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KRISLAI
Atsivertė Naujas Lapas.
Mūsų Vyrai Kariuomenėje.
Dragūnas ir “Keleivis.”
Ką Apie Jį Sakė Socijalistų

Laikraštis ?
Rašo R. MIZARA

Iki šiol mūsų skaitytojai bus 
pastebėję tokius nuolat keltus 
klausimus: Kaip ilgai išsilai
kys Singaporas? Kaip ilgai iš
silaikys Corregidoras ? Ar .na
ciams pavyks paimti Stalin
gradas? Kodėl neatidaromas 
antrasis frontas?

Dabar jau kitokias dūmas 
dūmojame. Jau savaitė laiko, 
kai mūsų karinės jęgos išlipo 
Šiaurės Afrikoje, kai mes pra
dėjome ofensyvą, kuris regi
mai eina prie antrojo fronto 
Europoje atidarymo.

Dabar linksmiau darosi gy
venti. Todėl kiekvienas priva
lome uoliau remti mūsų krašto 
karines pastangas!
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RANCUZAI ATAKUOJA NACIUS IR ITALUS TUNISIJOJ
Stalinas Sako, Ofensyvai 
Afrikoj Pakreipia Karą 

Talkininkų Naudai ■

PERSIKRAUSTĘ SOVIETŲ?
SĄJUNGON LIETUVIAI: 
JŲ BŪKLE IR DARBAI ;

200,000 Amerikiečių ir 
Angly Permaršavę iš 

Alžyro į Tunisiją

Gavom laiškutį nuo Antano 
Vasario, buvusio LDS vice-pre- 
zidento. Jis jau saržentas! 
Puikus vyras iš tavęs, saržen- 
te Antanai.

Kitas mūsų uolus LDS vei
kėjas, Pranas Olsonas, iš 
South Bostono, savanoriai įsto
jo į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Jis rašo iš St. Joseph, Missou
ri valstijos. Jis pasirįžęs. Jam 
patinka kariuomenėje.

“Vilnis” rašo, kad Juozas 
Sakalas, buvęs “V.” angliško
jo skyriaus redaktorius, Ispa-i 
n i jos karo veteranas, esąs ka
rininkų mokykloje. Mūsų Pet-1 
ras Čepas jau antrasis leite
nantas.

Ilgokai kalbėjausi su kariu 
Jonu Ormanu, LDS jaunimo 
sekretoriumi; jis susidomėjęs 
jam uždėtomis pareigomis ka- i 
riuomenėje.

Gavęs nuo savo draugų iš 
kariuomenės laiškų, arba pasi
kalbėjęs su jais asmeniškai, 
taip ir nerimstu, — taip ir no
risi sakyti Dėdei Šamui: ‘ 
“Duok ir man tą garbingąją 
uniformą!”

“Keleivis” kaltina “Laisvę,” 
kam jį per pereituosius kong
resinius rinkimus rėmė kita
taučius kandidatus, bet nerė- 
musi “savo tautos žmogaus.” 
Michelsono laikraštis šitaip at- 
rekomenduoja tuos nelietu
vius :

“Israel Amter, žydas.
“Bejamin Davis, nigeris.
“Elizabeth Flynn, airė.”
Koks tas “Keleivis” pasiro

do esąs negrų neapkentėjas — 
negrą jis vadina “nigeris”; 
tik pietinių valstijų negrų lin- 
čiuotojai juodosios rasės žmo
nes taip krikštija!

Bet tiek dėl to. Anti-semi- 
tui, arijui viskas leistina!

Bet jeigu “Keleivis” norėjo 
“Laisvę” dar labiau apkaltin
ti, tai jis turėjo pridėti, kad ji 
rėmė ir “Charles Poletti, ita
lą.” Vadinasi, dar vieną “nusi
žengimą”, mūsų dienraštis pa
darė ari jaus akimis žiūrint!

Bet mes nesijaučiame esą 
kalti, kad rėmėme tos ar ki
tos tautos žmones į tą ar kitą į 
vietą. Mes sakėme ir sakome, į 
jog j . kongresą arba bile j | 
valdvietę kandidatuojantį as-| 
menį mes remiame ne pagal 
jo tautybę, bet pagal jo politi
nį nusistatymą. Drake-Dragū-! 
no mes nerėmėme dėl to, kad 
jis iš pat pradžių buvo susidė
jęs su lietuviškais fašistais.

Maskva, lapkr. 14. — New Yorko Times korespon
dentas Henry C. Cassidy ketvirtadienį laiškų užklau
sė J. Staliną, kaip Sovietai žiūri į amerikiečių žygį 
Šiaurinėje Afrikoje ir į anglų pergalę prieš fašistus 
Egipte. Į klausimą Stalinas penktadienį atsakė sekamu 
laišku su savo parašu:

STALINO LAIŠKAS
“Gerb. p. Cassidy!

Šiuomi aš atsakau į tamstos klausimus, kurie pasie
kė mane lapkričio 12 d.

Viena: Kaip Sovietai žiūri į Talkininkų .ofensyvą 
Afrikoje?

Atsakymas: Į šį ofensyvą Sovietai žiūri taip, jog 
tai yra žymus ir didžios svarbos faktas, kuris parodo 
Talkininkų ginkluotos galybės augimą ir atidengia 
galimybę, lemiančią italų-vokiečių sąjungos iškrikimą 
artimiausioje ateityje.

Ši ofensyvą Afrikoje dar kartą įrodo klaidą abejo- 
tojų, kurie tvirtina, kad anglų-amerikiečių vadai esą 
negabūs suorganizuot rimtą karo žygį. Negali būti 
jokios abejonės, jog niekas kitas, kaip tik pirmosios 
rūšies organizuotojai tegalėjo padaryt tokius rimtus 
karo veiksmus, kaip sėkmingi (karinių jėgų) išsikė- 
limai per vandenyną į Šiaurių Afriką, kaip greitas 
uostų ir plačių žemių užėmimas nuo Kasablankos iki 
Biugie ir kaip sutriuškinimas italų-vokiečių armijų 
vakarinėje dykumoje, kuris buvo taip šauniai atliktas.

Antra: Kokių pasekmių šis ofensyvas davė suma
žini spaudimui prieš Sovietų Sąjungą, ir kokios toles
nės paramos Sovietų Sąjunga laukia?

Atsakymas: Dar per anksti būtų pasakyt, kiek tam 
žygiui pavyko atliuosuot tiesioginį spaudimą nuo So
vietų Sąjungos. Bet drąsiai galima sakyti, kad jo pa
sekmė bus nemaža ir kad arčiausioje ateityje pasi
reikš tam tikras spaudimo sumažėjimas prieš Sovie
tų Sąjungą.

Bet ne vien tatai svarbu. Kas yra visų svarbiau
sia, tai kad ofensyvas Afrikoj reiškia, kad iniciatyva 
perėjo į mūsų Talkininkų rankas, ir todėl šis ofensy
vas pamatiniai pakeičia politinę ir karinę padėtį Eu
ropoje naudai Anglijos-Sovietų-Amerikos santarvės; 
kad šis ofensyvas pakerta hitlerinės Vokietijos įtaką, 
kaipo vadovaujančios jėgos Ašies valstybių sistemo
je, ir demoralizuoja (dvasiniai puldo) Hitlerio sėbrus 
Europoje; kad šis ofensyvas išjudino Franciją iš le
targijos būklės, mobilizuoja prieš-hitlerines Franci
jos jėgas ir suteikia pagrindą susikurti prieš-hitleri- 
nei francūzų armijai.

Kad tas ofensyvas sutveria sąlygas išmušti Italiją 
iš veikimo ir palikti hitlerinę Vokietiją vienį; paga
liau, kad šis ofensyvas sudaro pirmąsias reikalingas 
sąlygas antro fronto atidarymui Europoje, arčiau gy
vybinių Vokietijos centrų, kas turės sprendžiamąją 
svarbą suorganizuot pergalei prieš hitlerinę tironiją.

Trečia: Kokia yra galimybė ofensyvei Sovietų ga
lybei Rytuose prisidėt prie Talkininkų Vakaruose, 
kad pagreitinus galutinąją mūsų pergalę?

Atsakymas: Nėra jokios abejonės, kad Raudonoji 
Armija atliks savo pareigą su garbe, kaip ji atliko ją 
visame kare iki šiol.

Su pagarba,

Tarybų Liet. Valdžios Pastangos •>

, J. STALIN.”

Dedamos Lietuvių Naudai
Rašo MEČIS GEDVILAS

j MASKVA, lapkr. 11, INCONTENT NEWS
Kada hitlerinė Vokietija įsiveržė į mūsų kraštą, dau

gelis Lietuvos piliečių persikraustė vidurinėn Sovie
tų Sąjungos dalim Lietuvos piliečiai tada pasisklaidė 
po milžiniškus Sovietų Sąjungos plotus, nes pirmomis 
karo dienomis nebuvo laiko sistematiškam perkrausty- 
mui.

PERSIKRAUSČIUSIŲ APRŪPINIMAS
Tarybų Lietuvos valdžia tuojau stengėsi patenkint 

tų persikrausčiusių lietuvių reikalus ir parūpint jiem 
būtinųjų patogumų — tai buvo vienas iš pirmiausių 
jos rūpesčių. Tapo įsteigta centralinė komisija lietu
vių perkraustymo reikalais. Septyniolikoje sričių, kur 
dauguma tų lietuvių apsistojo, buvo paskirti Lietuvos 
Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotiniai, įpareigoti 
pagamint tikrus visų lietuvių sąrašus, surast jiem 
darbo ir teikt jiem medžiaginės ir dvasinės paramos.

LIETUVIAI GERI DARBININKAI
Dauguma mūsų piliečių gavo darbus lauko ūkyje 

bei pramonėje. Jie pasirodė geri darbininkai ir dau
gelis neužilgo tapo greitadarbiais-stachanoviečiais. 
Ir šiandien lietfaAiai Sovietų Sąjungoje užima vieną iš 
pirmiausių vietų darbo fronte, padėdami kalt ginklus 
kovai prieš vokiečius grobikus.

SOVIETŲ VALDŽIOS PARAMA LIETUVIAMS
Sovietų. Sąjungos vyriausybė paskyrė iš savo iždo 

fondą teikimui piniginės paspirties parsikrausčiu- 
siems lietuviams. Dauguma vargingųjų lietuvių šei
mų gauna iš valdžios pašalpas. Be to, jiems skirta ga
na daug vartojimo dalykų — drabužių, avalų, baltinių 
ir kt. — kuriuos dalina Lietuvos Tarybų valdžia. To
kiu būdu, nežiūrint karo meto sunkenybių, nukentė
jusieji yra aprūpinami būtinaisiais reikmenimis. Lie
tuviams yra duodama šilti drabužiai, batai, vilnoniai 
ir kt. pagal valdžios tarimą.

LIETUVIŲ VAIKŲ AUKLĖJIMAS
Lietuvos Tarybų valdžia ypač rūpinasi perkrausty

tų vaikų gerove. Perkraustyta visi vaikai buvę Drus
kininkų Jaunųjų Pionierių vasarojimo stovykloje ir 
dalis vaikų iš Palangos vasarojimo stovyklos. Dau
gumos tų vaikų tėvai negalėjo pasišalint iš Lietuvos 
ar tapo vokiečių bombomis užmušti pačioje kelionėje.

Pradžioje tie vaikai mažomis grupėmis rado prie
glaudą įvairiuose vaikų namuose. Dabar gi šie vaikai 
surankioti ir patalpinti šešiuose lietuvių vaikams na
muose, turinčiuose miegamąsias sales ir mokyklas 
jiems.

permaršavo iš Alžyrijos 
sieną Į Tunisiją.

Neoficialės žinios teigia, 
kad vokiečiai oru atsiunčia 
daugiau savo karių ir leng
vųjų tankų į Tuniso apy
linkę.

Tuo tarpu naciai pradėjo

London, lapkr. 15. — An
glijos ir Amerikos orlaiviai 
pleškina nacių kontroliuo
jamą orlaivių stovyklą Tu
nise, uosto mieste ir sosti
nėje Tunisijos, francūzų 
kolonijos Šiaurinėje Afri
koje. Tuo tarpu francūzai
patriotai (sakoma, koman- ardyt Bizertę, svarbiausią
duojami generolo Giraudo) Tunisijos uostą, nesitikėda-
atakuoja nacius kulkasvai- mi atlaikyt jį prieš anglus

I džiais ir kanuolėmis. Sykiu 
; su savo kariškiais civiliai 
francūzai taipgi puola 
vokiečius ir italus. Jie lau
kia atvykstant talkininkų 
armijos.

Anglų spauda ’ praneša, 
kad didžiulė amerikiečių ir 

| anglų armija, gal iki 200,- 
000 vyrų, su tankais ir šar- 

I vuotais automobiliais per-

ir amerikiečius, kaip sako 
United Press.

Amerikos orlaiviai nulei
do žemyn savo smarkuolių 
parašiutistų prieš fašistus 
Tuniso srity j.

Paskutinėmis žiniomis, 
amerikiečių - anglų armija 
pasiekė punktus jau tik už 
80 mylių nuo Tuniso.

(Tąsa sekamame numeryje)

SOVIETAI PAŽYGIAVO LAIVYNU MŪŠIAI TIES 
: SALIAMONO SALOM ■PIRMYN KAUKAZE

Maskva, lapkr.. 15. — So
vietų kariuomenė atėmė ei- 

! lę pozicijų iš vokiečių į pie
tų rytus nuo Nalčiko ir pa
žygiavo pirmyn Tuapse sri
tyje, Kaukaze.

Stalingrado srityje per 
i tris paskutines dienas bu- 
įvo užmušta keli tūkstančiai 
hitlerininkų, sunaikinta 17 
jų tankų ir 13 orlaivių; tuo 
tarpu tik vienoje gatvėje 
pavyko fašistam pastumt 

i vieną raudonarmiečių dali-

_ >
Washington. — Jau nuo 

1 ketvirtadienio tęsiasi mū
šiai tarp Amerikos ir Japo
nijos karo laivų ir orlaivių 
ties Saliamono salomis’. 
Viena ir kita pusė nukentė
jo nuostolių.

Amerikos laivyno de- 
partmentas užginčija japo
nų pagyrą, būk jie nuskan
dinę šešis amerikinius šar
vuotlaivius ir du naikintu
vus.

S'
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NUTEISĖ ŠEŠIS KAIP 
IŠDAVIKUS

Chicagos.
teismas pripažino kaltais 
kaipo išdavikus H. ir E. 
Hauptus ir keturis kitus 
vokiečius amerikiečius, ku
rie pagelbėjo nacių subma- 
rinais įgabentiem sabotaž- 
ninkam. Išdavikai gali būti 
mirčia nubausti.

Generolas Sukilėlis 
Francijoj Suimtas

London. — Francūzų ge-
Federalis i nerolas Lattre de Tassigny, 

komandierius karinės Mon
tpellier srities Francijoj, 
buvo pradėjęs sukilimą 
prieš .įsiveržusius į Vichy 
Franci ją vokiečius. Sukili
mas tapo nuslopintas ir ge
nerolas areštuotas kartu su 
keliais savo oficieriais.

šiomis dienomis vienas mū
sų skaitytojas prisiuntė mums 
iškarpą iš socijalistų leidžia
mo angliško savaitraščio “The 
New Leader” (spal. 17 d. lai
dos). Ten telpa pusė špaltos 
rašto apie Dragūną. Antraštė 
šitaip skamba:

“Uncover N. Y. Fascist in 
GOP Campaign”. (Lietuviškai 
daug maž būtų: iškelia aikš
tėn New Yorko fašistą repub- 
likonų partijos kampanijoje.)

Tekste nurodoma, kad p. 
Dragūno rinkimo kampanijos

(Pabaiga 5-tame pusi.)

Talkininkų Bombos Sužalojo 
Japonų Šarvuotlaivius

Australija. — Amerikos 
ir Australijos orlaiviai tie
sioginiais bombų smūgiais 
sužalojo du Japonijos šar
vuotlaivius ir apdaužė vie
ną naikintuvą ir vieną pre
kinį laivą Buin-Faisi, šiau
rinėse Saliamono salose.

Australijos kariuomenė 
pažygiavo dar pustrečios 
mylios pirmyn saloje Nau
joje Guinejoje ir atėmė iš 
japonų Ilimow kaimą.

Surado Rickenbackerį
Washington. — Amerikos 

bombanešis surado garsųjį 
karinį lakūną kapitoną Ed
dy Rickenbackerį ir keturis 
kitus gyvus ties Samoa sa
lomis. Du jų buvo ant plau
to, o trys ant mažos saliu- 
kės. šeštas žuvo. Jų orlai- 
vis nukrito jūron spalių 21 
d., išsibaigus gazolinui.

Berlyno radijas pranešė, 
kad viesulas Thailande (Si
ame) užmušė 11,000 žmo
nių.

Valdžia Šiaur. Afrikoj 
Pervesta Darlanui

London. — Pranešama, 
kad amerikiečiai ir anglai 
pervedė civilę valdžią 
Francūzų šiaurinėje Afri
koje į rankas admirolo 
Darlano, buvusio vyriausio 
Vichy Francijos karinių jė
gų komandieriaus. Darlan, 
kuris buvo amerikiečių pa
imtas į nelaisvę Alžyre, pa
skui išleido pritariančius 
Amerikai pareiškimus.

Talkininkams taipgi pri
taria generolas August No- 
gues, kurį maršalas Petain, 
vyriausias Vichy Francijos 
valdovas, pasiuntė lapkr. 
10 d. kaipo savo atstovą 
Francūzų Šiaurinėje AfrL 
ko j e. Gen. Nogues pasiža
dėjo veikti Darlano koman
doj. O Petain pasmerkė 
Darlaną už jo žadamą ben
dradarbiavimą su ameri
kiečiais. Petain buvo įsakęs

Anglai Nuvijo Fašistus 
Jau 500 Mylių Atgal 
Cairo, Egiptas, lapkr. 15. 

—Anglų kariuomenė pravi
jo nacių Rommelio armijos 
likučius jau ir pro Derną, 
Libijoj. Taigi vokiečiai nuo 
EI Alamein linijos, Egipte, 
nuvyti jau 500 mylių atgal. 
Jie ir toliau galvatrūkčiais 
bėga. Amerikos ir Anglijos 
orlaiviai šimtais naikina 
bėgančiuosius.

Amerika Šelps Šiaur. 
Afrikos Gyventojus

Washington. — Amerikos 
vyriausybė teiks maisto ir 
kitų reikmenų gyventojams 
Francūzų Šiaurinės Afri
kos kolonijų, kurias dabar 
amerikiečiai laikinai uži
ma.
Darlanui “nedaryt jokių 
kliūčių Ašiai, ypač vengt 
veiksmų prieš ją.”

■■■

LAISVES" VAJUS
Šiandien nedaug pasikeitimų vajaus lentelėje. Nau

jų skaitytojų prisiuntė Geo. Urban, iš N. Braddock, 
Pa. (1); J. Matačiūnas (bendrai dirba su J. Bimba), 
Paterson, N. J. (1Ų o J. Gavenavičius, So. Boston, 
Mass., naujas vajaus kontestautas, prisiuntė net 3 nau
jus skaitytojus pradžiai ir keletą atnaujinimų. Tai 
puiku. A. Navikas, Haverhill, Mass., irgi įstodamas į 
vajaus kontestą, prisiuntė vieną naują skaitytoją ir 
keturis atnaujinimus. Laukiame daugiau.

Senieji vajininkai punktais pasikeitė: S. Puidokas, 
Rumford, Me.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., ir A. 
Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.

Tai tiek šį kartą. Linkime visiems vajininkams daug 
pasisekimo gavime naujų skaitytojų.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. žukauskien, Newark, N. J................................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 
Philadelphijos Vajininkai ...................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................
J. Bakšys; Worcester, Mass..................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawn, Mass. . 
S. Puidokas, Rumford, Me.........................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn................
J. Blažioni.s—R. čiulada, 14>well, Mass. ..
J. Kazlauskas, Hartford, Conn..................

(Tąsa 5 puslapyje)
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pusėj, tai mūsų būtų nemažas laimėji
mas. Bet ji yra išdavikų rankose ir ge
ra dalis karo laivų gąli paklausyti išda
viko Betaino ir išstoti prieš mus, kiti 
patekti į Hitlerio ir Mussolinio rankas. 
Bet mūsų viltis yra ta’me, kad Franci jos 
liaudyj neužgeso laisvės troškimas. Mes 
manome, kad daugelis karo laivų ko- 
mandierių bus ištikimi laisvei ir jie at
liks viską, kad» savo laivus pervedus į 
Jungtinių Tautų pusę. Mes manome, kad 
didelė didžiuma francūzų jūreivių yra 
su mumis ir jie netarnaus aklai Jungti
nių Tautų priešams ir kartu Franci jos 
laisvės priešams.

Stalingrado Gynėjas 
Generolas Rodimcov

WK

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

Act of March 3, 1879.

“Keleivis” Šmeižia ir Meluoja
Mūsų dienraštis faktais įrodė, kad 

“Naujienos” melavo rašydamos, būk Sta
linas įsakė Raudonosios Armijos koman
dai sudeginti Stalingrade tiltus ir lai
vus, kad Raudonoji Armija negalėtų pa
sitraukti.

Pro-nacių “Keleivis” (No. 46) pasi
didžiuoja, kad ir jis tą pat melą rašė ir 
vėl pakartoja: “...Sovietų karo vadovybė 
įsakiusi sunaikinti Stalingrado tiltus, 
kad miesto gynėjai negalėtų iš pozicijų 
pasitraukti.”

Bet to “Keleivio” Michelsonui negana; 
jis dar daugiau meluoja, kada rašo, būk 
Stalingrade buvo tiltai per Volgą, pa
reikšdamas: “...da prie caro valdžios 
Caricinas turėjo neblogą tiltą, kuriuo 
net ir gelžkelis ėjo iš Ekaterinoslavo į 
Astrachanę.”

Tai “Keleivio” Maikio išmislas, nes 
prie caro valdžios iš Ekaterinoslavo, 
dabartinio Dniepropetrovsko, gelžkelis 
ėjo tik iki Stalingrado (Caricino), kuris 
yra vakarinėj Volgos pusėj ir ten jis 
baigėsi. Nei tada, nei prieš šį karą jokio 
gelžkelio nebuvo iš Stalingrado (Carici
no) į Astrachanių. Astrachaniaus mies
tas buvo ir yra gelžkeliu sujungtas ne 
su Stalingradu, bet su Saratovu ir Ural- 
sko gelžkeliu linija. Pirm šio _ karo ir 
jau karo sąlygose Sovietų vyriausybė 
Astrachanių sujungė natlfa gelžkelio li
nija iš pietų pusės Kaspijos Jūros pa
kraščiu su Machač-Kale.

Nebūtų didelės svarbos Amerikos 
žmonėms dėl Stalingrado tiltų ir jo gelž- 
kelių, bet “Naujienų” ir “Keleivio” Hit
lerio propagandistai išgalvoja vieną me
lą po kito, kad tik kaip nors niekinti So
vietų Sąjungos vyriausybę, Raudonąją 
Armiją ir josios komandą.

Jie iš figuratyvio pareiškimo apie tai, 
kad nėra kelio pasitraukimui, išgalvojo 
pasaką, apie sudegintus tiltus ir laivus, 
o dabar iš kailio neriasi, kad kaip nors 
tą melą išteisinus naujais melais ir fab
rikacijomis. Tikslo nepasieks, nes kiek
vienas jų išstojimas vis aiškiau parodo 
jų goebbelišką veidą.

Apie F r and jos Laivyną
Rašant šiuos žodžius, tik tiek težino

me, kad dalis Franci jos karo laivyno vis 
yra kaip kokiuose rūkuose. Tragiškas li
kimas patiko pačią Franci ją, tas pats at
sitiko ir su jos laivynu.

Kada išdavikai, Petainas ir kiti, pasi
davė Hitleriui, tai didelė Franci jos karo 
laivų dalis pabėgo į Angliją, kad vesti 
tolimesnę kovą už Franci jos laisvę. Da
lis karo laivų pateko į Hitlerio rankas, 
ypatingai baigiami statyti. Dalis pasili
ko Vichy išdavikų žinioj.

Vichy Francijos žinioj buvo šarvuotis 
“Jean Bart”, 35,000 tonų įtalpos, naujas 
ir labai galingas, kuris'dabar jau, rodosi, 
sudegė Casablancos prieplaukoj nuo 
Amerikos bombų ir karo laivų ugnies. 
Vichy rankose buvo dar du galingi nau
ji šarvuočiai “Dunkerque” ir “Stras

burg” po 26,000 tonų ir senesnis šarvuo
tis “Provence”, 22,000 Jonų.

Vichy rankose buvo 13 kruizerįų, jų 
tarpe “Toulon”, “Algerie,” “Dupleix” ir 
“Foch” po 10,000 tonų ir ginkluoti 8-nių 
colių kanuolių gerklėmis. Kruizeriai “La 
Galissoniere”, “Jean de Vienne,” po 7,- 
500 tonų ir kiti.

Vichy išdavikų rankose yra 40 ar 50 
naikintojų, kurių tarpe nemažas skai
čius “Tigrie,” “Aigle” rūšies, galingi ir 
moderniški. Vichy ponai turi tarpe 50 
ar 60 submarinų, kurių nemažas skaičius 
yra nauji ir moderniški. Turi ir kitokių 
mažesnių karo laivų.

Jeįgu ši jėga būtų Jungtinių Tautų

18-kos ir 19-kos Metų 
Amžiaus Kariai

Pagaliau abu Jungtinių Valstijų kon
greso butai priėmė bilių, reikalaujantį, 
kad 18-kos ir 19-kos metų amžiaus vy
rai būtų verstinai imami į kariuomenę. 
Prezidentui po bilium pasirašius, jis pa
tapo įstatymu.

Šis įstatymas turėjo būti padarytas 
anksčiau—tuomet, kada buvo pravestas 
įstatymas, reikalaująs versti visus, se
nesnio amžiaus vyrus į kariuomenę. Bet 
dėl tam tikrų politikavimų, pataikavimo 
“publikai,” nei kongresmanai, nei sena
toriai to nepadarė.

Bet štai, prezidentas Rooseveltas iš
vyksta pavažinėti ir pasižvalgyti po ša
lį, kad geriau susipažinti su mūsų ka
riuomene, kad pamatyti mūsų karo pra
mones. Be to, jis gauna žinių iš atsa- 
komingų kariuomenės vadų apie kariuo
menės stovį. Ir jis mato, jog tos kariuo
menės divizijos, kuriose dominuoja vy
rai 23 metų amžiaus, yra kur kas ge
resnės mūšiams, negu tos, kuriose domi
nuoja vyrai 33 metų amžiaus. Kitais žo
džiais, amžius kariuomenėje reiškia la
bai daug. Senesnio amžiaus vyrai gali 
gerai eiti tam tikras pareigas, bet jie 
negali atlikti fronte tų žygių, kuriuos at
lieka jaunesniojo amžiaus vyrai. Tuomet 
prezidentas pareikalavo kongreso pra
vesti įstatymą, kad būtų imami ir po 
18-19-kos metų amžiaus vyrai.

Žemesnysis butas tatai padarė greit 
be jokių dvejojimų. Bet senate atsirado 
politikierių, kurie skelbė, būk, esą, ne
galima jaunų vyrų greit statyti frontan, 
jie esą per jauni. Todėl prie bendro įsta
tymo jie buvo prikergę priedą, būtent, 
kad 18-19-kos metų amžiaus vyrai, paim
ti į kariuomenę, neturi būti siunčiami į 
frontą pirmiau metų laiko. Kam tie po
litikieriai šitaip darė? Ogi tam, kad 
artinosi lapkričio 3d. — rinkimai.

Sunku ir beįsivaizduoti, kas būtų, jei 
su tokiu “pataisymu” tasai įstatymas -į 
būtų buvęs priimtas. Tuomet preziden
tas pareiškė, kad jis vetuos, atmes tokį 
įstatymą, nes jis surištų kariuomenės 
vadams rankas, jis patį dalyką tik su
painiotų.

Pagaliau praėjo rinkimai. Dar dau
giau: atidarytas Šiaurės Afrikoje fron
tas. Žmonių ūpas pasikeitė. Na, ir tie 
politikieriai turėjo savo “pataisymą” at
siimti. Viskas praėjo, kaip prezidentas 
norėjo, nors pavėluotai.

Dabar, vadinasi, bus imami paminėto
jo amžiaus vyrai į kariuomenę. Kelios 
dešimtys tūkstančių, beje, to amžiaus 
jaunų vyrų jau savanoriai įstojo į ka
riuomenę. Tas viskas sustiprins mūsų 
kariuomenę.

Tiesa, mes buvome įpratę 18 ir 19 m. 
amžiaus vaikinus vaikais vadinti, bet jie, 
matyt, nenori to titulo. Gali juos vai
kais vadinti tuomet, kai gyvename tai
koje, bet karo metu, jie nori būti vyrais . 
ir ginti savo kraštą taip lygiai, kaip 25, 
30, 35, 40 ir 45 metų amžiaus vyrai.

Mes esame tikri, kad jaunieji mūsų 
vaikinai, pašaukti šventon kovon prieš 
bestijiškąjį fašizmą, parodys, ką jie ga-

Egipte Sunaikino 60,000 Priešų
Londone apskaitliuoja, kad dabartinėj 

Anglijos atakoj prieš Italijos ir Vokie
tijos jėgas Egipte jau sunaikinta 34,000 
vokiečių ir 25,000, italų, tai yra, užmuš
ta, sužeista ir suimta. Ištisos Mussolinio 
divizijos apsuptos, kurios turės pasiduo
ti. Visas Egiptas jau apvalytas nuo 
priešo jėgų.

Šiuo žodžius rašant; atrodo, kad gene
rolo Rommelio jėgos skubinasi atgal į 
Tripolį.

Stalingradas ir jo gynė
jai per amžius bus minimi 
laisvos žmonijos, nes ten 
1942 metais liko sulaužyta 
Hitlerio galybė, nes ten bu
vo ištaškyti nacių planai.

Stalingrado didvyriškom 
kovom vadovauja jaunas 
Sovietų Sąjungos genero
las - majoras Rodimcovas, 
apie kurį Mr. John Gibbons 
pareiškia sekamu daviniu.

Generolas - majoras Ro
dimcovas y fa tik 36-šių 
metų amžiaus, gal būt, vie
nas iš jauniausių Raudono
sios Armijos generolų, ku
rie užima taip atsakomingą1 
vietą, bet jo plaukai jau’ 
pabalę, kas rodo ilgą ir aty- 
dų karo reikalų studijavi-1 

i mą.
Generolas - majoras Ro-! 

dimeovas jau ne pirmu kar-! 
tu susitinka su budeliais: 

Į hitlerininkais ir fašistais. 
■Pirmu kartu jis su jais j 
I kardą sukryžiavo j o didvy-' 
! riškoj Ispanijos liaudies ko-i

vo trys gvardiečių pulkai | Ebro, Dniepro, Dono ir 
perkelti Stalingrado pusėn, Volgos sumaišė Hitlerio ir 
tai jie metėsi į kovas prieš jo štabo planus.
nacius. Prasidėjo žiauriau- Generolas - majoras Ro- 
sios kovos durtuvais, kurios dimeovas yra mylimas rau- 
baigėsi generolo Rodimcovo donarmiečių ir politinių 
gvardiečių pilnu laimėjimu, veikėjų. Generolas Rodim- 

Nuo to laiko generolas - covas yra tikras liaudies 
majoras Rodimcovas vado- sūnus, ištikimas savo parti- 
vauja Stalingrado didvyriš- jai, valdžiai ir kraštui. To- 
koms kovoms. Jis niekais kius žmones, kaip maršalas 
pavertė specialius Hitlerio 
įsakymus paimti miestą, jis 
su kovingais gvardiečiais 
niekais pavertė geriausių lionus visuomenės veikėjų 
Hitlerio armijos jėgų pas- v‘.
tangas paimti miestą. Tas'jungos tvarka, 
didvyris Madrido, Jarame,

r

kyklą, kurią jis baigė jau
nesniu leitenantu.

1936 metais Rodimcovas 
buvo
laipsnį y ir nuvykęs į Ispa
niją. Tuo laiku fašistai pra
dėjo ant Ispanijps respubli
kos puolimą. Dabartinis ge
nerolas Rodimcovas ir Sta
lingrado gynėjas tais lai
kais kapitono laipsnyje me
tėsi su visa energija Ispa
nijos Respublikos pagalbai 
ir organizavo liaudiečius 
prieš Vokietijos, Italijos ir 
Ispanijos fašistus.

Generolas Rodimcov da- kiai seka 
lyvavo generolo Lister’io reikalus, 
brigadoj kovose prie Mad-imai jau ir taip sunkios iš- Širdingai dėkojame vi- 
rido, Guadalajara, Brunet- laidos dar pasunkėja. Tą siems aukotojams už taip

pasiekęs kapitono
simas Timošenko, genero
las Žukovas, generolas Ro- 
dimeovas, tūkstančius ir mi-

išauklėjo laisva Sovietų Są-

D. M. š.

Supranta Reikalą
“Laisvės” patriotai pui- kas, New London, Conn.; 

savo dienraščio Chas. Daukšas, B’klyn, N. 
Artinantis žie- Y.

Širdingai dėkojame 4

te, Ebro upės ir kitur. Grį- 
j žus jam iš Ispanijos jis bu- 
• vo apdovanotas Raudono- 
' sios žvaigždės ordinu už 
1 drąsą. Į v

Po to jis įstojo į Raudo
nosios Armijos generalio 

■ štabo Akademiją, kurią 
voj prie Madrido dar 1936 \ baigė. 1940 metais su majo- 

A • 1 ro laipsniu. Kada Hitleris
! u •«. - užpuolė ant Sovietų Sąjun-Generolas Rodimcovas gi-, į jig komandavo\iĮnaln 

me 1906 metais valstiečio; i? r- 
šeimoj viename Volgos so-P 
džiuje, kuris vadinasi Šar-j . Nuo pat Hitlerio užpuo- 
lyk, čkalovo rajone. Jo vai- i limo generolas - majoras 
kystės gyvenimas buvo ti- Rodimcovas yra . kovose, 
piškas caristinės Rusijos1 Rudenį, 1941 metais, jis iš- 
valstiečių vaikų gyvenimas! taškė Hitlerio geriausią “S. 
— dažnai jam prisieidavo■ S.” pulką Kijevo srityje, 
badauti, prastai apsirengęs, i Ęelis kartus priešai buvo 
bet mokytis buvo pramušta apsupę jo pulką, bet jis 
galva. (rasdavo galimybę išvesti jį

Jaunystėj., patiko jį dar(^ pavojaus.
didelė nelaimė, kada 1919 Pereitą žiemą generolas 
metais, laike užsienio Inter- Rodimcovas vadovavo Rau- 
vencijos prieš Sovietų Są- donosios Armijos kovoms 
jungą, rusai baltagvardie- Doneco Baseiną, kur buvo 
čiai suėmė jo tėvą už re- ištaškytos kelios Hitlerio 
voliucinį veikimą ir taip divizijos, šių metų pavasa- 
baisiai sumušė, kad tėvas No Raudonosios Armijos 
mirė. ■ ofensyve Charkovo srityje

Jaunas Rodimcovas vi-> vėl pasižymėjo Už tas 
Isaip gelbėjo motinai ap.! kovas jis-buvo apdovanotas 
dirbti nedidelį žemės plotą, kenmo -11 Sovietų
kad maitinus šeimyną. So
vietų Respublika laimėjo ir 
prasidėjo laisvesnis gyveni
mas.

1924 metais jis buvo pa- 
. šauktas į Raudonosios Ar
mijos eiles. Du metus iš
tarnavo kareiviu. Baigęs 
tarnystę armijoj, jis sava- 

| noriu pasiliko jos eilėse. Ir 
čia prasidėjo jo platesnis 
militaris mokinimasis ir ki
limas. Skaitė jis knygas 
militariais klausimais rusų 
ir anglų kalboj. Jo gabumai 
atkreipė atydą armijos va
dovystės ir jis buvo pasiųs
tas į Kremliaus Karinę Mo

Sąjungos didvyrio vardu.
Kada Hitleris nutaikė mi- 

liono armiją su tūkstančiais 
tankų ir lėktuvų prieš Sta
lingradą, tai rugsėjo mėne
sį generolas - majoras Ro

gražiai įmato toliau re- gražią paramą savo dien- 
giantieji žmonės ir teikia; raščiui. 
dienraščiui paramą.

U. Andrulienė, iš Chica-Į 
I gos, prisiuntė nuo savęs už 
prenumeratą $6 ir nuo Dr. 
Butkaus už prenumeratą' 
$6 ir $4 auką “Laisvei.”

Atsilankę į “Laisvės” 
koncertą P. Puodis iš Phi
ladelphia, Pa., užsimokėjo1 
UŽ L. prenumeratą UŽ 2 į0li. Programa bus irgi suda- 
metus $12.00 ir paaukojo ryta iš vietinių, tolimų ir arti- 
dienraščiui į Popieros Fon- mų miestų, šis bankietas yra 
dą $3.00. ketvirtas metinis. Kurie daly-

Mrs. R. Vaitkus, iš Hart- l’ereituose trijuose ban- 
- -kietuose, perkasi tikietus ir 

platina tarpe savo draugų šio 
bankieto. Sako, kad tikietai 
platinasi gerai. Kadangi šis 

Sa“ bankietas bus su koncertu ir 
kadangi koncerto dalyviai vi- 

! siems gerai žinomi, bet jau se
niai matyti ir girdėti, tai tikie- 

Mi- tai dar smarkiau parsiduoda.
Koncertinė programa bus 

puiki. Ją išpildys sekamos me
no spėkas: Wilkes Barre Ly
ros Choro Kvartetas, po va
dovybe V, Radišauskaitės. Tai 

'naujas, stiprus kvartetas, susi-

Conn.; V. Krasnickas, Wa- ninku — G. Surdokas, V. Gri- 
terbury, Conn.; Marijona gaitis, A. Grigaitiene ir jos se- 
Juškienč, Bloomfield, šutė M. Kaspariūtė. Solos: O. 
Conn.; Chas. Greens, Cliff- Zdaniūtė-Roman iš Chicagos ir 
side, N. J.; M. Paplausky, i S. Kuzmickas iš Shenandoah. 
Hudson, Mass.-; A. Sheiris, Duetai: seserys Zdaniūtės iš 
New Kensington, Pa.; Pr. Chicagos ir O. Zdaniūtė ir S. 
Jocius, Union City, N. J.; Kuzmickas.
A. Čekanauskas, _ Spring- Kitas kvartetas bus tikra 

Jis susidarys iš 
!, Tenn.; Shenandoah, Brooklyno ir 
Woodside, Chicagos. Jame dalyvaus S.

N. Y.; A. Mikalausky, Kuzmickas, P. Grabauskas ir 
Rockford, Ill.; Kaz. Balčiu- seserys Zdaniūtės. Tai dar ne 
nas, Brooklyn, N. 'Y.; F. į viskas. Visi dainininkai suda- 
Terepas, Waterbury, Conn.; rys vieną grupę po vadovyste

> (Juden), kuri 
Conn.; M. tepliaus- Pažadėjo atsivežti iš Chicagos 

kelias naujas dainas.
šis yra pakvietimas tolimes

nių kolonijų draugams, kad 
jie dalyvautų šiame bankiete 
ir koncerte, 
užsisakyti iš 
gerai žinoti, 
kės gaminti.

Gautas laiškas iš Eastono. 
Rašo draugai Stankai, kad jie 

jeigu oro sąlygos 
ir dalyvaus mūsų

“Laisves” Administracija.

Wilkes-Barre. Pa.
Liet. Darb. Susivienijimo 10 

■Apskričio bankietas lapkr. 22 
dieną, visais atžvilgiais atro
do, bus pasekmingas. Svečiai 

į rengiasi dalyvauti iš arti ir

Mrs. R. Vaitkus, iš Hart
ford, Conn., aukojo $2.50 į' 
Popieros Fondą ir per A. 
Lipčių, nuo Literatūros 
Draugijos 6-to Apskr. 
vome auką $2’.5O.

Po $2.00 Aukojo:
J. Galinskas, Detroit, 

chigan; Ig. Liužinas, John
son City, N. Y.; J. Vaszkis, 
Quincy, Mass, ir Jonas Ra
gauskas, Shelton, Conn.

Po $1.00 Aukojo:
. iiciujcto, diipiuo nvdiividdj

K. Rymas, Bridgeport, je(^a gerai išlavintų daini-

dimeovas su savo jėgomis1 field, Ill.; Corporal Frank naujanybė. 
pribuvo pačiame kritiškiau- i Yak'štis, Nashville, 
šiame Stalingradui momen-! Pranas Cvirka, Woodside, Chicagos.
te. Ir daugelis mano, kad 
generolo - majoro Rodim- 
covo sugabumas ir strate
gija išgelbėjo miestą iš Hit
lerio rankų. Jo divizija tie
siai persikėlė iš rytų pusės 
per Volgą. Priešo lėktuvai 
puolė geperolo Rodimcovo 
gvardiečius. Kada jau bu

W. Marcinkevičius, Nauga-|D.Zdaniūtės 
tuck,

Prašome tikietus 
anksto, nes būtų 
kiek maisto rei-

užsakyta radijo or 
patenkins visuj

Pagelbėkit savo tautai pirkda 
mi bonus ir štampas

atvažiuos, 
pavėlins, 
bankiete.

Šokiams
kestra, kuri 
šokėjus.

LDS 1 O-tas Apskritys pinigų 
ižde nelaiko, bet išaukoja ge
riems tikslams. Todėl visi 
LDS nariai ir draugai yra šir
dingai kviečiami dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

I

Vakarų Afrikos kariai gabenami link Ac eros, Britų Vakarinės Afrikos, kur jie pa
siryžę ginti savo kraštą nuo fašistinės Ašies, Daug negrų-afrikiečių stoja į kariuo
menę.
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Klemenso Perjės Mirtis
ANDREJUS UPITS •••••• 11 — 16 — 41

Jis stovėjo išėjęs į savo namelio prie
angį. Birželio šeštoji, jau priešpietį oras 
troškinančiai karštas. Senasis- švarkas 
paprastai užmestas ant pečių, po juo 
matomi gerokai apvalkioti marškiniai. 
Kepurės jis neturėjo, didoka plikė, su 
žilų plaukų vainikėliu apsukui, spindėjo, 
kaip klijais ištepta.

Saulės spinduliai spigino tuščią gatvę. 
Antroje pusėje, gatvės sankryžoje, ma
tomas merijos kampas. Kiek tolėliau 
dribso sugriautos barikados galas. Tai 
viena iš paskutinių, gegužės dvidešimt 
šeštą atakuotų, barikadų. Riogso apvers
ti ratai, veidrodinės spintos ir lakiruotų 
durų liekanos. Klemensas Perjė žiūrėjo 
ir šypsojosi. Puikiai pataikiusi versa- 
liečių granata! Dar net po dvidešimt aš
tuntos ten matėsi keturi insurgentų la
vonai.

Kitoj gatvės pusėj tyliai prasivėrė 
langas. Madam Lyzander atsargiai iš
kišo galvą. Apsidairė į abi puses, pas
kui pažvelgė tiesiai ir pamojo ponui 
Perjė.

— Labas rytas, pone Perjė. Ar vėl ką 
nors veža? .— Ji kalbėjo tarsi bijoda
ma, kad kas nenugirstų. Ponas Perjė 
ėmė šypsotis dar nuoširdžiau.

—Šįryt neteko matyti. Jau mažai jų 
besugaunama. Išlakstė kaip kiškiai iš 
kopūstdaržio mūsų narsieji didvyriai. 
Argi neverta pasijuokti, madam Lyzan
der?

— Ar išprotėjote, pone Perjė! Kaip 
jūs dar galite juoktis! Taip baisu!... 
Man tos patrankos dar dabar tebeplėšia 
ausis. Naktimis aš galvą slepiu po pa
galvės, bet ir tai negaliu užmigti. Taip 
dažnai jie dar šaudo...

Ji nespėjo baigti sakinio. Suriko ir 
pritūpė už palangės. Kažkur tolokai 
sutarškėjo salvė. Po to dar trys-keturi 
šūviai ir dar du atskirai. Ponas Perjė 
stengėsi parodyti, kad jam tai nedaro nė 
mažiausio įspūdžio. Nulipo laipteliais į 
gatvę ir, ranką pakėlęs virš akių, nusi
manančiai žiūrėjo.

Madam Lyzander po valandėlės, dar 
baukštesnė, vėl išsilenkė.

— Ką jie ten šaudo? Kas tai galėtų 
būti?

Ponas Perjė žiūrėjo dar valandėlę, 
kad madam Lyzander geriau įsitikintų 
jo nusimanymu.

— Aš manau, kad tai už Belvilio gat
vės kampo. Ten kaip tik yra karo lauko 
teismas, ir ten pat, sode, tuos šunis šau
do ir užkasa. Vakar nuėjau, norėjosi pa
sižiūrėti, bet kur ten prieisi. Prie gele
žinės tvoros žiūrovai limpa būriais. Kai 
kurie iš namų pasiima buterbrodus ir 
pasilieka per naktį, kad iš ryto ko gero 
nepavėluotų.

Madam Lyzander kraipė galvą.
— Neduok Dieve, kaip tai baisu! Aš 

negaliu kraujo matyti...
— Kaip? Bet juk tai jų, tų latrų, 

kraujas! O ką jie darė, tie šunys? Argi 
jie be jokio teismo nešaudė belaisvių? 
Ar jie nenorėjo mus visus išmarinti ba
du ir išnaikinti? Ar žinote, madam, juos 
vedant pro šalį, mane visada ima noras 
prieiti ir smogti peiliu, kad vienas jų 
čia pat, prie mano lango, liktų begulįs ir 
kad musės jį ėstų, kaip padvėsusį katiną.

Madam atsiduso.
— Žmonės dabar pasidarė tokie ne

gailestingi. Argi jie visi taip jau nusi
kaltę. Kai kurie šiaip, atsitiktinai, bus 
įsipainioję.

— Be įrodymų nė vieno nepasmerkia. 
Kiekvieno kaltė kuo puikiausiai ištiria
ma. Išnaikinti juos reikia, tuos kultū
ros ir kiekvieno doro piliečio priešus... 
Ar jūs neskaitote “Figaro?” Palaukit, 
aš tuoj tamstai atnešiu...

Jis jbėgo į namus ir netrukus grįžo 
laikraščiu nešinas.

— Štai, pasiklausykit, ką pasakė pats 
Tjėras tautos susirinkime gegužės dvi
dešimt antrą dieną: — “Teisybė, žmo
niškumas, tvarka ir civilizacija vėl nu
galėjo... -Bet mūsų vaikų ir valstybės 
ateitis reikalauja griežtumo iki galo. 
Šie žmonės žudė ir vogė vien iš pamėgi
mo. Pagaliau jie mūsų rankose — nejau 
mes jiems tarsim: Pasigailėjimas! Tos 
bjaurios moterys peiliais skerdė mūsų 
karininkus. Dabar jos mūsų rankose — 
nejau mes joms tarsim: pasigailėji
mas !... Kas gi, pagaliau, yra toks in
surgentas? Plėšrus žvėris, daugiau nie
ko. Pirmyn, visi dorieji žmonės! Drą
siau! Dar vieną, paskutinį, smūgį, kad 
visiems laikams išnaikintume tuos de

mokratinius ir internacionalius valka
tas !”

Ponas Perjė trenkė kumščiu į laikraš
čio lapą.

— Girdėjote, madam, ką rašo! Ir tai 
dar ne viskas! Gaila, kad tamsta taip 
maža domiesi laikraščiais ir literatūra. 
Aš neseniai išskaičiau gražų sakinį: — 
Dabar, kai federalistų teismas eina pil
nu tempu, peilius reiktų prikaustyti bu
deliams prie rankų... Kaip tamstai tai 
patinka, madam? Ir mūsų garsusis Diu
ma — sūnus! Jis, sako, rašąs taip va
dinamųjų revoliucionierių zoologiją ir 
pastebįs, kad jų patelės primenančios 
mirusias moteris: Ir Alfonsas Dode ir 
Ernstas Dode, ir Klareti, ir Sardu ir 
Medesas! Visi kaip vienas, tie garsieji 
tėvynės sūnūs ir patriotai stoja už Tje- 
rą, Mak-Mahoną ir Galifę.

Madam Lyzander vėl atsiduso.
— Aš tik norėčiau naktimis vėl ramiai 

miegoti. Ir rytais, kad galėčiau vėl lan
gą atsidaryti. Tos nelemtos musės len
da pro visas skyles vidun ir viską api- 
bjaurioja. Vakar, žiūriu, mano omletas 
dvokia dvėseliena, turėjau išmesti. Iš 
lauko skverbiasi nepakenčiama smar
vė...

Ponas Perjė pauostė orą.
— Taip, tai negerai. Bet tai pareina 

nuo to, kad jie čia pat juos užkasė. Ber
no kavinės sodely, sako, esą jų per du 
šimtu. Jeigu tamsta nueitum iki ponios 
Šamforienės kepurių magazino ir įei
tum pro vartus į kiemą, tai galėtum pa
matyti. Vieno ranka, kito koja kyšo. 
Mat, pro kaštanų šaknis negalėjo pa
kankamai giliai įkasti;

Jis nutilo ir pasitraukė prieangiu. Iš 
Monmartro pusės kažkas važiavo. Pra
važiavo omnibusą primenąs vežimas, 
traukiamas didelio lieso arklio. Jo prie
šaky bėgo nudriskusi, pajuodavusi, basa 
žmogysta. Kita, panaši, tik apsiavusi ir 
kastuvą nešina, ėjo greta vežimo.. Įkan
din sekė du kareiviai su karabinais. Ve
žimas buvo apklotas kažkokiais skarma
lais, bet po jų drebėjo kažkas panašaus 
į tirštą, sutraiškytą masę.

Ponas Perjė žiūrėjo, kol vežimas din
go už merijos kampo.

— Matote, ponia. Dabar juos jau pra
deda rankioti, ir blogas kvapas netru
kus pranyks. Tūkstantis žmonių dirba 
su kastuvais Per-Lašezo ir Monparnaso 
kapinėse. Monso parke, ties invalidų rū
mais, lietus buvo išplovęs visas duobes, 
ir jie ten saulėje kepė, kaip silkės kep
tuve. Iš Šomonos tvenkinių buvo ištrauk
ta trys šimtai lavonų, kurie ten pat puvo 
visą savaitę. Net nosį užsiėmus, ten pra
eiti nebuvo galima. Vakar aš visą maktį 
stebėjau pašvaistę virš miesto ir maniau, 
kad prakeiktieji insurgentai ir vėl degi
na. Bet paaiškėjo, kad ten sukrautas 
laužas, ir, žibalu aplaisčius, deginamos 
tos maitos. Sant-Antuano priemiesty 
juos verčia į jų pačių iškastus apkasus, 
kitur net į šulinius. Žirardenas apie tai 
parašęs: — Niekis, epidemijų nėra ko 
bijoti. Nešvarus kraujas — nebloga trą
ša mūsų artojo vagai... Taigi, madam 
Lyzander. Tamsta su savo panelėm ir 
vėl galėsi siūti prie atdaro lango ir šyp
sotis praeinantiems karininkams.

— Duok dieve. Klarisa jau vakar bu
vo atėjusi. Mes laukiam klijenčių. Ža- 
netės dar nėra. Aš netikiu, bet Klarisa 

unijos nariai įsteigė mūsą kariams Canteeną, kur traktuojami ly
giai visokią rasią kariai; unijos scenos mėgėjai lošia jiems veikaliukus.

tvirtina, kad ji susidėjusi su revoliucio
nieriais ir klaidžiojanti Bulonės miškuo
se.

— Visai galimas daiktas, visai gali
mas! Užvakar, keliaudamas į Versalį, 
ties Lamijete aš kaip tik tokias mačiau. 
Net visas tris. Jos buvo surištos virve, 
nuogom krūtinėm, purvais ir krauju ap
skretusios. Sako, buvusios su jais už ba
rikadų. Pamišo jos visos, ar ką...

— Bet kodėl, ponas Perjė, tamsta sa
vo krautuvės neatidarai?

Ponas Perjė atsigręžė. Baltoje sienoje 
mėlynom raidėm išpiešta krautuvės iš
kaba: Vynai, likeriai, vaisiai, skanės
tai. .. Tas, savotiškai liūdną įspūdį da
rąs, parašas styrojo virš abejų, langinė
mis uždarinėtų, langų. Ponas Perjė vėl 
išėjo į gatvę..

— Aš šįryt atsikėliau jau šeštą valan
dą ir ruošiausi atidaryti. Bet vėl susi
laikiau. Pirmiausia, aš dabar esu visiš
kai vienas. Tamsta žinote, mano Liusje- 
nas nuėjo su insurgentais. O gal ir čia 
pat kur nors slapstosi. Ką jie man dabar 
galėtų padaryti, bet vis dėlto... Jei atei
na ir prašo, ką aš už jį galiu atsakyti? 
Ar aš, apskritai, turiu už jį atsakyti? Nė 
giminė, nė pažįstamas... O antra, man 
rūpi Ogistas. Jis buvo Versaly, tai aš 
aiškiai žinau. Dabar jie visi mieste, bet 
jis vis dar negrįžta. Jeigu ir jis būtų 
mieste, tai jis neleistų man delsti.

—Ak, nesirūpinkite perdaug. Jie daug 
darbo turi ir užmiesty. Ogistas buvo ge
ras sūnus, bet ir šaunus kareivis. Galit 
juo pasitikėti, bent tuziną revoliucionie
rių jis bus sudorojęs.

Pono Perjės veidas vėl prašvito.
— Tuo aš neabejoju. Su tamsta vi

suomet malonu pasikalbėti, madam Ly
zander. O gal tamsta būtum tokia ma
loni ir po pietų, apie penktą, užsuktum 
pas mane? Turiu rūsyje paslėpto seno 
bordo ir olandiškų biskvitų...

Madam Lyzander nespėjo atsakyti nė 
taip, nė ne. Ponas Perjė vikriai įšoko 
prieangiu. Iš už merijos kampo pasiro
dė greit prisiartinantis būrys.

Jį sudarė šeši gusarai, išsirikiavę 
dviem eilėm, su šautuvais ir durtuvais. 
Įkandin baltu žirgu jojo karininkas, 
mojuodamas odiniu rimbu. Šalia jo ėjo 
dar du civiliai. Jie visi lydėjo penkis nu
driskusius, pajuodusius vyrus. Dviejų iš 
jų buvo žilos barzdos, tačiau vienas tarp 
jų buvo ir kokios penkiolikos metų ber
niukas. Jis, atrodė, neseniai buvo ver
kęs, ašaros, sumišusios su purvais, išrai
žė veidą dvylomis vagomis. Jis kūkčiojo, 
lyg trokšdamas. Vienas žilabarzdžių de
šine ranka laikė prie krūtinės prispaus
tą kairiąją. Rankovė buvo pilna kraujo, 
kuris tarpais tiršta srove išsiliedavo ant 
mėlynos palaidinės ir kelnių. Akys, vi
sai įgriuvusios tamsiose duobėse, burna 
skausmo iškreipta. Likusieji trys gero
kai svirduliavo, saugodamiesi nepakišt 
kojos po arklio pasagų, bet galvas jie 
laikė aukštai.

Karininkas kalbėjosi su civiliais. Jie 
prajojo pono Perjės nepastebėję. O šis 
buvo įžiūrėjęs, kad baltojo žirgo kojos 
virš kanopų dar raudonos. Dabar jis, 
tarsi pamišęs, mojavo poniai Lyzander.

— Tamsta matei, ką? Aš manau, kad 
jis jojo per Volterio aikštę. Ten visos 
duobės kraujo pilnos. Jie dirba be pasi
gailėjimo, mūsų šaunieji berniokai...

Ir išbėgęs į gatvės vidurį, kaip bandąs 
skristi antinas, jis suplasnojo abejom 
rankom ir netikru, spiegiančiu balsu 
ėmė rėkti:

— Tegyvuoja valdžia! Tegyvuoja Tjė
ras!

Tai sušukęs, jis tuoj įbėgo į savo na- 

mėlį, tarsi būtų ten ką pamiršęs ir da
bar skubėtų pasiimti. Jie nepastebėjo, 
kaip vienas civilių atsigręžė, sustojo, 
kažką pasakė kitiems, sugrįžo, perskaitė 
iškabą ir pažiūrėjo į praviras duris. Dar 
daugiau, jis pabandė atidaryti ir už
sklęstus vartus, matyt, norėdamas įsiti
kinti, ar namai ir iš kiemo neturi išėji
mo. Jam grįžtant, ponas Perjė vėl pasi
rodė duryse.

— E! Juk tai tu, Žonarai! Ko tu val
kiojies? Argi tavo mėsos ir žuvų krau
tuvė dar neatidaryta?

Ponas Perjė gerai žinojo, kad Žonaras 
dar balandžio mėnesį buvo federalistų 
centrinio komiteto tarnyboje, tarnavo 
viešojo saugumo skyriuje. Jis žinojo ir 
tai, kad tuo laiku, kai pasidavė Issi for
tas, Žonaras paskubėjo persimesti kiton 
pusėn ir dabar buvo vienas gabiausių ir 
uoliausių šnipų, gaudant revoliucionie
rius. Tačiau to ponas Perjė nė nemanė 
jam priminti. Taip pat jis nepriminė ir 
to, kad jis ką tik matė Žonarą varan
tį suimtuosius insurgentus. Jam buvo 
truputį keista, kad Žonaras, vidury gat
vės. stovėdamas, kažkaip skersai žiūrėjo, 
tarsi pono Perjės visai nepažindamas.

— O gal užsuksi? Pas mane, rūsy, dar 
užsilikę seno bordo ir olandiškų biskvi
tų...

Bet Žonaras, pažiūrėjęs, pasisuko ir, 
nė žodžio netaręs, nuėjo.

Ponas Perjė maskatavo rankomis ir 
murmėjo:

— Aš čia turiu dar šio to... Paslė
piau nuo tų šunų... Nieko jie iš manęs 
negavo. Visada aš buvau valdžios ir 
tvarkos šalininkas...

Žonaras dingo už gatvės kampo. Ma
dam Lyzander savo langą jau buvo užsi
dariusi. Ponas Perjė, nieko nebesuvok- 
damas, grįžo į savo namelio prieangį.

Jis buvo sumišęs, truputį net jaudino
si. Kodėl tas Žonaras taip keistai el
giasi? Argi jis, Klemensas Perjė, nebuvo 
tvarkingas pilietis, ar jis nebuvo vienas 
iš pirmųjų, sveikinusių valdžios kariuo
menę prie Sen-Klu vartų ?... Ko gi, pa
galiau, tas šantažistas ir spekuliantas 
riečia nosį? Invalidų prieglaudai anks
čiau tiekdavo supuvusias žuvis...

Ponas Perjė atrakino krautuvę. Pro 
langinėse išpjautas širdis į patalpą pa
teko šiek tiek šviesos. Už stalo prieblan
doje riogsojo apytuštės lentynos. Tikru
moje, ponui Perjė čia nebuvo kas veikti. 
Bet jis nežinojo, ko griebtis. Mėgino 
tvarkyti senas konservų skardines, pra
dėjusius pūti apelsinus ir suglamžyto 
popieriaus skutus.

Ligi tol šviesa skverbėsi ir pro atda
ras duris. Dabar staiga sutemo. Pasigir
do net kažkas panašaus į žingsniūs. Po
nas Perjė atsigręžė. Duryse dunksojo 
keli tamsūs siluetai. Jis pasilenkė, kad 
geriau įsižiūrėtų, ir sustingo.Aiškiai pa
matė į save atkreiptus keturis durtuvus.

— Rankas nuleisti! Ramiai 1 Išeiti!
Balsas girgždėjo, kaip surūdijusi ge

ležis. Nebuvo ko nė manyti neklausyti 
įsakymo. Ponas Perjė jau slinko pirmyn, 
instinktyviai vykdydamas įsakymą, net 
galvos nebandydamas pakelti.

Koridoriuje jį apsupo keturi, raudo
nom kelnėm apsivilkę, kareiviai ir penk
tasis civilis.

— Klemensas Perjė?
—■ Taip, tai aš. Mane čia kiekvienas...
— Tylėt! Atsakinėti į klausimus. Vy

no ir vaisių krautuvės savininkas?
— Ir skanėstų. Iškaboje galima ma

tyti.
— Kodėl jūsų krautuvė dar uždara?
Į šį klausimą ponui Perjė nelengva 

buvo tuojau atsakyti. Jis savo įpročiu 
norėjo pasikasyti užausį, bet sunki šau
tuvo buožė ranką bematant nutrenkė že
myn.

— Sakyta — nejudėti! Jei jis dar kar
tą bandys — su durtuvu! Su šiais gyvu
liais elgtis be ceremonijų!

Ponas Perjė netikėjo savo akims. Juk 
tai buvo Žonaras, jo senas pažįstamas. 
Jis čia dabar jį kamantinėjo, kaip sve
timą, kaip vieną iš jų! Jį knietė tai pa
sakyti, bet tos pilkos, truputį žvairuo
jančios, piktos akys privertė neprasižio
ti. O, be to, tie keturi durtuvai iš visų 
pusių.

Tardymas tęsėsi.
— Tamsta davei savo baldus sukilė

liams barikadas statyti?
— Jie paėmė mano komodą ir ranki

nius ratukus iš kiemo.
— Kur tamstos sūnus?
Ponas Perjė išsitiesė visu ūgiu.
— Tai jūs geriau turite žinoti. Mano 

sūnus tarnauja valdžios kariuomenėje. 
Kur jūs patys jį padėjote? Aš jo jau se
niai laukiu.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 7 dieną buvo reng

tas didelis apvaikščiojimas ar
ba pagerbimas išėjusių armijon 
50 jaunuolių iš vieno bloko. 
Visi tie vaikai mums būnant 
štore užaugo j vyrus ir dabar 
liko šalies gynėjais. Yra kelin
tas šeimų, kurios jau turi po 
du, tris ir net keturis sūnus 
armijoje.

Aš noriu pabrėžti, kaip jau
nuoliai buvo .susiorganizavę. 
Lapkričio 7 d. apie 1 vai. po 
pietų pradėjo puošti gatvę — 
pradėjo nuo Howard St. iki 
Frankford Ave. kabinėti flagu- 
tes skersai gatvę nuo stubos 
prie stubos. Ir štai kas įvyko. 
Vienas jaunuolis įeina ant Ho
ward St. pas poną Ferguson 
ir prašo pavelyti papuošti jo 
drugštorį. Ponas tam jaunuo
liui atrėžė “nevalia,” arba “ne
leistina ant mano drugštorio 
kabinėti jokias flagutes, taipgi 
nevalia ant mano stubos, nes 
tai mano nuosavybė.” Jaunuolis 
išėjo galvą nuleidęs, nes jam 
širdį skaudėjo, nes jis turi tris 
brolius armijoj. O šalimai toje 
stuboje gyvena slaviokė, tai jos 
du švogeriai tarnauja armijoj. 
Ji labai norėjo, kad jos namas 
būtų papuošta, bet ponas Fer- 
gusonas nepavelina. Tai mote
riškė net verkė į mano krautu
vę atėjus. Bet tas ponas daro 
biznį su visais tais žmonėmis, 
yra turtingas, turi net 12 nuo
savų namų ir 75 tūkstanč. do
lerių grynų pinigų.

Philadelphijos “Laisvės” va- 
jininkai ne juokais darbuojasi. 
Net iš “pykčio” gaudo “Lais
vei” skaitytojus. Tai bravo, vy
rai ! Reikia darbuotis, jei ne 
geruoju, tai su pykčiu, turime 
gauti “Laisvei’’ skaitytojų ir 
tiek.

Lapkričio 9 dieną išleidome 
į kariuomenę Onos žalneraitie- 
nės augintinį. Pirmiau jį Dėdė 
Samas buvo pašaukęs, bet bu
vo paleidęs namo, nes surado, 
kad jis per daug sveria. Bet 
dabar vėl pašaukė, daktaras 
sako, kad svoris nekenkia armi
jai. Dabar linkiu tau, Juozai, 
gerai kariauti už demokratiją 
ir sugrįžti sveikam namo.

• • •
Serga V. Urbas, serga sun

kiai. Randasi 1512 N. 15th St. 
National Stomach Hospital. Y- 
ra “Laisvės” skaitytoja ir di
delė rėmėja darbininkiškų rei
kalų. Jos antrašas: 628 N. 12th 
St.

Raginu draugus ir pažįsta
mus ligonę aplankyti. Ta ligo
ninė nedidelė, lengva surasti.

J. S. Raynis.

New Britain. Conn.
Sovietam Parama Didės, Nors 

Kai Kas To Nenorės.

Įvykęs lapkr. 7 d. koncer
tas, kuris buvo suruoštas ką 
tik įsisteigusio komiteto teikti 
Sovietam pagelbą, davė pelno 
apie 1,200 dol. Tai graži pra
džia. Negana to, renkama au
kos dirbtuvėse ir plečiamas 
veikimas po visą miestą, štai 
darbavietėse, vienuolika jų y- 
ra, kuriose merginų kliubai 
rengia didelius šokius Tabs 
svetainėje prie Main St. penk
tadienį, lapkr. 13 d. Į komite
tą įeina ir lietuvaičių mergi
nų. Nuo to baliaus visas pel
nas eis Sovietų pagelbai.

Fafnir Co. dirbtuvėse unija, 
tvirtėja. Ten darbininkai susi
rašė į United Automotive 
Workers, CIO, Jie išstatė rei
kalavimus rinkimų pasirinki
mui savo unijos. Tikima, kad 
jų prašymas bus išpildytas.

Mirė Ona Vaitkevičienė sū
naus namuose, 57 Seymour St. 
lapkr. 9 d. Ona yra išgyvenus 
35 metus New Britaine, ir bu
vo jau gerokai pagyvenus mo
teris. Paliko du sūnų, Vincą ir 
Joną. A. Venskūnas graborius 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą, palaidojo. .

Koresp.
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Mechanikai Jungt. Valsti
jų Armijos, Arsenalų ir 
Signalizacijos Korpusui 
Mes kariaujame mecha

nizuotame kare. Tankai, 
radijai, orlaiviai ir mecha
nizuota artilerija dabar yra 
sprendžiami veiksniai kiek-' 
viename susirėmime.

Milžiniški pasiekimai mū- 44 metų amžiaus,"viengun- 
sų dirbtuvių,.kurios paga- gjai arba Vedę, kurie gali 
mina tūkstančius orlaivių, įrodyti savo sugebėjimą ii' 
tankų ir kanuolių, visas yra tinkami fiziniai armi- 
treimravimas vyrų lekioti, jOs lauko tarnybai, 
tais orlaiviais, valdyti tan
kus ir šaudyti iš tų kanuo-

■ *,

Pirmad., Lapkričio 16, 1942

bingos karo pergalės. Gi ka
rui pasibaigus, o jiems iškeltus 
tuos bonus į pinigus ir jei iš 
džiaugsmo neužmuš juos apo- 
plekcija, jau nereikės lysti po 
lova “kolektorių” pamačius— 
blogas išeis ant gero.

Tai ve, gerbiamieji. Nebū
kime nė liurbiais, nė besočiais, 
nė būzeriais, nė viendieniais ir 
nelaukdami jokių “reišinų,” 
taupykime viską, kad tik ka
ras būt laimėtas. Tik išlupinė- 
ję Hitleriui visus dantis, mes 
vėl lengvai atsikvėpsime ir tas 
dusyk blogas išeis mums vi
siems ant gero bei sveikatos.

Dėdė Vincas.

stovįs gerai, narių yra 49-nios, 
ižde $63, aukojusios iš kliubo 
Sovietam pirktis medikamen
tų, Ispanijos kovotojam, laik
raščio “Laisvės” buvusiam ba- 
zarui ir kai kurios narės mez
gė ir dabar mezga vilnonius 
reikmenis dėl raudonarmiečių.

Raportus išklausius iš kuo
pų, pribuvo “special delivery” 
laiškas nuo Bridgeport 63 kuo
pos, su pažymėjimu, kad kuo
pa dėl visokių sunkumų nega
li atsiųsti delegatų į konferen
ciją, tad atsiuntė konferenci
jai penkinę su linkėjimais ir 
duoklių už narius į apskritį 
$2. Taipgi raportuoja, kad jų 
kuopa yra surinkus Sovietų 
medikalei pagelbai $42.18, Is
panijos priešfašistiniam kovo
tojam $18, “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui” po 
penkinę, ižde esą $50. Kuopos 
veikimas nemažas. Kaip gau
tos aukos, taip ir visi raportai 
priimti.

Raportai iš Piknikų:

Iš bendrai rengto pikniko 
su LDS V-tu Apskričiu Water
bury’o mieste likę pelno 
$121.54. Spaudos naudai įvy
kęs piknikas Hartforde davė 
pelno $293.24. Jo pelnas pa
dalintas sekamai: 
$200, “Vilniai” $25 
Balsui” $20, “Daily Worker” 
$40. Tame piknike vien tik 
moterų skanūs gaminiai prie 
jų stalo atnešė virš $130 gry
no pelno.

Iš atsibuvusių piknikų ra- 
Darbininkai, ku-;P°rtai priimti su pagyrimu.. 

Trumpai svarstyta apie 225 
galės l^u°P0S trūkumus, pagaliau 

-------------- apskričio 
kokie 

jei

laiku išmokyti, kaip patai
syti ginklus, patikrinti 
bombų rėmus, išbandyti 
taikiklius ir šaunamų gin
klų mechanizmų, prižiūrėti, 
kad precizijos instrumentai 
ir susisiekimo sistema bū
tų geroj tvarkoj.

Tai yra vyrai nuo 18 iki

Tai yra vyrai, kurie turi 
užsirašyti tuojau, nieko ne- Danijos žmones sveikina karalių Christian jo 72 metų 

amžiaus sukaktuvių proga; bet karalius ėmė ir nupuo
lė nuo arklio ir dabar serga.

T*?n Per Cant 
OF YOUR INCOME 

Should ba qoing into - 
U.S. War Bond $ end Stampt

lių gali nueiti niekais jei laukdami> kad m’ūslJ karo 
nebus kas prizini i, kad Pą*i mašina galetii gerai veikti.
gamintieji ginklai būtų lai- _____
komi reikalingoje tvarkoje. VAŽIUOKITE AUTOMO- 
Uz kiekvieno artilerijos ka
rininko ir būrio artileristų, ■ 
aptarnaujančių kanuolę, tu
ri būti fronto užpakalyje ir 
bazėse tuzinai vyrų, kurie 
vaidina esminiai svarbią 
rolę karo veiksmuose. Tai 
yra radio operatoriai, gin
klininkai, lydytojai, metalo’ 
darbininkai ir kitokie la-i 
vinti technikai.

Yra aišku, jei mes nori-1 
me tęsti ir didinti ofensy-: 
vinius karo v e i k s m us,! 
“mušti ir vis mušti,” kaip i 
prezidentas neseniai sakė,: 
mes turime būti gerai gin
kluoti, gerai išlavinti ir vi
siškai suderinti. Taigi, šiuo 
metu mes atsiliekam mums! 
reikalingų lavintų mecha
nikų žvilgsniu. . Pabai tiniu. pacĮangas. q jeįgU jos frū- 
metu Signalizacijos Koipu- nebepataisomos, jie gaus 
sas ir Arsenalų depai tmen- pirktis naujų pa
tas greitai reikalauja o0,- dangų iš atnaujintos gu- 
000 lavmtų mechanikų n , mos. Atsarginės arba “tin- 
techmkų. Be šitų reikalui-; gjngS” padangos, kurias iki 
gų mechanikų musų apsi-, iapRrįči0 22 d. reikia ati- 
ginklavimas ir Įvamų gink-: duoti, sudarys padangų re- 
lų rusių suderinimas — 1 
vengiamai nukentės.

Tie reikalingieji 
esmėje yra žmonės, 
pratę su 1 
strumentais. Tai yra tele
fono ir telegrafo žmonės, 
radio operatoriai, mechani
kai, elektrotechnikai, meta
lo darbininkai, garažų me
chanikai, laikrodininkai ir 
tie, kurie liuoslaikiais užsi
iminėja kokiu nors mecha
nišku mėgiamu darbu. To
kie žmonės gali būti greitu

SVARBIOS KNYGOS
BILIU SUSIDĖJĘ

Važiavimas susidėjus yra 
svarbiausioji dalis penkių 
padangų programoje tau
pyti gumą. Niekas negaus 
papildomo gazolino kiekio, 
reikalingo vykti į darbą ar 
važinėtis biznio reikalais, 
jei jis nepriklausys prie ko
kios nors grupės, kuri nau
dojasi automobiliu susidė
jus. Arba bent tik tame 
atsitikime, jei jis įrodys, 
kad negalima tokią kaimy
nišką važiavimo susidėjus 
grupę sudaryti, o kitų tin
kamų susisiekimo priemo-i 
nių nėra. 1 ’ * 1 \ 1 
rie yra važinėjimo grupė-! 
mis kliubų nariai, r 
gauti leidimą pataisyti jų!

neis" | zervuarą ir gumos atsargą, 
iš kur bus imama padangos 

vyrai j būtiniems reikalams. Vie^ 
apsi-' nok, visi automobilistai tu- 

mechaniškais in- rėš sumažinti važinėjimąsi 
kiek tik galima, jie turi pri
daboti, kad padangos būtų 
tinkamai išpūstos, jie turi 
reguliariai patikrinti jų pa
dangas ir važiuoti ne grei
čiau 35 mylių per valandą. 
Tiktai taip mes galėsime 
aptarnauti autom obiliais 
būtiniausią susisiekimą.

OWI.

PROTOKOLAS
ALDLD. III Apskričio Meti

nės Konferencijos, įvykusios 
Lapkričio 1 d., 1942 m., Lais

vės Choro Svetainėje, 
Hartford, Conn.

Konferencija atidaryta per 
organizatorių drg. M. Cipli
jauską, 12 vai. dieną ir per jį 
paskirta mandatų komisija iš 
sekamų asmenų: S. Meisono, 
O. Giraitienės ir S. Jurkiuno. 
Iki mandatus komisija sužiū
rėjo pribuvęs svečias iš Brook
lyn, N. Y. drg. G. Kuraitis 
pakalbėjo organizacijos reika
lais. Po trumpos prakalbėlės 
išklausymo, mandatų komisija 
pranešė, kad keturios kuopos 
ir vienas Moterų Kliubas su
daro atstovybę iš keturiolikos 
asmenų ir du apskričio komi
teto nariai, viso šešiolika.

Prezidiumo rinkimas: pir
mininku išrinktas drg. M. Cip
lijauskas; s r. V. J. Valley. 
Rezoliucijų omisijon: O. Gi- 
raitienė, S. Jut unas ir S. Ma
sonas. Knygų peržiūrėjimui: 
E. Valley, J. Vilčinskas ir M. 
Strižauskienė. Korespondentu 
—W. Brazauskas.

Dienotvarkis skaitytas ir 
priimtas, kaip buvo pateiktas.

Skaitytas pereitos konferen
cijos protokolas ir priimtas.

Apskričio komiteto raportai 
buvo trumpai atžymėti iš 
priežasties, kad komiteto buvo 
menkai veikta, už tai komite
tas susilaukė kritikos už ne-

veiklumą. Komiteto raportai 
priimti visų sykiu.

Delegatu Raportai iš Kuopų 
Veiklos

Waterbury’o 28 kuopa ren
gus tris piknikus, dvejas pra
kalbas, literatūros išplatinta 
už septynis dolerius. Išaukota 
svarbiem tikslam $170. Ižde 
esą $60. Veikimas abelnai ne
menkas.

New Haven’o 32 kuopa su
rengus dvi vakarienes, vieną 
išvažiavimą. Bendrai su kelio
mis organizacijomis rengta di
desnis parengimas dėl Raudo
nojo Kryžiaus paramos ir vie
na kuopa davė parengimą dėl 
vilnų fondo. Išaukota, $40.43. 
Pirkta vienas karo bonas. Lap
kričio 29 d. bus vakarienė dėl 
Sovietų medikalės 
Ižde esama $71.

New _Britain’o 27 
siškai mažai veikė,
per nedidoką pasidarbavimą 
sukelta $130 Sovietų medika
lei pagelbai. Ižde tik $4.

Hartford’o 68 kuopos veiki
mas didelis. Išaukota apie 
$300, literatūros parsitraukta 
platinti už $24. Parengimai 
buvę sėkmingi. Kuopa prenu
meruoja visą pažangiąją spau
dą, kuri pareina į Laisvės 
įstaigą. Aukos visad, kur tik 
yra proga, renkamos, kad ne 
dėl Raudonojo Kryžiaus, tai 
dėl Sovietų medikalės pagel- 
bos.

Hartford’o Moterų Kliubas

paramos.

kuopa vi-
isskyrus

“Laisvei”
‘f

“Liaudies

trūkumus,
: palikta įeinančiam 
komitetui trūkumus, 
randasi tenais, išlyginti, 
galima.

įnešimai:

Įnešta, kad apskričio paren
gimus vestų apskričio komite
tas vieton kuopos, kuriai bū
na pavesta surengti nuskirtas 
parengimas. Kadangi tas įvyk- 
dinti būtų veik negalima, tai 
palikta po senovei.

27 kuopa davė įnešimą, kad 
agitatyviški parengimai būtų 
pritaikinti ir mažesnėm* kolo
nijom, pav., rengiant prakal
bas didesnėje kolonijoje, tu
rėtų būt pasiūlyta tas .pats pre
legentas dviem kitom mažom 
vietom,, kad ir jos rengtų pra
kalbas ir t. p. Įnešimas priim
tas.

ALDLD vajaus laike nutar
ta aplankyti pažangius žmo
nes kolonijose, kur nesiranda 
LLD kuopų ir pakviesti juos 
sutverti kuopas. Kad šis dar
bas liktųsi lengviau atliktas, 
tai apskričio komitetas paskirs 
vietas visom kuopom apsirū
pinti su aplankymu tokių žmo
nių. Nutarta 
surengti du 
bendrai su 
Waterbury

Hartforde.
rezoliucijos: 

kuopas plėsti 
Sovietų medi*

Nėra to Blogo, Kas Neišeitų ant Gero
(Feljetonas)

sekama vasara 
pikniku: vieną 

LDS apskričiu 
mieste ir antrą

spaudos naudai 
Priimta dvi 

Viena raginant 
parengimus dėl
kalės paramos ir antra — rei
kalaujant vyriausybės atidaryt 
antrąjį frontą, kad Hitleris ir 
jo šaika greičiau būtų sunai
kinta.

Išrinkta veikiantysis komi
tetas iš penkių asmenų: O. Gi- 
raitienė, S. Meisonas, J. Vil
činskas, S. Jurkiunas ir V. J. 
Valley. Alternatais: M. Stri- 
Žauskienė ir M. Bernotienė.

Nutarta sekančią apskričio 
konferenciją 1 a i k yti New 
Haven mieste. Laiką paskirs 
komitetas. Nutarta paaukoti 
Sovietų medikalei pagelbai 10 
dol., Ispanijos priešfašistiniam 
kovotojam 15 dol., Apšvietos 
Fondui 10 dol. Veiklai pasilik
ta 64 dol. 98 centai. Konfe
rencija uždaryta 6 vai. vak.

M. Ciplijauskas, Pirm.
V. J. Valley, Sekr.

Toks šio feljetono užvardi- 
nimas. Tai ir už patį Dėdę 
Vincą senesnis lietuvių posa
kis, kuris kartai išdega, o kar
tais ir ne. Bet šio feljetono 
punktuose jis pilnai išdega ir 
atgriebia savo senobinį autori
tetą. Skaitykite:

Karas yra blogesnis ir už 
blogą. Blogesnis net ir už 
cholerą, badą ir ugnį. Juk ne
veltui mes, Lietuvoj, per kry- 
žiaunas dienas šaukdavom, 
kiek nasrai leisdavo: “Nuo pa
vietrės, ugnies, bado ir vainos! 
Išgelbėk mus, viešpatie!” Ta
čiau mums, amerikiečiams, 
šis karas, kaip jau dabarties 
ženklai rodo, gali išeiti ne tik 
ant gero, bet ir ant sveikatos.

Pradėsime Nuo Liurbių
Ar jūs ant Dėdės Vinco 

pykšite, ar ne, bet jo jau toks 
notūras—ką žino, pasako, o 
ką turi—parodo. Jis žino, kad 
tarpe mūsų buvo ir tokių liur
bių, kurie, nuėję į restauraną 
valgyti, tingėdavo net cukrų 
išsimaišyti kavos puodelyj ir 
tik tada sustodavo pylę cukrų, 
kai kava pradėdavo bėgti per 
puoduko kraštus. Pasidėkavo- 
jant tokiems nebrėkoms, tonai 
cukraus nuosėdų iš puodelių 
dugnų subėgdavo į “surpai- 
pes” ir atsidurdavo upėse. Da
bar, kuomet cukrus duodamas 
jau tik porcijomis, atėjo prie 
tvarkos ne tik visi liurbiai, bet 
ir cukrus atgavo savo senobi
nį 'autoritetą bei pavožonę — 
blogas (išėjo ant gero.

Tas pats, lietuviukai ir lie
tuvaitės, buvo ir su kavos bū- 
zeriais. Buvo tokių kavos gė
rikų, kurie ir su veršiu, galėjo 
eit į lažybas. Jie taip ’ buvo 
įpratę triūbyti kavą, kad nė 
daktaras nepajėgdavo juos 
nuo kavos atmušti. Jie saky
davo : “Geriau mirsiu, o ne su 
kava atsiskirsiu!” Gi dabar, 
kuomet ir kavos karvutė jau 
užtrūko, ne tik nė vienas ka
vos būzeris, prisirišęs girnų 
akmenį sau po kaklu, nenušo
ko nuo tilto į upę, bet daug 
sveikesni paliko—blogas išėjo 
ant gero.

Kaip aš žinau, taip ir jūs ži
note, kad buvo tokių besočių, 
kurių pilvai neturėjo nė galo, 
nė krašto. Jie kimšo į savo pil
vus mėsą, kaip į kokį kiaurą 
maišą ir pradėję valgyt, neži
nojo, kada sustot. Persiėdę, ri
jo piles if* vėl ėdė mėsą ir vėl 
rijo piles. Jeigu tokiems mėsą 
nors ant poros dienų kas bū
tų atėmęs, ne vienas būt pa
sakęs: “Nėra mėsos, trauk 
velniai ir tą gyvenimą!”... 
Gi dabar, mėselei krautuvėse 
jau sumažėjus, dar nė vienas 
ne tik nepasikorė, bet kopūs
tą ar morką sugraužęs, daug 
sveikesnis paliko—blogas išė
jo ant gero.

Jei ne karas, Amerikos jau
noji karta būtų užmiršus ir 
vaikščioti. Ypatingai jaunos 
moteriškaitės, kurios kiek tolė
liau nuo miestelių gyveno, ir 
turėjo automobilius, greitai 
būtų pradėję vaikščioti, kaip 
gražuolės chinietės—tipi-tipi- 
tipi. Du-trys kvartalai iki 
krautuvės, važiuota važiuoja. 
Bet iki ji pervažiuoja skersai

gatvę, iki suranda vietą pasi
statyt savo automobilį, pūkš
čia dusyk būt suvaikščiojus. 
Dabar, gazoliną aprubežiavus, 
tokios jaunos moteriškaitės, ne 
tik neįgavo chinietės eisenos, 
bet truputį pasibėgiojusios 
jaučiasi daug sveikesnės ir 
linksmesnės—blogas išėjo ant 
gero.

Gi tuos nelaimingus pijokė- 
lius, nors už vis labiausia ka
ras pakorojo, bet nedera jiems 
kraustytis ir iš proto. Degtinė
lės ir alučio stiklelių sienelės 
storėja, įtalpos skylės mažėja, 
o kaina dasipūtė kaip anas 
varliūkštis, net iki jaučio di
dumo ir sprogti dar visai ne
mano. Jau už 25 centus degti
nėlės čierkelė tik nuo danties 
skaudėjimo, o stiklas alučio 
nė per gerklę nepertenka.

Tai, vyručiai, bloga ir la
bai bloga įgudusioms būzyti, 
Adomo ir Jievos sūneliams ir 
dukteraitėms. Tačiau, ačiū 
Dievui, dar nė vienas būzeris 
iš piktumo ncpasikorė ir nė 
nogla smerčia nemirė. Tik pa
sidarė daug sveikesni, su tvar
ka gerianti, mažiau “triubelių” 
daranti saliūnininkams, patys 
iš saliūnų išeinanti ir ant dvie
jų kojų namon pareinanti pi
liečiai—blogas išėjo ant gero.

Jei ne karas, mūsų moterų 
bei merginų originalas būtų vi
sai pražuvęs. Ir į kągi buvo 
mūsų moterys panašios? Vei
dai vapna nukrėsti ir numalia- 
voti, lūpos, rankų ir kojų na
gai numaliavoti užvakar buvo 
geltonplaukė, vakar — juod
plaukė, šiandien — rudaplau
kė, o rytoj vėl, kvaraba žino, 
kokią Šerkšnį ji įgaus? Tu, 
berneli, tokį sutvėrimėlį vesda
mas, nežinai, kokį velnią po 
tais dažais ir ta vapna rasi. 
Dabar jau ir moterų kūno da
žams užėjus “reišino” gady
nei, moterys atgaus savo natū
rali originališkumą ir tas blo
gas išeis joms pačioms ant ge
ro ir sveikatos.

O kaipgi su tais, taip vadi
namais viendieniais? Juk visi 
žinote, kad mūsų pačių tarpe 
randasi tokių viendienių, kurie 
nepaisant klek , uždirbdavo, 
bet galo su galu niekuomet ne- 
sudūrdavo. Gi dabar, 
net iš uždarbio jau 
skaitomas tam tikras 
tis ant karo bonų, tai
viendieniai prisideda prie gar-

kuomet 
yra iš- 

nuošim- 
ir tokie

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 ir anglų kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių* Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
ves” knygyne.

« T. A T-Q.V S »

427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

S

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

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

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
o e • • i • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų, Albumas

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

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

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
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Amerikiečiai Sunaikino 30 Japonų Orlaivių ir 30 
Karinių Valčių ties Guadalcanal; Priešai 

Šiek tiek Sužalojo Du Amerikos Laivus ________ f
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, lapkr. 13. — Laivyno pranešimas 191: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkr. 12. — Pirm prašvitus, Jungtinių Valstijų lai
vyno jėgos pradėjo bombarduot japonų pozicijas į va
karus nuo mūsų pozicijos Guadalcanal saloje. Buvo 
nutildyta priešų pakrančių kanuolių baterijos ir už
kurta dideli gaisrai. 75-kios japonų išsikėlimo kran- 
tan valtys, kai kurios pirmiau sužalotos, buvo užtik
tos Tassafarongoj. Mūsų laivų kanuolių ugnim tapo 
sunaikinta 30 didelių išsikėlimo valčių, o kelios kitos 
sužalota.

2:15 vai. dieną priešų ataka iš oro pertraukė bom
bardavimą. 23 torpediniai bombanešiai, lydimi aštuo- 
nių Zero lėktuvų kovotojų, atakavo mūsų laivus arti 
Guadalcanal salos. 28-ni mūsų Grumman Wildcats 
lėktuvai atrėmė priešų orlaivius ir nušovė žemyn 16 
japonų hombanešių ir penkis Zero lėktuvus kovoto
jus. Mūsų laivų priešlėktuvinės kanuolės nukirto že
myn dar devynis priešų orlaivius.

Per šią ataką vienas japonų lėktuvas, sužalotas ir 
degdamas, nukrito ant amerikinio šarvuotlaivio San 
Francisco, užmušė 30 jo įgulos narių ir šiek tiek su
žeidė tą mūsų laivą. Penkiacolinis šovinis iš japonų 
pakrantinės baterijos sužalojo karinį Amerikos laivą 
Buchananą ir užmušė penkis jo įgulos narius. San 
Francisco ir Buchanan buvo vieninteliai Jungtinių 
Valstijų laivai, kuriuos priešai sužalojo šiame mūšy
je. Artimiausiems užmuštųjų ir sužeistųjų giminėms 
bus telegrama pranešta apie juos, kai tik bus gauta 
reikalingų žinių.

sunaikino dvi jų kanuolės ir septynis kulkasvaidžius. 
ir užmušė 150 hitlerininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado vienas raudonar
miečių dalinys sudaužė tris priešų fortukus, sunaikino 
tris didžiuosius jų kulkasvaidžius ir ugnim iš kanuo
lių ir mortirų išvaikė batalioną priešų pėstininkų. 
Mūsų priešlėktuvinės kanuolės nušovė žemyn du vokie
čių orlaivius.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė kariuomenė darė 
veiklius žygius. Mūsų tankistai sunaikino 21-ną vo
kiečių tanką ir du šarvuotus automobilius, 12-ką prieš
tankinių kanuolių ir jų įgulas ir užmušė apie 300 hit
lerininkų. !

Į šiaurių rytus nuo Tuapse keliuose sektoriuose hit
lerininkai padarė eilę atakų. Priešai buvo nutrenkti 
atgal iki pirmiau buvusių jų pozicijų. Ties viena aukš
tuma mūsų kovotojai, smarkiai kontr-atakuodami, pa
darė priešam didelių nuostolių. Vokiečiai neteko apie 
200 kareivių ir oficierių. Priešlėktuvinė mūsų ugnis 
numušė žemyn tris vokiečių orlaivius virš priekinių 
mūsų apsigynimo linijų. Oro kautynėse, šalia to, mū
sų lakūnai nukirto žemyn du priešų orlaivius.

Voronežo srityje per pasikartojančias artilerijos ir 
mortirų dvikovas, mūsų artileristai sunaikino du vo
kiečių fortukus ir užmušė apie būrį priešų pėstininkų.

Du raudonarmiečiai iškasė apkasą prie sužaloto 
priešų tanko, kuris buvo paliktas tarp mūsų pozicijų 
ir vokiečių. Tiedu mūsų kariai pasistatė prieštankinį 
šautuvą tarp tanko vikšrų ir per dieną sunaikino aš
tuonis šaudžiusius priešų punktus.

Maskva, lapkr. 13. — Leningrado fronte sovietiniai 
šauliai per dvi dienas nukovė 550 priešų. Buvo sunai
kinta keli priešų orlaiviai.

Centraliniame fronte įvyko artilerijos dvikovų. Ug
nim iš sovietinių kanuolių buvo užmušta 300 vokiečių. 
Priešlėktuvine Sovietų ugnim tapo sunaikinta penki 
priešų orlaiviai.

Šiaurvakariniame fronte per dieną buvo užmušta 
350 priešų.

CARRIBEAN JŪROS SRITIS
Lapkr. 12. — Priešų submarinas užpuolė ir sužalo

jo nedidelį ginkluotą Jungtinių Valstijų laivą Erie. 
Šis laivas paskui buvo užvarytas ant pakrantės seklu
mos ties Curacao. Dar negauta pranešimo apie už
muštus ar sužeistus tame laive.

Amerikos Lėktuvai Šiaurinėje Afrikoje Nušovė 
Žemyn Vienuolika Fašistų Orlaivių

Karo Departmento Pranešimas:
ŠIAURINE AFRIKA

Anglų jėgos, komanduojamos generolo Andersono, 
užėmė Alžyrijos ruožtą iki Bone. Tatai buvo padaryta 
su francūzų pagalba.

Ašies atakos iš oro prieš Bougie vakar buvo atmuš
tos ugnim iš mūsų laivų kanuolių ir anglų orlaivių 
veiksmais. Mūsų lėktuvai kovotojai nušovė žemyn 11 
priešų orlaivių.

Tebėra tęsiami .pasitarimai tarp mūsų vyriausio ko- 
mandierius ir francūzų politinės, karinės vyriausybės 
Šiaurinėje Afrikoje.

Raudonoji Armija Atmuša Pasmarkintas Nacių 
Atakas; Daro Priešam Skaudžių Nuostolių

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 14. — Vidunaktinis pranešimas:
Tęsėsi žiaurūs mūšiai Stalingrado srityje. Mūsų 

kariuomenė atrėmė skaitlingas priešų atakas ir pada
rė jiems sunkių nuostolių. Miesto gynėjai kaujasi už 
kiekvieną colį sovietinės žemės.

Dvylika mūsų vyrų atmušė tris atakas, kurias darė 
kuopa vokiečių, ši grupe sovietinių kovotojų sunaiki
no apie du būrius priešų pėstininkų be jokių nuostolių 
sau. Vienoje fabrikų srityje vieno mūsų dalinio ka
riai per dieną išmušė iš veikimo vieną vokiečių tanką,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

manadžerius yra pro-nacis 
Jurgėla, o pats Dragūnas yra 
smetonininkas. I ta viską “The 
New Leader” kreipė paties 
Dewey’o dėmesį.

“The New Leader” yra 
“Keleivio” tipo laikraštis, ta
čiau jis buvo išstojęs griežtai 
prieš adv. Dragūną!

Asmeniškai, mes prieš p. 
i Dragūną nieko neturėjome ir 
•neturime, bet mes jį kritikavo
me dėlto, kad jis susidėjo su 
lietuviškais fašistais. Jei jis 
nebūty su jais susidėjęs, tai 
šiandien veikiausiai jis būtų 
buvęs išrinktas į Jungt. Valsti
jų kongresą, nes progą turėjo 
didelę.

Mūsų dienraščio politika rin
kiminiais klausimais visuomet 
buvo, yra ir bus tokia: mes 
remsime tik tokius kandidatus, 
kurie yra fašizmo priešai, ne
paisant jų tautybės.

Tai yra pilnai amerikoniš
kai !

Mr. Dragūnas dar jaunas 
vyras ir politikoje nepatyręs. 
Ateityje jis turėtų pasimokyti.

Senatorių Komisija Siū
lo Įvest 48 Vai.

Darbo Savaitę

I Francūzų Gen. Nogues 
į Su Talkininkais i

London, lapkr. 13. — Vi
chy radijas pranešė, kad 
gen. August Nogues, buvęs 
Franci jos generalis komi- 
sionierius Morokkoj, taipgi 
remia amerikiečius ir ang
lus. , *

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Cairo, Egiptas, lapkr. 13. 

— Vokiečiai ir italai visais 
garais aptvirtina sieną tarp 
Tunisijos ir Libijos.

Maskva. — Gauta prane
šimas, kad vokiečiai visais 
garais aptvirtina Brenner 
tarpkalnę tarp Vokietijos- 
Austrijos ir Italijos.

Saliamono Salos. — Ame
rikiečiai dar pažygiavo pir
myn prieš japonus ties or
laivių stovykla Guadalca
nal saloje.

“LAISVES' VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

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

N. J............................................. 512 i
J. Yaskevįčius, Hudson, Mass. 506
J. Rudmanas, Npw Haven, Conn. 460
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 444
Baltimorės Valininkai ..............  435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 307
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 282
J. Bimba—J. Matačiūnas, 

Paterson, N. J........... .......... 253
J. Margaitis, Windsor, Conn .... 240
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 208
J. Gavėnavičius, So. Boston, 202
J. Grybas, Norwood, Mass........  192
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 186
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

bampton, N. Y. ...........   186
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 168
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

A. Navikas, Haverhill Mass. 130 
P. Buknys, Brooklyn, N. Y........ 122
A. Totorelis, Hartford, Conn  108 
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 108
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Zvingilas, So. Boston, Mass. 84 
J. Simutis, Nashua. N. H.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
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
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass.....................    48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 48
D. M. Solomskas, Brooklyn, N.Y. 36
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
P. Solomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. £ibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24

V. J. StąnkeviČius, Wilkes-Barre 144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.... 132

A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23

“Laisvės” Administracija.

Washington. — Specialė 
senato komisija su Truma- 
nu priekyje patarė suspen- 
duot 40 valandų darbo sa
vaitės įstatymą ir pailgint 
ją bent iki 48 valandų, nes, 
sako, stokuoja darbininkų 
įvairioms būtinoms pramo
nėms. Dabar, įskaitant virš
valandžius, abelnai yra dir
bama 42 valandos ir pusė.

Senatorių komisijos pa
tarimas dėlei priedinio mo
kesčio už viršlaikius yra 
toks*: Valdžiai atliekamuo
se darbuose priedus už 
viršlaikius, po 40 valandų 
savaitėje, mokėt karo bo- 
nais, kuriuos galima būtų 
parduot tik po karo, ku
riais, tačiaus, galima būtų 
mokėti taksus valdžiai ir 
karo metu.

Kas liečia nekarinius dar
bus, tai senato komisija sa
ko, jog už viršvalandžius 
samdytojai gali apmokėt 
darbininkams pinigais po 
tiek, kaip 1942 metais.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampąs.
i

London. — Anglų kari
ninkai tikisi, kad francūzai 
pasiduos ir Dakare, Fran
cūzų Vakarinėje Afrikoje.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

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

GRĘĄT NECK, N. Y.
Lapkr. 17 ir 18 dd., Teatre Play

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

(269—270)

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

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

puslapių 464, .................... $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

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

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

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Sąvizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Gąlas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knygą, pu paveiks., ąpd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

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

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

darymai ................    25
Kąip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, grąži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai .......................    25
Grąži 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 ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay

fever ...............................................85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes ........ 85
Nemalonaus Kvapo ........................ 60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo Pataisymui .................. 85
Sour Stomach — Heart Burn • .85 
Kosulio — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma .............. 60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ...................................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių ........ 60
Palangos Trajanka (stambi) ....... 60

M. ŽUKAITIS 
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Washington. — Nužiūri
mą, kad japonai įgabeno 
daugiau pastiprinimų sa
viškiams Guadalcanal sa
lon prieš amerikiečius.

Barcelona, Ispanija. — 
Naciai sustatė savo sargy
bą ant viso Franci jos ru- 
bežiaus su Ispanija.

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

F. W. Skalius 
(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

. II. .................   — .. ............ ..... 1 . ..............  HI .1. ■ ■ 1 ■ "
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BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gepai Patyrę Barberiai

Penktas puslapis

Le VANDA

Akiniai30 Dienų
Nuolaida

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 9969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lt’7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
King Hamilton Self Service Stores 

9820 — 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '(1 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8424 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH GENIS
8424 —■ 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7508 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM NASON 
Clover Dairy

7508 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes daromo 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.

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

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.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
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NewWto^/^felliiios
RUSIJOS KARO PAGALBAI PER 1 

METUS SUKELTA 4 MILIJONAI
Rusijai Karo Pagalba, Ine., 

jauniausia iš didžiųjų karo 
pašalpos organizacijų pereita 
savaitę paskelbė, kad per pir
mus metus jos veikimo Rusi
jon jau pasiųsta ar supirkta 
pasiuntimui daiktų vertes $4,- 
067,703.91.

Edward C. Carter, Rusijai 
Karo Pagelbos prezidentas, 
sako, kad Jungtinių Valstijų 
armijos vyriausio daktaro raš
tinė artimai kooperuoja Rusi
jos Karo Pagelbai supirkime 
reikmenų ir jos siunčiamos re
guliariai Sovietų laivais, šiai 
amerikinei
nieko pridėti 
lėšų—ji tik surenka 
superka reikmenis, 
aukų nesiunčiama. 
prezidentas sakė:

“Mes manome, kad Ameri
kos žmonės, kurie aukavo pi
nigus, dėka kuriu mūsų dar
bas yra galimas, turi teisę
gauti tą patenkinančią žinią, iki 1-mai lapkričio, šių metų

Kadetu Leitenantas 
Peter J. Wabalas

Trys Japonu Agentai 
Nuteisti Kalėti

Laivynas Pagerbė
26 Jūreivius

Kita Auka Nebuvimo 
Vaikam Priežiūros

Nuteisė už Falsifikaciją r

William F. Ahrend, 51 m., 
buvęs National City Bank 
Flatbush skyriaus vedėjas nu
teistas du metus kalėti kalti
nimu pasilaikius $6,791 banko 
pinigų ir neteisingai užrašinė- 
jus įplaukas, kad paslėpti ati
traukiamus nedateklius. .lis 
buvo išdirbęs banke 20 metų.

New Yorke prie ^Catherine 
Henry Sts. tapo anglinio tro- 

ko užmuštas 7 metų berniukas 
John McWilliams jam išbė
gus nuo šaligatvio ant gatvės 
priešais treką. Vaiko motina, 
Mrs. Alicia McWilliams nelai
mės metu buvo darbe.

Ši nelaimė

Pereitą ketvirtad. Armed j 
Guard Naval Center, 52nd St. ir 
ir 1st Avė., Brooklyne, daly
vaujant dviem tūkstančiam 
laivyno oficierių ir marint) 
įteikta šeši Sidabrinės žvaigž
dės medaliai ir 20 atžymėjimų 
nariams prekinių, laivų gyni
mo grupių už narsą ir atsižy-j Ši nelaimė yra dar vienu 
mėjimus sargyboje ir gelbėji-Į skaudžiu priminimu, kaip rei- 
me jiems pavesto turto ir gy
vasčių.

Požymius įteikė admirolas 
E. J. Marquart, komendantas 
Brooklyno Navy Yard ir Lai
vyno Trečio D įstrik to, kaipo 
pavaduotojas prez. Roosevelto 
šiose ceremonijose.

sužeistų ru- 
skaitlinges- 
našlaičių ir

kad jie siunčia nuolatinę sro
vę labai svarbių pašalpos reik
menų milijonams 
sų karių ir dar 
niems milijonams 
pabėgėlių šeimų
jungoj. Mes velytume, kad 
mes būtume galėję pasiųsti 
daugiau, kadangi reikalas te
nai yra daug didesnis, negu 
mes bent kada pilnai aprūpin
sime, bet bendrai aukos Rusi
jos Karo Pagalbai kas mėnuo 
daugėja ir tas mus drąsina.”

Iš tų keturių milijonų ver
tės siuntinių 90.4

įstaigai nereikiant buvo medikališkos 
prie pervežimo ir Įrankiai, šeši 

aukas ir drabužių, mezginių
Pinigais tų, 3.5 nuošimčių maisto pro- 
Įstaigos

Trys asmenys pereitą 
virtadienį per Brooklyno fede- 
ralį teisėją Marcus B. Camp
bell tapo pasiųsti septyniems 
metams kalėjimai! už agenta- 
vimą Japonijai be užsiregis
travimo Japonijos agentais.

Nuteistais yra: Joseph Hil
ton Smyth, 40 metų, iš Old 
Lyme, Conn.; Walter Grey 
Matheson, 40 m., iš Washing
ton, D. C., ir Irvine Harvey 
Williams, 38 m., iš Norwalk, 
Conn.

Skirdamas baudas teisėjas 
jiems pastebėjo, kad jeigu jų 
prasikaltimas būtų, dėjęsis po 
atakos ant Perlų Uosto, jie 
būtų nuteisti po 10 metų kalėti 
ir po '$5,000 piniginės baus-į darbus dėl nebuvimo piliečiais )<acį turėti daug pačių yra bio-1 

. mės.
Jie buvo kaltinami, kad jie 

gavę nuo Japonijos valdžios 
$140,000 nupirkimui išleidi
nėjimui 96 metus ėjusio žurna
lo “The Living Age,” kad jį 

Ijis persikėlė į Orlaivyno Kor- i panaudoti Japonijos propa- 
j pa ir pastaraisiais trim mėne- gandai Jungtinėse Valstijose, 
įsiais mokinosi skraidyti. Jis; ------------- ------
nori tapti pilotu.

Kadėti] leitenantas Wabalas 
i yra sūnus Mikalinos Jurevičie
nės, 216 Ridgewood Ave., Pet- 

2 , XT 'ro Wabalo našlės, kuri vėliauFederaliame teisnie, Newi.v, , . T T,, , , ± . . . I ištekėjo uz Jono Jurevičiaus,Yorke, kur teisiamas naciui . . ,, 2 L . . , , . 2, ' savininko -užeigos, esančiosšabo azninkų globėjas Antho- 2M c|eveland st Brooklyne. 
ny Cramer, prokuroras Ma-iT. , . . , ’ A-u u, .V1 Jis turi du brolius, Alberta ir thias F. Correa skaitė laiska,; , . , , . \ ;_ . v x __ . . 2.. W Williama, kuriuodu kol kasCramerio rašyta Vokietijon . . v ..., 2 „ . , . . . . 1 dar netarnauja kariuomene].
SROOtrlzniD Kili IniPl Kilns ; xxmnu munnnou cvvij<v pasiniu- i . .. ----------
paskiau iš nacių submarine su i Berniuku būdamas, Petras jus paimti už pakarpos visus ;!yne’. tei®eias Abllu^° J , sulaikytas gaminimas telefonų 
kitais buvo išsodintas Ameri-1lankė Ateities žiedo Draugijė-i tuos> kurie bus nurodyti varto-1 
koj vesti sabotažo darbą. les mokVkl*b o paaugėjęs dai-ijant gazoliną ne tikram tiks-'

Apart to, 
mer gyrėsi 
tą dolerių 
darbe, bet 
siąs savo 
darbu, 
jis melavo valdžiai birželio 27 Jis Yra buvojęs daugelyje vals-|tas vietas, kurių lankymui ne- 
d., kuomet, po arešto, norėda- ^Lių bėgiu tų dviejų metų. Jis į duodama specialių gazolinos 
mas apsaugoti Thiel sakė, Iabai mylėtų susirašinėti su; davinių.
būk, jo turimomis žiniomis, draugais. Labui tų, kurie neži-' Rastiem kaltais vieniem vi- 
Thiel niekad nebuvęs išvažia- not .1° adreso, čionai jį paduo-Lsai atims gazoliną, kitiem su- 

ispenduos, taipgi paskelbs var
dus spaudoje.

Trisdešimt astuoni pagauti 
netiksliame vartojime gazoli
nos tuojau atidavę savo ekstra 
knygutes, kad išvengti pasi- 
garsinimo. Bet kiti teisinosi. 
Vienas- daktaras sakęs, kad jis 
kelis kart lydėjęs 4 metų am
žiaus ligonį prie arklių lenkty
nių bijodamas sąjūdžio atsi
liepimo į jo silpną širdį. Esą 
ir daugiau tokių pasiteisinimų, 
kurių klausantieji neiškenčia 
nenusijuokę. Tūkstančiai tokių 
pastebėtų perdaug važinėjant 
būsią pašaukti pasiaiškinti.

nuošimčiai 
medžiagos 
nuošimčiai 
ir b lank e-

k et-

kalinga yra mieste visuomeniš
ka priežiūra dirbančių motinų 
vaikams.

Bėda Be Pačios Ir Bėda 
Su Perdaių Pačių

Valdžios Agentūros 
Padės Nepiliečiam

Lt. Peter J. Wabalas
Peter J. Wabalas tapo ne

seniai pakeltas iš korporalo į 
skvadrono adjutantus, kas da
vė jam Armijos Ori ai vyno

Turintieji sunkumų gauti

švesiaplaukis ir apsukrus 
i Philip Handel aną dieną su
areštuotas už turėjimą dviejų i 
pačių vienu kartu ir trečios 
meilužės su naminiu kontrak- 

■ tu, pasakė -— kas čia blogo? j
Gal ir dabar jis nemano,

dūktų ir sėklų ir vienas de
šimtadalis nuošimčio Įvairių Korpo kadetui leitenanto laips- 
smulkių reikmenų. ; nj. jjs įstojo liuosnoriu rugsė-

Raportas padengia organi- j0 3, 1940 m., ir išbuvo Signa- 
zacijos veiklą nuo įsikorpora-i lų Korpe per du metus. Po to 
vimo rugsėjo mėnesį, 1941 m

Jie Kariauja, Mes Tik Laiškas Sabotažninkui 
Pasilinksminsime Jy

Prisiminimui
{kliudęs Cramerį

Ima Nagam Neteisėtai 
Vartojančius Gazoliną

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas ir darbščiosios mezgė
jos nusprendė, kad labai svar
bu šiemet Kalėdomis pasvei
kinti jau kariaujančius ir be
sirengiančius kariauti lietuvius1 
karius varde organizuotų lie
tuvių.' Kad tas padaryti, reikia 
pusėtino fondo, tad jam su
kelti ruošia smagų balių šio! 
šeštadienio vakarą, lapkričio 
21-mą, Laisvės svetainėj, 419 ’ 
Lorimer St., Brooklyne.

Visi kviečiami atsilankyti į; 
tą balių. O kad galėtų prisidė- . 
ti ir tie, kurie dėl vienos ar ki-1 
tos priežasties negalės būti ba
liuje, yra iš anksto parduoda- i 
mi įžangos tikietai. Tie tikie- 
tai dar yra verti įsigyti ir dėl 
to, kad prie jų bus duodama 
trys piniginės dovanos: $3, $2 
ir $1. Mes prašome visus įsi
gyti tikietus iš anksto. Lai šis 
balius, rengiamas taip drau-; 
giškam ir patrijotiškam tiks-; 
lui, būna vienu iš sėkmingiau
sių. 5. Sasna.

Harringtonienė
Buvus Mušama

Pereitą ketvirtadienį buvo 
pašaukta liudininko kėdėn pa-; 
ti Harringtonienė, kaltinama; 
mirtinai pašovime savo vyro 
Aiman pereitą pavasarį.! 
Trumpame, paprastame liū- 
dyme, ji sakė, kad ji ištekėjo 
už Harringtono būdama 15 
metų ir jau laukdamos! kūdi
kio, kad ji gimdė 5 kūdikius 
ir kad tankiai būdavus vyro 
apmušama. Teisiamoji dabar' 
yra 21 metų amžiaus.

Pirm jos liudijo jos vyro 
auklėtojos giminietė Mrs. Ma
hon, sakydama, kad vyras ją 
mušdavo, taipgi liudijo jos tė
vas John H. Mirra, sakyda-j 
mas, kad rugsėjo mėnesį, 1938 
metų, jisai davė kraujo perlei
dimui dukteriai po sumušimo 
per jos vyrą. Prokuroro padė
jėjui pastebėjus, kad jis galė
jęs dukterį apginti, Mirra at
sakė, kad jis, kaipo “įstatymų 
prisilaikąs žmogus” nenorėjęs 
prieš jį kelti rankos, prie to 
duktė ir nesisakydavus apie 
savo .bėdas.

Gavimas 
kortų, dar 
mis gautą 
naudoti tik 

! duota.

B ir C gazolinos 
ne viskas. Su jo- 
gazoliną leistina • 
tiem tikslam, kam ;

nuo dabar galės kreiptis į, ga> tačiau jo blogumai susida-Į 
valstybines samdymo agentu-; tame, kad teisėjas tai pri-i 
ras — United States Employ- pažino prasikaltimu ir iš New | 
ment Service — ir jos pagel- Yorko išgabeno nuo dviejų pa- į 
bės išgauti reikiamus doku-1 £jų pas trečią, esančią Alex-■ 
mentus. ' ! andrijoj, Va., bet ir tai ne pa-j

Patarnavimas tačiau bus ; leisti, o teisti už daugpatystę.
teikiamas tiktai tiems, kurie iš , ~
dirbtuvės atneš laišką, kad 
jiems toj įstaigoj nori duoti 
darba, tik trukdo nebuvimas 
piliečiu. USES nejieškos nie
kam dokumentų be atnešimo

dirbtuvės tokio laiško.

THOMAS E. DEWEY
Naujai išrinktasis New Yorko 
valstijos gubernatoriumi seka
miems keturiems metams. Jis

> Brooklyne gyvena jo pirmo- užims vietą su sausio 1-ma, 
ji žmona su dviem kūdikiais ir 1943 m.
laukiasi trečio, o Bronxe gy- • 
vena kontraktinė, taipgi lau- ■ 
kianti kūdikio.

Nuteisė už Nešiojimą 
Kariuomenėn

Majoras LaGuardia reika
lavo “išvalyti visą salvage di
viziją” už neatlikimą kaip rei- 

! kiant pareigos išvežime mieste 
surinkto “skrepo.”

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir 
[š senų 
naujus

i lūs ir 
i sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

Pastaruoju laiku, pasirodo, į 
i Kainų Administracija pasimo-i

Petras jus paimti už pakarpos visus', . , n. . •• ’ketvirtadienį
i man keturis 
; girną drafto 
Ijų aiškinosi 

. ....... ness sektosturės pasiaiskmti, , . ,• r • r i surasta, kad

Federaliame teisme, Brook- Su lapkričio 15-ta būsiąs i

navo Apreiškimo parapijos! ]ui. Aną dieną pastatyti sar 
chore ant North 5-tos. Įgybiniai sumedžiojo 102 asme

Nuo įstojimo kariuomenėn, nis, kurie
\Vabalas kaip jie su specialiais gazoli- 

; pasiekė arklių 
jo laiškas* išdavė, kad Jungtines Valstijas, kadangi i lenktynes, futbolo lošius ir ki-

kad laiške Cra- 
galįs gauti po šim- 
į savaitę kariniam 
kad jis “nesutep- 
rankų su kariniu turėjo progos gerokai pažinti nos daviniais

kadetų leitenantas

vęs iš Jungtinių Valstijų. Jo dame: 
laiškas buvo vienu iš siųstų' P’ J* Wabalas 
laike suspendavimo pašto Vo- A.A.F.P.F.S. (Pilot) Sq. A. 7 
kietijon, buvo, sugrąžintas jam Maxwell Field, Alabama.
ir detektyvų paimtas iš jo laiš- ~

Vaikai Tarėja Mokykloj
'teisme, buvo Cramerio rašytas “DidvVWl DsPIUl” 
gruodžio 4, 1941 m., savo šei-; UlUVjlilį 1/KClia 
mai Vokietijoje. Laiške jis šai
pėsi iš Amerikos užrubežių po-; 
litikos ir skundęsis jaučiąsis 
Amerikoj tarsi “1------------
Kruze ant salos,” ne kaip na
miškis, nors . buvo priėmęs 
Amerikos pilietybę.

Maxwell Field, Alabama.

Vienas vaikas sumanė, kiti 
vaikai ir mokytojai pritarė ir

Robinsonas Gaudies mokykloj 202 turėta

Judžiai Turi Tarnauti 
Karo Informacijai

“didvyrių diena” arba sąskri- 
dis visų mokinių ir mokytojų.

, sunešimui dovanų pasiuntimui 
tos apylinkės jaunuoliams ka- 

• iriams kalėdinių pasveikinimų. 
1 Kariij dovanoms vaikai sunešė 

smulkių dovanėlių, o mokyto
jai sudėjo $150 pinigais.

Informacijos Biuroj 
prižiūrėtojas Lowell; 
kalbėdamas National

Karo 
judžių 
Mellett 
Board of Review konferencijai 

'viešbutyje Pennsylvania, New 
Yorke, pareiškė, kad rodymas 
dviejų skirtingų filmų vienoj 
programoj turi būti pertrauk
tas visam karo laikui. Vieton 
antrosios paprastos filmos turi 
būti dadėta karo informacijos 
ir agitacijos filmą.

Praleidimas trijų iki ketu
rių valandų “svajų pasaulyje” 
nepadeda pasiruošti karui, pa
reiškė Mellett. “Tame pasi
reiškia išsigimimas, ne augi
mas. Mes* turime išaugti į žmo
nes sugebančius laimėti šį ka
rą.”

p

abla- 
visos

am-
na-

Brooklyne sulaikyta teismui 
moteris ir 7 vyrai kaltinimu 
sukus taksus nuo alkoholinių 
gėrimų.- Septyni yra krautu
vių savininkai, o 1 sąskaitinin
kas. Tai esanti pradžia 
vos, kuri bus pravesta 
valstijos skale.

Brangi Kaina už Mušeikystę
Penki jauni vyrukai, kaltin

ti sumušus Milton Stamatis, 12 
Revere Place, rugpjūčio 19-tą, 
pereitą ketvirtadienį tapo nu
teisti. Iš tų trys pasiųsti į Sing 
Sing nuo pustrečių iki 5 metų, 
o du jauniausi, 16 metų 
žiaus, pasiųsti į pataisų, 
mus.

nuteisė 
vyrus už 
įstatymo. Trys iš ;

kaJ^1_ priimtuvų privatiškiems na- 
peizen- ;mams, civilinių vartojimui.

esą Jehovos Wit- 
ministeriais, bet 

jie oficialiai jais
nebuvę.

Du iš jų, Harry R.. Johnson, 
28 m., Mariners Harbor ir 
Hugh M. Massey, 21 m., Prin
cess Bay, nuteisti po penkis 
metus kalėti, o Robert H 
Shafer iš Floral Park ir Clif
ford W. Ferris iš Hempstead 
nuteisti keturiems metams.

šią visą savaitę Brooklyne 
vedama rinkliava United Hos-i 
pital Fondui.

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviu Rakandu Krautuve

Karys Gaus $28, Jo 
Šeima-$142

Larry Slyman, 31 m., tėvas 
devynių vaikų, įstojo kariuo
menėn. Nepatirta, kiek jis šei
mai parnešdavo būdamas civi
liniu duonpelniu. Tačiau žinia, 
kad būdamas karišku duon
pelniu jisai gaus pats sau $28, 
o dešimties liekančių namie iš
laikymui vyriausybės skiriami 
karitj šeimoms daviniai suda
rys $142 per mėnesį.

RANDA VOJIMAI' f

Pasirandavoja krautuvė (Storas), 
608 Grand St., Brooklyn, N. Y. Tin
kama vieta. Per daugelį metų buvo 
saliūnas toj vietoj, 
savininkas sutaisys 
tiks. A. Rimkūnas.

Renda pigi ir 
kaip kam pa-

(269—274)

Notice is hereby given that Crown 
Beverage Corp., a New York cor
poration of 440 Watkins Street, in 
the Borough of Brooklyn, City and 
State of New York, has filed its 
trademark "CROWN” with the 
Secretary of State of New York to 
be used 
of every

on non-alcoholic beverages 
description. (269—270)

■

-U.

g * LIETUVIŠKAS *

I TRAKTYR1US
| (VALGYKLA IR ALINE) 
n Rheingold Extra Dry Alus ?
x Didelis pasirinkimas visokių į 
g Vynų ir Degtines J 
g Importuotų ir Vietinių f 
g Kasdien Turime J 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į 

| JUOZAS ZEIDAT
B Savininkas S
g 411 Grand St. Brooklyn s

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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. Petraitieue ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451

Pirkite Kalėdy Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

(?WWKW!

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

’ wwwhwv

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

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

ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VfRI-THIN’ RAMONA VtRI-THIN R ARI LR.—

701 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173
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