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Vokiečiu Krematorija. 
Dar Karta Jis Nusimeluos! 
Už Ką Dėkuoti?
Crippsas Pažemintas.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
¥

“Stalingrade yra vokiečių —
lavonų daugiau kaip akmenų,”' 
rašo “Izviestijos.”

Stalingradas — kaip kokia “ ,==
krematorija, kaip kokis milži- N O. 277 
niškas fabriko pečius degina 
vokiečius, (Hitlerio prisiųstus 
miestui užkariauti, žymi tas 
pats laikraštis.

“Izviestijos” šitaip rašė tuo
met, kai maršalas Timošenko 
dar nebuvo pradėjęs dabartį-1 
nio ofensyvo Stalingrado fron-j 
te, kai Raudonoji Armija dari 
nebuvo atsiėmusi Serafimovi-Į 
čiaus ir Kalačiaus miestų.

Galima įsivaizduoti, kas bus 
tuomet, kai Timošenkai pa-1 
vyks visiškai apsupti vokie
čius, esančius ties Stalingradu.'; 
Iki šiol ten vokiečių yra pa-! 
klota apie 300,000: jų ten bus į 
paklota kur kas daugiau!
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Palyginamai Maži 
Amerikos Nuostoliai 

Šiaurių Afrikoj
Įsiveržiant ir Užimant Franciizij Šiaurinę Afriką, Tik 360 
Amerikiečių Užmušta, 1,050 Sužeista ir 600 be Žinios 

Dingo; Talkininkai Ruošiasi Šturmuot Ašį Tunisijoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Jungtinės Tautos šiandien 
padarė didelių žygių, jos pa
siekė ryškių laimėjimų, bet 
Raudonosios Armijos ofensy- 
vas Stalingrado srityje žymiai 
nusveria tuos visus žygius ir 
laimėjimus!

savo 
Sta
kt as- 
tam 
oro, i

Kai vokiečiai pradėjo 
didžiulį ofensyvą prieš 
lingradą, kai jie paleido 
dien po 1,000 bomberių 
miestui bombarduoti iš
daugelis karo eigos stebėtojų 
manė, jog Stalingradas turė
siąs pasiduoti rugpjūčio mė
nesio pabaigoj. Na, o šiandien, 
štai, jau turime lapkričio 25 
dieną ir Stalingradas vis tebe
silaiko. Ir, atrodo, kad bandi
tams jis neteks valdyti.

Rugsėjo mėnesio pabaigoj 
Hitleris sakė, kad Stalingra
das bus vokiečių paimtas. At
rodo, kad tasai kanibalas dar j 
kartą pasirodys pasaulio aky-1 
se didelis melagis.

WASHINGTON, lapkr. 23. — Armijos pranešimas 
247:

Karo departmentas šiandien paskelbė sekamą pra
nešimą su bendrais apskaičiavimais Jungtinių Valstijų 
armijos ir laivyno nuostolių, kurių mes turėjome per 
pradinius mūsų karo jėgų išsikėlimus krantan ir veiks
mus Šiaurinėje Afrikoje. Generolas Eisenhower pra
neša, kad dar negalima buvo gauti tinkamo patvirtini
mo šitokiam mūsų nuostolių sąrašui:

Jungtinių Valstijų Armija — 350 užmušta; 900 su
žeista; 350 be žinios dingę.

Jungtinių Valstijų laivynas — 10 užmušta; 150 su
žeista; 250 be žinios dingę.

Dauguma raportuotų kaip dingusių, turbūt, prigėrė.
Artimiausiems jų giminėms bus telegramomis pra

nešta, kaip tiktai gausime nukentėjusių bei žuvusių 
sąrašus; paskui jų vardai bus priduoti paskelbt vieti
nėje spaudoje.

(Tąsa 5 puslapyje)

LAISVES" VAJUS

Dakar ir Milžiniška Prane. 
Vakarinė Afrika Perėjo į 

Karinę Amerikos Kontrolę
DAR 1,800,000 KETV1RT. MYLIU PRANCŪZU AFRIKOS 

PATEKO I TALKININKU ŽINYBĄ; DARLAN BUS LAI
KINAS POLITINIS TO PLOTO GALVA

London. — Prancūzų ad
mirolas Darlan, laikinas 
politinis galva Prancūzų 
Šiaurinė Afrikos, priklau

sąs nuo Amerikos generolo 
Eisenhowerio, paskelbė per 
Alžyro radiją, jog Dakaras 
ir visa Prancūzų Vakarinė 
Afrika perėjo į Darlano 
valdybą.

Admirolas Darlan sakė, 
kad Prancūzų Vakarinė Af
rika “savanoriai pasidavė 
jo įsakymams.” Darlanas 
pranešė, kad tos srities ge
neral - gubernatorius P. 
Boisson ir generolas Bar- 
reau, koiuandierįus francū- 
zų kariuomene^, karo laivų 
ir orlaivių Ivirtoviškame bar, 
Dakaro uoste, eina išvien Jungtim Tautų karinę kon- 
su generolu H. H. Giraudu trolę, negalės fašistų orlai- 
ir gen. Ch. Nogues, kurie viai ir submarinai panaudot 
jau nuo pirmiau bendradar-! Dakarą veiksmams prieš 
biauja su amerikiečiais ir talkininkų laivus, plaukiau-- 
anglais šiaurinėje Afrikoje, čius tarp Pietų ir Šiaurių

Raudonoji Armija
Sunaikino Virš 50,- 

OOO Hitlerininkų
Soviety Kariuomenė Žygiuoja Toliau Pirmyn; Pasiekė 

Jau 125 Myl. Į Šiauriu Vakarus nuo Stalingrado; 
Raudonarmiečiai Atkariavo dar Penkis Miestus

karin.-diplomatine pergale. 
Nes dabar nereikės Jungti
nėms Tautoms daryt jokių 
karo žygių prieš Dakarą ir 
visą Prancūzų Vakarų Af
riką; tuo būdu talkinin
kams lieka daugiau karo 
jėgų veiksmams prieš Ašį 
Tunisijoj ir kitur Šiaurinė
je Afrikoje.

TAI LABAI SVARBIOS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS 

POZICIJOS
London.—Dakaro miestas 

su dideliu uostu Vakarinėje 
Afrikoje yra tik už 1,600 
mylių nuo Brazilijos, Pietų 

I Amerikos respublikos. Da- 
perėjus ‘ Dakarui į

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 24. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas sako:
Mūsų kariuomenė lapkr. 23 d. tebevedė sėkmingą 

ofensyvą į šiaurvakarius nuo Stalingrado ir j pietus 
nuo jo.

Mūsų kariuomenė užėmė miestus černiševską, Pere- 
lazovskį ir kaimą Pogodinskį, taip pat miestelius Tun- 
dutovo ir Aksai.

Rytoj — Padčkavončs Die
na. Tai visos tautos šventė.! 
“Laisvė” rytoj neišeis.

Be abejo, tai svarbi tradici-' 
nė šventė, per kurią mūsų 
krašto žmonės labiau įsisąmo-; 
nina šalies reikalais, — jo-Į 
sios praeitimi ir ateitimi.

Pereitieji metai mums buvo 
sunkūs metai, nes tai pirmuti- i 
niai antrojo pasaulinio karo 
metai. Mes buvome užpulti; 
fašistinė Ašis paskelbė mums 
karą. Mes buvome nepasiren
gę kariauti. Mums reikėjo pir
miausiai pasigaminti ginklų, 
pastatyti daugiau laivų, lėk
tuvų, bomberių; mums reikė-! 
jo išlavinti daug karių.

Na, ir per tąjį laikotarpį 
mes padarėme milžinišką žy
gį toje srityj. šiandien jau ne 
ta Amerika, kuri tik gintis te
gali. šiandien mes mušame 
priešą keliuose frontuose: 
Naujojoj Guinejoj, Saliamono 
salose, šiaurės Afrikoj. Mūsų 
bomberiai daužo priešą trijuo
se kontinentuose. Ir tai yra tik 
pradžia!

Už tai Padėkavonės Dieną 
mes galime būti dėkingi savo 
likimui, savo krašto pareigū
nams, mūsų kovotojams, ir, ži
noma, vyriausiajam šalies ko-Į 
mandieriui, prezidentui Roose-! 
veltui!

Pirmadienį lankėsi “L.” ofise K. Žukauskienė ir pra
tarė: “Neilgai tie philadelphiečiai išlaikys pirmą vie
tą! Še 6 nauji skaitytojai ir 13 atnaujinimų.” Ir tuomi 
ji pralenkė philadelphiečius. Puiku!

Bet ir philadelphiečiai neblogai darbuojas. Drg. Ben
der prisiuntė keletą atnaujinimų ir H. Tureikienė at
siuntė naują prenumeratą ir atnaujiimų.

Sekanti vajininkai pasikeitė punktais, prisiųsdami 
atnaujinimų: M. Urba, Easton, Pa.; Geo. Kuraitis, 
B’klyn, N. Y.; A. Stripeika, Elizabeth, N. J.; P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.

Naujų skaitytojų pridavė: W. Kartonas, Maspeth, 
N. Y. (1); ALDLD 20 Kp., Moterų Skyrius, Bingham
ton, N. Y., per K. Navalinskienę, (1) ir Geo. Shimai- 
tis, Montello, Mass. (1).

D. M. Šolomskas neseniai lankėsi Kanadoje ir par
vežė labai daug, daug naujų skaitytojų. Sekamose lai
dose bus pažymėta rezultatai. Norime pastebėti, kad 
“L.” darbininkai ne įsiskaito į dovanų ruožtą, kitais 
žodžiais, visai neįeina į kontestą, bet tiktai pažymima 
jų darbavimasis.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J 
Philadelphijos Vajininkai .......
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 2462 
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)

Amerikos, nei grąsint iš ten 
amerikiniams kraštams a- 

: belnai.
Kariniai kontroliuodami

AMERIKOS KARINIAI
VADAI PAREIŠKĖ

PASITENKINIMĄ
Washington. — Jungtinių(Kakarą ir Franc. Vakari- | 

Valstijų armijos ir laivyno i n£ Afriką, amerikiečiai ir ; 
vadai džiaugiasi, kad Da-( an^ab ^aJP kitko, . galės; 
karas ir milžiniškas Fran- (skersai Afrikos siųsti kai o 
cūzų Vakarų AJrikos plotas ) yeikmenis Sovietų Sąjungai, 
perėjo žinybon francūzų lr pastiprinimus talkmm-i 
admirolo Darlano, priklau- kams Viduriniuose Rytuo- 
somo nuo amerikiečių ko- se* 
mandos. Jie tatai vadina' (Tąsa 5-tam puslapyj)

MASKVA, lapk. 23. — Specialis Sovietų praneši
mas:

Mūsų kariuomenė žygiuoja vis pirmyn į šiaurių va
karus nuo Stalingrado. Pirmadienį raudonarmiečiai nu- 
maršavo 10 iki 20 kilometrų pirmyn tąja linkme, užim
dami miestus Černiševską ir Perelazovskį tir kaimą 
Pogodinskį.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė pažygia
vo 15 iki 20 kilometrų pirmyn ir užėmė miestelius Tun- 
dutovo ir Aksai.

Pirmadienį buvo paimta nelaisvėn dar 11,000 priešų. 
Tai viso per ši ofensyvą tapo suimta jau 24,000 hitleri
ninkų.

Iki pirmadienio pabaigos mes, tarp kitko, pagrobėme 
556-šias priešų kanuoles, 2,826 trokus, 1,200 geležinke
lio vagonų, 2,625 kulkasvaidžius, 32 orlaivius visai ge
roje veikiančioje tvarkoje, 35 tankus pilnai veikiančioje 
tvarkoje ir didelį daugį ginklų ir karinių reikmenų, 
kurie dar nesuskaityti.

Mes sunaikinome 75 priešų orlaivius, 157 tankus ir 
186 kanuoles.

Pirmadienį priešai paliko mūsų laukuose 12,000 už
muštų savo kareivių ir oficierių.

i talkinin
kams Viduriniuose Rytuo-

Hitlerininkams Esą Įsakyta į
Bėgt iš Stalingrado ir 

Visos Jo Srities

MASKVA, lapkr. 24. — Stalingrado fabrikų vietovė
je sovietinė kariuomenė vedė veiklius mūšius ir mažu- 
pamažu grūmėsi pirmyn. Per diena čia buvo užmušta 
apie 1,000 hitlerininkų, išdeginta du jų tankai ir pa
grobta daug jų šautuvų ir kitų karinių reikmenų.

Pietinėje miesto dalyje Sovietų kariuomenė sulaužy
dama atkaklius fašistų pasipriešinimus, užėmė daugelį 
priešų apsitvirtinimų ir drūtviečių. Šimtai užmuštų 
priešų liko mūšio lauke.

(Tąsa ant 5-to puslapio)
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į Amerikiečiai Tik už 
1,200 Jardų nuo Bukos

“LAISVĖ” ŠĮ KETVIR
TADIENĮ NEIŠEINA,

nes tai legalė Padėkų 
Dienos šventė.

Maskva, lapkr. 24. —Ne
oficialiai pranešama, kad 

smarkiausia nacių smogikų 
kariuomene bėga iš pietinių 
Stalingrado priemiesčių.

Be to, Amerikos žmonės bus 
dėkingi ir šavo talkininkams, 
— labiausiai Tarybų Sąjungos 
kovotojams, kurių drąsa, at
sparumas ir sumanumas sutei
kė mums progos ginkluotis.

Andai Churchillas pasakė, 
kad šiuo tarpu Raudonoji Ar
mija dar vis kasdien išmuša

(Tąsa 5-me puslapyje) •

Australija, lapkr. 24. — 
Amerikiečių ir australų ka
riuomenė išmušė japonus iš 
Gonos, ir dabar tėra tiktai 
už 1,200 jardų nuo svar
biausios karinės priešų sto
vyklos Bunos, saloje Naujo
je Guinejoje.

Amerikos vyriausybė su
ėmė ir užrakino koncentra
cijos stovykloje šarlataną 

Valtiną, Sovietų šmeižiką, 
kurį gynė socialistai.

Amerikos orlaiviai plačiai 
atakuoja japonus Burmoje 
ir Indo-Chinijoj.

London, lapkr. 24.—Pra
nešimas anglų spaudai iš 
Švedijos sako, kad vokiečių 
generolas Herman von 
Hoth įsakė visai savo ka
riuomenei trauktis atgal iš 
Stalingrado, kol dar yra 

pasitraukimo koridorius.
Maršalo Timošenko vado

vaujamos raudonarmiečių 
atakos iš šiaurių vakarų ir 
iš pietų vakarų sparčiai 
siaurina tą priešų korido
rių ir gręsia į reples suimt 
šimtus tūkstančių hitleri
ninkų esamij Stalingrado 
srityje ir į vakarus nuo jos.

Sovietų komanda prane
ša, kad Raudonoji Armija, 
tęsdama ofensyvą Į pietus

nuo Stalingrado, vejasi 
gančius fašistus.

Sovietų užimto Černišev-I 
sko srityje, 110 mylių į va
karus nuo Stalingrado, vo-l 
kiečiai jau nepaspėjo suda
ryt jokio organizuoto pasi
priešinimo, kaip teigia ofi- 
cialis Sovietų pranešimas.

Stalingrado srityje rau
donarmiečiai sunaikino dar 
17 tvirtoviškų priešų punk- 
tų.

Baisiomis kontr-atako- 
mis vakariniame Kaukaze 
Sovietų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių ir rumunų 45- 
kias aptvirtintas priešų po
zicijas į šiaurių rytus nuo 
Tuapse, Juodosios Jūros 
ruožte.

Raudonarmiečiai jau toli 
pražygiavo į vakarus ir 
pietus nuo Kletskaja, kai 
kur numaršuodami jau 125

Trys Naciu Sabotaž- 
bc’ ninku Patronai Nu- 

smerkti Mirt

Amerikos Kariuomenė 
Patrigubino Savo Plotą 

Guadalcanal Saloj
Washington, lapkr. 24.— 

nusmerkė Amerikiečiai Henderson or- 
srityje, 

amerikiečius už Guadalcanal saloje, atmetė

Chicago, lapkr. 24. —Fe- 
deralis teismas 
mirt Kauptą ir du kitus laivių stovyklos 
vokiečius 
tai, kad jie globojo Haupto japonus 10 mylių atgal ir
sūnų, kuris buvo įgabentas yra užėmę jau trigubai di- 
nacių submarinais su kitais dėsnį plotą, negu pradžioje 
sabotažninkais. Haupto sū- turėjo, 
mis jau pirmiau numarintas -----------------

--b1 Anglai Užėmė Ageda- 
pačios nuteistos 25 metus 
kalėti ir po $10,000 baudos 
sumokėti.

biją Libijoj
Cairo, Egiptas, lapkr.

mylias pirmyn nuo Stalin- 24. — Anglų arYnija, toliau 
grado.

Per paskutines penkias
dienas Sovietų kariuomenė Agedabiją, 90 mylių į va-
Stalingrado fronte užmušė
26,000 hitlerininkų ir ne

laisvėn paėmė 24,000.

vydamasi vokiečių Romme- 
lio armiją Libijoj, užėmė

karus nuo Bengazi uosto 
miesto. Bėgantieji fašistai 
yra be atlaidos naikinami,

*•
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Raudonosios Armijos Ofensyvas 
Ties Stalingradu

Mes jau rašėme, jog, nepaisant to, kad 
'Amerikos ir Anglijos karinės jėgos bai
gia užimti Šiaurės Afriką, nepaisant to, 
kad britų jėgos muša vokiečius ir italus 
Libijoje, nepaisant to, kad amerikiečiai 
ir australiečiai muša japonus Pietinėje 
Ramiojo Vandenyno dalyje, vyriausias 
Jungtinių Tautų frontas dar vis tebėra 
Rytų frontas. Ten yra nukreiptos di
džiausios Hitlerio karinės pajėgos. Ten 
kasdien išmušama (pasak Churchillo) 
20-čia nuošimčių vokiečių daugiau, ne
gu visuose kituose frontuose sudėjus 
sykiu. Ir atrodo, kad Rytų frontui teks 
pasilikti vyriausiu frontu, dar per ilgo
ką laiką.

Bet per tūlą laiką mūsų krašto spau
doje Rytų frontas buvo lyg ir apleistas, 
lyg ir pamirštas; žinios iš Rytų fronto 
buvo spausdinamos dažniausiai viduri
niuose puslapiuose (kalbame apie ko
mercinę spaudą), per radiją taipgi ži
nios iš to fronto buvo perduotos nežy-* 
miai.

Kodėl?
Vyriausiai todėl, kad veiksmai Afri

koje buvo švieži, jie buvo labai nauji ir 
jauni, dramatiškai prasidėję ir juose vy
riausią vaidmenį > vaidino mūsų pačių 
krašto karinės jėgos.

Bet štai sekmadienį ir vėl visą pasau
lį suelektrizavo pranešimai iš Rytų 
fronto. Maršalas Timošenko pradėjo 
ofensyvą. Vienu mostu Raudonoji Ar
mija užmušė virš 25,000 vokiečių ir dau
gybę paėmė jų nelaisvėn. Atimta du iš 
vokiečių miestai; Stalingrado srityje 
esantiems vokiečiams grūmoja apsupi
mas ir sunaikinimas. Ir ne tik Stalin
grado srityje, bet ir visame Kaukaze vo
kiečiams grūmoja pavojus, — iš viso 
apie pusei milijono vokiečių kareivių 
grūmoja apsupimas ir, žinoma, sunaiki
nimas.

Atrodo, jei Timošenkai pavyks šitos 
operacijos pravesti iki galutinų išvadų, 
Hitleriui Rytų fronte gali būti užduotas 
mirtinas smūgis. Šiame ofensyve Rau
donoji Armija žygiuoja pirmyn kur kas 
greičiau, negu 1941 metais ties Maskva.

Tai nepaprastai smagios žinios, ku
riomis džiaugiasi visas laisvę ir taiką 
mylįs pasaulis!

Turime nepamiršti ir to fakto, kad 
šis Tarybų kovotojų ofensyvas įvyksta 
daug-maž tuo laiku, kai pernai. Pernai 
lapkričio mėnesio pabaigoje Timošenko 
išbruko vokiečius iš Rostovo. Po to ne
užilgo, gruodžio mėnesio pradžioje, 
Maskvos gynėjai pradėjo kontr-ofensyvą 
tame sektoriuje.

Šiemet, prieš savaitę laiko Raudonoji 
Armija drožė didelį smūgį vokiečiams 
netoli Nalciko, Kaukaze. Dabar, štai, 
ji kitą, tik daug didesnį, smūgį drožė 
Stalingrado srityj! Yra manoma, kad 
neužilgo matysime raudonarmiečius žy
giuojančius į vakarus ir Smolensko 
fronte.

Aišku, niekas negali pasakyti Tarybų 
vyriausybės ir karo Vadovybės planų. 
Ką ji darys, kaip ji darys, — ji tik vie
na težino. Bet šiuos žodžius rašant, vo
kiečiai yra mušami. Stalino pasakymas, 
kad Raudonoji Armija pasaulio nenu
vils, kad ji savo pareigas atliks kaip 
pridera, pildosi.

Jau aštubnioliktas mėnuo, kaip Hitle
ris naikina Raudonąją Armiją ir visą 
Tarybų Sąjungą. Prieš virš metus lai
ko Hitleris ir jo leitenantai skelbė, būk 
Tarybų Sąjungai nugarkaulis jau pa
laužtas, būk Raudonoji Armija esanti 
sunaikinta. Bet štai, šiandien, visas1 pa
saulis mato, jog tie kanibalai melavo. 
Raudonoji Armija yra tvirta. Tarybų

“Thanksgiving Day” Šiemet
Šiemet Padėkavonės Dieną (“Thanks

giving Day”) Amerikos žmonės švęs 
skirtingesnėse sąlygose negu švęsdavo 
per eilę metų. Šiemet mūsų kraštas yra 
kare. Visos mūsų šalies jėgos — turtai 
ir žmonės — yra nukreipti vienam ir 
didžiausiam reikalui: fašistinei Ašiai 
sunaikinti, karui laimėti, žmonių taikai 
įvykinti.

Keistas supuolimas: 1621 metais mū
sų protėviai Naujoje Anglijoje pirmu 
sykiu šią dieną šventė dėl to, kad jie tu
rėjo gerą derlių ir kad jiems pavyko 
užmegsti artimesni, draugiškesni ryšiai 
su indi jonais, mūsų pirmtakūnais. Šie
met mes Padėkavonės Dieną dėkavosime 
likimui, kad mums pradėjo sektis mušti 
priešą, kad mūsų pastangos nenuėjo vel
tui — nes mūsų vyrai, mūsų ginklai, 
mūsų orlaiviai, mūsų laivynas taško fa
šistinės Ašies jėgas visuose pasaulio 
kampuose.

Tačiau būtų klaida tik “dėkoti,” tik 
džiaugtis tuomi, kad Jungtinėms Tau
toms šiemet pradėjo geriau sektis bar
bariškus fašistus mušti. Padėkavonės 
Dieną kiekvienas privalome labiau su
sikaupti, įsisąmoninti tomis pareigomis 
ir uždaviniais, kurie stovi prieš mūsų 
akis. Privalome prisiminti mūsų didvy
riškus karius, esančius frontuose ir sto
vyklose; privalome prisiminti ir pagerb
ti mūsų Jungtines Tautas, ypačiai Ta-* 
rybų Sąjungos ir Chinijos karžygius, 
mušančius žmonijos priešą. Privalome 
prisiminti pavergtąsias Hitlerio tautas.

Mes, lietuviškai kalbą amerikiečiai, 
turime prisiminti savo tėvų kraštą, plė
šiamą ir engiamą bestijiško fašisto.

Šių metų Padėkavonės Dieną nerei
kia persivalgyti, nereikia persigerti, bet 
reikia daugiau pagalvoti ir remti mūsų 
krašto karines pastangas!

Kai fašizmas bus sunaikintas, kai tai
ka užviešpataus visame pasaulyje, tuo
met mes galėsime labiau pasidžiaugti ir 
mūsų Padėkavonės Diena tuomet turės 
mums dar didesnės prasmės.

(Istoriniai Padėkavonės Dienos bruo
žai tilpo vakar dienos “Laisvėje”).

Tai Ištikrųjų Buvo Istorinis 
Suvažiavimas!

Mes gavome “The CIO News” — In
dustrinių Organizacijų Kongreso orga
ną (iš lapkr. 16 d.), kuriame telpa vi
sos kalbos ir svarbesnės rezoliucijos, pa
reikštos neseniai įvykusiame CI0 Suva
žiavime Bostone. Jame telpa pilnas su
važiavimo aprašymas, pilnas atvaizdas. 
Tai iš tikrųjų yra kuo pasidžiaugti!

Kai palygini CIO suvažiavimą su prieš 
kiek laiko įvykusiu Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimu (įvykusiu Ka
nadoj), tuojau pamatai, kad CIO stovi 
visa galva aukščiau už ADF.

Šis suvažiavimas atvirai ir griežtai 
pasisakė už rėmimą karo pastangų. Jis 
griežtai ragino Amerikos vyriausybę 
jungti kiekvieną šalies pajėgos unciją 
vienam ir didžiausiajam tikslui, — ka
rui laimėti, fašizmui sumušti. Suvažia
vimas, podraug, pabrėžė, kad visuose at- 
sakomingesniuose krašto žygiuose būtų 
reprezentuojami ir darbininkai; jeigu jie 
neša atsakomybę fronte, fabrikuose ir 
farmose, tai jie privalo turėt balsą ir 
atsakingose įstaigose, kur yra liečiamas 
žmogaus jėgos mobilizavimas.

Labai gražiai ir teisingai suvažiavi
mas pasisakė dėl tarptautinės darbinin
kų vienybės. Turime atsiminti, kad jau 
prieš tūlą laiką Tarybų Sąjungos ir An
glijos darbo unijos sudarė vienybę ka
rui laimėti ir taikai užtikrinti. Tarybų 
ir anglų darbininkai po to kreipėsi prie 
Amerikos darbininkų, kad ir šie prisidė- 
tų prie bendro veiksmo, prie sudarymo 
tarptautinio solidarumo visų trijų kraš
tų organizuotuose darbininkuose. Deja, 
Amerikos Darbo Federacija tąjį-pasiūly
mą atmetė. Fedęracijoje buvo pravesta 
tokia politika: girdi, tegu Anglijos dar
bo unijos tarpininkauja tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos Darbo unijų, o Ame
rikos Darbo Federacija tarpininkaus 
tarp Anglijos ir Amerikos CIO ir Gele
žinkeliečių Brolijų.

Tokį “gudrų” Federacijos lyderių su
manymą CIO suvažiavimas griežtai at
metė. Jis pasisakė už tokią vienybę, ko

štai už ką mes dėkavosime Padėkavonės Dieną!...

Kaip Aš Rinkau Sovietam 
Pasveikinimus

Stebėtinai daug pasikeitė 
būdas ir samprotavimas pas 
amerikiečius per šituos pus
antrų metų pasaulinio karo. 
Nekalbant jau apie dirbančią 
liaudį, bet ir vidurinė klasė ir 
net patys stambiausi turčiai— 
milijonieriai, šiandien kitaip 
protauja ir iš jų galvų dingo 
neapykanta prieš Sovietų Są
jungą ir jos tvarką. Dar jie di
džiuojasi Sovietų žmonių nar
sumu, kaip labiausiai pasišven
tusiais, narsiausiais kovotojais, 
gynėjai savo šalies, savo namų 
ir visos žmonijos nuo vokiečių, 
barbarų vergijos.

Kada lapkričio 10 lietuvių 
komitetas prisiuntė man So
vietam pasveikinimus rinkti 
blanką (scrolls), ir atdaręs 
voką perskaičiau tą gražią po- 
pierėlę, įsižiūrėjau į tą trijų 
šeimos širdį veriantį paveiks
lą, kur viduryj stovi moteris, 
o gal duktė šu durklu vienoj 
rankoj ir granata kitoj, šonuo
se tėvas su sūnum, šautuvus 
nukreipę į priešą. Tai sujudi
nantis Sovietų Sąjungos šeimų 
vaizdas.

Dar mano akis nupuolė ant 
auksinio pečėčio, su dviem 
raudonais raiščiais žemyn, 
kas žiūrėtojui teikia to popie
rėlio didelę vertę. Toliau per
skaitęs atsišaukimą mūsų ko
miteto, kur prašo pasidarbuo
ti, parinkti pasveikinimų, pa
ėmiau vėl tą blanką — žiūriu 
į ją ir jaučiu, krūtinė kaista, 
kaista, lyg ten kas būt ugnelę 
sukūręs. Ir per širdį ėmė ban
guoti gailesčio ir paguodos 
vilnis, tiem žmonėm, kurie nie
ko nekalti, o taip daUg šian
dien turi nukentėti!

Aš pasidarbuot labai norė
čiau, bet kaip, kur pradėti? 
Viena man bėda, mielas drau
ge, kad aš esu pusėtinai kur
čias, ir sunku susikalbėti su 
žmonėmis. Antra, mūsų mies
telyj visai nėra lietuvių, kur 
galima būt nueiti. O pas sve
timtaučius eiti su lietuviška 
blanka nieko nelaimėsi!

Bet kai žemiau matysite, tai 
mano buvo klaida. Jau aš 
“Laisvėj” esu rašęs, kad šis 
miestelis yra apgyventas tur
čiais. Bet kur gyvena turtin
giausi, ten taip pat gyvena ir 
vargingiausi ir jei nebus pa-: 
starųjų, tai nebus nei turčių. 
Maniau blanką grąžinti tik 
parašęs savo auką. Bet padėt 
Sovietam labai noriu! Dėl to 
krūtinėj ugnelė dar labiau už
siliepsnojo ir pasiryžau atlik
ti tą pareigą.

Manau sau: juk keli net ir 
dideli fišės mane pažino, rei
kia bandyti. O kad būtų ge
resnės pasekmės, tai ant blan
kūs pirmiausia parašiau savo 
pavardę, antrašą ir auką: 25

dolerius, draugutės 15 dol. ir 
10 dol. mergaitės.

Iš namų išėjau su mergaite 
lyg ko bijodamas, nedrąsus. 
Bet ėjome tiesiai pas patį 
stambiausi — “karalių” mies
telyje, nelabai toli nuo mūsų, 
kuris per su virš 20 metų išbu
vo Connecticut valstijos advo
katu—“State Attorney” ir tik 
pernai perleido tą džiabą sa
vo jaunesniam sūnui. Daug aš 
buvau girdėjęs apie šį poną 
nuo vietinių žmonių, kaipo 
žiaurūną link biedniokų, kad 
šitie bijodavo artyn prieiti 
prie jo palociaus. Todėl ir nu
tariau išbandyt šį poną, ir pa
prašyt aukos Sovietų Sąjungai 
pasveikinti. Ir jei laimėsim, tai 
leisimės ir pas kitus, nes jo 
parašas daug reiškia. Priėjus 
prie gerai apšviestų durų, dre
bančia ranka paspaudžiau 
knypkį. Neužilgo durys atsivė
rė ir pasirodė negrė tarnaitė. 
Paaiškinus dalyką, ji sako, po
nas valgo vakarienę. Pakvietė 
į vidų, liepė palaukti. Bet vos 
mums atsisėdus, ateina ir pats 
ponas, gerokai nusenęs — vei
das raukšlėtas, galva, kurią 
pamatęs drebėjo ne tik pa
prastas žmogelis, bet ir advo
katai, kurie su juomi turėjo 
reikalų teismuose, • dabar jau 
plika, tik aplink dar kuokš
tai užsilikę rudų, plaukų.

Aš atsistojau, padaviau jam 
mėlyną korčiukę, kuri buvo 
prie blankos. Paskui iškleidęs, 
padėjau ant deskos ir pačią 
blanką. Atydžjai tėmįjau po
ną. Bet jokios žymės neapy
kantos jo veide nei akyse ne
pastebėjau. O kada jis baigė 
skaityt korčiukę, ir paėmęs 
peržiūrėjo blanką, nusišypsojo 
ir sako: Aš jau daug aukavau 
Sovietų Rusijai mieste, bet dar 
aukosiu, nes jie gerai kariauja 
už mus visus. Paėmęs plunks
ną pasirašė, išsitraukė iš ki- 
šeniaus gražią piniginę, išėmė 
5 dolerius ir padavė man. O 
mums su džiaugsmu teko tik 
padėkoti jam.

Dabar laimėję pirmą supri- 
zą, sakau, einame, vaikeli, ii’ 
pas sūnų, kurio stuba čia pat 
netoli tėvo. šis yra teisėjas 
mūsų miesto. Mergaitė traukia 
mane už rankos, sako — pa
pe, čia neikime, nieko negau- 
sim, aš buvau dieną, tarnaitė 
sakė kad ponia perdaug “bi- 
zį”. Tas nieko, sakau, aš jį 
pažįstu, eik tu ten, o aš vienas 
pas jį nueisiu. Ir vos man pa
spaudus knypkį, pats teisėjas 
atidarė duris ir liepė eit į vi
dų. Padaviau jam korčiukę, 
jis perskaitęs ir pažiūrėjęs į 
blanką, su šypsą, kaip ir tė
vas, parašė 5 dolerius.

Iš kitų gavome po du, po

kią siūlo Tąrybų Sąjungos ir Anglijos 
darbo unijos, būtent: visų trijų kraštų 
darbo unijos susivienija, sudaro “bendrą 
frontą” karinėms pastangoms remti ir 
karui laimėti.

CIO suvažiavimas pasisakė už suvieni
jimą Amerikos darbo unijų. į vieną cen

Kas Iš Tikro Dedasi 
Ispanijoje?

Politinė ir visuomenės 
būklė Ispanijoje yra skir
tinga, negu paprastai girdi
me per radiją ir skaitome 
komercinėje spaudoje.

Patikimi bevielinio tele
grafo pranešimai iš Euro
pos, gauti N. Y. Daily Wor- 
kerio, neigia klaidinančias 
“žinias” daugumoje papras
tų laikraščių apie Ispanijos 
diktatoriaus Franko politi
ką.

Tie laikraščiai paskutinė
mis dienomis, pavydžiui, 
skelbė, būk generolas Fran
ko neduosiąs Ispanijoje na
ciams orlaivių ir karinių 
laivų stovyklų ir būk jis 
ruošiasi atremt vokiečių į- 
siveržimą, girdi, lygiai kaip 
ir Jungtinių Tautų.

O kaip iš tikrųjų yra? 
Franko bendradarbiavo ir 
bendradarbiauja su fašistų 
Ašim visą laiką po to, kai 
Hitlerio-Mussolinio ir pa
ties Franko gaujos krau
juose paskandino Ispanijos 
Respubliką.
ŽMONĖS PRIEŠ HITLERĮ 

IR FRANKO
Minimi pranešimai taip 

pat sako, kad Ispanijos 
žmonės yra ryškiai nusitei
kę prieš Hitlerį ir Franko 
ir labai nenorėtų kariaut už 
fašistų Ašį. Ispanų liaudis 
neapkenčia nacių, italų 
juodmarškinių ir pačios Is
panijos fašistų-falangistų.

Nuo pat savo įsigalėjimo 
iki pat šiol falangistai ma
siniai žudė ir tebežudo vi
sus tuos ispanus, kurie ne
sutinka su Ašies „naująja 
santvarka.”

Ispanų fašistai-falangis- 
tai turi savo uniformas, bet 
jie bijo pasirodyt gatvėse 
su tomis uniformomis. Jie 
žino, kaip karčiai ir kerš
tingai žmonės nusistatę 
prieš juos.
Iš AMERIKOS GAUNA
MAS MAISTAS ATIDUO

DAMAS NACIAMS
šalia kitko, ispanus kan-

vieną. Kitą dieną apėjome 
daug stubų, kitame šone mies
telio, ir nors tokios laimės jau 
neturėjome, bet nei vienas ne
atsisakė. Tik pas vieną užėjus 
ir jam skaitant korčiukę, per 
jo veidą blykstelėjo neapy
kantos kibirkštis. Bet blankoj 
pamatęs savo kolegų vardus, 
sumurmėjo A-a. A-a. Ir jis pa
rašė dolerį.

Aš manydamas Sovietam 
daugiau gauti paramos, ėjau 
tik pas turčius. Ir nore neap
sirikau, bet ne pas visus ga
vau, kiek tikėjausi. Mat aš ži
nojau tokių keletą, kurie jau 
visai seni bevaikiai, o turto tu
ri gana daug ir nuo jų tikėjau
si gauti mažiausia po penkinę. 
Deja, gavome tik po vieną do
lerį, išskiriant pirmojo antrą 
sūnų, “State Attorney”, kuris] 
davė tris ir pasakė, kad būti 
davęs daugiau, “bet šiandien i 
neturiu pinigų.”

Ant pabaigos ve ką turiu 
pasakyti: Jeigu prieš pusantrų 
metų būtų kas išdrįsęs su tuo 
pačiu reikalu klabinti šitų po
nų duris, tai tokį kolektorių 
būt šluota pavaišinę. Bet da
bar nuo jų surinkau 32 dole
riu ir nuo savęs pridėjome 
$50. Viso lietuvių komitetui su 
blanka pasiunčiau čekį 82 do
lerių.

• Susninkų Jurgis.

kiną badas, nežiūrint to, 
kad iš šiaurių ir Pietų 
Amerikos yra Ispanijon 
įgabenama daugybe kviečių 
ir kitų maisto reikmenų.

žymėtina, jog dar nieka
da pirmiau nebuvo įvežama 
tokie dideli daugiai maisto 
produktų iš amerikinių kra
štų į Ispaniją, kaip pasku
tiniais laikais. Bet Ispanijos 
gyventojai negauna to mai
sto. Jis visas tuojau su
kraunamas į laivus, trauki
nius ir trokus ir vežamas 
naciams.
ISPANŲ DAUGUOMENĖ 
NORI ANTRO FRONTO

Badas yra nuolatinė Is
panijos žmonių kalba. Kitas 
dalykas, apie kurį jie dau
giausiai kalbasi, tai antro 
fronto atidarymas prieš fa
šistus Europoje. Jie laukia, 
kad Jungtinės Tautos išlai
svintų juos iš Hitlerio- 
Franko jungo kančių. ,

Ispanai dažnai ir viešai 
kalbasi, jog kai talkininkų 
armijos atvyks Ispanijon, 

tai kiekvienas jų kareivis 
turėtų atsinešt po du šau
tuvus — vieną sau, o kitą 
ispanui kovoti prieš fašis
tus.

NACIAI ĮSITVIRTINA 
ISPAN. PAJŪRIUOSE
Pranešama, kad naciai 

pasistatė karinius apsigyni
mo įrengimus Ispanijos pa
jūriais.

Franko buvo pasigarsi
nęs, kad jis išlaisvinąs 
tūkstančius buvusių res
publikos kovotojų. O kam 
ir kaip jis juos “išlaisvi
no”? Nagi, jie buvo paimti 
iš koncentracijų stovyklų, 
pavadinti “darbo batalio
nais” ir nuvaryti statyt ka
rinius tiltus ir vieškelius, 
ypač šiaurinėje Ispanijoje.

Ispanijos pajūriuose yra 
daug nacių. Pavyzdžiui, Ko- 
runoje, jie užėmė du di
džiausius trobesius Santa 
Margarita gatvėje. Tuos 
trobesius jie pavertė savo 
radijo stotimis ir veikimo 
centrais prieš amerikiečius 
ir anglus.

VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ 
STOVYKLOS IR SUBMA- 

RINAI ISPANIJOJ
Tame pačiame Korunos 

mieste važinėja didžiuliai 
kariniai hitlerininkų trokai 
su radijo kiaušytuvais, tč- 
mydami, ar nesiartina tal
kininkų orlaiviai bei kari
niai laivai.

Ispanijos provincijoj Ga
licijoj naciai turi kelias sa
vo submarinų ir orlaivių 
stovyklas.

Ar dar ne aišku, katroj 
pusėj stovi Franko falangi- 
stų - fašistų valdžia? Užtat 
Ispanijos žmonės yra prie
šingi tai valdžiai ir jos už- 
giriamiems kariniams na
cių pasirengimams.
ŽMONĖS LAUKIA LAIS

VINTŲJŲ
Ispanų liaudis laukia, 

kad Jungtinių Tautų armi
jos greičiau atvyktų, kaipo 
laisvinto jos. Ispanijos dau- 
guomenė yra pasiryžus iš
vien su talkininkais eit ko
von prieš Hitlerio pastum- 
dėlį Franko.

SUIRUTĖ IR MŪŠIAI

trą, už laisvę Indijai, už Atlantiko Čar- 
terį.

žodžiu, šis CIO suvažiavimas buvo 
vienas svarbiausiųjų. Jis atatiko mo
mentui. Jis, taigi, išreiškė organizuotų 
Amerikos darbininkų dvasią ir troški
mus.

REAKCININKŲ TARPE
Pačių reakcininkų eilėse

Ispanijoj verda pjovynės.
Bilbao ir kituose miestuose 
neseniai įvyko atviri gink
luoti susikirtimai tarp Re-

(Pabaiga 5-tame pusi.)



Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgi 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Trečiai., lapkričio žš, 1942 *' * ">»i,'*1" ■'Jr— ~ a'Wl|C!**nMMW*i 
freČias rnsiapis

MOTH Dabar eina dienraščio Laisvės vajus ga
vimui nauju skaitytojų. Jeigu norite, kad 
jūsų draugai būtų išlaisvinti nuo pronaciš- 
kos propagandos, kad padėtų pergalėt 
fašizmą, užrašykit jiems Laisvę.

Pionierės Reginos Laiškas 
l evams ir Broliams

Lietuvoje
Laiškas Reginos Gasiūnaitės, mažametės pabėgėlės iš 

Lietuvos nuo hitlerizmo Į Sovietų Sąjungą, alsuojąs mei
le savo mamytei ir tėvų kraštui, atmuša visus smetoni- 
ninkų melus apie Sovietų Sąjungon “išvežtų ir Sibire 
kankinamų” sąrašus. Mažytės Reginos laiškas nepasiekė 
jos mamytės, kaip kad mūsų laiškai nepasiekia nacių pa
vergtoj Lietuvoj pasilikusių tėvų ir giminių, bet pasiekė 
mus amerikiečius lietuvius. Perskaitę paduokite ir ki
tiems. — Sk. Ved.

Vieną saulėtą sekmadie
nio rytą tu, brangioji ma
myte, rengei mus pirmą 
kartą savo gyvenime va- i 
žiuoti į stovyklą. Tu supy
nei kasas sesutei Janinai, 
aprengei broliuką Albertą 
ir Vytautą. Pavalgėm ir iš
ėjome. Atsimenu, kai dar 
šuo Liuksas, kuri neleisda
vo svetimiems žmonėms 
praeiti pro kiemą, palydėjo 
mus iki kiemo vaitų ir, lyg 
ką nujausdamas, ilgai i 
mus žiūrėjo, gailiai vizgin
damas uodegą. Laukėm au
tobuso. Kai atvažiavo, mes 
su tavim pasibučiavom pas
kutinį kartą ir išvažiavom. 
Ar atsimeni, brangi mamy
te, kai tu man pažadėjai 
tada atsiųsti tą mėlyną pal
tą ir ružavą suknelę, kurie 
dar buvo nepasiūti?

Bet viskas pražuvo. Ne-i 
bepini tu sesutei gelsvų ka
sų, nebeglamonėji broliuko 1 
ir manęs.

Bet tu, brangi mamyte, 
nenusimink, neverk, mes, 
esame gyvi ir sveiki. Gyve
nam toli nuo jūsų, Tarybų 
Sąjungoje, Debioso vaikų | 
name. Namas labai gražus, i 
aplink pušynas. Einame 
uogauti, grybauti; renkam 
vaistažoles sužeistiems rau
donarmiečiams. . Einam į 
teatrą, į kiną. Mokslo irgi 
nepamirštam. Aš perėjau į 
septintą klasę ketvertukais Į 
ir penketukais. Janina per
ėjo į trečią klasę vienais 
penketukais ir gavo pagyri- į 
mo lapą. Albertas ir Vy
tautas taip pat gerai moko-1 
si. Mums čia gera gyventi. 
Tarybų valdžia mus moko, 
auklėja ir viskuo aprūpina. 
Tik mes labai jūsų pasiilgo
me.

Brangioji mamyte, ašį 
taip trokštu išgirsti iš ta
vęs nors porą žodelių. Bro-į 
liukai dažnai, dažnai mane 
klausinėja, kada mes būsim

vėl su tavim, kada vėl mes 
būsim vienoj šeimoj.

Pasakyk, mamyte, kaip 
jūs ten gyvenate? Kaip gy
vena sesutė Augutė ir Ol
ga? Aš manau, kad jos jau 
didelės. Gal jau jos pade
da tau tvarkytis, o gal ir 
pietus virti.

Ar mūsų juodmargė kar
vutė ir avytės vis tebesiga- 
no pageležinkelyje? 0 gal 
jau jų nebeturite, gal jau 
atėmė iš jūsų vokiečiai?

Kaip gyvena mano myli
mos draugės Aneliukė ir 
Zosytė? Ar tebežaliuoja jų 
sodas, kur nuolat dūzgėda
vo bičių aviliai ir obuolių 
šakos žemę siekdavo? Kaip 
gyvena mano draugė Onu
tė? Atsimenu, kaip ji savo 
kaseles augindavo.

Mielos mano mokslo 
draugės! Kad jūs žinotu
mėt, kaip aš jūsų pasiilgau! 
Bet nieko! Mes greit grįši
me.

Perduokit linkėjimus mū
sų pažįstamiems.

Dabar kol kas iki pasi
matymo! Bučiuojame jus, 
brangūs tėveliai ir draugai, 
tvirtai, tvirtai!

Jūsų Regina.

Garsi Negrė Aktorė 
Mirė Skurde

Josephine Baker, pasauli
niai paskilbus amerikone 
negrė dainininkė ir aktorė, 
kuri per arti 20 metų buvo 
Paryžiaus myletine, mirė 
spalių 12-tą, miesto ligoni
nėj, mieste Casablanca, 
Portugalijoj, kaip praneša 
Associated Negro Press.

Dainininkė buvo ne tik 
garsi, bet ir pasiturinti. Ta
čiau nacių įsibriovimas 
Franci j on nušlavė jos visą 
turtelį, jinai baigė savo gy
venimą ubagystėje ir buvo 
palaidota miesto lėšomis.

Šios trys jaunos moterys visos yra Dėdės Šamo gimi
naitės, narės Jungtinių Valstijų Armijos! Slaugių Kor- 
po, WAAC, ir J. V. Laivyno Korpo, WAVE.

Kas Tenka Matyti ir 
Girdėti Bridgeporte

Bridgeporte yra labai daug 
gerų, nuoširdžių ir veiklių mo
terų, bet čia mes neturime to
kio Moterų Kliubo, kokį turi 
Brooklyne moterys susitvėrę. 
Kažin, argi nebūt galima ir 
čia tokis kliubas suorganizuot, 
kaip Brooklyne? Atsimenu, 
kaip buvau Brooklyne ir pri
klausiau prie Moterų Kliubo, 
tad būdavo taip smagu: susi
renkam, pasikalbam, pajuo
kaujam, išsigertam arbatos su 
pyragaičiais namie gamintais; 
susineša kitos mezginius-rank- 
darbius, gaminamus dėl talki
ninkių šalių kareivių. Dides
niam būryj daugiau entuziaz
mo, didesnis paakstinimas 
veikti.

Šiuo tarpu mes Bridgeporte 
mokinamės porą nedidelių vei
kalų — “Teodolinda” ir 
“Vargšas Tadas.” Tie veikalai 
bus perstatyti 5-tą dieną gruo
džio, Lietuvių Jaunų Vyrų Sa
lėje. Smulkmeningiau apie šį 
perstatymą, veikiausiai, para
šys daugiau patyrę mūsų vei
kėjai.

Atsimenu, kai Brooklyne 
tekdavo kada vaikščioti vėlo
kai naktį, tai jau kur-ne-kur, 
bet saliūnuose (ypatingai Wil- 
liamsburge) apie 12-tą naktį 
prasideda toks dūzgimas, tary
tum bičių avilyj. Ir prie “gar
sesnio” saliūno per porą blo
kų, ypatingai nedėlių nakti
mis, žmonės negali miegoti. 
Ten dainos, žviegianti muzika, 
o kaip kada ir muštynės.

Bridgeporte daug saliūnų ir į 
saliūnai gana gražūs; atrodo, Į 
kad daro gerą biznį. Bet ne- 
dėliomis nuo 9-tos vai. vakaro 
pasidaro grabinė tyla ir sa
liūno durys užsidaro iki pa- 
nedėlio ryto. Tokie šio miesto 
įstatymai. Tur būt, kad tokie 
įstatymai būt žmonėms ant 
sveikatos, jeigu jie būtų 
Brooklyne, New Yorke ir ki
tur.

Dar vadinamos Kalėdos ga
na toli, o Bridgeport© krautu
vių langai jau apkarstyti viso
kiais žibučiais, kalėdiniais pa
puošalais. Įvairios prekės jau 
sudėta gražiuose baksiukuose 
ir pridėta prie jų paraginimai 
pirkti savo pažįstamiems ir gi
minėms kalėdines dovanas. 
Karo laikas krautuvių, išvaiz
dos nėkiek nepakeitė ir viso
kiausiu prekių yra pakanka
mai—išskiriant kavą, cukrų ir 
kai kuriuos guminius dalykus. 
Labiausiai tai krautuvių langai 
užmūryti gipsinėmis merginų 
figūromis ir visokiais merginų 
paredais. Netgi moteriškų ko
jinių čia nėra trūkumo — ypa
tingai “Rayon” ir kitokių me
džiagų.
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Sakoma, kad Bridgeportas 
vienintelis Amerikoje miestas, 
kuris sumušė rekordą pirkime 
Karo Taupymo Bonų ir Taupy
mo ženklų. Bet tai ir nestebėti
na. čia daugiau dirbtuvių, 
kaip kur kitur, ir daugelis 
žmonių neblogai uždirba. Bet 
gyvenamų namų vistiek yra 
didelis trūkumas ir gana bran
gios rendos. Laikraštyj daž
nai gali pastebėti .kambarių 
pajieškant ir už 3-4 kamba
rius siūdinant nuo $60 iki $100 
mėnesiui ir panašiai.

Bridgeporte mokyklų, ro
dos, yra nemažai, bet vakari
nių mokyklų yra viena ar dvi. 
Ir norint ją lankyti — reikia 
tolokai važinėti. Sakoma, va
karinių mokyklų yra mažai to
dėl, kad trūkumas mokytojų. 
Bet Bridgeporte bažnyčių yra 
labai daug ir daugiausiai jos

Kalėdinės Dovanos 1942 
Metais Turi Tarnauti

Pergalei
Nesiimsiu analizuoti ka

lėdinių švenčių istorijos, tų 
švenčių kilnojimosi, prie
žasties jų apsistojimo 25- 
tą dieną gruodžio, taipgi 
pradžios ir ilgo besitęsimo 
dovanomis pasikeitimo —jų 
siuntimo vieni kitiems. Vi
si žinom, kad per eilę pasta
rųjų metų kalėdinės šventės 
tapo nemielaširdingai suko- 
mercializuotos. Įvairių pre
kių garsinimui kalėdinėm 
dovanom nesigailima laiko 
nei pinigų.

Labai didelis nuošimtis 
žmonių siunčia dovanas sa
vo giminėm-draugam, turiu 
mintyje — suaugusiom, nes 
jaunuoliai, mažamečiai vai
kai paprastai patenkinami 
mažu pirkinėliu. Bet su
augę jau nepasitenkina bi
le kuom, suaugusių dova
noms išleidžiama gerokai 
pinigų.

Čia nemanau pravesti 
staigią agitaciją protesto 
prieš kalėdinių dovanų pir
kimą. šiuo tarpu mūsų ša
lis ir dauguma šalių užjū
ryje esame kare. Baisiame, 
viską naikinčiame kare. Mi
lijonai karių ir civilinių So
vietų Sąjungos gyventojų 
karžygiškai kovoja prieš 
įsiveržėlius jų šalies naikin
tojus hitlerininkus. Sovietų 
šalies kovotojai, kurių tar
pe randasi ir daug mūsų 
brolių lietuvių, pastojo ke
lią fašizmui, kuris siekė su
naikinti laisvę, kultūrą pa
sauline plotme. Mūsų šalis 
irgi vis plačiau stoja į ko
vą, kad bendrai uždavus 
galutiną smūgį Ašies gau
joms.

Šiuo taip svarbiu istori
niu momentu ir'mūsų min
tis ir veikla turi būti nu
kreipta į panaudojimą vis
ko laimėjimui karo. Tai ir 
kalėdinių dovanų pirkimas 
turi būti nukreiptas į tokią 
vagą, kad pagelbėjus mūsų 
kovotojams už demokratiją. 
Nuoširdus minties išsireiš
kimas mano geros draugės 
tuo klausimu paskatino 
mane pasidalinti ta minti
mi su Laisvės skaitytojo- 
mis-skaitytojais.

Mano draugė, po ilgoko, 
plataus pasikalbėjimo, pa- 

sušodintos gražiausiose rezi
dencijose. Bažnyčios čia įvai
rių. tikybų ir beveik visos aukš
tos, gražios ir įvairaus mode
lio. Kunigų, kiek teko patirti, 
čia trūkumo nėra.' Bendrai, 
Bridgeporte bažnyčios, sako
ma, turi labai geras įeigas ir 
yra daug duosnių žmonių.

Kalbant apie amerikoniškus 
teatrus —-, “kino,” kaip mes 
Lietuvoj vadindavom, čia 
Bridgeporte yra keletas. Pa
žymėtina dar tas, kad dauge
lis paveikslų čia ateina pir
miau, kaip New Yorke. Ir mes 
čia galime tuos paveikslus ma
tyti už 30 centų, kuomet New 
Yorko dideliuose teatruose 
mokama arti dolerio. Pavyz
džiui, dabar New Yorke, Ra
dio City teatre rodoma pa
veikslas “My Sister Eileen,” 
kurį mes čia jau matėm savai
tė atgal. Tas pats buvo su 
paveikslais: “Moscow Strikes 
Back,” “Tales of Manhattan,” 
“Seven Sweethearts” ir kitais.

Elena Baranauskiene.

reiškė tokią mintį, kurią ji
nai jau pradėjus vykinti 
gyveniman ir trokštanti, 
kad tai padarytų kiekviena 
nuoširdi, pažangi draugė 
bei draugas. Ji pasikalbė
jo su šeimos nariais, su 
draugais, kurie jai teikda
vo kalėdines dovanas, ir pa
prašė jų dovanas šiemet 
duoti pinigais, ne daiktais, 
nes jinai jai skirtas dova
nas ir savo dalį skirtą do
vanoms bendrai perduos 
Stalingrado gynėjams ir 
šios šalies kariams. Ji jau
čiasi, kad tik šiaip pasiel
gus ji smagiai pasitenkinus 
praleis šventę.

Perstačiusi man savo 
gražų atliktą darbą, susi
graudinusi, e n t uziastiškai 
pridūrė:

Ar jūs įsivaizdinat, drau
ge, koks svarbus darbas 
būt atliktas, kokia didelė, 
graži parama būt suteikta 
raudonarmiečiams ir mūsų 
šalies kariams, jeigu šimtai 
šeimynų susitartų paskirti 
šių metu kalėdines dovanas 
jiems? Juk pamislijus apie 
Sovietų šalies raudonar
miečių ir civilinių gyvento
jų pasiaukojimą, tas bai
sias karo atneštas kančias, 
ir apie mūsų šąlies jėgas, 
pasirengiančias kovai ir 
jau dalinai esančias kovoje, 
tai nusidėjimas būtų dalin
tis- keistis dovanomis, ku
rios yra jau tik pertekliaus 
dalykėliu, o ne būtinas gy
venimo reikalingumas.”

Gražus, teisingas, reika
lingas kreipti dėmesio su
manymas — aš, jį išklau
sius, pasidalinu su Laisvės 
skaitytojais. Tikiu, kad jie 
pasidalins juomi su savo 
draugais ir bandykim visi 
atlikti savo pareigą šiuo 
svarbiu kovu momentu, v v

Vargo Duktė.

Kariai Patenka į Moters 
Rankas

Nemažas būrys karių 
kempėj Roberts, Kaliforni
joj, kas savaitę patenka į 
moters rankas, bet jie to 
anaiptol nebijo ir nevengia. 
Sekretas — kempėn pribu
vo pirmutinė moteris mili- 
tariškas barberis, Earleen 
Deaton iš Oklahomos, gra
žuolė, kuri švelniai skuta ir 
į kurią yra smagu pasižiū
rėti.

Moterys Pastojo Kelią 
Kainų Kėlimui

Schenectady darbininkų 
šeimininkės, unijai pagal
binės organizacijos narės 
apsižiūrėjo, kad vieno pa
vadinimo moteriški apati
niai drabužiai visai pražu
vo iš turgaus. Joms pasa
kyta, kad tokių nebegami- 
na. Vienok jos surado vi
sai tokių pat, bet tik kito
kiu pavadinimu ir daug 
aukštesnėmis kairiomis. 
Moterys padavė skundą vy
riausybės įstaigai.

Iš Brooklyn© Mez
gėjų Veiklos
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Lapkričio 19 d., Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkimas 
buvo skaitlingas dalyvėmis ir 
tikrai entuziastiškas. Per ge
rą valandą pirm susirinkimo 
kliubietės džiaugėsi suneštais 
dirbiniais; rodosi, toms malo

nioms jų kalboms ir visos nak
ties laiko nepakaktų. Na, ir iš 
tiesų, — kada sueina į svetai
nę virš 50 moterų, jos visos 
nuoširdžios — draugiškos; vi
sų bendra mintis — kaip dau- 
giaus pagelbėjus alijantams 
greičiau laimėti šį karą, kaip 
greičiau savo sūnus ir myli
mus sulaukt atgal namon grįž
tant, yra ko kalbėtis.

Per suvirs metų laikotarpį 
kliubietės savo darbštumu ir 
sumanumu jau išsiuntė Sovietų 
didvyriams 620 kavalkų įvai
rių megstinių, o kaip Brookly- 
no ir apylinkės visuomenei yra 
gerai žinoma, kliubietės menk
niekių negamina, jų visi paga
minti drabužiai yra šilti ir 
praktiški.

Apart megstinių, susirinki
mo dalyvės daug laiko pralei
do planavimui, kaip daugiau 
sukėlus pinigų nupirkimui ka
riškiams kalėdinių dovanėlių. 
Susirinkime paaiškėjo, jog 
vien tik iš kliubiečių šeimų jau 
randasi 56 Dėdės Šamo tarny
boje. Norima visus su kuom 
nors aplankyti — paguosti, 
idant jie žinotų, kad likusios 
namieji organizacijos narės 
jais rūpinasi.

Į kliubą įstojo d. Kulikienė, 
kuri Brooklyno pažangiai vi
suomenei per keletą metų ten 
gyvenimo, savo darbštiimu 
įvairiuose parengimuose, ge
rai yra pažįstama.

Mezgėjų komisija raporta
vo, jog mezgimas raudonar
miečiams eina sėkmingai, vil
nų kol kas dar galima gauti. 
Komisija pranešė, jog New 
Yorke liko suorganizuota len
kių moterų mezgėjų grupė. 
Draugė A. Kalvaitienė joms 
duoda mezgimo instrukcijas.

Nutarta sušaukt platų mez
gėjų susirinkimą. Į tąjį susi
rinkimą pasikviest lenkių, ru
sių ir ukrainių moterų mezgėjų 
grupes, idant arčiau su visom 
susipažinus. Susirinkimas tu
rėt su arbata ir užkandžiais.

Kariškių naudai įvykusio 
vakarėlio komisija raportavo, 
jog vakarėliui buvo sunešta 
Įvairių dovanų ir žaismės pra
ėjo gražioje nuotaikoje. Spar
čiai yra ruošiamasi prie būsi
mo kariškių naudai parengi
mo. žymiai padidinta komisi
ja tam darbui.

Draugė Dobilienė, viena iš 
gerųjų gaspadinių, kad susi
rinkimo dalyves pavaišinus, at
nešė iškepus gražų pyragą, 
bet susirinkimui vėlokai užsi
tęsus, pyragas išleista vilnų 
fondui. Laimėjo Purvėnienė.

Susirinkime raportuota, jog 
kliubietė A. Petraitienė randa
si ligoninėje. Paprašyta narės, 
kurioms laikas leidžia, ligonę 
aplankyti.

Pakelta klausimas, kad kaip 
nors suorganizavus apšvietos 
vakarus. Po platesnio apkalbė
jimo, paaiškėjus, kad daugu
ma narių yra užimtos įvairiais 
darbais, tad patarta Kliubo 
narėms lankytis kožno pirma
dienio vakarais jau esamuose 
studijavimo vakaruose, kurie 
atsibūna Laisvės’ svetainėje.

Vilnom Aukos
Nuo praeitos apyskaitos bu

vo likę $26.40. Daugiau aukų 
gauta nuo sekajnų: M. Kuli
kienė $1; ALDLD 32 kp., New 
Haven, Conn, per A. Sholiu- 
nienę $12; J. Urbonas, Brook
lyn, N. Y., $2; Mary Pechka, 
Canterbury, Conn., $2; iš
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Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

attW^KIb. ..«*■ * U,*! l’ IW w

Great Neck, N. Y., per A .Be- 
čienę $26.30. Pirmiau Laisvė
je tilpusioje iš Great Necko 
apyskaitoje, nepažymėta au
kos: H. Požarienės 50c. ir 
smulkiais surinkta buvo $1.20. 
Iš So. Brooklyn, per M. Kuli- 
kienę $7.50; S. Matulienė, Jer
sey City, per O. Čepulienę $1; 
iš Lawrence, Mass., per J. 
šleivienę ir T. Milvidienę $25; 
E. Motuzienė, Shenandoah, 
Pa., $1 ; Vincha Grozan, Cran
ford, N. J., $5; Mary Gražu- 
lienė, Cranford, N. J., $2; Ve
ronica Rupšaitis, Maspeth, N. 
Y., per K. Petlitzkienę, $2; 
Grubis, Brooklyn, N. Y., $1.

Laike Moterų Kliubo vaka
rėlio, prie mezgėjų stalo, per 
A. Kalvaitienę aukų gauta 
nuo: B. Mocilevičius, 50c, A. 
Zakarauskas, $1 ; Kuniavic, 
25c; žvirblis, $1: Draugas, 
95c; Kasmočienė, 25c; Griška, 
$1 ; Stupurienė, $1 ; Banaitie
nė, 50c; S.Vinikaitienė, 50c; 
Paukštienė, $1; J. Byronas, 
25c; A. Višniauskienė $1; 
Draugas 25c; Cedronienė, $1; 
Venta $1. Viso $11.45, bet pi
nigų priduota $12.45. Sąraše 
pažymėta Domicėlė šalčiunas 
ir Mary Stukas, bet, veikiau
siai, per skubumą, nepžymėta 
jų aukų suma. Kliubo susirin
kime už pyragą laimėjimui iš
leistą $1.70. Lapkričio mėnesy
je vilnų fondui įplaukų buvo 
$100.95. Vilnų pirkta už 
$80.35. Likusi suma — $51.00 
greitai bus sunaudota skirtam 
tikslui.

Megstinių Pridavė

K. Petlickienė — 15 porų, 
kojinių; A. Kalvaitienė — 4 
su rankovėmis ir 1 be ranko
vių svederį; K. Rėklienė — 4 
por. kojinių; O. Čepulienė — 
1 Su rankovėmis svederį ir 3 
šalikus; S. Kleizienė — 2 por. 
kojinių; S. Petrowski — 2 ša
likus; H. Petkevičienė — 2 su 
rankovėm svederius ir vieną 
be rankovių. Drg. H. Petkevi
čienė jau yra numezgus 14 
svederių. Anna šolomskaitė — 
1 svederį be rankovių; S. B. 
Senkevičienė ir K. šolomskie- 
nė —abi po svederį su ran
kovėmis; K. Kasmočienė — 2 
šalikus. Po vieną šaliką nu
mezgė : — Mrs. Rosenbaum, 
A. Bunkienė, V. Balkus, Aida 
Oman, F. Kazokienė, O. Ci- 
bulskienė, O. Kvietkienė, Vi- 
tartienė.

Great Necko mezgėjos pa
sidarbavo sekamai: — Miss. 
Dolly C. Werben, A. Bečienė, 
Mrs. W. H. Maher, N. Lips- 
kienė, Mrs. Harry M. Bloxom 
— visos po svederį su ranko
vėmis. Mrs. Bloxom numezgė 
ir šaliką. Mary Kupčinskas — 

•3 šalikus.
Ig. Urbonas ir A. Talandze- 

vičius padovanojo po šaliką. 
V. Balkus padovanojo šaliką.

Draugė Guzikienė padova
nojo kliubietėms gerą pundą 

'įvairiaspalvių gijų keturkam- 
• pių megstinių. Kliubietės, ap
sidžiaugusios gražia dovana, 
per tris vakarus būrys susirin
kę iš daugelio kavalkų megsti
nių pasiuvo porą su geru pa
mušalu, šiltų kaldrų — blan- 
ketų. Atnešus kaldras į susi
rinkimą narės džiaugėsi, kad 
kaip įvairūs megstiniai, taip ir 
kaldros bus graži dovana So
vietų karžygiams.

Viena iš Mezgėjų.

WORCESTERIO MOTERIMS
Mūsų Rummage Sale įvyks 

lapkričio 28-tą. Visos jį turė
kite mintyje ir prisidėkite kiek 
galite. Narė.

...... min1■■ ui....................................rniwnii ii'iiiiįįfeįįi^
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Klemenso Perjės M irtis

ANDREJUS UPITS •• •• 11 — 16 — 4? —-r 9

(Tąsa)
Tai buvo garsusis rašytojas Dode. Jis 

čia lankėsi jau trečią kartą studijuoda
mas Paryžiaus valkatų tipus, norėdamas 
įžvelgti į teisinio ir dorovinio žlugimo 
gelmes, ištirti komunarų pamišimo pra
dus ir, pagaliau, parinkti medžiagos sa
vo naujam veikalui. Apie tai jau buvo 
laikraščiuose rašoma ir išlaisvintas Pa
ryžius to veikalo nekantriai laukė.. Iki 
tol daugumai teko tenkintis filosofiškais 
anekdotais, kuriuos spausdindavo “Re
vue des deux Mondes.” Ten buvo kalba
ma apie federalistų gyvenimą aname 
pasaulyje. Savo veikalu Dode ketino su
dominti platesniuosius buržuazijos sluok
snius.

Skribėlę ir bloknotą-kairėje ir paišelį 
dešinėje rankoj laikydamas jis vaikščiojo 
po Satorijos kiemus, nesidrovėjo lįsti į 
barakus ir lenktis prie požemių lindy
nių, iš kurių sklido nepakenčiamas dvo
kimas, drugio ir gangrenos kankinamų 
žmonių dejavimas ir pamišusių juokas. 
Žandarai, komendanto vedami, vaikščio
jo ir rodinėjo įdomiausius egzempliorius. 
Juos sekė visa eilė Paryžiaus žurnalis
tų, Čia buvo gausu medžiagos sąmojin
giems feljetonams ir jumorui.

Skaudus bato spyris išbloškė poną 
Perjė iš to pasaulio, kuriame jis buvo 
giliai, giliai pagrimzdęs.

— Atsikelk! Ponai nori tave pažiūrėti.
Žandaro raudonas veidas pasitraukė, 

ir vietoje jo ponas Perjė pamatė, ilgu 
švarku apsivilkusį, suveltais plaukais ir 
barzda, truputį primerktom, maloniom 
akim poną.

— Gal tamsta malonėtum atsikelti. 
Mudu galėtume draugiškai pasikalbėti.

Gulinčiojo nė blakstienos nesukrutė
jo. Jo akių lėliukės buvo pilkai melsvos, 
kaip ledas.

— Kaip tamsta čia patekai? Aš ma
tau, kad tamsta esi iš geresnio luomo.

Tai pasakęs, jis atsigręžė pažiūrėti, 
kokį įspūdį daro likusiems žurnalistams 
jo gabumai pažinti žmogų. Po to jis 
kreipėsi į komendantą:

— Pone kapitone, ar jis visuomet toks 
užsispyręs ?

Komendantas Obra norėjo parodyti, 
kad jis kalinius pažįsta neblogiau už sa
vo vaikus. Nors tikrumoj tą vyruką jis 
pirmą kartą matė.

—- O, monsieur! Tamsta negali įsivaiz
duoti, kokie jie begėdžiai. Maistą jie 
gauna puikiausią. Taip pat yra gydyto
jas, ligoninė ir vaistai. Bet jie vistiek 
nenori skirtis su savo nešvarumais. Nu
teistieji stoja prie sienos taip, tarsi iš 
ten būtų tiesiausias kelias į dangaus ka
ralystę.

— Tiesa? Tai ir aš mielai norėčiau pa
matyti. Vistik tai labai įdomu. Dode vėl 
pasilenkė prie pono Per j ės.

— Kodėl tamsta nenori kalbėti? Gal 
tamsta sergi? Tai praneškite ponui ko
mendantui, jis įsakys tamstą nuvežti 
pas gydytoją. Kodėl tamsta taip guli ant 
drėgnos žemės, juk tai labai kenkia svei
katai... Gal tamstai ko reikalinga? Gal 
aš tamstai galiu kuo padėti?

— Sakykit, kad mane išleistų. Aš nie
kuo nenusikaltau.

Rašytojas pažvelgė į komendantą ir 
nusišypsojo.

•*- To tai, brangusis, aš negaliu padaryt. 
Aišku, jūsų kaltė bus išaiškinta. Nė vie
no nekalto nenuteis. Nė vieno!... Bet gal 
aš tamstai galiu pasiūlyti cigaretę?

Kniktelėdamas atšoko sidabrinio port
sigaro viršelis, bet ponas Perjė to gal 
ir nepastebėjo, Jo akys vėl buvo užmerk
tas ir jis, atrodė, vėl buvo pagrimzdęs sa
vo keistame pasaulyje.

Staiga iš kažin kur atsirado žonaras.
— Aš jį pažįstu. Tai yra Klemensas 

Perjė, vyno ir skanėstų krautuvės savi
ninkas. Jis atidavė savo baldus maišti
ninkams barikadų statymui. Jo sūnus 
pabėgo iš kariuomenės, ir šįryt jį sušau- 
dėm.

Rašytojas tragiškai papurtė savo pa- 
sįįįašusią galvą.

— Kokia neįsivaizduojama korupcija! 
Pasiturįs pilietis, o dedatės su visokiais 
valkatomis ir žmogžudžiais. Aš esu tik
ras,, kad ir katalikas tamsta buvai ne-^ 

„blogas. Ir vis dėlto išauginai bedievį sū

nų! Griežtumo, griežtumo čia daugiau 
reikia. Palaidumas yra nusikaltimas, dėl 
kurio kenčia Prancūzija.

Ponai nuėjo toliau. Žonaras dar valan
dėlę pastovėjo, bet ponas Perjė į jį neat
kreipė nė mažiausio dėmesio. Tame pa
saulyje, kur jis dabar buvo, nebuvo vie
tos nė Žonarui, nė kuriam jų kitam.

Bet Žonaras vis dėlto pono Perjės ne
pamiršo. Sekantį rytą žandarai jį paža
dino ir nusivedė. Jis nė nemanė priešin
tis, nes jo likimas jam buvo jau net per
daug aiškus. Po to, kai jis matė savo sū
naus sušaudymą, jo gyvybė nebeturėjo 
jokios vertės,

Teismo pirmininku buvo pulkininkas 
Šarko. Ties Sedanu du prūsų ulonai jį 
kaip kiškį buvo vaikę po laukus, kol jis 
nusirito nuo žirgo ir pasislėpė po mažo 
laukų kelio tilčiuko. Dąbar, už teismo 
stalo sėdėdamas, jis keršijo už savo ne
garbę. Kasdien po du tris pasiųsdavo į 
aną pasaulį, jis ištikimai tarnavo savo 
tėvynei. Išpurtusiu veidu, rankomis krū
tinę parėmęs, jis ramiai žiūrėjo į savo 
auką. -■

Pono Perjės šis piktas žvilgsnis visai 
negąsdino. Nuostabiai drąsiai pakelta 
galva jis stovėjo tarp žandarų ir žiūrėjo 
į kuprotą sekretorių, kuris nervingai 
sklaidė popierius. Žonaras, vienintelis 
liudininkas šioje byloje, iškilmingai sto
vėjo stalo gale.

— Tamstos vardas?
Šitą sakinį pulkininkas buvo papratęs 

išrėkti griausmingu balsu. Tai išgąsdin
davo teisiamuosius. Jam neužteko vien 
tik nuteisti, jam be galo malonu būdavo 
matyti žmogų parblokštą ir sugniužusį.

Bet su ponu Perjė buvo kitaip. Jis vi
sai ramiai gūžtelėjo pečiais.

— Ten, tas kupranugaris, tikriausiai 
turi užsirašęs.

Tie, kurie išdrįso šaipytis iš teismo ir 
iš visos procedūros, būdavo patys nemė- 
giamiausi pulkininko Šarko klientai. To
kiais atvejais jis pasijusdavo išmuštas iš 
savo vaidmens ir atsidurdavo labai keb
lioj padėty.

— Pilieti, aš reikalauju pagarbos 
Prancūzijos teismui ir teisėjams.

Ponui Perjė komedija pradėjo patikti. 
Šį, paskutinį, rytą jam net jumoro atsi
rado. Jis apsidairė.

— Kur yra tas, kurį jūs vadinate pi
liečiu? Man tai negali būti taikoma. Ma
ne ir tuos kitus jūs jau pasmerkėte be 
teismo. Juk čia ne kalėjimas. Čia žvėry
nas. žvėrynas pochondriškiems Pary
žiaus ponaičiams. Šie subjektai, tur būt, 
lankė Torkvemados mokyklą?

Teismo pirmininkas dėjosi nustebęs.
— Ar gi jie su tamsta blogai elgiasi? 

Kodėl tamsta nesiskundei komendantui? 
Jūs galėjote kreiptis net į malonės ko
mitetą.

Pono Perjės žvilgsnis įsmigo į pulki
ninko veidą. Jo lūpas iškreipė paniekos 
kupina šypsena. Pulkininkas pradėjo dar 
labiau nervintis. Tokių užsispyrėlių ne
daug tebūdavo. O gal šis vyrukas visai 
nesuvokė reikalo esmės. Jis tyliai pasi
kalbėjo su dviem savo padėjėjais ir par
mojo sekretoriui.

Tas gyvulys, matyt, mokėjo puikiai ra
šyti. Ponas Perjė atydžiai klausėsi, Jam 
buvo įdomu išgirsti, ko jis sukilimo me
tu tik nebuvo pridaręs! Ir visur šis sub
jektas buvęs kartu, viską nužiūrėjęs ir 
pasižymėjęs. Vadinasi, ir tokių žmonių 
būta pasauly! O jis, ponas Perjė, to ne-' 
galėjo įsivaizduoti. Paryžiuje išgyvenęs 
penkiasdešimt dvejus metus, jis nežino
jo, kad visur tiek daug pikto, melo ir 
žiaurumo... Kaip šlykštu, kaip jam dabar 
be galo nuobodu!...

Pagaliau kaltinamasis aktas buvo per
skaitytas. Pulkininkas valandėlę žiūrėjo 
į kaltinamąjį. Bet nepastebėjęs jo veide 
nė išgąsčio, nė siaubo, nutarė viską greit 
baigti.

Liudininko Žonaro eilė. Tas, matyt, 
pripratęs ir neblogai įsipraktikavęs, gie
dojo kaip lakštingala. Kartais rankas 
susiėmęs ir į lubas žiūrėdamas, tvirtin
davo viską. Kartais, įtūžęs, rejškę savo 
nepasitenkinimą tuo, kad ir visų gerbia
mi piliečiai netenka gėdos ir garbės ir 
dedasi su teroristais, Kalbėdamas apie 
iš kariuomenės pabėgusį sūnų, jis net 
nurodė į patriotinio auklėjimo trūkumus 
ir į priemones juos pašalinti.

(Bus daugiau)

LAISVI.

Sovietų tankistai Stalingrado fronte mūšiuose prieš 
žvėriškuosius vokiečius.

metų laikotarpiu. Suprantama, 
toje peržvalgoje bus paminė
ta daugelio ratelio narių atsi- 
žymėjimai lietuviškoj scenoj, 
vaidinant stambesnius veika
lus, kaip tai: dramas, tragedi
jas, komedijas ir kitus sceniš
kus vaizdus.

Po tam buvau nuėjęs į teat
ralininkų praktikas ir mačiau, 
kaip tie mūsų dailės mylėto
jai nuoširdžiai lavinasi, idant 
tinkamai suvaidinti teatralį 
veikalą, kuris yra pašvęstas 
jubiliejiniam vakarui. Tai yra 
labai juokinga komedija 
“Trys Mylimos.” Aktoriai, ma
tyt yra pasirįžę tikrai artis

tiškai sulošti minėtą komediją.
Linkiu jiems gero pasiseki

mo.
Taipgi turėjau pasikalbėji

mą su Liuosybės Choro na
riais. Jie irgi pasižadėjo išpil
dyti koncertinę programos da
lį. Geo. Steponavičius, vietinio 
choro mokytojas skubina pri
ruošti dainininkus ir šokėjų 
grupę tam iškilmingam paren
gimui, kuris įvyks šeštadienį, 
lapkričio 28 d. Liet. Taut. Na
mo svetainėje.

Iš tų mano pasikalbėjimų 
atrodo, kad būsiantis jubilieji-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Detroit, Mich. Wilkes Barre, Pa.
" Apię * Aidiečių. Koncertą

Lapkričio 15 d. įvyko Aido 
Choro pirmas šio sezono kon
certas, ir sulig mano suprati
mo atrodė, kad koncertas bu
vo rūpestingai sutvarkytas ir 
puikiai atliktas. Koncertas 
veik visas buvo muzikalia, iš
skyrus jaunų šokikų grupę. 
Pabaigoj buvo perstatyta vie
no veiksmo veikaliukas “Fifty 
-Fifty,” suloštas labai gerai 
per Aido Choro jaunuolius. 
Girdėjau, kad veikaliuką su- 
mokino jaunuolė Aida Limins- 
kiūtė. Tai verta pagyrimo už 
gerai atliktą darbą.

Koncertą išpildė net ketu
rios grupės dainininkų arba 
keturi chorai. Aido Choras 
nors jau ne sykį girdėtas dai
nas dainavo, bet sudainavo la
bai armoningai per du sykiu. 
Merginų grupė šį sykį nesuda
rė didelio įspūdžio, bet jos 
matosi gerai mokinamos nau
jų dainų per draugę Stellą 
Smitrevičienę.

Moterų Choras kaip visados, 
taip ir šį sykį gražiai, armo
ningai sudainavo.

Šį sykį man geriausia patiko 
aidiečių vyrų choras. Dainavo 
labai sutartinai ir armoningai 
tinkamas dainas. Viena iš visų 
dainų publikai geriausia pati
ko, tai “Riaumok, Dundėk,” 
Raudonosios Armijos daina, 
net daugelis norėjo, kad ta 
daina būtų pakartota antru 
kartu.

Pertraukoj buvo suvaidinta 
satyriškas pasikalbėjimas Mi
ko su Jokubu, apie smetoni- 
ninkus ir kitus sorkininkus. 
Norykaip kuriems buvo užsto
ta ant kulnies, bet tai tikra 
tiesa. Buvo sykiu daug teisy
bės ir di-kčiai juoko.

Kiek man yra žinoma, tai 
praeityje rengėjai vis suvėluo
davo pradžią parengimo, pra
dėdavo apie valandą vėliau 
negu garsindavo. Bet šį sykį 
galima pagirti, kad pradėjo ir 
užbaigė laiku. Kada programa 
baigiasi laiku, tai esti daugiau 
ląiko žmonėms pasilinksminti 
ir rengėjams esti geresnės pa
sekmės biznio atžvilgiu.

Scenos tvarkos vedėją buvo 
adv. Stel-la Masytė. Ji dėl 
tvarkos vedimo labai tinkama 
ir sugebi trumpai ir aiškiai 
reikalus perstatyti. Todėl vįsa 
scenos tvarka buvo pagirtinai 
gera.

Koncerte dalyvavo viena so
listė ir šokikai su savo moky
toja, bet nesužinojau jų pa
vardžių. Tai gal kaš kitas apie 
tai pažymės.

Užsibaigus koncertui, teko 
sutikti ir svečių, tai draugus 
Jurgį B.roknį ir jo žmoną, ku
rie buvo atvykę iš Pontiac, Mi- 
chig. Drg. Broknis’ pora metų 
atgal buvo labai automobilio už
gautas ir ilgai sirgo ligoninėj. 
Bet dabąr jau kiek susveikęs^ 
bet c|ar sakosi neturįs pilnos 
sveikatos. Ačiū draugams, kad 
aplanko mūsų parengimus.

Alvinas.

Lapkričio 29 d. jau arti, o 
tą dieną tai bus paminėta Ly
ros Choro dviejų metų gyvavi
mo sukaktis. Bus surengtas di
delis bankietas. Prie šio ban- 
kieto jau pilnai yra prisiruoš
ta, kaip komisija sako, tai bus 
viskas kuo puikiausia.

Mūsų choro mokytoja drg. 
V. Radišauskaitė rūpinasi su
daryt gerą programą. Prie 
tam, dar bus iššaukta vienas 
kitas draugas bei draugė pa
kalbėti nors trumpai apie cho
rą, taipgi bus ir muzikos šo
kiams. O kaslink maisto, tai 
mūsų rengimo komisija visas 
ir visus užtikrina, kad būsit 
patenkinti.

Todėl prašome skaitlingai 
dalyvauti ir nevėluot, nes kaip 
tik po prakalbų, tai ir prasi
dės vakarienė. O prakalbų 
pradžia bus 4 :30 vai. Kalbės 
vienas iš dienraščio “Laisvės” 
redaktorių, drg. Antanas Bim
ba iš Brooklyn, N. Y.

Tad dar sykį prašome skait
lingai dalyvauti. Padarykim šį 
choro bankietą pasekmingu. 
Vieta visiems gerai žinoma, 
325 E. Market St.

Lyros Choro
Rengimo Komisija.

Montello, Mass.
Besiruošiant Jubiliejiniam 

Paminėjimui
Neseniai buvau sutikęs Te

atrališko Ratelio narius — iš
rinktus komisijon surengimui 
jubiliejinio apvaikščiojimo ar
ba paminėjimo trijų dešimčių 
metų sukaktuvių nuo įsteigi
mo pastovios teatralininkų 
grupės. Jie sakė, kad rengimo 
darbas yra planingai sutvar
kytas : visur plačiai garsinama 
ir jau daug įžangos tikietų iš 
anksto išpardavę . . . Taipgi 
esanti paskirta specialė komi
sija priruošimui peržvalgos iš 
Liuosybės Dailės Ratelio nu
veiktų darbų trijų dešimčių

IŠKILMINGAS JUBILIEJUS 
Teatras ir Koncertas 
Paminėjimas 30 metų Montelios

Lietuvių Teatrališko Ratelio 
Gyvavimo 

Šeštadieni

Lapkričio 28 November.
Liet. Taut. Namo Salėje

MONTELLO, MASS.
Vakaro Programa: Ratelio nariai 

suvaidins juokingą komediją — 
“TRYS MYLIMOS”; Liuosybės Dai
lės Choras, vadovybėje G. Stepona
vičiaus, išpildys koncertinę dalj pro
gramos ir jaunų mergaičių šokėjų 
grupė klasiškai’ pašoks.

Taipgi bus trumpa peržvalga 
Montelios Teatrališko Ratelio nu
veiktų dailės kultūroj darbų, 30 me
tų laikotarpio.

Po Teatro ir Koncerto bus 
šokiai prie—

STEPHEN’S ORKESTROS
Turėsime gėrimų ir užkandžių. 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 55c.
(įskaitant taksas)

Rengia Liuosybės Dailės Ratelis.

-■•■•.-„■K-..-.-,.

Del Drabužių Sovietam
Surinkus nešiotus drabužius nukentėjusiems nuo na

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

RUSSIAN WAR RELIEF WAREHOUSE
22 W, 2Ut St. New York City, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS

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.

e o • o • •

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimė 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.
o e • • ( • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • » • • > • •

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

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

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

Kaina $1.00.
• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kainą 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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PALYGINAMAI MAŽI AMERIKOS 
NUOSTOLIAI ŠIAUR. AFRIKOJ

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Dauguma minimų armijos nuostolių susidarė, be-, 

imant Graną ir Kasablanką. Tik mažai nuostolių mūsų 
kariuomenė turėjo veiksmuose ties Alžyru.

Generolas Eisenhower paskutiniame savo praneši
me sako, jog francūzai, veikdami išvien su mūsų ka
riais, bemaršuojant į Tunisiją, nukentėjo didelių nuo
stolių lapkr. 19 d.

Jungtinių Valstijų Armijos Pranešimas 248: 
ŠIAURINĖ AFRIKA

Anglų ir Jungtinių Valstijų kariuomenė rytinėje sri
tyje yra telkiama pagal planą. Susidūrimai su priešais 
ant žemės buvo maži, bet viename susikirtime paimta 
nelaisvėn 40 Ašies karių.

Talkininkų lėktuvai kovotojai darė ofensyvius žy
gius Tunisijoj ir pridengia mūsų jėgas ant žemės. Mū
sų lėktuvai kovotojai sunaikino devynis priešų orlai
vius lapkr. 19, 20 ir 21 d., šalia tų, apie kuriuos jau pir
miau pranešta. Anglijos bombanešiai atakavo priešų 
prieplaukas ir jų laivus Bizertėj.

Laivyno Pranešimas 199:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkr. 22. — Jungtinių Valstijų kariuomenes vaka
rinis sparnas Guadalcanal saloje mažų-pamažu varosi 
pirmyn, nežiūrint, kad japonai atkakliai priešinasi.

Nėra pranešimų apie jokius kitus veiksmus ant že
mės toje saloje.

Jungtinių Valstijų orlaiviai iš savo stovyklos Gua
dalcanal saloje nuolat atakavo japonų pozicijas į va
karus nuo Matanikau upės.

RAUDONOJI ARMIJA SUNAIKINO 
VIRŠ 50,000 HITLERININKU

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė ir 

tolaiu sėkmingai žygiuoja pirmyn. Priešai, stengdamie
si apstabdyt raudonarmiečių veržimąsi pirmyn, sku
biai atsiuntė savo pėstininkų ir tankų diviziją ir metė 
juos į mūšius. Įvyko žiaurios kautynės.

Mūsų tankistai prasimušė į priešų kariuomenės šoną 
ir padarė suirutę jų apsigynimuose. Sovietų pėstininkai, 
sekdami savo tankus, ėjo mūšin ir sukirto hitlerinin
kus. Mūsų kariuomenė, vydamasi priešus, užėmė ke
lias apgyventas vietas.

Viename tik sektoriuje, pagal dar nepilnus skaitme
nis, buvo užmušta daugiau kaip 4,000 priešų oficierių 
ir kareivių ir pagrobta 18 vokiečių tankų—trys pilnai 
geroje veikiančioje tvarkoje — 29 kanuolės, 40 kulka- 
svaidžių, trys amunicijos sandėliai ir kiekis kitų karo 
reikmenų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė vedė mūšius 
prieš apsuptus priešus ir, pagal pradinius skaitmenis, 
suėmė apie 2,000 priešų kareivių ir oficierių ir pagrobė 
13 tankų, 10 kanuolių, 70,000 kulkų ir daugiau kaip 
500 arklių.

Raudonarmiečiai paėmė nelaisvėn oficierių štabą 
vienos priešų divizijos.

Į pietus nuo Stalingrado sovietinė kariuomenė sėk
mingai žygiavo pirmyn ir išmušė priešus iš eilės apgy
ventų vietų. Viename tik sektoriuje dalinys mūsų ka
riuomenės, besigrumdamas pirmyn, sunaikino daugiau 
kaip 3,000 priešų kareivių ir oficierių. Buvo paimta ne
laisvėn kiekis priešų. Mūsų kovotojai pagrobė daugiau 
kaip 1,000 trokų ir kiekius kitų karinių įrengimų.

Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) mūsų kariuo
menė atmušė priešų kontr-ataką ir nušlavė dvi kuopas 
jų pėstininkų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse įvyko vietiniai svarbus 
mūšis. Viename sektoriuje priešai bandė atgriebt vie
ną aukštumą, kurią sovietiniai kariai užėmė dieną pir
miau. Mūsų kovotojai sunaikino apie kuopą hitlerinin
kų ir privertė juos pasitraukti iki pirmiau buvusių jų 
pozicijų. 1 ' ' v ** . L $1'-

Kitam sektoriuje sovietinės kariuomenės dalinys ata
kavo vokiečius ir užėmė kelis fortukus ir pavienius ap
kasus.

Didžiuliai Oro Mūšiai

šiaur. Afrika, lapkr. 24. 
— Prasideda milžiniški oro 
mūšiai tarp anglų-amerikie
čių orlaivių iš vienos pu
sės, ir vokiečių-italų oro jė
gų, iš antros. Fašistai yra 
sutelkę tūkstantį savo orlai
vių į Bizertės - Tuniso sri
tį, šiaurinėje Tunisijoje.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai neatlaidžiai bombar
duoja priešų pozicijas ir 
nuolat kertasi su jais ore.

Teigiama,* kad nebus di
delių karo veiksmų ant že
mės, kol vieni ar kiti paims 
viršų ore. Y

Londono karininkai įspė
ja, jog kova prieš fašistus 
šiaurinėje Tunisijoje bus 
sunki.

Sovietai Sunaikino Bei 
Apsupo dar Tris 

Priešų Divizijas
Maskva, • lapkr. 24. — Į 

vakarus nuo Kalač sovietų 
kariuomenė visai sunaikino 
ištisų vokiečių diviziją. Ki
tuose Stalingrado fronto 
sektoriuose ruadonarmie- 
čiai apsupo ir naikina dar 
dvi hitlerininkų divizijas. 
O divizijoj yra apie 15,000 
karių.

šiaur. Afrika, lapkr. 24.— 
Francūzų kariuomenė į ga
balus sudaužė italus, kurie 
buvo išstoję mūšin šiauri
niai - vidurinėje Tunisijoje. 
Nacių orlaiviai įnirtusiai 
gynė italus, bet veltui.

“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-:

P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 690
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 590 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 575
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearnj\

N. J..........................................  561
V. J. Stankus, Easton, Pa. .... 552 
Gco Shįmaitis, Montello, Mass. 507 
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 460 
Baltimorės Vajininkai ............... 435
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432 
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y.........................  376
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 322 
J. Burba, So. Boston, Mass........ 31S
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
J. Grybas, Norwood, Mass........ 276
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.........................   275
Gco. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 245 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 233 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 228 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 228
J. Striška, Sudbury, Canada .... 210 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 208 
J. Gavėnavičius, So. Boston...... 202

Dakar ir Franc. Vakarų 
Afrika Perėjo į Karinę

Amerikos Kontrolę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

PLOTAS, GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS IR KARO

JĖGOS •
Francūzų Vakarine Afri

ka, perėjusi į Jungtinių 
Tautų žinybą, turi 1 milio- 
ną 800 tūkstančių ketvir
tainių mylių plotą ir 15 mi- 
lionų gyventojų. Tarp jų 
yra ir senegaliečiai, kurie 
praeitame pasauliniame ka
re taip pasižymėjo mūšiuo
se prieš vokiečius.

Kovojančių Francūzų va
dai Londone skaičiuoja, jog 
Dakare ir Francūzų Vaka
rinėje Afrikoje šiuo tarpu 
esą 50 iki 60 tūkstančių 
kariuomenes, kurios ko- 
mandieriai ir tam tikra da
lis kareivių yra francūzai, 
o dauguma eilinių kareivių 
— vietiniai afrikiečiai. Ma
noma, kad ten buvo ar te
bėra ir keli šimtai Franci- 
jos tankų.
PRIEŠTARAVIMAI TARP 
ADMIROLO DARLANO 

IR PETAINO
Admirolas Darlan vardu 

maršalo Petaino, Vichy 
Francijos “galvos,” pasi
skelbė politiniu vadu visos 
Francūzų Šiaurinės ir Va
karinės Afrikos.

O Petain lapkr. 23 d. per 
radiją sekamai atsišaukė į 
Francūzų Vakarų Afrikos 
kareivius, jūreivius ir la
kūnus: “Priešinkitės, jeigu 
jūs būsite puolami. Vis tiek, 
kas atsitiktų, ištikimai vyk
dykite mano įsakymus.”

Tuo tarpu P. Laval, Vi
chy Francijos “valdžios va
das”, organizuoja neva sa
vanorių francūzų korpusą 
karui prieš talkininkus Af
rikoje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) J 

20-čiu nuoš. vokiečių daugiau 
negu visos Jungtinės Tautos, 
sudėjus krūvon.

Taip Churchillas sakė dar 
tuomet, kai nebuvo pradėtas 
dabartinis Stalingrado fronte 
ofensyvas. šiuo metu Raudo
noji Armija kloja vokiečius, 
kaip dalgis žolę.

Tai vis žinios, kuriomis 
džiaugiasi laisvę mylintieji pa
saulio žmonės. Bet fašistai ir 
visoki ancevičiniai lietuviai dėl 
to gali visiškai pasiusti.

Didžiosios Britanijos vyriau
sybėje ir vėl padaryta pakai
tų. Be kitų, Sir Stafford 
Cripps paleistas iš karinio ka
bineto ir pastatytas aviacijos 
ministeriu, — vadinasi, jis pa
žemintas.

Daugeliui atrodė, kad Staf
ford Crippso žvaigždė pradėjo 
gesti, kai jam nepavyko misi
ja Indijoje.

šias ministerijoje pakaitas 
reikią skaityti anglų valdžios 
pakrypimu į dešinę.

mo puslapio)
i M. Urba, Easton, Pa...................  188
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175 
A. Totorėljs, Hartford, Conn.... 168
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, Ill.... 132
A. Navikas, Haverhill Mass. 130 
M. Smitravičienė, Detroit, Mich. 126 
P. Buknys, Brooklyn, N. Y........ 122
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa......  118
Geo. Urban, Braddock, Pa. .......  108
H. Tamošauskiene, W. Roxbury,

Mass............................................ 104
A. Venskevičienč, 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. II.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72 
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. .. 64 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
M. Slekienė, Gardner, Mass...... 48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Šolomskas. Brooklyn, N.Y. 36 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24

Kas iš Tikro Dedasi 
Ispanijoj?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
quetų (karaliaus valdžios 
grąžinimo šalininkų) ir fa- 
langistų. Susidūrimuose 
tarp jų Navarros provinci
joj daugelis liko užmušta ir 
sužeista. Buvo atsiųsta ka
riuomenė falangistam ap
ginti, bet neapgynė, nors 
falangistai yra laikomi o- 
ficialiais armijos vadais.

Neseniai Valladolido baž
nyčioje buvo padarytas pa
sinio jimas nužudyt generolą 
Varelą, buvusį karo minis- 
terį. Nelaukdamas įsakymo 
iš sostinės Madrido, tada 
gen. Varela įsakė arės tuo t 
falangistų galvą Vallado- 
lide ir, kaip pranešama, tas 
falangistų vadas paskui 
buvo nušautas.
TALKININKAI TURĖTŲ 

NEGAIŠUOT
Ispanijos žmonių bruzdė

jimas prieš Hitlerį-Franko, 
badas, nacių įsigalėjimas, 
krizis pačiuose viešpatau
jančiuose jos sluoksniuose 
ir žmonių palankumas tal
kininkams šaukte šaukia 
Jungtines Tautas nedelst, 
bet negaišuojant įsiveržti į 
tą fašistų Ašies liogerį ir 
išlaisvint ispanus su veiklia 
pačių jų talka.

Scranton, Pa.
Svarbus Lietuvių Susirinkimas

Prie progos turiu pridurti, 
kad Scrantone bus didelės 
prakalbos lapkričio 29 d. Kal
bės Literatūros Draugijos 
centro pirmininkas A. Bimba. 
Prasidės 2 vai. dieną,. V. Meš- 
kūno svetainėj, 134 W. Mar
ket St.

Visi, kurie norėsit jo kalbą 
išgirsti, pribūkit laiku, nes toj 
pačioj dienoj draugas A. Bim
ba turi kalbėt Wilkes Barre, 
Pa., o ten turi prasidėt 4 vai. 
Wilkes Barre vieta 325 East 
Market St.

Reporteris.

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, 

Brooklyn, N. Y.

P. Šolomskas, 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

“Laisves” Administracija.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Stalingrado Naktis.

Ateinanti penktadienį, 27 d. lap
kričio* 8 vai. vak. Convention Hall, 
34th ir Spruce gatvių, jvyks “STA
LINGRAD NIGHT,” kurią rengia 
Russian War Relief, Inc. ir United 
States Treasury War Savings Staff. 
Programoje yra 19 punktų, tarp ku
rių bus judžių žvaigždės, dainininkių, 
chorų; rusų pilnutėle programa — 
chorai ir balalaikų orkestros. Bus 
valdžios pareigūnų, laivyno, orlaivy- 
no ir armijos atstovai; kongresmanų 
ir senatorių; bus karo benų. Čia par
duos karo bonus. Lietuviai pirkit 
juos ir pagelbėkit karą laimėti. — 
Sekr.

KALBĖS F. ABEKAS
Ateinantį sekmadienį, 29 d. lap

kričio, Lietuvių Salėje, 928 E. Moy- 
amensing Avė., 2-rą vai. po pietų, 
kalbės “Vilnies” redaktorius, drg. 
F. Abekas. Draugai ir draugės pa
gelbėkit išgarsyti šias prakalbas ir 
įtraukim daug žmonių. Pasaulio 
įvykiai svarbūs dėlei esamo karo, o 
apie jį reikalinga plačiau aiškinti. 
— Sekr. (277-279)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

27 d. lapkričio, 7:30 v. v., Jurginėj 
Svetainėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi būkite šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų. Kurių duoklės nemokė
tos už šiuos metus, skubinkit užsi
mokėti. — Sekr. V. J. Kasparas.

(277-278)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—U ndertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
8 (VALGYKLA IR ALINE) 8 
S Rheingold Extra Dry Alus 8
B Didelis pasirinkimas visokių 8
2 Vyną ir Degtinės 8
3 Importuotų ir Vietinių 8
2 Kasdien Turime «
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

JUOZAS ZEIDAT |
5 Savininkas 8
3 411 Grand St. Brooklyn g

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

[š senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

^sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

Įkalui esant ir 
| padidinu tokio 
’ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino
• Tel. GLenmore 5-6191

JONAS
512 Marion

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

nis dailės vakaras sutrauks 
daug žmonių į svetainę minė- 
toj dienoj. Aš pilnai tikiu, kad 
ne tik vietiniai, bet ir kitų 
miestų lietuviai norės dalyvau
ti tose iškilmėse dėlei šių 
priežasčių:

Viena, kad būsiantis pami
nėjimo vakaras bus skirtingas 
nuo kitų dailės parengimų sa
vo pobūdžiu, kaipo istorinis 
įvykis atžymėjimui trijų de
šimčių metų kultūrinio darbo 
lietuviškos scenos dirvoj.

Antra, kad minėto parengi
mo bus plati dailės programa, 
kuri susidės iš teatro, dainų ir 
šokių (liaudies šokių).

Trečia, jog visi tie lietuviai, 
kurie atsilankys j svetainę ir 
dalyvaus tose iškilmėse, galės 
užtektinai pasilinksminti tarpe 

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne 

/3O -J ^esas; --------------------------------------------------

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 į miestus

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

Tru-Ember Fuel (Jo., Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

savęs prie Stephens orkestros.
Toliau, pasikalbėjęs su ki

tais vietiniais veikėjais ir vei
kėjoms, sužinojau, kad netoli
moj ateityj įvyks keletas svar
bių parengimų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6-ta kuopa rengia prakal
bas F. A bėk ui iš Chicagos, ku
ris turės prakalbų maršrutą 
po Naująją Angliją trumpoj 
ateityj.

Liuosybės Choro nariai ren
gia koncertą ir šokius gruo
džio 12 d.

Progresyvių, Moterų Apšvie- 
tos Kliubas, kaip girdėt, ruo
šia savo specialį vakarą, kuris 
susidės iš komedijos, dainų ir 
šokių.

Iki tam laikui kliubietės 
bandysiančios perorganizuoti 
savo dainininkių grupę. Mat 
toji grupė per tūlą laiką buvo 
sustojusi turėti dainų pamo
kas. X. Kareivis.

DIREKTORIUS j: 
LAIDOTUVIŲ j:

★ ★ ★ i;
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ! 
ar naktį, greit suteiksi- <! 
me modernišką patama-z 
vimą. Patogiai ir graži’ai ,• 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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Svečias Kalbėtojas Aiškins 
Vėliausius Karo Požymius

Harringtonienė Tapo 
Išteisinta

Sovietam Pasveikinimų 
Stalai Gatvėse

Po daugelio metų nebuvimo 
Brooklyne atvyksta čionai chi- 
cagietis Fred Abekas, lietuvių 
dienraščio vidų r vakariuose 
Vilnies redaktorius. Jisai ke
lionėje iš Chicagos į rytus ap
lankė eilę stambiųjų ir ma
žesnių lietuvių kolonijų ir jose 
pasakė prakalbų. Bet ir Brook-

Brooklyne F. Abekas pasa
kys tik vienas prakalbas. Jos 
įvyks jau šio penktadienio va
karą, lapkričio 27-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama, 
teraturos 
pa.

Rengia Lietuvių Li- 
Draugijos 1-ma k Ho

svečio, taipgi kalbės
Laisvės red akto-

F. ABEKAS
lyne jo kelio dar ne galas. Jis 

• važiuos į Naująją Angliją su 
prakalbų maršrutu ir paskiau 
vėl vakarų link.

Apart 
R. Mizara, 
rius.

Kalbėtojai aiškins, kokią 
reikšmę turi atidarymas naujo 

1 fronto Afrikoje per amerikie
čių karines jėgas? Dėlko fron
tas Afrikoje dar nepripažįsta
ma svarbiausiu reikalautu ant
ru frontu ir toliau tęsiami rei
kalavimai antro fronto Euro
poje? Kokios dabar yra per
spektyvos laimėjimui karo? Jr 

, kiti svarbūs su karo laimėjimu 
,surišti klausimai bus aiškina
mi šiose prakalbose.

Visi kviečiami atsilankyti.

Mrs. Anna Harrington, 21 
metų, keturių vaikų motina, 
“džiūrės” tapo pripažinta ne
kalta dėl pašovimo savo vyro 
Aiman Harrington pereito bir
želio 23-čią, jų namuose, 1155 
Evergreen Ave., Bronx. Har- 
ringtonas nuo to mirė rugsėjo 
23 d.

.Pirm išnešimo nuosprendžio 
“džiūrė” tarėsi septynias va
landas ir 20 minučių. Susitari
mo prieita tik penktame bal
savime.

Linksmos Sutuoktuvės | Klaidos Pataisymas
Praeitą sekmadienį, lapkri

čio 22 d., ' Ona Petravičiūtė, 
gyvenanti 384 Keap St., susi
tuokė su Joseph Salovin, suo
mių tautybės, gyvenančiu 166- 
16—76th Street, Ozone Park. 
Šliūbas buvo imamas Saint 
Augustin Chapel ant Houston 
St., New Yorke.

Jaunavedžiams liudininkais 
buvo šie: vyriausiu pabroliu 
John Kmet, vyriausia pamerge 
Elena Kanaporis, jaunosios se
sutė; Frank Gallico ir Marian 
Petravičiūtė, jaunosios sesutė; 
Johanna Butvilaitė ir Victor 
Bakery Emma Kruzaitė ir Vic
tor Holvorsen; Connie Stankus 
ir Ed. LesmanaviČiūtė; Made
line Znerba ir Phil Cheggelo.

Vestuvių puotą išgėlė jau
nosios tėveliai Grand Paradise 
salėje. Svečiai vaišinosi ska
niausiais valgiais ir gėrimais 
iki vėlybos nakties. Linksmin-1 
damiesi linkėjo jaunavedžiams 
ko geriausio pasisekimo ir 
sveikatos. O vestuvių puotą 
puošė gražus tortas nuo jau
nosios sesutės Elenos.

Kai kurie net prasitarė, kad 
mes šiandien švenčiam ne tik 
vestuves, bet ir turkių dieną, 
nes tiek daug čia turkės būta.

Tarp pažįstamų ir giminių 
dalyvavo net ir iš Connecticut 
ir Pennsylvanijos valstijų. 
Taip pat buvo patėmyta ir 
jaunuoliai Dėdės Šamo unifor
mose. U.

Laisvės No. 275, pirmadie
nio laidoj, šeštame puslapyj, 
įvyko klaida straipsnelyj “Dė
koja už Malonų Draugišku
mą.” Kur kalbama apie pri
siųstas sveikinimo telegramas, 
išmesta viena gera eilutė, o 
palikta viena eilutė su klaida, 
kuri turėjo būti išimta. Tasai 
sakinys turi skaitytis šiaip:

“Sveikinimo telegramas pri
siuntė Felix ir Eurydice Ur
ban, Alex ir Elenor Urban, 
Ambraziejus ir šeima, Peter J. 
Shallins, Mr. ir Mrs. C. Men- 
savich ir Edward Pries ir šei
ma.”

Atsiprašome drg. Vilčinskų 
ir kitų dėl tos nelemtos pa
klaidos. L. Red.

Visokių Tautų Ateiviai ir 
Pabėgėliai Apvaikščioja 

Padėkų Dieną

padaryti 
taikos ir lais- 
vyrui, mote-

trijų šimtų ir

B.

Balius Neįvyks
LDS 1-mos kuopos balius 

neįvyks lapkričio (Nov.) 28 
d., kaip buvo nutarta pirmiau, 
todėl, kad šv. Jurgio Draugys
tės balius atsibus tą pačią 
diena. Bus pranešta vėliau-uua piaiicdia vciiauj 
kada bus galima gauti svetai-1 
ne. Komitetas.

! M * I

RANDAVOJIMAI _J&
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

ni. Taipgi pasirandavoja po 4 
kambarius. Renda $15 ir aukš- 
Kreipkitės po antrašais 32 Ha- 
yer St., ir 212 Moore Street, 
klyne. (277-279)

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

susirinkimas Lapkričio (Novem- 
) mėnesi nejvyks. įvyks Gruo- 

(Dec.) 9 d., 1942. — Ch. Ne
kas, sekr. (276-277)

Notice is hereby given that Crown 
erage Corp., a New York cor- 

•atlon of 440 Watkins Street, in 
Borough of Brooklyn, City and 

te of New York, has filed its 
rk “CROWN” with the 

ry of State of New York to 
used on non-alcoholic beverages 
every description. (276-277)

Kuomet pirmieji pabėgėliai 
išsėdo Plymouth Rock 1620 
metais, jie suruošė pokilį pa
dėkoms už jų išlikimą pirmais 
metais naujame ir svetimame 
pasaulyje. Pabėgėliai nuo per
sekiojimo ir netolerantiškumo 
atvyko Amerikon 
Amerika kraštu 
vės kiekvienam 
riai ir kūdikiui.

Šiandieną, už
21 m. po to pirmojo apvaikš- 
čiojimo keli šimtai pabėgėlių, 
lankančių WPA Pilietybei La
vinti Projekto klases, daugely
je centrų turėjo vieną milži
nišką Padėkų Dienos apvaikš- 
čiojimą antradienio rytą, lap
kričio 24-tą, Lenox Hill Settle
ment gimnastų salėje, 331 E. 
70th St., New Yorke. Čia iki 
smulkmenų perstatyta istoriš
kai paduotas pirmasis Padėkų 
Dienos apvaikščiojimas, taipgi 
perstatyta trumpų vaizdelių, 
pasakyta kalbų, dainuota, na, 
ir pasivaišinta. Daugelio tau
tų studentai išstojo tautiniuo
se kostiumuose, parodymui, 
kaip visokių tautų žmonės gali 
mokintis ir gyventi greta viens 
kito sutartyje, be baimės per
sekiojimo.

Pilietybei Lavinti Projekto 
klasės randasi visose žymes
nėse miesto dalyse. Jų klasių 
valandos yra keleriopos, kad 
kiekvienas galėtų susirasti 
progą lavintis. Norintieji lan
kyti tas klases apie artfcniau- 
sią mokyklą ir v a 1 a n das 
smulkmeningas informacijas 
gali gauti atsikreipę asmeniš
kai ar laišku'į 239 East llth 
St., New Yorke, arba telefonu 
GRamercy 7-1966. Klausti 
WPA Education Service Cent
ro.

<■

“Džiūrės” formanui Frede
rick P. Ryan’ui paskelbus, kad 
“Mes randame kaltinamąją 
nekalta,” tarp teisme buvusių
jų apie 75 asmenų pasigirdo 
pasitenkinimo balsąi, o teistoji 
Harringtonienė graudžiai pra
virkus puolė tėvo glėbin. Iš 
džiaugsmo verkė jos motina ir 
sesuo, kurios taipgi visą laiką 
išbuvo teismabutyje laukda
mos nuosprendžio.

Apsiraminus, šeima pradėjo 
tolimesnius planus atgavimui 
vaikų, kurie pastaruoju laiku 
buvo pas Harringtono buvusią 
auklėtoją Mrs. F. Kelly Cam- 
marata. Vaikai buvo iš Har- 
ringtonienės pareikalauti teis
mo keliu, kada sergantis Har- 
ringtonas norėjo, kad vaikai 
būtų prie jo, o Harringtonienė 
atsisakė leisti. Harringtonui 
mirus jinai vistiek negalėjo 
reikalauti vaikų, kadangi pati 
buvo po teismu ir niekas ne
žinojo, kuomi teismas baigsis.

Harringtonienės tėvas John 
Mirra pareiškė, kad jis dės 
pastangas atgauti dukters vai
kus ir bus atsakomingas jų už
laikymui. Harringtonienė sakė 
eisianti dirbti ir prisidėsianti 
prie jų užlaikymo. Kiek jinai, 
per tą trumpą gyvenimą tiek 
daug išgyvenimų 
svarų moteriškė, 
darbui tik ateitis 
čiau yra sakoma,
ras, ten surandama priemonės. 
Rūpestis vaikais ir noras pra
dėti gyvenimą iš naujo, vei
kiausia, duos ir naujų jėgų.

Harringtonienė ištekėjus už 
vyro būdama 15-kos metų ir 
jau nėščia. Per tuos kelis me
tus ji gimdė 5 kūdikius, iš ku
rių vienas tuoj po gimimo mi
rė. Kaip liudyta teisme, jinai 
buvus vyro tankiai apmušama, 
vienok protarpiais tarp tų mu
šimų, matomai, ji ir vėl jau
tėsi laiminga, kaip rodė teis
man atnešti ir skaityti josios 
laiškai ir rodyti paveikslai, 
kuriuos matydama ji gailiai 
verkė praeities.

Tragedija įvyko barnyje 
dėl $3, kuriuos Harringtonie
nė sakėsi paskolinus savo mo
tinai, kada vyras pareikalavęs 
parodyti, kur juos išleido. 
Kvotime ir teisme ji prisipaži
no vyrą pašovus, bet tikrino, 
kad jos vyras tą revolverį bu
vęs parsinešęs ir jam grąsi- 
nant, kad jis eisiąs pas jos 
motiną tuo revolveriu nešinąs 
atsiskaityti dėl tų $3, jinai bi- 
jojus, kad neįvyktų nelaimė ir 
varžytinėse atimti iš jo ir nu
slėpti tą revolverį, revolveris 
iššovęs.

Rusijai Karo Pagalbos, 
Ine., liuosnoriai darbuotojai šį 
šeštadienį ir sekmadienį, lap
kričio 28 ir 29 dienomis, išsta- 
tys virš tūkstantį stalų ant ša
ligatvių New Yorko mieste ir 
prie jų bus renkami parašai 
ant Sovietų, Sąjungos pasveiki
nimo blankų, ant kurių sveikin
tojas prie parašo aukoja $1.

Policijos k o m i s i onierius 
Lewis J. Valentine savo laiš
ke Grover Whalen’ui, “Padė
kos Rusijai Mėnesio” komite
to pirmininkui, pažadėjo savo 
departmento pilniausią koope
raciją parašų rinkėjams.

pastangas juos išvalyti ir jų 
lizdus iššluoti iš Yorkvillės.

Mitinge taipgi kalbėjo dar
bininkų, pilietinių ir militariš- 
kų įstaigų atstovai. Mrs. Eddie 
Rickenbacker maršavo galvi- 
nyje parado, kuris įvyko pirm 
mitingo, ir penkių skirtingų ti
kybų kunigai kalbėjo maldas 
iškeliant tarnybinę vėliavą.

Iš unijistų kalbėjo Rudolph 
Koehler, Kepėjų Unijos Loka- 
lo 11-to viršininkas. Taipgi 
dalyvavo unijų 1 okai-ai: elek- 
tristų, radijo, mašinistų, ofisų 
ir profesionalų darbininkų, so
cialių darbuotojų, maliorių 
ir dekoratorių, restauranų dar
bininkų. Dalyvavo ir didžioji 

.darbininkų pašai pine—1WO.
Jungtinių Valstijų Iždinės 

atstovas pranešė, kad mitinge 
parduota $38,000 vertės karo 
bonų. 
liečiu 
tetas.

liavos darbščiajam tarybinin- 
kui nebuvo permenku darbu, 
jisai rūpestingai jame dalyva
vo.

Jam pagerbti pramoga, su 
gražia programa ir šokiais, 
įvyks šio šeštadienio vakarą, 
lapkričio 28-tą, 350 Flatbush 
Ave. Extension, Brooklyne.

Kapinėse lotų savininkų do
vanomis — groteliais, urno
mis, varteliais ir kitokiais me
taliniais gražmepimis sudova- 
nota karo reikalams tūkstantis 
tonų laužo.

58-tas

Mitingą rengė Yorkvil- 
Bendras Pergalės Komi-

Hitlerio Sabotažninkas 
Jam Atnešė Nelaimę

Miesto Tarybos Narini 
Pagerbti Vakaras

IO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
• A

Mieste jau pradėjo parda
vinėti prie kalėdinių siuntinių 
lipinamas stamputes — Christ
mas Seals, už kurias surinkti 
pinigai eina džiovininkam pa
galbos draugijai.

METINIS

t

Rengia Šv. Jurgio R. K. Draugystė
Įvyks šeštadienį

Lapkričio - November 28,
Bus garsiojoje

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Prasidės 7:00 vai. vakare

turėjus, 98 
turės jėgos 

parodys, ta- 
kur yra no-

Helrųut Leiner, Vokietijoj 
gimęs, Amerikoj išgyvenęs 13 
metų, pašauktas teisman už 
pagalbą-talkinimą Hitlerio at
siųstam sabotažninkui Werner 
Thiel ir jo sėbrui John Ed
ward Kerling pereito birželio 
21-mą.

Byla svartoma prie federa- 
lio teisėjo John W. Clancy.

Leiner, 35 metų, daržinin
kas, 21-58 37th St., Astoria, 
Queens, kaip sakoma kaltini
me, savo namuose priglaudęs 
sabotažninką Thiel, su juo bu
vęs nuėjęs pas netoliese apsi
stojusį sabotažninką Kerling, 
jam iškeitęs kelis stambius 
banknotus ir suruošęs susitiki
mą su jo žmona Maria ir su 
meiluže Hedwig Engemann, 
kurios abi būsiančios liudinin
kėmis.

Jeigu bus pripažintas kaltu, 
Leiner gali būti baustas mir
timi arba mažiausia 5 metus 
kalėti. Jeigu ir išteisintų, jis 
bus laikomas belaisvėj visu 
karo laiku, kaipo pavojingas.

Progresyvių darbininkų ra
teliuose susitarta ir smarkiai i 
dirbama suruošti komunistui 
Miesto Tarybos nariui Peter 
V. Cacchione didžiulį vakarą 
pagerbimui jo nenuoalsaus 
darbo.

Cacchione, kaip žinia, ne 
vien tik kad atlieka savo pa
reigas aktyviu, kovingu daly- 
vumu Miesto Tarybos posė
džiuose, kur jis pasireiškia ne
svyruojančiu gynėju darbinin
kų ir abelnai liaudies reikalų, 
bet dar ir savo liuoslaikius pa
švenčia sakymui prakalbų dar
bininkų organizacijoms, par
davimui karo bonų ir visiems 
veiksniams už greitą h’ visuo
tiną pergalę ant fašizmo. Net 
mobilizavimas “skrepo” rink-

ĮŽANGA 45c (ĮSKAITANT TAKSUS)

ANTANAS PAVIDIS 2 ORKESTROS 
Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius.

Tad širdingai kviečiame visus lankiusius mūsų 
liūs ateiti ir prašome atsivesti naujų svečių. Tai 
puiki proga visiems smagiai pasišokti, kaip kas 
kame.

ba- 
bus 
mo-

URA! VISI Į BALIŲ!

MATEUŠAS SIMONAVICIVS j
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga W-Ji •

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

sipažinti.

Kainu Administracija Už
draudžia Kelti Kainas 
Vien Naujam Vardui

Kainų Administracija, atsi
žvelgdama į daugelio piliečių 
skundus, kad senos prekės 
dingsta, o naujos panašios se
nosioms pasirodo tik su nau
ju vardu ir su aukštesne kai
na, patvarkė, kad pakeitimas 
pavadinimo seno dalyko nau
ju neleidžia kelti ant jo kai
nų. Prasižengusieji, sako Kai
nų Administracijos viršininkai, 
bus aštriai baudžiami.

Patrijotai Užkariavo 
Bundo Tvirtumą

Pereito sekmadienio popietį 
virš trys tūkstančiai unijistų ir 
šiaip publikos susirinko New 
Yorko Yorkvillėj, 209 E. 86th 
St., į -tarnybinės vėliavos iškė
limo iškilmes. Sakoma, iš šios 
susiedijos išleista kariuome
nėn apie 21 tūkstantis vyrų.

Tas Yorkvillės kampelis 
prieš tūlą laiką buvo nacių 
bundo šturmavimo centru, kur 
visokiam priešnaciškam veiki
mui sunku buvo pasirodyti be 
pavojaus būti užpultais fašis
tiškų smogikų, kur kiekvienas 
priešnaciškas biznierius būda
vo grasinamas, kaip kad anais 
fnetais buvo terorizuojami lie
tuviai biznieriai per pronaciš- 
kų, smetonininkų ir stilsoninių 
šaiką.

Yorkvillės patrijotų mitinge 
kalbėjo majoras LaGuardia, 
kuris irgi yra Yorkvillės gy
ventojas. Jis pareiškė, kad 
Yorkvillė yra patrijotiška sek
ciją, kaip kad ir bile kuri ki
ta miesto sekcija, nežiūrint, 
kad “dar randasi keletą sus
kių bundistų.” Jis žadėjo dėti

r- .y.-.-*-,,... , ...... .. .. I . ...... ■ . I. >i H
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Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *

H-

Akiniai
UŽ $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499 Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

11... .... ''L’jg??..‘f:--------t-------- -

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

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 Barberiai

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5O4S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Maži rankpinigiai palaikys 
jams bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
!T!W r? !•!•!* rfl

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIRJ-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAHIft.— w

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •
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