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KRISLAI
Jie buvo teisingi.
Tai ką dabar padarysi?

Tikinčiųjų balsas. 
Amerikos priešai. 
Provokatoriaus rolėje.

Rašo A. BIMBA

Jau turime naują “komunistų 
suokalbį.“ O kas įdomiausia, 
kad to suokalbio promotoriu- 
mi yra ne kas kitas, kaip pats 
prezidentas Rooseveltas.

Taip teigia Hearsto spauda. 
Ji sako, kad 1928 metų rin
kimų platformoje Komunistų 
Partija reikalavo neleisti nie
kam turėti per metus daugiau 
įplaukų kaip $25,000.

Dabar, girdi, prezidentas 
Rooseveltas kaip tik taip pa
tvarkė, kad niekeno uždarbis 
neviršytų $25,000!
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SOVIETAI GRESIA SUIMT 300,000 NACIU I REPLES
AMERIKIEČIAI ATKERTA 
JAPONAM PASTIPRINI
MUS GUADALCANALE

TALKININKAI GREIT PRADĖS ŠTURMUOT 
FAŠISTUS TUNISE IR BIZERTĖJ

a

Bet ką gi tu darysi, kad jau ; ____________ .___
lavinra7upol<"uaipi1'aJestas ^ K°VOt°jai St“m'a JaP°”US At&al Guada1’ 

gyvenimam Pavyzdžiui, komu
nistai pirmutiniai reikalavo 
apdraudos nuo nedarbo. Da
bar nedarbo apdrauda yra vi
so krašto įstatymas.

Arba, pavyzdžiui, komunis
tai pirmutiniai visą žmoniją 
šaukė kovoti prieš fašizmą. 
Dabar visi prieš jį kovojame. 

Komunistai kvietė seniai su
daryti bendrą frontą Ameri
kos su Sovietų Sąjunga prieš 
fašistinius agresorius. Dabar 
ir tas jų reikalavimas viso 
mūsų krašto priimtas.

Negalima už tai kaltinti nei 
komunistų, nei prezidento, nei

canal Saloje; Laivyno Sekretorius Knox Tikisi, kad Prie
šai Bus Ten Sunaikinti ir Amerikiečiai Užims Visą Salą

visų žmonių. Tas tik parodo, sunkesnę padėtį Guadalca-

Washington. —Jungtinių grumiasi vis pirmyn į šiau- 
Valstijų laivyno sekreto-’ rius ir vakarus nuo Hen
rius Frank Knox sakė laik-1 derson orlaivių stovyklos, 
raščių atstovams, kad ame
rikiečiai užkirto jūrų kelius 
apie Guadalcanal salą taip, 
kad japonai, turbūt, nega
lės įgabent pastiprinimų 
saviškiams toje saloje.

Knox pareiškė, kad Ame
rikos kariuomenė ir mari
ninkai varo japonus į vis

kad su tais visais savo reikala
vimais arba pasiūlymais komu
nistai buvo teisingi, žmonijos 
nelaimė tiktai tame, kad jinai 
per daug ilgai neišklausė jų 
balso.

RAUDON. ARMIJA SUAR 
DE VOKIEČIU UNIJAS 
DVIEJUOSE FRONTUOSE

London. — Neužilgo an
glai ir amerikiečiai su di
džiomis armijos jėgomis 
pradės galingai šturmuot 
vokiečius ir italus Tunise 
ir Bizertėj, šiaur. Tunisi- 
joj, kaip pranešė talkininkų 
komandierius, anglų gene
rolas Anderson.

Šiuo tarpu amerikiečių ir 
anglų lėktuvai įniršusiai at
vejų atvejais bombardavo 
priešus, ir Amerikos lakū
nai nušovė žemyn 14-ką fa
šistų orlaivių, neprarasda
mi nė vieno savo lėktuvo.

Talkininku orlaiviai sunai
kino dar 5 priešų orlaivius 
ties Gabes ant žemės. Te- 
besiaučia baisūs oro mū
šiai.

Anglai ir amerikiečiai 
dar kartą atmetė atgal ei
les vokiečių dariusių ataką 
už 28 mylių į pietus nuo 
Tuniso.

Anglijos užsienių 
lu minist. Anthony 
seime pareiškė, jog 
dėl Tunisijos pasiekė 
kritišką” laipsnį.

Sovietai Sulaužė Naciu Apgulą prieš Stalingradą; Per 
Keturias Dienas Užmišė bei Suėmė 98,000 Fašistų; Tarp 

Suimtųjų Yra Trys Divizijos su Savo Generolais
Maskva, lapkr. 26. — So- kiečių linijas ir Rževo sri- 

vietų kariuomenė vakar 
Stalingrado fronte užmušė karius nuo Maskvos, 
dar 6,000 vokiečių, rumunų 
ir vengrų, nelaisvėn paėmė išmušė fašistus iš šiaurinės 
15,000 fašistų ir atėmė iš Stalingrado dalies ir suar- 
p riešų tris geležinkelio sto- dė nacių apgulos lanką apie 
tis ir aštuonias apgyventas miestą. Raudonarmiečiai 
vietas. Tik per keturias užėmė Novo-Maksimovą ir 
dienas nuo savo ofensyvo Staro-Maksimovą, 65 my- 
pradžios Raudonoji Armi- lios į pietų vakarus nuo 
ja šiame fronte užmušė ir Stalingrado. Dabar telieka 
nelaisvėn paėmė 98,000 hit- tik 30 mylių spraga tarp 
lerininkų, o sunkiai sužeidė sovietinių kovotojų, ata- 
140,000, kaip rodo specialis kuojančių priešus iš šiaur- 
Scvietų pranešimas.

reika- 
Eden 
kova

“labai

tyj, 125 mylios į šiaurva-
esančios šiaurinėje Guadal
canal salos dalyje. .

Šiuo tarpu amerikiečiai 
atakuoja priešus ypač tan
kiuose raistuose į šiaurius 
nuo tos orlaivių stovyklos.

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Knox parei
škė viltį, kad amerikiečiai 
galės sunaikinti japonų ka
rius Guadalcanal saloje ir 
užvaldyt ją visą.

Šiuo tarpu amerikiečiai 
yra užėmę 16-kos mylių il
gio ruožtą Guadalcanal© 
pajūryje, Henderson lėktų- i 
vų stovyklos srityje.

Amerikos orlaiviai karto-

SOVIETAI PAĖMĖ NELAISVĖN 51,000 
FAŠISTU; PAGROBĖ 1,300 KANUOLIŲ

krantemis iš šiaurių šono,

nale.
Laimėjus amerikiečiams 

didį laivynu mūšį prieš ja
ponus, nusilpo jūrinės prie-' 
šų jėgos toje srityje bent1 
šiuo tarpu. O amerikiečiai 
sudrūtino jūrų sargybą 
skaitlingais savo torpedlai- 
viais ir naikintuvais.

Amerikos marininkai ir tinai ir sėkmingai bombar- 
' kariuomenė veda neatlaidų i duoja japonų pozicijas ir 
j ofensvvą prieš japonus, nu- i kulkasvaidžių ugnim skina 
gali jų pasipriešinimus ir1 juos.

Judžiai turėtų būti galingas 
žmonių švietimui ir vienijimui 
įrankis. Pikta, kai pamisliji, 
kaip šis brangus įrankis pa-> 
naudojamas paniekinimui ir; 
pažeminimui keturiolikos mi
lijonų amerikiečių.

Aš turiu mintyje keturiolika 
milijonų negrų. Beveik be jo
kios išimties, visuose judžiuo- 
se juodveidžiams suteikiamos 
rolės tiktai tinginių ir žioplių. 
Todėl judžiai nuodija balt- 
veidžių žmonių protą prieš 
juodveidžius.

šitai begėdystei turėtų būti 
padarytas galas. Judžiai turė
tų traktuoti lygiai visus ame
rikiečius. Tinginių, žioplių, 
vėplų, protingų, gudrių ir ga
bių žmonių yra visose rasėse. 
Judžiai turėtų tarnauti lygiai gi ir kriminalis gaivalas.Jis 
visiems. nešvankiai pasižymėjo, pa-

—— rašydamas knygą “Out of
the Night” (Iš Nakties Iš

trūkus), kur pripasakojo ei
bes melų ir šmeižtų prieš 
Sovietų Sąjungą ir komuni
stus* apskritai. Už tai so
cialistai ir įvairūs vadinami 
liberalai labai gynė jį ir gy
rė jo knygą.

Valtin tapo suimtas pa
gal pirmiau išduotą war- 
rantą, įsakantį deportuot jį

Suimto Naciu Šnipo, Sovietų Šmeižiko 
Valtino-Krebso Kriminale Istorija

Washington. — Jungti
nių Valstijų generalis pro
kuroras Francis Biddle pra
nešė, jog tapo areštuotas 
Richard J. H. Krebs, pla
čiau žinomas slaptvardžiu 
“Jan Valtin”, suprantama, 

i kaipo nacių šnipas, bet taip-

Rusą bažnyčios galva met-1 
r o p o 1 itas Aleksejus sako : į 
“Dievas laimina visus tuos, ku
rie gina savo kraštą.“ Jis pra
šo Dievo palaiminimo Sovietų 
Sąjungos žmonėms ir vyriau
sybei.

Maskvos tikintieji žydai pa
siuntė laišką Stalinui ir sako, 
kad jie tiki, kad “Dievas su
teiks pergalę Raudonajai Ar- j 
mijai.“

Pietinių valstijų senatorius ^os priešams', gali pakenkti 
galima palyginti prie chyliga-, muSų armijai, kuri taip gar- 
nų, kurie mažumoje būdami ■ binjga-i žygiuoja pirmyn Afri- 
pavartoja prievartą nugalčji-' ke
rnui didžiumos. Karas jiems Willkie sutiko tą paragrafą

gali pakenkti

mui didžiumos. Karas jiems Willkie sutiko tą paragrafą 
nesvarbu. Jiems svarbu, kaip savo prakalbos išmesti ir iš- 
pasilaikyti galioje.

Užsispyrė jie ir sabotažo pa-i paragrafas 
gelba laimėjo. Senatas palai-, Willkie pranešė laikraščiams, 
dojo bilių, kuris reikalavo pa-j kad iš gautų jo prakalbos ko

pijų tas paragrafas būtų iš
mestas.

Vieni laikraščiai išmetė, o 
kiti pasielgė provokatoriškai 
ir tą paragrafą patalpino ir 
dar pabrėžė.

Grigaitis savo “Naujienose“ 
(lapkr. 23 d.) net editorialą 
apie tai parašė ir visą tą pa
ragrafą išvertė ir patalpino.

Vadinasi, Grigaitis susidėjo 
su provokatoriais, su sabotaž- 
ninkais. Nesiskaito su valdžios 
prašymais bei patvarkymais. 
Ką karo vadai uždraudė tal
pinti bei sakyti, tai jis tyčia 
patalpino.

naikinimo “poll tax” sistemos! 
pietuose.

Savo elgesiu jie pažemino 
visą Ameriką. Jie užkorė ma
žumos valią ant didžiumos.

“Naujienų“ redaktorius už
sidėjo naują rolę, būtent, pro
vokatoriaus.

Istorija tokia: Prieš kelias 
dienas New Yorke kalbėjo 
Willkie. Jis buvo pasirašęs sa
vo prakalbą. Jos kopiją iš 
anksto gavo karo sekretorius 
Stimsonas. Stimsonui atrodė; 
kad vienas tos prakalbos para
grafas gali patarnauti Ameri-

metė. Sakytoje prakalboje tas 
n e b e s k ambėjo.

Maskva, lapkr. 26.—Spe
cials Sovietų pranešimas 
sakė:

“Mūsų kariai į šiaur
vakarius nuo Stalingrado 
užėmė geležinkelių stotis 
Richovą, Novo-Maksimovą 

iir Staro-Maksimovą ir ap
gyventas viet:as Malo-Na- 
batovą, Biričkovą, Radio- 
novą, Bolšają Donščinską 
ir Malają Donščinską.

Bolšaja ir Mala j a Donš- 
činskų srityje tapo supliek
ta priešų tankų divizija.

Lapkr. 25 d. buvo paimta 
dar 15,000 .hitlerininkų į

nelaisvę. Viso nuo lapkr. 19 
iki 25 d. mūsų kariuomene 
suėmė 51,000 priešų. Tuo 
pačiu laikotarpiu t sovieti
niai kovotojai pagrobė 1,- 
300 įvairių kanuolių, 5,519 
trokų ir automobilių, 62 
amunicijos sandėlius ir 
daug įrengimų ir maisto, 

i Lapkr. 25 d. buvo užmušta 
Į dar apie 6,000 priešų karei-' 
vių ir oficierių.” i

Kai kur hitlerininkai mė
gino kontr-atakuot, bet 
raudonarmiečiai visur at
mušė jų kontr-atakas ir 
bloškia priešus tolyn atgal.

Sovietų pranešimas. vakarių ir pietvakarių. Su-
Sovietiniai kovotojai, žy- sijungus jiem iš dviejų šo- 

giuodami Volgos upes pa- nų, tad 300,000 hitlerininkų 
Berlyno radijas paskelbė, liktų i reples suimta Stalin- 

jog Sovietai pralaužė vo- grado ruožte.

Sovietai per 5 Pirmąsias ? 
Ofensyvo Dienas Užmušė,

į Vokietiją, bet kad šiuo ka
ro laiku negalima to pada
ryt, tai jis bus laikomas 
koncentracijos stovykloje i- 
ki karo pabaigos..

Valtin kreipėsi į valdiš
ką ateivybės komisiją, ape
liuodamas, kad ji sulaikytų 
jo areštą deportavimui. Bet 
ši komisija vienbalsiai at
metė jo apeliaciją ir pareiš
kė:

“šio ateivio rekordas ro
do, kad jis, be kitko, yra 
nusikaltęs kriminaliu už
puolimu ir kreiva priešai-' 
ka ... Jis buvo vienas iš 
žymiausių šnipų ir sabotaž- 
ninkų prieš laivus Europos 
prieplaukose. Jis jau buvo 
deportuotas iš Anglijos, 
Norvegijos ir Jungtin. Val
stijų.

“Jis yra taip pasižymėjęs 
kaipo kriminalis užpuolikas, 
intrigantas ir’išdavikas, jog 
negalima įrodyt, kad jis da
bar turėtų gerą charakterį. 
Mūsų rekordai rodo, kad jis 
yra visai nepatikimas as
muo.”

Pranešimas gi iš Wash- 
ingtono teigia, jog įsakvta 
areštuot ir koncentracijos 
stovykloj įkalint Valtiną- 
Krebsą “kaipo pavojingą 
priešą svetimtautį.”

Krebs-Valtin 1926 m. su 
revolveriu užpuolė apiplėšt 
žvda krautuvininką Morrisą 
Goldsteiną Long Beach’yje, 
Calif., ir buvo nuteistas 10 
metu kalėti. Po 39 mėnesių 
kalėjimo jis buvo paleistac 
deportavimui J Vokietiją.

1929 m. Valtin-Krebs ta
po išgabentas Vokietijon.

(Pabaiga 5-tame pusi.)

Naciai Ketina Nužudyt 
Dar 2,000,000 Žydų
Washington. — Hitleri

ninkai įvairiuose savo už
imtuose Europos kraštuose 
jau nužudė du milionus žy
dų, o iki šių metų pabaigos 
yra pasiryžę nužudyt dar 
du milionus jų. Vienas na
cių daktaras, šmirkšdamas 
neva čiepus jiem po oda, 
per valandą nunuodija po 
šimtą žydų.

Žydų vadas dr? St. S. 
Wise patiekė dokumenta
lius tų žudynių įrodymus,

Neleidžia de Gaulle’ui 
Kalbėt per Radiją

London. — Anglijos val
džia neleido per radiją kal
bėt generolui de Gaulle’ui, 
Kovojančiųjų Francūzų va
dui. Nes jis būtų kalbėjęs 
prieš tai, kad talkininkai 
pripažino admirolą Darla- 
ną vietinės civilės valdžios 
galva Šiaurinėje ir Vakari
nėje Francūzų Afrikoje. — 
Darlan tai buvęs vyriausias 
Vichy Franci j os karinių jė
gų komandierius.

LAISVĖS" VAJUS
Drg. K. Čiurlys, Bayonne, N. J., prisiuntė du naujus 

skaitytojus ir daug atnaujinimų. Jis sako: “Aš ir drg. S. 
Radušis gavome po naują skaitytoją ir prašome, kad 
visus punktus atiduotumėt drg. Žukauskienei.” Dabar 
Žukauskienė neblogai stovi punktais, bet nežinia, ką 
drg. Stripeika gali iškirsti. Jis perilgai tyli. Pamatysi
me.

J. Blažonis ir R. čiulada, Lowell, Mass., pašoko punk
tais, bet vis pasilieka dešimtoj vietoj.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., taipgi po biskį eina auk
štyn punktais. Scrantone galėtų daug geriau pasidar
buoti, nes nemažai gyvena ten lietuvių.

Manome, kad per šventes mūsų vajininkai neblogai 
pasirodys su naujais skaitytojais. Linkime jiems daug 
pasisekimo!

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

3190
2743
2462
2032
1776

1043
883
848
796
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' Sunkiai Sužeidė ir Nelais-i J 
vėn Paėmė 200,000 Priešų
Raudonarmiečiai Pagrobė 3 Milionus Kanuoliy Šovinių, 
18 Miliony Kulkų, apie 500 Tanky, 5,000 Arkliy, 1,200

Vagony ir Kalnus Kitu Karo Reikmenų;

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 25. — Sovietų Žinių Biuro praneši

mas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 24 d. tęsė ofensyvą. šiaur

vakariniame Stalingrado fronto sektoriuje mūsų ka
riuomenė pažygiavo pirmyn 40 kilometrų. Ji užėmė 
miestą Surovikino su geležinkelio stočia.

Dono upės alkūnės srityje mūsų kariuomenė pažy
giavo pirmyn šešis iki 10 kilometrų ir užėmė šias ap
gyventas vietas: Zimovskį, Kamyšinką. Bližnij-Pere-. 
kopką, Trech Ostrovianskają ir Sirotinskają.

I pietų vakarus nuo Kletskaja mes paėmėm nelais
vėn tris pirmiau apsuptas priešų divizijas su trimis jų 
generolais ir karininkų štabais.

Mūsų kariuomenė, žygiuodama iš šiaurių nuo Stalin
grado, užėmė apgyventas vietas Tomiliną, Akatovką ir 
Latašanką Volgos upės pakrantėse ir susijungė su mū
sų jėgomis ginančiomis šiaurinę Stalingrado dalį.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė nužygia
vo pirmyn 15 iki 20 kilometrų ir užėmė Sadovoje mies
tą ir apgyventas vietas Umantsevo ir Peregruznyj.

Vakarop lapkr. 24 d. nelaisvėn paimtų priešų skai
čius padidėjo dar 12,000; tai viso tuose mūšiuose suim
ta jau 36,000 priešų kareivių ir oficierių.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, per mūšius nuo lapkr. 
19 iki lapkr. 24 d. mūsų kariuomenė pagrobė šitokius 
kiekius priešų karo reikmenų: 1,164 įvairių rūšių ka- 
nuoles; 431-ną tanką, kurių dalis buvo geroje veikian
čioje tvarkoje, o dalis sužalota; 3,940 trokų; daugiau 
kaip 5,000 arklių; 3,000,000 kanuolinių šovinių, 18,000,- 
000 kulkų šautuvams ir kulkasvaidžiams ir didelius 
skaičius pėstininkų ginklų ir amunicijos, sandėlius įren
gimų, maisto ir drabužių, kurie dar tebeskaičiuojami.

Lapkr. 24 d. priešai paliko mūšių laukuose daugiau 
kaip 15,000 užmuštų savo kareivių ir oficierių.

Mūsų kariuomenė lapkr. 24 d. ir toliau vedė sėk
mingus ofensyvus nuo šiaurvakarinio ir pietinio Sta
lingrado šonų.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė ma- | 
žu-pamažu grūmėsi pirmyn ir išmušė priešus iš kelių 
tuzinų fortukų ir aptvirtintų punktų, čia buvo užmuš-

(Tąsa 5 puslapyje)
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bilių. Ir bendrai senatorius Pepperis 
šiais laikais yra žymus vyras, didelis ko
votojas už žmonių teises. Mes tikimės, 
kad naujajame kongrese šis senatorius 
ir vėl patieks panašų bilių ir vėl pradės 
griežtų kovų už jo padarymų įstatymu.

Naminis Frontas
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SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..................... $6.00
United States, six months ................... $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ................... $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ...............  $3.50
Foreign countries, per year ............ $8.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, per year ______  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... w $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Smūgis Žmonių Teisėms, Smūgis 
Mūsų Karo Pastangoms

Pagaliau dauguma senatorių “užmu- ’ 
še” bilių, mierijantį panaikinti astuonio
se pietinėse valstijose t. v. poli taksus. 
Tąjį bilių buvo patiekę senatoriai Pepper 
ir Geyer. Tasai bilius buvo perleistas 
per žemesnįjį kongreso butą, — perleis
tas milžiniška balsų dauguma. Jis būtų 
perėjęs ir senate, jei ne tam tikri par- 
lamentariški “triksai,” kuriuos tūli se
natoriai panaudojo.

Einant senato tradicijomis ir patvar
kymais, kiekvienas senatorius gali kal
bėti, kiek tik jis nori, jo kalba nėra li
mituota. Todėl, pasinaudodami šitais pa
tvarkymais, tūli pietinių valstijų sena
toriai pasiryžo “užmušti” šį bilių savo 
kalbomis arba filibusterinimu. Jie pa
siryžo kalbėti ir kalbėti, kad neprileis
ti biliaus balsuoti ir kad senatas nega
lėtų nieko kito svarstyti. ,

Tuoemt buvo pasiūlytas tiems ponams 
tokis sumanymas: apribokime kalbėji
mui laiką; jeigu nebus dviejų trečdalių 
senato narių, kurie balsuotų už apribo
jimą laiko, tuomet šis bilius bus “padė
tas į šalį.” Na, ir balsuojant šį sumany
mą, biliaus šalininkai pralaimėjo. Lai
mėjo tie ponai, kurie stovėjo prieš bi
liaus priėmimą. Kitais žodžiais, bilius 
tapo atmestas. Jis paliktas busimajam 
kongresui, kuris savo sesijas pradės lai
kyti su 1943 metais.

Ar reikia sakyti, kad šis senato žygis 
užduoda smūgį milijonams žmonių? Ar 
reikia sakyti, kad jis užduoda smūgį 
mūsų karinėms pastangoms?

Keliolika milijonų žmonių (daugiau
siai-negrų), gyvenančių pietinėse vals
tijose negalės balsuoti, kaip negalėjo iki 
šiol, nors jų vaikai yra Dėdės Šamo ar
mijoje, nors tie žmonės,—Amerikos pi
liečiai — visais galimais būdais remia 
mūsų karines pastangas.

Bet ta} ne viskas! Mūsų kraštas yra 
kare. Mūsų kraštas išgyvena didžiausį 
savo istorijoje krizį. Mes skelbiame ko
voj ą už visų žmonių laisvę, už teisę kiek
vienam žmogui išrinkti savo valdžią. 
Mes kovojame už Atlantiko Čarterį. 
Bet tuo pačiu sykiu mūsų pačių krašte 
yra milijonai negrų, kurie neturi teisės 
balsuoti, nors konstitucijoje jiems toji 
teisė suteikiama!

Fašistinės Ašies propagandistai tą vis
ką išnaudos. Jie tuojau skelbs pasau
liui: “Žiūrėkite, jie kovoja už Atlantiko 
Čarterį, bet jų pačių krašte milijonams 
žmonių atimtos teisės dalyvauti valdžios 
rinkimuose.”

Tie senatoriai, kurie balsavo už “lais
vę senatui,” balsavo už nelaisvę milijo
nams žmonių. Tie senatoriai, kurie bal
savo neva prieš prezidentą Rooseveltą, 
prieš jojo Naująją Dalybą, iš tikrųjų 
balsavo prieš brangiausius mūsų krašto 
interesus.

Tą turime atsiminti. Tą privalo ži
noti kiekvienas žmogus.

Bet tegu pietinių valstijų dvarponiai 
ir ku-klux klaniškieji valdovai nemano, 
kad su šituo jie laimėjo amžiną pergalę. 
Ne.Amerikos žmonės netylės. Jie vėl ir vėl 
kovos, kad anti-poll tax bilius būtų pri
imtas, kad milijonams negrų būtų su
teikta teisė laisvai balsuoti.

Ateis 1943 metai. Susirinks naujasis 
kongresas. Jame ir vėl kils tas pats 
klausimas. Ir vėl bus kovota prieš tuos 
įstatymus pietinėse valstijose, kurie mi
lijonus žmonių palieka beteisiais ver
gais- .

Didelis kreditas priklauso senatoriui 
Gaude Pepper’iui. Jis pats paeina iš 
Floridos, vienos pietinių valstijų, tačiau 
jis šiuo atveju puikiai kovojo už savo

“Atsakyk, Okupante, Jei 
Drįsti!. ”

Šiomis dienomis mes gavome lapelį, 
išleistą, matyt, prieš keletą mėnesių, šis 
lapelis buvo platinamas nacių okupuoto
je Lietuvoje ir jis nušviečia padėtį mūsų 
tėvų krašte. Lapelis, beje, nereikalingas 
jokių komentarų; mes jį čia paduodame 
ištisai:

PAKLAUSKIME RENTELNĄ!
Atsakyk, Okupante, Jei Drįsti!

Blogi laikai atėjo Europos tautų bu
deliui Hitleriui. Visur jį muša. Raudo
noji Armija varo jo gaujas iš tarybinių 
žemių. Jo pramonę bombarduoja anglai 
ir amerikiečiai. Okupuotuose kraštuose 
hitlerininkus muša partizanai. Ir štai 
Hitleris įsako visiems savo šunims oku
puotuose kraštuose keisti taktiką ir prie 
kirvio, kartuvių, kilpos ir kulkos pridė
ti dar šlykštų erzacinį saldainį. Todėl 
ir nusimovė Lietuvos žudikas Rentelnas 
savo budeliškas pirštines ir išsirengė į 
kelionę po Lietuvą. Jis, girdi, norįs pats 
atsakyti lietuviams į visus klausimus ir 
neaiškumus. Ką gi, jis nori atsakyti,— 
tegu atsako, jei išdrįs.

1. Atsakyk, Rentelne, kokiu būdu bro
liai ir seserys; išvežti darbams, patenka 
į frontą ir dargi į pačias pavojingiausias 
vietas? , 1

2. Tu sakai, kad mūsų broliai, išvežti 
į Vokietiją, , gerai gyvena. Tai kodėl 
Štutgarto turgavietėje nukirstos galvos 
18-kai mūsų brolių? Pasakyk, okupante, 
kiek mūsų brolių žuvo kariniuose fabri
kuose Kelne, Esene, Manheime ir kitose 
vokiečių, prąmonės įmonėse, kurios per 
pastaruosius bombardavimus sumaišytos 
su žeme? >

3. Pasakyk, okupante, kodėl Lietuvoje 
gyvenantieji tavo sėbrai, vokiškieji oku
pantai, gauna dvigubai ir trigubai dau
giau lietuviškos duonos, lietuviško svies
to, lietuviškos mėsos, negu patys Lietu
vos šeimininkai lietuviai?

4. Tu visur išgarsinai, kad priskyrei 
prie Lietuvos Ašmeną. Pasakyk, kada 
atiduosi mums Klaipėdą?

5. Tavo gaujos vadas Hitleris visuo
met sakydavo, kad vokiečių rasė yra 
vertingiausia ir turi geriausią kraują, 
kad lietuviai turi būti vokiečių ponų ver
gais. Taip parašyta Hitlerio knygoje 
“Mein Kampf.” Dabar tu kažką vapalio
ji apie “tautų draugystę.” Pasakyk, oku
pante, katras iš jųdviejų meluoja?

6. Tu giries'išvadavęs Lietuvą, tai pa
sakyk, kodėl vietoj Lietuvos respublikos 
yra “generalinė Ostlando sritis?” Pasa
kyk, kodėl tavo išlaisvintai Lietuvai val
džią skiria vokiečiai? Kodėl tavo “išlais
vinti” lietuviai patys negali sau skirti 
valdžios?

7. Tu giries išgelbėjęs lietuvių tauti
nę kultūrą, tai pasakyk, okupante, ko
dėl Ostlando radijas kalba beveik visą 
dieną vokiškai, kodėl mažėja mokyklų 
skaičius, kodėl lietuviški laikraščiai turi 
dėti vokiškus puslapius, kodėl Lietuvą 
užtvindo vokiški leidiniai, o lietuviš
kiems “nėra popierio?”

8. Tu giries išvadavęs lietuvių ūkinin
ką, tai sakyk, kodėl dvaruose jau sėdi 
vokiečiai, kam tu įvedi apyskaitos kor
teles ūkininkams, kam sudarei “Draugi
ją Rytų Krašto žemėms valdyti?” Kam 
visa tai reikalinga, jei tu neturi tikslo 
plėšti lietuvių ūkininkų ir atimti jų že
mę?

9. Tu ir tavo sėbrai jau rudenį sakėt, 
kad visiškai sumušėte rusų kariuomenę, 
kad žiemą negalit kariauti dėl šalčio ir 
sniego, kad anglai niekuomet nebus sti
presni už vokiečius ore? Tai kodėl da
bar, kada sniegas ištirpo, tu sakai, kad 
priešas dar stiprus, kad laukia didele 
kova? Kodėl dabar anglai lupa jus iš 
oro, kiek tik lenda. Kodėl jūs taip sku
biai evakuojat visus Pareinio miestus?

Tu Giriesi Norįs Atsakyti? 
ATSAKYK, OKUPANTE, JEI DRĮSTI!

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS1

....h

Padangų Inspekcija
1942 m. gruodžio 1 d. 

prasideda oficialiai privers
tina padangų inspekcijos 
programa. Tatai reiškia, 
kad nuo tos dienos, iki vė
lesnio parėdymo, kiekvie
nas “A”, “B” ar “C” gazo
lino knygutės turėtojas, tu
ri periodiškai patikrinti sa
vo automobilio padangas. 
Kas to nedarys, gali netek
ti savo gazolino skirstymo 
knygutės arba teisės gauti 
padangas.

Kas turi duoti tikrinti 
savo padangas? Visi “A”, 
“B” ir “C” gazolino skir-^ 
stymo knygučių turėtojai 
turi duoti patikrinti savo 
automobilių padangas.

Kada prasideda padangų 
inspekcijos programa? Pa
dangų tikrinimas prasideda 
1942 metų gruodžio 1 d. Du 
mėnesiai vėliau— sausio 31 
d.— kiekvienas keleivinio 
automobilio savininkas tu? 
rėš būti davęs patikrinti 
savo padangas. ■■ ; ”* -

Kaip dažnai padangos 
turi, būti tikrinamos? Jos 
turiu būti tikrinamos, regu
liariai. Žmogus; kurs patik
rins.' jūsų padangas pirmą 
karią, pasakys jums, kada 
jūs turite pribūti antram, 
trečiam ir sekamiems pa- gi, jis pataria jūos padary- 
tikrinimams. (Tikslus nu- ti ir nepasirašo formuliaro

jeiarba naujai aptraukti, 
tai yra reikalinga.

3. Pastebėti netikusį nau
dojimą padangų. Tokie 
žmonės, kurie neatsargiai 

važiuoja arba tyčia taip va
žiuoja, kad padangos dras-< 
kytųsi, kenkia visiems au
tomobilių savininkams ir 

patys sau. Tokie automobi
listai gali netekti savo ga
zolino skirstymo knygutės;

Kaip rekorduojama pa
dangų tikrinimas? Kiekvie
nas' automobilio savininkas, 
su “A,” “B” ar “C” gazoli
no knygute, turi turėti sa
vo automobilyje Padangų 
Inspekcijos Rekordavimo 
Formuliarą. Šitas fdrmulia- 
ras galima gauti iš jūsų 
Karo Kainų ir Racionavi- 
mo Įstaigų, jei jūs jo day 
nesate gavę ir jis turi būti 
visada laikomas automobi
lyje. Po kiekvieno padangų 
patikrinimo, , inspektorius 
užrašo, kada padangos tik
rintos, jis pažymi greituirib 
rekordą,, surašo visus' sęri- 
jinius numerius padangų ir 
pastebi, jei reikalinga,j ko
kius, pataisyjnus.reikia da
ryti .padangoms.' Jei jbkių 
pataisymų jie reikia < daryti 
padangoms; • ri inšpektoyius 
pasirašo formuliarą.' įBet 
jei pataisymai yra-reikąlin-

ti derlių ir pašalinti laukų 
darbininkų trukumą, šei
mininkės ėjo savanoriai 
dirbti ant farmų.

Miesto mokykloje vra ati
daryti kursai, kur mokoma 
įvairių karo laiko darbų. 
Pirkliai susidėję pristatinė
ja prekes, kad sutaupius 
gazoliną ir darbą.

Liko atidarytas bendras 
sandėlis žemės ūkio mašinų 
atsarginių dalių ir kitų 
dirbtuvėse naudojamų ma
šinų dalių. Metalo ir gumos 
laužas yra renkamas viso 
miesto ir visų gyventojų 
bendromis pastangomis. 
Plieno laužo surinkta dau
giau, kaip po 133 svarus 
ant kiekvienos gyventojo 
galvos.

Miestas taip pat daug

dirba karo bondsams ir * 
ženklams parduoti, ten ati
daryta’ darželiai, kad dau
giau maisto pagaminus; ten 
rūpinamasi riebalų ir tau
kų liekanų rinkimu, vilno
nių senų drapanų rankioji- 
mu, drabužių siuvimu, vai
kų priežiūra ir kt.

Miesto komitetas duoda 
pagelbų ir patarimus šei
moms, kurių nariai tarnau
ja ginkluotose pajėgose.

Norfolk , netūri ' didelių 
karo ! dirbtuvių“ir jis ran
dasi toli nuo mūsų tautos 
darbščiųjų industrijos cen
trų. Bet to miesto dirbtu
vės ir sandėliai dirba, kiek 
tik gali, o jo gyventojai vis- 
viena dirba karo darbų sa
vanoriai, laisvai kooperuo
dami.

Veikėjo Laiškas

tikrinimams. (Tikslus nu- ; 
statymas laiko pareina nuo tol, kol tie pataisymai- ne
to, kokią gazolino skirsty
mo knygutę jūs turite).

Kur duoti tikrinti padan
gas ? Daugelis aptarnavi
mo stočių, padangų pirklių 
ir garažų Kainų Adminis
travimo Ofiso (OPA) buvo 
paskirti jūsų mieste ar val
sčiuje, kaipo oficialios Pa
dangų Inspekcijos Stotys. 
Eikite pas vieną iš tų pa
skirtųjų, kur jūs norite. 
Žiūrėkit, kad būtų iškaba, 
kad ta įstaiga yra oficiali- 
nė Padangų Inspekcijos 
Stotis.

Kokią rolę lošia padangų 
inspektoriuj ? Padangų In
spektorius nėra jus varžan
tis pareigūnas. Jo pareiga 
yra padėti jums, kad jūs 
galėtumėt geriausiai išnau
doti jūsų padangas ir il
giausiai naudotis automo
biliu. Padangų Inspektorius 
padeda kiekvienam auto
mobilio savininkui:

1. Pastebėti reikalingą 
pataisymą, pirm negu už
leistas mažas susigadini-

mas visiškai sunaikins pa
dangą, ir nurodyti, kaip ją 
pataisyti, kad ji galėtų dar 
tarnauti.

2. Nuspręsti, ar padanga 
reikalinga naujo padengi
mo, ar reikia pakeisti. Pa
dangų Inspektorius pa
tars jums padangą pakeisti

bus padaryti.
Ar padangų inspekcija 

yra priverstina ? Taip!! I 
Jei kas neduos patikrinti 
savo padangų iki 1943'betų 
sausio 31 dienos, jis gali ne
tekti savo gazolino skirsty
mo knygutės arba teisės 
gauti padangas.

Ar padangų inspekcija 
yra apmokama? Pagal ga
liojančius parėdymus Pa
dangų Inspektorius gali im
ti už patikrinimų visų ke
turių ir vienos atsarginės 
padangų 25 centus. Jei pa
dangas reikia nuimti nuo 
rato, kad geriau jas patik
rinti, inspektorius gali imti 
už kiekviena numautų pa
danga po 50 centų.

“Laisvės” Administracijai ir 
visam štabui. Man teko matyti 
“Laisvės” No. 270 ant antro 
puslapio drg. A. Stripeikos 
reikalavimas, kad “L.” vajus 
būtų prailgintas bent iki sau
sio 5 dienos. Tad ir mes lowel- 
liečiai, kaipo dalyvautojai va
juje, pritariame šiam Stripei
kos geram sumanymui. Vajaus 
laiko prailginimas nieko mums 
nepakenks, o naiidos gali būti 
nemažai Kaip kad Stripeika 
sako, ant greitųjų, negalima 
suspėti atlankyti lietuvius. 
Kaip vajininkai, taip prenu
meratoriai visi < visur įtempti 
darbuose ir ima laiko, kol gau
ni progą pamatyti.

Todėl ir Lowellio vajininkai 
sutinkame, kąd vajus būtų 
prailgintas iki 1943 metų sau
sio 5 dienos.

Šimtai Jungtinių Valsti
jų miestų ir miestelių ro
do, kų demokratja gali pa
siekt laisvu pasiaukojimu, 
kąd'nuveikus Hitlerio pa
stangas pavergt visų pasau-

Tipingas tame darbe yra 
mažas prerijų miestas Nor
folk, Nebraskos javus au
ginančio j lygumoj. To mies
telio piliečiai pasistengė 
bendromis jėgomis padėti 
mūsų krašto karo pastan
goms.

Biznieriai ir moksleiviai 
ėjo ant farmų padėti suim-
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“Laisvės” No. 270 tilpo ko
respondencija iš Nashua, N. 
H. Pasirašo V. V. Rašo, kad 
jie išnešė protestą prieš tai, 
kad būk tai iš kitų miestų at
važiuoja agentai ir iškolektuo- 
ja prenumeratas iš senų “L.” 
skaitytojų. Tai kaip sykis tas 
protestas pataikytas mah. Tai 
dabar aš turiu pasisakyti, ko
dėl aš tokią nuodėmę papil
džiau Našvėje..

Man atrodo, kaip pereitais 
metais buvo vajus, tai tas pats 
V. V. pradėjo drg. S. Pen- 
kauskui iš Lawrence iš' senų 
prenumeratorių i š k olektuoti 
pinigus. Ir tuo laiku niekas 
per “Laisvę” nieko nepeikė.

Bet šiemet apsižiūrėjo, kad 
kas tai atvažiuoja ir juos ap
gauna, atima iš jų kostume- 
riūs.

Man rodosi, jeigu V. V. bū
tų vajininkas ir’ jeigu aš jam 
daryčiau nesmagumą per va
jų, tai jis turėtų teisę protes
tuoti. Bet kadangi V. V. nėra 
vajininkas ir nedalyvauja va
juje, tai neturėtų protestuoti 
prieš .tuos, kurie darbuojasi. 
“Laisvė” davė visiems vajinin- 
kams visų kolonijų skaitytojų 
surašus ir paskyrė dar jiems 
dovanas, kad jie padirbėtų 
diėhraščio .Įliūdai, O čia V. V. 
savo kolonijoje nenori niekam 
duoti progą tokį naudingą 
darba dirbti.

Beje, aš turiu Našvės skai
tytojų surašą ir jame nerandu 
V. :V. Reiškia, jis pats “Lais
ves”! neprenumeruoja.

Man kadaise porą metų gy
venus Našvėje, teko susipažin
ti su lietuviais. Ir kada dabar 
vajaus laiku atsilankau pas 
našviečius, jų atsinešim as lin
kui manęs yra labai draugiš
kas. Kuriuos spėjau susieiti, 
tai visi atsinaujino savo pre
numeratas ir dar vieną naują 
skaitytoją gavau, būtent, drg. 
L. Weisnį. Ir dar daugelis jų 
laukia mane, kad aš juos ma
tyčiau dienraščio reikalais. 
Ačiū, draugai našviečiai, kad 
pas jumi turiu užuojautos. O 
aš jumis aplankysiu prieš va
jaus pasibaigimą, 
nemirsiu ir galėsiu 
jumis susieiti.

PASTABOS
O kodėl tie vyrai ar moterys 

galinti vartot plunksną, nu
stojo vartoję ir dirbę literatū
rinį darbą, kada jo reikia ko 
daugiausia? Jo reikia atmušti 
fašistinei propagandai. Dau
giau reikia, kaip kelių redak
torių,' reikia jiems, redakto
riams, talkos ir daug talkos. 
Juk fašistų agentai dirba tą 
pragaištingą darbą visose lie
tuvių kolonijose, pradedant 
parapijų susirinkimais ir bai
giant smuklėmis, kliubais ir 
šiaip pasikalbėjimais. Jie agi
tuoja prieš progresą, .už fašiz
mą, prieš pažangią spaudą, 
na, ir prieš karo pastangas. 
Ypatingai kietosios anglies sri
tyse fašistai darbuojasi.

Kas pasidarė su šių vyrų 
plunksna ar popiera: J. Vilke
lio, Jur. Surdoko, J. Klevins- 
ko, J. Norkaus, D. Proleikos, 
K. Motuzos, P. Šlekaičio^ K. 
Armino ir daugelio kitų, kurie 
turėtų ką nors apie žmonių 
nuotaiką, bei veiklą pranešti 
spaudai? Juk gyvenate ir dir-Į 
bate, tarp žmonių ir kalbatės 
su jais.

Muškit priešą fašizmą kuo 
kas galite!

Kas pasidarė angliakasių 
moterims, kad jos taip sal
džiai miega, nei mezgimo, nei 
kortų, parių, nei arbatos vaka
rėlių, nei kitų gražių . darbų 
nesigirdi. Jau jei ne Raudona
jai Armijai, lietuvių daliniams, 
tai kodėl nė savo Amerikos ar-

jM-i.

Taipgi as 
ir vėliau su

J. Blazonis.

mijai, saviems sūnams, vy
rams, broliams ir mylimiems 
drąsuoliams nieko neveikiate ? 
Atminkit, kad jie kariauja už 
jūsų saugumą. Tai į darbą, se
sės! .

Aš darau pastabą, kad jau 
pronaciai visokios spalvos bei 
varsos pilnai užsitarnavo var
dą nacių fašistų arba hitleri
ninkų. Nes jie tik už tą tvar
ką visi darbuojasi.

Jeigu kuris sueinate su lie
tuviu ir žinote, kad jis dar ne
skaito “Laisvės” ar “Vilnies,” 
tai atminkite, kad jūsų parei
ga paklausti, pakalbint, kad 
jis užsiprenumeruotų “Laisvę” 
arba “Vilnį.” Man będa, kad 
aš negaliu tokių, žmonių pa
siekti. O jūs, kurie skaitote 
“L.” ar “V.” ir pasiekiate ki
tus, pasistengkite .skleisti ap
švietę, atlikite gerą, teisingą 
darbą. Tai bus didis jūsų nuo
pelnas gerovės link!

K. Veteranas.

Wilkes Barre, Pa
Lapkričio 29 d., LLD 43 

kuopa rengia labai svarbias 
prakalbas. Kalbės “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 4:30 
vai. po pietų. Vieta Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 325>E, Mar
ket St. Kviečiame skaitlingai 
dalyvautu Rengėjai,
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Two of a Kind
♦ 1

"These Are
By Janet Weaver

MOSCOW, (ICN). — It seems to 
run in the family, even though 
the family is a very small one. Nei
ther of the Pchelintsevs is much 
more than a kid, yet both of them 
have proved that they are made of 
strong stuff, and it would be hard 
to say which is the braver.

While the 23 year old sniper, 
Vladimir Pchelintsev, was picking 
off 152 enemy soldiers on the Le
ningrad front, the nurse Margarita, 
his 21 year old wife, was right on 
the battlefield, bandaging wounded 
Red Army men and carrying them 
to safety. Vladimir was awarded 
the title of Hero of the Soviet 
Union. Maragirta has been recom
mended for a decoration for brav
ery.

When I learned that Pchelintsev’s 
wife was in Moscow, I looked her 
up, for I was anxious to meet “the 
girl he left behind him” when he 
went to America. I was amazed 
when 1 saw her, for she is a tiny, 
blonde girl with big blue eyes and 
dimples, and not at all the husky 
type that one usually expects to 
find among the Red Cross nurses; 
although certainly the type any 
wounded man would like to have 
around.

She wears her Red Army uniform 
with dash, and a little cap at a 
jaunty angle on her head. She has 
the rank of Sergeant Major and on 
the right side of her tunic she 
wears two yellow stripes and three 
red ones—she had been wounded 
twice seriously and three times 
lightly while in active service in 
Leningrad.

Margarita told me that she had 
just finished high school when the 
war broke out and she did not even 
know Vladimir then. She wanted 
to get into the army and since at 
that time women were accepted 
only in the capacity of nurses, she 
entered a nurses’ training school. It 
was while she was getting her mili
tary training preparatory to leav
ing for the front that she met her 
future husband, a student in a 
mining institute, who was also in 
training. They were married last 
February.

They were sent to the same sec
tor of the front, but were in dif
ferent units and saw each other 
only occasionally. But when “Vo
lodya,” as she calls Vladimir, left 
for America, she was given a leave 
to see him off.

She took a number of photo
graphs from her dispatch case and 
laid them on the table. There was 
a picture of her mother who has 
been working in Leningrad ever 
since the beginning of the war. 
One of her father now too old to 
be in active service, and several 
of her husband. Among them also 
were the cables Pchelintsev sent 
her while in America.

She was very proud that her 
husband had been chosen as a mem
ber of the youth delegation and be
lieves that the delegation did much 
to “show the American people what 
we here are doing to beat Hitler.” 
She is anxiously waiting to hear 
all the exiting details of Vladimir’s 
trip and his experience in America.

"I believe, as a matter of fact 
I know, that the American youth 
are ready to fight and are only 
waiting for orders,” she said. “We 
here are confident that together 
with the American and British 
youth we can put an end to Hit
lerism forever. But in the most 
difficult days of all, we are alone. 
We are waiting for them and in 
the meantime we are fighting as 
we have never fought before.”

This small girl herself is an ex
ample of how the Soviet youth are 
fighting. She told several stories 
about the front and I would like 
to pass on one of them just as she 
told it to me.

“Early one morning, I was called 
and told that a pontoon that was 
loaded with wounded Red Army 

“These horrid meatless days! I’m fed up with caviar and turkey.”

men had been wrecked by the Ger
mans. I rushed down to the river, 
but by the time I got there the 
wounded had already crawled out. 
I was met by a chorus ot voices. 
‘Our political instructor is on the 
pontoon and is seriously wounded. 
You must save him’, they said.

“After I had bandaged all the 
wounds, I decided to go to the 
political instructor. The river was 
only about 200 meters wide and 
the Germans on the opposite bank 
could see me plainly. I reached 
the man and found that he was 
badly wounded. He could not move 
his arms for the bones were frac
tured. He was amazed when he 
saw me and said that I would never 
be able to carry him; and it is true 
that he is a husky fellow.

“I could not carry him by the 
arms of course, but grasped his 
collar; and had just managed to 
get him to the edge of the pontoon 
when the Germans opened heavy 
machine gun fire and I myself was 
wounded in the arm. When this 
happened, we both fell into the ri
ver, but fortunately his coat caught 
on the edge of the pontoon and 
he hung there up to the neck in 
water.

“I begart to swim and finally got 
a long pole, the end of which I 
managed to twist into his clothing, 
and swam to shore with him. But 
I did not dare to get up on the 
bank under fire and dragged the 
man under the bridge and waited. 
In the meantime, our men opened 
machinegun and mortar fire, and 
I crawled for help because I was 
so weak I could not carry the man 
alone. By this time it was getting 
dark and we managed to get him 
up the bank to safety.”

It was for this particular action 
that Margarita has been recom
mended for the decoration. She 
told the story simply, and in her 
opinion there wtis nothing particul
arly brave about the action, for it 
was her duty to save the wounded 
man. When I asked her if she 
was not scared sometimes and if 
life in the army is not hard for 
her, she said she is not really 
scared.

" At first I was furious, for I had 
never seen death before,” she said, 
"but one becomes accustomed to 
danger. The thought that you must 
save the wounded drives out all 
thought of danger. Of course it was 
hard for me at first, for we had 
to make long marches carrying all 
our equipment and medical sup
plies. But now I am used to it.”

Margarita can handle a rifle, al
though she admits not as well as 
her sniper husband. "But I much 
prefer a machinegun,” she said. 
“As a matter of fact I shall not go 
back to the front as a nurse, but 
as a commander. I am beginning to 
study in a commanders’ school.”

Evidently my face registered the 
surprise I felt at this statement, for 
the idea that this mite could be 
a commander seemed even more out 
of place than the idea of her being 
able to carry wounded men. But 
she laughed and reminded me that 
she had explained in the first 
place that she had gone into the 
army as a nurse only because she 
could not get in any other way. 
“But now they take women and 
I shall have a chance to be a real 
fighter,” she said with enthusiasm.

And what do you and your hus
band plan to do after the war? I 
asked her. "Volodya will continue 
to study in the mining institute,” 
she answered, “and I plan to enter 
the same institute.”

But after all, that is logical. If 
the Pchelintsevs are fighting to
gether now, why can not they work 
together as mining engineers after 
the war is over?

Next time you break a finger
nail only partway, mend it with 
translucent Scotch tape and apply 
two cots of nail polish over the 
mend.

Our Boys"
The following, is a letter received 

from Paul Venta, a former em
ployee of “Laisve,” who is now sta
tioned somewhere in Kentucky. 
Paul has formerly been a member 
of the Lithuanian and the Spanish 
Loyalist armies.

November 15, 1942 
Dear Roy:

I am now a uniformed sol
dier of Uncle Sam. I am get
ting along fairly well except 
for the difficulty of language. 

. When 1 was serving in the 
Lithuanian Army 1 had to fear 
even the lowest non-com, but 
here the officers are well 
liked by the soldiers and work 
together with the most com
mon soldier. Therefore, every
one on the Home front can be 
proud of such an army and 
should work their best for vic
tory, for this army will bring 
a sure and just victory.

And I believe that after vic
tory, not one stuffed shirt will 
be able to subject the people, 
as they did in my motherland 
(Lithuania).

1 have been assigned to a 
machine gun crew where 1 am 
learning to use this most mo
dern and fine American ma
chine, which will help much 
in achieving our victory and 
the liberation of Lithuania.

My best regards to you all. I
Private Paul Venta. '

Ansonia, Conn.
Story of ansonia lith’s heroism is 
told in war book

Ansonia, Conn. residents will j 
have a special interest in “None 
More Courageous,” Stewart Hol
brook’s book about American he
roes of this war, for among the 
stories included is that of Patwing 
Ten, navy patrol bomber squadron. 
John W. Bilsky of Ansonia was 
promoted “for meritorious con
duct” for his part in the exploits 
of Patwing Ten.

John W. Bilsky is a Lithuanian, 
the son of John Bilsky of 16 Pleas
ant St., Ansonia, Conn. He joined 
the navy in Sept, of 1926 and has 
been serving ever since.

His citation read: “For his cour
ageous, efficient and unflagging per
formance of duty during the week 
8-15 December, 1941. Throughout 
this week, under the most trying 
conditions and in the face of daily 
heavy bombing attacks, he was out
standing in his manner of perform
ance of duty. By dilligence, ingen
uity, and long hours of overwork, 
he was an important factor in 
maintaining communications of a 
most vital nature, despite numer
ous and repeated obstacles of ex- 
essive traffic load, failure and loss 
of material, and the most trying 
conditions of operation. ” “There, 
in that citation,” says the author, 
Stewart Holbrook, "is the kind of 
team-work and responsibility- to 
duty which made the brilliant work 
of Patwing Ten possible.”

“None More Courageous,” which 
represents every branch of the 
armed forces, including nurses and 
the merchant marine, was published 
by the Macmillian company on 
November 20.

/Vewarfc, /V. J.
Another year has been added to 

Laura Mitkus’ collection. She was 
welcomed into her sixteenth year 
by a surprise party at her home at 
759 Bergen Street, Newark, N. J., 
on Sunday, Nov. 15.

There was a large gathering at 
the party, and the ages of the 
younger group varied from about 
thirteen to nineteen. Laura had 
been takeru to a New York Theatre 
by her cousin, so that she would 
have no knowledge of the prepara
tions.

While waiting for Laura, there 
were several games played. The 
games* did not run smoothly be
cause of the “Teen-aged Draft Bill.” 
The eighteens and nineteens were 
more concerned with making plans 
for Hitler, Mussolini and Hirohito.

The Mitkus family is a very hos
pitable and sincere one. This is 
shown by the gathering of over 
sixty people at this suprise party.

When it came to opening the 
gifts, there was another interesting 
and amusing situation. It was am
using because practically everything 
she received was either pajamas or 
underthings.

This party has been one of the 
best parties I’ve been to in years, 
and everyone had a grand time.

Len.

If you wear an upswept hairdo 
and are plagued with stray strands 
of hair, dip your comb in a thin 
solution of sugar and water and 
comb your hair in place. It’s an ex
cellent home-made light lacquer.

Several weeks ago, one of our 
Lithuanian boys from Newark, N. 
J., Walter Skeistaitis, better known 
to his friends as “Skeets” and who 
is serving in the U. S. Army at 
Savannah, Georgia, was promoted 
from 2nd Lieutenant to First 
Lieutenant. Walter has been in the 
army for some time, almost, since 
conscription began and has set a 
fine example of American Lith

1st Lieut. Walter Skeistaitis

uanians serving their country.
Walter’s wife, the former Aldona 

Yodeska, also of Newark, N. J. has 
been staying with her husband in 
Savannah, since he’s been transfer
red there. Both of them are mem
bers of the well known Sietyno 
Chorus, although they are both on 
leave of absence from the chorus 
for the duration.

They Said Last Week
President Roosevelt:

“In time of war your govern
ment cannot always give spot news 
to the people. Nearly everybody 
understands that—and the reason 
for it. This means that those rela
tively few people who do have the 
facts from all over the world, not 
only every day but every hour of 
every day, are precluded from dis
cussing these facts publicly, except 
in the most general of terms. If 
they did ' they would almost inevit
ably say things which would help 
the people who are trying to de
stroy us.

“In reverse, those who are not in 
possession of all the news must al
most inevitably speak from guess
work based on information of doubt
ful accuracy. They do not know the 
facts and, therefore, the value of 
their statements become greatly re
duced. Nob must we, in the actual 
progress. of the war, lend ears to 
the clamor of politics or to criti
cism from those who, as we know 
in our hearts, are actuated by po
litical motives.”

Wendell L. Willkie
“There is another economic con

dition about which we must be 
thinking, for it is the most neces
sary of all goals to the accomplish
ment of real freedom. Not only 
must people have access to what 
other peoples produce, but their 
own products must in turn reach 
men all over the world. There will 
be no peace, there will be no real 
development, there will be no econ
omic stability unless we find the 
method by which the trade bar
riers hampering the flow of goods 
are removed. I know that there are 
many men, particularly in America, 
where our standard of living ex
ceeds the standard of living in the 
rest of the world, who shudder at
such a prospect, who believe that 
any such process will only lessen 
our own standard of living. The re
verse of this is true.”* * *
Admiral William H. Standley, Am

erican Ambassador to Russia: 
“The policy of national isolation 

in an international coalition of na
tions must be buried with such 
other antiquated formulae as the 
assertion that differences in polit
ical ideologies and social system of 
•the United Nations preclude the 
possibility and expeditiousness of 
joint action and sincere collabora
tion in time of war, as well as in 
time of peace. We, the United Na
tions, are dedicated to a policy of 
cooperation in war and in peace, 
founded on a basis of mutual self
sacrifice, and we in the United 
States as elsewhere must realize 
that real sacrifice must be made if 
we are to avoid the horrors of an
other war.”

Brooklyn, N. Y.
Literary society publishes an histo 
rical document

Brooklyn, N. Y. — A book which 
will probably go down in American 
history as the finest Lithuanian 
contribution to the understanding of 
American history was released here 
two weeks ago by the Lithuanian 
Literary Society, a national educa
tional organization.

Entitled “Founders of American 
Democracy,” the book is printed 
in the Lithuanian language, and is 
the first publication of its kind to 
make its appearance in this country 
in 40 years.

Containing over 360 pages of 
reading matter, “Founders of Am
erican Democracy” is a comprehen
sive biographical study 'of men and 
women, both American and Euro
pean, who laid the sturdy corner 
stones of our democracy.

Beginning with the founder of 
our country, George Washington, 
“Founders of American Democracy” 
brings to life the personalities of 
such great Americans as Thomas 
Jefferson, Samuel Adams, John Ad
ams, Thomas Paine, Benjamin 
Franklin, Patrick Henry, Richard 
Henry Lee, Andrew Jackson, John 
Brown, Abraham Lincoln and Fre
derick Douglass.

In a chapter devoted to European 
lovers of freedom, the book brings 
to life the contributions of such 
famous historical figures as General 
Von Steuben, the Marquis Lafa
yette, General Kasimer Pulaski, 
General Taddeus Kosciusko and 
others.

But “Founders of American De
mocracy” is not an album of great 
men alone. It is too a story of 
the brave women who helped to 
found America. Through its pages 
move the courageous women of yes
teryear — Martha Washington, 
Abigail Adams, Mercy Warren, Mol
ly Pitcher, Deborah Samson, Eli
zabeth Zane, Nancy Hart, Catherine 
Greene, Mary Draper, Harriet Tub
man, Sojourner Truth, H. B. Stowe, 
Lucretia Mott, Frances Wright, 
Susan B. Anthony and others.

Not to be omitted from any Am
erican history are the sacred Amer
ican documents which every Amer
ican school boy has studied and 
on which is built our American de
mocracy. Thus in “Founders of 
American Democracy” one finds 
Lithuanian translations of the De
claration of Independence, Lincoln’s 
Emancipation Proclamation and the 
Constitution of the United States.

So full of historical information 
is this book; that even young people 
of Lithuanian extraction, who were 
born and grew up in America, could 
add much to their knowledge of 
American democracy and its found
ers.

OFFTHEMIKE
LARGEST NUMBER of requests 

ever received for a single script in 
their 14 years of broadcasting came 
to CBS’ “Amos ’n’ Andy” when 
Amos read a poem written by a

ANSWER HUN?
ter, which the pair prizes above all 
others, came from the Marines, ask
ing for a copy to be used on a re
cruiting poster. This is it:
And if our lines should form and 

break
Because of things you failed to 

make—
The extra tank or ship or plane 
For which we waited all in vain, 
And the supplies that never came 
Will you then come and take the 

blame?
For we, not you, will pay the cost 
Of battles you, not we, have lost.

* * *
CHARM GIRL BUILDS SHIPS 

NOW. Francine Gale, former sing
er v>i>h the all-girl “Hour of 
Charm” program, has taken a job 
in one of Henry Kaiser’s California 
shipyards. In addition to her con
struction work, Francine joins with 
some 500 other ex-show people em
ployed by Kaiser in lunch-time 
shows for the entertainment of 
plant workers. * * #
HARRY HERSHFIELD OF “CAN 
YOU TOP THIS,” thinks one of 
his best after-dinner stories is 
about the. German humorist now in 
a concentration camp because he 
put into wide circulation the gag 
about “98 percent of the German 
people are for Hitler, but wherever 
I go I meet the other two percent.” >i‘ * *

THEY EVEN ARGUE ON THEIR 
OWN TIME. Mamele and Papele 
Cohen (Anna Appel and Menashua 
Skulnick), of NBC’s “Abie’s Irish 
Rose,” had a fiery argument in the 
NBC rehearsal studio the other day 
about favorite actors and actresses.

Papele said he thought Barbara 
Stanwyck topped them all. Mamele 
voted for Helen Hayes. Then Pap
ele declared Charlie Chaplin was 
the best of the male stars. Mamele 
countered with “You think you act 
like him. That’s why you say it.” 
She expressed her preference for 
Paul Muni, only to have Papele 
come back with “It’s because you 
knew him in the Yiddish Theater.”

To remove cooking stains from 
your aluminum pots and make them 
shine like new, try boiling water 
and vinegar in them. It will do the 
same job as a cleanser and save 
wear and tear • on the precious 
cookers..

fte&ai Puslapis
Jt 1 ■» įbi» . U.I.H I .1 ...i.ll 1 i .ii.Į. . ...M., Il, ■ ■ __________ ..................... -

This Weeks Opera
To acquaint our readers with 

opera, many of whom would really 
enjoy it if they were able to follow 
the story, we will each week pre
sent a brief synopsis of popular 
operas.

Rigoletto
Opera in Three Acts x 
Music by Giuseppe Verdi 
First Production—Venice, 1851 
Place—Mantua
Time—Sixteenth Century

ACT I
Court in the Duke’s Palace. The 

Duke, a young profligate who loves 
every pretty woman he meets, has 
now made a new conquest—a lovely 
young girl. He knows nothing of 
her except that she is visited by 
a man supposed to be her lover. 
The nobles, bitter against the Duke 
and his hunchback jester, Rigoletto, 
who mocks them, plan to get even 
with Rigoletto. One of them de
clares that the Jester, known as a 
woman hater, really has a sweet
heart, and they plan to watch him 
and have some fun. The old Count 
Mon terone discovers that the Duke 
has betrayed his daughter and de
nounces him. As Rigoletto mocks 
the old man, Monterone, in his rage 
hurls an awful father’s curse at 
Rigoletto. This curse makes a deep 
impression on the jester, for he has 
a daughter whom he hides from 
the world. A maid closely guards 
Gildą, the daughter, but without 
the father’s or the maid’s know
ledge, Gildą has fallen in love with 
a student, who is none other than 
the Duke in disguise. The nobles 
approach Rigoletto with the invi
tation to help them kidnap a lady 
of whom the Duke is very fond. 
Rigoletto consents, and holds 
the ladder for them. When they 
are gone, Rigoletto discovers his 
horrible act and swoons.

ACT II •
The courtiers tell the Duke they 

have captured Rigoletto’s mistress, 
not knowing that she is the Jest
er’s daughter and another conquest 
of the Duke’s. The Duke learns 
that the girl is secreted in an. ad
joining room and he goes to her 
joyfully. As Rigoletto enters, feign
ing indifference so that he may find 
Gildą, the courtiers all mock and 
baffle him, and make him furious. 
When Gildą enters and she and her

Musical 
Notes 

• One of the most prenomenal sheet music sellers in months is Irving 
Berlin’s “White Christmas,” from the Bing Crosby-Fred Astaire, “Holiday, 
inn” picture. Although the ballad from th< movie, “Be Careful, It’s My 
Heart,” was the Berlin firm’s first plug tune out of the score, “Christ
mas” has stepped out to the extent of 550,000 copies sold to date. At 
the rate it’s going, it will probably reach the million-copy mark, a record 
in these times. And the song will unquestionably turn into a standard, 
the “Easter Parade” of the Yuletide season.

• A few months ago Jimmy Dorsey hired a fifth trumpet player for his 
band, the idea being that the man would serve, not as part of the re
gular trumpet section but rather as a “spare,” to fill in on occasion and 
to be on hand in the event of one of the regular trumpeters being drafted 
suddenly. To date not one of the regular horn-tooters has been called— 
but this weel^ the “spare,” Mario Seretello, got his induction papers.

• The popular chanteuse Hildegarde, now drawing down a very nice 
weekly stipend in the Hotel Plaza’s Persian Room, started out as a 
song-plugger and pianist, and was dancer Tony De Marco’s obscure ac
companist ten years ago in the same room where she is now starred.

• Town Hall will be blacked-out briefly the evening of Dec. 1. It will 
not be a war measure, but because Rene’ LeRoy, flutist, wants to play 
Debussy's “Syrinx” the way the composer intended—with the performer 
invisible to the audience.

• Michel Kachouk will present four full Russian operas in concert form 
this Winter at Town Hall: “Russian and Ludmilla,” Dec. 26; “Russalka,” 
Jan. 30; “Eugene Onegin,” Feb. 27, and “Khovantchina” on April 3.

Sir Thomas Beecham is interested in conducting popular-priced con
certs in this country which will be planned largely for service men and 
defense workers. He has already conducted one in Seattle and he has 
consulted with Seattle Labor leaders about the sponsorship of further 
concerts there. Teamsters, Laundry workers, butchers and boiler makers 
were represented at Sir Thomas’ conference.

father embrace, the courtiers are 
astonished and retire in confusion. 
Gildą now confesses her guilt. As 
the Count Monterone passes and re
calls his curse, Rigoletto cries that 
vengeance will not long be delayed 
—on the Duke.

ACT III
Gildą, in male attire ready tow 

flee after vengeance has been con
summated, with Rigoletto, appear 
at the home of Sparafucile, an as- 
sasin. Gildą, now concealed, sees 
the Duke making love to Madda- 
lena, sister of the assasin. Rigoletto 
joins Gildą and orders her to hasten 
to Verona where he will join her. 
Rigoletto then bargains with Spara
fucile to murder the Duke. It is 
agreed that Rigoletto will be given 
his body in a sack at midnight. 
Rigoletto departs, just as Gildą, 
who hąs disobeyed him returns to 
hear Maddalena pleading with her 
brother for the Duke’s life as she 
herself loves him. The assasin says 
if a substitute can be had the Duke 
can escape. Gildą now resolves to 
sacrifice herself to save the Duke. 
When Rigoletto returns at mid- 
noght, a sack containing a human 
body is handed to him to be thrown 
in the river, but as he drags it with 
him, he suddenly hears the sound 
of the Duke’s voice. He opens the 
sack and his horrified gaze rests 
on the dying Gildą. The girl dies 
in his arms. The old Monterone’s 
curse is complete.

Did you know that...

A chrysanthemum has been named 
for Anna Kaskas, the golden haired 
Lithuanian contralto, by the Chrys
anthemum Society of New York. 
(Anna Kaskas recently appeared in 
the role of Amneris in “Aida.”)♦ * *

Henry Kaiser, wizard of ships, 
cargo planes and steel, is about to 
apply his genius to the synthetic 
rubber field? ♦ ♦ ♦

Charles A. Lindbergh in 1940 
while delivering campaign speeches 
for the now defunct America First 
Committee, predicted that the 1942 
elections would not take place. In
cidentally, he did not exercise his 
right to vote this past November?$ * *

Hitler is said to be so desperate 
for man power that he is even us
ing concentration camp prisoners in 
war factories, — a dire invitation 
to sabotage. ..

By The Trio
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Klemenso Perjės Mirtis
ANDREJUS UPITS • • • • • • n — 16 — 42

(Pabaiga)
Pulkininkas jam mandagiai nurodė, 

kad tai nepriklauso prie bylos. Paskui 
kreipėsi į poną Perjė:

— Ką tamsta turi į tai atsakyti?
— Tik tiek, kad jokiais melais nenu- 

trinsi suklastoto parašo vekselyje.
* * Jam nebeleido toliau kalbėti, nes ir tai 
nepriklausė prie bylos. Teismas skubino. 
Sprendimas buvo trumpas ir aiškus.

* Ponas Perjė vėl gūžtelėjo pečiais.
— Tik tiek?

' Nepakenčiamas žmogus! Žandarai jį 
išvedė. Dabar jau nebe į kiemą, bet į vi
sai tamsų požemį. Čia buvo drėgna ir 
mirtinai tylu, kaip išdžiuvusio šulinio 
dugne. Žiurkės bėgiojo po kojomis ir 
laipiojo nematomomis sijomis virš gal
vos. Kaip tolimų, požeminių vandenų 
'duslus šniokštimas čia girdėjosi Satori- 
jos kiemų ūžesys.

Ponas Perjė žinojo, kad iš šio pože
mio išeis tik tam, kad keliautų į aną pa
saulį. Bet mirtis jo jau nebaugino. Gyvy
bė brangi tik tam, kuris dar turi ką ver
tinga gyvenime. Ponui Perjė čia nieko 
nebebuvo. Visi ryšiai su gyvenimu buvo 
sutraukyti. Jo pasaulėžiūra, religingu
mas, patriotizmas, pasitikėjimas vyriau- 

. sybe, teise ir tiesa—visa suglamžyta ir 
išmesta į atmatų duobę. Ogistas nužu
dytas — kokia reikšmė dar dešimtį ar 
penkiolika metų vienam vargti šiame 
pasaulyje? 1 > <.

Petimi jis atsirėmė į drėgną mūrą. 
Į^ųo lubų už apykaklės varvėjo šalti la- 
šai/‘Net mūrai čia verkė... Bet ponas 
Pe’r% Sausom akim žvelgė tamson. Net 
šią, paskutinę, valandą jis negalėjo žiū
rėti į saulę, mėlyną dangų ir medžių ša
kas, kurios lenkėsi prie apipelėjusių mū
rų. Bet ir šis gailesio jausmas perbėgo 
kaip lengvutis vėjo pūstelėjimas. Ponas 
Perjė visas sąskaitas su gyvenimu buvo 
suvedęs.

Kai girgždėdamos atsidarė sunkios 
durys ir pro jų plyšį įsiskverbė pilkšvos 
šviesos juosta, jis pats, neraginamas, 
išėjo. Pastūmė žandarus, kurie norėjo 
surakinti jo rankas.

— Palikite mane ramybėje! Aš pats 
einu. Nebijokite, nepabėgsiu, juk vartai- 
uždaryti ir jūsų taip daug...

Matyt, ir sargybiniai sutiko, kad jo 
tiesa, ir leido jam eiti laisvai.

Už didžiojo pastato korpuso prie mū
ro buvo įkasti keturi stulpai — kulkų 
suaižyti, krauju aptaškyti. Žemė aplink 
juos buvo juoda ir sutrypta. Bet ponas 
Perjė į tai nežiūrėjo, jis pakėlė galvą 
ten, kur pro kaštanų lapus žėrėjo saulė. 
Akys užsimerkė, nes po gilios tamsos 
mirties požemy jos nebegalėjo pakelti 
saulės šviesos. Ant namo stogo krašto 
tupėjo rudas karvelis. Galvą pakreipęs, 
jis gudriom, raudonom akim žiūrėjo į 
ateinančius. Ponas Perjė nusišypsojo ir 
pamojo karveliui. Nesistebėk, paukšti! 
Juk tam mes ir žmonės, kad naikintu- 
mėm paukščius, žvėris ir patys vienas 
kitą. Be kraujo gyvenimas negali išsilai
kyti. O, kaip mes mėgstam tą pigią, rau
doną sunką!

Lyg sužinojęs visą, kas jam buvo rei
kalinga, karvelis suplasnojo ir dingo.

Galvą palenkęs žemyn, ponas Perjė pa
matė už kampo besislapstantį jauną ka
reivį. Tai buvo Liūs jenas. Vargšas ber
niokas! Ar jis gėdinasi, kad netesėjo pa
žado ir nepadėjo savo buvusiam, senam 
šeimininkui pabėgti? O gal bijojo, kad 
jo neišduotų? Bet sekančią valandėlę po
nas Perjė apie tai jau nebegalvojo. Keis
tas šaltis landžiojo po sąnarius, ir jis tu
rėjo sukaupti visą savo valią, kad kojos 
nesustingtų ir pats nepradėtų drebėti.

Trys belaisviai jau buvo pririšti prie 
stulpų. Vienas iš jų, matyt, apalpęs, ka
bojo virvėse sudribęs. Likusieji du buvo 
pilki, su juodom duobėm kaktoje, iš ku
rių žiūrėjo pusgyvės akys. Budelio tar
nai stovėjo greta ir laikė rankose krau
jo primirkusius, suskretusius skudurus. 
Jie laukė, kol dvasininkas atliks savo 
pareigą, ir jie galės užrišti akis pasmerk
tiesiems.

Su neapsakoma panieka ponas Perjė 
žiūrėjo, kaip kiti verkdami bučiavo kry
žių ir kaip kunigas laimindamas dėjo 
rankas ant jų galvų. Jis nelaukė veda
mas. Tvirtais •žingsniais jis priėjo prie 
stulpo ir atsirėmė. Vėl pastūmė norėjusį 
jį pririšti žandarą.

— Kam to reikia? Tamsta matai, kad 
aš ir pats galiu išsilaikyti.

Patrulių komandantas davė ženklą po
no Perjės nerišti. Kareiviai stovėjo pa
siruošę. Kunigas su kryžiumi artinosi 
prie pono Perjės.

— Atlik savo išpažintį, mano sūnau. 
Štai, atėjo tavo paskutinė valanda. Ne
trukus tu stovėsi prieš aukščiausią tei
sėją—tada bus per vėlu.

Ponas Perjė ironiškai šypsojosi.
— Pirmiausia, tu pats gali būti mano 

sūnumi, o be to, tas, kuris mate šios že
mės teisėjus, kito visai neturi bijoti.

Kunigas pasijuto įžeistas ir paraudo.
— Tai ir tu esi vienas tų bedievių! 

Nelaimingasis žmogau! Be išpažinties 
kiekviena siela nueina į pragarą. Sakau 
tau—neužkietink savo širdies!

— Per Satori jos kalėjimus aš praė
jau — tai kokį pragarą tu man dar gali 
pasiūlyti? Jei tu gali kam nuodėmes at
leisti, tai eik pas tuos, kurie šiandien čia 
teisia. Ir pats sau. Ar tavo vieta čia, 
tarp Versalio budelių? Ar tu manai, kad 
tau vieta pragare taip pat nebus paruoš
ta?

— Bedievi! Prakeiktasis!
Kunigas užsimojo kryžiumi, bet vistik 

nesmogė. Gal nesuspėjo. Pasigirdo ko
manda, ir jis išsigandęs atšoko.

Ponas Perjė išsitiesė, tartum per visą 
savo amžių būtų buvęs didvyriu ir pa
pratęs mirčiai į akis žiūrėti.

— Tai ko jūs bijote, berniokai! Šau
kite drąsiau! Žemė trokšta kraujo—pa
girdykite ją! Tegyvuoja Prancūzija!

Sugriaudė salvė. Aidas atsimušė į do
ko korpusą ir išsidraikė ore.

Ponas Perjė gulėjo aukštelninkas. 
Akys buvo atviros, didelės ir blizgan
čios. Atrodė, kad jis žiūri aukštyn, kur 
tarp kaštanų lapų žaidžia saulės spin
duliai.

Vertė J. Skudris.

Wilkes-Barre. Pa. Worcester, Mass.

kad
Pra- 
val.

kad

Wilkes Barre, ir Apylinkės 
Lietuvių Atydai

Lapkričio 29 d. LLD 43 kp. 
rengia labai svarbias prakal
bas. Kalbėtojas bus vienas iš 
geriausių lietuvių kalbėtojų 
Antanas Bimba iš Brooklyn, 
N. Y. Tad vietos lietuviai ir iš 
toliau pasinaudokit šia proga, 
nepraleiskit neatsilankę, 
paskui nereikėtų gailėtis, 
kalbų, pradžia bus 4:30 
vakare.

Taipgi turiu pranešti,
atsilankiusiems į prakalbas ne
reikės skubėt namo vakarie
nės^ nes tą patį vakarą Wilkes 
Ęajre Lyros Choras rengia 
^hrikietą dviejų metų sukaktu- 
yių savo gyvavimo.. Bandėtas 
prasidės kaip ^tik prakalbos 
pasibaigs. ’

> Kur prakalbos ir bankietas 
įvyks? Vieta visiems žinoma: 
325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa. * x

Kviečiame, skaitlingai daly
vautu j. t, y.

Šaltas oras privertė Sūnų ir 
Dukterų Draugiją uždaryti 
savo gražiausią vasarinę vietą 
Olympia Parką ant žiemos se
zono. Dabar reikės rūpintis 
žieminiais parengimais. Užda
rymui vasarinės vietos, lapkri
čio 8 d. buvo surengta šauni 
vakarienė. Bet žmonių ne per 
daug tebuvo.

Daugiausia pasidarbavo dėl 
surengimo vakarienės biznio 
komisijos narys drg. Tamošiū
nas. Well, galima pasakyti, 
kad šiais metais jis būdamas 
komisijos nariu, pasidarbavo 
organizacijai labai gerai, ir 
padarė nemažai pelno. Mažai 
turim organizacijose tokių 
darbščių narių, kaip Tamošiū
nas.

Prie vakarienės surengimo 
dirbo ir kiti komisijos nariai, 
taipgi ir gaspadinės, katros sa
vo triūsu pagamino gardžių 
valgių.

Pereitam susirinkime, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi-

jos buvo nominuojama valdy
ba ateinantiem metam. Atei
nančiam susirinkime, gruodžio 
1 dieną, bus renkama valdyba 
slaptu balsavimu. Todėl nepa
mirškit visi nariai dalyvauti 
tame susirinkime ir išrinkti 
tinkamą valdybą ateinantiem 
metam.

Ant pirmininko yra du kan
didatai, dabartinis pirmininkas 
J. Norvaiša ir J. Green (žali
mas). Geriausiai tinka ant 
pirmininko J. Norvaiša ir už 
jį visi balsuokit. Ant vice-pir- 
mininko yra dabartinė Trasi- 
kienė ir D. Petraviče. Geriau
siai tinka Petraviče tam dar
bui. Ant finansų raštininko 
yra dabartinis J. Kižius ir R. 
Cook (R. Kuklevičiūtė). Tai 
kodėl neduoti progą būti sek
retorium jaunuolei, Kuklevi- 
čiūtei? Jinai gabi ir atliks tą 
darbą dar su kaupu. Todėl vi
si balsuokite už ją. Ant užrašų 
sekretoriaus yra Sukackienė. 
Ji tam darbui tinka, oponento 
neturi. Ant iždininko K. Lau
žikas, oponento neturi.. Bet jis, 
mano supratimu,; tam darbui

yra nekompetentiškas, ir jis 
neturėtų būti išrinktas. Daug 
geriau būt, kad metinis susi
rinkimas tą patvarkytų, kol 
dar nėra per vėlu. Ant iždi
ninko, jei apsiimtų, tai geriau
sia tinka dabartinis iždininkas 
Tamošiūnas. Paprašius jo, aš 
tikiu, kad apsiims.

Ant kasos globėjų ir direk
torių, ne tiek svarbios vietos. 
Jei nebus tinkami,- tai bus ga
lima juos permainyti su alter- 
natais. žinoma, ateinančiais 
metais valdybai ir direktoriam 
bus daugiau darbo, kaip pir
miau kad būdavo. Dabar Sūnų 
ir Dukterų, Draugija yra savi
ninkas Lietuvių Svetainės ant 
•29 Endicott St., buvusios Wor- 
cesterio Lietuvių Suvienytų 
Draugijų. Tą svetainę reikės 
prižiūrėti, tvarkyti it rūpintis 
jos visais darbais. Prie to, dar 
kliubas svetainėje reikalauna 
daug darbo. O kur dar vasar
namis Olympia Park. Tuos vi
sus darbus sudėjus į krūvą, 
yra labai daug darbo valdybai 
ir direktoriam. Todėl aš tuos 
visus darbus permatydamas ir 
pažindamas visus kandidatus 
ant viršininkų ir padariau tą 
rekomendaciją. Ne dėl jokių 
ypatiškumų, bet dėl gerovės 
organizacijai.

Senas Narys.

Greitas Gonorėjos 
Išgydymas

New Haven, Conn.
Geras Sumanymas ir 

Pranešimas
ALDLD 32 kp. turėjo susi

rinkimą spalių 20. Bemitin- 
gaujant per J. Aliaksą buvo 
pakeltas klausimas, kad pami
nėtume arba apvaikščiotume 
Rusijos 25 metų revoliucijos 
gyvavimo sukaktuves. Prieita 
prie išvados, kad surengtume 
vakarienę su prakalbom ir šo
kiais. Vakariene, prakalbos ir 
šokiai rengiami lapkričio 29 d. 
ant 243 Front St., kaip 4 vai. 
po pietų, sekmadienį, Lietuvių 
Bendrovės Salėje.

Mes užkviečiam New Haven 
ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti šiame, parengime, šis pa
rengimas yra laljai svarbus. 
Todėl svarbus, kad bus skiria
mas visas pelnas dėl Rusijos 
medikališkos pagelbos. Mes 
matom iš spaudos, kad Rusija 
yra mūsų geriausia pagelbi- 
ninkė arba talkininkė, kad ji 
didvyriškai kariauna už visas 
tautas, laisvę mylinčias ir už 
mūsų tą nuvargintą, biedną 
Lietuvą. Taipgi mes žinom, 
kad ir mūsų lietuvių tiek 
daug kartu kariauna mūsų 
brolių ir seserų vaikai. Mes ži
nom, kad ir mūsų lietuvių yra 
sužeistų ir randasi ligonbu- 
čiuose. Taigi, mes turim kiek 
išgalim pagelbėt jiem, kad jie 
greičiau išeitū iš ligonbučių ir 
pergalėtų? tą/ baisų priešą fa
šizmą. 1

Dar vieną kartą kviečiam, 
nepraleiskit progos, kad pas
kui nesigailėtumėte. Kas lan
kėsi New Havene ant vaka
rienių, tai nesigaili.

Lapkričio 17 d. buvo susi
rinkimas ir girdėjau, kad mū
sų moterukės visos iš vieno 
rengiasi surengti gerą vakarie
nę. Prie vakarienės bus išsi
gert gero alučio. Turėsim gerą 
kalbėtoją. Girdėjau, kad bus 
vienas iš “Laisvės” štabo. 
Taipgi po vakarienės bus šo
kiai. O tikietas tik vienas do
leris. Tai už vieną dolerį pa
darysite gerą naudą kuopai ir 
sau. '

Mitinge Dalyvavęs.

SCRANTON, PA
Įspūdžiai iš ALD XII Apskri
čio Metinės Konferencijos,

Laikytos Lapkr. 15, 1942, 
Sęrantop, Pą.

Kadangi trumpu laiku bus 
“Laisvėje” paskelbta visi kon
ferencijos tarimai, todėl čia to 
dalyko nė neminėsiu, tik sma
gu yra pasakyti, kad konfe
rencijoj buvo svarstomi ir toki 
klausimai, kaip tai, surast bū
dus, kad pagelbėt mūs šaliai 
kuo greičiausia laimėt šį karą, 
kad suteikti kuo didžiausios

konferencijos 
surengta (per 
vakarienė, tai 
dalyką paaiš-

Daktaras J. P. Pappas 
rašo kariniame Amerikos 
medicinos žurnale Military 
Surgeon, kad jis ne ilgiau 
kaip per tryliką dienų ir 
pusę visai išgydė kareivius, 
turėjusius aštrią gonorėjos 
(lytinę) ligą, kurie dar vi
sai nesigydė arba nesėk
mingai gydėsi. Kaipo gy
duolę jis vartojo sulfa thia
zole miltelius, sumaišytus

si! cukrum, vandeniu ir iš
garintu (evaporated) pie
nu.

Kai kurie kareiviai, gavę 
didelę dožą tokių vaistų, 
jau ant rytojaus būtų ga
lėję iš ligoninės grįžt į veik
lią tarnybą, sako dr. Pap
pas. Vidutiniai gi taip gy
domi gonorėjos ligoniai pil
nai pasveikstą per 7 dienas 
ir aštuonias valandas.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

pagelbos Sovietų Raudonajai 
Armijai. Tai yra geras daly
kas, kad apskričio valdyba pa
dėjo tuos du klausimus ant 
dienotvarkio, ir tas davė geras 
pasekmes.

Kadangi padarytas išvedi
mas, kad įkūnijus tuos du 
klausimu, tai reikia kuodau- 
giausia aukoti Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir Sovietų 
Raudonosios Armijos medika- 
lei pagelbai, tai tas atlikta ne 
žodžiais, bet darbais, ir iš 
apskričio iždo paaukota $5.

Kadangi po 
svečiams buvo 
ALD 39 kp.) 
pirmininkas tą
kino ir virš minėtiems tikslams 
buvo parinkta aukų. Aukavo 
sekančiai:

F. Mankauckas $1. Po 50c.: 
J. Elinckis, P. Mašiotas, M. 
Ingiulienė, J. Visockis, J. Je- 
sulaitis, P. Juozokas, A. že
maitis, M. Natkevičius, M. Šle- 
kaitienė, D. šlekaitienė, M. 
Gluoksnienė, A. Buzienė, D. 
Proleikiene, 40c. aukavo S. 
Ruseckienė. Po 25c.: M. Bru
žienė, J. Geležauckienė, J. 
Gluoksnis, A. Valincius, D. 
Proleika. Smulkių $1.40. Viso 
surinkta $10.55. Dadėjus ap
skričio auką $5.00, viso kartu 
pasidarė $15.55.

Kad sulyginus sumą, repor
teris dadėjo 5c. ir aukos tapo 
padalintos pusiau — Ameri
kos Raudonajam Kryžiui $7.80 
ir tokia pat suma pasiųsta So
vietų armijos medikalei pagel
bai.

Nelabai smagu, bet reikia 
pastebėti, kad kuopose viešpa
tauja didelis apsileidimas, nes 
tik trys kuopos prisiuntė savo 
atstovus, o ketvirta—raportą, 
na, o kur kitos kuopos? Ap
skričio sekretorius visas ragi
no atsiust delegatus.

Geras dalykas, kad centro 
pirmininkas A. Bimba atsiuntė 
konferencijai pasveikinimą ir 
nurodė veikimo būdus.

Abelnai imant, konferencija 
ėjo tvarkiai, tik pasidarė keb
lumas renkant valdybą, bet 
pagaliau tas dalykas sutvar
kytas, ir atsisakiusieji vėl pa
siliko dirbt ant toliau, o kele
tas apsiėmė naujų. Konferen
cijai pirmininkavo P. Šlekaitis, 

bankietui I. Klevinckas.
Reporteris.

O

Philadelphia, Pa
Paminėjimas Metinės Sukak

ties nuo Karo Prasidėjimo
^Philadelphia ruošiasi prie 

audringo paminėjimo vienų 
metų sukakties nuo Amerikos 
oficialaus įstojimo į šį karą, 
nuo japonų plėšikų užpuolimo 
ant Perlų Uosto. Tai bus di
delė masinė demonstracija 
gruodžio 10 dieną Market 
Street Arena patalpoje.

Vyriausiu kai betoj ūmi bus 
Earl Browder, Komunistų Par
tijos generalis sekretorius ir 
vadas. Tikietai jau pardavinė
jami iš anksto. Įžanga nuo 29 
centų iki $1.14.

Rep.

IŠKILMINGAS JUBILIEJUS 
Teatras ir Koncertas 
Paminėjimas 80 metų Montellos 

Lietuvių Teatrališko Ratelio 
Gyvavimo 

Šeštadieni
Lapkričio>28 November 
Liet. Taut. Namo Salėje 

MONTELLO, MASS.
Vakaro Programa: Ratelio nariai 

suvaidins juokingą komędiją — 
‘‘TRYS MYLIMOS”; Liuosybčs Dai
lės Choras, vadovybėje G. Stepona
vičiaus, išpildys koncertinę dalį pro
gramos ir jaunų mergaičių šokėjų 
grupė klasiškai pašoks.

Taipgi bus trumpa
Montellos Teatrališko Ratelio 
veiktų dailės kultūroj darbų, 30 
tų laikotarpio.

Po Teatro ir Koncerto bus 
šokiai prie— 

STEPHEN’S ORKESTROS 
Turėsime gėrimų ir užkandžių. 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti. i 

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

Rengia Liuosybės Dailės Ratelis.

peržvalga 
nu
me

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.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.

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

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 Yorho Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.



Amerikiečiai Bloškia Japonus Vis Atgal 
Guadalcanal Saloj; Talkininkų Para- 

Šiutistai Laimėjo Mūšį Tunisijoj 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, lapkr. 24. — Jungtinių Valstijų 
laivyno pranešimas 200:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Naktį lapkr. 22-23 Jungtinių Valstijų orlaiviai puolė 

japonų pozicijas Guadalcanal saloje.
La£kr. 23 d. Jungtinių Valstijų jėgos ir toliau po 

šiek tiek žygiavo pirmyn į vakarus nuo Matanikau 
upės. Japonų kariuomenė veikė Mambulo ir aukštes
niojoj Matanikau upės srityse.

Karo Department© Pranešimas 249: 
ŠIAURIŲ AFRIKA

Pranešta apie vietinius mūšius talkininkų kariuome
nės priekinių dalių. Prancūzų žvalgai raportavo apie 
tolesnius savo veiksmus pietin. (Tunisijos) sektoriuje. 
Talkininkų parašiutistų jėga pietiniame sektoriuje 
taip pat atmušė mechanizuotų priešų eilę ir tam tikrą 
jų skaičių paėmč į nelaisvę.

Mūsų kovos lėktuvai nušovė žemyn keturis priešų 
orlaivius ir atakavo priešų kariuomenės traukinį arti 
Gabes. Nė vienas mūsų lėktuvas nedingo tuose veiks
muose.

Sėkmingi Amerikiečių Oro Žygiai 
Prieš Japonus Burmoje

NEW DELHI, Indija, lapkr. 24.— Pranešimas Jung
tinių Valstijų jėgų štabo Chinijoj, Burmoj ir Indijoj: ■

• Mūsų lakūnai, su didokomis jėgomis atakuodami,' su
naikino bei sužalojo tuos taikinius (Mandalay), Bur
moj, kurie buvo išlikę po mūsų oro atakos padarytos 
praeitą penktadienį.

Buvo pastebėta, jog viena mūsų bomba tiesiog pa
taikė į gelžkelinių taisymų dirbtuvę.

Buvo matyta, kaip kelios mūsų oro bombos sprogo 
tarp šalutinių gelžkelio bėgių ir prekinių vagonų, sto
vėjusių ant jų.

Nebuvo pasipriešinimo iš japonų lėktuvų pusės, ir 
jų priešlėktuvinių patrankų ugnis buvo menka ir ne
tiksli.

Visi mūsų lėktuvai ir jų lakūnai be jokio sužeidimo 
sugrįžo į savo stovyklą.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Sovietai Per 5 Pirmąsias 
Ofensyvo Dienas Užmušė, 
Sunkiai Sužeidė ir Nelais-

MASKVA, lapkr. 24. — Stalingrado fabrikų srityje 
sovietiniai kovotojai iššlavė vokiečius iš 17 fortukų ir 
užmušė 250 hitlerininkų, pagrobė dvi kanuoles, 12 kul- 
kasvaidžių, 35 puskulkasvaidžius, 120 šautuvų ir kie
kius amunicijos.

Į šiaurvakarius* nuo Stalingrado mūsų kariuomenė, 
triuškindama priešų pasipriešinimus, sėkmingai žygia
vo pirmyn. Mūsų kovotojų daliniai, plačiau išvystyda
rni savo ofensyvą, užėmė eilę apgyventų vietų.

Vieno mūsų dalinio kovotojai sužalojo devynis prie
šų tankus ir pagrobė septynias jų kanuoles, amunicijos 
sandėlį, bevielinio telegrafo stotį ir kiekį kitų karinių

• medžiagų. Kitame sektoriuje buvo sužalota ar padegta 
13 vokiečių tankų.

Vienas raudonarmiečių dalinys įsiveržė į nuo pir
miau vokiečių užimtą apgyventą vietą, ši ataka buvo 
taip netikėta priešams, kad hitlerininkai nepaspėjo su
daryt apsigynimo. Raudonosios Armijos vyrai užmu
šė apie 1,000 vokiečių .kareivių ir oficierių ir sunaikino 
70 jų trokų ir 25 lėktuvus pačioje jų aikštėje arti vie
nos apgyventos vietos. ’

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė ir toliau 
vedė sėkmingus ofensyvo mūšius. Vienas raudonar
miečių dalinys užmušė 850 priešų kareivių ir oficierių 
ir pagrobė 35 kanuoles, 19 trokų ir 49 kulkasvaidžius. 
Buvo suimta 520 priešų kareivių ir oficierių.

Mūsų tankistai, vydamiesi besitraukiančius atgal 
hitlerininkus, sunaikino 14 vokiečių tankų, 28 trokus 
ir aštuonias kanuoles ir pagrobė kiekius karinių reik
menų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinės kariuomenės 
būrys atrėmė priešų kontr-atakas ir išmušė hitlerinin
kus iš vieno aptvirtinto punkto.

Viename šiaurvakarinio fronto sektoriuje mūsų ka
riuomenė užėmė dar vieną stiprų priešų atspirties 
punktą. .

MASKVA, lapkr. 23. — Naktį lapkK 22-23 Sovietų 
kariuomenė viename Stalingrado sektoriuje supliekė 
ir nuvijo atgal du batalionus vokiečių smogikų; pa
grobė daug karinių įrengimų. >.

Vokiečiai atsigabeno du batalionus pastiprinimų ir 
25 tankus ir mėgino sulaikyt marguojančius pirmyn ru
sus. Rusai tankistai sužalojo aštuonis priešų tankus, 
sutriuškino priešų kariuomenę ir užėmė apdrūtintas 
pozicijas. Didelė dauguma karių abiejuose vokiečių ba
talionuose buvo sunaikinta ir jų likučiai paimti ne-, 
laisvėn.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuotnenė ir toliau 
..žygiavo pirmyn, padarydama priešams sunkių nuos
tolių. Ji nušlavė apie 600 vokiečių kareivių ir oficierių 
ir pagrobė 40 jų kanuolių ir 70 kulkasvaidžių.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė artilerija sunai
kino septynis stiprius priešų punktus ir išvaikė, dali
nai sunaikindama, dvi kuopas priešų.

šiaurvakariniame fronte mūsų kovotojai užėmė vie
ną aptvirtintą punktą, užmušė apie 400 priešų kareivių 
ir oficierių ir pagrobė kiekį karinių reikmenų.

Leningrado fronte sovietiniai šauliai per dvi dienas 
nukovė 400 priešų kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Voronežo viena italų kuopa mėgino įva
ryt kylį į mūsų pozicijas, bet tapo atmušta ir kiekis 
italų buvo paimtas nelaisvėn.

Suimto Nacių Šnipo 
Valtino-Krebso Kri

minale Istorija
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Ten jis taipgi pakliuvo ka
lėj iman, kur buvo' nuteis
tas 13-kai metų.

Savo knygoj Krebs rašo, 
kad jis prižadėjo šnipinėti 
nacių naudai, ir todėl jie 
paleido jį. Ale jis pasakoja, 
būk iš tikrųjų nešnipinėjęs 
hitlerininkams ir slaptai pa
sprukęs nuo jų į Jungtines 
Valstijas; bet Skandinavų 
Jūrininkų Kliubas 1936 m. 
sausyje išspausdino savo 
laikraštyje “P e e Torn” 
Krebso-Valtino fotografinį 
paveikslą, kuris buvo prili
pintas prie nacių išduoto 
jam pasporto. Taigi jis ne
pabėgo nuo nacių, bet buvo 
tiksliai jų atsiųstas Ameri
kon.

Krebs-Vai tin tapo vėl 
įkalintas Calif o rni jos vals
tijoj, bet gubernatorius 
Culbert Olson, paklausęs 
Krebso užtarytojų, dovano
jo jam bausmę 1941 m. lap
krityje, būk tai, kaip pabė
gėliui nuo Hitlerio. O vie
na iš jo patronų, Freda. Ut
ley, girdama Krebso rašy
mus, sakė savo knygoje 
“The Dream We Lost”, kad, 
girdi, “rusams būtų geriau,

jeigu juos valdytų vokie
čiai (naciai),” o ne Sovie-
tai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KALBĖS F. ABEKAS
]ap-Ateinantį sekmadienį, 29 d. 

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 
jtraukim 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)

prakalbos, šių dienų klausimais. 
Kalbės drg. D. M. šolomskas, 
ALDLD Centro Sekretorius ir vie
nas iš “L.” redaktorių. Bus Liet.
Salėje, 103 Green St., 8 v. v. Kvie- S 
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. (278-279)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. įvyks, svarbus su-

sirinkimas, lapkr. 27< d., 8 v. v., 376 
Broadway. Bus tinkami delegatai i 
7-to Apskr. konferenciją, Taipgi už
simokėkite duokles. Gavome ir kny
gas, galėsite pasiimti. — G. Lekas. 

(278-279)

CHESTER, PA.
29 d., 7 v. 
tarp' 8th 
puikus 1 
dėl Sovietų

Už tai lietu-

V/, 
ir 

rusų

Sekmadienį, lapkr. 
Old Fellows salėje, 
Sproul gatvių įvyks 
rengiamas koncertas 
Medikalės Pagelbos.
viai kviečiami dalyvauti ir paremti 
taip sunkiai * kovojančius Sovietų 
žmones pries fašistus. (278-279)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 27 d., 8 v. v. Visi nariai pra
šome dalyvauti, turime daug reika
lų apkalbėti. Taipgi pasiimsite kny
gą už šiuos metus. — Jftskevičius, 
sekr.

y

vėn Paėmė 200,000 Priešų
(Tąsa nuo 1 puslapio)1

ta 900 vokiečių oficierių ir kareivių ir sunaikinta šeši 
priešų tankai.

Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose, po artileri
jos ir mortirų padaryto prirengimo, mūsų kariuome
nės daliniai atakavo priešus ir užėmė vieną aukštumą, 
turinčią kariniai-taktikinės svarbos, čia tapo sunai
kinta apie trys batalionai priešų pėstininkų ir paimta 
nelaisvėn tūlas skaičius jų karių.

Viename sektoriuje į šiaurių vakarus nuo Stalingra
do mūsų kovotojai, vydamiesi besitraukiančius atgal 
priešus, įsiveržė į jų lėktuvų stovyklą, šis smūgis buvo 
taip netikėtas priešams, kad vokiečių orlaiviai nepa
spėjo pakilti. Mūsų kariai sunaikino 25 lėktuvus ir pa
grobė 17-ką lėktuvų geroje veikiančioje tvarkoje.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė sėkmin
gai išvystė tolesnius ofensyvius veiksmus ir išlaisvino 
eilę apgyventų vietų nuo vokiečių fašistų įsiveržėlių.

Mūsų kovotojai iš dalinio “X”, besivydami priešus, 
nušlavė apie tris pulkus jų pėstininkų. Mūsų kariai 
pagrobė 54-ris vokiečių taisomus tankus, 91-ną kanuo- 
lę, 57 mortiras, 100 kulkasvaidžių, 100 kilometrų te
lefono laidų ir apie milioną šautuvinių kulkų ir kie
kius kitų karo reikmenų.

Be to, buvo sunaikinta 36 priešų tankai, 31-na ka- 
nuolė, šeši lėktuvai ir kiti kariniai jų įrengimai. Paim
ta daug priešų į nelaisvę.

Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) mūsų kariuo
menės daliniai vedė vietiniai svarbias kautynes. Vięnar 
me sektoriuje priešų pėstininkai su tankais puolė mū
sų pozicijas. Mūsų kariuomenės dalinys “X” kontr-ata- 
kąyp iri smarkiai atmetė- hitlerininkus atgal į pirmiau 
buvusias jų pozicijas. Šiame mūšyje buvo nukauta apie 
300 vokiečių.

I šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) sovietiniai 
marininkai padarė priešams didelių nuostolių. Vienas 
mūsų marinittkų dalinys,-; atakuodamas vokiečius, su
naikino apie 400 hitlerininkų, pagrobė 23 kulkasvai
džius, du bevielinio telegrafo įrengimus, penkias mor
tiras ir 20,000 kulkų, taip pat kiekius šautuvų, grana
tų ir minų. i w

"LAISVĖS" VAJUS' k

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 690
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 590
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 575
ALDLD 136 kp., Harrison-Kcarny,

N. J............................................... 561
V. J. Stankus, Easton, Pa....... 552
Geo Shimaitis, 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........ 315
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
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........ 201
M. Urba, Easton, Pa...................  188
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 175
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 156
A. Marshall, Torrington, Conn. 154

M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinusas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23 

“Laisvės" Administracija.

Ir Naciai Pripažįsta
Berlyno radijas pripaži

no, kad Sovietų kariuome
nė pralaužė vokiečių apsi
gynimo linijas į pietus nuo 
Stalingrado.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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. Tamošauskienė, W. Roxbury,

Mass....................   104
A. Venskevičienė, 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. Pod^ris, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......1.. 56
M. Slekienė, Gardner, Mass. .*... 48 
L. Prūseika, Chicago, Ill. ,......... 48
D. M. Solomskas, Brooklyn, N.Y. 36 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24 
P. Solomskas, Brooklyn, N. Y. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24

Tapkite Piliečiais
‘Nauja labai naudinga 

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

i •

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

“LAISVE”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. -TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

y W v

★ LIETUVIŠKAS ★ S

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) g 
Rheingold Extra Dry Alus g 

Didelis pasirinkimas visokių g
Vynų ir Degtines
Importuotų ir Vietinių S

Kasdien Turime §
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |
JUOZAS ZEIDAT |

Savininkas 8
411 Grand St. Brooklyn g

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

[š senų padarau 
naujus pavejks- 
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLemnore 5-6191

1 • )

; DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
i; Telefonas: HUmboldt 2-7904

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

WATERBURY, CONN.
Lapkr. 29 d. įvyks labai svarbios

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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 BrooklyneŠtai

Lietuvių Kuro Kompanija’
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1
■

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė

f 1CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

1

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ i

< iLiūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai

7

■

r B 
U

moderniškai įruošta .5: 
sų šermenine. Mūsų pa- ; ' 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

'JC'sr f

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110



z Penktad., Lapkričio 27, 1942
į

pasidžiaugimo visų bendru 
darbu vakaras. Daugiau apie 
tai, be abejo, praneš pati ko
misija. ž.

Nubaudė Už Nešildymą 
Kambariu

R.

Visi į Prakalbas Šio Penktadienio 
Vakarą, Piliečių Kliubo Salėj!

Tarp Lietuviu Sugrąžina Putnam 
Gatvekarius

Irving 
Stone 
Madi-’ 

teisme

Sulaukę lapkričio 27-tos va
karo patys patraukite ir kitus 
kvieskite atvykti Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo salėn, 280 
Union Avė., kur įvyks Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos rengiamos prakalbos. 
Jose kalbės:

FRED ABEKAS, lietuvių 
dienraščio Vilnies redaktorius 
iš Chicagos, žymus prakalbi- 
ninkas, jau per daug metų

Brooklyne negirdėtas svečias 
kalbėtojas.

ROJUS MIZARA, vietinio 
lietuviu dienraščio Laisvės re
daktorius.

Prakalbose bus aiškinami 
vėliausi šio karo posūkiai ir 
kiti pasaulinės svarbos klausi
mai, kurie kiekvienam reikia 
žinoti ne vien tik paviršutiniai, 
iš antgalvių ar skaitlinių laik
raščiuose, bet ir įsigilinti f jų

reikšmę 
pergalę ant fašizmo. Gi nuo
dugniai išstudijuoti pagelbsti 
prakalbos, diskusijos, girdėji
mas naujai iškeliamų minčių ir 
kritiškas palyginimas jų su sa
vosiomis.

mūsų

Visi kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7 :30 v. v. Įžanga ne
mokama.

Arturas Petriką, daktaro .ir 
K. Petrikų sūnus, buvo nuva
žiavęs į miškus ir kalnus pa
medžioti — ne tiek tikėdama
sis laimikio, kiek norėdamas 
pasipraktikuoti šaudymo, ka
dangi yra pasiruošęs neužilgo 
išeiti kariuomenėn liuosnoriu. 
Atrodo, kad laimėjo visapu
siškai — pasirodė geru šauliu, 
nušovė 5 antis, 9 voveris ir 
kiškį tuo pat sykiu laimėda
mas ir skanaus kepsnio Padė
kų Dienai.

29-ta 
Avė. 

k urs a-

D. M. Šolomskas Sugrį-į Šv. Jurgio Draugija 
Kviečia Svečiuosnažo iš Kanados

Unija Sukeis $10,000 
Soviety Paramai

Maspethietis Juozas Valan- 
tiejus dabar tarnauja laivyne, 
mokinasi jūrininkų mokykloj, 
Floridoj.

Pradedant lapkričio 
sugrąžinama Putnam 
gatvekariai, o ta linija 
vusieji 26-nauji busai bus pa
naudoti dapildymui spragų 
gatvekariam šynų neturinčiose 
miesto srityse. Bušų kursavi- 
mas nebus patankintas, tik pa
vaduoti daugiau negalimi var
toti busai.

Brooklyno BMT Divizija, 
nežiūrint stokos “tajerių” ir 
tūlų kitų dalių busams dar vis 
operuoja 250 moderniškų ir 
308 senesnius busus.

Broliai Daniel ir 
Stone, taipgi jų firma 
State Realty Co., 1320 
son Ave., New Yorke,
nubausti sumokėti $650 pa
baudų už nešildymą kambarių 
apartmente 82 
Harleme.

Gyventojams 
miesto Sveikatos
inspektorius buvęs nuėjęs pa
žiūrėti padėties ir raportavo, 
kad tarp spalių 14-tos ir 28-

LaSalle St.,

apsiskundus, 
Department©

58-tas

Kanadą ir pas te- 
lietuvius, D. M. šo- 
vienas iš Laisvės re- 
ir Lietuviu Literatū-

Pabuvojęs virš savaitę laiko 
kelyje į 
nykščius 
lomskas, 
d aktorių
ros Draugijos Centro sekre
torius, grįžo darban pereitą 
antradienį vežinas virš šimtu 
prenumeratų Jungtinių Valsti
jų lietuvių liaudies dienraš
čiams Laisvei ir Vilniai, taipgi 
gavęs 
Lietuvių 
jai.

Kaip 
lomskas 
tingoj nuotaikoj apie kanadie
čių lietuvių vieningą ir entu
ziastišką veikimą- ir dėkingas 
už gražią kooperaciją, kurios 
dėka kiekvienas mūsų pas juos 
atsilankymas būna sėkmingas 
ir naudingas abiejiem.

Šiuo nuvykimu drg. šoloms- 
kas lankėsi Montrealyje, To
ronte ir Hamiltone, pasakė 
trejas prakalbas ir turėjo ke
letą mažesnių susirinkimų sa
lėse ir stubose su draugais. 
Grįžtant iš Toronto pasakė 
prakalbą R och esteryje.

šv. Jurgio Draugija ruošia 
savo 58-tą metinį balių. Jis 
įvyks jau šį šeštadienį, lapkri
čio 28-ta, Grand Paradise 
dviejose didžiosiose salėse, 
318 Grand St., Brooklyne. šo
kiams grieš Antano Pavidžio 
dvi orkestros, viena lietuviš
kus, kita amerikoniškus šo
kius.

Sovietų.
unijos

' tos nebuvę bildinge nei vie- 
■ no gabalo anglies, nors lau
ke temperatūra buvo 42 laips
niai ir viduje negalėjo būti 
daug šilčiau. Atrado, kad nei 
nesirengta šildyti kambariai, 
tik rendos imti.

Gyventojai ruošiasi užvesti 
bylą gauti iš firmos atlygini
mą už susirgimus vaikų dėl 
nušalimo.

Dviem Jungtinių Tautų pre
kiniam laivam susidūrus mig
loje netoli Red Hook, Brook
lyno pakraštyje, vienas pa
skendo.

METINIS

t

. . . ... . i Jurgines Draugijos baliaivisokeriopos talkos ir! .. ... . . .T ., . i yra issidirbę i tokia pramogą,
kurion visi yra kviečiami, visi 
nori eiti ir visi jon atsilankę 
pasitenkina, nes čia priklauso 
ir sueina visokių pažiūrų ir ke
lių gentkarčių draugijos nariai 
su savo draugais ir pažįsta
mais, tad kiekvienas atsilan
kęs randa sau draugų ir pro
gos pasilinksminti. Nėra abe
jonės, kad ir šis balius bus 
vienu iš tų tradicinių gražių 
pažmonių.

visuomet, D. M. Šo- 
ir šį kartą grįžo vil-

Spaustuvininkų Unijos Ta
ryba pereito spalių mėnesio 
22-rą nusistatė sukelti dešim
tį tūkstančių dolerių 
Sąjungos paramai ir
viršininkas Vincent J. Ferris 
už trejetos savaičių po nusita- 
rimo pareiškė, kad ta kvota 
būsianti perpildyta.

Unija išsiuntinėjo savo na
riams prašymus pasirašyti So
vietų Sąjungos pasveikinimų 
blankas ir paaukoti mažiausia 
1 dolerį su tuo pasveikinimu. 
Taipgi vartojami ir kiti būdai 
sukėlimui pinigų. Neseniai įvy
kusiame unijos bankiete vieš
butyje Pennsylvania fondui 
padaryta gera pradžia.

Buvo atvykęs kelioms die
noms atostogų karys Jonas 
Stirbis, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo m a s p ethiečių 
jaunimo kuopos narys, 
iš dviejų tos šeimos 
esan č i ų k ari u omen ė j.

Kelnių Maustytojai
Vis Tebesiaučia

vienas 
narių,

Juozas ir Jieva Gustavičiai 
minėjo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį su šaunia puota 
lapkričio 11-tą.

Julija Brigackienė, turėjusi 
sunkią operaciją Šv. Katrinos 
ligoninėj, sparčiai sveiksta.

A. Bimba Išvyksta su 
Prakalbomis

Antanas Bimba, vienas iš 
Laisvės redaktorių, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
pirmininkas, išvyko keletai 
dienų į Wilkes Barre, Scran- 
toną ir apylinkę, kur pasakys 
prakalbų ir pasitars su drau
gais organizacijos, spaudos ir 
abelnai veikimo reikalais.

Atsidarė Operos Sezonas
Pereito pirmadienio vakarą 

įvyko atidarymas Metropoli
tan Operos sezono dalyvau
jant puošniesiems pirmų vaka
rų lankytojams ir nemažam 
skaičiui įsiskverbusių papras- 
čiokų. Stovimoms vietoms bi
lietai buvo $2.20, aukščiausis 
— $8.80.

Metropolitan Operoj dai
nuoti šį sezoną dar sugrįžo ir 
lietuvaitė Anna Kaskas-Kat- 
kauskaitė.

Vyriausio teismo teisėjas 
Collins panaikino puošnų Park 
Avenue Kantiną kuomet tyri
nėjimas parodė, kad surinkti 
iŠ žmonių pinigai buvo išlei
džiami riebioms algoms ir ne 
būtinoms kitoms išlaidoms.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ir 5 kambarius. Renda $15 ir aukš
tyn. Kreipkitės po antrašais 32 Ha- 
vemeyer St., ir 212 Moore Street, 
Brooklyne. (277-279)

Pasirandavoja kambarys moteriš
kei. Yra visi parankumai. Prašome 
kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 4:30 va
karais. Telefonuokite Stagg 2-3879.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių* Kliubo 
biznio skyriaus susirinkimas jvyks 
penktadieni, lapkr. 27 d., 8 vai. vak. 
Kliubo name, 280 Union Avė. Visi 
nariai privalo dalyvauti, ypač tie, 
kuriems rūpi kliubo gerovė. Kviečia 
Direktorių Valdyba.

Leineris Vargiai Ištrūks 
Nuo Mirties

Helmut Leiner, vokietis dar
žininkas, kaip atrodo iš liūdy- 
mų jo teisme, New Yorke, ma
žai turės progų išsisukti nuo 
aukščiausios bausmės, kuri ga
li būti mirtis elektros kėdėj 
arba daug kalėti.

Pereitą pirmadienį buvo iš
šaukta liudininko kėdėn mir
timi nubaustojo nacių sabo- 
tažninko John Kerling buvusi 
meilužė Hedwig Engemann, 
kuri liudijo, kad dabar teisia
masis už talkinimą sabotažnin- 
kams Leiner sudaręs sąlygas 
jai iš naujo susitikti su ką tik 
iš Vokietijoj pribuvusiu Ker- 
lingu ir su juomi praleidus 
naktiniuose kliubuose birželio 
22-ros vakarą.

Engemann sakė mylėjusi ir 
tebemylinti numarintąjį Ker- 
lingą.

Antradienį liudijo buvusi sa- 
botažninko žmona, Maria Ker
ling, kuri taipgi sakė, kad Lei
ner buvo sutaręs ir jai su Ker- 
lingu pasimatymo vakarą bir
želio 22-rą, bet jinai laukė jo 
ir nesulaukė, nes jis buvo nu- 
ėj ęs su 
te.

Visa 
žinojo,
slaptas žmogus ir žinojo dėl 
ko, bet jį slėpė, jam padėjo. 
Jisai jam iškeitęs ir keletą 
stambių banknotų.

Vėliau liudijo Ernest Peter 
Burger, vienas iš dviejų išli
kusių gyvais sabotažninkų. Jis 
išdidžiai pasakojosi esąs Vo
kietijos piliečiu ir nacių parti
jos nariu nuo 1923 m. Jis pa
kartojo tuos pačius 
mus, kuriuos jis davė 
ninkams 
Chicagoj, 
ninkams 
mirtin, o
po 25 m. kalėti ir užsimokėti 
po $10,000 piniginės baudos.

Leineris gyvena šioje šaly
je per 13 metų ir buvo priė
męs Amerikos pilietybę, bet 
darbais tarnavo Hitleriui.

meiluže Engemanniū-

tai rodo, kad Leineris 
jog Kerlingas buvo

taikintoju 
kur trys iš 
gelbėjusių 

dvi moterys

parody- 
sabotaž- 
,teisme, 

sabotaž- 
nuteisti 
nuteista

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Neužilgo reikėsią apriboti 
pardavimą kepėjų čokolado ir 
kakavo, nes po mažiau jo at
vežama.

Lietuvės karžygiams prieš 
fašizmą mezgėjos ruošia savo 
darbo metinės sukakties minė
jimą gruodžio 1-mos vakarą, 
Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, į kurį kviečia visas 
mezgėjas ir rėmėjus. Tai bus

Penkiasdešimt antru ‘ kartu 
bėgiu trijų mėnesių paskilbę 
“kelnių banditai” užklupo 
kompanišką krautuvę, šį kar
ta Bohack, 64-30 98th St., Fo- 
rest Hills. Įėję krautuvei! 8:15 
ryto, jie pirmiausia paprašė 
kavos, kad gerai apsidairyti, 
kas kur randasi, o jau pas
kiau nuvarė vedėją ir tarnau
tojus už krautuvės kambarin, 
nuavė kelnes ir pačiupę iš vie
no kišeniaus $60 ir iš registe- 
rio $378 pabėgo susėdę auto
mobiliui!.

Pastebėta, kad jie vis patai
ko užpulti anksti pirmadienio 
rytą, kol šeštadienio įplaukos 
tebebūna nepadėtos į banką.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

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
lius 
mo- 

URA! VISI Į BALIŲ!

MATEVSAS S1MONAVIČIVS
O" Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Tauta Šokyje,” dabar rodo-Vaizdas iš Sovietų judžio 
mo greta karo laikų meiliškos dramos “Mašenka, 
Stanley Teatre, 7th Avė ir 42nd St., New Yorke.

Svečiai iš Newark, N. J.
Pereitą antradienį aplankė 

Laisvės įstaigą Walter Skeis
taitis su žmona; kartu su jais 
buvo sūnus ir marti.

Skeistaičių sūnus Walter 
jau virš metai kaip tarnauja 
Dėdės Sarno armijoje ir pui
kiai progresuoja. Jis jau at
siekė 1-mo leitenanto laipsnį. 
Dabar buvo paleistas 10 dienų 
atostogų. Viešėjo pas 
ir aplankė dienraščio 
įstaigą.

Walter Skeistaitis
Luckauskas turi taverno biz
nį, 189 Ferry St., Newark, N. 
J. Jie savo biznio vietoje su
rinko $32 Sovietų 
pagelbai 
blankos 
sekretorei

Walter 
apžiūrėjo
mašineriją ir paaukojo į Po- 
pieros Fondą $5.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th

BROOKLYN,
Tel. EVergreen

Street

7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

tėvelius 
Laisvės

ir Louis

medikalei 
ant pasveikinimo 

ir pridavė LKSSG 
Kavaliauskaitei.
Skeistaitis su žmona 
Laisvės spaustuvės'

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys 
Kainos Prieinamos

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

Moteris Tarybininkas
New Yorko Miesto Taryba 

gaus naują narį. Juomi bus 
Doris L. Byrne, Bronx apskri
čio demokratė, buvusi nuo 
1933 iki 1937 m. išrinkta as- 
semblymanu, bet tą įstaigą ap
leidus,, kad užimt valstijos pil
dančio sekretoriaus pareigas. 
Dabar ji rezignuos iš tos vie
tos, kad užimti Miesto Tary
boj vietą kariuomenėn išėju
sio tarybos nario Charles E. 
Keegan. Tarybon ją paskyrė 
gubernatorius Lehmanas.

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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 Barberlal

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj 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 šj skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER,
394-398 Broadway

Akiniai
už $7.50

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

......

» - ■■■

ai! • w i
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

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

M

■

• ROBERT UPTON
• ATDARA VAKARAIS.

11
” OKU t H A i1

I3Įj]
O' l

Optometrists
Brooklyn, N. Y.

t
mes duosime jums
yra nustatytos taip

VfRJ-THIN* RAMONA VtRI-THIN* R API IK— •

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J 

TeL STagg 2-2178 •
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