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dien jaučiasi daug smagiau, I 
negu prieš porą savaičių. Mū
sų armijos pasisekimas Afri
koje išblaškė daug juodų de-1 
besu. Ant širdies lengviau. Pa-] 
dangė nušvito. . .

Afrika arti Italijos ir Fran
cijos. Franci j a ir Italija arti ; 
Vokietijos. Puikūs prospektai 
talkininkų žygiui iš šios pusės. 
Tą jaučia Hitleris. Jis pyksta; 
ir nervuojasi, mato sau galą.

No. 270

Didžiuliai Mūšiai Siaučia • •
Tarp Amerikos ir Japonų 

Laivynų ir Orlaivynų

SOVIETAI UŽĖMĖ SVAR
BIUS NACIŲ 'PUNKTUS 
TRIJUOSE FRONTUOSE

siaučia
Vėl Associated Press kores

pondentas Cassidy kreipėsi 
laišku pas Staliną ir vėl Stali
nas davė atsakymą karo rei
kalais.

Stalinas puikiai įvertina 
Amerikos ir Anglijos žygius 
Afrikoje, šitais staigiais, pui
kiai suorganizuotais žygiais,1 
sako Stalinas, karo svarstyklės 
nukrypo mūsų pusėn — talki
ninkų pusėn.

Ilgainiui Hitleris turės su
mažinti spaudimą rytiniam 
fronte. Iš savo pusės, Raudo
noji Armija neatleis. Ji kirs 
priešui iš visų pajėgų. Jinai, 
sako Stalinas, savo pareigas 
atliks su garbe iki pat karo 
galo.

Washington, lapkr. 16. — 
Jūroje, ore ir ant žemės 

nuolatiniai mūšiai 
tarp Amerikos ir Japonijos 
jėgų Saliamono salų srity
je. Japonai k stengiasi at
griebt iš amerikiečių pozi
cijas Guadalcanal - Tulagi 
ruožte, kaip praneša Jung
tinių Valstijų laivyno de- 
partmentas. Priešai taip 
pat bando atkirst siunčia
mus amerikiečiams reikme
nis.

Linkui pietinių Saliamo
no salų plaukia toks dide
lis būrys japonų laivų, kad 
ir iš lėktuvų negalima įma- 
tyt šio būrio galo. Tie prie
šų laivai pilni prigrūsti ka
rių, ginklų ir amunicijos.

Amerikos orlaiviai nuo
lat bombarduoja ir apšau
do tuos japonų laivus

šų pagyrus ir sako, jog da
bartiniuose mūšiuose težu- 
vo tik vienas mūsų lėktuv- 
laivis ir vienas naikintu
vas.

Kol mūšis tęsiasi, Jung
tinių Valstijų laivynas su
laiko platesnes žinias apie 
kovos pasekmes, nes tokio
mis žiniomis galėtų priešai 
pasinaudoti.

Iš 31-no japonų bomba- 
nešio ir torpedinio orlaivio, 
kurie bombardavo ameriki
nes jėgas praeitą ketvirta
dienį, 30 tų orlaivių tapo 
nušauta žemyn ir tik 
nas tepaspruko.

vie-<

Maskva, lapkr. 16. —Rau
donoji Armija Volchovo 
fronte, tarp Leningrado ir 
Ilmen ežero, atėmė iš vokie
čiu viena 
turinčią 
svarbos.

apgyventą vietą, 
didelės karinės

ka-nuo Tuapse sovietiniai 
riai atėmė iš priešų vieną 
labai svarbią karinę aukš
tumą.

Visur kitur raudonarmie
čiai atmušė bei atmetė at- 

[ gal fašistų atakas, padary- 
* darni jiem skaudžių nuos-I pietus nuo Stalingrado sunaikinda^ tuzi.

mrinfimoi lomu- ckovotojai išmu-sovietiniai 
še vokiečius iš vienos ap- 
drūtintos priešų pozicijos 
ir patys įsitvirtino joje.

Kaukazo fronte, raudon
armiečiai, 
lerininkų 
pažygiavo 
srityje. O

nugalėdami hit- 
pasipriešinimus, 
pirmyn Nalčiko 
i šiaurių rytus

nūs priešų tankų ir dikčiai 
kitų karo įrankių.

Per diena buvo 
dar bent pusantro 
čio hitlerininkų 
fronto dalyse.

(Platesnių žinių apie veik
smus sovietiniame fronte 
yra 5-me puslapyje.)

nukauta 
tūkstan- 
įvairiose

Anglų - Amerikiečių Armija 
Nužygiavo Daugiau kaip 

70 Mylių per Tunisiją
sas pastangas, kad bent 
apstabdyt pirmyn žygiavi
mą anglų-amerikiečių ar
mijos. Čia svarbiausias fa-* 
šistų tikslas yra sulaikyt 
talkininkus nuo greito įsi- 

daugiau kaip 70 mylių iki veržimo į gretimą italų ko- 
Bizertės, svarbaus miesto loniją Libiją. Nes kuomet 
su didžia karinio 
stovyklą, šiauriniame Tu
nisijos gale.

! ZERTĖS; FRANCŪZAI pusę_ teplių ir ^uimt į jų
PADEDA TALKININ

KAMS

London, lapkr. 16.—Ame
rikos ir Anglijos kariuome
nė iš Alžyrijos persigrūmė 
į Tunisiją, gretimą francū
zų koloniją Šiaurinėje Af
rikoje, ir nužygiavo pirmyn

svarbaus miesto loniją Libiją.
laivyno anglai veja fašistus per Li

biją iš rytų šono, tai ame
rikiečiai - anglai iš vakarų 
šono galėtų sudaryt antrą-

žiotis bėgančią į Libijos va-^ 
karus nacių Rommelio ar
miją (geriau pasakius, jos 

Dabar verda mūšiai tarp likučius).
anglų-amerikiečių ir vokie- šiuo tarpu daugiau anglų

Jeigu kur Amerikoje reikia 
jieškoti reakcinių nevidonų, 
tai jų reikia jieškoti pietinių 
valstijų senatoriuose. Nereikia 
nė jieškoti. Jie ten seniai ran- tarp Jungtinių Valstijų ir 
dasi.

Susidarė šąika filibusterių, kita 
kurie pasiryžę neduoti senatui 
priimti Anti-Poll tax biliaus. 
Jie kalbės, plepės, sabotažuos, 
bile tik tą bilių užmušus.

Didžiuliai Fašistų
Nuostoliai Kaukaze

Maskva, lapkr. 16.—So-
' mus icipimų idivuo. i ..... . .... . .
United Press spėja, kad V1«tmlai 1 P16,^

• rytus nuo Nalciko, Kauka- IR v 'įvyks žūt-butinis mušis

ADMIR. DARLAN KAIPO PRANCŪZU tės. Tuo pačiu laiku f'ran-1 fašistus ties Bizerte.

ŠIAURINES AFRIKOS GLOBĖJAS ’ Į . , . « v. , ■, • , —

Gal dar nežinote, ką reiškia 
žodis “filibuster.” Jis reiškia 
tą, kad senatorius pradeda 
kalbėti prieš bilių, kalba be 
perstojo keliolika valandų. 
Paskui kitas daro tą patį. Ir 
kai susidaro grupė, jie kalbo
mis suėda laiką, pakerta kitų 
kantrybę, ir laimi.

O Jungtinių Valstijų senato 
tokios taisyklės, kad kalbėto
jui laiko negalima aprubežiuo- 
ti.

Japonijos laivynų. Viena ir 
pusė jau nukentėjo 

nuostolių.
(Australijos laivyno mi- 

nisteris J. M. Makin pa
reiškė, kad dabartinė kova 
ties Saliamono salomis iš
spręs klausimą, ar japonai 
galės įsiveržt Australijon 
ar ne.)

ze, per dvi dienas užmušė 
daugiau kaip 1,000 vo
kiečių ir per 36 paskutines 
valandas sunaikipo bei pa
vojingai sužalojo 32' priešų 
tankus.

Iš dalies atslūgo vokiečių 
atakos ties Stalingradu.

Gen. Eisenhower Paten-

Labai pagirtinos tos organi
zacijos, kurios ruošia parengi
mus ir pelną skiria nupirki
mui kalėdinių dovanų mūsų 
lietuviams kareiviams.

Bet skaitau korespondenci
joj iš New Haven, kad ten j 
tokį parengimą mažai žmonių 
teatsilankė. Girdi, nesimatė vi
sos eilės tėvų, kurių sūnūs ran
dasi Dėdės Šamo armijoje.

Generolo MacArthur bom- kintas Civile Darlano 
banešiai iš New Guinea 
salos taip pat bombarduo
ja japonų laivyną Saliamo- ■ 
no salų srityje.

Amerikiečių orlaiviai pa
degė didžiausią 
transporto laivą.

Japonai (be saiko meluo
dami) giriasi, būk jie nu
skandinę vieną Amerikos 
karo didlaivį, tris šarvuot
laivius, tris lėktuvlaivius ir 
vieną naikintuvą. O jie pa
tys, pasak japonų, tai, gir
di, praradę tik du naikin
tuvus ir tik vienas jų karo 
didlaivis buvęs sunkiai su
žeistas.

Amerikos laivyno depart- 
mentas užginčija tuos prie-

Valdžia Šiaur. Afrikoj

London. — Admirolas 
Darlan, buvęs vyriausias 
Vichy Francijos karo jėgų 
komandierius, pasiskelbė 
per Morokko radiją, kad 
jis yra francūzų reikalų glo
bėjas Šiaurineje' Afrikoje ir 
kad paskyrė generolą H. H. 
Giraudą vyriausiu koman- 
dierium visų francūzų kari
nių jėgų Šiaur. Afrikoje.

Kartu admir. Darlan pa
reiškė, 
kimu 
Vichy 
galvai, 
Petain
se ir pats nieko negali prieš 
juos daryti.

kad jis liekasi išti- 
maršalui
Francijos valdžios 
bet, girdi 
yra vokiečių naguo-

Petainui,

nusenęs

japonų

Kiekvienas jaunuolis, kuris 
tarnauja armijoje ir aukoja 
kovai už laisvę savo gyvybę, 
turi būti mums visiems arti
mas, kaip sūnus arba kaip 
brolis.

Lietuviai esame pasižymėję 
mielaširdingais darbais. Lai 
tatai pajunta mūsų jaunuoliai 
uniformose proga būsimų 
švenčių !

Kalbėjausi su John Orman,

Kaip tą dalyką reikia su
prasti ir išaiškinti? Ką pasa
kyti apie tuos tėvus?

Jie nesupranta nei šio ka
ro, nei savo vaikų. Jie negali 
įsivaizdinti, kokį gražų jaus
mą jų sūnų širdyse sukels gau
tos nuo vietos lietuvių dova
nos.

Tiesa, tėvas ir motina gali 
nupirkti ir pasiųsti savo sūnui 
dovanų. Bet tai nebus tas, ką 
visuomenė dovanos.

Jaunuoliai jausis, kad apie
juos žino ir jais rūpinasi ne tik , kuris šiomis dienomis lankėsi 
jų tėvai, bet visi vietos lietu- Brooklyne. Jis sako: Kai ka- 
viai. reivis gauna dovaną, ją pasi-

Tai žinodami ir suprasdami, dalina su visais savo draugais, 
jie bus geresni kareiviai. | Ir, žinoma, pasako, nuo ko 

---------- gavo: nuo tėvo, nuo brolio,
Bet yra ir tokių, kurie sau nuo sesers, nuo meilužės, nuo 

mano: Kam aš čia eisiu, pra- draugų, ar nuo organizacijos, 
leisiu arba paaukosiu dolerį; Ypatingai kiekvienas didžiuo- 
nupirkimui dovanos kokiam i jasi gavęs nuo draugų, nuo 
ten kareiviui. Kas jis man? Jis visuomenės, 
ne mano vaikas!

Tokie žmonės yra saumyliai sinimui lietuvių vardo ameri- 
ir dideli beširdžiai.

Štai puikiausia proga išgar-

kiečių jaunuoliui eilėse!

London. — New Yorko 
Times londoniškis korespon
dentas telegrafavo savo lai
kraščiui, jog gen. Eisenho
wer, vyriausias amerikiečių 
ir anglų komandierius Šiau-* 
rinėje Afrikoje,' pareiškė, 
kad jis yra pasitenkinęs te- 
naitine civile francūzų val
džia su admirolu Darlanu 
priekyje.

Amerikiečių ir anglų už
imtose Šiaurinės Afrikos 
kolonijose žmonės, kaip 
francūzai, taip kitataučiai, 
rodo palankumą talkininkų 
kariuomenei, ypač ameri
kiečiams.
MAISTAS IR DRABUŽIAI 

GYVENTOJAMS
Antriniai amerikiečių ko- 

mandieriai daro apskaičia
vimus, kiek reikės vieti
niams gyventojams maisto, 
drabužių ir medikalių reik
menų, kurie bus dalinami 
jiem dovanai.

FRANCŪZAI BENDRA
DARBIAUJA TALKININ
KAMS PRIEŠ ARABUS
Oran, Alžyriją. — Fran

cūzų kariuomenė šioje sri
tyje, bendradarbiaudama su 
amerikiečiais, atėmė iš ara
bų šautuvus, likusius mūšio 
lauke, kuriuos arabai buvo 
pagrobę. Arabai yra labai 
draugiški amerikiečiams, 
bet kada arabas mato gerą 
šaunamą ginklą, tai jam 
sunku ątsilaikyt prieš pa
gundą pasiimti tą ginklą.

Tegyvuoja AmerikiečiŲ- 
Angiu Kovos Frontas! 

Sveikina Sovietai
Maskva. — Visa Sovietų 

spauda ir radijas, darbinin
kai ir kariai nuoširdžiai 
sveikina amerikiečių ir an
glų šaunius žygius prieš 
fašistų Ašį Šiaurinėje Af
rikoje.

Daugiau kaip 30 milionų 
kopijų vien “Pravdos”, kd- 
munistų dienraščio, pasklei
dė smulkmeningas žinias a- 
pie sėkmingą talkininkų o- 
fensyvą prieš vokiečius ir 
italus Šiaurinėje Afrikoje.

“Pravda” dėt to rašo:
“Mes vedame didį lais

vinimo karą, šią naštą mes 
ne vieni nešame, bet drau
ge su savo talkininkais. 
Mūsų kova duoda pergalių 
prieš tuos žmonijos priešus, 
prieš vokiečių, fašistų im
perializmą. Mūsų kovos vė
liavose įrašyta: 
vuoja 
anglų 
ga!”

“Lai gy- 
pergalė ir kovinga 
- amerikiečių sąjun-

Anglų Orlaiviai vėl pleš
kino Genoą, fašistų laivyno 
stovyklą šiaurinėje Italijo
je. Padarė priešams didelių 
nuostolių, kaip pripažįsta 
ir Romos radijas.

Morokko radijas yra vi
siškoje amerikiečių ir anglų 
kontrolėje; taigi ne kitaip, 
kaip su jų leidimu, Daria-' 
nas tegalėjo padaryt tokį 
pareiškimą.
PETAIN ATĖMĘS BET 

KOKIĄ GALIĄ Iš 
ADM. DARLANO

Vichy Francijos radijas, 
pilnai kontroliuojamas vo
kiečių, paskelbė, kad mar
šalas Petain atėmė iš admi
rolo Darlano bet kokią ka
rinę komandą ar civilę ga
lią; taigi jis nepripažįsta 
jokios Darlano komandos 
ar vyriausybės Francūzų 
Šiaurinėje Afrikoje.

Australai ir Amerikie
čiai Bloškia Japonus 

Atgal N. Guinejoj
New Guinea. —Amerikie

čiai ir australai, mušdami 
japonus iš dviejų šonų, žy
giuoja pirmyn prieš svar
biausių karinę japonų sto
vyklą Bunoj, saloj Naujoj 
Guinejoj.

Talkininkai Nuskandino 
13-ką Fašistų Submari- 

ny Viduržemio Jūroj 
London. —Anglijos mi-

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas pranešė, kad praei
tą savaitę anglai ir ame
rikiečiai Viduržemio Jūro
je nuskandino tryliką italų 
ir vokiečių submarinų.

Suprantama, jog ir prie
šai, atakuodami talkininkų 
laivus su gabenamais ka
riais ir pastiprinimais į 
Šiaurių Ariką, padarė kiek 
nuostolių; bet iš patikimų 
šaltinių pranešama, jog an
glų ir amerikiečių nuosto
liai yra visai maži, palygint 
su fašistų nuostoliais.

London. — Pranešama, 
kad francūzų salos Korsi
kos gyventojai atakuoja į- 
siveržusius ten italus.

>- Morokko radija sakė, kad
1 vokiečiai ir italai oru ir jū- 

atakuoja fašistus BizertėS‘ra įgabena daugiau pastip- 
ir Tuniso srityse. — Tunis rinimų saviškiams Tunisi- 
yra Tunisijos sostamiestis joj.
ir uostas toliau į pietų ry- Kiti pranešimai teigia, 
tus. Iš antros pusės, f ran- į jog be paliovos siaučia di- 
cūzai niekur nesipriešina ! džiuliai oro ir laivynų mū- 
amerikiečiams ir anglams, Į šiai plačiausiu ruožtu Vi- 
komanduojamiems anglų! duržemio Jūroje tarp tal- 
generolo Kennetho Ander- kininkų ir fašistų Ašies jė- 
sono, kaip sako anglų pra-, gų.

i nešimas. Paskutinėmis žiniomis^
Skaičiuojama, kad vokie- ■ anglų lakūnai nukirto že- 

čiams ir italams pavyko į- Wn IĮ orlaivių, o
gabent kokius 10,000 savo | amerikiečiai keturis, 
kariuomenės į Tunisiją tuo Vyriausias talkininkų ko-t 
laiku, kai anglai ir ameri- ! mandierius visoje toje sn- 
kiečiai maršavo per Alžy- tyje Yra Amerikos genero- 
riją nuo Bone ir Bougie to- ^as Eisenhower, 
liau į rytus linkui Tunisi- _ _ ‘ ~ _
jos.
TALKININKAI PLEŠKI
NA PRIEŠŲ ORLAIVIŲ ! 

STOVYKLAS
Anglų ir amerikeičių or

laiviai pleškina fašistų lėk
tuvų stovyklas ir kitas po
zicijas ties Bizerte ir Tuni-i 
su. Paskutiniu atveju ang-| 
lai sudaužė 
liūs fašistų 
vykioje arti

Tolydžio
Anglijos transporto laivai, I 3' __ ‘ ' ZZ" ‘ *
saugomi savo karinių laivų! liepė fašistams žūt-būt at- 
ir orlaivių, iškelia vis dau- laikyt Bizerte ir Tunisą 
giau kariuomenės, ginklų, prieg talkininkus.
amunicijos ir kitokių reik- Berlyno radijas pasakojo, 
menų j šiaurinę Afriką.: tai su vietinės francū-
Talkininkai yra pasiryžę zų valdžios Tunise leidimu 
sykį ir ant visados iššluoti vokiečiai ir italai iškelia 
fašistus iš šiaurių Afrikos, Jaugiau savo kariuomenės į 
atidaryt Viduržemio Jurą, 
talkininkų laivams ir tuo 
būdu priruošti Jungtinių 
Tautų įsiveržimui į Euro
pos žemyną prieš nacius ir 
italus iš pietų pusės.
FAŠISTŲ SUBMARINAI |
IR ORLAIVIAI DARO

DESPERATIŠKAS 
KONTRATAKAS

Suspiesti fašistų subma- 
rinai ir orlaiviai desperatiš
kai stengiasi iškrikdyt šį 
talkininkų planą ir daug- ; 
meniškai atakuoja ameri
kiečių ir anglų jėgas juro-! 
je ir pajūrio miestuose Bo
ne ir Bougie, Alžyrijoj.

Ant žemės gi Tunisijoj 
vokiečiai ir italai deda vi-j Bulgarijos valdžią.

Talkininkai Atakuoja 
Fašistus Trijuose 

' Frontuose Tunisijoj
London, lapkr. 16. — A- 

merikos ir Anglijos kariuo
menė atakuoja vokiečius ir 

dide- ’tai*18 ne tik ties Bizerte, 
sto didžiąją laivyno stovykla, 

bet ir arti Tuniso ir bend
rame ilgame Tunisijos fron- 

Amerikos ir te į pietus.
Pranešama, kad Hitleria

dar šešis 
orlaivius 
Tuniso.

Berlyno radijas pasakojo

Tunisiją. (Niekas nepatvir
tina šio priešų pasakoji
mo.)

Vis daugiau amerikiečių 
ir anglų kariuomenės mar- 
šuoja per Alžyriją Tunisi- 
jon į mūšius prieš fašistų 
jėgas.

Karinis* Sukilimas 
Kūrėsi Bulgarijoj

Fašistų radijas pranešė, 
jog Bulgarijoj du asmenys 
tapo nusmerkit mirt ir 58- 
ni nuteisti ilgus metus ka- 
lėt už karinį sąmokslą prieš 
nacius ir prieš fašistinę
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rių skaičiaus, senatoriai negali balsuoti. 
Tuo pačiu sykiu tūli senatoriai sau sė
di viešbučiuose arba savo ofisuose ir 
neina senatan — tiksliai neina, gerai 
žinodami, kad be jų nebus galima įstaty
mas pravaryti.

Kas daryti?
Senato pirmininko pareigas einąs, vi- 

ce-prezidentas Wallace, išduoda įsakymą 
areštuoti tuos senatorius, kurie yra Ko
lumbijos Distrikte, bet kurie neina į se
nato sesiją. Prievarta priverčiami keli 
senatoriai (apie 8 iš viso) ateiti į sena
to sesiją. Kvorumas susidaro.

Bet tuomet pietinių valstijų senatoriai 
pareiškia, kad jie kitokiais būdais truk
dysią šito įstatymo priėmimą. Jie pareiš
kia, kad jie užsiimsią filibusterinimu, t. 
y., vienas senatorius kalbėsiąs kelioliką 
arba kelias dešimts dienų, kitas, trečias 
ir tuo būdu priversiu senatorių daugumą 
numesti į šalį “Anti-Poll Tax” bilių. Ne
labai senai jie taip buvo pasielgę su an- 
ti-linčio įstatymu.

Šitaip pietinių valstijų senatoriai pa
simojo nuslopinti tą Amerikos žmogių 
pasimojimą, kuris žada suteikti milijo
nams negrų balsavimo teises. (j

Amerikos žmoės neturėtų, bet gi, to 
toleruoti. Jie turėtų kelti savo protesto 
balsą. Jie turėtų kovoti prieš tuos sena
torius, kurie nonsensų plepėjimais ban
dys suparalyžiuoti priėmimą naujojo į- 
statymo!

PERSIKRAUSTĘ SOVIETŲ 
SĄJUNGON LIETUVIAI: 
jų būkle ir darbai

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

Act of March 3, 1879.

Išlaisvinti 30,000 Anti-Fašistų
Šiaurės Afrikoje yra arti 30,000 ispa

nų karo veteranų, kurie ten laikomi be
laisviais — koncentracijos stovyklose, 
prie sunkių darbų. Šitie ispanų karo ve- 

. teranai — daugiausiai Tarptautinės bri
gados nariai. Visokių tautybių žmonių 
ten esama: ispanų, vengrų, vokiečių, ita
lų, austrų, lenkų, rusų, žydų ir keletas 
lietuvių.

Tuomet, kai Ispanijos respublika bu
vo sutriuškinta, tai daugelis šitų kovo
tojų persikėlė į Franci ją (kuriems nete
ko progos pabėgt kitur — pav. į Ameri
ką). Jie ten buvo uždaryti koncentraci
jos stovyklosna, nes pardavikiška Dala- 
diero valdžia nenorėjo jiems laisvės su
teikti.
Vėliau šitie kovotojai už laisvę buvo per

kelti į šiaurės Afriką sunkiems darbams 
dirbti. Daugiausiai jų yra Alžyrijoj, bet 
daug ir Morokkoje. Pasak pranešimais, 
šitie kovotojai yra paskaidyti po seka
mas vietas: Džefoje (apie 500 mylių nuo 
Alžyro miesto), netoli Casablancos, Gra
no, Bouf Arfaje ir kitur. Jie ten baisų 
vargą vargsta. Daugelis jų gyvybę te-, 
palaiko. Vichy valdžia juos alino, kiek 
tik galėdama.

Jungtinių Valstijų žmonės anti-fašis- 
tai buvo sudarę specialį komitetą tiems 
asmenims pergabenti į Meksiką, kuri 
sutiko juos priimti. Bet toli gražu ne 
visus galima buvo iš ten pervežti —arti 
30,000 žmonių, tai milžiniška minia. Bet 
vis tik dalis buvo pervežta.

Dabar, kai Amerikos kariuomenė už
ėmė Šiaurės Afriką, tai tie kovotojai 

< laukia laisvės. Tie iš jų, kurie dar dru- 
tesni, sutiks stoti į kariuomenę ir kovo
ti prieš fašizmą, kaip jie kovojo Ispani
joje. O tie, kurie jau negali kovoti, nori 
laisvės, nori atsteigti savo sugriautą 
sveikatą.

Dėl to dabar visokį žymūs anti-fašis- 
tai, kurie kovojo Ispanijoje prieš fašiz
mą, siunčia prezidentui Rooseveltui pra
šymus, kad jis kuo veikiausiai atidalytų 
koncentracijų stovyklas tiems kovoto
jams ir juos išlaisvintų. Iš Kiubos, Mek
sikos, Argentinos ir Jungtinių Valstijų 
plaukia į Baltąjį Namą Washingtone 
balsai dėl tų žmonių laisvės.

Amerikoje veikiąs Anti-Fascist Refu
gee Committee (adresas 425 Fourth 
Ave., New York City), taipgi to paties 
trokšta.

Mūsų dienraštis prisideda prie jų pa
kelto balso.

Be to, paminėtasis komitetas nusitarė 
rinkti aukas ir bandyti kiek galima tų 
anti-fašistų pervežti į Meksiką.

Yra anti-fašistų ispanų karo veteranų 
Portugalijoje, kurie laukia amerikiečių 
pagalbos, kad jie galėtų atvykti į Meksi
ką. Jiems tokia pagalba labai reikalin
ga-

> ' Šitaip Jie Nori Laimėti!
Be galo negražų šposą pasimojo iš

kirsti tūli pietinių valstijų senatoriai 
Washingtone. Tik įsivaizduokime padė
tį. šeštadienį susirinko senatas į posė
dį. Jis pasirįžo svarstyti t. v. “Anti- 
Poll Tax” bilių, patiektą Pepperio-Geye- 
rio. Šis bilius mierija suteikti pietinių 
valstijų negrams teisę balsuoti,— teisę, 
kurią jie turi pagal šalies konstituciją, 
bet kurią iš jų pietinių valstijų turčiai 
atėmė tam tikrais “triksais”, reikalau- 
jančiais, kad kiekvienas balsuotojas už- 

JĮimokėtų tam tikrą metinę mokestį, va
rlinama “balsavimo mokestis” arba “poli 

taxn. “Anti-Poll Tax” bilius perėjo per 
žemesnįjį kongreso butą, dabar jis atė
jo į senatą ir čia, aišku, jis gali lengvai 
praeiti, nes dauguma senatorių už jį pa
sisakė.
' Bet štai, šeštadienį senato sesija netu

rį ri kvorumo. Neturėdami reikalingo na

Keičiasi Laikai, Keičiasi Žmonės
Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Birželio 22 dieną Toronte buvo mi

nimos vienų metų sukaktuvės, kaip vo
kiečiai užpuolė ant Sovietų Sąjungos. 
Tame minėjime dalyvavo žymiausi On- 
tarijos žmonės, įskaitant net Ontarijos 
gubernatorių. Kariški orkestrai griežė 
ir Internacionalą.

“Kada lankėsi Toronte Sovietų Sąjun
gos herojai, jie buvo priimti oficialiai ir 
taip draugiškai, kaip niekas kitas nebu
vo pirmiau priimtas. Pats Ontarijos 
premjeras apdovanojo Pavličeriko šau
tuvu, kuris, kaip tuomet buvo pasakyta, 
buvo geriausias, kokį galima gauti Ka
nadoj.

“Montreale buvo nepaprastai gražiai 
paminėtos 25 metų Spalio Revoliucijos 
sukaktuvės. Kartu su Sovietų ambasa
dorium nuo vienos platformos kalbėjo 
Kvebeko provincijos premjeras.

“Kas galėjo įsivaizdinti, kad ateis lai
kas, jog ir Kanadoj bus oficialiai svei
kinama ta šalis? Juk ne taip senai buvo 
persekiojami tie, kurie reiškė simpatiją 
Sovietų Sąjungai. Visi buvo vadinami 
Maskvos agentais ir kitokiais vardais, 
kurie tik drįso užstoti tą šalį.

“Kodėl tas pasikeitimas? Kame prie
žastis? Toks pasikeitimas įvyko už tai, 
kad iškilo į viršų tiesa, kurią skelbė pa
žangieji. Ta šalis kaupė savo jėgas ko
vai už žmonijos laisvę. Ta šalis visuomet 
nurodinėjo ateinantį pavojų ir siūlė .bū
dus tam pavojui prašalinti.

“Jeigu demokratijos būtų neklausiu
sios fašistinių elementų, kurie visaip 
juodino tą šalį, veikiausiai būtų buvę iš
vengta tos baisios kovos, kokią dabar 
reikia vesti, kad sunaikinti tą bjaurybę 
—fašizmą.

“Mes, kurie draugiškai atsinešėm į 
Sovietų Sąjungą, galime tik pasididžiuo
ti, kad skelbėm tiesą. Dabar mums ne
reikia dangstyti akis prieš gyvenime pa
tirtus faktus. Buvo sunku skelbti tiesą. 
Ypatingai šio karo pradžioj, kada dau
guma žmonių negalėjo permatyti reika
lingumo tų žygių, kuriuos Sovietų Są
junga atliko. Daugeliui atrodė, kad jos 
žygiai Lenkijoj, Pabalti jos kraštuose ir 
Suomijoj buvo nepateisinami. Bet gyve
nimas parodė, kad tie žygiai buvo taip 
pat reikalingi, kaip kad dabar reikalin
gas antras frontas arba ofensyva Afri
koj ir Pacifike.”

Didvyris Sveikino Didvyrius
Istoriškame Sovietų Sąjungos 25-kių 

metų minėjime Madison Square Garde- 
ne, kur susikimšo virš 20,000 žmonių, 
kalbėjo Jungt. Valstijų vice-prezidentas 
Wallace, gubernatorius Lehman, New 
Yorko majoras LaGuardia, ADF prezi
dentas Green ir kiti. Generolas Eisenho
wer prisiuntė pasveikinimą, kuriame sa
koma: “Varde Jungtinių Valstijų karei
vių esančių Europos karo scenoj ir vei
kiančių, aš noriu pasveikinti didvyrišką 
Sovietų armiją. Tas puikus jos gynimas 
Sovietų teritorijos yra mums visiems in
spiracija. Bėgantieji įvykiai Rtisijoj ir 
kituose karo frontuose be abejo siūlo ne- 
abejojančią ir pilną pergalę ant priešo 
jėgų. — Generolas Eisenhower.”

Rašo MEČIS GEDVILAS
MASKVA, lapkr. 11, INCONTENT NEWS 

(Pabaiga)
VAIKAI MOKOMI LIETUVIŲ KALBĄ

Jie, suprantama, yar mokomi lietuvių kalba. Visi 
tų namų vedėjai ir prižiūrėtojai yra lietuviai. Šie na
mai taip pat priima Raudonosios Armijos lietuviškų 
dalinių karių vaikus ir didelių šeimų vaikus.

Tose įstaigose lietuvių vaikai jaučiasi kaip namie. 
Jie yra šiltai aprengti ir visais reikiamais dalykais 
aprūpinti. Vyresnieji gi vaikai yra suburti į dvi ama
tų mokyklas, kur yra lavinami įvairiems amatams.

PAREIGŪNŲ LAVINIMAS
Lietuvos Tarybų valdžia taip pat stengiasi prila- 

vinti pareigūnų bei administratorių Lietuvai, ir tuo 
tikslu buvo įsteigti tam tikri kursai viename mieste. 
Žymūs specialistai buvo parinkti kaip mokytojai tų 
busimųjų administratorių. Vienas iš dėstomųjų kur
suose dalykų yra Lietuvos istorija. Spalių 1 d. užbai
gę tuos kursus studentai dabar yra paskirstyti į įvai
rias įstaigas visuose Sovietų Sąjungos kampuose, kur

mė-

ati- 
la-

rias įstaigas visuose Sovietų Sąjungos kampuose, 
jie įgys praktikinių patyrimų.

Spalių 15 d. tame pačiame mieste atsidarė trijų 
nešiu kursai lietuviams darbo unijų veikėjams.

LIETUVIŲ SLAUGIŲ KURSAI
Kitame provincijos mieste lapkričio 1 d. buvo 

daryti šešių mėnesių kursai slaugėms (norsėms) 
vinti. Mokyba visuose tuose kursuose yra vedama 
lietuvių kalba.

LIETUVIAI SPECIALeSE MOKYKLOSE
Be to, pavieniai Lietuvos piliečiai daugelyje Sovietų 

Sąjungos miestų eina specialius kursus, lavindamiesi į 
traktorių vežikus ir mechanikus, knygvedžius ir kt. 
Sovietų vyriausybė dovanai duoda visiem jiem moks
lą, užlaikymą ir dar piniginę paspirtį.

LIETUVIŲ CHORAS, BALETAS, ORKESTRAI 
IR TEATRAS

Pirmiau minėtame mieste tapo įkurta lietuvių cho
ras, baletas, simfonijos orkestras, džazzo orkestras ir 
teatro grupę, turinti 150 narių. ,

Jie vaidina lietuviškiems Raudonosios Armijos da
liniams, didesnėms grupėms persikrausčiusių lietuvių 
ir vietiniame gyventojams. Visur jie nuoširdžiai pri- 
iniami. Jų grynai lietuviškos programos žavi lietu
vius ir rusus, taip pat ir kitų tautybių žmones.

DIDI. LIETUVIŲ KNYGŲ LEIDYKLA
Tebeveikia Tarybų Lietuvos Valstybinė Leidykla, 

leisdama knygas ir knygeles einamaisiais klausimais 
lietuvių kalba. Nuo karo pradžios ši leidykla išleido 
1,658,000 egzempliorių knygų ir knygelių įvairiais 
klausimais..

LIETUVIŲ VEIKLA PER RADIJĄ
Veikliai darbuojasi Visos Sovietų Sąjungos Radijo 

Komiteto Lietuviškas Skyrius, kuris šešis kartus per 
dieną skleidžia savo radijo programas laikinai užim
tos Lietuvos gyventojams, Amerikos lietuviams ir lie
tuviškiems Raudonosios Armijos daliniams.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI IR SPAUSTUVIŲ 
DARBININKAI

Lietuviai spaustuvių darbininkai Sovietų Sąjungoje 
turi savo biurą, kuris bendradarbiauja su Sovietų Ra
šytojų Unija, Lietuvių Valstybine Leidykla ir Radijo 
Komitetu.

Lietuviai rašytojai dąžnai duoda paskaitas arba sa
ko kalbas lietuviškiems Raudonosios Armijos dali
niams ir daug darbuojasi, kad supažindinus Sovietų 
publiką su lietuvių literatūra, kuria žmonės labai įdo
mauja.
BALTIJOS RESPUBLIKŲ LITERATŪROS, MENO 

VAKARAS IR KONCERTAS
Spalių 18 vakare Maskvoj buvo surengtas Baltijos 

Respublikų literatūros ir meno vakaras, kur mūsų ra
šytojai ir poetai skaitė savo kūrinius. Paskui sekė kon
certas, kuriame dalyvavo mūsų dainininkai ir akto

riai.
LIETUVIŠKI RAUDONOSIOS ARMIJOS DALINIAI

Lietuvos Tarybų valdžia, pagaliau, daug pasidarba
vo organizavimui lietuviškų Raudonosios Armijos dali
nių, kuriuose yra daug lietuvių, nekantriai laukiančių 
progos ginklais praskint kelią į savo kraštą, merdintį 
po vokiečių jungu.

Neužilgo bus atidaryta poilsio namas sužeistiem ir 
sergantiem lietuviam kareiviam.

VYRIAUSIAS SIEKIMAS
Lietuvos Tarybų valdžia kreipia visas savo pastan

gas į vieną tikslą—sutriuškint vokiečius, o kada ateis 
valanda savo kraštan grįžimo, tai sugrįžt, apsiginkla
vus žinojimu, energija ir pasiryžimu kuo greičiausiai 
atsteigt nuteriotąją Tarybinę Lietuvą.

ALžYRlJA. — Neoficia
liai skaičiuojama, kad 150,- 
000 Amerikos kariuomenės 
žygiuoja į Tunisiją.

LIBIJA., Anglai per 22 
dienas nuvijo fašistus 305 
mylias atgal iš Egipto ir 
per Libiją.

E1 Salvador, Centr. Ame
rikos respublika, sutraukė 
diplomatijos ryšius su Vi
chy Francija. ■ '

Anglų orlaiviai vėl ardė 
ir degino Genoą, Italijos 
uostą ir pramonės miestą.

- Anirad., .Lapkričio 17, 1942

Detroito Žinios
kviečiame tų organizacijų val
dybas atvykt aukščiau minė- 

Iton konferencijon ir prisidėt 
prie to svarbaus darbo, arba 

| pasiklausyt konferencijos ei
gos ir paskui galėsite rapor- 

Tuot savo organizacijoms, ir iš- 
' rinksite pastovius delegatus, 
i Manome, ka*d Šitam svarbiam 
į ir prakilniam darbui nebus 
j priešinga nei viena organizaci
ja ir nei vienas asmuo, kūne 
įgyvena šioje šalyje.

Laikinas Komitetas: 
Charles J. Martin 
Peter Yermak 
Frank Yoshonis 
Adv. Alex Conrad 
Adv. Stephanie Masis.

Prašo Prailginti 
“Laisves” Vajų

Visoms Detroito Lietuviu Or
ganizacijoms Atsišaukimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, Hamtramck, Michi
gan padarė sumanymą, kad 
sukviest visus Detroito lietu
vius ir kad organizuotai pa
gelbėt mūsų šalies (Suvienytų 
Valstijų) valdžiai laimėt šį ka
rą. Tam tikslui aukščiau minė
tas kliubas įgaliojo savo val
dybą, kad pradėtų tą darbą.

Pirmiausia tapo sušaukta 
Detroito organizacijų valdybų 
konferencija, kuri įvyko rug
sėjo 30 d. Toji organizacijų' 
valdybų konferencija po pasi
tarimui vienbalsiai sutiko, kad i 
tokis darb.as yra reikalingas ir 
naudingas ir nutarė oficialiai 
atsisaukt į visas Detroto lietu
vių organizacijas bei parapi
jas kviest į tą bendrą darbą, 
ir kad išrinktų savo atstovus 
dalyvaut visų draugijų šau- 
kiamoj konferencijoj.

Tokis darbas buvo atliktas 
ir pirma draugijų atstovų, kon
ferencija įvyko spalių 25 d., 
Polish Veterans Hall, Ham
tramck, Mich. Toje konferen
cijoj atstovai dalyvavo nuo se
kančių organizacijų : Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo; 
Detroito Lietuvių Kliubo; Lie
tuvių Pilietinimio Pašelpos 
Kliubo; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 352 kuopos; Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
21 kuopos; ŠV. Antano Drau
gijos; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 200 kuopos; Radijo 
Kliubo; Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 86 • kuopos; 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kuopos; Raudo
nojo Kryžiaus Lietuvių Mote
rų Skyriaus; Detroito Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo; šv.: 
Jurgio Draugystės ir Moterų 
Draugiško Kliubo. Viso 14 or
ganizacijų ir 32 atstovai. Taip
gi norime pažymėti, kad šituo 
reikalu buvo atsikreipta prie 
Detroito visų trijų parapijų 
klebonų ir visi trys klebonai 
pritarė užmanytam darbui ir 
prižadėjo teikt pagelbą.

Šito užmanomo, arba darbo, 
tikslas yra sekantis: sukelt fi
nansų tiek, kad galėtumėm 
Detroito lietuvių vardu nu- 
pirkt ambulansą Raudonajam 
Kryžiui; taipgi pirkimas karo 
bonų ir ženklelių (štampų) ir 
teikimas kitokios galimos pa- 
gelbos mūsų valdžiai laimėji
mui karo. Karui pasibaigus, 
komitetas bus likviduotas ir 
visas daigas ir visas likusis 
turtas bus pervestas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Buvo užsibrėžta, kad toje 
konferencijoj išrinkt pastovų 
komitetą, kuris turėtų vadin
tis “Detroit Lithuanian Win 
The War Committee,” ir kuris 
galėtų kalbėt ir veikt visų 
Detroito lietuvių vardu. Bet 
kadangi pasirodė, kad dėl tū
lų priežasčių kai kurios orga
nizacijos negalėjo atsiust savo 
atstovų ir nedalyvauja toje 
konferencijoje, tai likosi nu
tarta, kad šioje konferencijoj 
dar nerinkt pastovaus komite
to ir dar nepradėt jokio vei
kimo tuo reikalu, bet šaukt 
dar vieną draugijų atstovų 
konferenciją, ir .dar sykį 
kviest visas organizacijas, ku
rios neturėjo savo atstovų, kad 
išrinktų tokius atstovus ir da
lyvautų būsiančio] konferenci
joj. ‘

Antanas Stripeika
“Gerb. ‘Laisvės’ Admin, 

ir Visas ‘L.’ Štabas: Aš no
rėčiau su jumis pasitarti 
kaslink ‘Laisvės’ vajaus. 
Mes visi gerai žinome, kad 
žmonės dirba dienomis, ki
ti naktimis, ir sekmadie
niais, Dirija’ilgas valandas. 
Tas į’dt,(yra’ su vajininkais. 
Vajus šiemet būtų pasek
mingas, tik labai mažai lai
ko turim lankytis pas žmo
nes. Aš, daugiausia ką' ga- 

1 liu lankytis šeštadienio va
karais ir sekmadieniais. O 

! paprastais vakarais žmonės 
anksti eina gulti. Tai jeigu 
norit, kad ‘Laisvės’ vajus 
būtų sėkmingas, tai mes 
turim vajų prailginti iki 
naujų metų, arba tęsti iki 
5 d. sausio, 1943 m. Aš, per’ 

i tą laiką, prisižadu gauti 
naujų skaitytojų 30, o senų 
skaitytojų atnaujinti apie 
200. O jeigu kas pribus man 
į talką, tai bus daugiau. 
Aš manau, kad ir kiti va- 
jininkai sutiks su mano į- 
nešimu. Visi vajininkai su 
talka darbuojasi, o aš vie
nas turiu laikytis. Vajinin- 
kės ir vajininkai, kad ir su 
talka, tik pasidarbuokite, 
aš ir nemiegosiu.

“Antanas Stripeika.”
Norėtume ir kitų vaji- 

ninkų nuomones žinoti apie 
Antano Stripeikos pakeltą 
klausimą. Mums rodosi, kad 
jo nurodymai yra teisingi ir 
vajaus prailginimas iki sau
sio 5-tai, kaip Stripeika nu
rodo, būtų naudingas.

“Laisvės” Administracija

Ta konferencija taipgi išrin
ko laikiną komitetą susidedan
tį iš penkių asmenų kvietimui 
organizacijų ir sušaukimui 
konferencijos.

Antra- draugijų konferenci
ja įvyks sekmadiėnį, lapkričio 
22 d., Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St., Detroite, 1:30 
vai. po pietų.

Tad Šiuomi mes kviečiame 
visas tas organizacijas, kurios 
nedalyvavo pirmoj konferen
cijoj, išrinkt savo atstovus ir 
dalyvaut draugijų konferenci
joj lapkričio 22 d. Jei kurios 
organizacijos ir dabar negalė
tų išrinkt s^vo atstovų, tai
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(Tąsa)
Žonaro veidą iškreipė šlykšti šypsena, 

ir jis pamojo savo palydovams.
— Naivūs komedijantai visi šie sus

kiai. Įsivaizduoja, kad turi reikalą su 
idiotais. Išveskite jį laukan. Tuo tarpu 
mes pažiūrėsim, ar už tų uždarinėtų 
langų nesislepia dar kas.

Pradžioje ponas Perjė buvo nustebęs 
ir sumišęs. Jį pastatė prie pat sienos. 
Du kareiviai atsistojo taip arti, k&d jų 
batai lietė Perjės kojas, šautuvus jie 
laikė rankose, o jų durtuvai vos nesmi- 
go i pono Perjės šonus.

Jis stovėjo, kaip prie sienos prikibusi 
blakė. Nieko nematydamas, negyvom 
akim jis žiūrėjo į ponios Lyzander langą. 
Jo pliką galvą kepino saulė. Po valan
dėlės jis pajuto, kaip prakaitas varva 
skruostais ir laša už marškinių apykak
lės. Sumišimas dingo. Pirmiausia jis 
pamatė Lyzanderienę ir Klarisę, pasi
slėpusias už lango užuolaidų. Vėliau 
priešingu šaligatviu prabėgo kepėjo 
mergaitė, tuščią pintinėlę ant rankos pa
simovusi. Pagaliau jo žvilgsnis sutiko 
dvi piktų akių poras, kurios, kaip ylos, 
buvo įsmigusios į jo veidą. Rankos rie
šas peršėjo nuo gauto smūgio.

Pagaliau dingo net pyktis. Ponas Per
jė vėl galėjo galvoti ir ramiai svarstyti 
reikalą. Argi šiais laikais buvo galima 
pykti už mažus nesusipratimus? Tokio 
sąmyšio metu, aišku, ir nesusipratimai 
neišvengiami. Vistik tie šaunūs bernio
kai puikiai sukovojo, valydami Paryžių 
nuo bjauriųjų federalistų! Jų sužvėrė- 
jusios bobos su peiliais skerdė karinin
kus... Ar gi čia galima buvo reikalauti 
ypatingo mandagumo? Tie, prakeiktieji, 
kareivius tokiais padarė. Pono Perjės 
neapykanta išaugo dešimteriopai.

Aišku, šie dabar ruošiasi imti jį su 
savim. Gerai, jis nesipriešins. Valdžios 
potvarkiams ir jų vykdytojams reikia 
pasiduoti be prieštaravimų. Bet ten jis 
tuoj prašysis pas karininka, pas komen
dantą, ar kaip jį ten vadina... Ką, ko
mendantas! Pačiam generolui Galifė jis 
anuo laiku vyną tiekdavo. Tada jis ir 
pasakys: aš esu lojalus pilietis, net ro
jalistas. Aš atleidžiu šitiem dviem, ir 
aniem ten. Mano sūnus tarnauja kariuo
menėj, ir aš negaliu tvirtinti, kad ir jis 
šiais laikais nebuvo kada padaręs pana
šios klaidos. Savo Ogisto vardu aš jums 
atleidžiu, Paryžiaus išvaduotojai. Ir kai 
jie, atidavę jam pagarbą, išeis, jis kreip
sis į penktąjį. Su tavim, Žonarai, deja, 
aš negaliu panašiai pasielgti. Aš, žino
ma, nepriminsiu tau> kad tu savo laiku 
parašus klastojai ir invalidams supuvu
sias žuvis tiekei. Aš tik tiek tenoriu pa
sakyti, kad tu esi nevertas tos garbin
gos, tau pavestos, pareigos. Aš tau jos 
nebegaliu toliau pavesti. Nepyk, bet tu 
vis dėl to turi grįžti į savo mėsos ir žu
vies krautuvę...

Kažkas tyliai suvaitojo. Ponas Perjė 
pagalvojo, ar tik ne jis pats? Tarsi rau
donos anglys svilino jo plikę. Rankos 
riešas gėlė... Iš prieangio, prie pat au
sies staiga pasigirdo girgždintis, it su
rūdijusi geležis, balsas:

— Ar dar turit kokią slėptuvę? Pri
sipažinkit !

Ponas Perjė šyptelėjo. Įkišo ranką 
kelnių kišenėn ir išsitraukė mažą rak-

— Tai nuo rūsio. Laiptai iš kiemo, 
greta virtuvės durų. Kaip nulipsite, tuoj 
po kaire, kampe, po tuščios vyno stati-

nės. Delno storumo smėlio sluoksnelis 
viršuj. Net kastuvo nereikia.

Žonarui jau atsidūrus prieangy, jis 
vis dar šaukė:

— Tik atsargiai kelkite dangtį! Įtva
ras nulūžęs, ir vienas dangčio galas 
krenta vidun.

Širdyje jis šyptelėjo iš savo mažos 
klastos. Jis jiems nepasakė, kas dešinia
jame kampe, po tuščių sūrio dėžių. Ku
riem galam viską parodyti? Penktą va
landą jis pasikvietė ponią Lyzander pa
ragauti seno bordo ir olandiškų biskvi
tų... Kelinta dabar galėtų būti valan
da? Kareivių geriau nė neklausti. Ponas 
Perjė pažiūrėjo į saulę. Vienuolikta, jo
kiu būdu nedaugiau pusės dvylikos...

— Rankas nuleisti! Ramiai! Pirmyn! 
Marš! Šauti, jei jis tik mėgintų bėgti!

Ponas Perjė vėl grynai automatiškai 
vykdė įsakymą. Tie keturi jį glaudžiai 
apsupo. Abejose pusėse, prie alkūnių 
blizgėjo durtuvai. Sunkūs kareivių ba
tai trypė prie pat jo kojų. Jam buvo ne
patogu eiti. Gatvės vidury, apsisukda
mas, jis spėjo pastebėti ponią Lyzander, 
išbalusią kaip tos užuolaidos, už kurių ji 
slėpėsi. Ramiai, vos pastebimai, jis mos
telėjo galva. Penktą valandą prie laik
raščių ir stiklinės vyno jis turės ko pa
pasakoti... Vis dėlto nebloga kartais 
įsivelti į tokią mažutę istorijėlę...

Išdidžiai pakelta galva ponas Perjė 
ėjo tarp savo varovų. Tačiau kai šen bei 
ten už langų pasirodė baukštūs stebėto
jo veidai, jam vistik pasidarė truputį 
nesmagu. Ką čia dabar gali žinoti, gal 
kuris iš pažįstamų jį tikrai gali palai
kyti nusikaltėliu... vienu iš tų... O, tie 
prakeiktieji federalistai ir revoliucionie
riai! Dabar neapykanta liejosi visomis 
pono Perjės gyslomis.

Kai kojos susipindavo ar užkliūdavo 
už grindinio akmenų ir jis norėdavo su
stoti, stiprus smūgis jį priversdavo ženg
ti pirmyn. Jį pastumdavo kažkoks kie
tas daiktas, gal revolverio rankena. Jei 
tokiu atveju ginklas netyčia iššauna — 
neduok dieve, kur kulka kartais gali pa
taikyti!... Ponas Perjė sudrebėjo. Bet 
atsigręžti ir įspėti buvo negalima. Tik- v 
riausia tai buvo uždrausta įstatymu. Šie 
puikūs berniokai buvo tik įstatymo vyk
dytojai. Niekšai federalistai viskuo kal
ti...

Gatvė pradėjo pastebimai kilti ■ aukš
tyn. Ponas Perjė žinojo: nebetoli. Ne
trukus jie sustojo prie gražių, baltų rū
mų, su balkono baliustrada vidury ligi 
antro aukšto langų. Apatinio aukšto 
langai buvo užpinti gražiais pinučiais.

Girgždėdami atsivėrė geležimi apkau
styti vartai. Dabar jie ėjo ištryptu, 
purvinu, arklių priterštu kiemu. Čia 
buvo pilna kareivių ir ginkluotų civilių. 
Niekas jiems nedavė kelio ir tarsi jų 
nepastebėjo. Nesimatė taip pat nė vieno 
tokio, kurio būtų galima pasiteirauti 
apie karininką arba komendantą. Net 
laiko nebuvo. Jie jau buvo priėję pusiau 
į žemę sulindusį langą. Aplink pusračiu 
stovėjo kareiviai su šautuvais.

Pusratis prasiskyrė. Ponas, Perjė ne
suprasdamas sustojo ir norėjo atsigręžti. 
Bet tuojau kažkas jį taip smarkiai pa
stūmė, kad jis vingiuodamas, įgriuvo į 
lango duobę, vos spėdamas abiem del
nais susilaikyti į sienos šiurkštų tinką.

— Lįsk vidun, šunie!
Kartu jis pajuto smarkų smūgį nu- 

garon ir aštrų, ausyse nuskambėjusį, ,a- 
kyse sužairavusį, smūgį pakaušin. Po
nas Perjė suvaitojo ir krito į tamsią 
gilumą.... Apačioj jis persirito kažką

minkštą, įslydo į karštą, dvokiančią sky
lę. Po to jis neteko sąmonės.

Ponas Perjė atmerkė akis ir pažiūrė
jo. Čia pat, apie pusantro metro virš jo, 
lenkėsi pilkas skliautas. Aiškiai matėsi 
dulkių sluoksnis, kuriuo neskubėdamas 
vaikščiojo didelis, riebus voras. Bet po
nas Perjė nesuspėjo pastebėti, ar jis į- 
lindo kur į kampą, ar puskelėje stengėsi 
ką sumedžioti. Aštrus skausmas pakau
šyje privertė jį pasisukti šonu. Čia jis 
pamatė aukščiau pusės blauzdos nuplėš
tą kelnių galą, iš kurio kyšojo pajuodęs, 
krauju apskretęs sąnaris. Pasipiktinęs 
ir pasišlykštejęs, jis norėjo apsiversti 
ant antro šono, bet suvaitojęs liko vie
toje. Pakaušis atrodė,'tarsi švino pripil
tas, ir, norint tą baisų svorį pajudinti, 
ašaros tryško iš akių. Iš kitos pusės, pu
sės sprindžio nuo aslos aukštumoje, į jį 
žiūrėjo dvi stiklinės akys.

— Nesiblaškyk! Miegok!
Ponas Perjė tai išgirdo pro savotišką, 

kurtų ūžesį. Paskui jis pamatė, kaip ša
lia jo akių pakilo didelė ranka ir nuo 
kaktos nutrynė didelę, tamsią dėmę. Ne
toliese draikėsi nemažas juodų plaukų 
kamuolys. Ponas Perjė atsargiai pakėlė 
ranką ir palietė aslą po savo galva. Ten 
buvo klanas drungno, limpančio skys
čio.

Veidas su stiklinėm akim susiraukė, 
lyg šypsodamasis.

—Tave irgi gerokai apkūlė. Už ką gi 
tave?

Ponas Perjė nematė jokio reikalo at
sakyti. Dantis sukandęs, net sulaikė be
siveržiantį dejavimą. Juk tas tikriau
siai buvo vienas iš tų niekšų, iš tų revo
liucionierių. Argi tokiam imsi ir papa
sakosi, kad jis čia tik per nesusipratimą 
pateko, kad netrukus ateis karininkas 
ar komendantas, jo atsiprašys ir jį pa
leis. Aišku, kareiviams jis atleis, bet Žo- 
narui niekada.... Tai galvodamas, jis va
landėlei išsiblaškė.

Pamažu jis ėmė įsiklausyti į aplinki
nius garsus. Duslus dundėjimas, čia 
silpnėdamas, čia vėl garsėdamas, 
slankiojo lenktomis 
kryžomis. Girdėjosi 
balsis murmėjimas, 
čiurlenimas akmenuota
čiojimas, silpnas dejavimas, gal net 
verksmas..k. Ponas Perjė pasikėlė ant al
kūnės. Jis buvo žmonių prikimštame rū
syje. Vienas, lyg sulaužytu nugarkauliu, 
stačias rėmėsi į sieną, antras sėdomis 
atsirėmęs, trečias rankomis kojas apsi
kabinęs ir veidą paslėpęs tarp kelių, bet 
didesnė dalis gulėjo-—šonu, kamuoliu su
sirietę, kniupšti, rankas ištiesę, aukštel- 
ninki, sustyrę kaip lavonai... Toje vieto
je pro langą skverbėsi šviesą, ir buvo ga
lima matyti. Bet toliau rūsys dingo tam
soje, atrodė tiesėsi be galo toli. Gilumo
je tik sudribusių kūnų ir kyšančių sąna
rių siluetai vaidenosi.

Ponas Perjė panoro čiaudėti. Nepa-

skliauto 
kažkoks 
tarsi 
sekluma.

san- 
pus- 

vandens 
Kūk-

kenčiamai šlykštus kvapas lindo į nosį 
ir erzino gerklės angą. Žmonių išmatos, 
prakaituotų kūnų tvaikas—kažkas iš 
skerdyklos, kažkas iš priemiesčio atma
tų duobių. Be to, nejauki drėgmė, lyg 
sename užgriuvusiame šuliny. Saitas 
prakaitas išpylė pono Perjės kaktą. Jis 
sukando dantis, norėdamas sulaikyti jų 
tauškėjimą.

Stiklinės akys atydžiai jį stebėjo..
— Tai kaip tu čia patekai?... Tu, tur 

būt, centro komitetui tiekei maistą iš 
buržujų mestų butų. O gal buvai viešojo 
saugumo policijos šveicorium? Tokie po
naičiai neblogai mokėdavo prisilaižyti. 
Ir tie pusgalviai prisileido įvairiausių 
buržujų ir provokatorių. Tu, tur būt, pa
vėlavai išversti kailį, o gal per maža fe- 
deralistų išdavei? Dabar, ponuliuk, jau 
per vėlu! Dabar ir tu gulėk čia su mu
mis... 'BU ji

Ponui Perjė tie žodžiai sukėlė keistų 
asociacijų. Jis atsiminė, kaip stovėjo 
prie savo namelio ir žiūrėjo į ponios Ly- 
zander langą. Atsiminė, kaip tada mąs
tė apie Sen-Klu vartus, kur buvo nuėjęs 
pasveikinti kariuomenės... Kartus, neuž- 
tarnautoš skriaudos jausmas jį smaugė. 
'Jis vėl prisiminė, kad penktą valandą 
pažadėjo ponią Lyzander pavaišinti se
nu vynu ir olandiškais biskvitais. O jei 
jo laiku nepaleis, ir jis veltui belsis į 
duris... Ponas Perjė nervingai sukušėjo. 
Skausmas pakaušy privertė jį gulėti ra
miai.

— Sakyk, drauge, kelinta dabar galė
tų būti valanda?

Antrasis pažvelgė į langą, pro kurį be 
paliovos traukė aštrus skersvėjis.

— Tuo laiku, kai tu buvai bebundąs, 
kažkur išmušė trečią. Dabar turi būti a- 
pie ketvirtą.

Ir iš tikrųjų, pro ūžesį pasigirdo kaž
kas panašaus į laikrodžio mušimą, ta
čiau dūžių suskaityti nebuvo galima. 
Lauke, kieme, staiga kilo triukšmas. 
Skambėjo pasagos, bildėjo ratai, girdėjo
si pikti šūkavimai. Lange sužvilgėjo sar
gybinių durtuvai.

Ponas Perjė atsiduso.
— Sakyk, drauge, kaip patekti pas ko

mendantą?
— Pas komendantą? Tu nori? Nejau 

čia tau jau nieko nebeliko?— Jis paro
dė pirštu į kaktą.

— Niekur tu iš čia negali patekti. Ži
noma, nebent tuo atveju, jei tave vestų į 
Trokaderą, Versalį, ar kitą panašią 
skerdyklą.

Ponas Perjė nusigręžė. Aišku, šis kaip 
tik buvo vienas tų banditų, kurie nieko 
kito nebegali tikėtis, kaip tik kulkos ar 
kartuvių. Bet skaudu, iki širdies gel
mių skaudu, kad jam, doram piliečiui, 
čia rėikėjo gulėti su Paryžiaus valkato
mis ir niekšais. Kodėl taip ilgai niekas 
juo nepasirūpina, neateina ir nepalei
džia?

komisiją pas prezidentą, kad 
jis paliuosuotų Lowellio valdi
ninkus iš kalėjimo? O jeigu bi
jote to reikalauti, tai esate 
zuikiai. J darbą, nes kiekviena 
minute yra brangi, nes kitaip 
gali žūti fašizmas!

DLDKVK metiniam susirin
kime teko nugirsti, kad Kliu- s 
bas užpirko mišias už Z. Dzie- 
dulionio dūšią, nors D. laisva
manis, bažnytinių apeigų ne
pildė. Tai padaryta nariam nie 
ko nežinant. Ne gana to, nuta
rė paaukoti parapijos vargo
nams $25 ir išrinko komisiją 
padaryti taiką su kunigėliu. 
Mat, seniau mūsų kunigėlis 
Kliubą skundė valdžiai. Už tat 
dabar jam suteikė dovaną. Ar 
ne laikas visiems laisvamaniam 
pulti į kunigo pastogę, nes jų 
vadai jau seniai ten — P. Gri
gaitis, St. Michelsonas, F. J. 
Bagočius ir kiti.

Kada einama prie to, tai 
Kliubas turėtų nutarti, kad 
kiekvienas turi eiti išpažinties. 
Tada būtų progresas, nes tuo 
keliu eina laisvamanių galvos.

Teko lankytis Dom Polski. 
Kada įėjau, tai man metėsi į 
akį numarginta siena. Manau 
sau, kas čia per surašai. Per
vedžiau akimis tą surašą. O gi 
tai surašąs lenkų, išėjusių į 
Jungtinių Valstijų kariuome
nę. Viso du šimtai jaunuolių. 
Tarpe jų įžiūrėjau kelias ir 
lietuviškas pavardes, kaip tai, 
Ramanausko, Bakūno, Chula- 
dos, Raulinaičio. Ar nebūtų 
gerai, jeigu mes lietuviai turė
tumėme surašą, kiek lietuvių 
yra išėjusių į kariuomenę? 
Kol kas niekas tuomi nepasi
rūpina. Kiek man yra žinoma, 
tai gana geras skaičius lietu
sių jaunuolių jau tarnauja Dė
dei Šamui. Tuomi turėtų rū
pintis kliubas. Tėvai turėtų 
priduoti savo vaikų vardus. 
Tada visi žinotumėme, kiek 
lietuvių išėjo kariuomenėn.

/

1

(Bus daugiau)

Nashua, N. H

Pirmiau senos geležies lau
žų buvo užversti kanalai ir 
“sviampai,” o dabar niekur ne- 
bėra, viskas surinkta. Dabąr iš 
gatvių ima gatvekarių 
Jeigu seniau kas būtų 
kad taip bus, tai būtų 
pavadintas durnium.

W. Patrijot^s.

reles, 
sakęs, 
buvęs

So. Boston, Mass

K

Jungt. Valstiją kariai Guadalcanal saloje stebi apkamoflažuota kanuolę, atimtą 
iš japonų

i

Žinutes iš Mūsų Miestelio

Didelis apsileidimas mūsų, 
draugų, kuomet jie nesilanko 
į susirinkimus ir nesirūpina sa
vo ir darbo klasės reikalais. 
Lapkričio 7 dieną turėjo įvyk
ti susirinkimas, bet mažai na
rių atsilankė, tai ir susirinki
mas negalėjo įvykti. Tiktai ke
li draugai susirinko. Jie pasi
tarė svarbesniais reikalais, pa- 
sidiskusavo ir išsiskirstė. Buvo 
skaityta du laiškai. Pirmas bu
vo nuo LLD 7-to Apskričio dėl 
prakalbų, kurias apskritys 
rengia. Kalbės “Vilnies” re
daktorius F. Abekas iš Chica- 
gos. Mums duoda prastą die
ną, būtent, gruodžio 16. Tai 
trečiadienis. Kadangi pas mus 
šapos dirba šiuo laiku ant tri
jų pakaitų, tai ir geriausiu no
ru negalime surengti prakalbų 
trečiadienį, nes daugelis lietu
vių dirba naktimis. Tokiu 
du prakalbų nebus. Labai 
gailėtina, kad negalime 
rengti.

Antras laiškas buvo skaity
tas nuo dienraščio “Vilnies” 
kaslink kalendorių. Įgaliojome 
drg. F. Buslavičių partraukti 
20 kopijų platinimui.

Buvo nusiskundimų kaslink 
rinkimų prenumeratų “Lais
vei.” Sako, iš kitų miestų at
važiuoja ir pas mus išrenka 
už senus ‘‘Laisvės” skaityto-, 
jus. Tokiu būdu draugai išne
šė papeikimą tokiems agen-

bū- 
ap- 
su-

tams, kurie atvažiuoja iš ki
to miesto ir išrenka senus 
“Laisves” skaitytojus. Mes ne
pavydime tiems, kurie atva
žiuoja jieškoti naujų skaityto
jų. Bet senus ir mes patys ga
lime išrinkti.

Man pačiam renkant aukas 
Sovietų medikalei pagelbai, 
užėjau pas gerus draugus 
Kvarečius. Man davė dolerį 
aukų ir šešis dolerius už “Lais
vės” prenumeratą. Sako, pa
siųskite, tai nereikės kitą sykį 
ateiti arba atvažiuoti. Ačiū 
draugam Kyarečiam už aukas 
ir prenumeratą. Jie geri “Lais
vės” patrijotai. Jie turi du sū
nų ir abudu tarnauja Dėdės 
Šamo armijoje. Aš nuo savęs 
vėlinu jiems geriausio pasise
kimo sumušti fašizmą ir lai
mingai Sveikiems sugrįžti na
mo pas savo tėvelius.

Mes rinkome pasveikinimus 
Sovietų Sąjungai proga 25 me
tų sukakties. Surinkome pusė
tinai gerai, du šimtu vardų. 
Rinkome dviese ir buvom pas 
aukštus žmones ir nei vienas 
neatsisakė padėti savp vardą 
ant Mankos. Net miestelio ma
joras pasirašė ir didžiuojasi 
tuomi. Bet vienas lietuvis ad
vokatas atsisakė pasirašyti ant 
to garbingo listo.

Lowell, Mass
Mūsų miesto valdyba sėdi be

langėje. Dabar miesto galva 
yra policijos viršininkas. Dau
gelis yra nepasitenkinę, kad 
Lowellis priėjo prie to. Dažnai 
kai kurie politikieriai per ra
diją apverkia, kad toks miesto 
likimas ir sako, kad supuvęs 
valdymas per kelius metus pri
vedė prie tokios sarmatos.

Kada Lietuvos liaudis pa- 
liuosavo tokią pat supuvusią 
valdžią nuo valstybės ėdžių, 
tai kai kurie tų niekšų spruko 
pas Adolfą, o kurie nesuspėjo, 
tai buvo patupdyti belangėn. 
Už tai tuomet prieš Lietuvos 
tarybų vyriausybę mūsų lietu
viški ponai sukėlė kačių kon
certą, piemeniškai koliojosi, 
kėlė lermą susirinkimuose, 
kam, girdi, bolševikai prašali
no “demokratinę valdžią.” 
Siuntė delegacijas pas šalies 
prezidentą ir reikalavo, kad 
Lietuvos ponai būtų paliuosuo- 
ti — ponai, kurie apvogė kra
štą. Ar tie ponų žulikų užtarė
jai dabar negalėtumėte pasiųsti)

Ekstra Svarbus Susirinkimas.

Antradienį lapkr. 17 d., 
bus labai svarbus susirinkimas. 
Visi Bostono apylinkės veikė- 

skaitytojai, 
susirinkime 
Kas šiame

jai ir “Laisvės” 
kviečiami šiame 
būtinai dalyvauti, 
susirinkime nedalyvaus, tas la
bai nusidės pažangiam lietuvių 
judėjimui.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakare, 376 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Širdingai kviečia Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Pasimirė Elena Talandis, po 

tėvais Sukoskaitė, sulaukus 67 
metus amžiaus. Mirė lapkričio 
9 d. ir tapo palaidota lapkri
čio 12 d. Iš Lietuvos paėjo 
Montato kaimo, Načios parapi
jos. Paliko nuliūdime vyrą 
Juozą Talandį ii4 brolį Augus
tą. Laidotuvėms patarnavo 
graborius Wilkelis.

Rep

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.
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Dėl Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentėjusiems nuo na

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

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHOUSE
22 W. 21st St. New York City, N. Y.
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Kapit. Kurnakovas
Apie Sovietų Kovas

Kapitonas Sergejus Kur- 
nakovas, autorius veikalo 
“Russian Fighting Forces” 
daro apžvalgą už liepos, 
rugpjūtį ir rugsėjį iš So
vietų Sąjungos kovų.

Pirmiausia jis sumuša į 
dulkes tas pasakas, kad būk 
Sovietų Sąjunga turi dau
giau kareivių ir ginklų už 
Hitlerį, šią begėdžių pasa
ka dar neseniai lietuvius 
maitino pro-naciai iš “Nau
jienų”. Faktai yra štai ko
ki:

Hitleriška Vokietija pirm 
karo turėjo 80,000,000 gy
ventojų. Jos talkininkės — 
Italija, Rumunija, Vengrija 
ir Finliandija turi kitą 80,- 
000,000 gyventojų. Hitlerio 
pavergti kraštai — Norve
gija, Danija, Holandija, Bel
gija, Francija, Lenkija, Ju
goslavija ir Graikija turi ■ 
160,000,000 gyventojų. Prie 
to dar reikia pridėti Sovie
tų Sąjungos užimtus plotus, 
kurie pirm karo turėjo 70,- 
000,000 gyventojų, tai — 
Lietuva, Latvija, Estija, Fi
nų Karelija, Baltrusija, 
Moldavija, Ukraina ir kitos 
SSSR dalys, nors ten nevisi 
gyventojai pasiliko, bet ga
lima spręsti, kad apie pusė 
tik susupėjo pabėgti. Bend
rai Hitleris su savo talki
ninkais ir pavergtų kraštų 
gyventojais turi per 400,- 
000,000 gyventojų; Jam tar
nauja visos Vakarinės ir 
Centralinės Europos indus
trija.. Ir todėl nėra nuosta
bu, nėra jokis stebuklas, 
kad Hitleris turi daugiau 
armijos, tankų, orlaivių ir 
ginklų, kaip Sovietų Sąjun-

' ga-
> Sovietų Sąjunga prieš ka- 

t rą turėjo 200,000,000 gyven- 
tojų.. Apie 50 milionų jos 
gyventojų liko Hitlerio pa
vergtame plote. Todėl, Hit
leris turi 2į prieš kiekvie
ną Sovietų gyventoją. Tie
sa, jis negali mobilizuoti vi
sus pavergtų kraštų gyven
tojus į armiją, bet jis ten/ 
randa liuosnorių fašistų, 
jam liuosnoriais tarnauja is
panai, franeuzai, belgai, da
nai, norvegai, holandai fa
šistai. Jam dirba tų šalių in
dustrija. Jam dirba tų šalių 
darbininkai ir todėl jis gali 
didesnį skaičių Vokietijos 
žmonių mobilizuoti į armi-

Kapitonas Kurnakovas 
’ mano, kad Hitleris su šių 

metų pradžia dar turėjo a-* 
pie 15,500,000 vyrų armijos 
amžiuj, kuomet Sovietų Są
junga tik apie 7,500,000 vy
rų. Šią skaitlinių padėtį pa^ 

• keičia tik tas, kad Sovietų 
visi žmonės gina savo kraš
tą vyrai, motery s ir jau
nuoliai.

Prie Voronežo Ištaškė 
Hitlerio Planus

Dabar viso pasaulio nu-1 
krėiptos akys į didvyriškas 
Raudonosios Armijos kovas 
už Stalingradą. Bet Hitle
rio planus Raudonoji Armi
ja ištaškė dar prie Vorone
žo.

Per visą žiemą Hitleris ir 
jo šalininkai būbnino apie 
“pavasario ofensyvą.” Tą 
jo “pavasario ofensyvą” pa
laidojo didvyriškos Raudo
nosios Armijos ir Juodųjų 
Jūrų laivyno kovos prie Se
vastopolio. Sevastopolis pa
laidojo Hitlerio pavasario 
planus. Jis sutrukdė čielą 
mėnesį, o gal ir pusantro 
Hitlerio ofensyvą fronte. 
Jis sunaikino 300,000 Hitle- 

, rio armijos, tūkstančius 
* tankų, kanuolių ir lėktuvų.

Bet Hitleris, pasinaudo
damas nebuvimu prieš jį 
Arjglijps ir Amerikos antro

fronto, biržei, pabaigoj me
tė galingas jėgas iš Kursko 
ir Charkovo srities prieš 
Voronežą. Jo buvo planai 
paimti Voronežo miestą, iš 
ten jis manė rytine (kaire) 
Dono puse užgulti ant Sta
lingrado ir jį apsupdamas 
lengvai paimti, bet vyriau
sias jėgas Hitleris planavo 
mesti ant Saratovo, Penzos, 
Gorkio, skersai Sovietų ge
ležinkelių, atkertant Mask
vą nuo pietų ir Sibiro, tuo 
gi kartu kitą ofensyvą iš
vystyti nuo Rževo ant Jaro- 
slavlio ir Vologdos, nuker
tant Maskvą nuo šiaurių. 
Štai, kur buvo vyriausi Hit
lerio planai taikomi; ne 
prieš Kaukazą, ne prieš Sta
lingradą, bet prieš Maskvą, 
prieš visą tą tirštai apgy
ventą ir pilną industrinių 

j įmonių Sovietų Sąjungos 
dalį, kuri yra tarpe dabar
tinio fronto linijos ir Vol
gos upės. Ką negalėjo Hit
leris atsiekti 1941 metais 
atakomis prieš Maskvą, tai 
jis manė atsiekti atakomis 
per Voronežą.

Prieš Voronežą buvo mes
ta apie pusė miliono Hitle
rio armijos ir baisybė tan
kų, pridengtų tūkstančiais 
orlaivių. Tos jėgos prasi
mušė per Dono upę ir įsi
veržė į priemiesčius. Nacių 
radio pasigyrė, kad jau jie 
užėmė Voronežu.

Bet Raudonoji Armija 
Voronežo srity j uždavė taip 
didelį smūgį Hitlerio armi
jai, dešimtis tūkstančių na
cių išžudė, šimtus tankų, 
tūkstančius kanuolių ir lėk
tuvų sunaikino, Hitlerio jė
gas išmušė iš priemiesčių ir 
nuvijo į dešinę (vakarinę) 
Dono upės pusę ir tuo pri
vertė Hitlerio jėgas šliaužti 
žemyn į Dono upės alkūnę. 
Hitlerio planai buvo ištaš
kyti. Jis savo pralaimėji
mą bandė pridengti riksmu, 
kad eina paimti Kaukazo ži
balą ir metė jėgas prieš 
Stalingradą, kad tokiu bū
du apsaugojus savo avan
tiūrą prieš Kaukazo kalny
nus.
Stalingrado Kovų Reikšme

Kada Hitlerio planai ne
išdegė paimti Voronežą ir iš 
ten paimti Maskvą ir Vol
gos vakarinėj pusėj Sovietų 
Sąjungos dalį, tai metė jė
gas per Rostovą prieš Kau
kazą. Kapitonas Kurnako- 
vas manoj kad Raudonosios 
Armijos komanda tiksliai 
“atkėlė Rostovo vartus” ir į 
Priekaukaziją paleido Hit
lerio gaujas, kad jos atsi
remtų kakta į Kaukazo kal
nus ir ištiestų savo linijas, 
pastatytų kairį sparną po 
nuolatiniais smūgiais Rau
donosios Armijos iš Vorone
žo ir Stalingrado srities.

Hitleris, kad apsaugojus 
I savo kairį sparną, tai dalį 
jėgų metė prieš Kaukazą, o 
vyriausias jėgas sukoncen
travo prieš Stalingradą, kad 
užimti tą industrinį centrą, 
kad nukirsti Sovietų Sąjun
gos Volgos susisiekimą, kad, 
užimant Stalingradą, apsau
gojus savo kairį sparną nuo 
nuolatinių atakų iš tos srL 
ties, kad iš čia vystyti tą 
pat užpuolimą ant Penzos, 
Saratovo, Gorkio, kuris ne
pavyko per Voronežą.

Kapitonas Sergei Kurna- 
kov mano, kad ant 100 ame
rikoniškų mylių fronto, nuo 
Stalingrado iki Novorossiis- 
ko, Hitleris turėjo sutrau
kęs 1,500,000 armijos, 5,000 
tankų ir apie 6,0(10 orlaivių, 
kurie dieną ir naktį puolė 
Raudonosios Armijos pozi- 

. ei jas. Vyriausios atakos bu- 
' vo sunkoncentruota prieš

Šitie chiniečiai karo pabėgėliai per trejerius metus kil
nojosi iš vietos į vietą, jieškodami pastogės ir duonos.
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PRALEIDUS PABAIGĄ SAVAITES 
CONNECTICUT VALSTIJOJ

Nuvažiuoti j Naugatuck, 
Conn, busu ima apie 5 valan
das. Mat, dabar važiavimo 
greitumas ne daugiau kaip 35 
mylios j valandą ant tiesaus 
vieškelio.

Naugatucke aplankiau gimi
nes. Brolio Adomo šeima susi
deda iš 5 narių. Trys dukte
rys, jau visos merginos. Kaip 
čia seniai, rodos, palikau ma
riukes. Dabar nežinomoj vie
toj sutikęs, būčiau jokiu būdu 
nepažinęs.

Sesuo Ona turėjo šeimą ir 
iš 5 narių. Vieną sūnų ir duk
terį, trečią užaugino siratuką, 
dabar vyras, štai kaip dabar: 
ant senatvės priseina pasilikti 
vienai. Vyras mirė 3 metai, 
sūnus kariuomenėj, augintinis 
ant Dėdes Šamo listo, gali pa
šaukti bile diena.*• ;j

Pasikalbėjau su draugais ir 
pažįstamais. Naugatucke di
desnė industrija gumos išdir- 
bystė. Kadangi dabar gumos 
trumpa, tai tas atsiliepia visur. 
Dirba daugiausiai tik tie sky
riai, kurie gamina dėl naudoji
mo karui, o kiti, naminiam 
naudojimui skyriai, dirba ma
žiau.

nai turi gražią vietą ir svetin
gai priima svečius. Dabar 
draugė Svinkūnienė rūpestin
gai darbuojasi “Laisvės” tal
koj už gavimą naujų skaityto
to jų ir senų atnaujinimą. Pa- 
gelbininkė jos yra draugė 
Meisonienė. Pasirįžusios lai
mėti pirmą dovaną. Conn, val
stijoj gera dirva auklėti 
raštį ir organizacijas, tik 
giau turėtų stoti į darbą 
veikiančių.

laik- 
dau- 
prie

Jonui Naujokui nupjovė abi 
kojas, iš kokios tai ligos prie
žasties. J. N. mano artimas 
kaimynas, paeina iš Vadžgirio 
kaimo. Jau nejaunas žmogus. 
Seniau buvo baro darbininkas. 
Kada prohibicijos laikais už
darė karčiamas, dirbo dirbtu
vėj, vario ir misingio išdirby- 
stėj. Reiškiu Jonui Naujokui 
širdingiausią užuojautą tokioj 
tragiškoj nelaimėj. Prie pir
mos progos atvažiuosiu aplan
kyti ir pasikalbėti.

■ ■t——

Boston, Mass

' Mirė Jurgis Armonaitis, se
nas žmogus, apie 70 su virš 
metų, senas Naugatucke gy
ventojas. Buvo vienas, rodos, 
pirmųjų, kuris daug dirbo į- 
steigimui lietuvių liuteronų 
bažnyčios Naugatucke. Keli 
metai atgal buvau užrašęs 
“Laisvę”, kurią skaitė per ke
lis metus. Paskutiniu laiku ne
žinau, ar skaitė.

Waterbury pasikalbėjau su 
draugais ir veikėjais. Visi sa
kosi dirbą įvairiomis valando
mis, dienomis ir naktimis, 
daug uždirbą. Taip, kad nesą 
laiko ir pinigų praleisti. Pas 
draugus Švinkimus pernakvo
jau. Draugė Svinkūnienė yra 
gerai susipažinus su maistu ir 
sveikatingumu. Daug ką ir 
man patarė. Draugai Svinkū-

Stalingradą, kur Hitlerio 
generolai turėjo nemažiau 
1,000,000 armijos ir kasdien 
puolė 1,000 arba 1,500 jo 
lėktuvų. Hitleris Stalingra
do paėmimą pavedė budeliui 
generolui Von Rock, tam 
pačiam, kuris 1941 metais 
500,000 vokiečių pražudė 
prie Maskvos.. Ir Stalingra
do kovos, kaip jau žinome, 
baigėsi Hitlerio ir Von Book 
pralaimėjimu. Iki spalių 
pradžios naciai ten neteko 
400,000 kareivių, tūkstan
čius lėktuvų,, tankų, kanuo
lių ir kitų ginklų. Stalingra
do apylinkė virto hitlerinių 
kų kapais. Von Bock ir Hit
lerio “blitzkriegas” buvo 
amžinai palaidotas. Karas 
įgavo, pozicinę formą, kas 
reiškia hitlerizmUi galą. Vi
siems aišku, kad Hitleris il
go karo negalės išlaikyti. 
Antras frontas jį pribaigs.

D. M. š.

Hartforde turėjau progą da
lyvauti LLD Apskričio konfe
rencijoj. Delegatus ne visos 
kuopos 
žolino 
sudarė 
kuopų 
daug dirbo dėl Sovietų Sąjun
gos pagelbos. Kuopų iždai te
bėra dar gerame finansų stovy
je.

Tas parodo, kad mūsų LLD 
turi simpatijos lietuviuose, ją 
remia finansiniai. Galima •gau
ti narių, dedant daugiau pa
stangų. Draugai delegatai ėmė 
dalyvumą diskusijose, kaip pa
gerinti veikimą ir plėsti ap- 
švietą. Esu tikras, kad naujoji 
apskričio 
1943

Delegatus 
galėjo prisiųsti dėl ge- 
stokos. Mažas būrelis 
gyvą susirinkimą. Iš 
raportų paaiškėjo, kad

valdyba . bus veikli 
metais.

Jurgis Kuraitis

BERLIN, CONN.
niekoSenokai nematant ir 

negirdint apie J. J. Gerdis - 
Gerdžtuską, nusitarta jis ap
lankyti atlikusiu laiku nuo 
darbo. Nuvykus į jo kiemą^ 
kadom jojo stubos padidėji- 
mą, bet tas padidėjimas - pri- 
budaVOjittias iiedabaigtas, įėję 
į stubą radome ir patį Joną su 
žmona. Jonas pasidėjęs du 
kriukiu prie savęs, tartum pa
sirengęs kam kailį išperti. Pa
sisveikinę, žodis po žodžio iš
sikalbėjome, kodėl tie kriukiai 
stovi šalia Jofto. Virš du mė
nesiai laiko didinant savo na* 
mąj pasilipus iki antro aukšto, 
kopėčiom paslydus, Jonui teko 
nupulti ir nusilaužti dešinę ko
ją. Jau artinas žiema, namas 
nedabaigtas statyt, o jisai vis 
dar tęsia “vakacijas” su skau
dančia koja.

Bejuokaujant, Jono užklau
siau : — Tai kągi dabar vei
ki, kad nėši didelis ligonis?

— Mokinuosi, skaitau kny
gas ir laikraščius, —- atšovė 
Jonas.

Tai geras darbas, sau pama
niau, —jau ir taip GerdauSkas

i

Amerikoniškas Masinis Mitin
gas Minėjimui Sovietų 25 

Metų Sukakties

Spalių 8 d. Bostono žymiau
sioj salėj, Symphony Hall, įvy
ko masinis mitingas minėjimui 
25 metų sukakties Sovietų Są
jungos gyvavimo. Muzikos ir 
kultūros salė pilnutėlė buvo 
prisipildžius publikos. Įžanga 
buvo 50c. ir 30c. ypatai. Jo
kių aukų rinkliavos nebuvo.

Programa prasidėjo punktu- 
ališkai kaip 8 vai. vakaro. 
Skanibutis užskambino korido
riuose, šviesos estradoj užsi
žiebė ir programos dalyviai ir 
organizacijų atstovai suėjo es- 
tradon ir vargonininkas už
gaudė Amerikos himną. Taip
gi vargonai puikios symphoni- 
jos užtraukė Sovietų himną 
Internacionalą, o koks audrin- 
gas plojimas publikos buvo už
baigus vargonams Iriternačio- 
nalo melodiją, čia vieta pa
stebėti, kad lietuviai pirmei
viai panašiuose masiniuose mi
tinguose dabar vengia dainuo
ti Internacionalą, tik Ameri
kos himną tedainuoja.

Taipgi estradoje garbingai 
stovėjo vėliavos: dešiniajam 
šone Amerikos, o kairiajam 
Sovietų, o aplinkui visą salę 
prie pirmų, galerijų iškabinta 
buVo įvairių tautų vėliavos. 
Mitingui pirmininkavo Daniel 
L. Marsh, Bostono universiteto 
prezidentas. Kalbėtojų buvo 
daugiau kaip pusė tuzino. Jie 
istoriniai nieko veik nepasa
kė, paprastai dideliais šūkiais 
pagarbino Rusijos karžygišku- 
ma šiame baisiame kare. Vie
nas CIO organizatorius kiek 
reikšmingiau pasakė, primin
damas 1917 metus ir kaip bu
vo bandoma Rusijos revoliuci
ją nuslopinti po 1917 metų. 
Protestonų vyskupas palietė 
Sovietų konstitucijos reikšmę.

Buvo protarpiais piano so
lo ir dainų. Telegrama buvo 
skaityta nuo Sovietų atstovo iš 
New Yorko Gardene esamo 
mitingo, kaipo sveikinimas 
šiam mitingui.

Uždarant mitingą žydų ra
binas pasakė reikšmingą bene- 
dikciją, kad Dievas tikrai pa
gelbės laimėti šį karą ir kad 
Dievas taip ištvermingai pa
gelbėja Rusijos armijai atsilai
kyti prieš mechanizuotas na- 
cių-fašistų jėgas.

OWE 
BUCK

Onė Buck outoF Every Ten 
ydU earn should brqoinq į 
into U.S. War-Bonds* Stamps/ 
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Amerikos Orlaiviai Laimi 
Tiek, Kaip 14 prieš 1-ną 
Watervliet, N. Y.—Jung

tinių Valstijų lėktuvai šie
met spalių mėnesį nušovė 
žemyn 141-ną japonų ir ki
tų fašistų orlaivį, o Ameri
ka neteko tik 10 lėktuvų; 
taigi, šios šalies lėktuvai 
ima viršų prieš fašistų Ašį 
ore tiek, kaip 14 prieš vie
ną, — pareiškė Jungtinių 
Valstijų karo vice-sekreto
rius Robertas Patterson, 
kalbėdamas praeitą šešta
dienį.

D. J.

yra sumanus veikime ir visa
me kame. Jis išgijęs bus dar 
sumanesnis.

Jų vienas sūnus jau armijo
je pas Dėdę Šamą. Linkime 
greito susvėikimo Jonui ir vi
sai šeimai viso gero.

Netoliese nuo Gerdauskų y- 
ra pasistatę naują sau namą 
V. ir O. Višockiai. Vincas yra 
Hartfordo Laisvės Choro ve
dėjas. Jisai dėl daugelio darbų 
chorą buvo palikęs per tūlą 
laiką, bet dabar Vėl sugrįžo jį 
mokyti dainuoti. Ona darbšti 
buvo Hartforde moterų tarpe 
Veikėja, čionais gyvenant, to
liau ♦ nuo miestų, veikti tiek 
daug negalės. Tačiau tikimasi 
iš jos, kad ji kai kuom vis vien 
pasirodys. '

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius Idbai 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 bledni 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 Sali, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Sėli - 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 audimo 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
Paraše ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDACSKAS
800 puslapių, kaina $1.25; lasaros sezonu $1.00.

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

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.

1
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New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer Št. Brooklyn* N. Y.

• 1 ' »’• J .• • »

Koresp. Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIU8

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

Ši knyga duėda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus khygojė.

Kairia $1.00; vasaros sezonu tik 75a.
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Amerikiečiai Veda Mūšius Prieš Dideles 
Japonų Jėgas Ties Saliamono Salomis

"LAISVES” VAJUS

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 15. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Didelis skaičius japonų karinių laivų veikia pietiniai- 
rytinėje Saliamono salų srityje; jie stengiasi įgabenti 
pastiprinimų savo kariuomenei jau esamai Guadalcanal 
saloje ir perkirst pristatymą reikmenų amerikiečių jė
goms, kurios dabar užima pajūrių pozicijas šioje srity
je. . . V v

Dabar vedamieji mūšiai aut žemės, juroje ir ore Sa
liamono salų srityje yra išdava to, kad japonai stengia
si atgriebt pozicijas Guadalcanal-Tulagi ruožte.

Mūšiai dar tebeina.
KATRINA ŽUKAUSKIENĖ

SAKOMA, KAD VOKIEČIAI 
BĖGĄ IR IŠ LIBIJOS

Cairo. —Anglų lakūnai 
nušovė žemyn eilę vokie
čių transporto orlaivių su 
kareiviais, kurie, sakoma, 
skridę iš Šiaurių Afrikos 
linkui Italijos. Spėjama, 

jog naciai stengiasi oru iš- 
gabent bent dalį savo ka
riuomenės, kad talkininkai 
nesuvarytų visą ją maišan.

Aukok tą vakarą koncertui. 
Atlik savo pareigą.

D. M. Šolomskas kalbės lap
kričio 22 d., kaip 2 vai. po 
pietų, Gedemino Svetainėje.

Kviečiame visus. C.

Praves Kompensacijos 
Tyrimą

Rochester, N. Y

“Moscow Strikes Back” (Maskva 
Smogia Atgal). Visi lietuviai ragi
nami ateiti ir pamatyti. Prašome 
įsigyti tikietus iš anksto pas lietu
vių organizacijos narius. K-tas.

(269—270)

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas šį ketvirtadieni, 
lapkričio 19-tą, 8 v. v., 419 Lori
mer St. Visos narės būkite. Kviečia
me ir ne nares. — Valdyba.

(270-272)

i

Raudonarmiečiai Atėmė iš Hitlerininkų 
Kelias Pozicijas Stalingrade ir Kaukaze
Sovietų Oficialiai Pranešimai

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Pašalpinės 

Draugystes susirinkimas įvyks 18 
d. lapkričio, Liet. Salčje, Superior 
Ave. Nariai kviečiami dalyvauti it 
pasipirkti tikietus dėl jubiliejinio 
parengimo. Kurie neturės tikietų, 
jiems bus pasiųsta per paštą. Kaina 
$1.00. Parengimas įvyks 22 d. lap
kričio, viršminėtoj salėje. — A. 
Mockaitis, koresp. (270-271)

Gubernatorius Lehman pa
skyrė William F. Bleakley iš
tyrinėti darbininkų kompensa
cijos pravedimą ir įstatus New 
Yorko valstijoje. Tokio tyrimo 
reikalavo majoras LaGuardia, 
sakydamas, kad pravedime 
esą “nereguliariškumų.”Prisiruošimas eina visais ga

rais prie didžiulio koncerto, 
rengiamo Tarptautinio Darbi
ninkų Komiteto Sovietų medi- 
kalei pagelbai, lapkr. 28 d., 
kaip 8 vai. vakare, Ukrainų 
Svetainėje, 975 Joseph Ave. 
Įžanga tik 50c. ir 5c. taksų.

Skaitytojau, pasiimk sau už 
pareigą ne tik nusipirkti tikie- 
tą, bet pasistengti dar ir ki
tam parduoti. Tavo atsilanky
mas padarys du gerus darbus. 
Pats pasilinksminsi ir padėsi 
kovotojams.

Ant koncerto bilieto sako
ma, kad programą išpildys 
Eastman’o mokyklos artistai. 
Pataisymas: programą pildys 
Eastman simfonijos parinkti 
profesionalai artistai, ką 'suda
rys “mažąją simfoniją,” taip
gi solistai, smuikoriai, daini
ninkai. Visi artistai aukoja 
savo patarnavimą, kad sukėlus 
didesnį uždarbį paramai.

“Laisves” skaitytojau, pa-

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkr. 19 d., 8 v. v. Draugijų Salė
je, 4097 Porter St. Narės visos da
lyvaukite, nes turime labai svarbių 
reikalų aptarimui. — M. Ginaitienė, 
rašt. (270-272)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Per eilę metų Katrina 
Žukauskienė darbavosi 
“Laisvės” vajuose. Ji visa
da laikėsi arti viršūnės. 
Šiame vajuje Žukauskienė 
stovi pačioje viršūnėje. Ta- 
čiaus ji turi rimtų kompe- 
titorių. Stripeika, Meiso- 
nienė su Svinkūniene, Phi
ladelphijos vajininkai, ir 
Bakšys dar gali parodyti 
nesitikimų surprizų.

Pasiskaitykite laiškelį:
“Brangūs Draugai: Šia

me laiške rasite 4 senus at
naujinimus ir vieną naują 
metinę prenumeratą, tai 
tik vienos dienos darbas.
Mat, aš laukiau Pittsburgho vajininkų pasirodyt' va
jaus lentelėje. Manau, kad nors ir vėlai pradėjau, bet 
tuos smarkuolius pittsburghiečius visvien pralenksiu, 
nors ir šlubas...”

Viršmineto laiško autorius yra J. Mažeika^ pittsbur- 
ghietis. Mes esame jam labai dėkingi už puikų pasidar
bavimą, ir manome, kad ateityje sulauksime dar dau
giau gerų rezultatų nuo jo.

Philadelphijos vajininkai jau antroj vietoj. P. Šlajus, 
iš Chester, Pa., prisiuntė du naujus skaitytojus ir po
rą atnaujinimų. Taipgi Šap ranauskienė ir dd. L. ir H. 
Tureikai prisidėjo prie punktų pasikeitimo, prisiųsdami 
daug atnaujinimų.

Naujų skaitytojų prisiuntė A. Balčiūnas, brookly- 
nietis, ir įstodama į vajų, H. Tamošauskienė, W. Rox
bury, Mass., davė vieną naują prenumeratą.

J. Ramanauskas, minersvillietis, prisiuntė atnaujini
mų. Jam turėtų į talką eiti kiti draugai toj apylinkėje. 
Ką sakote, draugai?

Laukiame daugiau naujų skaitytojų!
Dovanų, ruožte šiandien yra:

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

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų kliubo susirinki- . 

mas įvyks ketvirtadienį, lapkr. 19
' d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da- 
; lyvaukite visos susirinkime, atsi-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
253

i

“Laisves” Administracija.-

HITLERININKŲ BLOFAS

319
307
282

24
24
24
24
24
24
24
24
23

48
48
48

Maskva.— Vokiečiai, ma
tyti, nesitikėdami z šiemet, 
užimt Stalingradą, statosi 
žiemines kvatieras jo prie
miesčiuose.

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

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

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

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado du batalionai vo
kiečių pėstininkų atakavo mūsų kariuomenę vienoje 
apgyventoje vietovėje. Sovietinė artilerija ir pėstinin
kai atmušė vokiečius, nukaudami 400 jų. Sovietiniai 
pėstininkai prasiveržė į rumunų apkasus ir užmušė

i Washington. — Fašistų 
submarinai Atlanto Vande
nyne praeitą savaitę nu
skandino šešis prekinius 
talkininkų laivus.

Telefonas: HUinboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

233
228
208
202
192

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

D.
V.
P.
Ė.
M.

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

Centraliniame fronte sovietiniai kovotojai užmušė 
440 priešų ir artilerijos ugnim sunaikino tris jų ka- 
nuoles, septynis fortukus ir 30 atskirų apkasų. Sovietų 
šauliai šiame fronte per mėnesį nukovė 1,947 vokiečius.

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

GREAT NECK, N. Y.
Lapkr. 17 ir 18 dd., Teatre Play- veskite ir naujų narių.—P. Walant, 

house bus rodoma sovietinė filmą ■ org. 270-272)

186
175
164

Scranton, Pa......... 159
Pittston, Pa.......... 156
Torrington. Conn. 154 
Pittsburgh, Pa.

A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.... 132
A. Navikas, Haverhill Mass. 130

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

... 154 Į p jočionis, Detroit, Mich.........
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 154 Į j. Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 j. Kaulinis, Maspeth, N. Y........
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144 j Barkus, Ozone Park, N. Y.

r

MASKVA, lapkričio 16.— Per savaitę nuo lapkr. 8 
iki 14 d., įimtinai, buvo sunaikinta 97 priešų orlaiviai 
per kautynes ore, ugnim iš mūsų prieš-lėktuvinių ka
nuolių ir pačiose priešų orlaivių stovyklose. Tuo pačiu 
laikotarpiu Sovietai neteko 66 lėktuvų.

Stalingrado srityje sovietiniai kovotojai atrėmė prie
šų atakas. Apie pulkas vokiečių kelis kartus atakavo 
mūsų pozicijas fabrikinėje miesto dalyje. Visos hitleri
ninkų atakos buvo atmuštos su dideliais priešam nuos
toliais.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, daugiau kaip 400 vo
kiečių kareivių ir oficierių buvo užmušta ir 10 kanuo
lių ir 26 mortiros sunaikinta.

J pietus nuo Stalingrado vienas mūsų žvalgų būrys 
išmušė vokiečius iš aptvirtintos vietos ir patys įsidrūti- 
no joje. Priešai prarado 120 kareivių ir oficierių už
muštų. i

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
kanuolių ugnim persišaudė su priešais. Vienas musų 
karių dalinys sunaikino aštudnias vokiečių kanuolių po
zicijas ir nutildė dvi baterijas jų artilerijos.

Kitas sovietinis dalinys sudaužė dvi 75-milimetrines 
vokiečių kanuoles ir staigia, sutelkta ugnim nušlavė apie 
kuopą priešų pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietine kariuomenė nu
galėjo fašistų pasipriešinimus ir pažygiavo pirmyn. 
Viename sektoriuje batalionas vokiečių su 40 tankų 
darė kontr-ataką.

Ta kontr-ataka buvo atmušta, apie dvi kuopos priešų 
pėstininkų sunaikinta ir 20 vokiečių tankų išmušta iš 
veikimo bei sužalota.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietiniai kovotojai at
rėmė atakas, kurias darė nedidelės priešų grupės. Per 
dieną mūsų kariuomenė nušlavė 150 priešų kareivių ir 
oficierių ir sunaikino tris jų tankus ir 11 trokų.

Viename sektoriuje grupė priešų buvo prasiskverbus 
užnugarėn vieno mūsų kariuomenės dalinio. Mūsiš
kiai kariai padarė reikiamus žingsnius išmušti priešui 
ir nukovė apie 100 fašistų automatiškų šaulių.

Kalinino fronte eina artilerijos ir šautuvų dvikovos.
. Viena raudonarmiečių grupė atakavo priešų garnizo

ną. Vienas vokiečių tankas tapo sunaikintas ir buveinė 
vokiečių bataliono štabo sudaužyta.

Vieno mūsų dalinio šauliai pergeną nukovė 52 hit
lerininkus. Mūsų lakūnai nušovė žemyn tris vokiečių 
lėktuvus. Penki priešų orlaiviai buvo numušti žemyn 
ugnim iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių.

MASKVA, lapkr. 15. — Stalingrado gynėjai su pa
siaukojimu gina savo pozicijas. Sovietų Sąjungos hero
jus, kulkasvaidininkas Jermakovas per 18 dienų Sta
lingrado gatvėse nukovė apie 300 hitlerininkų. >

Į pietus nuo Stalingrado mūsų žvalgų grupės prasi
veržė į priešų užnugarę, užmušė apie 100 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir susprogdino kelis jų fortukus.

J šiaurvakarius nuo Stalingrado artileristai iš sovie
tinio dalinio X sunaikino septynis vokiečių apkasus-ap- 
sidrūtinimus, nutildė keturias baterijas jų kanuolių ir 
išvaikė priešų susibūripią.

Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) mūsų kariuome
nė prasimušė pirmyn, padarydama priešams sunkių 
nuostolių. Vienas tik sovietinis dalinys užmušė 200 hiL 
lerininkų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) sovietinė ka
riuomenė darė veiklius žygius prieš hitlerininkus ir atė
mė iš priešų vieną aukštumą, turinčią didelės takti- 
kinės svarbos. Vokiečiai darė kelias atakas, bet visos 
jos buvo atmuštos ir atmestos atgal. .

Vakariniame fronte mūsų žvalgai ir šauliai užmušė 
apie *700 vokiečių kareivių ir oficierių.

: MATEVSAS SIMONAVIČIVS
• f&T Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

P. Bečis, Great Neck, N. Y  546 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y  526 
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J............................................. - 512
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 506 
J. Rudmanas, New 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.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
J. Bimba—J. Matačiūnas, 

Paterson, N. J......................
J. Margaitis, Windsor, Conn .... 240 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.
J. Ramanauskas, Minersville, Pa.
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
J. Gavėnavičius, So. Boston......
J. Grybas, Norwood, Mass........
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y.......................
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
M. Urba, Easton, Pa..................
P. Šlekaitis,
A. Valinčius, 
A. Marshall, 
P. J. Martin,

Naciai Nubėgo Atgal 
Jau 600 Myl. Afrikoj
Cairo, Egiptas, lapkr. 16. 

— Aštuntoji anglų armija 
pravijo Rommelio koman
duojamus vokiečių armijos 
likučius pro JU Gazalą ir 
EI Agheila, Libijoj. Reiš
kia, naciai nuvyti jau 600 
mylių atgal nuo buvusio EI 
Alamein fronto Egipte.

Naujausiomis žiniomis, 
dabar mažiau kaip 400 my
lių telieka anglams iš rytų 
pusės pasiekt Tripolį, svar
biausią fašistų uostą vaka
rinėje Libijoje, netoli Tuni- 
sijos rubežiaus.

Amerikiečių ir anglų or
laiviai, neatlaidžiai vyda
miesi fašistus, nuolat triuš
kina jų tankus, trokus ir ki
tus įrengimus ir ugnim iš 
kulkasvaidžių. tūkstančiais 
skina hitlerininkus, kurie 
sumišime bėga vis tolyn.

London. — Skaičiuojama, 
kad naciai Egipte ir Libi
joj prarado 75,000 savo ka
riuomenės'. ..

2394
2277

1908
1752
1432

987
883
728
684
658
.. 122
. 118
.. 108
. 108

P. Buknys, Brooklyn, N. Y. ... 
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa. .. 
A. Totorėlis, Hartford, Conn... 
Geo. Urban, Braddock, Pa......|.
H. Tamošauskienė, W." Roxbury, 

Mass.......................................
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. ...... 
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 
J. Simutis. Nashua. N. H...... ....
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
M. Smitravičienė, Detroit, Mich 
Adoje Bakūnienč, Cliffside, N. J. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Sekys, Hartford, Conn....... ...
Grand Rapids, Vajininkai .........
M. Slekicne, Gardner, Mass......
A. Venskevičienč, Cambridge, 

Mass..........................................
L. Prūseika, Chicago, Ill............
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.

M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 
Klimas, Richmond Hill, N.Y. 
Sinušas, B’klyn, N. Y............

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770104 

94 
92 
84 
84
77 
72 
63 
60 
60
58 
56 
48

Berlyno radijas pasako
jo, būk t vokiečių ir italų 
orlaiviai ir kariniai laivaį 
bei submarinai, nuo ame
rikiečių - anglų ofensyvos 

•pradžios Šiaurinėje Afri
koje, girdi, nuskandinę bei 
sunkiai sužaloję 89-nis 

karinius bei prekinius lai
vus Viduržemio Jūroje. 
Pasak fašistų, tai jie tame 
skaičiuje nuskandinę tris 
talkininkų šarvuotlaivius, 
keturis naikintuvus, 14-ką 
prekinių laivų ir t.t.

(Tai yra priešų pagyras, 
kurio niekas kitas nepa
tvirtina.)

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.. Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS 

660 Grand Street

DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Pfttyrę Barbbrjąl
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Draugijos
tis, J. Dainius ir Skiparis. Ko
mitetas išsirinks valdybą. Al- 
ternatais: J. Varisonas, And
rius Sinusas ir J. Krūtis.

Priimta keletas rezoliucijų. 
Viena jų sveikina Amerikos 
karines jėgas šiaurės Afriko
je ir reiškia troškimą, kad ne
užilgo būtų atidarytas antra
sis frontas Europoje. Kita —

Jurgis Stasiukaitis 
finansinį raportą, 
ižde pinigų yra

Dalyvis.

arti

ra-, 
Mi- 
pa-

Stasio Zurausko Išleis 
tuvių “Pare” j

va kaPraeito penktadienio 
ra Liet. Demokratų Kliubo na
riai surengė savo nariui Sta
siui žurauskui kariuomenėn iš
leistuvių “parę.” Susirinko 
diktokas būrys kliubiečių ir 
šiaip Stasio pažįstamų. Buvo 
Stasio motina žurauskienė ir 
sesuo Ona Prankaitienė. Pran-

Pereitą sekmadienį, Laisvės 
salėje. Brooklyne, įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
III -čio Apskričio konferencija. 
Delegatų dalyvavo arti 50, at
stovaujančių 15-ką kuopų. 

Pirmininkavo Juozas Bimba. 
Rezoliucijų komisiją sudarė: 
Jamesonas, Stakovas ir Urbo
nas.

Apskričio komiteto pirmi-j sveikino SSSR josios 25-kerių 
ninkas A. Matulis išdavė ra-į metų sukakties proga. (iRezo- 
portą, o po jo sekretorius Kas- liucijos tilps vėliau—Red.) 
paras nušvietė komiteto veik-] . Kitus nutarmus gal pašy
lą raštu. Paskui finansų sek- mės apskričio sekretorius, 
retorius 
patiekė 
skričio 
$150.

Konferencijai patiekė 
portą LDS prezidentas R. 
žara ir einąs sekretoriaus 
reigas, Jonas Gasiūnas. Jiedu 
nurodė, kaip šiandien karinė 
padėtis atsiliepia į mūsų susi
vienijimą,—apie 600 LDS na
rių jau yra Jungtinių Valstijų 
ginkluotose jėgose ir dar tiki
masi bus paimta ten daugiau. 
LDS jaunimo sekretorius, 
John Ormanas ir LDS sekreto
rius Jonas Siurba, jau yra ka- kaitis grojo įvairius šokius pia- 
riuomenėje. no-armonika.

Kadangi tiek daug LDS ge- j Apie 11 vai. kliu’oo pirm, 
rų veikėjų yra kariuomenėje, Ed. Lesmanavičius perstatė 
tai mums, pasilikusiems, ten- keletą kliubiečių pasakyt at- 
ka daugiau dirbti, daugiau sisveikinimo prakalbėles. Ant 
veikti organizacijos naudai, pabaigos trumpai kalbėjo pats 
Privalome gauti naujų narių, $t. žurauskas. Jisai pasakė, 
privalome rūpinti stiprinti or- kad už kiek laiko jis vėl bus 
ganizaciją, kad sugrįžusieji su kliubiečiais,—sugrįš su Vic- 
nenusiviltų, bet pasidžiaugtų tory. Jis turi viltį, kad žmo- 
ir mūsų darbu. Dabar LDS nijos neprieteliai — naciai, fa- 
skelbia naują vajų už naujus šistai ir japonai — bus sutriuŠ- 
narius. Vajus tęsis per šešis kinti, 
mėnesius, 
sausio 1 diena, 1943, ir bai
giant su liepos 1 diena.

Konferencijos dalyviai, pa- Į 
svarstę tąjį reikalą, nutarė 
gauti nemažiau 200 naujų na
rių šito apskričio ribose, — 
gauti tiek .narių per vajų. Yra 
menama, tačiau, kad toji 
skaitlinė kur kas pasididins.

Kiti konferencijos tarimai: 
ik šiol į apskričio komiteto iž
dą kiekviena priklausanti kuo-i 
pa mokėjo po 5c. nuo nario 
per metus. Konferencija nuta
rė sumažinti tąją duoklę — 
nuo dabar temokės tik po 1c. 
nuo kiekvieno nario į apskri
čio ižde per metus.

Sekančioji k on fe r encija 
(1943 metais) įvyks Eliza
beth, N. J.

Nutarta, 
nei vienas 
LDS narys 
iš LDS. Jeigu kurios kuopos 
negalės užmokėti už tokius 
duoklių į LDS, tai apskričio 
komitetas tą padarys, žodžiu, 
bus žiūrima, kad būtų palai
kyta kiekvienas kariuomenėje 
esąs narys LDS eilėse.

Į naująjį apskričio komite
tą išrinkti sekamieji asmenys: 
A. Matulis, Kasparas, K. 
Čiurlis, J. Skairus, J. Stasiukai-

pradedant su j Laimingo sugrįžimo Stasiui!
P. š.

Atidarė Įplaukoms 
Riboti Raštinę

New Yorke, 253 Broadway^ 
atsidarė Algų Stabilizavimol 
šioje valstijoje įstaiga, kuri tu
rėsianti spręsti algų pakėlimus 
ir patvarkyti, kas daryti su 
gaunančiais virš $25,000 už
darbio per metus.

Martin 
bankietas arba vakarienė. Tu
rėjau progą ir aš joje daly
vauti. Tai buvo labai didelė ir 
graži sueiga rinktinos Brook- 
lyno publikos. Svetainė buvo 
kupina. Matyt, apart narių, 
parengime apsčiai dalyvavo 
šiaip tos garbingos draugijos 
prietelių ir draugų. Tiesa, jau
nimo buvo nedaug, bet keletas 
matėsi.

Liuteriečiai svečius labai ge
rai pavaišino. Gal už tai jų 
vakarienės ir būna tokios 
skaitlingos. Dalyviai užsimo
kėjo po $1.50, ale ir gavo ge
rai ‘ pasivalgyti ir dar gero 
alaus išsigerti — tiesiog, kiek 
tik kas norėjo. Tat ir gėrėm, 
nesigailėjome. Net trejopos 
mėsos davė valgyti — pradė
jom su heme ir baigėm su višn 
tiena.

Buvo ir prakalbėlių. Pirmi
ninkas Bernotą pakvietė pa
kalbėti draugijos pirmininką 
Apšei į, Ungurį, Juosaitį ir Sta- 
kovą. Jie kalbėjo apie drau
gijos reikalus. O pabaigoje 
buvo perstatytas Laisvės šta
bo narys A. Bimba. Jis trum
pai pasveikinęs liuteriečius 
nuo dienraščio Laisvės, prisi
minė apie karo eigą, apie 
amerikiečių ofensyvą Afriko
je, apie didvyringas kovas visų 
laisvę mylinčių žmonių prieš 
fašistinį barbarizmą. Bankieto 
publiką reikia pagirti štai už 
ką: Nors jau beveik visi buvo 
gerai įsilinksminę ir smarkiai 
ūžė, atrodė, jog niekas iš pra
kalbų neišeis, staiga visi nu
tilo ir be galo atydžiai klausė
si, kai drg. Bimba dėstinėjo 
apie kąrą, apie mūsų sūnus, 
brolius ir mylimus, kurie tar
nauja Dėdės Šamo armijoje. 
Aš jau seniai bebuvau matęs 
tokį atydų klausymąsi vaka
rienėje prakabos, koks viešpa
tavo šioje vakarienėje.

O dabar lauksime liuterie- 
kitos metinės sueigos.

Rep.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų ruošiama
me baliuje, šio šeštadienio va
karą, lapkričio 21-mą, Laisvės 
salėję, bus įspūdinga dainų ir 
muzikos programa, kurią iš
pildys jaunos menininkės va
dovybėje Bronės šalinaitės.

vių. Tikimės, kad lietuvių vi
suomenė atsilankys pasilinks
minti ir atsilankymu paremti 
tą gražų tikslą.

Lietuviško kugelio ir kitų 
šiltų ir šaltų užkandžių- ir gė
rimų vakarienę bus galima'už- 
sisakyti jau nuo 6 vai. vakaro. 
Tad svečiai kviečiami anksti. 
Įžangos tikietas tik 25c. Prie 
įžangos duodama trys dova
nos: $3, $2 ir $1.

Komisija.

Mane Barė ir Aš 
Bariau, Bet...

čių

Pradėjo Rinkliavą 
Šilko ir Nylon

sma- 
savo

Susana Kazokytė

Susana Kazokytė, taip 
giai nustebinus visus su 
išstojimu soliste aną syk, vie
na iš to naujo, visų pamylėto 
trijeto, ir šį kartą, dainuos so
lo.

Balso Trijetas—Aldona Kli- 
maitė, Aldona Anderson-ži- 
linskaitė ir Susana Kazokytė, 
vadovybėj B. šalinaitės.

Ona Daukantaitė ir Lillian 
Milčiūtė, piano duetas. i

Francene
mažametė menininkė.

šis vakaras rengiama sukė
limui fondo lietuvių karių ka
lėdiniams pasveikinimams nuo 
organizuotų Brook lyno lietu

Ankstyvą priešpietį lapkri
čio 10-tą suskambo telefonas 
ir sekė manęs prie' jo pašauki
mas.

Heilo! A, labą rytą! Links
mai atsišaukiau išgirdus pa
žįstamą balsą. Bet kitoj pusėj 
atsišaukimas nebuvo linksmas, 
veikėjas S. is Cliffside, N. J., 
išmetinėjo:

Gavau , antradienio Laisvę. 
Rašote, kad aš buvau koncer
te. Bet juk ne aš vienas bu
vau. Draugai X net pilną ma
šiną svečių į Laisvės koncertą 
atvežė. Kodėl jų. nepaminė- 
jot?

— Nemačiau, — teisinausi 
jam. — Atleiskite, kitą karią 
atsilyginsiu. Bet Telefonui užsi
darius planavau už tai savo 
pagelbininką išbarti, kadangi 
tai jis man apie cliffsidiečius 
raportavo. Teisingai prisipaži
nus, aš nei vieno nesuėjau. Dė
ka jam, kad aš bent apie vie
ną žinią gavau. Vakare susiė
jus, užtraukiau:

— Kodėl man tik apie vieną 
tepranešei ? Kodėl nepaminė
jai kitų ?

— Ar buvo ? •
— Taigi, kad buvo.
— Nemačiau, kaip gyvą

P akai n iškiūtė,! matai, nemažiau, — teisinosi 
; mano pagelbininkas.

Sekamą rytą gaunu laiškų. 
— Bus žinių iš susiedijos, — 
džiaugiausi. Bet ta būta ne ži
nių, o naujų barimų.

— Kam tik mus paminėjo
te, o kitus praleidote ? ! — ba
rė vienas.

— Dėl k o vienus iš mūsų pa
minėjote, o kitus palikote? le
isiu etinė jo kitas.

— Jeigu jau neturite vietos 
mano draugams, tai ir manęs 
nereikėjo, — sakė trečias.

Buvusieji paminėtais Lais
vės koncerto svečiai barė ma
ne, o aš bariau savo pagelbi- 
ninkus. Bet kiekvieno, mano 
pagelbininkų, o sykiu ir mano 
pasiteisinimas yra tarsi ant už
sakymo padarytas:—Argi aš 
kaltas, kad virš tūkstantinėje 
minioje nepamačiau kiekvie
no. Jeigu pasiųstume paklauši- 
mą visiems buvusiems koncer
te, ar visi mane ir mano pa- 
gelbininkus .matė, veikiausia 
atsakytų, kad ir mūsų nepa
matė. Kiekvienas bus pamatęs 
daug ką, bet ne visus.

Atsiprašau
Nelieka kas daugiau daryti, 

kaip tik atsiprašyti tuos sve
čius, kurie vieni iš tų koloni
jų buvo paminėti praleidžiant 
kitus. Taip lygiai atsiprašau ir 
tuos, kurie likosi nepaminėti. 
Užtikrinu, kad Laisvės koncer
to svečiai buvo taip rengė
jams, taip ir man visi lygiai 
brangūs ir mieli, bet susieiti ar 
bent pamatyti visus nebuvo 
įmanoma. Tai tik dėl nespe-! 
jimo pamatyti jie ir likosi nę- 
paminėti.

New Yorke Gausią Apie 
70,000 Jaunuoliu

Karo Tarnybai
New Yorke su apylinkėmis 

| esama apie 70,000 jaunuolių 
18 ir 19 metų amžiaus, kurie 
galėsią būti pašaukti kariškon 
tarnybon, kaip pareiškė pulk. 
Arthur McDermott, Parenka
mosios Tarnybos direktorius.

Jaunimo registracijoj perei
to birželio 30-tą buvo suregis
truota šioje apylinkėje 110,- 
000 jaunuolių 18-19 metų am
žiaus. Iš tų apie 20 nuošimčių 
būsią nepriimti kariuomenėn 
— paprastai apie toks nuošim
tis atsimeta dėl nesveikatos ir 
kitų kliūčių. Tad liktų 90,000 
imtinų. Tačiau iš tų, sako Mc- 

I Dermott, jau labai daug yra 
įstoję liuosnoriais ir draftui 
bus likę tarp 60 ir 70 tūkstan- 

j čių.

Daktarai Sugrįžo
Dr. A. Petriką Ir Dr. J. Wa- 

lukas sugrįžo iš po savaitės 
laimingos medžoklės Adiron
dack kalnuose — be stirnų ir 
briedžių, bet gana pribraidę 
po gilų sniegą ir gerokai šaltų 
vėjų pamyluoti. Ten sniego 

: vietomis prikrito daug ir šal- 
I tis pasiekė 6 laipsnius virš ze- 

Rep. i _________________

Brooklyne, 3,000 Pearl St., 
šią savaitę prasidės klasės pa
ruošti karo reikalam ekspertų 
pažinimui oro judėsiu ir gar
sų. Mokins veltui.
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paveiks-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria
GYDYTOJAI pTlnJjj

>100 nuoš. unija Šapo] UI I ILIAN
Tclcf.: GR. 7-7553
nv'ronn'v. 1 2^J9 Woodward AvenueDErROIlE. | 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direkloriai

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

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

STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marlon 

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

Tel. GLenmore 5-6191

T

KrautuveLietuviui Rakandug * LIETUVIŠKAS ★ g

TRAKTYRIUS
5 (VALGYKLA IR ALINE) 8 
g Rheingold Extra Dry Alus 8
2 Didelis pasirinkimas visokių g
3 Vynų ir Degtines g 
g Importuotų ir Vietinių r 
« Kasdien Turime
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

JUOZAS ZEIDAT |
B Savininkas 8
g 411 Grand St Brooklyn g

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

‘Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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.

c

(269—274)

MS

1

Renda pigi ir 
kaip kam pa-

beje, rūpintis, kad 
kariuomenėje esąs 
nebūtų išbrauktas

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

v .■

New Yorko miesto gyvento
jai turės daugiau važinėti 
gelžkeliais ir gatvekariais, nes 
busais aptarnavimas mieste 
numažinamas 15 nuošimčių.

Mrs. Wilhelmina Lehman, 
47 Ai., 159-03 Sanford Ave., 
Flushing, rasta užsidusinus sa
vo automobiliu j e, pastatytame 
tuščiame lote.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė (štoras), 

608 Grand St., Brooklyn, N. Y. Tin
kama vieta. Per daugelį metų buvo 
galiūnas toj vietoj, 
savininkas sutaisys 
tiks. A. Rimkūnas.

Notice is hereby given that Crown 
Beverage Corp., a New York cor
poration of 440 Watkins Street, in 
the Borough of Brooklyn, City and 
State of New York, has filed its. 
trademark "CROWN” with the 
Secretary of State of New York to 
be used on non-alcoholic beverages 
61 evfety description. (269—270)

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 Gn
Geriausias Alus Brooklyne

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavernas su pilnais 

gėrimo laisniais. leigos būna tarp 
$450-500 į savaitę. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis po se
kamu antrašu: Rivoli Tavern, 1409 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

(270-272)
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Petro Ir Uršulės Vii 
činskų Vakarienė

Lapkričio 14-tą, Amer. Lie
tuvių Piliečių Kliube, buvo 
smagi ir gera vakarienė at- 
žymėjimui Petro ir Uršulės 
Vilčinskų 25 metų vedybinio 
gyvenimo, žmonių, buvo tiek, 
kiek telpa prie stalų.

Kada prasidėjo kalbos, lin
kėjimai, tai jųjų sūnus pasa
kė : “Aš niekad nemaniau, kad 
mano tėvai gali turėti tiek 
draugų.” Gerai pasakyta, bet 
nepabaigta.

Vilčinsko turėjimas daug 
draugų priklauso nuo jo paties 
draugijinio veiklumo. Juk tai 
jis, ne kas kitas, yra Jurginės 
ir kliubo finansų ministeris. 
Šilta ar šalta, sniegti ar lyja, 
o jis turi būti susirinkime ir 
atlikti finansinius reikalus. Ir 
tie reikalai tęsėsi per daugelį 
metų. Manau, nebūsiu klaidin
gas sakydamas, kad žmonės 
už tai ir atėjo atiduoti pagar
bą jam ir jo šeimynai.

Vakarienės surengimu rūpi
nosi Zakarausko, Draugelio ir 
Simo šeimynos. Ir maistiškas 
sudėtingumas buvo puikus.

Visi linkėjo Vilčinskams 
sveiko ir ilgo amžjaus. Tai ge
rai ! J. N.

New Yorke pereitą pirma
dienį pradėta rinkliava senų 
šilkinių ir nylon drabužių. Tu
rinčius tokių likučių prašo su
nešti į daugelio organizacijų 
centruose ir veik visose koji
nes parduodančiose krautuvė
se įrengtas dėžutes tam tiks
lui. šilkas bus panaudota pa
rakai, o nylonas kokiam kitam 
kariniam reikalui.

Legijonieriai Rinks 
Senus Automobilius

New Yorko ir artimosios 
New Jersey legijonieriai pasi
darė planus ir sumobilizavo 
1,280 liuosnorių aplankyti se
nų nevartotinų automobilių 
savininkus. Pragins juos tuo
jau parduoti automobilius į 
laužą-“scrap.”

Pirmi Šalčiai Su Stipriu Vėju
Pereitą penktadienį į New 

Yorką staiga užsuko stiprus 
šaltis su vėju, kuris šeštadie
nio rytą temperatūrą buvo nu
vijęs iki 26 laipsnių. Stiprus 
šaltas vėjas vietomis nudaužė 
iškabas. O dalyje Staten 
islando per virš dvi valandas 
buvo paskėlbęs sauvališką 
“black-outą” po nuvertimo 
elektros stulpų.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

5 tai

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8098

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

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

Akiniai 
už $7.50

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VtRl-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAPIUL-

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •
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