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Kai Molotovas lankėsi Wa-

ANTRAŠAS: 4 27 LORIMER STREET 
Telephone: STaąK 2-3878

shingtone, tai vice-prezidentas 
Wallace su juo kalbėjosi apie 
kai kuriuos pokarinius reika-
lūs. Jis, Mr. Wallace, priminė 
Molotovui vieną didžiulį dar
bą, kuris turėtų būti tuojau po 
karo padarytas. Tas darbas 
yra šis: nutiesti plentą iŠ Pie- * 
tų Amerikos, per Centralinę 
Ameriką, per Jungtines Vals-! 
tijas, per Kanadą, per Alaska, J 
į Azija ir i Europą!

Tai nepaprastai didelis dar
bas, bet jis atkreiptų viso pa
saulio dėmesį ir pasitarnautų 
tarptautiniam žmonių bendra-į 
darbia vimui.

Molotovas atsakė į vice-pre- 
zidento pasiūlymą daug maž 
šitaip:
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NACIAI PASIEKĖ VISAS Genei*. Eisenhower Šaukia
FRANC. SIENAS; ITALAI Francijos Laivyną Prisidėt 
ATKANDO JOS KAMPA i Prie ■ Talkininkų

AMERIKIEČIŲ ARMIJA 
M AR ŠUO JA TUNISIJON, 
KUR BURIASI NACIAI

Vokiečiai būk Nenžimsią Tonlono Uosto -- Tyko iš Pašaly; ? 
Užgrobt Laivus Jame; Italai Užėmė Franc. Salą Korsiką

Talkininkų štabas šiam*.
.—Vyriausias Ame- 
jėgų komandierius 

Afrikoje, gene-
rikos 
Šiaurinėje

vakarykščiai nepatvirtinti 
pranešimai teigė, kad tie 
laivai išplaukę prisidėt prie 
Anglijos ir Amerikos laivy-

Vichy Francūzų Komandieriai Įsakė Savo Kariuomenei ir 
Laivynui Šiaurinėje Afrikoje Nustot Kariavus

— Tamsta ir aš sulauksime 
to laiko, kai šis sumanymas 
bus įkūnytas.

Kitais žodžiais, jau -dabar 
yra numatomas sausžemio ke
lias iš Amerikos į Europą; iš 
Buenos Aires, iš Rio de Janei
ro, iš Chicagos, iš New Yorko, 
Montrealo ir Toronto — į mū
sų tėvų kraštą, į Lietuvą.

Viskas, ko dabar reikia, — 
karas laimėti, juo greičiau fa
šizmas sumušti. Kai tas bus 
padaryta, — susilauksime 
naujos gadynės, kuria visi 
džiaugsimės.

Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos ginkluotųjų jėgų išsodini
mas šiaurės Afrikoje yra vi
sai analogiškas Tarybų Sąjun
gos ginkluotų jėgų įkėlimui į 
Pabalčio kraštus 1939 — 1940 
metais. Jei kas to dar nemato 
— ilgainiui pamatys?

Įdomių dalykų iškėlė Wen
dell Willkie savo kalboje, sa
kytoje aukščiausiame šalies 
teisme Washingtone. Mr. Will
kie ten, kaip žinoma, gynė 
žymų komunistą veikėją, šnei- 
dermaną iš Kalifornijos, ku
riam norima atimti Amerikos 
pilietybė dėl to, kad jis buvo 
komunistas, kai ėmėsi pilieti
nes popieras.

Kiek tai liečia šneidermano 
tikėjimą į revoliucinį sąjūdį, 
tai Mr. Willkie šitaip, daug 
maž, argumentavo:

— Demokratų partiją įkūrė 
Thomas Jeffersonas, republi- 
konų partiją įkūrė Abraomas 
Lincolnas, o komunistų partiją 
— Karolis Marksas. Na, ir vi
sų trijų partijų įkūrėjai sakė, 
jog revoliucija tam tikru lai
ku yra galima ir neišvengia
ma.

Reikia pasakyti, kad šitaip 
protauja ir argu mentuoja 
kiekvienas liberališkesnis žmo
gus. Tik reakcininkai, bijan
tieji istorinės šviesos ir tiesos, 
nenori to pripažinti.

Ten, kur viešpatauja žmo
nių priespauda ir nelaisvė, — 
žmonių sukilimas, žmonių re
voliucija yra sveikintinas reiš
kiny®. Amerikos Revoliucija, 
Prancūzų Revoliucija, Lotynų 
Amerikos Revoliucija, Vokie
tijos Revoliucija (1848 me
tais), Didžioji Spalių Revoliu
cija — visos jos buvo pasau
lio žmonių sveikintinos ir su
vaidino milžinišką vaidmenį 
žmonijos progreso kėlime. 
Kiekviena iš jų kita kitą pa
pildė.

šiandien kiekvienas laisvę 
mylįs žmogus dideliu troški
mu laukia, pavyzdžiui, revo
liucijos Italijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Vokietijoje ir vi
suose kituose Hitlerio paverg
tuose kraštuose, šiandien kiek
vienas norėtų, kad revoliucija 
nušluotų Japonijos plėšikus,

London, lapkr. 12. —Ber-> 
lyno radijas tvirtino, kad 
vokiečiai permaršavę per 
Vichy Franci ją ir pasiekė 
Viduržemio Jūrą pietuose. 
Naciai užėmė jau visą “ne
priklausomąją”* Francijos 
dalį iki Ispanijos ir Šveica
rijos sienų ir iki Vidurže
mio Jūros, o italai užgrobė 
arčiausią jiems beginklį 
pietiniai rytinį Francijos 
kamputį pajūryje.

Italai su nacių ’ pagalba 
užėmė ir Francijos salą 
Korsiką, kur, sako, mažai 
pasipriešinimų tesutikę.

Vokiečiai užvaldė Mar
seille ir kitus Francijos Vi
duržemio Jūros uostus, tik, 
sakoma, apart Toulono, ku
rį, tačiaus, naciai pasiekė.

Jeigu naciai, neužėmė 
Toulono, tai dar neaišku, 
kodėl. Jų kontroliuojamas 
Vichy radijas vieną kartą 
sakė, kad vokiečiai neimą 
Toulono su jo karo laivų 
stovykla todėl, kad francū- 
zų stovyklos komandierius 
grūmojo priešintis visais 
galimais būdais. Kitą kar
tą tas pats radijas skelbė, 
jog naciai neužima Toulo
no todėl, kad tos laivyno 
stovyklos komandierius pa
sižadėjo apsaugot visus ten 
esamus Franciios karo lai
vus nuo pabėgimo. Bet iš 
visko matyt, kad naciai ty
kojo ar tyko pasalomis už
grobt buvusius ar esamus 
francūzų karo laivus Tou
lono uoste.

PETAINO ŠNEKOS
Tariamas Vichy Franci

jos valdovas maršalas Pe
tain “iškilmingai protesta
vo” prieš vokiečių įsiverži
mą. o po keleto valandų jis 
išleido atsišaukimą, savo ar
mijai “visais galimais bū
dais kovot už Francijos 
garbę.”

Bet Vichy radijas paaiš
kino šį atsišaukimą taip, 
kad Petain ragina savo ka
riuomenę Francūzų Šiauri
nėje Afrikoje priešintis an
glams ir amerikiečiams iki 
galo.

Pranešimas iš Šveicarijos 
teigia, kad. vokiečiams at
vykus i Vichy Francijos 
didmiestį Lyon, francūzai 
sukėlė smarkias riaušes 
prieš įsiveržėlius.

Berne, Šveic. — Nacių 
radijas pasakojo, būk jie 
vakaruose turi gana ka
riuomenės, todėl, girdi,

pradėjusius prieš mus karą.
Bet ar už tokį troškimą, ar 

už tokią propagandą galima 
būtų šiandien žmogų bausti?!

jiems nereikėsią traukt ar
mijos iš Sovietų.

Romos radijas skelbė, kad 
fašistų orlaiviai bombarda
vę Kasablankos uostą, 
Franc. Morokkoj.

Angly Lakūnai Kirto 
Skaudy Smūgi Ašies 

Orlaiviams Tunise
London, lapkr. 12. — An

glijos bombanešiai užklupo 
fašistų orlaivius ant žemės 
ties Tunisu ir devynioliką 
priešų orlaivių sunaikino, o 
kitą devynioliką sužalojo.
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Dideli Laivyny Mūšiai 
Tarp Talkininkų 

Ir Fašisty
London, lapkr. 12. — Vi

chy radijas pranešė, kad 
Anglų Kanale, jūrų siauru
moje tarp Anglijos ir Fran
cijos, siaučia didis karo lai
vų ir orlaivių mūšis, tarp 
anglų iš vienos pusės, ir vo
kiečių, iš antros.

rolas D. D. Eisenhower 
kartotinai atsišaukė fran
cūzų kalba per radiją į 
Francijos karą laivyną, kad 
perplauktų į talkininkų pu
sę. Atsišaukimas sako:

“Hitleris sulaužė paliau
bų sutartį (sų Francija): 
Aš kviečiu Francijos laivy
ną prisidėt prie Jungtinių 
Tautų kovos dėl laisvės ir 
tokiu būdu priartint Fran
cijos išlaisvinimo dieną. 
Hitleris užėmė jūsų kraštą, 
o dabar jis nori jūsų laivų. 
Neleiskite jam juos paimti. 
Priešas jau arti. Tuojaus 
plaukite į Gibraltarą ir pri- 
sijungkite prie mūsų.”

Tuo pačiu laiku buvo per 
radiją, atsišaukta į visus 
prekinius Francijos laivus, 
kad plauktų į Jungtinių1 
Tautų uostus, ypač į ameri
kiečių ir anglų kontroliuo
jamus uostus Šiaurinėj Af
rikoj arba kad sunaikintų 
savo laivus.

Francijos Karo Laivyno 
Likimas dar Neaiškus
London. — Menama, kad 

Francijos karo laivai, buvę 
jos Toulono uoste, dar ir 
dabar tebestovi tenai, nors

nu.
v

VICHY SAKO, KAD 
FRANCŪZŲ LAIVYNAS 
SULAIKYTAS TOULONE

Vichy radijo vėliausias 
pranešimas ketvirtadienį 
sakė, kad “vokiečiai neuž
ims Toulono laivų stovyk
los” (pietinėje Francijoje, 
Viduržemio Jūroje), “ka
dangi tenaitinis Francijos 
laivyno komandierius suti
ko apsaugot tuos laivus” 
nuo pabėgimo.

GALI TEKT NACIAMS 
TOS STAMBIOS FRAN
CŪZŲ LAIVYNO JĖGOS

Touląno uoste, pagal pa
liaubų sutartį su Vokietija, 
buvo sulaikyti ir stovėjo 
trys stambūs Francijos ka
ro laivai, po 22,000 iki 26,- 
500 tonų; astuoni šarvuot
laiviai, vienas lėktuvlaivis, 
25 naikintuvai ir 27 subma- 
rinai.

šiaurinė Afrika, lapkri-; armijos likučius, kuriuos 
čio 12. — Jungtinių Valsti- anglai vejasi iš rytų pusės, 
jų karo jėgos su anglų tai- j Tokiu būdu hitlerininkai
ka pilnai užvaldė francūzų 
kolonijas Morokko ir Alžy-1 
riją, Šiaurinėje Afrikoje, 

|per 76 valandas iš viso po 
to, kai amerikiečiai pradė
jo ten savo žygius. Taigi 
didelės amerikiečių jėgos, 
pasiliuosavusios iš Morok
ko ir Alžyrijos, gali žy
giuot į Tunisiją.

Amerikos tankai ir moto-' 
rizuota kariuomenė dabar

bus iš dviejų šonų suimti į 
galingas reples.

Abejojama, ar fašistams 
pavyks laivais įgabent kokį 
didesnį skaičių savo kariuo
menės iš Italijos į Tunisiją, 
nes jūroje tarp Italijos ir 
Tunisijos yra suburtos di
delės anglų ir amerikiečių 
laivynų jėgos, o virš jūros 
nuolat veikia talkininkų or
laiviai.

LAIVYNU MŪŠIS VI
DURŽEMIO JŪROJE

London, lapkr. 12. —Šėls
ta didžiulis Anglijos ir 
Amerikos karo laivų mūšis 
prieš italų laivyną Vidur
žemio Jūroje, tarp Italijos 
salos Sicilijos ir Tunisijos, 
Šiaurinėje Afrikoje. Nuo 
Sicilijos iki Tunisijos tėra 
tik 85-kių mylių pločio van
dens ruožtas.

Anglų laivynas vakar 
pranešė, kad vienas jų sub- 
marinas sėkmingai atakavo 
tris priešų šarvuotlaivius ir 
tris nąikintuvus į rytus nuo 
italų salos Sicilijos.

Sumažėjo Naciy Oro 
Veikla Sov. Fronte

Maskva, lapkr. 12. —Sta
lingrado fronte jau kur kas 
mažiau naciai teveikia iš 
oro, vartoja nusenusius lėk
tuvus ir mėto tik mažas 
bombas. Spėjama, kad ge
riausius savo orlaivius jie 
persiuntė į Franci ją, Itali
ją ir Tunisiją.

Per paskutines 24 valan
das vokiečių orlaiviai tik 
200 kartų skrido per sovie
tines linijas, o pirmiaus jie 
padarydavo po 1,500 iki 2,- 
000 skridimų per dieną.

TURKIJA MOBILIZUOJASI
Fašistų Ašies radijas pa

skelbė, kad Turkija pašau
kė į pareigas visus savo ka
rius, jūreivius ir lakūnus.

(Niekas nepatvirtina šio 
skelbimo.)

sparčiai maršuoja per Al
žy riją linkui paskutinės 
francūzų kolonijos, Tunisi
jos, Šiaurinėje Afrikoje; 
ir pagal ketvirtadienio ly
to pranešimus, amerikie
čiams telieka jau mažiau 
kaip 100 mylių pasiekt Tu
nisijos sieną Viduržemio 
pajūrio ruožtu.

(Vakarykščiai Berlyno 
radijo pranešimai, kad 
amerikiečiai, girdi, perėję 
per Tunisijos sieną ir jau 
atakuoją jos sostamiestj 
Tunisą, nepasitvirtino.).

Šiuo tarpu eina lenktynės 
tarp amerikiečių ir fašistų 
dėl Tunisijos.

(Berlyno radijas sakė, 
kad Vichy Francijos atsto
vas admirolas Jean Esteva 
Tunisijoj įkalino Amerikos 
konsulą Tunise jo paties 
namuose.)

Adm. Darlano ir Michel'er 
Įsakymai Prancūzams,

Kad Nesipriešintų
Talkininkų štabas, šiau

rinėj Afrikoj. — Admirolas 
Fr. Darlan, vyriausias Vi
chy Francijos karo jėgų ko
mandierius, amerikiečių pa
imtas nelaisvėn Alžyre, įsa
kė visiems kitiems saviems

Amerikiečiai Gal 
Jau Tunisijoje

I Pasprukęs Vichy Valdo
vas Petain

LONDON, lapkr. 12. — 
Vienas atsakingas anglų 
karininkas sake, gal ame
rikiečiai jau prasiveržė iš 
Alžyrijos į Francūzų šiau
rinės Afrikos koloniją Tu
nisiją.

Cairo, Egiptas, lapkr. 12. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad buvęs Vichy Francijos 
valdžios galva maršalas Pe
tain su generolu Weygandu 
paspruko iš Francijos or
laiviu į Šiaurinę Afriką.

"LAISVES" VAJUS
Svinkūnienė ir Meisonienė pralenkė A. Stripeiką. 

Eina didelė kova tarp Stripeikos ir mūsų draugių va- 
jininkių. Mes manome, kad pirmą sykį vajaus istori
joj Stripeiką turi tiek daug kompeticijos su moterim- 
vajininkėm, kaip kad šiame vajuje.

Philadelphijos vajininkai šoko aukštyn. A. Šmitas 
prisiuntė porą naujų prenumeratų ir didelį pluoštą at- 
naujinimj.

S. Penkauskas ir P. Tamašauskas, prisiuntė šešias 
naujas prenumeratas ir daug atnaujinimų! Tai gra
žus pasidarbavimas. Bravo!

Šie vajininkai taipgi prisiuntė naujų skaitytojų: J. 
J. Bakšys, Worcester, Mass. (2); J. J. Mockaitis, Brid
geport, Conn. (2); P. žirgulis, Rochester. N. Y. (1); J. 
Rudmanas, New Haven, Conn. (1): Baltimores vaji
ninkai (per A. Žemaitį) (1); Dėdė Vincas, Gibbstown, 
N. J. (1); P. Buknys, B’klyn, N. Y. (1). Tai gražus 

. pasidarbavimas gavimui naujų skaitvtojų.
Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pasikei

tė punktais: J. Kazlauskas, Hartford, Conn.; J. Mar- 
gaitis, Windsor, Conn.; J. Bimba, Paterson, N. J. (ben-

(Tąsa 5 puslapyje)

Naciai Siunčia Savo Orlaivius 
ir Karins Į Tunisiją

Berne, Šveic., lapkr. 12.— 
Fašistų radijas skelbė, kad 
vokiečiai, esą, atsiuntę 3,- 
000 naujausių savo karinių 
orlaivių į Tunisiją, ir pasa
kojo, kad naciai lėktuvais 
sugabenę daugiau kaip 
tūkstantį savo karių į pa
jūrinį to krašto ruožtą.

Fašistai Napaspėsią Pri- 
gabeiit Gana Savo Karo 

Jėgų į Tunisiją

komandieriams Francūzų 
Šiaurinėje Afrikoje nustot 
kariavus prieš amerikiečius 
ir anglus, sušaukt francū
zų kariuomenę į reguliares 
jos stovyklas ir bepusiškai 
(neutraliai) laikytis.

Kitas francūzų admiro
las, Michelier, Vichy Fran
cijos laivyno komandierius 
Morokko srityje, išleido įsa
kymą nustot kovojus prieš 
Amerikos ir Anglijos laivy
nus.

Raudonoji Armija Laimi
Prieš Nacius 4-se

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, skai
čiuoja, kad Tunisijoj kol 
kas yra mažiau nekaip 1,- 
000 vokiečių, daugiausiai 
mechanikai ir orlaivių sto
vyklų gynimo kariai.

United Press, kita ameri
kinė žinių agentūra, įžiūri, 
jog kol kas tik kokie penki- 
šeši šimtai fašistų atgaben
ta oru į Tuniso sritį.

London. — Čionaitiniai: 
talkininkų atstovai abejoja, 
ar vokiečiai paspės su-1 
traukt Tunisijon gana savo! 
jėgų, kad jos galėtų rimtai' 
pasipriešint atmaršuojan-' 
tiems amerikiečiams ir an
glams. Talkininkai yra ti-{ 
kri, kad jie peržygiuos per: 
Tunisiją ir pasitiks Libijoj1 
bėgančius nacių Rommelio1

Sektoriuose
Maskva, lapkr. 12. — So

vietų kariuomenė sutriuš
kino visas fašistų atakas 
Stalingrado ir Kaukazo, 
frontuose, kaip praneša In
ternational News Service 
žinių agentūra.

Stalingrado gynėjai at- 
mušė kelias nacių atakas, 
pagerino savo pozicijas, ir į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado atėmė iš hitlerininkų 
vienus apkasus ir pakraš
čius vienos apgyventos vie
tos.

S o v i e t i nė kariuomenė 
taipgi pažygiavo kiek pir
myn į šiaurių rytus nuo Tu
apse ir į piktų rytus nuo 
Nalčiko, Kaukazo fronte.
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prieplaukos. Visos jos galės puikiai pa
sitarnauti Jungtinių Tautų armijos per
metimui į Europos kontinentą prieš bu
deliškas Ašies jėgas.

Taigi, Rooseveltas sugalvojo labai 
strateginį planą ir tas dar kartą prika
la prie kryžiaus tuos elementus, kurie 
visas laikas stulpu stojo prieš antrąjį 
frontą ir - tauškė, kad būk tais dalykais 
gali rūpintis tik militaristai. Kovos Af
rikoj ir mūsų pergalės veda prie antro 
fronto Eūropoj ir galutino sutriuškini
mo Hitlerio ir jo budeliškų talkininkų 
jėgų.

f

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

Act of March 3, 1879.

Geras Amerikos Vardas Afrikoj
Labai protingai sugalvota Jungtinių 

Tautų ofensyva šiaurinėj Afrikoj ne 
vien iš strateginio, bet ir iš politinio taš- 
karegio. Ir to plano sumanytojas buvo 
ne kokis karo specialistas, bet mūsų ša
lies prezidentas F. D. Rooseveltas.

Iš karinio taško tas klausimas pas mus 
jau buvo nušviestas. Iš politinio yra 
svarbu, kad Šiaurinės Afrikos išlaisvi
nimą atlieka Amerikos armija, o Angli
jos karo laivynas tik gelbsti jai.

Morokko šalyj labai blogas vardas 
Francijos imperialistų, tokių generolų, 
kaip Petaino, Wygando ir kitų. Juk ten 
Francija laikė savo paskilbusį žiauru
mais Užsienio Legioną, kurį sudarė vi
so pasaulio išmatos ir' “Battalions D’- 
Afrique”, kurie taip pat buvo sudaryti 
iš samdinių.

Morokko gyventojai daug kartų vedė 
sukilimo karą prieš Francijos imperia
listus ir jų budeliškas jėgas. Jie kentė
jo žiaurią priespaudą. Mr. Selwyn James 
dienraštyj “P. M.” sako, kad 11936 me
tais Morokko šalyj 1,250,000 žmonių ba
davo ir 500,000 iš jų mirė. Blogas vardas 
ten francūzų valdonų; nekoks ir ang- 
lų.

Visai kitaip Morokko gyventojai žiūri 
į Jungtines Valstijas, į Ameriką. Ir la
bai protingai padaryta, kad ten mestos 
Amerikos jėgos, kurios vietos gyvento
jų tarpe turi-gerą vardą.

Tunisijoj yra apie 100,000 italų. Mes 
žinome, prie ko atvedė Italijos liaudį bu
delis Mussolinis. Mes matome, kad Ita
lijos armija, •orlaivynas ir laivynas visur 
tik kenčia pralaimėjimus. Nepaisant, 
kad Mussolinis mobilizavo skaitlingą ar
miją, bet ta jo armija yra be sielos, be 
ūpo. Ir tokia armija netikus pergalei 
laimėti. Italijos žmonės per virš 20 me
tų fašistų režimo jau išsiblaivė nuo fa
šistų nuodų, žinoma, kad kitaip dar 

yra nacių Vokietijoj, bet ir ten anti-hit- 
leriška opozicija auga.

Jungtinėse Valstijose gyvenk milijonai 
italų. Jie milžiniškoj daugumoj myli 
mūsų šalį, jie yra jai ištikimi, čia veikė 
tarpe vokiečių ir kitų tautų Hitlerio a- 
gentai, veikė Mussolinio šaikos, bet tar
pe italų Mussolinio agentai nerado pri- 
tarmo. Mūsų valdžios areštai neištikimų 
elementų parodė, kad tarpe vokiečių ir 
japonų daug yra mūsų krašto nepriete
lių, bet tarpe italų mažai. Atrodo, kad 
Mussolinis ir Hitleris mažiau sau išti
kimų rado italų tarpe, kaip tarpe lietu
vių pro-nacių. Mes nerasime šiandien 
nei vieno italų-laikraščio, kuris taip tei
sintų Mussolinį ir Hitlerį, niekintų A- 
merikos talkininkę Sovietų Sąjungą, 
kaip lietuviškos “Naujienos”, “Keleivis” 
ir jiems panaši spauda!
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Jungtinių Valstijų vyriausybė išskyrė 
italus iš “šalies priešų.” Tas pakėlė ūpą 
ne vien italų nepiliečių, bet ir jų giminių 
piliečių. Ta žinia pasiekė ir Italijoj žmo
nes. Ta žinia pasiekia ir 100,000 italų 

• Tunisijoj. Ši mūsų vyriausybės taktika 
daug italų, gyvenančių Tunisijoj, Algeri- 
joj ir Libijoj neutralizuos. Ir kada Jung
tinės Tautos kirs smūgį Mussoliniui ir 
Hitleriui pačioj Italijoj, tai ir ten jos 
j’as daug nuoširdžių draugų.

Šiaurinė Afrika turi didelių miestų ir 
labai svarbių prieplaukų, kurios veik vi
sos jau yra Amerikos armijos ir laivyno 
rankose. Algieris miestas turi 250,000 
gyventojų ir labai gerą prieplauką. Gra
nas turi apie 200,000 gyventojų ir taip 
pat labai gerą prieplauką. Casablanca 
turi 260,000 gyventojų, puikiausią prie
plauką ir tai yra raktas į Šiaurinę Af
riką, iš kurio gelžkelio kelias eina visu 
pakraščiu į Tunisiją. Svarbios ir kitos

Kai Pasaulis Garbina, Tai 
Jis Šmeižia

25-rių metų Tarybų Sąjungos sukak
ties proga Tarybų vyriausybei buvo pri
siųsta tūkstančiai sveikinimų, — nuo
širdžių sveikinimų iš visų pasaulio kraš
tų. Jei paimsime Ameriką, tai čia, pra
dedant su krašto prezidentu ir baigiant 
su tūkstančiais kitokių žymių asmenų, 
valdžios pareigūnų, visuomenininkų, in
telektualų ir eilinių piliečių sveikino 
Tarybų Sąjungą.

Bet yra žmonių, dirbančių Hitleriui, 
kurie, žinoma, turi kitokią nuomonę ir 
tikslus. Vyriausiuoju pas lietuvius pro- 
naciu, atrodo, yra “Naujienų” redakto
rius. Jis savo laikraštyj ne tik slepia 
tuos faktus, kad Tarybų Sąjungą svei
kina visas laisvę ir taiką mylįs pasau
lis. Ne! Jis nuolat ir nuolat dergia Ta
rybų Sąjungą. Tas pro-naciškas kava
lierius kaltina Tarybų Sąjungą dėl vis
ko: dėl Vokietijoje nacizmo įsigalėjimo, 
dėl Municho išdavystės, dėl antrojo pa
saulinio karo prasidėjimo. Jis kolioja 
tuos, kurie skelbia, jog Tarybų Sąjunga 
yra padariusi milžinišką progresą.

Tasai žmogus gal būt visiškai iš lyg
svaros išeitų, jei jis paskaitytų šiuos 
vice-prezidento Wallace žodžius, pasa
kytus lapkričio 8 dieną, 25-rių metų Spa
lių Revoliucijos sukakties proga:

. .Gentkartemis Rusijos žmonės la
bai troško išmokti skaityti ir rašyti, ir 
kai Leninas ir Stalinas suteikė jiems tą 
progą, tai jie per 20 metų patapo iš 
tautos, kuri 90 nuoš. buvo beraštiška, 
tauta, kurios 90 nuoš. moka skaityti ir 
rašyti.

“Rusija labai - domisi Amerikos tech
nikiniu švietimu ir viešomis biblioteko
mis. JEI JI GALĖS TĘSTI TOKĮ PRO
GRESĄ PER SEKAMUS 20 METŲ, 
KOKI PADARĖ PER PEREITUOSIUS 
20 METŲ, TAI JI PRALENKS JUNG
TINES VALSTIJAS.”

Šitaip, kartojame, sako Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas. Palyginkit jo 
kalbą su “socijalistų” vado “mokslu.” Pa
lyginkit kitų Aemrikos visuomenininkų, 
mokslininkų ir menininkų pareiškimus, 
adresuotus Tarybų Sąjungai, su pareiš
kimais tokio Grigaičio! Jūs tik tuomet 
pamatysite, kas per gaivalas tasai men
ševikų tūzas!

Kodėl gi jis taip hitleriškai dūksta 
prieš Tarybų Sąjungą? Todėl, kad jis 
Tarybų Sąjungos neapkenčia taip pat, 
kaip ir Hitleris. Jis jai pranašavo mirtį 
per 25-rius metus. Jis darė viską, kad 
Tarybų Sąjunga būtų sunaikinta, kad 
jai nevyktų eiti progreso keliu. Bet jo 
balsas vis teriškė tik tiek, kiek to šuns 
prieš mėnulį.

Dabar Grigaičiui pikta, kad Jungtinės 
Valstijos eina išvien su Tarybų Sąjunga. 
Jam pikta, kad milijonai Amerikos žmo
nių pakeitė savo nuomonę link Tarybų 
Sąjungos, — šis karas jiems padėjo pa
sikeisti. Dėlto tas menševikų daktaras 
taip dūksta, taip įkaitusiai dirba tąjį 
darbą, kokį dirba Goebbelsas Vokietijoj.

Bet, kaip nurodė prezidentas Roose
veltas, jokia jėga progreso nesulaikys. 
Nesulaikys progreso ir politiniai nusi- 
bankrutinusio menševikų tūzo žodžiai.

Mūsų Knyga Jau Atspausta
Šiemet Literatūros Draugi-' 

jos nariai gaus labai svar
bią knygą apie Ameriką, tai 
“A m e r i k os Demokratijos 
Steigėjai.” Knyga yra dide
lė arti 400 puslapių, pa
veiksluota ir suteiks labai 
daug žinių iš mūsų šalies 
istorijos. Joj telpa visi svar
biausi dokumentai, kaip tai: 
Jungt. Valstijų Konstituci
ja, Nepriklausomybės Pa
skelbimas, Teisių Bilius ir 
kiti. Tai pirmu kartu lietu
vių kalboje gauname taip 
svarbią knygą apie mūsų 
šalį ir jos didvyrius. Šią 
knygą paruošė visos mūsų 
lite ratines jėgos kolektyviai..

Ji jau atspausdinta ir iš
vežta pas apdarinėtoją. Ap-> 
darymas truks apie porą sa
vaičių, nes karo sąlygose 
daug yra kitų darbų, kurie 
užima pirmesnę vietą, negu 
civilio naudojimo. Kaip tik 
bus apdaryta, tai išsiuntinė- 
sime visoms kuopoms ir pa
vieniams nariams.

Knygos kaina $2.00, gi Li
teratūros Draugijos nariai 
per metus gavo žurnalą 
“Šviesą” ir gauna knygą už 
$1.50 metinę duoklę. Nauji 
nariai, kurie dabar stos į 
Draugiją, tai turės pilną 
duoklę užsimokėti už 1943 
metus ir 50 centų už šių me- 
tų knygą.

Vajus už Naujus Narius
. Su lapkričio 1 diena pra

sidėjo Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius. 
Jis tęsis iki vasario 1 d., 
1943 metų. Vajaus metu 
naujus narius priimame be 
įstojimo ir kurie įstos ir 
mokės pilną duoklę, tai jų 
duoklė bus skaitoma už 1943 
metus.

Visos kuopos ir apskričiai 
kviečiami energingai stoti 
darban mūsų Draugijos la
bui. Dar tūkstančiai yra lie
tuvių, kuriuos galima gauti 
į Literatūros Draugiją. Dar 
daug kolonijų yra, kur gali
ma sutverti naujas kuopas.
Naujos Kuopos Susitvėrė
Šiemet labai gerai veikia 

Literatūros Draugijos kuo
pos Kanadoj. Toronto kuo
pa daug gavo naujų narių ir 
išaugo į vieną iš didelių 
kuopų. Windsore kuopa ga
vo gerą skaičių naujų na
rių ir sustiprėjo. Hamiltone 
atsisteigė 113 kuopa. ReveL 
stake susitvėrė 126 kuopa. 
Ottawoj susitvėrė nauja 
kuopa, kuriai duotas 46 
numeris. Bendrai • Kanadoj 
draugai džiaugiasi gavę 
“Tarybų Galybė” knygą ir 
greitai gaus 1942 metų kny- 
gą-

Dedhame, Mass, susitvėrė 
nauja kuopa, kuriai duotas 
No. 70. Torringtone, Conn, 
gauta eilė naujų narių ir, 
veikiausiai, neužilgo susi
tvers kuopa. A. J. Smito 
pasidarbavimu s u s i t v ė rė 
nauja kuopa Burlingtone. 
Jis, J. Bendaravičius ir Se

nas Vincas rūpinasi sutvar
kymu Readingo ir Delair 
kuopų. Veikiausiai bus ga
lima sutverti kuopą Behle- 
heme ir dar eilėj kolonijų.

Iš centro išsiuntinėjome į 
85-4das kolonijas “šviesos” 
ir kitos medžiagos susipaži
nimui su Literatūros Drau
gija. Iš daugelio kolonijų 
gauname gerus atsiliepimus 
ir gauname ten jau pavienių 
narių, kurie pažada rūpintis 
sutverti kuopas.

I š s i u n tinėjome visoms 
kuopoms laiškus apie vajų 
ir kortelių gavimui naujų 
narių. Jeigu kortelių neuž
tenka, tai naujų narių var
dus ir antrašus galima su
rašyti ant paprasto popierio 
arba ant duoklių blankų.

Duoklės ir Bilos
Dar yra narių, kurie ne

pasimokė j o duokles už 1942 
metus. Centro Komitetas 
išsiuntinėjo visoms kuo-i 
poms tų narių vardus. Pra
šome kuopų valdybas ma
tyti juos, išrinkti duokles ir 
greitai prisiųsti arba pra
nešti apie tuos narius.
. Dar apie 100 kuopų yra 
skolingos Centro Komitetui 
už knygas ir brošiūras. Pra
šome visas kuopas atsiteisti 
už literatūrą, kad mes galė
tume už tuos pinigus vėl iš
leisti masiniam platinimui 
naujos literatūros. Brošiū-^ 
ros ir knygos yra išleista iš 
Apšvietos Fondo įplaukų.

Apskričių Konferencijos 
ir Veikla

Visa eilė apskričių jau at
laikė metines konferencijas, 
o kiti dar turės pabaigoj šių 
ir pradžioj sekamų metų. Iš 
konferencijų aprašymo ir 
protokolų matosi, kad pada
ryta daug naudingų nutari
mų. Mes turime penkioliką 
apskričių.

Mes kreipiame atydą ap
skričių valdybų ir kuopų, į 
tai, kad jūsų konferencijų 
nutarimai ir Centro Komi
teto nutariami būtų praves
ti gyvenimam Visi ir visos 
meskimės daugiau į darbą, 
kaip tai: pagalbai mūsų ša
lies karo išlaimėjimui prieš 
barbarišką hitlerizmą, mūsų 
Draugijos tvirtinimui ir 
spaudos platinimui.

Ačiū už Aukas
Dabartiniu laiku turime 

daug svarbių finansinių 
kampanijų. Tai Literatūros 
Draugijos knygų leidimui ir 
Apšvietos Fondui aukų la-» 
bai niažai gauname. Apšvie
tos Fondui gavome nuo se
kamų draugų ir organizaci
jų:

ALDLD 104 kp., Chica
go, prisiuntė per K. Guze- 
vičienę $5.

Pranas Pakalniškis, Mas- 
peth, aukavo A. Fondui 2 
dol.

Vincas Jakštys (Senas 
Vincas), aukavo A. Fondui 
$1.00.

A. J. Pranaitis, Camden, 
i prisiuntė auką $1.00?

ALDLD 64as Apskritys, 
Phila., per A. Lipčius auka
vo $2.00.

Kazimieras Mikolaitis, 
Baltimore, aukavo A. Fon
dui $2.00.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū ir pra
šome ateityje nepamiršti 
Apšvietos Fondo, paaukoti 
pagal jūsų išgalę.

Gavome 386 Naujų Narių
Nuo naujų metų iki lap

kričio 1 dienos, tai yra, per 
10 mėnesių mes gavome į 
Literatūros Draugiją 386 
naujus narius. Juos gavo 86 
kuopos. .Daugiausiai naujų 
narių gavo ALDLD 2 kuo
pa, So. Boston, kuri gavo 17 
naujų narių. Sekanti yra 
ALDLD 52 kp. Detroit, ku
ri gavo 15 naujų narių.

ALDLD 162 kp. Toronto 
gavo 13 naujų narių; 126 
kp. Revelstake — 12; 82 kp. 
Peoria, Ill. gavo 11 naujų 
narių; 113 kp. Hamilton 11 
narių. 1 kuopa, Brooklynb

ir 44 kp. Lowell po 10 naujų 
narių. ALDLD 6 kp. Mon
tello 11 naujų narių; po 9 
naujus narius gavo 19 kp. 
Chicago ir 46 kp. Ottawa; 
po 8 naujus narius gavo 43 
kp. Wilkes Barre ir 98 kp. 
Burlington; 7 naujus na
rius gavo 217 kp. Winnipeg; 
po 6 naujus narius gavo 17 
kp. Shenandoah, 155 kp. 
Worcester ir 185 kp. Rich-/ 
mond Hill. Po 5 naujus na
rius gavo: 4 kp. Portland; 
7 kp. Springfield; 40 kp. Mc 
Kees Rocks; 56 kp. Milwau
kee; 63 kp. Bridgeport; 104 
kp. Chicago ir 21 kp. Wind
sor. Kitos kuopos po ma
žiau.

Todėl dabartinį vajų kiek
viena kuopa privalo pasi
darbuoti, kad gavus kuo- 
daugiausiai naujų narių. Vi
si ir visos į darbą!

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius 

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Naminis Frontas
Vietinių Apylinkių ir Karo Į 

“Skrynių” Vajai

Taikos metu taip vadinami 
apylinkių “skrynių” ir Pašal
pos Fondai yra svarbus pa
grindas mūsų tautinio saugu
mo. Vajai pripildyti tas “skry
nias” suteikė pinigų pri
žiūrėti prislėgtus ir nelaimin
gus kiekvienoj apylinkėj.

Dabar, karo metu, jie daug 
svarbesni mūsų tautos bend
ram saugumui. Nes jie ne tik 
teikia pašalpą apylinkių bied- 
niems, bet suteikia pinigų 
Amerikos kovojantiems vy
rams ir alijantų nelaimingiems 
žmonėms.

Nėra tautinio fondo. Kiek
viena apylinkė renka pinigus 
savo tikslams, kuriuos nu
sprendžia savo vietiniai va
jaus vadai, šie vajai turi su
rinkti $95,000,000 dėl vietinių 
reikalų ir kitą $75,659,000 ka
ro reikalams, iš viso $170,- 
659,000.

Yra dvi pagrindinės priežas
tys dėl vajaus šiais metais.

1. Kada bedarbės nyksta, 
žmonės mano, kad nebereikia 
tolesnės pašalpos.

Bet dėlei karo visokių rū
šių visuomeniniai ir sveikatos 
patarnavimai yra būtinai rei
kalingi, ypač kareivių šeimom 
ir užlaikomiem, ir industrijų 
vietose.

2. Mūsų sunkiai kovojanti 
alijantai Britanijoj, Chinijoj 
ir Rusijoj — ypatingai Chini
joj ir Rusijoj — pasitiki mū
sų duosnumu.v

Jų namai sunaikinti, jų tur
tas žuvo, ir jų šalys kovoja 
desperatiškai juos apsaugoti. 
Mes, Amerikoj, kurių fizinė 
gyvybė dar išvengė pragaištin
go karo, esame jų vienintelė 
viltis.

Mūsų kareiviai — mūsų be
laisviai ir mūsų alijantų be
laisviai priešo rankose — visi 
pasitiki Amerikos privačių pi
liečių dovanoms ir aukoms. 
Nenorėtume, kad kitaip būtų.

Čia paduodame, dėl ko pi- 
Į nigai yra reikalingi:

Jie padeda darbininkams 
karo industrijoj (p 1 a n uoti 
biudžetus ir išrišti kitas namų 
problemas), prižiūri jų vaikus 
(ypač kada motinos dirba), 
suteikia seniems ir jauniems 
sveiko pasilinkslninimo, teikia 
slaugymo ir klinikos patarna
vimus, padeda išrišti šeimų 
santykių problemas.

Jie padeda sustiprinti visuo
menės moralę — ne tik virš- 
minėtais patarnavimais, bet ir 
sulaikydami 'jaunųjų prasižen
gimus; pagerindami blogas 
gyvenimo sąlygas, kurios veda 
prie nesveikatos ir nepasiten
kinimo, mokina pagrindus 
sveiko gyvenimo ir j karo dar
bus sugrąžina senesnius ir ki
tus darbininkus.

Jie sustiprina armijos ir lai
vyno moralę remdami ŪSO 
veiksmus, ir teikdami patarna
vimus kovojančių vyrų šei
moms ir draugams.

Jie padeda karo industrijų 
apylinkėms sutikti padaugini
mus gyventojų skaitliuje. Tą 
atlieka per namų ir kambarių 
užregistravimo vietas; padau
gina sveikatos ir visuomeni
nius patarnavimus; padeda 
naujai samdytiems darbinin
kams priprasti prie naujos vie
tos, ir padeda apylinkėms 
sveikai išrišti ateivių gyvento
jų problemas.

Jie bando sumažinti proble
mas prie armijos stovyklų ir 
kitų militarinių įstaigų.

Agentūros, kurias šie vajai 
remia — apart visų kitų veiki
mų — turi teikti tą priežiūrą, 
kurią visada suteikė nelaimin
giems, turi išrišti sveikatos ir 
visuomenines, problemas pla
navimu ir patarimu, turi studi
juoti ir padėti “pavojaus vie
tom” apylinkių gyvenime, turi 
padėti tiems, kurie neturi rei
kalingiausių daiktų, turi pri
žiūrėti sergančius, užlaikomus 
vaikus, ir kitus nenormalius 
asmenis.

Office of War Information.

Sovietų Mokslininkų Veikla
Nors Hitlerio budeliškas karas "prieš 

Sovietų Sąjungą sulaikė labai daug kitų 
darbų, nes visos šalies jėgos mobilizuo
tos karo laimėjimui, bet Sovietų Sąjun
gos mokslininkai atranda laiko tyrimui 
gamtos turtų ir kitų darbų atlikimui.

Kirovo Industrinis Institutas, kuris 
yra Sverdlovske, ne vien auklėja nau
jus inžinierius ir chemikus, bet atlieka 
šalies turtų ištyrimus. Profesor. Šach- 
ran vadovystėj padaryta nauji išradi
mai lengvesniam geresnio plieno paga
minimui. Atlikta daug ir kitų svarbių 
išradimų. Tarybų Sąjungos kariai kažin kur Stalin grado fronte seka vokiečius užpuolikus

ARE YOU 
puttingTen Per Cento! 
your Income into U.S. 
War Bonds ^Stamps ?
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Tise Role of the Youth
In Battle for Stalingrad

(Wireless to Inter-Continent News)
MOSCOW, Oct. 29, 1942 (ICN).—Komsomolskaya Pravda to

day carries an article by the secretary of the Stalingrad Re
gional Committee of the YCL in which he tells the following 
about the role of the .young workers in the city’s defense:

Stalingrad is a city built by Soviet youth. The inspired labor 
of 70,000 YCLers produced the Stalingrad tractor plant. There 
on the banks of the Volga the young Stalingraders entered the 
road of life; their dreams and hopes and life were born. All 
that is dear and close to them, all their bright memories are 
associated with this sunny city. It is our cradle, our youth, our 
life.

Among the defenders of the city there are hundreds of thou
sands of youthful Stalingraders educated by the YCL. They 
spare neither blood nor life in the defense of their native city. 
Defending the streets,, two Stalingrad YCLers, Nikolai Sarafa- 
nov and Mikhail Chumburov, entered battle against ten Ger
man tanks. They disabled four of the tanks with anti-tank 
rifle fire and bottles of combustible liquid. When the two youths 
had nothing left but a few hand grenades, they attached the 
grenades to their belts and dived under the enemy tanks, pre
ferring death to retreat.

There is a heroic unit consisting almost entirely of Stalin
graders. Scores of YCLers have won distinction there. \ One 
rifle company was suddenly attacked by 12 German tanks. There 
was a moment when it seemed that confusion and dismay would 
gain the upper hand. But then the secretary of the YCL organi
zation, Yakovlev, raised two grenades and rising to his full 
stature, flung them one after the other under a tank. Yakovlev 
fell, riddled by bullets; but he damaged a tank and his courage 
inspired the company. Immediately a shower of grenades des
cended upon the tanks. The young fighters beat back the enemy 
and counterattacking, put the German infantry to flight.

The girls are fighting shoulder to shoulder with the young 
men in defense of their native land. Many who yesterday were 
lathe operators have become Red Cross nurses. Defying bullets, 
they carry the wounded from the battlefield and tend them.

YCLer Nina Taranova, a worker in the Barricady plant, 
saved 28 wounded. The crew of an AA gun, mounted on the 
roof of one shop, was wounded during an enemy raid. Climbing 
to the burning roof, Nina dressed their wounds and carried 
down all the wounded men.

The daughter of a worker in the Stalingrad tractor plant, 
YCLer Dusya Dmitrieva, was detailed by the command on an 
important task. Mortally wounded, she said to her girl friend 
before breathing her last: “I am dying for our Stalingrad.”

An artillery battalion consisting wholly of Stalingrad YCL 
girls heroically defended a bridge at the approaches to the city 
and with equal selflessness fought at the city outskirts. Dozens 
of enemy planes swooped down upon the battery, firing upon 
the crew. Some of them were wounded, some killed; but the 
survivors remained at their posts, firing at the enemy tanks. 
The command awarded Orders and medals to the heroines.

The young workers of the city bravely endured the privations 
caused by the state of siege. At the risk of their lives they 
fought fires, repaired tanks in half-ruined shops, assembled 
guns, produced shells and mines. When a fire broke out in the 
forge shop of a tractor plant, the secretary of the YCL com
mittee, Krasnoglasov, risked his life to save the valuable equip
ment. Other YCLers have defended their shops, fighting fires 
with equal courage and self-sacrifice.

A girl YCL member, Litvinova, was at her machine when a 
few bombs were dropped in the shop. She calmly continued to 
work and instead of the scheduled 30 machine parts she pro
duced 37 parts.

When the enemy closed in on the walls of a tractor plant, 
hundreds of YCLers and other young workers took their place 
in the ranks, and together with the Red army men and older 
workers, and armed with Tommy guns, machineguns, rifles and 
grenades they helped beat back the German attacks.

The city’s.YCLers also engage in “peaceful” activities. The 
inhabitants remaining in the city live in caves and dugouts 
which are safer against air raids. Groups of YCLers make the 
rounds of these shelters to distribute news bulletins of the So
viet Information Bureau and to keep1 the people posted on cur
rent events.

CBS Trio of Opera Stars-

' Soprano Jean Tennyson, Tenor Jan Peerce (left) and Baritone 
Robert Weede (right) sing a rousing trio on “Great Moments in 
Music,” opera series broadcast over the Columbia network Wednes
days from 10:00 to 10:30 PM, EWT. The three artists form the 
permanent singing cast of the program.

.Musical
Notes

By The Trio

School for Democracy is undertaking to collect and publish an album 
of new and unpublished songs for victory. Editorial board for the select
ion is made up of Earl Robinson, composer of the famous “Ballad for 
Americans”; Ellie Seigmeister, composer of many original and beautiful 
songs, who wrote the music for “Doodle Dandy of the USA”; Irwin 
Freundl’ch, instructor of music at the Juliard School of Music; Max 
Goberman, resident conductor of the Brooklyn Symphony Orchestra; and 
Louis Lerman, instructor in creative writing. The War Songs Committee 
announces that they will give careful consideration to all songs submitted 
for testing publication. Songs must be complete, and include both music 
and lyrics. Manuscripts may be addressed to the War Songs Editorial 
Board, 13 Astor Place, New York City. The deadline for material is Dec. 
1, 1942.
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Movie. Shots Slew 74 Nazis
Bette Davis will be Hollywood’s 

first established feminine star to 
become a newsreel editor and com
mentator. In addition to her present 
war relief, bond sale, Hollywood j 
Canteen and screen activities, the 
two-time winner of the Academy 
Award will, after the first of the 
year, become editor of the “Women 
At War” special events section of 
the new Warner Bros, international 
newsreel, now being organized.

Devising photogenic raindrops 
provided a slight headache during 
the making of “George Washington 
Slept Here.” Jack Benny and Ann 
Sheridan, stars of the picture, were 
supposed to stand under a leaky 
roof during a heavy rainstorm. The 
water photographed as just a blur 
—until a small amount of skim 
milk was added. Then each drop 
showed up clearly.

Jerome Cowan and Vladimir So- 
koloff have been signed by Warner 
Bros, to play featured roles in 
“Mission To Moscow,” new Warner 
Bros, film based on the best-selling 
book by Joseph Davies, former U.S. 
Ambassador to Russia. Sokoloff will 
portray the role of Kalinin and Co
wan has been cast as Colonel Fay- 
monville.

Walter Huston and Ann Harding 
portray Mr. and Mi's. Davies in the 
film, with George Tobias, Richard 
Travis, Victor Francen, Barbara 
Everest and Joyce Reynolds in 
other important roles. Michael Cur
tiz is directing.

Immediately after concluding his 
current role for Warner Bros, is 
“Background To Danger,” Peter 
Lorre will fly east to star in and 
to direct his first stage appearance 
in this country. The vehicle is “I 
played The Devil,” a melodrama of 
modern wartime America, written 
by Ernest Pascal. Lorre was a vete
ran star of the stage in Europe, 
but has confined his activities to 
the screen for the past eleven 
years.

George Raft and Brenda Marshall 
head the cast of ‘.‘Background to 
Danger” which is being directed by 
Raoul Walsh.

Edna May Oliver, veteran come
dian of the stage and screen, died 
on November 10, at a hospital on 
her fifty-ninth birthday. She had 
been ill for several weeks of an 
intestinal disorder, which forced 
cancellation of her motion picture 
work and a part in a radio show. 
Edna May Oliver was best known 
for her crotchety spinster roles in 
films. The spinsters she played al
ways had a heart of gold and a 
mushy streak of sentimentality 
which they concealed behind a 
shrewd and officious and critical 
front. The audiences loved it all the 
more when the exterior fell away 
for a moment and the sentiment 
peeked out and maybe a tear fell,

Thru the Mike
Starting next week Xavier Cugat, 

ork leader on the CBS Caravan
Hour, will short-wave a series of

After spending some time in the 
Beth Israel Hospital, in Newark, 
New Jersey, where he was treated 
for a serious leg wound, received 
in the battle of Leningrad, 18 year 
old Konstantine Konstantinov, is 
once again anxious to go into action 
against the Nazi beasts.

He volunteered in the marines a 
year ago when he was 17 and 
fought in (he battle of Leningrad. 
He killed 74 Germans, and alone 
stopped wave upon wave of Nazis, 
spraying death among them, re
pulsing each assault until reinforce
ments arrived and the Germans 
were driven back.

The story young Konstantine told 
reporters at a press-conference ar
ranged by the USSR Consul General 
follows:

I. was out with a scout patrol on 
this day of the battle of Leningrad? 
and as night fell the Germans at
tacked, what they call the “psycho
logical” attack. You do not know 
the “psychological” attack? It is 
horror. They come at you in a 
single line, their faces grinning, of
ten cigarettes, in their mouths. And 
as fast as you shoot them down a 
fresh man steps over the dead body 
and into the fallen one’s place, still 
grinning, still smoking. Always they 
keep coming.

Soon every man in my unit was 
killed except my machine-gun mate. 
Then they got him and I was alone. 
I was so mad I was frenzied. My 
hand grasped the handle of the 
machine gun as if it was soldered 
to it. And I kept pumping the bul
lets into them. Fast as they came 
I kept pumping the bullets in them. 
Oh, but it was great to see them. 
I would start at one end of the line 
and adjust the gun at about chest 
level and then move it slowly to 
the other end of the line. It was 
precision work.

I never thought about anything 
else. I had no fear because 1 had 
no mind to think. Of what can you 
think in such a situation? You 
think only of killing Germans. That 
is what all Russians, all of us think 
of, just killing Germans. And here 
I was killing them and I was happy.

Finally — I do not know how 
long it was—I heard our reinforce
ments coming up from the rear. 
And in a mass attack we drove 
back the Germans.
though the spinster would never 
admit it..

concerts to Latin-Americans under 
the sponsorship of the Rockefeller 
Foundation. The program heard in 
Spanish, shall also feature an inter
view with well known American 
stars who speak Spanish, (Rita 
Hayworth, Margo, Bette Davis, 
etc.) with Cugat acting as emcee.

❖
MARATHON: Bob Hawk’s new 

show, “Thanks to the Yanks,” 
(CBS, Saturdays at 7:30 p. m. 
EWT) is establishing many innova
tions in the audience-participation 
type of show, not the least of which 
is the record held by the genial 
quipmaster himself. Formal com
mercials have been reduced to an 
absolute minimum and Bob is at 
the microphone for a full 28 mi
nutes of the half-hour program.

* * *
Joining the ranks of radio’s fa

mous laughs is the “hah, huh, ha, 
hu” trademark of announcer Ken 
Niles on the Thursday Abbott and 
Costello programs over NBC. Tried 
as an experiment on the first pro
gram, the laugh got an instant 
audience reaction, and has grown 
in popularity with subsequent 
broadcasts. 

:»•
The Revuers, five talented young

sters who satirize in song will share 
guest billing with Lew "Monkeys 
Are Such Funny People” Lehr on 
the Caravan Hour Friday, Nov. 13, 
10:00 p. m. EWT via CBS. The 
Revuers will give their impression 
of a Shubert Operetta. Lanny Ross 
tenor-emce, opens the program 
singing “Wear A Big Broad Smile.” 
Xavier Cugat leads the band in a 
fast arrangement of “Valencia.” 
Georgia Gibbs sings “Everything 
I’ve Got Belongs To You.” Lanny 
and Georgia join in for a medley 
of “Romance,” “I Could Write A 
Book,” and “Isn’t It Romantic?” 
Cugat will play “Hijos De Buda.” 
Herb Shriner, the Hoosier humorist 
will tell more about his big city 
experiences. Vocalist Gibbs feature 
number will be a swing arrange
ment of “Lonesome Road.” Lanny 
will sing “There’ll Never Be An
other You” and Thornton Wilder’s 
Our Town sketch follows with the 
whole cast joining in the finale, 
“We’ll Win Through.”

As a girl she had a fine voice 
and sang in Boston churches. Her 
family was well to do and planned 
to send her to Italy to study, but 
financial reverses impoverished the 
family and Miss Oliver went to 
work. But singing in damp open 
air ruined her voice and she finally 
gave it up at twenty-one years of 
age.

Miss Oliver was beloved by mo
viegoers and will be missed by mil
lions of her admirers.

A jewel worth a million dollars 
is about to be purchased by a col
lect© provided the diamond can be 
cut into 20 smaller diamonds, when 
the representative of the company 
owning the diamond, is killed on
the Shadow program Sunday, ’'Nov. 
15, 5:30 p. m. EWT. The Shadow, 
with the help of Margot, solves the 
mystery in his inimitable way.

Enjoy 4L? Concert Program 
Nearly 2,000 Attended

Another “Laisve’s” concert, which sort of officially opens up the winter 
season of concerts, dances, etc., has come and gone. Last Sunday, No
vember 8th, at Labor Lyceum, a huge audience of almost 2000 attended 
to enjoy the grand program which consisted of the best in singing and 
dancing.

The program was opened by the singing of the local Aido Chorus, 
whose women singers were dressed in their beautiful costumes of long 
black skirts, white blouses with red sashes. After opening with the Star 
Spangled Banner, they sang a song welcoming the guests to an evening 
of fine entertainment (“Sveiki Gyvi Mūs Svečiai”).

The next number on the program was David Tulchinoff, baritone, who 
sang a number of Russian songs, depicting the Russians at war and at 
peace. Mr. Tulchinoff was in fine voice, and the audience enjoyed his 
singing immensely, as he had to sing a number of encores.

One of the most pleasant, surprises of the evening was the newly or
ganized “Balso Trijetas,” under the direction of Bernice L. Shellan. The 
Trio consists of Aldona Klim, Aldona Anderson, and Susan Kazakevich. 
They sang one English song, and several Lithuanian. Their voices blend 
well, and their choice of songs excellent. This was their first public ap
pearance at any of our concerts, ajnd I am sure that their success as at 
this concert will continue. I hope we shall hear them more often.

The first half of the concert was closed with a short talk by Roy 
Mizara, Editor of “Laisve.” He urged all Lithuanians to keep abreast 
with the news of world events, by reading the “Laisve,” a Lithuanian 
daily, which publishes the latest news truthfully. A paper whose “win 
the war” policy is clear and not distorted by discrediting those who are 
doing all in their power to help destroy fascism.

The second half of the program was opened by one of the favorites 
among Lithuanians, soprano Biruta Ramoška, she of that lovely voice 
we never tire of hearing. It seems that each time we hear Biruta, we 
seem to feel that like a fine vintage of wine, she improves with time. 
As usual, she was received by quite an ovation, and had to sing several 
encores among which was an old favorite, “Oi, Mama, Mama!” This she 
sang as only Biruta can. It was magnificent.

The next was our guest from far off Chicago, Ill., Algerd Brazis, lyric 
baritone. As he came on stage, Mr. Brazis was greeted by the audience, 
which was so anxious to hear him. Mr. Brazis has a very fine voice. He 
sang several English and Lithuanian songs, among which was one from 
the opera “Gražina.” Mr. Brazis informs us that he is preparing for the 
opera "Rigoletto,” in the title role. From his singing at the concert, we 
are sure his Chicago audience will appreciate him just as much as we 
all did. We would really like very much to have him back to sing for 
us again at another concert.

The final number on the program was the Russian Dance Group. That 
same group which has been entertaining us for the past five seasons, and 
of which our audience never tires. Their dancing is the finest we have 
ever seen of an amateur folk dance group. That is undoubtedly cjue to 
the fine teacher they have, and to the enthusiasm of the group itself as 
can be seen in their dancing. All four couples get into the spirit of the 
dance, and no matter how many times they have to reappear, their danc
ing never shows the fatigue they ’surely must feel. Their dancing has 
thrilled “Laisve” concert audience for five years, but as many say, “Thę 
program would not be complete without the Russian Dance Group.’ It 
really wouldn’t.

So ended another “Laisve’s” concert, the most “looked forward to” af
fair of the year.

There were many visitors from Connecticut, Pennsylvania, Massachu
setts, New Jersey, etc., among whom were a number of men in uniform, 
who ever though in the armed forces, can’t seem to miss this yearly affair.

trečias Puslapis

World Security Needs
U. S.— Soviet Alliance

More than 25,000 persons jammed Madison Square Garden, while thou
sands crowded the streets around for many blocks, celebrated the 25th 
anniversary of the Soviet Union, on November 8th.

The rally, closing session in a two-day Congress of American Soviet 
Friendship, heard also Soviet Ambassador Maxim Litvinoff, Lieut. Gen. 
Leslie C. McNair, on behalf of Chief of Staff Gen. Marshall, former Am
bassador Joseph E. Davies, William Green, president of the American 
Federation of Labor; R. J. Thomas, Pres, of the United Auto Workers, 
CIO, Senator Claude Pepper, Thomas J. Lamont, chairman of the board 
of J. P. Morgan, and others.

Originally scheduled as a tribute to the Soviet Union on the 25th an
niversary of its founding, the rally turned into a mammoth demonstration 
for American-Soviet collaboration for victory, for extending newly-com
menced offensive action to Europe, and for united action for world peace 
after victory.

More than 22,000 jammed the Garden to capacity. They filled every 
seat and all possible standing space. Between eight and ten thousand 
stood in the rain for blocks around the building as amplifiers brought 
them speeches and the cheers and tumultuous applause of the audience. 
Much of the program was broadcast.

Speaking but a few hours after the announcement of joint British- 
American action in French Africa, Vice-President Henry A. Wallace, one 
of the dozen nationally and internationally famous speakers, hailed the of
fensive as a “second front.” “Conquest of the Mediterranean will open 
the side door to Germany and give us the shortest possible supply route 
to Southern Russia,” Mr. Wallace declared. “We have now reached the 
time when victory can be taken from us only by misunderstanding and 
quarreling among ourselves."

Asserting that there is good reason for America to pay tribute to the 
Soviet Union, Wallace pointed out that Russia has lost in “common cause 
of the United Nations at least 50 percent more men killed, wounded and 
missing than all of the rest of the European allies put together.”

He added to that declaration the fact that the Russian people have 
rendered useless to the German army, “at least 20 times as many Ger
mans as the rest of the allies.”

Wallace paid unstinting praise to the Soviet government. “It is be
cause Stalin pushed educational democracy with all the power that he 
could command that Russia today is able to resist Germany,” he said. 
“The Russian people for generations have had a great hunger to learn 
to read and write, and when Lenin and Stalin gave them the opportunity, 
they changed in 20 years from a nation which was 90 percent illiterate 
to a nation of which nearly 90 percent are able to read and write. 
Russia has had a great admiration for the American system of technical 
education and public libraries. If she can continue during the next 20 years 
the progress made in the past 20, she will surpass the United States.

Former Ambassador Davies, honorary chairman of the Friendship 
Congress, and chairman during most of the ceremonies, compared 
Russia’s Nov. 7 to America’s own Independence Day. “This is the So
viet’s Fourth of July,” he asserted. “We are doing honor to our own 
Fourth of July in honoring the Soviet Union.” He, too stressed, the ur
gency of close collaboration.

Sen. Pepper, leading Democratic Congressional spokesman, brought 
fighting words to back up the President’s message to the rally. Eulogizing 
the Soviets as “gallant people” and "modest heroes and heroines,” he 
continued: “I bring the assurances of the American people through their 
Congress that America at last has exhibited by the events of the last 12 
hours (the West African invasion) that it has the will to fight and that, 
before God and mankind, pledges itself to fight until tyranny shall be 
destroyed in everyone of its hideous forms in every part of the world.”

Ambassador Litvinoff struck perhaps the most solemn note of the af
ternoon, as, last of the principal speakers, he recalled that collective 
security—the policy for which he was the world’s foremost spokesmen—

Blondie Visits an Army Camp, 
Monday, Nov. 16, 7:30 p. m. EWT, 
CBS:

The Bumstead family decide to 
visit Cousin Edgar at an Army 
Camp, on the Blondie program 
Monday, Nov. 16, 7:30 p.. m. EWT 
via CBS. Upon their arrival, they 
find that Cousin Edgar is in the 
Paratroops Diviison, and is about 
to 'make his first jump. As usual, 
things get mixed up, so that it is 
actually Dadwood who makes Ed
gar’s first parachute jump. 

:!•• * *
Thirty thousond “swing shift” 

employees at Lockheed and Vega 
Aircraft Corporations will hear the 
Monday night Orson Welles’ Avia
tion broadcasts, heard weekly on 
CBS, through special reception fa
cilities that are being installed at 
Lockheed and Vega plants.

Amplified speakers have been 
set up in each area of the plants so 
that the. 4:00 to midnight workers 
can hear the west coast broadcast 
which airs during their lunch time.

The audience probably will be 
the largest single group ever as
sembled to hear a broadcast.

* * :«
Radio versus parental authority 

is the problem facing Mel Blanc, 
many-voiced actor who divided his 
time between The Great Gilder
sleeve and Abbott-Costello pro
grams over NBC. Blanc’s four year 
old son, Noel, always catches his 
pop’s broadcasts, which means that, 
sometimes, Noel tunes in an ad
vance program so he’ll be sure to 
catch his old man on the follow
up.

The other day, Noel caught a 
psychologist in the midst of ad- 
viisng parents how to control their 
offspring. Consequently, next time 
Blanc was readying himself to ad- 
piinister a spanking, the four year 
old stopped him short by asking:

“Pop, are we supposed to believe 
what we hear on the radio?”

Our

2nd LIEUT. PETER CHEPAS

Blanc thoughtlessly said yes, 
whereupon the youngster cracked:

“Then let’s just forget this 
spanking. The man on the radio 
said spanking was bad child psycho
logy.”

* * *

Celebrating the 167th anniversa
ry of the U. S. Marine Corps, Lt. 
Col. I. C. Stickney, of the U. S. 
M. C. appeared on o recent CBS 
Stage Door Canteen program with 
this short story about the Marines:

Seems a Marine Colonel, last 
week, sent this cryptic dispatch 
from Guadalcanal: “We were at
tacked yesterday in force by the 
Japanese. We suffered 87 casualties. 
Two thousand Jap bodies present 
a disposal problem.”

would have prevented “each and every act of international aggression, 
beginning from 1931 and crowned by the present war.”

He expressed the hope that lessons for present and future would be 
drawn through acknowledgement of this mistake. Like ‘Vice-President 
Wallace, he stressed the urgency of friendship between the USSR and 
the United States for victory and for solution of post-war problems.

Speaking for 6,000,000 CIO members, Mr. Thomas declared that had 
it not been for the courageous Soviet armies, “The cause for the United 
Nations might today have been a lost one.”

Mr. Green called for heightened production for victory, expressed labor’s 
determination that the government ship aid to Russia “in full measure” 
and expressed the hope that a full-fledged offensive is in the making.

“These Are
Boys'r

This month, November, marks the 
second year of Peter’s service in 
the United States Army. He was 
one of the first boys of the B’klyn 
Aido Chorus, or Masjjeth LDS 
Youth Branch to be inducted. He' 
was a very active member of both 
these organizations.

Good luck Peter! We are proud 
of you, as we know you are in 
serving in the United States army!

JWARi)

**Nol only a firebug, Sergeant—he uses GASOLINE."
—Drawn for DM t ton of Information, O. E. Af.
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kiai, todėl ir skubinuosi iš khl- bių pasaulyj žinių. Lknkykit 
nd pranešti. susirinkimus. Didžiuma pagei-

karo kalti-
Pirmesnis

(Pabaiga)

Tame peri j ode socialisti
nė armija, po pasekmingu 
jos medžiaginių ir strategi
nių veiksmų, ačiū socialei 
strategijai, kasdien augs, 
tuo pačiu kartu, kada fa
šistų jėgos nuolatos mažės. 
Armija socializmo ir paci
fizmo nuolatos pasipildys 
naujomis jėgomis, besiver-i 
žiančiomis į kovą, naujomis 
divizijomis. Fašizmo armi
ja po kiekvienos kovos vis 
daugiau nustos divizijų, po 
prievarta mobilizuotų. Pro
letariato ir taikos šalininkų 
rezervai, aišku, yra didesni, 
kaip fašizmo, 
ninko rezervai,
pozicinis karas pavirs į 
greitai besikeičiančias sta
dijas karo, kada pirmynei- 
ga prigulės ne vien nuo 
pėstininkų ir mechanizuotų 
jėgų spartos, bet ir nuo 
spartos revoliucijos lieps
nos.

Socialistinė ir taikos ar
mija nieko nenaikins ir. nie
ko nepavergs, bet visur bus 
išgelbėtoja ir išlaisvintoja 
pavergtųjų. Jai einant gi
lyn į fašistų šalį, neišven
giamai organizuosis jai pa- 
gelbinės armijos, kurios ka
ro eisenoj susijungs su ja' 
kovos lauke. Tai bus savo 
rūšies naujas “napoleoniz- 
mas,” bet tai bus taikos 
“napoleonizmas,” prie šas 
karo, kur taikos šalininkai 
draugiškai paduos vieni ki
tiems ranką ir žmoniją iš
gelbės nuo fašistų čumos: 
išlaisvins kiekvieną tautelę 
jo paties šalyj ir suteiks 
laisvę.

Negalimą ir būtų pirmlai- 
kinis iš anksto bandymas 
numatyti kryptį to išlais
vinto judėjimo. Atrodo, kad 
pietinėj fašistų srity j, išil
gai Dunojaus upę ir Karpa
tų kalnus sukilimas prasidės 
anksčiau, nes ten nacionalis 
ir socialis masių pavergi
mas didesnis (Dunojaus 
tautos, ukrainiečiai valstie
čiai Galicijoj). Bet vyriau
sias socialiai- karinis išsto
jimas prieš fašistus įvyks 
pačioj Vokietijoj ir tai bus 
ketvirta karo stadija.
Ketvirtoj Stadijoj Prasidės 

Didžioji Prieš-fašistinė 
Revoliucija

N e 1 a i m inga Vokietijos 
liaudis, Hitlerio atvesta prie 
pražūties kranto, kurios pa- 
vojun pastatytas visas poli
tinis ir ekonominis gyveni- 
ihas ir net fizinis išnaiki- 
ilimas, sukils, kaip ji sukilo 
1918 metais, bet šiuo kartu 
sukilimas bus daug energin
gesnis ir galingesnis. Taika 
— bus jo pirmas obalsis; 
laišve — antras, bet tikru- 
mdj jie abu lygūs. Liaudis 
tarpe fašizmo it karo skir
tumo nematys ir revoliucija 
prieš fašizmą ir prieš karą 
susilies į vieną galingą jėgą.

fe e vo 1 iucijos vadovybė, 
kaip visada, bus darbo kla
sės rankose, kuri sudaro ge
riausią liaudies priešakinę 
dalį. Bet šiuo kartu paskui 
darbininkus eis ir smulkioji 
buržuazija, ir tame bus 
skirtumas nuo to, kas Vo
kietijoj buvo pirmiau. Buvę 
Hitlerio šalininkai, raštinių 
darbininkai, smulkūs pirk
liai, valstiečiai ir inteligen
tai, kuriuos per metų metus 
apgaudinėjo, iš kurių tyčio
josi ir juokėsi, tada akivaiz
doj mirties veido maršuos 
petys į petį su revoliuciniais 
darbininkais, taip, kaip Ru
sijos valstiečiai ir kareiviai 
•maršavo lapkrityj 1917 me-

Ernest Henry 
tais išvien su proletarais 
vadovystėj Lenino.

Ir taip šios apvienytos re
voliucinės darbininkų klasės 
ir smulkios buržuazijos jė
gų Vokietijoj bus užbaig
tas ciklas, kuris prasidėjo 
tragiškame skilime tarpe 
šių dviejų jėgų laikotarpyj 
1918-1933 metų, ir tik tada 
birželio 30 diena, 1934 me
tų, (kada Hitleris žudė 
Rtemmo grupę), bus pilnai 
atmokėta...

Revoliucija prasidės nė 
Vokietijoj, kur ji nuo pir
mos karo dienos bus ruošia
ma ir organizuojama nele- 
galio anti-hitlerinio judėji
mo, jos programa turės vy
riausiu tikslu — paimti po
litinę galia ir tatai atsiekti 
per ginkluotą sukilimą prieš 
Hitlerį. Ji išsiplės ir pačioj 
nacių armijoj, kuri bus ka^ 
ro frontuose, nes armija 
juk yra dalis liaudies. Anti
fašistai jaunuoliai ir vyrai 
kariai, tame skaičiuje kai 
kurie ir fašistinių organiza
cijų nariai, kurie bus mobi
lizuoti ir su pradžia karo 
pasiųsti į frontą, sukils. Jie 
atsuks jiems duotus durtu
vus ir kulkasvaidžius prieš 
savo tikruosius priešus. Jie 
tada atkeršys hitlerinin
kams už sausio 30 dieną, 
li933 metų ir už birželio 30 
dieną, 1934 metų ir už patį 
karą. Štai, kaip užbaigs 
fašistų armija savo didžiulį 
“Kryžiaus Karą.” Gaisras 
užsidegs jos užnugary j, 
priešai atsiras jos pačios ei
lėse.

Penktoji Stadija — Hitlerio 
Galas

Prasidės penktoji ir pas
kutinė stadija — Hitlerio ir P^ment 
jo pagelbininkų bėgimas. 
Didžiulė fašistų armija ne
bus paprastai sumušta1, su 
ja atsitiks kas sudėtinges
nio ir mažiau laukto. Ji pa
ti suskils į dvi griežtai prie
šingas armijas, kurios mesis 
viena ant kitos. Didžioji jė
ga — ginkluota liaudis — 
reikalaus taikos ir ją gaus. 
Fašistų maršalai, majorai ir 
žandarai bėgs ir bėgs taip, 
kaip dar niekas pirmiau ne
bėgo, bėgs nuo savo priešo 
ir bėgs nuo savo pačių ka
reivių! Bet jie netoli galės 
bėgti.

Pasaulis dar niekados ne
buvo liudininku tokio sumu
šimo, kokio susilauks konti-» 
nentalė fašistų armija. Pa
kol pusdievius “naujos tvar
kos” mes nuo jų aukštybių, 
kol buvę Hitlerio “napoleo
niškos” armijos kareiviai 
šaudys komandierius, kol 
Vokietijoj bus iškelta lais
vės vėliava ir naujos teisy
bės, — dalis buvusios fašis
tinės armijos susijungs su 
socialistine armija tam, kad 
organizuoti pasaulį ir atsi
stoti jo apsaugoj. Tada jau 
daugiau nebus nei “Hitleris 
prieš Sovietų Sąjungą,” nei 
“Hitleris virš Europos,” kas 
tikrumoj vienas ir tas pats, 
nes pasaulis nedalinamas. 
Paims viršų taika ir laisvė 
— ant barbarų ir naikinto
ju-

Svarbūs Prahesimai
Lapkričio 27 dieną, visi lie

tuviai atsiminkit, Convention 
Hall, rengia Russidn War Re
lief, Inč. ir U. S. Treasury De- 

“Stalingrad Night” 
(Stalirigrado Naktį). šiame 
parengime dalyvaus aukšti 
Jungtinių Valstijų, valdžios 
pareigūnai, kaip tai, Cbrdel 
Hull, pagarsėjęs republikontį 
kandidatas ant prezidento 
Willkie. Bus Charlie Chaplin 
ir kiti žymūs žmonės.

Programa susidės iš radijo, 
scenos, judžių žvaigždžių. Dai
nuos rusų suvienyti chorai ir 
gros balalaikų orkestrą; kariš
kas benas bus. Tikiėtai plati
nami iš kalno. Parengimas 
įvyks 8 vai. vak.

Ant šio parengimo išpar- 
duos ir išpirks daug Jungtinių 
Valstijų bonų. Lietuviai norin
tieji nusipirkt J. V. bonų, nu- 
sipirkit ant šio parengimo, 
kad parengimas sukeltų didelę 
sumą pinigų šios šalies val
džiai. Taipgi pagelbėkit pini- 
giškai, kiek tik galit Rusijos 
pagelbai.

Visi į pagelbą Suvienytoms 
Tautoms.

susirinkimus. Didžiuma pagei
dauja laikyti susirinkimus sek
madieniais, nes į juos daugiau 
lankosi. Rep. S.

pietų iš stoties WTTM. Pra
kalba bus pasakyta ryšyje su 
paminė j ama rusų revoliucijos 
25 metų sukaktim.

Rep.

r

Išvertė D. M. š.

LLD 6-to Apskričio Svarbūs Reikalai
Lapkričio 8 d. LLD 6-to Ap

skričio komitetas turėjo savo 
pirmą posėdį po konferenci
jos, į kurį atsilankė didžiuma 
komiteto narių ir keletas drau
gų su gerais norais veikti ir 
patarti. Komitetas gyvai ap
svarstė iš eilės visų 6-tam Ap- 
skrityj kuopų padėtį ir nusita
rė dėti daug pastangų, kad 
pakelti ir sutvarkyti visų kuo
pų veikimą.

Todėl apskričio komitetas 
kreipiasi į visas kuopas, esan
čias 6-to Apskričio ribose, kad 
kaip tik gausit pranešimus nuo 
apskričio sekretoHaus, ką ii’ 
kaip turime pradėti veikti,

kad pakėlus ir paauginus kuo
pas ir visą apskritį, tuoj duo
kite greitą atsakymą sekreto
riui ar kitam apskričio komite
to draugui. Neatsakykit vien 
tylėjimu. Duokit greitą atsa
kymą, kad ir trumpinusį. Ko
operuokite su komitetu, o ko
mitetas turi išsidirbęs veikimo 
planus ir su jūsų kuopos val
dyba, bei kitais draugais, pa
dės jūsų silpnai gyvuojančią 
kuopą sustiprint, padaryt 
veiklesne.

Apskričio sekretoriaus ant
rašas: J. B., 3238 Teesdale 
St., Phila., Pa.

PITTSBURGH, PA streikas buvo baigtas. Darbi
ninkai sugrįžo į darbą lapkri
čio 9 d.

Trenton, N. J
Galite pasiklausyti per 

diją labai rimtos prakalbos, 
kurią pasakys Komunistų Par
tijos Mercėr County sekreto
rius Manuęl Cantor. Jis kalbės 
temoje: “What Can We Learn 
From Our Soviet Ally?” Kal
bės šį sekmadienį 1 vai. po

i'a- nimBonlt
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys! 
BUY WAR BONDS

spauda, prakalbos ir 
apšvietė tūkstančius 
ne tik šioj • šalyj, bet

SVARBIOS KNYGOS

( . I

Pirmos Lietuvių Prakalbos
Lapkričio 29 dieną, Lietuvių 

Tautiškoje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė., rengia ALD 
LD 10 kp. prakalbas, kalbės 
“Vilnies” redaktorius F. Abe
kas iš Chicagos. Jis kalbės 
svarbiais dabartinio karo ir 
apsigynimo klausimais. Tai 
yra labai svarbus momentas 
klausyti aiškinimų ir duoti 
įvairius klausimus kalbėtojui, 
kad viskas paaiškėtų. Visi lie
tuviai prašomi garsinti ir vie
nas kitą paraginti.

Kalbes Earl Browder
Gruodžio 10 dieną kalbės 

Earl Browder, Market St. 
ARENA — 46th ir Market 
gatvių, 8 vai. vak. Visi žino 
Browderi, kaipo žymiausį 
Amerikos Komunistų Partijos 
vadą, rašytoją, gabiausį kal
bėtoją. Jis į tą trumpą laiką 
jau parašė dideles dvi knygas.

Browderis važinėja su marš
rutu po visas Jungtines Vals
tijas. Ant šių prakalbų 
pat išgirsit daug svarbių 
kinimų. Browderis juos 
kiai analizuoja. Įžanga 
ir aukščiau.

Prie to, bus iš 100 narių 
choras, gros leitenanto Fran
kels benas.

Dažnai lietuviai rūgoja, kad 
nebūna pranešta svarbūs įvy-

taip 
aiš- 
pui- 
29c.

Visokios Nadjiėnos
Lapkričio 1 dieną buvo lai

kytas susirinkimas LDS 160 
kuopos savo name, 1320 Med
ley St. Susirinko pusėtinai na
rių. Susirinkimą atidarė vice - 
pirmininkas J. D. Lekavičius. 
Iššaukus viršininkų vardus, 
pasirodė, kad į susirinkimą 
neatėjo iždo globėja H. Ka- 
rienė ir ligonių prižiūrėtojai 
M. Velienė ir Jo. Kudzis.

Iš raportų pasirodė, kad 
nieko nenuveikta. Užsimokė
jus narines duokles, leista pa
kalbėti svečiui St. Dociui iš 
Courtney, Pa., 105 kuopos pir
mininkui. Kalbėdamas priminė 
armijon išeinantį J. D. Lekavi
čių. Visi jam vėlino geriausio 
pasisekimo. Taipgi pats karei
vis Lekavičius ištarė kelis žo
džius. Pirmininkas K. Kairys, 
ir sekr. j. Monskiš patarė būti 
drąsiu kareiviu, riiUšti neprie
telius.

Pb tam turėta užkandžiu ir 
gėrimų, taipgi muzika. Tai 
buvo gražioj J. D. L. išleistu
vės.

Lapkričio 4 Sieną sustreika
vo darbininkai didžiųjų krau
tuvių, kaip Gimbels, Kauff
man, Siders. Sustreikavo kel
tuvų vairuotojai ir klerkos. 
Reikalauja didėšilių algų. Bet 
įsimaišė valdžios taikytojas ir

Lapkričio 15 dieną visi ren
giamės prie dvejų prakalbų. 
Nuo 2 vai. po‘pietų “Vilnies” 
redaktorius F. Abekas kalbės 
M. Draugijos svetainėje, Soho 
dalyje. O vakare viduryje 
miesto kalbės Earl Browderis. 
Jis kalbės Nixon Teatro svetai
nėje. Jo prakalbos prasidės 7 
vai.

Visi būkite abejose prakal
bose, išgirsite daug naujo.

Pargrįžo iš ligoninės Dovy
dienė ir senutė Ramanauskie
nė. Jaučiasi kiek geriau po 
operacijų. Velinam joms grei
tai pasveikti. Dovidienė yra 
LDS 160 kuopos narė.

VI. Sadausko sūnus atrašė 
tėvams laišką, kad jis jau ran
dasi Anglijoje. Laimingai pa
siekė Angliją ir yra sveikas.

Taipgi M. Velienės sūnus 
išsiųstas Europon, bet nežino 
kur. Tėvai yra LDS 160 kp. 
nariai.

Pasimirė M. Vizbarienė, iš 
Duquesne, Pa. Ji yra sesuo 
Prano ir Vinco Valkaučių iš 
North Sidės. Buvo 68 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos pkejo 
Perna varo parapijos, Kauno 
rėdybos. Palijo vyrą, tins sū
nus ir tris dukteris. Viši jau

ženoti. Gyveno šiame krašte 
labai ilgais Palaidota lapkričio 
5 dieną su bažnytinėmis apei
gomis.

Lapkričio 8 dieną įvyko su
sirinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 87 kuopos. Organi
zatorius Martinas nepasirodė. 
Bet susirinkimas vistiek įvyko. 
Iš raportų pasirodė, kad yra 
užsimokėjusių duokles 30 na
rių. Kuopa paaukavo iš iždo 
$5 dėl Ispanijos kovotojų iš
laisvinimo. Taipgi pasirodė, 
kad ant blankų draugai jau 
yra surinkę apie $20. Netru
kus pasiųsime.

Nutarta atsilankyti į Mote
rų kliūbo susirinkimą ir pasi
tarti apie mezgimą ir siuvimą 
dėl Raudonojo kryžiaus ir ka
reivių.

Mūsų kuopoje, kaip ir ki
tur, nariai labai apsileidę, sė
di namie, neateina į susirinki- 
mtis. Tai didelis apšileidithaš.

D. P. Lekavičius.

Dabar Eina “Laisvės” ir 
ALbLD Vajai

Jau plačiai buvo rašyta apie 
“Laisvės” ir ALDLD vajų. La
biausiai mes visi vajininkdi Va
ginom ir dabar pakartotinai 
raginam: gaukit nors po vie
ną naują skaitytoją ir jį pa
siuskit Philadelphijos, vajaus 
vardu į “Laisvę.” Mes tikrai 
laimėsime vajų, jei bus gauta 
datigiau naujų skaitytojų. 
N'auji skaitytojai duoda dau
giausiai pointų. Atnaujinti rei
kia kuo greičiausiai ir visiems 
reikia j ieškoti naujų skaityto
jų, o jų gali gauti,- ypatingai 
šiais laikais, nes visi gerai už
dirba.

Mūsų 
ALDLD 
lietuvių
pietų Amerikoje, Kanadoje ir 
kitur. Dėka ūpšvietai, mūsų 
skaitytojų skaičius auga kas 
metai. Daug yra “Laisvės” 
sakitytojų, kurie lengvai pra
leidžia laiką per visus metus, 
na, o laike vajaus labai leng
vai būtų galima surasti laiko 
ir gauti naują skaitytoją. Tai 
būt gražiausiai atliktos parei
gos.

Atsiminkit, kada karas pa
sibaigs, iš Lietuvos ateis daug 
žinių, daug svarbių laiškų, ku
rie patvirtins idiotiškų nacių 
barbariškus darbus, kurie pa
tvirtins lietuviškų smetoninių 
pardavikų niekšystes. Išgirsi
me mes daug naujo ir teisy
bės. O kas tas žinias teisin
giausiai perduos? Mūsų spau
da — “Laisvė” ir * “Vilnis” ; 
mūsų leidžiamos brošiūros ir 
knygos. Lietuviški juodieji fa
šistai iš “Naujienų,” “Kelei
vio,” “Draugo” meluos, kaip 
kad jie dabar meluoja už pi- 
nigišką biznį ir mulkinihią 
lietuvių, šie parsidavėliai yra 
Hitlerio agentai ir aukščiau
sios reakcijos šalininkai prieš 
darbo žmones. Mūsų spaudos 
žmonės juos žino, kaipo kla
sinius priešus ir mūsų senos tė
vynės pardavikus. Suvienytos 
tautos laimės šį karą ir fašiz
mas bus išnaikintas iš visų pa
saulio kampų.

Svarbus Susirinkihias
Ateinantį sekmadienį, lap

kričio 15 d., yra šaukiamas vi
sų darbininkiškų organizacijų 
susirinkimas, Liaudies Name, 
2:30 vai. po pietų.

Visi matot iš koresponden
cijų, kiek yra svarbių reika
lų apsvarstyti.

Prie to, jau nutarėm rengti 
“Laisvės” bankietą ir svetai
nės j ieškojimo komisija 
išrinkta. Manoma, kad ji 
teiks raportą.

Daug pageidauja turėti
kusijas. Jas irgi galima turėti 
greit Užbaigus susirinkimą ar
ba nusitart liuosu laiku. Ma
tot, yra svarbių nuotikių, svar-

yra
pa-

dis-

Tapkite Piliečiais
NaujA labAi natidingei 

khygelė lietuvi^ ii* anglų 
kalbose su pamokinimais 
kaip prisiruošti tapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Kaina 25c.

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tudjaii įsigykite tą kny
gelę ir rlioškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
vės” knygyiie.

“LAISVĖ”
427 Lorimėr Street, 

Brooklyn, N. Y.

Dėl Drabužių Sovietam
Surinktis nbšibtuš dkabužiitš hukentėjilsiems huo na

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

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHbUSfc
22 W; 21St St; Nėfr YdLk City, N. Y.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE 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 srivo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, 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.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 UŽ egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA--LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.0*0.

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.

Bešvfatdntis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 prišlaptų. kairia 50c.

Vokiškieji Grobikai --- Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

RAfeAšE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruoždi iš Lietuvos karų su vokiečiais mio 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina idc.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAšklAbfclUŠ

, Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La- • 
bąi svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apstobus 
aroa apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gaušite vaištų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vašaros sezonu tik 75ci
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“Laisves" Administracija
427 LoHtner St Brooklyn, N. Y.

New Yėrko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite ši 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.



Penkta d., Lapkričio 18, 1942

Sovietiniai Kovotojai Užėmė Pakraščius Vienos 
Apgyventos Vietos; Šauniu Žygiu iš Oro Sunai
kino bei Sužaloio 23 Naciu Lėktuvus: Užmušė 

dar bent Tūkstantį Hitlerininkų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 12. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Mūsų kariuomenė lapkr. 11 d. kovėsi su priešais 

Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir į 
pietų rytus nuo Nalčiko.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atrėmė kelias 
priešų atakas ir sunaikino apie 200 jų. Mūsų artile
ristai nutildė keturias priešų kanuolės, 17 mortirų ir 
kelis kulkasvaidžius ir sudaužė vienuolika priešų ka
nuolių lizdų ir fortukų. Penki vokiečių orlaiviai buvo 
nušauti žemyn.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietiniai kariuo
menes daliniai atakavo ir užėmė vienos apgyventos 
vietos pakraščius. Tapo sunaikinta apie dvi kuopos 
hitlerininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė darė 
veiklius žygius. Žiauriose kautynėse mūsų tankistai 
sunaikino tris priešų tankus, keturias baterijas jų 
prieštankinių kanuolių, tris baterijas mortirų ir tam 
tikrą skaičių trokų ir nušlavė apie kuopą priešų pės
tininkų.

Sovietiniai Juodosios Jūros lakūnai užpuolė priešų 
orlaivių stovyklą. Mūsų bombanešiai perskrido per tą 
stovyklą penkis-šešis kartus; tada mūsų atakos lėk
tuvai puolė priešų švyturius ir priešlėktuvines kanuo- 
les. Tuoj po to, sovietiniai parašiutistai iššoko iš savo 
transporto orlaivių,, padegė orlaivius priešų stovyklo
je ir paskui pasišalino, sugrįždami atgal per fronto li
niją. 13 vokiečių orlaivių buvo sudeginta ir 10 kitų 
labai sugadinta.

27,000 pėdų aukštyje arti Guadalcanal salos. Vienas 
priešų -lėktuvas tapo nušautas žemyn.

Jungtinių Valstijų kariuomenė su savo orlaivių pa
rama tęsė ofensyvius veiksmus prieš japonus rytinia
me ir vakariniame sparnuose mūsų pozicijų Guadal
canal saloje.

Pavakarėj Jungtinių Valstijų lėktuvai atakavo pen
kis priešų karinius laivus naikintuvus į rytus nuo New 
Georgia salų. Nepastebėta, kokios buvo pasekmės.

Paskutiniai pranešimai sako, jog buvo sunaikinta 16 
japonų lėktuvų (o ne 12) žygyje, kuris buvo paskelb
tas laivyno departmento pranešime num. 186.

"LAISVES" VAJUS

Libijoj Naciai Vis Bėga, 
Kiek Įkabindami

Cairo, Egiptas, lapkr. 12. 
— Anglų kariuomenė atvi
jo iš Egipto bėgančius vo
kiečių armijos likučius iki 
Gambuto Bardios, Libijoj. 
Anglai nušovė žemyn 23 
vokiečių ir italų orlaivius. 
Anglų bombanešiai ardo 
bėgančių priešų trokus ir 
kitus įrengimus ir šimtais 
žudo hitlerininkus.

London. — Anglų politi
kai spėja, kad Hitlerio įsi
veržimas į Vichy Franciją 
sukels visus francūzus ko
von prieš nacių jungą.

Washington. — Numato
ma, kad pabrangs drabu
žiai.

Pittston, Pa.

Maskva, lapkr. 11. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sake:

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariai vedė smarkų 
mūšį su priešų pėstininkais ir tankais vakar per išti
są dieną. Buvo nukauta 300 vokiečių, išmušta iš vei
kimo 12 jų tankų ir padegta 9 kiti.

Vakariniame fronte ugnim iš šautuvų ir kanuolių 
tapo užmušta apie 300 vokiečių. Sudaužyta 23 priešų 
apsidrūtinimai apkasuose ir išvaikyta kelios grupes 
priešų žvalgų. Priešlėktuvinės mūsų kanuolės nukirto 
žemyn penkis vokiečių orlaivius.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
drai su Matačiunu); J. Grybas, Norwood, Mass.

Į vajų įstojo A. Venskevičienė, Cambridge, Mass., ir 
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė po naują skaitytoją:
J. Jasiūnas, Brooklyn, N. Y., ir Jos. Šemeta, West Hav
en, Conn. Širdingai ačiū!

Laukiame daugiau naujų skaitytojų nuo pavienių 
prenumeratorių.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskiene, Newark, N. J.............................
Svinkūnienč ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 
Philadelphijos Vajininkai ..................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. ...............................
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. . 
S. Puidokas, Rumford, Me. ..................................
J. Mockaitis, Bridgeport, Čonn................ ............
J. Blažionis—R. čiulada, Lowell, Mass.................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn..............................

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 54613 ■ 7
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 526
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J...................... ..................... 512
J. Yaskcvičius, Hudson, Mass,. 506 
J. Rudmanas, Novu Haven, Conn. 460 
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 444
Baltimorės Vajininkai ..............  435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432 
J. Burba, So. Boston, Mass.
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 
J. Margaitis, Windsor, Conn .... 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.
J. Bimba—J. Matačiūnas, 

Paterson, N. J.....................
J. Grybas, Norwood, Mass........
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y.......................
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 

M. Urba, Easton, Pa..................
Šlekaitis, Scranton, Pa........
Valinčius, Pittston, Pa..........
Marshall, Torrington. Conn. 

J. Martin, Pittsburgh, Pa......
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144

Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144 
Kupstas, E. St. Louis, Ill...
Buknys, Brooklyn, N. Y........
Totorėlis, Hartford, Conn....
Balčiūnas, B’klyn, N. Y........

A. Vinckevičius, Stoughton, Mass.
R. Mizara,' Brooklyn, N. Y........
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
J. Simutis, Nashua, N. II..........
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
M. Smitravičieųė, Detroit, Mich 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 
M. Poderis,« Wilkes-Barre, Pa. 
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
M. Slekienė, Gardner, Mass......
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass.............................................
Geo. Urban, Braddock, Pa..........
L. Pruseika, Chicago, Ill............
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.

M. Solomskas, Brooklyn, N.Y. 
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Solomskas, Brooklyn, N. Y. 
Cibulskienę, Nanticoke, Pa. 
Klimas, Richmond Hill, N.Y. 
Sinušas, B’klyn, N. Y............
Jočionis, Detroit, Mich.........
Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
Kaulinis, Maspeth, N. Y........
Barkus, Ozone Park, N. Y.

"Laisvės" Administracija.

Anglai Suvarė Daugiau 
Fašistų į Varžą

Cairo, Egipte, lapkr. 11. 
— Anglai suėmė visus vo
kiečius, kurie dar buvo už
silikę Sidi Barrani, Egipto

Šis tas apie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 12 Apskri
čio metinę konferenciją, kuri 
įvyks lapkričio 1’5 d. Scran- 
tone ir prasidės 11 vai. ryte. 
Konferencijos adresas 134 W. 
Market St. Po konferencijos 
įvyks vakarienė toje pačioje 
vietoje.

Originaliai konferencija bu
vo šaukiama lapkričio 22 d., 
bet kadangi tą pačią dieną 
Wilkes Barre įvyks LDS 10 
Apskričio bankietas, tai mūsų

konferencija tapo atkelta vie
ną savaitę anksčiau.

LLD 12 Apskričio komiteto 
susirinkimas įvyko lapkričio 6 
dieną pas draugus Rudzevi
čius. Dalyvavo šie nariai: M. 
Pacenkienė, R. Radišauskienė, 
D. Rudzevičienė, M. Bagu- 
žauskas ir M. Kalauskas. Sek
retoriaus nebuvo, nes sakė ser
gąs. Todėl nebuvo galima pa
daryti pilną atskaitą iš spalių 
18 dienos parengimo bei kon
certo. Kaip buvo garsinta, kad 
pusė pelno eis “Laisvei,” tai 
“Laisvė” irgi norėtų žinoti, ko
kios buvo pasekmės. Publikos 
koncerte buvo gerokai. Darbi
ninkai, dainininkai ir muzi
kantai patarnavo veltui. Po 
koncerto valgėm, gėrėm ir 
katrie jaunesni, šokom. Taigi, 
koncertas puikiai pavyko. Pel
no turėtų būti arti penkiasde
šimt dolerių.

M. Kalauskas.

Francūzų Admirolas Darlan Įsakė Jiems 
Nustot Kariavus prieš Amerikiečius 

Visoj Francūzy Šiaurinėj Afrikoj

....31<?
307
240
208

198
192
186

P.

A.
P.

186
175
164
159
156
154
154
154

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, lapkr. 11. — Karo departmento prane

šimas 237:
ŠIAURINĖ AFRIKA

Francūzų admirolas Francois Darlan (nelaisvėn pa
imtas vyriausias Vichy Francijos karo jėgų koman- 
dferius) išleido įsakymą visiem komandieriam Francū
zų šiaurinėje Afrikoje, taip pat ir Morokkoje, nustot 
kariavus. Tą įsakymą jis davė po pasitarimo Alžyre 
su Amerikos generolu Marku W. Clarku, atstovaujan
čiu generolą Dwightą D. Eisenhoweri, vyriausią talki
ninkų jėgų komandierių.

Kasablankos srityj francūzų armijos jėgos pasidavė.
Granų miesto gyventojai entuziastiškai sveikindami 

pasitiko mūsų kariuomenę. Buvo apsikeista visais ka
ro belaisviais. Išleista patvarkymai vietinei civilei 
valdžiai, kad ir toliau eitų savo pareigas. Komandie- 
rius mūsų centralinių karo jėgų, generolas Lloyd R. 
Fredendall, kurio kariuomenė nugalėjo Grano pasi
priešinimus, įsakė palankiai elgtis su visais tais, kurie 
priešinosi Jungtinėms Valstijoms, nes taip yra bendrai 
nusiteikęs vyriausias komandierius (gen. Eisenhower).

Per laiks nuo laiko pasikartojusias atakas Alžyro 
srityje buvo nušauta žemyn 16 Ašies orlaivių. Bougie 
dabar yra užimtas talkininkų jėgų.

A.
P.

p.
E. 
M. 
A.
P.

J.

Amerikiečiai Tebeveda Ofensyvą prieš 
Japonus Saliamono Salose; Sužalojo 2 

Priešų Laivus; Sunaikino 24 Orlaivius
Washington, lapkr. 11. — Laivyno departmento pra

nešimas 188:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkr. 9. Jungtinių Valstijų armijos orlaiviai su
naikino septynis japonų Zero vandęn-lektuvus per ata
ką Holtz Įlankoje, Attu saloje. Nebuvo pasipriešinimų 
iš japonų pusės ir visi mūsų orlaiviai sugrįžo,

Jungtinių Valstijų armijos bombanešiai atakavo ir 
sužalojo du japonų prekinius laivus ties Kiška. Ugnim 
iš japonų priešlėktuvinių kanųolių buvo sužeistas vie
nas mūsų lėktuvas, bet visi mūsų orlaiviai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Lapkr. 10. — Du amerikiniai Grumman Wildcats 

lėktuvai smigo į penkiolikos japonų Zero .lėktuvų būrį

2354
1908
1843
1752
1432

987
795
728
684
658

pusėje.
Anglai vejasi bėgančias 

nacių ir italų armijas jau 
per pačią Libiją, bent 301 
mylių į vakarus nuo Egipto 
sienos. Jie suėmė dar tūks
tančius bėgančių italų ir 
šimtus vokiečių.

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

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

30 Dienų

Angly Atsišaukimas į 
Franc. Jūrininkus

Londono radijas atsišau
kė į francūzų prekinių lai
vų jūrininkus; ragino juos 
plaukt į amerikiečių užim
tą Alžyrą ar į anglų Gib
raltarą, arba nuskandint 
tuos savo laivus, kad jie ne
pakliūtų į fašistų nagus.

London, lapkr. 11.—Vie
nas Jungtinių Tautų atsto
vas pareiškė, kad neužilgo 
bus atsišaukta į visus fran- 
cūzus sukilt prieš nacius.

Nuolaida
Akiniai

už $7.50

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

132
122
108
98
94
92
84
84
80
77
72
63
60
60
58
56
48

48
48
48
48

. 36
24
?4
24
24
24
24
24
24
23

NEJUNTAMA DŽIOVA 
IR SIFILIS

Tūkstančiai žmonių ser
ga džiova ir sifiliu, patys 
to nežinodami.

Fluoroskopu ir X-spindu- 
liais tiriant nėščias moteris, 
yra dešimts kartų daugiau 
atrandama nesužmių džio
vininkių, negu per tyrimus 
paprastais gydytojų bū
dais.

Bent tris kartus daugiau 
yra džiovos ligonių, apie ją 
nežinančių, negu sifįlitikų, 
kurie nesijaustų turį sifilį.

Daugelio valstijų įstatai 
reikalauja ištirt jaunikį ir 
jaunąją, ar katras neturi 
sifilio, pirm duodant leidi
mą susituokti. Dabar Illi
nois valstijoj yra siūloma 
išleist įstatymas reikalau
jąs ir džiovos tyrimų pirm 
leidžiant kam susiporuoti.

.............  M.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Pašaipiuos Drau

gijos "Birutės" metinis balius įvyks 
15 d. lapkr. L. Tautiškam Name. 
Turėsime užkandžių ir gėrimų. Šo
kiams gros J,. Steponavičiaus orkes
trą, 
me 
tas

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

rassoDSJOJSOSSioffi

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Įžanga 50c asmeniui. Kviečia- 
visus dalyvauti. Nariam tikie- 
po prievarta. — Rengėjos*.

. (267-268)

SCRANTON, PAV
Sekmadienį, 15 d. lapkr. įvyks 

LLD 12-to Apskr. metinė konferen
cija, apie pietų laiką. Meškėno sa
lėje, 134 W. Market St. 6-tą vai. 
vakaro bus duodama puiki vištienos 
vakarienė, kurią ruošia vietinė LLD 
39 kp. Po vakarienės bus koncertinė 
programa, kurią išpildys V. Valiu
kas ir Wilkes-Barre Lyros Choro 
kvartetas, vadovaujant Radičauskai- 
tei iš Wyomingo. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti. Įžanga dėl vakarie
nės 75c asmeniui, po vakarienės bus 
galima ir pasišokti. — Rengėjai.

(267-268)

Polish-

HILLSIDE, N. J.
Sekmadienį, lapkr. 15 d., bus ro

doma krutami paveikslai, 
Am. Kliubo salėje, 400 Bloy St. Pra
džia 3 val.dieną. Įžanga 35c. Ruošia 
Hillside Suvienytos organizacijos, 
naudai Sovietų Sąjungai Gelbėti. 
Bus duodama ir arbatos. Kviečiame 
visus dalyvauti. (266-268)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 15 d. lapkr. įvyks 

Veikiančio Komiteto ir visuotinas 
visų darbininkiškų organizacijų su
sirinkimas labai svarbiais klausi
mais, būtent: "L.” bankieto rengi
mo; prakalbų rengimo; Stalingrado 
masinio Convention Hall rengimo; 
Browderio prakalbos Arenoje ir vi
sa eilė kitų reikalų. Susirinkimas 
bus 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
dieną. — Sekr. (266-268)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas vakaras Sovietų Pa

ramai įvyks šeštad., vakare, lapkr. 
14 d., Domininko Petrausko namuo
se, 1451 Claremont Rd. Ruošia 
ALDLD 190 kuopa. Laikykime už 
pareigą dalyvauti šiame parengime, 
pasilinksminsime ir sulyg savo ge
riausios išgalės paremsime Sovietų 
karžygius.

$0. BOSTON, MASS.
Bostono ir apylinkės mezgėjų 

Women’s Victory Club specialis su- 
sįrinkimas ir mezgėjų parodą įvyks 
nedėlioj, lapkričio (Nov.) 15 d., 
3:30 po piet, 376 Broadway. Visos 
fliezgėjos prašomos ateiti ir atsi
nešti gatavus ir mezgamus daiktus, 
nes bus patarėja iš R. W. R. Kvie
čiami ir ne mezgėjai — moterys ir 
vyrai. — Komitetas. (266-267)

McKEES ROCKS, PA.
LLD 40 kp. ir SLA kp. bendrai 

rengia vakarienę, 14 d. lapkr. Pra
džia 7:30 vai. vak., 3351 W. Carson 
St. Kviečiame visus draugus daly
vauti, linksniai praleisite laiką prie 
geros -..vakarienės.—- — (267-268)

(266-268)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Icharles]
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberial 
H-........  ................ —B

FOTOGRAFAS
Trąųkių paveikslus fąmilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su ame- 
cikoniškąis. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
■ liIiiwin ■■■■!■ ■.■Iii.i'i.Iin—

JONAS
512 Marion

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 Giviaia
Geriausias Alus Brooklyne® tat 

a<^resas;

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

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

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa
TeJęfoąas Poplar 41 IQ

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie mąnęs dięną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką pątamą- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta įpū- 
sų šermeninė. Mūsų pa-, 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ
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žestas puslapis Penktad., Lapkričio 13, 1942

NohYirko^WA^/ ?l mot
Korp. Frank Yakštys 

Atvyko Atostogų
Brangiai Kainavus 

“Pare”
Siūlo |vesti Automobiliu 

Vairavimo Pamokas

Vakarėlis ir Judami
Paveikslai

Iškasė Aukso Mainas 
Iki Dugno

šeštadienį, lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Literatūros 
Draugijos 1 kuopa ruošia la
bai įdomų vakarėlį. Jis įvyks 
dienraščio Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St.

Apart to, kad komisija pa
rūpins skanaus maisto ir tin
kamo gėrimo, bus rodoma ju- 
džiai. Judžius 
Klimas, lietuvis, 
gamina.

šį karią bus
džių iš karo lauko, kurie nu
traukti Sovietų Sąjungos ko
respondentų. Bet Įdomumo 
bus, tai tame, kad paties Jur
gio Klimo pagaminti judžiaij

rodys Jurgis 
kuris juos ir

parodyta ju-

Daugiau Pasveikinimu 
J. Siurbai Išeinant 

Kariuomenėn
prieš 
LDS 
Siur-

Paskiausiomis dienomis 
išeinant kariuomenėn 
Centro sekretoriui Jonui 
bai atsiųsta dar sekami sveiki
nimai telegramomis:

“Mūsų širdingiausi sveikini
mai jums išeinančiam kariuo
menėn. Mes žinome, kad jūs 
būsite kariuomenei vertingu 
kariu jos kovose prieš Ašį, 
kaip kad jūs buvote vertingu 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimui ir laikraščiui. Linkime 
jums geriausio pasisekimo ir 
džiaugsmo. Iki laimingo sugrį
žimo Į mūsų eiles po karui!

“Dienraščio Vilnies Štabas,
“Chicago, Ill.”

York 
ir ki
rn ūsų

bus parodyti, kaip New 
at War parade lietuviai 
tos tautos maršavo už 
šalies ir jos talkininkių perga
lę. čia daugelis galės matyti 
patsai save judžiuose. Bus 
spalvinis judis Pirmyn Choro, 
iš Great Neck, šokant Įvairius 
tautinius šokius.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti. Įžanga tik 35c. ypa- 
tai. Po judžių galėsite pasi
šokti prie J. Klimo muzikos, 
kurią jis duos iš plokštelių, pa
sikalbėti, pasižmonėti smagiai 
ir naudingai laiką praleisti ir 
paremti organizaciją.

Rengėjai.

Pradeda Plačią Kampa
niją už Vaiky Priežiūrą

New Yorko miesto motinų 
kliubai nuo Greenwich Village 
iki Harlemo pradėjo trijų die
nų peticijų vajų, kad gauti 
dirbančių moterų vaikams 
priežiūrą. Daugelyje vietų bus 
prie gatvių kampų ir prie 
įstaigų išstatyti stalai, prie ku
rių sėdinčios moterys prašys 
praeivius pasirašyti peticijas. 
Kitos vaikščios po gatves, 
įstaigas ir pramogas gauti pa
rašų.

Išgavimas dirbančių motinų 
vaikams visuomeniškos, geros 
priežiūros visuomet buvo svar
bus, 
rosi 
dien 
terų 
rius
atlikti savo patriotinę prievo
lę, padėti gaminti karui, o 
daugelis, kaip ir visada, ne- 
datekliaus verčiamos uždar
biauti.

bet dar svarbesniu jis da- 
karo metu, kuomet kas- 
tūkstančiais daugiau mo- 
turės išeiti į karo ir įvai- 
darbus. Vienos eis, kad

“Širdingai sveikiname jus 
išeinantį Jungtinių Valstijų 
kariuomenėn, Linkime jdfris 
būti taip sėkmingu kariu, kaip 
kad buvote LDS sekretoriumi. *

“LDS Antras Distriktas
per S. Jušką,

“Chicago, Ill.” į
Dostojevskio Veikalą

Savaitė Irvinge

Tūlas 1. I. Hudes 1939 me
tais ant Normandie atvažiavo 
Amerikon kaip svečias ir pa
siliko New Yorke, 
esąs pabėgėliu iš 
Tas, ir mokėjimas 
aplink 
katino 
kęs “į 
jautėsi 
n i u.

Bet. . . Nieko nėra 
Taip buvo ir su Hudes laime. 
Aną dieną viena iš jo darbi
ninkių

samdė 15

Miesto Prezidentas Ati 
darys Sovietam Svei

kinimų Vajų
New Yorko miesto

Jis sakėsi 
Austrijos, 
apsisukti 

davė tikrąmoteris jam
gyvenimą, tarėsi pate-
aukso šalį” ir, 
už visą svietą

žinoma,

be galo.

jis jau buvo tapęs bo
su, samdė 15 merginų—apsi- 
skundė teismui, kad jai neuž
mokėjo algos $15.84. Panašius 
skundus padavė ir kitos. Val
džia pradėjo tyrinėti. Siūlui 
vedant artyn kamuolio suras
ta dar ir štai kokių dalykėlių :

Sadie Scfhumer, buvusi jo 
pati, liudijo, kad ji su savo 
tėvu davė jam $3,080, kurių 
jis neatidavė. Minnie Green
field sakė, kad jam, kaipo pa
bėgėliui davė $1,100 išvysty
mui “išradimo,” bet nebema
tė nei pinigų, nei išradimo. 
Dora Javer skundėsi, kad ir 
jos dolerius sudorojo. Priedam 
sužinota, kad jis Austrijoj 
kalėjęs dėl blogai įgytų skolų 
ir kad ten jau palikęs žmoną 
su vaikais.

Po to viso, Hudės nei “man- 
drumas” nebegelbėjo, teisėjui 
pasirodė paprastu apgaviku ir 
jis Hudę patupdė kalėjiman, 
o po karo gal bus deportuotas 
Austrijon.

prezi
dentas Edgar T. Nathan, Jr., 
oficialiai atidarys mieste So
vietų Sąjungai pasveikinimų. 
(Scroll of Greetings) kampa
niją. Ceremonijos įvyks ant 
laiptų Sub-treasury Bildingo, 
Foley Square, Now Yorke, lap
kričio 13-tą per pietus. Para
šai bus renkami po visą mies
tą, visokiose įstaigose.

Qucens’e tą vajų atidarys 
tos miesto dalies prezidentas 
James Burke, ceremonijose 
ant Borough Hall laiptų per 
pietus lapkričio 14-tą.

šį mėnesį miestas pilnas 
įvairiausių pramogų ir susi
rinkimų Sovietų Sąjungos pa
garbai ir paramai, kadangi 
lapkritis yra Sovietų Sąjungos 
sukakties mėnuo.

Lapkričio 8-tą, 
įvyko viso miesto 
tingas Gardene,
salėj ir aplink salę apie 30,- 
000 publikos. Septintą buvo 
koncertas Brooklyno Muzieju
je, kur taip pat dar bus kon
certai 14-tą ir 21-mą. Lapkri
čio 13-tą suruošta bankietas 
viešbutyje Commodore per R. 
W. R. maliorių diviziją., Įdomi 
programa—“A Variety Night” 
Įvyks Brooklyno Academy of 
Music lapkričio 22-ros popietį. 
Tai tik keli iš daugybės Sovie
tų sukakties minėjimų, kurie 
rengiama per įvairias miesto 
Įstaigas ir šimtus organizacijų.

Frank Yakštys, woodhaven- 
iečių M. ir M. Yakščių sūnus, 
atvyko iš kariuomenės porai 
savaičių atostogų pas tėvus, 
8608 76th St., Woodhavene. 
Pranas, beje, yra jau korpora- 
lu. Tėvai nepaprastai linksmi 
susilaukę tolimo svečio. Ka
dangi jis tarnauja Tennessee 
valstijoj, tad bile kada dieną 
gavęs negali atlankyti saviš
kių.

Pranas pabuvos čionai bene 
iki 25-tos.

Kariai Išvyko Atgal 
Tarnybon

Niekas Nenori Verstinos
Blaivybės

kaip žinia, 
didysis mi- 
dalyvaujant

Albinas Dobinis, laisvietis, 
pabuvojęs pas tėvus M. ir O. 
Dobinius savaitę laiko, atlan
kęs laisviečius ir kitus drau
gus, grįžo tarnybon lapkričio 
10-tą.

Jonas Ormanas, buvęs LDS 
jaunimo sekretorius, išvyko at
gal tarnybon 12-tą po pabuvo
jimo keletą dienų svečiuose 
pas žmoną Aldą ir uošvius 
Kairius, taipgi atlankymo LDS 
štabo ir laisviečių.

Edwin C. G ran bėry, broke
ris, sakosi stovėjęs prie baro 
viešbutyje Commodore išgerti 
stiklą kitą. Ten pat nepažįs
tamas jį užkalbinęs. Besikal
bant ir geriant Granbery kaž
kaip netikėtai pajutęs slegian
tį snaudulį ir nebeatsimena, 
kaip jis atsidūręs West Side 
apartmente.

Sekamą dieną į jo ofisą at
silankęs vyras su galybe išra
šytų barčekių.

— Tai bent baliuką turėjo
te, — pareiškęs jam ir pasiū
lęs užsimokėti tas bilas, viso 
$600. Jis negalėjęs suprasti, 
kaip jis galėjęs pridaryti tiek 
bilų per tą vakarą pats vie
nas, tačiau bilą apmokėjęs. 
Tai buvo spalių 3-čią. Spalių 
30-tą pas jį pribuvo kitas ko
lektorius su reikalavimu ap
mokėti dar $250. Ir tuos jis 
apmokėjo, bet jau nuėjo pasi
tarti su policija. Sutikta, kad 
taip 
ateiti

Mokantieji vairuoti automo
bilius sutaupo armijai po 
tris mėnesius laiko paruošime 
jų motorizuotos kariuomenės 
daliniams. Dėlto sugestuoja- 
ma, kad būtų įvesta vienas 
semestras auto vairavimo pa
mokų į visas vidurines mokyk
las. Tokias pamokas jau tu
rinčios 6,000 mokyklų, iš ku
rių 450 esančios New Yorko 
valstijoj.

Ragina Taupiai Vartoti 
Aliejinį Kūrą

šildantieji namus aliejumi 
naujo perspėti taupyti kurą, 

nes manoma, kad transporta- 
cijos ištekliai neleis pristatyti 
nei po tiek, kiek sumažinto 
vartojimo aprokavimais buvo 
žadėta duoti.

iš

Padaugėjo Mirtingumas

Revolveriai Namuose 
Pridarė Bėdų
buvo minėta, kad žais- 
“kaubojų” 15 m. ber- 
James Cefarillo nušo-

prasikaltėlis. O 
pašauktas suaugusių

dalykams einant turės 
ir daugiau kolektorių, 
r buvo, lapkričio 4-tą 

atėję pas jį dar vienas, paskui 
kitas iškolektuoti $320 ir 
$285 už tą pačią “parę.” Jis 
ir tuos sumokėjo, bet išėjusį 
gatvėn kolektorių ir jo drau
gus detektyvai suėmė.

Sulaikytas yra: Sidney Man
ners, 38 m., 936 West End 
Ave., N. Y., Max Liebeskind, 
1260 Grant Ave. ir Abraham 
Weiner, 180 E. 163rd St., abu 

Bronx.

PADĖKA

iš

Motery Wardenu Savaitė

Su 
Kazakevičiai 
tiems, kurie prisidėjo prie su
ruošimo išleistuvių ir prie ko
respondencijų parašymų jų sū
nui 
Jie 
gis 
R’Ų-

Jurgis rašo tėvams, kad jam 
patinka J. V. armijos gyveni
mas ir per juos sveikina savo 
draugus, kurie jo nepamiršta 
laiškais.

Jurgis ir Ona Kazakevičiai, 
Brooklyn, N. Y.

šia proga, Jurgis ir Ona 
dėkoja visiems

Pvt. Jurgiui Kazakevičiui, 
labai džiaugiasi, kad Jur- 
turi tiek daug gerų drau-

O štai rūpestingas laiškutis 
nuo draugo, kuris pats daug 
veikia ir žino, ką reiškia orga
nizacijai nuoširdus darbuoto
jas:
“Brangus Drauge:

“Pastebėjau organe Tiesoj 
ir Laisvėj, kad jus šaukia Dė
dė Samas išrišimui tarptauti
nių klausimų — į armiją, ži
noma, nuo to negalite atsisa
kyti, turite viską mesti ir ei- 

* ti. Bet yra gaila palikti savo 
sunkiai subudavotą ir prakil
nų darbą—organizaciją, ku
rios labui jums teko sunkiai 
padirbėti ir panešti daug ‘tru- 
belių’ ir nesmagumo nuo 1937 
iki 1942 metų. Bet nežiūrint 
visų negerumų ir blogumų 
darbo pasekmės buvo puikios, 
LDS ribose darbu buvo nuste
binti visi valstijų apdraudos 
organizacijų vedėjai ir drau
gystės.

“Aš ir mano šeima linkim 
tau, drauge, daug laimės turė
ti ir grįžti sveikam ir drūtam 
prie savo draugų ir prie LDS 
Centro raštinės darbo.

“J. S. Rainys ir Šeima,
“Philadelphia, Pa.”

Jonas Siurba, kaip žinia, 
apsivilko kario uniforma lap
kričio 9-tą. LDS jaunimo sek
retorius Jonas Ormanas vilki 
uniforma jau antras mėnuo. Ir 
tas mums visiems, likusiems 
namie, primena, kaip daug 
didesnė atsakomybė ir parei
gos likosi mums, kad daug 
energingiau turėsime visi pa
dirbėti išlaikymui organizaci
jos toje aukštumoje, kurioje 
tie veikėjai ir šimtai kitų LDS 

• narių ją mums paliko, ir auk
lėjimui tolyn, didyn, kaip pri
valo būti šiuo svarbiu pasauli
nio karo prieš barbarišką fa
šizmą laikotarpiu.

12-ta,Pradedant lapkričio 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, per visą 
savaitę bus rodoma Dostojevs
kio veikalų programa.

Viena filmą, gaminta pagal 
veikalą “Prasikaltimas ir 
Bausmė”, perstato prasikaltė
lį studentą, kenčiantį sielos 
gėlą dėl savo prasikaltimo. 
Garsusis francūzų aktorius 
Pierre Blanchar vaidina Ras
kolnikovo rolę.

Antrojoj filmoj perstatoma 
“Broliai Karamazovai,” ku
riuose atvaizduojama pasiro
dymas knygos, sukrėtusios ca- 
ristinę Rusiją iki pat pamatų, 
kuri dabar yra Hitlerio už
drausta visoj centralinėj Eu
ropoj. Vyriausiose rolėse vai
dina Fritz Kortner ir Anna 
Sten.

Marcantonio Kalbės Harleme
Harlemo organizacijų ren

giamame Keturių Laisvių ma
siniame mitinge šio sekmadie
nio popiečio 3 vai., 142nd St. 
ir Lenox Ave., kalbės kong- 
resmanas Vito Marcantonio, 
vienintelis kongresmanas bu
vęs nominuotas ir išrinktas vi
sų trijų didžiųjų partijų tikie- 
tu pereituose rinkimuose.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (salūnas). 

Savaitinės jeigos — $500-$600; ma
žos išlaidos. Savininkas yra šaukia
mas kariuomenėn. Matykite John 
Amato, 430 Ridgewood Ave., kam
pas Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(266-268)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys pavieniam vyrui. Prašome rašy
ti sekamu antrašu: P. V., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(266-268)

Penkios dešimtys tūkstančių 
bartenderių, veiterių ir kitų 
darbininkų restauranuose, kur 
parduodami alkoholiniai gėri
mai, Įteikė majorui LaGuardi- 
jai pasižadėjimą sudrausti 
kostumerius nuo persigėrimo.

Padidėjus girtybei iš prie
žasties karo tam sudarytų są
lygų, tūli elementai jau siūlo i 
Įvesti verstiną blaivybę-prohi- 
biciją. Bet atsimenantieji, ko
kia ji buvo nelaime žmonėms, 
į kokį baisų raketą ji buvo pa
virtus, nenori jos nei alkoholį 
pardavinėjančios Įstaigos, nei 
jų darbininkai.

Tas darbininkų pasižadėji
mas sykiu buvo ir parodymu, 
kad jie kovos prieš Įvedimą 
prohibicijos.

Pereitą savaitę didžiajame 
New Yorke mirė 1,493 asme
nys. Tai buvus mirtingiausia 
savaitė iš paskiausių 26. Ru
duo — pavojingas laikotarpis 
silpniems, padidėjęs mirtingu
mas nuo džiovos, sifilio, vėžio 
ir kitų chroniškų ligų.

Majoras LaGuardia skundė
si, kad biznieriai ir profesio
nalai negana duoda liuosnorių 
Miesto Civilinių Sargų Korpui.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Nauji patvarkymai išvežio- 
jimui pieno uždraudžia spe
cialius pristatymus visom įstai
gom apart ligoninių, kad su- 
taupyt 25 nuošimčius važinė
jimo.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
3 (VALGYKLA IR ALINA) g
2 Rheingold Extra Dry Alus g 
*> Didelis pasirinkimas visokių g
S Vynų ir Degtinės g
3 Importuotų ir Vietinių 8

Kasdien Turime g 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

JUOZAS ZEIDAT|
4 Savininkas g
4 411 Grand St. Brooklyn |

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Jau 
damas 
niūk as 
vė savo broliuką Salvatore, 5
metų. Bet čia dar šeimos bė
dos nepasibaigė. Vaikas bus 
teisiamas vaikų teismo, kaipo 
nepilnametis 
tėvas
teisman už laikymą namuose 
šautuvo be leidimo. Cefarillo 
namuose rasta dar vienas re
volveris apart to, kuriuomi nu
jauta vaikas.

Cefarillo yra laivakrovis. 
Gyvena 1689 Dean St.

Pradedant 13-ta, baigiant 
19-ta lapkričio New Yorke 
skelbiama “Moterų Wardenu 
Savaitė,” kurios tikslu yra 
gauti daugiau moterų veikti 
sargyboje nuo atakų iš oro 
dienos metu, žymiausių krau
tuvių languose bus sudaryta 
vaizdai, parodanti jų pareigas.

& Mrs. Frank Puglia 
trečiadienį buvo pa- 

į Governors Salą pri- 
sūnaus Vincent

Mr. 
pereitą 
kviesti 
imti mirusio
pagarbos ženklą. Jis žuvo gel
bėdamas kitą karį jų trokui 
įkritus upėn.

prieTraukinio nelaimėje
Ossining, N. Y., užmuštas 
brooklynietis traukinio pečku- 
ris Walter Bombard, 2234 
Ryder St., ir vienas albanietis, 
Kisselback.

Lietuviu Rakandų Krautuve

J. GARŠVA
Graborlus-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

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

N

Vinj-THIN’ RAMONA Vmt-THIN* RAMU- w

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2173 •
426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes Si. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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