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Mūsų armijos žygiai šiauri
nėje Afrikoje uželektrizavo 
visą pasaulį. Džiaugsmą ir vil
tį sukėlė visuose laisvę mylin
čiuose žmonėse, o baimę ir pa
siutimą Ašies tironuose.

Kaip atrodo, tai neužilgo 
vienas kontinentas, Afrika, 
bus visai apvalytas nuo fašis
tinės pavietrės. Iš vienos pu
sės, nuo Egipto, anglai, iš ki
tos pusės, nuo šiaurių, ameri
kiečiai, suspaus ir sutriuškins 
Rommelio armijas.

Astuoniais šimtais penkio
mis dešimtimis laivų buvo nu
gabenta ir Afrikoje iškelta 
mūsų krašto armija. Tai ga
lybė, prieš kurią iki šiol tam 
sausžemyje sutirpo visos prie
šo jėgos.

Prasidėjo kova už Tunisiją. 
Kai ta Francijos kolonija bus 
paimta, talkininkų jėgos atsi
stos netoli Italijos. Mussolinio 
kinkos dreba. . .

Hitlerio gaujos okupavo vi
są Franciją. Bet iš jos nieko 
daugiau jau nebegaus, ką ga
lėjo iki šiol gauti. Lava lis jau 
ir taip buvo kraštą pardavęs 
Berlyno gengsteriui.

Su amerikiečių pasijudinimu 
staiga šio karo istorija pakry
po kiton pusėn—gerojon. Pra
sideda nauja faz£. Nuo defen- 
syvo—gynimosi — talkininkai 
pereina prie ofensyvo — už
puolimo.

Tūlas išsigimėlis So. Bos
tono “Keleivyje” (lapkr. 11) 
bara mus, kam mes keliame 
aikštėn ir smerkiame nacių 
okupantų budeliškus darbus 
Lietuvoje. Jis taip įtūžęs, jog 
nesusivaldomai šaukia, o ko
dėl jūs pamirštate “budeliškus 
bolševikų darbus Lietuvoje?”

Mes nepamirštame, nes ne
galima pamiršti to, ko nebu
vo. Iki šiol dar niekas neįro
dė, kad tarybinė Lietuvos vy
riausybė būtų nors vieną lietu
vį nuteisus mirtin ar sušau
džius. Tai už ką jai primesti 
budeliškuma? Nėra už ka. t *•

Ir tie, kurie išgalvoja ir pri- 
metineja Lietuvoje bolševi
kams kokius ten budeliškus 
darbus, yra pasamdyti ir gerai 
apmokami Hitlerio agentai.

AMERIKIEČIAI ARTINASi PRIE TUNISIJOS SIENOSl

_____

Anglai Išmušė Na
cius iš Tobniko, Nu
vijo 150 Mylių Atgal

Cairo, Egiptas, lapkr. 13. 
— Anglų kariuomenė užė
mė Bardia, o paskui Tobru- 
ką, uosto miestą Libijoj, 80 
mylių į vakarus nuo Egip
to sienos. Amerikiečių ir 
anglų bombanešiai nuskan
dino naciu valtis su reikme
nimis ties Tobruku. Liku
čiai Rommelio vokiečių ar
mijos, kiek tik pajėgdami, 
nešdinasi tolyn į vakarus 

i per Libiją, ir jų daliniai nu
bėgo jau 150 mylių atgal

I nuo Egipto rubežiaus.
• t

Bėgančius nacius, jų tro- 
kus ir visus įrengimus be 
atlaidos naikina anglų ir 
Amerikos orlaiviai. Ameri
kiečiai lakūnai sako, “net 
sunku būtų nepataikyti” į 
bėgančių priešų būrius ir 
eiles.

Anglai paima nelaisvėn 
vis daugiau ir daugiau hit
lerininkų.

Gal Vokiečiai Nešdina
si iš Tunisijos?

I
I . ______________________

Cairo, lapkr. 13. — An
glai nušovė į jūrą ties Mal
tos sala šešis didelius trans
portinius vokiečių orlaivius 

i pilnus kareivių. Tie orlai- 
I viai skrido nuo Tunisijos į 
■ šiaurius. Anglai, todėl, spė- 
|ja, kad vokiečiai jau sten- 
igiasi išgabent nacius, ku
riuos buvo atsiuntę į Tuni- 

‘ siją, Francijos koloniją 
Šiaurinėje Afrikoje, prieš 
amerikiečius ir anglus.

Miesto Alžyro (Algiers) uostas Šiaurės Afrikoje, 
tas Šiaurės Afrikoje, pasidavęs amerikiečiams.

Alžyras buvo pirmutinis mies-

Amerikiečiai Nuskandino 8 Japonų- gaivus, 
Smoge' Keturiem Priešų Transportam ■

Amerikos Lakūnai Nukirto 17 Japonų Orlaivių

Australija, lapkr. 13. — 
Didieji Amerikos bombane
šiai, Lekiančios Tvirtovės 
bombomis smogė į keturis 
stambius japonų transporto 
laivus Buin-Faisi uoste. Tie 
laivai buvo pilni kareivių ir 
karo įrankių, priruošti ga
bent pastiprinimus japo
nam į Guadalcanal salą 
prieš amerikiečius. Supran

tama, kad amerikinės bom-i 
bos padarė jiem skaudžių 
nuostolių.

Amerikos submarinai To
limųjų Rytų vandenyse nu
skandino dar aštuonis ja
ponų laivus, tarp kurių bu
vo ir vienas karinis laivas- 
naikintuvas.

Oro mūšiuose virš Gua
dalcanal salos amerikiniai

kovos lėktuvai nukirto že
myn 12 didelių Japonijos 
orlaivių-bombanešių ir pen
kis lėktuvus kovotojus; ša
lia to, amerikiečiai dar tur
būt, sunaikino tris priešų 
bombanešius ir du lėktuvus 
kovotojus. Savo gi ameri
kiečiai viso neteko tiktai 
septynių kovos lėktuvų.

Amerikos ir Anglų Armija 
Tikrai Nugalės Priešų 
Bandymus Atsispirti

London, lapkr. 13. —- Ga- amerikiečių ir anglų žygis* 
lingos amerikiečių ir anglų vimo per pačią Tunisiją į 
jėgos sparčiai per Alžyriją Libiją. O per Libiją iš va- 
maršuoja vis artyn Tunisi- karų pusės amerikiečiai ir 
jos, Francūzų kolonijos šie- anglai trauks į Tripolį, 
nos, Šiauriu. Afrikoj. Talki- svarbiausią italų uosta- 
ninkų karininkai pareiškė, miestį tame krašte. Tuom 
kad nei Vichy francūzai,1 amerikiečiai ir anglai sten- 
nei bet kokie jų pagalbi-| gsis užkirst kelią began- 
ninkai nepajėgs sulaikyt į tiems nuo anglų iš rytų pu- 
------------------------------------ i sės vokiečiams ir italams, 
Vokiečiai Pabūgę Fran-j“ 
ciizi! Laivyno Kamuolių At"tos-

London. — Nacių radijus 
paskelbė, kad jie neužimsiu 
Toulono uosto aptvirtintos 
srities, pietinėje Francijoje, 
bet “apsaugosią” ten esamą 
francūzų laivyną, kurio ko- 
mandierius yra admirolas 
de la Borde.

Tas francūzų komandie- 
rius, įsiveržus vokiečiams į 
Vichy Franciją, užreiške,, 
kad jo laivynas visomis jė-l 
gomis gins savo stovyklą. | 
Įvairūs pranešimai teigia, i 
kad to laivyno kanuolės už
taisytos ir atkreiptos prieš! 
nacius. Menama, jog tik to
dėl vokiečiai kol kas nedrį
so užimt aptvirtintą Toulo
no ruožtą ir nemėgino už
grobt francūzų laivyną.

Vichy radijas skelbė, kad 
Amerikos orlaiviai bombar
davo Tunisą, Tunisijos sos- 
tamiestį su uostu.

(Turbūt, jie taikė bom
bas į nacius, kurių tūkstan
tis ar daugiau, pagal pir- 
mesnius pranešimus, buvo 
susispietę apie Tuniso or
laivių stovyklą.)

(Daugiau žinių apie ame
rikiečių žygius Šiaurinėje 
Afrikoje yra 5-me pusla
pyje.)

E XT R A
Amerikiečiai [maršavę 

Į Tunisiją!

“Keleivio” redaktorius pir
mas iš lietuvių užsitarnavo 
nuo Hitlerio pirmą medalį už 
antisemitizmą. Bet dabar turės 
gauti ii’ kitą, būtent, už pasi
rodymą pirmu lietuvišku re
daktorium, kuris praktikoje 
pradėjo pritaikyti Hitlerio ra
sinę teoriją ir.prieš negrus — 
j uodveidžius.

“K.” lapkr. 11 dieną skai
tau : “Verčiau už žydą ir ni- 
gerį, negu už lietuvį.” Kitoj 
vietoje vėl: “Benjamin Davies, 
nigeris.”

Tiktai vergų savininkai sa
vo vergus vadindavo “nige- 
riais.” Tiktai paskutiniai išsi
gimėliai ir juodašimčiai Ame
rikoje šianden negrus kolioja 
“nigeriais.”

“Niger” yra įžeidimo, paže
minimo ir paniekinimo žodis.

Tą puikiai žino ir Michelso- 
nas.

Sovietiniai parašiutistai, 
nusileidę iš orlaivių, užpuo
lė nacių lėktuvų stovyklą 
šiame fronte ir sunaikino 
13 vokiečių orlaivių, o suža
lojo dar 10.

Kai žmogus politiniai prasi- 
meluoja, tai meluoja ir tada, 
kada aiškiai save pasistato 
melagium. Melavimas tampa

jo liga arba taip vadinama 
antrąja prigimtimi.

Tokiu yra Pijus Grigaitis. 
(Meluoja jis per akis.

Pavyzdžiui, “Naujienose” 
lapkričio 11 d. j'is sako: Ko- 

i munistų Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius Israel Amter gavo viso 

! labo 10,637 balsų iš 4,037,109, 
paduotų už visus kandidatus 
krūvoje.

Gi faktas yra, kad tik vie
nam New Yorko mieste Amte- 
ris gavo 42,000 balsų su vir
šum. Kiek gavo kitose tos 
valstijos dalyse, dar nepa
skelbta. ■

Tai koks «tikslas to Chica- 
gos melagiaus keturiais sy
kiais sumažinti skaitlines? Jei
gu melas nebūtų virtęs jo ant
raja prigimtimi, tai jis juk 
žinotų, kad tik save pasinie- 
kina šitaip meluodamas.

Naciai Bando Panaujini 
Ofensyvą Prieš

Stalingradą

Maskva, lapkr. 13. —Vo
kiečiai su naujais atsargi
niais mėgino panaujint sa
vo ofensyvą Stalingrado 
srityje, bet jų. atakos pasi
rodė jau silpnesnės, negu 
pirma. Raudonarmiečiai at
mušė visus priešų puolimus 
su sunkiais naciam nuosto
liais.

Diena pirmiau viename 
Stalingrado sektoriuje hit
lerininkai buvo pasivarę 
pirmyn 100 iki 200 jardų, 
užtat kitame sektoriuje So
vietai atmetė priešus 400 
jardų atgal.

Nalčiko srityje, Kaukaze, 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių dvi apgyventas 
vietas; o ties Maikopu so
vietiniai parašiutistai už
klupo nacių lėktuvų stovy
klą, supleškino 13 jų orlai
vių ir sužalojo dar 10. Pas
kui visi sveiki pasišalino.

(Platesnių žinių iš Sovie
tų fronto yra 5-me pusią- 
pyje.)

Darlan Prašo Franc.
Laivyną Plaukt pas 

T alkininkus

18-19 Metų Jaunuo
liai bus Besąlyginiai 

Imami Armįjon

LONDON, lapkr. 13. — 
International News Service 
pranešė, kad Amerikos ir 
Anglijos kariuomenė iš Al- 
žyrijos jau permaršavo per

Talkininkų Štabas šiaur. 
Afrikoj. — Admirolas Jean 
Darlan, buvęs visų Vichy 
Francijos karo jėgų vy
riausias komandierius, pra
šė per radiją lapkr. 12 d., 
kad francūzų karo laivų! velto pasiūlymą imt kariuo- 
komandieriai Toulone, pie-'menėn 18-19 metų jaunuo- 
tinėje Francijoje, atpluk-i liūs be nustatyto laiko jiem 
dytų tuos laivus į Šiaurinę I lavinti. Tuo senatas ketvir- 
Afriką. Savo kalboje jis tadienį atšaukė savo pir- 
patarė, kad Toulone esąs mesnį pataisymą, kuris rei- 
Francijos laivynas prisidė-! kalavo tokius naujokus ki
tų prie Amerikos ir Angli-lvint ištisus metus Ameriko- 
jos laivynų arba kad bent'je pirm siunčiant juos ka- 
pasišalintų iš Toulono, nes' ran užsieniuose.

Kongreso atstovų rūmas'yk ij šitokiomis sal 
is karto priėmė prezidento J v,&

Vokiečiai sugrąžins Fran-

jeigu jis ten stovės, tai vo- 
kiečiai galės tą laivyną už
grobti.

Toulone stovi trys Fran
cijos karo didlaiviai, vienas 
lėktuvląivis, aštuoni šar
vuotlaiviai, 26 submarinai 
ir 25 naikintuvai.

Hitlerininkai tik laukia sieną i Tunisiją, paskutinę 
progos ar priekabės tą lai- Francūzų šiaurines Afri. 
vyną užgrobti ir per savo kos koloniją.

--------  radiją skelbia, būk girdi, 
Washington. —Jungtinių “francūzų laivynas esąs pa- 

Valstijų senatas, pagaliau,'siruošęs išvien su vokiečiui 
priėmė prezidento

Washington. —Jungtinių

Gen. MacArthur© Kovo-,duotas

tojai Sumuša Japonus
Australija, lapkr. 13. — 

Generolo MacArthuro ka
riuomenė New Guinea sa
loje išmušė japonus iš šešių 
mylių ilgio linijos tarp Oi- 
vi ir Gorari kaimų ir žy
giuoja pirmyn linkui Wai- 
ropi.

Rytinėmis penktadienio 
žiniomis, amerikiečių ka- 

■ riuomenė tada buvo 50 my
lių nuo Tunisijos sienos.

Pirm to amerikiniai ir 
.. . anglų orlaiviai triuškino 

Hitleris Siūlo Francijai i Tunisijos lėktuvų stovyklas, 
i kur spietėsi vokiečiai ir ita-

Roose-, jėgomis gint Francijos že-| 
mę.”

sumanymą taip, kaip jis 
buvo pasiūlytas.

Kongreso tarimas ] 
____ j prezidentui pasira
šyti. Ir numatoma, jog po 
40 iki 60 dienų jau bus šau
kiami 1 
metų jaunuoliai.

Taikos Sąlygas? lai; supleškino 40 iki 50 fa
šistų orlaivių.

London. — Iš patikimų .
šaltinių sužinota, kad Hit- Amerika Pasistatys 
leris pasiūlė Vichy Franci- Miliūnus Tonų Lai 
jos valdžiai daryt taiką su 'T y T • 2 * * v • i 1 • • 1

New Guinea. —

Per Du Metus
New York.—Kokiu i 

tumu dabar Amerikoje 
tomą laivai, tai prezi

per- ei jai. visas užimtas žemes, pooseve]to programa bus 
T įvykdyta ir šiemet past 

tyta 8 milionai tonų 
o kitąmet 16 milionų tonų,

tos i Vokietųos valstybę.) pirmininkas Jungti,
Vokiečiai padėsią Fran- nj„ Valstijų Marininkystė 

cijai atgriebt kolonijas, už- Komisijos, 
imtas kitų kraštų.

Italai atsisakysią nuo sa
vo reikalavimų pervest Ita- lai išmušė japonus iš svar 
lijai Francijos Tunisiją, Ni- blausių jų pozicijų ties Oi 
ce ir Korsiką. | vp

tiktai be Alsace ir Lorraine 
provincijų, o šios provinci
jos liksiančios savivaldiš- 

kariuomenėn 18-19; kos. (Jos jau inkorporuo-

Berlyno radijas skelbė, 
visai be jokio patvirtinimo 
būk nacių 
skandinę 
vuotlaivį ir tris prekinius 
laivus.

submarinai nu- 
vieną anglų šar-
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seis sunkiau kovoti, nes mūsų šalies ar
mija susitiks su Hitlerio ir Mussolinio 
jėgomis.

Bet jau galima dabar numatyti, kad 
Jungtinės Tautos paims visą pietinį Vi
duržemio Jūros pakraštį ir Afriką. Tada 
vienoj pusėj Viduržemio Jūros stovės, 
pietinėj pusėj — Amerikos ir Anglijos 
jėgos, o šiaurinėj — Hitlerio, Mussoli
nio ir jo talkininkų.

Mūsų pageidavimas yra, kad sėkmin
gai pradėtas Amerikos ofensyvas nesu
stotų tol, kol fašistinė Ašis bus sunai
kinta !

Savaitės Apžvalga

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

Act of March 3, 1879.

Ką Jis Veiks Dabar?
Nereikia nei aiškinti, kad nepapras

tai gražiai pavykęs Jungtinių Tautų 
(vyriausiai Amerikos ir Anglijos) iš
kėlimas ginkluotų jėgų į Šiaurės Afriką, 
sumaišė Hitleriui protą, sukrikdė jo 
planus.

Iki šiol juk jis ir jo generalinis štabas 
diktavo, kur, ka ir kada pulti, kur, ka
da ir kaip atidaryti naująjį frontą. Jis 
buvo “pasaulio viešpats” ir tūliems ga
lėjo atrodyti, kad jis tuo būdu ir laimė
siąs karą.

Bet štai įeina į karo areną Amerikos 
kovotojai ir Amerikos1 ginklai. Per ketu
rias dienas jie parodo, kad jų žaibo ka
ras, jų blickrygas gali atlikti didesnius 
žygius, negu kas nors iki šiol pasaulyj 
atliko. Per keturias dienas jie užima 
Prancūzų Morokko, jie užima Prancū
zų Alžyrą, — jie užima virš 1,000 ilgu
mo jūros pakraštį su miestais ir tvirtu
momis, su laivais ir kitokiomis gerybė
mis, kokios ten buvo.'Penktąją dieną jie 
leidžiasi į Prancūzų Tunisiją, link vie
no didžiausių pasaulyj uostų, Bizertės, 
link Tuniso miesto, o per Tunisiją,— 
link Tripolio, — Italijos uosto Libijoje, 
per kurį italai ir vokiečiai iki šiol gabeno 
savo karinėms jėgoms Libijoje medžia
gas ir visokią paspirtį!

Tas viskas atsitinka taip ūmu laiku, 
kad stebina pasaulį.

Ir tas viskas, kaip -sakėme, sumaišo 
Hitlerio planus. Ar senai jis čia vadino 
Jungtinių Tautų vadus “idijotais” ir 
“pijokais”? Ar senai jis čia juos visaip 
žemino, išjuokė ir bjauriojo?! Dabar gi 
štai, kaip tas viskas atsiverčia prieš jį!

Na, ir ką gi jis dabar darys?
Vienas dalykas, ką jis padarė,—užė

mė neokupuotąją Franciją,—tą Franci- 
jos dalį, kurią Hitleris pavedė pardavi- 
kams Petainui, Lavalui, Darlanui.

To buvo, tačiau, tikėtasi.
Koks jo bus sekamas žygis?
Atsiminkime, Hitleris dar nėra par

blokštas. Jis dar turi jėgų. Jis dar gali 
manievruoti.

Yra visokių spėjimų. Tūli mano, kad 
Hitleris briausis Turkijon, norėdamas 
atitraukti Jungtinių Tautų jėgų iš Šiau
rės Afrikos, nuo Italijos. Kiti spėja, būk 
jis dėsiąs pastangų išlaikyti Tunisiją ir 
Libiją, nepaisant, kiek tas jam lėšuos. 
Treti mano, kad Hitleris, užėmęs visą 
Franciją, briausis į Ispaniją ir Portu
galiją. Dar kiti primena ir tai, būk jis 
veržšis į Airiją.

Matot, yra daug spėjimų, bet niekas 
tikrai nežino, ką Hitleris darys. Gal būt 
jis ir pats dar nežino, nes negali numa
tyti, kuo baigsis amerikiečių žygis Tu- 
nisijoj.

Kaip ten bebūtų, nuo dabar Hitleris 
jau nebus tas, koks buvo prieš metus ar
ba prieš pusę metų. Iniciatyva perėjo į 
rankas Jungtinių Tautų ir josios šian
dien veiks pagal savo planą.

Iki milijonai Hitlerio kariuomenės yra 
surakinti Rytų Fronte, jis neturės lais
vų rankų veikti vakaruose nei pietuose. 
O iš Rytų Fronto jis negalės daug ka
riuomenės ištraukti, nes tuomet ten su
trupėtų į šipulius visi jo užkariavimai, 
kuriems jis paaukojo apie 10,000,000 
savo karių! f

Gyvenimas greit parodys, kaip viskas 
bus.

Sušaudė Hitlerio Šnipą
Havana mieste, Kuboj, sušaudė Hit

lerio šnipą Heintz August Luning. Prieš 
kiek laiko atgal jis buvo suimtas. Pasi
rodė, kad tas gaivalas buvo įsitaisęs ra
dijo stotį ir per ją teikė žinias Hitlerio 
submarinams apie Jungtinių Tautų iš
plaukiančius laivus iš Kubos ir net Pie
tų Amerikos. Iš Pietų Amerikos jam 
pranešdavo apie laivų judesį kiti Hitle
rio ir Mussolinio šnipai. Nacių sumbari- 
nai gavę žinias skandino laivus ir šim
tai žmonių žuvo.

Kiekvienas šnipas, kiekvienas pro-na- 
cis, kurs vienaip ar kitaip, ar tai šnipi
nėja prieš mūsų šalį ir jos talkininkes, 
ar tai teisina nacius ir niekina Amerikos 
talkininkus, yra mūsų neprietelius ir už
sitarnauja kiečiausios bausmės.

Stalingradas--Kapai Hitlerizmui
Jau rugpjūčio mėnesį Hitlerio lėktu

vai metė lapelius virš Stalingrado ir rei
kalavo pasiduoti, o jeigu ne, tai jie Sta
lingradą sunaikins ir jo gynėjus. Taip 
jie darė 1941 metais grūmodami Lenin- 
gradui, taip jie grūmojo Maskvai. Bet 
kaip Leningradas, Maskva buvo Hitlerio 
armijų kapinynas, taip ir Stalingradas.

Jau greitai bus trys mėnesiai, kaip ei
na kovos Stalingrado priemiesčiuose. 
Šimtai tūkstančių Hitlerio razbaininkų 
ten rado kapus. Raudonoji Armija su
naikino ten tūkstančius nacių tankų, lėk
tuvų ir kanuolių. Visa apylinkė užversta 
laužynais—sudaužytais Hitlerio ginklais. 
Vienoj vietoj Raudonoji Armija atmetė 
priešus ir suėmė 216 sudaužytų nacių 
tankų.

Stalingradas laikosi ir laikysis. Sta
lingradas į nieką pavertė 1942 metų Hit
lerio išgarsytą ofensyvą. Stalingradas 
bus punktas, iš kurio Raudonoji Armija 
užduos smūgį ir kitoms Hitlerio armi-* 
joms, kurios yra Priekaukazijoj. Sta
lingrado didvyriai suteikė Anglijai ir 
Amerikai laiką prisirengti prie galutino 
smūgio visų Jungtinių Tautų prieš bar
barišką hitlerizmą.

Sovietų Frontas Dar Vis 
Svarbiausias

Kada Amerikos karo jėgos išsikėlė 
Šiaurinėj Afrikoj, tai spauda, ir radijo 
mažai kalba apie Sovietų Sąjungos fron
tą. Tai aišku. Viena, Viduržemio Jūros 
pakraščiais įvyksta labai svarbūs daly
kai, nuo kurių daug priklausys tolimes
nis karo vedimas, o antra, tai naujas 
ir pačių mūsų šalies dalykas.

Betgi kaip buvo, taip ir yra Sovietų 
Sąjungos frontas vienas iš svarbiausių 
mūsų karo laimėjimo frontų. Kol kas 
Amerikos jėgoms dar neteko Šiaurinėj 
Afrikoj niekur susitikti su Hitlerio ar
mija, dar ėjo kovos tik prieš Vichy gink
luotas jėgas ir Viduržemio Jūroj prieš 
Mussolinio laivyno ir orlaivyno jėgas. 
Tuo pačiu gi kartu Raudonoji Armija 
laiko sukausčiusi apie 300 divizijų, virš 
3,000,000 mūsų priešų armijos, tūkstan
čius tankų ir lėktuvų.

Aišku, kad Hitleris norėtų permesti į 
Franciją daugiau armijos, lėktuvų, 
tankų; bet tą jam neleidžia padaryti 
Raudonosios Armijos kovos.

VALANDA IŠMUŠĖ
Pagaliau atėjo valanda 

suduoti smūgį baisiai tiro
nijai, kuri sukūrė šį baisų 
pasaulinį gaisrą.

I š k ė 1 imas kariuomenės 
Šiaurinėj ir Vakarinėj Af
rikoj yra tiktai pirmieji žy
giai anglų-amerikiečių-rusų 
koalicijos didžiojoj starte- 
gijoj. Tai yra pirmas įro
dymas visom Laisvės Fron
to Tautom, kad tokia stra
tegija yra. Iki šiol galėjo 
rodytis, kad mes kariauja- 
me izoliuotus ir gynimosi 
karus ten, kur mūsų prie
šai pasirenka mus pulti. 
Hitlerio geležiniai legionai, 
sutraukti didžiuliame skai
čiuje Rusijoj kruviniausiam 
visų karų istorijoj puoli
mui, buvo aplamdyti ir su
stabdyti. Bet tą padarė 
rusų ginklai ir rusų strate
gija. Rommelis buvo su
kultas Egipte. Bet tą pa
darė anglų generolai. Paci- 
fike Jungtinėms Valstijoms 
teko sudaužyti japonus jų 
ofensyvoj Saliamono salo
se. Be abejonės, mūsų gin
klų arsenalai davė sąjungi
ninkams pagalbą. Bet ta 
pagalba nebuvo tokia, ko
kia ji galėtų būti kituose 
frontuose, kur mušasi mūsų 
sąjungininkai. Kitais žo
džiais tariant, nebuvo iki 
šiol įrodymo, kad yra koks 
nors koalicijos planas ben
dram priešui sumušti. Da
bar pasaulis yra liudinin
kas, kad Laisvės Fronto 
sąjunga susirikiavo išnai
kinti japon-hitlerizmą ir, 
tariant Prezidento Roose- 
velto žodžiais, “taip pa
skirstom mūsų jėgas, kad 
galim mušti bendrą priešą 
ten, kur jam daugiausiai 
nuostolių galima padaryti.”

Laiko suderinimas yra 
be užmetimų. Hitlerio lai
ko paskirstymas buvo su
ardytas. Tas jo paskirsty
mas, reviduotas po nepasi
sekimo paimti Maskvą per
eitais metais, buvo numa
tęs dar prieš kelias savai
tes sunaikinti Raudonąją 
Armiją. Bet Raudonoji Ar
mija vis dar tebėra nesu
naikinta. Ji yra ne tiktai 
nesunaikinta, bet yra už
tenkamai stipri, kad bet 
kuriuo metu gali pereiti į 
kontr-puolimą, vykindama 
sutartą planą ir derindama 
jį su alijantų planu Afri
koje. Anglai, puikiu strate
giniu žygiu, pagavo į mai
šą ’ patį didįjį Rommelį. 
Kaip tik tuo laiku, kada 
Hitleris galėjo galvoti apie 
peržiūrėjimą savo strategi
nių planų, kada vokiečių 
moralė turi būti žema, 
žvaiždės ir Juostos (Ame
rikos vėliava) iškyla virš 
Afrikos uostų, Ne be rei
kalo laukėme permainų. 
Laimė pasisuko ir Laisvės 
Frontas gali stiprintis min
timi, kad Afrika greit bus

išvaduota iš Ašies nagų ir 
paversta į bazę*karo veiks
mams prieš fašistinę Euro
pą.

MARINŲ KORPUSAS
4 TURI 167 METUS
K u 1 k a s v aidžių ugnies 

šluojamuose Pietų Pacifiko 
pakraščiuose, Jungt. Valsti
jų Marinų Korpusas, per 
savo 167 metus gyvavimo, 
kovoja 180-tą kampaniją.

Korpusas lapkričio 10 d. 
minėjo savo gimimo dieną. 
Nuo Britų Gvinėjos iki Is
landijos, nuo Londono iki 
Tulagi, stovyklose Jungti
nėse Valstijose, kur mari
nai išeina griežčiausią tre
niravimą, kokio tik iš ka
reivio galima reikalauti, 
Amerikos kovingiausieji ir 
sekmingiausieji kariai, sa
vo Korpuso gimimo dieną, 
grįžo mintimis į savo isto
riją, darytą ilgos ir garbin
gos karių eilės, kurios ka
riškas žygiavimas po mūsų 
žvaigždėta vėliava, buvo 
girdimas visose keturiose 
pasaulio dalyse.

POPIĖRIO GABALAS
Aną dieną vienas anglų 

kareivis dykumoj pakėlė 
nuo žemės popiėrio gabalą. 
Pranešimai sako, kad tai 
pasirodė esąs vieno vokie
čių kareivio leidimas eiti į 
miestą Aleksandrijoj trims 
dienoms pavaliūkauti (?). 
Tokį popiėrio gabalą reikė
tų išsaugoti ir padėti į mu
ziejų, kur jis galėtų būti 
rodomas kartu su Hitlerio 
kalba, kurioj jis žadėjo pa
baigti karą pergalingai 
1941 metais, arba su jo įsa
kymu armijai, kuriame jis 
paskelbė, kad rusų armija 
yra sutriuškinta ir' niekada 
nebesikels; arba ir su jo 
pranašavimu iš rugsėjo 30 
dienos, kad Stalingradas 
bus paimtas, “dėl to būkite 
tikri,” — jis sakė.

KALĖDŲ SIUNTINIAI
Pašto depą r t men tas pra

neša, kad yra davinių, jog 
šiais metais Kalėdų siunti
nių skaičius bus rekordinis. 
Pirkimai krautuvėse rugsė
jo mėnesį — paskutinis mė
nuo, dėl kurio paduodama 
skaičiai—buvo šiais metais 
labai dideli. Pagal pirkinių 
skaičių, jis eina antroj vie
toj po rekordinio 1941 me
tų gruodžio mėnesio. Dide
lis pirkinių skaičius visada 
yra ženklas, kad Kalėdų 
siuntiniai bus gausūs, sako 
Pašto departmentas.

Jei tūkstančiai Jungtinių 
Valstijų kareivių, marinų, 
jūrininkų ir civilių žmonių 
nori gauti jų siuntinius lai
ku, ar kad dovanos laiku 
pasiektų tuos, kuriems jos 
siunčiamos, visuomenė turi 
bendradarbiauti su paštu. 
Bendradarbiauti galima pa-

Pirmyn!
Amerikos ofensyvas Šiaurinėj Afrikoj 

parodė, ką reiškia pereiti į užpuolimą. 
Morokko ir Algerija (Alžyras) jau pa
sidavė ir nėra abejonės, kad Tunisiją ir 
Libija bus paimtos. Ten, tiesa, gal pri-

850 Laivą!
Pranešama, kad Amerikos armijos 

nuvežimui ir iškėlimui į šiaurinę Af
riką dalyvavo 850 laivų, tai yra dau
giau, kaip bent kokiame kitame pirmes- 
niame jūros žygyje.

Pagal tuos davinius, 500 laivų nuvežė 
kareivius, jiems ginklus, amuniciją ir 
kitus reikmenis ir 350 karo laivų juos 
saugojo.

i

siunčiant anksčiau siunti
nius ir užrašant tinkamai 
adresus. Pašto departmen- 
to geriausių pastangų vie
nų negali užtekti, sako 
Pašto Ofisas, ypač atsižvel
giant į karo laiko sunku
mus, su kuriais paštui ten
ka susidurti. Apie 25,000 
pašto patyrusių. tarnautojų 
jau išėjo į karą, ir nors bu
vo paimti tūkstančiai lai
kinų tarnautojų, bet jų nė
ra užtenkamai ir nėra pa
tyrusių. Siuntimas pašto 
geležinkeliais ir orlaiviais

yra žymiai apsunkintas iš 
priežasties didelio karo me
džiagų gabenimo, papildo
mų sunkvežimių veik visai 
negalima gauti, žiemos su
sisiekimo kliūtys taip pat 
jau pradeda skelbtis. Ne
mokamas pašto naudoji
mas, suteiktas karo pajėgų 
nariams, padidino laiškų 
skaičių iš kariuomenės ir į 
kariuomenės dalis, o ka
dangi kariuomenės skaičius 
nuolat didėja, tai ir pašto 
našta kartu didėja.

OWI.

Hitlerio Dejavimai 
Parodo Jo Des

peraciją
Šiandien desperacija vieš

patauja Herr Adolf Hitle
rio mintyse. Tą aiškiai pa
rodė jo rėkavimai, kada jis 
neseniai kalbėjo Sprots Pa
lace.

Mes, kurie užsiėmėme su
naikinti šią Ašies bjaurybę, 
turime neužmiršti vieno 
svarbaus fakto — juo dau
giau desperacijos, juo dau
giau pavojaus — laikinai.

Todėl, kaip desperacija 
baigiasi, nieko nelieka. Ta
da įvyksta visiškas sukrėti
mas, kaip tas posakis sako 
— “skęsdamas stveriasi ir 
už šiaudo.” Bet šiaudas ne
atlaikys.

Žinokime, kas vyksta Vo
kietijoje, yra svarbios mili- 
tarės informacijos. Vokie
čių produkcijos pastangos 
palaiko jų moralę. Alijan- 
tai pergalėjo praeitame ka
re tik tada, kada priešų na
mų frontas skilo, sugriau
damas militarinį frontą. 
“Washington Daily News” 
apie tai rašo sekamai:

“Kiek mes žinome apie 
Vokietiją — ir tai mažai— 
yra iš Hitlerio kalbų. Jo 
kalbos atspindi faktus ir 
baimes, kurios kenkia Vo
kiečių moralę. Hitleris turi 
bandyti išaiškinti nusivyli
mus, kurie pradeda graužti 
mintis ir širdis jo pasekėjų.

“Tas daugiau nelengva, 
nes jis nedažnai kalba — 
jau beveik penki mėnesiai 
praėjo nuo jo paskutinės 
kalbos.

“Jeigu galima iš jo pa
stangų išsiaiškinti, tai se
kantieji dalykai daugiau
sia jį rūpina:
. “Jis ‘tiki’ į galutiną per
galę. Bet jo prižadas išloš
ti karą ‘šiais metais’ arba 
‘kitais metais’ jau nieko ne
reiškia ir jis nedrįsta pa
kartoti šiuos absurdus.

“Jis pabrėžė nacių perga
les Rusijoje prieš 2 arba 3 
mėnesius, bet nieko nesakė 
apie paskutinio mėnesio ne
pasisekimus. Jis prižadėjo 
paimti Stalingradą, bet ne
galėjo pasakyti, kada arba 
kokia kaina. Jis negalėjo 
prižadėti dabar, kaip priža
dėjo pereitą rudenį, kad na-

ciai nepraleis ateinančią 
žiemą Rusijoje. Jis pasakė: 
‘Aš pergalėjau generolą 
žiemą’ — šalta paguoda 
tiems, kurie pažįsta rusų 
žiemą.

“Jis pripažino vieną ne
malonų dalyką, kuris liečia 
antrą frontą — todėl, kad 
Alijantai yra ‘militariniai 
idiotai, aš negaliu numaty
ti, kur jie darys puolimą.’ 
Gal vokiečiai toki kvaili, 
kad tiki, bet mes abejoja
me.

“Jis užgyrė Italijos norą 
sustoti kariavus. ‘Mūsų 
priešų viltys suardyti vie
nybę tarp mūsų yra idiotiš
kos.’ Kodėl jis turi gintis, 
jeigu tokių gandų nėra Vo
kietijoje.

“Bet pasigirdo plojimas, 
kada jis prižadėjo ‘atsakyti’ 
alijantų bombardavimą Vo
kietijos su bombardavimu 
Anglijos. Atrodo, vokie
čiams tiek daug teko nu
kentėti nuo Anglijos ir 
Amerikos bomberių, kad jie 
labai jautrūs tuo klausimu.

“Mums prisimena, kada 
Churchillas grąsino atsily
ginti bombardavimais. Da
bar dalykai ‘pasikeičia,’ da
bar Churchillas bombar
duoja ir Hitleris keikia, 
kad jis atsilygins — tik pa
laukit!

“Iš. viso, šis Hitlerio šū- 
I kabojimas nevertas jo pri- 
| rengimo. Tai buvo dejavi
mas desperatiško gemblerio 
ir negilus savaimi pasiti
kėjimas pasaulio užkariau
tojo.” FLIS, ■

(Common Council).

Vaizdas iš karo Libijoj, kur anglai su savo talkininkais smarkiai muša vokiečius.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Prašyčiau “Laisvės” re
dakcijos, kad man atsakytų 
į vieną klausimą. Dalykas 
štai kame. Mano geras 
draugas yra gimęs 1881 
metų sausio 11 dieną ir iš 
jo reikalauja “personai 
tax,” arba, kaip jas vadina, 
seno amžiatis taksų. Jam 
prisiuntė bilą pradžioje me
tų, bet jis nemokėjo. Da
bar jam prisiuntė kitą bilą 
su bausme $4. Dabar jis ne
žino, mokėt ar ne. Pagal 
skaitlinę, tai jam suėjo 61 
metai praėjusio sausio 11 
dieną. O taksų reikalauja 
tiktai iki 60 metų amžiaus. 
Lauksiu atsakymo. Pasilie
ku su pagarba. Vi K.
Atsakymas:

Jūsų tas geras draugas 
i padarė klaidą, kad jis ne-' 
pasirūpino tuo reikalu tuo
met, kuomet gavo pirmą bi
lą.* Tada reikėjo eiti ton 
taksų įstaigon ir kovot už 
savo teises, tai yra, įrodyti 
savo tikrą amžių. Dabar 
gal prisieis ne tik taksas, 
bet ir bausmę pasimoketi. 
Toks užsispyrimas ir nesi
skaitymas su valdiškomis 
įstaigomis neduoda naudos.

Ką mes galime patarti, 
tai kad jis tuojau dabar nu
eitų minėton įstaigon ir pa
siteirautų, kame dalykas, 
kodėl iš jo reikalaujama tų 

I taksų. Gal pavyks dalykus 
išaiškinti ir valdininkus įti
kinti, kad jie yra padarę 
klaidą.
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IL IT HM JURA
Didis Meniškas 

Triumfas
Pats įstabusis muzikinis kūrinys, iš

kilęs per šį audringą karo sūkurį, yra 
Dmitrio Šostakovičiaus 7 Simfonija. 
Taip pareiškia muzikos žinovai ir kri
tikai.

Kūrinys nepaprastas, įdomus savo di
džia idėja ir stebėtina muzikine jos iš
raiška.

Sekmadienį, spalių 18 d., kaip 3 vai. 
po pietų, tuo patim laiku, ta pačia va- 

* landa, ši simfonija skambėjo dviejose 
vietose iškarto. Arturo Radzinskio veda
mas Klyvlando orkestras skleidė šią sim
foniją Kolumbijos radijo tinklais, o Niū 
Jorko filharmonijos orkestras, po magiš
ka Arturo Toskaninio ranka, griausmin
gais simfonijos garsais drebino pilnutė
lę Karnegio salę.

Iš abiejų vietų klausyti simfonijos 
vienu laiku negalima, tai nusprendžiau 
vykti į Karnegio salę, kad išgirsti gyvą 
7 simfoniją, pervedamą genialaus italo 
maestro.

Ištikro įdomus tas didis Toskaninis. 
Nuostabi muzikinė galva. Daug teko 
matyti kapelmeistrų ir orkestros vedėjų, 
kaip jie praktikuoja savo meną. Iš kny
gos skaito muziką, mosikuoja lazdele, ro
do asmenines manieras. Toskaninis ne- 
taip. Visą bet kokio kūrinio muziką jis 
turi užsirekordavęs galvoj. Veda orkes
trą visiškai iš atminties. Toks naujas ir 
toks neapsakomai sudėtingas veikalas, 
kaip septintoji Šostakovičiaus simfonija, 
visas užtvirtintas nepaprastoj jo atmin- 
tvi. V v

Pirma programoj buvo Heideno 3 sim
fonija. Nieko tokio. Daug kartų girdėta 
per radiją. Neilga, nepaini. Lygiai, vie
nodai, truputį nuobodžiai liejasi krūvon 
muzika. Netiek klausau, kiek tėmiju or
kestro muzikus, o ypač patį Toskaninį, 
jo ženklingai judrią figūrą, jo klasišką 
profilį, jo estetišką galvą, jo magnetiš
kas rankas.

Po trumpos pertraukos seka Šostako
vičiaus 7 simfonija. Orkestran pribuvo 
keliolika naujų muzikų. Visi kitaip išsi
rikiavo, susėdo ir tik laukia savo vado.

Štai ir jis, lengva skubia žingena, už
ėjo ant pastolio ir pradėjo simfoniją. Sa
lėj visų smarkiau tvinksi širdys, atver
tos akys, atvertos ausys, ištysę kaklai, 
prilaikomas kvapas. Pat pirmieji simfo
nijos garsai užžavėjo publiką.

Pirmas simfonijos pojūdis giliai dra- 
mingas, dinamiškas, išjudinąs tave iki 
pat sielos dugno. Tai stipri garsinė dra- 

1 r'a ra ‘ nti -r mačias karo tragedijas.
; •’ i.'; r.Kės ras visais instru

mentai; .iaiGle griaudžia, o vaidentu
vė tau žaibiškai skleidžia karo vaizdų 

\ virtinę. Klastingų nacių staigiai užklup
ti, didvyriškai kaujasi Leningrado pilie
čiai. Trenkia šūviai, terškia bombos, 
griūva mūrai. Orkestro griausmai kiek 
aptyla, ir tu, regis, girdi gailestingą 
raudą našlaičių dėl kritusių herojų. Vėl 
dunda sunkieji instrumentai—vėl gru
miasi apgulto didmiesčio piliečiai.

Lengvai, lygiai, šiltais tonais prasi
deda antras simfonijos pojūdis. Lyg, re
gis, iš tamsios klaikios girios išėjai į 
saulėtą malonią aikštelę. Kvapios žem
uogės, žalia pieva, paukštytės tyvaliuoja. 
Tai garsinė poema, dainuojanti ramius, 
garbingus darbščios šalies prieškarinio 
gyvenimo epizodus.

Trečias pojūdis plaukia irgi ramia 
nuotaika, turtingas muzikinėmis varso
mis, tarp kuriu įpinta tai dainos melodi
ja, tai čigoniškai linksmo šokio ritmai. 
Tai vaizdas gamtos gražmenų, širdingo 
geismo gyventi, veikti ir džiaugtis gy
venimu. Mokslas, literatūra, menas žen
gia pirmyn, nežiūrint karo. Kanuolių 
tolimas baubimas nenustelbia taurios 
muzikos ir kitų kultūros išdavų.

na dinamiškos energijos. Tai reiškia 
žmonių norą pergalėti priešą—juodą, 
žiaurų, barbarišką tironą. Audringai 
kildami ir iššaukti veikmėn visi orkes
tro instrumentai pareiškia tą atkaklų 
liaudies nusistatymą ir triumfingai už
baigia šitą žaibišką simfoniją.

Gilaus įspūdžio paveikta, publika pra
trūko skardžiais aplodismentais, karšto
mis ovacijomis orkestro muzikams, jųjų 
genialiam vedėjui Toskaniniui ir jau
nam gabiam kompozitoriui Šostakovičiui. 
Paskui lyg nenorom, lyg verstinai aplei
džia virbančius salės skliautus.

Galingos muzikos sužadinti, ilgai ir 
karštai, eidami išlengvėlio, giriam gar
bingą Tarybų žemės kompozitorių, ku
ris pats pergyveno nuožmų, barbarišką 
apgulimą, pergyveno ir perjautė karo 
tragedijas—ir čia pat, bombarduojamam 
Leningrade, išliejo savo pojūčius, ga
mindamas 7 simfoniją. Tai muzikinis 
įkūnijimas aukščiausiųjų patriotinio ka
ro idealu.

Jonas Kaškaitis.

Praskambėjus Aido 
Choro 30 Metą Jubile- 

jiniam Koncertui
Sekmadienį, spalių 18-tą dieną, pralei

dome skambaus Aido Choro 30-ties me
tų jubilėjinį koncertą linksmai ir pa
sekmingai. Po koncertui spaudėm ran
kas vieni kitiems, dėkodami patys sau, 
kad išlaikėm dailės organizaciją 30-tį 
metų nepakeitus jos nei pirmojo vardo. 
Šis įvykis bus pirmutinis visoj lietuvių 
istorijoj !,

Choras pradėjo programą dainuojant 
“Sveiki, broliai, dainininkai,” tai ne dėl 
to, kad joje (dainoje) būtų kokis nors 
aiškus idealas, siekinys palengvinti žmo
nijos buitį dabar, arba bent ateity; ne, 
joje to visko nėra. Choras dainuojant 
ją priminė susirinkusiai publikai, kad 
velionis Leonas Ereminas su šia daina 
ir “Pasakyk, mano mylimas krašte,” 
pradėjo mokinti Aido Chorą S. Brook- 
lyne, 1912-tais metais.

Tuo laiku Ereminui buvo daug sun
kiau mokyti chorą, negu dabartiniams 
mokytojams čia augęs jaunimas, kuris 
didumoje yra muzikalis arba bent gai
das gerai skaito, nes jį čia mokykloje to 
mokina. Gi Eremino jaunimas buvo 
grynai lietuviškas, mažai mokąs ir pa
prastą raštą skaityti. Tai, ką jau kal
bėti apie gaidas? Kas turėjo geresnę 
atmintį, klausą, tas greičiau ir išmoko.

Bet paliksime mokytojų bėdas nuoša
liai, laikant mintyje, kad jie ir šiandien 
jų turi užtektinai. Kartais, kaip už
pyksta, knygomis pianą daužo, tai visgi 
gražiau išeina, negu kad daužytų cho
risto kaktą...

Kai kuriems iš mūsų atrodo, jog Ai
do Choro gyvavimo 30-šimts metų labai 
skubiai, nesulaikomai prabėgo ir paliko 
mumis kokiame tai giliame nusiminime, 
lyg kad būtume ką blogo padarę. Bet

taip nėra. Gyvenimas eina savu keliu ir 
mūsų žmoniška jėga yra per silpna jį 
sulaikyti.

Tik prisiminkime jaunų aidiečių ta
kus, kuriais jie vaikščiodami dainavo 
Eremino išmokintas dainas ir nemoky
tas, kaip va: Maple Grove Parke, kur 
buvo rengiami išvažiavimai. Kiek ten 
praleista smagaus laiko, prikrėsta viso
kių juokų. Dabar gi, ant to kalno sto
vi kelių aukštų mokykla, aplink mies
tas. Tai visgi yra atmintis!

O ką? Ar Glendalės giraitę paliksi
me neužkabinę? Juk ir tenai dabar jau 
miestas, visai nepanašu, kad ten kada 
būtų buvę rengiami išvažiavimai, pra
kalbos, dainos, kurias aidiečiai išpildy
davo. Būdavo iš Glendalės giraitės visi 
pareidavo pulku dainuodami net liki 
Forest Parko. Vis tai praeitis ir atmin
tis!

O kiek sykių gauta sulyti? Suskaityt 
negalima. Būdavo, aidietės eina namo 
keiksnodamos, šlapios, kaip vištos ir sa
ko: “Jeigu kitą sykį bus panašu į apsi- 
niaukimą, neisime.” Ar jūs manote, jog 
jos nebuvo daugiau sulytos?

Atėjo kitas išvažiavimas ir vėl visi 
sykiu marš! Kiek priklampota purvyno 
kaimyniškos New Jersey’s kalneliuosna. 
Net dabar matosi moliuoti čeverykai.

Kiek privažinėta naktimis ir po dainų, 
sugrįžus miestan, kiek išėsta visokio 
chiniško mišinio, daugiausiai ant Gates 
Ave., tikrai būtų po porą gerų ceberių! 
Vis tai skanumynų ir juokų praeitis;

Tai tokia Aido Choro istorija iš vi
sokios pusės!

Buvęs Jaunas Aidietis.

Pagal Albertą S. Kroketą
Jonas Kaskaitis

Kol Laisvi Bus Visi!
(Drąsiai, maršo taktu.)

Jūs — bočių didvyrių ainiai, 
Pasaulio laisvės jūs gynėjai,

Kardus iškelkite šauniai, 
Kaip drąsiu krauju paveldėjo!.

Ir pamanyt juk nejauku,
Kiek ten baisių, skaudžių aukų!
Pagalbą skubinkim laiku,

Kur kaujas armija drąsi!
Tik* vien kalbėt—skurdu:
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok,

Kol laisvi bus visi!
Jūs—bočių didvyrių sūnai— 

Sutraukė! pančius vergijos.
Teskamba obalsis nūnai:

“Pasaulis demokratijos!”
Jūs’ priešas velniškai žiaurus,
Baisingus pleškina karus.
Bet jungia rytus-vakarus

Liuosybės vėliava šviesi.
Pirmyn visi kartu!
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok,

Kol laisvi bus visi!

Vaizdas iš Saliamono salą, Ramiajame Vandenyne; keletas japonišką karią kritę 
nuo amerikiečių kulką.

L. M. S. REIKALAI - Bayonne, N. J.

Ketvirtas simfonijos pojūdis nuolai-

Šiais metais Lietuvių Meno Sąjungos 
reikalai eina šiek-tiek lėčiau, kaip pe
reitais metais ėjo šiuo laiku. Rodos, kad 
mūsų jėgos daugiau ir daugiau įsitrau
kia į tiesioginį šalies gynimo—karo dar
bą. Su operetėmis eina sunkiau, nes iš 
chorų jaunimo daug yra pašaukta į 
Jungtinių Valstijų armiją. Likusios jė
gos turi daugiau darbo, surišto su karo 
reikalais.

Vienok meno veikla eina ir turi eiti. 
Brooklyne, Waterburyj, Bridgeporte, 
New Havene ir daugelyje kitų miestų 
ruošiamasi prie vaidinimų.

Kas Daryti Jėgoms Sumažėjus?
Reikia pastebėti, kad sumažėjus me

no jėgoms, kai kurie mūsų veikėjai pri
eina prie nusiminimo ir meno darbą pa
deda į šalį—sako, “palauksime kol karas 
pasibaigs.” Tokia mintis yra klaidinga.

Sumažėjus jaunimui, reikia imtis re
organizacijos. Pirmiausia reikia sustip
rinti, suveiklinti meno grupės organiza
ciniai. Taip padaryta Brooklyne. Pavyz
džiui, išvažiavo Lietuvių Liaudies Teat
ro sekretorius, išvažiavo į apsigynimo 
darbus ir keletas vaidintojų. Atrodė, 
kad viskas turės pakrikti. Bet suėjus, 
panagrinėjus jėgas, jų pa j ieškojus, pasi
rodė, kad galima vaidinti. Ir jau renka
ma veikalas—greitai prasidės pamokos 
ir bus vaidinimų.

Taip reikia daryti ir su chorais. Jei 
jau taip jėgos sumažėja, kad negalima 
keturių balsų choras palaikyti, tai rei
kia imtis perorganizavimo. Reikia daryti 
reformos. Galima dainuoti vienu balsu. 
Jei ir to negalima atsiekti, tai reikia su
daryti mažesnė dainininkų grupe arba 
moterų balsų choras.

Iš LMS Raštinės
Prieš porą savaičių LMS Centro Ko

mitetas laikė posėdį. Pasirodė, kad jau 
keletas C. K. narių taip pat turėjo pasi
traukti į karo lauką. Kiti išvažiavo į ki
tus miestus.

Walteris Kubilius, LMS C.K. pirmi
ninkas, dar vasaros metu išvažiavo Chi- 
cagon ir negrįžo. Jis LMS raštinei ne
pranešė nei savo adresą, kad būtų gali
ma su juo susisiekti. Todėl LMS Centro 
Komitetas nutarė išrinkti kitą LMS 
Centro pirmininką. Naujas LMS pirmi
ninkas yra veiklus C. K. narys—J. Gu
žas. Dabartinė LMS Centro valdyba y-

J. Gužas, pirmininkas
V. Bovinas, sekretorius
A. Rainienė, iždininkas.

Kas Reikia Vaidinti?
Dėl mažų kolonijų patartina vaidinti 

lengvi veikalai. Dabar LMS Centre ga
lima gauti “Vargšas Tadas,” “Kontro
lis,” “Aš Numiriau.” Muzikališki veika
lai : “Apsigavo,” “Kada Kaimas Nemie
ga,” “Velnias Statinėje”. Greitai bus 
galima gduti “Kuprotas Oželis,” “Dėdė 
/ tvažiavo,” “Vos Neapsivedė,” “Mirties 
Laižybos.”

Trumpi veikalai galima vaidinti po 
du vienu vakaru. Taip pat eilė veikalų 
galima-pasirinkti iš LMS veikalų kata
logo. Didesnės kolonijos, kur galima su
rinkti ganėtinai jėgų, turėtų imtis per
statyti sekamus istorinius veikalus: 
“Kęstutį”, “Birutę”, “išgriovimas Kau
no Pilies” ir kitus. Minėti veikalai turi 
ryšio su dabartinėmis Lietuvos kovomis 
prieš vokiečius.

Ką Veikia LMS Apskričiai?
LMS' C.K. posėdyje kalbėta apie LMS 

apskričių veikla. Kai kurie apskričiai 
neveikia. Nešaukia savo posėdžių. Pra
džiai, paraginimui, LMS C. K. nutarė 
į sekantį posėdį kviesti ir vietinio LMS 
Apskričio komiteto narius.

Tai turėtų pasekti ir kiti LMS apskri
čiai. Reikia laikyti pasitarimai, šaukti 
konferencijos, kuriose būtų aptariama, 
diskusuojama dabartinė meninio judėji
mo padėtis. Reikia padėti chorams ir ki
tiems vienetams perorganizuoti ir pa
gyvinti meno veiklą. Šiuo laiku reikia 
dirbti daug daugiau, negu bent kada' 
pirmiaus. V. BOVINAS, LMS Sekret.

Naudingas Pokilis

Lapkričio 7 d. draugai ba- 
yonniečiai buvo surengę sma
gų pokilį, tai buvo pagerbtos 
mūsų gaspadinės, kurios sun
kiai dirbo Piliečiu Kliubo ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo trečio Apskričio ruoštoj 
vakarienėj. Ir turiu priminti, 
jog draugės bayonnietės susi
nešė maisto, drg. čiurlis leng
vesnio ir stipresnio gėrimo, 
drg. Panelio sūnus, nors mažo 
amžiaus, bet lengvai ir gražiai 
pagrojo ant armonikos. Susi
rinkę gražiai pasišoko.

Laike valgių buvo ir kalbų. 
Pakviesta per drg. čiurlį vie
tinių ir iš kolonijų draugai pa
sakyti žodį, kitą, mat, tuo pa
čiu tarpu buvo ir LDS 3-čio 
Apskričio komiteto posėdis, 
bet neįvyko dėl keletos komi
teto narių neatsilankymo. Tik 
padaryta apyskaita iš įvyku
sios vakarienės spalių 31 d. 
Pelno liko apie $70, kuris pa
sidalinta per pusę su LDS 26 
kuopa. Ačiū draugam bayon- 
niečiams už draugišką ben
dradarbiavimą su LDS 3-čiu 
Apskričiu.

%
Laike kalbų drg. Skiparienė 

prisiminė, kad būtų gražu, jei
gu čia susirinkę paaukotų So
vietų medikalei pagelbai, ir 
visiem pritariant surinkta 
$11.25. Aukavo sekamai:

Po $1 : J. Stasiukaitis, J. 
Dainius, A. Matulis, V. J. 
Kasparas, F. Muzikevičius, J. 
čepinskas, J. Kirmela, Mr. & 
Mrs. Skiparai, P. Janiūnas, K. 
čiurlis ir W. Force, čia auka
vusių tarpe randasi Cliffsidės, 
N e w a rko, Jersey City ir 
Brooklyno draugų. Ačiū vi
siem už aukas ir bayonnie- 
čiam už draugiškas vaišes.

Well, tai jau užbaigė LDS 
3-čio Apskričio komitetas, se
nas šių metų komitetas savo 
darbą, lapkričio 15 d. įvyks 
apskričio konferencija, kurioj 
bus išrinkta nauja valdyba. 
Apskričio komitetas užbaigai 
savo darbo suruošė šaunią su 
bayonniečių pagalba vakarie
nę, kurioje dalyvavę svečiai 
buvo pilnai pasitenkinę. Pasi
tenkinus, manau, bus vietinė 
LDS 26 kuopa ir yra pilnai 
pasitenkinęs apskričio komite
tas, mat, abiem organ zacijom 
bus finansinės naudos, kuri 
bus sunaudota įvairiems reika
lams ir, reikia priminti, kad 
gal apskričių istorijoj šioje 
apylinkėje buvo pirma vaka
rienė. Paprastai, esam pratę, 
rengti šokius, teatrus, bet va
karienių ne.

A. Matulis.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

ARE YOU 
puttingTenPrrūntof 
your Income into U.S. 
War Bondtž, Stamps ?
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Konferenciją
Apskričio pirmininkas drg. V. 
Jakštys, 12 vai. dieną. Man
datų komisijon paskirtos E. 
Mulokiūtė ir O. Kučiauskaitė. 
Pirmininku konferencijai iš
rinktas J. žemaitis, vicc-pirmi- 
ninke J. Pivariūnienė, sekreto
re O. Kučiauskaitė. Rezoliuci
jų komisija — A. J. Šimtas,
J. Bendaravičius, V. Stankus 
ir V. Jakštys.

Protokolas pereitos Vl-to 
Apskr. konferencijos, įvyku
sios spalių 26 d., Phila., skai
tytas. Vienbalsiai priimtas.

Mandatų komisijos narė O. 
Kučiauskaitė išdavė sekamą 
raportą.

Konferencijoje 
žemiau minėtų kuopų 
tai-tės: 10 kp., Phila., 
Smitas, J. Bulauka, J. 
nis, P. Valintienė, J. 
ravyčius, B. Merkys, A. Pau- 
liukaitis.

13 kp., Easton, Pa.: V. J. 
Stankus, Stankienė, L. Tilvi
kas. (K. J. Abakan pribūti ne
galėjo dėl darbo sąlygų.)

15 kp., Gibstown, N. J. — 
V. Jakštys.

30 kp., Chester, Pa. — V. 
Gižauskas.

25 kp., Baltimore, Md. — 
J Stanys, J. Pivariūnienė, S. 
Meškys, O. Kučiauskaitė, A. 
Žemaitis.

133 kp.,
K. Bakštys,

141 kp., 
Kaspariūnas, 
nė, E. Pildžiuvienė, A. Turei- 
kienė.

149 kp., Phila., Pa. — J. 
Butvilą, V. Urlakienė.

Viso 8 kuopos, 25 delegatai. 
Suteikus balsavimo teises 
vusiai apskričio valdybai 
susidarė 29 balsuotojai, 
pertas likos priimtas.

Valdybos raportai:
Apskričio pirmininkas 

V. Jakštys pranešė, jog turėta 
tik* vienas apskričio 
posėdis. Kadangi tie 
riai bei narės dirba 
se darbuose, todėl 
daug nenuveikta. Veikimas Li
teratūros Draugijos viduje VI 
Apskrityje nei kiek nepagerė
jo. Plačiai apie tai diskusuota 
susirinkusių delegatų. Sekreto
rė drg. 
centro 
apie šių 
žymėta, 
pereitą metą apskritys nupuo
lė iki 156 narių šiais metais. 
(Daugelis užsimokėjo iki kon
ferencijos eigai, 
skaičius yra 
centre parodo).
plačiais apkalbėjimais 
priimti.

Finansų sekretorė E. Mulo
kiūtė pranešė, jog ižde ran
dasi $57.18. Bet dar nariai į 
apskritį nėra mokėję. Duotas 
laikas tam darbui. Sumokė
ta per delegatus iš kuopų 
$9.05. Raportas priimtas.

Nutarta apriboti kalbėjimui 
laikas iki 5 minutų ypatai.

Kuopų Raportai:
10 kp., Phila. — Raportavo 

J. Bendaravičius. Narių skai
čius siekia 80. Pilnai pasimo- 

„kėjusių 60. Naujų gauta 2. 
Prakalbų surengta 4> Literatū
ros išplatinta: “Vilnies” Ka
lendoriaus 25 kopijos; “Vokiš
kieji Grobikai” 50 kop.; “So
vietų Sąjungos Moterys” 50 
kopijų; tiek pat kopi
jų “Amerikos Mokslinin
kai” ir “Kovotojų Balsas.” 
Moterys numezgė 37 svede- 
rius raudonarmiečiams. Visos 
kuopos bendrai suorganizavo 
busą į Baltimorės “Laisvės” 
pikniką. Pardavė serijų už 26 
dolerius. Visas darbas veikia
mas bendrai. Veikiančio komi
teto vardu surengta “Laisvės” 

' bankietas ir piknikas. Iš iždo 
išaukota 25 doh Per veikiantį 
kdmitetą sukelta Sovietų Są
jungai 1,000 dol. Prisidėję 
prie Russian War Relief.

18 kp., Easton, Pa. — Ra-

Vien

narys 
rezo- 

kuri likos vienbalsiai 
Toji rezoliucija tai

J. Šmitienė perskaitė 
jai prisiųstą laišką 
metų narių stovi. Pa- 

kad nuo 250 marių

todėl narių
pakilęs, negu

Raportai su
likos

portuoja V. J. Stankus, 
rengta vienos prakalbos, 
karėlis Sovietų Sąjungos 
dikalei pagelbai, pelno
$47.64. Numegsta 10 svederių, 
10 porų pančiakų. Literatūros 
išplatinta: 30 kopijų “Sovietų 
Moterys”. Parduota 2 serijos 
“Laisvės” pikniko Baltimorėj. 
48 “Laisvės” skaitytojai ran
dasi mūsų mieste. Surengta 
bendrai su ukrainais piknikas 
Sov. Sąjungos medikalei pa
gelbai, padaryta pelno 62 dol. 
Ižde randasi 19 dol. Laikyta 6 
susirinkimai.

25 kp. — Raportavo O. Ku
čiauskaitė. Narių yra 42. Jų 
tarpe 18 moterų. Pilnai kuopa 
pasimokėjus į centrą duokles. 
Naujų narių gauta 2. Susirin
kimai įvyksta reguliariai. Tur
tas siekia $47.53. Surengta 
dvejos prakalbos. Parengimai 
3 (vienas taiptautinis). “Lais
vės” piknikas pelno davė 
$204.96. Pasiųsta rezoliucija 
užgiriant dabartinę adminis
tracijos politiką karo klausi
me. Ir už išlaisvinimą Earl 
Browderio. Literatūros išpla
tinta už $17.60, k. t.: “Vil
nies” Kalendoriaus 50 kopijų, 
“Sovietų Moterys” 25 kop., 
“Amerikos Mokslininkų Bal
sas” 50 kop. Ir tokia pat skai
čius “Kas daryti ištikus oro 
atakoms,” “Vokiški Grobikai” 
30 kop. “Tag days” Sovietų 
pagelbai davė $408.62, So
vietų Sąjungos medikalei pa
gelbai $217.27, Amerikos Rau
donajam Kryžiui $95,( Apšvie- 
tos Fondui $46.02, Ispanijos 
kovotojams lietuvių skyriui $5, 
tarptautiniam skyriui $5, Po- 
pieros Fondui $5, “Vilniai” iš 
iždo ir ant blankos $9, “Liau
dies Balsui” $5.50. Iš viso dar
bininkų judėjimui duota $1,- 
019.17.

Atskirai iš kuopos, narių ir 
pritarėjų veikia Moterų Mez
gėjų Kliubas. Jo narė J. Piva- 
riunienė raportavo sekamai. 
Narių turi 9. Susitvėrė gruo
džio 15 d., 1941 m. Turėta 6 
parengimai, kurie davė pelno 
$270.02. Aukų gauta $39.25. 
Viso pribuvo $309.27. Išauko- 
ta Russian War Relief $110, 
Raudonajam Kryžiui $40, 
ŪSO $25, Priešfašistiniam Ko
mitetui $10, “Laisvei” $2. Už 
vilnas ir kitiems reikalams 
$71.93. Iš viso išaukota 
$258.93. Ižde randasi $50.34.

30 kp., Chester, Pa. — Ra
portavo V. Gižauskas. Narių 
turi 12, kurie pilnai užsimokė
ję duokles. Susirinkimai ne
įvyksta. Išaukota Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai 15 
dol. Kuopos ižde $4.65. “Tag 
day” dėl Sov. Sąjungos su
rinkta $129.

33 kp., Camden, N. J. — 
Raportavo J. Lastauskas. 
rių turi 7. Ižde randasi 
Sov. Sąjungai išaukota 
Susirinkimai teįvyksta.

141 kp., Phila., Pa. — Ra
portavo J. Kaspariūnas. Na
rių turi 26. Centran užsimokė
ję 19. Susirinkimai reguliariai 
neįvyksta. Veikimas menkas. 
Daugiausia dirbama su vei
kiančiu kojnitetu. Išaukota iš 
iždo: Sov’. medikalei pagelbai 
$5, Earl Browderio fondui $3, 
“Vilnies” suvažiavimui $2.50,
“Liaudies Balsui” $2.50, Lite- tyje panašiems, 
ratūros išplatinta už $6.60. Iž
de randasi $16.

149 kp., Phila., Pa. — Ra
portavo J. Butvilą. Kuopa tu
ri 18 narių. Užsimokėję duok
les 8 nariai. Atskirai jokių pa
rengimų neturėta. Išaukota 
darbininkų reikalams $10.90. 
Ižde randasi $38.87.

15 kp., 
Raportavo 
randasi 7. 
nei skolų.

Sekė platūs apkalbėjimai 
narių stovio ir kuopų gyvavi
mo eigos.

Tręnton, N. J. delegato ne- 
prisiuntė.

Po apkalbėjimų visų rapor
tai likos priimti.

svarbiais
Kadangi centras 

kad 6-tas Apskritys

Na-

$36.

Skaitytas pasveikinimas iš 
centro nuo draugijos sekreto
riaus D. M. Šolomsko. 
balsiai likos priimtas.

Rezoliucijų komisijos 
drg. A. J. Smitas skaitė 
liuciją, 
priimta,
bendri tarimai mūsų konfe
rencijos ateities planams. To
dėl nutarta ištisai patalpinti 
spaudoje. Laikytoje ALDLD 
6-to Apskričio konferencijoje, 
spalių 25 d., Phila., Pa. likosi 
vienbalsiai nutarta atsišaukti į 
kuopas sekančiais 
reikalais, 
praneša,
turi daug užvilktų duoklių ir 
kadangi nesimato pas neku- 
rias apskričio kuopas gero 
veikimo, todėl 6-to Apskričio 
delegatai, suvažiavę į konfe
renciją, apsvarstė ir vienbal
siai nutarė atsišaukti į apskri
čio kuopų valdybas ir į narius 
pagelbėti išrinkti iš narių 
duokles, sustiprinti kuopas. 
Pas nekurias apskričio kuo
pas, ne tik nesimato veikimo, 
bet ir narių duoklės pilnai ne
sumokėtos.

Jei kuopų valdybos nesirū
pina kuopų reikalais, tad jų 
veiklesni nariai turi aplankyti 
valdybų narius ir į juos daryti 
spaudimą; kad sudarytų nemo
kėti) narių duoklių sąrašą ir 
bendrai pagelbėtų išrinkti iš 
narių duokles, ypatingai iš tų, 
kurie nesilanko į susirinkimus.

ALDLD rūpinasi kultūriniu- 
apšvietos darbu, ir dėlei suvė
lintų duoklių — finansų, nega
li centro komitetas tęsti lite
ratūrinį darbą pirmyn. '

Visi atsiminkim, kad dabar 
eina ALDLD vajus. Bandykim 
gauti naujų narių, nes įstoji
mas yra veltui. Budavokim 
kultūriškiausią savo organiza
ciją Amerikoje!

Prie to, nutarta surengti 6- 
to Apskričio prakalbų maršru
tą vien tik stovio narių pageri
nimui.

Taip pat konferencija nuta
rė, dėl sukurto juodųjų fašis
tų esamo karo padėties, ragin
ti kuopas ir pavienius narius 
teikti gausiausią pagalbą Rusi
jos žmonėms. Rengti mažus ir 
didesnius parengimus, rinkti 
aukas po stubas, nupirkti vii-- 
nonių siūlų ir bandyti surasti 
mezgėjų, kurios dirbtų tame 
darbe. Raginti visus vietinius 
lietuvius, kad pirktų šalies bo
nus, štampas, teikiant šios ša
lies valdžiai paskolą karo ve
dimui iki pergalės. Remti 
Amerikos Raudonąjį Kryžių. 
Kam tik galima, duoti jam 
kraujo pagelbą.

Sekanti rezoliucija priimta 
mūsų spaudos reikale:

ALDLD 6-to Apskričio kon
ferencijos delegatai sutinka 
pilnai su dabartiniu mūsų 
spaudos nusistatymu, įskaitant 
mūsų organizacijos žurnalo 
“šviesos.” Visais būdais gelbėt 
dienraščiam “Laisvei” ir “Vil
niai.”

Pastaroji skaityta drg. J. 
Bendaravičiaus. Po ja seka re
zoliucijų komiteto narių pa
rašai.

Nutarta pasiųsti pastabą 
centro komitetui, khd nesko
lintų pinigų ' pavieniams na
riams.

Mes, ALDLD 6-to Apskričio 
konferencijos dalyviai, išneša
mo papeikimo pastabą, už 
skolinimą sauvališkai draugi
jos pinigų, kaip tai ponui V. 
Bacevičiui, ir jei atsirastų atei-

Gibstown, N. J. — 
V. Jakštys. Narių 
Nėra pinigų. Nėra

Sekanti konferencija įvyks 
i Chester, Pa., spalių mėnesį, 
1943 m.

Nutarta aukoti iš iždo: So
vietų Sąjungai $25, Ispanijos 
kovotojahis $5, “Vilnia i” 
$2.50, “Laisvei” $2.50,* Ap- 
švietos Fondui $2. Iš viso $32.

Sekantiems 
čio valdyba: 
Bendaravičius, 
A. .Lipčius, J.
Balčiūnas, P. Pilėnas. Alterna- 
tai: Valentienė, A. J. Smitas. 
Knygas peržiūrėti A. Merkys, 
J. Bendaravičius.

Konferencija užsidarė 5 vai. 
vakare.

Anthony Žemaitis, Pirm.
O. Kučiauskaitė, Sekr.

metams apskri-
V. Jakštys, E.
E.' Mulokiūtė, 

Kasparūnas, F.
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Hartford, Conn

SVARBIOS KNYGOS

dideliu pasiryži- 
sykiu su visais 

ir su mūsų val
su kitų mūsų ali-

vienuolikta va- 
dar konferenci- 
Pasigirsta bal-

kuopa 
konfe- 
konfe- 
ir $5

Moterų 
ir auko-

Finan-

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros seząnu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Pateiksiu Albumas

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose 
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapi^. Kaina $1.00.

Iš Atsibuvusios ALDLD 3-čio 
Apskričio Konferencijos

Sekmadienį, lapkričio 1-mą, 
įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 3-čio Apskričio 
konferencija Laisvės Choro 
svetainėje.

Konferencija buvo planuota 
pradėti 10:30 vai. ryte, bet 
kada ta valanda išmušė, tai 
svetainėje tebuvo tik du dele
gatai atvažiavę. Vėliau suva
žiavo ir kiti delegatai iš aplin
kinių miestų.

Jau netoli 
landa buvo, o 
ja nepradėta,
sas ir duoda įnešimą, kad pra
dėti konferenciją. Ten pat ki
tas parėmė ir konferencijos 
posėdis prasidėjo lygiai 11:15 
vai. ryte.

Drg. M. Ciplijauskas pašau
kė visus prie tvarkos ir tuoj 
ėjo konferencijos pirmininko 
ir kitų reikalingų valdininkų 
rinkimas. Užrašų raštininku 
išrenkamas Valaitis, o pirmi
ninku pats Ciplijauskas. Ko
respondentu išrinktas V. Bra
zauskas.

Pirmininkas pašaukė apskri
čio raštininkę M. Mulerankie- 
nę, kad perskaitytų protokolą 
pereitų metų konferencijos. 
Mulerankienė paprašė J. Vil
činską, kad jis paskaitytų tą 
protokolą, nes tai buvo jo ra
šytas. Protokolas gana ilgas ir 
gerai smulkmeniškai viskas su
rašyta. Iš protokolo pasirodė, 
kad apskričio valdyba per vi
sus metus neturėjo nė vieno 
posėdžio. Buvo visokių pasiaiš
kinimų, dėl ko posėdžiai neį
vyko, bet nė vienas iš valdy
bos nedavė aiškaus atsakymo. 
Tai reiškia, jau čia valdybos 
būta perdaug apsileidusios, 
neveiklios. Apskričio organiza
torius V. J. Valaitis sakė, kad 
neturi daug ką pasakyti, nes 
visai mažai veikė dėl apskričio 
naudos, dėlto, kad buvo labai 
užimtas darbais.

Sekr. Mulerankienė ir iždi
ninkas Vilkas atsistoję pareiš
kė, kad jie, kaip ir kiti, neturi 
nieko gero pasakyti dėl suva
žiavusių delegatų. Aišku, kaip 
ant delno, kad kai valdyba ne
turi nieko naudingo nuveikusi, 
tai negali ir raportuoti, kad ką 
gero nuveikė. O blogo nerei
kia nė raportuoti, delegatai ir 
taip patys suranda bedisku- 
suodami.

Kada prieita prie finansų, 
tai iš tikrųjų stebuklai pasiro
dė. Čionais paaiškėjo, kad nie
kas nežino jau per du metus, 
kur ir pas ką randasi finansų 
užrašų knyga. Staiga pakilo 
keletas rankų prašo balso kal
bėti. Visi paakėjo valdybą už 
šitokį nelemtą apsileidimą sa
vo pareigose. Valdyba pašiža- 
dėjo surasti tą knygą greitoj 
ateityje ir pristatyti į reikalin
gą vietą.

Delegatų Raportai

Waterburieciai delegatai ra
portuoja, kad pas juos veiki
mas slabnas. Aukomis atsižy
mi gerokai ir finansais šiuo 
kartu stovi tvirtai.

New Haveno delegatai taip
gi duoda savo raportą. Pas 
juos veikimas yra geras. Au
komis taip pat neatsilieka nuo 
kitų. Finansų irgi turi gerokai.

Hartfordiečiai irgi atsižymi 
aukomis ir finansais stovi ge
rai. Veikimas taip pat nein^ 
persmarkiai, bet veikiama ap
skritai visus metus, 
kliubas veikia gerai 
mis atsižymi tankiai, 
sais pusėtinai tvirtas.

Naujuose sumanymuose bu
vo daug gerų kalbų ir išsireiš
kimų. Daugiausiai buvo agi
tuojama, kad visi suglaustume 
pečiais dar labiau, negu bent 
kada pirmiau ir vieningai 
dirbtume su 
mu, eidami 
darbininkais 
džia ir kartu
jantų šalių darbininkais, kad 
kuogreičiausia sumuštame mū
sų priešą Vokietijos, Japonijos 
ir Italijos fašizmą.

Taipgi buvo kalbama, kad

reikia daugiau veikti vietiniuo
se miestuose tarpe kitų srovių 
ir aiškinti žmonėms darbinin
kišką idėją.

Raportai iš Apskričio
Visi apskričio parengimai 

šiemet buvo pasekmingi. Spau
dos pikniko komisija gavo ge
rai išbarti už tai, kad nepa
skyrė dešimto , nuošimčio dėl 
partijos, kaip kad apskričio 
yra nutarta.

A
Turėta geri pietūs, kuriuos 

pagamino Hartfordo draugės. 
Už maistą ’kožnas užsimokėjo. 
Garbė Hartfordo draugėms, 
kurios taip daug dirbo, kol 
priruošė puikius pietus dėl de
legatų.

Antroje sesijoje buvo svars
toma, kaip būtų galima tuojau 
atgaivinti pakrikusias kuopas 
nekurtuose miestuose. Nutar
ta, kad tuojau reikia stoti į 
veiklų darbą ir kad numirusios 
kuopos turi būti tuojau atgai
vintos ir pasuktos į veikimą. 
Nutarta, kad ateinantį metą 
būtų surengta 3 parengimai— 
vienas Hartforde, du Water
bury. Išnešta dvi rezoliucijos. 
Pirma rezoliucija reikalauja 
valdžios, kad laikytųsi savo 
susitarimų su USSR ir kad 
tuojau atidarytų antrą frontą 
prieš fašistų Vokietiją. Antra 
rezoliucija tai pasižadėjimas 
arba reikalavimas, kad šio ap
skričio ribose būtų rengiami 
visokį parengimai, kad sukelti 
finansų dėl Sovietų medikalės 
pagalbos. Ir tuom pačiu kartu 
sveikinam Sovietų, herojišką 
armiją 25 metų sukaktuvių 
proga ir pasižadame mes jums 
padėti, kiek tik išgalėsime, ši
tam milžiniškam mūšyje prieš 
tą barbarizmą, vokiečių fašiz
mą.

Apskričio valdyba dėl 1943 
išrinkta iš 5-kių asmenų: drg. 
Vilčinskas, Jurkūnas, Meiso- 
nas, Valaitis, Giraitienė.

Konferencijoj buvo ir sve
čias atvykęs iš Brooklyn, N.. 
Y., tai yra drg. Kuraitis. Jis 
pasakė svarbią prakalbą pra
džioje konferencijos. Ragino, 
kad visi darbuotumės platini
mui literatūros, o labiausiai, 
tai tų knygų, kurios aprašo 
Amerikos istoriją. O viena to
kių knygų bus tuojaus cent
ro išleista dėl narių ir parda
vimo, tai bus viena iš geriau
sių knygų, kuri aprašys apie 
visus geriausius šios šalies kū
rėjus ir už laisvę kovotojus. 
Tai bus pirma tokia knyga lie
tuvių kalboje.

.. Bridgeporto miesto 
neatsiuntė delegatų į 
renciją, bet prisiuntė 
rencijai pasveikinimą
aukų dėl 3-čio Apskričio. Pir
mininkas pareiškė, kad tai pir
ma tokia auka gauta 3-čio Ap
skričio visame jo gyvavime.

Konferencija ’ užsibaigė 6 
vai. po pietų.

Visi jau buvo gerokai pa
vargę ir kalbėjo kaip čia grei
čiau sugrįžus pas savus. Visi 
išsiskirstė gerame ūpe ir su 
daug darbų dėl savų'kuopų. 
Jūsų korespondentas pasiėmė 
būti korespondentu beveik 
prievarta. Nenorėjau, kad bū
čiau išdeportuotas. Taigi, at
leiskite, jeigu ne viską apra
šiau, kas konferencijoj dėjosi.

W. B. Koresp.

Philadelphia, Pa.
Nelaimės, Mirimai ir 

Parengimai
Praeitos savaitės bėgyje 

traukinio nelaimėj likosi už
mušti Jonas ir Jurgis Antonai- 
čiai. Abudu buvo broliai. Jų 
šeimos likosi dideliam nuliūdi
me.

Taip pat tos pačios savaitės 
bėgyje pasimirė Veronika Jo- 
kubauskienė ir Alekas šulič- 
kas. Dėl jų mirties liūdi jų pa
silikę šeimos.

Pietinės dalies LLD 141 kp. 
draugai ir draugės pradeda 
judėt. Lapkričio 22 d. ruo-

šia šaunų pasilinksminimo va
karėlį, į kurį patartina lietu
viam darbininkam atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai.

Lapkričio 27 d. yra rengia
mas labai svarbus parengimas 
Russian War Relief “Stalin
grado Naktis,” kur bus ir pui
ki koncertinė programa. Apart 
puikios programos, kalbės val
džios aukšti valdininkai ir kiti 
atstovai, kurie atstovaus kitų 
kariaujančių valst. vėliavas. 
Patartina įsigyti visiems lietu
viams iš kalno tikietus, nes 
vargu bus galima gauti tą va
karą. O ten dalyvaut labai 
svarbu. “L.” Korespondentas.

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 820.*Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenes veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms 1 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 p-asinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

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

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

knygelė lietuvių ir anglų 
kalbose su pamokinimais 
kaip, prisiruošti tapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Kaina 25c.

4

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tuojau Įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės .patapti 

/Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
ves” knygyne.

“LAISVE”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N, Y.

“Gyvenimo Saulėleidis’9
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą >
Parašė ir Išleido Graborius

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

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

* tu to pervedimai- ir tt.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Vidunaktinis Sovietų praneši

Suteikiam garbingas laidotuves

Brooklyn, N. Y,660 Grand Street

Diabetes

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

Guadalcanale Amerikiečiai Sunaikino 17 
Japonų Orlaivių; Neteko 7 Savo Lėktuvų

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Lapkr. 15 d 
Hamtramcko 
susirinkimas, 
Holbrook St.

30 Dienų 
Nuolaida

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

Koplyčias suteikiam nemoka' 
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

nitu 
m as 
nius, 
biau 
mes

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

Šie žygiai dar nebuvo minėti jokiame pirmesniame 
Amerikos laivyno departmento prenešime.

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

būsite patenkinti.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Telofonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

1 vai. po pietų jvyks 
Liet. Piliečių Kliubo 
Veteranų salėje, ant sudarau 

rikoniškais 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

Heart Burn
Kokliušo '...................

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas Jvyks 

antradienį, lapkr. 17 d., 7:30 v. v., 
pas Gendrėnus, 8113 Korman Ave. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. • — 
Kom. (268-270)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

Amerikos Submarinai Nuskandino Dar 8 
Japonų Laivus Tolimuose Rytuose

Washington, lapkr. 12. — Laivyno pranešimas 189: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkričio 11 d. iš ryto mūsų Grumman Wildcat lėk
tuvai kovotojai pasitiko du būrius japonų bombanešių 
smigikų virš Guadalcanal salos. Pirmąją ataką darė 
dešimtis priešų bombanešių ir dvylika jų lėktuvų ko
votojų. Mūsų kovos lėktuvai nušovė žemyn šešis ja
ponų bombanešius ir penkis jų lėktuvus kovotojus. 
Antrą ataką darė 25 japonų bombanešiai ir penki lėk
tuvai kovotojai. Mūsų Wildcats nušovė žemyn šešis 
priešų bombanešius. Per susikirtimus, turbūt, sunai
kinta dar trys japonų bombanešiai ir du lėktuvai ko
votojai. Žuvo septyni Jungtinių Valstijų kovos lėktu
vai.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Argentina Užgiria 
Jungtinių Valstijų 

Žygį Šiaur. Afrikoj 
Buenos Aires, Argentina.

— Argentinos respublikos 
užsienių reikalų ministeris 
Enrique Ruiz Guinazu lap
kričio 12 d. pasiuntė kable- 
gramą Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretoriui Cord. 
Hull’ui, užgirdamas Jungti
nių Valstijų karinius veiks
mus Prancūzų Šiaurinėje 
Afrikoje. Kablegrama sa
ko, jog Argentinos žmonės 
“su vienybės jausmu ir su
sidomėję stebi pastangas, 
kurias daro ta didi ir drau
ginga tauta (Jungtinės 
Valstijos), siekdama užtik- 
rint saugumą amerikiniams 
kraštams.”

Pietų Amerikos Čilės res
publikos prezidentas Juan 
Antonio Rios jau pirmiau 
pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui kablegrama, pritar
damas Jungtinių Valstijų 
žygiui Šiaurinėje Afrikoje.

Argentina ir Čilė yra du 
vieninteliai Pietų Ameri
kos kraštai, kurie dar nesu
traukė diplomatijos ryšių 
su fašistų Ašim. Bet Ar
gentinos ir Čilės atsiliepi
mai apie Jungtinių Valsti
jų įsiveržimą į Prancūzų 
Šiaurinę Afriką liudija, 
kaip tiedu kraštai linksta 
prie Jungtinių Tautų.

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. — J. N. S. (266-268)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Maskva, lapkr. 13
mas:

Stalingrado srityje priešai atsigabeno atsarginių, 
pergrupavo savo dalinius ir iš naujo atakavo/miesto 
apsigynimo sektorius.

Stalingrado gynėjai atrėmė skaitlingas hitlerininkų 
atakas. Baisių sau nuostolių kaštais vokiečiai įvarė 
šimto iki dviejų šimtų jardų kylį į mūsų pozicijas vie
name sektoriuje.

šiaurinėje miesto dalyje sovietinė kariuomenė darė 
kontr-atakas ir nuvijo priešus 400 jardų atgal. Vien 
šiame sektoriuje apie 200 vokiečių buvo užmušta, ke
turi tankai, 14 kanuoiių ir 16 mortirų sunaikinta ir du 
amunicijos sandėliai susprogdinta.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečių da
liniai tęsė kautynes vienoj apgyventoj vietoj ir išmu
šė vokiečius iš kelių namų. Priešai darė kelias nesėk
mingas atakas. Buvo nušluota daugiau kaip batalio
nas priešų pėstininkų per dieną kautynių dėl šios vie-

J. GARŠVA
Graborhis-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

Lapkr. 15 d., 6 v. v. Aido Choro 
metinis koncertas įvyks Liet, salėje, 
25 ir Vcrnor gatvių. Visus kviečia
me dalyvauti. — Alvinas.

Lojęs darbininkiškam judėji
mui.

Heronimas Stonkus ilgus 
metus laikė lengvų drabužių 
krautuvę Montello, Mass. Vė
liau persikėlė į Worcester, 
Mass. Krizini pasireiškus ir 
sveikatoje puolant, iš biznio 
išėjo.

Kitame sektoriuje priešai mėgino prasiskverbt į mū
sų pozicijas, bet ugnim iš kulkasvaidžių ir mortirų jie 
tapo smarkiai atmesti atgal.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė kontr
atakavo hitlerininkus ir sulaužė jų pasipriešinimą. 
Vokiečiai tapo išmušti iŠ dviejų apgyventų vietų.

Sovietų kariuomenė per dieną sunaikino 170 priešų 
trokų ir automobilių ir kelias baterijas jų kanuoiių. 
Mūšių lauke priešai paliko daugiau kaip 400 nukautų 
saviškių.

Tuapse srityje mūsų kariuomenė atmušė atakas, da
rytas neskaitlingų grupių priešų. Vienas mūsų žval
gų būrys per įkaitusį susikirtimą sunaikino 130 vo
kiečių. «

Du priešų lėktuvai kovotojai buvo nušauti-žemyn 
per kautynes ore Karelijos fronte, kur sovietiniai žval
gai prasiveržė į priešų užnugarę ir staigiu smūgiu už
mušė 30 vokiečių. Mūsų žvalgai sugrįžo be jokių sau 
nuostolių. •

Alfonsas Skirmontas iš Mas 
peth, N. Y. aplankė savo dė 
dę Heronimą Stonkų, Worces 
ter, Mass. Stonkus yra, apie 7? 
metų amžiaus. Veteranas se 
nosios Lietuvių Socialistų Są 
jungos. Siela ir kūnu pašiau

Savo sūnų ir dvi dukteris 
Stonkai išauklėjo laisvais ir

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

fš senų 
naujus

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS dvi koplyčios duo-
■ damos mylimiems pašarvoti dovanai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lt’7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
King Hamilton Self Service Stores 

9820 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Raistas, knyga apie lietuvių gyve
nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y. . .

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Moralis pasitenkinimas ligo- 
daug padeda, žmonišku- 
reikalauja atjausti ligo- 
o draugiškumas juo la- 
to reikalauja. Iš toliau 
draugui Stonkui linkime 

sustiprėti ir tęsti savo gražų 
gyvenimą kaipo visuomeninin
ko. O worcesterieciams pata
riame dažnai jį aplankyti. 
Stonkaus antrašas: 3 Vernon 
Ter., Worcester, Mass.

P. Buknys.

Biznyje būdamas Stonkus 
niekada nepataikavo savo įdė
jai priešingiems žmonėms. 
Vergiškai dolerio netykojo. 
Jis yra kietas laisvamanis ir 
visu savo laiku viešai, atvirai, 
kol jam sveikata leido, skleidė 
laisvam any hę žodžiu ir raštu. 
Viešose diskusijose jis liuosai 
dalyvaudavo ir drąsiai, moks
liniais įrodymais akėdavo re
liginius prietarus. Už tai 
smarkiai nervuodavosi kunigai 
ir skelbdavo boikotą Stonkaus 
bizniui. Bet Stonkus niekada 
jiems nenusilenkdavo.

SO. BOSTON, MASS.
Bostono ir apylinkės mezgėjų 

Women’s Victory Club specialis su
sirinkimas ir mezgėjų paroda įvyks 
nedėlioj, lapkričio (Nov.) 15 d., 
3:30 po piet, 376 Broadway. Visos 
mezgėjos 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)

McKEESROCKS, 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, linksmai praleisite laiką prie 
geros vakarienės. ‘ (267-268)

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 eile kitų reikalų. Susirinkimas 
bus 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
dieną. Sekr. (266-268)

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

DETROIT, MICH. MO
Sekmadienį, 15 d. lapkr., įvyks 

ALDLD 52 kp. susirinkimas, 1:30 
vai. dieną, 4097 Porter St. Nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
įvairių raportų ir naujų tarimų mū
sų organizacijos reikaluose, taipgi 
nepamirškite, kad dabar ALDLD 
vajus.

gražiai aprūpino mokslu. Sū
nus dabar gyvena New Yorke 
ir yra CIO organizatorius. 
Apie dukterų, gyvenimą vėles
niu laiku nežinau.

Stonkus yra stiprus kovoto
jas už organizuotą darbininkų 
judėjimą ir už socialistines 
idėjas. Dabar jis dusulio var
ginamas mažai pasikelia nuo 
patalo. Sakoma, kad worceste- 
riečiai, Stonkaus idėjos ir as
meniški draugai, jo neaplan
ko. Tai negražu.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7508 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM NASON 
Clover Hairy

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie sekamas 

savo veiksmų pasekmes prieš japonus Tolimųjų Rytų 
vandenyse:

Vienas didelis japonų transporto laivas nuskandin
tas.

Vienas stambus žibalinis priešų laivas nuskandintas.
Vienas didelis prekinis laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis krovinių laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis, karo laivynui tarnaująs laivas 

skandintas.
Vienas nedidelis krovinių laivas nuskandintas.
Vienas nedidelis sargybos laivas nuskandintas.
Vienas naikintuvas sužalotas ir, turbūt, nuskandin

Prancūzu Šiaurinės Afrikos Gyventojai 
Bendradarbiauja su Amerikiečiais; Kartu 

Dalyvavo Paliauky Dienos Iškilmėse

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, 15 d; lapkr 

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

(267-268)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

JONAS 
512 Marion

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

Tel, GLenmore 5-6191

Karo Departmento Pranešimas num. 238:
Prancūzų Šiaurinėje Afrikoje visur liovėsi ginkluo

tų francūzų jėgų pasipriešinimai, apart kelių atskirų 
punktų. Daugelyje vietų gyventojai ir Jungtinių Vals
tijų kariuomenė drauge dalyvavo apeigose, mininčiose 
(praeito pasaulinio karo) Paliaubų Dieną. Prancūzai 
laivakroviai padeda iškelt/ krantan atplaukiančią mū
sų kariuomenę ir iškraut mūsų laivus.

. Mūsų pozicijos vakariniame pajūryje yra sudrūti- 
namos.

Vyriausias komandierius (gen. Eisenhower) patvar
kė, kad visos amerikiečių jėgos turi susipažinti su vie
tiniais įstatymais ir papročiais ir prisilaikyti jų.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

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

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
,_f » • > įįtnt Geriausias Alus Brooklyne

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10857 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section .’.(7 
of the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
8424 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH GENIS
8424 ■— 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

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- 

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

(267-268)

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Sandėlis Knygij ir Žoliy
KNYGOS:

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

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

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

STENGER & STENGER, Optometrists 
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Beitas puslapis Šeštad., Lapkričio i4, 1942

NewYorko^Afe?lni(H Giliai Sujudinanti Drama Sovietų “Sergeant York”!

Gauna Masių Paramą

/

Juozas Visockis Vėl 
Kariuomenėj

ŠEŠTA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ

Artkino ir Anglo-American perstatoj

Iš Literatūros Draugijos New Yorko Transportininkai 
I Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo ket- kričio 27 dieną, kada jis lan- 
virtadienio vakare. Delegatai1 kysis Brooklyne. Nutarta “Vil- 
išdavė raportus iš Pabaltijos 
Tautų Kultūros Tarybos kon
ferencijos ir Sovietų Sąjungai 
Pagalbos konferencijos. Abi 
konferencijos buvo labai svar
bios ir nutarė daug- dalykų 
pravesti gyvenimam

Komisija ruošiamo judžio ir
vakarėlio, kuris įvyks šešta- apsiėmė A. Mureika ir G 
dienį, lapkr. 11 d., raportą-į risonas. 
vo, kad viskas prirengta.

Naujų narių kuopa jau ga
vo vajaus metu 4. Nariai pasi
žadėjo gauti ir daugiau. Narių 
nepasimok ėjusių
1942 metus yra nedaug.

Nutarta surengti F. Abekui dienų bus gatava, 
prakalbas, penktadienį, lap-

N. Y. transportain gauna para1 tone vykstanti CIO konvenci-

nies” Kalendorius imti platin
ti iš Laisvės įstaigos.

Nutarta dalyvauti Williams- 
burgo masiniam parade, kuris 
atsibus gruodžio 6 dieną, pro
ga metinių sukaktuvių Japoni
jos samurajų užpuolimo ant 
Amerikos. Į parado komisiją 

Wa-
Komisija dirbs bend

rai su kitomis lietuvių organi
zacijomis.

Literatūros Draugijos CK 
sekretorius pranešė, kad kny-

duokles užiga jau atspausdinta ir yra pas 
apdarinūtoją, todėl už keletos

Narys.

reikalavimas pa- 
sulyg pakilusių 
kainų randa pri- 
ąmatų ir miestų 

abelnai

New Yorko transportacijos 
darbininkų 
kelti algas 
pragyvenimo 
tarimo kitų
darbininkuose,1 taipgi 
visuomenėj.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
du svarbūs transportininkams 
paramos aktai. Karo Darbo 
Tarybos posėdis Washingtone 
padarė transporto darbininkų 
naudai rekomendaciją, o Bos-

V. Tukis Atidavė 
Gyvastį Kare

ja priėmė stiprią rezoliuciją 
paramai 32,000 New Yorko 
transportininkų, raginant Ka
ro Darbo Tarybą tarpininkaut.

Karę Darbo Taryba pareiš-

Šiomis dienomis svečiavosi 
Brooklyne Juozas ir Ona Vi- 
sockiai, buvę brooklyniečiai, 
dabar gyveną Hartforde. Vi
sockis dabar vėl uniformoje. 
Jisai buvo vienas iš pirmiau
sia pašauktų kariuomenėn 
draftui prasidėjus ir ilgoką 
laiką išbuvo kempėse Texas 
valstijoj. Susirgęs tarnyboj, 
buvo paleistas į rezervą, bet 
šiomis dienomis pašauktas at-

In The Rear of The Enemy”
(Anglų Kalboj)

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

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

Judžiai Lietuviški, 
Judžiai iš Karo 

Ir Vakarėlis

I Ar Jau Matėt Įspūdingą 
i Sovietų Judi “Priešo
i Užfrontėje”?

Amerikinė spauda labai į

J u d i

, , , , , . - .. - , . gal į aktyvia tarnybą ir lap-ke, kad karo laimėjimo dėlei 
josios pareiga yra paten
kinti miesto darbininkų reika
lavimus, kaip kad ir bile ko
kių kitų.

Eilė unijų ir pilietinių orga
nizacijų kreipėsi į majorą La 
Guard i ją, raginant paremti 
darbininkus.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M.

Programa Sovietų 
Pagarbai

kričio 16-tą išvyksta kempėn.

Prieš išeisiant kariuomenėn, 
Visockiai buvo atvykę apsi
lankyti pas. savo draugus lais- 
viečius ir kitus brooklynieČius. 
Juozas pirmu kartu buvo pa
šauktas iš Laisvės spaustuvės, 
kur jis dirbo techniku. Taigi, 
iš buvusio Laisvės štabo jau 
trys jauni vyrai tarnauja gink
luotose mūsų šalies jėgose.

STANLEY THEATRE ,,h Ave- ‘N-Y-

Irving Place The.,4t" s"
FIRMAS VISAS-DOSTOEVSKY PROGRAMAS!

‘Crime & Punishment’ ‘The Brothers Karamazov’
Fritz Ko^tner- 
Anna Ston lošia

Vėlus Rodymas 
Kas Aefttadlenj

LIWUVBK4
su Pierre Blancher 

lošiant Raskolnikov.

!2-'
60
36

Ketvirtadienį, lapkričio 
tą, mirė Harsen Harveluk, 
metų amžiaus, 
Pike Street, New York City. 
Bus palaidotas
lapkričio 14-tą, Mt. Olivet ka
pinėse. Pašarvotas pas grabo- 
rių. J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 12->tą J. V. Laivy
no Departmentas paskelbė 
16-tą sąrašą laivyno mirusių ir 
sužeistų nuo spalių 16-tos iki 
31-mos. Nukentėję 727 
nys. Iš tų 15 mirusių, 
žeistų ir 9 dingę be 
paėjo iš didžiojo New 
ir artimų apylinkių.

Tarpe 
randasi

Lec-

lapkričio 14-tą

asme- 
25 su- 
žinios 
Yorko

gyvenęs

Brooklyno Muziejaus 
ture Hali šio šeštadienio po
piečio 2 :30 
įvyks antra iš eilės programa
pagarbai Sovietų Sąjungos. 
Kadangi šis yra Sovietų Są
jungos mėnuo, tad pirmųjų 
trijų šio mėnesio šeštadienių 
programos yra pašvęstos So
vietų Sąjungos menui. Progra
moms įžanga nemokama.

Gruodžio menesio pirmi trys 
šeštadieniai bus pašvęsti Chi- 
nijos menui.

šeštadienį,

“Priešo 
penkta- 
savaitę 

Avė. ir

Jeigu jūs norite pamatyti I 
judžiuose savo draugą, o apicĮkiai atsilie 
šimtas iš jūsų ir patys save, tai j vietų Sąju 
būtinai dalyvaukite judžiuose Užfrontėje 
ir vakarėlyje šio šeštadienio dienį
vakaro 7:30, lapkričio (Nov.) i Stanley 
14-tą, Laisvės svetainėje, 119 
Lorimer St., Brooklyne.

Judžiai vieni bus iš New 
York at War parado, filmuoti i "mesi 
G. Klimo, taipgi matysite jo ( “Galingesnis 
fotografuotą Great Neck cho- nuo|es ar bombas... 
ro Pirmyn šokikų grupę, o ki- apje jį 
ti judžiai bus iš karo. Todėl 
visi ir visos nepraleiskite vel
tui vakaro, ale ateikite ir pa
matykite judžius. Gi po ju-

“Warld Telegram 
Joseph 
Tribune,” 
“Christian

įžengusį į 6-tą 
Teatre, 7th 
New Yorke. 

Dorothy Masters, 
•ws” judžių kritikė 

Užfrontėje” yra 
už tankus, ka- 

Puikiai
tsiliepė Alton Cook, 

kritikas, 
Pihodna iš “Herald 

John Beau fort iš 
Science Monitor,”

džių rasite čia savo draugus ir j j<](nth Werner iš “Daily Mir- 
pažįstamus, su kuriais links-!ror;» john McManus iš “PM” 
mai laiką praleisite, nes bus jr jkjfj 
gerų užkandžių ir gėrimų,! 
taipgi šokiai prie naujausių frontėįe,” 
rekordų muzikos. Jžanga tik 
35 centai.

Vakarėlį rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos 1-ma kuo
pa. Kviečia visus,

Komisija.

Kaslink Šokių Pil. Kliube
Praeitą savaitę vietinėse : 

niose buvo pranešta, k; 
Amer. Piliečių Kliube per visai’ • i 1 v šį mėnesį bus šokiai prie J. I . 
Thomas orkestros. Dabar pra
šoma pranešt, kad šį sekmad., 
lapkr. 15, šokių nebus. Bus 
lapkr. 22, 29 ir gruodžio 6 — 
nuo 7 iki 12 v.

Aapart judžio “Priešo Už- 
rodoma priedinės 

trumpos filmos, tarpe tų ir 
“Tauta šokyje,” perstatanti 
Sovietų Sąjungos tautų šokė
jus. Pastaroji filmą daryta 
Maskvoj, miestui esant po prie 
šų ugnimi, kada naciai buvo 

i tik už kelių desėtkų mylių nuo 
Kremliaus.

Norintiem 
pasiskubinti, 

' neužilgo bus

pamatyti, reikėtų 
nes gal rodymas 
nutrauktas.

New Yorko motoristai turi 
išpildyti naujas aplikacijų 
blankas su pažymėjimu “taje- 
rių” numerių. Neišpildžiusiems 
atims gazolinos knygeles.

padėjusių gyvastis 
Vaclovas W. Tukis, 

jaunuolis. Jį pažinu- 
siems sunku persistatyti, kad 
to skaistaveidžio, lyg bijūno, 
jaunuolio jau nesiranda tarp 
gyvųjų. Juk tik užpereitų me
tų vasarą jisai, vos iš vaikiš
čio pradedąs išeiti vaikinėlis, 
atostogomis iš mokyklos vasa
rą mums padavinėdavo valgį 
savo motinos su Domikaičiu 
tuomet laikytame restaurane 
Laisvės namo patalpose. Ne
žiūrint savo labai jauno am
žiaus, Vacius vienas iš pir
miausių išgirdo savo šalies 
šauksmą kovon prieš barbariš
ką fašizmą, įstojo kariuome
nėn liuosnoriu, ir kovoje ati
davė gyvastį.

Likosi giliame liūdesyje jo 
motina, sesuo Mrs. Alice R. 
Sadworth, brolis Frank, kuris, 
jei neklystu, taipgi randasi ka
riuomenėj, ir kiti giminės.

vilinių Apsigynimo Brooklyno 
organizacijos pirmininkystės 
po paskyrimo jos švietimo Ta
rybom Jos vietą užimsiant!

, buvusi vice-
Afrikoj prasidėjęs mūsų ka

riuomenės maršavimas, sako- Mrs Voorhees, 
ma, būsiąs priežastimi numa- pirmininkė, 
žinimo dar 25 nuošimčių gazo-j 
linos civiliniu vartojimui. T,_ . ■ .________ Begiu savaites ar poros ka-

Vienos savaitės atostogos iš-'riškos įstaigos atidarysiančios 
einantiems kariuomenėn prasi-1raštinę 52 Broadway, New 
dės nuo 17-tos. Pirm tos diert Yorke, iš kur bus išduodami 
uos pašauktieji dar gaus kontraktai kariškiems dar- 
po dvi savaites, kaip lig šiol.

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

BETTY GRABLE,'^ JOHN PAYNE, ('ARMEN 
MIRANDA, CAESAR ROMERO. HARRY JAMES 
Puikiame, Juokingiausiam© Muzikaliame Judyje techni-spalvomis

8 YMCA skyriai Brooklyne 
ir Queens pasisiūlė nemoka
mai mokinti karius plaukioji
mo. Klasės sudaroma rytinės, 
popietinės ir vakarinės.

Civilinių Apsigynimas pa- 
jieško moterų tėmytojų orlai
vių kursavimo dienomis.

b am s.

Lietuvių Rakandų Krautuve
N r BE ROOKIE

Ant Pagrindų—žymiosios Teatro, Radijo, Judžių žvaigždės ir Simfonijos Orkestias 

ROXY 7th Avė. ir 50th St., New York.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (salūnas). 

Savaitinės jeigos — $500-8600; ma
žos išlaidos. Savininkas yra šaukia
mas kariuomenėn. Matykite John 
Amato, 430 Ridgewood Ave., kam
pas Crescent St., Brooklyn^ N, Y.

(266-268)

REIKALAVIMAI

* LIETUVIŠKAS ★ 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rlieingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Pirkite Kalėdą Dovanas Dabar

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

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

(266-268)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Tai bent buvo kamtadien’o Paveiksle matome estrada ir dali dvidešimt
dviejų tūkstančių publikos, dalyvavusios Sovietų Sąjungos 25 metų sukakties mi
nėjimo masiniame mitinge Madison Square Gardene, New Yorke, pereitą sekma
dienį, lapkričio 8-tą. Jame kalbėjo Jungtinių Valstijų vyriausybes, armijos, baž
nyčios, darbininkų ir biznio atstovai išreikšdami pagarbą didvyriškai mūsų krašto 
talkininkei. Tarpe kalbėtojų buvo AFL prezidentas William Green, CIO vice-pre- 
zidentas R. J. Thomas, šalies vice-prezidentas Henry A. Wallace, buvęs ambasa
dorius Joseph E. Davies, lt. generolas Leslie McNair, senatorius Claude Pepper iš 
Floridos, New Yorko gubernatorius Lehmanas ir kiti žymūs visuomeninkai.

Tūkstančiai salėn netilpusios publikos stovėjo lietuje per ištisus blokus aplink

Lietuviu Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

: MATEU ŠAS SIMON AVI ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tel. EVenrreen 4-9308 *

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ROBERT UPTON
• atdara vakarais.

4

» F * r ;::

VIRI-THIN* ftAMONA Vttl-THIN* tAJIUL-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

TeL STagg 2-2173 •
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