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Naciai Užgrobia Visą Francijąr
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Jau girdisi balsų, kad Ame-
rika ruošiasi prie paminėjimo 
vienų metų sukakties nuo ja
ponų užpuolimo ant Perlų

No. 266
Uosto. Tas žmogžudingas už
puolimas buvo padarytas per
nai gruodžio 7 dieną. O gruo
džio 8 Amerika paskelbė karą 
fašistinei Ašiai.

Tai jau bus metai, kaip mes 
oficialiai dalyvaujame šiame 
kare. Mūsų didvyriška armija 
kerta skaudžius smūgius prie
šui Saliamonų salose ir Afri
koje.

ši sukaktis bus svarbi, pa- 
trijotiška. Lietuviai privalo 
smarkiai dalyvauti. Kur bus 
mitingai ir paradai, ten lai nei' 
vienas lietuvis nesėdi tą die-j 
na namuose.

Naciai smaugia lenkus vi
saip kaip. Tam net panaudoja 
katalikų išpažintį.

Ve kaip jie daro. Lenkai 
verčiami atlikti ausinę (išpa
žintį) raštu. Jie turi gauti ver
tėją, griekus surašyti vokiškai 
ir priduoti kunigui. O kunigas, 
gavęs griekų surašą, duos 
griešninkui griekų atleidimą!

Kad “palengvinus” griešnin- 
kams, tai naciai dėl išpažinties 
atspausdino speciales blankas. 
Kunigai jas skleidžia tarpe 
viemųjų.

Kiekvienas turi surašyti ne 
tik ką griešijo, bet ir po kiek 
kartų Dievui nusidėjo. O skai
toma nusidėjimu prieš Dievą 
ir tas, jeigu griešninkas kad 
ir sau vienas pagalvoja, kad 
būtų geriau, jeigu visi naciai 
galvatrūkčiomis pragaran nu
garmėtų !

Yra, žinoma, kunigų, kurie 
parsiduoda hitlerininkams ir 
pragaru pagrūmoja tiems 
vargšams, kurie nepanorėtų 
atlikti raštišką išpažintį ir ant 
balto juodu neišdėstytų visus 
savo griekus—kasdieninius ir 
smertelnus.

Ir ko tie naciški budeliai ne- 
beišgalvos pavergtų teroriza
vimui !

Visokios piktos ligos apspi
to nelaimingus žmones. Bet 
gal pavojingiausia liga staiga 
susirgo visų nelaimingiausias 
Dr. K. Pakštas, hitlerininkų 
čebatlaižis numerio pirmo.

Pakštas reikalauja (“Drau
gas” lapkr. 7), kad Amerikoje 
būtų sudaryta Lietuvos vyriau
sybė. Tiesa, ji neturi savo teri
torijos, bet, girdi, galėtų iš 
kur nors pasiskolinti!

O kas gi to didelio darbo 
turėtų tuojau griebtis? Niekas 
kitas, pasak Pakšto, kaip iš 
keleto apgavikų ir šarlatanų 
kadaise Chicagoje įsikūrus 
Lietuvių Tautinė Taryba.

Tos tarybos pirmininku, 
kaip žinote, yra Hitlerio pa
stumdėlis pulkininkas Grinius, 
kuris dar nė puse lūpų nėra 
pasmerkęs Lietuvos okupantų 
nacių, o ir liežuvį nuplėšė be
keikdamas ir plūsdamas Ame
rikos talkininkę Sovietų Sąjun
gą.

Tik viena bėda, dejuoja 
Pakštas, kad neužtenka žmo
nių tos tarybos pilnam suda
rymui. Girdi, buvo nutarta su
daryti iš dvidešimties, o teat
sirado viso labo dvylika, kurie 
jon įsitraukė.

Taigi, dabar šitas klerikalų 
profesorius pajieško apgavikų

(Pabaiga 5-tame pusi.)
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Hitleris Niekšiškai Sulaužė
Savo Prižadą Nekliudyt 

Vichy Francijos

Generolo Karvelio
Laiškas Amerikos 

Lietuviams
Italai Įsiveržė į Piety Franciją; Naciai Užėmė Vichy, Lyon 
ir Kitus Miestus; Maršuoja Linkui Viduržemio Jūros; Hit

leris Sakosi “Saugosiąs” Franciją nuo Talkininku
Lapkričio 11 d. Vichy 

Francijos radijas pranešė, 
kad vokiečių armija su tan
kais ir šarvuotais automo
biliais įsiveržė į buvusią 
iki šiol dar ‘'nepriklauso
mą” Francijos dalį. Ir jau 
trečiadienio rytą prigužėjo 
nacių kariuomenės į Vichy, 
Limoges, į didmiestį Lyon 
ir kitus Francijos “nepri
klausomos” srities miestus.

Hitlerio armija maršuoja 
per Vichy Franciją vis to* 
lyn į pietus linkui prieplau
kų miestų Marseilles ir 
Toulon o, stovinčių prie Vi
duržemio Jūros. Naciai pa
sinešę užimt ne tik visą Vi
chy Franciją Europos sau
sumoje, bet ir Francijos sa
lą Korsiką, Viduržemio Jū
roje į pietų rytus nuo Fran
cijos.

Tuo būdu Hitleris nacha- 
liškai sulaužė ir savo sutar
tį, pagal kurią pirm dvieju 
metų pasižadėjo nekliudyti 
tos Francijos dalies.

Darydamas ši naują už
puolimo žygį, Hitleris at
siuntė savotiška paaiškini
mą maršalui Petainui, Vi
chy Francijos valstybės 
galvai. Jis pasakojo, kad, 
girdi, anglai ir amerikiečiai 
r e n g i ą s i užimti pietinę 
Franciją ir salą Korsiką. 
Todėl, esą, vokiečiai “priva
lą apsaugot” tą Francijos 
dalį ir Korsiką; bet, girdi, 
naciai “neturį intencijos” 
pasilaikyt jas savo rankose.

Vyriausias Vichy Franci
jos valdovas Petain užpro
testavo vokiečių feldmarša

lui von Rundstedtui prieš šį 
įsiveržimą. Jis taip pat at
sišaukė į francūzus ramiai 
laikytis, bet kartu pareiškė, 
jog Franci j a dabar turi tei
sę gintis, kuomet naciai su
laužė savo sutartį su ja.

Hitlerininkai skubėjo pa
siekti Toulono uostą ir už
grobt stovėjusius ten kari
nius Francijos laivus, bet 
nepavykę.

ITALŲ ĮSIVERŽIMAS
Didelis skaičius Italijos 

armijos įsiveržė į pietiniai- 
rytini Francijos kampą, ne- 
pertoli nuo Toulono. Italija 
iškraustė nebūtinai reika
lingus gyventojus iš Vidur
žemio pajūrio į pietų rytus 
nuo Genoa miesto.

Prancūzą Karo Laivai Per
plaukę Talkininką Pusėn
LONDON, lapkr. 11. — 

Neoficialiai pranešama, jog 
Francijos karo laivai pabė
go iš Toulono uosto ir plau
kią prisidėti prie Amerikos 
ir Anglijos laivynij kovai 
prieš fašistų Ašį.

Gen. De Gaulle Šaukia Visus 
Francūzus Kovon prieš Ašį

London, lapkr. 11. Gene
rolas de Gaulle, Kovojan
čiųjų Francūzų vadas, at
sišaukė per radiją į Vichy 
Francijos gyventojus ir vi
sus francūzus, kad stotų 
išvien su Jungtinėmis Tau
tomis kovai prieš Vokietiją 
ir Italiją.

Jau Birželyje Buvo Suplanuotas įsiver
žimas i Francijos Afriką

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasikalbėjime 
su spaudos atstovais lapkr. 
10 d. pranešė, kad jau bir
želio 27 d. šiemet jis susi
tarė su Anglijos ministeriu 
pirmininku Churchillu įsi
veržt į Francūzų Šiaurinę 
Afriką ir iš ten ruožtis už
pult nacius ir italus Euro
poj, idant “nukreipt vokie
čių atakų stiprumą nuo 
Rusijos.” Apie šį planą pra
nešė Stalinui Churchillas, 
lankydamasis Maskvoj.

Prez. Roosevelto ir So-

met ir tada buvo supran
tama, jog tas frontas bus 
atidarytas, įsiveržiant an
glam ir amerikiečiam iš 
Anglijos per jūrų siauru
mą į Europos žemyną prieš 
nacius. Bet paskui prez. 
Rooseveltas su premjeru 
Churchillu priėjo išvados, 
jog antro fronto atidary
mas tuo ruožtu šiemet bū
tų perdaug rizikingas; to
dėl buvo nuspręsta atida
ryt antrą frontą šiemet iš 
Afrikos pusės, o kitąmet iš 
Anglijos.

Majoras Generolas Karvelis Paroda Paties Hit
lerio Žodžiais, jog Naciai Nusprendė

Vištai Išnaikint Lietuviu Tautą
Gen. Karvelis Šaukia Amerikos Lietuvius Paremi Lietuvos 

Partizanus, Duot Daugiau Paspirties Sovietą Kovai
Ir Stiprint Prieš-Hitlerinį Frontą

MASKVA, LAPKR. 8, INCONTNEWS
Didžioji Spalių Revoliucija pirm 25-kių metų išlais

vino visas buvusios carų Rusijos tautas, taigi ir lietu
vių tautą, kurioi, todėl, buvo atidarytas kelias į nepri
klausomą gyvenimą.

Tiktai Sovietų Sąjunga visuomet ir nedvejodama 
rėmė lietuvių kovą dėl Vilniaus, Lietuvos širdies ir 
mūsų tautinės kultūros lopšio.

Sovietų Sąjungos dėka, mūsų gimtasis-Vilnius, taip 
ilgai atkirstas nuo savo brolių ir seserų, buvo sugrą
žintas lietuvių tautai.

Visa mūsų tauta, susijungusi po Tarybų Lietuvos 
vėliava su savo sostamiesčiu Vilnium, pradėjo naują 
gyvenimą su didžiausiomis progomis tautinei savo 
kultūrai ir ūkinei gerovei.

Bet šiandien Lietuva sveikina Spalių Revoliucijos 
sukaktį, kaip užkariautas kraštas. Lietuviai gyvena 
tragingiausias savo istorijos dienas. Hitleriniai fašis
tai nusprendė fiziniai sunaikint Lietuvą ir paverst ją 
grynai vokiečių kolonija;

Pats ko tikas Hitleris pareiškė:
“Mes neturime tikslo vokietint Rytų provincijas se

nuoju būdu; mūsų tikslas nėra skiepyti tų vietų gy
ventojams vokiečių kalbą, vokiečių įstatus ir papro
čius. Mūsų tikslas yra apgyvendinti Rytus tiktai vo
kiečių kraujo žmonėmis.”

Vokiečių fašistai nusprendė padaryt Lietuvai tą, ką 
jų protėviai kryžiuočiai ugnim ir kardu padarė Ma
žajai Lietuvai.

Lietuvių širdyse, tačiau, tebegyvuoja Saulės, Der- 
bės, Pilėnų, Žalgirio ir Radiočukio (?) dvasia, dvasia 
garbingųjų mūšių, kuriuose didvyriški Lietuvos gynė
jai sumušė įsiveržėlius, siekusius pavergti mūsų tėvy
nę.

Akivaizdoje didžiojo dabartinio pavojaus mūsų kraš
tui, eina vis stipryn garbingosios mūsų praeities dva
sia lietuviuose. Puikiausi jų sūnūs kovoja prieš hitle
rinį jungą ir prieš fašistų planus.

Astuoni lietuviški Raudonosios Armijos daliniai 
sveikina Spalių Revoliucijos sukaktį dar didesniu pa
siryžimu sutriuškint vokiečius užgrobikus. Tų dalinių 
lietuviai kariai jau kirto daug smūgių plėšikams vokie
čiams įsiveržėliams; jie dar pridės daug garbingu la
pų lietuvių kovos dėl laisvės istorijai, kartu kovodami 
ir dėl visų užkariautų tautų išlaisvinimo.
/ Lietuviai broliai ir seserys Amerikoje! Paremkite 
f didvyringą lietuvių partizanų ir raudonarmiečių kovą 

I dėl lietuvių tautos ateities, dėl jos teisės gyventi. Tei
kite daugiau paramos Sovietų Sąjungai ir stiprinkite 

^Amerikos lietuvių prieš-hitlerinį frontą!

Amerikos Armija Greit
Užimsiant! Visą Šiaurinę

Prancūzui Afriką
Amerikiečių Kariuiomenė Atakuoja Vichy Francūzus Tu- 

nisijoj; Sakoma, Jau Šturmuoja ir to Krašto Sostinę;
Francūzą Laivynas Perbėgęs j Talkininką Pusę

London, lapkr. 11. — Vi
chy Prancūzai gynusieji 

i Kasablanką, uosto miestą 
Francūzų Morokkoj, šiaur
vakariniame Afrikos kam
pe, jau pasidavė amerikie
čiams, prašydami paliaubų, 
kaip pranešta iš Londono 
trečiadienio rytą. Kasa
blanka yra d i d ž i ausias 
Francūzų Morokko miestas.

Amerikos karo laivai ir 
orlaiviai smigikai jau buvo 

I sudaužę svarbiuosius Kasa
blankos gynimo punktus ir 
amerikiečių tankai įsiveržę 
į lytinius Kasablankos prie
miesčius, reiškia, į jos už- 
nugarę.

Jūrų mūšyje ties Kasa
blanka buvo pavojingai su
žalotas Vichy Francijos ka
ro didlaivis “Jean Bart,”

kuris dar tebedega Kasa
blankos uoste.

Amerikiečiai užėmė Gra
ną, antrą didžiausią miestą 
su uostu Alžyrijoj, Franci
jos kolonijoj, Šiaurinėj Af
rikoj.

A m e r i kos kariuomenė, 
permaršavusi šiauriniu Al- 
žyrijos ruožtu ir Francūzų 
Tunisijos pajūriu, dabar 
atakuoja Tunisą, Tunisijos 
sostamiestį su uostu.

Neoficialiai pranešama, 
kad greitu laiku ir visos Vi
chy Francijos karinės jėgos 
Šiaurinėj Afrikoj prašys . 
amerikiečių paliaubų.

Vietinis Tunisijos valdo
vas Bey’us priėmė prezi
dento Roosevelto prašymą 
praleisti Amerikos kariuo
menę per tą kraštą.

Prez. Rooseveltas Pareiškė: Naciai Bar
barai “Nieko NeiŠkariavo, ir bus Neiš

vengiamai, Galutinai Sumušti”

"LAISVES" VAJUS

vietų užsienių reikalų ko
misaro Viačeslavo Moloto
vo bendras pranešimas bir
želio 12 d. kalbėjo apie an
tro fronto atidarymą šie-

London. — 808 Vichy 
Francijos kareivių Alžyri- 
joj be pasipriešinimo pasi
davė amerikiečiams.

Neilgai A. Stripeika išlaikė pirmą vietą. Jį pralen
kė K. Žukauskienė. Jinai dabar pirmoje vietoje. Ma
tyt, kad kovoti su ja, išlaikyti pirmą vietą ne taip 
lengva.

J. Kazlauskas įstojo į laimėtojų ruožtą. Linkime jam 
laikytis šiame ruožte.

J. Mockaičiui priskaitė savo punktus bridgeportie- 
tis J. Jusaitis, prisiųsdamas atnaujinimų.

A. Beeis, greatneckietis, ir D. P. Lekavičius, pitts-
» (Tąsa 5 puslapyje)

Arlington, Va., lapkr. 11. 
— Prezidentas Rooseveltas 
kalbėdamas prie Nežinomo 
Kario kapo Nacionaliame 
Kapinyne, pareiškė, jog tas 
karys žuvo kovoje prieš vo
kiečiu militarizma Franci
jos, žemėj 1918 m., kad mes 
ir mūsų vaikai galėtume 
taikoj gyventi. Dabar mes 
vėl francūzų žemėje veda
me kovą prieš hitlerinės 
Vokietijos barbarizmą, šim
tą kartų aršesnį, negu kai
zerio vokiečių barbarizmas.

Hitlerio barbarai pasimo- 
jo užkariaut ir pavergt vi
są pasaulį, sugrąžinti žiau
riausių priešistorinių gady
nių nuožmybę. Naciai žu
dė, teriojo, kankino, vergė 
žmones ir užėmė kai ku
riuos kraštus, bet “jie nie
ko neiškariavo,” kaip pa
reiškė prez. Rooseveltas:

“Jie bus neišvengiamai ir 
galutinai sumušti. Laisvi
nimo jėgos auga.”

Jungtinės Tautos — An
glija, Sovietų Sąjunga, Chi- 
nija, Jungtinės Valstijos — 
eina stipryn, o priešai, jau 
pasiekę aukščiausią savo 
jėgų punktą, turės smukti.

“Busimojo mūsų talkinin
ko,” Francijos kariuomenė 
kovoja išvien su Jungtinių 
Valstijų armija (Šiaurinėje 
Afrikoje).

Šiandien mūsų kariai ko
voja, aukodami savo gyvy

bes, visuose žemynuose -ir 
visose jūrose už civilizaci
jos išlikimą, už taiką ir 
žmonijos ateitį. Ir mes lai
mėsime šį karą, kaip užtik
rino prez. Rooseveltas.

Sovietai Atkariavo 
Visą Eilę Poziciją 

Nuo Vokiečių
MaskVa, lapkr. 11. —Ata

kuodami vokiečius į pietų 
rytus nuo Nalčiko, Kauka
ze, raudonarmiečiai pagro
bė bei išmušė iš veikimo 
35-kis nacių tankus. Sovie
tai paėmė veiksmų iniciaty
vą į savo rankas šioje sri
tyje.

Tuapse ruožte Kaukaze 
sovietiniai kovotojai atėmė 
iš nacių dar vieną kariniai 
svarbią aukštumą, o Stalin
grado srityje užėmė septy
nias tvirtoviškai apdrūtin-* 
tas vokiečių pozicijas.

Į šiaurvakarius nuo Sta
lingrado sovietinė artilerija 
sudaužė tris priešų apsi- 
tvirtinimus apkasuose.

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

Washington. — Amerikos 
laivynas užkerta kelią japo
nų pastiprinimams į Gua
dalcanal.
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Kiekvienas Į Pagalbą Mūsų 
Kovotojams!

Mūsų didvyriškieji kovotojai drąsiai 
veikia Šiaurės Afrikoje, apvalydami Vi
duržemio Jūros pakraščius nuo priešų ir 
paruošdami kelią antrajam frontui į Eu
ropą. Kiekvienas šiandien mato ir jau
čia, kad taip greit, kaip viskas bus kaip 
reikia padaryta Afrikoje, mūsų kovoto
jai eis į Europą, — gal į Italiją, gal į 
Balkanus, gal į Franciją, o gal, — iš ki
tos pusės, — į Hollandiją arba Belgiją.

Ne šiandien kalbėti, ką mūsų karinės 
jėgos darys ir kaip darys, kuomet Šiau
rės Afrikoje bus apsidirbta. Šiandien 
mums svarbu, kad kiekvienas Amerikos 
gyventojas, didelis ar mažas, jaunas ar 
senas, dar labiau įsikinkytų į darbą, — 
į karo rėmimo darbą, į darbą dėl dides
nės gamybos.

Pirkime daugiau karo bonų ir štam
pų!

Didesnėmis pastangomis dirbkime!
Uoliau veikime už tautinės vienybės 

įsteigimą!
Visi su savo krašto prezidentu!
Visi su mūsų kovotojais Afrikoje, Eu

ropoje, Australijoje ir Saliamono salose!

kratijos turės bendradarbiauti. Abi ša
lys kurs naują demokratiją, teikiančią- 
ją visam pasauliui viltį atsistatyti, viltį 
laisvai ir taikoje gyventi!

Nereikia nei aiškinti, kad tuomet, ka
da Tarybų Sąjunga karštai siūlė demo
kratijoms kovoti išvien su ja prieš karo 
ruošėjus, jei tokia nuomonė, kokią da
bar Wallace skelbia, būtų viešpatavusi 
mūsų krašte, Franci jo j ir Anglijoj, tai 
pasaulis jau šiandien kitaip atrodytų.

Deja, taip nebuvo. Tuomet (ypačiai 
Anglijoj ir Francijoj) viešpatavo muni- 
cherių nuomonė, — nuomonė pataikau^ 
tojų fašistams. Dabar tas viskas jau ša
linama, nes gyvenimas parodė, kur toji 
municherių nuomonė pasaulį nuvedė. 
Todėl dabar labai svarbu kuoveikiausiai 
išvien mušti priešą, laimėti karą, o tuo
met visoms laimėjusioms Jungtinėms 
Tautoms atsteigti taiką ir naują gyve
nimą .

Vienas dalykas, mūsų nuomone, jau 
dabar turi būti suprastas: Buržuaziniai- 
demokratinėms šalims teks bendradar
biauti, teks eiti išvien su socijalistinė 
šalimi. Ar tas yra ir bus galima? Aišku! 
Tą numato ir toki politikai, kaip vice
prezidentas Wallace, kaip Wendell Will- 
kie, kaip ištisa eilė kitų didelių visuome
nininkų ir valstybės vyrų.

Graži Parama
zan, Cleveland, Ohio; Dr. J. 
N. Simans, Cleveland, Ohio;
A. Bieliauskas, Torrington, 
Conn.; P. Kukenis, Water
bury, Conn; Natalija Gri
gienė, Rockford, Ill.; J. Me- 
činska, Cleveland, Ohio; P. 
Cibulskis, Brooklyn, N. Y.; 
F. T. Martin, Hialeah, Fla.;
B. Waraneckas, Detroit, Mi
chigan ; P. Kamarauskas, 
So. Barre, Mass.

Po 50c.: J. Kalvaitis, 
’[ Brooklyn, N. Y. ir P.A. Viz-

Vice-Prezidento Wallace Kalba
Pastaruoju laiku jungtinių Tautų vaj 

dai pasakė eilę kalbų ‘bėgamaisiais die
nos klausimais. Tarybų Sąjungos tautų 
vadas, Juozas Stalinas, sakė svarbią kal
bą 25-kių metų Didžiosios Spalių Revo
liucijos’ sukaktuvių proga. Tąją kalbą 
mes verčiame į lietuvių kalbą ir patie
kiame savo skaitytojams.

Prezidentas Rooseveltas pasakė istori
nę kalbą francūzų tautai,—toji kalba 
taipgi buvo išversta ir patiekta skaito-^ 
tojo dėmesiui. Ši kalba, tiesa, labai trum
pa, bet ji yra tuo labai svarbi, kad iš
kelia aikštėn tikslą tojo svarbaus žygio, 
kurį amerikiečiai pradėjo Šiaurės Afri
koje.

Jungtinių Valstijų vice-prezidentas 
Wallace taipgi pasakė nepaprastos svar
bos kalbą, — lapkričio 8 dieną, didžiulia
me Madison Sq. Gardene, kur virš 20,000 
žmonių susirinko minėti 25-rių metų Di
džiosios Spalių Revoliucijos sukaktį.

Tenka pasakyti, kad mūsų vice-prezi- 
dento kalba lietė ne tik tuojautinius rei
kalus, bet ir tolimesnę ateitį, — ateitį 
dėl Tarybų Sąjungos ir Amerikos ben
dradarbiavimo tarptautine plotme po 
karo.

“Aš čia atvykau,” kalbėjo Mr. Wal
lace, “pasakyti tai, jog aš tikiu, kad A- 
merikos ir Rusijos (Tarybų Sąjungos) 
žmonės gali ir panaudos savo įtaką nau
josios demokratijos kūrimo pusėje, — 
demokratijos, kuri bus viso pasaulio vil
tis.”

Tai labai reikšmingi žodžiai, išplau
kiu iš burnos tokio didelio pareigūno, 
kaip mūsų krašto vice-prezidentas! Ir 
visa jo kalba lietė Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos bendradarbiavimą po karo.

Turime atsiminti, kad Amerikoje dar 
ir šiandien yra tokių “mokslinčių”, ku
rie skelbia, jog tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos dabartinis bendradarbiavimas 
yra “tik laikinas”, tik “iš prievartos.” 
Tos rūšies žmonės nemato gero Tarybų 
Sąjungoje ir jie bando įpasakoti savo 
pasekėjams, jog tuomet, kada karas 
prieš Hitlerį bus laimėtas, tai Amerika 
turėsianti atsisukti prieš Tarybų Są
jungą! Tokių “galvočių,” kurie taip ma
no, nereikia jieškoti ir pas lietuvius. Tai 
vis fašistai ir jų talkininkai.

Bet šis vice-prezidento išstojimas pa
sako ką kitą. Mr. Wallace parodo Ame
rikos žmonėms, kad mūsų krašto vyriau
sybė numato, jog po karo buržuazinė 
(Amerikos) ir socijalistinė (SSSR)demo-

Hitlerio ir Stalino Kalbos ir 
“'Naujienų” Pro-Naciai

Grigaičio “Naujienos” dar kartą aiš
kiai parodė savo hitlerišką veidą. Ka
da Įdek laiko atgal Hitleris pasakė kal
bą, teisindamas savo budeliškus žygius, 
tai “Naujienos”, No. 233, ilgame redak
ciniame atpasakojo visus Hitlerio dės
nius, visą nacių politiką ir nuo savęs 
pridėjo: “Reikia pasakyti, kad tai buvo 
daug blaivesne kalba...”

Kada Juozas Stalinas, Sovietų Sąjun
gos premjeras ir apsigynimo komisaras, 
25-ių metų Sovietų Sąjungos sukaktuvių 
proga, pasakė kalbą, tai “Naujienos” 
(No. 264) tik kelis Stalino žodžius pa
davė ir veik tris špaltas prirašė, niekin
damos Sovietų Sąjungą ir jos santvar
ką.

“Naujienų” pro-naciai Stalino kalboj 
jieško visokių “rėvų” ir gobbeliškai. nie
kina Sovietų Sąjungą. Jos rašo, būk So
vietų Sąjunga pavergė Lietuvą, Latvi
ją, Estiją. Jos meluoja, kad Raudonoji 
Armija Lietuvoj vertė piliečius balsuoti 
vien už komunistus, kada iš Lietuvos 
pabėgo fašistas Smetona. “Naujienos” 
apie tuos balsavimus rašo: “Tai buvo ar
šiau, negu Hitlerio ‘reichstago’ rinki
mai....” Matote, “Naujienos” pasakoja 
savo skaitytojams, būk Sovietų Sąjungos 
tvarka yra aršesnė, kaip Hitlerio tvar
ka.

Tas Hitlerio liežuvis šmeižia Lietuvos 
liaudį, jos valią, nes 1940 metų Lietuvoj 
rinkimai tai pirmu kartu jos istorijoj 
buvo pilnai laisvi, kur visi piliečiai, be 
skirtumo jų įstikinimų, turėjo teisę bal
suoti, kur įvyko tūkstančiai mitingų, 

susirinkimų, kuriuose Lietuvos liaudis 
reiškė savo valią ir nusakė, ką jos iš
rinkti atstovai turi atlikti Lietuvos žmo
nių naudai.

Lietuvoj Tarybų santvarka suteikė 
žmonėms laisvę, ką Lietuvos žmonės iš
reiškė tūkstančiuose savo laiškų, prisiųs
tų į Jungtines Valstijas. Bet “Naujie
nos” tauškia, būk “Lietuvos žmonės su
silaukė net aršesnės priespaudos, negu 
ta, kuri buvo prie Smetonos.”

Toliau “Naujienos” hitleriškai rėkia, 
kad: “Demokratinių laisvių nėra pačioj 
Rusijoj... Stalino konstitucija... su demo
kratija nieko bendro neturi.”

Šie “Naujienų” pareiškimai yra Hit
lerio ir Goebbelio pareiškimai! Visas 
civilizuotas pasaulis žino, kad Sovietų 
Sąjungoj yra tik viena klasė, tai darbo 
žmonių klasė ir viešpatauja jos pilniau
sia laisvė ir demokratija. Sovietų Sąjun
gos konstitucija, tai yra tos šalies 103-ių 
tautų valia ir laisvė. Sovietų Sąjungos 
konstitucija reiškia rusams, ukrainams, 
gruzinams, lietuviams, latviams, estams, 
kalmukams, armėnams ir kitoms tau
toms tą patį, ką mums reiškia Jungtinių 
Valstijų Konstitucija. Ir mūsų preziden
tas Rooseveltas, kada kiek laiko atgal 
darė pareiškimą apie religinę laisvę Ta
rybų Sąjungoj, tai jis citavo Sovietų Są
jungos konstituciją.

Bet gi pro-nacių “Naujienos” niekina 
Sovietų Sąjungą, niekina Lietuvos Ta
rybų valdžią, kuri veda kovą prieš na
cius- už Lietuvos išlaisvinimą. “Naujie
nos”, pačios atstovaudamos lietuvių tau
toj Kvislingus, begėdiškai vadina Palec
kio valdžią “kvislingais.”

Per paskutines tris savai
tes gavom labai gražios fi
nansinės paramos dienraš
čiui. Skersai ir išilgai Ame
riką “Laisvės” patriotai 
gražiai prisiminė savo dien
raštį.

Vienas žymus asmuo ap
lankė dienraščio įstaigą, da
vė $10.00 ir patarė paskelb
ti — “nuo artimo, draugo iš 
Bayonne, N. J.” '

Dažnai matome aukojant 
dienraščiui. drg. Deksnį iš 
Stamford, Conn. Šiuom kar-’ 
tu Wm. Deksnys paaukojo 
$9.00.

Seni Maspetho gyvento
jai Kaminskai, gerų drau
gų buvo nustebinti šumna 
surprizo pare paminėjimui 
25 m. sukakties jų vedybi
nio gyvenimo. Jonas Kamin
skas aplankė “Laisvės” į- 
staigą ir ta ja proga paauko
jo dienraščiui $5.00.

Buvęs brooklynietis A. 
Švėgžda, kuris dabar gyve
na Bridgeport, Conn., lan
kėsi Brooklyne ir “Laisvę” 
apdovanojo $5.00.

Atlankėme Alfonsą Skil- 
montą, kuris laiko taverną, 
1 Brown PI., Maspeth, N. Y. 
tikslu paprašyti skelbimo į 
“Laisvės” programą. Jis 
pirma davė $5.00 “Laisvei” 
į Popieros Fondą, o vėliau 
sako: “į programą įdėkite 
už $10.00 skelbimą.”

Tokiu pat tonu kaip Skir- 
montas kalbėjo ir William 
Skodis. Aukojo $5 ir skel
bimą į programą įdėjo už 
$10.00. Skodžių tavernas y- 
ra po antrašu: 564 Wythe 
Ave., Brooklyne.

Julia Daukienė iš Detroit, 
Mich, aukojo 5 dol. savo 
dienraščiui ir Z. Stasiulis 
iš Elizabeth, N. J., per A. 
Stripeiką įteikė diehraš- 
čiui auką $5.00.

Juozas Gakus, iš Bridge
port, Conn., apdovanojo 
“Laisvę” $4.00.

Po $3.00 aukojo:
Draugai * Šidlauskas ir Morokko yra šiaur-vaka- 

Jaskevičius, Hudson, Mass.; rinėj Afrikos dalyj, prie Gi- 
N. Kudarauskas, Worcester, braltaro perlajos. Jos patsai

bar, Anson, Me.
Dig. J. Žilinskas, iš Le

wiston, Me. pasirūpino pa
rinkti aukų dienraščiui. Au
kojo šie asmenys:

Po $1.00: A. Kaulakis, A. 
Stukas, J. Kropovickas, J. 
Plondunis, E. Naujokienė, 
J. A. Laučiai, J. R. šilaikiai, 
H. J. Žilinskai.

Po 50c: J. Jurgelevičius, 
F. Apšega, A. Apšegienė, L. 
žarkauskienė, V. Martinka 
ir J. Miškinis.

Po 25c: J. Apšega, B. 
Mainorius. Viso $11.50.

Karo našta apsunkino ir 
dienraštį . “Laisvę.” Tačiaus 
“Laisvės” skaitytojai yra 
geri Amerikos patriotai: 
niekas nepersunku karo lai
mėjimui — jie sako. Jie re
mia dienraštį “Laisvę” kai
po vadą kovoje prieš fašiz
mą, kaipo stiprų gynėją de- 
mokratinių principų ir žmo
nių laisvės. “Laisvė” mobi
lizuoja Amerikos lietuvius 
darbu pramonėse, karo bo
nų pirkimu ir ginklu ranko
se sunaikinti Ašies pajėgas 
kuo greičiausia. Todėl 
“Laisvė” gauna taip gausios 
finansinės ir moralės para
mos iš demokratiniai nusi
teikusios Amerikos lietuvių 
visuomenės.

P. Buknys.

Kas Gi Yra Šiaurinė 
Afrika Arba Fran

cijos Kolonijos?
Amerikos ir Anglijos ka

ro jėgų atakos ant Šiauri
nės Afrikos plotų, kad iš
laisvinus juos iš po Vichy 
“valdžios,” to Hitlerio ir 
Mussolinio įrankio, iššaukė 
visų domesį apie tą kraš
tą.

Franci j a tikrumoj yra di
džiausių Afrikos plotų val
dytoja. Jeigu mes prisimin
sime tą faktą, kad Afrika 
užima 11,500,000 ketvirtai- 
niškų amerikoniškų mylių 
plotą ir tūri 160,000,000 gy
ventojų, tai iš to Francijos 
kolonijos sudaro 4,272,685 
ketvirt. mylias 'ir turi per 
70,000,000 gyventojų. Todėl 
čia ir pateiksime davinių 
apie tas Francijos kolonijas.

Morokko
Morokko yra šiaur-vaka-

Mass.; Kazimieras Miko- 
laitis, Baltimore, Md.; Jo
nas Urbonas, Brooklyn, N.

Po $2.00 aukojo:
J. Ališauskienė, Newark, 

N. J.; Paul Jonikis, Easton, 
Pa.; M. Severinas, Roches
ter, N. Y. Ona Sidarienė, 
Hudson, Mass.; A. Zazas, 
So. Ashburnham, Mass.; 
Kazys Motuzas, Shenan
doah, Pa. ir A. Labanaus- 
k'a, Elizabeth, N. J.

Po $1.00 aukojo:
S. Kuzmickas,Shenandoah, 

Pa.; Juozas Steponavičius, 
Lynbrook, N. Y.; A. Lidei- 
kienė, Great Neck, N. Y.; 
dd. Stu puriai, Brooklyn, N. 
Y.; Jack Doftda, Brooklyn, 
N.Y. R. Aučįųs, Paterson,N. 
J.; Geo. Jamison, Livings
ton,, N. J.; J, Bataitis, Ded
ham, Mass.; K. Tamošiūnas, 
New York City, N. Y.; An* 
thony Valdau New York Ci
ty, N. Y.; P. Jočionis, Dear
born, .Mich.; W. Scotch, 
Philadelphia, Pa.; J. Vitttū- 
nas, Nanticoke, Pa.; Ig. 
Beržanskas, Nanticoke, Pa.;
M. K. Adomonis, Great 
Neck, N. Y.; Paul Vaitie
kūnas, Baltimore, Md.; V. 
Kučinskas, Newark, N. J.; 
A. Lakickas, Coaldale, Pa.; 
Jos. Merk, Woodhaven, N. 
Y.; Ant. Laucius, Stough
ton, Mass.; K. Šimkus, Brid
geport, Conn,; Gfeo. Urban,
N. Braddock, Pa.; W. Klim, 
N. Braddock, Pa.; S, K. Ma-

šiaurinis kraštas valdomas 
Ispanijos. Francijos Morok- 
ko užima 162,120 ketv. my
lias ir turi apie 7,000,000 
gyventojų. D i d ž i a u s i as 
miestas, tai Casablanca, 
prieš kurį Amerika ir An
glija nutaikė pirmus smū
gius. Geležinkeliai yra tik 
keli, daugiausiai pajūryj, 
bet gi iš Casablanca gele
žinkelis eina visu Šiaurinės 
Afrikos pakraščiu per Mo- 
rokko, Algeriją į Tunisiją ir 
jis turi didžiausios svarbos. 
Nedaug yrą ir plentų ir ki
tų geru kelių. Šalies viduje 
yra dideli kalnai, kai kurie 
iš jų siekia iki 12,000 pėdų.

Betgi, Morokko užkaria
vimas Amerikos ir Angli
jos demokratijai nebus 
sunkus, nes vietos gyvento-’ 
jai nepalaikys Vichy valdo
nus. Dvidešimts metų atgal 
Morokko gyventojai vede 
ilgą ir didelį karą prieš 
F r a n ei j os imperializmą. 
Kaip tik Amerikos ir An
glijos jėgos užims pajūrį, 
keletą iš nedaugelio esamų 
miestų ir prieplaukų, gele
žinkelius ir kelius, taip visa 
.Morokko bus apvalyta nuo 
hitlerizmui 1 pataikaujančių 
elementų. Morokko turės 
didelės karinės svarbos 
Jungtinėms Tautoms, nes į 
Casablanca ir kitas prie
plaukas pristatytas jėgas 
geležinkeliu bus galima per
mesti į Algeriją, Tunisiją ir 
iš ten jūromis prieš fašistų

Italiją ir nacių pavergtus 
Balkanus.

Algeriją
Algeriją randasi • tarpe 

Morokko, Francijos Vaka
rinės Afrikos, Libijos ir Vi
duržemio Jūros. Algeriją 
užima 847,500 ketv. ameri
koniškas mylias, arba dau
giau kaip 4 kartus didesnė 
negu pati Franci j a, bet gy
ventojų ten yra tik apie 8,- 
000,000. Svarbiausia Alge- 
rijos dalis, tai Viduržemio 
pakarščiu, kuri turi 650 
mylių ilgio. Ten yra vyriau
sios Algerijos prieplaukos 
ir miestai— Granas, Alge- 
ris, Philippeville, Bone ir 
kiti. Ten daugįausiai ir 
žmonių gyvena, ir geležin
keliai pravesti ir kiti- keliai, 
o toliau į pietus didžiumoj 
yra afrikiškos dykumos.

Amerikos ir Anglijos jė
gos jau paėmė Algeris 
miestą ir jo puikias prie
plaukas. Kol skaitytojas 
skaitys šį straipsnį, bus 
paimta ir kiti miestai.

Jungtinės Tautos per Mo
rokko, Algeriją ir Tunisiją 
galės ne vien užduoti Hit
lerio ir Mussolinio jėgoms 
mirtiną smūgį Libijoj, bet 
iš čia per Viduržemio Jū
ras vystyti ofensyvą prieš 
fašistų Italiją, o jeigu rei
kės ir Vichy valdomą Fran
ciją.

Tunisiją
Tunisiją, tai yra dalis 

Šiaurinės * Afrikos Franci
jos kolonijų. Ji randasi 
tarpe Algerijos, Libijos ir 
Vidužiemio Jūros. Tunisiją 
užima 48,313 ketv. ameriko
niškų mylių plotą ir turi 
apie 3,000,000 gyventojų.

Tunisijos didžiausia svar
ba, tai tas, kad ji turi Tu
nis, Bizerta, Sausse, Siox 
ir Gabes prieplaukas, į ku
rias Hitleris ir Mussolinis 
vežė savo armijas, ginklus 
ir amuniciją, o iš ten į Li
biją. Iš Tunisijos visai ne
toli jūromis italų Sicilijos 
ir Žardini jos didžiausios 
salos.
Vakarinė Francijos Afrika

Didžiausios Francijos 
kolonijos, tai vadinama 
Vakarinė Francijos Afrika. 
Šie plotai užima 1,818,698

Kiekvienas demokratijos šalininkas, 
kiekvienas anti-nacis, kiekvienas sąži

ningas mūsų šalies pilietis, palyginęs 
“Naujienų” apibūdinimą Hitlerio kal
bos ir jų atsinešimą linkui Stalino kalbos

if Sovietų Sąjungos, matys, kad “Nau
jienoms”, apeina kaip nors nuvalyti bu
delius hitlerininkus, o niekinti Sovietų 
Sąjungą, tą galingiausią  ją Jungtinių 
Valstijų talkininkę.

ketvirtainiškas amerikoniš
kas mylias ir turi apie 16,- 
000,000 gyventojų. Šioj Af
rikos dalyj yra didžiausios 
dykumos — Sahara. Gele
žinkelių nedaug, kitokis su
sisiekimas sunkus, bet Va
karinės Francijos Afrikos 
didžiausia svarba, tai dide
lis miestas su puikia prie
plauka — Dakar, kuris yra 
arčiausiai nuo Brazilijos, 
tik apie 1,600 mylių per At
lantą, kurį Hitleris ir Mus
solinis skaitė atstatytu re
volveriu prieš Braziliją ir 
kitas Pietų Amerikos šalis.

Kada Jungtinės Tautos 
paims Šiaurinę Afriką — 
Morokko, Algeriją ir Tuni
sia,—gi Francijos Ekva
torinė Afrika, kuri yra į 
ryt-pietus nuo Šiaurinės 
Francijos Afrikos, užima 
1959,256 ketv. mylias ir turi 
apie 4,000,000 gyventojų, 
kuri valdoma laisvų fran
cūzų, tai aišku, kad ir Va
karine Francijos Afrika 
pereis į Jungtinių Tautų 
rankas.

Apvalyme Francijos ko
lonijų nuo hitleriškų ele
mentų labai svarbią rolę 
vaidina laisvieji francūzai, 
vadovaujami generolo De- 
Gaulle, kurie turi savo 
francūzų armijos ir laivyno 
dalinius. Kada Jungt. Tau
tų jėgos išvys pro-nacius 
generolo Petaino šalinin
kus, tai laisvieji francūzai 
tuojau ten galės įvesti sa
vo administratyvę tvarką.

Afrikos Išlaisvinimo 
Reikšmė

Francijos kolonijų Afri* 
koj išlaisvinimas iš po hit
leriško elemento turi did
žiulės Jungtinėms Tautoms 
reikšmės. Tik Francijos ko
lonijos ir buvo tikrumoje 
prieš Jungtines Tautas na
cių atspara./ Tik per jas 
Hitleris ir Mussolinis siun
tė vyriausius savo padrūti- 
nimus į Libiją. Kada jos 
galutinai bus apvalytos nuo 
generolo Petaino ir išdavi
ko La valio pasekėjų, tai 
Jungtinių Tautų padėtis, 
Viduržemio Jūroj, labai su
stiprės ir iš ten bus duota 
smūgiai fašistinei Italijai ir 
naciams Balkanuose ir Vi
chy Francijoj.

Tenka manyti, kad, ne
paisant griausmingų Vichy 
valdžios pareiškimų, šauks-* 
mų, kad Francijos armijos 
ir laivyno daliniai vestų 
karą prieš Jungtines Tau
tas, bet armijoj ir laivyne 
yra daug kareivių, jūreivių 
ir net komandierių, kurie 
neklausys Vichy “valdžios,” 
kurie supranta, kad Fran
cijos laisvė priklauso ne 
nuo Hitlerio ir Mussolinio 
“naujos tvarkos,” bet nuo 
Jungtinių Tautų karo lai
mėjimo.

D. M. š.

Visų LLD Kuopų Žiniai 
12-tam Apskrityje

LLD 12-to Apskričio metinė 
konferencija įvyks lapkričio 
15 dieną, Meškėno svetainėje, 
134 West Market St., Scran
ton, Pa. Pradžia ne vėliau 11 
valandą ryto. Todėl iš kuopų 
delegatus bei delegates kvie
čiame skaitlingai dalyvauti ir 
pribūt anksti, kad galėtume 
konferenciją pradėt laiku.

(265—266)
J. T. Visockis.
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Italų - vokiečių sąryšio 
programos išdava yra to
kia, kad visi jų užimti Eu
ropos kraštai — Norvegija, 
Danija, Belgija, Holandija, 
Francija, Lenkija,Čechoslo- 
vakija, Jugoslavija, Graiki
ja ir užimtosios Sovietų 
Sąjungos sritys — verda 
neapykanta prieš italų-vo- 
kiečių tironus, daro visus 
galimus nuostolius vokie
čiams ir jų sąjungininkams 
ir laukia tinkamos progos 
atkeršyt savo užkariauto
jams už kenčiamą panieką 
ir žiaurią priespaudą.

Ryšyj su tuom vienas bū
dingųjų dabartinio momen
to reiškinių yra vis didė
jantis italų-vokiečių talkos 
atitvėrimas (izoliacija) ir 
išsekimas jos dvasinių ir 
politinių atsargų Europoje, 
vis didesnis jos silpimas ir 
1 rikimas.

Anglijos - Sovietų - Arne-' 
rikos sąryšio veiksmų pro
gramos išdava yra tokia, 
kad visi užimtieji kraštai 
Europoje pilnai užjaučia 
šio sąryšio narius ir yra 
pasiruošę padėt jiems vi
sais galimais būdais.

Ryšyj su tuom yra kitas 
charakteringas dabartinio 
momento reiškinys, tai tas, 
kad dvasinės ir politinės 
šio sąryšio atsargos Euro
poje kasdien auga ir kad 
šis sąryšis laimi vis dau
giau ir daugiau milionų pri
tarėjų, pasiryžusių prisidėt 
prie jo. kovai prieš hitleri
nę tironiją.

Jeigu panagrinėsime šių 
dviejų sąryšių palyginamą
ją stiprybę, atsižvelgiant į 
jų žmonių jėgas ir medžia
gines priemones, tai neiš
vengiamai turėsime prieit 
išvados, jog Anglijos- So
vietų - Amerikos sąryšis 
turi neginčijamą pirmeny
bę.
ATSAKYMAI Į KLAUSI
MUS DĖLEI PERGALĖS

LAIMĖJIMO
Klausimas yra: Ar vien 

šios pirmenybės užtenka 
pergalei laimėti? Yra atsi
tikimų, kaip mes žinome, 
kad yra priemonių gausa, 
bet jos eikvojamos taip ne
naudingai, jog pirmenybė 

pasinaikina.
Aišku, jog ko reikia, a- 

part priemonių, tai pajėgu
mo sumobilizuoti šias prie
mones ir gabumo tinkamai 
jas panaudoti.

Ar yra pagrindo abejot, 
kad Anglijos - Sovietų - A- 
merikos sąryšio žmonės tu
ri tokį pajėgumą ir tokį ga
bumą? Yra žmonių, kurie 
dėl to abejoja. Bet kuom y- 
ra pagrįstos jų abejonės? 
Juk buvo laikas, kad šio są
ryšio žmonės .parodė pajė
gumą ir gabumą sumobili- 
zuot savo kraštų priemones 
ir tinkamai panaudot jas 
tikslams ekonominio, kul
tūrinio ir politinio pakili
mo.

Taigi klausimas: Kur yra 
pagrindai abejojimui, kad 

žmonės, kurie parodė pajė
gumą ir gabumą, mobili
zuodami ir kur reikia pa
vartodami priemones eko
nominiams, kultūriniams ir 
politiniams tikslams, kad 
tie žmones nepajėgsią at
likt tokių pat darbų karo 
tikslams?

Aš manau, kad nėra to
kių pagrindų.

Sakoma, kad Anglijos - 
Sovietų - Amerikos sąryšis 

turi visas progas laimėti ir 
laimėtų, jeigu neturėtų vie* 
nos organinės ydos, kuri 
gali jį nusilpnint ir pa- 
knkdyt.

Ši yda, tų žmonių many
mu, yra tame, jog šis są
ryšis susideda iš nepana
šių elementų, turinčių skir
tingas ideologijas, ir kad ši 
aplinkybė sulaikys juos nuo 
bendro jų veikimo suorga
nizavimo prieš bendrąjį 
priešą.

Aš manau, jog šis tvirti
nimas yra klaidingas. Būtų 
juokinga užginčyti ideolo
gijų ir visuomeninių san
tvarkų skirtumą kraštuose, 
sudarančiuose Anglijos - 
Sovietų - Amerikos sąryšį. 
Bet ar tatai panaikina gali
mybę ir naudingumą šio 
sąryšio nariams išvien veik
ti prieš bendrąjį priešą, ku
ris grūmoja pavojum juos 
pavergti? Žinoma, kad ne.

Dar daugiau, tas pavojus 
būtinai reikalauja iš šio 
sąryšio narių, kad jie iš
vien veiktų, kad išgelbėt 
žmoniją nuo grįžimo atgal 
į pirmykščių laiku nuožmy
bę ir į viduramžių žiauru
mą.
ANGLIJOS - SOVIETŲ - 
AMERIKOS PROGRAMA 

YRA TINKAMA
Ar Anglijos - Sovietų -A- 

merikos sąryšio veikimo 
programa yra užtenkamas 
pamatas bendros kovos or
ganizavimui prieš hitlerinę 
tironiją ir pergalės laimėji
mui prieš ją? Aš manau, 
kad tai pilnai užtenkamas 
pamatas.

Tų žmonių spėjimas yra 
klaidingas taipgi todėl, kad 
jį visiškai sumušė praeitų 
metų įvykiai; ir, iš tikrųjų, 
jei tų žmonių manymas bū
tų teisingas, tai mes maty
tume vis didėjantį nutoli
mą tarp Anglijos - Sovietų- 
Amerikos sąryšio narių.

Tačiaus, mes to anaiptol 
nematome, o turime faktus 
ir įvykius, nurodančius vis 
augantį artėjimą tarp Ang
lijos - Sovietų - Amerikos 
sąryšio narių ir jų jungi
mąsi į vieną kovos santar
vę.

Praeitų metų įvykiai su
teikia tiesioginį to įrody
mą.
SOVIETŲ SUTARTYS SU 
ANGLIJA IR JUNGTINĖ

MIS VALSTIJOMIS
1941 m. liepos mėn., ke

lios savaitės po to, kai Vo
kietija užpuolė Sovietų Są
jungą, Anglija padarė su 
mumis sutartį “bendram 
veikimui kare prieš Vokie
tiją.” Iki to laiko mes dar 
neturėjome sutarties su A- 
merikos Jungtinėmis Vals
tijomis šiuo reikalu.

Po dešimties mėnesių, 
1942 m. gegužės 26 d., be
silankant draugui Moloto
vui Didžiojoj Britanijoj, ji
nai padarė santarvės (są
junginę) sutartį su mumis 
karui prieš hitlerinę Vokie
tiją ir prieš Vokietijos sėb
rus Europoje, taip pat san- 
darbininkavimo ir tarpusa
vio pagalbos sutartį po ka
ro.

Ši sutartis buvo padaryta 
dvidešimties metų laikotar
piui. Ji atžymėjo istorinę 
grįžkelę santikiuose tarp 
mūsų krašto ir Didžiosios 
Britanijos.

1942 m., besilankant drau
gui Molotovui Jungtinėse 
Valstijose, Amerikos Jung
tinės Valstijos padarė su 
mumis sutartį iš principo 
taikomą tarpusavio pagal
bai vesti karui prieš užpuo* 

limą; tai sutartis reiškian
ti stambią pažangą santi
kiuose tarp Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų.

Pagaliaus, reikia pami
nėt tokį svarbų faktą* kaip 
Didžiosios Britanijos mini- 
sterio pirmininko, p. Chur- 
chillo atsilankymas Mask
voj, kas sukūrė pilną tarp- 
savinį susipratimą tarp šių 
dviejų kraštų vadų.
ARTĖJIMAS TARP ANG

LIJOS, SOVIETŲ IR 
AMERIKOS

Negali būti jokios abejo
nės, jog visi šie faktai nu
rodo į vis augantį artėjimą 
tarp Sovietų Sąjungos, Di
džiosios Britanijos ir A- 
merikos Jungtinių Valstijų, 
kurios šiandien jungiasi į 
karingą santarvę prieš Ita- 
lijos-Vokietijos talką.

Tai reiškia, jog daiktų lo
gika yra stiprenė už bet ku
rią kitą logiką. Tik viena 
išvada tegalima iš to pada
ryti, būtent, kad Anglijos- 
Sovietų-Amerikos santarvė 
turi visas progas nugalėt 
italų-vokiečių talką, ir tik
rai nugalės ją.

Tokie tai mūsų dalykai 
eina — karas nutraukė ša
lin visas uždangas ir vi
siškai aiškiai parodė mūsų 
santikius. Padėtis pasidarė 
tokia aiški, jog nėra leng
vesnio dalyko, kaip pasa
kyt mūsų uždavinius šiame 
kare. Pasikalbėjime su vie
nu Turkijos generolu, pa
skelbtame turkų laikrašty
je Cumhuriyet, tas žmogė
dra Hitleris sakė:

“Mes‘sunaikinsime Rusi
ją taip, kad jinai jau nie
kuomet daugiau nepajėgs 
pakilti.” Tatai, rodosi, aiš
ku, nors gana kvaila.
TURI BuT SUNAIKINTA 
NACIŲ VALSTYBĖ IR 

JŲ ŽVĖRIŠKI VADAI 
Mes neturime tikslo su

naikint Vokietiją, kadangi 
negalima sunaikinti Vokie
tijos, kaip kad negalima 
sunaikint Rusijos, bet hit
lerinė valstybė gali būti Su
naikinta ir turėtų būti su
naikinta, ir pirmiausias 
mūsų uždavinys, iš tikrųjų, 
yra sunaikint hitlerinę val
stybę ir jos įkvėpėjus.

Tame pat pasikalbėjime 
su tuo pačiu generolu tas 
žmogėdra Hitleris toliau 
sakė: “Mes tęsime karą tol, 
kol Rusija neteks bet ko
kios organizuotos karinės 
jėgos.”

Tatai atrodytų aišku, 
nors visai nemokšiška (ne- 
gramotna). Mūsų gi tikslas 
nėra sunaikint visokią ka
rinę jėgą Vokietijoj, nes 
kiekvienas šiek tiek apsi
trynęs žmogus supras, jog 
to ne. tik negalima padaryt 
Vokietijoj, kaip kad negali
ma ir Rusijoj, bet tatai nė
ra ir patartina, atsižvel
giant į ateitį. Bet Hitlerio 
armija gali būti sunaikinta 
ir turėtų būti sunaikinta.

Antras mūsų uždavinys 
iš esmės yra sunaikinti 
Hitlerio armiją ir jos va
dus. Hitleriniai niekšai yra 
išsidirbę sau taisyklę kan
kinti paimtus nelaisvėn so
vietinius karius, šimtais 
žudyti ir tūkstančiais juos 
bado mirčiai nusmerkti.

Jie nuožmiausiai elgiasi 
ir žudo civilius gyventojus 
užimtose mūsų krašto sri
tyse, vyrus ir moteris, kū
dikius ir senelius, mūsų 
brolius ir seseris. Jie yra 
pasirinkę kaipo savo tikslą 
pavergti arba išnaikinti gy
ventojus Ukrainos, Baltgu- 
dijos, Baltijos Valstybių,

Moldavijos, Krimo ir Kau
kazo.

Tiktai niekšai ir juoda
šimčiai, neturį jokio savi
garbos jausmo ir nupuolę 
žemiau laukinių žvėrių, te
gali taip nevidoniškai elg
tis, su nekaltais, begink
liais žmonėmis.

Bet tai dar ne viskas. Jie 
apstatė Europą kartuvėmis 
ir koncentracijos stovyklo
mis; jie įvedė šlykščiausią 
įkaitų ėmimo sistemą; jie 
šaudo ir karia visai nekal
tus piliečius, paimtus kaip 
įkaitus už tai, jog kas ki
tas neleido kuriam nors vo
kiškam žvėriui žagti mote
ris arba apiplėšti piliečius. 
Jie pavertė Europą į tautų 
kalėjimą, ir tatai jie vadina 
“naująja santvarka Euro
poje.”

Mes žinome, kas per vie
ni yra tie žmonės, nusikal-1 
tę tokiomis niešystėmis, tie 
“naujosios santvarkos Eu
ropoj” kūrėjai, visi tie nau
jai iškepti generolai-guber- 
natoriai ar tik paprasti gu
bernatoriai, komandantai 
ir pakomandančiai. Jų var
dai yra žinomi dešimtims 
tūkstančių kankinamu žmo-. 
nių. Lai tie skerdikai žino, 
kad jie neišvengs atsako
mybės už savo piktadarys
tes ir kad neišsisuks nuo 
kankinamu tautu keršto 
rankos.

Trečias mūsų uždavinys 
yra panaikint tą neapken
čiamą “naująją santvarką” 
Europoj ir nubausti jos kū
rėjus.

Tokie tai yra mūsų užda
viniai, draugai.

Mes vedame didį laisvini
mo karą. Mes ii vedame ne 
vieni, bet bendrai su savo 
sąjungininkais (talkinin
kais). Jis pasibaigs mūsų 
pergale prieš tuos niekšiš
kus žmonijos priešus, prieš 
vokiečių fašistinius impe

rialistus.
Mūsų vėliavon įrašyta:
“Tegyvuoja Anglijos-So- 

vietų - Amerikos kovingo
sios sąjungos pergalė! Te
gyvuoja Europos tautu iš
laisvinimas iš Hitlerio tiro
nijos! Tegyvuoja garbingo
sios mūsų Sovietinės tėvy
nės laisvė ir nepriklauso
mybė! Prakeiksmas ir mir
tis vokiečiam fašistam įsi
veržėliam, jų armijai ir 
naujajai jų santvarkai Eu
ropoje! Garbė mūsų Rau
donajai Armijai, garbė mū
sų Laivynui, garbė partiza
nams vyr’ams ir moterims!”

JUOZAS STALINAS

Šituos namus tik ką pasistatė didelis organizuotą darbininką neapkentėjas, West
brook Pegler. Juos statė skebai, priešingi unijistams ir namai statyti karo metu, 
kada visokios medžiagos taip reikalingos kariniams reikalams. Pegleris dabar 
gyvens šitam 15-kos kambarią palociuje Ridgefield, Conn.
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LAKŪNAS MATYS SA- NUO PRASCIAUSIOS FARMOS
VO STOVYKLĄ NAKTĮ, 

LIETUJ IR ŪKANOJ
Žymus amerikietis radijo 

inžinierius Alfred N. Gold- 
smith neseniai užpatentavo 
tokį televizijos (tolimatos) 
prieteisą orlaivių stovyk
loms, kad lėktuvas su ne
dideliu televizijos instru
mentu galės matyt visą sa
vo orlaivių stovyklą, nežiū
rint jokios tamsos, lietaus, 
ūkanos ar darganos.

Beksrisdamas toks lėktu
vas matys per savo televi
zijos instrumentą visą sto
vyklą panašiai, kaip mato
ma judamuose paveiksluo
se, ir galės tiksliai nusileist 
žemyn. Tai yra svarbus iš
radimas ne tik kariniams, 
bet ir civiliams reikalams.

W. K.

SVIESTO RIEBALAI IR 
PIENO “TAISYTOJAI”
Neseniai įvykusiame A- 

merikiečių Viešosios Svei
katos Susivienijimo suva
žiavime daktaras E. B. 
Hart įrodė, jog sviesto rie
balas geriau tinka kaipo 
maisto dalykas vaikam, ne
gu bet kurie augaliniai a- 
liejai.

Pieno Smetona taip pat 
yra sveikesnė jiems, negu 
pridėti į nugraibytą pieną 
augaliniai aliejai. Šis fak
tas buvo atrastas jau 20 
metų atgal, ir valstijų ir 
šalies įstatymai uždraudė 
dėt į pieną augalinius alie
jus, kaip tariamus Smeto
nos pavaduotojus.

Įvairūs pieno “taisytojai” 
tvirtino, kad su augaliniais 
aliejais jie pienan deda ir 
vitaminų A ir D. Daktaras 
Hart, ištyręs tatai, atrado, 
jog tie “pagerinimai” nėra 
gana geri.

Pats sviestas bei Smetona 
turi daug vitamino A ir 
šiek tiek vitamino D.

N.

Bandymai su pupų au
galais parodė, kad jeigu 
tam tikru augimo laiku 
nuimama ketvirtadalis ar
ba net pusė jų lapų, tai 
gaunama daugiau vaisiaus.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

IK! MOKSUŠKIAUSIOS
Rašo Amerikos Farmerys, ANDREW OMHOLT

Kada aš buvau Sovietu 
Sąjungoj 1937 m., aš ap
lankiau kelias kolektyves ir 
valstybines farmas. Aš pats 
patyriau, kaip Rusijos far- 
meriai gyvena ir dirba ir 
veda savo ūkius.

Aš suprantu, kodėl jie 
myli savo kraštą, savo val
džią ir savo žmones. Jie 
labai didžiuojasi savais pa
siekimais, nes jie pasikėlė 
nuo beraštystės ir bau
džiauninkų būklės, nuo la
biausiai atsilikusių iki 
moksliškiausių farmerių 
pasaulyje per 20 metų. Jo
kios kitos tautos farmeriai 
visoj pasaulio istorijoj ne
nuveikė tiek, kaip rusų far
meriai.

Vieną gražų ir giedrų 
lapkričio rytą mes išvyko
me iš Maskvos, kad aplan
kyt kolektyvę farmą, apie 
40 mylių nuo miesto. Mes 
buvome delegacija ameri
kiečių, anglų, cechų ir skan
dinavu, v-

Toje farmoje gyveno a- 
pie 400 žmonių, vyrų, mo
terų ir vaikų. Jie kartu tu
rėjo ir dirbo tą kelių šim
tų akrų farmą, pervestą 
jiem Sovietų valdžios, be 
jokių jai skolų ar atmokė j i- 
mų. Joks bankininkas, jokia 
apdraudos kompanija netu
rėjo jokio morgičiaus (ipo
tekos) ant jų ar keno kito 
farmos Rusijoje.

Tai buvo įvairiuota far- 
ma. Jie turėjo bandą pieni
nių karvių, du ar tris šim
tus jų. Jie turėjo didelius 
laukus daržovių — kopūs
tų, tomeičių, agurkų, bul
vių ir kt., taip pat didelius 
laukus javų, kviečių, ru
gių, avižų ir saulėgrąžų, ir 
didelį būrį vištų ir ančių. 
Sunkieji darbai, kaip kad 
arimas, sėjimas, dirvos pri- 
rengimas pasėliui ir der
liaus suėmimas, buvo atlie
kama su traktoriais ir 
kombainomis iš Traktorių 
Stoties. Už darbą buvo pro- 
porcionaliai apmokama.

Aš užklausiau: “Kiek jūs 
gavote pernai metais?” 
Man buvo atsakyta: “Nuo 
7,000 iki 10,000 rublių kiek
vienam, vyrui ar moteriai, 
žiūrint to, kiek kuris įdėjo 
laiko ir darbo į farmą per 
metus. Po tiek gauta po to, 
kai buvo atmokėta taksai, 
visos išlaidos ir paskolos.”

Kiekvienas farmeris tu
rėjo atskirus sau namus, su 
žemės sklypu apie juos. Be
veik kiekviena šeima turė
jo po karvę ar po dvi, ke
letą kiaulių, būrelį vištų ir 
daržovių daržą, apart savo 
dalies gaunamos iš didžio
sios farmos. Jie jautėsi gy
venimu aprūpinti ir, žino
ma, laimingi, bet dar nepa
tenkinti. Jie daugiau norė
jo — geresnių namų, mo* 
kyklų ir daugiau apšvietos.

Farmos dirbimas ir vedi
mas buvo tvarkomas tam 
tikro komiteto, su vyriau
siu vedėju, kuris buvo far
merių išrinktas iš jų pačių 
tarpo.

Traktorių Stotis su visais 
reikalingais mašinerijos į- 
rengimais priklauso Žem
dirbystės Departmentui; ją 
jis užlaiko ir jinai aptar
nauja kelias kolektyves far
mas. Vartojama dideli 
traktoriai ant vikšrų vie
toj ratų su kita tinkama 
mašinerija.

Ta naujoviškiausia žem
dirbystė yra vedama pagal 
gerai išdirbtą planą, kurį 
apsvarsto ir priima patys 
farmeriai.

Rusų farmeriai gerai iš
moko šią pamoką. Dabar 
jie žino, jog norint pelnyt 
sau gerą gyvenimą ir ga- 
mint maistą žmonėms, jie 
turi dirbt drauge ir pla- 
nuot savo darbą ne tik sau 
patiems, bet visai tautai.

Farmerių planas, todėl, 
turi būti sutartinėje su 
pramonės darbininkų pla
nu ir su darbais visų Rusi
jos žmonių. Visa jų ekono
mija yra planuojama nuo 
galo iki galo, taigi ir kari
niai reikalai atliekami pa
gal planą, štai kodėl jie 
gali taip puikiai kovoti 
prieš Hitlerį ir jo gaujas.

NAŠIAUSIA DARBO 
SAVAITE

Anglijos Pramoninės Svei
katos Taryba tyrinėjo 50 
fabrikų, kur dirba 200,000 
darbininkų ir darbininkių 
iš viso. Tyrinėtojai surado, 
kad vyrai neturėtų dirbti 
daugiau kaip 60 iki 65 va
landų per savaitę, o mote
rys ne daugiau kaip 55 iki 
60 valandų, nes ilgiau dir
bant mažėja darbo našu
mas ir blogėja dirbiniai.

Pasirodė, jog padidinus 
valandų skaičių, iš pradžios 
buvo daugiau darbo atlik
ta, bet paskui jo našumas 
ėjo kas savaitė žemyn.

Praėjus keliem mėne
siam, dirbinių kiekis pasi
darė mažesnis, negu dir
bant 55 iki 60 valandų per 
savaitę. Todėl teko suma
žini darbo valandų skaičių, 
ir tada vėl pakilo jo našu- 
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HITLERIO WATERLOO
(Tąsa)

Kareivis fašistinės armi
jos bus paklusnus automa
tas (ačiū prievartai). Ka
reivis socialistinės armijos 
bus ne vien kovotojas, gin
kluotas šautuvu, bet ir re
voliucinis propagandistas ir 
organizatorius kiekvienoj 
fronto vietoj, kur tik toji 
armija atsidurs. Tokis ka
reivis turi dubelatavą vertę, 
daug kartų didesnę strate
gijos žvilgsniu, nes jis ne 
vien išnaikina priešų skai
čių ant savo kelio. Gi fašis
tų kareivis didina fašizmo 
priešų skaičių. Iš karinio 
apkainavimo, tai kiekvienas 
socialistinės šalies karys at
stovi oficierių fašistinės ša
lies. Kokią gi gali turėti 
reikšmę skaičius fašistinės 
armijos, kurios dalis karei
vių trokšta fašistų pralai
mėjimo karo, kada socialis
tinės šalies visi kareiviai 
yra ištikimi kaip ir jų va
dai.

Ši socialė strategija turi 
didžiausios reikšmės ir oro

Ernest Henry 
generolų karines strategic 
jos.

Nuo to laiko karo techni
koj ir socialėj srityj Lenin
gradas išaugo į neįveikiamą 
tvirtumą. Jis virto grožy
bes ir galybės miestu, o ne 
vien sočių darbininkų, mies
tu neklasinės visuomenes. 
Visame mieste nebus nei 
vieno namo, nei vienos gat
vės, kuri nevirstų savo rū
šies Verdunu; nebus net 
vaiko, kuris nesiimtų kulka- 
svaidžio. Ir štai į tą revo
liucinį arsenalą Hitleris no
ri šokti pačioj pradžioj ka
ro! Ir jis mano, kad tai 
miestas, kurį jam bus len
gviausia paimti. O ten jis 
bus karta ant visados su
tiktas taip, kad tas gal būti 
prablaivys kiek jo karinin
kų karštas galvas.

Į žiaurią fašistų techni
kos strategiją socialistinė 
strategija atsakys dar ga
lingesne technika savo ar
mijos, — tvirtumomis, tan
kais, lėktuvais ir submari- 
nais. Moraliai, vienok, ji

menybę, užduos priešui ei
lę skaudžių smūgių, pritren
kiančių smūgių išilgai visų 
frontą ir jo užnugaryj, nai
kins jo jėgas ir demorali
zuos priešą. Ir paskui per
kels kovą į fašistų teritori
ją i :

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.
'Nors ALDLD 12 Apskričio 

sekretorius kol kas dar ir ne
pranešė per spaudą apie ap
skričio konferencijos atkėlimą 
savaite anksčiau, tai yra nuo 
22 dienos į 15 dieną lapkričio, 
vienok aš tikiu, jog jis tą pa
darė laiškais kiekvienai kuo
pai atskirai. Tačiau nesvarbu, 
kaip sekretorius informavo 
kuopas apie perkeitimą kon-

ferencijos dienos, bet svarbu, 
kad konferencija įvyks lapkri
čio 15 dieną, po numeriu 134 
W. Market St., Scranton, Pa.

O dar svarbiau, tai, kad tą 
pačią dieną bus surengta ir 
puiki vakarienė toj pačioj vie
toj, kaip 6 vai. vakaro. Reiš
kia, delegatai ir svečiai užbai
gę konferenciją tuoj gales ir 
pasistiprinti skanios vakarie
nės. Taip jau prie vakarienės 
dar bus ir puiki programa, ku
rią išpildys buvęs serantonie- 
tis drg. V. Valukas ir Wilkes 
Barre Lyros Choro kvartetas, 
o gal ir daugiau, po vadovyste 
choro mokytojos drg. Radi- 
šauskaitės iš Wyoming, Pa. Ir 
aš esu tikras, kad jie 
suvils, bet pasirodys 
jomis žavėjančiomis 
mis. Todėl kiekvieno
ges ne tik pareiga pačiam da
lyvauti, bet ir kitus kviesti, 
raginti ir atsivesti į Meškėno 
svetainę, 134 W. Market St., 
Scranton, Pa., kaip 6 vai. va
karo. Įžanga gana prieinama 
kiekvienam — tik 75c. ypatai. 
Taip jau dar bus galima ir

išsigerti ir pasišokti ir gana 
smagiai vakarą praleisti su 
draugais, su pažįstamais.

Ridikas.

Montello, Mass

Laiškus malonėkite siųsti 
šiuomi antrašu: J. Stigienė, 
826 N. Montello St., Montello, 
Mass.

Būtų pageidaujama, kad 
dienraštis “Vilnis” atspausdin
tų šį atsišaukimą.

J. Stigienė.

Ojau Huy WMl

WAR BONDS

mus ne
su nau- 

daino- 
draugo

Atsišaukimas I Buvusius Teat
rališko Ratelio Narius

Lapkričio 28 d., Lietuvių 
Teatrališkas Ratelis rengia 30 
metų sukaktį ratelio gyvavi
mo. Bus sulošta trijų veiksmų 
juokinga komedija “Trys My
limos.” Bus koncertas ir šo
kiai, taipgi trumpoj sutraukoj 
bus paminėta ratelio nuveikti 
darbai praeityje ir lošėjų var
dai, kurie lošė vadovaujamas 
roles žymesniuose veikaluose.
Tad būtų labai pageidaujama, 
kad tie, kurie dalyvavo seniau 
ratelio veikime, bot šiandien 
gyvena kitose kolonijose, atsi
lankytų į minėtą 
minėt šią sukaktį 
mumis. O kuriems 
nevelina, kad nors
siųstų dėl minėto vakaro.

Girardville, Pa

lfs not a pleasant picture to con
template, but War calls for “blood 
and sweat and tears.” And the Army 
Medical Corps, with its efficient 
nurses and its volunteer Red Cross 
“Angels of Mercy,” needs thousands 
of surgical beds for .field and base 
hospitals on every front.

parengimą 
sykiu su 

aplinkybes 
laišką pri

Sužeidė Juozą Dambauską

Lapkričio 3 dieną, kasant 
anglį butlegerio skylėj, tapo 
sužeistas J. Dambrauskas. 
Jam bedirbant pasileido ra
kai ir jis tapo prispaustas prie 
medžių, bet sukaupęs visas 
jėgas, Juozas išlindo iš po jų, 
tačiau buvo labai sutrintas ir 
kairė koja pavojingai Įkirsta. 
Juozas randasi namie po dak
taro priežiūra. Jis yra sūnus 
A. ir A. Dambauskų, kurie 
yra seni dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai ir geri darbininkiš
ko veikimo rėmėjai.

Linkiu greito pasveikimo 
draugui Juozui.

These beds cost approximately $22 
each. They are the latest thing in 
modern hospital beds, with elevating 
springs. In some instances surgi
cal cots are used in temporary field 
hospitals and there is a folding bed 
which may be used in ambulances. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps can buy many of these 
beds for the Army. You’ll sleep 
better if you know our boys have 
•very hospital comfort. Buy War 
Bonds every pay day. Invest ten 
percent of your income.

U. S. Treasury Department

DABAR JUS GALITE
kare. Fašistai negali pasi
tikėti ant tūkstančių darbi-* 
ninku, kurie gamina jiems 
lėktuvus ir bombas karo 
frontui. Socialistinė šalis 
gali pilniausiai pasiremti 
ant savo karinių įmonių 
darbininku.

Tas patsai ir bendrai už
nugaryj, kuriam socialis ka
ras suteikia visai kitą pobū
dį, negu imperialistų tarpe 
karas. Fašistų armija, be- 
siverždaina į svetimą šalį, 
visur sutiks liaudies pasi
priešinimą. Socialistinė ar
mija, eidama į priešo šalį, 
visur suras sau nuoširdžių 
draugų mases.

Tatai galima pasakyti ir 
kas liečia vokiečių plano pa
imti Leningradą, kurie ma
no, kad bendra ataka iš 
sausžemio, oro ir Baltijos 
Jūros jis ūmai bus paimtas. 
Tai yra žiopla anti-marksis- 
tų svajonė! Iš socialio taško 
naciai prie Leningrado taip 
nudegs nagus, kaip prie 
Krakatau vulkano.
Leningradas Neįveikiamas

Leningradas, tai rajonas 
senos rusų proletariato 
gvardijos, miestas didvyriš
kų Leningrado darbininkų, 
kurie kartu su Leninu už
degė socialistinę revoliuciją 
ir sudarė pirmą užuomaz
gą, iš kurio išaugo galin
goji Komunistų Partija So
vietų Sąjungoj. Tatai turė
tų kaip ką suprasti net bur
žuazinis generolas. Lenin
grado darbininkus galima 
sutikti visoj Sovietų Sąjun
gos sistemoj nuo jos apačių 
iki viršūnių. Tai žmonės 
ypatingos rūšies, tokius 
gimdo ir auklėja tiktai re
voliucija, o ne karai ir karo 
aakdemijos, ir kiekvienas, 
kuris bandys užpulti ant Le
ningrado, tai bus sutiktas 
galingos elektros jėgos.

Kartą jau atsitiko 1919 
metais, kada priešo armija 
buvo tik keletas kilometrų 
nuo Leningrado. Ji turėjo 
savo užnugaryj galingą už
sienio valstybę (Angliją) ir 
jos laivyną. Ji puolė ant be
ginklio ir alkano miesto, 
veik atskirto nuo Sovietų 
Rusijos, tai buvo generolo 
Judeničio užpuolimas. Ir 
begyj keleto dienų ta armi
ja buvo išnaikinta, tik jos 
generolai ir žmonės, kurie 
rėmė ją pinigais, išliko svei
ki, pabėgę į užsienį. Socialė 
Leningrado strategija pil
niausiai paėmė viršų ant

atsakys tokia rūstybe, tokiu 
pasiryžimu visų žmonių, to
kia energija aukštos socia- 
lės tvarkos, kad liepsnoj to 
pasiryžimo nacių-automatų 
armija pavirs pelenais.

Kalbant daugiau konkre
čiai, visa tai įvyks sekamo
se penkiose stadijose:

Pirmoj Stadijoj Hitleris 
Eina Pirmyn

Hitleris eina pirmyn su 
pagalba sukuoptų rezervų 
ir jėgų: sausžemio armijos, 
Baltijos laivyno, oro krui- 
zerių, generolo Goeringo ir 
jo pagelbinių fašistų Ly
gų4... Hitleris eina pirmyn, 
rizikuodamas viskuo, pri
vertęs liaudį įtempti visas 
jėgas isteriko j ir su šūkiu: 
“Teutonai, yra pavojus!” 
Pasaulinis fašizmas stovi jo 
užnugaryj ir jį drąsina. Hit
leris eina pirmyn, pirmiau
siai siekdamas paimti Le
ningradą, Kijevą, antim 
tikslu stato Maskvą, trečiu 
—viešpatauti Europoj ir 
įvesti ten naują teutonų 
tvarką. Jo armijos perėjo 
Nemuną ir Dunojų.
Antroj Stadijoj Fašistų Ar
mijos Susitinka su Socialis

tines Armijos Jėgomis
Fašistų armija atmesta. 

Potencialės jėgos medžiagi
nės strategijos, operatyvės 
strategijos, ore karo strate
gijos griežtai pradeda imti 
viršų socialistinė pusė nuo 
Baltijos iki Juodųjų Jūrų ir 
to pasekmėj Hitlerio armi
jos sulaikytos.

Po to karo rezultatai jau 
aiškūs, nes Hitleris jau pra
laimėjo karą, kaip tik jis 
buvo pirmu kartu sulaiky
tas! Sukuopta jo jėga pir
myn eiti nyksta, pradeda 
veikti disorganizacijos jėga. 
Būtų bergždžias darbas spė
lioti valandą, kada tas fa
šistų krizio laikas prasidės. 
Aišku, kad jis prasidės grei
tai po to, kai prasidės pat
sai karas prieš Sovietų Są-* 
jungą. Kaip ilgas tas fa
šistinių jėgų sukriušinimo 
peri j odas bus, tai nuo to 
priklausys maštabas karo 
sunaikinimų.
Trečioj Stadijoj Socialistinė 
Armija Išvystys Naikinantį 

Kontr-ofensyvą
S o c i a 1 i s t i nės armijos 

kontr - ofensyvas prasidės 
nuo pirmos minutės, kada 
priešas privers šalį kariau
ti. Masės socialistinės šalies 
sausžemyj, ore, jūroj de- 
monstimos savo aiškią pir-

PIRKINET PRITEMDYME!
OFICIALIS PATVARKYMAS ĮAUDŽIA GERAI APŠVIEST

KRAUTUVIŲ LANGUS APSAUGOTUS NUO SPINDĖJIMO AUKŠTYN

i»*_. Whim iouimio with — w*ni'ATH0V10.

Liwii J. Vaiihtihi
.01X4 COMMlMlO.U

This window is equipped with a 

dimming screen which meets the dim-out 
requirements of U. S. Army.

IM_ WHIM IOUITM6 WITH — WAHI.'A’HOV'O.

F H. U Ouaioial(Wlt J. Vaiihtihi

Šis liudijimas bus išduotas 
krautuvininkam dėlei langų 
vartojančių pritemdymo už
laidų patenkinančių Armi
jos reikalavimus.

This window meets 
the dim-out requirements of 

the U. S. Army.

POLICE DEPARTMENT
CITY OF NEW YORK

POLICE DEPARTMENT
CITY OF NEW YORK

Ib

F. H. l*Ou*»oi*

Geros ŽINIOS Kalėdiniams 
pirkėjams! Ir visiems kitiems, 
kurie mėgsta žiūrinėti į krautu
vėj langus vakarais.

Pfitemdyti krautuvių langai ga
lės vėl būti apšvfesti—ir dargi be 
žėrėjimo padangėn, kas nurody
davo priešų submarinams mūsų 
laivus. Pritemdymas, suprantama, 
bus išlaikytas.

Armijos vyriausybė, po tyrinę-, 
j imu, sako, jog “vienas iš sėkmin
giausių būdų sumažint šviesos ėji
mą iš prekybos įstaigų, vartojan-
čių krautuvinius langus, tai yra
pridengt visus tokius langus, du
ris ir kitas atvaras tamsia ir tin-

Manhattan
4 Irving Place.....................STuyvegant 9-6600
212 West 67th Street....................Circle 7-3600
216 West 72nd Street... .SUsquehanna 7-1600 
1294 Lexington Avenue.. SAcramento 2-6260 
82 West 125th Street.................. LEhigh 4-5200
21 Audubon Avo... WAshington Hgts. 7-4200

kamai pritaikyta medžiaga.”
Kiti būdai sulaikyt spindėjimą 

padangėn yra tam tikri Tėteliai, 
gaubtuvai, skydai ir panašūs prie
taisai.

Iš tokių įrengimų yra reikalau
jama štai ko:

“Jokiame punkte lygiagrečiai 
stataus lango ar kurio kito at
varo ir už trijų pėdų nuo jo 
šviesino s k ai t i k Ii o my torio 
celė neturi rodyti daugiau kaip 
dviejų žvakių šviesų.”

Consolidated Edison atstovai
bendrai su Policijos Departmentu 
darys tyrimus šviesos skaitikliu,

Bronx
629 Courtlandt Avenue...........MEIroso 5-4714
555 East Tremont Avenue... .TReinont 2-6130
310 East Kingsbridge Road.. RAymoful 9-5100

43 Westchester Square... .UNderhill 3-9500

pagal krautuvininkų pareikalavi
mą, vietose aptarnaujamose šių 
kompanijų.

Mes nepardavinėjame priedan
gų ar kitų įrengimų, bet mielu no
ru bendradarbiaujame su Policijos 
Departmentu, patardami krautu
vininkams tinkamus būdus jų lan
gam apšviesti pagal oficialius 
patvarkymus.

Norint platesnių žinių apie 
pritemdomą apšvietimą arba pra
šant ištyrimų, galima kreiptis
raštu, telefonu arba atsilankant į
arčiausią iš žemiau paduodamų 
raštinių.

Brooklyn
1’earl Street: 380 Pearl St... .TRianglo 5-6000 
Bush wick: 10 Howard Avo. .FOxcroft 9-1500 
Williamsburg’ 236Broadway...STngg 2-2200 
So. B’klyn: 6910 6tli Avc...SHore Rd. 5-8100 
Coney 1.: 529 Surf Ave..COney Island 6-4000 
Flatbush: 21 Snyder Ave.BUckminster 2-4400 
Brownsville: 1660 Pitkin Avo. Dickens 2-3300

Queens
Long Island City: 28-19 Bridge Plaza North 

Stillwell 4-6950 
Ridgewood: 69-19 Fresh Pond R. HEge. 3-9000 
Jamaica: 146-22 Jamaica Ave. JAmaica 6-1900 
Rich. Hill: 108-42Lefferts B’d. Virginia 3-1700 
Queens Vili.: 219-32 Jamaica Av. Miss. 7-0800 
Flushing: 186-21 Roosevelt Av. FLush. 8-7900

šis liudijimas bus išduotas krau
tuvininkams dėlei langų, kurie 
nevartoja pritemdymo priedan
gų, bet kurių nutaikytas ap-# 
švietimas vis tiek sutinka su 
Armijos reikalavimais.

ATSIMINKITE KARO BONUS 
KALĖDINĖM DOVANOM.



Ketvirta#., Lapkričio 12, 1942 L 'A I S Vi Penktas puslapis
........................... '■ ' -Į.'.'/T,

Amerikiečiai Užėmė Oraną, 
Safi, Fedhala ir Mehdia;

Sumušė Francūzy Laivyną
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Pirmojo Pasaulinio Karo 
Veteranų Ligoninėje

Washington, lapkr. 10. — Armijos pranešimas num. 
236:

ŠIAURINĖ AFRIKA
Sustojo kariniai veiksmai ant žemės Alžyre laike 

derybų dėl paliaubų. Mūsų kariuomenė buvo draugiš
kai priimta mieste; francūzai darbininkai ir gyvento
jai abelnai gerai bendradarbiauja su mumis. Angli
jos lėktuvai kovotojai saugo orų virš Alžyro Įlankos.

Amerikos kariuomenė užėmė Graną su parama An
glijos laivyno ir Jungtinių Valstijų armijos ir laivyno 
orlaivių.

Jungtinių Valstijų laivyno jėgos nugalėjo gana dide
lius pasipriešinimus Francijos karinių laivų netoli 
kranto Kasablankos srityje. Francūzų karo didlaivis 
Jean Bart dega uoste. Mūsų laivyno lėktuvai remia 
armijos veiksmus ant kranto. Safi, Fedhala ir Mehdia 
jau mūsų rankose.

SOVIETAI ATĖMĖ IŠ NACIU 7 PUNKTUS 
STALINGRADE IR AUKŠTUMĄ KAUKAZE

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Kiek laiko atgal man teko 
išbūti apie 20 dienų veteranų 
ligoninėj. Gerai patyriau jos 
įnamių, mano supratimu, ne
girtiną elgesį. Todėl savo pa
tyrimais noriu pasidalyti ir su 
“Laisvės” skaitytojais.

Kiek jų čia yra, tikrai nega
lima apskaičiuoti, kadangi 
skaičius, kaip ir kitose ligoni-

Maskva, lapkr. 11. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Sovietų kariuomenė vedė mūšius su priešais Stalin
grado srityje, į šiaurių rytus nuo Tuapse ir į pietų ry
tus nuo Nalčiko.

Kariniai Sovietų laivai Baltijos Jūroj nuskandino 
priešų transporto laivą 10,000 tonų įtalpos.

Stalingrado srityje nedideli priešų būriai buvo pra
siskverbę pirmyn iš pietų pusės, bet tapo nuvyti atgal 
iki pirmiau buvusių savo pozicijų. Pietinėje miesto 
dalyje vienas raudonarmiečių dalinys užėmė septynis 
priešų punktus ir dalinai nušlavė dvi kuopas vokiečių 
pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė persišaudė su priešais.

Į pietų rytus nuo Nalčiko musų vieneto “X” kariai 
atmušė keturias priešų atakas ir sužalojo šešis jų tan
kus.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinių karių būrys 
atėmė iš priešų vieną aptvirtintą aukštumą ir užmušė 
200 jų kareivių ir oficierių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko vienas raudonarmie
čių dalinys per dvi dienas sunaikino 16 vokiečių trokų 
ir kitus įrengimus. .... . . . ,.

Leningrado fronte sovietiniai kovotojai per dvi die
nas nušlavė 455 vokiečių kareivius ir oficierius.. Per 
tris dienas šiame fronte buvo sunaikinta 22 vokiečių 
orlaiviai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir išgamų, kurie sutiktų Lietu
vių Tautinėn Tarybon įeiti.

Jie, žinoma, turi būti taipgi 
dideli durniai, idant tikėtų, 
kaip Pakštas tiki, kad jie ga
lėtų Amerikoje sudaryti “Lie
tuvos vyriausybę,” kuri, pagal 
Pakšta, turėtu tiktai viena 
tikslą, būtent, gelbėti! Lietuvą 
nuo Lietuvos žmonių.

Dalykas, mat, ve kame.
Lietuvos žmonės sykį nusi- 

balsavo įsivesti socializmą ir 
prisidėti prie socialistinių tau
tų šeimos. Dabar reikia daboti 
ir Hitleriui nuoširdžiai tarnau
ti, idant juos apsaugojus nuo 
tos pačios nelaimes po karo. 
Jei jie bus palikti ramybėje, 
tai nacius išgrūdus iš Lietuvos 
gali vėl panašiai nusibalsuoti.

Ar Pakštas nors žodžiu sa
ko, kad ta “vyriausybė” turė
tų kovoti prieš nacius, prieš 
Hitlerį, padėti Jungtinėms 
Tautoms karą laimėti ? Ne, ne
sako.

Biskį užkliuvo pasirodymas 
Literatūros Draugijos knygos 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.” Ir užkliuvo ne spaus
tuvėje, bet knygų apdarytuvė- 
je, kur uždedami knygos vir
šeliai.

Matyt, ta įstaiga užversta 
valdiškais darbais ir todėl 
taip greitai mūsų darbo at
likti nepajėgia. Sako, knygos 
dalis bus apdaryta šios savai
tės pabaigoje.

"LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

burghietis, prisiuntė po vieną naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Draugai A. Matulis, iš Jersey City,, ir K. Čiurlis, 
bayonnietis, prisiuntė pusėtinai atnaujinimų ir prašė 
jų punktus priskaityti prie Žukauskienės. Jie linki jai 
daug pasisekimo.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. Jaske- 
vičius, Hudson, Mass.; V. J. Stankus, Easton, Pa.; F. 
Šimkienė (ALDLD 136 kp.) Harrison-Kearny, N. J.; 
M. Urba, Eąston, Pa., ir J. Barkus, Ozone Park, N. Y.

Šiam raštui einant spaudon, gavom daugiau žinių; 
įdėsime sekamam numeryje.

Laukiame daugiau naujų skaitytojų!
Dovanų ruožte šiandien yra:

K. Žukauskienė, Newark, N. J............................. 2354
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 1752
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 1545 
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................   1072
Philadelphijos Vajininkai....................................... 989
S. Puidokas, Rumford, Me........................................ 795
J. Blažionis—R. čiulada, Lowell, Mass......................684
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.................. ■.......... 578
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawrence, Mass. 658
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............................. 548

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 5461
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J. ........................   512
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 506
V. J. Stankus, Easton, Pa. t..... 444
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 405
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 372
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
Baltimorės Vajininkai ............... 315
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 307
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 304
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 208
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 192
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 186
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 
, hampton, N. Y........................... 186
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
M. Urba, Easton, Pa.................. 164
P. Šlekaitis, Scranton, Pa......... 159
A. Valinčius, Pittston, Pa..........  156
A. Marshall, Torrington. Conn. 154
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 154
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 154
J. Grybas, Norwood, Mass........  144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144

J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144 
A. Kupstas, E.‘St. Louis, Ill.... 132
A. Totorėlis, Hartford, Conn.... 108
A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y. ...... 98 
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 80
J. Simutis. Nashua, N. H.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Bimba, Paterson, N. J............ 71
M. Smitravičienė, Detroit, Mich 63 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 55 
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
P. Buknys, B’klyn, N. Y.......... 26
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
P. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 24

“Laisvės” koncertas pavyko 
labai puikiai. Buvo daug žmo
nių, buvo šauni programa.

Labor Lyceum didelė svetai
nė buvo pilnutėlė.

Vienas-lietuvininkas man sa
ko: Buvau ir trockistų (“Nau
josios Gadynės”) koncerte. 
Pasakysiu, “Laisvės” koncer
tas daugiau kaip tūkstančiu 
procentų pasekmingesnis. Ten 
buvo susirinkę viso labo tik 
apie pusantro šimtelio žmonių,

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviška visuomenė atskiria pe
lus nuo grūdų.

Fašistai Sakosi Užėmę 
Bizertę, Tunisijoj

Berlyno radijas pasako
jo, kad vokiečiai oru atga
beno dikčiai savo kariuo
menės į Tunisiją, kur at
skridę ir kariniai nacių or
laiviai.

Vichy radijas skelbė, 
kad, girdi, Italijos jūreiviai 
užėmę Bizertę, didelį kari
nio laivyno uostą, Tunisi
joj.

Italai įsiveržę į Pran
cūzų Korsiką

United Press lapkr. 11 d. 
pranešė, kad Italijos ka
riuomenė įsiveržė į francū
zų salą Korsiką, Vidurže
mio Jūroje.

LONDON, lapkr. 11. — 
Anglijos karalius Jurgis 
pareiškė uždaroje seimo se
sijoje, kad Anglija įsiverš 
Europon prieš nacius taip 
greit, kaip tik galima.

nėse, nuolat keičiasi; vieni iš
eina, kiti ateina. Bot nuo dvie
jų iki kelių šimtų, tai veik vi
sada būna.

Gydymą ir priežiūrą Dė
dė Samas jiems čia teikia, ga
lima sakyti, tikrai motinišką, 
švara visur stropiai užlaikoma. 
Valgis gardus ir maistingas. 
Pati ligoninė, sveikatos atžvil
giu, stovi puikioj vietoj ant 
aukštumos. Nei fabrikų, nei 
namų, išskiriant keletą namu
kų, kaip tai gydytojų, slaugių 
ir ligoninės patarnautojų. Ki
tų arti nėra. Aplinkui graži 
vejukė) prisodinta visokių me
delių, net nekuriu ir vaisinių 
yra. Stovi tarpe mažo mieste
lio Newington ir Connecticut 
sostinės Hartford.

Bet va kas man labai nepa
tinka, tai tas pašėliškas rūky
mai. Čia rūko ir rūko kiekvie
nas, kur jis nebūtų: sėdi, guli 
ar vaikščioja. Tai dūmai visur 
kamuoliais sukasi. Nors vasa
ros laike langai visur atdari
nėti, bet orui pasikeitus ir 
dvelkiant vėjeliui iš kito šono, 
tai tos smarvės taip ir pritrau
ki kupiną krūtinę. Tam turėtų 
būti atskiras kambarys, kaip 
ir kitose ligoninėse.

Iš šalies žiūrint į šitų, dar 
galima sakyti, apyjaunių vyrų 
kasdieninius apsiėjimus, tai 
rodosi, kad jie nieko nesu
pranta. Taip darydami jie 
sveikatą daugiau sugadina, 
negu ją pataiso.

Vieną vakarą priešais mano 
lovelę keturiese susėdo kazy- 
rėm pinaklį lošti. Du iš jų už
sidegė po cigaretą, o kiti du 
pypkes. Taip jie lošė daugiau 
kaip tris valandas ir nei vie
nas nė karto nenuspjovė. Ry
ja viską — seiles, dūmus, kar
tais dar su ranka pakėlęs pa
laiko pypkės galvutę, kad

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

doma krutami paveikslai, Polish- 
Am. Kliubo salėje, 400 Bloy St. Pra- 

I džia 3 vai.dieną. Įžanga 35c. Ruošia 
Hillside Suvienytos organizacijos, 
naudai Sovietų Sąjungai Gelbėti. 
Bus duodama ir arbatos. Kviečiame 
visus dalyvauti. (266-268)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 15 d. lapkr. įvyks 

Veikiančio Komiteto ir visuotinas 
visų darbininkiškų organizacijų su
sirinkimas labai svarbiais klausi
mais, būtent: "L.” bankieto rengi
mo; prakalbų rengimo; Stalingrado 
masinio Convention Hall rengimo; 
Browderio prakalbos Arenoje ir vi
sa eilė kitų reikalų. Susirinkimas 
bus 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 
dieną. — Sekr. (266-268)

CLEVELAND, OHIO
Draugiškas vakaras Sovietų Pa

ramai įvyks šeštad., vakare, lapkr. 
14 d., Domininko Petrausko namuo
se, 1451 Claremont Rd. Ruošia 
ALDLD 190 kuopa. Laikykime už 
pareigą dalyvauti šiame parengime, 
pasilinksminsime ir sulyg savo ge
riausios išgalės paremsime Sovietų 
karžygius. — J. N. S. (266-268)

SO. BOSTON, MASS.
Bostono ir apylinkės mezgėjų 

Women’s Victory Club specialis su
sirinkimas ir mezgėjų paroda įvyks 
nedėlioj, lapkričio (Nov.) 15 d., 
3:30 po piet, 376 Broadway. Visos 
mezgėjos prašomos ateiti ir atsi
nešti gatavus ir mezgamus daiktus, 
nes bus patarėja iš R. W. R. Kvie
čiami ir ne mezgėjai — moterys ir 
vyrai. — Komitetas. (266-267)

daugiau nikotino nuodų jam į 
gerklę pribėgtų. Tai ar gali 
tokių rūkorių būt sveiki vidu
riai? Jų nuo pat gerklės iki 
tulžies kraujo visi nerveliai su- 
ažėję, papurtę, kai arimas ar
ba ryna, kuriuo nešvarus van
duo bėga.

Kiti jų negirtinai elgiasi. Se
selė (slaugė) ateina karštį pa
tikrinti ir vos tą stiklelį įdėjo 
į burną ir nuėjo prie kito, tai 
šis išsiėmė tą stiklelį, varto, 
žiūrinėja, juokiasi, tartum jis 
nieko nežinotų. Vienam paste
bėjau, sakau, drauguti taip 
nepridera, šitas stiklelis užre- 
korduoja tavo sveikatos stovį. 
Tai jis tik akis išvertė, nusi
juokė ir nieko nesakė.

Seselė ateina kitam žaizdos 
perrišti arba lovelės pataisy
ti. Tai kaip tik toji nusigrįš,. 
tai vienas šypt, kitas akimi 
mirkt, trečias dar va, taip pa
rodo ... jie mano, kad seselė 
nemato, o toji ar tai per petį, 
ar kitaip, o vistik pamato, ir 
jos veidas kartais nurausta. Ji 
tave prižiūri, paguodžia, kaip 
tikra motina savo kūdikį, bet 
patėmijus, kad tu iš jos šaipai
si, ji nesijaučia gerai. Toki ir 
nekaltiems savo kolegoms da
ro gėdą.

Gal daug iš jų galima būtų 
ir pateisinti, ba nekurie jau 
nepagydomi ligoniai. Daug 
yra gazuotų, o tas, žinoma, 
atsiliepia ir ant jų proto. Kiti 
turi durtuvo gilias žaizdas šo
ne, pečiuose, ar galvoj. Dar 
kitiems reumatizmas kojose.

Jie per naktis negali užmigti 
ir didžiu balsu šaukiasi pagel- 
bos! Su šitais turi pakankamai 
darbo ir gydytojai.

Akyliai tėmijau tų ligonių 
elgesną, darbus ir papročius. 
Sukaupus viską į daiktą, tai 
va kokį įspūdį gauni. Rodosi, 
čia nei vieno nėra iš darbinin
kų tarpo, o visi tik iš ponų pa
einą aristokratai. Manai, kad 
šitie žmonės turėjo gyventi 
daug pirmiau — karaliaus 
Dovydo laikais, bet ne šitame 
dvidešimtame amžiuje. Arba 
tartum jie būtų išauklėti hitle
rininkų mokyklose Vokietijoj.

“Laisvės” No. 258 skaitau: 
Visų trijų Brooklyno organiza
cijų komisijos turėtų sueiti į 
posėdį ir “pasikartų.” Ot, pa
maniau, naujas sabotažninkas 
atsirado “Laisvėj.” Nori, kad 
visi pasikartų. Bet tuoj supra
tau, kad. čia yra techniška 
klaida ir turėjo būt pasitartų.

Matote, kokio įtempto bud
rumo reikia prie laikraščio, tik 
viena litara ir kokia nelemta 
klaida pasidaro. Bet kitą die
ną redakcijos buvo atitaityta. 
Tai jau buvo nereikalingas 
kampelio užėmimas.

Susirinku Jurgis.

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.

> ... . . *

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.

E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Katilinis, Maspeth, N. Y........ 24
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23 

"Laisvės" Administracija.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboIdt 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

ICHARLESl
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberini 
a---------------------------------------------0

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion Št., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Stat 
adfesas:

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
Geriausias Alus Brooklyne

C

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

F. W. Shalms
(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

P

NOTARY
PURLIO

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.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS



šelfas pilsi apis Ketvirtad., Lapkričio 12, 1942

NewYorto^Afe7lnlo$ Kiiubietės Darbuojasi 
Už Gražų Kariams 

Dovaną Vakarą

Kariuomenėn Iššauks 
44,000 Bevaikių

Dewey Paskyrė Komitetą 
Ištirti Nedarbą

ĮJNIJISTA1 SVEIKINO PREZIDENTĄ 
DEL PRADĖTO OFENSYVO

Tarpe tūkstančių amerikie-Įkų Unijos, kurie yra pasižadė- 
čių, pasiuntusių prezidentui | ję ‘plaukdinti laivus ir prista- 
Rooseveltui sveikinimus dėl | tyti reikmenis,’ panaujina tą 
ofensyvo Afrikoj, randasi dau-1 pažadą šioje pramatomos por
tfelis CIO ir AFL unijų vadų, .galės valandoje. Vardan mūsų

Frederick N. Myers, Nacio-! narių, kurie plaukioja jūromis 
nalės Jūrininkų Unijos, CIO, įsu ginklais laisvės Jungtinėms 
vice-prezidentas, pasiuntė pre-į Tautoms ir atminčiai tų mūsų 
zidentui Rooseveltui tokį pa-Į 1,500 narių, kurie jau padėjo 

gyvastis veždami ginklus mū
sų talkininkams ir mūsų arm i-

Gaukime Naują Narių 
į Literatūros 

Draugiją
lapkričio 1 diena prasi-

Paini Žmogžudys 
lės Byla

Jūrininkų Uni-
kad šiaurių Af-įjoms, mes pasižadame visoke- 
ofensyvas. Mes Įriopai remti mūsų Vyriausi

reiškimą:
“Nacionalė 

ja džiaugiasi, 
rikoj pradėta
tikimės, kad tai yra įvadas į i Komandierių. 
tikrąjį antrą frontą — antrą i 
frontą, kuris suspaus Hitlerį 
ir jo nacių armijas tarp galin
go amerikiečių ir britų ofensy- 
vo iš vienos pusės ir didžiulės 
Raudonosios Armijos jėgos iš
kitos. į pečių

“Nariai Nacionalės Jūrinin-1 mą.”

“Mes pasižadame preziden
tui Rooseveltui daryti viską 
mūsų galioje toliau teikti pa
galbą sukriušinimui priešų mū
sų šalies viduje ir užrubežiuo- 
se ir mobilizuoti žmones už jo 

pergalei per vieningu-

yra tuos trū- 
kaupu, ta- 
turime pa-

narių p ir-

Ištrūkęs Nuo Mirties, 
Nori Stot Armijon

Bosas Paskelbė 
“Lock-out”

Tuo pačiu laiku, kada mūsų 
kariuomenė pradėjo ofensyvą 
Afrikoj prieš Ašies jėgas, 

fabrikantas Joseph 
Baer, Astorijoj, pradėjo ofen-

Frank Davino, du kart bu
vęs “džiūrės” nuteistas elek
tros kėdėn ir du kart nuo jos 
išgelbėtas apeliacijų teismo, o į Queens 
trečiu kartu visai išteisintas, 
už kelių valandų po išteisini- šyvą prieš savo darbininkus ir 
mo pareiškė norįs stoti kariuo
menėn. Sakėsi norįs kelias sa
vaites pasilsėti, saulės pasi
gauti ir bandysiąs įstoti į or- 
laivyną, o jei ne, tai 
rion kiton dalin.

Su 
dėjo vajus už gavimą daugiau 
naujų narių į Lietuvių Litera
tūros Draugiją (LLD).

Mes, LLD 1-mos kuopos na
riai, turime subrusti gauti pau- 
jų narių ir atpildyti tuos trū
kumus, kurie liekasi vieniems 
pasitraukus iš priežasties mir
ties ir nemažam skaičiui įsto
jus į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Mūsų užduotis
kumus užpildyti su 
čiau tam visi nariai 
dirbėti.

Pirmos kuopos
miausiomis užduotimis yra:

Visiems atsilankyti j šį susi
rinkimą lapkričio 12-tos vaka
rą, 419 Lorimer St.

Nemokėjusiems, tuojau už
simokėti duokles.

Daugiau padirbėti surengi
mui sėkmingo vakarėlio, kuris 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
14-tą, 419 Lorimer St. Vakarė
lyje bus vieni iš įdomiausių 
judžių, šokiai, užkandžių ir 
gėrimų — viskas, ko reikia 
smagiam pasilinksminimui.

Komisija.

gyvais 
auklėto- 
kartu ir 
keturių

Darbas suruošimui baliaus, 
kurio visas pelnas skiriama 
pasiuntimui Brooklyno ir prie
miesčių lietuviams kariams ka
lėdinių pasveikinimų, einasi 
sėkmingai, kaip praneša ko
misijai tikietų platintojos.

Nastė Buknienė, kuri veiki
mą mene skaito pirmutine sa
vo pareiga, o Moterų Kliubo— 
antrąja, atnešė komisijai pini
gus už 30 parduotų tikietų ir 
pasiėmė dar 10. Jesevičienė, 
Petrikienė, Depsienė turi iš- 
pardavusios po 20 ir taipgi 
darbuojasi toliau. Be čionai 
minėtų, darbuojasi virš pora 
desėtkų kitu draugių.

Kas norėtų pasidarbuoti ti-j 
kietų plątinime, gaukite juos! 
pas komisiją — Marčiukienę, 
Stankaitienė ar Sasną.

Moterys-motinos, kurios jau
nimą- pažįsta geriau už ką
nors kitą, žino, kad atmintis j buvo sulaužyti ir plaučiai trū- 
šventėmis jaunimui' visuomet ]<ę. 
suteikdavo smagumo. Juo la
biau bus smagu būti atmin
tiems esant kariuomenėj. Tai 
dėlto jos ir deda didžiausias 
pastangas, kad tam tikslui 
rengiamas balius lapkričio 21 
vakarą, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne, būtų sėkmingas ir 
kad juo didesnis skaičius jau
nimo galėtų būti pasveikinti 
Kalėdoms nors su maža dova
nėle nuo organizuotų lietuvių.

K-te.

Pulk. McDermott, drafto di
rektorius Nev/ Yorko mieste, 
pareiškė, kad 1943 metais bus 
iššaukti kariuomenėn apie 44,- 
000 bevaikių vedusių vyrų iš 
miesto ir apie 689,333 daugiau 
iš visos šalies už miesto rube- 
žių. Iki naujų metų, sakė 
McDermott bus išbaigta rezer
vas visų nevedusių vyrų, o tū
luose distriktuose jau išbaigta 
prieš porą mėnesių.

Naujai išrinktasis guberna
toriumi Thomas E. Dewey 
pereitą antradienį paskyrė tri
jų asmenų komitetą ištyrinėti 
ir pirmą sausio jam pateikti 
raportą apie perviršį darbinin
kų New Yorko mieste 
kumus kitose vietose.

MIRĖ

ir trū-

Rado Užmuštą Jūreivi
41 

m., jūreivis, rastas negyvas 
prie Cummings St. ir Seaman 
Ave., New Yorke, anksti ant
radienio rytą. Iš karto pama
nyta, kad jis galėjo būti už
muštas automobilio, bet jo 
drabužiai buvo švarutėliai ir 
dėlto pasiliko misteriška, kaip 
jis galėjo būti taip sulamdytas 
be suteršimo drabužių. Jo 
šlaunies kaulas ir šonkauliai

Herbert Nelson Simpson, 
, jūreivis,

52 m. 
Brook- 
d., St.

Joseph Blažinskas, 
amž., 105 Grand St., 
lyne, mirė lapkr. 10 
Catherine ligoninėje. Laidotu
vės įvyks lapkr. 14 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas po virš 
rašų. Laidotuvių 
rūpinasi graborius

Velionis paliko
našlę Uršulę, dukterį Aldoną 
ir sūnų Joseph.

minėtu ant- 
pareigonris

nuliūdime

Nebegalės Sukčiauti Gazoliną Į

šimtui jų paskelbė “lock-out,” 
kad tik nesiskaityti su CIO 
unija. Kas jam darbo, kad ka
riaujanti vyrai lauks amunici
jos?

Toji šapa — Weisberg - 
Baer bendrai vedama firma — 
gamina karui reikmenis.

šapa pirmiau dirbo ant ne
kariškų darbų ir samdė apie 
200 karpenterių ir maliorių, 
kurie priklauso AFL amati- 
nėms unijoms, bet 125 naujai 
pasamdyti darbininkai negalė
jo įstoti į tas unijas ir dėlto 
" ; susiorganizavo į United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Lokala 1,227, CIO.

Pereitą penktadien, unija | 
pranešė samdytojui, kad di
džiuma darbininkų susiorgani
zavo į uniją ir prašys Karo 
Darbo Tarybos skelbti rinki
mus. Pirmadienį darbininkai 
atėjo darban su savo unijos 
ženkleliais, o pirmadienio va
karą bosas pasišaukinėjęs at
skirai apie šimtui darbininkų 
pasakė, kad jiems “nebėra 
darbo.” ,

Pravarytieji darbininkai, ne
šini iškabomis su užrašu: 
“Mes norime dirbti laimėjimui 
karo,” antradienį pikietavo 
šapą ir per pietus prie pikieto 
linijos prisidėjo dar 300 dar- 

j bininkų iš netoliese esamos 
_ _____ o __ ____ _ __ ■ Machine Co. šapos, 
State of New York, has filed its | kur darbininkai yra tos pačios 
trademark “CROWN” with the 
Secretary of State of New York to 
be used on non-alcoholic beverages 
of every description. (265-266)

Sukrėtė Detektyvų 
Department!

bile kn is

Davino laike 
teismų tikrino 
bet “džiūrė” vis

arešto ir 
nekaltu,

jo 
esąs
jį nuteisdavo 

einant daleistinomis aplinky
bėmis, nors ir neturint aiškių 
įrodymų, kadangi jis taip pat 
neturėjo aiškių įrodymų, kurie 
įtikintų teisėjus, kad jis nenu
sikaltęs. Jis buvo ginamas

Pradedant su lapkričio 22- 
ra vartojimui gazolinos knyge
lių įvedama tokia sistema, pa
gal kurią vagiantis gazolinos 
knygelę turės vogti ir mašiną, 
kuriai knygelė priklauso, nes 
kitaip negalės knygelės varto
ti. Esą, ant kuponų turėsią bū
ti užrašyta auto leidimo nume
ris, valstija, tad kuponai tiks 
vartoti tik tikrajam savininkui 
ir niekam kitam.

New Yorke dabar teisiama 
Anna Mirra Harrington, našlė, 
kaltinama pereito birželio 23- 
čią pašovus savo vyrą Aiman, 
nuo ko vyras neseniai mirė.

Byla visai nepaini iš atžvil
gio į patį nuotikį. Harringto- 
nas po pašovimo per kelis mė
nesius dar gyveno ir išpasako
jo, ką norėjo. Harringtonienė 
niekur nepabėgo. Faktinai, ji 
prisipažino vyrą pašovusi, tik 
ji sakėsi pašovusi netyčia, no
rėjusi tik. pagązdinti barnyje 
už $3.

Painiavą byloje sudaro tas, 
'kad jinai dar tik 21 metų bū
dama jau yra penkių kūdikių 
gimdytoja ir keturių 
gimusių buvo lig šiol 
ja. Taigi, čia eina 
klausimas auklėjimo
vaikų, jeigu ją nuteistų. Sy
kiu eina klausimas, ar ji būtų 
tinkama auklėtoja, jeigu ji 
būtu išteisinta. c

Trys doleriai irgi turi savo 
svarbą. - Kai kuriose šeimose 
neturėtų svarbos, bet šeimoje 
iš šešių, turinčioje mažus ar 
vidutinius uždarbius, -— dide
lis pinigas. Tuoj po susišaudy
mo ji kaltino, kad vyras pra- 
leidinėjo perdaug savo mė
giamiems paveikslų traukimo 
įrankiams ir medžiagoms, o jis 
kaltinęs, kad jinai negalėjus 
parodyti, kur tokią sumą pra
leido savo šeimininkystėje.

Dabar einančiame teisme 
jos gynėjas tikrina, kad jinai, 
ištekėjusi už' Harringtono 15- 
kos metų mergiščia būdama, 
būdavusi tankiai mušama, dėl 
ko trečias jos kūdikis gimęs 
negyvu, vienok ji vyrą mylė
jus, kitiems įsikišus- į jų. reika
lus visuomet vyrą užtardavus.

Gi jos kaltintojų vienas iš 
vyriausių liudininkų, Joseph 
Cammarata, kuris susivedė • su 
pašautojo Aiman Harringtono 
buvusia auklėtoja Mrs. Kelly 
tik pereito kovo mėnesį, liudi
jo, būk Mrs. Harrington su 
juomi sugyvendavus ii- net vy
ro, pašovimo dieną jam dova
nojus kaklaraiščio sagą, kaipo 
“tėvo dienos dovaną.” Jis sa
kėsi, būk jis iki paskiausių 
prieš susišaudymą dienų būda
vęs Harringtonų namuose tan
kus svečias ir “kai kada” atsi
tikdavę nemorališkų santikių.

Keturi vaikučiai, kurių tė
vas jau palaidotas, o motinos 
likimas sprendžiamas tokioj 
tai atmosferoj, yra 2, 3, 4 ir 
5 metų amžiaus.

Kišeniuose dar rasta pinigų 
ir netoli rasta jo pakeleivingas 
ryšulys. Jis tą vakarą lankęsis 
pas motiną, 25 Cummings St. 
Gyveno 552 W. 50th St.

žaisdamas “kaubojų,” 
metų berniukas Brooklyne 
šovė savo broliuką, 5 metų.

15 
nu-

Lietuviu Rakandu Krautuve
kraujo
grupe

Raudonojo Kryžiaus 
priėmimo keliaujanti 
šią savaitę pradėjo vajų gauti 
tūkstantį kraujo davėjų tarp 
Brooklyno Kolegijos studentų. 
Virš 300 jau davė kraują.

Pereitą antradienį antras 
eilės miesto detektyvų štabo 
narys tapo disciplinuotas dėl 
neatsargumo dabojime rake- 
tierių rinkimų dieną. Veikian
tis policijos leitenantas John 
F. Shevlin, buvęs detektyvų 
komandieriumi Oak St. stotyje 
per septynis metus ir turėjęs 
tris požymius už gerą ėjimą 
policisto pareigų, tapo paže
mintas į seržanto laipsnį, ata
tinkamai numušant ir algą nuo 
$4,000 iki $3,500 metams.

Pirmiau nubaustu buvo vei
kiantis kapitonas Harry V. 
Hanley, kuris iš komandos de
tektyvų žemutinėj East Side 
buvo perkeltas raštinės parei
goms, Brooklyne.

Detektyvai tapo pažeminti 
dėl nesuėmimo buvusio žuvų 
turgavietės raketieriaus Lan
za. Majoras LaGuardia ir po
licijos komisionierius Valen
tine buvo įsakę jį suimti, kad 
jo gauja negalėtų bauginti pi
liečių rinkimų dieną.. Bet Lan
za, ne tik kad nebuvo suimtas, 
bet buvo atėjęs ir balsuoti ir 
išėjo sau nepaliestas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

su-
12

Notice is hereby given that Crown 
Beverage Corp., a New York cor
poration of 440 Watkins Street, in t 
the Borough of Brooklyn, City and ; Morey Lapkričio 9-tą ant Miesto 

Salės laiptų suruošta oficialės 
pamaldos prieš lynčiavimus, 
dalyvaujant katalikų, protes- 
tonų ir žydų dvasiškiams.

“lock - 
trumpo 

Machin- 
buvo išme-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks ketvirtadienį,
d. lapkričio, 8 vai. vak., Zabelskio 
svetainėje. Visi nariai dalyvaukite. 
—Valdyba. (265-266)

“Pirmu Kartu Prasikalęs”

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y 

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (salūnas). 

Savaitinės įeigos — $500-$600; ma
žos išlaidos. Savininkas yra šaukia
mas kariuomenėn. Matykite John 
Amato, 430 Ridgewood Ave., kam
pas Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(266-268)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

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

(266-268)

teismo paskirtų advokatų, kaslįĮ® 
paprastai daroma, kada teisia- ■ 
masis neturi ištekliaus samdy
tis.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Gr aborius—U ndertaker

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

1ffa». ini’ll

t.

3
4

Kas liečia mirtį, Davino, 
veikiausia, nekartą su ja buvo 
suvedęs rokundas, nes per ke
turis metus buvimo kalėjime 
18-ką mėnesių išbuvo Sing 
Sing kalėjimo mirties kamero
se. Tuo laikotarpiu 21 kiti nu
teistieji buvo išvesti ten, iš kur 
negrįžo, bet jis protestu dėl 
savo nekaltumo vis išsikovoda
vo naują teismą ir mirties ati
dėliojimą iki pagaliau nuo jos 
išsisuko ir sulaukė išteisinime 
ir laisvės.

unijos nariais.
Unija pasiuntė telegramas 

vyriausybės įstaigoms, pra
šant tarpininkauti, taipgi krei
pėsi į AFL darbininkus prašy
dama kooperacijos.

šis jau yra antras 
out” Queense bėgiu 
laikotarpio. Neseniai 
ery Builders, Inc
tus savo naujai susiorganiza
vusius darbininkus. Vėliau 
svetimšalių nuosavybės vedė
jas paėmė tą šapą valdžios 
priežiūron, kuomet vienas iš 
savininkų, Gerhart Kulack, 
buvo federalių agentų sulaiky
tas kaipo nelegaliai įvažiavęs 
šion šalin iš Vokietijos.

BOOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkričio 12, 7:30 v. 
vak., Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St. Jame reiks pasiruošti lapkričio 
14-tos vakarėliui, taipgi vajaus rei
kalai. Dar skolingi už Šiuos metus 
prašomi pasimokėtl. Šių metų kny
ga jau yra atspausta ir paduota 
viršelių uždėjimui. —Org.

(265-266)

D. Mahoney, per 35 metus 
buvęs 53 kartus areštuotas už 
kišenvagystę, pereitą pirma
dienį nuteistas “už pirmą pra
sikaltimą.” Tokio ypatingo 
nuteisimo pamate buvo tas, 
kad pirmesniais areštais jis 
būdavo palaikomas po keletą 
dienų arešte ir paleidžiamas 
be teismo, o vienintėlio pir- 
mesnio nuteisimo rekordai esą 
sudegę.

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS Z EI D AT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus
• » I

Mes taipgi aprūpinant 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

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

• Vietos ir importuo- 
JJ' 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.

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

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR-
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą 
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktų.

VtU-THIN* MAMONA Vttl-THIN* RAPIUL-

ROBERT UPTON ’
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173
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