau aiškus, ka
da Sovietų Sąjungoj, euro
pinėj dalyj ant kiekvieno 
ketvirtainiško kilometro gy
vena 23 žmonės, tai Vokieti
joj tokiame plote 150 žmo
nių. Vokietija iš oro karo 
strategijos taško žiūrint su
daro liepsnojantį lauką, 
nors tiesa, ne taip didelį, 
kaip Japonija, ir tame nėra 
išimties ir su svarbiausiu 
jos politiniu centru — Ber
lynu, Saksonijos, Ruhr in
dustrija ir kitais centrais, 
kurie iš vakarų pusės lėk
tuvais į kelias minutes pa
siekiami. Dideli miestai, 
gelžkelių centrai, industri
niai punktai, karo gamybos 
centrai, visa tai guli arti 
vienas kito. Ir kaip tik So
vietų lėktuvai perskirs Vo
kietijos sieną, tai visur jie 
ras vertingų sau cielių.

Hitlerio “rytų karas” pa
gal savo politinę ir strate
ginę reikšmę nėra vien už
puolimas ant Sovietų Sąjun
gos, bet tuo pat kartu yra 
užpuolimas ir ant kitų silp
nesnių Rytų ir Centralinėj 
Europoj tautų, kurios guli 
ant “kelio į Maskvą” ir Ki
jevą....

Pasekmingą Sovietų ir 
jos talkininkių kontr-ataka 
iš oro bus mirtina fašisti
nei Vokietijai, mirtina jos 
pramonei, karo industrijai, 
mobilizacijos centrams... ir 
kas svarbiausia, tai bus so- 
cialis ir politinis fašizmui 
smūgis į pat širdį. Ir čia 
mes prieiname prie pasku
tinio šios tragedijos akto 
kare, kuris bus tragedija 
paties Hitlerio.
Liaudies Rūstybės Liepsna

Jeigu lėktuvai Sovietų 
Sąjungos ir jos talkininkių 
pateks virš fašistų šalies, 
išskridę iš Sovietų bazių, ir 
jos talkininkių, tai pirmose 
karo dienose Vokietiją ap
ims gaisrai. Gaisrai nuo 
sprogstančių ir uždegančių 
bombų ant fašistų pozicijų 
nebus taip naikinanti, kaip 
bus kylanti socialistinės re
voliucijos liepsna; tuojau 
išstos Hitlerio priešai ir 
priešai karo. Ir šis gaisras 
uždegs liaudies mases, ku
rioms fašizmas Vokietiją 
pavertė į kalėjimą. Tatai y- 
ra neišvengiama. Tatai su
teiks liaudžiai laisvę, drąsą 
ir technikinės galimybės 
pradžiai išstojimo, kad

griausmingu balsu pastatyti 
reikalavimus — sulaikyti 
prasižengėlių ir žmogžudžių 
nacių pradėtą karą! Visi 
protaujanti žmones Vokie* 
tijoj supranta, kad tai ne
bus Vokietijos karas, kad 
tai bus fašistų karas, karas 
gengsterių ir bepročių. Ir 
todėl nuo pirmos karo die
nos pūvantis fašistinės 
tvarkos režimas pradės 
sparčiai krikti; priešai na
cių ir gengsterių pasijus į- 
gavę naujų jėgų, gavę ga
lingus talkininkus prieš fa
šistus. Autorius šios kny
gos, sumanęs parašyti ją 
griežtai realistinėj, veik ge-> 
ometriškoj formoj, išdrįsta 
tvirtinti, kad tame kare bus 
galimi įvykiai, kada Hitle
rio priešų bombininkai, at
skridę ant Vokietijos bom
barduoti miestus, dažnai 
nebombarduos, bet nusileis 
ant žemės broliautis su Vo
kietijos žmonėmis. Autorius 
tatai skaito ne svajone, bet 
pilnai realistine galimybe. 
Būsimas karas daug kuom 
skirsis nuo buvusių karų,.

Pirmos kovos- ore neiš
vengiamai pažadins vokie
čių liaudį atsistoti ant ko
jų. Vokietijos darbo liaudis 
niekados nebuvo nugalėta, ji 
tik gavo smūgį į nugarą, 
sukils darbininkai ir jų 
žmonos, motinos ir seserys. 
Moterys gali būti pavojinga 
sprogstančioji revoliucijos 
medžiaga: jos tą parodė Ru-i 
sijoj 1917 metais ir Vokie
tijoj 1918 metais. Vokietijos 
proletariatas ręikalaus vie
nu kartu laisvės ir taikos— 
būtinų sąlygų jo gyvavimui. 
Tatai bus vyriausias ir la
biausiai akstinantis obalsis. 
Panašiai, kaip rusų darbi
ninkai, valstiečiai, kareiviai 
ir moterys lapkrityj, 1917 
metais, jie reikalaus būtinai 
taikos ne su balsavimu, bet 
su ginklu rankose, kurį 
jiems fašistai duos karui 
prieš Rusiją, žinoma, faši
stai į tai atsakys žiauria 
kova. Jie leis prieš Vokieti
jos žmones kulkasvaidžius, 
statys prie sienos komunis
tus, socialistus ir taikos ša
lininkus, jie paleis darban 
savo “S. S.” šaikas terorui 
ir bombininkus miestų nai-* 
kinimui. Bet tai jau bus an
tras karas — piliečių karas, 
kuris išsivystis bėgyj pir
mojo' karo.

Socialio Karo Strategija.
Strategija socialio karo 

eis savo keliu ir galutinoj 
pasekmėj nacių karo prieš 
kitas tautas bus karas prieš 
juos pačius. Tai bus aukš
čiausias klasių kovos laips
nis. Socialė strategija, tai 
nėra kas kita, kaip karinė 
strategija su pjriedu kla
sių kova; karinis menas ir 
priedas piliečių karas. Prie 
divizijų, kanuolių, lėktuvų 
skaitlinės ji dar prideda ne
matomas “skaitlines” so- 
cialės temperatūros kariau- 
jančioj šalyj, kurios suside
da iš žmonių proto, liaudies 
nusistatymo, o ypatingai 
darbo žmonių, protavimo 
moterų ir žygių nelegalio 
revoliucionierių veikimo. 
Socialė strategija padaro 
šiuos faktus tokiais galin
gais, kad jie gali pkimti vir
šų ant karinių faktų ir iš- 
skaitlaivimų.

Ir kuo ilgiau tęsis karas, 
tuo daugiau socialė strate
gija gyvųjų masių, strate
gija klasių ims viršų ant 
medžiaginės ir operatyvės 
karo strategijos, ant negy
vųjų karo įrankių. Karinė 
mašina laipsniškai darosi 
vis silpnesnė, kol galutinai 
sulūžta, socialė * strategija

vis daugiau įgauna jėgų ir 
darosi veiklesne ir galų ga
le automatiška masine ge
nerolų armija virsta į revo
liucijos armiją, į armiją su
kilusių kareivių. Ačiū socia- 
lei strategijai lėktuvų karas 
Vokietijoj paakstins prie 
politinio sukilimo, bet tas 
negalima Sovietų Sąjungoj 
atsiekti, nes ten liaudis ir 
vyriausybė vienodai trokšta 
taikos, ten jau nėra klasių, 
o todėl ir nėra vidujiniai
sprogstančios medžiagos.

Tai tik bus pradžia gene- 
ralio perkratinėjimo, ku
riam socialė strategija pa
ims visas strategijas. Ji ga
lutinai peržiūrės tokį pama
tinį faktorių, kaip tikroji 
jėga ir skaičius armijos. 
Kareivis yra ne tik kulkai 
svaidininkas, bet ir mąstant 
tis narys savo klasės, žmo
gus su visuomeniškais tiks
lais ir reikalais; todėl, ka
reivis pašauktas į fašistų 
armiją, buvęs pirmiau jau
nu darbininku ir dabar pri
verstas ginti savo politinį 
priešą, sudaro iš savęs, kai
po karys mažesnę jėgą, ne
gu socialistinės šalies karei-y 
vis, kuris gina patsai savę, 
net ir tame atsitikime, kad 
fašistas turėtų ir geresnį 
kulkasvaidį.

(Bus daugiau)

Portland, Oregon
Spalių 10 d. musų kuopos 

buvo surengusios drg. L. Prū- 
seikai, “Vilnies” redaktoriui, 
prakalbas. Prakalbos įvyko 
Oregon City, Oregon. Prakal
bas rengė bendrai LDS 106 
kp. ir LLD 223 kp., Oregon 
City, LLD 4 kp. Drg. L. Pru- 
seika kalbėjo apie dabartinį 
karą ir apie antrą frontą. Jis 
sakė, kad antras frontas kur 
nors bus atidarytas, nes Susi
jungusios Tautos rengiasi prie 
to. žinoma, Susijungusios Tau
tos rengiasi kaip galėdamos, 
kad hitlerizmą ir nacizmą su
triuškinti. Kalbėtojas sakė, 
kad Sovietų žmonės ir jų ga
lingoji Raudonoji Armija ko
voja karžygiškai prieš savo 
priešą ir parodo visam pasau
liui, kaip reikia kovoti prieš 
fašizmą. Ir mums čia neužten
ka džiaugtis Raudonosios Ar
mijos narsumu ir girti ją ran
kų plojimu, bet reikia ją rem
ti kiek galint, reikia 
būdais remti Sovietų 
ir Raudonąją Armiją 
lauti, kad tuoj būtų 
tas antras frontas.

Drg. L. Prūseika taipgi ra
gino ir savo šalį šelpti: pirkti 
bonus, neužmiršti Raudonojo 
Kryžiaus, ir visi turime dirbt 
išvien, pakol priešas bus nu
galėtas.

Baigdamas ragino visus 
remti savo spaudą. Jis primi
ne, kad laikraščių padėtis da
bar sunki, popiera žymiai pa
brango, darbininkai nekurle 
išėjo į kariuomenę, tai pasili- 
kusiems reikia daugiau dirbti, 
kad palaikius spaudą.

Mitinge “Vilniai” surinkta 
aukų $3'2.15. Stambesnes su
mas aukavo šie draugai: 
J. S. Stupur .... 
M. Jonikaitis . . . 
J. Urbon ............
W. A. Murphy . . 
F. V. Ulski........
J. L. Jezelskiai .. 
S. A. Umbrašiai . 
Mrs. Smalinskienė

visokiais 
Sąjungą 
ir reika- 
atidary-

$5.00
5.00
5.00
5.00
2,00
1.50
1.50
1.00

BilPE THAT SNEER OFF HIS FACE f

Dr.Seuss \ ' 
.........  '■ fcuv ......
WARSAVINGS BONOS £. STAMPS

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

beradau mūsų mylimo Jono 
Valacko, gero spaudos rėmė
jo. Į Califomiją nuvažiavęs 
jau ten neberasiu drg. King. 
Tai matai, kiek į tą trumpą 
laiką netekome draugų.”

Dar turiu pažymėti, kad 
spalių 4 d. turėjome LDS 106 
kp. susirinkimą pas M. Joni- 
kaičius. Po susirinkimo Joni- 
kaičiai visus narius gražiai pa
vaišino. Vienas draugas prisi
minė apie H. Jagminą, “Vil
nies” redaktorių, kuris dabar 
serga ir gydosi Arizonoj. Ant 
vietos tapo suaukota $20 jo 
paramai, šie aukavo:

F. V. Ulskiai ................ $6.00
J. Stupur ...................... 2.50
W. A. Murphy............ .  2.50
J. Urbon ......................  1.50
C. Marcinkus ................ 1.50
S. Umbrasas ............  1.50
S. Danill ........................ 1.50
A. Rimkus . . . •............ 1.00
M. Jonikaitis ................  1.00
L. Jazelskienė .............. 1.00

Ačiū visiems už aukas.
LDS 106 kp. Oregon City, 

Ore. nariai velija drg. H. Jag
minui greitai pasveikti.

Ko gerai nepažymėjau, pra
šomi atleisti.

Portlando Vargšas.

SVARBIOS KNYGOS

7.00 
2.00 
2.00 
2.00
1.00 
1.00 
1.00

Sam Daniil ...................
A. šarka ................ .  .
Jim Karbanski ............
Mrs. Mikenienė ..........
Anna Danlevičienė . .. 
M. Jankauskienė ........

Spalių 11 d. mudu su L. 
Prūseika ' aplankėme kelias 
šeimynas Portlande. Visi atsi
naujino “Vilnį” ir kiti sumetė 
kiek aukų “Vilniai.” A. Pet
rašiūnus aukavo $4, J. Žukas 
$1, J. Virbickis 50c., Sophia 
Žukas $1 aukavo Sovietų Są
jungos karo pagelbai.

Tą patį vakarą buvo su
rengta atsisveikinimo su drg.
L. Prūseika vakarienė pas drg. 
J. S. Stupurus, Portlande. Su
sirinko gražus būrelis svečių. 
Mūsų geros gaspadinės prine
šė skaniai pagamintų valgių. 
Valgius aukavo ir atnešė šios 
draugės: V. Ulskienė, L. Ja- 
zelskienė, A. Murphy, A. Um- 
brašienė, A. Jonikaitienė ir 
Mrs. Daniil.

“Vilniai” per vakarienė ta
po sukelta $50.60. Aukavo šie: 
Portlando Vilnietis . . . $23.00 
A. Raškauskas .... 
J. Bukshnis ..........
F. Bukshnis ..........
Tony Ulski .......... • .
Mrs. Smolinskienė .
M. Jankauskienė . •
C. Blochky ............
Už laimėjimus surinkta 11.60

Tai viso pasidarė $50.60.
Drg. L. Jazelskienė aukavo 

didelį naminį sūrį, drg. A. 
Raškauskas aukavo flashlight, 
o svečias L. Prūseika aukavo 
vyrišką paketbuką.

Turėjome ir gražią muziką. 
Muzikantai buvo iš Salem, 
Ore., 50 mylių nuo Portlando, 
tai Dr. Bush su savo žmona 
ir Olga Tonning, šie mūsų my
limi muzikantai gražiai pa
linksmino publiką, kuri gra
žiai pasišoko ir linksmai va
karą praleido. Vakarėlis buvo 
labai gražus ir graži muzika 
visus palinksmino. Taigi LLD 
4 kp., LDS 106 kp. ir LLD 
223 kp. vardu mes tariame la
bai ačiū labiausiai muzikan
tam: Bush ir jo žmonai ir 01- 
gai Tonning už tokią gražią 
muziką. Bush nėra lietuvis, 
bet jo žmona yra lietuvė. Olga 
Tonning yra lietuvė. Ji seniau 
gyveno Tacoma, Wash. Šią va
sarą jie mūsų piknikam teikė 
muziką veltui ir mes tokių 
žmonių niekad neturime pa
miršti.

Spalių 12—13 dienomis L. 
Prūseika aplankė miesto ir 
ūkių lietuvius Oregon City, 
Ore. ir Willamette, Ore., kaip 
tai: J. L. Jazelskius, F. V. 
Ulskius, S. Dnaill, S. ‘Umbra
sus, Mrs. Mikėnienę, J. Mat
hew, S. D. Palinauskus, W. A. 
Murphy ir kitus. Jis ten gavo 
kiek naujų skaitytojų ir seni 
visi atsinaujino. Gavo ir au
kų. C. Marcinkai iš Praton, 
Ore., aukavo “Vilniai” $5. 
Taipgi Nina Betts iš Milwau
kee, Ore. aukavo $5, S. Pali- 
nauskas $1, Mrs. Korb $1, Ai
da Umbras $1. Tai galima sa
kyti, kad Prūseikai kaip Port
lande, taip ir Oregon City, pa
sisekė pusėtinai gerai, nes au
kų “Vilniai” sukelta $95.75. 
Prie to, V. Ulskienė ir F. Ute
lę is pasipirko po $10 Šerą. 
Ačiū draugams Uskiams už 
gražią paramą “Vilniai.” Taip 
reikėtų visiems daryti.

L. Prūseika iš oregoniečių 
išsivežė su virš du šimtu dole
rių “Vilniai.” Tai dėl tokios 
mažos kolonijos, puiki para
ma ir gražus atsinešim as, Ne
reikia savo spaudos užmiršti. 
Jeigu mes, darbinįnkai, nešk 
rūpinsim savo spauda, tai 
spauda nepasilaikys. Ir toliau 
mes savo spaudos nepamirši
me.

Varde mūsų kuopų, mes ta
riame labai ačiū L. Prūseikai 
už aplankymą mūsų ir už gra
žią prakalbą. Jo kalbos mes 
niekad neužmiršime, širdingai 
ačiū visiems, kurie atsilankė į 
prakalbas ir į vakarėlį ir labai 
ačiū visiems aukotojams.

Man bekalbant sų Prūseika, 
jis man sako: “Atvažiavau į 
Seattle, Wash, jau neberadau 
teisėjo Kazio Kraučiuno-Kay. 
Į Portlandą atvažiavęs jau ne

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARASC UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalj, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian. 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
t Parašė ir Išleido Graboriųs

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

• • • • • •

Bešvintant i s Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠĖ DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalę šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.
• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Trečiad., Lapkričio TT, 1942

Guadalcanal Saloje Amerikos Karinome 
nė Vis Toliau Stumia Japonus Atgal

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Prezidentas Prašo CIO Šimtai Anglų Orlaivių 
Plačiai Bendradarbiaut Bombardavo Hamburgą

Springfield, Ill.

VVashington, lapkr. 9. — Laivyno departments pra- 
nešimas •

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS:
Lapkr. 7.—Jungt. Valstijų kariuomenė ir toliau žy

giavo pirmyn iš srities arti Metapono upės į vakarus 
palei šiaurinį Guadalcanal salos pajūrį.

Nebuvo jokių mūšių su japonais į vakarus nuo mūsų 
pozicijų Guadalcanal saloje.

Lapkr. 8. — Jungtinių Valstijų orlaiviai atakavo ja
ponų įrengimus ant žemės ir sunaikino šešias priešų 
išsikėlimo valtis pajūriuose, į vakarus nuo mūsų pozi
cijų Guadalcanal saloje.

Jungtinių Valstijų orlaiviai sunaikino tris plaukia
muosius japonų lėktuvus Rekata Įlankoje.

Jungtinių Valstijų naikintuvas bombardavo sritis į 
rytus nuo Koli Punkto, šiauriniame Guadalcanal sa
los pakraštyje.

Naktį lapkr. 8-9 Jungtinių Valstijų motoriniai tor- 
pedlaiviai atakavo du priešų naikintuvus Indispens- 
ible Sąsiauryje ir pataikė torpeda į vieną iš jų.

“Duncan” buvo vardas to Jungtinių Valstijų naikin
tuvo, kuris tapo nuskandintas per mūšį spalių 11-12. 
Pranešta artimiausiem giminėm penkių oficierių ir 58- 
nių jūreivių, kurie buvo užmušti ar dingo su šiuo nai
kintuvu.

Sovietai Sustiprino Savo Pozicijas Stalingrado 
Srityje; Atmetė Nacius Atgal Kaukaze

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Boston. — Prezidentas 
Rooseveltas atsišaukė į CIO 
unijų suvažiavimą, kad CIO 
ne tik bendradarbiautų su 
valdžia reikale karo reikme
nų gaminimo, bet kad taipgi 
padėtų įvyvkdyt prezidento 
įsakymus paliečiančius algų 
nustatymą, reikmenų pirki
mo apbribojimą kortelėmis, 
kainų kontroliavimą ir kitus 
ekonominius žingsnius, rei
kalingus naminiam saugu
mui, kaip ir karo vedimui.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray sa
vo kalboje prižadėjo, kad 
kiekvienas vyrąs ir moteris 
CIO eilėse padės laimėti ka
rą, visomis pastangomis ga
mindami visus karui reikia
mus dalykus.

1943 m. Amerikiečiai Ka
riaus Europoj, Azijoj 

ir Afrikoj
CIO suvažiavime kalbėjo 

ir Robert P. Patterson, 
Amerikos karo vice-sekreto- 
rius. Jis pareiškė, jog 1943 
m. amerikiečių kariuomenė 
“kovos Europoj ir Azijoj ir 
Afrikoj ir visose septynio
se jūrose.” Suvažiavimo de
legatai šiltai sveikino Pat- 
tersoną.

London, lapkr. 10. —Pra
nešama, jog šimtai Anglijos 
orlaivių atkakliai bombar
davo Hamburgą ir kelis ki-i 
tus miestus šiaurvakarinėje 
Vokietijoje.

(Berlyno radijas pasako
ja, būk vokiečiai nušovę že
myn 15 Anglijos bombane- 
šių. Bet niekas to nepatvir
tina.)

Nacių Likučiai Egipte 
Bus Sunaikinti

Cairo, Egiptas, lapkr. 10. 
—Uaktinai jau visa vokiečių 
Rommelio armija pabėgo iš 
Egipto į italų koloniją Li
biją, apart neskaitlingų na
cių užnugarės sargų. Tie 
sargai Sidi Barrani ir So4 
lum srityje stengiasi anglus 
sulaikyti nuo pergreito viji
mosi nacių per Libiją. Bet 
anglų karininkai yra tikri, 
kad ir šios paskutinės vo
kiečių eilės bus trumpu lai
ku sunaikintos bei nelaisvėn 
paimtos.

Lapkričio 3 d. mirė Jonas 
Zintelis, 57 metų. Paliko nu
liūdime moterį ir dvi dukteris. 
Velionis buvo angliakasys ir 
dirbo kasyklose iki sveikatą 
prarado sunkų darbą atliekant 
gilumoje žemės, kvėpuojant 
orą sumaišytą su visokiais ge- 
sais, dulkėmis ir visokia smar
ve. O dar būk kas minutę bai
mėje, kad akmuo bei anglis 
nei ūžtų ir tave nesutrėkštų 
mirtinai, ar sužeistų ,it tą va
balėlį landžiojantį po motinos 
žemės kūną. Tapo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. O 
mes, gyvi būdami, turim dirb
ti, veikt ar kariaut su savo

priešais, kas kaip galim.
Anglies kasyklos dabar dir

ba gerai visos. Mat, oras vis 
po valios eina šaltyn. Tai ir 
anglies visur reikalauna dau
giau dėl kuro. Jau turėjom 
biskį sniego vieną kartą perei
tą mėnesį ir dvi dideles šal
nas, kad net ledas buvo ant 
vandens susidaręs.

Statys 1,500 gyvent namų, 
394 apaiimentų ant 125 ake- 
rių žemės, Tilps 9,000 žmonių. 
O tas kaštuos $5,000,000. Jau 
statybos darbas eina, bet ir

ims laiko iki visą planą įvy
kins. Seniau dviejų aukštų, 
apartmentus, ką pristatė, greit 
pripildė gyventojais. Namų 
gyvent yra trumpa mūsų mies
te. A. Čekanauskas.

Lapkričio 9-tą Australijoj 
pakartas buvęs newyorkietis 
Edward J. Leonski, karys, nu
teistas mirtin už nužudymą 
trijų moterų Australijoj. Pirm 
išėjimo kariuomenėn Leonski 
gyvenęs 424 E. 77th St., N. Y. 
Dirbęs grosernėj.

Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentėjusiems nuo na

cių Sovietų žmonėms, New Yorko apylinkėje, 
reikia perduoti tiesiai į

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHOUSE
22 W. 21st St. New York City, N. Y.

Maskva, lapkr. 10. — Vidunaktinis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas:

Mūsų kariuomenė lapkr. 9 d. vedė mūšius su priešais 
Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir į pie
tų rytus nuo Nalčiko. Kituose frontuose nebuvo at
mainų.

Mūsų karo laivai Juodojoj Jūroj nuskandino priešų 
transporto laivą 3,000 tonų.

Sovietų orlaiviai įvairiose fronto dalyse sunaikino 
penkis vokiečių tankus, apie 30 trokų ir vieną geležin
kelio traukinį, nutildė dvi baterijas kanuolių ir dalinai 
sunaikino kuopą priešų pėstininkų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė atakas 
J darytas priešų mažų grupių ir apdrūtino savo pozici

jas. Mūsų dalinio “X” kariai vienoje fabrikų apylinkė
je užmušė apie 200 vokiečių kareivių ir oficierių.

Mūsų mortirų ir artilerijos ugnis sunaikino du hitle
rininkų fortukus. Kitame sektoriuje buvo nukauta 
apie 100 vokiečių ir sunaikinta du jų tankai, keturios 
kanuolės, 10 kulkasvaidžių ir apie 40 trokų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė veikliai 
kovėsi ir padarė priešams sunkių nuostolių. Vieno so
vietinio dalinio kariai sunaikino šešis vokiečių tankus 
ir užmušė apie 400 hitlerininkų. Kitame sektoriuje 
mūsų prieštankiniai būriai sužalojo aštuonis vokiečių 
tankus. Mūsų lakūnai nušovė žemyn tris priešų orlai
vius ir sužalojo kai kuriuos kitus.

Trys batalionai vokiečių darė tris kontr-atakas prieš 
stipriuosius Sovietų punktus į šiaurių rytus nuo Tuap
se, vienos upės srityje. Tos atakos buvo atremtos ir 
mūšių lauke priešai paliko 150 saviškių, užmuštų.

Vokiečiai prarado 160 savo karių, kuomet jie ataka
vo sovietines pozicijas Mozdoko srityje; po to jie pasi
traukė atgal į pirmiau buvusias savo pozicijas. Tame 
pačiame sektoriuje buvo supliektas vokiečių štabo ka
rių vienetas ir kiekis jų paimta į nelaisvę.

Voronežo srityje vienas Sovietų kariuomenės dali
nys ugnim iš kanuolių sunaikino 23 vokiečių fortukus 
ir ąptvirtintus punktus, 22 kulkasvaidžius, dvi bateri- 

. jas mortirų ir nutildė septynias priešų kanuolių ir mor- 
' tirų baterijas. Sovietiniai šauliai nukovė 128 vokiečius 

kareivius ir oficierius.

A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.... 132
A. Totorėlis, Hartford, Conn.... 108
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y........ 98
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 86 
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 80
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Bimba, Paterson, N. J............ 71
A. Lipčius, Eddystone, Pa.......... 70
M. Smitravičienė, Detroit, Mich 63 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 55 
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36

SAKO, HITLERIS TARSIS 
SU MUSSOLINIU IR 

LA VALIU
London. — Neoficialiai 

pranešama, kad Romoje 
įvyks pasitarimas tarp Mus- 
solinio, Hitlerio ir Vichy 
Franci j os valdžios galvos 
Lavalio dėl to, kokius žy
gius fašistų Ašis turės da
bar daryti prieš Ameriką, 
Angliją ir kitas Jungtines 
Tautas.

ARE YOU 
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
War Bonds ^Stamps?

Naudokitės Gera Proga
Per sękančias 30 dienų, mes darome šį special) pasiūlymą savo 

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

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

Akiniai 
už $7.50

P. Buknys, B’klyn, N. Y.......... 26
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
P. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24

“Laisvės” Administracija.

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

rimai .......................................... 35

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

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

(263-265)

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

trečiadienį, lapkr. 11 d., 8 vai. vak., t 
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 Bloor ir Carl 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 filma-judžiai. Kalbės Wil
liam Foster, močiutė Bloor ir kiti. 
Kam laikas pavelija, visi eastonie- 
čiai nuvažiuokite, nes apart prakal
bų pamatysite Sovietų Rusiją kru- 
tamuose paveiksluose.
(264-265) —V. J. Stankus.

Maskva, lapkr. 9. — Sovietų pranešimas šiandien, 
tarp kitko, sakė:

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų tankistai atmušė ke
lias priešų atakas. Per trijų dienų kautynes šiame sek
toriuje buvo nušluota apie 1,000 vokiečių pėstininkų ir 
pagrobta keli vokiečių tankai gerame stovyje, tinkami 
veiksmam.

Per penkias paskutines dienas Briansko fronte so
vietiniai šauliai nukovė 670 vokiečių. Vienas mūsų lėk
tuvų būrys netikėtai užpuolė priešų orlaivių stovyklą 
ir sunaikino 20 vokiečių orlaivių.

Mūsų partizanai Krasnodaro srityje užklupo vokie
čius, bevarančius grupę paimtų nelaisvėn raudonarmie
čių, sumušė vokiečius ir paliuosavo belaisvius.

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

J. Kazlauskas, Hartford, Conn. 438
P. Žirgulis, Rochester, N. Y....... 405
V. J. Stankus, Easton, Pa.......... 420
P. Bečis, Great Neck, N*. Y....... 390
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 372
J. Burba. So. Boston, Mass........ 318
Baltimorės Vajininkai ..............  315
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 307
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 304
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 220
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 192
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 186

ALDLD Moterų 20 kp., Biųg- 
hampton, N. Y....................... 186

S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........  159
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 156
A. Marshall, Torrington, Conrl. 154
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 154
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y, 154
J. Grybas, Norwood, Mass........  144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144

-M. Urba, Easton, 140.

Tūkstantis Naktų ir Viena — 
Dalis I ......................♦............... 50

Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa
darymai .....................................25

Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži ist. ,.25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai ..  25
Graži Pasakų Knygelė, Vyskupo

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kątąro bei hąy 

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

M. ŽUKAITIS

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)

334 DEANT ST., 
SPENCERPORT, N. Y,

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausiniai ir ątsakyniai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunąma “Lais
vės” knygyne.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

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

0

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, jg genų padarau 

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

STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stone Avo. 
prie Cliauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

I Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn©

NOTARY
PUBLIC

Sta/ 
adfesas:

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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

J

i

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakįį, 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
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NewWk(R<žžig0zfeZl nloi Šeštadienį Matysite 
Minose Lietuvių 

Paradą
Iš LDS 1-mos Kuopos Balso Trijetas Dainavo 
Susirinkimo Ir Veiklos Kitataučiams

Jonas Siurba Išėjo 
Kariuomenėn

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, lapkričio 5 d., Laisvės 
svetainėj. Narių atsilankė ne
daug. Valdybos raportai pri
imti be diskusijų.

Delegatų Raportas
Iš įvykusios tarptautinės 

konferencijos gelbėjimui So
vietų Sąjungai, New Yorke, 
raportavo J. E. Gužas ir J. 
Kovas. Konferencija buvus 
skaitlinga delegatais. Sukėlė 
finansų $92,000.

Ispanijos kovotojams surink
ta ant blankos $3.35. Nedide
lis. būrelis draugų sudėjo tą 
sumą. Tas parodo, jog įvertina 
tą svarbų darbą.

LDS 3-čio Apskričio konfe
rencija įvyks lapkričio 15 d., 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. LDS 1-ma 
kuopa išrinko 8 delegatus.

Rengiamės prie metinio 
bankieto. Nariai bus kviečia
mi atvirutėmis. Gaspadinėmis 
ir pagelbininkais išrinkti dd.: 
Višniauskienė, R u š inskienė, 
Kruzaitienė, Arlauskas, Gru- 
bis ir Warisonas. Iš komisijos 
sąstato galima pastebėti, kad 
prirengs visapusiai gerai ir pa
gamins gardžių valgių.

Kuopos stovis: Eina prie su- 
sispendavimo 6. Ligonių nėra. 
J. Grubis perstatė vieną naują 
narį ir P. Grabauskas vieną. 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jime dabar eina talka už ga
vimą naujų narių. Lietuviai, 
pasinaudokite proga dabar, 
kuomet neimama įstojimo mo- 
kesties į abudu skyrius. Į LDS 
galima prirašyti 2 metų kūdi
kį ir iki 60 metų suaugusį.

Jurgis Kuraitis, Kor.

Frank Brazas Išeina 
Kariuomenėn

Frank Bražas, So. brookly- 
nietės A. Bunkienės sūnus, 
jau yra priimtas ir išeina 
Jungtinių Valstijų karo tarny
bon šį penktadienį, lapkričio 
13-tą. Motinai liekasi tik ma
ži, antrojo vyro vaikai.

Pasiryžusi nepasiduoti nusi
minimui, bet padėti laimėti 
karą, motina stojo į eiles mez
gėjų kovotojams prieš fašiz
mą.

Linkime Pranui geros klo
ties tarnyboje ir sveikam su
grįžti pergalėjus fašizmą!

D—e.

Kainų administracijai uždė
jus lubas nylon kojinėms, Mrs. 
Joy Brown patraukė teisman 
tūlą Madison Ave. ’ krautuvę 
kaltinimu, kad iš jos paėmė 
po $1 perdaug už porą. Ji mo
kėjus $9 už tris poras.

Notice is hereby given that Crown 
Beverage Corp., a New York cor- Į 
poration of 440 Watkins Street, in 
the Borough of Brooklyn, City and 
Statz? of New York, has filed its 
trademark “CROWN” with the 
Secretary of State of New York to 
be used on non-alcoholic beverages 
of every description. (265-266)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks ketvirtadienį, 12 
d. lapkričio, 8 vai. vak., Zabelskio 
svetainėje. Visi nariai dalyvaukite. 
—Valdyba. (265-266)

BOOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkričio 12, 7:30 v. 
vak.. Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St. Jame reiks pasiruošti lapkričio 
14-tos vakarėliui, tajpgi vajaus rei
kalai. Dar skolingi už šiuos metus 
prašomi pasimokėti. Šių metų kny
ga jau yra atspausta ir paduota 
viršelių uždėjimui. —Org.

(265-266)

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. Valdyba.

(263-265)

Lietuvių dainininkių Balso 
Trijetas pereito šeštadienio 
popietį dainavo Brooklyn© 
Muziejaus Lecture Hali, tos 
įstaigos suruoštame pirmame 
iš trijų koncertų pagarbai So
vietų Sąjungos.

Kiti du koncertai bus toj 
pat vietoj lapkričio 14-tą ir 
21-mą, 2:30 po piet.

Lapkričio 7-tos programą 
pildė paskilbęs ukrainų Leon- 
tovičiaus Choras, nepaprastai 
įspūdingai išpildęs Sovietų Są
jungos ir jau karo laiku sukur
tas dainas, lietuvių Balso Tri
jetas ir Rusų Balalaikų En- 
samblis.

Mūsų naujas Balso Trijetas 
davė visą pusvalandį lietuvių 
liaudies dainų programos ir 
buvo šiltai sutiktas skaitlingos 
amerikiečių ir kitų tautų pub
likos, perpildžiusios didžiulę 
salę. Dvi dainas, pirmutinę 
“Tykiai, tykiai, Nemunėlis te
ka,” ir paskutinę, dainavo so
listė Aldona Klimaitė. Visas 
kitas pildė visas trijetas — 
Aldona Klimaitė, Aldona An
derson ir Suzana Kazokytė, 
vadovaujant B. L. šalinaitei, 
kuri pirm dainuosiant gabiai 
perstatė publikai dainų pras
mę, kas, be abejo, darė jas 
lengviau suprantamomis kita
taučių publikai. Kitataučiai jų 
dainas ir išpildymą vadino 
“sweet”—maloniu.

Publikoje matėsi ir lietuvių, 
nors, tiesa, nedaug. Mat, tikė
josi trijetą girdėti sekamą die
ną Laisvės koncerte, ką ir at
siekė.

Abelnai, šie muziejaus vel
tui duodami koncertai yra 
įspūdingi, nes visuomet duoda
ma kas nors įdomaus ir pa- 
rinktinio. Šį šeštadienį toje 
programoj duos Sovietų judį, 
o 21-mą bus rusų liaudies šo- į 
kiai. Gi kitų mėnesių pirmi j 
trys šeštadieniai bus pašvęsti 
kitų Jungtinių Tautų menui, 
kaip buvo lapkritis pašvęstas 
Sovietų Sąjungos — jos res
publikų menui. Rep.

Moterys Pavadavusios 
Buvusius Vyrus

Medžiotojus
Iš Adirondacks kalnų me

džioklės srities pranešama; 
jog iš priežasties jaunų vyrų 
išėjimo karan ir vyresniem ne
turint laiko medžioti dėl karo 
darbų, bent 25 nuošimtis visų 
medžiotojų esą naujokai me
džiotojai. Ir apie 10 nuošimtis 
esą moterys.

Medžioklės prižiūrėtojai sa
ko, kad kol kas moterys ge
riausia ir pasižymėjo medžiok
lėj. žymiausiu iki šiol nušautu 
prizu buvęs 10-point 200 sva
rų briedis, kurį patiesė p-lė 
Mildred Lusser iš Newport. Ji 
vartojus 30 kalibro “pump 
gun” ir tą gražų gyvulį patie- 
susi su vienu šūviu iš už 250 
yardų. Tai skaitoma nepapras
tu pasisekimu.

Stirnų, sakoma, šiemet ten 
daugiau, negu- bile kurį sezo
ną iš paskiausių penkių, taipgi 
esama gana meškų.

Jonas Siurba, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Centro 
sekretorius, išvyko Jungtinių 
Valstijų karo tarnybon lapkri
čio 9-tą.

Su Jono išvykimu LDS ir 
abelnas lietuvių liaudies judė
jimas neteko daug. Jonas bu
vo pasiryžęs, užsiartavojęs at
viro fašizmo ir slypinčių fašis
tinių tendencijų priešas, per 
daug metų išbuvęs sargyboje 
liaudies judėjimo nuo tų ten
dencijų. Tačiau ir Dėdei Ša
mui juk reikalingi budriausi ir 
pasiryžę kovotojai. Tad ir Jo
nui, kaip ir šimtams kitų, pirm 
jo išėjusių ir dar išeisiančių 
galime tik palinkėti:

Sėkmingos tarnybos, greitos 
pergalės ir laimingai sugrįžti i

So. Brooklynietės Irgi 
Pradėjo Mezgimą;
Rinks Drabužius

Lapkričio 6-tą įvykusiame 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 50-tos kuopos susirinki
me, apart kuopos reikalų, bu
vo iškeltas klausimas paramos 
Sovietų Sąjungai, taip didvy
riškai kovojančiai prieš hitle
rininkus, kurie taipgi yra mū
sų šalies ir viso civilizuoto pa
saulio aršiausi priešai. Buvo 
atžymėta, kad kiekviena per
galė prie Stalingrado, reiškia 
ir mūsų laimėjimą.

Susirinkimo dalyviai' dange-j 
lis pasirašė Sovietų Sąjungai | 
sveikinimo blankas. Bet mote
rys irgi norėjo ką nors atlik
ti daugiau. Apart piniginių 
aukų, jos nutarė prisidėti ir 
darbu, pradėti mėgsti raudon
armiečiams. Dvi draugės, Kie- 
lienė ir A. Bunkienė, pasiėmė 
vilnų numegsti po šaliką. Kai 
kurios kitos tikisi galėsiančios 
pradėti vėliau mezgimą. O ki
ti nariai, kad paremti moterų 
darbą, sudėjo $7.50 vilnų fon
dui. M. Kulikienė įgaliota su
sisiekti su viso Brooklyno lie
tuvių mezgėjų centru.

Aukojo po $1 : J. Weiss, E. 
Šidlauskaitė, J. Petrukonis, M. 
Paipa, Milinkevičius, W. Mi
liauskas, J. Vitartas. Navals- 
kis 50c.

Negana to, So. brooklynie
tės draugės, taipgi draugai pa
sižadėjo surinkti ir gatavų 
drabužių Sovietų Sąjungos ko
votojams. M. Kulikienė ..paža
dėjo savo namuose vietą sudė
jimui drabužių iki susirinks 
daugiau, kad vertėtų vartoti 
mašiną ir gazoliną nuvežimui į 
centralinį sandėlį, New Yorke.

V—nia.

St. Žurauskas Išeina 
Kariuomenėn

Atėjo kaleina ir Stasiui žu- 
rauskui atsisveikint savo drau
ges ir draugus ir eit Dėdės Ša
mo kariuomenėn. Jisai išvyks 
kempėn ateinantį šeštadienį, 
lap kr. 14 anksti ryte.

Stasys žurauskas gimęs 
Amerikoj, Pittston, Pa., ir 
esant jam 4 metų amžiaus, tė
vai išvežė Stasį Lietuvon. 
Amerikon sugrįžo1 būdamas 19 
metų. Stasys žinomas kaip vie
nas iš rimčiausių iš Lietuvos 
sugrįžusių vaikinų.

Stasys prigulėjo Liet. Dem. 
Kliube nuo pat to kliubo susi- 
organizavimo. Kadangi jis 
kliube gerai darbavosi kliubo 
gerovei, todėl kliubas rengia 
jam išleistuves ateinantį penk
tadienį, lapkričio 13, kliubo 
kambariuose, 416 Hooper St.

Kviečiami visi kliubiečiai, 
kliubietės ir pašaliniai — Sta
sio pažįstami — atsilankyt į 
šią išleistuvių parę. Bus muzi
kantai, tai susirinkę galės pa
sišokt polkas. Bus ir užkan
džių. Pradžia 8 vai.

P. š.

Daugiau Tolimą Svečią
Tarpe Laisvės koncerto sve

čių iš kitų kolonijų teko ma
tyt “Dėdė Petras” (Šimonis), 
daug veikęs prie Bostono Lie
tuvių Radio Komiteto.

Taipgi matyta Laisvės kon
certų lankytoja ir dienraščio 
Laisvės prenumeratorė Mrs. 
Yoves iš Pitt^iękl, Mass. Ta 
proga lankėsi dr ‘ pas dukterį, 
gyvenančią New Yorko mies
te, taip pat pas gimines brook- 
lyniečius Mr. ir Mrs. Rogers.

Iš Waterbury, Conn., teko 
matyti Sabutis ir Satula.

Rep.

šeštadienį, lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės sve
tainėje įvyks rodymas judžiif 
ir bus smagus vakarėlis. Jį 
rengia Literatūros Draugijos I 
kuopa.
( Bus skanių valgių ir tinka
mų gėrimų, taipgi Jurgis K Ii 
mas pagros gražių muzikoj', 
kavalkų ir šokių per garsia
kalbį nuo parinktų plokštelių.

Svarbiausia, kad Jurgis Kli
mas čia rodys didžiumoj jo 
paties pagamintus judžius. 
Bus rodoma judžiai iš Now 
York at War parado ir čia 
matysite kitų tautų Ir lietuvių 
grupes maršuojant. Bus rodo
mas spalvinis judis Great 
Necko Pirmyn Choro ir kiti. 
Judžiai bus kalbiniai ir tinka
mai parinkti. Bus ir iš karo 
lauko rodoma paveikslų. Įžan- 

! ga tik 35 centai ypatai. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

Buvęs Du Kart Nuteis
tas Mirtin, Išteisintas
Frank Davino, 30 m., du 

kartu buvęs nuteistas mirti 
elektros kėdėj kaltinimu už
mušime gaisragesio Thomas J. 
Hitter ir du kart buvęs ape- [ 
liacijų teismo sulaikytas nuo 
mirties dėl nebuvimo gana įro
dymų, pereitą pirmadienį tapo 
visiškai paliuosuotas nuo to 
kaltinimo, žmogžudys kol kas 
tebėra neišaiškintas.

Vienok Davino dar galuti
nai napaliuosuotas, kadangi 
pastarojo arešto laiku jis buvo 
paleistas iš kalėjimo patai-' 
soms dėl pirmesnio nuteisimo 
už plėšikystę ir pabaudos lai
kas nebuvo išsibaigęs. Tad dar 
bus įkalintas, kol pataisų ko
misija išneš nuosprendį, ką su 
juomi daryti — paleisti ar to
liau laikyti kalėjime.

Laisvės Statula, mūsų laisvės simbolis, karo metu nak
tį nešviečia; jos švyturys užgesinamas; bet jis buvo
užžiebtas ir vėl, kai šitas simbolis minėjo savo 56 me
tų sukaktį. Celebracija suruošė Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti.

SKELBKITES "LAISVĖJE"

Lietuviu Rakaudy Krautuve

Išdirbame ir Parduodame

Lietuviai Daktarai

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Išvyko Medžioti
Dr. A. Petriką ir Dr. J. Va

lukas šią savaitę yra išvykę 
medžioti aukštutinio New 
Yorko miškuose. Sugrįš savo 
pareigosna su pradžia ateinan
čios savaitės.

Krautuvių Darbininkų Uni
ja nusistatė pabaigti suorga
nizuoti visus 3,300 ' Macy’s 
krautuvės darbininkų iki pa
baigos šių metų.

? ★ LIETUVIŠKAS * g

TRAKTYRIUS
2 (VALGYKLA IR ALINE) S 
5 Rheingold Extra Dry Alus S 
'Į Didelis pasirinkimas visokių 8

Vynų ir Degtinės į 
Importuotų ir Vietinių g 

ri Kasdien Turime « 
J KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

Į JUOZAS ZE1DAT | 
i Savininkas g
J 411 Grand St. Brooklyn g

Bijo Kariškių Giminią
Renkant “džiurę” teisti An

thony Cramer, kaltinamą gei
bėjos Amerikon išsodintiems 
nacių sabotažninkams, Cramer 
gynėjai neįsileido džiūrėn nei 
vieno, kurį klausinėjant suži-, 
nojo, kad turi giminių kariuo
menėj.

Teismas prasidėjo lapkričio 
11-tą. Pirmai dienai prieš Cra
mer liudininku pašau ktas 
Ernst Peter Burger, nacių at
siųstas čionai sabotažninku, 
kuris buvo nuteistas kalėji- 
man, kuomet kiti šeši kartu su 
juo atsiųstieji buvo numarinti 
elektros kėdėj.

Civilinių Apsigynimas atsi
šaukė liuosnorių nusimanančių 
prie įvairiausių budavojimo 
amatų. Jų prašo paaukoti po 
kelias valandas per savaitę.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

• Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR •

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestas

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

Tru-Ember Fuel Co.9 Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

, Telefonas EVergreen 7-1661

: MATEVŠAS SIMONAVlčIVS
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga rtrtk

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

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

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

<4,,,. M, , ,1, „I

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR:
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

ROBERT UPTON
ATDARA VAKARAIS.

gwjih
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VtRJ-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAPIIMr* •

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •
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