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Net ir mum smagu, kad nors 
sykį gražiai apsidžiaugė So. 
Bostono “Darbininko” redak
cijos štabas. Ir apsidžiaugė 
tuomi, kad, girdi, “Rusijos 
žmonės veržiasi prie Dievo.”
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SOVIETAI SUPLEŠKINO VOKIEČIUS CENTR. KAUKAZE
Taip griežtai teigiąs prof. 

N. S. Timaševas savo knygoje 
“Religion in Soviet Russia.”

Iš to, logiškai protaujant, 
turėtų išplaukti “Darbininko” 
štabo logiška išvada, kad 
tuos Rusijos žmones reikia pa
sitikti, pasveikinti ir padėti 
jiems nugalėti hitlerizmą. 
“Darbininkas” turėtų smarkiai 
agituoti, pavyzdžiui, už teiki-

Raudonarmiečiai Užmušė 
i 5,000 Vokiečių, Pagrobė 

Daugius Priešų Ginklų
Leningrado Fronte Sovietai Nukovė dar Tūkstančius Naciu

TALKININKAI LAIMĖJO 
TANKŲ MŪŠI BIZERTĖS 

SRITY J, TUNISIJOJ
Anglai Išvijo Nacius iš Bengazi; Pagrobė Daug Ginklu

Paskutiniame Jury Mūšyje 
Žuvo dar 4 Dideli Japonų 
Karo Laivai ir Naikintuvas
Amerikiečiai, be to, Sužalojo 3 Japonu Karinius Laivus

mą Rusijos žmonėms, “besi-j 
veržiantiems prie Dievo,” me-' 
d i kalės pagelbos.

Deja, “Darbininko” redak
toriai elgiasi kaip tik atbu
lai. Jie Sovietų Sąjungą ir 
jos žmones kas dieną plūsta, 
niekina, šmeižia ir vėlina 
jiems visiems atsidurti praga
re. Jie sušilę skleidžia hitleri
nę propagandą prieš tuos' 
žmones. I

Aš esu tikras, kad “Darbi-1 
ninko” redaktoriai nei vienas' 
nėra nei sudilusio nikelio pa
aukojęs suteikimui tiems “prie 
Dievo besiveržiantiems” žmo
nėms medikalės pagelbos, nei 
vienos Sveika Marijos nėra su
kalbėję už jų pasisekimą šia-1 
me kare.

Chicagos “Drauge” skaitau, 
kad tenykštė Sofija Kazakevi
čiūtė išvyko į WAAC, tai yra, 
įstojo į armijos moterų sky- ’ 
rių. Tai gal bus pirma lietu-' 
vaite, padarius tą garbingą i 
žygį — bent nebuvo niekur j 
girdėtis, kad kuri kita būtų 
taip pasielgus.

Kazakevičiūtė duoda gražų i 
pavyzdį kitoms jaunoms lietu
vaitėms.

Nežinau, ar gerai elgiasi tos i 
mūsų jaunuolės, kurios vietoj I 
stoti į WAAC, skubinasi apsi-' 
ženyti su jaunais vyrais, šau
kiamais armijon arba jau ne
šiojančiais uniformas.

Ta jų elgsena bandoma iš
aiškinti dideliu patrijotizmu. • 
Gal ir taip . ..

Kaip ten nebūtų, tos, ku-| 
rios ruošiasi arba žada tuojau 
ženytis, kai jų vaikinai užsi
vilks uniformą, pirmiausia tu
rėtų pagalvoti apie WAAC.

Amerikos katalikų vyskupai 
išleido aplinkraštį arba pa
reiškimą karo reikalais. Dar 
neteko šį dokumentą skaityti. 
Laikraščiai sako, kad vysku
pai pasižada pilnai ir visais 
būdais remti Amerikos ir visų 
Jungtinių Tautų karo pastan
gas.

Tas labai puiku. Milijonai 
tikinčiųjų išgirs-vyskupų balsą 
ir nuoširdžiau rems šio karo 
pastangas.

Bet kaip su lietuviškais ku
nigais, kurie kontroliuoja ga
na stiprią spaudą ir taip uoliai 
šinkavoja pronacišką propa
gandą ir šaldo lietuvius katali
kus nuo karo ?

Jie baisiai sunkiai griešija 
— griešija ne tik prieš žmo-
niškumą, bet ir prieš savo baž
nyčios galvas. 1 Mexico City. — Meksikos

valdžia iš naujo sumezgė 
diplomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga. Tie ryšiai 
buvo nutrūkę pirm trylikos 
metų.

Matyt, lietuvių katalikų 
spauda nelabai džiaugiasi tuo 
vyskupų pareiškimu. Juk tai 
labai svarbus dokumentas, tai 
įsakymas visiems Amerikos 
katalikams, jų tarpe ir lietu
viams katalikams. Tačiau, pa
vyzdžiui, “Amerika” (lapkr.

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Maskva, lapkr. 20.—Rau
donoji Armija centralinia- 
me Kaukazo fronte, Ordžo- 
nikidzės apylinkėje, per ke
lių dienų kautynes užmušė 
daugiau kaip 5,000 hitleri
ninkų, pagrobė 140 vokiečių 
tankų, 70 kanuolių, 2,350 
trokų, 84 kulkasvaidžius, 
virš miliono kulkų, du a- 
municijos sandėlius ir dau
gius kitų karo reikmenų.

O sunkiai sužeistų vokie
čių buvo kelis kartus dau
giau negu užmuštų.

Šiuo žygiu Sovietai smo
gė skaudų smūgį vokie
čiams, kurie mėgino prasi- 
briaut pirmyn linkui Groz
ny žibalo šaltinių ir karinio 
Gruzijos vieškelio.

IŠTAŠKYTA 45,000 NA
CIŲ ARMIJA

Likučiai 45-kių tūkstan
čių nacių armijos, buvusios

Berlynas Sako, Rusai 
Atakuoja Nacius Ke

turiuose Frontuose
Nacių komanda paskelbė 

per radiją, kad rusai įnir
tusiai atakuoja vokiečius 
Kaukaze, Stalingrado fron
te, Volchovo srityje (į pie
tus nuo Leningrado) ir Ry- 
bačij pussalyje, pačiame 
šiauriniame gale fronto 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Finliandijos.

Vokiečių komanda spėja, 
kad Sovietai gal pradeda 
generalį žiemos ofensyvą. 
Naciai sakosi atmušą rusų 
atakas (ko niekas kitas ne
patvirtina).

Vokiečiai Prarado 
20,000 Karią Kaukaze
Maskva, lapkr. 20. — So

vietų kariuomenė paskuti
niu atveju užmušė virš 5,- 
000 vokiečių ir sunkiai su
žeidė daugiau kaip 15,000 
Ordžonikidzės apylinkėje, 
Kaukaze. '

Meksika Panaujino Ry
šius su Sovietais

Cairo, spal. 20. — Anglai 
Bengazi srityj, Libijoj, pa
grobė dar 28 nacių tankus, 
250 trokų ir 24 kanuoles.

šioje fronto dalyje, dabar 
visais garais bėga atgal, o 
sovietiniai kovotojai naiki
na bėgančius.

Volchovo srityje, į pietus 
nuo Leningrado, raudonar
miečiai per tris dienas, 
skaudžiai atmušdami hitle
rininkų atakas, sunaikino 
dar 5,000 priešų kariuome
nės. Naciai prakišo visas 
desperatiškas savo pastan
gas atgriebt neseniai Sovie
tų užimtą miestelį.

Pietinėje Stalingrado sri
tyje sovietiniai kovotojai 
atėmė iš vokiečių kelis ap- 
tvirtintus punktus. Į šiau
rių rytus nuo Tuapse, Kau
kazo fronte, raudonarmie
čiai dar pažygiavo šiek tiek 
pirmyn prieš fašistus.

Tik viename Stalingrado 
sektoriuje vokiečiai1 dide
liais sau kaštais užėmė ke
lis sudaužytus namus.

Atidarytas Didis Vieš
kelis tarp Kanados 

Ir Alaskos
Whitehorse, Yukon, Alas

ka. — Penktadienį oficia
liai tapo atidarytas važia
vimui didysis vieškelis tarp 
Kanados ir Alaskos. Iškil
mėse dalyvavo Jungtinių 
Valstijų ir Kanados valdi
ninkai.

Tas 1,681-nos mylios ilgio 
ir 18 pėdų pločio vieškelis 
buvo pravestas viso per 7 
mėnesius ir 17 dienų, dau
giausiai Jungtinių Valstijų 
lėšomis. Palei vieškelį įren
gta orlaivių stovyklos.
VIEŠKELIS TARNAUS 

IR SOVIETAMS
Jis labai tarnaus Alas

kos, Kanados ir Jungtinių 
Valstijų apsigynimo reika
lams.

Šiuo vieškeliu galės būt 
sėkmingiau vežami ir karo 
reikmenys skiriami Sovietų 
Sąjungai, perkeliant juos 
per Beringo Jūros siaurumą 
į Sovietų Sibirą.

VALDŽIA TRAUKIA TEIS
MAN BEND1X KORP.

Newark, N. J. — Ameri
kos vyriausybė užvedė by
lą prieš Bendix orlaivių da
lių korporaciją. Valdžia 
kaltina ją, kad ši korpora
cija laužė prieštrustinius į- 
status ir muitų įstatymus,1 
turėjo neteisėtus tarptauti
nius susitarimus su užsie
niniais suokalbininkais ir 
perdaug brangino savo dir
bamus orlaivių prietaisus 
(tuomi Splupdama ir šio 
krašto valdžią).

1%.

London, lapkr. 20. 
glų ir amerikiečių kariuo
menė prasiveržė per kalnus 
35 mylias pirmyn linkui 
Bizertės, miesto su laivyno 
stovykla, šiaurinėj Tunisi- 
joje, ir pasiekė geležinke
lį už 35 mylių nuo Bizertės.

Tankų mūšyje anglai - 
amerikiečiai sunaikino aš
tuonis iš 30 vokiečių tankų. 
Naciai išmušė iš veikimo 
kelias didžiąsias anglų ka
nuoles ir priešlėktuvines pa
trankas. Vokiečiai buvo 
priversti pasitraukt atgal.

Vokiečiai orlaiviais įsi- 
| gabeno dar kelis lengvuo
sius tankus ir 200 pėstinin
kų į Gabes, pajūrio mies
tą, šiauriniai-rytiniame Tu- 
nisijos kampe.

Laukiama labai didelio 
mūšio tarp anglų-amerikie
čių ir vokiečių-italų dėl Bi
zertės.

Amerikiečiai,. anglai ir 
francūzai taipgi pažygiavo 
pirmyn prieš fašistus lin
kui Tuniso.
VOKIEČIAI PABĖGO Iš 

BENGAZI
Berlyno radijas pranešė,. 

kad jie iš Bengazi, uostoi

An- miesto Libijoj, pasitraukė 
toliau į vakarus.

"LAISVES" VAJUS
Philadelphijos vajininkai gerai laikosi pirmoj vie

toj. Šį sykį jiems pagelbėjo punktais pašokti J. Lukoše
vičius, jis prisiuntė keturis atnaujinimus.

M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė vejasi philadelphie- • 
čius. Jos jau antroj vietoj, prisiuntė 5 naujas prenume
ratas ir pluoštą atnaujinimų.

J. Kazlauskas taipgi gražiai pasirodė, prisiųsdamas 
tris naujas prenumeratas ir daug atnaujinimų.

J. Mockaitis, bridgeportietis, ir J. Grybas, norwoo- ; 
dietis, prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimą.

Laukiame daugiau naujų skaitytojų!
Dovanų ruožte šiandien yra:

Philadelphijos Vajininkai ....................................  2574
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 2462 
K. Žukauskienė, Newark, N. J............................. 2394
J. Bakšys, Worcester, Mass.................................... 2032
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 1752
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1133
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................1043
S. Puidokas, Rumford, Me...................................... 883
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 848
J. Blažionis—R. čiulada, Lowell, Mass................... 684

(Tąsa 5 puslapyje)

Kroatų Geležinkelių Sabo
tažas prieš Nacius

Kroatijoj, Jugoslavijos 
daly j, gyventojai taip ardo 
geležinkelius, kad vokiečiai 
paskyrė specialį komisio- 
nierių kovai prieš geležin
kelių sabotažninkus.

šiaurių Afrikos fronte 
kariauja ir prezidento Roo- 
sevelto sūnus, pulk. Elliott 
Roosevelt.

London, lapkr. 20.— An
glai pagrobė daug trokų, 
kanuolių, tankų ir kitų ka
rinių įrengimų nuo vokie
čių, bėgančių iš Bengazi, 
Libijoj, tolyn į vakarus, lin
kui sienos tarp Libijos ir 
Tunisijos.

Motorizuota anglų ka
riuomenė ir orlaiviai sten
giasi užbėgt naciams už 
akių, užkirst jiem kelią pa
jūriniame ruožte ir taip su
imt likučius Rommelio vo
kiečiu kariuomenės, v

NACIŲ SKELBIMAS
Berlyno radijas pasako

jo, kad vokiečiai užėmę 
Gabes, Tunisijoj. Anglai ta
tai užginčija ir sako, kad 
naciai ten užėmė tik miesto 
valdybos rūmą ir kareivi
nes, nugalėdami francūzų 
pasipriešinimus.

Fotografiniai radijo pa
veikslai amerikinėje spau- , 
doje rodo, kaip šiltai Alžy- 
rijos gyventojai pasitiko iri 
sveikino atvykusią Ameri- ! 
kos kariuomenę.

Pradžia Gera, bet bus dar 
Sunkių Mūš’ų dėl Tunisijos

London. — Anglų ko- 
mandierius Alžyrijos-Tuni- 
sijos. fronte, generolas An
derson sakė, kad “padaryta 
labai gerą pradžia” talki
ninkų žygiams prieš fašis
tus Tunisijoj; bet jis pridū
rė: “Aš suprantu, kad ten 
dar bus sunkių mūšių” pir
ma, negu Tunisija bus už
imta anglų ir amerikiečių.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 19. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas 195:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Ką tik gautas pranešimas iš Pietinio Ramiojo Van
denyno parodo, kad ir didieji Jungtinių Valstijų karo 
laivai dalyvavo mūšyje prieš japonų laivyną Guadal
canal srityje naktį lapkr. 14-15.

Jungtinių Valstijų laivyno admirolas W. A. Lee, Jr., 
komandierius šių Amerikos laivyno jėgų Guadalcanal 
srityje, pranešė, kad jo kariniai laivai išstojo mūšin 
prieš japonų laivus naktį lapkr. 14-15 ir padarė prie
šams šitokius nuostolius:

Vienas japonų karo didlaivis (arba didysis šarvuot
laivis) nuskandintas.

Trys dideli japonų šarvuotlaiviai nuskandinti.
Vienas priešų naildntuvas nuskandintas.
Vienas japonų karo didlaivis sužalotas.
Vienas jų šarvuotlaivis sužalotas.
Vienas japonų naikintuvas sužalotas.
Galimas daiktas, kad šis pranešimas gal apima ir . 

šiek tiek iš tų padarytų japonam nuostolių, apie ku- | 
riuos mūsų laivyno departmentas raportavo jau savo' 
pranešime 194. Šio punkto išaiškinimui reikės laukti 
pilno pranešimo apie karo veiksmus nuo mūsų laivyno 
jėgų komandieriaus toje srityje. 

—,—------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunaikinta 28-ni Ja- Amerikos Orlaiviai Nu- 
ponijos Laivai skandino 2 Jap. Laivu

Associated Press žinio
mis, tai per pastaruosius 
jūrų mūšius tarp Amerikos 
ir Japonijos jėgų ties Salia
mono salomis amerikiečiai 
nuskandino 28-nis japonų 
laivus ir sunkiai sužalojo 
dar 10.

Petain Ragina Prancū
zus Kovot prieš 

Amerikiečius
Berne, šveic. — Maršalas 

Petain, (buvęs) vyriausias 
Vichy Francijos valdovas, 
atsišaukė per radiją į fran- 
cūzus oficierius, ypač Šiau
rinėje Afrikoje, kariaut, 
kaip jis sako, prieš “ameri
kiečių ir anglų įsiverži
mą.”

Naciai Suėmė Franc. 
Generolą Weygandą 
Romos radijas paskelbė, 

kad vokiečiai suėmė genero
lą Weyganda ir išvežė jį į 
Vokietiją. Jie laikė Wey
ganda negana ištikimu na
ciams.

London. — Vokiečiai ga-i 
bena vis daugiau savo i

Stockholm, šved. — Pa- i 7
ka- stebėta, jog kai kurie vo- 

riuomenės į Graikiją ir ki- kiečių karo laivai išplaukė 
tus Balkanų kraštus. Jie iš Norvegijos. Matyt, jie 
nepasitiki italais kaip Bal- stengsis perkirst jūrų ke- 
kanų sargais. Menama, kad liūs, kuriais yra gabenama 
neužilgo naciai paims į sa- anglam ir amerikiečiam ka- 
vo rankas visą tų kraštų ,ro reikmenis į Šiaurių Af- 
sargybą.

Australija. — Ameriki
niai generolo MacArthuro 
bombanešiai nuskandino 

dar vieną japonų šarvuot
laivį ir vieną naikintuvą.

NORVEGU PARTIZANŲ MŪ
ŠIS SU NACIAIS

Stockholm, Šved. — Pra
nešama, kad įvyko smarkus 
mūšis tarp Norvegijos pa
triotų - partizanų ir rink
tinės Hitlerio gvardijos 
Hemsedal kalnuose. Daug 
nacių gvardiečių liko už
mušta bei sužeista.

Iš partizanų pusės pen
kiolika nukauta bei sužeis
ta. Susikirtime, sakoma, žu
vo ir Norvegijos Komunis- 

[tų Partijos sekretorius Ot- 
Itar Lie ir Norvegų Jaunų
jų Kom. Sąjungos sekreto
rius Arne Gauslaa.

Po to mūšio, vokiečiai į- 
vedė griežtą karinės apgu
los stovį Hemsedal apskri
tyje.

NACIU KARO LAIVAI IŠ
PLAUKĖ IŠ NORVEGIJOS
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Lietuvis Raudonojoje Savaites Apžvalga

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

Juodasis Petras Francuos
“Diktatorius”

Franci j os pardavikas maršalas Petain 
išleido pareiškimą. Tasai jo pareiškimas, 
matyt, bus paskutinis, nes nuo dabar jis, 
Betainas, padaro Franci jos “diktatoriu
mi” “Juodąjį Petrą” Lavalį.

Žodį “diktatorius” šiuo atveju mes 
naudojame kabutėse, nes iš tikrųjų La- 
valis bus Francijos diktatorius tik žo
džiu, o darbais — jis kaip yra taip ir pa
siliks Hitlerio pastumdėlis.

Hitlerio kariuomenė okupavo visą 
Franciją. Francija, vadinasi, yra pilnoje 
priklausomybėje nuo Hitlerio. Frahci- 
jos žmonės neturėjo balso pastatyme 
valdžion Petaino, neturi balso pastaty
me valdžion Lavalio. Iš paviršiaus, La- 
valis turės visas diktatoriškas teises 
kraštui valdyti, bet tikrumoje jis turės 
teises tik žmonėms, kurie nepritaria 
okupantams, kalinti ir žudyti.

Lavalis, galimas daiktas, sudarys ir 
vyriausybę. Į tą vyriausybę jis, be abe
jo, įsileis atvirą frahcūziškų nacių va
dą Doriotą ir kitus. Lavalis, beje, gali 
sudaryti su Hitleriu ir taiką; jis gali, 
prie to, paskelbti karą Amerikai ir ki
toms Jungtinėms Tautoms, bet tas nieko 
nereikš. Tiek, kiek šiandien reiškia Kvis- 
lingas Norvegijoj, kiek Danijos valdžia 
reiškia, kiek Kaune reiškia Kubiliūnas 
ir kiti lietuviški hitlerininkai, tiek Fran- 
cijoj reikš Lavalio valdžia. Ji padės Hit
leriui mėsinėti Francijos liaudį. Ji padės 
gaudyti ir šaudyti neištikimuosius. Ji 
darys viską, kad kiekvieną francūzą pa
vergti Hitlerio karo mašinai. Bet kiek 
jai tas vyks, jau dabar galima matyti.

Francijos liaudis yra anti-hitlerinė. 
Francijos liaudis yra anti-lavalinė. Fran
cijos liaudis kaip iki šiol taip ir ateity
je kovos prieš naciškus okupantus ir vi
sais galimais būdais padės Jungtinėms 
Tautoms.

Mums, Jungtinių Tautų žmonėms, pa
silieka vienas ir tas pats uždavinys: 
mušti Hitlerį, mušti jo Kvislingus, kur 
tik juos užtinkame. Franciją išlaisvins 
tik sumušimas Hitlerio. Francijos liau
dis bus laisva tik tuomet, kai Europoje 
atsidarys antrasis frontas ir hitlerizmo 
viešpatavimui bus padarytas galas.

Tuomet bus laisvi ne tik francūzai, bet 
ir visos Hitlerio pavergtosios tautos. 
Tuomet, beje, visokį Kvislingai, toki La- 
valiai ir jiems panašūs sutvėrimai turės 
užmokėti už kriminalybes, kurias jie 
šiandien daro!

“Thanks To Russia Month"
Išreiškimui didelio Tarybų Sąjungai 

dėkingumo dėl josios didvyriškų kovų 
prieš hitlerizmą, New Yorke yra pa
skelbtas specialis mėnuo Tarybų Sąjun
gai padėkavoti. Šis mėnuo vadinasi 
“Thanks to Russia Month.” Lietuviškai: 
“Rusijai Padėkavoti Mėnuo.”

Per šį mėnesį kiekvienas, kuriam rū
pi greičiau fašizmą sunaikinti ir karą 
laimėti, daugiau dirbs Tarybų Sąjungos 
karinėms pastangoms stiprinti. Pereitą 
ketvirtadienį didžiuliame Waldorf Asto
ria viešbutyje, New Yorke, tuo reikalu 
buvo suruošta didelis pažmonys, kuria
me kalbėjo senatorius Elbert Thomas ir 
kiti visuomenininkai ir valstybės parei
gūnai, pareikšdami didelę padėką Tary
bų Sąjungos liaudžiai, kurios pasiryži
mas, drąsa ir sumanumas atlaikė vokie
čių puolimus per apie pusantrų metų ir 
tuo išgelbėjo civilizaciją, nes suteikė pro
gos ir laiko Amerikai ir Anglijai pasi
rengti ofensyvui.

Taigi “Rusijai Padėkavot Mėnuo” tu
ri labai didelės reikšmės. Jis parodo, jog 
Amerikoje žmonės yra dėkingi Tarybų 
Sąjungos kovotojams už jų drąsą ir pa
siryžimą. Jie įvertina SSSR tautų žy

gius ir jie kaip nors trokšta už tai at
silyginti Tarybų respublikų tautoms.

Prezidentas Rooseveltas 
Apie Karą

Pereitą antradienį prezidentas Roose
veltas sakė kalbą apie kai kuriuos daly
kus, susijusius su karo eisena. Preziden
tas pabrėžė, kad mes turime būti atsar
gūs su tuo, ką kalbame ir neprivalome 
reikalauti tokių žinių, kuriomis priešas 
gali pasinaudoti. Mr. Rooseveltas nuro
dė, jog karo eisena pasiekė tą vietą, iš 
kurios daromas pasisukimas, — pasisu
kimas iš apsigynimo į užpuolimą. Ta
čiau, tai nereiškia, kad karas bus leng
vas. Karas bus sunkus iki pat jojo pa
baigos.

Jau ne kartą prezidentas Rooseveltas 
įspėjo Amerikos žmones, kad jie per
daug nesidžiaugtų mūsų laimėjimais ir 
neliūstų dėl pralaimėjimų. Karo eigoje 
visko gali būti. Šiandien žinios gali būti 
labai geros, rytoj — jos gali būti labai 
prastos. Šiandien galime mūšį laimėti, 
rytoj — pralaimėti.

Vienas dalykas, ką Amerikos žmonės 
privalo turėti galvoje, kuo jie turi būti 
įsitikinę: mes laimėsime karą. Ir tuo įsi
tikinimu vadovaudamiesi, jie privalo ge
riau dirbti ir daugiau dirbti. Jie privalo 
pasiaukoti vienam ir tam pačiam reika
lui: karui laimėti.

Žmones Kelia Savo Balsą
CIO prezidentas Murray pareiškė 

griežtą kritiką tiems senatoriams, kurie 
bando pastoti kelią priėmimui “anti- 
poll tax” įstatymo. Visa progresą ir 
laisvę mylinčioji spauda padarė tą patį. 
Kiekvienas pilietis, kuris tiki pamati
niais mūsų konstitucijos dėsniais, Teisių 
Biliumi ir žmoniškumu smerkia tuos se
natorius, kovojančius prieš “anti-poll 
tax” įstatymo praleidimą.

Kai kurios darbo unijos ruošiasi siųs
ti savo speciales delegacijas į kongresą 
reikalauti, kad šis įstatymas kuo vei
kiausiai būtų priimtas.

Tik pagalvokime: keliolika milijonų 
žmonių negali balsuoti tik dėlto, kad aš- 
tuoniose pietinėse valstijose galioja to- 
kis įstatymas, kaip “poll tax” įstatymas! 
Milijonams negrų neleidžiama- balsuoti, 
neleidžiama pasinaudoti konstitucine tei
se renkant šalies prezidentą, renkant 
valstijų kongresmanus, renkant senato
rius, renkant valstijų ir miestų valdi
ninkus.

Pietinių valstijų senatoriai (ir tai ne 
visi), kur milijonams žmonių atimta tei
sė balsuoti, daro viską senate, kad pa
stačius “ant savo.” Jie, būdami mažumo
je, tačiau akiplėšiškai pareiškia, kad jie 
nepraleisią šio biliaus.

Kiekvienas Amerikos pilietis privalo 
susirūpinti, kad kiekvienas žmonis, ba- 
gotas ar biednas, baltas ar juodas, tu
rėtų teisę balsuoti.

Jeigu negrai gali su ginklu stoti ka
rau, stoti ginti mūsų kraštą, tai jie pri
valo turėti teisę ir balsuoti!

Žmonės privalo veikti. Jie privalo da
ryti viską, kad juo greitesniu laiku “anti- 
poll tax” bilius būtų senato priimtas.

Apdovanoti Partizanai
Tarybų Sąjungos vyriausybė neseniai 

gausiai apdovanojo ordinais ir meda
liais 891 partizaną. Pas mus jau daug 
kartų buvo rašyta apie Tarybų Sąjun
gos partizanus, kovojančius prieš besti- 
jiškus fašistus užfrontėje. Jie nepapras
tai didelį vaidmenį vaidina, mušdami 
priešą, kenkdami jo susisiekimams už
frontėje ir kitaip gelbėdami Raudonajai 
Armijai. Pažiūrėkime tik į tai, kokius 
žygius atliko Leningrado srities partiza
nai. Per metus laiko jie užmušė 24,000 
vokiečių, sunaikino 131 jų tanką, 1,718 
mortirų, sudinamitavo 405 tiltus ir nu
metė nuo relių nemažiau 141 ginkluotą 
vokiečių traukinį!

Tai milžiniškas darbas! Ir tai tik vie
nos Leningrado srities partizanų darbas. 
O kur kitos?!

Tenka pažymėti, kad žiemos metu par
tizanams daug geriau sekasi priešą muš
ti, negu vasaros metu. Ir tai nestebėti
na. Žiemą — ilgesnės naktys. Naktimis 
partizanai gali patogiau pasislėpti, gali 
lengviau vokiečius apsupti — apsupti 
miesteliuose ir kaimuose — ir ten sunai
kinti.

Žinios skelbia, kad jau dabar praside
da didelis partizanų judėjimas visoje už
frontėje. Neužilgo, be abejo, išgirsime 
mes daugiau žinių ir apie Lietuvos par
tizanų judėjimą.

Armijoje Atsišaukia į 
Amerikos Lietuvius

Radijograma

Broliai Lietuviai, 
gyvenantieji užjūryje!

Kuomet kruvinos hitleri
nės gaujos įsiveržė į Lietu
vą, mūsų lietuviškieji dali
niai kaudamiesi ir naikin
dami hitlerininkų gyvąją 
jėgą ir techniką, pasitrau
kė drauge su kitais Raudo
nosios Armijos daliniais ir 
ryžtingai kovojo prieš įsi
veržėlius. Ties Velikije Lu
ki, ties Maskva priešas ga
vo pajusti lietuvių smūgių 
stiprumą. Mes kovėmės, 
kaujamės ir kausimes tol, 
kol visa Lietuva, visa Tary
bų Sąjunga nebus išvalyta 
nuo hitlerinio brudo.

Mes kaip vienas pasiryžę 
atkeršyti už Hitlerio ban
ditų nukankintus Lietuvoje 
mūsų brolius ir seseris, iš
degintas sodybas, sugriau
tus miestus.

Garbingi mūsų bočiai 
drauge su rusais, lenkais, 
čekais ties Žalgiriu sutriuš
kino kryžiuočių galybę. O 
šiandien prieš vokiškus gro
bikus mes kovojame kartu 
petys į .petį su visomis did
vyriškomis Tarybų Sąjun
gos tautomis. Dar daugiau: 
mūsų kovos draugais tapo 
visos laisvę mylinčios tau
tos, galingos Amerikos 
Jungtines Valstybes, Di
džioji Britanija.

Praėjo laikai, kai gengs- 
teris Hitleris skandino 
kraujuose, nipkojo ir grobė 
vieną po kitos Eūropos tau
tas pavieniui. , Gėdingam 
žlugimui pasmerktos ir be
protiškos Hitlerio užmačios 
nuversti Amerikos laisvės 
stovylą ir jūsų, broliai, gra
žiąją šalį, jūs, lietuviai, an
trąją tėvynę paversti milži
nišku kalėjimu ir klaikiais 
kapais.

Mes, lietuviškų dalinių 
kovotojai, visi tikrieji lietu
viai, džiaugiamės, kad ir 
jūs, broliai amerikiečiai, į- 
sitikinot, jog Hitleris yra 
pasaulio priešas Nr. 1.

Mušdami fašistinius ban
ditus mes kaujamės ne tik 
už Lietuvos ir broliškų ta
rybinių respublikų tautų 
laisvę, bet kartu visos Eu
ropos, Amerikos ir viso pa
saulio laisvę.

Šaunioji Raudonoji Ar
mija jau išnaikino milijo
nus hitlerininkų, plieno lau
žu pavertė kalnus vokiškos

iš SSSR “Vilniai”
technikos. Tiesa, priešas 
dar turi jėgų ir jis puola, 
bet nepalaužiamas yra ta
rybinių tautų pasiryžimas, 
neišsemiami yra mūsų ir 
mūsų draugų Jungtinių A- 
merikos' Valstybių ir Ang
lijos resursai. Eidami iš 
vieno, išnaudodami kuo 
greičiausiai mūsų turimus 
resursus, mes sutriuškinsi
me hitlerišką gyvatę! Lai
mėjimas turi būti mūsų!

Mes, Raudonosios Armi
jos lietuviškųjų junginių 
kariai, iki galo išpildysime 
savo šventą pareigą Tary
bų Sąjungos - Vokietijos 
fronte —sutriuškinsi™ hit
lerines gaujas.

Narsus Lietuvos parti
zanai didvyriškai kovoja ir 
kovos iki pergalės prieš am
žinus Lietuvos priešus — 
vokiškus grobikus, kurie 

nori sunaikinti mūsų tautą 
ir ją žiauriai naikina.

Draugų kovotojų vardu 
aš kviečiu jus, Amerikos 
broliai, įtempti visas savo 
jėgas, parodyti visą savo 
meilę tėvynei Lietuvai ir 
savo antrai tėvynei Ame
rikai ir tuo priartinti hit
lerininkų galą.

Visi kaip vienas į kovą 
prieš amžinuosius mūsų 
tautos ir visų laisvę mylin
čių tautų priešus — vokiš
kuosius grobikus!

Iš visų pusių kovokime 
prieš hitleriškus šunis! Vi
sas jėgas Hitleriui sutriuš
kinti. ’ ''

Tegyvuoja Tarybų Sąjun
gos, Anglijos ir Amerikos 
Jungtinių Valstybių kovos 
draugystė!

Tegyvuoja amerikiečiai 
lietuviai — kovotojai prieš 
fašizmą!

Lietuviškų Raud. Armi
jos dalinių karys

Sidaravičius.

Bridgeport, Conn.
Aukos Antifašistiniams 

Kovotojams
Aukavo sekami: ALDLD 63 

kp. $10. Po $1: B. Bartkevi- 
čia, J. Jasiunas, A. Katinas, 
A. Jocis, J. Mockaitis, K. Jan- 
keliūnienė ir M. Valatkienė. 
J. Valinčius 50c. M. Hydika 
ir L. Mockaitiene po 25c. Vi
so $18.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

J. J. Mockaitis.

GREITAS DARBAS
Anglai vėl paėmė Tobru- 

ką ir tai yra simboliškas į- 
rodymas, kokį progresą ga
li daryti John Bull, kada 
jis tikrai įsikinko į darbą. 
Tobrukas yra ta pati stra
teginę pozicija Libijos pa
kraštyje, kuri buvo su už
sispyrimu australiečių gi
nama 1941 metais, nuo ge
gužės iki gruodžio mėne
sio. Tada tik su dideliu sun
kumu pasisekė garnizoną 
išgelbėti.

Dabar Berlyno radijas 
pripažįsta, kad Tobrukas 
išslydo naciams iš rankų, o 
pranešėjas sako, kad naciai 
jau dvi savaites darė Tob- 
ruko evakuaciją.

Toliaus į vakarus, bet 
veidu atsigręžusios į ry
tus, Amerikos divizijos da
vė pasauliui žinoti, kad yra 
dalykų greitesnių už Blitz- 
kriegą, ir tai yra tas, ką 
jankiai vadina “pateptas 
žaibas”. Smagu įsisąmonin
ti, kad Jungtinės Tautos 
pribuvo į šiaurės Afriką sa
vo laiku ir gerai pataikė.

APIE DVASIĄ
Prezidento Roosevelto ra

ginimą, kad tauta melstųsi 
Padėkos Dieną ir pasitikė
tų dieviškąja esybe, nerei
kia aiškinti, kaipo silpny
bės ženklą. Tuos žodžius 
reikia imti, kaipo ženklą, 
kad mūsų karo pstangos tu
ri dvasinį ir humanitarinį 
pagrindą.

Kada pradėjo rinktis šio 
baisaus konflikto debesys, 
vis daugėjančiam žmonių 
skaičiui darėsi aišku, jog 
tą konfliktą rengė ir pri
metė jį pasauliui jėgos, ku
rios nori panaikinti žmonių 
tarpusaviuose santykiuose 
tuos principus, kurie iškelia 
žmonių visuomenę virš rai
stų ir tų raistų gyventojų 
lygio.

Kaipo žmonės, pasiryžę 
priešintis save pasivadinu
siai “ponų rasei,” jųjų šir
dyse buvo jaučiamas troš
kimas kreiptis pagelbos į 
tai, ką labai bendrai vadi
name dvasine tikrove. Į jos 
įtaką tautos vadai dabar 
kreipia mus. Jos įtakoje iš 
pergalės kilsiantis geras 
bus dar didesnis ir kilnes
nis.

TIKYBA PO NACIŲ 
REŽIMU

Trečioj serijoj knygučių 
apie “Sąlygas Okupuotose 
šalyse” Interaliantų Infor
macijos Komitetas Londone 
aprašo Ašies atakas prieš 
religiją. Nacizmas pradėjo 
savo karjerą nuo persekio
jimo žydų tikybos. Žydai

Chinijos gydytojai Šensi provincijoje laiko savo pacijentus požeminiuose urvuose, 
kad japoniškos bombos negalėtų jų sunaikinti. • _
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■ buvo silpniausioji ir ma
žiausiai skaitlinga Vokieti
jos religinė grupė, todėl 
ją lengviausiai buvo perse
kioti. Kada nacizmas susti
prėjo, jis galėjo pradėti kė
sintis prieš katalikų ir pro- 
testonų religines bendruo
menes Vokietijoj. Su iš
bandyta persekiojimų tech
nika dabar naciai siaučia 
prieš dvasininkus ir kong
regacijas užkariautuose 
kraštuose.

. Priemonės, kurių naciai 
griebiasi, yra labai įvairios. 
Jos prasideda nuo švelnios 
diskriminacijos Francijoj, 
Belgijoj ir Olandijoj, kur 
pagal nacių išmintį reikia 
eiti iš lengvo, ir pasiekia 
žudynių ir kankinimų Len-^ 
kijoje, čechoslovakijoj, Ju
goslavijoje ir Graikijoje. 
Francijoj, Belgijoj ir Olan
dijoj žydų tikybos žmonės 
buvo be pertrūkio persekio
jami, kaip ir Vokietijoj. O 
krikščionių organizacijos, 
mokyklos, laikraščiai ir so
cialinės globos draugijos 
buvo uždarinėjamos arba 
šlykščiai puolamos. Norve
gijoj nacių bandymas už
viešpatauti valstybinėj baž
nyčioj, prie kurios priklau
so beveik visi norvegai, pri
vedė prie to, kad praktiškai 
visi pastoriai atsistatydino. 
Kitose keturiose šalyse na
cių ir fašistų bestijos nepa
rodė net fizinio gailesčio. 
Bažnyčios buvo išgriautos 
ir išniekintos, kunigai buvo 
išskersti. Naciai užtiko 
bažnyčias “bedieviškoj Ru
sijoj” — jie jas išniekino, 
pavertė jas į kankinimo 
vietas, sudegino jas.

OWL

Paterson, N. J.
“Laisvės” Vajaus Reikalu
Visi “Laisvės” skaitytojai, 

prašomi atsinaujinti prenume
ratas per vajininkus J. Bimbą 
ir J. Matačiūną. Vajus Pater- 
sone biskutį iš lėto ėjo, bet 
pradėsime “ablavą” ant grei
tųjų, parodysime, kad Pater- 
sono vajininkai pasivys pirma
eilius “Laisvės” vajininkus.

Šiais metais galima lengvai 
gauti “Laisvei” naujų skaity
tojų. Nereikia daug aiškinti 
“Laisvės” politikos, nes kož- 
nas vienas lietuvis darbo žmo
gus arba blaivas biznierius su
pranta, kad “Laisvė” gina jo 
reikalus, tad turime ir “Lais
vę” paremti, šiame momente 
darbininkų spauda, “L.” ir 
“Vilnis”, susilaukė daugiausia 
priešų iš reakcijoninės—fašis
tinės hitlerinės pusės. Paimki
me social-fašistinį “Keleivį” ir 
jo štabą nuo Gegužio iki Mai
klo. Tai melagių malūnas. Net 
ir “N. G.” Strazdas čiulba Hit
lerio gaidas. Ir skaitant “Gri-
go-j ienas,” visi jie susicentra- 
vę i vieną jėgą.

Tad mūsų užduotis yra dau
giau gauti “L.” naujų skaity
tojų, o tą atlikę, parodysime 
hitlerininkams, kad vėliau ar 
anksčiau tarakonai bus “ištrū- 
cyti dzūkų trucyzna.”

Iš Patersono išėjo į kariuo
menę lietuviai: Thamas. Yoni- 
kas, M. Tocionis, R. Tocionis, 
J. Baublis, John Baublis, J. 
Lekavičius, J. Obel-Obieliavi- 
čius, Charley Walt Matacinas, 
liuosnoriu į laivyną — J. Ma- 
taciūno sūnus.

Buvo susirgus S. Bimbienė, 
J. Bimbos žmona. Pasirgo po
rą savaičių. Po biskutį sveiks
ta. Linkiu greitai pasveikti.

J. Matachun.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.
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MARES VARGAIVanda Vasilevska-Žymioji Lenkų Rašytoja

Vanda Vasilevska priklauso prie tos 
grupės talentingųjų jaunų literatų, ku
rie iškilo buvusioje Lenkijoje paskuti
niais metais ir savo ideologiniu veidu ry
škiai skyrėsi nuo senosios lenkų buržu
azinės literatūros atstovų. Senoji lite
ratūra, kiaurai persisunkusi nacionalis
tinėmis tendencijomis, kaupė savyje vi
sus šlėktinio režimo nuodus. Ta liaudžiai 
priešinga literatūra buvo pilna neapy
kantos socializmui ir kūrybiniai buvo 
nevaisinga. Ji savo tarpe turėjo keletą 
skambių vardų, kurie bebuvo jau užge
susios žvaigždės kadaise turtingame len
kų literatūros danguje.

Naujoji lenkų literatūra su savimi 
nešė atgimimą. Lenkų šlėktų valdžia ją 
persekiojo. Jauni rašytojai buvo kalti
nami lenkų valstybės išdavimu, artumu 
komunizmui, Tarybų Sąjungai. Tačiau 
skaitytojas ėjo su šia literatūra, dėlto, 
kad joje jautėsi tikrasis gyvenimas, kad 
už jos stovėjo talento jėga, minties nau
jumas ir žodžio grožis. Ta literatūra 
vaizdavo tikrąjį gyvenimą ir numaska- 
vo šlėktinį melą. Tai buvo tikrosios Len
kijos balsas, tos, kurią buvusios Lenkijos 
valdovai rūpestingai slėpė nuo pašalinių 
akių.

Vandai Vasilevskai teko laimė būti tos 
jaunosios lenkų rašytojų grupės prieša
kyje. Ji užsikariavo didžiausią populia
rumą dar prieš tai, kai supuvęs lenkų 
valstybingumo pastatas sudužo nuo pra
sidėjusio karo smūgių. Visuotiną dėme
sį patraukė jos kūriniai, taip pat jos 
asmenybė. Pasirodžius jos romanui 
“Dienos veidas”, ji iš karto užėmė pir
mąją vietą. Kiek ir pešiojo tą veikalą 
lenkų cenzūra, ji negalėjo sutrukdyti 
veikalo milžinišką pasisekimą. Vasilevs
ka parodė ponų Lenkijos išvirkščiąją 
pusę. Ji nuvedė skaitytoją į Krokuvos 
arba Varšuvos (tai visvien) centrinių 
gatvių, su jų grožingomis krautuvėmis, 
teatrais, valdžios rūmais, bajorų klu
bais, viešbučiais į darbininkų kvartalą 
su jo neišbrendamu purvu varginguose 
miesto bėdnuomenės butukuose. Ji-paro
dė liguistus, pusiau badaujančius vai
kus, gražias mergaites, socialinių sąlygų 
pasmerktas savižudybei arba prostitu
cijai.

Tai buvo pasibaisėtinas paveikslas. Bet 
tą tiesą jaunai rašytojai lenkų buržua
zinė visuomenė dar būtų galėjusi atleis
ti. Kągi, vargo esama visose kapitalis
tinėse valstybėse, tokia jau santvarka, 
bažnyčios ir viešpataujančios moralės 
palaiminta. Buržuazija net myli nusi
žeminusį pavargėlį, klusnų darbininką. 
Tokie duoda galimybę pasireikšti “jaut
rių” ponių ir “aukštos dorovės” vyrų 
kilniems ir tauriems jausmams.

Tačiau Vanda Vasilevska prieš visą 
pasaulį parodė, kokia neapykanta kau
piasi darbo liaudies kvartaluose prieš 
ponų Lenkiją, kaip su gaivalinga pajėga 
auga revoliucinės nuotaikos ir susidaro 
dėkinga dirva komunistinei agitacijai. 
Jau pirmajame savo stambiame kūrinyje 
Vasilevska visų aštrumu pastatė klau
simą apie lenkų nacionalizmo bejėgumą 
paslėpti augančius klasinius prieštara
vimus. Ir tuo metu, kai lenkų buržuazi
nė spauda dėjo pastangas įtikinti pa
saulio imperialistines valstybes, esą len
kų vyriausybė remiasi patriotinėmis 
liaudies masėmis ir-lenkų tauta eina pa
skui lenkų “mocarstvos” šūkio, Vasilev
ska savo meno žodžiu tvirtino, kad visa 
tai yra melas ir kad klasinė tiesa yra 
stipresnė už nacionalistinę apgaulę.

Po pirmojo romano, kuriame buvo pa
rodytas tikrasis darbo klasės gyvenimas, 
sekė antras. Jis buvo pavadintas “Tėvy
nė”, ir jame ta svarbiausioji Lenkijai— 
tėvynės darbo žmonėms problema buvo 
pastatyta su ypatinga jėga, valstiečių 
gyvenimo pavyzdžiu. Paprastais žo
džiais, įtikinančiais savo gilia tikrove, 
Vanda Vasilevska šiame romane papa
sakojo apie gyvenimą lenkų berno, (tokio 
paprasto, eilinio, jog vien tuo savo pa
prastumu jis išaugo į visų Lenkijos val
stiečių gyventojų simbolį, tikrumoje į 

visos tikrosios Lenkijos simbolį. Trisde
šimt metų Kržisiako amžiaus — tai 
trisdešimt metų Lenkijos istorijos, kuri 
per tuos metus perėjo iš caristinės pro
vincijos būklės į būklę “nepriklauso
mos” valstybės, liesipūtusios savo galybe 
ir karo kurstytojų pašauktos būti kovos 
prieš Tarybų Sąjungą placdarmu. Caro 
gubernatoriai užleido vietą “saviems” 
lenkų ministeriams, rusų policininkai 
užleido vietą “saviems” lenkų žanda
rams.... O kas pasikeitė berno Kržisiako 
gyvenime? Niekas. Jam paliko tas pats 
bulvėms pasisodinti sklypelis ir ta pati 
dvarininkės valia ir galia.. Kržisiakas 
su panieka ir pasipiktinimu palaidoja 
visas savo nacionalistines iliuzijas. Jis 
svajoja apie tokią tėvynę, kuri duos jam 
žemę, padarys jį tikru žmogumi. “O 
kaimietis paliko kvailuoju.” Yra ponų 
tėvynė, kunigų, bet nėra artojų tėvy
nės.
“Tėvynė” sukėlė aršų lenkų buržuazinės 

spaudos riksmą. Romanas sudavė per 
pačią skaudžiasią lenkų nacionalizmo 
vietą. Jei romanas būtų buvęs tik pub
licistika apvilkta į beletristinę formą, su 
juo būtų buvę galima ginčytis tuo pačiu 
publicistikos būdu. Bet romano jėga glū
dėjo tame,kad gyvenimo tikrovė buvo pa
rodyta jame tikrojo meno priemonėmis. 
Tai buvo meninė tiesos jėga, gi didelio 
menininko realisto talentas tuo ir pa
sireiškia, kad jis paima skaitytoją neat
remiama įspūdžio galia, kokį sudaro tei
singasis žodis.

Po “Tėvynės” sekė “Pajungtoji že
mė,” kur pilietinis karas. Lenkijoje iš
pranašautas su giliu menininko perma- 
tymu. Ką jau bekalbėti apie lenkų tau
tos “tautinę dvasią”, kuomet visus kai
miečius ir visus darbininkus valdo vie
ningas jausmas: neapykanta ponams, 
kapitalistams ir dvarininkams, atėmu- 
siems iš valstiečių žemę, sugriovusiems 
krašto ūkį, smaugusiems nepakeliamais 
mokesčiais, ugnimi ir kardu vertusiems 
prie klusnumo lenkus, ukrainiečius, balt- 
gudžius.

Norint suprasti, dėlko su tokiu stai
giu greitumu sugriuvo ir ištižo lenkų 
šlėktų valstybė, gana perskaityti Vasi- 
levskos kūrinius. Jų tikrumą patvirtino 
įvykiai. Jokios dirvos, jokios atramos 
neturėjo po savimi viešpataujančiosios 
buvusios Lenkijos klasės.

Vasilevska nerašė apie lenkų inteli
gentiją, tačiau jos pačios gyvenimas sa
ko, kas vyko toje aplinkoje. Vasilevskos 
gyvenimas yra jos kūrinių papildymas.

, Vanda Vasilevska, savo kilme pri
klausiusi lenkų inteligentijos viršūnėms, 
anksti susipažino su darbo klasės gyve
nimu, o vėliau pažino ir karštai pamilo 
kaimą. Ji buvo mokytoja, tačiau jos mė
ginimas mokyti lenkų vaikus gyvenimo 
tiesos baigėsi tuo, kad jaunąją mokytoją 
šiurkščiai išmetė iš mokyklos ir uždarė 
jai visus kelius į pedagoginę veiklą. Van
da Vasilevska suartėjo su darbininkų ir 
kaimiečių gyvenimu. Ji veikliai dalyva
vo streikuose, kalbėjo susirinkimuose. 
Politinis darbas atvedė ją į literatūrą, o 
literatūra privertė atsisakyti nuo pasku
tinių lenkų nacionalizmo liekanų.

Paskutiniame savo kūrinyje, parašy
tame 1939 m. gegužės mėnesį, Vanda 
Vasilevska su ta pačia aikštėn keliančia 
jėga parodė ukrainiečių ir baltgudžių 
liaudies tautinio slėgimo paveikslą bu
vusioje Lenkijoje. Tas romanas “Pelkių 
liepsnos” negalėjo išvysti pasaulio ponų 
Lenkijoje; ji. jau gyveno paskutines sa
vo dienas. Romano didvyris — Ukrainos 
kaimietis Ivanas, lenkų policijos perse
kiojamas, bėga į Rytus, prie Tarybų 
sienos. Jis nebeturi kitos išeities išgelbėti 
savo gyvybę. Jis bėga į Tarybų Sąjungą, 
kaip. į savo tėvynę. Ir toks pat po kelių 
mėnesių pasirodė pačios Vandos Vasilev
skos kelias. Ji ėjo iš degančios Varšu
vos pėsčiom į Rytus, prie Tarybų sie
nos, tuo tarpu kai lenkų bufžuazija bė- 
go į Pietus, į Rumuniją, ten ieškodama 
prieglaudos nuo bolševikų. Vanda Vaši- 
levska nugalėjo savo sunkią kelionę į

Bridgeport, Conn.
Lietuviai Tveria Bendro

FRAGMENTAS IŠ APYSAKOS “TĖVAS”
Rudens vakaras.
Apytamsų. Lauke šniokščia vėjas, blašky

damas debesis padangėse. Atrodo, kad jis nė 
pats nežino, ką su jais pradėti . . . Tai supe- 
šioja ir išdraiko, tai vėl suvaro j vieną gu- 
mulį ir pučia tol, kol debesys visai suspaustas 
pradeda ašaroti. Bet nesuspėjęs pratrūkti 
striūkliais, debesys jau nusviestas į tolimą pa
dangės užkampį.

Ta pačia proga vėjas neužmiršta nė medžių 
pakedenti. Jų lapai, nežinodami, kur dingti, 
nusigandę glaudžiasi prie žemės. Bent norėtų 
glaustis, bet negali, nes tas pats vėjas ir juos, 
lyg tai keršydamas už ką nors, stumdo, veja 
į užkampius arba palaidoja į purvus.

Marės Sudmantikės pirkioj ant stalo spyk- 
so maža lemputė. Prie jos prisilenkusi Lėnu- 
tė skaito knygas, mokosi. Prie krosnies klūpo 
Marė, tartum norėdama kurti vakarienei ug
nį, bet kažko sutrukdyta tyliai laiko rankoje 
degtukų dėžutę ir skaliu.kų.

O vidury kambario stovi Šventragiu kaimo 
ūkininkas Piklapis — šeimininkas, bet jis jau 
rengiasi išeiti.

— Taigi, kaip sakiau: pasiveizėk kitur stu- 
bos. Paskui .. . už metų antrų, jei norėsi, vėl 
galėsi sugrįžti. Bet dabar tavęs palaikyti dar 
vienerius metus, kaip jau sakiau, jokiu būdu 
negaliu. — Piklapis žvalgosi po kambario ker
tes. Jis nori paslėpti akis, žemėn vėpsoti ne
galima, nepritinka ūkininkui, taip vagys da
ro, o į Marę pažvelgti jis dabar bijo.

Marė nieko neatsako, ji paima peilį ir mal
kos pagalį ir ima skaldyti skalų, lyg jų taip 
labai daug reikėtų. Rodosi, kad jos rankos 
dreba. Bet, rasi, ir nedreba, o tik virpa silp
noji lemputės šviesa.

— Šventragiu kaimas, matai, nemėgsta uba
gų ! — Piklapis išsitraukia didelę raudoną no
sinę, pamažu šluostosi nosį ir kaktą, lyg pra
kaitą nubraukti norėtų. Paskui, patempęs 
sprandą, lyg apykaklė jam būtų per ankšta, 
jis ir vėl sako:

— Kratomos vienaip, kratomės kitaip, o 
visvien negalima atsikratyti: atsiranda jų 
kaip šungrybių po lytaus ...

— Kokia aš čia tau ubagė, norėčiau žinoti. 
— Iš Marės balso galima spėti, kad tikrai jos 
rankos dreba. — Ar aš sau duoną neužsidir
bu? Aš ir pasidėjusi turiu pinigų. Dar niekas 
manęs ligšiol ubage nėra apšaukęs. Dar nė 
vieno jauno žmogaus, kiek žinau, Šventragiu 
kaimas nemaitina, tik jau tegul jis nesigiria.

— Ką gali žinoti, — tavo padėtų pinigų 
niekas neskaitė. O ar ne visaip atsitinka?! 
Kad viena būtum, dar — dar. Bet dabar su 
vaiku. Nuolat man prikaišiojama, kad tokią 
įnamę laikau. Merga, turėjusi du vaiku, jo

Menininkas Dėdes
Šamo Tarnyboje

Jurgis Kazakevičius
Karys Jurgis Kazakevičius, Lietuvių Meno 

Sąjungos Centro Komiteto ir jo Muzikos Ko
misijos narys, buvęs Great Necko lietuvių 
choro mokytojas ir Brooklyno Aido Choro na
rys iš kariuomenės sveikina savo draugus.

Jurgis laiškuose savo tėvams, Jurgiui ir 
Onai \ Kazakevičiams, Brooklyne, reiškia pa
sitenkinimą J. V. armijos gyvenimu, tik pasi
ilgęs draugų ir laiškai nuo jų teikia jam daug 
džiaugsmo.

Rytus, ir Raudonosios Armijos daliniai, 
kovotojai ir vadai surengė rašytojai kar
štą draugišką priėmimą.

Dabar Vanda Vasilevska, TSRS Aukš
čiausios Tarybos atstovas — viena iš po
puliariausių tarybų rašytojų. Ji apsup
ta pagarbos ir įvertinimo. Jos knygos 
plačiai skaitomos Tarybų šalyje.

D. ZASLAVSKIS 

kios garbės kaimui nebesudaro.
— Ak, ir tau jau ant nosies pasikabino ma

no vaikai? — Marė nori paslėpti didelį susi
jaudinimą, jos balsas garsėja: — Dabar aš 
vieną vaiką beturiu ir jį iki šiol išmaitinau.

— Niekas ir nesako, kad tu nebūtum išmai
tinusi — iki šiol. Ale kas pasakys, kas bus 
toliau. Dar vieni metai — kitas vaikas. Taip 
jų ir nebeišmaitinsi, rasi, ir nebhorėsi išmai
tinti. Kam? Juk už dviejų metų jau turi tei
sės iš kaimo kasos duonos prašyti. Kiek taip 
padaro! O... Na, ką čia tiek daug kalbėti: 
gesacas yra gesacas... (Gesetz ist Gesetz — 
įstatymas yra įstatymas).

Vis dėlto Piklapis savo kailyje jaučiasi ne
jaukiai. Jis nori greit baigti pasikalbėjimą. 
Tiesa, jis Marę palaikytų ir toliau, nes kitos 
tokios darbininkės negreit rasi. Bet ką pada
ryti, jis turi vykdyti kaimo seniūnijos nuta
rimą. O seniūnijoje visi garbingi, dievo bi
ją vyrai, dori ir griežti .. .

— Na, einu! Turi dar porą nedėlių laiko: 
Marele, susirasi kur nors sau kampelį. O da
bar tai jau lik sveika.

Marė nieko nebeatsakė, o Piklapis, eidamas 
lauk ir praeidamas pro Lėnutę, lyg.tai ją pa
glostydamas, nubraukė jos kasytes nuo gal
vos.

— Dirbk, dirbk, netinginiauk, — tartum 
juokaudamas tarė.

Lėnė pikta. Ji nusikrato jo rankos ir pa
sitraukia į šalį. Piklapis juokdamasis išeina. 
Lauke apgraibomis j ieško durų. Viena jo me
dinė klumpė sutarška atsitrenkusi į slenkstį, 
o gal kur nors į sieną.

— Bjaurus žmogus, tas Piklapis! — sako 
Lėnė. Ji norėtų ką nors paguodžiantį motinai 
pasakyti, bet kitų žodžių neatsimena.

Bet Marė pikta. Ji įbraukė paskutinį degtu
ką, o tas, neužsidegęs, nulūžo. Paėmusi kele
tą skaliukų, mėgino juos uždegti iš lemputes. 
Bet netvirtai įsigavusi skaliuko liepsnelė spro
go, užspirdama lemputės šviesą ir pati užges
dama.

— Ką tu išmanai! Eik pas Maceiką, papra
šyk briežukų.

Maceika smalsiai pasiteiravo, ko norėjęs 
Piklapis.

— Kad Marė išsikraustytų, šiaip, sako, Įei
siąs iškraustyti.

— Ale, veizėk! Ar tu jam nuomos nesumo
kėjai? — Maceika paklausė Marės pro sieną.

Marė garsiai nusišnypštė į priejuostės kam
pą ir skubiai nusišluostė ašaras:

—Ir nuomą užmokėjau, ir atidirbau visas 
dienas. Bet... jis nori, kad čia gyventų vy
riškis. Sako: vienos mergos ir vieni šlubiai 
gyvena jo kumetiškėj...

— Ak, taip, — kiek patylėjęs, atsakė Ma
ceika. — Na, juk į mano stubą jau poryt 
įtrauks Kalvelis.

— Ar jam pakanka!
— Biedną žmogų visi stumdo, — garsiai at

siduso Maceika. — žinau, kad ir manęs jis 
nebnorėjo, nors išvaryti manęs, žinoma, nie
kas nedrįs. O juk dirbu. Ar nedirbau? Visą 
vasarą prie kojos buvau.

— Kur dabar gauti stubą? — sudejuoja 
Marė. Ji nemato, kad Lėnutė jau sugrįžusi ir 
laiko atkištą iš Maceikos paskolytą degtukų 
dėžutę. Pagaliau pastebėjusi, staiga užrinka:

— Kad tavęs nebūtų, nevargčiau, kiek da
bar vargstu. Viskas dėl tavęs.

— Ko tu dabar tą vaiką taip užrėki? — už 
sienos pasigirdo piktas Maceikos balsas. — 
Kuo ji kalta, kad tu griešijai?

Piktu mostu Marė paėmė iš Lėnės rankos 
degtukus ir, uždegusi * lemputę, pradėjo kurti 
ugnį. Lėnė stovi netoli Marės, jos galva nu- 
knibusi, jos rankos nuleistos ir pirštai nežino 
kaip laikytis. Kairiosios rankos nykštuke žy
mu peilio pjūvis, silpna plėvele užaugęs ran
das. Tuo akimirksniu ji užmiršusi, kad jai 
nykštuką skauda. Ji visiškai nebeatmena, kad 
ten būtų peilio pjūvis. Bevardžio pirščiuko 
nagas nejučiomis ima skverbtis vis gilyn ir 
gilyn į žaizdą, kol pirštukas nuo kraujo su
šlampa.

— Eik sėstis, ko čia stovi dabar kaip kuo
las?

Lėnutė lyg ne savo kojomis nuėjo ir atsi
sėdo už stalo. Tartum ne savo rankomis ji 
paėmė biblijos istoriją ir pradėjo skaityti pa
tį pirmiausią puslapį: “Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde und die Erde war wust 
und leer, und es war finster auf der Tiefe..
Ji moka atmintinai visa, kas čia parašyta. Bet 
dabar tai jai pasidarė taip keistai nauja ir 
taip keistai tuščia. Kad ji žinotų prasmę tų

(Tąsa ant 4-to ^puslapio)

Veikimo Istoriją
Keletas mėnesių atgal Lie

tuvių Apšvietos Draugija su
manė pakviesti ir kitas drau
gijas prie bendro veikimo nau
dai Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Pasiuntė pakvietimus vi
soms Bridgeport© lietuvių 
draugijoms. Draugijos susiun- 
tė atstovus ir nutarė atstovai 
sukelti kiek galint daugiaus 
pinigų dėl Raud. Kryžiaus.

Tai tur būt pirmas toks 
Bridgeporto lietuvių įvykis, 
kad pradedant Liet. Literatū
ros Draugija ir baigiant Mari
jos Vaikelių Draugija, visos 
draugijos ima dalyvumą šiame 
bendrame darbe. Atstovų su
sirinkime paaiškėjo, kad jau 
aukų surinkta apie $400. Yra 
rengiamas didžiulis balius Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
443 Park Ave., lapkričio 21 
d. vakare. Vietinis klebonas 
Kazlauskas taipgi kooperuoja 
100%.

Atstovai turi išsirinkę ge
rus žmones į valdybą: J. J. 
Mockaitis pirm., M. Tamošiū
nienė pirm, pag., W. Ambra
zaitis raštvedis ir A. Sapiega 
iždininkas, V. Kaminskaitė 
anglų spaudoj korespondentė.

Dabar, kuomet mūsų nauja 
tėvynė — Amerika randasi 
kare, veikdami bendrai gerus 
darbus ir lietuvių vardą pa
kelsime ir šaliai būsime nau
dingesni.

Tikimasi, kad po šio darbo 
atlikimo draugijų atstovai at-/ 
ras. ir daugiau reikalingų ir 
naudingų darbų nuveikti. To
dėl, lai bendro veikimo istori
ja supažindina ir drūčiau su
vienija lietuvius dėl šio karo 
išlaimėjimo, dėl fašizmo su
naikinimo ir mūsų senos tėvy
nės išlaisvinimo. O tai yra visų 
švarių žmonių, visų šviesių 
minčių pageidavimas ir troški
mas.

Lai bendras veikimas tveria 
šviesią-skaisčią savo darbais 
istoriją!

Delegatas.

Cleveland, Ohio
I

Aukos Antifašistiniams 
Kovotojams

Šios aukos surinktos pas 
drg. Gendrėnus paminėjimui 
jų sūnaus gimimo dienoje. Vi
so suaukavo $8. Aukavo seka
mi :

Po $1: V. Gendrėnas, G. 
Gendrėnas, O. Gendrėnienė, J. 
J. Gendrėnas, J. Gedaminskas, 
J. Maurutis ir A. Maurutis. A. 
Banelis 50c. Albina Narbutai
tė ir Anna Palovinskas po 25c.

Ačiū visiems aukavusiems.
A. Banelis.

Wilmerding, Pa.
Aukos Antifašistiniams 

Kaliniams
Antifašistinių kovotojų gel- 

bėjimui aukavo sekami:
L. S. Draugija $10. Po $1: 

M. Senulienė, M. Abromaitie- 
nė, A. černauskienė, J. Piont- 
ka, S. Taraila, F. Vilkas, K. 
Levanavičius, A. Svežiauskas. 
Po 50c.: Z. Kavaliauskas, M. 
Matakienė, M. Benderienė, M. 
Svetakienė, M. Svežauskienė, 
K. Matakas, J. Oria, J. Ofci- 
nikas ir M. Praškevičienė. Po 
25c.: B. Jonikas, J. Praškevi
čius, J. Svetaka, A. Mizarevi- 
čius, P. Rapalius. Smulkių 40c. 
Viso pasidaro $25.

Ačiū visiems aukavusiems.
F. Wilkas.
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Klemenso Perjės Mirtis
ANDREJUS UPITS •••••• 11 — 16 — 42 6

Chicagos Žinios Stoughton, Mass.
Sidabrinės Vestuvės

LIETUVIŲ MITINGE SSSR 
paramai Surinkta 

ARTI $2,400
(Tąsa)

Dabar jau buvo galima išgirsti, kaip 
jis blaškėsi ir kriokė. Kojomis, kaip bas
liais, jis daužė žemę. Tai tęsėsi labai il- 
fai — belaisviams atrodė—visą valandą.

’o to kojos nurimo, ir mirštantysis pra
dėjo tąsiai, tarpais užkimdamas, kaukti. 
Belaisviams tai netrukus įgriso, ir jie 
kumštimis stengėsi užsikimšti ausis. 
Blogiausia buvo tai, kad kauksmas kar
tojosi su ilgomis pertraukomis, ir jo nie
kaip nebuvo galima išvengti.

Ponas Perjė kimšosi ausis- kaip ir ki
ti, bet vistiek girdėjo. Visas jo kūnas 
degė, kaip sudaužytas, visi sąnariai 
Skaudėjo, kaip sulaužyti. Bet tai jam 
nerūpėjo. Blogiausia buvo tai, kad jis 
nemirė, kad buvo išsiblaivęs ir vėl ga
lėjo galvoti. Jis mąstė ir atsiminė, atsi
minė ir mąstė, ir tik retkarčiais jo min
tis pertraukdavo peršautojo kauksmas. 
Visa vakarykštė diena stojosi prieš jo 
akis, su visa skriauda, pažeminimu ir 
baime. Atsiminė, kaip sapnavo savo na
mo prieangį, kaip juokavo su ponios 
Lyzander Klarise... Toki baisūs sapnai! 
Ponas Perjė susigriebė galvą ir karčiai 
pravirko. Į burną sunkėsi sūrios ašaros, 
kurias jis instinktyviai rijo. Paskui jis 
pajuto, kad liežuvis sutinęs nuo nepa
kenčiamo troškulio ir skausmas suka 
žandikaulius. Aplink prasidėjo judėjimas. 
Gulintiems buvo leista atsikelti. Ir po
nas Perjė pabandė atsisėsti.

Kitame būrio gale kilo sąmyšis. Suim
tieji su pasibaisėjimu atšoko į dvi pu
ses. Tik dabar jie pastebėjo, kad vakar 
gėrė iš klano, kurio gleivėtasis skystis 
buvo rausvas. Kiti anksčiau ten buvo 
plovę savo žaizdas... Tačiau po to įvyko 
dar baisesnis dalykas. Kažkoks vyras 
prišliaužė prie klano ir ėmė sriaubti. 
. — Prakeiktasis! Juk jis geria savo 
brolių kraują!

Ponas Perjė nusigręžė susiraukęs, lyg 
į jo burną būtų kas įpylęs karštos aly
vos. Jis nušliaužė ligi sienos ir, nugara 
į ją atsirėmęs, likosi sėdėti. Netoliese 
gulėjo šįryt pašautasis. Jis nebekaukė, 
gulėjo sudribęs ir nejudomas, tik kojos 
laikas nuo laiko sudrebėdavo.

Kažkas atsisėdo šalia pono Perjės.
— Juk jis nebejaučia nieko, ar ne 

tiesa? Jis be sąmonės.
Gretimasis atsakė tik po valandėlės.
— Gali būti. O gal ir ne. Sužinosim, 

kai ateis mūsų eilė. Tai jie padarė, kad 
gyvuosius daugiau pakankintų. Mirtis 
— niekis, jokios kančios, bet šitaip... Aš 
to nepergyvensiu. Pamatysite, aš pami- 
šiu...

Ponas Perjė stengėsi paimti šalia sė
dinčiojo ranką.

— Kodėl tamsta taip kalbi? Juk mes 
esame kalėjime. Praves tardymą. Paleis.

Antrasis pasilenkė ir pažvelgė į pono 
Perjės akis.

— Ar tik jūs pirmas nepamišote?
Tiesą sakant, ponas Perjė ir pats ne

tikėjo savo žodžiais. Jo tikėjimas tiesa, 
teise ir savo nekaltumu dar nebuvo pa
laužtas. Bet vis dėlto širdin įsiskverbė 
nesuprantamas jausmas. Jo nervai buvo 
sudrikę kaip išmirkyti siūlai... Jeigu ir 
dabar, tuojau jį paleistų, jis nieko nebe
pajėgtų... Perdaug jis buvo išgyvenęs 
ir matęs.

Su skaudamais sąnariais jis sėdėjo 
prie sienos ir mąstė. Saulė kilo aukštyn 
ir jau pradėjo kepinti. Į tarp aukštų sie
nų įspraustą kiemą vėjas nepateko, nors 
tolėliau už mūrų augančių kaštanų ga
lūnės siūbavo. Saulės atokaityje tiesėsi 
trys didžiuliai barakai. Pro užpintą rau
to spragą matėsi puikaus namo vijok
liais apaugusi baliustrada. Visi pasta
tai, rūsiai, aikštės ir kiemai buvo suim
tų federalistų ir šiaip iš gatvės paimtų 
žmonių prikimšti. Jie stumdėsi kažko
kiose keistose, nuolat pertvarkomose, 
grupėse. Sargybiniai, piktais, nuobo

džiaujančiais veidais, buvo pasiruošę 
tuojau už mažiausį menkniekį šaudyti. 
Tarpais žvalgydami ir uostinėdami lan
džiojo žandarai ir civiliai šnipai. Keiks
mai, šūviai, mirštančiųjų kriokimas, su
žeistųjų dejavimas ir pamišusių žmonių 
Hksmai visą dieną aidėjo* šiame praga- 

’ re. Sušaudytieji, mirusieji ir sąmonės 
netekusieji gulėjo visuose kampuose. 

”*Virš kraujo klanų ūžė juodi musių

spiečiai. Nepakėnčiamas dvokimas gati- 
bė šią kloaką, kurioje žmohėš vartėsi 
savo išmatose.

Ponas Pėrjė negalėjo akių nukreipti 
nuo to, kuris gulėjo ir vis dar drebino 
kojas. Keista. Kai Paryžiuje šaudė in
surgentus, iš tolo pažiūrėti buvo net ma
lonu. Sutratėdavo salvė. Trumpa ir aš
tri. Jie puikiai krisdavo, kaip dalgio pa
kirsti, arba, jei būdavo pririšti prie me
džių, padoriai, galvas nulenkdami, su
dribdavo. Daugelis mirdavo garsiai 
šaukdami, kaip anas juodaplaukis ties 
Lamijete. Jie mokėjo sukilti prieš val
džią — mokėjo ir mirti. Ponui Perjė nie
kada nebuvo atėjusi į galvą mintis, kad 
žmogų galima pašauti ir pamesti, kol 
jis čia, visų akyse, pamažu nusibaigs. 
Ponas Perjė užmerkė akis. Jis daugiau 
nebepajėgė.

Apie pietus atnešė lovį kažkokio apy- 
tirščio viralo. Valgė tik sveikesnieji ir 
labiausiai peralkę. Ponas Perjė su di
džiausiu vargu prarijo porą gurkšnių 
dvokiančios buizos. Nuo to troškulys dar 
padidėjo. Bet vandens nedavė. Ir saulės 
kaitroje sėdėdamas, jis atmerktomis a- 
kimis pradėjo kliedėti. Jis buvo savo 
virtuvėje, baltu ąsočiu sėmė iš pilno ki
biro ir gėrė, gėrė...

Paskui tarsi pabudo ir garsiai sudeja
vo. Staiga išsitiesė. Argi ir tai tebuvo 
kliedėjimas? Jis pamatė savo buvusį par
davėją Liusjeną. Šauti pasiruošęs, kaip 
ir kiti sargybiniai, jis varė naują be
laisvių grupę per aikštę. Argi tai įmano
ma? Juk pradžioje jis buvo prisidėjęs 
prie revoliucionierių. Vienok apie Lius
jeną ponas Perjė neilgai tegalvojo.

Naktį juos sukimšo į kaž kokį požemį. 
Čia buvo dar baisiau negu Montmartro 
šlaite, dar tamsiau, tvankiau ir dar ma
žiau vietos. Kitą rytą juos vėl išleidus, 
ilgą laiką suimtieji buvo lyg apakę. Va
romi, vienas prie kito laikydamiesi, jie 
vilkosi aikšte, patys nesuvokdami kur.

Ponas Perjė staiga atsidūrė prie gele
žiniais virbais užpintos skylės. Pro ją 
matėsi kita, mažesnė, taip pat belaisvių 
prikimšta aikštė. Ir ten aplinkui stovė
jo sargybiniai ir durtuvais grasino kiek
vienam, kuris bandė artintis prie pinu
čių, norėdamas pasikalbėti su pažįsta
mais kitoje pusėje. Pono Perjės pažįsta
mų čia nebuvo nė vieno. Nesidomėdamas 
jis žiūrėjo, kas dėjosi kitoj pusėj. Kūnas 
dar šiaip taip laikėsi, bet dvasia jau bu
vo palaužta.

Ponas Perjė matė, kaip anos pusės be
laisvius suvarė vienon aikštės pusėn. Po 
to iš požemio ar barako išvarė būrelį 
moterų. Ten buvo ir padoriai apsirengu
sių, bet dauguma buvo nudriskusios, 
pajuodusios, skudurais apvyniotom ran
kom, neužgijusiom žaizdom veiduose. Kai 
kurių sijonai buvo perplėšti išilgai nuo 
viršaus iki apačios, šiaip taip susmaigs
tyti. Vos joms pajudėjus, išsikišdavb 
nuogi keliai. Viena ant rankų turėjo kū
dikį. Raudona, užrūkusi saulė jas degi
no, žandarai, norėdami sustatyti tvar
kingas eiles, stumdė. Viena sena moteris^ 
beveik baltais plaukais, ilgomis, kaip 
griaučių, rankomis, nebeišlaikė ir par
griuvo aukštielninka. Žandarai ją pa
čiupo už pažastų ir kažkur nuvilko. Ga
lėjo būti apie antrą valandą po pietų;

(Bhs daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3 puslapio)

žodžių: “und es war finster auf der Tiefe.”
— Mare, ar žinai, ką aš sugalvojau? — 

vėl atsiliepė Maceikos balsas už sienos. Marei 
nieko neatsakant, jis kalba toliau: — Juk kur 
aš manau įtraukti, pas Miežį Gaudiškiuosei — 
y ta dat viena stuba tuščia. Nueik rytoj pat ir 
susiderėk. Nauja troba, aplinkui jokių kaimy
nų. Mes vieni ten gyvensime. Bus patogu ir 
gerai. Tiesa, staldo kiaulėms laikyti nėra...

— Man tai nesvarbu, aš kiaulių nelaikau.
— Bet ten yra tokia pašiūrė malkoms. Vie

name kampe bus galima čia užtaisyti ir tavo 
kiaulėms užtvarą.

— Kiek aš tų kiaulių turiu, — prašneko vėl 
Marė. — Vieną pusdvėsį paršelį nUsipit- 
kau ... — Bet Marės balsas jau nebetoks pik
tas.

— Išleisk šviesiau lempą, Lėne! Akis stiši- 
gadinsi prie tokios mažos šviesos, — jau mei
lesniu balsu kreipėsi ji į mergaitę.

Lietuvių Auditorija Buvo Per
pildyta Žmonėmis Paminėji

mui 25 Metu SSSR Sukak- , v
ties Koncerte-Mitinge

Lapkričio 15 d., Lietuvių 
Auditorijoj buvo surengta mi
tingas ir koncertas paminėji
mui SSSR 25 metų sukakties 
ir suteikimui medžiaginės pa
ramos. Rengė lietuvių komite
tas Russian War Relief.

žmonių tiek prisirinko, kad 
nebuvo vietos didelėj Audito
rijoj. Ne tik nebuvo vietos sės
tis, bet ir stovintiems buvo 
ankšta.

Programas buvo geras.
Atidaryta programas su 

Amerikos himnu, kurį sugie
dojo Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubo Choras, vadovybėj 
Anelės Steponavičienės. Jos 
gražiai dainavo ir buvo apsi
rengę liaudies kostiumais, tas 
sudarė gero įspūdžio.

Po jų kalbėjo V. Andrulis, 
apie Amerikoje žymiai pakeis
tą atšinešimą į SSSR. Jis nu
rodė, kad kuomet pas lietu
vius yra dar tų, kurie lieja 
tulžį ant SSSR, kurie teikia 
Hitleriui talką puldinėdami tą 
šalį, kuri smarkiausia ir nar
siausia kariauja prieš Ašį, tai 
abelnai Amerikos visuomenėj 
atsinešimas link SSSR jau vi
sai kitas. Jis skaitė tūlų Chica
gos didžiųjų laikraščių ko
mentarus proga 25 metų su
kakties, taipgi sveikinimus jai 
prezidento Roosevelto, kelių 
generolų ir abelnai Amerikos 
žymių žmonių.

Baigdamas jis paragino teik
ti SSSR paramą, paaukoti R. 
W.R., nes mūsų aukos SSSR 
sykiu bus stiprinimas Jungti
nių Tautų karo, taipgi mūsų 
piniginė auka toli gražu ma
žas pasiaukojimas sulyginus 
su tuo, kiek Sovietų žmonės 
turi aukotis.

O jų karas juk yra ir jų ir 
mūs.

Dainuoja Stefanas Kozake- 
vičius, Chicago Opera kompa
nijos artistas. Jo balsas tvir
tas ir nepaprastai gražus. Pats 
dainininkas jaučiasi ant estra
dos taip lengvai ir laisvai, kad 
malonu stebėti.

Na, ir lydėtas jis griausmin
gais aplodismentais.

Mūsiškis vyrų trio, moterų 
duetas — Dočkienė ir Abekie- 
nė gražiai padainavo ir gavo 
aplodismentų.

Mūsiškis trio — Kenstavi- 
čiaus, Burdulio ir Dauderio 
taipjau gražiai sveikintas ir 
gavo katučių plojimo apsčiai.

Pagalios Mikas Zaldokas, 
vakaro pirmininkas, taipgi ir 
pirmininkas Lietuvių Komite
to R.W.R. paskelbė, jog bus 
rėiikaftia atikų ir paskaitė var
dus aukojusių pirtniaus, bet 
kUrie Uukojo nemažiau po 
penkinę.

Prasidėjo aukos. Smagu ra
šytų khd beveik be raginimų 
žmones ūrudėjo nešti aukas 
— ir gkn stambias aukas, štai 
LDS 2-rb Apskričio komiteto 
UUka $50; Arba Štai žebraičių 
šeimbs aukos $50.

PUvb po $25 ir panašiai, 
bet aukos bus kitur paskelbta.

Aukų čia surinko, su jau 
pirma mitingo priduotom, 
virš $2,300. Tai gan graži su
ma.

Paskui eita prie kitos dalies 
programos.

Atstovas nuo latvių sveikino 
sUširinkimą anglų kalboje ir 
pasakė gerą prakalbėlę.

Dainavo latvių choras, jis 
nors nedidelis, bet gražiai dai
nuoja.

Kalba svarbiausias šio vaka
ro kalbėtojas Povilas Rotoms- 
kis/ SSSR Generalio Konsula
to, New Yorke, atstovas. Jo 
kalba rašyta. Jis skaito ją gan 
skambiai ir gražiai.

Pagalios ir parodo Lietuvos 
laikraščią, khrie, žinoma, tik 
slaptai toj šaly galima platin
ti, paskaitė ištraukų iš jų.

Rotomskio kalba buvo gera,

turininga, gerai perduota.
jisai sutiktas ir palydėtas 

griausmingais aplodismentais.
Jis jau antru kartu Chica- 

goj kalba ir vis gauna tokį 
gražų priėmimą.' Jis atvyko 
čia specialiai iš New Yorko.

Ir vėl dainuoja S. Kozake- 
vičius. Jis ilgai nepaleistas nuo 
estrados. Kaip tik nueina, tai 
vėl iššaukiamas.

Pagalios dainuoja mūsų di- 
dysai LKM choras, vadovau
jamas Juozo Kenstavičiaus. 
Gražiai jis pasirodė. Choras 
žymiai sustiprintas vyrų, bal
sais. Mat grįžo dainuoti cho
re P. Dauderis, P. Burdulis ir 
kiti su gerais ir lavintais bal<- 
sais.

Programas baigta Sovietų 
Sąjungos himnu — Interna
cionalu.

Paskui sekė šokiai.
Dar vienas gražus dalykas 

reikia pastebėti.
Svetainė buvo nepaprastai 

papuošta: Dideli Roosevelto, 
Stalino, Churchillo, čiang Kai- 
šeko, taipgi gen. MacArthuro 
ir maršalo Timošėnkos pa
veikslai.

Apie 40 tautų vėliavos. Vi
sos sienos jomis papuošta.

Visokių obalsių ant sienų iš
kabinėta.

Abelnai tas papuošalas ir 
patriotingumas ir sudaro la
bai jaukią atmosferą, nuotai
ką. Tai geras pavyzdis, kaip 
dideli mitingai rengti. Už šį 
darbą kreditas eina komiteto 
sekretoriui R. Baranikui. Jis 
tikrai sunkiai dirbo tam tiks
lui.

Biznio gerokai padaryta, 
net visko pritrūko.

Rep.

“Naujienų” Koncertas Visai 
Prastai Išėjo; Žmonių Mažai 

ir Programas Prastokas

Lapkričio 15 d. įvyko “Nau
jienų” koncertas Sokol Hall. 
Nors ilgai rengtasi ir “Naujie
nos” daug garsino, žmonių bu
vo visai mažai, nei pusė salės 
neužpildyta. Galerijoj buvo 
tik keli žmonės, apačioje irgi 
pustuščia. Nuotaika dėlto bu
vo prasta.

Vietoj gero muzikalio prog- 
ramo rengėjai garsino visokių 
“štukų,” taipgi “cow-boy” 
“triksų” su virve. Tokius daly
kus žmonės gali matyti ju- 
džiuose už kelioliką centų. 
Manymas, kad tuo bus galima 
pritraukti žmonių, apgavo 
rengėjus.

Geriausia dalis program© 
buvo Al Brazis, baritonas, 
taipgi rūso Andrejevo šokikų 
grupė ir Merginų Choras, Ste
ponavičienės vadovaujamas.

Keista, kad p. Grigaitis, ku
ris taip neapkenčia rusų, kas
dien lieja tulžį prieš SSSR, sa
vo naudai tačiaus pasikvietė 
rusus į koncertą.

Pastebėtina, kad dalis žmo
nių anksti išėjo. Jie matomai 
nuvyko į Lietuvių Auditoriją, 
kur buvo koncertas minėjimui 
25 metų sukakties SSSR ir 
duota gražus programas.

R.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 1
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Sumhier Avenue
i Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Itimari St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS. 
, Tel. iRObridge 6330 
otlšo VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
NtedCliomia ir Šventadieniais:

veikalų ir kelioliką smulkesnių 
veikaliukų vaikams. Ji yra 
LDS vietines kuopos fin. raš
tininkė nuo pat susitvėrimo 
LDS., Moterų Kliubo pirminin
kė ir kitų draugijų veikėja. 
Taipgi abu rėmėjai darbinin
kiškos spaudos. Visi ir aš lin
kime draugams Vincui ir Ma
rijonai sulaukti auksines ves
tuves ir daug linksmų metų!

Stautonietis.

Amerikos lietuviai tankiai šį 
tą mato spaudoje apie Stough- 
tono lietuvius, žino apie mūsų 
politiško nusistatymo pobūdį, 
pasekmes mūsų gyvenimo ir 
mūsų jaunimo skaistumą, jų 
pasisekimus moksle.

Pas mus lyg kad būtų įsi
gyvenęs obalsis “Vienas už vi
sus, visi už vieną’’. Tokioj san
tarvėj gyvendami, mes daug ką 
galim ir esam daug ką nuvei
kę. Anot lietuvių priežodžio,
“Ką sėji, brolau, to tikėkis iri 
pjauti.” Prie ramaus gyvenimo,; 
visuomenės veikimo, turim kar-į 
tas nuo karto ir iškilmių. Vie-j 
na tokių iškilmių įvyko lapkri-1 
čio 7 d.

Tai buvo sidabrinės vestuvės 
d. Vinco ir Marijonos Stulgai- 
čių. Vestuvių iškilmė įvyko Liet. 
T a u t i š kame Name. Suva
žiavo daug-svečių (apie 300). 
Graži muzika, skanūs valgiai 
ir gėrimai, visko pilna ir, prie 
to, gaspadinių malonumas. 
Draugų Stulgaičių giminės ir 
draugai visi linksmai laiką 
praleidom.

Vestuvių iškilmių surengimu į 
pasirūpino Mrs. Radzevičienė’ 
iš Canton, Mass. Ji Vinco Stul-; 
gaičio sesutė. Mrs. Naveraus-' 
kienė iš Montello, Mass., bu
vo svočia. Daugiau savųjų: 
Mrs. V. Tumavičienė, iš East 
Walpole, Mass. Ji yra Stulgai- 
tienės sesuo. Matyti buvo sve
čių iš Boston, Cambridge, Dor
chester ir kitų apylinkės mies
tų. Kaip tokiose iškilmėse, bu
vo pasakyta daug prakalbėlių 
ir linkėjimų. Kalbėjo J. Lavas, 
vietinis, Geo. Shimaitis iš Mon
tello, ir daugiau; visi gražius 
linkėjimus teikė.

Draugai Stulgaičiai, tai žy
mi Stough tono lietuvių pora. 
Abu yra atvažiavę iš Lietuvos 
į Stoughtoną 1913 metais, ir 
visą laiką čia gyvena. 1929 
metais abu buvo Lietuvoj, pra
leido 3 mėnesius laiko. Abiejų 
tėviškės juto jų geraširdystę. 
Abudu veikėjai lietuvių vieša
me gyvenime, nuo laiko atva-, 
žiavimo iki dabar. Kiekvienas 
kultūringas darbas gauna jų 
paramą. Draugė Stulgaitienė 
yra sutverus “Ateities žiedo” 
vaikų draugijėlę. Savo laiku 
draugijėlė jos pastangomis su
lošė porą svarbių teatrališkų

Easton, Pa.
Iš Prakalbų LLD 13 Kuopos 

šios prakalbos buvo paminė
jimui SSSR 25 m. Prakalbos 
išėjo, galima sakyti, vidutiniš
kai, nes tą pačią dieną buvo 
“Laisvės” Koncertas Brookly- 
ne. O, prie to, dar ir lietus ly
nojo. Kalbėtojum buvo drg. J. 
Gasiūnas. Jo kalba daugiausia 
ir buvo nukreipta apie Sovietų 
Sąjungą ir karą.

Užbaigus jam kalbėti, buvo 
renkamos aukos Sovietų medi- 

, kalei pagelbai ir padengimui 
j lėšų. Po to sekė klausimai ir 
atsakymai.

Aukų Sovietų medikalei pa
gelbai surinkta $23. Viso 
$26.80. Aukavo po $5.00: V. 
Kaulius ir L. Tilviok; V. Pin
gvinas $2.00; po $1.00: M. Til- 

Į viokienė, S. Sharkey, C. Ar- 
Imon, E. Farint, J. Niekraš, C. 
į Judickis, O. šlapikienė, O. Ur
bienė, R. Stančiukienė, K. J. 
Abakan, J. Stančius.

Vardu kuopos visiems tariu 
širdingą ačiū.

Pora žodžių apie Steward 
Silk Corp. Ši dirbtuvė, tai kai 
margė paskutinėse minutėse. 
Tai uždaro, tai vėl atidaro ša
pą. Darbininkai nežino nė ką 
daryti: laukti ar kitur eiti dar
bo jieškoti. Teko girdėti, kad 
vėl gavo nuo valdžios darbo. 
Kiek daug jo gavo? l^iekas ne
žino.

Beje, vyriausias laivyno vir
šininkas pagyrė Steward dar- 
bininkus-kes už greitą ir gerą 
darbą. Apie tai buvo vietinėje 

fspaudoje. Visur Buvęs.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

CHARLES J. ROMAIN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110
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RAUDONOJI ARMIJA KIRTO DIDELĮ 
SMŪGĮ VOKIEČIAMS KAUKAZE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 19. — Sovietų Žinių Biuro prane

šimas:
Naktį lapkr. 18-19 mūsų kariuomenė atmušė priešų 

atakas Stalingrado srityje.
Pietinėje Stalingrado srityje mūsų kovotojai ataka

vo priešus ir užėmė kelis jų apsitvirtinimus.
Į šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) mūsų kariuo

mene ir toliau darė veiklius žygius ir šiek tiek pasivarė 
pirmyn.

SPECIALIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Po kelių dienų kautynių, vokiečiai tapo sumušti Or- 

džonikidzės apylinkėje (Viduriniame Kaukazo fronte).
Mūsų kariuomenė supliekė 13-tą vokiečių tankų di

viziją, Brandenburgo pulką, 45-tą jų dviratininkų ba
talioną, 7-tą saperių batalioną, 524-tą prieštankinį pul
ką, vieną batalioną Pirmosios vokiečių kalnų divizijos 
ir 336-tą specialį batalioną.

Buvo padaryta didelių nuostolių 23-čiai vokiečių tan
kų divizijai, 2-rai rumunų kalninei divizijai ir kitiems 
priešų kariuomenes daliniams.

Sovietinė kariuomenė pagrobė 140 vokiečių tankų, 
septynis šarvuotus automobilius, 70 įvairių kanuolių, 
tame skaičiuje 37-nias šarvus pramušančias kanuoles; 
95-kias mortiras, tarp jų ir keturias mortiras turin
čias po šešis vamzdžius; 84 kulkasvaidžius, 2,350 tro- 
kų, 183 motorinius dviračius, daugiau kaip milioną kul
kų, du amunicijos sandėlius, įvairių reikmenų sande
lius ir kitus karinius įrengimus.

Mūšių lauke vokiečiai paliko daugiau kaip 5,000 už
muštų saviškių. O skaičius sužeistų vokiečių buvo kelis 
kartus didesnis negu užmuštų.

MASKVA, lapkr. 20. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Stalingrado šiaurinėje dalyje priešai atakavo sovie
tines pozicijas, vartodami pėstininkus ir tankus. Mūsų 
pėstininkai ir narsieji mortirininkai atmušė šešias prie
šų atakas. Kautynėse buvo sunkiai sužalota 11 vokiečių 
tankų ir pagrobta kiekis vokiečių įrengimų ir karių.

Kitame sektoriuje priešams pavyko užimt kelis su
ardytus namus, dėl kurių vokiečiai nukentėjo didžiulių 
nuostolių. Sovietiniai lakūnai ir priešlėktuvinės kanuo- 
lės nušovė žemyn aštuonis vokiečių orlaivius.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) mūsų kariuo
menė stipriai atlaikė atimtas iš priešų pozicijas ir at
mušė atakas, kurias darė nedidelės priešų grupės. Vie
nas dalinys sovietinės kariuomenės, atmušdamas ata
ką, sunaikino apie kuopą hitlerininkų. Buvo pagrobta 
penkios vokiečių mortiros, 17 kulkasvaidžių ir du be- 
vielinio telegrafo įrengimai.

Kaip Generolas Eisenhower 
Apgavo Hitlerininkus

London. — Už dviejų sa-jčiausius drabužius, rengda- 
vaičių pirm amerikiečiams ' miesi Norvegijon.
įsiveržiant į Šiaurių Afri-j Naciai išgirdo apie tuos 
ką,. generolas Eisen owei ( “pasįruošimus Norvegijon,” 
pasiuntė savo karimn us j, tuojau daugeriopai sustip- 
Londono vakarinę da į. su- rįno savo sargyj;)^ visuose 
pirkinet drabužius . n įyai- Norvegjjos pajūriuose ir vi

sais garais puolėsi drutint 
pakrantines savo pozicijas.

O kuomet hitlerininkai 
taip prakaitavo šaltojoj 
Norvegijoj, amerikiečiai vi
sai netikėtai priešams įsi
veržė į Šiaurinę Afriką 
prieš nacius ir italus.

rius įrengimus, kurių reikė
tų tolimojoj šiaurėj tokiai 
žiemai, kaip kad Norvegi
joj.

Pasklido gandai, kad a- 
merikieciai ruošiasi užpult 
vokiečius Norvegijoj. Ang
lai kariniai korespondentai 
taipgi pradėjo pirkti šil-

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

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 594
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 590 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 575
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J......... ................................... 561
V. J. Stankus, Easton, Pa....... 552
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 460 
Baltimorės Vajininkai ............... 435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432 
J. Burba, So. Boston, Mass.......
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y. ................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 
J. Margaitis. Windsor, Conn......
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
J. Grybas, Norwood, Mass........
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J................ .........
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 
J. Striška, Sudbury, Canada ....
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
J. GavSnaviČius, So. Boston......
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
M. Urba, Easton, Pa..................

Šlekaitis, 
Valinčius, 
Marshall, 
J. Martin,

Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
Kalvelis, Bridgewater, Mass.

A. Kupstas, E. St. Louis. Ill....
Navikas, Haverhill Mass.

P. Buknys, Brooklyn, N. Y........
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.......

318

316
307
284
282
276

p.

p.

Scranton, Pa.......
Pittston, Pa.........
Torrington. Conn
Pittsburgh, Pa. ...

253 
233 
228 
210 
208 
202
175 
164 
159 
156 
154 
154
154

J.

A.

Stalingrado Savaitė 
Elizabeth, N. J.

47 Pamišėliai Mirė nuo 
Užnuodytu Kiaušiniu

144
132
130
122
118

104
94
92
84
84
77
72

A. Totorėlis, Hartford, Conn  108 
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 108
H. Tamošauskienė, W. Roxbury, 

Mass.........................................
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.
J. Simutis. Nashua, N. H..........
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72
M. Smitravičienė, Detroit, Mich 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J.
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
M. SlekienS, Gardner, Mass......
A. VenskevičienS, Cambridge,

Mass......................... ...................
L. Prūseika, Chicago, Ill............
D. M. šolomskas, Brooklyn, N.Y.

Kelmelis, Torrington, Conn. 
Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 
CibulskienS, Nanticoke, Pa.

M. Klimas, Richmond Hill, N.Y.
Sinušas, B’klyų, N. Y............
Jočionis, Detroit, Mich.........
Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
Kaulinis, Maspeth, N. Y........
Barkus, Ozone Park, N. Y.

63
60
60
58
56
48

p.

A.
P.

J.

48
48
36
24
24
24
24
24
24
24
24
23

“Laisvės” Administracija.

New Guinejoj anglai ir 
amerikiečiai stumia japo
nus vis atgal.

Elizabeth, N. J. — Šio 
miesto majoras paskelbė 
šią savaitęę kaipo Stalin
grado Savaitę, pagerbti 
didvyriškus Stalingrado gy
nėjus. O kunigas Charles 
A. Ross, pirmininkas pro- 
testonų kunigų sąjungos, 

parašė maldą dėlei Stalin
grado. Ji bus garsiai kunigų 
skaitoma visose Elizabetho 
protestonų bažnyčiose šį 
sekmadienį.

Malda už Stalingradą
Ta malda už visas Jung

tines Tautas šitaip kreipia
si į Dievą kai dėl Stalingra
do: '

“Mes dėkojame Tau, 
Viešpatie, šiandien, ypač už 
narsius Sovietų Sąjungos 
vyrus ir moteris, kurie at
laiko laisvės tvirtovę visai 
žmonijai... prieš begaliniai 
įniršusias, priešų atakas. 
Globok mūsų talkininkus 
rusus, padaryk Stalingradą 
vis stipresne, nepralaužiama 
tvirtove, kuri' turi visuomet 
liktis visų žmonių širdyse 
kaipo skaistus paveikslas ir 
ženklas nenugalimos laisvės 
dvasios.”

iš-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

20) padavė tiktai kelias
traukas iš to vyskupų pareiš
kimo, o viso ištisai nepatalpi
no.

Prezidentas Rooseveltas sa
ko, kad jis įsakęs Amerikos 
karinei . vadovybei Afrikoje 
paleisti iš kalėjimų ir koncen
tracijos stovyklų visus tuos, 
kurie ton pakliuvo dėl kovos 
prieš fašizmą.

O ten buvo tūkstančiai pa
bėgusių ir sugrūstų į koncen
tracijos stovyklas Ispanijos 
kovotojų.

Šį mūsų prezidento žygį 
nuoširdžiai pasveikins visi an- 
ti-fašistai visam pasaulyje.

Gruodžio 2 dieną susirinks 
CIO ir Federacijos komisijos 
pasitarimui dėl vienybės. Mes 
trokštame ir vėliname, kad ši
tie pasitarimai pasibaigtų grei
tu ir pilnu Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industrinių Or
ganizacijų Kongreso susivieni
jimu.

Lapkričio 15 dieną Chica
gos lietuvių masiniame susi
rinkime buvo tiek svieto, jog 
pilnutėlė buvo Lietuvių Audi
torija. Ir Sovietų medikalei 
pagelbai sudėjo du tūkstančiu 
ir keturis šimtus dolerių!

Betgi “Naujienų” redakto
rius lapkričio 17 d. švokščia, 
kad susirinkime buvę viso la
bo tik apie 
žmonių. Ir 
džiaugia :

“Norinčių
revoliucinį perversmą gerbti 
atsirado nedaug.”

pusantro šimtelio 
dar šitaip apsi-

bolševikų kontr -

Neseniai šitas žmogus sakė, 
kad komunistų kandidatas 
Amteris visoje New Yorko 
valstijoje susirinkęs tik apie 
10 tūkstančių balsų, kuomet 
faktas yra, kaęl tik vienam New 
Yorko mieste Amteris gavo: 42 
tūkstančius. Dabar panašiai 
jis apmeluoja Chicagos mitin
gą.

. Palyginkite Grigaičio atsine- 
šimą linkui 1917 metų revoliu
cijos su atsinešimu Jungtinių 
Valstijų vice-prezidento Wal
lace. Wallace savo prakalboje 
gegužės 8 dieną sulygino rusų 
revoliuciją su a m e r i kiečių 
1776 metų revoliucija:, su fran- 
cūzų revoliucija, su kitais di
džiaisiais istoriniais pažan
giais perversmais. O Grigaitis 
tą didįjį perversmą vadina 
“kontr-revoliuciniu per vers
mu.”........... K.............

i*.

Salem, Oregon. — Jau 
47-ni įnamiai valstijinio 
pamišėlių namo mirė nuo 
užnuodytų kiaušinių. 400 
kitų susirgo. Spėjama, kad 
vienas kuris patikimas, ne- 
taip pamišęs įnamis, pasių
stas miestan kokiais tai 
reikalais, nupirko nuodų ir 
įpylė jų į suplaktų kiauši
nių dėžę, iš kurių buvo pa
gaminta pietūs dviem tūk
stančiam proto ligonių.

Prez. Rooseveltas Įsake 
Kompanijai Palaikyt 

CIO Uni jų

Portugalija Protestuoja Prieš 
Talkininkų Lėktuvus

Lisbon. — Portugalijos 
valdžia užprotestavo Jung
tinėms Valstijoms ir Ang
lijai, kad jų kariniai orlai
viai skrido per Portugalijos 
žemę.

Cairo, Egiptas. — Po ei
lės dienų, pirmą kartą pa
sirodė fašistų lėktuvai Li
bijoj. Anglai ir amerikie
čiai nušovė žemyn šešis di
delius priešų orlaivius, o 
šešis kitus sunaikino ant 
žemės. Amerikiečių - anglų 
orlaiviai neturėjo jokių 
nuostolių.

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas įsakė Mont
gomery Ward kompanijai 
Chicago j tuoj aus įvykdyti 
Šalies Darbo Santykių Ta
rybos patvarkymą ir darant 
sutartį su darbininkais už- 
tikrint, kad kompanija pa
laikys jų CIO unijos tei
ses.

Ta (persiunčiamų prekių 
pardavinėjimo) kompanija 
buvo atmetus minimos val
diškos tarybos patvarkymą 
— palaikyt uniją, duot už
tikrinimą algų ir darbo są
lygų per metus ir per pri
valomas derybas spręst (be 
streikų ar lokautų) ginčus 
kylančius tarp darbininkų 
ir samdytojų.

Prezidentas nurodė, jog 
mūsų karinės pastangos 
reikalauja, kad kompanija 
įvykdytų tuos patvarky
mus.

Kompanija dabar sako, 
kad vyriausias komandie- 
rius (prezidentas) liepia, 
tai klausome, nors, girdi, 
tie įsakymai esą neva ne
teisėti ir nedemokratiški.

nei pats atsistoti. Praeinančio 
asmens buvo paimtas ir greit 
nuvežtas į Locust Mountain li
goninę, kur buvo suteikta pir
ma pagalba. Išgulėjus ligoni
nėj 9 dienas, dabar atvežtas 
namo, bet vaikščioti neg’ali, 
nes pėda ir pusė blauzdos yra 
sudėta į gipsą. Dar ims laiko, 
kol visai sugys.

Pranas čižauskas yra LDS 
34 kuopos senas narys ir ge
rai joje veikia, taip pat yra 
geras viso darbininkiško vei
kimo rėmėjas. Tai gaila, jog 
patiko tokia nelaimė gerą 
draugą.

Jo geri draugai ir artimi, 
susidėję nupirko gražią beskę 
gėlių ir baksą cigarų, įteikė 
jam gulint ligoninėj, už ką 
Pranas visiem draugam dėkin
gas, taria širdingą ačiū už 
simpatiją jo nelaimėj. Drau
gai, kam leidžia laikas, malo
nėkite aplankyti Praną, o jis 
bus dėkingas jums už tai. Aš 
linkiu, kad jis kuo greičiau
sia s.ugytų, kad ir vėl būtų mū
sų sveikųjų tarpe, geras ir 
linksmas draugas Pranas.

kiek rūpinamės savo kariais 
nariais, apmokant jų duokles, 
kas, tikime, suteiks jiems pro
gą grįžus po karo į namus bū
ti pilnais LDS šeimos nariais.

Tą ir kitos LDS kuopos tu
rėtų daryti, stengtis mokėti sa
vo karių duokles ir palaikyti 
juos pilnais nariais laike jų 
karinės tarnybos.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2468 has been issued to the undersigned 

■ to sell beer, at retail under Section 2V7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN EDELSON
559 Lefferts Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2083 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
Albert's Caves

2083 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ........... 15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenejusio kataro bei hay 

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

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Berlyno radijas giriasi, 
būk vokiečiai nuskandinę 8 
talkininkų laivus. Niekas to 
nepatvirtina.

Anglai ir amerikiečiai su
naikino trečdalį mechani
zuotų nacių jėgų mūšyje 

del Bizertės, Tunisijoj.

Shenandoah, Pa.
Nelaime Patiko Praną 

Čižauską
Lapkričio 7 dieną Pranas ei

damas šaligatviu paslydo ir 
puolė, išnarindamas dešinės 
kojos riešą ir visą pėdą labai 
pavojingai, jog jis negalėjo

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

Kareiviam Šokiai Pavyko
Lapkričio 10 dieną LDS 34 

kp. ir 213 jaunuolių kuopa tu
rėjo šokius, kurie davė gra
žaus pelno. Tas visas pelnas 
yra skiriamas dėl apmokėjimo 
Shenandorio LDS karių duok
lių, o tokių narių, kurie tar
nauja Amerikos kariuomenė
je yra 7. Tai shenandoriečiai 
mėgins mokėti jų visų duokles 
laike jų buvimo kariuomenėj, 
kad jie žinotų, jog mes nors

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia vakarie

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

(273-274)

BALTIMORE, MD.
Literatūros Draugija rengia pra

kalbas sekmadienį, lapkr. 22 d., 7 
v. v. Liet, salėje, 853 Hollins St. 
Kalbės F. Abekas, “Vilnies” redak
torius iš Chicagos. įžanga veltui. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMON AVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

g?

i

a<*r«šas;

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. •
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508 •
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TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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GRAŽIAI PASILINKSMINSIME

KARIU BALIUJE 21-MĄ
Walter Shabunas Mirė

Lankėsi Laisvės 
Raštinėj

Penktadienio ryte lankėsi

Lapkričio 21-mą, šio šešta
dienio vakarą įvyksiančiame 
baliuje, Laisvės salėj, bus vis
kas, ko reikalinga kultūrin
gam ir smagiam pažmoniui.

B. L. Šalinaitč
Gražią dainų ir muzikos 

programą sudarė muzikė B. L. 
Šalinaitė-Sukackienė. Dainuos 
jos naujai sumokintas ir jau
nas, bet jau gražiai paskilbęs

I Balso Trijetas, kurį sudaro Su- 
sana Kazokytė, Aldona An
derson ir Aldona Klimaitė. Su- 
sana Kazokytė taipgi dainuos 
solo. Pianu skambins Francene 
Pakalniškytė ir, duetą, Ona 
Daukantaitė ir Lillian Milčiū- 
tė.

šokiams bus smagi muzika, 
o norintieji pavalgyti - pasi
vaišinti nuo 6 vak vakaro ga
lės gauti karšto kugelio su 
Smetona, šaltos košei ienos ir 
silkių su bulvėm, kavos, au- 
siukių ir kitokių namie gamin
tų skanėsių, žodžiu, čia pavie
šėsite kaip pas mamą atosto
gose. Įžanga tik 25 c., prie ku
rios duodama trys dovanos

i $3, $2 ir $1.
Baliaus tikslas yra gražus 

— visas pelnas skiriamas pa
siuntimui brooklyniečiams lie
tuviams kariams pasveikinimų 
ateinančiomis šventėmis. Tad 
visi į balių šio šeštadienio va
karo 6 vai., Laisvės sal-ėn, 419

' Lorimer St., Brooklyne.

Įsitėmykite Pritemdy- 
mo Taisykles!

Kiekvienas gyventojas di
džiojo New Yorko ir jo prie
miesčių privalo įsitėmyti mies
to pritemdymo (dimout) tai
sykles ir griežtai jų prisilaiky
ti, kadangi tai yra svarbu mū
sų, laivų ir paties miesto ap
saugai.

Pradedant lapkričio 20-ta, 
nesilaikantieji p a t v arkymų 
bus griežtai baudžiami. Pini- 
giškai gali bausti iki $5,000 ir 

> metus kalėti, o nepiliečiai ga
li būti suimti ir uždaryti tušam 
karo laikui, kaipo pavojingi 
Amerikos piliečių ir tūrio sau
gumui.

Patvarkymai paliečia viešus 
bildingus ir privatiškus namus.

Visos tokios šviesos, kurios 
iš lauko matomos, jeigu jos 
negalima užgesinti per 5 mi
nutes po padavimo “black 
out*' signalo, turi būti visai 
prašalintos. Tas reiškia panai
kinimą visokių langams pada
binti lempų.

Privatiškuose namuose- taip
gi negali būti lempų, kurių 
šviesa muša tiesiai išlaukin. 
Lempos turi būti uždengtos, 
arba langai pridengti.

Reikia gerai įsitėmyti skir
tumą tarp “dimout“ ir “black
out”:

Laike “dimout“—pritemdy- 
mų, kurie galioja kasdieną, 
užtenka paprastų langams už-! 
dangų, pro kurias matosi, kad I 
viduje yra šviesa, tik ji pri
dengta nuo spinduliavimo į 
lauką. Laike “blackout”—Vi
siško aptamsinimo miesto, kas 
yra paskelbiama visame mies
te garsiais švilpikais (sireno
mis), šviesos turi būti visai už
gesintos, o jeigu jos nenorima 
užgesinti, tai langai turi būti 
taip uždengti, kad iš lauko 
žiūrint langas būtų taip tam
sus, kaip siena, kad pro už
dangų kraštus nespinduliuotų.

Sutinka Leisti Armijon 
Miesto Tarnautojus

Iki šiol New Yorko majoras 
LaGuardia buvo priešingas iš
leisti kariuomenėn gaisragesių 
bei policijos departmentų 
žmones, kurie turi labai svar
bias pareigas miesto apsaugai. 
Bet pereitą ketvirtadienį ma
joras pareiškė, kad dabar nu- 

, sistatymas pakeista, norima 
duoti kariuomenei atsakomin- 
gų tarnautojų kiek galima 
daugiausia, tai yra, kiek gali
ma išleisti be didelės žalos tų 
departmentų veikimui.

Nulaužė Sprandą 
Begydydamas

Vietos laikraščiai praneša, 
kad Jackson Heights gyvento
jas Andrew Pollack mirė As- 
torijos ligoninėj dėl nulaužto 
sprando. Tas įvyko, kai sek
madienio vakare ligonis pra
dėjo nesmagiai jaustis ir jo 
pati pašaukė chiropraktiką. 
Tas pradėjo ligoniui strėnkau- 
fį laužyti (adjustmentus dary
ti). Jo žmona girdėjo, kaip 
pokštelėjo laužiamas kaulas ir 
jos vyras nuslobo. Bet šundak
taris jai pasakė, kad jos vy
ras “užmigo“ ir ant rytojaus 
jau bus “sveikas.“ Bet vėliau 
ji pašaukė tikrą daktarą, ku
ris pasiuntė jos be sąmonės 
esantį vyrą į ligoninę. Ten jis 
ir mirė. Mirties priežastis — 
nulaužtas sprandas! šundak
taris areštuotas ir kaltinamas 
žmogžudystėje.

Tai vis atsitinka tamsiem 
žmoneliam! Jeigu sergi, tai 
kreipkis į tikrą daktarą, ku
ris yra tam mokslą ėjęs, o ne 
į šundaktarį, kuris garsinasi 
gydąs “plikom rankom, be 
peilio ir vaistų.“ Tokie kaulų 
laužytojai nėra jokio mokslo 
ėję ir jų valdžia nekontroliuo
ja. Jie minta tik iš tamsūnų, 
kurie tiki visokiem burtinin
kam. šitas atsitikimas gali pa
mokyti ir kitus būt atsarges
niais.

Prieš keletą metų buvo atsi
radę ir tarp lietuvių visokių 
“stebuklingų daktarų,“ kurie 
badavimu, braukymu ir kaulų 
laužymu sakėsi galį išgydyti 
net tokias ligas, kaip sifilis. 
Bet mūsų laimei — jie išnyko, 
nuėjo dirbti naudingesnius 
darbus. Jeigu kuris dar pa- 
kampėtn ir slankioja, tai jau 
viešai nesigarsina ir nesigiria. 
savo “stebuklais.“

Saugokimės šundaktarių!
J. W.

Lietuviu Liaudies 
Teatro Nariam

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras veikia, kad ir sunkiose 
sąlygose. Kas antradienis teat
ro valdyba ir nariai sueina, 
kad pasirinkti veikalą ar porą 
veikalų vaidinimui. Eilė vei
kalų jau skaityta. Nelengva 
surasti tinkamas veikalas.

Sekantį antradienį, lapkri
čio 24 d., 7 :30 vak, kviečiami 
visi nariai ir svečiai sueiti į 
Laisvės namą, kad galutinai 
pasirinkus veikalą artimiau
siam vaidinimui. Numatomi 
veikalai bus skaitoma viešai, 
visai grupei. Nesivėlinkite.

L.L.T. Valdyba.

Lapkričio 19-tą rastas miru
siu Walter Shabunas, plačiai 
žinomas b r o o k 1 y mečiuose 
“real estate” ir apdraudų 
agentas, o pastaraisiais laikais 
taip pat užsiiminėjęs ir alie
jaus, taipgi anglies kurui par
davinėjimu. Jo įstaiga buvo 
306 Union Avė., Brooklyne.

Pereitą šeštadienį Shabunas 
buvo gyvas ir, bent iš šalies 
žiūrint atrodė, sveikas, daly
vavo ir linksminosi Pil. Kliube 
įvykusiame pokilyje. Bet pra
džioj savaitės kaimynai jo pa
sigedo. Gretimais jo biznio 
esamoj “Up-To-Date” barber- 
nėj žmonės pradėjo pastebėti, 
kad pas Shabuną kostume- 
riai eina ir neįeina. Iš sykio 
pamanyta, kad gal išvažiavęs 
grybauti ar kur su reikalu, bet 
savaitei įpusėjus jau atrodė 
perilgai užtrukus, žmonės pra
dėjo rūpintis įmatomu jo din
gimu ir taip buvo atrastas mi
rusiu savo biznio vietoje. Ma
noma, kad jis buvo miręs po
ra ar trejetą dienų anksčiau. 
Nuo ko jis mirė, veikiausia 
parodys egzaminieriaus ra
portas.

Shabunas priklausė Liet. 
Amer. Piliečių Kliube ir daly
vaudavo jo veikime, laiks nuo 
laiko būdavo renkamas ir ap
siimdavo į komisijas įvairiems 
kliubo darbams. Dalyvaudavo 
ir abelnuose lietuvių žymes
niuose parengimuos bei veiks
niuose.

Motery Parodoj Daug 
Kas Įdomaus

Madison Square Gardene pe
reitą ketvirtadienį atsidarė 19- 
ta metinė moterų dailės gami
nių ir industrijų paroda (ex
position), kuri baigsis 24-tos 
vakarą.

Atidarymo dieną teko prabė
gamai peržvelgti jos ekspona
tus. Yra labai įdomių.

Svarbiausia tas, kad viskas 
pasukta į laimėjimą karo, čia 
matysi WAACS, WAVES ir jų 
uniformas, čia kantinus, ambu- 
lansus. Net mezginiai-siuviniai- 
audiniai, kurių yra per tūks
tantis, apart savo grožės, per
statė “Pergalės Darželius’’ ir 
kitką surišta' su rėmimu karo. 
Ypatingai rankdarbių entuzi
astės čia ras stebinančių graž
menų.

Atdara būna kas dieną nuo 
10 ryto iki 11 vakaro. Įžanga 
50c.

Cramer Pripažintas 
Kaltu Išdavystėj

Anthony Cramer, 42 metų, 
Yorkvillės mechanikas, “džiū- 
rės” pripažintas kaltu išdavy
stėje šalies už gelbėjimą nacių 
sabotažuinkams, kurie buvo na
cių submarine išsodinti Ameri
koj pereitą vasarą.

Jo bausmė bus paskiria atei
nantį trečiadienį. Jį gali baus
ti mirtimi arba įkalinimu. Ma
žiausia bausmė už tos rūšies 
prasižengimą yra 5 metai ka
lėjimo.

Sabotažninkai, kuriems jis 
gelbėjo, Werner Thiel ir Ed
ward J. Kerling buvo numarin
ti Washingtone pereito rugpjū
čio 8-tą.

Embassy Newsreel Teatruo
se Rodoma Daugelis Įdomiu 

Ir Svarbių Filmų
Visuose šiuose teatruose, 

pradedant lapkričio 19-ta, ro
doma žinios apie atradimą 
pulkininko Rickenbacker gyvo 
po 24 dienas išbuvimo ant jū
rų gelbėjimosi valtyje. Mac- 
Arthuro apsupimas japonų 
Australijoj po gavimo daugiau 
jėgų iš Amerikos. Jungtinių, 
Valstijų laivyno mūšis ir jo 
laimėjimas prieš japonus. Pa- 
budavojimas laivo per pus- 
penktos dienos Kaiserio laivų 
statyklose. Sklandytuvų de
monstracija. Mrs. Roosevelt 
apsilankymas Anglijoj. Ir dau
gelis kitų iš karo, iš karui ga
mybos, iš sporto ir kitų žinių.

Newsreel ‘Teatrai randasi: 
42nd St., 46th St., 50th St., 
72nd St., New Yorke.

Paul S. Adams, 28 metų 
Staten Island, pašto pagelbi- 
ninkas, nuteistas kalėti metus 
ir viena diena kaltinimu išimi- 
nėjus iš laiškų, apie $100.

Laisvės raštinėje dienraščio 
skaitytojas K. Mikelonis iš 
Worcester, Mass. Jis atvažia
vo į Brook lyną dalyvauti švo- 
gerio laidotuvėse. Ta proga 
aplankė ir dienraščio Laisvės 
įstaigą. Užsimokėjo už prenu
meratą ir paaukavo Popieros 
Fondui $2.

Mokytojaus Šovikų 
Byla Baigiama

Pereitą ketvirtadienį, Kings 
apskričio teisme, “džiūrė“ iš
klausė paskutinių kaltintojų ir 
kaltinamųjų gynėjų argumen
tų ir dviejų jaunų šovikų byla 
perduota “d žiūrės” sprendi
mui. Svarstant bylą, “džiūrė“ 
pareikalavo iš naujo pakarto
ti kai kuriuos davinius ir vėlai 
vakare byla tebebuvo svarsto
ma.

Teisėjas Peter J. Brancato 
teismo sutraukos kalbai užė
mė valandą ir 45 minutes. Jis 
ragino “džiūrimanus“ saugotis 
priejautos vienai ar kitai pusei 
— nušautajam mokytojui Er
win Goodmanui ir jo šeimai, 
ar šovikams Neil Simonelli ir 
Joseph Annunziata. Nežiūrint 
jų jaunų metų, sakė teisėjas, 
jų žygis buvo apgalvotas, pla
ningas, ne ūmo užsidegimo 
pasekmė. Dėlto šovikai esą ga
lį būti pripažinti kaltais žmog
žudystės pirmame ar bile ku
riame laipsnyje, galį būti ir 
išteisinti. Simonelli yra 16 me
tų, o Annunziata 19-kos.

Simonelli gynėjo aiškinimą, 
kad ne jis šovęs, teisėjas 
griežtai atmetė, sakydamas, 
kad nedaro skirtumo, kuris at
liko šovimą, bile abu sykiu tą 
šovimą planavo, abu dalyvavo.

Majoras LaGuardia įsakęs 
apvalyti Bowery nuo tradici
nių jos įnamių benamių ir 
svieto perėjūnų.

EXTRA įdomus priedas:
'‘REPORT FROM THE FRONT”

Du žinių judžiai ką tik atlėkę orlaiviu 
iš Rusijos karo laukų . ..

MATYKITE °ono a!’gy"irnas: .Naciai krinta pries Sovietų virs-sauhus, ir kt.
Tikras oro mūšis Kaukaze. . .

PIRMA KARTĄ RODOMA AMERIKOJ

'MASHENKA"
(Meilės drama karo lauke)

Didžiausias Sovietų judis po “Girl from Leningrad”

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M.

STANLEY THEATRE Ave- Sts-N-v-

Vėlus Rodymas 
Kas SeStadienį

Sujudinanti ir Juokinga
Irving Place The.Artl ,l""

Didžioji Sovietų Filmą
n •! H 1 Prancūzų Filmą!

MOSCOW Strikes Back Generals Without Buttons
EKSTRA: “A Nation Dances”

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

t

Petraitienė Serga
M. Petraitienė, žinomos lie

tuvių M. Petraitienė ir Sūnai 
rakandų krautuvės savininkė, 
jau apie pora savaičių, kaip 
serga. Randasi ligoninėj, New 
Yorke, kampas 42nd St. ir 1st 
Ave. Lankymo valapdos nuo 1 
iki 3 antradieniais ir ketvirta
dieniais, o sekmadieniais 7—8 
vakare.

New Yorko mieste pereito 
ketvirtadienio vakarą dauge
lyje vietų padaryta pratimai 
gelbėjimui neva užgautų 
“bombomis“ laike “atakų iš 
oro.“ Pratimai padaryta išban
dymui, kaip pasiruošę įvairūs 
civilinių apsaugos ir gelbėjimo 
aparatai.

Už rūkymą subvėj Paul 
Pimsler, vaistininkas, kuris ar
gumentavo n e p r asikaltusiu, 
nubaustas užsimokėti $5, o bū
rys kitų asmenų nubausti po 
1 dolerį.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė (Storas), 

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

(269—274)

Įspūdingi Judžiai Jungt. Valstijų Ofensy, 
vo Afrikoj Ki} Tik Atlėkę Orlaiviu 

'AFRICA'
Matykite pergalingų Jungt. Valstijų ar
miją užimant Algeria, Morocco. Matyki
te patį J. V. jėgų išsikėlimą. Matykite 
MacArthuro užpuolimą japonų. Matykite 
Chile reikalaujant sutraukyt ryšius su 
Ašim. Matykite japonus triuškinamus J. 
V. laivyno. Matykite naują judi “Ameri
ca Speaks.” Matykite geriausią programi] 
mieste—20c. iki 2 P. M.

Theatre Guild Veikalas 
PHILLIP BARRY’S NAUJA KOMEDIJA 

WITHOUT LOVE 
SU KATHARINE HEPBURN 

ELLIOT NUGENT
ST. JAMES THEATRE 

44th St., W. nuo B’way, New York 
Vak. 8:40, po pict. Ketvirt. ir šešt. 2:40

Lietuviy Rakandui Krautuve

A/IDAOOV NEWSItEEL THEATRE 
IVlDnuu I B,{OAI,VVAY & 40 ST., 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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

Telephone EVergreen 7-8451

• •
• Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar •

£

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberial
0

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentų

: ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINĖS DOVANAS DABAR
Naudokitės Gera Proga

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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