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Mūsų nuostoliai.
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Viskam reikia saiko.
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Mūsų vyriausybė paskelbė 
visus amerikiečių nuostolius 
šiame kare. Užmuštais, sužeis
tais ir be žinios dingusiais jau 
netekome 48,956 kareivius 
jūrininkus.

žinorūa, nuostoliai dar 
dideli. Negalima juos nė
lyginti prie Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Chin i jos nuostolių. 
Anos šalys šio karo aukas 
skaito milijonais.

Bet ir šie mūsų nuostoliai 
privalo sujaudinti kiekvieną. 
Kiekvienas privalome padidin
ti pasiryžimą ir troškimą karą 
laimėti galimai greičiausiu 
ku.

Fašistinis bestija turi 
perblokštas ir sunaikintas.

būt

Sovietų Sąjungos frontuose 
jau reiškiasi pirmieji žiemos 
ženklai. Spėjama, kad Raudo-j 
noji Armija pasirengus smar
kiam ofensyvui prieš 
duosius šunes.

Leningrado frontas 
gyvėjęs. Raudonoji 
jau išmušus priešą 
pozicijos.

Gali pasikartoti 
žiemos istorija, kai
po atgrųsti nuo Maskvos už 
poros šimtų mylių. Nuo to 
smūgio jie šiame karo sekto
riuje nepajėgė per visą vasarą 
atsipeikėti ir nė nebandė pra
vesti ofensyvą.

Šiemet gali priešas būt at
mestas nuo Leningrado.

tuos ru-

jau pa- 
Armija 

iš vienos

pereitos 
naciai ta-

Brooklyno pažangiosios lie-Į 
tuvės irgi nepamiršta mūsų 
karių. Jos nori tuos mūsų jau
nus kovotojus sustiprinti dva
sioje ir pasveikinti su žieminė
mis šventėmis.

Tam tikslui jos ruošia pra-, 
mogą šį šeštadienį; “Laisvės” 
svetainėje.

Ateikite ir paremkite šį mū-j 
sų moterų gražų darbą.

Nėra reikalo čionai suskai-i 
tyti, bet asmeniškai žinau tu-1 
žiną ar daugiau eilinių drau
gų, kurie labai puikiai moka 
rašyti. Kai jie parašo kores
pondencijas, malonu jas skai-į 
tyti.

Bet kodėl tie draugai tikj 
tuomi ir pasitenkina? Kodėl 
tik korespondencijas terašinė- 
ja?

Argi tiktai redaktoriai tega
li rašinėti straipsnius?

Man labai nepatinka, kai 
“Laisvė” ir “Vilnis” beveik 
kasdien išpuoštos beveik tik 
tais pačiais autoriais. Atrodo, 
kad tik pora ar trejetas žmo
nių temoka ir tegali rašyti 
straipsnius, reikšti mintis įvai
riais svieto reikalais.

Man patinka Susnikų Jur
gis. Pamatysi, jis ir parašo ką 
nors. Ir užsispyrimo pas jį nė
ra. Parašo, atsiunčia ir sako: 
Jeigu tinka, sunaudokite, jei
gu netinka, netalpinkite, ne
pyksiu.

Jis turėtų būti pavyzdžiu ki-1 
tiems mūsų draugams, mokan- ! 
tiems rašyti.

Aną dieną Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centralinio 
Komiteto susirinkime aš tą 
klausimą iškėliau. Priminiau 
draugams, kad nelabai gražu, I 
kai tiktai draugijos sekretor. 
ir pirmininkas agituoja už or
ganizaciją. Kiek žinau, kiek
vienas komiteto narys moka ir 
gali parašyti. Ir turėtų rašinėt.

Nuo to laiko trys ar keturi 
nariai jau parašė po straipsne
lį. Kiti dar nieko nebandė.

Taipgi žinau keletą draugų, 
kurie nužengė toli atgal. Ka
daise jie gausiai rašinėdavo, 
gerai bendradarbiaudavo. Da
bar nebesigirdi jų balso.

Kur jie dingo? Susitikęs pa
kalbinu vieną. Sakau, kas pa- 

(Pabaiga 5-tame pusi.)
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PARAŠIUTISTAI UŽĖMĖ AŠIES ORLAIVIU STOVYKLAS
Kaip Lietuviškas Raudono
sios Armijos Dalinys Minėjo 

Spalių Revoliuciją !
Sakė Kalbas Paleckis, Mečis Gedvilas, Generolas Baltu- 

šis-Žemaitis; Įteikta Raudonoji Vėliava Geriausiam 
Lietuviu Kariuomenės Daliniui; Lietuva Bus 

Išlaisvinta, Pareiškė Kalbėtojai

Rašo J. ŽIUGŽDA
MASKVA, LAPKR. 16, INCONTENT NEWS
Vienas lietuviškas Raudonosios Armijos dalinys 

lapkr. 6 d. iškilmingai minėjo 25-metinę sovietinės Spa
lių Revoliucijos sukaktį. Buvo sušauktas iškilmės mi
tingas. Į jo prezidiumą tapo išrinkti Justas Paleckis, 
Tarybų Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pir
mininkas; Mečis Gedvilas, Lietuvos Respublikos liau
dies komisarų tarybos pirmininkas, dalinio karininkai 
ir svečiai.

SPALIŲ REVOLIUCIJA ATIDARĖ LIETUVAI 
KELIĄ Į LAISVĘ IR GEROVĘ

Susirinkusiems kalbėjo majoras generolas Baltušis- 
Žemaitis ir pranešė apie didžius šiandieninius įvykius 
ištisame pasaulyje.

“Visų Sovietų piliečių mintys,” sakė generolas, Vda- 
bar yra atkreiptos į milžiniškus mūšius vedamus Sta
lingrado srityje, Kaukaze ir kitose sovietinio fronto 
dalyse.” Jis pabrėžė Spalių Revoliucijos laimėjimus, 
pasiektus vadovaujant Leninui ir Stalinui, ir užreiškė, 
jog Spalių Revolįucija suteikė lietuvių tautai laisvę, 
išvadavo ją iš carizmo jungo ir iš vokiečių imperialis
tų okupacijos ir atidarė platų kelią lietuvių tautai į 
naują gyvenimą ir gerovę.

“Mūsų pareiga šiandien,” sakė gen. Baltušis-Žemai- 
tis, “yra kovot išvien su Raudonąja Armija, kad apva
lyt sovietinę žemę nuo vokiečių—pavergėjų ir atgaut 
laisvę savo gimtajai Lietuvai.”
PALECKIO KALBA IR KALININO SVEIKINIMAS 

SU LINKĖJIMAIS LIETUVAI
Paskui kalbėjo Justas*Paleckis vardu Lietuvos val

džios ir perdavė sveikinimus nuo Michailo Kalinino, 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos pirmininko, ir 
jo linkėjimus, kad Lietuva ir kitos užimtos sritys vėl 
būtų išlaisvintos.

Susirinkimo dalyviai šiuos žodžius audringai svei
kino, šaukdami ‘valio!’

Ilgoje savo kalboje Paleckis stipriai atžymėjo, jog 
Spalių Revoliucija sukūrė Sovietų Sąjungą kaipo drū
čiausią laisvės ir pažangos tvirtovę ir suteikė jai to
kią galybę, kad Sovietų Sąjunga pajėgia grumtis prie
kyje baisiosios kovos dėlei civilizacijos išgelbėjimo. Ko
vingi lietuviški Raudonosios Armijos daliniai yra lie
tuvių tautos pasididžiavimas, — pareiškė Paleckis,— ir 
juose yra geriausi atstovai tų lietuvių, kurie atsisakė 
nusilenkt įsiveržėliams.

Kalbėdamas vardu Lietuvos Respublikos liaudies ko
misarų tarybos, Mečis Gedvilas įteikė majorui genero
lui Žemaičiui raudonąją vėliavą, kad jis ją perduotų 
kaipo dovaną geriausiam lietuviškam Raudonosios Ar
mijos daliniui.

PULKININKO MATEIKOS DALINYS LAIMĖJO 
RAUDONĄJĄ VĖLIAVĄ

Įteikdamas vėliavą, Gedvilas pabrėžė, jog Tarybų Lie
tuvos valdžia yra įsitikinus, kad lietuviai kareiviai drą
siai išlaikys ją aukštai ir po ja įmaršuos į išlaisvintą 
Tarybų Lietuvą.

Po to buvo perskaitytas komandos pareiškimas, jog 
leitenanto pulkininko Mateikos vadovaujamas lietuviš
kas Raudonosios Armijos dalinys yra geriausiai pasi
žymėjęs tarnyboje.

Tada generolas Žemaitis įteikė vėliavą pulkininkui 
Mateikai, O Mateika dėkojo Tarybų valdžiai ir pasiža
dėjo dvigubai padidint pastangas kare prieš hitlerinius 
įsiveržėlius. Jis pareiškė, jog ši vėliava bus iškelta auk
štyn Vilniuje ir Kaune.

Tas pareiškimas sukėlė viso lietuviško Raudonosios 
Armijos dalinio džiaugsmingus ir entuziastiškus svei
kinimus.

Be to, buvo suteiktos dovanos leitenanto pulkininko 
Staškevičiaus vadovaujamiems lietuviams kariams kai
po puikiems šauliams.

Prezidentas Sako Amerikiečiai ir Anglai
Karas Krypsta Mūsų Užėmė Svarbius Fašistų

Naudai prieš AšįM' Punktus Tunisijoj
Bet Kova Dar Bus Sunki ir Ilga; Visi Dirbkim Pergalei
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas savo ra
dijo kalboj laisvajai N. Y. 
Herald Tribune i dienraščio 
sakyklai, tarp kitko, parei
škė lapkr. 17 d.:
PREZIDENTO KALBA

, i

“Mes (šiame kare) turi
me dar atlikti milžinišką 
darbą — visi mes kartu. 
Mūsų kovos linijos tęsiasi 
nuo Kiskos iki Murmansko, 
nuo Tunisijos iki Guadalca
nal salos. Mūsų jėgom mar- 
šuojant pirmyn, tos linijos 
pasidarys dar ilgesnės.

Iki šiol mes turėjome 
sunkią kovą, prieš kalną; 
ji ir toliau eis prieš kalną 
iki galo. Negalima gi per
galės laimėti, tik savaime 
nusiritant bei nučiuožiant 
žemyn nuo kalno.

Per dvi paskutines savai- Callaghan, artimas . mano į
• •• MZ* "• Z'M Z-J 1 O* Z“\ ZN •» 1tęs mes gavome daug gerų *

Sakoma, kad Nacių Komandierius Rommel Atvyko Tunisijon
London, lapkr. 18. — Di

delės grupės amerikiečių ir 
anglų parašiutistų nusileido 
į įvairius punktus Tunisia i 
jon, 60 iki 100 mylių nuo 
Alžyrijos sienos, ir užėmė 
fašistų Ašies orlaivių sto
vyklas ir tūlas kitas kari
niai svarbias pozicijas.

Anglų generolo Anderso
no komanduojama kariuo
menė, anglai ir amerikie
čiai, pirmuose susikirti

muose atmetė vokiečius ir 
italus atgal šiauriniame Tu
nisijos pajūryje kokių 60 
mylių frontu.

ir italams prieš talkininkus 
Tunisijoj.

Nacių radijas skelbė, kad 
i jie užėmę Bizertę, laivyno 
stovyklos miestą, šiaurinė
je Tunisijoje. Vokiečių ra
dijas jau nieko nesakė apie 
Tunisą, nors pirm dviejų 
dienų jie gyrėsi, būk užė- 

Imę šį Tunisijos miestą.
Hitlerininkai pasakoja, 

kad pietinėje Tunisijoje, 
girdi, francūzų kariuomenė 
kovojanti išvien su fašis- 

i tais prieš amerikiečius ir 
anglus. •
1000 FAŠISTŲ ORLAIVIŲ 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

IR ANGLUS
Associated Press, ameri-« 

kiečiu žinių agentūra, tei-. 
*" * ~ j — • i" • — • • šiauri-, j kac| vokiečiai subūrę

Pats San Francisco gavo nen, vidurinen ir pietinen ; tūksantį savo orlaivių Ita- 
hjos salose Sardinijoj, Sici
lijoj, pietinėj Italijoj ir 

vyriausias Ašies Graikijos saloje Kretoje, iš 
i. par- kur jie bombarduoja ame-

me mūsų laive, šarvuotlai
vyje San Francisco.

San Francisco plaukė sta
čiai į priešų laivyną —kiau
rai per visą priešų laivyną, 
o San Francisco kanuolės 
žėrė smarkia ugnim. Tas 
mūsų šarvuotlaivis išstojo 
mūšin prieš tris priešų lai
vus, smogė visiem trim ir 
nuskandino vieną iš jų. 
Tiesiogine ugnim iš arti jis 
kovėsi su priešų kariniu 
didlaiviu — daug didesniu 
ir turinčiu daug galingesnę 
kanuolių ugnį. Bet mūsų 
šarvuotlaivis nutildė di
džiąsias japonų didlaivio
kanuolės ir taip sužalojo jį, Gen. Andersono armija, 
kad mūsų naikintuvų ir or- sustiprinta motorizuotais j 
laivių torpedos nuskandino amerikiečių daliniais, smar- 
tą japonų karo didlaivį. j kiai veržiasi pirmyn šiauri-t _ _. _ - -• • T • “ • • J • •“
daug smūgių. Admirolas Tunisijon.

i Pranešama, kad maršalas
_ _______ asmeninis draugas, ir dau-ipomme^ ____ 

žinių, ir atrodo, jog pasie-1 i° pfieierių ir komandierius Libijoj,
kerne punktą, kur šis karas I jūreivių paaukojo savo gy- skridęs iš Berlyno po pasi- rikiečių laivus Viduržemio 
krypsta antron pusėn i vybes toje kovoje. Bet lei- ■ tarimų su Hitleriu, dabar Jūroje ir talkininkų pozici- 
(prieš Ašį). Bet dar ne lai- tenantas komandierius sau- pats vadovaująs vokiečiams jas Tunisijoje. 
kas perdaug džiaugtis. Mes atplukdė San Francis-

krypsta antron pusėn

dabar neturime laiko nie
kam kitam, kaip tik kovo
ti ir dirbti pergalei laimėti.

Pirm keleto dienų mūsų 
armija žygiavo per Šiauri
nę Afriką, o kitoje pasau
lio pusėje mūsų laivynas 
vedė vieną iš didžiausių 
mūšių ištisoj mūsų istori
joj.
KARŽYGIS ADMIROLAS

Labai galingos japonų jė
gos nakties laiku plaukė 
linkui mūsų pozicijų Salia
mono salose. Priekinės mū
sų laivyno jėgos, koman
duojamos admirolo Danie
liaus J. Callaghano, buvo 
pasiųstos pasipriešint japo
nų laivynui. Adm. Calla
ghan buvo vadovaujančia

co atgal į uostą, ir šis šar
vuotlaivis vėl kovos už mū-j 
sų kraštą....

Mūsų marininkų koman
dierius Guadalcanal saloje, 
generolas Vandergrift, va
kar pasiuntė sekamą parei
škimą mūsų laivyno ko- 
mandieriui admirolui Hal
sey :

‘Mes pakeliame aukštyn 
suardytas savo plienines 
kepures, giliai pagerbdami 
tuos, kurie taip puikiai ko
vojo prieš milžinišką priešų 
jėgų persvarą, triuškinan
čiai sumušė priešus ir nu
vijo juos atgal?

Dėkokime Dievui už to
kius vyrus. Tebūnie mūsų 
tauta verta jų visame šia
me kare ir visuomet!”

“LAISVĖS" VAJUS
Philadelphijos Vajininkai pirmoj vietoj! Jie pralen

kė Žukauskienę, ir dabar Dėdė Vincas turės pusėtinai 
pasidarbuoti, kad pasiekti juos. Atsimenate, jis šaukė 
philadelphiečius į kompeticiją. Šį sykį prisiuntė keturis 
atnaujinimus drg. šapranauskienė, o R. Merkis pri
siuntė vieną naują skaitytoją ir tris atnaujinimus.

S. Penkauskas ir P. Tamošauskas neblogai eina punk
tų pasikeitime. Neužilgo jie bus prie pirmos vietos. 
Gavome daugelį atnaujinimų nuo Penkausko.

P. Beeis, greatneckietis, ir P. Žirgulis, rochesterietis, 
pasikeitė punktais, prisiųsdami atnaujinimų.

Po. naują tskaitytoją gavome nuo V. J. Stankaus, 
eastoniečio, ir nuo ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, 
N. J. (per F. Šimkienę).

Į vajų įstojo mūsų geras prietelis J. Striška, iš Sud- 
burv, Canada. Jis prisiuntė 6 naujas prenumeratas. 
Puiki pradžia. Laukiame daugiau žinių iš Kanados.

Tai tiek šį sykį. Rytoj bus daugiau pasikeitimų. Lau
kiame daugiau naujų skaitytojų!

Dovanų ruožte šiandien yra:
Philadelphijos Vajininkai ....................................
K. Žukauskiene, Newark, N*. J.............................
Svinkūniene ir Meisonienė, Waterbury, Conn. ..

(Tąsa 5 puslapyje)
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Tik Laikinai Susitarta su 
Admirolu Darlanu, Pareiškė 

Prezidentas Rooseveltas
Rojsevell Įsakė Išlaisvint Ašies Priešus Šiaur. Afrikoj
Washington. —Preziden- mia Hitlerį ir Ašį,” pareiš- 

tas Rooseveltas išleido pa- kė prez. Rooseveltas: 
reiškimą lapkr. 17 d., jog 
tiktai tūlam laikui yra pa
daryta politiniai susitari-j 
mai tarp vyriausio ameri
kiečių komandieriaus gene-į 
rolo Eisenhowerio ir admi
rolo Darlano ir kitų buvu- : 
šių Vichy Francijos vai- ' 
džios rėmėjų Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Afrikoje.

Prezidentas sutiko su 
tais, kurie sako, jog “nega
li būti jokios pastovios su
tarties su admirolu Darla
nu.”

ROOSEVELTO PA
REIŠKIMAS

“Mes esame priešingi 
tiem francūzam, kurie re-,

“Dabartinis susitarimas 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
(francūzų) Afrikoj yra tik-* 
tai laikinas, mums naudin
gas dalykas ir jis yra pa
teisinamas tik įveržtos ko
vos reikalais.

Tas laikinas susitarimas 
pasiekė dviejų tikslų. Pir
ma, jis sutaupė amerikiečių 
ir anglų gyvybių, iš vienos 
pusės, ir francūzų gyvybių, 
iš antros pusės.

Antra, tai šis laikinas su
sitarimas (su Darlanu) da
vė mums galimybę išvengti 
‘apvalymo laikotarpio’, ku
riam kitaip būtų reikėję 
mėnesio ar daugiau laiko,

(Tąsa 5-tam puslapy.!)

SOVIETAI ATKARIAVO OU KALNUS KAUKAZE
Maskva, lapkr. 18. —So- kariuomenės.

vietų kariuomenė į pietų Visos tolesnės priešų a- 
rytus nuo Nalčiko, Kauka- takos tapo atremtos su di- 
ze, atėmė iš vokiečių du deliais jiem nuostoliais.

tvirtoviškai a p d r ūtintus
kalnus ir veja priešus to- tiniai šauliai per tris die- 
lyn atgal. nas nukovė 529 vokiečius.*

(Daugiau žinių iš Sovie-

Leningrado srityje sovie-

Hitlerininkai per karto
tinas atakas su didesnėmisį tų fronto yra 5-me pusla- 
jėgomis pasivarė po keletą! pyje.)
jąrdų pirmyn šiaurinėje' ----------------
Stalingrado dalyje ir į pie- Alžyrijoj amerikiečiai šu
tus nuo miesto. Dėl tų ėmė kai kuriuos aukštus 
menkučių laimėjimų vokie- asmenis kaipo talkininkų 
čiai prarado tūkstantį savo priešus, o Ašies draugus.

ji
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Mečis Gedvilas Apie Lietuvius 
Tarybą Sąjungoj.

Pro-naciška lietuviškoji spauda Ame
rikoje nuolat rašo, nuolat dejuoja dėl 
“ištremtųjų Sibiran.” Kai kurie laikraš
čiai pradėjo verkti, būk tūli jų vienmin
čiai esą “rusų kalėjime.”

Mes tiems ponams galime štai ką pa
sakyti: Jeigu Tarybų vyriausybe sodina 
ką nors į kalėjimą, tai, reiškia, kad to- 
kis laisvėje gyventi nevertas, nes tokis, 
vadinasi, yra Jungtinių Tautų prie
šas. O tie, kurie kelia dėl Tarybų Sąjun-' 
goję kalėjime sėdinčių skandalus, tar
nauja Hitleriui.

Mes žinome, kad Tarybų Sąjungoje 
yra daug lietuvių, jaunų ir suaugusiųjų, 
stiprių ir silpnų. Silpnuosius Tarybų vy
riausybė globoja, o stipriuosius, — pa
dorius vyrus ir moteris stato prie ka
rinių darbų arba akstiną stoti į Raudo
nąją Armiją.

Tūkstančiai lietuvių jaunų vyrų tar
nauja Raudonojoj Armijoj, lietuviškuo
se daliniuose; daugybė lietuvių valstie
čių dirba žemės ūkyje, daugybė jų dirba 
karo pramonėse. Lietuviai intelektualai 
gi dirba kultūrinį darbą — mokytojau
ja, rašo, kuria.

Štai “Laisvėje” (lapkr. 16 ir 17 dd. lai
dose) tilpo tarybinės Lietuvos respubli
kos premjero Mečio Gedvilo pranešimas 
apie lietuvių būklę Tarybų Sąjungoje. 
Pasiskaitykite, ką jis sako apie vaiku
čius, perkeltus iš Lietuvos į gilumą 
SSSR, kai ant Lietuvos puolė rudasis 
žvėris. Štai Gedvilo žodžiai:

“Lietuvos Tarybų valdžia ypač rūpi
nasi perkraustytų .vaikų gerove. Per
kraustyta visi vaikai buvę Druskininkų 
Jaunųjų Pionierių vasarojimo stovyklo
je ir dalis vaikų iš Palangos vasarojimo 
stovyklos. Daugumos tų vaikų tėvai ne
galėjo pasišalint iš Lietuvos ar tapo vo
kiečių bombomis užmušti pačioje kelio- 

C nėję.
“Pradžioje tie vaikai mažomis grupė

mis rado prieglaudą įvairiuose vaikų na
muose. Dabar gi šie vaikai surankioti 
ir patalpinti šešiuose lietuvių vaikams 
namuose, turinčiuose miegamąsias sales 
ir mokyklas jiems.

; • 4 “Jie, suprantama, yra mokomi lietu
vių kalba. Visi tų namų vedėjai ir pri- 

I. žiūrėtojai yra lietuviai, šie namai taip 
pat priima Raudonosios Armijos, lietu
viškų dalinių karių vaikus ir didelių 
šeimų vaikus.

“Tose įstaigose lietuvių vaikai jaučia
si kaip namie. Jie yra šiltai aprengti ir 
visais reikiamais- dalykais aprūpinti. 
Vyresnieji gi vaikai yra suburti į dvi 
amatų mokyklas, kur yra lavinami įvai
riems amatams.”

Šitaip yra prižiūrimi, šitaip auklėja
mi, šitaip aprūpinami lietuviai vaikučiai, 
kurie pavyko išgabenti iš Lietuvos pir
miau, negu Hitleris Lietuvą užėmė! Tu
rime atsiminti,’ kad Tarybų vyriausybė 
visuomet per savo 25-rių metų gyvavimą 
pirmoje vietoje statė vaikus. Gali būti 
kas nors nedavalgęs, gali kas nors turėti 

I tam tikrų trūkumų, bet ne vaikai. Ir 
lietuviai vaikučiai, be abejo, yra trak-

I tųojami lygiai su visais kitais. Jie švie
čiami, mokinami — mokinami lietuvių 
kalboje!

Bet tai ne viskas!
Žiūrėkime, kaip elgiamasi su suaugu

siais lietuviais, esančiais SSSR gilumo-
V je. Gedvilas rašo: -

“Lietuvos Tarybų valdžia taip pat 
stengiasi prilavinti pareigūnų bei admi-

•4

nistratorių Lietuvai, ir tuo tikslu buvo 
įsteigti tam tikri kursai viename mieste. 
Žymūs specialistai buvo parinkti kaip 
mokytojai tų busimųjų administratorių. 
Vienas iš dėstomųjų kursuose dąlykų 
yra Lietuvos istorija. Spalių 1 d. užbai
gę tuos kursus studentai dabar yra pa
skirstyti į įvairias įstaigas visuose So
vietų Sąjungos kampuose, kur jie įgys 
praktikinių patyrimų.

“Spalių 15 d. tame pačiame mieste at
sidarė trijų mėnesių kursai lietuviams 
darbo unijų veikėjams.

“Kitame provincijos mieste lapkričio 
1 d. buvo atidaryti šešių menesių kursai 
slaugėms (nursėms) lavinti. Mokyba 
visuose tuose kursuose yra vedama lie
tuvių kalba.

“Be to, pavieniai Lietuvos piliečiai 
daugelyje Sovietų Sąjungos miestų ei
na specialius kursus, lavindamiesi į trak
torių vežikus ir mechanikus, knygve- 
džius ir kt. Sovietų vyriausybė dovanai 
duoda visiems jiems mokslą, užlaikymą 
ir dar piniginę paspirtį.

“Pirmiau minėtame mieste tapo įkur
ta lietuvių choras, baletas, simfonijos or
kestras, džazzo orkestras ir teatro gru
pė, turinti 150 narių.

“Jie vaidina lietuviškiems Raudono
sios Armijos daliniams, didesnėms gru
pėms persikrausčiusių lietuvių ir vieti
niams gyventojams. Visur jie nuošir
džiai priimami. Jų grynai lietuviškos 
programos žavi lietuvius ir rusus, taip 
pat ir kitų tautybių žmones.”

Toliau Gedvilas pažymi, jog Lietuvos 
Valstybinė leidykla tebeveikia; iki šiol 
ji išleido 1,658,000 egz. knygų ir knyge
lių įvairiomis temomis. Karas ne karas, 
bet žmonių apšvieta Tarybų Sąjungoj 
varoma savu ruožtu!

Sužeistiesiems lietuviams kariams, 
raudonarmiečiams, neužilgo bus atida
rytas poilsio namas, — pritaikytas tik 
lietuviams kariams, kad jie savo kalboje 
galėtų kalbėtis, lavintis, net ir poilsio 
namuose!

Šitaip Tarybų vyriausybė elgiasi su 
tais tūkstančiais lietuvių, kuriems pavy
ko pasišalinti iš Lietuvos pirmiau Hit
lerio užgrobimo! Kaip visa Tarybų Są
jungos liaudis, taip ir tarybinės Lietu
vos respublikos vyriausybė, veikianti 
SSSRi, žino puikiai, jog hitlerizmas bus 
sunaikintas, jog Lietuva ir vėl bus lais
va ir todėl į laisvą, vokiečių nuteriotą 
Lietuvą grįš iš Tarybii Sąjungos žmo
nės, — grįš paruošti naujam gyveni
mui kurti .

Bet mes neabejojame, kad Tarybų Są
jungoje yra ir tokių lietuvių, kurie dir
bo arba norėtų dirbti Hitleriui. Toki 
imami už sketeros ir talpinami į kalė
jimus. Ką gi kitą su jais gali daryti?! 
Ne kitaip elgiasi ir Anglijos vyriausy
bė. Ne kitaip elgiasi su hitlerininkais- 
šnipais ir Amerikos vyriausybė.

Bet kuomet, akiregyje viršuj išdėsty
tų faktų, atsiranda Amerikoje žmonių, 
kurie apverkia suimtuosius Hitlerio 
agentus, tai jau daugiau negu bjauru!

Mes Laimėjome Didelį Mūšį
Mūsų laivynas ir oro laivynas Pieti

niame Ramiajame Vandenyne ir vėl pa
sirodė labai gražiai. Mūšyje, kuris tęsėsi 
per tris dienas, 23 Japonijos laivai buvo 
“nuleisti” jūros dugnan, o 7 laivai su
žeisti. Mes irgi netekome laivų, bet tik 
8-nių iš viso. Tai iš tikrųjų didelė per
galė!

Turime atsiminti, kad japonams Salia
mono Salos (kur šie didieji mūšiai įvy
ko) yra daug arčiau, negu mums. Jie bu
vo sukoncentravę milžiniškas jėgas. Ta
čiau, kai reikėjo susiremti, jie prakišo 
daugybę laivų, daugybę žmonių ir turė
jo nešdintis atgal kiek drūti!

Šis mūšis skaitomas didžiausiu mūšiu 
ant vandens šiame kare, — tai lygus 
Jutlando mūšiui, įvykusiajam per perei
tą karą. Kaip ten bebūtų, šis mūšis pa
rodo, kad amerikiečiai moka valdyti lai
vus ir lėktuvus, nes abieji šiame mūšyje 
gražiai pasižymėjo.

.Tačiau, nereikia manyti, kad japoniš
kam plėšikui jau yra palaužtas nugar
kaulis. Dar jis yra stiprus. Dar jis ban
dys ir vėl pulti amerikiečius Guadalca- 
nale. Dar jis pilnas visokių “triksų.” Bet 
šis smūgis jam gerokai apkarpė sparnus 
ir jau jis nebebus tokis plėšrus. Jeigu 
amerikiečiams pavyks išmušti priešą iš

Vice-prezid. Wallace Prakalba
Pasakyta Lapkričio 8 Dieną Madison Square Garden, New York, Susirinkime, Kuris Buvo 

Sušaukta užbaigimui Amerikos-Sovietą Draugiškumo Kongreso ir Paminėjimui
Spaliu Revoliucijos 25 Metų Sukakties

Wilkes-Barre. Pa.

(Pabaiga)
Ketvirtoji demokratija, kuri liečia ap- 

švietą, yra paremta pamatiniai tikėjimu 
į ethniškąją demokratiją. Rusija Šian
dien gali pasipriešinti Vokietijai tik to
dėl, kad Stalinas visomis pajėgomis plė
tojo apšvietos demokratiją. Rusai visuo
met buvo ištroškę mokintis skaityt ir ra
šyt ir kuomet Leninas ir Stalinas suteikė 
jiems tą progą, jie pasikeitė į dvidešimt 
metų iš tautos su 90 nuoš. nemokančių 
skaityti ir rašyti, į tautą, kurioje šian
dien 90 nuoš. moka skaityti ir rašyti.

Rusija gali pralenkti Jungtines Vals
tijas.

Rusija visuomet laikė didelėje pagar
boje Amerikos techniškosios apšvietos ir 
knygynų sistemą. Jeigu ji tuo pačiu tem
pu eis pirmyn ateinančiais dvidešimt 
metų, jinai pralenks Jungtines Valsti
jas. Jeigu ateityje * Rusija nuoširdžiai 
įeis į tautų šeimą, tai mes galime tikė
tis, kad rusai mokslininkai prisidės prie 
žmonijos gerbūvio pakėlimo tiek pat, 
kiek bile kurios kitos tautos pasaulyje. 
Kaip ten nebūtų, rusai mokslininkai 
kuotikriausiai darys kas geriausia, kad 
mokslo vaisiais galėtų pasinaudoti vidu
tinis vyras ir vidutinė moteris. Rusų 
mokslinio darbo pamatu paremti paten
tai nebus paslėpti tam, kad jais galėtų 
pasinaudoti tarptautiniai trustai.

Kas liečia penktąją demokratiją, tai 
yra, atsinešimą linkui lyčių, tai daugelis 
iš mūsų Jungtinėse Valstijose jautėmės 
pilnai patenkinti. Reikėjo karinio rusų 
patyrimo įrodyti mūsų visišką suklupi
mą tuo reikalu. Tie, kurie paskutiniais 
laikais lankėsi Rusijoje, teigia, kad ten 
dirbtuvėse apie 40 nuošimčiu darbo at
lieka moterys. Vidutinė moteris padaro 
apie tiek darbo, kiek ir vidutinis vyras, 
ir gauna lygų atlyginimą. Tūkstančiai 
rusių moterų nešioja uniformas, arba 
aktyviai dalyvaudamos kare, arba atli- 
kinėdamos sargybos darbus. Jungtinėse 
Valstijose mes dar nesame panaudoję to 
didžiojo jėgos šaltinio, kurį sudaro mo
terys, tokiam laipsnyje, kokiam panau
doja rusai, bet pirma, negu šis karas 
baigsis, mes galime būti priversti suteik
ti mūsų moterims progą įrodyti, kad su 
tinkamu palaviniu jos yra lygios su vy
rais daugumoje darbų.

Senoji demokratija neužtikrino taikos. 
Naujoji demokratija, kuria yra taip už- 
interesuoti Jungtinių Valstijų ir Rusijos 
žmonės, turi duoti mums taikos užtikri
nimą. Šita naujoji demokratija nebus 
nei senasis internacionalistinio tipo ko
munizmas, nei senoji izoliacinės rūšies 
demokratija. Orlaivių gadynėje papras
tojo žmogaus demokratijai būtinai rei
kalinga pasiryžimas palaikyti pasaulinę 
organizaciją išlaikymui pasaulyje tai
kos, padedant jai jėga. Ant laimės, or
laiviai, kurie priverčia suorganizuoti pa
saulį taikai, taipgi suteikia priemones 
taikos išlaikymui. Po šio karo Jungtinės 
Tautos turės tokią didelę oro jėgų pir
menybę, jog mes galėsime labai greitai 
išpildyti bet kokius pasižadėjimus, ku
riuos bus padariusios Jungtinės Tautos, 
pasiremiant tarptautiniais įstatymais.

Saliamono salų, jeigu amerikiečiams ir 
australiečiams pavyks japonus išguiti iš 
Naujosios Guinejos, tai bus didelis lai
mėjimas, lemiąs japoniškiems plėšikams 
pražūtį.

Kaip ten bebūtų, bet mes galime pa
sididžiuoti: Mes laimime Saliamono sa
lose, laimime šiaurės Afrikoje!”

Už arti poros savaičių sukaks lygiai 
metais kai mes esame kare. Ir per šiuos 
metus laiko mes sugebėjome pasistatyti 
ginklų, laivų, lėktuvų, pasigaminti amu
nicijos ir išlavinti, vyrų tiek,i kad mūsų 
jėgą pajuto ne tik japoniškas plėšikas, 
bet ir Hitleris ir Mussolinis!

Bet tai tik pradžia!

Naciškas Vandalizmas New Yorke
Pastaruoju laiku New Yorko mieste 

naciški vandalai, kuriuos sudaro likučiai 
nacių Bundo ir, turbūt, “Krikščionių 
Fronto” “ritieriai,” pradėjo savo niekš
iškus darbelius. Jie puola žydų įstaigas, 
jie puola ir naikina ir nežydų įstaigas. 
Štai lapkr. 5 d: vienoj Queens vidurinėje

* Pirmutinis ateities tarptautinių įsta
tymų punktas, be abejonės bus Jungti
nių Tautų Čarteris. Jungtinių Tautų 
Čarteris apima Atlantiko Čarterį ir la
bai mažai reikalo beliko toliau jį vadinti 
“Atlantiko Čarteriu,” atsižvelgiant į tai, 
kad tą platesnį dokumentą yra užgyru- 
sios trisdešimts tautų.

Jungtinių Tautų Čarteris talpina sa
vyje tarptautinį teisių bilių ir tam tik
ras tarptautinės taikos ekonomines gva- 
rantijas. Tos teisės ir gvarantijos turi 
būti padarytos ir bus padarytos daugiau 
specifiškomis. Turės būti tarptautinis 
bankas ir tarptautinė T VA (Tennessee 
Valley Administration), arba tarptauti
nis Dnieprostojus, paremtas tokiais pro
jektais, kurie galėtų patys pasilaikyti 
žemais nuošimčiais.

Kyšyje su tuo dalyku aš noriu pami
nėti pasikalbėjimą su Molotovu, kuomet 
jis čionai lankėsi pereitą pavasarį. Mą
stydamas apie nedarbą ir skurdą, kuris 
taip lengvai gali pasireikšti po karo, aš 
kalbėjau apie viešųjų produktyviškų 
darbų programos reikalingumą, kuri su
jaudintų viso pasaulio žmones ir pata
riau pradžiai įsteigti bendrą vieškelį ir 
lėktuvams kelią iš pietinės dalies Pietų 
Amerikos, skersai Jungtines Valstijas, 
Kanadą ir Alaską į Sibirą, paskui į Eu
ropą, į kuriuos būtų įvesti pridedamieji 
vieškeliai ir lėktuvams keliai iš Chinijos, 
Indijos ir Vidurinių Rytų. Molotovas 
pirmiausia pasakė: “Jokia viena šalis 
tik savo jėgomis negalėtų to padaryti.” 
Paskui jis pareiškė: “Mudu dar sulauk
sime tos dienos.”

Naujoji demokratija neapkenčia im
perializmo. Ji taipgi yra tarptautinio 
pobūdžio ir giliai užsiinteresavusi pakė
limu produktyviškumo ir gyvenimo ly
gio visų pasaulio žmonių. Pirmiausia 
eina transportacija, paskui seka page
rinta žemdirbystė, industrializacija ir 
žemės ūkio elektrifikacija. Tie didieji 
lėktuvai ir išlavinti jų*vairuotojai, kurie 
priklausys mums po karo, ves mus į ste
bėtiną ateitį taip tikrai, kaip diena seka 
naktį. Mes tai galime padalyti ateities 
demokratija, paremta taika. Kaip Molo
tovas labai aiškiai nurodė, Jungtinės 
Valstijos ir Rusija vienos negali sutver
ti to drąsaus, laisvo ateities pasaulio.

Chinija, be abejonės, turės didelę įta
ką tame pasaulyje, kuris pakils po šio 
karo ir panaudpjant tą įtaką, labai gali
mas daiktas, kad Sun-Yat-seno principai 
pasirodys tokiais pat svarbiais, kaip bile 
kurio kito moderniško valstybės vyro. 
Britanijos Komonveltas, Anglija pati, 
demokratijos šiaurinės Europos, Lotynų 
Amerikos, ištiesų, visos Jungtinės Tau
tos loš labai svarbią rolę. Bet tam, kad 
Jungtinės Tautos galėtų pasekmingai 
tarnauti pasauliui, labai svarbu, kad 
Jungtinės Valstijos ir Rusija sutiktų su 
pamatais pastovios taikos, paremtos pa
prasto žmogaus troškimais. Aš čia esu 
šį popietį tam, kad pasakyti, jog aš ti
kiu, kad Amerikos ir Rusijos žmonės 
gali panaudoti ir panaudos savo įtaką 
sukūrimui naujos demokratijos, kuri 
bus viltis viso pasaulio.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
kas važiuos, kas pėsti eis, iš 
toli ir arti, visi trauks į tą pa
čią vietą, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa. Tai yra 
Progresyvių Kliubo svetainėn. 
Nes ten įvyks 4-tas metinis 
LDS 10-to Apskričio bankietas 
ir koncertas. Malonios žinios 
mus pasiekė, kad bus daug 
svečių iš tolimesnių kolonijų, 
kaip tai, Eastono, Shenando- 
rio. Smagu pranešti, kad tikie- 
tai gerai platinasi. Buvo pa
klausta pas vieną gerą veikėją 
J. V., ar daug tikietų pardavė.. 
Sako, pardaviau ir aš, bet at
rodo, kad visas svietas jau tu
ri tikietų. Pas ką tik paklausi, 
visi turi. Tiesa, kurie tik buvo 
ant 10 Apskričio pirmesnių 
trijų bankietų, tiems nesunku 
parduoti tikietus, nes žino, 
kad bankietai būna dideli ir 
geri, valgiai skanūs, visokių 
gėrimų ir svečių iš visur. Radi
jo orkestrą gros šokiams.

Šis bankietas dar duos ir 
koncertinę programą. Daly
vaus vietiniai meno artistai ir 
iš tolimų miestų, kaip tai, Chi- 
cagos ir Brooklyno. Prie to, 
dar sudarys bendrą grupę po 
vadovybe D. Yuden-Zdaniūtės, 
kuri su sesute Nancy Roman- 
Zdaniūte atvažiuoja iš Chica- 
gos. Jos sako, dar paįvairins 
programą su tam tikrais įvai
rumais.

Bankieto pradžia 7 vai. Du
rys atdaros 6 vai. Vakarienė 
bus vištų su visokiais priesko
niais. Taigi, visi plačios apy
linkės draugai ir draugės šir
dingai kviečiami atsilankyti į 
šį puikų bankietą.

Kviečia Komitetas.

Baltimore, Md.

mokykloje (Horace Greeley Junior High 
School) tie vandalai supjaustė du bran
gius atvaizdus — Benjamino Franklino 
ir Horace Greeley atvaizdus. Ne tik jie 
buvo suraižyti, bet ant jų užrašytos 
svastikos aiškiai parodo, kas tą padarė. 
Suraižyta buvo ir Amerikos vėliava. 

f

Jau tūlas laikas, kai šitie kultūros ne
prieteliai, hitlerininkai, pradėjo siausti 
ir naikinti viską, kas jiems tik nepatin
ka. Vienas miesto valdininkas, William 
B. Herlands, pasižadėjo, kad tie kultū
ros neprieteliai bus suvaldyti. Juo tas 
bus padaryta greičiau, tuo bus geriau!

Mūsų LLD 25 kp. mėnesinis 
susirinkimas, įvykęs lapkričio 
9 d., darė šiuos tarimus.

Kad padarius drg. F. Abeko 
prakalbas lapkričio 22 d., Lie
tuvių Svetainėje su geresnėm 
pasekmėm, prie Lyros Choro 
dainavimo, dar pridėti knygini 
ir draugam 20 kopijų “Lais
vės” išparduoti. Pravesti gerą 
agitaciją dėl davimo kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Be to, kiek galint darbuotis, 
kad padarius kuopos ir cho
ro rengiamą vakarienę, lap
kričio 29 d., pasekminga.
Nors ir darbo ten daug, bet 
dėl to nusiminti nepra vartų. 
Vakarienės pradžia 6 vai. va
kare. šokiai prasidės 8 vai. 
Apie ją daug kalbėti nepra
vartu, nes kiekvienas, kuriam 
teko būti dalyviu pirmesnėse 
vakarienėse, pilnai prisimena 
jų vertę. Tikieto kaina $1.50 
ypatai. Vien tik šokiam 40c.

Kadangi užsisakyti “Vil
nies” kalendorių reikalauja iš 
anksto, taip ir padaryta, nu
tarta užsisakyti 50 kopijų.

Drg. J. Stanys pridavė 
$6.50, surinktus ant blankos 
dėl lietuvių anti-fašistų Ispa
nijoje. Todėl pridėjus auką, 
bus iš viso $11.50 nuo mūsų 
kuopos.

Kad kiek nors sušildžius 
drapanomis narsiuosius liau
dies karžygius, nutarta ir iš
rinkta komisija rinkti drapa
nas So v. Sąjungon siuntimui. 
Taigi kas tūri bent kiek ge
resnių drapanų, kurias gali
ma būtų aukoti, malonėkite 
priduoti K. Mikolaičio, 739 W. 
Lexington St., adresu.

Kuopos Korespondentė.
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London. — Anglų spauda 
rašo, kad Amerika dabar 
laimėjo sprendžiamąjį mū
šį prieš Japonijos laivyną.

Paryžiaus radijas, vokie
čių kontroliuojamas, sakė, 
kad siaučia didis jūros mū
šis tarp nacių-italų, iš vie
nos pusės, ir talkininkų, iš 
antros.
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STEBĖTINA AMERIKOS KARINIŲ ŽVALGŲ MISIJA
ŠIAURINĖJE PRANCŪZŲ AFRIKOJE

Visas pasaulis stebisi, 
kaip amerikiečiai ir anglai 
netikėtai ir tyliai iškėlė to
kias didžias savo karo jė
gas j Prancūzų Šiaurinę 
Afriką. Tame žygyje daly
vavo 850 Amerikos ir An
glijos transportinių ir kari
nių laivų. Jie gabeno šim
tus tūkstančių amerikiečių 
ir anglų kariuomenės su 
tankais, šarvuotais automo
biliais, didžiosiomis kanuo- 
lėmis ir visais karo įran
kiais. Bet smilūs Hitlerio 
šnipai ir penktakoloniečiai 
to nepastebėjo ir net neuž
uodė, kol buvo jau pervė- 
lu.

DĖL TO HITLERIS 
PAŠĖLO

Naciai planavo užimt 
Francijos kolonijas Šiauri
nėje Afrikoje: Morokko, 
Alžyriją, Tunisiją. Atėjus 
žiniai, kad amerikiečiai ir 
anglai pastojo kelią vokie
čiams į Prancūzų Šiaurių 
Afriką, todėl, Hitleris pasi
juto kaip perkūno trenktas, 
įpuolė į isteriką ir lyg su
žeistas žvėris ėmė staugti 
prieš prez. Rooseveltą. Jis 
klykė, kad Rooseveltas esąs 
“senas žulikas, gengsterių 
vadas” ir panašiai.

Pats jau Hitlerio spiegi
mas liudija, kokį sėkmingą 
ir fašistams pavojingą žygį 
padarė amerikiečiai ir an
glai, įsiverždami į tas afri- 
kines francūzų kolonijas.
AMERIKIEČIŲ OFENSY- 

VA IKI SMULKMENŲ 
BUVO SUPLANUOTA
Kariniai Amerikos ir An

glijos vadai tą žygį per mė
nesius iš anksto planavo. 
Viskas jam buvo apskai
čiuota ir priruošta nuo 
stambiausių dalykų iki ma
žiausių. Ir dar visoje ka
rų istorijoje nebuvo tokio 
didžio ir tikslaus karo jė
gų permetimo per jūras ir 
tokio šaunaus įsiveržimo, 
kaip šis.
NEPAPRASTAI DRĄSUS 

IR GABUS AMERIKIE
ČIŲ ŽYGIS

Tatai parodo, kaip nuo
dugniai įsiveržimas buvo 
suorganizuotas ir prireng
tas. O vienas iš prirengi- 
mų tai buvo stebėtinai drą
sus ir gabus žvalgybos dar
bas, kurį atliko Amerikos 
karininkai. Žinias apie jį 
paskelbė vyriausias ameri
kiečių komandierius Euro
poj ir Afrikoj, generolas 
Dwight D. Eisenhower lap
kričio 12 d.

Aukšti Amerikos oficie
riai, lydimi savo smarkuo
lių kareivių, v a d i n amų 
“reindžerių” (rangers) 
slaptai nuvyko į Francūzų 
Šiaurinę Afriką ir gavo rei
kalingų karinių žinių už 
trijų savaičių pirm ameri
kiečiams įsiveržiant į tą 
kraštą. Jų vadas tame žval- 
giniame žygyje buvo gene
rolas Mark W. Clark, 46 
metų amžiaus, dešinioji ge
nerolo Eisenhowerio ranka.

Toje misijoje kartu su 
generolu Clarku buvo gen. 
L. L. Lemnitzer, pulkinin
kai A. L. Hamblen ir J. C. 
Holmes, k a p i t o nai J. 
Wright, C. J. Courtney, R. 
T. Livingstone ir kt.

JIE SUŽINOJO TIKRĄJĄ 
PADĖTĮ ŠIAURINĖJE 

AFRIKOJE
G e n e r o las Eisenhower 

apie tai sakė:
“Apie tris savaites pirm 

pradedant šią ofensyvą, pa
sirodė, jog Šiaurinėje Afri
koje yra didelė grupė fran
cūzų, kurie nori bendradar
biaut su Amerika; taigi rei
kėjo pasiųst profesionalius 
štabo oficierius, kad susi
siekti su tais žmonėmis, pa
sinaudot jų patarnavimais 
ir gaut būtinų karinių ži
nių. Gen. Clark ir visi ki
ti tos misijos nariai patys 
savanoriai apsiėmė atlikti 
tą darbą.”
KELIAVO ORU, SUBMA- 

RINU IR KT.
Jungtinių Valstijų karo 

departmentas paskui pra
nešė, jog generolas Clark 
submarinu nukeliavo į tą 
“priešų viešpataujamą kraš
tą” ir matėsi ten su fran
cūzų generolu Henri Hono- 
re Giraudu, pabėgusiu iš 
belaisvių stovyklos Vokieti
joj.

Tie Amerikos oficieriai ir 
I smarkuoliai kareiviai rein
džeriai abelnai keliavo or
laiviais, automobiliais, sub- 
marinais ir traukiniais.

i PAVĖLAVĘS ŽENKLAS, 
DIDELIS PAVOJUS

Vieną lietingą popietį ši 
žvalgybos misija slaptai iš
vyko traukiniu iš Londono 
ir aplinkiniais keliais pasie
kė Francūzų Šiaurinę Afri
ką.

Franc. Generolas Giraud 
jau pirm jų nuvyko į Šiau
rių Afriką. Slaptais susiži
nojimais buvo susitarta, jog 
paskirtą valandą blyksterės 
šviesa tam tikrame name 
nusakytoje vietoje šiauri
nėje Afrikoje. Tai bus žen
klas, kad nėra pavojaus, ir 
generolas Clark gali su sa
vo pasiuntinybės nariais at
eiti į tą namą.

Bet paskirtą valandą ne
pasirodė lauktoji šviesa. Ši 
amerikiečių grupė, didžiau
siam pavojuj, turėjo lauk
ti kitos valandos.

Pagaliau, blyksterėjo 
šviesa tame name. Tad vi
sa grupė atėjo ir pasirodė 
namo savininkui. O jis, dar 
belaukdamas amerikiečių, 
išsiuntė iš namo savo tar
nus arabus, dėlei geresnio 
atsargumo.
NAMAS PILNAS FRAN

CŪZŲ OFICIERIŲ
“Namas buvo pilnas fran

cūzų armijos oficierių, ap
sirengusių karinėmis uni
formomis, nors jie atėjo ci
viliuose drabužiuose,” sako 
generolas Clark: “Su jais 
mes kalbėjomės ir tarėmės 
dieną ir naktį, kol surinko
me visas mums reikalingas 
žinias.”

POLICIJA!
Tuo tarpu arabai tarnai, 

išsiųsti iš namo, besišnekė
dami pradėjo spėlioti, kad 
ten yra kas tai nepaprasta, 
ir nuėjo ir pranešė Ašies 
kontrolių ojamai Vichy 
francūzų policijai. Gerai, 
kad tie amerikiečiai ir fran- 
cūzai oficieriai taip pat ga
vo žinią, jog policija at
vyksta.

FRANCŪZŲ GENERO
LAS MOVĖ PER LAN

GĄ LAUKAN
“Tada pasidarė toks su

judimas, kokio aš nemačiau 
visame savo gyvenime,” 
juokdamasis sakė genero
las Clark: “Žemlapiai žaibo 
greitumu dingo iš akių. 
Vienas francūzų generolas 
per vieną minutę iš viso 
persirengė ,iš karinės uni
formos į civilius drabužius, i 
ir kad jau dūrė per langą 
laukan, tai tiek aš jį ir te
mačiau. Jie pasklido į vi
sas puses.”
AMERIKIEČIAI SKLEPE, 

POLICIJA VIRŠUJ
Generolas Clark ir jo šta

bas susirinko savo popie
rius ir revolverius ir pasi- 

I slėpė tuščiame vyno skiepe. 
Atėjusi policija kalbėjosi su 
namo savininku virš pat jų 
galvų.

Vienas reindžeriu oficie
rius sukuždėjo:

“Aš baisiai noriu kosėti 
ir, turbūt, negalėsiu išsi
laikyti, arba uždusiu.”

“Nebijok, neuždusi,” juo
kais pašnabždomis atsake 
jam generolas Clark.
ŠAUDYT AR PAPIRKT?

Generolas Clark, aukš
tas vyras, susirietęs stovė
jo, laikydamas rankoje re
volverį, o kišenių j e 15,000 
frankų pinigų (auksu).

“Jeigu policija būtų ėjus 
sklepan, aš nežinojau, ar 
šaut ar papirkt ją,” sako 
gen. Clark.

Policija šnekėjosi ištisą 
valandą su namo savininku 
ir, pagaliau, išėjo, nors ir 
nevisai pasitenkinus.
NETEKO NET KELINIŲ

Išėję iš tos slaptvietės, 
amerikiečiai turėjo valtimis 
persikelti per vieną artimą 
vandenį. Valtys apsivožė, 
ir jie prarado kelines, 
marškinius ir beveik viską, 
ką tik turėjo.

“Mes praradome veik 
kiekvieną mūsų drabužių 
siūlą, o aš praradau dar 
kokius 18 tūkstančių dole
rių auksu,” juokavo genero
las Clark: “Nežinia, ar 
Morgenthau (Amerikos iž
do sekretorius) ims mane 
už tai nagam”

Ta amerikiečių karių gru
pė šiaip taip išlipo krantan 
tiktai su reikalingais popie
riais ir apatiniais baltiniais 
ir pasislėpė miške. Jie tar
pais ėjo, o tarp tais apsisto
ję drebėjo, nes buvo šalta.

ATGAL ANGLIJON
Pagaliaus jie pasiekė 

slaptą sutartą vietą. Ten jie 
susėdo į iš anksto paruoštą 
transportą ir greit sugrįžo 
Anglijon, aštuoniom die
nom praėjus nuo jų kelio
nės pradžios. Bet ir jiem 
sugrįžus, jų misija vis dar 
buvo slaptybėje.
AMERIKOS KARIUOME
NĖ IŠSIKĖLĖ KRANTAN 

SUTARTOSE VIETOSE
“Kad kariniai pasiprieši

nimai ant žemės (Francū
zų Šiaurinėje Afrikoje) nie
kur nebuvo perdaug dideli 
ir kad mes neturėjome iš
kelt savo jėgas į tokią vie
tą, kur būtume susidūrę su 
dideliu pasipriešinimu, ta

tai liudija, jog Clarko misi
ja buvo sėkminga,” pareiš
kė generolas Eisenhower: 
“Aš labai, labai didžiuojuo
si jais visais. Jie rizikavo 
didžiais pavojais sau ir jie 
atliko darba.”
SVARBUS VAIDMUO EI

LINIŲ KAREIVIŲ
Visi minimi oficieriai ir 

kareiviai - reindžeriai da
lyvavo toje misijoje. Karei
viai suvaidino svarbų vaid
menį misijos pasisekimui. 
Ir kaip komandieriai, taip 
eiliniai reindžeriai bus ap
dovanoti garbės ženklais.
AMERIKIEČIAI ŽVAL

GAI IŠGAVO VISUS 
PLANUS

O International News 
Service, amerikinė žinių 
agentūra, patiekdama tos 
misijos darbų sutrauką, sa
ko:

“Generolo Clarko misija 
parsivežė pilnus planus vi
sų karinių francūzų įrengi
mų Šiaurinėje Afrikoje; ži
nias apie punktus, kur sto
vi draugiška amerikiečiams 
francūzų kariuomenė, ku
ria galima pasitikėti; infor
macijas apie tenaitinės ka
riuomenės skaičius ir gin
klus.

“Ta amerikiečių misija 
parsivežė net susitarimus, 
kad tūlos orlaivių stovyklos 
ties Alžyro miestu bus per
vestos amerikiečiams, kai 
tik jie išsikels krantan.”

Už tokį sėkmingą vado
vavimą amerikiečių žvalgy
bos misijai majoras genero
las Mark W. Clark tapo pa
keltas į leitenantus genero
lus.

KARO DEPARTMEINTO 
ATSILIEPIMAS

Jungtinių Valstijų karo 
departmentas dar štai ką 
sako apie gen. Clark:

“Jis buvo Jungtinių Tau
tų atstovas tokiose diplo
matinėse derybose, kur rei
kia ir gabumo ir drąsos...

“O kai Jungtinių Valsti
jų kariuomenė užėmė Alžy
rą, generolas Clark įsteigė 
avangardo štabą tame 
mieste ir suėjo į derybas su 
(francūzų) admirolu Dar- 
lanu. Kaipo pasekmė tų 
derybų, admirolas Darlan 
išleido įsakymą visai savo 
komandoje esamai kariuo
menei, kad nustotų kovojus 
prieš amerikiečių ir anglų 
jėgas.”

Ar Jau ne Nordikai?
Pirm karo ir jo pradžio

je naciai vadindavo norve
gus tikrais nordikais, net 
tikresniais už pačius vokie
čius. Dabar gi norvegai 
gatvekariuose, pagal hitle
rininkų įsakymą, turi atsi
stoti ir užleisti vietas vo
kiečiams. Naciai patvarkė, 
kad vokiečiams Norvegijoj 
visame kame turi būti duo
dama pirmenybė prieš nor
vegus.

Pearl Harbor.— Admiro
lo Callaghano laivas nu
skandino du karinius japo
nų laivus pirma, negu pats 
admirolas tapo nukautas..

m'A’i in.il fa

Generolas MacArthuras (dešinėje) ir jo padėjėjas, 
leitenantas-pulkininkas Charles Morhouse tiria karines 
bazes Naujosios Guinėjos raistuose.

PARAŠIUTISTAI IR REINDŽERIAI
Parašiutistai ir specialiai 

parinkti smarkuoliai - rein
džeriai yra laikomi Ameri
kos armijos Smetona. Jie 
sudarė ir priekinį smailga- 
lį amerikiečių įsiveržimo į I 
Francūzų Šiaurinę Afriką. 
Ypatinga parašiutistų pa
reiga yra nusileist iš orlai
vių į priešų užnugarę ir už
pult tam tikrus opius punk
tus. ____

Į parašiutistus yra pa
renkami r a u m eningi ir 
smageningi vyrai. Jie turi 
būti rupūs, šiurkštūs, bet 
kartu gabūs greitai protau
ti, gudrūs ir apsukrūs.

Dauguma amerikiečių pa- 
rašiutistų Anglijoj buvo 
jaunuoliai, tik truputį dau
giau kaip 20 metų amžiaus. 
Daugelis jų, lankydami vi
durines mokyklas Ameriko
je, lošdavo futbolą. Tai to
kie vaikinukai, nusileisda
mi iš padangių žemyn, štur
mu užėmė francūzų orlai
vių stovyklas Šiaurinėje 
Afrikoje pirma, negu tų 
stovyklų gynėjai suprato, 
kas čia darosi.

A m e r i kos parašiutistų 
komandierius Anglijoj buvo 
pulkininkas Raff, mažai 
kiek vyresnis kaip 30 me
tų amžiaus, žemesnieji pa
rašiutistų oficieriai yra to
kie jauni, kad jiem dar ti
kroji barzda neželia, o tik 
“pūkai” - gyvaplaukiai. Vi
si jie laisvu noru įstojo į 
tą pavojingą tarnybą.

Parašiutistai yra stam
būs, sveiki vyrai ir visuo
met taip stropiai mankšti
nami, kad vienas suvalgo 
net už tris žmones. Trejetą 
steikų suvalgyti vienu pra
dėjimu tai nėra joks apsi- 
sunkinimas geram parašiu- 
tistui. Ir niekas to jiem ne
pavydi.

Kasdien jie turi per ilgas 
valandas sunkiai mankštin
tis, jei kuomet nedaro pra
timus žemyn šokimo iš or
laivių. Jie turi landžioti 
per vamzdžius, siaurus ur
vus, laipioti sienomis men
komis kopėčiomis arba tik 
įsikibdami į kokias virves; 
šokinėti per medžius apvy
niotus spygliuotomis vielo
mis; šokti nuo gana aukš
tų vietų, kur negali būti 
parašiutų; /išmokt iš orlai
vio saugiai nukrist net to
kiuose atsitikimuose, kuo
met parašiutas atsidaro tik

SUŽEISTŲJŲ GYDY
MAS SOV1ETUOSE_

New Yorko Times moks
linis skyrius teiravosi, kaip 
Sovietuose yra elgiamasi su 
sužeistais kariais. Atsaky
mus davė Sovietų Mokslų 
Akademijos narys, profe
sorius Grašeninkovas, bū
tent:

Kiekvienas sužeistas ka
rys turi būti paimtas iš mū
šio lauko, nors atrodytų, 
kad jis mirs pirma, negu 
pasieks karinę ligoninę. Tai 
yra nepalenkiamas princi
pas Raudonojoj Armijoj.

Ligonvežimiai sužeistie
siems yra įrengti geriau, 
negu bet kurios kitos šalies 
armijoj. ~

Sovietų vyriausybė apdo
vanoja medaliais karinių 11- 
gonvežimių vežikus, vyrus 
ir moteris, kuomet jie išga
bena tam tikrą skaičių su
žeistųjų iš mūšių lauko.

visai arti žemės ir t.t. Ko
mandieriai drąsina juos da
ryt ir savus išradimus sau
gesniam nusileidimui že
myn.

Šaunamieji parašiutistų 
ginklai yra mažesni, negu 
pėstininkų, bet jie baisiai 
galingi. Dauguma parašiu
tistų sutrumpina savo dur
tuvus pusiau ir taip juos 
išaštrina kaip skustuvus.

Nusileidus parašiutistam 
žemyn, jie kuo greičiausiai 
susiburia į ratą arba eilę, 
žiūrint, kur ko reikia. Jie 
turi mokėt greitai subuda- 
vot ir tuojau panaudot gin
klus, kurie jiem dalimis nu
leidžiami parašiutais že
myn. Ir eiliniai parašiutis
tai didžiuojasi, kad jų ofi
cieriai gali viską padaryti, 
ko reikalaujama iš papras
to parašiutisto.

Reindžeriai, panašiai kaip 
ir parašiutistai, yra paren
kami iš tvirtų, šiurkščių, 
kietų jaunų vyrų, linkusių 
į smarkias, skaudžias kau
tynes ir nępaisančių, jeigu 
jus kas užgauna ar sužei
džia.

Tokiuose veiksmuose, kaip 
amerikiečių išsikėlimas į 
Šiaurių Afriką, reindže
riams tenka atlikti ypač 
šiurpias pareigas. Jie tyliai, 
pasalomis prisiartina, ūmai 
užklumpa priešų sargus, ir 
nuduria arba pasmaugia 
juos. Jie turi apsidirbti su 
sargais kuo tyliausiai, kad 
neišgirstų kiti priešų ka
riai. Tuomet jie susprogdi
na bei padega amunicijos 
sandėlius, orlaivių stovyk
las, kanuoles, suardo tele
grafo, telefono bei kitus 
svarbius įrengimus, ir tada 
kuo greičiausiai stengiasi 
sugrįžti užnugarėn savų li
nijų.

Kiekvienas reindžeris yra 
išmokinamas, ką jis turi 
daryti pavienis, be jokio 
komandieriaus.

Kada Jersey City nese
niai buvo atspausdinta nau
jausia laida Washingtono 
(D. C.) telefonų knygos, 
prireikė 30 tavorinių vago
nų tai knygai (geriau pa
sakius, daugybei knygų) 
nugabent, į Washingtoną.
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Sovietų armijoj, kaip ir 
Jungtinių Valstijų kariuo
menėj, yra plačiai vartoja
ma sulfa vaistai, kurie sau-* 
go žaizdas nuo apsikrėtimo 
ir gedimo. Raudonojoj Ar
mijoj taip pat yra daroma 
bandymai gydyti žaizdas 
gramicidinu, galingu vais
tu ligos perams naikinti, 
kuris yra atrastas Ameri
koj. Jis moksliniais būdais 
pagaminamas iš naudingų
jų bakterijų, išskiriamų iš 
paprastos žemės.

Raudonosios Armijos gy
dytojai, tarp kitko, daro ir 
štai kokias nervų operaci
jas. Jeigu sužeistas karys 
negali valdyti rankų ar ko
jų dėl to, kad sužalota ar 
sunaikinta tam tikri ner
vai, tai tie gydytojai pai- 
ma( atitinkamus nervus iš 
gyvulių arba iš neseniai už
muštų karių lavonų ir įsiu
va juos sužeistajam vietoj 
sugadintų bei sunaikintų 
nervų.

N. M.

Utėlių Laboratorija Ko-
vai prieš Tifą

Utėlės yra išnešiotojos ti- 
fo ligos. O tifas ypač pa- 
siskleidžia karo metu iš
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30 VAGONŲ VEŽĖ TELE
FONŲ KNYGĄ

vargo, skurdo ir nešvaros. 
Kas ypatingai bloga, tai 
kad iki šiol nebuvo surasta 
jokio tikro vaisto kovai 
prieš šią ligą.

Rockefellerio I n s t i tuto 
Sveikatinis Skyrius New 
Yorke, todėl, pasiryžo išsa
miai ištirt visą utėlės isto
riją, kad galima būtų sek- 
mingiaus atremti tifą. Ta
po įsteigta tam tikra utelių 
laboratorija.

Penki New Yorko Uni- 
versiteto studentai, kelines 
pasiraitoję, kasdien per 

i valandas leidžia tūkstan 
utėlių siurbt savo kraują 
laboratorijoj. Tos ute 
paskui visaip tiriamos. Kt 
tu yra išbandoma įvai 
chemikalai kaipo utėlių ži 
dytojai. Surasta jau aštuc 
ni nauji utėlių marintojai 
Du iš tų chemikalų išnaiki
na utėles per 48 valanda 
bet minimos įstaigos m 
lininkai sako, kad ir jie 
negana geri. N
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Chicagos Žinios
DIDELIS PASIRUOŠIMAS CHICAGOS LIETUVIŲ

(Tąsa)
Ligi pietų poną Perję kankino įvai

riausi planai. Visi sąnariai gėlė, ausys 
ūžė, ir troškulys darėsi jau nebepakelia
mas. Liežuvis buvo sutinęs ir pasidarė 
sunkus. Staiga nepaprasto pykčio ant
plūdis pakėlė jį ant kojų. Sverdėdamas 
ir rankom balansuodamas, jis stengėsi 
atsistoti siaurame tarpe tarp to, kuris 
nuolat tampydavo koją, ir bernioko su 
lininiais plaukais.

— Niekšai, prakeiktieji.... Jakobinie- 
čiai!... Dėl jūsų kaltės čia doras pilietis 
turi vargti, zkiaule virsti!

Jo balsas pasidarė svetimas ir sunkus. 
Smarkaus bato smūgio užgautas, jis 
persirito per du gulinčiuosius ir griuvo 
į naktį prilijusį klaną.

— Ką tas galvijas ten pliauškia?... Jis 
tikriausiai koks šnipas... Užmuškite jį!

Tačiau reikalas taip toli nenuėjo. Po
nas Per j ė atrodė apgailėtinas ir labai 
suvargęs. Jėgų netekęs, jis atsisėdo kla
ne ir, abiem rankom apkabinęs kojas, į 
kelius įrėmė smakrą.

Pavakarį dalį belaisvių išvarė į kiemą. 
Matyt ėmė iš akies, be jokios atrankos. 
Tarp varomų buvo ir ponas Per j ė. Nie
kas nežinojo, kas buvo nutarta su jais 
daryti. Stumdydami ir keikdami, žanda
rai juos subloškė krūvon. Juos apsupo, 
revolveriais ir kardais apsiginklavę, ka
reiviai. Tarpais, viską stebėdami ir uos- 
tinėdami, landžiojo, civiliai apsirengę, 
subjektai. Lyg jiems nurodžius, iš be
laisvių būrelio du buvo išskirti ir nuva
ryti kaž kur už kieminio namo. Jie buvo 
benorį priešintis, bet, šautuvų buožių 
priversti, pagaliau nuėjo.

Ponas Per j ė stovėjo būrelio vidury. 
Praėjo pora karininkų, bet jų veidai 
buvo tokie išdidūs ir pikti, kad ponas 
Perjė neišdrįso jų prakalbinti. Kiekvie
ną, kuris bandė pajudėti iš vietos, sar
gybiniai be pasigailėjimo daužė šautuvų 
buožėmis ir kardų rankenomis. Jie tokių 
progų tik ir telaukė. Berniokui su lini
niais plaukais perskėlė nosį ir viršutinę 
lūpą. Kartu jis neteko ir dviejų dantų. 
Prieštarauti čia niekas nė nemanė. Gu- 
sarai, pentinus barškindami, juokėsi. Ka
rininkas į belaisvius žiūrėjo su didžiau
sia panieka.

Dar visai neseniai ponas Perjė su ma
lonumu žiūrėjo, kaip šaudė sukilėlius 
Berno kavinės sodely. O dabar ir jis 
pats atsidūrė tarp tų, kuriuos buvo gali
ma daužyti kaip gyvulius. Jis pasijuto 
blogai. Pilnais plaučiais jis įkvėpė paly
ginti gryną lauko orą ir kiek aprimo, kai 
juos išvarė į gatvę ir pasuko pakalnės 
link.

■Kad tik jo nevestų pro nuosavą namą 
ir ponios Lyzander langus!... Tačiau jis 
pastebėjo, kad jie varomi kaip tik tuo 
pačiu keliu, kuriuo jis buvo atvestas. 
Jis įtraukė galvą tarp pečių ir dar giliau 
įsitrynė būrelio vidury. Langai buvo ati
daryti. Ponas Perjė pastebėjo tuščias 
savo krautuvės lentynas ir kaž kokių 
skeveldrų krūvą kambario vidury. Prie
angy, jo minkštojoj odinėj kėdėj sėdėjo 
kaž koks kapralas, rūkė cigaretę ir juo
kavo su ponios Lyzanderienės Klarise. 
Ji, apsivilkusi naująja, mėlyna bliūzele, 
krūtimis pasirėmusi į palangę, rody
dama baltus dantis, juokėsi.

— Paleistuvė! — pagalvojo ponas Per
jė. Vos prieš dvi savaites ji nešė federa- 
listams valgį prie barikadų... Bet ta min
tis šmėkštelėjo tik akimirksnį. Ponas 
Perjė atsigręžę ir žiūrėjo, kol žandaro 
revolveris jį privertė susigriebti ir tvar
kingai žengti toliau.

Ašaros gniaužė jo gerklę. Jo minkšto
joje kėdėje kareivis su purvinais batais 
ir cigarete! Net Ogistui jis j on neleido 
atsisėsti, kai tas parvažiavo atostogų. 
Tuo tarpu jis pats priverstas eiti kartu 
su Paryžiaus priemiesčių valkatomis.... 
Nejau iš tikrųjų kelyje neatsiras nė vie
no, kuris galėtų jį paliuosuoti? Ponas 
Perjė, šios minties pagautas, ėmė dai
rytis po gatvės pakraščius.

Juos varė vingiuotom gatvėm ir tie
siais bulvarais. Pradžioje visus kamavo 
tik vienas klausimas: kur? Bet vėliau 
juos, nevalgiusius, peršlapusius, iškan
kintus, apėmė apatija ir pasidarė abejin
gi tam, kur juos veda. Jie vilkosi, kaip 
skerdžiamų'galvijų banda, kuri žino, jog 
viltis ir prieštaravimas būtų bergždžias 
dalykas. Jie ėmė eiti vis lėčiau ir lėčiau, 

ir net buožių smūgiai nebeįstengė jų pa
skubinti.

Ši gatvė buvo gana plati. Tačiau stai
ga žandarai, kumštimis mušdami ir ko
jomis spardydami, belaisvius stengėsi 
pavaryti į gatvės kraštą. Pasirodė, kad 
priešais atvažiuoja kaž koks generolas. 
Pora nupenėtų arklių bėgo tingia riš- 
čia. Matyt, generolas neturėjo kur sku
bėti, jis taip sau važinėjosi. Greta jo sė
dėjo puikiai apsirengusi metresė su bal
tu, kudlotu šuniuku glėbyje. Staiga iš 
belaisvių tarpo pasigirdo nežmoniškas 
riksmas: i

PERGALES KONFERENCIJAI

Kraičiu.” Drg. Stulgaitis sun
kiai darbuojasi sumokindamas 
lošėjus.

Raportuota, kad d. Yuden 
pritaiko gražių dainų prie vei
kalo. Sakoma, kad kurie pir
miau matė šį veikalą, antru 
sykiu matant daug kas pridėta. 
Mokytoja Moterų Choro d. 
Yuden turi nepaprastą gabu
mą prie dailės.

Dabartiniu laiku kp. na
rys d. Miškinis išėjo armijon. 
O taip pat išėjo armijon ir d. 
Katiliaus sūnus Edvardas. Ge
rų pasekmių tiem draugam su
mušti žmonijos priešus fašis
tus. Kuopos Reporteris.

Ketvirtad., Lapkričio 19, 1942

Endicott, N. Y.
Sovietų Sąjungos medikaloi 

pagelbai didelis parengimas— 
Turkey Dinner,—įvyks lapkr. 
21 d., 7:30 vai. vakare, En
dicott Johnson Diner. Šį dide
lį parengimą ruošia Medical 
Aid Komitetas. Vakarienės ti
kietai yra pardavinėjami po 
vieną dolerį.

E. J. čeverykų kompanija 
duoda veltui Diner ir 100 do
lerių pinigais. Bus graži prog
rama ir geri kalbėtojai. Lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

— Jūsų ekscelencija! Kur jie mane va
ro? Aš visai nekaltas!

Žemas, drūtas žmogelis, plika galva, 
krauju apskretusiu pakaušiu, tarsi pa
mišęs, stengėsi prisiveržti prie važiavu
sio. Generolas žvilgtelėjo į jį, bet tuojau 
nusigręžė, pasilenkė ir pirštiniuotu pirš
tu pakuteno ponios šuniuko pakaklę, šu
niukas išsišiepė. Dama taip pat šyptelėjo 
ir nusijuokė.

Ponas Perjė gavo porą smūgių į krū
tinę ir trečią, skaudžiausią, į smakrą. 
Kareivių dėmesį tuo metu patraukė ki
tas įvykis. Pasinaudodamas proga, kai 
žandarai, kaip žąsys, pamačiusios sveti
mą šunį, pasuko galvas generolo link, 
vienas belaisvių išnėrė kojas iš medinių 
klumpių, peršoko žemą tvorą ir, kaip 
paukštis, leidosi bėgti. Trys-keturi šū
viai nuaidėjo jam iš paskui, bet jis, ma
tyt, nepaliestas, peršoko dar vieną tvo
rą ir dingo.

Vytis nebuvo prasmės. Pagaliau, dide
lis daiktas, ar vienu daugiau, ar mažiau. 
Kas juos čia skaitys. Tik likusieji gavo 
priedui po vieną kitą keiksmą bei smūgį. 
Saulė jau slinko už medžių viršūnių, bet 
oras vis dar buvo nepakenčiamai tvan
kus. Puvėsių kvapas, tarpais lengvesnis, 
tarpais aitriai sunkus skverbėsi iš rūsių 
langų, sodelių ir insurgentų užbarika
duotų, dabar nevykusiai užverstų, apka
sų. Pavargo belaisviai, pavargo ir karei
viai. Elizėjaus aikštėje būrys sustojo pa
silsėti.

Suimtieji, tarsi komandą išgirdę, su
gulė. Vieni gulėjo išsitiesę, pravirom 
burnom, kaip negyvi, kiti susitraukę tu
pėjo, žiūrėdami blausiom akim. Vaikšti
nėjančių paryžiečių būreliai prieidavo 

pasižiūrėti.
Ponas su žila barzdele, su cilinderiu 

ant galvos, paplojo žandarui per petį.
— Puiku, drauguži! Geras grobis jums 

teko. Bet kodėl jūs juos varote laisvus? 
Surišti juos reikia, grandinėmis sukau
styti! Prieš pusvalandį pro čia pravarė 
vieną būrį, bet jie visi buvo viena virve 
surišti. Kaip kregždės ant telefono lai
do—ha, ha, ha! Gusarai turi rimbus — 
jie įgauna visai kitas kojas.

Jis išsiėmė sigarą ir prisilenkė pažiū
rėti iš arčiau. Žilas, susirietęs senukas, 
nenuleido nuo jo savo vienintelės, užpū
davusios akies. Antroji buvo užrišta ne
švaria, raudona skarele. Staiga pasilen
kusiojo veidas ligi pat cilinderio briaunų 
nutvisko tamsia raudone.

— Niekšai, valkatos! Plėšikai su visais 
savo Deleklizais, Demulenais, Vermore- 
liais ir Varlenais priešaky! Raudonu 
skuduru apsirišęs! Begėdis! Jis dar da
bar juokiasi iš mūsų!

Su apkaustytos lazdos galu jis sten
gėsi išdurti ir paskutinę senuko akį, bet 
nepataikė. Tik raudonas ruožas pasiliko 
pilkame senuko veide, žandarai juokda
miesi pastūmėjo poną į šalį.

Panelė, su aukštomis kulnimis, su skė
čiu ant peties, striktelėjo, kaip ožka, vie* 
toje. Paraudusi, taip pat kaip jos tėtis; 
ji rėkė:

— Kur jūs tuos šunis vesite? Iššaudy- 
kit juos čia pat vietoje!

Tokio patriotizmo sujaudintas, žanda
ras pridėjo ranką, prie kepurės.

— Mielu noru, madamuazel. Bet viskas 
turi įvykti savo laiku. Šios pabaisos mir
ties nebijo. Kulką jie praryja, kaip bur
žujišką triufelį.

Panelė nurimo. Jos akyse sublizgėjo 
ašaros.

— Kaip gaila! Aš dar niekuomet ne
mačiau, kaip šie šunys miršta.

Antroj gatvės pusėj vaikėzų ir pros
titučių būrys švilpė ir į belaisvius svai
dė purvą ir smėlį. Sargybiniai piršto ne
pajudino, kad juos apsaugotų.

(Bus daugiau)

Delegatus Renka Jaunų ir 
Senų Organizacijos

LDS Jaunimo kuopa, Red
wings, Brighton Parke, išrinko 
tris delegatus' į Chicagos lietu
vių draugijų konferenciją, ku
ri bus sekmadienį, lapkričio 22, 
Dariaus-Girėno salėj.

Delegatais išrinkta šie:
Anthony Urbikas,
Jessie Shaiko,
Frank Vesely.
Bridgeporto Moterų Kultū

ros Kliubas, kuris laikė susi
rinkimą seredos vakare, taip
jau išrinko penkias delegates.

Moterų kliubo delegatės bus 
šios:

L. Matuzienė,
V. Grigienė,
A. Trijonienė,
T. Paulauskienė ir
E. Kukuraitienė.
Kiek pirmiau LDS 53 kuo

pa išrinko net 11 delegatų.
Išrinko ir eilė kitų organiza

cijų.
Apie 40 žmonių dalyvaus iš 

unijų, kuriose yra daug lietu
vių. Rodos bus iš 13 unijų at
stovų.
Moterų Organizacijos Turės 
Didelę Atstovybę Chicagos

Lietuvių Konferencijoj

Jau pirmiaus buvo pranešta, 
kad Moterų Sąryšis išrinko 
tris delegates į Chicagos lietu
vių draugijų konferenciją, ku
ri bus lapkričio 22, Dariaus-Gi
rėno svetainėje.

Taipgi Bridgeporto Moterų 
Kliubas išrinko penkias dele
gates.

Roselando Moterų Kliubas 
taipgi išrinko delegates, taip ir 
Ciceros Moterų Kliubas.

Gauta žinių, kad lietuvių 
Mezgėjų Kliubas, kuris mezga 
sveterius ir kitokius drabužius 
SSSR ir Amerikos kareiviams, 
irgi išrinko dvi delegates: 
Alice Jonikienę ir Sofiją Ma
žeikienę.

Smagu, kad moterys rūpina
si konferencija, renka delega
tus.

Konferencija bus labai svar
bi—už didesnes karo pastan
gas, už didesnį rėmimą prezi
dento Roosevelto karo progra
mos. R.

Kultūriečiu Kliubas Smar- 
M

kiai Bruzda

Lapkričio 11 d., Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubo mitingas buvo nepapra
stai skaitlingas. Kliubas dabar 
turi suvirš šimto narių ir tą 
vakarą mažai iš jų likosi na
mie.

Ūpas pas visas nares veikti 
del savo kliubo irgi labai ge
ras. Jokio vargo nebėra mūsų 
kliube renkant reikalingas ko
misijas arba delegates. Tai la
bai gražu, kad moters šiais ka
ro laikais negaišina laiko, bet 
tuojaus apsiima bile darbą.

Sovietų Sąjungos 25-kių me
tų sukaktuvių parengime apsi
ėmė dirbti apie šešios; savo pa
rengime lapkričio 22-rą apie 11 
narių apsiėmė dirbti. Galima 
tikėtis gerų pasekmių.

Į Chicagos Lietuvių Pergalės 
Konferenciją lapkričio 22 d. iš
rinkta penkios delegatės. Kliu
bas konferencijai paaukavo $5.

Finansiniai kliubas iki šio 
mitingo stovėjo prastokai, 'bet 
kada tapo priduota nuo paren- 
gimėlio pelnas ir mokests už 
choro dainavimą parengimuose, 
iždas ir vėl dasipildė. Nutarta 
ir vėl rengtis prie mažesnio 
parengimo, būtent maskaradų 
šokių. Išrinkta komisija iš vei
klių narių, tad turės būti įvai

rus ir duoti kiek pelno. Kliu
bas nuolatinių išlaidų turi po 
$5 kas savaitė; moka choro mo
kytojai, tad prisieina nuolat 
rūpintis, kad iždas neištuštėtų.

Nar.
Dalyvaus Pergalės 

Konferencijoj

Lapkričio 2 d. įvyko LDS 76 
kp. susirinkimas. Po valdybos 
ir komisijų raportų skaityta 
laiškai.

Pirmas laiškas nuo Lietuvių 
Kultūros ir Meno (Radijo) 
Kliubo. Nutarta prisidėti ir pa- 
simokėti $5 metinę duoklę.

Antras laiškas nuo Rusų 
Karo Pagelbos lietuvių komi
teto. Tam tikslui iš iždo paau
kauta $5 ir ant blankus nariai 
suaukavo $16.75.

Trečias laiškas buvo nuo 
“Vilnies”, raginant užsirašyti 
1943 metų Kalendorių. Nutar
ta tuojaus užsisakyti 25 eg
zempliorius, o kaip greitai iš
platinsime — paimti daugiau.

Raportuota, kad kuopa turi 
vieną ligonį, tai draugė Grinie
nė. Jai kiek laiko atgal pada
ryta sunki operacija. Dabar d- 
gė Grinienė randasi namuose, 
3450 So. Rockwell, ir patenki
nančiai sveiksta. Linkime jai 
kuogreičiausia visiškai pasvei
kti.

Į Chicagos Lietuvių Pergalės 
Konferenciją, kuri įvyks šio 
mėnesio 22 d., Dariaus-Girėno 
salėj, išrinkta 5 delegatai.

Metinis Bankietas

Metinis mūsų kolonijos ban
kietas įvyks šeštadienį, lapkri
čio 21 d., Hollywood svetainėj. 
Prasidės 7:30 vakare; vakarie
nę duos lygiai 8 vai.
LLD 92 kp. Išrinko Atstovus j 
Lietuvių Pergalės Konferen
ciją ir Aukavo Sovietų Ka

ro Pagelbai $5.00

Lapkričio 9 d. įvyko mūsų 
kuopos susirinkimas. Nariai 
aptarė daug 'bėgančių reikalų. 
Mat, jau ruduo, tai visoki pa
rengimai.

Nuo Naujų Metų parengimo 
pranešta, kad apskričiai atsisa
kė Cicero j Liuosybės Svetainėj 
rengti, tai nariam dar nebuvo 
aišku. Nutarta per kuopą atsi
klausti apskričių, ir jei atsi
meta, tai rengti bendrai cice- 
riečių vakarą, nes svetainė pa
imta.

Išdalinta nariam tikietai nuo 
lietuvių apvaikščiojimo Sovie
tų 25-metinės sukakties kon
certo ir paaukauta $5.00.

Išrinkta atstovai į Lietuvių 
Pergalės Konferenciją.

Gruodžio 13 d. įvyks bendrai 
organizacijų vakaras. Bus sta
toma veikalas “Atvažiavo su

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausimai ir atsakymai; 
lietuvi^ ir anglų kalbose, j 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
vės” knygyne.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentejusiems 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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SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už'egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

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

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

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c. '• • • • ( • •
Vokiškieji Grobikai — Mirtini 

Lietuvių Kultūros Priešai
PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS

Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.
Puslapių 82. Kaina 10c.

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

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

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

. Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Sužalota Dar Du Japonų Laivai; Amerikiečiai ir 
Australai Stumia Japonus Atgal Nauj. Guinejoj
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, Egiptas, lapkr. 17. — Jungtinių Valstijų 
komandos pranešimas iš Vidurinių Rytų:

Jungtinių Valstijų orlaiviai vakar apžvalginėjo ir 
sergėjo priekines sritis Vakarinėje Dykumoje; nesu
sidūrė su jokiu priešų orlaiviu.

AUSTRALIJA, lapkr. 17. — Generolo MacArthuro 
štabo pranešimas:

SALIAMONO SALOS:
Buin-Faisi. — Didieji Jungtinių Tautų bombanešiai 

atakavo japonų laivus, sužalodami vieną priešų naikin
tuvą ir vieną transporto laivą.

NAUJOJI GUINEJA:
Buna Sritis. — Mūsų kariuomenė sparčiai grumiasi 

pirmyn iš dviejų šonų. Japonai nuolat traukiasi atgal. 
Mūsų oro jėgos be pertraukos per dieną atakavo prie
šus.

Su Dideliais sau Nuostoliais Naciai Pasivarė Kiek 
Pirmyn Dviejuose Sektoriuose; bet Kaukaze 

Sovietai Užkariavo Aptvirtintus Punktus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 18. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 17 d. kovėsi su priešais 

Stalingrado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir į pie
tų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze).

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atrėmė skait
lingas hitlerininkų atakas. Vienoje fabrikų vietovėje 
mieste vokiečiai pastūmė mūsų kariuomenę atgal po 
dviejų dienų kautynių. Per dieną, pagal dar nepilnus 
skaitmenis, vokiečiai prarado apie 1,000 savo karių, 
užmuštų ir sunkiai sužeistų.

Mes sunaikinome 60 vokiečių trokų, penkias kanuo- 
les, 15 mortirų, 28 kulkasvaidžius ir 10 priešų fortukų. 
Vienas mūsų puskarininkis prieštankiniu šautuvu nu
kirto žemyn vokiečių bombanešį.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuome
nės daliniai gynė savo pozicijas ir vedė artilerijos dvi- . 
kovą su priešais. Vieno mūsų dalinio kariai užmušė 
75 hitlerininkus, kurie statė spygliuotų vielų skerspai- 
nes. Vieno mūsų dalinio artileristai sudaužė septynis 
priešų fortukus ir apsitvirtinimus žemėje, sunaikinda
mi juose buvusius hitlerininkus, du didžiuosius kulka
svaidžius, vieną bateriją mortirų ir nušluodami du bū
rius vokiečių pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė kariuomenė darė 
veiklius žygius. Vienas mūsų būrys padarė ataką ir 
išvijo vokiečius iš aptvirtintų pozicijų miesto I srityje. 
Mūsų tankistai sužalojo ir padegė penkis priešų tankus 
ir sunaikino apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Nelaisvėn paimti priešų kareiviai iš Tryliktos vo
kiečių tankų divizijos, 93-čio motorizuoto pulko ir 43- 
čio motorinių dviračių bataliono pasakė apie didelius 
nuostolius, kuriuos nukentėjo jų divizija pastaruosiuo
se mūšiuose. Daugelyje jos kuopų teliko tik po 10 
iki 15 vyrų, o visi kiti užmušti bei pavojingai sužeisti.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse viename sektoriuje vo
kiečių pėstininkai su parama iš oro mėgino pralaužti 
sovietines apsigynimo linijas. Šiame mūšyje buvo su
naikinta apie 400 hitlerininkų..

Viename Volchovo fronto sektoriuje (į pietus nuo 
Leningrado) du pulkai priešų pėstininkų atakavo mū
sų poziciją, stengdamiesi atgriebt vieną apgyventą vie
tą, užimtą mūsų kariuomenės. Sovietiniai kovotojai at
rėmė šešias priešų atakas ir nušlavė apie pulką hitle
rininkų. Vakarop priešai, atsigabenę pastiprinimų, dar 
kartą atakavo po priedanga savo artilerijos ir mortirų 
smarkios ugnies.

Priešams tada pavyko įsiveržt į tos vietos pakraš
čius. Mūsų kariuomenė veda įtūžusius mūšius gatvė
se.

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

A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 1752
J. Bakšys, Worcester, Mass................................... 1432 .
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1133
S. Puidokas, Rumford, Me................... *................. 883
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 728
J. Blažionis—R. čiulada, Lowell, Mass......................684
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............................... 658

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 594
P. Žirgulis, Rochester, N- Y...... 575
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, 

561 
552 
506

N. J...........................................
V. J. Stankus, Easton, Pa. ..
J. Yaskevičius, Hudson, Mass.
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 460
Baltimore Vajininkai .........  435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432 
J. Burba, So. Boston, Mass  318 
Geo. Shimaltis, Montello, Mass. 307
8. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 282
J. Bimba—J. Matačiūnas, •

Paterson, N. J.......................... 253
J. Margaitis, Windsor, Conn .... 240 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 233 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 228 
J. Striška, Sudbury, Canada .... 210
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 208
J. GavSnaviduSj So. Boston, 202

192

186
175
164
159
156
154

J. Grybas, Norwood, Mass........
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y. ..... ...............
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
M. Urba, Easton, Pa. ........ ......
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.........
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
A. Marshall, Torrington. Conn.
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 154
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 154 
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 

Kalvelis, Bridgewater, Mass. 
Kupstas, E. St. Louis. Ill....

Navikas, Haverhill Mass. 
Buknys, Brooklyn, N. Y. ......
Mažeika. Pittsburgh, Pa......

A. Totorėlis, Hartford, Conn....
Geo. Urban, Braddock, Pa..........
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

• Mass......... ...... —........104

A.

P.

144
132
130
122
118
108
108

Tik Laikinai Susitarta su 
Admirolu Darlanu, Pareiškė 

Prezidentas Rooseveltas

vakarais lankąs kokią ten 
technikos mokyklą. Visas lai
kas pilnai užimtas—nebeliko 
nei susirinkimams, nei rašinė
jimui.

So. Boston, Mass

(Tąsa nuo l-mo puslapio)
Alžyrijoj ir Morokkoj. O 
toks laikotarpis būtų su
gaišinęs mūsų susitelkimą 
atakai iš vakarų pusės prieš 
Tunisą ir, kaip mes tikimės, 
prieš Tripolį (Libijoj).

Kiekviena gi sugaišties 
diena būtų leidus vokie

čiams ir italams sudaryt 
stipresnių pasipriešinimų.

Reikia taipgi pastebėt, 
kad francūzų kariuomenė, 
komanduojama generolo Gi- 
raudo, jau veikia prieš 
priešus Tunisijoj ir kovoja 
petys petin su Amerikos ir 
Anglijos kariais dėlei savo 
krašto išlaisvinimo.

Admirolo Darlano pareiš
kimas tiek patarnavo, kad 
mums nereikėjo gaišuoti 
‘apvalymui’ (nuo Vichy 
Francijos karių). Laikinai 
buvo susitarta su admiro
lu Darlanu vien tiktai kas 
liečia vietinę padėtį.
PREZ. ROOSEVELTAS 
REIKALAUJA IŠLAIS

VINT VISUS ĮKALINTUS
AŠIES PRIEŠUS

Aš prašiau išlaisvint 
šiaurinėje Afrikoje visus 
asmenis, kurie buvo įkalinti 
už tai, kad jie priešinosi 
nacių pasišokimams užvieš- 
pataut pasaulį, ir aš parei
kalavau panaikint visus to
kius tenaitinius įstatymus 
ir įsakymus, kurie buvo į- 
kvčpti naciškų valdžių ar
ba nacių ideologų. Praneši
mai rodo, kad francūzai 
šiaurinėje Afrikoje pirmon

vieton stato bendro fronto 
sudarymą prieš bendruosius 
priešus, atidedami antron 
vieton visus politinius klau
simus.

O busimąją Francijos val
džią įsteigs ne koks asmuo 
pačioje Francijoje ar jos 
užjūriuose, bet patys fran
cūzai
Tautų pergalė 
juos.”

kuomet Jungtinių 
išlaisvins

Viskas, žinoma, gerai, visa 
tai reikalinga; reikia dirbti, 
reikia amatų lavintis. Bet tik 
tas negerai, kad tam viskam 
nepadėta jokių ribų.

Reikėtų, mano supratimu, 
taip sutvarkyti tą vakarinį 
mokslą, jog vis tiek dar liktų 
ir laiko ir energijos plunksnos 
darbui.

Savo literatūrinį talentą am
žinai palaidoti nereikėtų. Iš to 
nebus naudos niekam.

Binghamton, N. Y
Kovojantieji Prancūzai Pa

sitenkinę Roosevelto 
Pareiškimu

London. — Kovojantieji 
Prancūzai, vadovaujamieji 
generolo de Gaulle, yra pa
sitenkinę prezidento Roo
sevelto pareiškimu, kad A- 
merikos armijos komandie- 
rius gen. Eisenhower tik 
laikinai ir tik vietiniais rei
kalais susitarė su admirolu 
Darlanu ir kitais buvusiais 
Vichy Franci j os elementais 
Šiaurinėje Afrikoje.

zmo-

Lietuvių Žinyčios Bankietas
Šią savaitę sukanka Lietuvių 

žinyčiai 18 metą jos darbuo
tės tarpe lietuvių Massachu
setts valstijoje. Daug ką gali
ma pasakyti apie jos pasidar
bavimą tarpe lietuvių, viso
kiuose jų reikaluose. Kuomet 
buvo užviešpatavus depresija, 
žinyčios valdyba ir ministeris 
nemažai pasidarbavo gelbėda
mi lietuvius visais būdais. 
Kuomet tarpe lietuvių užvieš
patavo fašizmas, ji buvo pir
ma So. Bostone, kuri kovojo ir 
tebekovoja prieš nuožmius fa
šistus. žinyčios nariai ir mi
nisteris yra nemažai pasidar
bavę sustiprinimui lietuvių pa
žangių jėgų atmušti fašizmo 
epidemiją tarpe lietuvių. Taip
gi nemažai visi jos nariai pri
sidėjo prie rusų šelpimo fon
do. Visais būdais kalbant, ži
nyčios veikimas buvo gražus ir 
yra naudingas lietuviams.

Kuomet žinyčios nariai ir 
jos draugai rengiasi švęsti 
18 metų sukaktį jos darbuo
tės tarpe lietuvių, aš patariu 
kiekvienam lietuviui ateiti į

jos bankietą, kuris įvyks sek
madienį, lapkričio 22 d., š. m., 
6 vai. vakare, Lietuvių žiny- 
čios name. Yra žinių, kad va
karienė bus labai skani ir pil
na visokių gardumynų. Taipgi 
bus gera programa, susidedan
ti iš dainų, profesijonalų kal
bėtojų ir pagalios baigsis šo
kiais.

Todėl visi pažangūs lietu
viai dalyvaukite šioj žinyčios 
iškilmingoje šventėje. Parem
kite jos veikimą ir jos bankie- 
ta. Southbostonietiš.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks

iu lūs ir krajavus 
■į sudarau su ame- 
Drakoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir 
^padidinu tokio 
Fi dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Gl^enmore 5-6191
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KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi.)

sidarė, kodėl neberašinėjate*?
Viena priežastis, dirba nuo

latos. Bet lieka vakarai. Deja,

Ligoniai Mūsų Mieste
Serga drg. C. žolynienė. Bu

vo išvežta į ligoninę, bet kiek 
pagerėjus, vėl sugrįžo namo 
ir vaikštinėja po biskelį.

Serga drg. K. Kapičiauskas, 
randasi ligoninėje Johnson 
City.

Abu yra progresyviai 
nes. Aplankykime juos.

Linkiu greito pasveikimo 
abiem ligoniam.

Nesveikauja drg. N. Gar- 
nienė.

Pasveiko draugė Barzdevi- 
čienė, kuri išsirgo ilgoką lai
ką. Linksma ją matyti sveiką.

Eina sveikyn drg. G. Sleso- 
raitis, kuris nesijautė gerai 
per gana ilgą laiką.

J. K. Navalinskienė.

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
/UIT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

• Vietos ir importu o-
• tos degtines ir vy-
• nai, geriausią bra-
• vorą alus ir ėlius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

1

48
48
48

bių 
tyti 
ba.

24
24
24
24
24
24
24
24
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

Naujojoj Guinejoj ame
rikiečiai ir anglai stumia 

japonus vis atgal.

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

susirinkimas 
2 vai. dieną, 
namuose, 15 
visus narius

Gazolinas paprastiems 
automobilistams rytinėse 
valstijose nuo lapkr. 22 d. 
bus apribotas trimis galio
nais iš viso per savaitę.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį su šokiais. įvyks šeš
tadienį, lapkr. 21 d., Kliubo patal
pose, 408 Court St. Pradžia 8 v. v. 
Kliubiečiai kviečia visus lietuvius, 
vietinius ir iš apylinkes dalyvauti ir 
smagiai vakarą praleisti, prie geros 
muzikos pasišokti. —■ J. Wizbora.

(272-273)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, lapkr. 22 d., 3 vai. 

dieną, Elk’s Auditorium, įvyks ap- 
vaikščiojimas Sovietų Sąjungos 25 
m.^sukakties. Bus žymūs kalbėtojai, 
gražus programas. Įžanga 35c. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti.

(272-273)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

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

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. 

įvyks 22 d. lapkričio, 
sekr. O. Shembcricnės 
Front St. Kviečiame
susirinkti, nes yra labai daug svar- 

reikalų aptarti ir kuopą pasta- 
į geras vėžes veiklos. — Valdy- 

(272-273)

. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

'4
4

Anglai Nuvijo Fašistus 
Dar 80 Mylių Atgal

Cairo, lapkr. 18. — Ang
lų kariuomenė, besivydama 
bėgančius vokiečius ir ita
lus Libijoj, pasiekė punktą 
už 70 mylių nuo prieplaukų 
miesto Bengazi, nužygiuo
dama dar 80 mylių pirmyn 
prieš fašistus.

MOBILIZUOJAMA ISPANI- 
. JOS KARIUOMENĖ .

Berne, Šveic., lapkr. 18.— 
Pranešama, jog Ispanija 
pradėjo mobilizuot savo ar
miją. Diktatoriaus Franko 
valdžia sako, kad atsargu
mas reikalauja priruošti Is
panijos kariuomenę bet ko
kiem įvykiam.
Naciai Spėja, kad Ispanija 

prieš Talkininkus Mobi- 
lizuojasi

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 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai ...... ...
M. Slekienė, Gardner, Mass......
A. Venskevičienė, Cambridge, 

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

M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
Kelmelis, Torrington, Conn. ! 
Šolomskas, Brooklyn, N. Y. :

E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa. !
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. !
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ !

Jočionis, Detroit, Mich.........
Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... :
Kaulinis, Maspeth, N. Y........ !
Barkus, Ozone Park, N. Y. I

- ^Laisvės’1 Administracija,

94
92
84
84
77
72
63
60
60
58
56
48
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MONTELLO, MASS.
Lapkr. 21 d., šeštad. vakare įvyks 

nepaprastas parengimas. Bus šokiai 
prie Stephens orkestros ir laimėji
mas 5-kių gyvų kalakutų (Tur
keys). Rengia LLD 6 kp. Pusė pel
no bus skiriama karės reikalams. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga už tą patį 
laimėjimo tikietą. Malonėkite ateiti 
į LTN svetainę. — Komisija.

(272-273)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Proga matyt žingeidžius judamus 

paveikslus. Ruošia LDS 168 kp. Bus 
rodoma filmos iš Kauno, iš Lietuvių 
amerikiečių gyvenimo, iš Raudono
sios Armijos karo lauko. Paveiks
lus rodys J. Klimas. Pradžia 8 v. v. 
įžanga, suaugusiems 40c, vaikams 
20c. Kviečiame dalyvauti. (272-273)

ROCHESTER, N. Y.
Nepaprastai įdomios prakalbos, 

įvyks sekmad., 22 d. lapkr., 2 vai. 
dieną. Gedemino salėje, 575 Joseph 
Ave. Kalbės D. M. Šolomskas, vie
nas iš “Laisves” redaktorių. “L.” 
skaitytojai prašomi pranešti savo 
pažįstamiem, kad dalyvautų prakal
bose. — Kom. (272-273)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvįrtadienį, 
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)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, lapkr. 19 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da* 
lyvaukite visos susirinkime, atsi
veskite ir naujų narių.—P. Walant, 
org. 270-272)

BAYONNE, N. J.
Nepraleiskite progos pamatyt 

“Tanya,” tai yra Sovietų Sąjungoje 
gamintas judis. Bus rodomas, Li
berty Hali, 329 Broadway, penkta
dienį, lapkričio 20 d., 8:30 v. v. 
įžanga, su taksais, 38c. Užkviečia
Rengėjai. ■ — —' (271-273)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberini

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinam 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 dvi koplyčios duo
damos MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110
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New Žinios
*

PABALIUOS KULTŪRINE TARYBA 
PASIBREŽUS DAUG VEIKTI

SUSITUOKĖ
Lapkričio 16-tą susituokė J.

V. armijos korporalas Frank

Karių Baliui Ateina 
Dovanų

Mūsų Karys Venta-Kul- 
kosvaidininkas; Jis 

Yra Kentukyje

Pabaltijos tautų organizaci
jų konferencija, įvykusi spa
lių 27-tą, New Yorke, išklau
sius valdybos raportų iš pra
eities veikimo, pasibrėžė pla
nus dar platesniam veikimui 
ateityje, nors ir praeitis buvo 
graži, kaip matysime iš ra

miai jos patikrintą raportą, jog 
nuo pereitos konferencijos iki 
šiai įplaukų turėta $832.82, iš
mokėta $840.44. Pereitų me
tų balansas buvo $42.62, da
bar turima ižde $35. Nuo pra
mogų gautas pelnas išaukau- 
ta — Rusijos Karo Pagalbai

portų.
A. Bimba, tarybos (Baltic - 

American Cultural Council) 
pirmininkas, davė konferenci
jai peržvalgą tarybos tikslų, 
kokiais jie buvo nustatyti laike 
įsteigimo tarybos prieš trejetą 
meti] ir panaujinami metinėse 
konferencijose, dayvaujant es
tų, finų, latvių ir lietuvių or
ganizacijų atstovams. Origina
lia tikslas, sakė jis, buvo kul
tūrinė kooperacija ir sveturgi- 
mių teisių gynimas. Vienok 
dabar, kuomet visa kultūra ir 
teises visų žmonių naikinamos 
nacių-fašistų Ašies ir gręsia 
visiems juoda reakcija ir ver
gija, taryba siekia atlikti sa
vo pareigą rėmime karo prieš 
fašizmą ir atmušti visokias šu- 
lerystes priešfašistinių elemen
tų, veikiančių tarp tų keturių 
tautų kilmės žmonių Ameriko
je.

C. Dirba, tarybos sekreto
riaus padėjėjas pranešė, kad 
bėgiu apie 11-kos mėnesių nuo 
anos konferencijos iki šios su
ruošta dvi pramogos: koncer
tas vasario 14-tą ir piknikas 
birželio 14-tą. Pasiųsta rezo-

$212.90, Sveturgimių Apsau
gos Komitetui $51.35, Ameri
kos Raud. Kryžiui $30.90.

Konferencija priėmė rezo
liucijas: prezidentui Roosevel
tui, pasisakant už antrą fron
tą Europoje; prez. Rooseveltui 
ir valstybės sekretoriui Hull, 
prašant uždaryti pronaciškas 
penktakolonistų agentūras; S. 
S. ambasadoriui Litvinovui, 
pasveikinimas Sovietų Sąjun
gos jos 25 metų sukaktyje.

Planai Ateities Veikimui
Nutarta vėl surengti šaunų 

koncertą vasario 13-tą. Orga
nizacijos prašomos nerengti 
savų atskirų pramogų tą die
ną. Taipgi nutarta surengti ki
tą pramogą vasaros sezonu.

Užginta sumanymas išleidi
nėti buletina mobilizavimui 
Pabaltijos kilmės amerikonų 
rėmimui karo pastangų, taipgi 
atmušimui p e n k takolonistų 
propagandos.

Nutarta, kad šios konferen
cijos delegatai veiktų savo or
ganizacijos atstovais taryboje 
iki sekamos konferencijos, da
lyvautų praplėstuose tarybos

Yakštys su Anne Wagnis. Su
tuoktuvės įvyko Brook lyno 
Miesto Salėj. Jaunųjų palydo
vais buvo Prano brolis Anta
nas, kuris tarnauja J. V. Pajū
rio Sargyboje, ir josios sesutė 
Olga Wagnis (Vaznytė). Po 
sutuoktu vili jaunieji išvyko — 
ne mums žinoti kur — vedy
biniu] atostogų iki Pranui reiks 
lapkričio 25-tą grįžti tarnybon 
Dėdei Šamui, o Anei — LDS 
Centro raštinėm

Pranas yra sūnus Motiejaus 
ir Marijonos Yakščių, uolių 
Laisvės- skaitytojų ir rėmėjų, 
gyvenančių 86-08 76th St., 
Woodhavene. Mokyklos lan
kymo laiku protarpiais Pranas 
yra dalyvavęs lietuvių jauni
me. Civiliniame gyvenime iš 
užsiėmimo buvo chemikas iki 
šalis pašaukė svarbiausiai pa
reigai — ginkluotai! būryn 
kovotojų prieš fašizmą.

Anė yra duktė Petro Vaz- 
nio, pastaruoju laiku dirban
čio Laisvės įstaigoj. Jinai au
gus ir LDS eilėse veikimą pra
dėjus Maine valstijoj, iš kur 
buvo atkviesta dirbti LDS raš
tinėj. Ji veikliai dalyvauja 
LDS jaunime, pastaruoju laiku 
yra viena iš trijų Laisvės ang
liško skyriaus vedėjų ir turi 
kitų svarbių pareigų, kuriose, 
mes tikimės, ji su dar dides
ne energija darbuosis toliau, 
nes kova už greitesnę pergalę 
ant fašizmo jai reikš ir grei-

Lietuvių karių pasveikini
mui balius, rengiamas šio šeš
tadienio vakarą, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
kaip rodo vėliausi daviniai, tu
rės būti visapusiškai įdomus ir 
sėkmingas.

Atsižvelgiant i daugius viso
kių rinkliavų pastaruoju laiku, 
oficialių prašytojų dovani] 
šiam baliui nebuvo siųsta nei 
pas biznierius, nei pas šiaip ge
ros valios žmones, visuomeniš
ko darbo rėmėjus. Tačiaus ba
liaus komisijai jau yra atnešta 
dovanų — pinigais ir prie vai
šių stalo ir baro vartotinų pro
duktų, taipgi naudingų daik
tų pardavimui iš varžytinių ir 
išleidimui. Turintieji gražių 
nuliekamų daiktų arba galiu-j 
tieji pagaminti skanėsių ir iš- 
galintieji jais apdovanoti ba
lių, tą padaro liuosnoriai, nes 
visi įvertina šio baliaus bro
lišką, solidarišką tikslą. Nes, 
kasgi galėtų būti smagesnio, 
kaip pasveikinti savo draugus 
karius šventėmis, pasveikinti 
juos vardu masinio, organi
zuoto judėjimo.

Dovanų davėjai malonės at
leisti, kad jų vardai neskel
biami. Visi bus paskelbta vie
nu sykiu, po baliaus.

Apie gražią dainų ir muzi
kos programą daugiau matysi
te ryt dienos Laisvėje.

šiomis dienomis R. Mizara 
gavo laiškutį nuo Laisvės 
spaustuvės techniko, Povilo 
Vincento Ventos, prieš dvi sa
vaites išėjusio į Amerikos ka
riuomenę. Jis yra Brickenridge 
Kempėje, Kentucky valstijoj 
(adresas: Pvt. Vincente Ven-j 
ta, Co. L.—390th Inf. C.O.P. 
98 Camp Brickenridge, Ky.). 
Karys Venta rašo:

vau labai užimtas, todėl nega-; 
Įėjau parašyti. Dabar jau esu 
paskirtas į savo vietą prie kul
kosvaidžių (machine guns), 
tai turiu pastovią vietą, iki ap
mokius, kaip valdyti tą gerą ir 
modernišką Amerikos mašiną. 
Ji daug padės prie pagreitini
mo pergalės ir išlaisvinimo 
Lietuvos.

“Sveikinu visą Laisvės per
sonalą, taipgi LDS Centro raš-' 
tinęs tarnautojus, Aido Cho-! 
rą ir visus geruosius laisvle- 
Čius.

“Pvt. P. V. Venta.”

Red. Pastaba. — Mūsų Po
vilas pasakodavo, kad jis jau 
būdamas Ispanijos kare turėjo 
nemažai supratimo apie val
dymą kulkosvaidžio. Matyt, 
dėl to jį ir Dėdė Samas pasirį- 
žo padaryti pirmos rūšies kul
kosvaidininku.

Mrs. Inez Cheyne, 210 St. 
James Place, nuteista nuo 2 
iki 3 metų kalėjimai! kaltini 
mu pasisavinus $30,000 iš Pro
vident Izoan Society, kur ji 
dirbo;

A

liucijos prieš nacių - fašistų 
žiaurumus užgrobtų kraštų 
žmonėms, už skubesnį teikimą 
pagalbos Sovietų Sąjungai 
įrankiais ir medžiagomis, prieš 
diskriminaciją, už paliuosavi- 
mą Earl Browderio, pasveikin
ta Visų Slavų Kongresas ir So
vietų Sąjunga metinėj sukak
tyje karo prieš fašistus užpuo
likus. Susirinkimų laikyta dau
giau dviejų per mėnesį.

J. E. Gužas, .iždininkas, iš
davė knygų peržiūrėjimo ko-

posėdžiuose. Pasiųsti dalyvėms 
organizacijoms šios konferen
cijos tarimus.

Į tarybą išrinkti J. Leponis,
J. E. Gužas, L. Belte, F. Blash- 
ge, C. Dirba, L. Enequist, L 
Merkson, M. Nukk, G. Sepp,
K. E. Heikkinen ir M. Perko- 
la, paliekant dar vieną atsto
vą gauti nuo finų organizaci
jų-

Konferencijai pirmininkavo 
M. Nukk, sekretoriavo L. Bel
te. N.

tesnį sugrąžinimą mylimo.
Geriausios kloties jaunave

džiams ! D-ė.

Mirė Adomas Matus

PABALTIJOS TAUTU KONFERENCI
JOS REZOLIUCIJOS

Konferencijoj, kurioj atsto- 
\auta didžiojo New Yorko lie
tuvių, latvių, suomių ir estų 11 
organizacijų, spalių 27-tą, š. 
m., priimta ir atatinkamai pa
siųsta sekamos rezoliucijos:

Prezidentui Rooseveltui
Būdami dalimi namų fronto, 

kuris yra svarbu ekonominiai, 
politiškai ir militariškai visais 
atžvilgiais į visuotiną rėmimą 
karo, mes šiuomi pareiškiame 
savo pasiruošimą daryti ir 
duoti viską už tuojautinį ati
darymą Antrojo Fronto prieš 

( Hitlerį Europoje, kurį žmonės 
Finliandijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos, kartu su kitų Hit
lerio pavergtų kraštų žmonė
mis, rems iki pergalės ar mir
ties. Mes pilnai stojame už jū
sų ekonominę stabilizaciją ir 
kitus karui laimėti pasibrėži- 
mus ir mierius.

jus žmonėms, valdžiai ir did
vyriškiems kovotojams Sovietų 
Sąjungos broliškus sveikinimus 
Spalių Revoliucijos dvidešimt 
penkių metų sukaktyje. Jūsų 
didžioji šalis parodo pasauliui 
kaip kovoti ir sumušti nacių 
barbarus ir nušluoti fašizmą 
nuo žemės paviršiaus. Lai 
garbingoji Raudonoji Armija, 
kurios eilėse kovoja desėtkai 
tūkstančių didvyriškų sūnų 
laisvę mylinčių Pabaltijo žmo
nių, neužilgo pajėgia išlais
vinti iš kruvino nacizmo-fašiz- 
mo jungo visus pavergtus 
žmones, įskaitant žmones Lie
tuvos, Estonijos, Latvijos ir 
Finliandijos.

Svarbus Aido Choro 
Susirinkimas

Lapkričio (Nov.) 12 d. mi
rė Adomas Matus, 61 m. am
žiaus. Jo kūnas palaidotas Ar
lington kapinėse, Arlington, 
N. J. Paliko žmoną Uršulę, 
kuri gyvena Kearny, N. J., sū
nų Adomą, dukterį Uršulę.

Pastaraisiais keleriais me
tais Adomas Matus gyveno 
Brooklyne. Jis lankydavo pra- 
albas ir parengimus. Jo svei
kata buvo silpna ir ilgokai 
buvo bedarbis. Mėgdavo ap- 
švietą, daug skaitydavo. Ne 
tik lietuvių kalboje, bet ir 
anglų kalboje literatūros jo ki- 
šeniai buvo prikimšti. Kur tik 
gaudamas, jis skaitė tą litera
tūrą ir turėjo platų žinojimą 
socialiais klausimais.

Adomas Matus buvo tykus 
žmogus. Kaipo darbininkas jis 
buvo klasiniai apsišvietęs, stip
rus rėmėjas organizuoto dar
bininkų judėjimo.

Dr. Edmund J. Gannon, da
bar gaunąs armijoj $50 per 
mėnesį, turi labai daiktišką 
priežastį laukimui karo pa
baigos. Jis paskirtas švietimo 
Tarybos egzaminieriumi su 
$11,000 algos metams. Vietą 
užims karui pasibaigus.

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
B (VALGYKLĄ IR ALINfi) g 
B Rheingold Extra Dry Alus g 
S Didelis pasirinkimas visokių g 
« Vynų ir Degtines g 
» Importuotų ir Vietinių p 
S Kasdien Turime g
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

JUOZAS ZEIDATI
B Savininkas g
| 411 Grand St. Brooklyn |

H

Norėję “Pavandravoti”
Dingusieji iš Staten Islando 

vaikinėliai, bankieriaus sūnus 
Kollmar, 12 m., ir jo draugas 
Stockdale, 16 m., rasti sykiu 
su arkliu ir dviračiu tvarte ne
toli Highland Parko, N. J. Jie 
norėję “pavandravoti.” Vaikus

Prezidentui Rooseveltui Ir 
Valstybės Sekretoriui Hull
Mes vėl kreipiame jūsų aty- 

dą į vis dar tebesančias šio-]
je šalyje agentūras buvusių fa
šistinių valdžių Lietuvos, Esto
nijos ir Latvijos, ir Finliandi
jos dabartinės valdžios, kuri 
buvo ir tebėra instrumentu 
apyseriškos ir defytistų pro
pagandos ir skleidimui pasi- 

'• skaldymo tarp Jungtinių Tau
tų, o atsitikime finų įrankiu 
atviro suokalbiavimo prieš mū
sų karo pastangas; mes atsi-

Ryt vakarą, penktadienį, lap
kričio 20 d., 8 vai. vak., “Lais
vės” svetainėje,, po trumpų 
pamokų, įvyks Aido Choro su
sirinkimas.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes yra labai daug svarbių 
dalykų bėgamais reikalais ap
tarimui, taipgi bus išduota ra
portas iš praeito Aido Choro 
koncerto pasekmių.

Būtinai visi susirinkite .lai
ku.

Aido Choro Koresp.

sugrąžino pas tėvus.

k

šaukiame uždaryti tas agentū
ras ir padaryti galą jų prona- 
ciškai, penktakolonistinei tarp 
mūsų ve klai.

■E

MOTERŲ ATYDA1
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

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

(270-272)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavernas su pilnais 

gėrimo laisniais. Jeigos 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)

Sovietų Sąjungos Ambasa
doriui Litvinovui

Mes siunčiame jums ir per

A

Astoria Play Center, 19th 
St. ir 23rd Drive, Astorijoj, 
šiomis dienomis gaunąs labai 
daug jaunuolių kūno lavinimo 
sportams. Jaunuoliai, sako ve
dėjai, nori pasiruošti kariškai 
tarnybai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė (Storas), 

608 Grand St., Brooklyn, N. Y. Tin
kama vieta. Per daugelį metų buvo 
saliūnas toj vietoj. Renda pigi ir 
savininkas sutaisys kaip kam pa
tiks. A. Rimkūnas.

(269—274)

“Aš jau uniformoje, esu Dė
dės Šamo karys. Sekasi neblo
giausiai, tik kiek blogiau su 
kalba (Venta visai neseniai j 
atvyko į šią šalį, todėl nespė
jo gerai išmokti anglų kalbos. 
—Red.). Lietuvos kariuomenė
je tarnaudamas, turėjau bijo
ti kiekvieno grandinio, o čia 
visi karininkai elgiasi labai 
švelniai ir mandagiai su kiek
vienu kariu ir patys viską dir
ba sykiu su paprastais karei
viais. Dėl to gali didžiuotis 
kiekvienas pasilikęs užfrontė
je ir turi dirbti ką geriausiai 
dėl pergalės, nes ši armija at
neš tikrą pergalę ir aš manau, 
kad negalės nei viename kraš
te užsilikti tie pasiutėliai iš
gverę valdovai fašistai, užsi
lipę ant liaudies sprando — 
toki, kokius man esant Lietu
voje turėjo mano tėvynė (Kai 
Venta buvo Lietuvoje, tuomet 
ten viešpatavo smetonininkai.

—Red.).
“Nuo pereito šeštadienio bu-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Sj

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Štai Geriausias Alus Brooklyn^ 

*^fesa8. --------------------------- ;——————

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

GEORGE KLIMAS—FILMININKAS
Pirmas lietuvis gamina ir rodo kalbančius 

(Sound Film) judžlus

Turi pagaminęs gražių vaiz
dų iš Lietuviško Judėjimo, 
spalvuotų ir ne spalvuotų, kal
bančių ir nekalbančių (Black 
& • White—Sound and Silent).

Per KLIMA galima surengti 
paveikslų rodymą įvairių tau
tų ir viso pasaulio kraštų. 
Klimas veikia su keliom Film 
Distrib. Cos. Jis gali su
teikti paveikslus žemesniom 
kainom, negu kas kitas, jis 
taipgi prisirengęs vykti toli ir 
arti. Taipgi puikiai pagamina 
Balso ar Muzikos rekordu*.

KLIMAS
BROOKLYN, N. Y.

IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE

P. BIELIAUSKAS 
86-38 lllth STREET
RICHMOND HILL, N. Y.

A. BALČIŪNAS
321 CHAUNCEY STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Foxcroft 9-6901

A. Balčiūnas ir P. Bieliauskas
Lietuviai Dažytojai ir Dailydės

Taisome namus ir dažome bei maliavojame 
iš vidaus ir iš lauko. Puikiausiai sulyg vė
liausios estetikos dekoruojam, maliavojam 

arba išpopieruojAm kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO.

Lietuviu Rakandui Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

• •

• Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar •
C

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

VEU’THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAMUI-

: ROBERT LIPTON 701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178 •
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