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Neseniai National Associa
tion of Manufacturers klika 
laikė slaptą susirinkimą. Kal
bėjo apie ka pistai istų reikalus 
ir karą.

Tai buvo suokalbio susirin
kimas. Jis priėmė rezoliuciją, 
kurioje faktinai paskelbiamas 
sabotažas Amerikos karo pa
stangoms.

Šiuos faktus iškėlė aikštėn 
amerikiečių žurnalas “New 
Masses.” Straipsnio autorius 
Bruce Minton pasiuntė visiems 
laikraščiams informacijas apie . v . .
tą darbdavių suokalbį, bet nei I beveik trečdalį VISOS savo 
vienas laikraštis nepaskelbė. Į kariuomenės talkon vokie-

Tai tokia kapitalo galybė < čiams prieš Sovietus, 
ant komercinės spaudos! i Be to, naciai reikalauja,

kad Vengrija pasiųstų ke
lias divizijas savo armijos į 
Graikiją saugot Balkanus 
nuo įsiveržimo iš Jungtinių 
Tautų pusės.

TREČDALIS VENGRU 
ARMIJOS NACIAM 

PRIEŠ SOVIETUS
Maskva. — Sovietų spau

da gavo žinių, kad Vengri
jos valdžia sutiko pasiųsti

Talkininkai Sumušė Sar 
vuotas Nacių Eiles ties 

Bizerte, Tunisijoje
Amerikos Orlaiviai Pleškino Fašistus Tunise, Bizertej ir 

Tripolyj; Anglai Užėmė Gabes Geležinkelį

SOVIETAI GRĘSIA AP
SUPI NACIUS STALIN

GRADO FRONTE

Labai liūdna ir sunki padė
tis Jugoslavijos žmonių po 
okupantų letena. O jų likimą 
pasunkina dar ii’ tas faktas, 
kad drąsūs partizanai turi ko
voti ir prieš okupantus, ir 
prieš savuosius nevidonus. Vie
nas jų yra gen. Mikhailovičius. 
Jis turi pasekėjų. Jis turi gink
lų.

Iš sykio pasauliui pasiskel
bė, kad jis irgi kovojąs prieš 
okupantus. Bet tuojau paaiš
kėjo, kad jis turi kokį nors su
sitarimą su okupantais ir vi
sas savo jėgas yra atkreipęs 
prieš partizanus.

O prieš partizanus Mikhai
lovičius veda kovą po apgavin- 
gu obalsiu, kad būk jis kovo
jąs prieš Jugoslavijos komu
nistus. Jam esą vienodais prie
šais okupantai vokiečiai — 
italai ir komunistai!

Stalingradas Tai Nacią 
Krematorija

Maskva, lapkr. 23. — So
vietų vyriausybės laikraštis 
Izviestija rašo:

“Stalingrado griuvėsiuose 
yra daugiau vokiečių lavo
nų, negu akmenų.”

Stalingradas i 
“krematorija” (degintuvė), 
bet vokiečių komanda vis 
dar siunčia atsarginius sa- 

;vo karius Į To pečiaus nas
rus.”

Raudonarmiečiai Užmušė iki 
25,000 Fašistų, Atėmė Eilę 

Miestų Stalingrado SrityMaskva, lapkr. 23.— So
vietų kariuomenė, kirsda
ma triuškinančius smūgius 
naciams, nubloškė juos kai 
kur jau iki 50 mylių atgal 
Stalingrado fronte, kaip 
praneša United Press. Rau
donoji Armija (šiuos žo
džius berašant) ir toliau 
veda ofensyvą prieš hitle
rininkus, žygiuodama pir
myn iš šiaurvakarių nuo 
Stalingrado ir iš pietų.

Sovietiniai kovotojai žy
giais nuo Abganerovos ir 
Kalačo miestų su geležinke
lių stotims gresia užnert 
kilpą vokiečiams visame di
deliame kampe tarp tųdvie
jų punktų ir Stalingrado ir 
užkirst jiem pabėgimą iš 
ten. — Kalač stovi už 40 
mylių į vakarus nuo Stalin
grado, o Abganerova už 32 
mylių į pietų vakarus nuo 
j°.

Raudonarmiečiai, užim
dami Abganerovą, nukirto 
priešams tiesioginius gele
žinkelio susisiekimus su 
Kaukazo frontu.'

Stalingrado fronte sovie
tinė kariuomenė pagrobė 
tiesiog kalnus nacių ginklų 
ir amunicijos. Tik per vie
ną dieną mūšių į pietus nuo 
Stalingrado raudonarmie
čiai pagrobė nuo vokiečių 
100 prieštankinių kanuolių, 
22 mortiras ir du milionu 
kulkų.

Sovietiniai Kovotojai Nukirto Vokiečiam Du Geležinkelius;
Paėmė Nelaisvėn Daugiau Kaip 13,000 Priešu

Sovietų Oficialiai PranešimaiLondon, lapkr. 23.— An- savo kariuomenės dalinius 
glų kariuomenė su ameri
kiečių ir francūzų talka su
mušė fašistų tankus, šar
vuotus automobilius ir pės-š ___ _______ „ ...
tininkus srityje Bizertės, kad pats Rommelis atvyko 
miesto su laivyno stovykla iš Libijos į šiaurinę Tunisi- 
šiaurinėje Tunisijoje. I ją, kur jis veikia kaip vy-

Anglai ir francūzai ūžė-i riausias fašistų komandie- 
mė geležinkelio tiltą ir vie-■ rius.
na svarbią kryžeklę apie 30 Buriasi didžiosios anglų 
mylių nuo Bizertės. I ir amerikiečių jėgos aud- 

Anglų kariuomenė taip i ringai atakuot hitlerininkų 
pat užėmė dalį geležinkelio; linijas Bizertės ir Tuniso a- 
ties Gabes, pietiniai-rytinia- i pylinkėse.
me Tunisijos pajūryje.

Amerikos orlaiviai pra- ! 
gaištingai degino ir triuški- veikią prieš talkininkus to
no karinius vokiečių ir ita- je srityje, ir pasakojo, būk 
lų taikinius Tunise, Bizer- j jie sužaloję ar nuskandinę

bijoj. Šalia kitko, jie nušo-ikų laivus ir vieną karo .lai
vė keturis fašistų orlaivius vą. (Niekas kitas nepatvir- 
žemyn.

Talkininkai jau pergabe- mo.)
no į Morokko būrius nelai-; (Apie amerikiečių žygius 
svėn paimtų nacių ir italų, prieš japonus skaitykite 5- 

Fašistai bando persiųsti me puslapyje).

iš Libijos į Tunisiją pries 
amerikiečius, anglus n 
francūzus.

Berlyno radijas pranešė,

Naciai per radiją gyrėsi, 
kad jų orlaiviai smarkiai ... . .. 1 1 • • 1 ~

fni nariu uunmiuo i umoc, Jiv otiz.aivję 0,1 I
. • +ii tej, Tunisijoj, ir Tripoli, Li- keturis prekinius taikiniu-

tina šio priešų pasigarsini-

Naciai Išmušti iš 
Gafsos, Tunisijoj

šiaur. Afrika. — Talki- 
pradėjo generales 

: atakas prieš fašistus Tuni-

Tuo tarpu nei Anglija, nei 
Amerika nėra išstojusios prieš! 
Mikhailovičių. Iki šiol mūsų 
valdžia net palaike jo pusę.

Tik dabar, sakoma, prezi-i 
(lentas Rooseveltas nusprendė,
ištirti Mikhailovičiaus darbus ninkai 
ir nusistatymą.

Jugoslavijos partizanai pa- sijoj. Prancūzai, anglai ir 
darė viešą pareiškimą prieš amerikiečiai išmušė vokie- 
Mikhailovičių ir paskelbė jį^ius iŠ Gafsos, pietinėje 
parsidavėliu okupantams. Tunisijoje

Net baisu, kas dabar deda
si Washingtone Senato bute/ 
Saujalė senatorių užsispyrė ir; 
neleidžia priimti įstatymą už 
panaikinimą “poll tax” siste
mos pietuose.

Ta bjauri sistema viešpatau
ja astuoniose

“Taikos!” Šaukia 
Italą Minios

London. — Pranešama,
valstijose. O! jog kai italų karalius lan- 

kaip ji atima iš darbo žmonių kėši šiaurinės Italijos mie- 
visas demokratines teises, tai stuose, anglų bombai’dlio- 
puikiai parodo vienas pavyz- i tuose iš 01’0, tai minios 
dys iš nedidelio miestelio Fair- į žmonių šaukė: “Taikos! 
field, Alabama. Ten gyvena I Taikos!” 
9,000 juodveidžių, o balsuoti 
teturi teisę 35!

Tuo tarpu jau keli šimtai to 
miestelio negrų jaunuolių ran
dasi kariuomenėje ir pasiren
gę paaukoti savo gyvybę šio 
krašto apgynimui.

Anglai Tebeveja Vokie
čius per Libiją

LAISVES" VAJUS

MASKVA, lapkr. 22. — Specialis Sovietų praneši
mas:

Prieš keletą dienų mūsų kariuomenė Stalingrado apy
linkėje perėjo į ofensyvą. Ji darė atakas dviem kryp
tim iš šiaurvakarių ir i pietus nuo Stalingrado.

Mūsų kariuomenė prakirto priešų apsigynimo lini
jas 30 kilometrų (18 mylių) pločio ruožtu į šiaurių va
karus, Serafimovičo srityje, ir 20 kilometrų (12 mylių) 
pločio ruožtu i pietus nuo Stalingrado, ir per tris die
nas įtūžusių kautynių mūsų kariuomenė, nugalėdama 
fašistų pasipriešinimus, nužygiavo 60 iki 70 kilometrų 
pirmyn (38 iki 44 mylių).

Mūsų kariuomenė užėmė miestą Kalač ir rytinį Do
no upės krantą, geležinkelio stotį Krivo-Muzginskaja 
(Sovietską) ir miesteli Abganerovo su geležinkelio sta
čia. Tokiu būdu tapo nukirsta abudu geležinkeliai, ku
riais būdavo pristatoma maistas ir kiti reikmenys prie
šų kariuomenei i rytus nuo Dono upės.

šiuo ofensyvu mūsų kariuomenė visiškai supliekė še
šias priešų pėstininkų divizijas ir vieną jų tankų divi
ziją. Per trijų dienų mūšius mes paėmėme nelaisvėn 
13,000 priešų karių ir pagrobėme 360 kanuolių. Mes 
taipgi pagrobėme daug kulkasvaidžių, mortirų, šautu
vų, trokų ir didelius kiekius amunicijos, įrengimų ir 
maisto. Dabar yra skaičiuojama pagrobtieji dalykai.

Mūsų laukuose priešai paliko daugiau kaip 14,000 už
muštų savo kareivių ir oficierių.

Kautynėse ypatingai atsižymėjo kariuomenė koman
duojama generolų Romanenko, Batovo, čistiakovo, 
Tolbuchino ir Trufanovo.

Mūsų kariuomenė ir toliau veda ofensyvą.
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; M. Smitravičienė, Detroit, Mich.; A.

Šį sykį dovanų ruožte pasikeitimų nėra, vajininkai, 
kurie nėra dovanų ruožte, pasikeitė sekamai:

S. Kuzmickas prisiuntė du atnaujinimus. Mes ma
nome, kad iš Shenandoah ir apylinkės galėtų būti geres
ni rezultatai. Daugiau atnaujinimų gavome nuo: J. 
Bimba ir J. Matačiūnas, Paterson, N. J.; Geo. Kuraitis, 
Brooklyn, N.
Venskevičienė, Cambridge, Mass.

Naujų skaitytojų prisiuntė P. J. Martin, Pittsburgh, 
Pa. (1) ir A. Totorėlis, Hartford, Conn., (1).

Šiame raštui eiant spaudon, gavome daug laiškų nuo 
vajininkų, paskelbsime sekamame numeryje.

Dovanų ruožte šiandien yra:
Philadelphijos Vajininkai ........ ..............................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 
K. Žukauskienė, Newark, N. J...............................
J. Bakšys, Worcester, Mass......................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J....................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1133
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.............
S. Puidokas, Rumford, Me....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn...........
J. Blažionis—R. čiulada, Lowell, Mass

(Tąsa 5 puslapyje)

2574
2462
2394
2032
1752

Naciai tebsilaiko Tunisijos 
svarbiausiam uoste Bizerte. 
Bet talkininkų armijos eina 
pirmyn—apsupa nacių centrą 
iš trijų pusių. Jau įvyko pir
mas šio karo tiesioginis ame
rikiečių susikirtimas su vokie
čiais. Mūsų armija laimėjo pir
mąjį smūgį!

Kai šie žodžiai pasieks skai
tytoją, gal jau bus visai apgul
tas Bizerte uostas ir tiktai be- 
reikės virvės galą patraukti, 
kad pasmaugus ten esančius 
Hitlerio legijonus.

Taip pat ateina galas ir ki
tai nacių-italų armijai, kuriai 
vadovauja Rommelis ir kuri 
buvo dasigavus net į patį 

(Tąsa 5-tam pusi.)
■Al

W .......

Cairo. — Anglai Libijoj 
išvijo nacius iš kaimo už 70 
mylių į šiaurių rytus nuo 
EI Agheilos, kur bėgantieji 
hitlerininkai planuoja dar 
apsistoti ir pasipriešinti.

Masinė Angly Oro Ata
ka prieš Vokietiją

London, lapkr. 23. — Bū
riai anglų bombanešių įnir
tusiai atakavo Stuttgartą, 
pramonės miestų, ir kitus 
svarbius nacių punktus pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje ir šiaurinėje Franci jo
je. Visos Stuttgarto dalys 
apsipylė liepsnomis. Dingo 
10 Anglijos orlaivių.

60,000 Hitlerio Agentą 
Sugužėjo Italijon; Mū

šis Naciu su Italais 
Ankara, Turkija. — Iš 

diplomatinių šaltinių pra
nešama, kad Hitleris nu
siuntė dar 60 tūkstančių 
slaptosios savo policijos ir 
nacių rinktinių gvardiečių 
“palaikyt tvarkai” tarp ita
lų. Paskutiniu laiku tapo 
areštuota labai daug italų.

Graikijoj Įvyko mūšis 
tarp Hitlerio gvardiečių ir 
italų kariuomenės, kuri at
sisakė plaukt į Afrikos 
frontą.

1043
883
848

, 684

Talkininkai Atidarysią 
Antrą Frontą Per 
Viduržemio Jūrą

London. — Anglijos mi- 
nisterio pirmininko pava
duotojas, Clement Attlee 
pareiškė, kad anglai ir 
amerikiečiai neužilgo iš 

šiaurinės Afrikos, per Vi
duržemio Jūrą, užpulsią 
fašistų Ašį Eiiropos sausže- 
myje. O iki šiol buvę tik 
pasiruošimai tam žygiui.

Bombay, Indija.
tai mesti į minią sproginiai 
čia sužeidė 12 žmonių.

Keno

EXTRA
Sovietai Sunaikino 43 

Tūkstančius Nacią
Maskva, lapkr. 23. — Per 

keturias paskutines dienas 
Sovietų kariuomenė užmu
šė bei nelaisvėn paėmė 43 
tūkstančius hitlerininkų Sta
lingrado fronte, kaip prane
ša United Press, ameri
kiečių žinių agentūra. Ji 
taipgi teigia, kad Raudo

noji Armija jau beveik ap
supo 375,000 fašistų kariuo
menės tame fronte, tarp 
Kalačo, Abganerovos i 
Stalingrado.

Naujausiomis žiniomis iš 
fronto, tai Sovietų kariuo
menė užmušė bent 25,000 
vokiečių ir nelaisvėn paėmė 
18,000. Tik per paskutines 
24 valandas rusai pagrobė 
bei sunaikino 54 nacių tan
kus, 204 artilerijos kanuo
les ir prieštankines patran- 

I kas ir 148 kulkasvaidžius.
Kita amerikinė žinių a- 

gentūra,- International 
News Service sako, jog So
vietų kariuomenė be jokios 
atlaidos triuškina vokiečius, 
beyrančius atgal toj srity j.

Vidurinio Kaukazo fronte 
Sovietų artilerija sunaikino 
dar septynis tvirtoviškus 
vokiečių punktus, į pietų 
rytus nuo Nalčiko.

MASKVA, lapkr. 23. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Per savaitę, užsibaigusią lapkr. 21 d., 60 vokiečių 
orlaivių buvo sunaikinta kautynėse ore, ant žemės ir 
ugnim iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių. Tuo pačiu lai
ku mes netekome 34 lėktuvų.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė at
mušė priešų pėstininkų ir tankų ataką. Keli šimtai už
muštų priešų kareivių ir oficierių liko kautynių lauke. 
Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atakavo priešus, 
sulaužė jų pasipriešinimus ir užėmė vieną labai svarbią 
miesto gynimui karinę aukštumą.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė, 
pralaužus priešų apsigynimo linijas, ir toliau sėkmingai 
žygiavo pirmyn. Vienam sektoriuje dalinys Sovietų 
kariuomenės per dieną sunaikino anie du pulkus vokie
čių pėstininkų, 18 tankų, 12 kanuolių ir išdaužė 30 prie
šų apsitvirtinimų apkasuose. Didelis skaičius priešų ta
po nelaisvėn paimta.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė išvijo priešus
jr iš stipriai aptvirtintos pozicijos, šiame mūšyje tapo

nušluota apie 1,000 priešų kareiviu ir oficierių. Mūsų 
kariuomenė pagrobė 23 kulkasvaidžius, 14 mortirų, du 
amunicijos sandėlius ir kiekius kitų Įrengimų.

Į pietus nuo Stalingrado sovietinė kariuomenė, su
laužydama hitlerininkų pasipriešinimus žygiavo vis pir
myn ir sėkmingai užėmė tuzinus apgyventų vietų. Ta
po sukriušinta viena priešų pėstininkų divizija ir 5,- 
000 jų paimta nelaisvėn.

Pasidavė vienas priešų artilerijos pulkas kartu su 
savo komandierium, ir mes paėmėm 33 jų kanuoles ir 22 
mortiras.

J pietų rytus nuo Nalčiko vienas sovietinių kovotojų 
dalinys atmušė tris priešų kontr-atakas iv pagerino 
savo pozicijas. Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė už
ėmė viena fabriką. Sovietinė artilerija nutildė dvi ba
terijas priešu kanuolių ir penkias baterijas mortirų ir 
išvaikė tris kuopas priešų nes tin inkų.

Viename Mozdoko sektorių i e sovietinė kariuomenė 
išmušė vokiečius iš kelių apkasų ir fortų.

MASKVA, lapkr. 22. — Naktį iš lapkr. 21 į 22 d.. 
(Tąsa ant 5-to puslapio)
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Kaip “Nakinasi” “Mokyti 
Žmonės.”

„Keleivis” (iš lapkr. 18 d.) rašo: “Ir 
kai tik anglai pradėjo Egipte dabartinę 
ofensyvą, mes tuojau, 28 spalių ‘Kelei
vio’ laidoj pasakėm, kad antras frontas 
Afrikoje jau pradėtas. Už pusantros sa
vaitės Afrikoj jau išlipo Amerikos armi
ja, ir antras frontas pasireiškė visoj sa
vo pilnumoj.”

Toliau:
“Visi užkampių ‘strategai,’ kurie taip 

smarkiai skerečiojasi už antrą frontą 
Europoje, dabar pasijuto su savo patro
nu Willkiu kaip musę prariję.”

Ką “mokytasis” “Keleivio” redakto
rius tuomi nori pasakyti, sunku “nemo
kytiems” suprasti. Abejojame, ar jis ir 
pats supranta, ką jis rašo.

Tik pagalvokite: “Keleivis” sakosi ra
šęs dar spalių 28 d., kad Afrikoje antra
sis frontas jau pradėtas. Bet ir kūdikis 
žino, kad tuomet Afrikoje nebuvo jokio 
antrojo fronto. Tuomet, kai “Keleivis” 
šitaip rašė, Afrikoje buvo pradėtas tik 
pirmasis frontas, — tuomet britai pra
dėjo stumti italus iš Egipto į vakarus.

Na, o kai amerikiečiai ir anglai išlipo 
Šiaurės Afrikoje ir pradėjo savo ofensy
vą, anot “Keleivio”, “už pusantros savai- 

S.tės” po to, tuomet Afrikoje buvo atida
lytas antrasis frontas. Šiandien, vadina
si, Afrikoj yra du Jungtinių Jautų fron
tai: vienas iš rytų į vakarus, o kitas — 
iš vakarų į rytus. Tie du frontai mieri- 
ja suspausti vokiečių ir italų kariuome
nes ir jas sunaikinti, išlaisvinant visą 
Afriką nuo fašistų dominacijos.

Bet kodėl gi “Keleivis” mano, kad 
tie žmonės, kurie per ilgą laiką rei
kalavo atidaryti antrąjį frontą Europo
je, dabar “pasijuto su savo patronu Will
kiu kaip musę prariję”? Kodėl jie šitaip 
turėtų jaustis? “Keleivis” nepasako. O 
jis nepasako todėl, kad jis pats, matyt, 
taip jaučiasi.

Milijonai Anglijoje ir Amerikoje žmo
nių reikalavo ir dabar tebereikalauja 
antrojo fronto Europoje. Willkie jiems 
nėra jokis patronas, o tik žmogus, kuris 
'dalykus numato ir atvirai dėl jų pareiš
kia savo nuomonę. Šitiems milijonams 
žmonių, tačiau, atidarymas antrojo 
fronto Afrikoje yra labai didelis daly
kas. Jie supranta, kad tuomet, kai Afri
koje naciai bus sunaikinti (o gal dar 
ir greičiau) Anglija ir Jungtinės Valsti
jos kels karines jėgas į Europą ir ten 
atidarys antrąjį frontą.

Tuomet Europoje bus du frontai: vie
nas rytuose, kitas—vakaruose, panašiai, 
kaip šiandien yra Afrikoje. Na, ir tuo
met Hitleriui ir jo naciškoms jėgoms bus 
padarytas galas, nors tas “Keleiviui” ir 
nepatiks.

Prezidentas Rooseveltas pasakė, kad 
antrasis frontas Europoje būtų buvęs 
atidarytas, jei Amerika ir Anglija būtų 
turėjusios užtenkamai jėgų. Kadangi tų 
jėgų užtenkamai nebuvo, — Amerika ir 
Anglija atidarė antrąjį frontą Afrikoje. 
Churchillas gi neseniai pareiškė, jog yra 
viskas daroma, kad juo greičiau paruo
šus daugiau karinių jėgų, kurios bus iš
keltos Europoje. Kai Jungtinės Tautos 
valdys visą Afriką, Hitlerio jėgos bus 
kur kas labiau susilpnintos. Jas dar la
biau susilpnins Raudonoji Armija Rytų 
Fronte. Na, ir tuomet Amerika ir Ang
lija galės lengviau atidaryti antrąjį fron
tą Europoje galutinam Hitlerio jėgų su
tikimui.

Žmonės, kurie reikalavo ir reikalauja 
greičiau atidaryti antrąjį frontą Euro
poje gali tik pasididžiuoti, kad jie, o ne 
toki anti-semitiški laikraščiai kaip “Ke
leivis,” darbuojasi fašistinei Ašiai sulau
žyti ! rr-
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Vokiškieji Plėšikai Kultūros ir 
meno Naikintojai

'Einant tarptautinėmis sutartimis, ypa
čiai Hagos sutartimi, padaryta 1907 m. 
spalių 18 dieną, kariaujančios šalys ne
privalo kita kitos plėšti kultūrinių įstai
gų, švietimo įstaigų; neprivalo atimdi- 
nėti užkariautose srityse iš privačių as
menų mokslinių, istorinių knygų bei me
niškų objektų. Vokietija buvo pasirašiu
si po paminėtąja Hagos sutartimi, pasi
žadėdama laikytis sutarties dėsnių.

Deja, šių dienų vokiškieji plėšikai 
spjauna ant to visko ir, kaip senovės 
hunai, kaip senovės barbarai, naikina 
užimtuose kraštuose žmonių kultūrą ir 
istorinius objektus.

Vokiečių nacių valdžia suorganizavo 
specialį ba tali joną, kurio uždavinys yra 
plėšti knygynus, muziejus ir visus bran
giuosius daiktus vežti į Vokietiją.

Ir šį faktą iškelia niekas kitas, kaip 
pačių vokiečių paskirtas plėšikų vadas, 
dargi “filosofijos daktaras” Norman 
Foerster.

Dalykas iškilo aikštėn šitaip: Raudo
noji Armija Mozdoko srityj (Kaukaze) 
suėmė į nelaisvę obersturmfuehrerį Fo- 
ersterį, kuris priklausė “Specialės Tar
nybos Bataliono” Ketvirtajam Būriui, o 
šį “Specialės Tarnybos Batalioną” yra 
įsteigusi Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterija, taigi — Ribbentropas. Suimta
sis Foersteris, apklausinėtas Tarybų Są
jungos atatinkamų organų, prisipažino 
esąs kultūrinių įstaigų plėšikų ir jis pa
darė ilgoką pareiškimą.

Tai buvo š. m. lapkričio 10 d.
Šis “Specialės Tarnybos Batalionas” 

buvo įsteigtas 1941 metais. Jis padalintas 
į keturias kompanijas arba*būrius. Kiek
vienai kompanijai paskirta plėšimo sri
tis: 1-moji kompanija paskirta Afrikai, 
o trys Rytų Frotui. Pirmiau negu Foer- 
sterio kompanija apleido Berlyną, jai 
buvo Ribbentropo įsakyta: “iššukuoti” 
kiekvieną mokslinę įstaigą, kiekvieną in
stitutą, kiekvieną biblioteką, kiekvieną 
archyvą ir suradus bile kur ką nors nau
dingo,—imti ir siųsti Berlynan!

Pats Foersteris pripažįsta, kad jo sėb
rai naciai apiplėšė Didžiosios Katarinos 
palociuje muziejų, esantį ųetoli Lenin
grado (Dietskoje Sielo miestelyj). Jie iš-’ 
plėšė ir išvežė Vokietijon iš buvusio im
peratoriaus Aleksandro palociaus 6,000 
francūzų kalboje svarbių knygų ir virš 
5,000 senų rusiškų rankraščių. Kijeve tie 
patys “specialistai” kultūros vagys dar 
daugiau mokslinių ir meniškų vagysčių 
papildė: jie pagrobė ir išsigabeno Vokie
tijon visą Medicinos Mokslo Institutą, 
apiplėšė Ukrainos Mokslų Akademiją, 
pagrobdami iš jos daugybę senoviškų 
persiškų, etiopiškų ir chiniškų rankraš
čių; pavogė daugybę svarbių senoviškų 
leidimų knygų, tokių autorių, kaip Šev- 
čenko, Mickevičius, ir kt., jie apiplėšė 
Kijevo muziejus; Charkove tie bestijos 
padarė panašius “žygius”.

žodžiu sakant, kur tik šitie sužvėrė
ję hunai ėjo, ten jie turėjo paskirtus 
specialės tarnybos plėšikus knygynams, 
muziejams, mokslo įstaigoms plėšti.

Jau prieš tūlą laiką buvo rašyta mūsų 
spaudoje, kad naciškieji barbarai apiplė
šė ir Lietuvos istorines ir kultūrines 
įstaigas, išgabendami viską, ką tik svar
besnio lietuvio protas ir ranka buvo su
kūrusi.

Tą patį, matyti, naciškieji plėšikai da
ro ir Balkanuose ir Vakarų Eūropoje. 
Francija yra baisiai apiplėšta.

Iki šiol, tačiau, niekas nežinojo, kad 
šitam plėšikavimui naciai turi suorgani
zavę specialį batalioną,—', batalioną plė
šimui kultūrinių ir mokslinių įstaigų.

Tarybų Informacijų Biuras, išspaus
dinęs paminėtąjį belaisvio' Foersterio 
prisipažinimą, pažymi: “Pirmu sykiu 
savo istorijoje pasaulis stovi prieš akis 
tokios militaristinių banditų organizaci
jos, suorganizuotos visos valstybes.”

Ir toliau: “Hitlerininkai plėšia ir nai
kina brangiuosius kultūros SSSR tautų 
namus. Jie plėšia ir naikina mokslines 
vertybes, meno ir literatūros kūrinius ir . 
giliosios senovės palikimus. Jie trokšta 
sunaikinti rusų tautinę kultūrą ir tau
tinę kultūrą kitų Tarybų Sąjungos tautų. 
Jie pasirįžo apiplėšti SSSR žmones ne 
tik medžiaginiai, bet ir dvasiniai taip, 
kad jiems būtų lengviau suvokietinti ta
rybines tautas ir padaryti juos bežo- 
džiais vokiečių baronų vergais.”

Be abejojimo, kad šis pareiškimas yra 
tikra tiesa. Seniau vokiečiai pasielgė 
kaip tik panašiai (tik, žinoma, 
mažesne plotme) su prūsais paskui ir su I
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Tokia bus šiemet Padėkavonės Diena (Thanksgiving Day) nacių okupuotoje Eu
ropoje; pavergtiesiems žmonėms naciai duoda kaulus ir bizūną.

Padėkavonės Diena
Tautos pirmoji karo metų 

Padėkavonės Diena primena 
mums, kad kitos šalys pasau
lyje senais ir šiais laikais pa
skyrė dienas, per kurias buvo 
padėkota už išgelbėjimą nuo 
pavojaus ir už laimę.

Šis įprotis buvo gana popu
liarus senovėje, ir jo šaknys 
randasi priešistoriniuose lai
kuose, kada primityvus žmo
gus dėkavojo savo genties die
vams už pergyvenimą bado, 
potvinių ir ligų. Senovės Alek
sandrijoje, Egipte, liepos 21 d. 
buvo paskirta padėkavonės 
diena, todėl, kad tą dieną že
mės drebėjimai užsibaigė. 
Konstantinopolyje per rugp. 
24 d. buvo švenčiama Kons
tantino pergalė jo priešų, žy
dai pareiškė savo padėką per 
šėtrų šventes.

Anglija yra paskyrusi įvai
riuose laikuos padėkavonės die 
nas; kada ispanų armada buvo 
nugalėta, vėl, kada buvo ati
dengta konspiracija (gunpow
der plot), kuri sulaikė išeksplo- 
davimą Palamento rūmų su vi
sais nariais. Tą dieną, maž
daug, kaip mūsų Halloween, da
bar apvai.kščioja lapkričio 5-tą 
ir vadina Guy Fawkes Day.

Po Revoliucijos, Jurgis Wa- 
shingtonas paskyrė padėkavo
nės dieną atšvęsti priėmimą 
Konstitucijos, Anglijos kara
lius Jurgis, išgirdęs Washing- 
tono planą, pareiškė savo drau
gams, kad Anglija irgi turėtų 
atšvęsti padėkavonės dieną. Jo 
\draugai negalėjo suprasti, ko
dėl karalius norėjo apvaikščio
ti kolonijų praradimą. Paga
liau, kunigas jo užklausė kodėl, 
ir karalius atsakė: “Ačiū Die
vui, kad dar nebuvo blogiau.”

Padėkavonės Diena yra šiau
rės Amerikos šventė. Pirma to
kia švente įvyko 1588 metais, 
kada Frobisher, anglų tyrinė
tojas kartu su savo būreliu vy
rų, dėkavojo už laimingą .kelio
nę į Newfound landą, šimtme
čiai vėliau padėkavonės diena 
buvo padaryta oficiali šventė 
Kanadoj. Karalienė Viktorija, 
proklamacijoj 1879 m. pareiš
kė, kad dėl gerybių, kurios

galutinai buvo paskirta pirma
dienį. šiais metais ši Kanados 
šventė įvyko spalių 12 d.

Daugelis metų praėjo, pakol 
Padėkavonės Diena tapo oficia
li šventė Jungt. Valstijose.

Puritonai jai suteikė tikrai 
amerikonišką skonį. Jie įvedė 
tradicinius kalakutų ir arbūzo 
pajaus pietus. Jie atvyko į 
Naująją Angliją bėgdami nuo 
persekiojimų ir rado labai sun
kias gyvenimo sąlygas. Badas 
ir indijonai jiem grasino. Kada 
jie suėmė gerą derlių, kuris pa
rūpino maisto visai žiemai, ir 
kada sudarė geresnius santy
kius su jų raudonaisiais kaimy
nais, generolas Bradford, 1621 
metais, paskelbą šventę, dieną 
linksmybės, gerų valgių ir pa
dėkavonės. Tai buvo pirma 
Amerikos Padėkavonės Diena. 
Baltieji gyventojai miške nu
šovė laukinių kalakutų ir indi
jonai atėjo į svečius ir atnešė 
5 stirnas.

Padėkavonės Diena buvo 
įsteigta tautos švente mūsų ša
lyje 1863 m. ir pirmą sykį pa
skelbta Abrahomo Lincolno per 
Civilio Karo baisias dienas. Sa
vo proklamacijoje jis pareiškė:

“Nukreipimas turtų ir darbo 
iš mūsų taikos metų industrijos 
į karo industriją nesulaikė žag
rės, audėjo šaudyklės arba lai
vų. Kirvis praplatino rubežius 
mūsų kolonijų ir mūsų kasyk
los, geležies, anglių ir brangių 
metalų, davė mums daugiau 
negu bet kada. Nors daugelis 
žuvo karo laukuose, žmonių 
skaičius padidėjo.”

Maždaug tokioje pačioje nuo
taikoje Padėkavonės Diena bus 
atšvęsta 1942 metais. Nors pir
ma proklamacija įrodė, kad vie
na priežastis tautos dėkavoji- 
mo buvo, kad laike civilio ka
ro kita tauta mūsų neužpuolė.
Šiandieną japonų vylingumas 
kartu su Europos Ašies kons-

randasi Kanadoje, reikalinga 
“visuomenės rimto pripažini
mo ir padėkayojimo.” Diena 
buvo kelis sykius pakeista, bet

piracija neatitinka prezidento 
Lincolno pareiškimo žodžiams. 
Taip pat faktas, kad tauta yra 
susivienijusi kaip niekados is
torijoje.

Vis augantis solidarumas 
tarp Pietų ir Centralinės Ame
rikos šalių ir Šiaurinės Ameri
kos pasirodė net 1909 metais, 
kada, per Padėkavonės Dieną, 
pirma Tarp-Amerikų Padėka-

Mažosios Lietuvos žmonėmis. Šiandien 
jie pasimoję ištisus kraštus apiplėšti, vi
siškai pavergti ir sunaikinti juos, kaipo 
tautas. Atsiminkim, kad vokiškieji plė
šikai net ir Lietuvos vardą panaikino!

Teisingai Tarybų Sąjungos Informa
cijos Biūrąs sako:

vonė buvo atšvęsta Washingto
ne. Atstovai visų Lotynų Ame
rikos Respublikų dalyvavo ir 
mišios buvo atlaikytos Wash
ington© Katedroje, šis įprotis 
pasiliko nuo to laiko.

Įdomu žinoti, kad mūsų Pa
dėkavonės festivalis įgavo savo 
oficialų stovį per moters užsi
spyrimą. Sara Josepha Hale, 
redaktorė pirmo moterų žurna
lo Amerikoje, sugalvojo tą idė
ją. Ji rašė valstybių guber
natoriams ragindama, kad ka
dangi daugelis valstybių jau 
šventė Padėkavonės šventę, bet 
ne tą pačią dieną, būtų geriau 
visai tautai švęsti drauge kaip 
vienybės simbolį. Jos editoria- 
lai “Godey’s Ladies Book” daug 
padėjo. Pagaliau ji įtikino pre
zidentą Lincolną ir jo kabinetą 
paskirti dieną.

FLIS—Common Council.

Atvirai Kalbant
Atitaisykime Padarytas 

Klaidas
Mūsų Literatūros Drau

gija per penketo ar šešeto 
metų laikotarpį buvo pa
versta tik į tokią ūkę, ku
rios vaisius visi raškėme ir 
rovėme, o kad tuos augme
nis reikia ir apkapliuoti bei 
apravėti — visai užmiršo
me. Buvo daug tokių atsi
tikimų, kad mūsų kalbėto
jai, maršrutuodami'su pra
kalbomis per ALDLD kuo
pas, sakė prakalbas viso
kiais klausimais, bet nė vie
nu žodeliu neprisiminė apie 
Literatūros Draugijos rei
kalus. Prie to dar, tos di 
džiulės ūkės, tai yra — Li 
teratūros Draugijos dar 
buotojai ir darbuotojos, bu
vo siunčiami kitiems į tai
ką ir ši ūkė, darbuotojų 

stokos dėlei, tapo visiškai 
užmiršta ir apleista.

Tai buvo mūsų visų viena 
ir labai didelė klaida, o dar 
didesnis neapsižiūrėjimas 
pačiose Draugijos viršūnė
se. Kad atitaisyti tą klai
dą ir tuos pražiūrėjimus, 
mes nors dabar privalome

“Tarybų žmonės niekad nepamirš niek
šybių, padarytų hitleriškų razbaininkų 
ant mūsų žemės... Baudžiančioji Tarybų 
Sąjungos žmonių ranka sučiups visus 
tuos razbaininkus ir vagis, nepaisant, 
kur jie bus, ir atlygins jiems už visas 
jųjų kmunalybes!”

stvertis už įrankių ir stoti 
į darbą, kad atsteigus tvar
ką tos didžiulės Draugijos 
ūkyje.

Kaip tik mes, tai yra — 
Literatūros Draugijos vir
šytos — per spaudą pradė
jome kalbėti apie ALDLD 
reikalus; kaip tik apskričių 
konferencijos tarė savo rim
tą žodį ir apskričių komi
tetai pradėjo stropiau dar
buotis savo apskričių kuo
pose — visa Draugijos vei
kla pagyvėja, mirusios kuo
pos atgyja ir auga naujų 
narių skaitlinės.

Su pirma diena lapkričio 
prasidėjo ALDLD vajus už 
naujus narius. Įstojimo są
lygos ant tiek kiekvienam 
ir kiekvienai palankios, kad 
užsimokėjęs 2 doleriu, gau
na tą didžiulę, neišsemia
mos vertės šių metų kny
gą, gaus puikų žurnalą — 
Šviesą ir bus pilnas Litera
tūros Draugijos narys, net 
iki 1944 metų pradžios.

Šitokias puikias sąlygas 
turėdami naujų narių ver
bavimui, mes, jeigu tik sa
vo sąžinės balso klausyda
mi stosime į darbą, būkime 
tikri, kad Literatūros Drau
giją iškelsime iki tokios 
augštumos, kokioj augštu- 
moj ji buvo desėtkas metų 
atgal!

Bet tai visi ir visos pri
valome stoti į darbą: pra
dedant maršrū tuo jaučiais 

; k a 1 b ė t o j a is ir bai
giant pavieniu kuopos na
riu. Užsidekime sau ant 
sąžinės nesulaužomą parei
gą, kad ir bala degs, o aš 
turiu gauti bent vieną nau
ją narį j ALDLD kuopą!

Patys Turime Susiprasti
Užkurtas ant mūsų pla-i 

netos kamuolio ir savo žiau
rumu dar negirdėtas karas 
duoda mums pasirinkti vie
ną iš dviejų—garbingą per
galę ir laisvę, ar negirdėtą 
barbarizmą, baudžiavą ir 
geležinius pančius ant ran
kų ir kojų.

Kad netapt kruvino Hit
lerio vergais ir kad grei
čiau baigtųsi ši nuožmi 
žmonių skerdynė su mūsų 
fronto pergale, mes priva
lome įtempti visas savo jė
gas, susivaržyti nereikalin
gose išlaidose — aukoti ir 
aukoti karo reikalams, 
kad tik išeitume pergalėto
jais po išdidžiai plevėsuo
jančia laisvės fronto vėlia
va!

Rimto pavojaus verčia
ma, mūsų vyriausybė su 
kiekviena diena įveda tai 
vienokius tai kitokius pa
tvarkymus, maisto aprube- 
žiavimus ir mes tai su mie
lu noru priimame, kad tik 
greičiau būtų sutrėkšta to 
žiauraus laisvės ir civiliza
cijos neprieteliaus galva!

Tačiaus mūsų tarpe yra 
įsigyvenusi ir giliai sulei
dusi šaknis viena tradicija, 
kurią mes be valdžios pa
tvarkymo bent šiuom tra
gišku momentu privalome 
patys likviduoti. Turiu min
tyj, tai Kalėdų ir Naujų 
Metų atviručių siuntinėji
mo tradiciją. Tomis atviru
tėmis, kaip iki šiol taip ir 
prieš ateiannčias šventes, 
mes užverstame paštą, — 
reikės samdyti ekstra dar
bininkai, o kokią naudą mes 
iš jų turime? Man regis, 
kad nei jokios! Tik tos tra
dicijos palaikymo dėlei, 
mes, kad ir nenoriai, tas at
virutes siuntinėjame.

Taigi, kad neužversti pa
što tomis atvirutėmis, kaip 
kitais metais kad užversda- 
vome, kad nuimti tą naštą 
nuo pašto ir transportaci- 
jos pečių, kad tas įstaigas

(Tąsa 5-rne puslapyje)
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Liberija
Per daugiau, kaip Šimt

metį, Liberija — tik taškas 
ant žemlapio — vakarinia
me Afrikos pakraštyje, ap
gyventa Amerikos negrais, 
buvo galvosūkis “patėviui” 
Dėdei Šamui. Šiandien, ta
čiau, tas palaidūnas posū
nis, gal būt, daugiau, negu 
atsimokės už tuos “rūpes
čius,” kuriuos jis buvo da
vęs kiekvienai Baltajame 
Name administracijai be
veik per šimtmetį.

Trumpai, Liberija, — Ne
grų Respublika nuo 1847 m. 
— iškyla, kaipo dar viena 
strategiškai svarbi bazė, iš 
kurios sąjungininkai gali 
užduot triuškinančius smū
gius nacių kontroliuoja
mam Dakarui ir Ašies jė
goms Afrikos kovų arenoj.

Liberijos svarba (Liberi
ja yra apie 700 mylių j pie
tų rytus nuo Dakaro) pasi
rodė, kuomet Vichy ir Ber
lynas iš paskutinės mėgino 
įsigalėti Liberijoje, kuomet 
juos pasiekė žinia, kad apy
didis Jungtinių Valstijų jė
gų būrys čia buvo išsodin
ta ir kuomet Liberijos res
publikos prezidentas Edwin 
J. Barclay, pasirodė esąs 
linkęs prisidėti prie Jung
tinių Tautų.

Beveik per vieną dieną 
Liberija, tas taškutis Afri
kos scenerijoj, su savo 45,- 
000 ketvirt. mylių pločiu, iš
kilo, kaipo vienas iš gyvy
biniai svarbiii punktų Afri
kos kampanijoj. Ir to stra
teginio punkto negalima ig
noruoti visuotiniame globi- 
niame kare. Liberija apima 
350 mylių pajūrio juostą, 
kuri grąsina Vichy jėgoms 
Vakarinėje Afrikoje, nes 
čia susijungia jūrų keliai, 
kur nacių submarinai buvo 
susikoncentravę ir jūrų ke
lias aplink Cape of Good 
Horn į Vidurinius Rytus ir 
Indiją, — tai keliai, kuriais 
reikmenys ir padrūtinimai 
Jungtinių Tautų jėgoms, 
kovojančioms prieš Ašies 
jėgas Egipte, tūri plaukti.

Liberija, Jungtinių Tau-i 
tų rankose, labai sumažintų 
didelį pavojų, kurį Daka
ras, apie 1,800 mylių nuo 
Natalo, Brazilijoj, sudarė, 
kaipo bazė užpuolimui ant 
Pietinės ir Šiaurinės Ame-
rikų. Kartu su britų kolo
nijomis Sierra Leone ir 
Gambia, kur Kovojančiųjų 
Prancūzų jėgos, £0 vado
vyste gen. de Gaulle, yra 
sukoncentruotos, Liberija 
gali suvaidinti sprendžiamą 
vaidmenį išvijimui ar su
naikinimui Ašies jėgų, esan
čių Šiaurinėje Afrikoje.

Viena iš dviejų Negrų

Respublikų pasaulyje — ki
ta yra Haiti — Liberija 
įsikūrė su “Atgal į Afriką” 
judėjimu, 1822 m., Jungti
nėms Valstijoms apgyven
dinant tenai paliuosuotus iš 
vergijos Amerikos negrus, 
pagelbstint jiems tenai sa
vistoviai įsikurti. Tačiaus 
tie repatrijuoti negrai ne
užilgo patys pasidarė ver
gti savininkais ir dalykai 
taip pablogėjo, kad Henry 
L. Stimson, tada buvęs 
valstybės sekretorius, pri
vertė Liberijos prezidentą 
rezignuoti.

Taip vėlai, kaip 1935 me
tais, kuomet Liberijoj pa
sireiškė geltonoji šiltinė ir 
darbo nenumalšinami dis
putai, privertė J. B. Hertz: 
ogą, buvusį Pietinės Afri
kos premjerą, imti žingsnį, 
kuris ištikrųjų būtų buvęs 
pragaištingas — per Tau
tų Lygą atiduoti Liberiją, 
kaipo mandatą Hitlerio Vo
kietijai !

Apdengta tropiškais miš
kais, šalis turi didelių gam
tinių turtų: agrikultūra, 
industrija ir kasyklų išvys
tymas ten dar beveik nėra 
pradėta. Vyriausi ekspor
tai yra kakava, dramblių il
tys, riešutai, virvės, imbie
ras, guma ir kava. Pasta
rieji du dabar neekspor
tuojama ir nekontroliuoja
mai auga tarp nepereinamų 
brūzgynų. ‘Daug ten ran
dasi aukso ir deimanto ka
syklų ir vėliausiai buvo at
rasti turtingi klodai gele
žies ir vario rūdos.

Ne vien tik dėl didelės 
amerikinės gumos industri
jos ten,—pelnas iš kurios 
palaikė tenaitinės valdžios 
išlaidas ant liberališkos ska
lės, — bet taipgi dėl rasinės 
neapykantos iš nacių pusės, 
Liberija visuomet buvo 
prielanki Jungtinėms Tau
toms. Negrų tautiniai va
dai, kaip prezidentas Bar
clay ii* Lester A. Walton, 
buvęs Harlemo (New Yor
ke) laikraščio redaktorius 
ir prezidento Roosevelto 
specialis pasiuntinys maža
jai respublikai, gerai paži
no nacių taktikas ir nau
dojo visokius būdus kovai 
prieš juos.

Dėl to, kad vietiniai gy
ventojai, sudaranti įvairias 
skirtingas tauteles respu
blikos užkampiuose, yra 
draugingi visiems baltie
siems žmonėms, naciai būtų 
lengvai galėję paveikti į 
juos ir pakinkyti juos sau 
kaipo penktakolonistus ir 
sabotažuotojus, bet greiti 
veiksmai iš sąjungininkų 
pusės, galima tikėtis, už-

kirs kelią nacių įtakai į res
publikos gyventojus. Vie
na, maži nacių laivukai su 
reikmenimis Ašies pareigū
nams daugiau ten neatplau
kia.

Su konstitucija, kopijuo
ta iš Jungtiniii Valstijų ir 
vėliava, panašia į mūsų, 
respublika pilnai remia 
Jungtinių Tautų karines 
pastangas; net pats jos 
vardas reiškia — Laisva 
Šalis — ir tokia liberiečiai 
yra pasiryžę ją palaikyti.

Arthur Ingram Hayman 
išleidžia knygą, kurioj jis 
plačiai aprašys ne tik apie 
tenaitinius gyventojus, jų 
respubliką, bet aprašys ir 
nacių taktiką, naudojamą 
tenai. Vertė J. B-nas.

Abejoja

Britiy ir Amerikos Darbo Federacijos darbo unijų va
dai, nusitraukė paveikslu laike ADF suvažiavimo, nese
niai įvykusio Kanadoje..

(Feljetonas)
Mister Grigaitis, kaipo 

redaktorius, kuriam iki gy
vo kaulo dasiėdė reikalavi
mai antro fronto, sėdo tuo 
klausimu rašyti redakcinį. 
Bet kažkodėl mintis neši
kli javo, paišiuku vedžiojo 
po popierą, statė kokius tai 
hieroglifus, tačiaus po gero 
pusvalandžio nė tinkamo 
antgalvio negalėjo sugalvo
ti. Pagaliaus nusprendė pe
reiti gatvėmis, gal kartais 
užtiks ką tokio, kas priduo
tų inspiracijos. Išėjo.

Perėjo vieną kvartalą — 
nieko ypatingo, antrą ir 
trečią, o vis nieko nepapra
sto; mechaniškai pasuko į 
dešinę ir staiga susidūrė su 
iškaba: “Open Second 
Front Now! — says Brow
der.” Žodis “Browder” ta
rytum spyruoklė spyrė re
daktorių atgal — kiek drū
tas pasileido tekinas redak
cijom

Parbėgęs greit sėdo prie 
deskos ir, pačiupęs paišelį, 
parašė antgalvį: “Tik Ko
munistai Reikalauja Antro 
Fronto,” ir jau buvo be- i 
pradedąs redakcinį, kaip 
nejučiomis redaktoriaus, a- 
kys susidūrė su antgalviu 
laikraštyje “Sun,” kuris 
radosi gurbe arba, kaip 
amerikonai vadina, “waste 
basket.” Gi antgalvis gana 
riebiomis raidėmis mirgėjo: 
“Willkie For Second Front 
in Europe.” Geresniam per
sitikrinimui paėmė į ran
kas — taip, juodu ant bal
to parašyta “Willkie”; išsi
traukė iš gurbo kitą apdul
kėjusį seną numerį “New 
York Times”, jame irgi žy
mioj vietoj matėsi antgal
vis: “Beaverbrook For Se
cond Front”....

Redaktorius tarytum kar
štą geležį abu laikraščius 
numetė atgal gurban, užsi
mąstė ir po valandėlės pa
ėmęs paišiuką perbraukė 
savo parašytą antgalvį ir 
žemiau parašė: “Apžval
ga.” Savo apžvalgoje pradė
jo išdėstinėti, kad tik eks
pertai tegali spręsti apie 
karo strategiją ir... žino
ma, apie antrą frontą. Gi 
antro fronto reikalauja tik 
“neatsakingi” žmonės ir 
komunistai, na ir pagaliaus 
“glušai, durakai, lietuviški 
ruskiai, rusiški lietuviai; 
ruskiai mokantieji lietuvių 
kalbą ir lietuviai mokantie
ji ruskių kalbą” etc.

Redaktorius parašęs dar 
kartą patikrino, ar nepada
rė kur nors klaidos, bet su
radęs, jog jo gazietos už- 
glušintas skaitytojas, ne
paisant kiek kartų skaitys 
ir kaip skaitys—išvadą ap
žvalgos nesupras kitaip, 
būtent: kad geriausias ir 
gudriausias karo “eksper-

tas” esąs ne kas kitas kaip 
tik redaktorius Grigaitis.

Atidavęs zeceriui išdru- 
kavoti savo apžvalgas, re
daktorius dar kartą paėmė 
iš gurbo senus laikraščius 
patikrinti, ar kartais jo 
paties akys nemeluoja ir ar 
nepadarė misteiko pirmiau 
skaitydamas, bet suradęs 
kad ne, metė ant grindų 
tuos laikraščius ir pradėjo 
abejoti apie leidėjus ir re
daktorius “Sun” ir “N. Y. 
Times.” Abejoti, ar tik ne 
bus ir čia Stalino triksas, 
ar tik neatsikraustė. toji 
“komunizmo šmėkla” Ame
rikon, kuri po Europą pra
dėjo vaikščioti pereitame 
šimtmetyje, kaip buvo pa
skelbta Markso ir Engelso 
“Komunistų Manifeste.”

Toji mintis it šaltis su
purtė redaktorių, jo vaiz
duotėje susidarė ilgiausias 
sąrašas vardų net tokių 
žmonių, kurie, rodos, turė
tų kovoti prieš Staliną, bet 
to ne tik nedaro, o kaip tik 
priešingai—rengia iškilmin
giausius apvaikščiojimus 
25-rių metų gyvavimo So
vietų Sąjungos, kuriuose 
kelta griausmingiausios o- 
vacijos Stalinui ir visai Ta
rybų Sąjungai. Juk tai “he- 
rezija” ir priešinga nacių 
“mokslui ir principams,” 
kuriuos skleidžia Hearstas, 
Koglinas, Fišė, Hooveris ir 
visa “svita,” įskaitant lietu
viškus degutininkus.

Kuo ilgiau mąstė redakto
rius, tuo baisiau persistatė 
jam toji “šmėkla”. Svietas 
jau nebeklauso jo “genija- 
liškų” patarimų, tas “neat
sakingas” elementas jau 
pradėjo elgtis savaip, pa
vydžiu!, jau ne juokais pra
dėjo svilinti padus Romme-i 
liui ir kur užtikrinimas, kad 
jie nepradės greitu laiku 
panašiai elgtis ir pačioje 
Europoje, neatidarys antro
jo fronto. Tuomet jau su
temos “nazional - socializ
mui,” jo autoriui Hitleriui 
ir visiem jo sukurtiem 
“naujiem lietuviam” ir ki
tokiem Kvislingam.

Tie ir kiti pavojai redak
toriui vaizdavosi visu savo 
rimtumu. Jokiu būdu nega
lėjo nustatyti aiškios orien- 
tuotės ateičiai. Ligi šiol vis 
buvo, ačiū Dievui, tikri nu
rodymai iš “viršaus”—Ber
lyno, ką ir kaip rašyti, tai 
per Ancevičių, tai per Ber
ną arba per Lisaboną pa
skutiniais laikais. Kaip bus 
toliau, kuomet tie šaltiniai 
išdžius, jau ir redaktorius 
nė sau patarimo neįstengė 
duoti. Susikrimtimas di
džiausias pas redaktorių, 
nemiega naktimis, apetitas 
dingo, koliojasi, jam dabar 
visi “glušai, durniai...,” o 
to viso priežastis: “visi til
tai sudeginti” sugrįžimui 
civilizuotų žmonių tarpam..

Matomai redaktorius yra 
pametęs antrašą savo vadų 
ir “įstaigos,” iš kur plaukė 
visos instrukcijos, todėl ir 
klaidžioja, mėtosi, it ėriu
kas. Aš, kaipo jautrios šir
die žmogynas, matydamas 
skęstantį redaktorių, skubi
nu su pagalba nešinąs šiau
dą: redaktoriau ir daktare, 
patariu, kol ne vėlu, kreip
tis dėl ateities “veikimo” ir 
“strategijos” sekančiu ant
rašu: Herr Doktor Ance- 
vičius, c/o Goebbels, Berlin. 
Užtikrinu, iš ten nepaskū- 
pės išplėšti dar vieną lapą 
iš “Mein Kampfo” ir per 
Lisaboną atšiftyti redakto
riui, kuriame bus nurody
mai, kas daryti, kai Belze
bubas pasišauks Hitlerį ir 
jo pagelbininkus pas save.

Barbintas.

Easton. Pa.
įspūdžiai is William ,Z. Foster 
Prakalbu Bethlehem, Pa. Nau

ji “Laisvei” Skaitytojai
Lapkričio 12 d., Bethleheme 

buvo surengtos prakalbos ir 
Sovietu judžiai. Kalbėtojai 
buvo Carl Reeves, Anna Pen
ny pa c k er, Ruben Can*, John 
Grantham, Močiutė Bloor ir 
William Foster. Bethlehem 
“Globe Times” paduoda, kad 
publikos prisirinko 8 Šimtai. 
Bet man atrodė, kad buvo 
daug daugiau, nes didelės au- 
ditorijos-salės žmonių stovin
čių buvo prisigrūdę visi pil
ni kampai, pasieniai ir korido
rius. Apart įžangos nuo kož- 
no po 25c., buvo surinkta au
kų be agitacijos $169.06.

Atidarant prakalbas buvo 
trumpa muzikališka programa 
iš trijų ypatų, piano-armoni- 
ka-gitara. Visi trys geri bal
sai, kurie išpildė ir sugiedojo 
Amerikos himną ir kitus ka- 
valkus, ypač taikančius su pa
šaipa Hitlerio paniekai.

Močiutė Bloor gera kalbėto
ja. Jai nebuvo reikalingas gar
siakalbis, ji, kaip kokia šešio
likinė, pasakė daug humoro ir 
teisybės, ypač agitavo už ant
rą frontą, ragino pirkt karo 
štampas ir bonus. William Z. 
Foster, Komunistų . Partijos 
viršūnė ir veteranas. Girdėjau 
jį kalbant pirmą kartą. Ot, 
tai talentingas kalbėtojas ir 
oratorius pilnoj to žodžio 
prasmėj, ypač ateiviai darbi
ninkai supranta kožną jo žo
dį. Matyt, jis taip pataiko kal
bėt, kad jie suprastų. Fosteris 
stebėjosi, kad tiek daug svie
to prisirinko išgirst jo kalbą. 
Fosteris kalbėjo už pagreiti
nimą antro fronto prieš Hitle
rį, Mussolinį ir Japoniją, ir be 
mielaširdystės kritikavo sena
torių O’Daniel ir kitus politi
kierius, kurie agituoja už jau
nuolių lavinimą per vienus me
tus, kuriuos, berods, ims nuo 
18 metų senumo. Fosteris sa
ko,' tokia jų hitlerinė propa
ganda neša naudą mūsų šalies 
priešam, o ir nori suparaly
žiuoti Amerikos armiją. Fos- 
terio kalba visiem patiko, nes 
griausmingai jam delnais plo
jo.

Ant pabaigos rodė judžius 
“Sovietų Raudonoji Armija.”

Mačiau daug eastoniečių lie
tuvių ir kitataučių, ypač veng
rų.

Užsirašė “Laisvę” naujai 
ant metų J. Kricks, D. Zabo- 
ras. Seni atnaujino :' J. Mato
nis, S. Rinkūnas, Mrs. V. Mur
za, bethlehemiečiai; V. Danie
lius, eastonietis. Visi užsimo
kėjo po $6. 

*" • • •
Serga mūsų draugai lais- 

viečiai J. Gailius, F. Martin- 
kus, F. Ulba. Turėdami laiko, 
aplankykite juos.

* • • •
Lapkričio 1 d. aprašant Sle- 

gerių sidabrines vistuves, ne
tiksliai buvo praleista viena iš 
darbščiųjų šeimininkių, draugė 
Sofija Lušienė. Korespondentas 
labai atsiprašo.

V. J. Stankus.

Worcester, Mass.

Trečias Puslapis
1 ■ 1 s—

KRAUTUVĖS VISUR

gelbėjimui Ispanijos kovotojų 
nuo bestijų fašistų.

Mūsų finansų sekr. drg. 
Jančius sakė turįs narių ge
ram stovyj 65, o finansų sek
retorius drg. B. Mizara turi 
kasoj $55.79. O apšvietos 
skleidėjas, arba geriau pasa
kius, .knygnešis, sakė turįs 
pardavęs literatūros už $3.90.

Buvo skaitytas ir priimtas 
laiškas nuo LLD centro sekr. 
drg. D. M. šolomsko, kuris ra
gina gauti naujų narių, nes 
vajus prasideda su lapkričio 1 
d. ir baigsis su vasario 1 d., 
1943 m. Dabar, draugai, mes 
visi turim giminių ir draugų, 
pakalbinkim, gal jie bus nau
jais nariais. Keli gražūs žo
džiai nieko nekainuoja, įstoji
mo mokėti nereikia. Narys už
simoka $1.50 į metus ir gauna 
draugijos išleistas knygas 
1943 metų ir žurnalą “Švie
są.” O jeigu norės gauti knygą 
išleistą 1942 metais, tai už 50 
centų gaus $2 vertės knygą, 
žinojimas yra apšvieta, kas 
kiekvienam žmogui yra reika
linga. O tą žinojimą galima 
rasti LLD išleistose knygose ir 
darbininkiškuose laikraščiuo
se, kaip tai “Laisvėj,” “Vil- 
nyj,” “šviesoj,” “Tiesoj,” 
“Liaudies Balse.” Mes darbo 
žmonės lietuviai didžiuojamės 
šiom gražiom kultūros ir ap- 

'švietos įstaigom. Taigi mūsų 
visų pareiga darbuotis, kad 
visi Amerikos ir Kanados lie
tuviai semtųsi žinojimą ir ap- 
švietą iš tų gražių kultūros ir 
apšvietos įstaigų. Yra senas 
posakis — ką skaitysi, tą ži
nosi.

Taipgi buvo skaitytas ir pri
imtas laiškas nuo LLD 7-to 
Apskričio sekretorės D. Lu- 
kienės, reikale drg. F. Abeko 
maršruto mūsų apylinkėje ir 
LLD 7-to Apskričio metinės 
konferencijos. Prakalbas likos 
nutarta rengti gruodžio 6 d., 
2 vai. po pietų, 29 Endicott 
St., bendrai su LLD moterų 
155 kp. Todėl visus prašau įsi- 
tėmyti, nes drg. Abekas, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi- 
cagos, seniai jau mūsų apylin
kėj kalbėjo. Jis kalbės svar
biais dabartinių laikų klausi
mais. Nepatingėkit dalyvauti 
šiose prakalbose. Mes turim 
nepamiršti, kad fašistai sme- 
tonininkai dirba Hitleriui. 
Mes turim padėti mūsų val

džiai, kaip tuos išgamas suval
dyti, kad karą laimėti.

LLD 7 Apskričio konferen
cija įvyks lapkričio 29 d., 376 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Delegatais išrinkti S. Janulis 
ir B. Mizara atstovauti LLD 
11 kuopą.

J. M. L.

Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo

Drg. J. J. Bakšys davė ra
portą iš “Laisvės” vajaus. Jis 
dirba daug tame reikale. Sakė, 
jau “Laisvei” yra pasiuntęs 
apie $300, surinktus nuo “L.” 
skaitytojų už prenumeratas. 
Ir pardavė $5 vertės brošiūros 
“Vokiški Grobikai.” Nuošimtį 
$2 pridavė į kuopos iždą. LLD 
11 kp. vardu ačiū drg. Bak
šiui.

Drg. S. Janulis, sakė turįs 
surinkęs $9 pagelbai Ispanijos: 
kovotojų, o iš kuopos iždo li
kosi duota $5 tam tikslui. Bet 
Janulis sakė davarysiąs iki 
$10, o gal ir daugiau.

Geri draugai dirba, o susi
pratę geri rėmėjai gerai pare
mia, aukodami tam neišpasa
kytai brangiam reikalui —

Johnson City, N. Y
Lapkričio 6 d. įvyko puota 

dėl Steve Baka, Annos Mikola- 
jūnaitės vyro, draugų Petro ir 
Marcelės Mikolajūnų žento, 
kuris išvažiavo į kariuomenę 
lapkr. 12. šį pokilį surengė jų 
kaimynas Mr. černauskas ir 
Onytės dėdė Paul Mikolajū-

nas. žmonių buvo arti 100. 
Steve gavo dovanų pinigais 
nuo visų dalyvių ir artimųjų. 
Pirmininkavo J. Kavaliauskas. 
Kuriuos jis iššaukė kalbėti,, vi
si linkėjo sumušti priešą ir su
grįžti sveikam į namus pas sa
vo mylimą ir jauną žmonelę. 
Parė įvyko Viktorek Beer 
Garden.

Lapkričio 13 d. įvyko toje 
pačioje vietoje kita puota dėl 
jaunuolio lgi Mainionio, kuris 
buvo parvažiavęs iš kariuome
nės pasisvečiuoti ant kelių die
nų pas savo tėvelius, Antaną 
ir Levosę Mainionius. Po 10 
mėnesių ištarnavimo U. S. ka
riuomenėj karys lgi labai gra
žiai atrodo kario uniformoje, 
ir nepaprastai linksmas buvo, 
kad jo pagtrbimui buvo su
rengta “parė” ir sukviesta tiek 
daug žmonių. Jo tėveliai taip
gi nepaprastai linksmūs, kad 
galėjo matyti sūnų parvažia
vusį svečiuosna.

šią parę surengė kaimynai 
Mr. černauskas ir Petras Mi- 
kolajūnas. Tarp kitų dalyvių, 
buvo gerbiamais svečiais dar 
3 kariai, L. Mainionienės bro
lio sūnus, Pranaitienės sūnus, 
jūreivis ir kitatautis J. Papo- 
vič. Pirmininkavo garbės sve
čio lgi brolis Antanas Mainio- i 
nis. Jis pakvietė visus 4 karius 
atsistot ir dalyviai jiems iš
reikšdami pagarbą plojo per . 
kelias* minutes delnais. Pas
kiau kvietė iš eilės pakalbėti. 
Kalbėjo pąts svečias, dėkavo- 
jo visiems dalyviams už atsi
lankymą ir dovanas. Taipgi jo 
tėveliai dėkavojo visiem, ypač 
rengėjams, taipgi ir dalyviam. 
Iš dalyviu gi išsireiškė po žo
dį kitą. Tarp jų ilgiau pakal
bėjo J. Vaičikauskas, kuris su
minėjo, kad Raudonoji Armija 
karžygiškai kariauja prieš 
bendrą priešą fašizmą už viso 
pasaulio demokratiją. Jo kal
ba žmonėms patiko.

Man abelnai patiko kaip 
viena pirmiau surengta “pa
rė,” taip šioji, tik tiek galima 
pasigirti, kad surinkau parašų 
ir pinigų dėl Sovietų žmonių 
medikalės pagelbos ir pasvei
kinimų nuo Amerikos žmonių 
apie 1.3 dol. Tariu širdingai 
ačiū varde Moterų Skyriaus. 
Kurių paprašiau, veik niekas 
neatsisakė. O drg. M. Mikola- 
jūnienė dar man pagelbėjo 
ten parinkti, taipgi drg. V. 
G aid is. Man yra garbė praneš
ti, kad gavau parašą nuo my
limo ir garbės svečio lgi 
Mainionio, taipgi ir nuo jo tė
velių. Vėliau pranešiu per 
dienraštį “Laisvę,” kurie kiek 
aukavo toje “parėję,” lapkri
čio 13.

Nuo savęs linkiu mūsų ka
riams sumušti bendrą priešą 
fašizmą, visą Ašį ir sugrįžti 
sveikiems, linksmiems, kad ga
lėtumėm dar didesnes pares 
surengti, kada jie sugrįš iš ka
ro fronto.

J. K. Navalinskienč.
' ■■ - ■ I 'll IK.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentėjusiems nuo na

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

relief warehouse
New York City, N. Y.

RUSSIAN WAR
22 W. 21st St.
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Rezoliucija Organizaciniu Klausiniu

(Tąsa)
Aštunta birželio, visą popietį dangumi 

slenka tamsūs lietaus debesys. Per die
ną belaisviai šuto karštyje, bet vakarop 
staiga užgriuvo liūtis. Pertroškę, jie 
dabar laikė delnus po stambių lietaus 
lašų, ir ten susirinkusį vandenį čiulpė. 
Kai molyje išmintose duobėse atsirado 
klanai, jie išsitiesė žemėje ir srėbė šil
tą, nešvarų skystį. Nors ši gira ir buvo 
šlykšti, bet jos netrūko. Kai kurie, ku
rių viduriai jau buvo perdegę, įgertą 
vandenį tuoj išvėmė kartu su kraujuo
tum gleivėm. Bet dauguma gėrė ir va
landėlei jautėsi patenkinti. Rodos, net 
alkis jų taip nebekankino.

Bet po to vėl prasidėjo reakcija. 
Lietus lijo pusantros valandos. Pradžio
je saulės kaitroje apdegusiem sąnariam 
vėsioji drėgmė atrodė maloni. Tačiau 
permirkus kiaurai, nešvarūs rūbų sku
durai nemaloniai lipo prie kūno. Dar 
prieš pusiaunaktį belaisviai pradėjo šal
ti. Kaip kiaulės garde, jie glaudėsi vie
nas prie kito, bet vistiek visų tauškėjo 
dantys. Sargybiniai kardais barškinda
mi, nepatenkinti bėgiojo nuo vieno galo 
į kitą ir už mažiausį nieką puolė muš
ti.

Ponas Perjė tupėjo prie užpintos spra
gos. Švarku jis buvo užklojęs galvą, kad 
nenueitų veltui kvapo šilima. Vienok, 
visas jo kūnas drebėjo lyg drugio kre
čiamas. Apatinė liemens dalis atrodė 
permirkstanti vis daugiau ir daugiau. 
Šalta, nemaloni drėgmė kilo kūnu ligi 
pat kaklo.

Staiga kažkas jį timptelėjo už peties.
— Ponas Perjė! Ar girdite, ponas 

Perjė!
Ponas Perjė atidengė švarką ir tyliai 

šūktelėjo. Nors jis ir buvo jau apkvai
tęs, vienok gyvybės instinktas dar ru
seno. Prie jo buvo prisilenkęs kažkoks 
kareivis su šautuvu.

— Tylėkit, nebijokit. Tai aš—Liūs j e- 
>pas. — Sambrėškoje kareivio veidas at
rodė pilkas, kaip skuduras. .

— Tu?... Ir kareivis £ Tai *kaip tu čia 
patekai? Aš tave čia ir anksčiau ma
čiau.

— Aš žinau. Todėl ir atėjau. Bijojau, 
kad tamsta manęs neišduotum. Aš, ma
tydamas, kad federalistams vistiek ga
las, ėmiau ir pabėgau iš Venseno tvir
tovės. Versaliečiams pamelavau, jie pa
tikėjo ir įskaitė mane į rikiuotę. Bet 
dabar bijau, kad kas. manęs nepažintų ir 
neišpasakotų. Čia nežmoniškai daug šni
pų...

— Nesirūpink, aš to nepadarysiu. Tu 
man buvai geras pardavėjas. Tik padėk 
man iš čia ištrūkti. Aš juk visai nekal
tas.

— O ar jūs manote, kad visi čia kal
ti? Keturios dešimtys tūkstančių suim
tųjų, — kas juos visus čia išaiškins. Ver- 
saliečiai trokšta kraujo, tai ir viskas. 
Gal aš tamstai galėsiu padėti pabėgti. 
Dabar naktimis labai tamsu ir lyja. Aš 
žinau, kada keičiasi sargyba ir kada var
tai valandėlei atsidaro. Progai pasitai
kius,* aš pranešiu. Tik žiūrėkit, apie 
mane nevienam nė pusės žodžio!

Šis pažadas ir viltis išsigelbėti pono 
Perjės nuotaikos nėkiek nepataisė. Jis 
tik liūdnai pakraipė galvą.

— Gerai, gerai. Progai pasitaikius, 
pranešk. Tik kažin ar aš beturėsiu' Jė- 
gų-

Liusjenas vėl pasilenkė.
— Dėl dievo, kalbėk tamsta tyliau! 

Be to, aš dar norėjau tamstai pasakyti... 
Čia yra ir Ogistas.

Ponas Perjė staiga atgijo.
— Ogistas... tu sakai?
— Taip. Čia pat gretimam kieme. Aš 

kaip tik dabar ten einu sargybą. Apie 
saulėtekį mūsų ateis pakeisti. Tamstą aš 
jau vakar čia pastebėjau ir jam pasa
kiau. Tamsta jį pamatysi ir galėsi su 
juo pasikalbėti, jei pasikelsi penkis cen
timetrus aukščiau. Css!... Dabar negali
ma! Palaukite, kol aš nueisiu. Tik jam 
nieko nesakykite. Su juo jau baigta, šį
ryt jį sušaudys....

Liusjenas nuėjo, garsiai plūstamasis/
Lėtai ir tyliai, kaip šešėlis, Ponas Pėr- 

jė pasitempė penkis centimetrus. Toks 
pat pilkas veidas, įdubusiom akim, pa
kilo ir anoj pusėj.

..-r- X>gistąi~. O-^UUi...

Daugiau ponas Perjė nieko nebegalė
jo ištarti.

— Css! Tu nekalbėk. Tavo toks skar
dus balsas. Aš pats papasakosiu. Iš Bel- 
vilio aš pabėgau pas prūsus, bet jie, 
rupūžės, mane atidavė versaliečiams...

— Kodėl tu taip padarei? Ar gi tu 
nežinai, kaip elgiamasi su dezertyrais?

— Todėl, kad jie man liepė šaudyti 
maištininkų moteris ir vaikus. O aš ne
galiu šaudyti vaikų.

Jis nutilo ir, kažko išsigandęs, pasi
lenkė. Bet ten, šautuvo buože purvą taš
kydamas, vaikščiojo Liusjenas.

Ogistas vėl pakėlė galvą.
— Dabar viskas bus gerai. Čia yra 

Liusjenas. Jis man padės pabėgti. Jis 
žino, kada keičiasi sargyba ir kada ati
daro vartus... Kaip sekasi namie? Ką 
veikai ponia Lyzander? Ar Klarisė ma
nęs laukia?

— Laukia, laukia....
Ponas Perjė duso, bet Ogisto veide 

pasirodė kažkas panašaus į šypseną.
— Ji yra gera mergaitė. Aš jai šią 

vasarą pažadėjau nupirkti koralų karo
lius. Žinoma, ir nupirksiu. Pavažinėsiu 
ją Bulonės mišku. Bet tu pasikalbėk su 
ponia Lyzander. Tegu ji nepyksta...

Ponas Perjė verkė. Pro ašaras jis ne
galėjo sūnaus matyti. Abejom rankom 
jis išsitrynė akis, bet, kai pasižiūrėjo, 
antroje pusėje Ogisto veido jau nebesi
matė. Ten rėkdamas ėjo kažkoks kap
ralas ir varinėjo suimtuosius nuo tvo
ros ir mūrinės sienos. Ponas Perjė savo 
vietos nepaliko ir po valandėlės kitoje 
pusėje pamatė baisų vaizdą.

Ten prie mūro statė šešius ar septy- 
nius nuteistuosius. Vieni ėjo tvirtu žing
sniu ir atsistojo patys, bet du pasmerk
tuosius žandarai, paėmę už pažastų, 
tempė temptinai. Vienas jų buvo Ogis
tas. Ne tiek iš išvaizdos, kiek tėvo in
stinktu ponas Perjė jį pažino. Ogistas 
rėmėsi į sieną, bet vistiek dribo. Dviem 
žandaram teko jį palaikyti, kol atėjo ku
nigas su kryžium. Tada triukšmas nu
tilo, ir dievo tarno kalbos nuotrupas bu
vo galima girdėti net šioje pusėje...

— Jo rykštė siekia visus maištininkus 
ir netikinčius... Jo teismas žiaurus, bet 
teisingas... paskutinė valanda atsiversti 
ir maldauti išganymo... Jis nepasigailės 
to, kurs užkietina savo širdį... amžino 
pragaro kančios... pulkite jūs, prakeik
tieji, prie švenčiausiojo kojų.

Nejau jis tikrai taip padarys. Ponui 
Perjė užgniaužė kvapą. Nepasiduok, būk 
vyras! — rėkė tėvo širdis. Bet Ogistas 
to negirdėjo. Bejėgiai jis griuvo ant 
kelių. Kaip nulaužta, jo galva sudribo 
ant kryžiaus, kurį kunigas jam jam 
spaudė prie lūpų... Pono Perjės akys ap
temo iš pykčio, gėdos ir gailesčio. Tik po 
šautuvų salvės jis vėl pasijuto matąs. 
Lyg per rūką ponas Perjė matė, kaip 
Ogistas virto, rankomis mosuodamas 
ore, tarsi norėdamas dar įsikibti, kaip, 
ant žemės sudribęs, trūkčioja jo kūnas. 
Po to jį užstojo plačios žandarų nuga
ros.

Per penkias minutes ponas Perjė nuo
stabiai pasikeitė. Viskas, kas buvo iki 
šiol pergyventa, mąstyta ir saugota, nu
skrido, lyg senai perskaitytas, suglam
žytas, vėjo nešamas, laikraščio lapas. 
Žandarai... troškulys ir alkis, skausmai 
ir pažeminimas... viltis ir lūkesčiai... Tar
si nešvarumų pluta nusilupo nuo sielos. 
Jį apgaubė šaiži tuštuma.

Ponas Perjė gulėjo aukštielninkas. Ka
liniai dribsojo aplink. Girdėjosi dejavi
mai ir karštinės krečiamų nesupranta
mas murmėjimas. Tarpais girdėjosi sar
gybinio pikti šūkavimai. Ponas Perjė da
bar buvo abejingas. Jis gulėjo aukštiel
ninkas ir plačiom akim žiūrėjo į dangaus 
tuštumą. Jis ten matė juodplaukį, apžė
lusį žmogų ir ant krūtinės sunertom 
rankom moterį. Judvejų akyse degė ne
apsakomai gili apykanta ir panieka.

Sekančią dieną ir tame kieme, kuria- 
* me buvo ponas Perjė, įvyko kažkas pa

našaus į paradą. Tik jiems nebuvo liep
ta atsikelti. Gal todėl, kad nedaug buvo 
tokių, kurie pajėgtų tai padaryti, o gal 
ir todėl, kad ponai panoro kalinius ma
tyti natūraliame jų stovyje.

(Bus daugiau)

Priimta Liet. Darb. Susivie
nijimo III-čio Apskričio meti
nėj konferencijoj, laikyto j 
lapkričio 15 d.,K 1942, 419
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Mes 15 kuopų atstovai, pa- 
reiškiam savo pasitikėjimą 
centro komitetui, kuris teisin
gai veda mūsų brangios orga
nizacijos reikalus, gabiai tvar
kydamas ir stropiai daboda
mas jos stovį ir ateitį.

Apskričio Reikale
III-čias Apskritys pasisako 

veikti naudai organizacijos 
šiais klausimais:

a) Verbuot naujus narius į 
organizaciją visomis gali
mybėmis, per šį 6 mėne
sių vajų, gaunant nema
žiau 200 narių savo tar
pe.

b) Organizuot naujas kuo
pas ten, kur randasi ne
mažiau tuzino — dviejų 
lietuviu kolonija, kaip tai,

Freehold, Pert Amboy, 
Bloomfield, Passaic, Nut- 
ley ir kitur New Jersey 
valstijoj. Taipgi ir New 
Yorko valstijoj, kur yra 
galimybių.

c) Apskričio kuopų sekre
toriams, pridabot uoliai, 
kad nariai neišsibrauktų 
iš kuopų, kuriuos sunku 
įrašyt, bet lengva praga
nyk

d- Jaunuoliams išėjus į gar
bingą armiją fašizmą nai
kint, kuopos privalo da
boti jų duoklių mokestį. 
Jei negali jo klobėjai pa
mokėti, privalo pačios 
kuopos tuomi rūpintis. 
Jei negali jo globėjai pa- 
niai, lai kreipiasi į ap
skritį. Per visą karo sto
vį, lai neišsibraukia nei 
vienas karys jaunuolis iš 
šio apskričio.

Komisijos Narys.

niu, šėtono Aptiekos pasai
tus. “Garsas” sako:

“Visi mes žinome, kad tik 
mirties slenkstį peržengę galė
sime džiaugtis amžinuoju gy
venimu ...”

“O vienas žymus mokslinin
kas pabrėžia, kad mirtis yra 
geriausias draugas...”

Aš turiu pasakyti, kad nėra 
sunku tą padaryti. Išgerkite 
tuos nuodus, kuriuos siūlote 
kitiems iš šėtono Aptiekos ir 
greitai būsite mirties draugais 
ir galėsite džiaugtis tuo amži
nuoju gyvenimu.

‘ Aš labai gerai pamenu po
terius, kur sakoma “Ateis ka

ralystė tavo.” Aš tikiu, kad 
atris, bet ne per šėtono Aptie- 
ką. Ta karalystė ateis per są
žiningų žmonių triūsą, vieny
bę. Tiktai taip bus pasiekta 
laimingo gyvenimo.

Pažiūrėkite, ką pasakė po
piežius prieš smertį. Girdi, 
daug liko nenuveikta. Mato
mai, ir jis nenorėjo mirti. O 
šėtono Aptieka (“Garsas”) 
siūlo savo nuodus gerti ki
tiems.

Atsidarykite visi akis ir 
liepkite tų nuodų šinkoriams 
patiems pirma išgerti.

Montrealietis.

SVARBIOS KNYGOS

Jungt. Valst. karininkai ilsisi Guadalcanal saloje, Sa 
liamonuose.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

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

I

San Francisco-Oakland, 
Calif.

Mezgėjų Metinis Balius
Lapkričio 1 d. įvyko mezgė

jų vienų metų nuo pradėjimo 
mezgimo dėl Sovietų Sąjungos 
karžygių perbėgimas darbo ir 
pasidžiaugimas, kad turime 
gerų rėmėjų šiam taip svar
biam darbui.

Pasekmės šio parengimo bu
vo puikios ir pavyzdingos. Ko
misija ir darbininkės pasišven
tusiai dirbo, kad tik daugiau 
padarius pelno dėl vilnų pirki
mo.

Per pertrauką drg. Karosie- 
nė rodė krutamus paveikslus, 
kuriuos ji nutraukė įvairiuose 
parengimuose. Rodė tarptau
tinį paradą, kur visos tautos 
maršavo išreikšdamos solida- 
riškumą prieš hitlerizmą. šia
me parade dalyvavo ir lietu
vių. Rodė Sov. Sąjungos kovą 
su Hitlerio armija, kaip So
vietų karžygiai kariauna. Tas 
paveikslas labai sujudino pub
liką, davė daugiau pasiryžimo 
mezgėjom dirbt dėl tos kovo
jančios armijos. Buvo juokų, 
kada tuose krutumuose pa
veiksluose galėjo vieni kitus 
matyti, kaip šoka ir linksmi
nasi ant piknikų. Labai patiko 
publikai.

Turėjom ir svečią iš tolimos 
Montello, Mass., Augustą Ba
roną, kuris neseniai atvyko į 
Californiją. Mes linkini drg. 
A. Baronui, kad čionai apsigy
ventų ir veiktų sykiu su Cali- 
fornijos lietuviais, taip, kaip 
per ilgus metus veikė pažan
giųjų lietuvių tarpe Montello j. 
Turėjom ir viešnią iš Seattle, 
Wash., Anna Esekan, kuri sve
čiuojasi pas savo gimines. 
Linksmo būdo moteris. Cali
forniją džiaugiasi, kad mus 
aplanko iš tolimų vietų ir at
silanko ant mūsų parengimų.

Buvo leista ant išlaimėjimo 
$5 defense štampų. Tikietukų 
parduota už $22.75. Tai vis 
pasidarbavimas mezgėjų ir rė
mėjų.

V., Butkienė surinko ant 
blankus pasveikinimų Sovietų 
Sąjungos žmonėms nuo Ame- 
rikos^mojįių už $43. Aukąvo:

Po $5: J. Koblin, J. Baker 
ir A. Kneesh. A. Demikis $3. 
Po $2: Baranauskiai, Green, 
J. Jankauskas, K. Jankauskie
ne, Karosienė, F. Leming, 
Burda, Silkaitienė, Sutkiene. 
Po $1: A. Shultz, A. Baronas, 
Vilkaitė, Mugianienė, Pakros
nis, Anna Esekan, Silverman. 
Tai pavyzdingas pasveikini
mas Sovietu žmonėms.

Aukavo dėl vilnų pirkimo— 
po $5: J. K. Chaplik ir Ba
bich. Tad visas šis balius da
vė pelno dėl pirkimo vilnų 
$87.18.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d., subatos vakare, 
pas drg. Burdienę. (Pas tą 
draugę, kur lietuvių vasariniai 
piknikai atsibūna.)

Korespondentė K. M.

Scranton, Pa.
Aukos Priešfašistiniams 

Kovotojams
Priešfašistiniam Komitetui 

pasiunčiau $20.25 aukų, ku
rios buvo ant blankos surink
tos. Aukavo sekami:

J. Klikūnas $2.50, P. Pėsti
ninkas $2, C. Jenušaitis $1.50, 
J. Elinckis $1.25; po $1: P. 
Šlekaitis, D. šlekaitienė, A. 
Venclavičius, Nick Golowka, 
J. Grinaveckas, J. Lazaunikas, 
J. Levanavičius, LLD 39 kuo
pa; L Klevinskas 75c.; po 
50c.: Walter Meškūnas, J. 
Bružas, J. Gluosnis, F. M. In- 
drulis, P. Indrulienė ir Ed. Ya- 
wars; po 25c.: Jurgis Anciu- 
kaitis, Ignas Bakūnas, VI. Me
delis, R. Yenušaitis ir K. Drau
gas.

Širdingai ačiū visiems au
kotojams.

P. Šlekaitis.

ŠĖTONO APTIEKA
Gerbiama “Laisvės” redak

cija, užleiskite man mažą 
kampelį atsakyti šėtono Ap- 
tiekai. Mat, aš pastebėjau 
“Liaudies Balso” No. 579 sky
riuje “Ką Kiti Rašo” antgalvį 
“Perša Mirtį.” Tai drg. A. 
Bimbos atsakymas “Garsui” 
(spalių 29 d.).,
~ Aš pąžyiąėsiu tik dų saki

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAU0IU8

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

I

427 Lorimer St.
į 1 g* 11 w

“Laisvės” Administracija
Brooklyn, N.Y
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Žuvo Vienas Amerikos Naikintuvas, bet 
Japonai Prarado Penkis Karo Laivus

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 22. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas No. 198:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Tik ką gauta žinia, kad japonų torpeda sužalojo vie
ną Jungtinių Valstijų naikintuvą ir dėl to jis, grįžda
mas į Jungtinių Valstijų stovyklą, sekamą vakarą nu
skendo. Tai buvo naikintuvas, kuris dalyvavo kautynė
se naktį lapkr. 14-15, mūšyje dėl Guadalcanal salos.

Kitas mūsų naikintuvas išgelbėjo jo oficierius ir jū
reivius. Nėra pranešta, kad bet kuris jų būtų žuvęs.

To mūsų naikintuvo žuvimas nebuvo raportuotas jo
kiuose pirmesniuose pranešimuose apie Jungtinių Vai- 
stijų laivų nuostolius mūšyje dėl Guadalcanal salos.

(Tai buvo vienintelis Amerikos nuostolis tame lapkr. 
13-14 nakties mūšyje, kuriame nuskandinta penki japo
nų kariniai laivai, tarp jų ir vienas jų karo didlaivis, 
ir dar sužalota trys kiti japonų laivai. — Red.)

Didžiausia Amerikiečių Oro Ataka prieš 
Japonus Mandalay, Burmoje

NEW DELHI, Indija, lapkr. 22. — čionaitinės Jung
tinių Valstijų oro jėgos išleido šitokį pranešimą:

Dešimtoji Jungtinių Valstijų armijos oro jėga penk
tadienio naktį su didžiausiu iki šiol orlaivių skaičium 
iš Indijos atakavo japonų užimtą geležinkelių centrą 
Mandalay (Burmoj).

Daug tonų bombų buvo numesta ant geležinkelinių 
taisymo dirbtuvių, į traukinių pravedimo bėgių kiemus 
ir ant vieno didelio sandėlio. Buvo pastebėta didžiuliai 
gaisrai.

Jokių japonų orlaivių nebuvo pastebėta. Ugnis iš 
priešų priešlėktuvinių kanuolių buvo silpna ir nesėk
minga. Visi mūsų orlaiviai saugiai sugrįžo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Sovietų kariuomenė viename Stalingrado sektoriuje su
sprogdino keturis priešų aptvirtintus punktus. Ugnim 
iš mortirų buvo sunaikinta vienas priešų amunicijos 
sandėlis ir kuopa jų pėstininkų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse priešai su didžiuliais sau 
nuostoliais buvo užėmę vieną aukštumą. Mūsų kariuo
menė juos kontr-atakavo ir privertė pasitraukt atgal 
į pirmiau buvusią jų poziciją. Apie 200 nukautų priešų 
liko mūšio lauke.

Grupė Oriolo partizanų pirmoje pusėje lapkričio mė
nesio išvertė iš bėgių du priešų traukinius. Tapo su
daužyta du jų garvežiai ir 37 vagonai ir užmušta apie 
200 vokiečių kareivių ir oficierių.

VICHY PRIPAŽĮSTA SO
VIETU STIPRYBĘ

Vokiečių kontroliuojamas 
Vichy radijas pabrėžė So
vietų stiprybę ir, tarp kit
ko, pranešė, jog Raudonoji 
Armija atlaiko kelis tvirto- 
viškai įrengtus tiltus per 
Dono upę, Stalingrado 
fronte.

Vichy radijas pripažino, 
jog mūšiai Tereko upes ly
gumose vakariniame Kau
kaze eina Sovietų naudai ir 
kad vokiečiai ir rumunai 
buvo priversti pasitraukt 
atgal beveik iki pat Alagiro^ 
priemiesčių. 

-
DIDIS OFENSYVAS, 

SAKO NACIAI
Berlyno radijas sakė, kad 

rusai pradėjo didį ofensyvą 
iš pietų vakarų ir šiaurių 
vakarų prieš vokiečius Sta
lingrado fronte. Naciai 
taipgi skelbia, kad Sovietai 
šiame ofensyve vartoja 
amerikinius ir angliškus 
tankus.

TALKININKAI ARTINA
SI PRIE BUNOS

New Guinea. — Australų 
ir amerikiečių kariuomenei 
telieka tik kelios mylios 
pasiekt Būną, svarbiausią 
japonų stovyklą saloj Nau
jojoj Guinejoj.

London. —Gauta žinių, 
jog italai miniomis bėga iš 
tų šiaurinės Italijos miestų, 
kuriuos bombardavo anglų 
orlaiviai.

Amerikos Lakūnai Nu
skandino Japonų Laivą

Indo - Chinos vandenyse 
amerikiečių bombanešiai 
nuskandino vieną prekinį 
japonų laivą 12,000 tonų, su
žalojo kitą, 6,000 tonų laivą 
ir susprogdino priešų amu
nicijos sandėlį.

Oran, Alžyrija. — Ame
rikiečiai šiame mieste suė
mė 52 asmenis kaip nužiū
rimus fašistų Ašies agen
tus.

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

P. Beeis, 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
Baltimorčs Vajininkai .........   435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 322
J. Burba, So. Boston, Mass. ...... 318
ALDLD Moterų 20 kp., Birig- 

hampton, N. Y....................  316
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 307
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
J. Grybas, Norwood, Mass........ 276
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. ........  275
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 233
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 228
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 228
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 219
J. Striška, Sudbury, Canada .... 210
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 208
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 202
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
M. Urba, Easton, Pa.................. 164
P. Šlekaitis, Scranton, Pa......... 159
A. Valinčius, Pittston, Pa..........  156
A. Marshall, Torrington. Conn. 154
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144
A. Kupstas, E. St. Louis, .1X1....132

Prancūzas Sako, Nelen
gva bus Užimt Bizertę

London. — Vice-admiro- 
las Emile Musilier, buvęs 
vyriausias komandierius 
Kovojančiųjų Prancūzų lai
vyno, tvirtino, kad labai 
sunku būsią išmušt vokie
čius iš Bizertės, Tunisijoj. 
Jis teigia, jog Bizertės ka- 
nuolės siekia 25 mylias į 
visas puses ir yra apie 20,- 
000 tonų amunicijos ir į- 
vairių reikmenų požemi
niuose sandėliuose.

Pasak jo, tai tik per ap
gulą su labai didžiomis jė
gomis talkininkai galėtų 
užimt Bizertę.

ITALAI PASKELBSIĄ SĖDĖ
JIMO STREIKĄ PRIEŠ 

NELAIMINGĄ KARA
London. — Čionaitiniai 

žinovai Italijos būklės pra
našauja, jog italai, galų ga
le, paskelbs sėdėjimo strei
ką prieš šį nelaimingą jiem 
karą, ir vokiečiai turės už
imt visą Italiją, kad “pa
laikyt tvarką.”

SUNAIKINTA 66-šIOS 
ITALŲ DIVIZIJOS

Skaičiuojama, jog nuo šio 
karo pradžios jau sunaikin
ta 66-šios italų armijos di
vizijos, turėjusios 594 tūk
stančius karių.

Divizija laikoma sunai
kinta, kuomet jinai taip iš
daužyta, kad reikia ją iš 
naujo perorganizuoti ir žy
miai papildyt naujais ka
riais.

KAIP BERLYNAS NU- 
AIŠKINO ŠĮ OFENSYVĄ

Berlyno radijas pasakojo, 
kad Sovietai, girdi, nori 
padėt Anglijai ir Amerikai 
Afrikoj; todėl, esą, jie 
pradėję dabar ofensyvą 
prieš nacius.

Berlyno radijas pranešė, 
jog Vengrijos užsienių rei
kalų ministeris N. Kallay 
sakė savo seimui, kad jo ša
lis turi visomis jėgomis 
ruoštis pati apsiginti ir “vi
sus Europos kraštus ginti 
nuo gręsiančio jiem pavo
jaus.”

London. — Anglų subma- 
rinai nuskandino fašistų 
naikintuvą ir žibalinį laivą 
Viduržemio Jūroj.

London. — Vokiečių ra
dijas pranešė, kad jie nužu
dė dar 15 holandų kaip sa- 
botažninkų .prieš nacius.

A. Navikas, Haverhill- Mass. 130 
M. Smitravičicne, Detroit, Mich. 126 
P. Buknys, Brooklyn, N. Y........ 122
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa....... 118
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 108
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

Mass............................................. 104
A. Venskevičiene, Cambridge,

Mass............................................ 96
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y........ 92
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84 
A. Žvingilas, So, Boston, Mass. 84 
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Baile, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rąpids, Vajininkai ......... 56
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
L. Prūseika, Chicago, III............ 48
D. M. Solomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
P. Solomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y. ...... 24 
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23

LaLvf^” Adn4i4straUj4u
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25 Nuoš. Vokiečių Ka
rių Esą Komunistai

Europinis N. Y. Posto 
korespondentas Wishen- 
grad šeštadienį rašė, jog 
ketvirtadalis Vokietijos ka
reivių ir unteroficierių 
(puskarininkių) esą komu
nistai. Sako, kad naciai už 
tai daugelį jų sušaudė ry
tiniame fronte ir pačioj 
Vokietijoj.
Paryžiečiai Sulaužė Šo

nus Nacių Pakalikui
London. — Išėjus Džia- 

kui Doriotui, karščiausiam 
nacių pakalikui, iš tautiniai- 
fašistinio mitingo Paryžiu
je, būrys francūzų su gele
žiniais įrankiais užpuolė 
Doriotą; beveik visai išmu
šė jam vieną akį ir sulau
žė keturis šonkaulius, kaip 
sako žinia iš paties Pary
žiaus.
Tame mitinge Doriot šau

kė francūzus kuo smar
kiausiai kariaut prieš Ang
liją ir Ameriką.

Wilkes-Barre. Pa.
Wilkes Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai
Lapkričio 29 dieną LLD 43 

kuopa rengia labai svarbias 
prakalbas. Kalbėtojas bus pla
čiai pagarsėjęs dienraščio 
“Laisvės” redaktorius Antanas 
Bimba, iš Brooklyn, N. Y. Pra
kalbos bus Lietuvių Kliubo 
Svetainėje, 325 E. Market St. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų.

Draugės ir draugai, vietos ir 
apylinkės, pasinaudokit šia 
proga išgirst šias taip svar
bias prakalbas, 'nes draugas 
A. Bimba čia tankiai nesilan
ko, tad nepraleiskit šios pro
gos. Jis ir vėl greitai negalės 
aplankyti mūsų miestą.

Kitas dalykas yra smagu 
pranešti šios apylinkės lietu
vių visuomenei, tai kad Wilkes 
Barre Lyros Choras rengia la
bai puikų bankietą. Tai bus 2 
metų sukaktuvės choro gyva
vimo. Taipgi bus lapkričio 29 
dieną ir prasidės kaip tik pra
kalboms pasibaigus. Todėl 
choras pageidauja matyt visus 
savo prietelius, kurie pirmiaus 
lankydavo choro parengimus. 
Taipgi lauksime ir naujų lan
kytojų, kuriems rūpi, kad 
choras gyvuotų šioje apylinkė- 
kėje. Kviečiame dalyvaut, ne
paliekant nei savo artimų.

Bus labai puiki vakarienė, 
programa ir išsigert. Taipgi 
mylinti šokius, galės ir pasi
šokti. Vieta, 325 E. Market St.

Lapkričio 29 diena, tai bus 
didelė sueigos diena. Tad vi
sos ir visi ruoškimės prie tos 
taip svarbios dienos.

Aš Būsiu.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras laikys savo pa

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

Visi nariai būkite.

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

Klausimai ir atsakymai 
lietuvių ir anglų kalbose. 
Tuojau įsigykite tą kny
gelę ir ruoškitės patapti 
Jungtinių Valstijų pilie
čiu. Ji gaunama “Lais
vės” knygyne.

“LAISVĖ”
> 427 Lorimer Street, 

Brooch, N. Y. • .

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Egiptą. Ji jau atgrūsta iki Tri- 
politanijds. Ją muša ir grūda 
anglų, armija.

Kaip atrodo, tai neužilgo 
visa Afrika bus apvalyta nuo 
vokiečių ir italų.

Ypatingai Mussolinio kinkos 
dreba. Iš Afrikos talkininkų 
orlaiviai galės ir Romą ir kitus 
Italijos centrus sulyginti su 
žeme.’

Man atrodo, kad tūli val
džios pareigūnai perdaug šne
ka apie visokius trūkumus. 
Per mažai mėsos, reikės ją pa
dalinti. Per mažai sviesto, rei
kės kas nors daryti. Su kava 
tas pats.

Tai kas čia tokio ? Tų daik
tų reikia armijai. Tegul armi
ja ima. Mes apsieisime, paken- 
tėsime.

Bet tie per dideli valdžios 
pareigūnų plepėjimai . apie 
trūkumus, dar išpučiami ko- 

i inercinės spaudos, sudaro ne
malonų gązdinimą. Silpnesni 
žmonės pradeda bijoti ir ma
no, jog ištikrųjų neužilgo rei
kės visai badauti. Kyla pani
ka, kenkia karo pastangoms.

Jeigu yra reikalas, tegul 
valdžia tuojau įveda tų įvai
rių daiktų, padalinimą. Visa ta 
skandališka publikacija nerei
kalinga.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. .

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYR1US
5 (VALGYKLA IR ALINE) S 
5 Rheingold Extra Dry Alus S
3 Didelis pasirinkimas visokių « 
» Vynų ir Degtinės g 
S Importuotų ir Vietinių
g Kasdien Turime
§ KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

| JUOZAS ZEIDAT |
2 Savininkas M
S 411 Grand St. Brooklyn g

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 ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. GLenmore 5-6101

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas; HUmboldt 2-7004

; 530 Summer Avenue s 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS; 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniab.

11 ' t • , ’ ’ • ‘ 1

Atvirai Kalbant
(Pabaiga nuo 2-tro pusi.) 

nesutrukdytume nuo karo 
reikmenų persiuntimo, tai 
bent ateinančias šventes 
praleiskime be atviručių 
siuntinėjimo.

Readingo ir Eastono 
Draugams

Lapkričio 29 dieną Dėdė 
Vincas bus Reading, Pa., o 
30 dienos vakare — Easton, 
Pa. Šiuomi rašinėliu krei
piuosi, ypatingai į Readin
go draugus, prašydamas jų 
talkos ir rimto susidomėji
mo. Vieno iš jūs, draugai, 
reikalauju, tai tik to, kad 
bent pas kurį draugą stu-

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”! 

Green Star Bar & Grill j
Lietuviškas Kabaretas I

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

lį—Ateikite pasimatyti su Giviais
JT* • B fitaj Geriausias Alus Brooklyn©

ZZO J ndresas; -------------------------------------------- ------

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas j miestus
* 1 TNT

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

Tru-Ember Fuel Co,9 Ine. 
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

CHARLES J. ROMAN 
(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.

boj sušauktumėt „Laisves” 
skaitytojus, buvusius ALD 
LD kuopos narius ir pašali
nius lietuvius į pasitarimą, 
kad sutvirtinti ten esančią, 
o silpnai gyvuojančią, Lite
ratūros Draugijos kuopą. 
Susirinkimas gali atsibūti 
apie 3-čią valandą po pietų 
ar vakare. f

Su eastoniečiais nėra bė
dos. Tačiaus iš Readingo 
grįždamas pirmadienį su
stosiu ir Eastone. Būtų la
bai gerai, kad ir eastonie- 
čiai sušauktų draugus į pa
sitarimą. O aš su savo se
niai matytais draugais — 
draugėmis susitikęs, ką ži
nosiu — pasakysiu, o ką tu
rėsiu—parodysiu.

Tad iki pasimatymo, 
draugai ir draugės.

Dėdė Vincas

'■ V

1113 Mt. Vernon Si 
Philadelphia, Pa 
telefonas . Poplar 4110
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“Mes manome, kad pildan
tysis patvarkymas gali pa
reikšti biliaus siekius ir kad 
įvedimas tokios politikos įves
tų naują ir geresnę gadynę 
santikiuose tarp miesto tar
nautojų ir jo administracijos.”

Išdavimas tokio patvarky
mo, sakoma laiške, 
miesto darbininkų 
duotų jiems
teises, kurias kiti 
jau turi.

CIO viršininkai 
ran ir Saul Mills,
ir sekretorius, pasirašiusieji tą 
laišką, sako, kad miesto virši
ninko žygiui yra gana prece
dentų iš federalės ir valstijos 
vyriausybių veiklos panašiais 
nuotikiais ir ragina, kad ma
joras neatidėliojančiai išleistų 
tokį patvarkymą.

Antrad., Lapkričio 24. 194^

F S

Sudeginome Gerą 
Kliubietį

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

(JO Taryba Prašė Majoro 
Apsaugoti Unijų Teises

šeštadienio pavakaryj, lap
kričio 21-mą, gražus būrys 
kliubiečių ir nekliubiečių nu
vežėm į Maspetho krematori- 
ją sudeginti Vladą šabūną. Tą 
Šabūną, kuris per paskutinius 
6-šis rtietus buvo biznio sky
riaus direktorius; jam neužte
ko rūpintis vien tik biznio rei
kalais, jis įdėjo daug energi
jos pagelbėti ir pašelpiniam 
skyriui. Tik prisiminkime pra
ėjusius kliubo fėrus, kurie bu
vo rengiami šalpos naudai, 
kiek jis tenai išeikvojo savo 
sugabumo, kad tik daugiau 
gautų įeigų šalpos iždas.

Vlado kūną šalinskas par
vežė savon koplyčion apie pir
mą valandą po pietų ir ant 
trijų išvežė. Grabą atidaryti 
uždraudė sveikatos skyrius, 
tad susirinkę žmonės negalė
jo pamatyti paskutinį sykį ve
lionį šabūną. Atsirado žmonių, 
kurie pradėjo išmėtinėti ša- 
linskui, kam viršus grabo nėra 
stiklinis.

Uždraudimas atidaryti gra
bą ir rodyti negyvėlį sakoma 
buvo dėl to, kad jis buvo la
bai išpūstas ir nuo to net oda 
sutrūkusi, o išpūtimą gavo nuo 
per ilgo negyvu išgulėjimo be 
jokios pagelbos. Jis, veikiau
siai, mirė sekmadienio naktį, o 
buvo atrastas net ketvirtadie
nio popietį.

Išlydint šabūną iš šalinsko 
koplyčios, Amer. Lietuvių Pi
liečių Kliubo pirm. K. Kreivė
nas pasakė kelis atsisveikini
mo žodžius, primindamas jo 
darbštumą kliube. Krematori- 
joj jokių kalbų 
buvo.

šabūnas jau 
apie 65 metus,
į šią šalį jau atsitarnavus šė- 
nos Rusijos kariuomenėj, ir ne
kartą yra pasakęs, kad jis 
esąs Rusijos patrijotas. Vokie
čių nekentė.

Reikia pasakyti, kad šabū
nas buvo atviras žmogus, ne
kalbėjo pakampėmis, bet jei 
jam kas nepatiko, — pasakė 
tiesiai į akis ir užbaigta.

Sakyti ką nors daugiau apie 
jo asmeninį gyvenimą neturiu 
jokio noro. Tegu kiti tą pada
ro, jeigu jau tas būtų skaityto
jui kiek naudinga.

nei dainų ne-

buvo sulaukęs 
nes atvažiavo

Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

— Lapkričio 17 d. atsibuvo 
susirinkimas LLD 55 k p., kaip 
ir visuomet, šapolo-Vaiginio 
svetainėj, 147 Thames St. Ko
misija išdavė raportą apie pa
sekmes vakarienės, kuri atsi
buvo spalių 31 d. Komisija ra
portavo, kad pagal koloniją ir 
pagal kuopos narių skaičių va
karienė pavyko gerai, kad va
karienės dalyviai buvo užsi
ganėdinę ir dar keletas dole
rių pelno kuopai liko. Kad li
ko keletas dolerių pelno, tai 
didelė padėka priklauso sve
tainės savininkams šapolui ir 
Vaiginiui, nes jie nieko neė
mė už svetainę ii’ virtuvę. Iš
klausius raportą, kuopos na
riai išreiškė širdingą padėką 
visiem pasidarbavusiem dėl 
vakarienės ir svetainės savi
ninkams.

Kadangi kuopai liko keletas 
dolerių pelno, tai nutarta už 
$4 parsitraukt Vilnies dienraš
čio 1943 metų kalendoriaus 
platinimui ir paaukota $5 
Raudonojo Kryžiaus Queens 
County skyriui. Laike vakarie
nės dalyviai suaukojo $18 So
vietų medikalei pagelbai. Se
kančiam susirinkime vėl bus 
paaukota svarbiem reikalam. 
Taip išsireiškė nariai.

šiame susirinkime buvo pri
imti nauji nariai, kurie gauta 
laiko vakarienės, taipgi drau
gai pareiškė, kad stengsis 
gaut ir daugiau naujų narių 
laike vajaus.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 15 d. (gal gruodžio? — 
Red.).

Korespondencijoj iš vaka
rienės, skelbime aukojusių So
vietų medikalei pagelbai įvyko 
klaida, paminėta Karpavičius, 
o turėjo būti K. Karpavičienė 
aukojo $1.

M. Stakovas,
Kuopos Koresp.

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba paskelbė, kad ji pa
siuntė majorui LaGuardijai 
laišką, kuriame prašė majoro 
patvarkymo, įsakančio miesto 
departmental viršininkams ga
rantuoti tarnautojams teisę or
ganizuotis ir rišti nesusiprati
mus per savo išrinktus atsto
vus.

CIO ėmėsi veikimo Valsti
jos, Apskričių ir Miestų Dar
bininkų Unijai, CIO, raporta
vus, kad bilius tuo klausimu 
padėtas į Miesto Tarybos ar
chyvus. Tarybininkai sakę, 
kad jie principe užgirią tokį 
bilių, tačiau aiškinasi, būk čia 
esąs ne įstatymo, bet miesto 
viršininko — šiame nuotikyje 
miesto majoro LaGuardijos— 
patvarkymo reikalas.

Prašyme majorui pareiškia
ma :

Laiškas Nuo J. Siurbos, 
Kuris Dabar Randasi 

Fort Dix Kareivinėj
Lapkr. 15, 1942

Gerb. Drauge:
Dar vis būnu Fort Dix. Ne

žinau, kada iš čia išveš. Man 
pasitaikė gera vieta — nau-

J. N.

Kūdikis Prarijo Atsegtą 
Sagą, Daktarai Išėmė

Mažytė Mary Cutler, dešim
ties mėnesių, nežinojo, kad sa
gos padaryta ne valgymui, tik 
jos kelnytėms susegti. Ji pa
sigriebė ir prarijo atsegtą sa
gą. Išsigandus motina kūdikį 
skubiai nugabeno pas daktarą, 
o tam patarus — į Akių, Ausų 
ir Gerklės ligoninę, 210 
64th St., New Yorke, kur 
tarai sagą išėmė.

East 
dak-

kar-Columbia universitetas 
tu su šešiomis kitomis su juo 
susijungusiomis mokslo įstai
gomis turėjo $159,275,680.09 
metinių įplaukų, virš dviem 
milijonais daugiau, negu per
nykščiais metais.

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus na

rių susirinkimas Lapkričio (Novem
ber) mėnesį neįvyks. įvyks Gruo-

(Dec.) 9 d., 1942.
kas, sekr.

- Ch. Ne- 
(276-277)

Notice is hereby given that Crown 
Beverage Corp., a New York cor
poration of 440 Watkins Street, in 
the Borough of Brooklyn, City and 
State of New York, has filed its 
trademark "CROWN” with the 
Secretary of State of New York to 
be used on non-alcoholic beverages 
of every description. (276-277)

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyrai dirbti skarmalų 

(Rag Shop) už pagelbi- 
George St. tarp Wilson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(275—276)

dirbtuvėje 
nlnkus, 65 
ir Central 

B
r®"'

f.

Mokytojaus Šovikai 
Nuteisti Kalėti

Annunziata ir 
19 ir 16 metų, 
kaltais žmogžudys-

Neil 
tapo

gy-

nu- 
bu-

Joseph 
Simonelli, 
pripažinti 
tės antrame laipsnyje. “Džiū-
rė” argumentavo nuo ketvirta
dienio popiečio iki 2 v. penk
tadienio ryto. Bausmė jiems 
bus paskirta gruodžio 7-tą. 
Einant tuo nuosprendžiu juos 
gali bausti 60 metų ir iki 
vos galvos kalėjiman.

Jiedu tapo nuteisti už 
šovimą Erwin Goodman,
vusio savo mokytojaus Wih- 
liam J. Gaynor vidurinėj mo
kykloj, Graham Ave., pereito 
spalių mėnesio 2 dieną. Kerš
taudami, kad mokytojas juos 
subarė už rūkymą berniukų, 
kambaryje, jie parėjo namo, 
susijieškojo pištalietą ir sugrį
žę nušovė mokytoją.

Jieško Dingusios Mergai
tės ir Skalbėjo

Prieš mėnesį laiko, spalių 
19-tą, dingo Frieda Winget, 
15-kos metų jaunuolė, iš savo 
namų 489 East 169th Street, 
Bronxe. Motinai pasakius, kad 
ji tankiai kalbėdavosi su neto
liese esančios skalbyklos da
lininku, jis buvo klausinėtas. Fort Des Moines, Iowa, lavi- 
Po perklausinėjimo skalbėjas nimui. 
dingo. Policijai įsakyta jo jieš- 
koti.

p ak ei tų 
moralą, 

elementariškas 
darbininkai

Joseph Cur- 
prezidentas

A. Skirmontas Sunkiai

Jau nuo pereito antradienio 
serga Alfonsas Skirmontas, 
savininkas restauracijos - už
eigos, 1 Brown Place, Mas- 
pethe. Iš karto manyta ser
gant tik paprastu 
vėliau išsivystęs į

šalčiu, bet 
pneumonia,

jas barakas. Daugelis turi bū-I tad gale pereitos savaitės jo
ti audeklinėse šėtrose, kur la
bai neparanku: 
eit gaut vandens

Laukuose oras 
taipgi neblogas, 
mažai pasimankštyti. Nors rei
kia keltis 5 :45 ryte, bet neblo
gai išsimiegu. Kai reikia kel
tis taip anksti, išgirdus švilpu
ką, biskį būna nesmagu. Bet 
jau pradedu priprasti.

Gavau gerą “uniformą.” Vi
so drabužių davė $120 vertės. 
Keletą dienų, nors ir “unifor
ma” apsirengus, nesijaučiau 
kareiviu. Keistai atrodė. Bet 
jau pradedu priprast ir įsiti
kint, kad esu kareivis.
laiką būni po disciplina. Kas
dien vis reikia šį tą dirbti. Lai
kas greitai eina. Abelnai, visi 
vyrai jauni ir seni, gana drau
giški. Yra pusėtinai senesnio 
amžiaus. Kurie pirmiau tarna
vo ir buvo rezerve saržentais, 
dabar šaukiami tarnybon.

Kadangi čia priėmimo punk
tas, tai kasdien labai daug 
naujokų pereina. Labai daug 
iš New Yorko.

padėtis buvo dar gana sunki.
reikia kitur 

ir t.t.

geras. Valgis
Prisieina ne-

ŪSO jau sukėlė $28,807,- 
000. Nacionalė kvota šiems 
metams buvo 32 milijonai.

Yra Kalbu, Kurias 
Visi Supranta

Darbininkai pikietuoja Weisberg-Baer kompanijos fab
riką Long Island City, N. Y., dėl to, kad samdytojai iš
metė iš\ darbo unijistus darbininkus.

Central Brooklyn
Praeitą trečiadienį LDS 46 

ir LLD 24 kuopos atlaikė savo 
mėnesinius susirinkimus. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Kuo
pos nariais nėra skaitlingos, 
LDS kuopa turi 20 narių, LLD 
kuopa turi 25 narius. LDS 
kuopos nrai jau visi pasimokė- 
ję už šiuos metus. LLD kuopos 

Į dar, rodos, apie 4 nepasimokė-

iki naujų metų

Per tris pastarąsias dienas 
buvo pusėtinai šalta. Prisiėjo 
biskį pašalti, būnant po ke
letą valandų lauke. Kaip grei
tai pasieksiu miestą, turėsiu 
du daiktus įsigyti — “svederį” 
ir šaliką. Pirštines davė geras. 
Apatiniai marškiniai geri — 
vilnoniai.

Jeigu perkels į Fort Mon
mouth, tai gal už kelių savai
čių galėsiu jus aplankyti. . .

Gerų dienų visiems.

NAUJOS KARIUOMENEI 
PAGELBININKĖS

Madison Square Gardene 
esančioj moterų dailės ir irn- 
dustrijų parodoj pereitą sek
madienį prisaikdinta 42 jau
nos moterys, naujai įstojusios į 
kariuomenei pagalbinę milita- 
rišką organizaciją WAACS. 
Jos neužilgo bus išsiųstos į

F. Abekas, dienraščio Vilnies redaktorius iš Chicagos 
kalbės Liet. Amer. Piliečiu Kliubb salėj, Brooklyne, šio 
penktadienio vakarą, lapkričio 27-tą. Taipgi kalbės R. Mi- 
zara. Visi kviečiami dalyvauti.

daugelis draugų jau po keletą 
sykių yra aukavę ir gana gau
siai. šiame susirinkime ant 
sveikinimo blankus Sovietų 
žmonėm pasirašė ir aukojo šie 
draugai: K. Bender $2, P. 
Burn ei k is $1, J. Bartašius $1 
ir J. Juška $1. Kai kurie drau
gai p a a u kojo Gelbėjimui 
Priešfašistinių Kovotojų Komi
tetui.

Pradžioj sausio mėn., jeigu 
svetainę bus galima gaut, abi 
kuopos kartu rengs prakalbas. 
Komisija išrinkta surengimui 
prakalbų. Koresp.

Pagerinimui kelių į naują 
Canarsie miestavą turgavietę 
valdžia išleis $172,800.

IR AFRIKOJ PASIDARĖ 
“BLOGAS ORAS” NACIAM

skaičiaus veik- 
ir dėl nepalan-

ję už šiuos metus, bet mano
ma kad ir tie 
pasimokęs.

Dėlei mažo 
lesnių draugų
kių sąlygų, ant vietos veikimas 
pusėtinai apleistas, bet mūsų 
draugai dalyvauja kaip pra
kalbose, taip ir kituose įvai
riuose parengimuose Williams- 
burge ir kitur. Ypatingai au
komis paremia kaip mūsų 
spaudą, taip ir kitus reikalus. 
Rusijos medikalei pagelbai

Maskva. — Sovietu radi
jas pareiškė:

“Mes dabar galime tikrai 
pasakyt, jog antroji žiema 
Rusijos fronte bus sunkiau
sia ir žiauriausia iš visų, 
kokias tik nacių armija pa
tyrė, ir ne vien dėl oro šia
me fronte. Reikia juk atsi
mint, kad paskutinėmis die
nomis įvyko pamatinių at
mainų ir Afrikos ore.”

Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI
100 ntiOH. unija šapoj

Teief.: GR. 7-7553
nrT»mw. 1 2539 Woodward AvenueDETROIT E. ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga ‘TE&

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

• lyne, užeikite su-
* sipažinti.

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

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

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

Visą

a

Pvt. Janas Siurba. m a skrybėlė, kuri dabina vyro

Akiniai
už $7.50

ir

NOTARY
PUBLIC

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

skelbimą 
rūšies stiklus

Paroda baigiasi lapkričio 
24-tą.

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.

galvą — daro jį geriau atro
dančiu —labiau interesingu 
— madingesniu. Sk.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Yra pasaulyje žmonių, ku
rie kalba daugeliu kalbų, ypač 
mažuose kraštuose, kur daug 
tautelių gyvena greta viena 
kitos. Bulgarijoj, pavyzdin, ra
site žmonių, kurie greta bul
gariškos kalbos dar kalba tur
kiškai, armėniškai, graikiškai, 
rumuniškai, žydiškai, rusiškai1, 
serbiškai. Tačiau ir mokant tas 
8 kalbas jiems būtų sunku su
prasti angliškai ar norvegiš
kai. Iš kitos pusės, yra milijo
nai žmonių Chinijoj, Amerikoj 
ir Rusijoj, kurie kalba tik vie
na kalba. Jiems būtų sunkiau 
suprasti kitus, negu bulgarui, 
kuris kalba astuoniomis kal
bomis.

Vienok yra kalba, kurią vi
sas pasaulis supranta ir myli 
— tai muzika. Ji yra tarp
tautine kalba, kurią vi
sas pasaulis supranta, įvertina, 
ją dainuoja, jos klauso, pagal 
ją žaidžia ir šoka. Visos tau
tos myli tą kalbą, kuri nepri
pažįsta skerspainių . — kaip 
kad Adam skrybėlė yra drau
ge žmogaus, nežiūrint, kokios 
rasės, tikybos ar spalvos. Tai 
yra pasaulyje labiausia mėgia-

30 Dienų 
Nuolaida

TELEPHONE
STAGG 2-5043

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N Y.

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

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

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

MATTHEW P. BALIAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departments

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-2173
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