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Ar Lietuviški Kunigai
Išdrįs Taip Melstis? 

Geros Žinios.
Raštas Apie Maskvą.

Rašo R. MIZARA
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KRISLAI
Leningrado Savaitė 

Elizabethe.
“Mes Dėkuojame Tau,

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

.. r „ No.275Rusijai padekavoti menuo” 
New Yorke buvo pradėtas di- 
dėlių bankietu, įvykusiu Wal
dorf-Astoria. Visas bankieto 
pelnas paskirtas Tarybų Są
jungos kovotojams padėti.

Elizabeth, N. J., miesto ma
joras pereitą savaitę paskyrė 
“Stalingrado savaitę,“ kad to 
miesto žmonės galėtų labiau 
įsisąmoninti tomis didvyriško
mis kovomis, kurias atlieka 
Stalingrado herojai.

Tas viskas reiškia daug. 
Tas viskas parodo, kaip Ame
rikos žmonės įvertina tarybi-1 
nių tautų kovas už laisvę —! . v. . .
už savo, ir viso civilizuoto pa-!^ai» amerikiečiai 11 fiancu-j 
šaulio laisve. !zai stumia vokiečius ir ita-1

‘_____ lūs atgal Bizertės ir Tuniso
Elizabeth© p r o t estoniškų I srityje, šiaurinėje Tunisijo- i 

kunigų vadas, kunigas Charles je. Fašistai išsikasė apka-' 
A. Boss, parašė maldą ir iš
siuntinėjo kitiems kunigams, 
kad jie ją skaitytų bažnyčio
se. štai tos maldos dalis.

“Mes dėkuojame Tau, Vieš
patie, ypačiai už .narsiuosius 
Tarybų Sąjungos vyrus ir mo
teris, tuos drąsiuosius kovoto
jus, kurie atlaikė visai žmoni
jai laisvės tvirtumą . . . prieš 
baisiausius užpuolimus, kokius 
priešas tik galėjo padaryti. 
Saugok mūsų rusus talkinin
kus, padarykie Stalingrado 
tvirtumą dar tvirtesnę, kad ji 
visuomet pasiliktų visų žmonių 
širdyse kaipo nepalaužiamos 
laisvės dvasios simbolis. Pada
rykie juos dar galingesniais, 
Viešpatie, padarykie taip, kad 
mes ir jie, viso pasaulio Jung
tinės Tautos podraug įstotume 
j ofensyvą nuŠlavimui fašizmo 
nuo žemės veido.

“Išklausykie mūsų maldos, 
Viešpatie, ir suteikie mums 
jėgos ir išminties sunaikini
mui priešo ir laimėjimui visai 
žmonijai teisingos ir nesibai
giančios taikos. Amen.“

TALKININKAI APSUPO NACIUS IR ITALUS TUNISIJOJi
t

FAŠISTAI TAPO AT- ’ 
KIRSTI ŠIAURINĖJ i 

TUNISIJOJ
Mūšis Arti Tuniso

London, lapkr. 22. — An-

AMERIKIEČIAI PER 3 
DIENAS NUSKANDINO 

28 JAPONU LAIVUS
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Pirmieji Amerikos kariai (reindžeriai) išlipa j Orano prieplauką, Šiaurės Afrikoj.
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sus ir ginasi iš jų už kokių I 
30 mylių nuo tų miestų; bet 
viename punkte talkininkai 
atakuoja priešus jau tik už 
10 mylių į pietų rytus nuo 
Tuniso.

Berlyno radijas pranešė, 
jog amerikiečiai-anglai 
prasiveržė pirmyn iki Ha- 
mmamet Įlankos šiauriniai- 
rytiniame Tunisijos pajū
ryje. Reiškia, talkininkai 
visai apsupo vokiečius ir 
italus šiauriniame Tunisi-! 
jos gale, su Bizerte ir Tu-; 
nis miestais, ir fašistam ne
lieka kitos išeities kaip tik 
jūra ir oru.

Tuo tarpu francūzai per| 
Tunisiją žygiuoja pirmyn:tas 
prieš vokiečius ir italus lin-ūjog per du tris 
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Guadalcanal Saloj Amerikiečiai Nukovė dar 750 Japonų

Amerikos Oficialiai Pranešimai
------- * cu

WASHINGTON, lapkr. 20. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas No. 196, tarp kitko, sako:

Dabar skaičiuojama, jog apie 1,500 japonų karių bu
vo iškelta krantan kaipo pastiprinimai saviškiams arti 
Tetere (Guadalcanal saloj) naktį lapkr. 2-3 d. Nuo to 
laiko amerikiečiai užmušė apie pusę tos priešų kariuo
menės, o likusius išvaikė, išblaškydami juos po rais
tus.

ATIDES KARIUOMENĖN ĖMIMĄ BŪTINAI REIKALINGŲ DAR
BININKU IR VALDŽIOS ĮSTAIGŲ TARNAUTOJŲ

Washington. — Preziden- priimt tų valdžios tarnau- 
Rooseveltas pareiškė, ■ tojų ir darbininkų, kurių 

* ; mėnesius ‘ šaukimas armijon buvo a- 
kui kito pajūrio miesto, bus išdirbtas planas, pagal tidėtas, kaipo . reikalingų 
Sousse, į pietus nuo Ham- i kurį bus atidėta karinome-! valdiškoms įstaigoms, ir ne- 
mamet.

Talkininkai sunaikino 33 kalingų darbininkų ir tar 
nacių tankus. nautojų karinėse pramonė- j

------------------- se ir valdiškose įstaigose.

Valstijoms.
Prez. Rooseveltas karto

tinai pabrėžė, jog jis neno
ri atidėlioti kariuomenėn 
ėmimą tų, be kurių -galėtų 
apsieit valdinės įstaigos ir 
ginklų-amunicijos fabrikai. 
Prezidentas yra priešingas 
ėmimui armijon tik tokių

, kurie reikalingesni

nen šaukimas būtinai rei- duot oficierių laipsnių to- 
. kiem savanoriam.

Prie valdiškų tarnybų y- 
I ra priskaitoma ir darbai NeVaŽinekit be Reikalo’ Prezidetas parašė laiškus armijos arsenaluose, laivy- vyrų 

, karo ir laivyno sekreto- no kiemuose-dirbtuvėse ir i karinei gamybai arba val-Prašo Amer. Valdžia riams (ministeriams), kad į kitose įmonėse tiesioginiai dinei tarnybai, negu armi- 
armija ir laivynas turi ne-1 priklausančiose Jungtinėms jai.

WASHINGTON. — Jungt. Valstijų laivyno sekreto
rius Frank Knox lapkr. 20 d. pranešė laikraštininkams, 
jog vien per trečią parą mūšiu ties Saliamono salomis, 
nakties laiku užpraeitą šeštadienį į sekmadienį, Ame
rikos laivyno jėgos tikrai nuskandino dar penkis kari
nius japonų laivus, šalia 23-jų kitų Japonijos, laivų, ku
rie buvo sunaikinti per dvi pirmąsias tų mūšių dienas.

Tokiu būdu amerikiečiai toje didžioje jūrų kovoje 
nuskandino vieną priešų karo didlaivį, kitą karinį did- 
laivį arba labai stambų šarvuotlaivi, aštuonis šarvuot
laivius, šešis naikintuvus, aštuonis transporto laivus 
su kariuomene ir keturis laivus su ginklais, amuniciją 
ir kitais kroviniais.

Amerika tuose mūšiuose neteko dviejų nedidelių /' 
šarvuotlaivių ir šešių naikintuvų.

Iš amerikiečių pusės paskutiniame mūšyje, naktį iš 
užpraeito šeštadienio į sekmadienį, dalyvavo ir du 
Jungtinių Valstijų karo didlaiviai; o japonai tame mū
šyje turėjo keturis karo didlaivius, kaip sakė p. Knox.

(Neoficialiai skaičiuojama, jog su astuoniais japonu 
transporto laivais žuvo ir apie 30,000 jų kariuomenes.)

karo ir laivynožmonės, kurie nėra religin-Į 
gi, netiki, kad malda be žmo
niškos jėgos, be pasiaukoji
mo ir drąsos laimėtų karą. Ta
čiau mes negalime paneigti 
tikinčiųjų žmonių sielojimosi; Važiuotes Įstaiga pei
ir maldų, skiriamų civilizaci-' savo direktorių Josephą B. 
jai ir kultūrai gelbėti. Mes Eastmaną atsišaukė į viso j 
gerbiame tuos dvasiškius ir vi- krašto Žmones, kad be tik- ' 
sus tikinčiuosius, kurie kuo ro reikalo nevažinėtų trau- i' 
nors ir kaip nors pareiškia sa- kiniais ar auto-busais. Vie-! 
vo troškimus ir artavoja pasi- traukiniuose ir bllSUOSe 

turi būti tapoma kariuome
nei ir kitiem būtiniem rei- i 
kalam.

Taigi, “bereikalingos ke
lionės gali rimtai pakenkti 
karinėms mūsų pastan
goms,” pareiškė direktorius 
Eastman: > į

“Aš ryžtingiausiai jus ra- j 
ginu — pasiklauskite pa-. gįau žudo nepatenkintų na- 
tys savęs pirm perkant 
traukinio ar auto-buso bi
lietą: ar man tikrai reikia SLčlLe | c alto_|dabar keliauti? Jeigu nega
lite sau atsakyti, kad iš tik
rųjų reikia, tai prašome ne
važiuoti.”

SOVIETAI IMA VIRŠŲ 2-SE FRONTUOSE

Washington. — Apsigy-

VOKIEČIAI VIS DAUGIAU ŽUDO PAVERGTU ŽMONIŲ

rįžimus žmonijos priešui, bes- 
tijiškajam fašizmui, sunaikint.

Bet mes niekur nesame gir
dėję, kad mūsą lietuviški ku
nigai kur nors ir kada nors 
ar per maldą, ar iš sakyklos, 
ar iš estrados ar per savo 
spaudą būtų padarę ką nors 
panašaus. Iki šiol tūli lietuviš- 

. ki kunigai ėjo išvien su fašis
tais ir visaip bjauriojo Tarybų 
Sąjungos kovotojus. O kai kur 
tie patys kunigai (pav. Det
roite) fašistą Smetoną lietuvių 
tautos neprietelių, pasistatė 
bažnyčioje prie didžiojo ;_
riaus ir jį garbino, jį kėlė į 
padanges!

Ar ne laikas, kunigėliai, ir 
jums pasimokinti iš virš pa
duotojo įvykio Elizabeth mies
te ? !

Geros žinios buvo pereitos 
savaitės gale. Kodėl? Todėl, 
kad —

1. Rytų fronte vokiečiai bu
vo smarkiai sumušti.

2. Saliamono salose mes lai
mėjome vieną didžiausių žmo
nijos istorijoje jūrų 
prieš japonus.

3. Libijoje vokiečiai 
lai buvo tebemušami.

4. Tunisijoj (Šiaurės Afri
koje) mes laimėjome.

5. Naujoje Guinejoje, arti 
Australijos, mes davėme smar
kų smūgį japoniškiems bandi
tams.

mūšių

Taip, atsiverčia kitas istori
joje lapas. Jungtinės Tautos 
pradeda ofensyvą.

Tiesa, tas viskas dar nepa
sako, kad mes neturėsime pra
laimėjimų, — ne, mes jų dar 
turėsime. Bet, jei pažiūrėsime, 

j kas pernai šiuo laiku buvo ir 
kas yra šiemet, — tuojau įsiti
kinsime, jog fašistinė Ašis jau 
yra gerokai įlenkta. Ji bus su
laužyta!

ir ita-

Berlyno radijas pranešė, HITLERININKAI DESĖT- į majorą, 
kad vokiečiai sušaudė dar 
28 Jugoslavijos žmonės. Na
ciai sako, kad tie jugosla- 
vai rėmė savo partizanus I belgų, kaltindami juos kai-, penkis italus darbininkus 
kovotojus prieš vokiečius po svetimų kraštų šnipus ar [ Dresdene. Nes tie darbiniu- 
ir, girdi, veikę kaip Jungti- kaipo draugiškus Jungti-1 kai trukšmingai protestavo, 
nių Tautu šnipai prieš fa- nėms Tautoms žmones. : kada naciai atmetė jų rei- 
šistų Ašį.

Kad talkininkams sekasi 
1 karas Šiaurinėje Afrikoje, 
į tai hitlerininkai juo dau-

KAIS ŽUDO BELGUS VOKIEČIAI ŠAUDO IR
Brussels mieste, Belgijoj,, ITALUS

vokiečiai sušaudė dar 15* Vokiečių kariai sušaudė

: kada naciai atmetė jų rei- 
Nacių priešai užmušė hit- kalavimą atmokėti jiem al- 

. lerišką Charleroi miesto 1 gą ir sugrąžint į Italiją.

Maskva, lapkr. 22. — Or- 
džonikidzės srityje, Kauka
ze, raudonarmiečiai atme
tė atgal vokiečių atakas ir 
sunaikino dar vieną bata- 
liona ir dvi kuopas priešų. 
Nalčiko apylinkėje sovieti
niai kovotojai išmušė fašis
tus iš stipriai apdrūtintos 
aukštumos ir nukovė 700 
hitlerininkų. Į šiaurių rytus 
nuo Tuapse Raud. Armi-

ja atėmė iš nacių dar ke
lias apdrūtintas -aukštu
mas.

Pietiniuose Stalingrado 
priemiesčiuose Sovietų ko
votojai atkariavo kelias sti
prias aukštumų pozicijas ir 
įsidrūtino jose.

(Pats Berlyno radijas 
jau nekalba anie jokius vo
kiečių laimėjimus, o tik 
apie, girdi, “sėkmingus” ap
sigynimus.)

Neužilgo mes pradėsime 
spausdinti D. M. Šolomsko raš
tą apie tai, kaip pereitais me
tais vokiečiai 
ties Maskva.

Mat, greit 
žygiui sukaks

buvo sumušti

tam istoriniam 
vieneri metai.

ciais žmonių. Berlyno radi
jas dėl to atvirai sakė:

“Dar perdaug serbų tebė
ra Belgrade (Jugoslavijos 
sostinėje), kurie tik laukia 
anglų - amerikiečių atva
žiuojant pirmuoju trauki
niu.”
NACIAI SUŠAUDĖ DAR

APIE 100 ČECHŲ
London. — čechoslovaki- 

jos valdžia Londone gavo 
žinią, jog praeitą savaitę 
naciai sušaudė dar 40 ce
chu, turbūt, už tai, kad šie 
cechai klausėsi talkininkų 
radijo pranešimų apie ame
rikiečių - anglų ofensyvą 
Afrikoj ir demonstravo, 
pritardami tam žygiui.

Pirmąją savaitę po ame
rikiečių įsiveržimo į Šiau
rinę Afriką, hitlerininkai 
nužudė 57 čechoslovakus.

Bus Apribota Sviesto ir Didžiausias Angly Oro 
Kavos Pirkimas Žygis Italijoj

Vokiečiai Generolai | Amerikiečiai Nubloškė 
Atsiuntė Taikos 

Meškerę Amerikon
Japonus Toliau 

Atgal Guadalcanal
Washington. — Valdiška 

Karinės Gamybos Taryba 
šeštadienį sulaikė nuo par
davinėjimo pusę sviesto 
esamo šaldytuvų sandėliuo
se New Yorke ir 34-se ki
tuose svarbiuose centruose 
visose Jungtinėse Valstijo
se. Suprantama, jog neužil
go bus apie 14 procentų su
mažintas sviesto vartoji
mas gyventojams.

Nuo vidunakčio iš šešta
dienio į sekmadienį tapo 
sustabdytas kavos pardavi
nėjimas. Nuo ateinančio se
kmadienio jau tik pagal 
korteles tegalima būsią pir
kti kavos.

VEJA JAPONUS
Australai ir amerikiečiai 

artinasi prie Bunos, Naujo
joj Guinejoj, stumdami ja
ponus atgal.

London. Naktį, iš penkta
dienio į šeštadienį dideli 
būriai Anglijos orlaivių ple
škino Turiną, šiaurinėje 
Italijoje. Turinas yra cent
ras amunicijos sandėlių, au
tomobilių ir orlaivių inžinų 
fabrikų, chemikalų dirbtu
vių ir tt. Anglų bombane- 
šiai užkūrė didžius gaisrus 
ir sprogimus; tarp kitko, 
jie sužalojo ir du didelius 
keleivinius italų laivus Tu
rino uoste. Anglai numetė 
šimtus bombų sveriančių po 
du tonus ir tūkstančius ma
žesnių padegančių bombų. 
Žuvo tik trys anglų orlai
viai.

Romos radijąs dejavo, 
kad artinasi baisi italam li
kimo valanda, kuomet ame
rikiečiai ir anglai iš Šiaurių 
Afrikos įsiverš į Italiją.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kariuomenė ir ma- 
rininkai, atakuodami japo
nus, nustūmė juos dar pen
kias mylias atgal į vakarus 
nuo Henderson orlaivių 
stovyklos, Guadalcanal sa
loje.

Amerikiečių padėtis Gua
dalcanal saloje “dabar la
bai užtikrinta,” sakė Ame
rikos laivyno sekretorius 
Fr. Knox.

J
Washington. — Neoficia

liai pranešama, jog Ameri
kon atskrido iš Danijos vie
nas fabrikantas, kuris, gir
di, vardu vokiečių armijos 
komandierių siūlo Ameri
kai taikytis su Vokietija.— 
Danija yra nacių užimtas 
kraštas.

Sakoma, kad vokiečių ge- 
neralis štabas “paaukotų” 
Hitlerį, jeigu Amerika ir 
Anglija žadėtų palankias 
Vokietijai taikos sąlygas. 
Hitleris, esą, tuomet būtų 
“atitvertas” arba turėtų 
mirti “didvyrio mirčia.” O priklausomybę nuo Lavalio 
vokiečių generolai, pašalinę valdžios francūzam saloje 
Hitlerį, tada, girdi, saugotų Martinique ir kitom fran- 
vakarinę Europą nuo bolše- cūzų žemėm amerikinėje 
vizmo. Užtat, esą, Amerika srityje, 
ir Anglija padarius taiką, 
turėtų palikt Vokietijai ga-' 
na dideles karo jėgas prieš EI Agheilos apylinkės, 
Sovietus. I bijoj.

LAISVĖ MARTINIQUE
Jungtinės Valstijos, kaip 

pranešama, pripažins ne-
# _ — •-*-**®^

Anglai davijo nacius
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Montrealo Lietuviai Nupirko 
Ambulansą

Kaip Kanados lietuviai remia Jungti
nių Tautų karines pastangas, galima su
prasti iš sekamo “Liaudies Balso” apra
šymo:

“Lapkr. 15 d., — Pereitą sekmadienį 
Montrealo Lietuvių Komiteto Prieš Hit
lerio Agresiją ruoštas koncertas sukėli
mui finansų dėl nupirkimo ambulanso 
lietuvių daliniams Raudonojoj Armijoj, 
visapusiškai pavyko. Dalyvavo virš 500 
žmonių. Ir tai buvo gal vienas iš entu
ziastiškiausių koncertų. Atsikreipus fi
nansinės paramos dėl nupirkimo ambu
lanso mūsų broliams lietuviams, hero- 
iškai kovojantiems prieš Hitlerio govė- 
'das ir už išlaisvinimą Lietuvos, kartu 
su raudonarmiečiais Sovietų Sąjungos 
fronte, publika suaukavo viršaus $1,- 
700.00.

“Smulkiau apie patį koncertą, jo pro
gramą ir aukas bus parašyta spaudoje 
vėliau. Dabar tenka tik pasakyti, kad 
montrealiečių tokis nuoširdus aukavi- 
mas pereitam koncerte, greičiausia duos 
galimybių Montrealo lietuviams nupirk
ti vieną ambulansą. Kiek koncerte su
kelta pinigų, tai jau labai mažai be
trūksta iki ambulanso nupirkimo. Nors, 
tiesa, iš tos sumos dar pasidarys šiek 
tiek išlaidų, tačiau tie Montrealo lietu
viai, kurie dėl vienokių ar kitokių ap
linkybių negalėjo koncerte dalyvauti, 
bet yra nuoširdūs santarvininkių karo 
pastangų rėmėjai, geriausi Lietuvos pa
triotai ir Lietuvos žmonių laisvės drau
gai, jie priduos savo aukas vietiniam 
Montrealo Lietuvių Komitetui Prieš 
Hitlerio Agresiją patys, ar į juos atsi
kreipus. Koncerte iškeltas obalsis, pil
nai tikiu, bus įvykdytas gyveniman, kad 
“Nuo Montrealo lietuvių vienas ambu- 
lansas mūsų broliams herojams lietu
viams Raudonojoj Armijoj!”

Tai gražus darbas^ Tai parodymas, 
kaip Kanados lietuviai aukojasi tam, 
kad būtų laimėtas karas, kad juo grei
čiau būtų nušluotas nuo žemės veido 
fašizmas!

eitą savaitę Raudonosios Armijos laimė
jimas Nalčiko apylinkėje (Kaukaze) pa
rodo, kad ji yra galinga ir gali priešui 
užduoti smūgį.

Tūli karo eigos stebėtojai tvirtina, 
jog Raudonoji Armija neužilgo pradės 
ofensyvą net keliuose Rytų Fronto sek
toriuose. Patsai tarybinių tautų vadas, 
Juozas Stalinas, kadaise pasakė ameriki
niam korespondentui Mr. Cassidy, jog 
Raudonoji Armija savo prievolę atliks, 
jog jinai pasaulio nenuvils.

Atrodo, kad Rytų Fronte karo eiga 
labai daug priklausys nuo to, kaip eis 
dalykai Vakaruose ir Pietuose, kaip eis 
dalykai Šiaurės Afrikoje. Jei Hitleris 
bus priverstas į pietus ir vakarus nu
traukti gerą dalį savo jėgų iš Rytų 
Fronto, tai Raudonoji Armija gali la
bai smarkiai sukulti jojo spėkas Rytuo
se. Ir tokiu atveju vokiečiai gali būti 
ištrenkti iš Tarybų Sąjungos teritorijos 
ir Lietuva gali būti išlaisvinta dar bu
simąją žiemą.

Tiek Amerikos lietuviai, tiek visas 
kultūriškasis, laisvę ir taiką mylintįsis 
pasaulis to trokšta, to laukia.

Gerai Išlaikyta Paslaptis
Dabar, kai Amerikos ir Anglijos jė

gos jau yra Šiaurės Afrikoje, kai kurie 
spaudos korespondentai atidengia tą pa
slaptį, kaip buvo išlaikyta paslaptis:

Ruošimasis užpulti Šiaurės Afriką 
buvo atliktas labai didelėje slaptybėje. 
Viskas buvo daroma ir spaudoje rašo
ma taip, kad atrodytų, būk ruošiamasi 
pulti Vokietiją iš šiaurės, — kur nors iš 
Norvegijos.

Pagaliau, atėjo išplaukimo iš Anglijos 
diena. Spaudos korespondentams, kurie 
buvo paskirti vykti su karine ekspedi
cija, pasakyta tą ir tą valandą būti ta
me ir tame laive. Tūli korespondentai, 
įsisėdę į laivus, džiaugėsi galėsią pama
tyti kalnuotąją Norvegiją, tik jie apgai
lestavo, kad nepasiėmė užtenkamai dra
bužių, nes Norvegijoje, kaip žinia, esą 
šalta. Vienas korespondentas pasiėmė 
net norvegų kalbos vadovėlį, sakydamas, 
kad jis “subytino” visus kitus korespon
dentus, nes jis greičiau galės susikalbė
ti su Norvegijos piliečiais.

Tik kelintą dieną po to, kada laivai 
išplaukė į jūrą, buvo atidengta paslap
tis, kad jie vyksta ne į Norvegiją, bet į 
Šiaurės Afriką. Galima įsivaizduoti, ko
kia visiems buvo staigmena!

Šis dalykas, ši slaptybė parodo aiš
kiausiai, jog paslaptis galima išlaikyti, 
jei tik dedama pastangų. Jeigu Šiaurės 
Afrikoje Hitleris buvo užpultas bemie
gąs, tai tas pats galima padaryti ir ki
tur!

Šiuo metu Hitleris, be abejo, turi ge
rokai galvoti, kur ir kada bus atidary
tas antrasis frontas Europoje. O jis gal
voti turi labai daug, nes su kiekviena 
diena jam vis darosi karščiau.

Kas Būtų, Jeigu Netu
rėtume Lietuvių Li
teratūros Draugijos?

Netoli per 30 metų laiko
tarpį Literatūros Draugijos 
nariai sudėjo gerą pusantro 
šimto tūkstančių dolerių 
krūvą ir už tuos pinigus 
buvo leidžiama knygos ir 
žurnalas “Šviesa.” Nukrau
ta gera lentyna skirtingais 
klausimais naudingų kny
gų. Nekartą kitataučiai ste
bisi, kaip palyginus nedide
lės lietuvių išeivijos Ameri
koje pažangioji dalis pajė
gia išlaikyti du dienraščius, 
•kelis periodinius leidinius 
ir palaiko tokią didžiulę 
knygų leidimui draugiją — 
ALDLD. Dalis draugų gal 
perdaug paviršutiniai žiūri 
į Literatūros Draugijos 
plėtimo reikšmę. Neabejo
ju, kad ne visi nariai stato 
sau klausimą — Kas būtų, 
jeigu neturėtume Literatū
ros Draugijos?

Didesnės tautos jau se
niai turėjo savo literatinius 
lobynus, kuomet pas lietu
vius buvo tik pliki dirvonai. 
Ne vienam, nepažįstant ki
tos kalbos, dažnai tekdavo 
blaškytis po visas puses, 
norint vienu bei kitu klau
simu kiek giliau susipažin
ti. Gerai prisimenu, su ko
kiu nekantrumu sąjungie- 
čiai laukė 1914 m. pasiro
dant pirmo lietuvių išeivi
jos eilėse teoretiniai gvilde
nančio socialius klausimus i
veikalo — “Moteris ir So-1 
cializmas.” Iki 1918 m. So- - 
cialistų Sąjunga išleido ge- ] 
rą kiekį svarbių veikalų. 
Taipgi reikia atiduoti kre
ditas ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai, kuri irgi nema- j 
žai kultūros paskleidė lie
tuvių tarpe. Bet jau nuo 
li928 m. toji draugija liki
mo nusmerkta merdėjimui.

Su maža išimčia, Ameri
kos lietuvių tarpe, Litera
tūros Draugija likos vienin-I 
tėl.ė knygų leidimui įstaiga.' 
Už savaitės - kitos, Draugi
jos nariai vėl gaus labai 
vertingą šių metų leidinį 
“Amerikos D e m okratijos 
Steigėjai.” Tai didelio for
mato, suglaustoje formoje, 
labai svarbaus turinio vei
kalas. Šio veikalo, kaip ir 

.daugelio pirmesnių Litera
tūros Draugijos veikalų, iš
leidimas kainavo daug pini
go. Dabartinėse gyvenimo 
sąlygose, jokia kita įstaiga 
bei pavienis asmuo pana
šaus veikalo nebūt galėjęs. 
išleisti. Pasidėkojant Lite
ratūros Draugijos dideliam 
narių skaitliui, nors, paly
ginant, nedideles metines 
duokles sumokant, visiems 
bendrai, galima tokius di-! 
delius darbus nuveikti. «

Prisiminus Amerikos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo)

sunkią kelionę, lai kožnas 
Draugijos narys skaito sau 
pareiga plėsti Literatūros 
Draugijos narių eiles, nes 
juo didesnis narių skaitlius 
bus, daugiau knygų Drau
gija išleis.

Pas nekuriuos narius, 
kartais ir visai nejučiomis, 
užsivelka duoklių mokėji
mas. Vėl kitur, ne visi ima 
domėn ir tai, kad palaikyti 
Draugiją aktyvia, duokles 
reikia sumokėti pradžioje 
metų, nes tai daug paleng
vina Centro Komitetui dar
bo planavime. Vertindami 
Literatūros Draugijos nu
veiktus darbus, dėkim pa
stangas, idant su pradžia 
metų visi kuopų nariai pa- 
simokėtų metines duokles. 
Žinant, kiek daug vertingų 
knygų Literatūros Draugi
ja savo gyvavimo' laikotar
pyje yra išleidusi, nema
nau, kad rastųsi bent vie
nas Draugijos narys, kuris 
tiksliai neužsimokėtų savo 
duokles. Tenka skaityt gar
be būti tokios kultūrinės 
organizacijos, kaip Litera
tūros Draugija, nariu. Kaip 
kuopų valdybos, taip ir at
skiri nariai, imkime kož
nas už pareigą ne tik iš
rinkti užsilikusias narių 
duokles, bet gaukime nau
jų narių, kad daugiau kny
gų pajėgtume išleisti.

Pirm a d., Lapkričio 23, 1942

Nacių bomberis, pašautas ties Stalingradu, nukrito j 
gatvę, perskilęs i dvi dalis; mūšiai dėl Stalingrado 
tebeeina.

NEPAPRASTOS KALBOS KARO METU

Sekamąją Žiemą Lietuva Bus 
Išlaisvinta?

Kai kuriose Tarybų Sąjungos dalyse 
sniegas jau apvilko pilkąją žemę, o le
das sukaustė upes ir ežerus. Vadinasi, 
ten jau atėjo žiema, nors ji dar neuž
tenkamai įsistiprino. Bet kiekviena die
na atneš didesnius šalčius ir pusnis, 
šiurkštesnius vėjus ir pūgas.

Dar pernai šiuo laiku Hitlerio adju
tantai jau skelbė, būk Tarybų Sąjungos 
kariuomenei nugarkaulis jau palaužtas, 
o Hitleris pranešė visam pasauliui, kad 
Tarybų Sąjunga būsianti parblokšta 
taip, jog jinai niekad daugiau nebeatsi
kels. Žinoma, plepalas plepalu ir pasi
liko. Tarybų Sąjunga gyvuoja ir gyvuos, 
Raudonoji Armija tebegyvuoja ir, drįs
tame sakyti, ji dar stipri.

Bet štai, dabar kyla klausimas: ką 
Raudonoji Armija darys sekamą žiemą? 
Ar ji išvystys ofensyvą? Kaip tasai 
ofensyvas bus stiprus? Ar ji, Raudonoji 
Armija, pavyzdžiui, pajėgs išvyti vokie- 
čius iš Pabaltijo kraštų, iš Lietuvos ir 
ar galės ji mūsų tėvų žemę išlaisvinti 
pirmiau, negu sniegas nusileis?

Į tai, žinoma, sunku atsakyti. Į tai 
gal galėtų atsakyti tik Raudonosios Ar- 
mijos vadai ir toki vyrai, kaip premje
ras Stalinas. Bet jie negi sakys.

Mūsų akimis žiūrint, sekamą žiemą 
Raudonoji Armija muš vokiečius ne 
mažiau, kaip ji juos mušė pereitą žie
mą, — gal būt daugiau ir ryškiau. Per

Sakosi, ir Jie Jau Praregėję
Kaip žinia, Amerikoje yra įsikūrusi 

“Lietuvių Tautinė Taryba.” “Tarybai” 
vadovauja pro-naciškas elementas, ku
ris sukaitusiai dirba Hitlerio naudai. 
Tūli tos “Tarybos” nariai yra atpyškėję 
Amerikon tiesiog iš Berlyno, su Hitle
rio žinia ir užgyrimu.

Lapkričio 7 dieną toji taryba laikė sa
vo posėdį ir ten jinai priėmė rezoliuciją, 
kurioje sakoųia, Lietuvoje “eina vokie- 
čių-okupantų negailestingas Lietuvos 
krašto ir jos žmonių eksploatavimas vo
kiečių karo mašinai.”

Kad Hitleris žudo Lietuvos žmones, 
kad jis tūkstančiais gabena Lietuvos 
jaunimą į Vokietijos gilumą — merginas 
į prostitucijos namus, vyrus karo dar
bams — taryba nesako, — tai būtų per- 
didelis Hitlerio užrūstinimas. Kad Hit
leris siekiasi lietuvių tautą ir jos kultū
rą visiškai išnaikinti, — taryba taipgi 
nedrįsta pasakyti.

Aišku, šiandien, kai mūsų kraštas yra 
kare, tai net ir tokia pro-naciška taryba 
nedrįsta nieko sakyti i\ž Hitlerį. Ji pri
versta surasti žodį kitą prieš vokiečius.

Bet tas tarybos politinio veido nepa
keičia. Jei tarybai iš tikrųjų rūpėtų 
kova už Lietuvos laisvę, jei jai rūpėtų 
padėti Jungtinėms Tautoms mušti Hitle
rį, tai ji visų pirmiausiai turėtų išvalyti 
savo eiles. Ji turėtų tokį p. Pakštą už 
barzdos išvilkti laukan, ji turėtų ir 
Pakštui panašius nacių propagandistus 
iš savo eilių pašalinti.

Tačiau kyla klausimas; kas tuomet ta
ryboje pasiliktų?!

K. Petrikiene.

'Turiu Pasimatymą 
Berlyne”

Korespondentai iš Angli
jos praneša, jog generolas 
Dwight D. Eisenhower, vy
riausias amerikiečių ko- 
mandierius ten, vidutiniai 
dirbdavo po 18 valandų pa
roje, beplanuodamas įsiver
žimą į Francūzų Šiaurinę 
Afriką.

Anglų mėgstamas, jis 
gaudavo daug pakvietimų į 
pietus, pokilius, bankietus. 
Gen. Eisenhower visaip at
siprašinėdavo; o vieną kar
tą, būdamas nepaprastai 
užsiėmęs, tarė:

“O, kad tai aš, po velniais, 
galėčiau! Bet negaliu, nes 
turiu pasimatymą Berly
ne.”

New Yorke. — Jau šau
kiama armijon čia 14,000 
jaunuolių 18 iki 19 metų 
amžiaus.

Japonų radijas pranešė, 
kad atskiri būriai ameri
kiečių kariuomenės dar te
bekovoja prieš japonus' Fi
lipinų salose.

Nors amerikiečiai čionai at
vykę iš viso pasaulio šalių kal
ba beveik visas žinomas pa
saulio kalbas, šis pasaulinis 
karas išsėmė mūsų kalbų re
sursus. Niekados tiek daug 
skirtingų nepaprastų ir retų 
kalbų nebuvo reikalinga, kaip I 
dabar. Militarėj, žvalgyboj ir Į 
informacijos susisiekimo cent-i 
ruošė karo ir taikos metu kai-. 
bos lošia svarbią rolę.

Karo pradžioj nebuvo ne j 
tik amerikiečių, kurie moka' 
šias kalbas, bet ir mokytojų, 
jas mokinti. Perlų Uosto įvy-■ 
kis rado mus visai neprisiren-l 
gusius japonų kalbą vartoti.1 
Prieš metus laiko tiktai apie 
50 vyrui ir moterų mokinosi 
japonų kalbos. Ir nors dabar' 
nuo karo pradžios daugiau 
mokinasi tos kalbos, permažai 
ypatų galėjo ją laisvai varto-i 
ti, kada ataka įvyko Pacifike.

Chiniečių kalboj buvome 
geriau prisirengę, ypač “Man- 

; dariu Chinese”—tautinėj kal
boj. Nebuvo ekspertui chinie-i 
čių dialekte. šis yra didelis] 

'trūkumas todėl, kad tie dia- I ilektai vartojami japonui radijo] 
' pranešimuose chiniečiams.

Mūsų silpniausios kalbos] 
Tolimų Rytų fronte buvo ma
lajų ir tajų kalbos. Mortimer 
Graves, sekretorius American 
Council for Learned Societies, 
praneša, kad karo pradžioj 
tiktai vienas amerikietis galė
jo gerai vartoti tajų arba sija- 
I mų kalbą ir nebuvo nei vieno, 
kuris mokėjo arba galėjo mo
kinti malajų kalbą. Po karo 
pradžios National Resources 
Planning Board surašė 41 ypa
tų vardus, kurie, p. Graves sa-| 
kė, šiek tiek mokėjo malajų 
kalbą. Daugelis iš jų nebuvo 
piliečiai. Yale universitetas] 

i dabar mokiną malajų kalbą ir 
i Michigan universitetas tajų.

Indijos tautinės kalbos, kaip 
'bengalų, punjabų arba Įlindus-1 
'tanų, irgi mažai žinomos. Taip j 
pat ir su kalbomis centrinės i 
Azijos, vieta, kuri taip, kaip 

'Indija, gali virsti svarbiu karo1 
Į frontu.

Netolimų ir Vidurinių Rytų 
j šalys irgi mums užduoda rimtą 
■ problemą kalbų prisirengime, 
i Mažai žmonių žino, kad tur

kų kalba labai plačiai vartoja
ma. Indiana universitete įves
ti tos kalbos kursai po Dr. C. 
F. Voeglin vadovyste, šiame 
semestre tame kurse yra apie 
12 studentų, bet ateinantį se
mestrą bus apie 20 arba 30.

Arabų kalbose amerikiečiai 
buvo prisirengę, tiktai vieno 
dialekto, morokų, nebuvome 
išmokę, bet dabar Pennsylva
nia universitetas ir šį dialektą 
mokina.

Europos kalbas mes gerai 
žinom, nes Amerikoj daugelis 
europiečių apsigyveno. Nela
bai daug žinoma apie Balka
nų kalbas.

Taigi, Amerika žengia į pa
saulį susisiekimų ir supratimų, 
kurie charakteringai skiriasi 
nuo to, prie kurio mes pripra
tę. P. Graves pastebi “Asia” 
žurnale, “ar mums patinka ar 
ne, mes pergyvensime erą sa
vitarpinio pasaulio susiprati
mo, kuriame vartoti būdai ži
nių perdavimo atrodys seno
viški.”

F.L.I.S.—Common Council.

Binghamton, N. Y.
Dėl Sovietų Sąjungos medi- 

kalės pagelbos ir vilnų fon
do parengimas — gardėsių va
karienė įvyks gruodžio 5 d., 
lietuvių žemutinėje svetainėje, 
šį parengimą rengia LLD 20 
kuopa ir Moterų Skyrius. Ko
misija deda visas spėkas,.kad 
padarius kuo daugiausia me
džiaginės paramos Sovietų Są
jungos žmonėms. Vakarienės 
tikietai nebrangūs, tik 75c. 
Bus duodama “door prize” 
prie įžangos tikietų, kurie val
gys vakarienę.

Tai pirmas šiame sezone 
toks parengimas. Bus gardžių, 
namie gamintų valgių, pyragų, 
ragaišių ir kitų gardumynų.

Užkviečiame visus, kaip šio 
miesto, taip ir apylinkės žmo
nes dalyvauti.

. Rengėjai.

Madagaskaras Pervestas Ko- 
vojantiem Prancūzam

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris

Amerikos kariai daro naktinius pratimus, kaip išlipti į sausžemį. Ačiū tokiems 
pratimams, ■ amerikiečiai pasekmingai už kariavo Šiaurės Afrikos plotus.

Anthony Eden pasakė sei
mui, kad anglai perveda 
Madagaskaro salos civilę 
valdžią į rankas Kovojan
čiųjų Francūzų komiteto; o 
vyriausias jų vadas yra ge
nerolas de Gaulle.

Madagaskaras, didžiulė 
Francijos sala, į rytus nuo 
Afrikos, buvo neseniai an
glų užimta. Ministeris E- 
den pranešė, kad nė vienas 
Vichy Francijos šalininkas 
nėra įleistas į dabartinę 
Madagaskaro vyriausybę.

Cairo. — Anglų lėktuvai 
kovotojai nušovė žemyn 6 
italų torpedinius orlaivius, 
mėginusius atakuot talki
ninkų laivus ties Alžyru.
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Pabaltijo Valstybių Visuomenės Veikėjų Deklaracija 
Apie Fašistų Žvėriškumus Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj
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Žemiau telpanti deklaracija buvo išleista jau senokai. Jos da
lys kadaise buvo išspausdintos ir “Laisvėje.” Tačiau neseniai 
mus pasiekė pilnas josios tekstas, išleistas Tarybą Sąjungoje.

Todėl čia ir paduodame ją ištisai. — “L.” Red.

Vokiečių propaganda plati
na melagingas žinias apie ta
riamus Raudonosios Armijos 
žvėriškumus, skleidžia provo
kacinius gandus apie tai, kad 
Raudonoji Armija, laikinai pa
sitraukdama iš Pabaltijo, esą, 
vertųsi civilinius gyventojus 
evakuotis iš vokiečių okupuo
tų Pabaltijo respublikų.

Mes, karo įvykių Pabaltijy
je — Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje — liudininkai, šių res
publikų piliečiai, esame giliai 
pasipiktinę šiuo niekšišku, 
bjauriu vokiečių fašistų šmeiž
tu.

Visas pasaulis žino, kad fa
šistiniai vokiečių grobikai, 
klastingai užpuolę Tarybų Są
jungos tautas, žvėrišku krau
geriškumu siautėjo pasienio 
rajonuose, jų tarpe ir tarybi
nėse Pabaltijo respublikose. 
Tai fašistiniai vokiečių grobi
kai degino ir bombardavo tai
kingus miestus ir kaimus, žudė 
vaikus, moteris ir senius. Tai 
fašistiniai vokiečių grobikai i 
plėšė taikingus gyventojus, 
prievartavo moteris. Tai jie 
įvedė Pabaltijyje negirdėtą ci
vilizuotame pasaulyje masinį 
žudymą niekuo nekaltų žmo
nių, vadinamų įkaitais, tuo 
keršydami savo bejėgiškame 
pyktyje Pabaltijo tautoms už 
jų didvyriškas dukras ir su-1 
nūs, sutinkančius vokiečių gro-! 
bikus partizano kulka. Tai fa-! 
šistiniai vokiečių žvėrys pačią i 
pirmąją karo dieną apšaudė iš Į 
patrankų ir apmėtė bombomis; 
iš oro Lietuvos pasienio kuror
te Palangoje vaikų pionierių i 
stovyklą, kur buvo daugiau! 
kaip 2,000 vaikų. Tai fašisti-! 
niai vokiečių barbarai subom
bardavo ir paskandino prie! 
Estijos krantų laivą-ligoninę ’ 
“Sibir” su transportu sužeistų 
ir evakuotomis iš Estijos mote
rimis ir vaikais. Tai vokiečių 
fašistai prie Rygos, Vilniaus ir 
daugelyje kitų vietų apšaudė 
iš‘kulkosvaidžių civilinius gy- Į Pabaltijo tautos žino, kad 
ventojus, pasitraukiančius iš Raudonoji Armija, laikinai pa
karo veiksmų zonos. Tai jie, sitraukusi iš Pabaltijo, sutriuš- 
eidami į puolimą, varėsi prieš kins Hitlerio gaujas. Lietuviai, 
save moteris ir vaikus. latviai ir estai vėl galės kurti

Vokiečių fašistų išsigimėliai j savo naują gyvenimą Tarybų 
pradėjo įvedinėti Pabaltijo | Sąjungos laisvųjų tautų šeimo- 
valstybėse “naująją tvarką,” jo.
masiškai šaudydami patriotus Norėdami priartinti Hitlerio 
Vilniuje, Kaune, Daugavpily-1 gaujų žlugimo valandą, lat- 
je, Rygoje, Tartuje, Taline ir viai, estai ir lietuviai stoja į 
kituose Pabaltijo miestuose ir Raudonosios Armijos eiles. Pa- 
vietovėse, piešdami iš taikingų ; balti jo tautų sūnūs laiko savo 
gyventojų drabužius, žaliavą, i šventa pareiga ir didžia gar- 
maistą, išveždami į Vokietiją be kovoti Raudonosios Armi- 
priverčiamiems darbams tūks-l jos eilėse prieš hitlerininkus, 
tančius Vilniaus, Kauno, Ry- Tautiniai Pabaltijo daliniai 
gos, Liepajos ir Talino darbi-1 didvyriškai ir atkakliai kovojo
ninku, inžinierių, gydytojų, at
imdami iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstiečių jų žemę, 
gautą iš tarybų valdžios, ir 
atiduodami ją vokiečių baro
nams ir kolonistams.

Lietuviai, latviai ir estai jau 

ir jūrininkams šokius; atvaizde matome kai kuriuos svečius iš to iškilmingo po
kylio.

ne kartą patyrė vokiečių oku
pantų jungą, štai kodėl tūks
tančiai Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečių paliko savo tė
vynę drauge su Raudonąja 
Armija. Jie paliko savo tėvy
nę, kad kartu su didžiąja rusų 
tauta ir kitomis Tarybų Sąjun
gos tautomis sėkmingiau kovo
tų su vokiečių plėšikais, laiki
nai pavergusiais jų kraštus.

Vokiečių propaganda sten
giasi apšmeižti Raudonąją Ar
miją Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio tautų akyse. Tačiau 
tai hitlerininkams nepasiseks. 
Pabaltijo tautos pažįsta Rau
donąją Armiją. Jos žino, kad 
Raudonoji Armija atnešė joms 
teisę ramiam kūrybiniam dar
bui, padėjo joms sukurti savo 
naują, laisvą, puikų tarybinį 
gyvenimą. Tarybinės santvar
kos metai Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje — tai tautinės kul
tūros suklestėjimo metai. Bu
vo atidaryta šimtai naujų mo
kyklų, liaudies universitetų, 
p i r k i ų - sk a i t y k 1 ų. Tūkstančiai 
jaunuolių ir mergaičių pirmą 
sykį savo gyvenime peržengė 
universitetų slenkstį. Atsidarė 
nauji ir žymiai praplėtė savo 
veiklą seni teatrai, buvo suda
rytos visos sąlygos rašytojų, 
dailininkų ir muzikų veiklai 
tarpti.

Šį gyvenimą žvėriškos Hitle
rio gaujos suniokojo ir paskan
dino kraujuje. Hitlerininkai 
stengiasi suvokietinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautas. Jie 
naikina tautinę kultūrą, griau
na tautinius paminklus, užda
ro mokyklas ir universitetus, 
draudžia kalbėti gimtąja kal
ba. Vokiečių fašistai pavertė 
Pabaltijo kraštus užkrečiamu 
baraku, kuriame siaučia dė
mėtoji šiltinė. Įniršimo pagau
ti jie nežino jokių ribų. Tačiau 
laisvę mylinčios Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautos žino, 
kad fašistų v i e š p atavimas 
trumpalaikis.

ir kovoja tėvynės karo fron
tuose. Pabaltijo -šalių patrio
tai diena iš dienos stiprina 
partizaninę kovą prieš vokie
čių grobikus, triuškina vokie
čių užnugarį Pabaltijyje, nai
kina vokiečių okupantus. Vo

kiečių grobikai mėgina kovoti 
su partizaniniu judėjimu. Jie 
išleido įsakymą, kuriuo už 
partizano išdavimą pažadėtas 
5,000 rublių, sumos atlygini
mas. Tačiau šios pasigailėti
nos hitlerininkų pastangos yra 
bergždžios. Neparduos savo 
iaisvės ir nepriklausomybės es
tai, latviai ir lietuviai už Ju
dos grašį.

Didvyriškas Talino gynimas, 
kur gTeta Raudonosios Armi
jos ir Jūrų Karo Laivyno akty
viai dalyvavo ir estų patriotų 
būriai, įrašė puikų puslapį į 
Tarybų Sąjungos tautų tėvy
nės karo istoriją. Atkakliai 
priešinosi vokiečių grobikams 
Lietuvos ir Latvijos darbo 
žmones.

Tėvynės karo didvyrių tar
pe mes matome nemaža ir Pa
baltijo sūnų. Tai latvis pulko 
komisaras Ulpė su savo pulku, 
sutriuškinęs vokiečių koloną ir 
žuvęs didvyrio mirtimi, tai es
tas Meri Arnold, Tarybų Są
jungos didvyris, tai narsus 
partizanų būrių vadas lietu
vis Šimėnas, tai dukart ordinu 
apdovanotas estas lakūnas En- 
gelis Pusepas, tai latgalietis 
Bogomolovas, didvyriškai su
sprogdinęs tiltą su vokiečių 
tankais, tai dešimtys ir šim
tai kitų didvyrių, kurie nar
siai, nesigailėdami savo gyvy
bės,. naikina fašistines vokie
čių bjaurybes.

Pabaltijo tautos petys į petį 
su visomis Tarybų Sąjungos 
tautomis deda- visas pastan
gas, kad priartintų tą dieną, 
kai Raudonoji Armija visiškai 
sutriuškins Hitlerio gaujas, 
atidarydama kelią naujam 
laisvam gyvenimui, ramiam 
kūrybiniam darbui visoms, lai
kinai Hitlerio pavergtoms tau
toms.

LIETUVOS V ISUOME- 
NĖS VEIKĖJAI: Juozas 
Baltušis-Juozčnas — rašyto
jas, Juozas Banaitis — ra- 
šytojas-muzikas, Justas Pa
leckis — literatas, Petras 
Cvirka — rašytojas, Liudas 
Gira — rašytojas, Vytautas 
Girdzijauskas -— Vilniaus 
universiteto profesorius, Re
gina Januškevičienė — dra
maturge, kinematografijos 
meno veikėja,’ Kazimiera 
Kymontaitė -— V i 1 n iaus 
dramos teatro artistė, Jonas 
Kriščiūnas — profesorius, 
Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijos rektorius, Jonas 
Marcinkevičius — rašyto
jas, Salomėja Nėris — poe
tė, Povilas Pakarklis — Vil
niaus universiteto profeso
rius, Aleksandra Staškevi- 
čiūtė — valstybės operos 
solistė, Jonas Šimkus — ra
šytojas.

ESTUOS VISUOMENĖS 
VEIKĖJAI: Hans KrUss — 
Tartu universiteto rektorius, 
Johannes Barbarus-Vares— 
rašytojas, August Jakobson 
— rašytojas, Nigolas And- 
rezen — rašytojas, Jurij
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Nuut — Talino politechni
kumo rektorius, Vaabej — 
profesorius, August Alle — 
rašytojas, Jan Kiarner — 
rašytojas, Johannes Semper
— rašytojas, Erik Adam
son — dailininkas, Sanna
mes — skulptorius.

LATVIJOS V 1 SUOME- 
NĖS VEIKĖJAI: Kirchen- 
šteinas — profesorius, And
rejus Upitas — rašytojas, 
Vilis Lacis — rašytojas, Ja
nis Niedre — rašytojas, Ja
nis Sudrabkalnis — rašyto
jas, Herbertas Likumsas — 
dailininkas, Olga Lejaskalns
— artistė.

Wilkes Barre, Pa.
Lapkričio 29 d. Wilkes 

Barre Lyros Choras rengia di
delį bankietą atžymėjimui sa
vo dviejų motų gyvavimo. 
Rengimo komisija turi supla
navusi duot labai puikią va
karienę, kokios nebuvo pir
ui i aus Lyros Choro parengi
muose. Taipgi bus ir progra
ma, kurią pildys pats choras 
ir dar su kitų pagclba. Taipgi 
mylinti šokius, galės ir pasi
šokti. Bus ne tik valgių, bet ir 
gėrimų. O įžanga tik vienas 
doleris asmeniui.

Tikietus galima gaut pas 
visus choro narius bei nares. 
Būtų labai gerai, kad pasku- 
bėtumet tikietus pasipirkt, tai 
rengimo komisija žinotų, kiek 
maisto reikės gaminti.

Ban kietas prasidės tik po 
prakalbų, nes tą patį popietį 
LLD 43 kuopa rengia prakal
bas, kuriose kalbės plačiai pa
garsėjęs kalbėtojas, dienraščio 
“Laisvės” redaktorius, Anta
nas Bimba iš Brooklyn, N. Y.

Prakalbų pradžia bus 4:30 
vai. po pietų. O Lyros Choro 
bankietas prasidės kaip tik po 
prakalbų, apie šeštą valandą 
vakare.

Tad vietos ir iš toliau drau
gės ir draugai su vienu iŠ na
mų išėjimu galės atlikt net du 
svarbius darbus; išgirst jau se
niai laukiamą kalbėtoją drg. 
Antaną Bimbą ir tuom pačiu 
sykiu dalyvaut Lyros Choro 
bankiete.

Choro parengimas ir pra
kalbos bus Liėtuvių Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St.

Užtikrinam, kad smagiai lai
ką praleisit. Kviečiame skait
lingai dalyvaut.

Lyros Choro Rengimo 
Komisija.

Los Angeles, Cal.
Minėjimas Sovietų Sąjungos 

25 metų sukaktuvės buvo lap
kričio 8 d., Shrine Auditorium. 
Dalyvavo virš 6,000 ypatų.

Atstovai buvo net ir iš kai- 
mvnišku saliu — Meksikos ir 
Kanados.

Pirmininkas, W. Moms, Jr., 
atidarydamas susirinkimą pa
sakė: čia šiandien yra mūsų 
linkėjimas geriausiai mūsų tal
kininkei. Mes losangeliečiai 
ir mūsų geriausi kaimynai 
Meksika ir Kanada prideda 
linkėjimus, sakydami, linksmo 
gimtadienio jum, Juozai, So
vietų Sąjungai ir daug daug 
sulaukti laimės.

Daugelis įžymių kalbėtojų 
buvo, tarp katrų buvo ir kong- 
resmanas Coffee. Gražių žo
džių ir išsireiškimų buvo pasa
kyta.

Brangiai apvertinta Sovietų 
Sąjungos piliečių kova, pasi
šventimas ir tos baisios kan
čios dėl žmonijos laisvės, ko
kias jie turi pernešti, naikin
dami fašizmą.

Kanados atstovas T. J. Mor- 
ty sako: Mano šalies ministe- 
rių pirmininkas prašė manęs, 
kad aš duočiau jum žinoti, 
kad jūsų, Sovietų Sąjungos 
žmonių kovos mum visom Su- 
vienytom Tautom duoda ener
gijos ir pasiryžimo kovoti iki 
laimėsime.

Meksikos atstovas Arthur 
Mortinez Adame sako: Mek
sika nusilenkia prieš Sovietų 
Sąjungos žuvusius didvyrius ir 
prieš tuos, katrie dabar kovo

ja prie Stalingrado ir visoj 
plačiojoj Sov. Sąjungoj, už to
kį didelį pasišventimą dėl lais
vės ir demokratijos.

žiūrint į tą viską, man pri
simena Andrulio žodžiai pasa
kyti per “Vilnį” Krisluose. 
Tirpsta kaip pavasarį sniegas 
tarp amerikonų neapykanta 
prieš Sovietų žmones, katra 
buvo skelbiama per 25 metus.

Lapkričio 8 d. įvyko gražus 
Lietuvių Motorų Apšvietos 
Kliubo parengimas, švedų sve
tainėj.

Šis M.A.K. gyvuoja tik bis- 
kį daugiau kaip metai laiko ir 
turi jau 76 nares. Tai labai 
greitai auganti draugija, žmo
nės pritaria tokiam kliubui, 
katras gelbsti Sovietų Sąjun
gai ir Raudonajam Kryžiui su 
aukomis ir mezginiais.

Programa susidėjo iŠ kalbų, 
dainų ir mažiuko veikaliuko 
“Smetonos puodynė,” kuris 
buvo gana juokingas.

Lošėjos: Petrulienė ir Levi- 
Išauskienė ir Richardienė visos 
tiko savo vietoj ir gerai atro
dė.

Levanienė gražiai sudaina
vo 3 daineles.

Jugoslavų grupė puikiai 
dainavo ir šoko.

Paskiau buvo šokiai, žmo
nių nemažai buvo. Kliubas pa
darys pelno.

R—KA.

Montreal, Canada
Milžiniškas Koncertas Sovietų 
Pagelbai ir Sutikimui Jos At
stovo Kanadai Fedoro Gusevo, 

Proga 25 Metu Sovietinės 
Revoliucijos.

Karo pasekmių proga — su
ėjus į draugingus ryšius Sovie
tams su Kanada, lapkričio 6 
d. Forum salėj, Kanados Ko
miteto Pagelbai Sovietų Sąjun
gos ir sutikimui pirmojo jos 
atstovo Kanadai Fedoro Guse
vo, sveikinant jo vyriausybę su 
25 metų Sovietinės Revoliuci
jos sukaktuvėm, buvo suruoš
tas didelis koncertas, kurio vi
sas pelnas buvo skiriamas So
vietų Sąjungos pagelbai.

Programą, išpildė garsus 
Montreal Festival orkestras 
vadovybėj Eugene Ormandy iš 
virš šimto įvairių grojikų ir 
choras su solistais (bene iš 
Hollywoodo) sopr. Judith 
Hellvig, contralto Jean Wat
son, tenoras Kurt Baum, bari
tonas James Pease, vedant di
rektoriui Charles Goulet. Buvo 
girdėt, kad visi programos pil- 
dytojai savo darbą paaukavo 
Sovietų pagelbai, kovai prieš 
nacius, o taipgi ir salė esanti 
kaipo auka. Tai labai gražus 
pavyzdys kitiems paakstinti 
susiburti kovon.

Kanados premjeras Mac 
Kenzie King per šį koncertą 
sveikino Sovietų atstovą F. 
Gusevą. Taipgi Kanados Ge
neral Governor ir kiti valdžios 
organai išreiškė draugiškumą 
šiam koncertui, kaipo Sovietų 
Sąjungai per jos atstovą F. 
Gusevą.

Koncerto Eiga
Salėj apie 15,000 žmonių 

(nors -buvo skelbta 10,000)f 
aplinkui garsiakalbiai ir radi
jo perduotuvas. Ant aukštu
mos mišrus orkestras, už jo 
choras, viduryj - fronte radijo 
mikrofonai. Pryšakyje ant sie
nos aiškiai išplėsta Britanijos 
vėliava ir šalia jos tarp ringe- 
tų vėliavų ir Sovietų Sąjungos 
vėliava, neaiškiai įmatoma, 
gale sienos pilka V.

Garsiakalbiai kažkodėl už
mirę, balso neišduoda, sunku 
įklausyti, jei ne tylus publikos 
užsilaikymas, nieko negirdė
tum—neaišku, kodėl ?

Sugrojus orkestrai Kanados 
himną, “Internacionalą” ir 
Britanijos himną pasigirdo di
džiausio pasaulio muzikos ge
nijaus Liudviko fon Beethove- 
no 9-tOs simfonijos pirmieji 
keli, lyg iš po žemių kylanti 
giliai sujaudinti sielos balsai, 
kurie taip daug pasako klau
sytojo ausiai. Tai jausmus ve
rianti simfonijos introdukcija. 

Toliau, tyli, liūdna, gili ir iš
kilminga, lyg po nacių kirviu 
mirštanti kilnioji dvasia žmo
nijos. Pirmieji signalai taip gi
liai įsmenga į jausmus, rodos, 
jie neišdils jau niekados. Sim
fonija iš keturių įvairių dalių 
— paskutinė gyva, audringa, 
kur tai nešanti į šturmingus 
gyvenimo sūkurius tolyn ir 
smarkyn .. .

Du kalbėtojai išreiškė tarp 
kitko, draugingumo viltį su 
Sovietais ir jiem pagalbą prieš 
hitlerizmą. Sovietų atstovas F. 
Gusevas sakė: Mes gindami 
savo šalį, giname visą pasaulį. 
Priešas palaužtas, bet dar 
stiprus. Mūsų armija, partiza
nai, civiliai, net ir maži vai
kai veda atatinkama kova ir 
tikisi ją laimėti. Reikia vienin
gai veikti santarvininkams, 
kad išvengus katastrofos pa
saulyje.

Daktaras ir kiti ragino rem
ti Sovietų didvyrišką kovą 
prieš nacius pirmoj vietoj. Mc- 
Kley vardu 10,000 žmonių pa
siuntė pasveikinimą Sovietų 
vyriausybei su 25 metų revo
liucijos sukaktuvėmis.

Vienas žmogus paaukojo 
$10,000 Sovietų Sąjungai, 
Montrealo žydai sudėjo $15,- 
000. Rusai ir kiti aukojo ne
mažai ir darbas tęsiasi. Bet 
kažkodėl aukos buvo per
trauktos greit su koncerto ei
ga.

Kai kas abejoja, kad gar
siakalbiai galėjo lųūti sabota- 
žuojami penktakolonistų . . .

Minia nenoromis skirstėsi 
namo.

Be to, reikia pažymėti, kad 
šalia L. Beethoveno muzikos, 
grojo ir rusų naujus veikalus. 
Prokofievo klasišką simfoniją 
ir Moussorgsky—Ormandy.

Gamtmylis.

New Haven, Conn.
New Haveno Veikla ir Žinios

Kada apie mūsų koloniją 
spaudoj mažai kada būna ap
rašyta, tai rodos, mes nieko 
ir neveikiam. Bet taip nėra. 
Turim ir mes visokių parengi
mų, mažesnių ir didesnių, net 
ir su gerom pasekmėm. Kurie 
buvo mažesni ir prabėgęs tam 
senas laikas, tai tų jau ir ne
minėsiu. Tik parašysiu apie 
paskutinį, kuris atsibuvo spa
lių 18 d. Buvom surengę tarp- 
draugijin'į balių, kuris nusise
kė neblogiausia. Nors publi
kos buvo neperdaugiausia, bet 
pasekmės buvo geros.

Nežinau, kodėl mūsų lietu
viai dar vis neatjaučia tokiam 
svarbiam reikalui, kaip ir da
bar šitas svarbus mūsų paren
gimas. šis parengimas buvo 
rengiamas dėl New Haveno 
lietuvių kareivių, katrie išėjo 
Dėdei Šamui tarnauti, kad 
jiems nupirkti kalėdinių dova
nų. Rodos, tikslas svarbus, bet 
dar žmonės pilnai neatjaučia, 
kaip turėtų atjaust. Rodos, 
kad ne mūsų vaikai ten vargs
ta. Nekurie nei kareivių tėvai 
neatsilankė. Nežinau, kame 
priežastis, gal dėl to, kad visų 
srovių publika kartu maišėsi, 
žinoma, visų srovių ne perdau- 
giausia buvo, bet bažnytinių 
tai mažiausia.

Rodos, išgarsinom gerai ir 
klebonas kun. Gradeckis per 
pamokslą agitavo parapijonus, 
kad kuo daugiausia dalyvautų 
šiame svarbiam parengime.

Vis dar tarp mūsų lietuvių 
yra kokis nors apsileidimas, ar 
nesusipratimas.

Gerbiamos ir gerbiamieji, 
meskim visus nesusipratimus, 
o stokime visi iš vieno ir dirb
kim bendrai geram tikslui. Ka
da pamatys mūsų vaikai, kad 
mes jų nepamirštam išblašky
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Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentėjusiems nuo na

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

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHOUSE
22 W. 21st St. New York City, N. Y.

fte&as Puslapis

tų po visą pasaulį, kada iš
girs, kad jų motinos, tėvai, 
broliai, seserys ir kaimynai 
nepamiršta jų, kad stovi už jų 
pečių su visa pagclba, tai jiem 
bus drąsiau su baisiu priešu 
kariaut ir karas laimėt.

štai to mūsų parengimo pa
sekmės :

Iš biznio liko $60.75, o au
kų surinkom $58.50. Tai viso 
pasidaro $119.25. Tai reiškia, 
parengimas nusisekė puikiai.

Dabar čia paduosiu vardus, 
katrie aukavo ne mažiau kaip 
50 centų.

Po $2: J. Aleksa, J. F. Kay- 
tis ir L. Sadauskienė. J. Švil
pa aukavo $1.50. Po $1 : M. 
Čeponis, V. Norkūnas, S. Va- 
lickienė, J. Šilkus, E. Kazlaus
kienė, A. Pilvelis, R. Kiselie- 
nė, A. Valukevičienė, F. 
Rumskas, S. Zaromskienė, J. 
Mišeikis, J. Masiulis, P. čičir- 
ka, A. Norkin, O. Balčiūnas, 
P. Ūsas, O. Ūsas. P. Gudaitis, 

'B. Medelis, O. Zaromskienė, K. 
Dosinas, E. Karatiejėnė, K. 
Motuzas, S. Cvirka, J. Marcin
kienė, T. Klimienė, A. Šimkus, 
J. Tamulevičius, J. Trečiokas, 
S. Morkus, L. Sadauskienė, B. 
Daujotą, J. Šilkus, A. Milleris, 
M. Jokubaitė. Po 50c.: J. Sta- 
dalnikas, A. Radžiūnas, P. 
Rasimas, Mrs. Kennedy, O. 
Rumskienė, M. Bakšienė, P. 
Mačiulaitienė, D. Bakaitienė, 
A. Steponkienė, M. Taragaus- 
kienė, M. Ausukaitienė, M. 
Dabužinskienė, A. Gutauskas, 
M. Gutauskienė ir M. Mišei
kis.

O už visus tur būt klebonas 
kun. Gradeckis daugiausia au
kavo. Kada rengėm dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus pa
rengimą, tai neėmė nei dolerio 
už salę, o dabar paėmė tiktai 
$10, kuris, girdėjau, ima po 
$25 už parengimą. Tad jei 
daugiau tokių lietuvių būt, 
kaip Gradeckas, tai svarbiais 
reikalais būtų galima susikal
bėt. žinoma, jis žiūri savo pro-, 
fesijos, bet svarbiam reikale 
neatsisako nuo gero darbo.
. Dabar varde komisijos ta
riam ačiū visiems aukotojams 
ir dalyviams. Taipgi ačiū vi
siem darbininkam ir darbinin
kėms, kad atliko savo darbus 
labai gerai. Ir aš manau, kad 
mūsų kareiviai taipgi tars 
mum visiems didelį ačiū, kaip 
gaus nuo mūsų kalėdinę dova
ną.

J. Aleksa.

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių jr 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.
V. „art
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REZOUUCIJA DĖL LIETUVIU VEIKLOS 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

(Tąsa)
Šiuo laiku Paryžiaus bulvarų butuose 
dar miega tos, kurios iš vaišių ar slap
tų susitikimo namų parėjo tik aštuonio- 
mis. Ir tos, kurias vyrai dar prieš pie
tus paliko pataluose begulinčias. Kitos 
gi dabar ėjo į Versalį belaisvių žiūrėti, 
kaip anksčiau eidavo į cirką ar žvėryną. 
'Eilės karietų stovėjo už vartų. Kai ku
rios atsilankydavo ir antrą kartą, kari
ninkų lydimos, jei pastebėdavo ypač įdo
mų subjektą.

Apie antrą valandą kapitonas Obra 
sulaukdavo savo viešnių. Po pusvalan
džio jis su jom jau lankydavo suimtųjų 
stovyklą. Komendantas, kaip guvus žvė
ryno savininkas ir malonus šeimininkas, 
viską rodė ir aiškino. Plonom, vasariš
kom suknelėm apsirengusios damos lin
ksmai šnekučiavo ir juokėsi. Gale eilės 
ėjo dvi rankom susikibusios, po vienu 
skėčiu susiglaudusios, dar nesuaugusios 
mergaitės. Jos, atrodė, buvo čia pirmą 
kartą. Jų smalsiose akyse švietė kartu 
nusistebėjimas, baimė ir pasibaisėjimas. 
Kiekviena jų rankose laikė po įkvėpin
tą nosinaitę, kurią laikas po laiko spau
dė prie nosies.

Sargybiniai, pagerbdami aukštas vieš
nias, stovėjo išsitempę. Komendantas 
laiba lendrele sudavė į savo bato aulą.

— Ramiai, kalės! Eilėn! Neišversti 
pilvų! ■ '

Tautinės gvardijos pulkininko ir gar- 
" siojo Šateljės karo teismo prokuroro, 

Lui Tabro, drūtoji ponia vos neįmynė J 
kažkokį nešvarumą. Susigriebusi, ji su
spiegė ir, lyg vandeniu apipilta višta, 
pašoko ir nusipurtė.

Kapitonas nusišypsojo ir mandagiai 
nusilenkė.

— Atsargiai, ponios! Tie gyvuliai pri- 
teršia visus pašalius.

Demokratiško laikraščio leidėjo Rena- 
ro ponia permetė skėtį ant kito peties, 
primerkė akis ir ištempė lūpas.

— Ak! Koki laukiniai! Kokia civiliza
cijos stoka! Iš tikrųjų, mes patys mažai 
ką esame darę jų apšvietimui. Ateity 
mes priemiesčiuose dažniau turėsime 
rengti paskaitas apie higieną ir viešosios 
tvarkos reikšmę. Ko verta tvarka mies
to centre, jei elgetų kvartalai gresia Pa
ryžių užkrėsti epidemijom...

Bankininko Mulenso duktė priėjo prie 
moters su perplėštu sijonu.

— Už ką tave suėmė? Ką tu pada
rei?

— Už tai, kad aš Voltero aikštėje 
perrišinėjau sužeistųjų žaizdas.

Panelė Mulensaitė pažvelgė į savo 
drauges. Su tokiom rankom ir taip ap
sirengusi! Aišku, tokiu atveju kraujo 
užnuodijimas neišvengiamas. Menko 
proto visi šie žmonės!

Tuo tarpu šešto rajono mero Lorio 
ponia paklausė:

— O kur tu savo sijoną taip suplė
šei?

Pro visą nešvarumą buvo galima pa
stebėti, kad moteris paraudo.

— Versaliečiai mane norėjo išniekin
ti.

Fabro ponia nustebusi pasilenkė.
— Kaip? Ką tu pasakei? Mūsų šau

nieji išlaisvintojai? Ir tau negėda me
luoti? Jie, rizikuodami gyvybę, lindo į 
degančius namus ir savo rankomis gel
bėjo vaikučius!

Ponios slinko artyn. Abi mergaitės 
stengėsi prasiveržti galimai arčiau.

— Kur, tu sakei, tai įvyko?
Staiga iš kito eilės galo pasigirdo gar

sus, storas balsas, užrėkęs viešpatavusį 
triukšmą:

— Nuvarykite bent tuos paršiukus. 
Tegul jau suaugusios smaguriauja.

Pora ponių, nustebusios ir įsižeidusios, 
net suspiegė. Komendantas tokių inci
dentų kaip tik labiausiai bijojo. Jų pa
sitaikydavo gana dažnai ir niekada jų 
nebuvo galima įspėti bei išvengti. Aiš
ku, tuo būdu galėjo susidaryti įspūdis, 
kad jis savo žvėrių nesugeba kaip rei
kiant valdyti. Bet nežinia kodėl dabar 
jis susilaikė ir sargybiniams neįsakė 
griebti kalbėjusios moters. Matyt, pabi
jojo dar didesnio triukšmo. Paraudęs jis 
švystelėjo ore savo lazdele ir suriko:

— Žiūrėti žemyn! Visom! Kai pro ša
lį eina doros moterys!

Ponios minioje jėškojo įdomesnių ti
pų. Pasišlykštėjimas ir smalsumas spin
dėjo jų akyse. Jų visų veidai išraudo.

Kokie keisti padarai buvo tos suvaryto
sios moterys! Laikraščiuose kasdien bu
vo rašoma apie jų nežmoniškumą ir ne
paprastą ištvirkimą, čia buvo kažkas, 
kas jaudino nervus ir instinktus.

Moteris su kūdikiu rengėsi šokti prie 
ponios Renarienės rankos. Tur būt to
dėl, kad ji savo briuseliško mezginio 
suknelėj, su viliojančia dekolte ir dei
mantais ant visų pirštų atrodė generolie- 
ne.

— Pasigailėkit, ponia! Mano kūdikis 
miršta. Jau trys dienos, kaip mano krū
tyse nebėra nė lašo pieno...

Ponia Renariene, rimta, pamojo ko
mendantui.

— Klausykite, kapitone. Kodėl ji čia 
laikoma?

Obra šaltai gūžtelėjo pečiais. Ar jis 
kiekvieną smulkmeną čia galėjo žinoti. 
Karo teismo kanceliarijoje pas sekreto
rių buvo galima pasiteirauti. Valkatos, 
prostitutės, žmogžudės kartu su savo in
surgentais.

— Bet ar negalima kaip nors padėti 
tam kūdikiui?

— Jį sušaudys kartu su motina.
Prie kitos eilės galo Obra viešnių vi

sai nenorėjo leisti, bet poniom kaip tik 
buvo be galo įdomu pamatyti tą išdrį
susią prabilti moterį. Aišku, prievarta 
juk nebuvo galima jų sulaikyti. Ponia 
Fabrienė su auksine lornete prie akies 
prisilenkė visai arti.

— O ko tu čia atėjai?
Moteris stovėjo, tvirta ir pusę galvos 

aukštesnė už kapitoną. Raumeningas 
rankas ant krūtinės sunėrusi, palaidais 
plaukais, su gilia žaizda kaktoje. Ji tik 
viena ryžosi nepaklausyti komandos ir 
nenuleido akių.

— Todėl, kad jūs iki pietų galėtumėte 
vartytis lovose su savo meilužiais!

Ponia Fabrienė vėl pašoko, kaip nu
tvilkyta višta.

— Kapitone, nejau tikrai jūs nebe
turite nė vienos kulkos tiems bėgė- 
džiams ?

Bet kapitonas vėl truktelėjo pečiais 
ir nusivedė viešnias toliau. Čia buvo ke
letas tokių, kurių nebuvo galima sutvar
kyti. Tų moterų užsispyrimas ir begė
diškumas stačiai neįtikėtinas. Jų di
džiąją dalį žandarai sudorojo jau pir
mąjį vakarą, bet šios dar niekam nepa
sisekė sutvarkyti. Čia požemy yra tokia 
puiki lindynė. Patys maištininkai ją pa
vadino liūtų duobe. Patys stipriausi vy
rai ten neišlaikė ilgiau, kaip šešias va
landas. Išeidavo išblyškę kaip lavonai ir 
nuolankūs kaip ėriukai, tuo tarpu ta mo
teris ten išbuvo visą parą bet išėjo link
sma, tarsi išmiegojusi minkštoje lovo
je. Nėra priemonių ją nutildyti. Tikriau
siai joje slypi gyvas velnias. Barbariš
kais viduramžiais ji būtų sudeginta ant 
laužo, kaip ragana. Mes gi su savo hu
maniškumu pakenčiam viską. Tamsta 
sakai kulipką? Kaip tik šiuo laiku ne
galima. Ji yra pasmerkta, bet vis tik 
turime palaukti. Vakare ji bus sušaudy
ta. Ligi tol tokie suimtieji labiausiai 
saugojami. Jeigu sąraše kurio trūktų, 
gali kilti nemalonumų. Mūsų teismuose 
viešpatauja griežčiausia tvarka....

Panelė Mulensaitė liūdnai palingavo 
galva.

— Kaip gaila! Aš dar niekada iš arti 
nemačiau, kaip juos šaudo. Laikraščiai 
rašo, kad jie niekiną dievą, valdžią ir 
šventą sakramentą. Kažkoks niekšas, sa
ko, net kunigą iškoliojęs ir apspjovęs 
kryžių.... Ar tamsta, monsieur Obra, ne
galėtum mums pranešti, kada vėl juos 
šaudys ?

— Mielu noru, ponios, mielu noru. Pas 
mus tai daroma ne labai retai.

Ponia Renarienė sušuko:
— Tik prašyčiau ne rytoj, nes tada aš 

neturėsiu laiko.
Obra viešnias pasivedė dar toliau. Čia 

kaip tik buvo atneštas valgis, ir suim
tieji grūmėsi prie lovio. Ponios kiek pa
sižiūrėjo, po to ponia Fabrienė pasišlyk- 
štėjusi nusigręžė.

Kaip gyvuliai! Kaip tikriausi gyvu
liai...

Ponas Per jė daugiau nebegirdėjo. Va
rė naują belaisvių būrį, ir jis, mindžio
jamas ir stumdomas, turėjo pasitraukti 
už sienos.

(Bus daugiau)

Kadangi vokiškų hitlerinin
kų užkartas visapasaulinis ka
ras nusiaubė ir mūsų gimtąjį 
kraštą Lietuvą, išgriovė šim
tus miestų ir miestelių. Api
plėšė ir išvogė viską, ką tik 
verto Lietuvoje rado, o tūks
tančius geriausių Lietuvos sū
nų ir dukrų išžudė ir šimtus 
tūkstančių išvežė į gilumą Vo
kietijos į nacių vergijos vers
tinus darbus. Tačiaus, aky- 
vaizdoje tokių baisių žiauru
mų atneštų į mūši] gimtąjį 
kraštą, ant mūsų brolių, o bet
gi Amerikos lietuviška spau
da, kaip tai: “Naujienos,” 
“Keleivis,” “Draugas,” “Vie
nybė” ir kiti dar vis nepaliau
ja skleidę pronacišką agitaciją 
po visokiomis skraistėmis ir iš
galvojimais bjauriausių melų 
ant Sovietų Sąjungos, kaipo 
vienos iš Jungtinių Tautų ka
riaujančių prieš visų bendrą 
priešą nacizmą, o tas kaip tik 
ir yra didelė moralė nacizmui 
pagelba.

Todėl, mes, delegatai, susi
rinkę į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 12 Apskričio konferenci

ją, lapkričio 15 d., 1942 m., 
Scranton, Pa., griežtai smer
kiame tą visą spaudą, kuri su
randa visokiausių išmislų ir 
šmeižtų ant Sovietų Sąjungos, 
o aršiausius nacių žiaurumus 
užtyli; talpina vardus ten ko
kių, lietuvių, neva išvežtų į Si
birą, bet visai užtyli vardus tų 
tūkstančių lietuvių, kuriuos 
hitlerininkai sušaudė, kuriuos 
išvežė į verstinus darbus į na
cių Vokietiją. Taipjau mes at
sišaukiame į visus Amerikos 
lietuvius, kurie tik trokšta, 
idant nacizmas būtų kuo grei
čiau sunaikintas ir kuo greičiau 
būtų įsteigta pasauliui taika, 
dirbti visomis pastangomis su 
mūsų šalies valdžia; dirbti 
kiek galint karo darbuose, 
pirkti karo štampas ir karo 
bonus; dirbti už sunaikinimą 
nacizmo ir japoniškų samura
jų; dirbti už pasaulio taiką ir 
tautų laisvę, o kartu ir mūsų 
gimtojo krašto Lietuvos!

Komisija:
I. Klevinskas 
V. Botyrius 
Michnarich 
Dominikas Praleika.

vis reikia pagelbos, finansinės 
pagelbos. Svečiai, suprasdami 
reikalą, aukavo sekamai: Geo. 
ir Helen Kudirkai $1.50. J. 
žizas $1.25. Po $1; W. Tiliū- 
nas, S. Jurevičius, J. Jurevi
čienė, V. Buzarov, K. Zvans, 
Carl irx Lillian Belte, A. Stri
peika, J. Zaveckas, A. Saulė- 
nas, A. Jankauskienė, A. Ju
revičienė, S. Tiliūnienė, B. 
Makutienė, K. Majauskas, F. 
Šiaulys. J. Urbonienė 25c. Vi
so surinkta $18.

Kadangi drg. Belte yra lat
vių tautos, tai dalyvavo ir jo 
draugų latvių, kurie draugiš

kai su lietuviais praleido va
karą.

Tariame širdingai ačiū už 
aukas ir linkime, kad Carl 
Belte sugrįžtų laimingai atgal 
pas savo draugę Lillian.

Rep.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boysl 

BUY WAR BONDS

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLcnmore 5-6191

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .'67 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Lefferts Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN EDELSON
559 Lefferts Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2033 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
A-ll^crUs Gttvcx

2033 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

Hartford, Conn.
Šis tas iš Mūsų Laisvės Choro

Kaip žinoma, Laisvės Cho
ras visiems patarnauja savo 
garsiai skambančiomis daino
mis. Taigi patarnavo ir savo 
geriems kaimynams, tai yra, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubui, kuris buvo surengęs 
gražų koncertą. Ten buvo pa
kviesti dalyvauti ir dalyvavo 
trys Hartfordo lietuviški cho
rai, tai yra, Laisvės Choras, 
šv. Cicilijos Choras ir Kliubų 
Jaunuolių Choras. Reikia pa
sakyti, kad visi chorai gra
žiai, skambiai dainavo. O 
kliubiečiai, mūsų choro kaimy
nai ir inteligentiški žmonės, 
davė visiems chorams po de
šimts dolerių. Taigi, ir mūsų 
choras gavo dešimt dolerių.

Buvo nutarta surengti “pa- 
rę.” Parė įvyko ir buvo labai 
gražiai surengta. Ten beval
gant ir geriant, mūsų choristas 
Stasiukas Makaveckas pakėlė 
klausimą, ką mūs mylimas mo
kytojas drg. Vincas Visockis 
turėtų pasakyti. Jis su mielu 
noru sutiko mintis išreikšti. Jis 
prašė, kad visi choristai lan
kytųsi ant pamokų, kad gra
žiai užsilaikytų tarpe savęs ir 
t.t. Tai jis sako, kad mes ne
turėsime niekur sarmatos. To
liau jis nurodė, kad mes vie
ningai veikdami galėsime ne 
tik Connecticut valstijos cho
rus sudainuoti, bet nebijosime 
nei vieno choro, kiek tik yra 
lietuviškų chorų Amerikoje. 
Už jo tokią kalbą mokytojas 
Visockis gavo daug aplodis
mentų.

Toliau. Mūsų choras turėjo 
draugišką vakarienę, kuri da
vė 40 dol. pelno, žinoma, va
karienės surengimui buvo ge
ra komisija, tai todėl viskas 
išėjo taip gerai.

Ačiū visiems atsilankiusims 
į mūsų parengimus. Mes jums 
atsimokėsime su gražiomis 
dainelėmis. J. A.

džiaugia, sakome, raudonarmie
čiai, kurių tarpe randasi ne
mažai ir mūsų tautos žmonių 
—lietuviu! v

Pradėjus darbą — rinkti au
kas, — atsirado gražus prita
rimas ir rinkimui talka. Štai:

Viso pinigų susidaro ..$99.53

A. ir H. Pagiegala
I. Liužinas ........

9 bl.
6 bl.

$15.03
10.02

M. Liužinienė . . 6 bl. 10.02
P. Jasilionienė . . 3 bk 5.01
H. žukienė .... 2 bl. 3.34
A. Klimas ........ 2 bl. 3.34
U. Šimoliūnienė 2 bl. 3.34
M. Bekerienė . . 1 bl. 1.67
A. Bekeriūtė . . 1 bl. 1.67
O. Mikolajūnienė 1 bl. 1.67
V. Zmitraitė . . . 1 bl. 1.67
B. Zmitraitė . . . 1 bl. 1.67
A. Z mitra ........ 1 bl. 1.67
J. Kireilis ........ Ibi-. 1.67
V. Kaminskienė 1 bl. 1.67
P. Mačiukas . . . 1 bl. 1.67
A. Mainionis . . . 1 bl. 1.67
H. Blinkevičienė 1 bl. 1.67
J. M artini k .... 1 bl. 1.67
A. Zeboris........ 1 bl. 1.67
A. Tvarijonienė 1 bl. 1.67
J. Kazlauskas . . Ibi. 1.67
J. Kaminskas . . 1 bl. 1.67
A. Svirplis .... 1 bk 1.67
V. Gaidis.......... 1 bl. 1.67
P. Grinius ........ Ibi. 1.67
S. Vaineikis .... 1 bl. 1.67
A. žolynas .... 1 bl. 1.67
S. Jasilionis .... 1 bl. 1.67
K. Woiciek .... 1 bl. 1.67
V. Vinskūnienė . 1 bl. 1.67
J. Navalinskienė 1 bl. 1.67
A. Žemaitienė . . 1 bl. 1.67
O. Mikolajūnaitė 1 bE 1.67
E. V. Čekanauskas 1 bl. 1.67
H. Bėlazarienė . 1 bl.
Mortai Kaminskienė 

davė.......

1.67

1.00

pi

Pinigai pasiųsti vardu Lucy 
Bekis, o pakvitavimas gautas 
iš Russian War Relief, Inc., 
Rochester, N. Y.

Ačiū visiems!
Helena Pagieg^lienė.

Hillside, N. J.
Binghamton, N. Y.

Blankietai Raudonajai Armijai
Neseniai buvo “Laisvėje” 

pranešta, kad Rochesterio pa
žangieji lietuviai perka iš tū
los firmos blankietus Tarybų 
Sąjungos Raudonajai Armijai. 
Jie į tą žygį kvietė ir kitų 
miestų lietuvius.

Būrys binghamtoniečių su
manėme jų darbą paremti, nes 
blankietai Raudonajai Armi
jai, mūsų manymu, yra ne 
mažiau reikalingi, kaip megs- 
tiniai, kojinės, šalikai ir pirš
tinės. Ypač suskubome prisi
dėti dėlto, kad blankietai -yra 
pigia kaina perkami. TepasL

k 
šeštadienio vakare, lapkr.

14 d., pas drg. Kudirkus įvy
ko surprizo puota. Jubiliejan- 
tas buvo Carl Belte, jam su
ruošė šią puotą jo draugė Lil
lian, apvaikščioti jo gimtadie
nį ir išleidimą į Dėdės Šamo 
armiją. Susirinkom pusėtinai 
gražus būrys svečių.

Susėdant prie stalo, drg. 
Kudirkienė paaiškino tikslą 
šio parengimo, ir vėliaus, kai 
žmonės pavalgė, pasikalbėjo, 
drg. A. Stripeika, plačiai žino
mas “Laisvės” darbuotojas, 
sveikino drg. Belte, linkėjo 
jam daug pasisekimo J. V. ar
mijoj. Jis taipgi priminė, kad 
yra kiti narsūs kovotojai, kurie 
šiandien taip karžygiškai išsi
laiko prieš fašizmą. Jiems dar

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmholdt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

' NEWARK, N. J.

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

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

ra

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

S Ui 
^esas;

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne
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Lietuvių Kūro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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LAIMINGI SANTYKIAI 
TARP ANGLIJOS, SO
VIETŲ IR TURKUOS

Priverskite juos kalbėti tik tokia kalba, 
kurią ašies agresoriai supras:

London. — Cionaitinis N. 
Y. Posto korespondentas 
praneša, jog susidarė „lai
mingiausi santykiai tar$ 
Maskvos ir Londono ir tarp 
Maskvos ir Ankaros” (Tur
kijos). Jis sako;

“Greitu laiku gausime ti
krus įrodymus didesnio 
Turkijos pasitikėjimo-” (sa« 
vim ir Jungtinių Tautų jė
gomis).

TANKŲ DUNDĖJIMAS

AEROPLANŲ ZVIMBIMAS

ŠAUTUVŲ TRATĖJIMAS

KANUOLIŲ BAUBIMAS

Franko Neduosiąs Naciam 
Ispanijos Stovyklų

Ankara, Turkija.—Iš dip
lomatinių šaltinių praneša
ma, kad Hitleris reikalavo 
iš Ispanijos orlaivių ir lai
vyno stovyklų vokiečiams. 
Be patvirtinimo sakoma, 
kad Ispanijos diktatorius 
gen. Farnko atmetęs nacių 
reikalavimą. Franko pareiš
kęs, kad jeigu Hitleris už
pultų Ispaniją, tai jinai 
kreiptųsi pagalbos į Angli
ją ir Ameriką, o jeigu an- 
glai-amerikiečiai veržtųsi 
Ispanijon, tai Franko pra
šytų Hitlerio ir Mussolinio 
pagalbos. Franko įspėjęs, 
kad jis turįs milioną kariuo
menės, kuri, girdi, kovotų 
prieš įsiveržimą iš vienos 
ar antros pusės.

BE 100% t

WITH YOUR
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PRANEŠIMAI
IŠ KITURBOMBŲ SPROGIMAS

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras laikys savo pa

mokas šiandien, pirmadienį, lapkri
čio 23-čią, vietoj ketvirtadienio, nes 
tą dieną šventė.

Visi nariai būkite.

PIRKIT KARO BONUS
Iždo Departmento Obalsiu yra:

“VISI PERVIRŠINKITE TĄ 10% IKI NAUJŲ METŲ”
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Sovietai Atėmė Daugiau Pozicijų iš Nacių, 
Įsitvirtina Jose; Atmuša Priešų Atakas;
Volchovo Fronte Užmušta 5,000 Nacių
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 21. — Vidunaktinis pranešimas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 20 d. atmušė priešų atakas 

Stalingrado srityje ir stiprino atimtas iš jų pozicijas. 
Vienas sovietinių kovotojų dalinys į pietus nuo miesto 
užėmė vieną aukštumą ir apsidrūtino joje.

Tuose mūšiuose buvo nukauta apie 400 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir sunaikinta 30 jų kulkasvaidžių, 10 
apkasų mortirų ir 24 trokai bei automobiliai.

Į pietų rytus nuo Nalčiko viename sektoriuje mūsų 
gvardiečiai atrėmė keturias priešų kontr-atakas. Mūšių 
lauke vokiečiai paliko devynis savo tankus ir sugadino 
du kitus, kurie jau buvo išdeginti.

Kitame sektoriuje buvo supliektas ir nuvytas rumu
nų bataliono štabas ir užmušta apie 200 hitlerininkų. 
Mūsų kovotojai pagrobė devynias mortiras ir kiekį ki
tų karinių įrengimų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse mūsų kariuomenė atmu
ša priešų atakas ir stiprina savo pozicijas.

Viename mūsų užimtame, apgyventame punkte mes 
pagrobėme tris motorinius dviračius, amunicijos san
dėlį ir šiaip reikmenų sandėlius ir bevielinio telegrafo 
įrengimus. ............. ....... .......

MASKVA, lapkr. 20. — Stalingrado srityje vokiečių 
pėstininkai ir tankai buvo prasiveržę užnugarėn dviejų 
mūsų kariuomenės dalinių. Mūsiškiai kovotojai, ko
manduojami Kalinino, per smarkų mūšį nušlavė 170 
vokiečių, sunaikino penkis priešų tankus ir atgriebė 
pirmesnes savo pozicijas.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) mūsų 
kariuomenė atakavo priešus ir išmušė juos iš vienos 
apgyventos vietos, kaip pranešta jau pirm kelių dienų. 
Vokiečiai buvo priversti atsigabent didelių pastiprini
mų. Atmušdami priešus, mūsų kariai per tris dienas 
sunaikino apie 5,000 vokiečių ir 11 kanuolių ir tris kul- 
kasvaidžius.

Buvo susprogdintas vienas priešų amunicijos sandė
lis ir nutildyta 19 baterijų jų kanuolių ir septynios ba
terijos mortirų. Atlikus tą žygį, mūsų kariuomenė su
grįžo į pirmesnę savo poziciją.

Bombanešiy Nelaimėse 
Žuvo 13 Amerikiečių
West Palm Beach, Fla.— 

Bekylant bombiniam Ame
rikos orlaiviui nuo aikštės, 
jis sugedo, sudužo ir sude
gė. Žuvo šeši lakūnai.

Dayton, Ohio. — Sudužo 
Amerikos armijos bomba- 
nešis. Tapo užmušta septy
ni jo įgulos nariai.

Japonai Pripažįsta Dalį 
Savo Nuostolių

Japonija paskelbė, kad 
paskutiniuose jūrų mū

šiuose su Amerikos laivy
nu ties Saliamono salomis 
amerikiečiai nuskandino 

vieną Japonijos karo didlai- 
vį, sunkiai sužalojo kitą jos 
karinį didlaivį, nuskandino 
vieną japonų šarvuotlaivį 

ir tris naikintuvus ir dar 
rimtai apdaužė septynis ja
ponų transporto laivus.

‘ Bet japonų komanda pa
sakoja, būk jie padarę di
desnių nuostolių Amerikos 
laivynui.

(Tačiaus tai yra tik prie
šų pagyrai ir propaganda.)

NESMAGUMAS AŠIES PA
STUMDĖLIAM VICHY

Hitlerio pastumdėliai per 
Vichy Francį jos radiją 
suriko, kad, girdi, Roose- 
veltas liepė “išlaisvint ko
munistus Šiaurinėje Afri- 
ko j e ir panaikint įstaty
mus, kurie ten buvo išleisti 
prieš žydus!”

Taip rėkauja nacių paka
likai Vichy todėl, kad pre
zidentas Kooseveltas įsakė 
išlaisvinti visus politinius 
kalinius, kurie buvo bau
džiami Alžyrijoj ir Morok- 
koj už žodžius bei veiks
mus prieš fašistų Ašį.

COLOMBIA GALI PATIEKI 
GANA DAUG GUMOS 

JUNGI. VALSTIJOM
Colombijos respublika, 

Centralinėje Amerikoj, ga
lėtų kas mėnuo pagaminti 
po 3,000 tonų neapdirbtos 
gumos (robo) Jungtinėms 
Valstijoms, kaip tvirtino 
dr. Ed. Lopez, buvęs Co
lombijos seimo pirmininkas, 
atsilankęs dabar į New Yor- 
ką.

Bet jis sako, kad Jungti
nės Valstijos turėtų mokėt 
po 50 ar 60 centų už sva
rą gumos vietoj mokamų 33 
centų. Anot Lopezo, ši ša
lis turėtų parūpinti ir pre
kinių orlaivių tai gumai ga
bent 400 mylių virš raistų 
ir pelkių, tarp kurių yra di
deli plotai gumos medžių.

Be orlaivių praeina aš- 
tuonios savaitės, kol guma 
iš tarp raistų pristatoma į 
pajūrius, Orlaiviai galėtų 
ją ten pristatyt per pusan
tros valandos iš viso.

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

puslapių 464, ........................ $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $JL.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ............................................... 25c
Rąstas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chįcagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

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

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

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

darymai ..........................
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži 1st. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ...............   35
Širdies ir Vandeninės Ligos ,.... n 30
UžsJsepėjusio kataro bei hay

fever ......  85
Nesišlapink Lovoje Miegant .... 30 
Aukoto Kraujo MiRejjai, 5 iwc. 35 
Cukrinės Ligos — Diabetes —v .85 
Nemalonaus Kvapo ................. — .60
Kad Galėtum Gerai Miegoti — .60 
Ramatų ir Sausgėlos .........  .60
Vyriškumo Pataisymui ............... .85
Sour Stomach — Heart Burn 35 
Kosulio -r Kokliušo ........-............. 60
Dusulio bei Mainų Asma ..............60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
permainų gyvenimo moterims r .85 
Painų Arbata ........... ,.......................85
Mažina Svarumą Nutukėliams 35 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo , 
Reguliatorius Kietų Vidurįų 30 
Palangos Trajanka (stambi)_ J50

M. ŽUKAFTIS
884 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N, Y,
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Aiškins Svarbius Klausimus
Kiekvieno žmogaus, neski

riant nei lietuvio, mintį vargi
na su karu surišti klausimai. 
Tad svarbu juo tankiau jie pa
nagrinėti ir rasti teisingą at
sakymą. Iš karo vedimo iš
plaukia ir į jį susiveda daugy
bė ir namų fronto problemų. 
Todėl karo eigos aiškus su
pratimas parodo mums, kas 
daryti, kad demokratijos lai
mėtų abiejuose frontuose — 
karo ir namų.

Apie savo programą prakal
boms, kurios įvyks šio penkta
dienio vakarą, lapkričio 27-tą, 
Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
salėj, rengėjai sako:

“Pasaulinis karas tęsiasi jau 
ketvirti metai. Raudonoji Ar
mija sulaužė nacių jėgų nu-

garkaulį ir sulaikė visus jų 
‘blitskrigus.’ Amerikos armija 
pastojo Hitlerio jėgoms kelią 
Afrikoj. Pavergtų kraštų žmo
nės laukia antro fronto Euro
poj. Japonijos imperializmas 
sulaikytas Tolimuose Rytuose. 
Kas bus toliau, ar ilgai dar 
karas užsitęs ir kas mums da
ryti, kad su mažiau kraujo ir 
turto nuostolių jį laimėti?

“Kalbėtojai išaiškins ir Lie
tuvos liaudies vargingą padėtį 
ir nurodys jos ateitį.”

Prakalbas sakys F. Abekas, 
dienraščio Vilnies redaktorius 
iš Chicagos ir R. Mizara, dien
raščio Laisvės redaktorius.

Visi įdomaujantieji pasauli-i 
nės svarbos klausimais kvie
čiami atsilankyti.

Į Tuos, Kurie Mus 
Remia

Sulaikė Pardavimą 
Kavos

Dėkoja Už Malonu 
Draugiškumą

Meilės Drama Karo 
Liepsnose

“Mašenka,” nauja Sovietų fil
mą, dabar rodoma Stanley 

Teatre 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Filmos pradžia perstato 
1939 metų pavasarį. Mašen
ka, telegrafo operatorė, susi
tinka Aliošą, taksiko vairuoto
ją laike bandomųjų pasiruoši
mų atakoms iš oro. Jinai įsi
myli. Alioša neišpildo pirmo 
sutarto su 
prie teatro,
patirti, kas atsitiko su 
kad jis jai leido per 
prastovėti prie teatro 
kiant, ir susiranda jį
sergantį garadžiaus klinikoj. 
Maša jį rūpestingai prižiūri ir 
jis pasveiksta. Bet Alioša iš
sikalba draugui šiaip sau 
draugaująs su Maša, kuri neti
kėtai girdi jo pasikalbėjimą.

ALDLD 185 ir LDS 13 kuo
pos kas metai rengia savo me
tinę vakarienę, kurią mūsų 
draugai skaitlingai atsilanky
mu paremia. Nors šiemet daug 
sunkesnės sąlygos vakarienių 
rengėjams — maistas pabran- 
gęs, daugelio dalykų ir gauti 
negalima, vienok mes stengia
mės svečius patenkinti. Vaka
rienė įvyks gruodžio 5 d., 7 
vai. vakare, A. Daukanto sve
tainėj, 948 Jamaica Ąve. (pa
lei Dexter Parką). Bet mes 
norėtume, kad ir tie, kurie da
lyvaus, pagelbėtų mums sėk
mingesnę vakarienę surengti. 
Jūsų pagelba ve kokia: kurie 
manote pas mus atsilankyti ir 
dar tikietų neturite, malonėki
te tu o j aus atvirute pranešti, 
kad dalyvausite, sekamu ant
rašu: V. Paukštys, 101-54— 
110 St., Richmond Hill, N. Y. 
Kuomet mes apytikriai žinosi
me, kiek svečių dalyvaus, dėl 
tiek ir maisto pagaminsime.

Pasitikime, kad mūsų prašy
mą išpildysite.

V. Paukštys.

Pradedant lapkričio 22-ra 
vienai savaitei sustabdytas 
pardavimas kavos krautuvėse, 
kad krautuvininkai galėtų ap
robuoti savo turimus sandėlius 
ir pasiruošti jos pardavimui 
pagal kuponus.

Pradedant
kavos vėl bus galima 
bet tik vieną svarą penkiom 
savaitėm. Kavai pirkti turėsi
te vartoti cukraus knygelės 
štampą No. 27.

Queens jungiančio kelio pagal 
Park Ave. tarp Till ary ir 
Steuben Sts. ir toliau j šiau
rius iki Kent Avė.

Darbas manoma pradėti pa
vasarį ir baigti rudeniop.

Praplėtimui Park. Avenos ir 
prašai inimu i trafiko kamša
ties ant Flushing Ave. prie 
Navy Yard yra nugriauta 200 
būdingų. Už pataisas nebūsią 

i’uždėta mokesčių ant vietinių 
gyventojų, kadangi ta žemė 
yra nupirkta federalės val
džios Navy Yard o padidini
mui.

žo iš medžioklės su dideliu 
briedžiu ir iškėlė pas save sve
čiams gerų vaišių.

Kariuomenėn išėjo maspe- 
tiečiai Juozas Tarnauskas, 
Jurgis Balčiūnas ir išeina eilė 
kitų šiomis dienomis.

Apšvietietės moterys, apart 
mezgimo kariams, užsiima ir 
siuvimu nukentėjusioms nuo 
karo. Aną dieną mačiau Lais
vės salėn atnešta akį verian
čiai gražių kaldrų, suneštų iš
statyti karių baliuje lapkričio 
21-mą. Vertos didelio kredito.

Ž. R.

Ištaisys Tik Dali 
Apartmenty

Užbaigimui pastatytų Fort 
Greene Houses 2,635 apart- 
mentų vyriausybė leidus pa
naudoti taip vadinamų 
kų” medžiagų, 
puošnesniųjų 
pabaigos karo, 
sysią prasčiau 
nimui, o pagal
atidėsią iki bus pakankamai 
visokių medžiagų.

Apartmentų statyba kaina
vo $20,000,000.

kritiš- 
Vienok 866 

turėsią laukti 
Juos gal ištai- 
laikinam gyve- 
planą baigimą

lapkričio 28-ta 
gauti,

Mirė {vedėjas Pirštą 
Nuotrauką Ėmimo

TARP LIETUVIU
Sunkiai serga Julija Brigac- 

kienė. Ji randasi šv. Katrines 
ligoninėj po sunkios operaci
jos ant vidurių. Brigackienė 
yra žinomos veiklios apšvie- 
tietės S. Vaitkienės sesuo.

MATEVŠAS SIMON AVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Maša susitikimo 
Maša pasiryžta 

Alioša, 
vakarą 
jo lau- 
sunkiai

ir P. Grabaus- 
pasakyta daug 
giminės ir sve- 
jubiliejantams,

šeštadienį, lapkričio 14-tą, 
Amer. Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Ave., Brook ly
ne, įvyko labai puiki “sur
prise parė,” 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga, 
Petrui ir Uršulei Vilčinskams, 
gyvenantiems 458 Suydam St., 
Brooklyne. “Parę” surengė 
Steponavičiai, V. Šabunas, 
Simanauskai, Draugeliai ir 
Zakarauskai. Svočia buvo Ma
rijona Steponavičienė, jubilie- 
jantės sesutė, 1732 DeKalb 
Ave., Brooklyn, N. Y., o pirš
lys Pijus šalinskas, jubiliejan- 
to brolis, laidotuvių direkto
rius, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Vakarui 
pirmininkavo J. A. Draugelis.

Valgius pagamino Marijo
na Macienė ir Karusaitienė, o 
valgiais svečius vaišino gaspa-
dinės, T. Simanauskienė ir M. J Prisidėjęs prie to Mašos drau- 
Draugelienė. Vakaro tvarką gės Veros su Alioša flirtas vie- 
prižiūrėjo V. šabunas ir S.. šoj sueigoj pavaizduoja Mašai, 
Simanauskas. Stalus aptarna-h<ad iš tiesų Alioša jos nemyli 
vo: Mrs. Beganskienė, Mrs. 
Bozienė, p-lė Pulokiūtė, Mr. J. 
Steponavičius ir jubiliejantų 
sūnus Petras Vilčinskas, šo
kiam grojo Beganskas, Jezavi- 
tas ir A. Meškis. Programos 
laiku jautriai, gražiai sudaina
vo A. Velička 
kas, taip pat 
gražių kalbų, 
Čiai linkėjo
linksmaus, ilgo ir laimingo gy
venimo. Sveikinimo telegramas 
prisiuntė Felix ir Eyrydice Ur- 
prisiuntė Felix ir Eurydice Ur- 
Ambraziejus ir šeima, Peter J. 
Shallins, Mr. ir Mrs. C. Men- 
savich ir Edward Pries 
ma.
; Jubiliejantams tapo 
graži dovana nuo visų 
je” dalyvavusių svečių, 
pat nuo Mr. ir Mrs. Steponą-, 
vičių, Mr. ir Mrs. Simanaus-1 
kų, Mr. ir Mrs. Draugelių, Mr. 
ir ’Mrs. Zakarauskų ir Mr. ir 
Mrs. Baukų.

Jubiliejantai taria širdingą 
ačiū “parės” rengėjams; svo
čiai už puikų Scholes Kepyk-. 
los keiksą; piršliui už skanius 
gėrimus. Ačiū giminėms, drau
gams ir svečiams už dovanas. 
Dainininkams už gražias dai
neles. Kalbėtojams už pasaky
tus gražius linkėjimus ir už 
prisiųstas telegramas.

Siunčiame širdingiausią pa
dėką rengėjams ir svečiams; 
linkėdami daug sveikatos 
laimės.

Petras ir Uršulė 
Vilčinskai.

ir šei-

įteikta 
“parė-

ir

Liaudies Mokykloj 106 
daryta dentisterijos klinika, 
kurioje gaus priežiūrą neišga
lintieji eiti pas dentist'ą moki
niai. Klinika įsteigta susiedi- 
jos motinų kliubų sukeltomis 
aukomis.

ati-

j ir ji prasišalina visai nekreip
dama domės jo prašymams už 
jo tekėti.

Po to iki sekamo pasimaty- 
Įmo praslenka keli mėnesiai. 
Prasideda su Suomija karas. 
Maša išėjo į frontą teikti pa
galbą sužeistiems. Alioša irgi 
nuėjo Raudonojon „Armijon, 
kur visai netikėtai jiedu iš 
naujo susitinka, čia Alioša pa
mato, kad jo Maša yra popu- 
liariška slaugė. Trumpame pa
simatyme jiedu viens iš kito 
sužino, kad Maša sekamą rytą 
vėl išeina frontan, o Alioša, 
buvęs sužeistas, siunčiamas 
namo pasilsiui. Dabar Alioša 
pasiryžęs daryti viską, kad bū
ti arčiausia Mašos, prašo virši
ninko ir gauna leidimą grįžti 
į frontą. Bet su Maša pasikal- 

| bėti apie savo meilę jis vis 
vien nerado progos ir jai siųs
tas laiškas taipgi jos nepasie
kė, tačiau iš laišką skaičiusių 
karių ji sužinojo, kad ten kur 
nors fronte priešui kerštu de
gančioj krūtinėj greta liepsno
ja jai karšta meilė. Dar kar
tą jie susitinka kelyje — ke
lioms minutėms — ir pareiškę 
viens kitam savo meilę skubi
na į šalies gynimo pareigas 
kiekvienas į skirtingą sritį. 
Gal jie sugrįš pergalingi, o gal 
liksis visiems laikams fronte, 
bet meilė kovotojui greta mei
lės savo šaliai bus galingu aks
tinu į dar greitesnę pergalę.

Toje pačioje programoje ro
domos naujausios filmos iš So
vietų kovos prie Dono ir So- 

Į vietų tautų šokių festivalas, 
i įvykęs 1941 metais, kraštui 
jau esant kare, priešo kanuo- 
lėms griaudžiant netoli Mas
kvos vartų. Rep.

Civilinių Apsigynimas pa- 
jieško moterų tarp 18 iki 35 
m. sekimui orlaivių kursavi- 
mo. i

Vakarienės Gaspadinėms ir 
Darbininkams

ALDLD 185 ir LDS 13 kuo
pų vakarienės gaspadinių ir 
darbininkų susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 27 d., 
8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-54—110 St., Richmond 
Hill. Visos ir visi dalyvauki
te. V. P.

Lapkričio 20, 114-71 175th 
Place, St. Albans, Queens, mi
rė Joseph A. Faurot, kuris pir
mas įvedė pirštų nuotraukų 
ėmimą šioje šalyje, paskiau iš
sivysčiusį į vyriausią sistemą 
sekimui prasikaltėlių. Faurot 
pradėjo savo tarnybą policijos 
department© 1896 m. eiliniu 
policistu ir baigė trečiuoju de- 
putu komisionieriumi 1926 m. 
Po to jis pasitraukė iš tarny
bos aht pensijos. Mirė sulau
kęs 70 m.

Prabangą Jieškančios 
Mergaitės

ir

Gazolinos Vartotojam

kortas 
gauti 
1-mos 
“taje- 
OPA

Mary ir Jean Lackey, 11 
12 metų mergiščios, aną syk 
buvo išėjusios iš namų, 176 
Sterling St., nešinos iš savo 
bankutės išimtais $30. Jos ta
da pasipirko 5 katukus, drie- 
žukų ir norėjo su savo turtu 
susikrausryti viešbutin. Tuomi 
ir priėjo kelio galą, buvo pa
siųstos namo.

Pereito 
mergiščios 
Šį kartą, 
baigsis jų 
m as,” nes

penktadienio rytą 
vėl dingo iš namų, 
menamą, greičiau 

“laisvas gyveni- 
išsinešusios tik $5.

Turintieji bile kurios rūšies 
gazolino padalinimo 
automobilistai negalės 
gazolinos po gruodžio 
jeigu jie nebus pasiuntę 
rių” inspekcijos formas
(Office of Price Administra
tion) raštinei, 1 E. 44th St., 
New Yorke, ir gavę iš tos raš- p • d 11 n
tines atatinkamo ulgyrimo. GemS Brooklyn SU QUCCUS

Pradedant lapkričio 22-ra 
su vienu kuponu bus galima 
pirkti tik 3 galionai gazolinos 
vieton buvusių, keturių.

Beje, gazolinos negalės gau
ti po gruodžio 1-mos visi tie, 
kurie turi daugiau penkių “ta- 
jerių” ir perviršio nebus par
davę vyriausybei. Jie parduo
dami Railway Express Agen
tūrai, kuri vyriausybei tarpi
ninkauja supirkime perviršio 
“tajerių.” Mokestis už supirk
tus “tajerius” būsianti išsiun
tinėta jų pardavėjams bėgiu 
apie 30 dienų.

Jungiantį Kelią
Miesto Budžeto Taryba per

eitą ketvirtadienį priėmė rezo
liuciją, kuria autorizuoja 
miesto iždinę išleisti $314,050 
p a g erinimui Brook lyną su

Onos 
dybinio 
kakčiai 
suruošę

ir Vinco Daubarų ve- 
gyvenimo 35 metų su
minėti jų draugai buvo 
iškilmes lapkričio 14.

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai dirbti skarmalų 

dirbtuvėje (Rag Shop) už pagelbi- 
ninkus, 65 George St. tarp Wilson 
ir Central Ave., Brooklyn, N. Y.

(275—276)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturiųs bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
' Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158 .

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Kazio ir Jievos Karčiauskų 
sūnus Juozas išėjo kariuome
nėn lapkričio 21-mą. Jų sūnus 
Jurgis tarnauja pajūrio sar
gyboje jau treti metai, o sū
nus Edwardas tarnauja laivy
ne apie metai laiko, 
įstoję liuosnoriai.

Jie visi

Pas LDS veikėjus 
Gasiūnus šią sa'vaitę 
josios broliene Mrs. Art Nor
kus iš Pittsburgho. Jos vyras 
smuikuoja kėliaujančioj teat
rų orkestroj, tad su atvažia
vusia į rytus orkestrą 
ir jinai.

Jonas Mikulkis, 
MacArthuro būriuose, 
tas į seržantus.

viešėjo

atvyko

veikiąs
pakel-

Ignas Pečinskas, savininkas 
užeigos, 404 Wythe Ave., grį-

Įspūdingi Judžiai Jungt. Valstijų Ofensy- 
vo Afrikoj Ką Tik ACčkę Orhiviu

Matykite pcrgn’intfą Juntt. Vnlstij’i ar
miją užimant Algeria, Morocco. Matyki
te patj J. V’, jėgą iSsikėlimą. Matykite 
MacArthuro užpuolimą japoną. Matykite 
Chile reikalaujant sutraukyt ryžius su 
Ašim. Matykite japonus triuškinamus J. 
V. laivyno. Matykite naują judi “Ameri
ca Speaks." Matykite geriausią programą 
mieste—20c. iki 2 P. M.

EIUIDAOOV NEWSREEL THEATRE 
IVlDnuu I BK»ADWAY & 46 ST-> N- Y-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

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

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

dar patarnaujame

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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.

Lietuviui Rakandui Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jams bile daiktą 
Kalėdų Dovanom

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

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

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

mes duosime jums 
yra nustatytos taip •ROBERT UPTON

• ATDARA VAKARAIS.

VIIU-THIN* RAMONA VtAI-THIN* AAMM— w

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

TeL STagg 2-2173 •

...»
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