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šiuo žodžius rašant, parvež-1 
ta iš knygų apdarytojo koks Į 
tūkstantis egzempliorių Lietu-! 
vių Literatūros Draugijos lei- Į 
džiamos knygos AMERIKOS! 
DEMOKRATIJOS S T E IGĖ- i 
JAI. Greit visa bus gatava.

Knyga jau pradėta ALDLD 
kuopoms siuntinėti. Gruodžio1 
mėn. kuopų susirinkimuose! 
nariai .ją gaus.

Neklysiu pasakęs, kad AME
RIKOS D E M O K R ATI JOS I 
STEIGĖJAI yra viena 
blausiųjų knygų, 
Draugijos išleistų, 
labai lietuviams 
kokios mos iki šiol 
Tėję!
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SOVIETAI PAĖMĖ INICIA 
TYV4. STALINGRADO IR 

KAUKAZO SRITYSE
Maskva, lapkr. 19.— So-

svar- 
Literatūros 
Tai knyga, 
reikalinga, 
nesame tu- vietų kariuomenė atėmė iš

vokiečių kelias aptvirtintas 
i pozicijas- pietiniame Stalin

is viso knyga turi 361 pus- gracĮ0 sektoriuje ir’pageri- 
lapius. Joje telpa virs 20 bio- nQ savQ apSįgynįmo linija 
grafijų, — biograf.jų zynuau-;. šiaurvakarius nuo to mie- 
šiųjų Amerikos vvrų ir mote- 1,* v sto 'rų, prisidėjusių prie įkūrimo. ’ . . J rn
mūsų respublikos, mūsų kraš-i I Šiaulių lytus nuo fua-j 
to, jo demokratiniu Įstaigų. . Pse uosto, Kaukaze, raudo-.

, ! narmiečiai išmušė nacius iš 
šią knygą parašė 13-ka au- aptvirtintų punktu, 

torių, — tai bene pirmas to-1 
kis kolektyvinis darbas, — di
delis, gražus darbas, kuriuo, 
tikiu, Amerikos lietuviai ga
lės gražiai pasidžiaugti, pasi-1 
naudoti.

Knygos pabaigoje telpa Ne- i 
priklausomybės Deklaracija ir. 
Jungtinių Valstijų Konstitucija 
su visais pataisymais - pridėč-. 
kais. Iki šiol mes nebuvome tu-i 
rėję tų dokumentų padoriame! 
vertime.

Kaip mes galėjome iki šiol 
gyventi be tokios knygos, sun
ku ir Įsivaizduoti.

šiuo tarpu sovietiniai ko
votojai daro ofensyvius 
veiksmus prieš hitlerinin
kus Stalingrado ir Kauka
zo frontuose.

Nuo spalių pusės iki lap
kričio 4 d. vokiečiai prara
do 50,000 savo kariuome
nės Stalingrado srityje.

(Daugiau žinių iš i 
tų fronto yra 5-me pusla
pyje).

Eb

Didelė Francūzų Armija 
Šiaurinėj Afrikoj Mobili

zuojama prieš Nacius
London. — Francūzų vy-!bus ginkluota naujoviškais 

riausybė Šiaurinėje Afriko-i Amerikos ir Anglijos gink- 
je, užimtoje amerikiečių ir lais.
anglų, mobilizuoja armijon 1() 00() FRANCŪZŲ ATA- 
visus tuos vyrus, kurie pir-1 ------- - - -----------
mą kartą buvo šaukiami !
kariuomenėn 1939 m.

Šiaur-afrikiečių francūzų

KUOJA FAŠISTUS 
LIBIJOJE

10 tūkstančių Kovojančių
jų Francūzų kariuomenės 

Sovie- armB0S daliniai jau veikliai atakuoja vokiečius ir italus
1 r cx ii 4 Jnniin’A nu rivm'Lii'n i n i* n m'n n mim /’nd rxri

"LAISVĖS” VAJUS

TALKININKAI ŽYGIUOJA
PIRMYN PRIEŠ NACIUS

IR ITALUS TUNISIJOJ ..

Dabar kiekvienas ALDLD 
narys, gavęs šią knygą, priva
lo ją perskaityti, — atydžiai 
perskaityti. O tie lietuviai, ku
rie dar nėra Literatūros Drau
gijos nariais, turi jon įstoti ir 
gauti “Amerikos Demokratijos 
Steigėjus.”

“Aš įsakiau išlaisvinti visus 
įkalintuosius Šiaurės Afriko
je žmones — įkalintuosius dėl 
to, *iad jie priešinosi nacių pa-| 
simojimams pasauliui užval
dyti . . .”

Tai prezidento Roosevelto 
žodžiai, pasakyti pareiškime, 
kurį jis patiekė Amerikos 
žmonėms lapkričio 17 dieną.

Tai nepaprastai svarbūs žo
džiai! Prezidentas, vadinasi, 
Įsakė išlaisvinti visus tuos as
menis, kurie yra kovoję prieš 
fašizmą Ispanijoje ir tuos, ku
rie yra kovoję prieš Vichy 
valdžią Francijoje.

Tokių žmonių, tokių kovoto
jų yra kelios dešimtys tūks
tančių. Jie buvo pasiųsti šiau
rės Afrikon ir ten patalpinti 
į katorgas.

Dabar jie bus laisvi. Tie iš j 
jų, kurių sveikata dar ne vi-!
siškai suardyta, norės imti i tieji Ispanijos respublikie- 
šautuvą ir stoti Į Jungtinių! čių ateivių vadai stengiasi 
Tautą ginkluotąsias jėgas. O gauti pagalbos iŠ prez. 
tie, kurių sveikatą bestijiški i Roosevelto ir visų ameriki- 
fašistai jau palaužė, turės bū
ti gydomi.

J. J. Bakšys, worcesterietis, trečioj vietoj. Jis pra
lenkė Stripeiką, Svinkūnienę ir Meisonienę; prisiuntė 4 
naujus skaitytojus ir didelį pluoštą atnaujinimų. Ma
tyt, jis greit pralenks ir pirmuosius du kontestantus.

J. Jaskevičius pašoko punktais. Jo talkininkas 
J. Gaidis iš Maynardo prisiuntė naują prenumeratą ir 
viena atnaujinimą.

ALDLD Moterų 20 kp., binghamtonietės, pakilo 
punktais su pagalba drg. Navalinskienė. Ji prisiuntė 
šešiom savaitėm skaitytoją ir keletą atnaujinimų.

Daugiau atnaujinimų prisiuntė vajininkai J. Margai- 
tis, iš Windsor, Conn., ir A. Dambrauskas, iš Haven- 
hill, Mass.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė naujų preūumęratų:
J. B., iš Bedford, Mass., ir W. Karlonas, iš Maspeth, 
N. Y.

O kaip su Detroitu, Clevelandu ir kitais didmies
čiais, kurie silpnai pasižymi vajuje? Mes vis dar lau
kiame žinių iš ten.

Šiam’ raštui einant spaudon, gavome laiškų, kuriuo
se yra pusėtinai daug gerų pranešimų. Nepamirškime 
—kuo daugiausia naujų skaitytojų!

Dovanų ruožte šiandien yra:
*

Philadelphijos Vajininkai ....................................
K. Žukauskienė, Newark, N. J.............................
J. Bakšys, Worcester, Mass....................................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. ..
A. Stripeiką, Elizabeth, N. J..................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1133
S. Puidokas, Rumford, Me....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn...........
J. Blažioni.s—R. čiulada, Lowell, Mass
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............

(Tąsa 5 puslapyje)

kariauja drauge su anglais 
ir amerikiečiais prieš • vo
kiečius ir italus Tunisijoj.

30,000 FRANCŪZŲ 
LEGIONIERIŲ

Anglų spauda teigia, kad 
30,000 Francūzų Legionie
rių sudarys ašmenis naujos 
koloninės armijos, koman-< 
duojamos generolo Girau- 
do, žygiuose prieš Ašies jė
gas Tunisijoj. Ta armija

į šiaurius nuo Čad ežero, 
Libijoj, tuo pačiu laiku, kai 
anglų armija iš rytų pusės 

igena fašistus per Libiją at- 
; gal vis toliau į vakarus. 
Menama, jog šie francūzai 
grumiasi linkui Tripolio, 
svarbiausio fašistų uosto 
miesto Libijoj, prie Vidur
žemio Jūros, — nors nuo 
dabartinių atakuojančių 
francūzų pozicijų yra dar 
1,000 mylių iki Tripolio.

18-METINIU JAUNUOLIŲ 
ŠAUKIMAS ARMIJON

2494
2394
2032
1908
1752

883
728
684-
658

Ispanų Respublikiečiai 
Stengiasi Išgelbėt 
Caballero Gyvybę

paleidimo iš kalėjimo gerai 
elgėsi, tai pagal šias armi
jos taisykles jie gali būti 
priimami kariuomenėn net 
tokiuose atvejuose, jeigu jie 
būtų buvę baudžiami už 
savo šalies išdavystę, žmog
žudystę, žaginimą bei kitas 
bjaurias piktadarystes.

NACIAI PERSIGANDĘ 
SAVO ŠEŠĖLIO

Mexico City. — Čia esan-

šis prezidento Roosevelto 
žygis labai nepatiks pronaciš-! 
kai lietuviškai spaudai. Kiek! 
jinai pribjauriojo tuos kovoto
jus! Kiek jinai juos išjuokė!

, Mes gi nuol-at ir nuolat ragi
nome Amerikos lietuvių visuo
menę padėti jiems. Mes vis sa
kėme : Kada nors tie kovotojai 
bus labai reikalingi paskutinei 
kovai prieš bestijiškajį fašiz
mą.

nių respublikų prezidentų, 
kad apsaugot nuo mirties 
buvusį Ispanijos respubli- 

! kos ministerį pirmininką 
i Francisco Largo Caballe-
ro.

Buvo pranešta, kad , Vi
chy Francijon įsiveržę vo
kiečiai suėmė Caballero ir 
perdavė jį fašistiniam Is
panijos diktatoriui genero
lui Frankui. Berlyno radi
jas su piktu džiaugsmu pa
skelbė, jog Caballero “be-

Pagaliau, atėjo toji valan- veįk tikrai bus mirčia nu-
da, kai tūkstančiai žymiųjų 
anti-fašistų bus (gal jau yra) 
išlaisvinti!

Išėję iš katorgų, tie kovoto
jai visuomet bus dėkingi pre
zidentui Rooseveltui, kad jis 
jų nepamiršo!

' <Hi

baustas” Ispanijoj.

Maskva. — Ledai Volgos 
upėje trukdo reikmenų pri
statymą Stalingrado gynė
jams.

Beprincipiniai Trukš- 
madariai Senate, Bal
savimų Taksuotojai
Washington. — Senato

riai iš pietinių valstijų vis 
tebekelia nuolatinius ler- 
mus, trukšmus ir riksmus, 
kad savo beprincipiniais er- 
myderiais (filibusteriu) vi
sai neleisti senatui balsuot 
sumanymą, reikalaujantį 
panaikint taksus, kurie to
se valstijose uždėti pilie
čiams, norintiems dalyvauti 
valdiškuose rinkimuose.

Tokie taksai yra aštuo- 
niose pietinėse valstijose. 
Didelė dauguma negrų ir 
vargingų baltųjų piliečių 
jose neturi iš ko užsimokėt 
balsavimo taksų, todėl ne
gali dalyvauti rinkimuose. 
Tokiu būdu, pav., 1940 m. 
rinkimuose ten tebalsavo 
tiktai apie 3 milionai iš be
veik 23-jų milionų gyvento
jų. "

Talkininkų orlaiviai pa
degė žibalinį Ašies laivą.

/

' >,i l'ui. i'įii "V y««>

reikalingas,

prieš Ašį, 
Rboseveltas.

pa-’

tų

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė 
savaitę nuo gruodžio 11 iki 
gruodž. 17 d. registruoti 
ėmimui kariuomenėn tuos 
jaunuolius, kurierh liepos ir 
rugp. mėn. šiemet suėjo 18 
metų amžiaus.

Jaunuoliai, kuriem sukan
ka 18 metų amžiaus rugs, 
ir spalių mėn., bus regis
truojami draftui sekamą iš 
eilės savaitę. O kurie lapkr. 
ir gruodyje sulaukia to am
žiaus, tai turės užsiregis- 
truot kariuomenei per sa
vaitę nuo gruod. 26 iki 
gruod. 31 d.

Jau suregistruoti tie, ku
rie birželio mėnesį šiemet 
pasiekė 18 metų.

Tokių jaunuolių ėmimas 
armijon yra
kad “užtikrint galutiną ir 
pilną pergalę” 
pareiškė prez.
ATSIŽIŪRIMA Į FARMŲ

REIKALUS
Drafto vyriausybė 

skelbė, jog atidedama ka
riuomenėn šaukimas 
jaunuolių, kurie būtinai
reikalingi kaipo farmų dar
bininkai; bet jie negali be 
vietinių drafto komisijų lei
dimo palikt farmas ir per
sikelt į fabrikų darbus. Kas 
taip padarytų, tai būtų tuo- 
jaūs imamas armijon.
KRIMINALIŲ NUSIKAL

TĖLIŲ DRAFTAVIMAS 
Vyriausybė taip pat įsa

kė vietinėms drafto komi
sijoms nepaliuosuot nuo ka
rinės tarnybos vyrų abelnai 
tik todėl, kad jie buvo nu
teisti už kriminalinius pra
sižengimus, apart tokių 
nusikaltėlių, kurie “dori
niai jau visai netinkami, 
pagal naująsias armijos 
taisykles.”

Bet jeigu kriminaliai pra
sižengėliai bent per šešis 
paskutinius mėnesius po

London, lapkr. 19. — A- I laiviai ardė ir degino priešų 
glų ir amerikiečių kariuo- j gazolino ir amunicijos san- 
menė ir parašiutistai ketu- dėlius, jų lėktuvų stovyklas 
riais ruožtais įsiveržė į Tu- ir kitus karinius taikinius 
nisiją, Francūzų šiaurinės Bizertės ir Tuniso srityse, 
Afrikos koloniją, ir kertasi kur naciai ir italai apkasais 
su vokiečiais ir italais,; apsidrūtina. 
stumdami priešus atgal.

Talkininkų kariuomenė 
pasiekė punktą už 70 mylių į 
nuo Bizertės, laivyno sto- j 
vykios šiaurinėje Tunisijoj.’

Prancūzai, ypač iš pieti
nės Tunisijos, atakuoja fa
šistus.

Anglai Libijoj sėkmingai 
Amerikiečiai ir anglai pa- šturmuoja vokiečius ir ita- 

rašiutistai įsidrūtino savo lūs, blokšdami juos tolyn 
užimtose 
lose giliaus Tunisijoj.

Anglijos ir Amerikos or- yra 5-me puslapyje.)

orlaivių stovyk- linkui Bengazi uosto.
(Daugiau apie tai žinių

Lavalis, Francūzų Dik
tatorius, Perkelia 
Valdžią į Paryžių

Anglai Pilnai Užgyre 
Prez. Roosevelto Pa
reiškimą apie Darlaną

London. — Anglų mini- 
sterių kabineto narys, Sir 
Stafford Cripps sakė sei
mui, kad Anglija visiškai

London, lapkr. 19. — Vi
chy Franci jos radijas pra
nešė, kad jos valdžios gal
va, Hitlerio įrankis, P. La
vai perkelia tą valdžią iš sutinka su prez. Roosevelto
Vichy į Paryžių, kur naciai pareiškimu, jog tik laikinai, 
šimtu procentų viešpatauja, dėl tuojautinės talkininkų 

------ naudos, šiaurinėje Afrikoje
London. _  Vichy Fran- i buvo susitarta su admirolu

cijos “galva”, maršalas Pe-1 Darlanu, buvusiu vyriausiu 
tain suteikė “pilną galią” I Vichy Francijos karinių jė- 
P. Lavaliui ir paskyrė jį lfr” 
savo pavaduotojum ir įpė
diniu. Tikrumoje Lavalis 
tapo francūzų diktatorium 
vykdyt Hitlerio valią prieš 
juos.

gų komandierium.
Ministeris Cripps atiden

gė, kad su pilna anglų val
džios žinia ir užgyrimu 

;prezidentas Rooseveltaš iš
leido minimą pareiškimą.

London. — Vokiečiai pa
jūrių sargai Sicilijoj, Ita- 
Ii jos saloj, nušovė 27-nis i- 
talus žvejus naktį. Naciai 
pamanė, kad tai būsią a- 
merikiečiai ar anglai įsi- { 
veržėliai.

Hitlerininkai yra pana
šiai nusigandę savo šešėlio 
ir kituose savo apimtuose 
bei užimtuose kraštuose.

Anglų Nuostoliai Kur 
Kas Mažesni už Ašies

Cairo, Egiptas. — Per 
pastarąjį ofensyvą Egipte 
ir Libijoj anglai neteko 13,- 
000 karių — užmuštų, sun
kiai sužeistų, nelaisvėn pa
imtų ir be žinios dingusių. 
Tuo tarpu vokiečiai ir ita
lai ten prarado 75,000 savo 
karių.

ANGLAI 70 MYLIŲ PIR
MYN PER DIENĄ

Anglai Libijoj per 24 va
landas nuvijo nacius ir i- 
tahiš dar 70 mylių atgal 
linkui Bengazi, Libijoj.

Suimta Naciu-Italy Paliaubą 
Komisija Morokkoj

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečių kariuomenė suėmė 
vokiečių-italų komisiją, ku
ri buvo atsiųsta į Morokko 
tartis su Vichy francūzų 
vadais dėlei paliaubų.

Nužiūrima, kad Vokia- Generolas Clark Suėmė 
čiai Užpuls Ispaniją Alžyrijos Kvislingus
Berne, Šveic. — Čionai- 

tiniai politikai teigia, kad 
vokiečiai ir italai neužilgo 
įsiverš į Ispaniją, ypač į 
jos Balearic salas, Vidurže
mio Jūroje. Nuo šių salų 
tėra mažiau kaip 150 mylių 
iki Francūzų Alžyrijos pa
krančių, Šiaur. Afrikoj.

Taigi iš Balearic salų vo
kiečių ir italų submarinai 

įgalėtų atakuoti talkininkų 
laivus, gabenančius kariuo
menę ir reikmenis per Vi
duržemio Jūrą į Šiaurinę 
Afrika.

300,000 Toirj Vichy Laivu 
Teksią Talkininkam

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečiai ir anglai iki šiol už
grobė 120,000 tonų Vichy 
Franci j os prekinių laivų 
Šiaurinės Afrikos uostuose. 
Menama, kad talkininkų 
blokada suvarys dar 180,- 
000 tonų Vichy laivų į 
šiaur-afrikinius, talkininkų 
užimtus, uostus ir todėl jie 
pateks į amerikiečių ir an
glų rankas.

Tuščias Hitlerio Įsaky
mas. — Hitleris buvo įsa
kęs savo armijai užimt Sta
lingradą iki lapkr. 1 d.

London. — Pagal Ame
rikos generolo Clarko įsa
kymą, tapo suimti ir į kon
centracijos stovyklas suva
ryti Alžyrijoj kai kurie 
“aukšti asmenys”, 
Kvislingai, fašistų 
sandarbininkai.

Gen. Clark užreiškė:
“Negalima leist, kad šį 

didį mūsų žygį sulaikytų 
asmenys, kurie kūnu ir sie
la yra parsidavę priešams.”

Generolas Clark yra an
tras, po gen. Eisenhowerio, 
vyriausias talkininkų jėgų 
komandierius Šiaurinėje 
Francūzų Afrikoje.

kaipo 
Ašies

Washington. — Valdiška 
maisto komisija svarsto, 
kad gal jau gruodyje šie
met reikės 12 procentų su
mažinti gyventojam pirki
mą pieno, sviesto ir sūrio 
visoje šalyje.

Maistu Nusinuodijo
32 Pamišėliai

Salem, Oregon. — Valsti- 
jiniame beprotnamyje nuo 
sugedusio maisto mirė 32 į-. 
namiai ir smarkiai apsirgo 
400. Visi jie valgė kiaušinių 
iš valdiškų maisto pervir
šių sandėlio.

lįij . I i . .11^. ,
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Prezidentas Rooseveltas
Paaiškino

Didelio nerimo ir nusiminimo į Ame
rikos ir Anglijos visuomenę įnešė tos ži
nios, kurios skelbė, jog Amerikos karo 
vadovybė Šiaurės Afrikoje paskyrė vy
riausiuoju Šiaurės Afrikos vadu admi
rolą Darlaną, — tą patį Darlaną, kuris 
tik dar vakar atvirai tarnavo Hitleriui. 
Kiekvienas anti-fašistas, kiekvienas Ko
vojančiųjų Prancūzų, draugas, kiekvie
nas neapkentė j as Vichy valdžios politi
kos tuojau klausėsi: “Kas čia? Kaip 
bus? Kur einama?”

Turime atsiminti, kad šis klausimas 
buvo griežtai iškeltas net Anglijos par
lamente. Jis buvo griežtai iškeltas ir 
Amerikos ir Anglijos spaudoje. O Ko
vojančiųjų Prancūzų vadas, generolas 
de Gaulle, pareiškė Londone, kad nei jis, 
nei jo atstovaujami francūzai nieko ben
dro neturį su tuo, kas darosi Šiaurės 
Afrikos politinėje padangėje.

Iš tikrųjų, atrodė geista: mes kovo
jame prieš fašistus, kovojame prieš Hit
lerį ir jo talkininkus, kovojame prieš Vi
chy valdžią, o tuo pačiu sykiu statome 
į atsakomingas vietas tokius gaivalus, 
kaip Darlanas, kurie vakar dirbo Hitle
riui, o dabar sakosi dirbsią Jungtinėms 
Tautoms!

Prezidentas Rooseveltas negalėjo il
giau to praleisti pro pirštus. Jis matė 
reikalo tuo klausimu net pareiškimą pa
daryti, kurį jis ir padarė. Savo pareiš
kime prezidentas Rooseveltas sako, jog 
‘‘dabartinis susitarimas šiaurės ir Va
karų Afrikoje yra tik laikinas, mums 
naudingas dalykas ir jis yra pateisina
mas tik įveržtos kovos reikalais.”

Ir toliau prezidentas aiškina, kad su 
Darlanu susitarta tik dėl to, kad išven
gus kai kurių nesusipratimų su francū- 
zais Šiaurės Afrikoje. Iš visko atrodo, 
kad Šiaurės Afrikoje karinė francūzų 
vyriausybė yra pro-vičiška, kad su fran- 
ęūzais būtų reikėję susiremti, jei nebūtų 
susitarta, kad Darlanas dar vis turi įta
kos toje kariuomenės vadovybėje.

Iš to išeinant, matyt, generolas Eisen
hower, vyriausias Amerikos ir Anglijos 
ginkluotųjų jėgų komanduotojas Afriko
je, ir tarėsi su Darlanu. Paliko jis jį būti 
francūzų vadu, — paliko laikinai, o pas
kui, kaip viskas susitvarkys, bus išrink
ti kiti vyriausybės organai.

Savo pareiškimo gale prezidentas pa
brėžė ir tai, kad jis įsakė tuojau išlais
vinti visus anti-fašistus kalinius, esan
čius Šiaurės Afrikoje; jis įsakė panai
kinti visokius fašistiškus įstatymus, ku
rie buvo išleisti Vichy valdžios, — ypa
čiai tuos įstatymus, kurie buvo atkreip
ti prieš žydus.

Nereikia nei sakyti, kad šis preziden
to Roosevelto pareiškimas gerokai nu
ramino tuos visus žmones, kurie tiek 
daug rūpinosi paminėtaisiais reikalais.

“Lietuva tėvynė jiems tik politinio ge- 
šefto objektas. Susidėdami su smetoni- 
ninkais jie, veikiausia, tikisi, kad Smeto
na paskirs Pakštą savo nasliedninku!

“O kaip bus su ‘Naujienom,” kurias 
Pakštas, Prunskis ir kompanija jau įsi
leido jei ne į bažnyčią tai į zakristiją?

“Jos vaduojasi tik tuo, kad kaip nors 
išlikti, kaip nors išsilaikyti. Todėl jos 
prisidės prie bile turgaus!”

Prie to reikia pridėti tas: Brooklyne 
susivienijo jie visi, atviri smetonininkai, 
socijalistai ir klerikalai. Visi išvien su
darė “tarybą” ir žada veikti “už Lietu
vos išlaisvinimą.” Galima tikėtis to pa
ties ir kituose miestuose.

Tas viskas, aišku, deda didesnes pa
reigas kiekvienam anti-naciui, kiekvie
nam pažangiajam lietuviui. Mes turime 
jungti krūvon tas jėgas, kurios stovi 
šimtu nuošimčių su Jungtinėmis Tauto
mis, kurios kovojo ir kovoja prieš fašiz
mą, didžiausi mūsų krašto ir viso kultū
ringojo pasaulio priešą!

Du Admirolai: Callaghan 
ir Scott

Didžiajame jūrų ir oro mūšyj Salia
mono salų vandenyse žuvo du admirolai, 
— Daniel J. Callaghan ir Norman Scott. 
Pirmasis, be to, kad buvo gabus admiro
las, jis buvo prezidento Roosevelto asme
niškas draugas. Per keletą metų (1938- 
1941) jis buvo prezidento Roosevelto pa
dėjėjas. Admirolas Scott buvo taipgi žy
mus jūrininkas, žymus admirolas.

Abu šitie admirolai, vadovaudami ata
tinkamus karo laivus, metėsi į priešo 
laivyną, kai jis tik pasirodė. Jų drąsa ir 
pasiryžimas sumaišė priešui planus ir 
padėjo amerikiečiams priešą nugalėti.

Nereikia nei aiškinti, kad tame didžia
jame mūšyje, kur japonams buvo užduo
tas didžiausias smūgis šiame kare, daug 
žuvo ir jūreivių ir žemesniųjų laivyno 
karininku. Bet vienas įsidėmėtina, kad 
jūrų mūšiuose proporcionaliai žūsta dau
giau aukštųjų karininkų, negu mūšiuose 
ant žemės.

Tačiau, mūsų jūrininkų, mūsų admiro
lų paklotos gyvybės Pietiniame Pacifike 
nenueis veltui. Jų mirtys dar labiau už- 
artavos Amerikos žmones didžiajai ko
vai—kovai dėl žmonių karo laimėjimo!

LAISVE 
...... v---=

Valdžia .Įieško Penų
Nellie Taylor Ross, direkto

rė United States Mint, primin
dama, kad penai irgi gali 
pirkti Karo Bonus, prašo vai
kų ir tėvų išimti ir vartoti tuos 
milijonus penų, kurie yra vai
kų Lankutėse ir kitose vietose 
namuose.

Pirma, ji nori, kad šie penai 
būtų vartojami nupirkimui 
Karo Bonų ir antra, kad šian
dien stoka penų, nes mes pro
duktu© j ame tik 50% pastan
goje taupyti karo metalus.

Ir šiandien reikia daug dau
giau penų dėlei padidintos pir
kimo jėgos, paprastų amerikie
čių.

Ponia Ross praneša, kad jei
gu kiekviena iš šalies 33,000,- 
000 šeimų rastų ir pradėtų 
vartoti tik po dešimt penų .ir 
jie pasiliktų cirkuliacijoj, tai 
šalyje būtų trečia dalis dau
giau penų, negu buvo gamina
ma 1941 m. Ir apart to, 1,000 
tonų vario būtų sutaupyta dėl 
karo gamybos.

Poijia Ross cituoja atsitiki
mą piet-vakaruose. Trijų me
tų mergaitė nusipirko boną už 
1,875 penų, ir turėjo dar 500 
penų pradėti kitą. Daug žmo
nių praneša, kad jie deda jų 
penų sutaupąs į karo ženkle
lius ir bonus, bet šiandien ne
užtekamai jų cirkuliuoja pa
lengvinti padėtį.

Rugsėjo mėn. pagaminome 
už $12,000,000 monetų (coins) 
iš kurių 59,086,500 buvo pe
nai. Daugiausia buvo paga
minta praeitą gegužės mėn. 
kada 119,000,000 kaldinti. Pe
nas yra šalies naudingiausias 
pinigas. Per 150 metų daugiau 
kaip 19 bilijonų monetų pro- 
duktuota, iš kurių 11 bilijonų 
buvo penai, šiandien bandoma 
rasti naują metalą dėl penktu
ko. Pirmiaus vartojami nike
lis ir varis dabar reikalingi ka
ro tikslams. Naujas penktukas 
bus padarytas iš sidabro, va
rio ir manganezijaus.

F.L.I.S.—Common Council.
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Borden’s Homogenized Pienas turi
400 Vienetų Vitamino D kiekvienoj kvortoj!

| Greičiau suvirškinamas!■
Smetona kiekviename gurkšnyje!I
Maistas kiekviename gurkšnyje!_ EI I

I BORDEN’S HOMOGENIZED MILK Į
|. 400 UNITS VITAMIN D IN EVERY QUART!

© Borden Co. g

Spirga "Nau jienų” Padai 
Ir Liežuvis

Kada visas demokratiš

Apie Klerikalą Politiką
L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Per gana ilgą laiką klerikalai iš 

‘Draugo’ ir ‘Amerikos’ visam svietui ba- 
žijosi, kad jie prieš Smetoną. Tą ypač 
akcentavo Gabaliauskas (kuris su Sme
tona turi ir asmeninių sąskaitų).

“Na, o dabar jie vėl su Smetona bu
čiuojasi. Tik prisiminkite tą jų kermo
šių Detroite.

“Be to, įsigilinkit ir į Pakšto straips
nius, kur smetonininkam ištiesiama aly
vos šakelė.

“Klerikalai vėl ragožium persivertė. 
Tai mums būtinai reikia įrodyti katali
kams, kad tie maklioriai yra beprinci- 
piai padarai.

Čikagiečiai ir Vėl Puikiai 
Pasirodė

Pereitą sekmadienį (Ipkr. 15 d.) Či
kagos lietuviai buvo suruošę didelę 
pramogą Didžiosios Spalių Revoliucijos 
25-kerių metų sukaktuvėms paminėti. 
Kaip rašo “Vilnis,” prisirinko kupina 
Lietuvių Auditorija žmonių. Duota kon
certinė programa. Be to, sakė kalbas: 
Generalinio SSSR Konsulato New Yorke 
atstovas, Povilas Rotomskis, V. Andru
lis, Mikas Zaldokas, ir vienas latvis.

Kad mitingas buvo labai pasekmingas, 
galima spręsti ir tuo: jame suaukota 
Sovietų Sąjungos karinėms pastangoms 
stiprinti net arti $2,400! Tai didelė auka!

Reikia priminti, kad tik prieš keletą 
mėnesių toje pačioje Lietuvių Auditori
joje Čikagos lietuviai turėjo masinį mi
tingą, kur taipgi buvo pakviestas lietu
vis SSSR konsulato atstovas, P. Rotoms
kis, kalbėti. Tuomet buvo sudėta apie 
pora tūkstančių dolerių. Dabar gi, štai, 
ir vėl arti pustrečio tūkstančio dolerių!

Ištikrųjų, tai gražiai čikagiečiai pasi
rodė. Tai, pagaliau, parodymas, kam Či
kagos lietuvių visuomenė pritaria.

Tą pačią dieną, kaip rašo “Vilnis,” 
“Naujienos” turėjo savo koncertą, ku
riame “nei pusė salės neužpildyta.”

Atrodo, kad kaip kitur, taip ir Čikago
je, lietuvių visuomenė pradeda vis dau
giau ir daugiau pamatyti tikrąjį dalykų 
stovį ir dėl to jie uoliau stoja su Jungti
nėmis Tautomis, už pergalę prieš fa
šizmą! i . ■ ' j

kas ir laisvę mylįs pasaulis 
sveikino Sovietų Sąjungos 
25-kių metų sukaktį, kada 
gėrėjosi Sovietų Sąjungos 
m i 1 ž i n i škais atsiekimais 
kultūroj, industrijoj ir ap
sigynimo srityje, — mūsų 
šalies prezidentas, vice-pre- 
zidentas ir kiti vadai. Ka
da jie siuntė pasveikinimus 
ir sakė kalbas apie Raudo
nosios Armijos ir Sovietų 
Sąjungos didvyriškumą, tai 
Grigaičio hitleriškos “Nau
jienos” iš lapkričio 10 die
nos, bjauriausiai apšmeižė 
ir išniekino tą Amerikos 
talkininkę.

“Naujienos” pralenkė vi
sus melagius, fabrikuoto jus 
ir taip nukalbėjo, kaip na
cių propagandos ministeris 
Goebbelsas. O jas piktumas 
apėmė, kam visi sveikino 
Sovietų Sąjungos atsieki- 
mus. Grigaitis atsuko me
lų ir pamazgų kraną, kada 
jis perskaitė, kad “Chica- 
gos Daily News” korespon
dentas Mr. Leland Stowe, 
besigėrėdamas Sovietų at- 
siekimas, tarpe kitko, ra
šė:

“Įsivaizduokime, jeigu bū
tų buvusi tiesa tų, kurie iš 
1917 metų — ir 1927 bei 
1937 metų — tyčiojosi. Įsi
vaizduokime, kad Sovietų 
Sąjungos industrializacija 
nebūtų buvusi vykdoma be 
pasigailėjimo ir Raudonoji 
Armija nebūtų buvusi kala
ma su plienu. Tokiame at
sitikime nacių legionai būtų 
užkariavę Rusiją į keturis 
menesius, kaip kad jie ti
kėjosi, ir Britanija ir Ame
rika šiandien beviltingai 
Žiūrėtų į nenugalimą prie
šą, o Hitleris, pasitikėda
mas savo jėgomis, skaitytų

dienas, kuomet jisai virs 
pasaulio valdonu.”

Čia Mr. Leland Stowe pa
sakė šventą tiesą. Visi tei
singi žmonės, nepaisant jų 
įsitikinimų, žino, kas atsi
tiko su Lenkija, Danija, 
Norvegija, Holandija, Bel
gija, | Balkanais ir taip de
mokratinių šalių išgarsinta 
Francijos militare galia. 
Visi žino, kad Hitlerio ar
mijos per kelias dienas ga
lėjo vieną po kitos šalį už
kariauti, ,kad jau daug tei
singų žmonių buvo nusi
gandę ir manė, kad pasau
lyje nęra jėgos, kuri Hitle
rio legionus sulaikytų. O 
Sovietų Sąjunga, jos Rau
donoji Armija, orlaivynas 
ir laivynas Į niekus pavertė 
tą nacių nesulaikymo le
gendą ir parodė pasauliui, 
kaip reikia kariauti ir ne 
tik parodė, bet suteikė ga
limybę Anglijai ir Ameri
kai prisirengti kovai ir mo
bilizuoti kitas šalis ben
dram tikslui.

“Naujienos,” tas Hitlerio 
liežuvis Amerikoj, įdūko 
pasiskaitę Mr. Leland Sto
we išvadas. Juk tai “Nau
jienoms” tiesiai į akį patai
kė. Juk Grigaitis 1917 me
tais, kada Rusijos liaudis 
paėmė į savo rankas galią, 
pranašavo, kad Sovietai iš
silaikys tik septynias die
nas. Juk 1927 metais, ka
da Sovietai pradėjo vykinti 
gyveniman Pirmąjį Penkių 
Metų Planą, tai “Naujie
nos” tyčiojosi, juokėsi ir 
melavo, kad “nieko iš to ne
bus,” kad tai “tik bolševi
kų propaganda.” Ir kada 
1937 metais Sovietų Sąjun
ga pradėjo jau Trečią Pen
kių Metų Planą, tai “Nau

Centre stovi generolas Charles de Gaulle, Kovojančiųjų 
Francūzų vadas. Jis nori antrojo fronto Europoje, nes

• žino, kad francūzai sukiltų ir greit Jungtinės Tautos 
sumuštų vokiečius. ~

jienos” dar pikčiau šaukė 
prieš SSSR, nes jos matė, 
kad ten žmonių kultūriškas 
ir ekonominis gyveniams 
kartu su tautine ir politine 
laisve yra tikras liaudies 
džiaugsmas.

Kas liečia Sovietų Sąjun
gos apsigynimo prisirengi
mus, tai Grigaitis tauškė, 
kad kaip tik kokia stambes
nė valstybė užpuls ant So
vietų Sąjungos, tai ten kils 
revoliucija, nes būk Stali
no valdžia tik “ant durtu
vų laikosi.” Net laike Fin- 
liandijos provokacinio karo 
“Naujienos” jau melavo, 
būk “vos revoliucija neki
lo,” būk tas karas “parodė 
Sovietų silpnybę,” būk ge
ležinkeliai negalėjo net to
kį mažą karą aptarnauti.

Visa tai buvo melas! Ir 
ką tik “Naujienos” rašė 
per 25-kis metus apie So
vietų Sąjungą, tai buvo me
las! Ir dabar, ką “Naujie
nos” tik rašo apie Sovietų 
Sąjungą, tai bjauriai me
luoja !

Tame pat numeryje jos 
paneigia tą faktą, kad So
vietų valdžios pasidarbavi
mu 1918 metais Vokietijoj 
kilo revoliucija, kuri priar
tino Anglijos ir Amerikos 
karo laimėjimą prieš kaize
rį, bet tauškia tik apie tai, 
būk demokratija “Rusiją 
...išgelbėjo.” Toliau “Nau
jienos” meluoja, būk Leni
no valdžia nenorėjo koope
ruoti su demokratijomis, o 
prieš jas vedė karą? Juk ne 
Sovietai savo armiją pa
siuntė į Franciją, Angliją 
ir Ameriką, bet tų laikų 
“demokratai’ nenorėjo leis
ti Sovietų Sąjungai gyvuoti 
ir net 18-ka valstybių, jų 
tarpe Italijos ir Japonijos , 
imperialistai, suorganizavo 
prieš Sovietų Sąjungą vie
ną iš bjauriausių žmonijos 
istorijoj intervencijų ir tik 
dėka, kad Sovietų Sąjunga 
apsigynė, tai ji galėjo gy
vuoti.

Po to, per metų metus 
Sovietų Sąjunga dėjo pa
stangų, kad užmegzti diplo
matinius ir draugingus ry
šius su kaimynais. Net de
mokratinė Amerika atsisa
kė nuo to iki dabartinis 
mūsų prezidentas Roosevel
tas 1933 metais atsteigė ry
šius su Sovietais. O dar yra 
ir dabar kai kurios šalys, 
kurios stato skiaututę ir 
nenori pripažinti fakto, kad 
jau 25-ki metai gyvuoja So
vietų Sąjunga ir dabar už

jų laisvę kovoja. Kaltinti 
Sovietų Sąjungą dėl neko- 
operavimo su demokratija 
gali tik didžiausias niekšas, 
veidmainys, elementas, ku
ris nei patsai faktų žino, 
nei su jais skaitosi!

“Naujienos” kaltina So
vietų Sąjungą ir už Hitle
rio atsiradimą ir įsigalėji
mą; jos kaltina Sovietus 
net ir už Versalio Taikos 
sugriovimą, tą gali daryti 
tik bjauriausias melagis, 
kuris turi tikslą tik Ame
rikos talkininkę niekinti.

“Naujienos” kaltina So
vietų Sąjungą ir už karą. 
Vyriausias jų “argumen
tas,” tai kam Sovietų Są
junga 1939 metais pasirašė 
su nacių Vokietija nekaria- 
vimo sutartį. Kiekvienas 
sąžiniškas žmogus žino, nes 
tas faktas daug kartų buvo 
išaiškintas, kad Sovietų Są
junga tik todėl pasirašė, 
kad demokratija nenorėjo 
su Sovietų Sąjunga bendra
darbiauti, kad SSSR norėjo 
išlaimėti daugiau laiko, ge
riau prisirengti karui, kad 
kada Vakarų demokratija 
prasiblaivins, kad bendro
mis jėgomis sunaikinti •Hit
lerį ir jo razbaininkų gau
ją! Ir jeigu Hitleris nepa
darė ant Anglijos užpuoli
mo iškeliant ten armiją, tai 
tik todėl, kad jis bijojo 
Raudonosios Armijos, kuri 
stovėjo jo užnugary j. Ir 
todėl jis pasirinko pirma 
sunaikinti Sovietų Sąjungą.

Dėl Sovietų Sąjungos ne- 
kariavimo sutarties su Vo
kietija gali tik “Naujienų” 
niekšai ją kaltinti. Juk So
vietų Sąjunga turėjo su 
Francija bendro apsigyni
mo sutartį, kuri buvo nu
kreiptą prieš Hitlerį.

Kas gi tą sutartį panai
kino? Francijos premjeras 
Daladier kartu su Anglijos 
premjeru Chamberlainu iš
davę Čechoslovakiją, 1938 
metais, Muniche. Ir,po to 
Francija pasirašė su Hitle
riu 25-kių metų taikos su
tartį, o Chamberlainas gy
rėsi, kad tarpe “Anglijos ir 
Vokietijos bus amžina tai
ka.” Kodėl “Naujienos” ne
kaltina kitas šalis, kurios 
turėjo pasirašę su Hitleriu 
nekariavimo sutartis? Jūk 
tokias sutartis turėjo Len
kija, Jugoslavija ir kitos. 
Juk Anglija buvo padarius 
net kelias sutartis su Hit
leriu — laivyno, orlaivyno 
ir kitais klausimais, kurios 
padėjo Hitleriui likviduoti 
Versalės Sutarties punktus. 
Juk ir Jungtinės Valstijos 
turėjo su nacių Vokietija ir 
fašistų’ Italija ir samurajų 
Japonija visokių sutarčių.

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Candy as a Food in Thanksgiving 
Recipes.

Homemakers may well take a tip 
from 
candy 
gency 
quick
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workers eat candy lo counteract fa
tigue and give them new energy for 
the battle o

Homemakers, 
as the 
do, 1o 
to the 
quick
for Thanksgiving delicacies — 
all year, too!
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Moscovites Carefully Follow 
Activities in North Africa

Women’s Chib Holds 
Dance this Saturday Boys

By Janet Weaver
Wireless to Inter-Continent News 
MOSCOW, Nov. 10, 1942 (INO- 

Words like Casablanca, Algiers and 
Rabat are being tossed back and 
forth in Moscow as jieople discuss 
the American landing in North Af
rica and speculate on what is like
ly to happen there. Maps are being 
studied carefully - 
those people who
enough to have maps, for it is prac- ■ 
tically impossible to get one in the1 
bookshops now; they have all been I 
bought out. I was in a bookshop j 
for about 5 minutes yesterday and; 
during that time at least ten people! 
must have asked for a map showing I 
the Mediterranean Basin, only to 
be told that they were out of stock. '

Today’s Pravda carries dispatches, 
from New York, London and Gene-1 
va on the latest developments in 
North Africa, and as a Russian, 
friend whom I met on the street Į 
this morning said, it “sogrevayet” 
warms you up to hear such 
news.

There is other news in the fo
reign section of Pravda that warms 
one up inside, and with the ther
mometer at 11 below zero one can 
stand some warming up. It makes 
people feel good after hearing the 
morning communique on the fight
ing at Stalingrad, where the Red 
Army is doing such a beautiful job 
of holding the Germans, to 
Pravda that a “Stalingrad 
was held in New York and 
“Stalingrad Week” is being
Trenton. Or to learn (hat Americ
an bombers carried out raids on 
Lille and other objectives in occu
pied France.

Pravda also publishes telegrams 
of greetings from General 
Eisenhower, commander of 
American armed forces in 
Africa, and from Charlie 
It also carries 
of the 
speech, 
speech 
here in

the Lithuanian

Saturday, . November 21st, at Lais
ve Hall, 419 Lorimer St., Ihe pro
ceeds of which are to be spent for 
packages to send 
boys in service.

Although there are many dances 
hold during the winter season, very 
few are ever as successful as the 
Cultural Club’s. Not only are they 
a success financially, but socially, 
everyone has a swell time. The rea
son for this is that the women work 
hard preparing for it. They sell a 
great many tickets in advance, as 
they did for this dance, they get 
together a good entertaining pro
gram, and they always have swell 
food.

There are quite a number of Lith
uanian men in service now, and in 
order to send them each at least 
a little gift for the Holiday Season 
will require a neat sum of money. 
We all realize how much even the 
smallest package means to someone 
so. far away from home. To be re
membered by some small gift will 
certainly bring a 
and that is what 
to do.

The admission 
where we know 
good time, is only
have three opportunities 
away with some dough!

Hope to see you there... S. M.

little 
the

to 
you

happiness 
women wish Pvt. Vincent Ulchikas

The appearance 
Hamilton put the 
its feet, for at the 
season, Hamilton had won 
game in two years and 
score was 7-6.

Last fall, when Milt 
junior year, he piled up 
downs
player in the 
from scrimmage 
yards a try. For 
the game when 
Oberlin. An Oberlin
quick over Milt’s head. The specta
tors thought that 
caught napping this 
none romped back 
scooped up the ball, 
back ninety seven
most spectacular touchdown to be 

time. He kept this 
kicking and passing

per game than
country.
he averaged .seven 
example, let’s take 
Hamilton tackled 

back got a

Seen About
Last Saturday,

Frappy, Abbie and 
seen dancing with
ficers of the Navy and R. A. F. at 
the Hotel New Yorker.

Emily Klimas, Naomi, and Vale
rie are doing their bit by entertain
ing the boys in uniform at the 
mens Service Club Canteen, in 
York City.

and Mrs. George Zukauckas of East 
Orange, N. 
well known 
as one of 
workers in 
drive, 
drive, 
is in competition for first prize in 
the drive. For those friends of Bob’s 
who would like to write to him, his 
address is:

Pvt. Robert Zukauckas, 
490th School Squadron

Army Air Force Bombardier School 
Midland, Texas.

J. Mrs. Zukauckas is 
among “Laisve” readers 
ts leading and best 
the annual subscription

Even now, in the present 
which began October 1, she

These three of our boys were 
home visiting this month. All three 
of them came in to say 
their 
LDS

friends
"Hello" to 
lir.vc” and

Experts say that an essential 
back should have these three qua
lities:

1. Speed and power.
2. A sense of dramatic, which en

ables a player to reach his peak in 
the greatest crisis.

3. A special visual talent, which 
enables a runner to see instantly 
whether or not he is going 
tackled from 
Milt Jannone 
qualities.

In Mil ton’s
"I don’t like to get tackled because 
it hurts. I find that when I reach 
the goal line, nobody bothers you 
any more.”

Also, we have Ricky and 
Hurlena to keep the boys busy at 
the Great Neck Canteen.

Al Purvenas, in England, 
his letters with “Cheer-io.”

Vincent Kazakevich, from 
South, starts his letters 
“Howdy.”

Vincent Ulchikas is attending Of
ficers Training School, and has gi
ven up social life, says he “feels 
like a nun in a convent.”

Looks 
picking

Great 
still in 
teacher 
still /come to 
Thursday evening and rehearse as 
usual, with Alma as accompanist. 
With the boy dancers gone, the 
girls are planning to organize an 
all-girl dance group.

SHARING SWEETS

reported 
Brussels

A thousand Serbs, many of them 
women and children between the 
ages of 12 and 17, were executed 
last Sept. 29 in a single town — 
Vukovar on the Danube River, 
northwest of Belgrade — the Yugo
slav Information Bureau reported 
today.

It is said 318 others were put to 
death at the same time in other 
communities nearby.

Twenty-five other persons in Na
zi-occupied lands were reported by 
Allied governments in London to 
have been executed for espionage.

Czecho-Slovak officials 
Czechs were beheaded in 
for spying, and 12 others 
with other offenses were 
at the same time.

The Belgian Government 
that Victor Lemmens of 
was executed for espionage on be
half of the British.

The Germans in Prague have 
been forced to organize special “as
sault commando” corps to protect 
themselves against attacks by the 
Czech population, ihe Czech Go-

as though our boys are 
up accents.
Neck
existance,
is gone. All the members j vernment reported, 

come

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

dance, 
have a 

you will 
1o walk

by the way, the Fort Me-i 
making up a i 

of various activi- 
on the reservation 
not, 1 was select- 

more typical Ame- 
the school faculty.

Musical 
Notes

ENJOYS IT • TOO

Ed. Sidney.

Pictured is Fred Allen enjoying 
his own idea of a 1942 Thanksgiv
ing dinner. It’s the U. S. Army's 
well known “Field Ration K/’i 
which is a full course meal—in-' 
eluding coffee. You and millions 
of others hear Fred and his Tex
aco Star Theater over Columbia : 
network every Sunday, right after ' 
YOUR rationed dinner—9:30 to, 
10:00 PM, EST

CHICAGO, ILL. — Yeoman Erid 
Rellis and Roslyn Nowak are en
joying themselves at a historical 
exhibit of Thanksgiving candy. In 
1816, the only candies available for 
Thanksgiving dinners were stick 
candy, molasses taffy, lozenges, 
and gum drops, shown on first 
tier, rear. This year, men in serv-? 
ice will be served thousands of 

• pounds of these hard candies — 
shown in middle tier. And in fore
ground are exhibited candies in
cluded in emergency field rations 

' —fruit drops, “D” bars, and malted 
milk dextrose tablets. s

production.
too, can use candy 

armed forces and war plants 
give nourishment and energy 
family’s diet. Here are some 
and economical suggestions 

good

Thanksgiving
For a simple 

tion to breakfast, have cocoanut ap
ples colored with red cinnamon can
dies. For six apples use one-half 
pound of red cinnamon candies; one 
pint of water, and one cup of shred
ded cocoanut. Disolve the candies 
in boiling water in a shallow sauce 
pan, then put in the pared and Cur
ed apples. Cook over a low flame 
until tender. Turn the apples after 
they have cooked ten minutes so 
the syrup will penetrate the whole 
fruit. Remove the apples from the 
syrup. If 
ly thick, 
pies are 
them in
rup about the base of the apples. 
They are delicious hot or cold.

Clellan command, i 
photograph book 
ties taking place 
and believe it or 
ed as one of the 
Yican soldiers by 
They took several shots of me such 
as throwing a grenade, charging 
with a bayonet, etc. When the Japs 
get to see that pan of mine, they 
no doubt will surrender from sheer 
fright. The book is expected to be 
completed by December ...

Corporal Vincent A. Ulchikas, 
Officer Candidates Prep. School 

B I R T S 
Fort McClellan,

MEMO
The Brooklyn Builders will hold 

a “Salute to Our Boys” nite on De
cember 19, 
scheduled 
Christmas, 
vities will
year's Christmas Banquet? 
note of the date of this year’s cele
bration and circle it on your calen
dar. More information will be pub
lished soon.

To Glorify That Precious 
Cup of Tea

With tea becoming scarce, you 
will want to make a pleasant cere
mony of each precious cup. There 
are many ways to add extra 
touches. Serve rock candy in 'colors 
or in clear crystal, instead of sugar. 
Use lemon drops in place of both i 
sugar and lemon. A bowl of little I 
round spice drops in attractive co-I 
lors, a‘dd to the aroma and taste of 
a cup of tea. Peppermint drops are I

' Romantic songs are the special
ties of Frank Sinatra, vocalist star 
of Columbia network's “Reflec
tions.” Sinatra won an army of 
fans as Tommy Dorsey’s soloist. 
His recording of "I’ll Never Smile 
Again” sent that haunting num
ber to tiie heights of popularity. 
He is heard on CBS Thursdays.

“.............A few things
ally started rolling and 
glad. 1 have been picked as a jeep 
driver and is it fun! That job, 
though will only last for the time 
I’m down here. I have been picked 
as the first driver for the company. 
It’s good to hear that I’m a mem
ber of the Builders now. I hope to 
come back after helping to clear 
that mess up, and do my share in ’ 
building the organization up............ .

Pvt. John Stirbis, 
Co. G, 3 Bn 

128th Ord. Regt.
Camp Butner, N. C.. Bldg. 4722

O?

“......... School is keeping me pret
ty busy these days. I’m studying all 
about airplane inspection, structure, 
engines and propellers. It’s very in
teresting!

I don’t know what happens to all Į 
my money. I don’t go out much but 
it still goes. You’d be surprised how 
50c here and 50c there adds up. 
It’s a funny thing but all I do is 
go to the movies, eat ice-crėam and 
drink beer once in a while. The 
things that really put a dent in my 
pocketbook is my laundry and 
cleaning bills. They come to about > 
a dollar and fifty cents aweek, be- 
cause the summer uniforms are soi 
darn hard to keep clean and they 

cents to have cleaned, 
out a suit once a week, 
beginning to give fur- 
here, but I won’t be 

one for quite some time .

used again. "La Vie Parisienne”

program of Asiatic dances and 
Hotel New Yorker by the East

bMMHV

I 
st a

• A Town Hall performance of Verdi’s Requiem Mass will be given by 
the John Harms Chorus on Saturday night, Nov. 28, for the benefit of 
Russian War Relief.
• Arturo Toscanini will make his final concert appearance in New York 
this year Monday evening, Nov. 30, when he will conduct the Philharmo
nic-Symphony in an all-Wagner program, with Helen Traubel as soloist, 
at Carnegie Hall. Miss 
the Immolation Scene 
American Red Cross.
• The New Opera Co.
Broadway Theatre next Sunday night, again using “Ballet Imperial” to 
precede thc< short Moussorgsky opera. The cast heard at the opening of 
“The Fair,” a couple of weeks ago will be 
is the current offering.
• “An Evening with East and West,” a 
songs, will be given Friday night at the 
and West Association.
0 The author of “Praise the Lord and Pass the Ammunition” Frank 
Loesser has penned a new ditty, “They’re either too old or too young” to 
be introduced by Bette Davis is her forthcoming picture.
• The American People’s Chorus, conducted by Horace Grenell, will give 
a first performance of the new Cantata “Abe Lincoln Goes Home” by 
Earl Robinson, on Sunday Nov. 15, 1942, at 3 p. m., as part of the Four 
Freedoms program to be held at the Golden Gate Ballroom on Lenox Ave.
• Dr. Artur Rodzinski, who is conducting the Fifth. First and Seventh 
(“Leningrad”) symphonies of Shostakovich on the Cleveland Orchestra’s 
CBS Saturday concerts, is a personal friend of the great composer, who 
he visited in Russia. Dr. Rodzinski was the first to present in the 
United States the Shostakovich opera, "Lady Macbeth of Mzensk,” which 
forst brought, him international fame.
• Wanda Landowska, distinguished harpsichordist, is to play four Sona
tas by Domenico Scarlatti when she makes the fourth of nine appearances 
on Columbia network Monday, November 23. (WABC-CBS, 3:30 to 4:00 
P. M., EWT).
• “Pittsburgh Calling," said the long-distance operator, and Gladys 
Swarthout, mezzo-soprano star of the CBS Sunday program, “The Family 
Hour,” took the call. It was from a fan named K. D. Dietrich, and the 
singer hit a high of pure joy at the message. For Gladys, appearing at 
a War Bond drive in Washington, had lost her purse (absent-mindedness, 
thy name is woman). It contained a name bracelet given her by her 
husband, Captain Frank Chapman of the United States Marine Corps 
Reserves; the keys to her house, and some money. Dietrich, a Pittsburgh 
resident who was visiting Washington, found the bag. Although the only 
identification within was the bracelet’s inscription, “From Frank Chap
man," he deduced that it belonged to his favorite singer. (P. S. He refused 
to let her pay for the call).
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cost sixty 
and I send

They are 
ioughs out 
ible to get

yet, probably the end of January 
or February. I’m not sure though 
I’m just saving my money because 

' want to fly home, and that will 
cost a pile of dough. And if I take 
a plane, I will be home in fifteen 
aours. But that’s a long time off 
so I’ll just sit tight and wait for 
a break.

I told you that I joined the Glee 
Club down here, and I’m having 
a good time. We sing some swell 
songs. I really enjoy myself there.

We got a new radio in our read
ing room and boy it’s swell! We 
also got a new pool table and some 
new furniture for our day room. 
They are really making things as 
comfortable as they can 
around the barracks.”

Bob is graduating from 
dier School on November

He was an active member of the 
Newark Sietyno Chorus, and the 
LDS Youth branch. He took part 
in many of the operettas presented 
by Sietynas. Bob is the son of Mr.

for us
Bob.

Bombar-
28th.

Corp. Frank Y akstys

FURLOUGH BRIDE WORE BLUB
Monday noon, November 16, 1942 

Anne Wagnis, (one of the co-editors 
of the Laisve English Section) and 
Corporal Frank Yakstis were mar
ried in the new Brooklyn City Hall 
Chapel.

The ceremony was witnessed by 
the bride’s sister, Olga and the 
groom’s brother, Tony, who is a 
member of the Coast Guard.

The newly-weds plan to spend 
their honeymoon in the city. > ., '

At (he termination of his 2 
week’s furlough the groom will re
turn to Nashville, Tennessee, where 
he plans to enter Officers’ Training 
School. The bride will remain here, 
and continue her work in the LDS 
office.

‘GREEK STUDENTS lead a march through the streets of Athens to celebrate Greek Independence Day, March 2S 
1942. Thia picture, which was smuggled out of occupied Greece, shows the beginning of the demonstration. Later ths 
students laid wreaths on statues of Greek heroes. They were attacked by Nazi and Italian police and two were killed.

YULE MAIL WARNING
The bulk of Christmas cards and 

parcels must be in the mails by 
Dec. 1 if delivery on time is to be 
assured, Smith W. Purdum, Second 
Assistant Postmaster Beneral, 
warned today.
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Klemenso Perjės Mirtis
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Spirga “Naujienų” Padai ir Liežuvis

(Tąsa)
Pono Perjės dantys tauškėjo, ir visas 

kūnas drebėjo. Jis tupėjo susirietęs už 
kaž kokio darbininko plačios nugaros. 
Nežmoniškos baimės apimtas, jis net ne
pajėgė nuvaikyti musių, kurios įkyriai 
buvo apspitusios jo pakaušį.

Būrys nuėjo toliau. Gatvės pakraš
čiuose žūrovų rinkosi vis daugiau ir 
daugiau. Paryžius dar džiūgavo pergalės 
svaiguly. Varomų belaisvių būrys pary
žiečių širdis dar labiau pradžiugino. Po
nai ir ponios juokėsi, rodė pirštais, tar
si žiūrėdami į klajojantį cirką. Kavinės 
buvo pilnos svečių. Iš ten sverdėdami iš
eidavo girti piliečiai ir pildavo belais
viams į akis raudoną vyną. Ir žandarai, 
minios užkrėsti, ėmė siusti. Jie keikėsi 
ir stumdė belaisvius, kiek įmanydami. 
Vienas net iššovė. Bet niekas neturėjo 
laiko pažvelgti,‘ kas buvo tas, kuris Jikosi 
gulėti gatvės vidury ir kurį apniko mi
nia, kaip plėšrūs varnai maitą. Neži
nomas drąsuolis, išdrįsęs atstumti prieš 
save pakeltą kumštį, užsispyrėlis, spjo
vęs į akis besijuokiančiam piliečiui ir 
ramiai atsukęs krūtinę žandaro ginklui. 
O gal koks jėgų netekęs, kuris nebegalė
jo paeiti ir pargriuvo ant gatvės grindi
nio....

Pasukus Versalio keliu, visiems paaiš
kėjo, kad juos varo į Versalio kalėjimus. 
Menka vilties kibirkštėlė žybtelėjo blau
siose akyse. Juos teis karo lauko teis
mas. Koks tas teismas bebūtų, vis dėlto 
be jokios kaltės juk nesušaudys. Nutrin
tos, įsmilkusios, purvyne išmirkusios ko
jos pradėjo lankstytis vikriau. Nulin
kusios galvos pakilo.

Ponas Perjė buvo visai pavargęs. Gal
va svaigo, ir prieš akis sukosi balsgani 
ratai. Kiekvieną valandėlę jis galėjo par
griūti. Bet jis suprato, kad tai būtų jo 
paskutinė valandėlė. Todėl atsirėmė pe
čiai į greta žingsniavusį ir automatiš
kai slinko pirmyn. Versaly jo nenubaus. 
Juk jis visai nekaltas. Vėl jis atsiminė 
Tjėro žodžius apie teisingąjį teismą. Kad 

- tik nepargriūtų, kad tik dar nors valan
dėlę išsilaikytų...

Bet ties Lamijeto tvirtovėmis jie vėl 
buvo sustabdyti. Išstumdė ir išrikiavo 
dviem eilėm. Jie žiūrėjo ir stebėjosi, ne
suprasdami, kam tai daroma. Tačiau 
tuo pat laiku į kelią išjojo generolas. Už 
jo sekė būrelis kareivių su šautuvais. Tai 
buvo Galifė su savo kasdieniniais paly
dovais.

Galifė nulipo nuo arklio ir neskubė
damas ėjo paliai eilę. Jis buvo apsivilkęs 

'naują, gal tik šįryt iš siuvėjo atneštą, 
uniformą. Avėjo blizgančiais, lakiruo- 
tais batais. Baltai pirštinuota ranka 
švaistė lengvutį raitelio botagiuką. Jo 
veidas buvo ramus, net nuoširdus, bet 
su pastebimom nuovargio žymėm. Ledi
nės jo akys atydžiai, lyg ko jieškodamos, 
stebėjo kiekvieną bejaisvį.

Matyt, j ieškomoj o negalėjo greit su
rasti. O gal pats nežinojo, ko jieško. Pu
sę eilės jau buvo nuėjęs, kai staiga su
stojo. Prieš jį stovėjo stambus vyras, 
panašus į anglių nešiką ar atmatų va
lytoją. Jis buvo vienplaukis; juodi, kieti 
plaukai styrojo pasišiaušę. Jo akys pa
nešėjo j pikto žvėries.

Generolas savo botagiuku sudavė jam 
per petį ir šyptelėjo.

— Drauguži mano, kur tu savo kepurę 
pametei? Matyt, svarbių reikalų turėjai, 
arba labai skubėjai, bijodamas pavėluoti 
kartu su kitais į Versalį patekti?

Generolui sustojus, juodplaukio raudo- 
, nu veidu perbėgo melsvas šešėlis. Kiek 

sudrebėjo kojos. Bet jis tuoj atsitaisė 
ir išsitiesė. Sustiklėjusiose akyse sužibo 
žalsvi žiburiukai.

— Ne, pone generole. Aš turėjau ga
benti šovinius į Sen-Marselio bulvaro 
barikadas.

Šis skardus, iššaukiantis balsas nuai
dėjo abiem eilėm. Kiekvienas jį girdėjo. 
Galifės akių vokai nervingai trūkčiojo.

— A! Atvirumas — pagirtina ypaty
bė. Bet, sakyk, kodėl tavo tokie juodi 
ir kieti plaukai? Tu, tikriausiai, ne fran- 
cūzas? Gal italas, arba ispanas?

— Tiek, kiek ir tamsta ne didvyris, po
ne generole!

Generolas paraudo ir aštriu mostu pa
mojo ranka. Žandarai sučiupo juodplau
kį. Pono Perjės akyse sutemo. Tą va
landėlę jis buvo pasiruošęs pats nutrauk
ti. savo nuogą galvą ir paslėpti tarp be

laisvių kojų. Bet Galifė, sujaudintas, 
praėjo pro šalį, antroje eilėje stovėjusio 
pono Perjės visai nepastebėdamas.

Pats paskutinis stovėjo berniokas su 
lininiais plaukais, suraižytu veidu, taip 
pat vienplaukis. Generolo botagiukas su
švilpė ore ir nukrito ant bernioko gal
vos.

— O iš kur tu toks atsiradai? Savo 
Lenkijoje ar Danijoje nemokėjai revo
liucijos daryti? Dabar Paryžių nori nu
stebinti savo šlykščiom kudlom? Marš!

Berniokas kaip nukirstas pargriuvo. 
Bet žandarai, sučiupę, jį atrėmė į sieną 
greta juodplaukio. Tas stovėjo neatsi- 
rėmęs, ant krūtinės sukryžiavęs rankas. 
Paniekos kupinu žvilgsniu jis pažvelgė į 
bernioką, paskui atsigręžė į besirikiuo
jančius kareivius.

— Bobos, ko gi jūs drebate! šaukite 
drąsiau!

Belaisviai slinko pirmyn. Juodplaukio 
tolimesnių žodžių jie nebegirdėjo. Tik
palaida salvė sutratėjo ir nutilo.

•— Pirmyn! Marš!
Saulė jau buvo nusileidusi. Greit su

temo. Belaisviai vilkosi, užgniaužę kva
pą. Atrodė, kad tuč tuojau juos vėl su
stabdys ir lieps stoti eilėn.

Vienok, niekas jų nebesutrukdė, ir jie 
pamažu slinko toliau. Priešaky jau pa
sirodė Versalio žiburiai.

Versaly buvo keturi kalėjimai. Didžių
jų tvartų požemiai, pilies oranžerija, 
Sen-Siro karo mokyklos maniežas ir Sa
tori jos dokai. Daugelis belaisvių Versa
ly buvo buvę jau po kelis kartus. Bet 
dabar, mirtinai nukankinti, tamsoje be
veik apakę, jie nebegalėjo suvokti, kur 
juos varo. Atsidūrė ties kažkokiu siauru 
praėjimu. Tai buvo galima spręsti iš to, 
kad būrys turėjo išsirikiuoti vora ir pas
kutiniesiems teko lukterti, kol priešaki
niai paėjo toliau. Tai buvo siaura anga 
tarp dviejų mūrinių sienų. Kitame gale 
apsiniaukusiame danguje d u n k s ojo 
aukštų pastatų siluetai.

Ir čia suimtieji nebuvo palikti ramy
bėje. Priešakinius žandarai stūmė at
gal, užpakalinius be gailesčio daužė ir 
varė pirmyn. Pagaliau suimtieji supra
to, kad juos varo į namų vidų. Apgrai
bomis jie surasdavo duris. Bet viduj bu
vo kimšte prikimšta žmonių. Keliems 
pavyko įsisprausti į gulinčių bei sėdin
čių žmonių masę, į tvankią atmosferą, 
kuri nuodijo kraują ir . svaigino kaip 
rūsinčių nuodėgulių tvaikas. Likę lau
ke buvo laimingesni. Jie sukrito ant vė
sios, drėgnos žemes ir bematant alpda
mi sumigo. Kai kuriems pasisekė užtikti 
dumblino vandens klaną. Kaip žvėrys, 
stumdydami vienas kitą, pripuolę, jie 
gėrė tirštą, glėmėtą, šlykščiai dvokiantį 
skystį.

Ponas Perjė užmigo net nesuspėjęs 
gerai atsigulti; Tai buvo ne miegas, bet, 
tikriau, dalinis sąmonės netekimas. Kaž
koks jausmas — padrikų minčių gumu
las — dar sukosi smegenyse. Jį tarsi 
siautė baisi, sustingusi kapų tyla, tik jo 
paties nevienodas širdies plakimas dun
dėjo ausyse, lyg medinio kūjo dūžiai į 
metalinį vamzdį. Pagaliau ir jie nutilo. 
Ponui Perjė pasirodė, kad jis miršta. 
Vienok, baimės jis nejuto, nebuvo nė 
noro priešintis...

Auštant belaisvius pažadino artimi 
šūviai. Atrodė, kad šaudė į juos. Kai ku
rie pašoko.

— Žemyn! šunės! Gulti! šauti į vi
sus, kurie pajudės!

Kaip pakirsti, belaisviai griuvo atgal. 
Bet jų blausios akys buvo pripratusios 
per trumpą valandėlę daug pastebėti. 
Tai šūktelėjo stovyklos komendantas 
Obra, su būreliu kareivių atėjęs pakei
sti žygio ir ekzekucijos nuvargintus va
rovus. Ta pačia proga vietoje kareiviai 
sušaudė tris belaisvius. Matyt, jie arba 
buvo nuteisti, ar bandę bėgti, užgaulio
ję sargybą, ar gal stačiai kapitonui Ob
ra pasidarė nuobodu, ir jis sau suteikė 
nedidelę rytinę pramogą. O gal jis nak
čia buvo blogai miegojęs ir dabar pa
sistengė pataisyti savo nuotaiką. Nieko 
tikro nebuvo galima spręsti — čia vis
kas galima.

Ponas Perjė matė tą patį, ką ir kiti. 
Kaip du sušaudytieji tyliai pargriuvo, 
o trečias krito pamažu, rankomis sienos 
laikydamasis, tarsi jam butų labai^svar- 
bu išsilaikyti kojose.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Mūsų šalis net paskutinėse 
dienose vedė su Japonija 
derybas karo išvengimui, 
kada Japonija padarė bu
delišką ir slaptą užpuolimą 
ant Perlų Uosto.

Sovietų Sąjungos neką- 
riavimo sutartis su Vokie
tija, kaip ir kitais jos kai
mynais, tik parodo, kad tos 
šalies visada buvo taikos 
politika. Iš “Naujienų” pro- 
naciai ir šiuo klausimu vi
sas laikas melavo savo 
skaitytojams pasakodami 
apie “raudonąjį imperializ
mą.”

“Naujienos” parodo, kad 
joms tik niežti jų hitleriš
kas liežuvis šmeižti Sovie
tų Sąjungą, Amerikos tal
kininkę ir tada, kada jos 
pasakoja, kad Sovietų Są
junga neatėjo savo valia 
demokratijos šalims į pa

galbą, bet Hitleris ją atva
rė. šis jų “argumentas” 
tiesiai žioplas! Juk jeigu 
taip “protauti,” tai ir Jung
tinės Valstijos pačios savo 
valia nestojo karan, nes ir 
mūsų šalį Japonija iš pasa
lų užpuolė lygiai, kaip Hit-< 
leris Sovietų Sąjungą. Ir 
mums karą paskelbė pirma 
Japonija, Vokietija, Italija 
ir net Bulgarija!

“Naujienos” kasdien at
viriau ir bjauriau kopijuo
ja nacių propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tas tik 
parodo, kad hitlerizmo da
lykai labai blogėja, o kartu 
su jo galu ateis galas ir jo 
propagandos skleidėjams. 
Tas supratimas varo “Nau
jienų” bosą į padūkimą ir 
jis kasdien daugiau meluo
ja, faktus falsifikuoja, kad 
palaikius aplinkui savęs, 
grupelę savo pasekėjų.

Vai. Sūnus.

7 nariai mūsų organizacijų, 
bet kaip iki dabar pasirodė, 
tai tik trys iš jų darbuojasi. 
Labai gerai, kad d. V. Smals- 
tienė atėjo į pagelbą ir ener
gingai darbuojasi dėl “Vil
nies.” Juozas Vasiliauskas ir 
Marė Budžinienė dar iki da
bar neprisidėjo prie to svar
baus darbo. Stasys Tvarijonas 
kiek laiko atgal energingai 
darbavosi dėl “Laisvės”, bet 
šiemet sakosi darbo aplinky
bės neleidžią darbuotis. Juo
zas Gugas, matyt, nenori būti 
konkurentas draugei Smitrevi- 
čienei, tai šiemet ir nesidar- 
buoja vajuje. Juozui širvins- 
kui sektųsi darbuotis dėl laik
raščių, jeigu jis turėtų gana 
laiko. M. Alvinienė dėl gyve
nimo aplinkybių, ir kitų kliū
čių, vajaus darbe dar nepasi
rodė, bet iki pabaigos vajaus,

tai visgi mes galėtume susi
rinkti pas nekurį iš draugų į 
privatinę stubą, svarbiuosius 
reikalus aptarti ir padaryti 
kuopą gyvu kūnu.

Man teko susitikti su daug 
narių, kurie klausė, kodėl ne
turi susirinkimų ir duoklių ne- 
iškolektuoja iš narių, norinčių 
užsimokėti? Aš, kaipo nesąs 
valdybos nariu, į tokius klau
simus negalėjau tinkamai at
sakyti. Bet prižadėjau stengtis 
kokiu nors būdu paragint sek
retorius ir iždininkę susirinkt, 
pasitarti nors privatinėj stu- 
boj pas kurį valdybos narį. Ir 
taip sutikta, kad susirinkimą 
reikia sušaukti pas sekr. drg. 
O. Shemberienę, 15 Front St., 
2 vai. po pietų, lapkričio 22 
d., šį sekmadienį.

Taigi, turim mest visus as-

Detroito Žinios
Michigano Rinkimų 

Pasekmės
šiuose rinkimuose dalyvavo 

mažiau piliečių negu bent ku
riuose per paskutinius dešimts 
meti|. Darbo liaudis pervėlai 
pradėjo rimtai veikti, kad iš
rinkus visus karo laimėjimo 
šalininkus, už tai Roosevelto 
šalininkai buvo sumušti ir ne
tekome tokio gero senatoriaus 
kaip Prentiss Brown.

Nors ir vėlokai pradėta rin
kimų kampanija už karo šali
ninkus, visgi visame Wayne 
paviete, kuriame yra ir Det
roitas, daugiau balsų paduota 
negu buvo tikėtasi, nors daug 
mažiau negu pereituose balsa
vimuose. Republikonų kandi
datai laimėjo tik už didmies
čių, (kaimyninių) pavietų bal
sais?

Darbo unijų remiamas gu
bernatorius Van Wagoner 
taipgi pralaimėjo ir laimėjo 
Kelly. Taipgi pralaimėjo ir 
12-t6 distrikto demokratas 
John Bennet, o laimėjo repub- 
likonas Frank- Hook. Dabar 
mūsų valstija pasiųs į senatą 
du republikonus, būtent Frank 
Hook ir teisėją Ferguson, ku
ris yra geras bičiulis reakcio
nieriaus Vandenburg.

Bet neviskas pralaimėta. 
Wayne pavieto piliečiai savo 
balsų didžiuma išrinko, ir pen
kis demokratus į kongresą. 
George Sadowski gavo 44,000 
balsų, kuomet jo oponentas 
gavo tik 12,910. Sadowski 
prieš nominacijas (primaries) 
labai aiškiai išėjo su karo lai
mėjimo programa ir užtai su
mušę savo oponentą, užgerin- 
toją Tenerowicz. Taipgi lai
mėjo ir Rabaut Dingell, Le
sinski ir O’Brien.

Visi 17 valstijos laimėjusių 
atstovų yra demokratai, ir še
ši iš septynių senatorių, kurių 
Stanley Nowak gavo didelę di
džiumą balsų.

Pralaimėjimasd e m okratų 
karo šalininkų šiuose rinki
muose turės atkreipti piliečių 
dėmėsį į rinkimų svarbą. Prie
žastis, kodėl mažiau balsavo, 
gali būti keleriopa: viena, 
daugelis išėjo- į armiją, antra, 
darbininkai dirba ilgas valan
das ir visokias valandas, ir ne
kuria galbūt nepasistengė bū
tinai paduoti savo balso. Mat 
daugelis šiuos balsavimus ne
laiko taip svarbiais, kaip tuos, 
kada yra balsuojama ant pre
zidento. Dar kiti neįvertina 
balsavimų svarbą šiais karo 
laikais ir kaip paprastai mano, 
kad vistiek ar balsuos ar nė; 
kiti nubalsuos. Girdisi dar to
kių pasakymų, kad vistiek ar 
tokį ar kitokį kandidatą nu
balsuosi, skirtumo nebus. Tai 
klaidingas manymas. Tokį nu
sistatymą veikiausiai turi ir 
tie, kurie sako, kad nereikia 
mūstj organizacijoms rišti bal
savimų klausimo. Manau, kad 
laikais parodys, kad tai klai
dingas nusistatymas.

Nubalsavo Šaukti Konstitu
cinę Konvenciją

Kartu su rinkimais buvo nu
balsuota šaukti konstitucinę 
konvenciją. Dabartinė konsti
tucija buvo priimta 1909 me
tais. Joje yra daug kas pa- 
mainytina.

šituo reikalu tai tikrai turi
me susirūpinti, nes nuo konsti
tucijos priklauso visa valstijos 
tvarka. Reikėtų būtinai susipa
žinti su geromis ir blogomis 
konstitucijos dalimis, kad lai
kui priėjus žinotume, kokių 
pataisymų reikalinga. Sulyg 
dabartine konstitucija valstijos 
kontrolė yra rankose mažiau 
apgyventų apylinkių (rural 
areas). Pažangūs balsuotojai 
dėlei to ir balsavo už konsti
tucinės konvencijos šaukimą.

Balsavimuose perėjo ir .taip 
vadinamas “home rule” patai
symas, ačiū didelei vietinės 
spaudos agitacijai. Pataisymas 
buvo sumanytas didelių ver- 
teigų. . 4 jjtn

Turint tokius draugingus se
natorius, kaip Stanley Nowak, 
mes galime gauti tinkamų in
formacijų konstitucijos klausi
me ir susipažinti su konstitu
cija, kad atėjus balsavimams 
naujos konstitucijos žinotume 
už ką balsuoti. Arba' ir naujų 
pataisymų galima paduoti per 
tokius draugingus atstovus, ar
ba įteikiant delegatams, kurie 
dalyvaus konstitucinėj kon
vencijoj.

Mūsų organizacijos ne tik 
kad negali stovėti nuošaliai 
nuo politikos, bet turėtų dau
giau kelti savo narių ir visų 
lietuvių politinę sąmonę.

Pilietis.

tikisi gauti porą naujų skaity
tojų.

Draugai ir draugės, kad ir1 
ne po daug, bet jeigu mes dar-! 
buosimės dėl laikraščių va
jaus, jeigu nors po vieną nau
ją skaitytoją gautume, pada-; 
rytume didelį ir svarbų dar
bą dėl savęs ir mūsų darbi
ninkiškos spaudos. Dar yra 
biskis laiko, subruskime ir at
liksime savo būtiną pareigą. | 
Mes būtinai stengkimės kai- i 
binti, kad būtų “Vilnies” ari 
“Laisvės” skaitytojai, kurie 
skaito p r i e š d a r bininkiška i*• i spaudą. Dabar yra daug gyve-j 
nimo faktų, ką galima nuro
dyti, kurioj pusėj teisybė.

Alvinas.

meniškus nesusipratimus ir sa
botažą į šalį, o stoti prie ben
dro visuomeniško darbo, šiuo 
momentu neturi būti vietos 
kultūrinėj organizacijoj asme
niškiems nesusipratimams.

J. Ramanauskas,

Elizabeth, N. J.
Masinis mitingas 25 metų 

Didžiosios Rusų Revoliucijos 
minėjimui įvyks lapkričio 22 
d., 2:30 vai. po pietų, Elks 
Auditorium. Įžymūsi kalbėtojai 
sakys kalbas, kaip tai, kong- 
resmanas Donald H. McLean, 
majoras James T. Kirk, teisė
jas Hetfield, prokuroras A. J.
David, rev. A. H. Robinson, 
Otto Altenburg ir daugiau bus 
įžymių pareigūnų. Tai bus pir-, 
mą kartą Elizabeth istorijoj 

Jau rodos užtektų miegoti, tokios prakalbos.
laikas keltis ir stoti prie prog- Be abejonės į šį masinį mi- 
resyvio darbo, kuris šiandien į tigą sueis įvairių tautų žmo- 
stovi dienos klausime. Momen- nes. Lietuviai taipgi neatsiliks, 
tas svarbus ir pilnai pribren- i dalyvaus šiame iškilmingame 
dęs tą darbą atlikti... Sovietų Sąjungos 25 metų su-

Man nesmagu rašyti šiuos | kakties paminėjime.
žodžius. Gal ir aš pats jau ne- -:-

Minersville, Pa.

Detroito Kalendorius
Lapkričio 22 d., 10 vai. ry

te, Detroito Lietuvių Kliubo 
susirinkimas, įvyks 4114 W. 
Vernor H’way. Visi nariai da
lyvaukite.

Lapkričio 22 d., 1:30 vai. 
po pietų, 4097 Porter St., 
įvyks Detroito Lietuvių Bendra 
konferencija dėl pirkimo am- 
bulanso. Visų organizacijų de
legatai privalote dalyvauti.

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
Svetainėj, ant 25 gatvės, įvyks 
parengimas su perstatymu ir 
balium. Gaukite tikietus iš 
anksto.

Gruodžio 6 d., Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubo metinis 
koncertas ir balius, įvyks Lie
tuvių Svetainėj. Tikietas iš 
anksto 50c.

Laikraščių Vajus ir Va j įninka i
Kaip iš visko atrodo, tai 

šiemet Detroite “Vilnies” ir 
“Laisvės” vajus silpnai žings
niuoja pirmyn. Pradžioj va
jaus pasižadėjo darbuotis apie

su pilnai kompetentiškas tą 
darbą tinkamai atlikti dėl tū
lų kliūčių, bet bendrai vei
kiant, organizuotai, galiu pri- 
gelbėti. Bet gyvam būnant, nu- 
duot negyvu, niekuomet nesu
tiksiu ! . . .

Aš noriu tarti kelis žodžius 
apie mūsų kultūrinės organi
zacijos kuopą, kokią ji turi 
svarbią rolę savyje šiuo mo
mentu, kada visas pasaulis 
randasi karo liepsnose, kartu 
mūs senoji tėvynė Lietuva už
pulta to pasiutėlio bestijos 
Hitlerio, deginama ir visais 
būdais naikinama. Visa kultū
ra naikinama, literatūra degi
nama ir naikinama per penktą 
koloną—Kvislingus!

Kultūrinį brangų darbą da
linai mes galime atlikti per 
ALDLD organizaciją, gyven
dami naujoj mūsų tėvynėj, 
Jungtinėse Valstijose.

Tiesa, ir mūsų šalis įtraukta 
į karą, bet ji atsistojus ginti 
demokratiją, progresą, kultū
rą ir civilizaciją. Todėl ir mes 
Savo tautinį, kultūrinį, literati- 
nį darbą per šią organizaciją 
galim atlikti, kas po šiam ka
rui bus labai naudinga mūsų 
senosios tėvynės broliams.

Minersvillės 14 kuopa gy
vuoja nuo pradžios šios orga
nizacijos susiorganizavimo, ir 
pusėtinai buvo skaitlinga na
riais. Taip pat buvo veikli. Jei 
jos visi nariai su pilnu pašau
kimu būtų studijavę visus lei
dinius, dideles knygas, brošiū
ras ir žurnalą “šviesą,” tai 
tikrai kiekvienas narys galėtų 
būti kuopos valdyboj, reika
lus tvarkyti. ..

Deja, to nėra. Ir jau čia 
man užraudus reikia prisipa
žinti, kad vienam nariui, kuris 
buvo užėmęs organizatoriaus 
darbą, mirus, kuopa negali su
daryti susirinkimų, kuopos 
svarbesnius reikalus aptarti, 
nė naujai pilną valdybą išrink
ti. Tai gėda! '

Kame čia yra kaltė ? Ar 
mes jau taip nugyvenę nariais, 
kad nesudarom 5 asmenis į 
valdybą? Ar taip nusenom, 
kad jau neįgalim nė to menko 
darbo atlikti? Ar jau visai iž
das nubrankrūtavo ? Na, tegul 
iždas ir' būtų nubankrūtavęs,

Jubiliejus 25 Metų Ženybinio 
Gyvenimo

Lapkričio *7 dieną buvo su
ruošta draugams J. Šidlaus
kams pokilis — atžymėjimas 
25 metų vedybinio gyvenimo. 
Šiame pokilyj dalyvavo virš 
poros šimtų svečių. Svotu bu
vo Z. Kavaliūnas iš Brooklyno, 
svočia Elena Kidzienė, vietinė. 
Abu malonūs ir draugiški 
žmonės ir atliko savo parei
gas kuo puikiausiai. Toastmas- 
teriu buvo William Sinkus, 
buvęs kandidatas į kouncilma- 
nus. Sinkus iššaukė svečius pa
kalbėti. Kalbos susidėjo dau
giausia iš sveikinimų ir linkė
jimų drg. Šidlauskams.

šio jubiliejaus suruošime 
daugiausia pastangų įdėjo E. 
Kidzienė, Vitkauskienė ir D. 
Šidlauskaitė.

Visi svečiai buvo maloniai 
priimti ir gardžiai pavaišinti. 
Jubiliejantai buvo apdovanoti 
įvairiomis dovanomis.

Šidlauskai yra malonūs ir 
Į draugiški žmonės. Pokilyje 
pasitikau drg. A. Stripeiką. 
Pirmiausiai paklausiau, kaip 
sekas “Laisvės” vajus. Sako, 
gerai, šį vakarą gavau tris 
naujus skaitytojus. Svočia 
taipgi nuo šio vakaro tapo 
“Laisvės” skaitytoja. Linksma 
girdėti. Svotas “Laisvę” skai
to seniai.

Ukrinas.

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie- 

’ čiu. Ji gaunama “Lais
vės” knygyne.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.
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Anglai, Amerikiečiai ir Prancūzai Plačiau 
Įsiveržia į Tunisiją, Šiaur. Afrikoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Talkininkų štabas šiaur. Afrikoj, lapkr. 18. — Prie

kiniai būriai pirmosios angių armijos drauge su Angli
jos ir Jungtinių Valstijų parašiutistais ir su mumis 
veikiančiomis francūzų jėgomis įsiveržė į Tunisiją ke
liuose punktuose.

Buvo susidūrimų su priešų žvalgų būriais.
Generolas Giraud aplankė svarbiausius francūzų ka

riuomenės dalinius.
Prancūzai ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių nušovė 

žemyn vieną priešų orlaivį vakar.
Vokiečių transporto orlaiviai mėgino nuleist savo at

gabentą kariuomenę viename Tumsijos pajūrio punk
te, bet irancūzai nuvijo juos šalin.

Francūzų vyriausybė Siaurinėje Afrikoje išleido įsa
kymą, kunuom visuotinai mobilizuoja atsarginius Ka
nus, pirmą kartą šauktus kariuomenėn 19319'. metais.

Jungtinių Valstijų kariuomenė su garbės sargyba 
ir muzika palydėjo iki traukinio francūzų kariuomenę 
išvykstančią iš Urano, Alžyrijoj, toliau į rytus (fron- 
tan prieš fašistus).

Anglijos bombanešiai atakavo karinius taikinius, 
priešų užimtus Tunisijoj.

Jungtinių Valstijų bombanešiai, bendradarbiaudami 
su anglų armija ir jų orlaiviais, dienos laiku atakavo 
lėktuvų stovyklą Bizerte.

Bone srityje (Alžyrijoj) buvo nušauta žemyn 11 prie
šų orlaivių lapkr. 15, 16 ir 17 d. Mes praradome tris 
lėktuvus kovotojus, bet dviejų lakūnai išsigelbėjo.

Anglų kariniai laivai ir orlaiviai gana sėkmingai te- 
bemedžioja priešu submarinus (Viduržemio Jūroje).

Raudonoji Armija Išmušė Vokiečius iš 
Stiprių Punktų Stalingrade ir Kaukaze

I

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 19. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas:
Mūsų kariuomenė Stalingrado srityje atmušė prie

šų tankų ir pėstininkų atakas. Pulkas vokiečių pėsti
ninkų su tankais vėl pradėjo atakuot šiaurinę mūsų 
apsigynimo dalį mieste.

Veikliais žygiai viena grupe sovietines kariuomenės 
užėmė eilę stiprių priešų punktų. Per mūšį daugiau 
kaip 600 priešų karių buvo nukauta bei sunkiai su
žeista.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
sudrūtino savo pozicijas ir vedė artilerijos dvikovas su 
priešais. Vienas sovietinių kovotojų dalinys pastebėjo 
judėjimą apie 500 vokiečių pėstininkų eilės. Mūsų ar
tilerija paleido į juos ugnį ir išvaikė tą priešų eilę, 
dalinai sunaikinant ją.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė veikliai 
kovėsi. Mūsų kovotojų daliniai užpuldinėjo vieną vo
kiečių užimtą apgyventą vietą ir sunaikino 200 priešų 
kareivių ir oficierių ir sudegino tris jų tankus ir ketu
ris trokus.

Mozdoko srityje du batalionai priešų su 50 tankų ir 
20 šarvuotų automobilių mėgino prasilaužt per mūsų 
apsigynimo liniją. Mūsų kariuomenė paleido savo ugnį 
į priešus ir atkirto vokiečių pėstininkus nuo jų tankų; 
taip ir atmetė atgal hitlerininkų atsaką. Šiame mūšyje 
buvo išmušta iš veikimo bei sudeginta 17 vokiečių tan
kų.

Sovietų kariuomenė atlaiko savo pozicijas. O į šiau
rių rytus nuo Tuapse vienas mūsų kariuomenės dalinys 
išmušė vokiečius iš jų aptvirtintų pozicijų.

Vakariniame fronte Sovietų artilerija ir pėstininkai 
užmušė 400 vokiečių, sunaikino 10 priešų fortukų ir 24 
kitus stiprius jų punktus ir vieną tėmijimų poziciją.

PRANCŪZAI DŽIAUGIASI 
AMERIKIEČIAIS

šiaur. Afrika. — Prancū
zų talkininkiška kariuome
nė entuziastiškai dainuoja 
amerikoniškas ir francūziš- 
kas karines dainas; džiau
giasi amerikiečiais kaip ko
vos draugais ir Franci jos 
laisvintojais.

Lowell, Mass.
Musiji Žinios

LDS 110-ta kuopa savo mė
nesiniam susirinkime, lapkri
čio 7 d., š. m., paskyrė $10 
išgelbėjimui Ispanijos kovoto
ju iš fašistinės Francijos ba
rakų, kur tie kovotojai už 
žmonių laisvę jau keli metai 
pūdomi uždaryti, bet juos ga
lima išgauti iš ten.

Be to, dar nutarta parinkti 
aukų ant kuopai prisiųstos 
blankos. Išliuosavimui tų anti
fašistinių veteranų reikalinga 
didelė ir skubi finansinė para
ma, todėl aukų rinkimas turi 
būti neatidėliojamas.

Lapkričio 14 d.,- tai yra pe
reitą šeštadienį, Lietuvių Pil. 
K Įdubas turėjo suruošęs savo 
nariams, ir kandidatams į nau
jus narius gražią parinkę. Mū
sų rūpestingosios draugės gas- 
padinės visko prigamino ir 
paaukojo tam vakarui, iš ko 
susidarė labai skani ir įvairi 
vakarienė. Joms visoms kliu- 
bas labai dėkoja.

Už vakarienę tiktai vyrai 
mokėjo po 50c. Iš ko pasiden
gė gėrimų kaštai.

Tą vakarą drg. S. Paulenka 
atidarė didelį mėlyną voką. 
Tai buvo puikiai padaryta 
blanka — prikergta prie gra
žios mėlynos popieros, kuri 
sykiu su blanka tinkamai su- 
lanstyta į voko formą. Tai bu
vo blanka rinkimui aukų So
vietų medikalei pagelbai.

Blanka padaryta taip pa
traukiančiai, kad jos turinys, 
apart begaliniai svarbaus rei- 
klo, tuoj patraukia žmogaus 
dėmesį ir paskatina aukoti 
nors kiek gali — nors vieną 
dolerį, jeigu jau neišgalėtum 
daugiau.

Aš niekaip neišgalėjau dau
giau, nes nedirbu. Bet taipgi 
niekaip negalėjau pasilikti ne
aukavęs nors vieną dolerį ko
vai prieš fašizmą.

Ir netrukus toji gražioji 
blanka su auksine antspauda 
nuo Russian War Relief ko
miteto prisipildė marguliuo
jančiomis lietuviškomis pavar
dėmis ir stambesnių, bei smul
kesnių piniginių sumų asigna
vimais.

Tame bankietuke gautas 
vienas naujas narys į Liet. Pi
liečių Kliubą. Tai yra dar jau
nas vyrukas draugas B.

Žiūrėkite Kas Čia Bus!
šį šeštadienį, lapkričio 21

d., Piliečių, Klidbo Svetainėj, 
338 Central St., yra rengia
mas gražus vakaras. Tai bus 
šokių ir pasilinksminimo vaka
ras, kurio visas pelnas skiria
mas nupirkimui vilnonių siūlų 
ir mezgimui šiltų sveclerių ka
reiviams, kurie aukoja net sa
vo gyvastis visos žmonijos 
laisvės apgynimui. Taigi, 
draugai, draugės ir visi prie- 
teliai demokratinio pasaulio, 
paremkite šį darbą savo skait
lingu dalyvavimu, tuomet ir 
pelno liks gražaus šiam svar
biam tikslui.

Kiek Jau Numegsta?
Nekurie žmonės žingeidau- 

ja, kiek lowellietes mezgėjos 
numezgė svederių kareiviams. 
Kalba eina apie lietuves mez
gėjas. Čia lietuvių moterų, 
kaip ir vyrų, yra nemažai, bet 
raudonarmiečiam šiltus svede- 
rius mezgė ir mezga tik kelios 
pažangiosios moterys. Apie ki
tas negirdėjau, ar jos ką nors 
mezga kareiviams?

Progresyvės moterys jau nu
mezgė 14 svederių ir girdėjau, 
kad drg. Marijona čiuladienė 
su savo jaunom dukrelėm May 
ir Milda dar mezga du svede- 
rius. Tai reiškia, iki šiol bus 
16 svederių viso, žinoma, kad 
tai nedaug, palyginus, kiek 
reikėtų, bet tos kelios drau
gės atliko ir atlieka labai gar
bingą darbą. Turėtų ir kitos 
gelbėti šiame darbe, kad gali
ma būt daugiau kovotojų ap
vilkti šiltais svederiais. Tada 
galėtumėm pasididžiuoti, kad 
mūsų mezgėjų pulkas didelis 
ir jau daug karių sveikata ap
saugota nuo peršalimo kovos 
fronte.

ALDLD Reikalai
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 44-ta kuopa laikytame sa
vo susirinkime, lapkričio 15 
d., nutarė rengti prakalbas 
“Vilnies” redaktoriui draugui 
F. Abekui iš Chicagos.

Prakalbos pas mus įvyks 
gruodžio 13 d., 4 vai. po piet, 
Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 338 Central Street, 
Lowell.

Taipgi nutarta, surengti kuo
pos vardu geras vakaruškas 
prieš pat prakalbas, tai yra, 
gruodžio 12 d., taipgi kliubo 
svetainėje. Vakaruškom ir 
prakalbom svetainė jau už
imta. Taigi, geri žmonės, reng- 
kitės prie tų įvykių. J. M. 
Karsonas išrinktas delegatu į 
7-to , Apskričio metinę konfe
renciją, kuri šaukiama šio mė
nesio 29 d., So. Boston, Mass.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., 'tai bus 
metinis. Jame dalyvaukime 
visi nariai.

J. M. Karsonas.
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Berlyno radijas sakė, kad 
iš Dakaro, Francūzų Vaka-
rinės Afrikos, esanti siun
čiama karinė misija į Šiau
rinę Afriką pas generolą 
Eisenhowerį derėtis dėl Da
karo pasidavimo talkinin
kam.

(Šis pranešimas nepa
tvirtintas.)

London, lapkr. 19. —An
glų orlaiviai vėl pleškino 
automobilių ir lėktuvų fab
rikus Turine, šiaurinėj I- 
talijoj.

Amerikiečiai viso nu
skandino 100 Japonijos ka
ro laivų.

Berne, šveic. — Užsieni
niai diplomatai čia spėja, 
kad Hitleris gal darys įsi-1 
veržimą per Turkiją prieš 
anglus Viduriniuose Rytuo
se.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
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M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
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M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass............................................. 48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
P. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinusas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23

“Ląlsvės” Ądjtųiubtrąciju.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp., susirinkimas 

įvyks 22 d. lapkričio, 2 vai. dieną, 
sekr. O. Shemberienės namuose, 15 
Front St. Kviečiame visus narius 
susirinkti, nes yra labai daug svar
bių reikalų aptarti ir kuopą pasta
tyti į geras vėžes veiklos. — Valdy
ba. (272-273)

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 “Laisvės” redaktorių. “L.” 
skaitytojai prašomi pranešti savo 
pažįstamiem, kad dalyvautų prakal
bose. — Kom. (272-273)

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 apylinkės 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)

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)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia vakarie

nę, lapkr. 22 d., Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Pradžia 6 v. v. Pra
šome visus dalyvauti. — Komitetas.

(273-274)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 20d. lapkr. Jaunų Vy
rų salėje, 8 vai. vak. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — A. »Jocįs, Fin. rast.

J. GARŠVA
Graborius-Undertakcr

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. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Wilkes Barre, Pa.
LDS 10 Apskričio 4-tas me- 

tinis bankietas su koncertu 
įvyks lapkričio 22 d., šį sek
madienį, Progresyvių Kliubo 
Svetainėje, 325 E. Market St. 
Durys atsidarys 6 vai. vakare. 
Bankieto pradžia 7 vai. vaka
re. Vietiniai ir tolimesnių ko
lonijų draugai ir draugės yra 
širdingai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti šiame puikiame 
bankiete. Valgiai bus geri, gė
rimų visokių, muzikantai — 
Radijo orkestrą. Koncerto da
lyviai iš tolimų miestų ir vie
tiniai. Kviečia Kom.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Newark, N. J.
Atitaisom Klaidą

Laike jaunojo daktaro Vito 
Baziliausko supryzo pares, 
buvo rinkta aukos ir tarpe au
kotojų nesužiniai praleista 
dd. J. Bindokienės auka $1 ir 
Agnes Adams — 50c.

Atsiprašau draugių.
G. A. Jamison.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

esa n t Ir 
tokio

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. GLenmore 6-6191

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
£3^ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "fO

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

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

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

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., Inc.
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.

.. į J ..ablU



deltas puslapis Penktad., Lapkričio 20, 194Ž 
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71 moi Rusijai Karo Pagalbos 
Programa Motery 

Parodoj
Malonias Balso Trijeto Dai 
nas Girdėsim Šį Šeštadienį
Naujasis lietuvių jaunų dai

lininkių Balso Trijetas, taip 
žaviai pasirodęs Laisvės kon
certe, Labor Lyceum, ir ameri
kiečių koncerte, suruoštame. 
Sovietų Sąjungos pagarbai, 
Brook lyno M uzie j u je, 
pasižadėjo patarnauti

ruošiamame baliuje 
niečiu lietuviu kariu 
nimui šventėmis.

taipgi dainuos ir solo; Vado
vauja B. L. šalinaitė.

Piano duetą duos Ona Dau- 
kantaitė ir Lillian Milčiūtė, 
taipgi skambins mažytė Fran- 
cene Pakalniškiūtė, trečiosios 

mielai lietuvių
i Moterų
mezgėjų
brookly- šokiai ir 

pasvei ki

Pakalniškiūtė, 
gentk artės Amerikoj 

menininkė.
Pirm ir po programos bus 

s m a g u s p as i va iš i n i -
mas, kadangi turėsime sudo- 
vanotų namie gamintų skanė-

Tai prieš tokius naciu žiaurumus Sovietų Sąjungos did
vyriai kovoja sėkmingai naikindami barbarus nacius. 
Vaizdas iš judžio “Maskva Smogia Atgal” dabar ro
domo Irving Teatre, Irving Place ir 15th St., New Yor
ke. Toj pat programoj filmą “Generolai Be Guzikų.”

Meno
Madi-

Aldona Klimaitė
Aldona Anderson

'Maskva Smogia Atgal' 
Rodoma įmigę

Stanley Teatre Rodo 
Naują Filmą

Tarptautinėj Moterų 
ir Industrijų parodoj, 
son Square Gardene, 50th St. 
ir 8th Ave., New Yorke, daly
vauja ir Rusijai Karo Pagal
bos įstaiga — Russian War 
Relief, Inc.

šio penktadienio vakarą, 
lapkričio 20-tą, R.W.R. duos 
gražią programą, dalyvaujant 
Ray Lev, Radičevo Chorui ir 
šokėjams. Programai vado
vaus Mrs. Edward Carter, R. 
W.R. prezidento žmona. Kal
bės autorė Marcia Davenport 
ir N.B.C. korespondento Mas
kvoj žmona Nilą Magidoff.

Paroda atsidarė lapkričio 
19-tos rytą. Baigsis 24-tos va
karą. Įvairios programos būna 
kasdien. Penktadienį, apart R.

bus pa- 
progra- 
po piet 
bus 10

Numažino Jautienos 
Kvotą Civiliniam

Kailių Administracija nusta
tė dar dešimčia nuošimčių 
mažiau jautienos suvartoti ci
viliniams, kad daugiau galėtų 
skirti savo kariuomenei ir tal
kininkių šalių paramai.

Skerdyklom patvarkyta civi
linių vartojimui, parduoti ne 
daugiau 70 visos pagamina
mos jautienos.

PRAŠOME TALKOS
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos ruošiamoms 
prakalboms, kuriose kalbės 
svečias kalbėtojas F. Abekas 
iš Chicagos, ir R. Mizara, la
peliai yra jau gatavi. Kuopos 
nariai ii- rėmėjai prašomi pa
imti tų lapelių išdalinimui 

'tarp lietuvių šapose ir apylin
kėj. Rengėjai.

Visų susipratusiu Darbininkų 
pareiga .skaityti “Laisvę”

GEORGE KLIMAS—FILMININKAS
Pirmas lietuvis gamina ir rodo kalbančius 

(Sound Film) judžlus

W.R. programos, kuri 
skuti n ė tą vakarą, bus 
mos I vai., 3:40, 4:15 
ir 8 v. v. Paskutinė 
vai. vak.

judis 
lap- 

rodyt Ir- 
Place ir

20-tosPradedant lapkričio 
rytu Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke, bus 
rodoma filmą “Mašenka” ir

Toje pat naujausia, ką tik iš karo fron- 
francūzų
Guziku”

— šeštadienis, labai užim
ta diena, — pasakė merginos,
— bet tokiam svarbiam tiks
lui, mūsų karių pasveikinimui 
rengiamame baliuje yra garbė 
patarnauti.

Trijetą sudaro dvi Aldonos
— Klimaitė ir Anderson (Ži
linskaitė) — ir Susana Kazo- 
kytė, kuri šioje

siu ir ant vietos kepto karšto 
kugelio su Smetona ir kitų 
užkandžių. Norintieji pas mus 
vakarieniauti, ras vakarienę 
gatavą nuo 6 vai;

Kviečiame visus atsilankyti.
Balius įvyks jau šį šeštadie

nį, lapkričio 21-mą, Laisvės sa
lėj, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne. Pradžia 6 v. v. Tikietas 
25c. su trim dovanom prie

programoje1 įžangos — $3, $2 ir $1.

Marininkas Alfonsas 
Maželis Puikiai 

Atrodo

Unijistai Telegrafavo 
Senatui Paliauti

Pleperiavimą
Pereitą sekmadienį buvo 

pas motiną atvykęs pasisve
čiuoti iš South Carolines Al
fonsas Maželis. Jis tarnauja 
marininkų korpuse. Alfonsas, 
kaip žinia, savanoriai įstojo į 
marininkų eiles. Jis atrodo 
puikiai ir, pasikalbėjus su juo, 
reiškė pasitenkinimo savo tar
nyba ir uždėtomis jam parei
gomis.

Jo motina, draugė Maželie- 
nė-Kulikienė, taipgi džiaugiasi 
sūnaus apsilankymu. Drg. Ma- 
želienė-Kulikienė buvo atvy
kusi į LDS IlI-čio Apskričio 
konferenciją, kur ji buvo de
legatė, ir pareiškė, kad ji ne
galės per dieną būti konferen
cijoje, nes nori dieną praleisti 
su savo narsiuoju sūneliu, Al
fonsu.

New York o CIO ir AFL uni
jos pereitą antradienį pasiuntė 
į Washingtoną senatui paragi-

to K Ii periu atvežta Sovietų 
filmą “Raportas Iš Fronto.”

“Raporte Iš Fronto” paro
doma nacių kritimas nuo So
vietų šaulių taikyklingų šūvių; 
gynimas Dono; orlaivių mūšiai 
virš Kaukazo kalnu, ir kiti.

Mergaičių Niižiidytojas
Nuteistas Mirtin

Teisia Nušovusius Mokytoją

įspūdingas Sovietų 
“Maskva Smogia Atgal 
kričio 19-tą pradėta 
ving Teatre, Irving 
15th St., New Yorke, 
programoj rodoma 
filmą “Generolai Be
ir trumpa filmą iš Sovietų tau
tų šokių f esti valo.

“Maskva Smogia Atgal” 
skaitoma žymiausia filmą at- 

I žymėjime kariaujančios šalies 
gyvenimo. Aktoriais šioje fil- 
moje yra tikrieji Maskvos gy
nėjai — vyrai ir moterys civi
liniai ir Raudonosios Armijos 
kariai ir komandieriai, taipgi 
fotografai, kurie kartu su ar
mijomis žygiavo pirmyn užre- 
korduodami išlaisvinimą mies
telių vieną po kitam nuo na
cių gaujų.

Filmą atsidaro su taikos lai
ko jaunimo paradu Raudono
joj Aukštėj ir baigiasi Raudo
najai Armijai išstumiant pas
kutinius nacius karius iš Boro
dino, istoriško mūšio lauko, 

įkur buvo sumuštos Napoleono
nimą panaudoti taisyklę uždą-1 armijos 1812 m. 
rymui “amžinų” debatų, ku
riais reakcininkai nori užmuš
ti Geyer-Pepper bilių, reika-j Maltz, 

liaujantį panaikinti balsuotojų i 
'taksus (poll tax).

Senato ir kongreso veiklos! 
taisyklėse yra padaryta daug 
skylių ir kilpų, su kuriomis re
akcinga, bet gudri ir gerai or
ganizuota mažuma gali paža
boti ir už nosies vedžioti di
džiumą, ir vis legališkai, jei
gu ta didžiuma nesiima griež
tos koVos ir jeigu nėra reika-į 
lavimų iš išlaukio. Taip buvo! 
ir su Anti-Poll Tax biliumi. 
Pirmiausia jis buvo laikomasp « i • v» vr 
komitete, neleidžiamas aptar- OfOOKlyillCCiaill 

‘ti. Dabar, protestams spiriant, i J • p • 0 1 •
jis paleistas prieš pat pabaigą ' uOJ uCf31

, sesijos ir pradėta pavartoti ' 
prieš jį pleperiavimo (ameri
konų vadinamą “filibuster”) Į 

i metodą, 
ba, reikia ar 
patį, kaip tą 
kad datraukti 
O uždarius sesiją viskas užsi- 

į baigia.
Kitoj sesijoj tie patys vei- 

I dai, bet nauji reikalai ir taip 
' nenorimą praleisti naudingą 
visuomenei įstatymą nustumia 
požemiu nemačiusį šviesos.

Tai prieš tokį pleperiavimą 
I ir naudingo biliaus kryžiavoji- 
mą dabar daugelis New Yor
ko unijų pasiuntė protestus, 
reikalaudami uždaryti debatus 
ir tuojau priimti Geyer-Pepper 

Siegel St.jbilių, panaikinti poll tax.
Telegramos pasiųsta ne vien 

senatoriams

Filmos anglišką aiškinimą 
i parašė Elliot Paul ir Albert 
Maltz, o jį perduoda ameri
kietis filmų aktorius Edward 
G. Robinson.

PATAISA
atžy-Vakar dienos Laisvėj 

mint korporalo F. Yakščio— 
A. Wagnes sutuoktuves minė
ta, kad jaunasis yra sūnus Mo
tiejaus ir Marijonos, o turėjo 
būti — Motiejaus ir Marcelės 
Yakščių. Atsiprašau. D-ė.

Edward Haight, nužudęs 7 
ir 8 m. mergaites, seseris Mar
garet ir Helen Lynch, nuteis
tas mirtin elektros kėdėj. By
la buvo White Plains teisme, 
prie teisėjo Coyne. Džiūrėj 
dalyvavo 6 vyrai ir 6 moterys, 
visi turintieji vaikų. Numari
nimui 
savaitė, tačiau jis pagyvensiąs 
ilgiau, kadangi, byla pirmiau 
eis apeliacijų teismui, kuris 
nesusirinks be pradžios metų.

Haight visu bylos laiku bu
vo ar persistatė smagiu, šyp
sojosi ir su dideliu pasitenki- 
nilnu pozavo paveikslams. Tė- 
mytOjai iš to sprendžia, kad 
jis arba yra proto ligonis ar
ba taip gudriai lošia norėda
mas prisimetus ligoniu išsisuk
ti nuo elektros kėdės.

Paroda atdara kasdien nuo 
10 ryto iki 11 vakaro. Įžanga 
50c. Parodos didžiuma ekspo
natų matoma be ekstra mo- 

į kai kurias vietas 
įžangėlė. Išstatyta 
moterų pagamintų 
ir industrijos gą- 
kurie dirbami ant

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

Per KLIMA galima surengti 
paveikslu 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 rekordus.

kesties, bet 
yra ekstra 
tūkstančiai 
rankdarbių 
miniu. Kai
vietos. Daugelis daiktų išstaty
ta ir pardavimui — geras pa
sirinkimas rečiau galimų ras
ti daiktelių-daiktų savęs ir na
mų papuošimui, tinkamų ir 
dovanoms duoti.

Kviečia Moteris Parodos 
Specialėn Sesijon 

Penktadienį
Parodos rytinė sesija lapkri

čio 20-tą, nuo 10 vai-, ryto iki 
piet, Madison Square Gardeno 
Forum Hali, skiriama pasita
rimui ir informacijoms tokiais 
svarbiais namų fronto klausi
mais, kaip saugumo namuose, 
rinkimo namuose atliekamų, 

i svarbių me
džiagų1 ir abelnai taupymo. 
Lietuvės moterys irgi kviečia
mos dalyvauti.

Posėdį šaukia 
cionalė Taryba. 
Brewster White 
d ūkei jos Tarybos ir Ann Bar
nard, Nacionalės Saugumo Ta
rybos keliaujanti direktorė.

i paskirta gruodžio 27-tosj^e^ karui labai

Moterų Na- 
Kalbės Mary 
iš Karui Pro-

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

GEORGE KLIMAS
128—19th STREET, BROOKLYN, N. Y.

IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE

A. BALČIŪNAS
321 CHAUNCEY STREET 

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

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

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.

Lietuviui Rakandu 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

Du vaikinėliai, Joseph An
nunziata, 19 metų, ir Neil Si- 
monelli, 16 metų, kurie po nu
šovimo William J. Gaynor 
High School mokytojaus Er
win Goodmano pereito spalių 
2-rą jautėsi ir apsiėjo lyg kad 
būtų patiesę prizinį briedį, ne 
žmogų, būdami kalėjime, atsi
peikėjo ir suprato pilną baisu
mą savo pasielgimo.

* Brooklyno apskričio teisme 
prasidėjus jų bylai pereitą pir
madienį vaikinėliai sekė jų 
įkaltinimo aktą ir seka visus 
liūdymus su dideliu susirūpini
mu ir nervingumu.

Tarpe liudininkų buvo iš
šauktas Jack Kobren, 13 me
tų berniukas, 155 
buvęs pašovimo laiku pastaty
tas sargybiniu prie laiptų. Jis tik New York o 
Rūdijo matęs, abu vaikinukus Mead ir Wagner, bet taip pat 
ir matęs įrankį Simonelli ran- senato didžiumos vadui Bark- 
koj. ley ir mažumos vadui McNary.

Prokuroro padėjėjas Hughes, Siuntėjų sąraše yra viešbu- 
perskaitęs įkaltinimą, reikalą- čių ir restauranų, susisiekimų, 
vo džiūrės juos bausti mirtimi, kailiasiuvių, skalbėjų, archi

tektų, inžinierių, chemikų, 
technikų, elektristų, radijo, 
mašinistų, rakandų dirbėjų,

Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

į. Apie jį kalba ir kai-1 perejįa
nereikia, vis tą 
dainą be galo, 
iki galo sesijos.

Draugai:
Sveikinu visus iš Kanados, 

j, sekmadienį turėjom 
labai gerą koncertą ir prakal
bas. Aldona Klimaitė labai 
gražiai dainavo. Sovietų Są
jungos ambulanso nupirkimui 
surinko $1,700. Tai reiškia, 
viename parengime sukėlė už
tektinai ambulansui. žmonių 
buvo apie 700. Gavau dienraš
čiui Laisvei apie 40 skaitytojų 
— toks mano raportas.

• D. M. Šolomskas.

New Yorke Vassar Kliubas 
jau surinkęs 70 svarų šilkinių 
ir nylon kojinių karo reika
lams.

kepėją ir daugelio kitų amatų 
ir profesijų darbininkų unijos, 
taipgi eilė ne amatinių masi
nių organizacijų.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė (Storas), 

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

(269—274)

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
JĮ » • > Geriausias Alus Brooklyn^

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

fiNMMk BROOKLYN, N. Y
E® Tel. EV. 4-8698

fe

(c

E

Pirkite Kalėdy Dovanas Dabar

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kaledij Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
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 ir 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.

;į. ’ • ..z; ’-;

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VHU-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAFIMl-

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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