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Mr. Willkie Toronte.
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Darbo žmonių 
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Associated Press žinių agen- i 
ūra skelbia, kad tarp lapkri

čio 19 ir 26 d. Raudonoji Ar
mija Stalingrado fronte šito-i 
kius žygius atliko:

Vokiečių užmušė 
Nelaisvėn suėmė 
(Sužeidė kokią 150,000) 
Visokių k an uolių 

paėmė
Kulkosvaidžių 
šautuvų 
Arklių 
Tankų (sugadinti!

ir gerų)
Tai nieko sau grobis?

No. 279

51,000
63,000

1,863

50,000
9,000
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HITLERININKAI UŽĖMĖ 
IR FRANCŪZŲ KARO 

LAIVŲ STOTI TOULONĄ

e

Anglai ir Amerikiečiai Nu 
grūdo Fašistus.20 Mylių 
Atgal Šiaurinėj Tunisijoj

SOVIETŲ KARIUOMENE 
UŽMUŠĖ DAR 4,000 IR 

SUĖMĖ 12,000 NACIŲ
Tuojau prieš einamojo 

lingrado fronte ofensyvo 
dėjimą, Raudonosios Armijos J 
vadovybė išleido kovotojams 
įsakymą (Order of the Day).: 
Jame, be kitko, randame: j

“Griežto atsiteisimo su šlykš- 
čiuoju priešu, vokiškais fašis- 
.... . . i 1tiniais okupantais, valanda is-j 

mušė. Kariai ir komandieriai j 
Stalingrado fronte parodė did
vyriškumo pavyzdį, galybę ir 
herojizmą. Už mūsų moterų ir P^gal StlVO 
vyrų, mūsų karių ir komandie-

pra

dą-

Vokiečiai Sulaužė Savo Prižadą, Kad Jie Nekliudysią 
Toulono; Francūzai Sunaikino Visus Savo Laivus 

Toulone, Kad Jie Nepakliūtų į Hitlerio Nagus
London, lapkr. 27. —Na- Bandydami pateisinti

ciai užėmė Touloną, pieti- bartinį savo žygį prieš Tou- 
nės Francijos uosto mies- loną, hitlerininkai per radi- 
tą su jo karo laivyno sto- ją pasakojo, kad, girdi, tū- 
vykla. Francūzų jūreiviai, Ii francūzų karo laivai ren-

* komandieriaus gęsi pabėgt iš Toulono ir 
\ “ ■ admirolo de la Borde įsa- prisidėt prie Amerikos ir

, kurį išliejo fašis- kymą, nuskandino visus ta- Anglijos laivynų Šiaurinės 
tHiai žmogėdros, mes privalo- me uoste stovėjusius kari- Afrikos srityje. Berlyno ra- 
me savo priešo juodąjį kraują nius savo laivus, kad jie ne- .dijas šnekėjo, kad vokiečiai, 
išlieti į upę. Draugai, pradėki-; patektų hitlerininkam.
me pulti! . . .”

Tokiu šūkiu buvo pradėtas 
šis didysis ofensyvas. Na, ir 
raudonarmiečiai jau gerokai 
nuleido savo priešui juodojo 
kraujo

Nemindžios daugiau tie ne
naudėliai šventosios žemelės!

Pereitą trečiadienį Toronto 
mieste, Kanadoje, sakė kalbą 
žymusis Amerikos visuomeni
ninkas ir politikas, — republi- 
kony vadas Mr. Willkie. Kal
bėdamas apie Jungtinių Tautų 
karo tikslus, kalbėtojas citavo 
sekamą pareiškimą:

“Rasinės išimtimybės panaiki
nimas, tautų lygybė ir jų teri
torijų nepaliečiamybė, paverg
tųjų tautu išlaisvinimas ir jųjų

užimdami Touloną, tuomi, 
(Pirmesnėmis žiniomis, esą, stengiasi “apsaugot jį” 

Toulono uoste buvo trys di- i nuo anglų ir amerikiečių, 
dieji Francijos karo laivai, Kartu naciai išsklaidė vi- 
keli šarvuotlaiviai, kai ku- sas karines francūzų jėgas, 
rie naikintuvai ir didokas buvusias Vichy Francijoje, 
skaičius submarinų.) suardydami ir panaikinda- 

Jsiverždami į buvusią dar|mi visus francūzų armijos 
“nepriklausomą” Vichy dalinius. ,
Franciją, naciai buvo pasi- Tokiu būdu vokiečiai nu- 
žadėję nekliudyt Toulono. Į šlavė paskutinius likučius 
Jie sulaužė ir šį savo pri- Vichy Francijos savivaldy- 
žadą. bės.

Savo Ofensyvu Sovietai'Sovietai Sunaikino Na- 
Prilaiko Fašistus Nuo cių Armijos Sparną 

Šiaur. Afrikos Stalingrado Srityje

kiekvienai tautai tvarkytis sa
vo reikalus, kaip ji trokšta, 
ekonominė pagalba tautoms, 
kurios yra nukentėjusios ir pa
dėti joms gerbūvį pasiekti, at- 
steigimas demokratinių lais
vių, hitlerinio režimo sunaiki
nimas.”

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai siunčia divizijas 

savo kariuomenės iš 
rų pastiprint nacius 
Sovietus Stalingrado 
te.

vaka- 
prieš 

fron-

Pirm negu Sovietai pra
dėjo šį ofensyvą, naciai, pa
gal neoficiales žinias, buvo 
išsiuntę pulkus- savo armi
jos į pietinę ir vakarinę Eu
ropą. Tie pulkai buvo ski- 

šiuos karo riami mūšiams prieš ameri- 
------ ---- > kiečius ir anglus šiaurinėje

Perskaitęs virš paduotąjį, 
Mr. Willkie klausė: Kas šitaip 
pasakė — Churchillas ar pre
zidentas Rooseveltas? Ir jis 
ten pat atsakė: l 
tikslus išdėstė Stalinas savo
kalboj, sakytėj 1942 m. lap- Afrikoje, 
kričio 6 diena, Spalių Revoliu
cijos 25-kerių metų sukaktu
vių proga.

Kalbėtojas tuomet ir vėl 
kreipė didžiulės audiencijos

Dabar, kaip neoficialiai 
pranešama, Hitleris siunčia 

s savo kariuomenės dalinius 
iš vakarinės ir pietinės Eu- 

dėmesį. Dar kartą jis perskai- roP9s i frontą pries
tė tuos Stalino žodžius, api
brėžiančius Tarybų Sąjungos 
karo tikslus.

Antru kartu perskaitęs, Mr. 
Willkie pareiškė, kad jis su 
Stalino definicija pilnai sutin
ka ir kad šitie Stalino dėsniai 
turėtų būti pritaikyti visam 
pokariniam pasauliui. Mr. 
Willkie mano, kad kiekvienas 
demokratinio krašto pilietis 
galivpilnai su jais sutikti.

Sovietus.
(Yra nurodymų, jog Rau

donoji Armija, taip neatlai- 
džiai puldama vokiečius, 
stengiasi sulaikyt juos nuo 
didžiųjų Hitlerio jėgų per
metimo i Šiaurių Afriką 
prieš talkininkus.)

Maskva, lapkr. 27.—Unit-> 
ed Press teigia, kad Rau
donoji Armija f aklinai jau 
visai sunaikino kairųjį 
vokiečių armijos sparną į 
šiaurvakarius nuo Stalin
grado. Sovietinė kariuome
nė nukovė dar bent 1,000 
nacių ir nelaisvėn paėmė 
šimtus fašistų.
NAUJI DIDŽIULIAI NA

CIŲ NUOSTOLIAI
Į šiaurvakarius nuo Sta

lingrado tik viename sekto
riuje sovietiniai tankai ir 
pėstininkai sunaikino dar 
66 vokiečių tankus ir 25 or
laivius, atėmė iš priešų dar 
vieną geležinkelio stotį ir 

pagrobė 19 garvežių, 100 
vagonų, 168 trokus gazoli
no ir kelis sandėlius įvairių 
karo reikmenų.

J. Goebbels Moko 
Vokiečius Priprast

Kentėt Smūgius

pa- 
ke-
po-

Šiuo metu pažangesnieji 
šaulio žmonės labai rimtai 
lia klausimus, liečiančius 
karinį susitvarkymą, liečian
čius busimąją taiką. Jie teisin
gai sako: pareiškimas dabar 
mūsų siekimų palengvins 
Jungtinėms Tautoms kariauti. 
Jie pabrėžia: Atlantiko čarte- 
ris yra geras dokumentas, bet 
jis per siauras, — būsimajai 
taikai gairės nėra .aiškios. At-

Naciai sušaudė dar 11 
žmonių Belgrade, Ju
goslavijos sostinėje, sako, 
už rėmimą komunistų judė
jimo ir už sabotažą prieš 
vokiečius.

lantiko čarteris reikalingas 
paryškinimo, praplėtimo, su- 
konkretizavimo.

Mr. Willkie yra vienas tų 
žmonių, kuris prisimygtinai 
reikalauja aiškiau ir drąsiau 
pasisakyti, už ką mes kariau
jame.

Hitlerio propagandos 
ministeris Joseph Goeb
bels parašė straipsnį laik
raštyje “Das Reich”, mo
kydamas vokiečius “tvir
tai kentėt” tokius smū
gius, kaip dabartiniai 
smūgiai, kuriuos Raudo
noji Armija kerta na
ciams. Goebbels sako, kad 
vokiečiai, girdi, turį vir- 
šyt Jungtines Tautas ir 
savo pajėgumu kentėti 
nelaimes, o “ne vien tik 
laimėti pergales.”

*
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London, lapkr. 27.—Ang
lijos kariuomenė nustūmė 
fašistų jėgas 15 mylių at
gal srityje Bizertės, didžios 
laivyno stovyklos šiaurinėje 
Tunisijoje, o amerikiečiai 
ir anglai atmetė vokiečius 
ir italus 20 mylių atgal 
Tuniso apskrityje.

Talkininkų kariuomenė 
dabar kaujasi su priešais 
jau tik už 15 mylių nuo Bi
zertės ir 10 mylių nuo Tu
niso, Tunisijos sostamies- 
čio. Bet dar nebuvo mūšių 
tarp didžiųjų talkininkų ar
mijos jėgų ir fašistų ka
riuomenės. Manoma, kad 
bile valandą galį užsikurti 
milžiniški mūšiai.

Amerikiečiai, anglai iriso.

francūzai atakuoja Ašies 
pozicijas ir už 25 mylių į 
pietus nuo Bizertės.

Skaičiuojama, kad šiauri
nėje Tunisijoje fašistai turi 
20,000 vokiečių ir' italų ka
riuomenės. Pranešama, kad 
jie oru, gal ir laivais, į- 
sigabena daugiau karių į 
Bizertės ir Tuniso apylin
kes.

Amerikos orlaiviai vėl 
skaudžiai bombardavo fa
šistus ■ Tunise, sukeldami 
milžiniškus gaisrus ir di
džius sprogimus.

Talkininkų kariuomenė į- 
varė gilų kylį į Ašies pozi
cijas tarp Bizertės ir Tuni-

Raudonarmiečiai Per Ši Ofensyvą Nukovė ir Nelaisvėn Pa
ėmė Jau Daugiau Kaip 115,000 Priešu ir Pagrobė 
1,863 Kanuoles, 1,320 Tanky, 9,000 Arkliu ir Lt.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, lapkr. 27.— Specialis Sovietų pranešimas:
Stalingrado srityje mūsų kariuomenė lapkr. 26 d. 

žygiavo pirmyn, nugalėdama fašistų pasipriešinimus.
Šiaurvakariniame sektoriuje mūsų kovotojai užėmė 

apgyventas vietas: Krasnoie Selo ir Generalovą.
Dono upės alkūnės srityje sovietinė kariuomenė už

ėmė šias 
Verchnij 
Atapovą.

apgyventas vietas: Kalačkiną, Perepolnyj, 
Gerasimovą, Nižnį Gerasimovą ir Verchnij 
Šiame sektoriuje raudonarmiečiai permetė

(Tąsa ant 5-to puslapio)

GEN. DE GAULLE ATSIŠAUKS 1 PREZIDENTĄ 
ROOSEVELTĄ PRIEŠ ADffl. DARLANĄ

Sovietai Susiaurino iki 20 myl. Vokiečių 
Pasitraukimo Spragą; Giliai Pralaužė 

Nacių Linijas ties Velikije Lūki
London.. — Kovojančių- ko, kad “Darlano ir jo plau- 

jų Francūzų vadas Charles ko žmonių pripažinimas ne- 
de Gaulle greitu laiku sutinka su tais idealais, dėl 
kreipsis į prezidentą Roo- kurių mes įstojome į šį ka- 
seveltą, prašydamas paša- ra ir dėl kurių kovojame.” 
lint admirolą. Fr. Darlaną, 
amerikiečių paskirtą aukš- visų Vichy Francijos karo 
tuoju francūzų komisionie- jėgų galva, pirm amerikie- 
rium ir civilis valdžios gal
va Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Francūzų Afrikoje, kaip 
kad teigia tūli politiniai 
Londono rateliai.
Neleidžia Svarstyt Darlano

Klausimo
Dvylika Anglijos seimo 

narių, vadovaujami An. Be- 
vano, įteikė siūlymą svars
tyt seime klausimą dėlei 
Darlano paskyrimo į tokią 
atsakingą vietą francūzų 
kolonijose Afrikoje. Anglų 
užsienių reikalų ministe
ris Anthony Eden užreiš- 
kė, jog valdžia negali leist 
šiuo tarpu seimui svarstyt 
to klausimo, kuomet kari
niai veiksmai Šiaurinėj Af
rikoje tebėra tokiame kri
tiškame stovyje, kaip dabar.

Minimi anglų seimo at
stovai savo pareiškime sa-

... . . . ,, 
(Darlan buvo vyriausias

Maskva, lapkr. 27. — So- “sukontroliuoją padėtį” 
; ruožtuose, kur 

atgal į, raudonarmiečiai toliausiai 
pietų rytus nuo Surovikino atmetė nacius atgal. (Nie- 
geležinkelio stoties, perme- kas kitas nepatvirtina šio 
tė priešų likučius iš vakari- priešų skelbimo.) 
nių Dono upės pakrančių į , --------
rytines. Kitos raudonar- i SOVIETŲ KOVOTOJAI 
armiečių jėgos, atakuoda< NAIKINA VOKIEČIŲ 
mos vokiečius iš rytų pie- į ATSPIRTIES PUNKTUS 
tų pusės, užėmė Gromos-[ 
lavskj ir tuo būdu susiauri-! 
no iki 20 mylių iš viso spra-I 
gą, pro kurią hitlerininkai 
gal dar galėtų pabėgt ar 
bandyt pabėgt iš Stalingra
do ir plataus “maišo”, ku
riame tebėra apie 300,000 
fašistų. Sovietų kovotojai, 
tačiaus, vis siaurina šią

vietų kariuomenė, blokšda- i dviejuose 
ma hitlerininkus ;

čiams įsiveržiant į Francū
zų Šiaurinę Afriką. Darla- 
nas, per radiją ragindamas 
karines Francūzų jėgas 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Francūzų Afrikoje remt 
talkininkus, taip pat vardan 
Petaino, Vichy Francijos 
“valdovo”, atsišaukė į jas.)

Prez. Rooseveltas yra pa
reiškęs, jog vyriausias te
nai tinis amerikiečių koman- 
dierius, gen. Eisenhower: spragą, pasiryžę^ uždaryti 
tik laikinai susitarė su Dar-' priešus tame maiše.
l?n.uL Tuo_ būdu amerikie-i RAUDONARMIEČIŲ LAI- r_________
ciai išvengė reikalo kariaut STALINGRADE kelią Raudonosios Armijos
su francuzais Šiaurinėje ir noąfininknms ”
Afrikoje sake prezidentas. : Šiaurinėje Stalingrado ! Raudonai.miečiai apvalė 
Taigi, daugiau Amerikos j fabrikų vietove] raudonai'- )quo prie§ų vakarinį š?ną

i Dono upės alkūnės, daugiau 
j kaip 50 mylių į vakarus nuo 
Stalingrado.

Maskva, lapkr. 27.—“Vo
kiečiai iš aptvirtintų pozi
cijų desperatiškai priešina
si, stengdamiesi išsukt savo 

' kariuomenę nuo mūsų smū-
i gių,” kaip sako vidunak- 
i tinis Sovietų pranešimas 
i apie kovą į vakarus nuo
Stalingrado:

“Sovietų smarkuolių ka- 
' riuomenė ir artileristai nai
kina stipriuosius hitlerinin
kų punktus, praskindami 
« w • A • • - —

jėgų ten galį daryt karo • miečiai išmušė vokiečius 
dar iš keturių blokų namų,' 
atėmė iš priešų vieną kari
niai - svarbią aptvirtintą 
aukštumą ir pastūmė fašis
tus atgal įvairiuose Stalin
grado sektoriuose. Miesto 
ribose hitlerininkai tegali 
jau tik gintis, o ne atakuot.
SMŪGIS NACIAMS RžE- 

VO-VELIKIJE LŪKI
RUOŽTE

Berlyno radijas pranešė, 
I jog Sovietų kariuomenė su 
daugiais tankų, atakuoda- . 
ma vokiečius Rževo ir Ve- • 
likije Lūki srityje, gana gi-' 
liai prasiveržė į vokiečių ■ 
apsigynimo linijas. — Nuo 1 
priekinių Raudonosios Ar-' 
mijos pozicijų Velikije Lūki 
apylinkėje dabar telieka tik 
100 mylių iki Latvijos sie
nos.

Berlyno radijas, tačiaus, 
pasakoja, būk vokiečiai jau

veiksmus prieš vokiečius ir 
italus Tunisijoj, paskutinėj 
Franci jos kolonijoj šiauri
nėje Afrikoje, kaip teigė 
prez. Rooseveltas.

SEKMADIENĮ ĮVYKS 
PRAKALBOS ŠIOSE

VIETOSE

Valgyt Žiurkieną Esą 
Dvigubai Naudinga,
Sako Nacių Radijas

Rytoj, lapkričio 29 d. įvyks sekamose vietose 
bios prakalbos, kur kalbės:

F. ABEKAS, iš Chicagos, kalbės didžiuliame mitin
ge Philadelphijoj.

A. BIMBA; — Wilkes Barre, Pa.
D. M. ŠOLOMSKAS, — Waterbury, Conn.
R. MIZARA,—New Haven, Conn., bankiete, suruoš

tame Tarybų Sąjungos kovotojams paremti.
Visų paminėtųjų kolonijų lietuviai kviečiami daly

vauti prakalbose ir išgirsti šių dienų svarbiųjų įvykių 
aiškinimus.

svar-

Vokiečių kontro
liuojamas Paryžiaus ra
dijas paskelbė, jog vie
nas f r a n c ū z as pro
fesorius tame mieste krei
pėsi i gyventojus valgyt 
žiurkių mėsą. Sako, kad 
žiurkių mėsa esanti gardi 
ir sveika, tai vienas ge
rumas. Medžiojant žiur
kes mėsai, jos būtų naiki
namos, tai antras geru
mas.

(Tatai pabrėžia, kaip 
trūksta maisto žmonėms 
vokiečių užimtoje Franci
joje.)

■
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It ' Pagaliau Jis Suimtas!
Teisingumo departmentas, pagaliau, 

suėmė “Janą Valtiną,” kurio tikras var
das ir pavardė yra Richard Krebs, — su
ėmė, kaipo pavojingą nepilietį ateivį! 
Jis ne tik suimtas, bet bus patalpintas 
koncentracijos stovyklon iki karo pabai
gos—o po karo—deportuotas Vokietijon.

Nereikia nei sakyti, kad šito tipo su
ėmimas — smūgis tiems, kurie jį gynė, 
kurie jį garbino. Tas smūgis bus ir lie
tuviškiems pro-naciškiems laikraščiams, 
tokiems, kaip “Naujienos,” kurios Valti
ną cituodavo ir kurios jį gindavo.

Kas gi yra tasai “Jan Valtin?” Kadai
se jis gyveno Amerikoje. Kalifornijoje 
“Valtinas” sumušė tūlą žydą biznierių 
— Morris Goldsteiną (tai buvo 1926 
metais). Už tai jis buvo nusmerktas į 
kalėjimą. Išėjęs iš kalėjimo, šis tipas iš
vyko Vokietijon. Po kiek laiko jis ir vėl 
sugrįžo į Jungtines Valstijas ir čia su
grįžo slaptai — prieš mūsų krašto imi
gracijos taisykles. Jis čia ir vėl buvo 
suimtas, bet paleistas po belą, iki teisin
gumo departmentas ištirs jojo praeitį.

i| “Valūnui” Amerikoje gyvenant, atsi
rado jo sėbrų, su kurių pagalba jis pa
rašė knygą, pavadintą “Out of The 
Night,” — tai knyga, nukreipta vyriau
siai prieš Tarybų Sąjungą, prieš komu
nistus, prieš darbininkų judėjimą. Ir 

I toji knyga buvo, visais garais platinama, 
nes anti-sovietiniai elementai nesigailė
jo jai publikacijos, nesigailėjo energijos 
jai platinti. Toje knygoje Krebsas prisi
pažįsta buvęs Geštapo žvalgybininkas, 
bet, girdi, jis tik pažadėjęs Hitleriui 

/ tarnauti, — kaip greit išvyko iš Vokie
tijos, taip greit jis nustojęs būti gešta- 
pininku. Bet labai abejojama, ar jis sa
kė tiesą. Geštapininkas yra geštapinin- 
kas.

Iš tos knygos Krebsas pralobo. Pasi- 
į statė sau puikius namus Pennsylvanijos 

valstijoj, įsisteigė visus patogumus, gy
veno sau ir juokėsi iš tokių durnių, ku- 

I rie jį garbino ir populiarizavo.
Bet teisingumo departmentas vis tyri

nėjo. Na, ir pagaliau jis, teisingumo de
partmentas, paskelbia, kad “Jan Valtin” 
(arba Krebsas) yra niekas daugiau, kaip 
melagis, apgavikas ir pavojingas šiam 
kraštui elementas. Jis turi būti depor
tuotas į Vokietiją, tačiau, kadangi į Vo
kietiją deportuoti dabar negalima, tai 

. turi būti izoliuotas nuo padorios visuo
menės, — turi būti įmestas į koncen
tracijos stovyklą su visais mūsų krašto 
priešais iki karas pasibaigs.

(Skaitytojas veikiausiai atsimena, kaip 
mes kadaise rašėme apie šį gaivalą. Mes 
tuomet nurodėme jį esant niekšu, ne

naudėliu, melagiu. Dabar tą pripažįsta 
ir teisingumo departmentas.

Gerai!
Krebso suėmimas — smūgis visiems 

tiems, kurie jį gynė, kurie jį garbino!

! “Dirbti Vokiečių Fabrikuose 
r Reiškia Mirti...“

Mus pasiekė pluoštas lietuviškų laik
raščių (“Tiesos,” “Už Tarybų Lietu
vą”), platinamų nacių okupuotoje Lietu
voje. Nors tie laikraščiai yra išėję iš 
spaudos prieš keletą mėnesių, tačiau 
mums jie savo svarbos nenustoja. Jie 
pilni Lietuvos žmonėms patarimų, pa
mokymų, kaip elgtis su naciškais oku- 

1 pantais. Štai viename “T.” numeryje 
J telpa įdomus P. Valatkos straipsnelis, 

pavadintas: “Nevažiuokite į Vokietiją.” 
Straipsnelio autorius šitaip įspėja Lie
tuvos žmones:

“Hitleriniai grobikai pirma klasta, o 
dabar prievarta stengiasi Lietuvos jau
nimą išgabenti į Vokietiją, į katorginius 
darbus karo fabrikuose, į priverstino 
darbo lagerius. Kiekvienas lietuvis turi 
žinoti, kad išvykti į Vokietiją reiškia 
— daugiau nebesugrįžti į Lietuvą, nes 
fašistai lietuvius ne tik laiko pusbadžiu, 
verčia daug ir sunkiai dirbti, bet jie 
grūda į tokias vietas, kaip Kelną (Co
logne), Eseną, Frankfurtą ir kitus Pa- 
reinio miestus, kur kiekvieno darbinin
ko laukia neišvengiama mirtis nuo bom
bų. Kiek lietuvių jau žuvo,Kelne ir Ese
ne per didžiuosius bombardavimus nak
tį į gegužės 31d. ir naktį į birželio 2 d.!

“Broliai! Dabar jūs matote, kad dirbti 
vokiečių fabrikuose reiškia mirti; mirti 
nuo išsekimo, ligų ir nuo bombardavi
mų.”

Mes, Amerikos lietuviai, tuomet nei 
nepamąstėme, kad Kelne bei Esene, ku
riuos anglų bomberiai taip triuškino, bu
vo lietuvių, kad užmuštųjų tarpe žuvo 
ir mūsų brolių. Pasirodo, kad Hitleris 
į pavojingiausius centrus siunčia kitų 
tautų žmones, jų tarpe ir mūsų brolius. 
Bet tai ne viskas. P. Valatka toliau ra
šo:

“Hitleriniai grobikai daug mūsų bro
lių gabena į Vokietiją, apmoko juos ten 
kariškai ir siunčia į Tarybų Sąjungos- 
Vokietijos frontą mirti už tai, kad hit
lerininkai galėtų naikinti mūsų tautą, 
plėšti mūsų žmones. Daug lietuvių siun
čia į pafrontę sunkiausiems katorgi
niams darbams, verčia jieškoti minų, ga
benti amuniciją į pirmąsias pozicijas. 
Tai papasakoja lietuviai, kurie perbėgo 
į Raudonosios Armijos pusę.

“Lietuviai! Nevažiuokite į Vokietiją, 
kur jūsų laukia tik mirtis! Nevažiuo
kite į jokias darbo tarnybas, nesiduoki
te mobilizuojami. Hitlerininkai nori jus 
sunaikinti, — naikinkite jūs juos! Sto
kite į partizanų eiles. Lietuvos išvadavi
mo valanda netoli.”

Budeliai naciai išnaikins šimtus tūks
tančių geriausių Lietuvos sūnų ir dukte
rų. Bet jie nesunaikins lietuvių tautos. 
Jiems patiems bus užduotas tokis smū
gis, nuo kurio jie kris, kaip paprasčiau
si gyviai.

Taip, Lietuvos išvadavimo valanda ne
toli!

Mums Neaišku, Mr. La Guardia.
Pastebėjome spaudoje, kad New Yor- 

ko miesto policijos komisijonierius Va
lentine įsakė uždrausti lošimą bingo — 
tam tikras lošis. Tai gerai! Su tuo pil
nai sutinkame. Bet tas pats komisijonie
rius pareiškė, jog bingo bus leidžiama 
lošti bažnyčiose arba bažnytinėse salėse. 
Šis dalykas tai mums nėra aiškus.

Kodėl gi daroma išimtis? Kodėl gi ta 
pati gemblerystė leidžiama atlikdinėti 
vienoje vietoje, o draudžiama kitoje? 
Mes puikiai žinome, kad daugelyje baž
nytinių salių kazyromis lošimas yra la
bai madoj, — lošimas gembleriškais su
metimais. Kodėl, tad, neapvalyti bažnyti
nių salių?

Naujasis Testamentas mokina mus, 
kad Kristus kadaise pasiėmė botagą ir 
visus kupčius, visus parizėjus, žulikus ir 
apgaudinėtojus išvijo iš bažnyčios. Ar 
nebūtų gerai, jei mūsų majoras išvytų 
iš bažnyčių bingo?

Jei valyti, — valyti reikia visos įstai
gos.

“Nenugalimieji“ Bėga
Didžiajame ofensyve ties Stalingradu 

iki šiol kelios dešimtys tūkstančių vokie
čių tapo užmušta, kelios dešimtys tūks
tančių paimta nelaisvėn, o kelios dešim
tys tūkstančių (jei ne daugiau) sužeista. 
Kiti bėga, nešdinasi, — nešdinasi nuo 
tos Raudonosios Armijos, kurią Hitleris 
“sunaikino” dar prieš metus laiko!

Atsiminkime: iki 1941 m. birželio 22 
dienos vokiečiai buvo skaitomi “nenuga
limaisiais.” Atsiminkime: jie manė Ta
rybų Sąjungą užkariausią per tris mė
nesius! Šiandien jie desperacijoj. Šian
dien jie panikoj. Šiandien jie daugelyj 
vietų Stalingrado fronte, pamatę “su
naikintą” Raudonąją Armiją, iš tolo iš
kelia baltą vėliavą — pasidavimo ženk- 
lą!...

Štai jums, kad norit!
Bestija “nenugalimas” yra iki tol, 

kol jam užduodi gerą smūgį.

LAISVU 
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Dabartinė Turkija
Šis straipsnis buvo parašy

tas prieš porą metų, tačiau 
jis visvien meta daug' švie
sos apie Turkijos vidujinę 
padėtį, šiandien, kai Hitle
ris bilfe dieną gali tą kraštą 
užpulti ir Turkija gali būti 
įvelta į karą, svarbu yra su 
ja plačiau susipažinti. — 
“Laisvės” Red.
Turkija užima 762.736 

kv. km. Joje gyvena 16,6 
milijonai gyventojų; tad 
vienam kvadratiniam kilo
metrui tenka maždaug 22 
gyventojai. Valstybės meti
nės ūkinės pajamos 1 mi
lijardas turkų svarų (tur
kų svaras apie 80c.), arba 
vienam gyventojui tenka a- 
pie 60 turkiškų svarų.

Kai Turkija buvo valdo
ma sultonų, ji turėjo dau
giau galimybių kaip Ata- 
turko ir jo įpėdinių Turki
ja, bet tada valstybėje bu
vo nevykusi santvarka. Dėl 
nevykusios organizacinės 
santvarkos Turkija buvo 
priklausoma nuo užsienio 
paskolų —- augo valstybės 
įsiskolinimas, o su juo ir 
gyventojų masių vargas. 
Kai valdžios vairą paėmė į 
savo rankas naujas režimas
— tuoj ėmė aiškėti darbo 
vaisiai.

1928 m. valstybės biudže
tas siekė tik 140 milijonų 
t. svarų; 1938 m. jau 250 
milijonų t. svarų. Biudžete 
didžiausią 50 mil. t. sv. po
ziciją užima valstybinių 
skolų mokėjimas užsie
niams, toliau finansų mini
sterija — 14,5 mil. t. sv., 
darbo ministerija — 19 mil. 
t. sv., švietimo ministerija
— 14,5 mil. t. sv. ir žandar
merijai — 10 mil. t. sv. Me
tinės biudžeto išlaidos kas
met padidėja maždaug 18,- 
75 mil. t. sv. Emisijos ban
ko diskontas nuo 1938 m. 
liepos mėn. siekia 4 nuo
šimčius. Ginklavimuisi iš
laidos yra padengiamos iš 
vidaus ir užsienio paskolų. 
Mokesčiai nėra didinami. 
Esant vienodam mokesčių 
lygmeniui, įplaukos iš mo
kesčių kasmet padidėja 
maždaug 18,75 mil. t. sv.

Pajamų pagrindas yra že
mės ūkis, todėl jis naudoja
si ypatingą vyriausybės 
globa. Žemes ūkio uždavi
nys gaminti tai, kas yra 
reikalinga vidaus ir užsie
nio rinkoms, t. y. tokius ga
minius ir tokios kokybės, 
kokiems yra užsienio rinko
se pareikalavimas. Visas 
žemės ūkio gaminių ekspor
tas sutelktas žemės ūkio 
organizacijų rankose ir y- 
rą vyriausybės kontroliuo
jamas. Už mažinimą gami
nių standarto pasipelnymo 
tikslu yra numatytos dide
lės bausmės ir visam lai
kui atimamos teisės ekspor
tuoti. Tuo būdu paskelbta 
beatodairė kova Rytuose y- 
pač paplitusioms spekulia
vimo tendencijoms, žemės 
ūkis ir vyriausybė užsimo
jo užkariauti Turkijos eks

portui pasaulinėse rinkose 
gerą markę.

Prisitaikant vietos sąly
goms eksportinė gamyba 
paskirstyta rajonais. Gire- 
sum’e prie Juodosios jūros 
yra sukoncentruota riešutų 
gamyba, pietiniame Ana
tolijos krante apelsinų ga
myba; tą produkcijos sri
tis pasidarė rajono ūkinin
kams tikra palaima. Daro
ma daug bandymų arbatos 
ir ryžių auginimo srityse; 
arbatos daigai įvežami iš 
SSSR. Jau šiandien galima 
tvirtinti, kad netolimoje a- 
teityje Turkija arbatos ir 
ryžių neimportubs, o ryžius 
net pradės eksportuoti.

Turkai pasistatė 4 cuk
raus fabrikus. Tie keturi 
valstybiniai cukraus fabri
kai pagamino tiek cukraus, 
kad jo pakako vidaus rin
kos reikalams. Dabar dėl 
gyventojų gerbūvio pasta
tyta dar daugiau cukraus 
fabrikų. t

Taip pat ir . kitose gamy
bos srityse daromos didelės 
pastangos. Pravedus eilę 
bandymų su sojos augini
mu, paskirtas jos auginimo 
rajonas Marmanskio pa
krašty. Turkija ^netųjįmoje 
ateityje Rumunijos ir Bul
garijos pavyzdžiu soją eks
portuos į Vokietiją.

11938 m. sausio mėn. iš
leistas įstatymas, kuriuo į- 
steigtas valstybinis institu
tas valstybinių ūkių orga
nizavimui, turintis-"' viešojo 
naudojimosi įstaigosJįeisę 
su centru Ankarbjo^Oerai 
organizuoti ir racionaliai 
vedami valstybiniai ūkiai 
turi būti privatiniams ū- 
kiams pavyzdžiu. 1938 m. 
liepos mėn. 3 d. išleistas į- 
statymas, kuriuo įsteigta 
centralinė prekybos ir pra
monės įstaiga, kurios tiks
las yra reguliuoti visų že
mės ūkio gaminių kainas, o 
ypač kviečių kainas. Be to, 
toji įstaiga turi reguliuoti 
opiumo ir jo preparatų pre
kybą. 1937-1941 m. numaty
ta įvykdyti melioracijos ir 
upių reguliavimo darbai, 
kurie atseis apie 32,5 mil. 
t. sv. Tų išlaidų dalį, t. y. 
apie 15,5 mil. t. sv., suda
rys valstybės lėšos.

Projektuojama įsteigti 
žemės banką — “Akbank”, 
kuris tarnaus vidausA ek
sporto produkcijos finansa
vimui. Banko vadovybė pa
gal vyriausybės sumanymą 
turi būti laisva nuo nerei
kalingo biurokratizmo ir 
turi būti žymiausių tvarkys 
mo žinovų rankose. To ban
ko busimieji direktoriai da
bar praktikuojasi Vokieti
joje ir Skandinavų valsty
bėse.

Kadangi Turkijos visuo
menė, apskritai, yra netur
tinga ir nepajėgia įkurti di
delių komplikuotų pramo
nės įmonių, todėl vyriausy
bė pasiėmė reikiamos ini
ciatyvos. 1938 m. Gemlike 
pastatytas dirbtinio šilko

Valstybės sekretorius Hull praneša spaudos atstovams 
apie nutraukimą diplomatinių rysią su Vichy valdžia.
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fabrikas. Bursoje pastaty
tas kamgarho fabrikas. 
Šiais dviem fabrikais baig
tas penkmečio planas, ku
riame buvo numatyta vie
nuolikos tekstilės fabrikų 
statyba. Be to, Izmite kar
tu su padedamąja pramone 
pastatytas popierio fabri
kas, celiuliozės fabrikas, 
Malatijoje kreolino fabri
kas, Karabike geležies ir 
plieno valcavimo fabrikas, 
Sivase cemento fabrikas ir
l. 1. Yra dar numatyta pa
statyti azotinių trąšų fabri
kas. Jau yra statomi chlo
ro, sodos, sieros rūkšties, 
superfosfato' ir sintezinio 
benzino fabrikai.

Šitą parmonę manoma, 
kiek leis galimybė, aprūpin
ti savo krašto žaliavomis. 
Kuriamos ir naujoviškai į- 
taisomos geležies rūdos ka
syklos, neseniai surastos Si- 
vas-Erserum geležinkelio 
linijoje. Numatyta, kad ge
ležies rūdos Turkijai užteks 
60-čiai metų. Taip pat nau
joviškai įtaisomos anglies 
kasyklos. Turkija dar nese
niai produkavo 400 tūkst. 
tonų anglies, dabar pro
dukuoja 2 mil. tonų, netoli
moje ateityje bus produ
kuojama 5 mil. tonų per 
metus. Dabartiniu laiku 
anglies eksportas jau suda
ro rimtą poziciją Turkijos 
balanse.

Kad nebūtų sunaikinti 
miškai, uždrausta kurui 
vartoti medį, ir tuo būdų 
skatinama suvartoti vis di
desnius kiekius anglies. Nu
matyta daugelį šalies vietų 
užsodinti miškais ir aprū
pinti medžiais taip, kad pri
reikus pilnai būtų galima 
patenkinti padidėjusį krašte 
medžio pareikalavimą.

.Ankaroje valstybinė že
mės turtų tyrinėjimo įstai
ga, sprendžianti visus su 
kalnais susijusius klausi
mus, ruošia įvairių žaliavų 
gamybos planus.

Ankaroje valstybinė že
mės turtų tyrinėjimo įstai
ga, sprendžianti visus su 
kalnais susijusius klausi
mus, ruošia įvairių žaliavų 
gamybos planus. Dabar 
Turkija iškasa 10 tūkst. 
tonų vario. Be to, iškasama 
alavo, chromo rūdos. 1938
m. chromo rūdos iškasta 
200 tūkst. tonų, taigi šioje 
srityje Turkija . pasaulyje 
užirųa pirmąją vietą.

Ūkio ministerijos planuo
se ypatingą vietą užima 
krašto elektrifikacija. Kut- 
aya, kur yra dideli rusvos 
anglies klodai, manoma pa
statyti šalia įvairių chemi
nių fabrikų didelę elektros 
centralę, kuri turės aprū
pinti visą Anatoliją net iki 
Istambulo pigia elektros 
srove. Antrą didelę elektros 
centralę manoma pastatyti 
Longuldake. Elektros cent
rales, kurios gamins srovę 
anglies pagalba, manoma 
sujungti su turbinėmis elek
tros centralėmis. Pietinia
me Taurus slėnyje manoma 
įruošti galingus vandens 
surinkėjus, apsaugojančius 
apylinkę nuo potvynių ir, 
be to, įgalinti reguliariai 
užtvindinti derlingus že
mės plotus. Visus elektros 
energijos šaltinius manoma 
sukoncentruoti vienoje dis- 
pozicinėje centralėje, ku
rios uždavinys bus gaminti 
pigią elektrą, tvarkyti sro
vę kiek galima racionaliau 
ir teikti vartotojams kai
nomis, atitinkamomis gy
ventojų ūkinį pajėgumą.

Kitas valstybinės žemės

jos pradėtųjų geležinkelių 
statybos darbų priklauso 
linija, einanti iš Dyarbakir, 
jungianti Turkiją su Iranu 
ir Iraku. Tos linijos baigi-* 
mas bus faktiškai realizavi
mas vokiečių plano pasta
tyti liniją Berlynas-Bagda- 
da^. Tos linijos pastatymu 
Turkija pasidaro didelės 
reikšmės tranzitinis kraš
tas, jungiąs Rytus su Va
karais. Ryšy su tuo Istam- 
bule statoma didelė perkro
vimo stotis. Antra svarbi 
geležinkelių linija yra Si- 
vas — Erserum, jungianti 
Irano geležinkelių linijas su 
SSSR geležinkeliais. Metai 
į metus didėja Turkijos ge
ležinkelių linijų tinklas ir 
pajamos iš jų. Geležinkelių 
judėjimo judrumas auga 
perkamų naujų garvežių ir 
vagonų dėka. 1938 m. gele
žinkelių stovykla padidinta 
60 garvežių ir 1000 vagonų.

Nemažesnės yra daromos 
pastangos ir vandens susi
siekimo statyboje. 1937 m. 
įkurtas “Denizbank”, t. y. 
jūros bankas. Tame banke 
sucentralizuotos visos prie
monės, galinčios būti pa
skirtos prekybinio laivyno 
tonažui padidinti: uostams, 
laivams statyti ir vandens 
transporto finansavimui.

To banko pagrindinis kapi
talas siekia 50 mil. t. sv. 
Vokietijos dirbtuvėse užsa
kytus laivus nuleidus į 
vandenį manoma pradėti 
normalų susisiekimą" tireus 
—Aleksandrija ir Trabozon 
— Konstancija. Projektuo
jama nuo Trabozono iki 
Irano sienos pastatyti au
tostradą.

Oro susisiekimo srityje 
1938 m. pradėtas susisieki
mas Ankara — Istambul li
nijoje. Projekte numatyta 
pradėti susisiekimą oro li
nijomis, kurios Turkiją 
jungtų su.visomis Europos 
valstybėmis.

Turkijoje keliai buvo la
bai apleisti. Dabar pradėta 
jų statyba. Trabozon—Iran 
linijoje bus transeuropinė 
autostrada. Be to, numaty
ta pastatyti eilė mažesnių 
kelių. Kelių tiesy bos (tiesi
mo) dėka padidėjo automo
bilių pareikalavimas.

Turkijos prekybos politi
kos pagrindas yra pagrįstas 
prekių pirkimu iš tų tautų, 
kurios perka Turkijos ga
minius. Prekybiniuose susi
tarimuose siekiama to, kad 
galima būtų turėti bent ma
žą išvežimo (eksporto) ak
tyvą palyginti su įvežimu 
(importu). Turkijos ekspor
te yra sekančios pozicijos: 
vaisiai, javai, vilna, ožkų 
plaukai (šeriai), medvilnė, 
gyvi gyvuliai, odos, žuvys, 
anglis ir chrominė rūda. 
Importuojama Turki jon 
daugiausia: geležis, plienas 
ir geležiniai bei plieni
niai gaminiai, įvairios ma
šinos ir tekstilės gaminiai. 
Nežiūrint to, kad vyksta 
pastovi pramonės statyba, 
kitų kraštų eksportas į Tur
kiją nuo to nenukenčia, nes 
gerėjant krašto gerovei, di
dėja turkų pirkimo galia. 
Turkija stengiasi išlaikyti

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiami Draugai!
Aš prašau jūsų garbės, jeigu 

būtų galima, tai būsiu labai dė
kinga, pasakyti, kiek mūsų 
prezident. Roosevelt gali kal
bų kalbėti, ar gali kalbėti ru
siškai? Mes turime ginčų. Ta
riu ačiū ir laukiu atsakymo.

■’ Mrs. J. M.
tyrimų įstaigos skyrius už
siima ieškojimu Turkijos 
teritorijoje žibalo. Yra di
delės ir pagrįstos vilties, 
kad ir šis klausimas bus pa
lankiai išspręstas.

Prie svarbesniųjų Turki-

ATSAKYMAS:
Gaila, bet ir mes nežinome, 

kiek kalbų mūsų prezidentas 
moka. Nepasitaikė niekur apie 
tai skaityti.

Nesinori tikėti, kad jis mo
kėtų rusiškai kalbėti.
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LIETUVIAI RAŠYTOJAI RAUDONOJOJ ARMIJOJE

•>

M. ŠOLOCIIOVAS 

MITINGAS
(Fragmentas iš “Ramiojo Dono”)

Apeidamas traukinį, Bunčukui prie
šais žingsniavo karininkas su miline ir 
aukštais, purvu apdrabstytais, batais. 
Bunčukas atpažino esaūlą Kalmykovą, 
šiek tiek sulėtino žingsnį ir lauke. Jie 
susitiko. Kalmykovas sustojo, šaltai 
blykstelėjo žvairiomis juodomis akimis.

— Chorunžis (Chorunžis — kazokuo
se laipsnis, atitinkąs maždaug jaunesnįjį 
leitenantą) Bunčukas? Tu laisvas? Do
vanok, rankos aš tau neduosiu...

Jis stipriai sučiaupė lūpas, įsikišo ran
kas i milinės kišenius.

— Aš nemanau ištiesti tau rankos... 
tu pasiskubinai, — pašaipingai atšovė 
Bunčukas.

— Tu ką, kailį čionai gelbėji? Ar... 
atvykai iš Petrogrado? Ar ne nuo dūše
lės Kerenskio?

— Kas tai — tardymas?
— Nieko nuostabaus, jei likimas žmo

gaus, su kuriuo kadaise bendrai tarna
vau, kelia smalsumą.

Bunčukas, nuslėpęs šypsnį, gūžterėjo 
pečiais.

— Galiu tave nuraminti: aš atvykau 
čionai ne nuo Kerenskio.

— Betgi jūs dabar, besiartinančio pa
vojaus akivaizdoje, jaudinančiai vienija- 
tės. Tad vis dėlto — kas tu? Antpečių 
nėr, milinė kareiviška... — Kalmyko
vas, judindamas šnervėmis, su panieka 
ir gailesiu apžiūrėjo sukumpusią Bunču
ko figūrą. — Politinis komivojažierius? 
Nuspėjau? — nesulaukęs atsakymo, pa
sisuko, smagiai nužingsniavo.

Prie savo vagono Bunčuką sutiko Du
ginas.

— Ko gi tu? Mitingas jau prasidėjo.
— Kaip — prasidėjo?
— O taip. Mūsų šimtinės esaūlas 

Kalmykovas išvažiavęs buvo, o dabar ati
dūmė iš Piterio garvežiu, sušaukė kazo
kus. Štai, ką tik nuėjo jų įkalbinėti.

Bunčukas užtruko, teiraudamasis, nuo 
kurio laiko buvo komandiruotas į Petro
gradą Kalmykovas. Iš Dugino žodžių su
žinojo, kad anas buvo išvykęs beveik 
mėnesį.

“Vienas tų revoliucijos smaugikų, ku
riuos Kornilovas siuntė į Piterį, neva 
mokytis bombų svaidybos. Vadinasi, pa
tikimas kornilovietis. Na, tiek to!” — 
atotrūkiu pagalvojo jisai, eidamas drau
ge su Duginu į mitingo vietą.

Už sandėlio — pilkai žalia kazokiškų 
palaidinių ir milinių tvora. Vidury, ka
rininkų apsuptas, ant apverstos statinės 
stovėjo Kalmykovas, aštriai pabrėžda
mas žodžius rėkė:

— ...pasiekti pergalės! Mumis pa
sitiki — ir mes to pasitikėjimo neapvil- 
sime! Tuojau aš perskaitysiu generolo 
Kornilovo telegramą kazokams.

Jis su nereikalingu skubumu išsitrau
kė iš šoninės frenčiaus kišenės.suglamžy
tą lapuką, pasišnabždėjo su ešeloniniu 
vadu.

Bunčukas ir Duginas priėjo, susimaišė 
su kazokais.

“Kazokai, brangūs stanicų gyvento
jai ! — raiškiai ir gan iškilniai skaitė 
Kalmykovas: — Ar ne ant jūsų sentėvių 
kaulų plėtės ir augo rusų Valstybės ri
bos? Ar ne jūsų galingu šauksmu, ne jū
sų žygiais, aukomis ir didvyriškumu bu
vo stipri didžioji Rusija? Jūs, laisvieji 
sūnūs ramiojo Dono, gražuolės Kubanės, 
audringojo Tereko, galingi ereliai Uralo, 
Orenburgo, Astrachanės, Semirečensko 
ir Sibiro stepių ir kalnų bei tolimos Za- 
baikaljės, Amūro ir Usurio, visada sto
vėjote garbės ir šlovingų mūsų vėliavų 
sargyboje, ir rusų žemė pilna padavimų 
apie žygius jūsų tėvų ir senolių. Dabar 
išmušė valanda, kai jūs turite ateiti tė
vynei į pagalbą. Aš kaltinu Laikinąją 
vyriausybę, kad ji veikia neryžtingai, ne
moka ir nesugeba valdyti, leidžia vokie
čiams visiškai šeimininkauti krašto vi
duje, — apie tai liudija sprogimas Ka
zanėje, kur sprogo apie milijoną šovi
nių ir žuvo 12,000 kulkasvaidzių. Dar 
daugiau. Aš kaltinu kai kuriuos vyriau
sybės narius aiškiu tėvynės išdavimu ir

' * W

Iš kairės i dešinę: karys V. Drazdauskas, žymiausias lietuvių poetas raudonarmiečio 
uniformoje, Liudas Gira, rašytojas Jonas Marcinkevičius.

čia remiuosi įrodymais: kai aš buvau 
Laikinosios vyriausybės posėdyje Žie
mos rūmuose, rugpjūčio 3, ministeris 
Kerenskis ir Savinkovas nurodė man, 
kad negalima visko sakyti, nes ministe- 
rių tarpe esą nepatikimų žmonių. Aišku, 
kad tokia vyriausybė veda šalį pražū- 
tin, kad tokiai vyriausybei tikėti negali
ma, ir sykiu su ja neįmanoma išgelbėti 
nelaimingąją Rusiją... Todėl, kai va
kar Laikinoji vyriausybė, pataikaudama 
priešams, pareikalavo, kad pasitraukčiau 
iš vyriausiojo kariuomenės vado parei
gų, — aš, kaip kazokas, klausydamas 
garbės ir sąžinės pareigos, buvau pri
verstas atsisakyti pildyti tą reikalavi
mą, bevelydamas mirti mūšio lauke, ne
gu prarasti garbę ir išduoti tėvynę. Ka
zokai, rusų žemės riteriai! Jūs žadėjote 
stoti drauge su manimi tėvynės gelbėti, 
kai aš tai laikysiu reikalingu. Valanda 
išmušė — tėvynė mirties išvakarėse. Aš 
neklausau Laikinosios vyriausybės įsa
kinėjimų ir einu prieš ją ir prieš tuos, 
neatsakingus jos patarėjus, kurie par
duoda tėvynę: aš tai darau laisvajai Ru
sijai išgelbėti. Palaikykite, kazokai, ne
prilygstamai šaunią kazokišką garbę ir 
šlovę, ir tuo jūs išgelbėsite tėvynę ir lais
vę, revoliucijos užkariautą. Klausykite 
gi ir pildykit mano įsakymus! Eikite gi 
paskui mane! 1917 metų, rugpjūčio 28 
d. Vyriausias kariuomenės vadas genero
las Kornilovas.”

Kalmykovas patylėjo, vyniodamas la
puką, šūktelėjo:

— Bolševikų ir Kerenskio agentai 
trukdo mūsų daliniams judėti geležin
keliu pirmyn. Gautas vyriausiojo ka
riuomenės vado įsakymas: tuo atveju, jei 
nebus galima permesti jėgas geležinke
liu, eiti žygio tvarka prie Petrogrado. 
Šiandien mes ir išžygiuojam. Pasiruoš
kite išsikrauti iš vagonų!

Bunčukas, gan atžūliai darbuodama
sis alkūnėmis, prasimušė į vidurį, nepri
eidamas prie karininkų būrio, suriko 
balsingai mitingįškai.

— Draugai kazokai! Mane pasiuntė 
pas jus Petrogrado darbininkai ir karei
viai. Jus veda į brolžudišką karą revo
liucijai žlugdyti. Jeigu jūs norite eiti 
prieš liaudį, jeigu jūs norite atstatyti 
monarchiją ir tęsti karą tol, kol visi jūs 
pavirsite numirėliais ir luošiais, — ei
kite! Bet Petrogrado darbininkai ir ka
reiviai tikisi, kad jūs nebūsite Kainais. 
Jie siunčia jums ugningus broliškus lin
kėjimus ir nori matyti jus. ne priešais, o 
sąjungininkais...

Baigti kalbos jam neleido. Pakilo ne
suvaldomas triukšmas, rėkavimų audra 
nelyginant nubloškė Kalmykovą nuo sta
tinės. Pasilenkęs, jis greitais žingsniais 
ėjo prie Bunčuko, kai pasiliko keletas 

• žingsnių, pasisuko ant kulnų.
— Kazokai! Chorunžis Bunčukas per

nai pabėgo iš fronto, — jūs tai žinote. 
Kągi, nejaugi mes klausysim to bailio ir 
išdaviko?

šeštosios šimtinės vadas, seniūnas Su-

kinas užgniaužė Kalmykovo baisą griaus
mingu bosu.

— Areštuoti jį, niekšą! Mes kraują 
liejome, o jis slapstėsi užnugaryj!... 
Čiupkit jį!

— Palauksim suiminėt!
— Tegu šneka!
— Ant svetimos burnos neužmesk 

skaros (rusų liaudies patarlė). Tegul iš
aiškina savo kryptį.

— Areštuoti!
— Dezertyrų mums nereikia!
— Kalbėk, Bunčukai!
— Mitrieiau!,. Kirstelk jam iki stim

burio !
— Šali-i-n !.. .
— Cit, kalės tešmeniė!
— Pilk jiems! Pilk jiems, Bunčukai! 

Tu jiems skersai! Skersai!
Ant statinėlės užšoko aukštas vien

plaukis kazokas — pulko revkomo na
rys. Ant jo plono kaklo gyvatiškai su
kiojosi plikai kirpta galva, gumbuota lyg 
žiemūgis agurotis. Jis karštai ragino ka
zokus neklausyti revoliucijos išdaviko ge
nerolo Kornilovo, šnekėjo apie pragaiš
tingumą karo prieš liaudį, baigė kalbą, 
kreipdamasis į Bunčuką:

— O jūs, drauge, nemanykite, kad 
mes, kaip ir ponai karininkai, jus nie
kiname. Mes jumis džiaugiamės ir ger
biami, kaip liaudies atstovus, ir dar už 
tai gerbiame, kad, būdami karininku, 
nespaudėte kazokų, o elgėtės su jais kaip 
ir broliškai, šiurkštaus žodžio iš jūsų 
mes nesame girdėję, bet nemanykite, kad 
mes, nemokyti žmonės, nesuprantame 
mandagumo, — meilų žodį ir galvijas 
supranta, ne vien tik žmogus. Žemai 
jums lenkiamos ir prašom perduoti Pi
terio darbininkam^ ir kareiviams, kad 
prieš juos rankos mes nepakelsime!

Nelyginant į litaurus trinktelėjo: pri
tariamų šauksmų dundesys pasiekė 
aukščiausią įtempimo laipsnį ir, pamažu 
slūgdamas, nutilo.

Vėl ant statinės svirtelėjo, lenkdamas 
liekną stuomenį, Kalmykovas. Apie žilo
jo Dono šlovę ir garbę, apie istorinę ka
zokų misiją, apie išlietąjį drauge su ka
rininkais ir kazokais kraują kalbėjo jis, 
dusdamas, mirtinai blykšdamas:

Kalmykovą pakeitė apkūnus šviesbru- 
vas kazokas. Jo piktą kalbą prieš Bun
čuką, pertraukė, — oratorių nutempė 
už rankų. Ant statinės -užšoko Čikana- 
sovas. Tartum, skaldydamas pliauską 
mostelėjo rankomis, šūktelėjo visa gerk
le:

— Neisime! Nesikrausime iš vagonų! 
Telegramoj parašyta, neva kazokai siū
lėsi padėti. Kornilovui, — o kas mūs at
siklausė? Nesisiūlėm mes jam! Karinin- 
kiūkščiai iš kazokų sąjungos tarybos siū
lėsi ! Grekovas uodega priviksnojo, — te
gu jis ir padeda!...

Vis dažniau keitės kalbėtojai. Bunču- 
kas stovėjo, palenkęs didžiakaktę galvą, 
žemėtu rauduliu juodavo jo veidas, kak
le ir smilkiniuose po pritvinkusiomis 
gyslomis sriautingai plakėsi pulsas.

Tirštėjo įelektrinta atmosfera. Jautei, 
kad dar truputį — ir kokiu beprotišku 
veiksmu krauju pratrūks įtempimas.

Iš stoties būriais atėjo įgulos karei
viai, ir karininkai apleido mitingą.

Po pusvalandžio uždusęs Duginas pri
bėgo prie Bunčuko.

-— Mitrieiau, kas daryti?... Kalmy
kovas kažką sugalvojo. Krauna dabartės 
kulkasvaidžius, raitą pasiuntinį kažkur 
nusiuntė.

— Einam tenai. Surink apie dvide- 
i ši m t kazokų! Greitai!

Ties ešalono vado vagonu Kalmyko
vas ir trys karininkai krovė ant arklių 
kulkasvaidžius. Bunčukas priėjo pir
mas, apsidairė į kazokus ir, susikišęs į 
milinės kišenes rankas, išsitraukė nau
jutėlaitį, rūpestingai išvalytą karininko 
naganą.

— Kalmykovai, tu suimtas! Ran
kas !...

Kalmykovas atšoko nuo arklio, susi
rietęs griebė kabūrą, bet ištraukti re
volverio nesuspėjo: viršum jo galvos 
zvimbtelėjo kulka; aplenkęs šūvio garsą, 
dusliai, negeru balsu suriko Bunčukas:

— Rankas!.. .
Nagano gaidukas, apnuogindamas 

muštuko snapelį, iš lėto pakilo iki pusės. 
Kalmykovas jį stebėjo susiaurėjusiomis 
akimis, sunkiai kėlė rankas, streksėjo 
pirštais.

Karininkai nenoromis atidavė ginklus.
— Ir kardus liepsite nuimti? — pa

klausė jaunas chorunžis kulkasvaidinin- 
kas.

Kazokai nuėmė nuo arklių krovinius, 
įnešė kulkasvaidžius į vagoną.

— Prie jų pastatyti sargybinius, — 
tarė Bunčukas Duginui. — Čikamasovas 
areštuos visus kitus ir atgabens juos čia. 
Girdi, Čikamasovai? O Kalmykovą mu
du su tavim nuvesime į įgulos revkomą. 
Esaūlas Kalmykovai, malonėk eiti prie
kin.

— Gudru! Gudru! — su pasigėrėjimu 
pasakė vienas karininkų, šokdamas į va
goną ir lydėdamas akimis nužingsnia
vusius Bunčuką, Duginą ir Kalmyko
vą.

— Ponai! Gėda, ponai! Mes elgiamės 
kaip vaikai! Niekas nesusigriebė laiku 
tekštelėti tam niekšui! Kai jis buvo nu
kreipęs į Kalmykovą savo revolverį, čia 
jam takšt — ir būtų galas.

Seniūnas Sukinąs pasipiktinęs apžiū
rėjo karininkus, ilgai' išiminėjo šokinė
jančiais pirštais papirosą iš sigarinės.

— Juk jų visas būrys... būtų iššau
dę, — kaltai pastebėjo chorunžis, kulka- 
svaidininkas.

Karininkai tylėdami rūkė, kartkartė
mis tarp savęs žvalgydamiesi, 
greitumas juos partrenkė.

Įvykio

Stalingrado Gynėjams
Milžinai-karžygiai didžio Stalingrado, 
Priešais jus pasaulis savo galvas lenkia. 
Ten gaujos banditų kapus sau surado, 
Kurios laisvam žmogui taip nuodingai 

kenkia:
Tykią, ramią liaudį naikint užsispyrė, 
Bet ten jie galingus smogimus patyrė.
Pergalėt mokėjot visas gamtos kliūtis, 
Jūs mokėjot tverti gyvenimą naują. 
Ir tuomet, kai buvo dėl jūsų rugpjūtis, 
Tai būriai plėšikų ėmė liet jūs kraują: 
Manė be sunkumo jumis išžudyti, 
Ir naują pasaulį partrenkt, suardyti.
Jūs, narsūs gynėjai brangaus Stalingra

do, 
Jūs ištvermės spėkos nieks negal atsverti. 
Kai priešai garmėjo tarsi ant parado, 
Tai viską, ką gavo, tai tik staigią smertį; 
Jiejie susitiko jūs ištvermę kietą, 
Ir nuo jos galybės—kapinyne vietą.
Jūs naujas pasaulis yr’ platus ir tvirtas, 
Didi jo gale, siekiai ir troškimai... 
Šėlstantis banditas apkvaišimu girtas, 
Prasmegs kaip nebuvęs... Tiktai pra

keikimai
Tą šmėklą fašizmo, tą žmonijos ryklę, 
Tą nuožmų skerdiką—sekios kai bai
dyklę. A. Dagilis.

Lapkričio 14 dieną buvo su
rengtas paminėjimas 25 metų 
vedybinio gyvenimo dėl J. ir 
A. Dagilių. To pokilio suren
gimu daugiausia rūpinosi jy 
pačių dukrelės M. Dagiliūtė 
(Ramanauskienė), J. Dagiliū- 
tė (po vyru pavardės neži
nau) ir A. Tamasatienė (Ra- 
manauskiūtė). Visos trys jau
nos šeimininkės, bet maistą 
sutaisė gerai, svočiai buvo už
ganėdinti.

Nežiūrint, kad dabar už 
maistą ir gėrimus brangiai rei
kia mokėti, bet nuo pares dar 
liko keli doleriai, už kuriuos 
buvo nupirkta sidabrinė dova
na ir suteikta 
ir A. Dagilių.

Dabar turiu 
pačius draugus 
yra abu LDS 
draugiški žmonės. Jie taip pat 
ir savo dukreles išauklėjo pa
žangiai. Abi ilgus metus pri
gulėjo Laisvės Chore, o Rama
nauskienė dar ir dabar daly
vauja.

Tik gaila draugo J. Dagilio, 
kad praeitą vasarą kelis mė
nesius turėjo išbūti ligonbuty- 
je. Bet dabar gerokai pasvei
kęs ir gerai išrodo. Tai labai 
smagu matyti.

Bevalgant vakarienę, buvo 
paprašyti keli draugai pakal
bėti. Kiekvienas vėlino kuo 
geriausios sveikatos dėl J. 
Dagilio ir A. Dagilienės. Taip 
pat jaunos rengėjos davė su
manymą, kad būtų sukelta fi
nansų dėl sunkiai kovojančių 
raudonarmiečių. Tai B. Mule- 
ranka paaiškino apie dabarti
nę pasaulinę padėtį ir nurodė, 
kaip mūsų broliai lietuviai 
kartu su kitų tautų draugais 
kovoja, kad išgrūdus* fašisti
nius nevidonus barbarus iš vi
sos Sovietų Sąjungos, po draug 
ir iš Sovietinės Lietuvos. Ir pa
prašė susirinkusių svečių, 
kuris kiek gali paaukotų.

Štai aukavusių vardai. 
$3: J. ir A. Dagiliai. Po 
F. Roman, F. ir M. PetruŠiūnai. 
Po $1 : P. Giraitis, P. Vanty, 
R. ir A. Vaity, V. Staugaitis, J. 
Veiverys, M. Staugaitienė, K. 
Vilkas, L. Monkienė, M. Ber- 
natienė, V. Ramanauskas. Po. 
50c.: J. Margaitis, F. Vaitkus, 
K. Miller, M. Margaitienė, J. 
Kazlauskas, M. Juškienė, M. 
Kazlauskas, B. Muleranka, A. 
Šokas. Viso su smulkiais su
rinkta $27.15.

Visiems aukavusiems sako** 
me širdingą ačiū. Kaip matyti, 
toks pasielgimas tai yra nau
dingas dėl viso darbininkiško 
judėjimo. Gal kurių vardai ne 
taip paduoti, malonėsite atleis
ti. Ten Buvęs. ? H

kad

Po
$2:

Philadelphia, Pa.
LLD 141 k p. vakarienė, kuri 

įvyko lapkričio 22 d., buvo pa
sekminga. Publikos dalyvavo 
nedaugiausia, bet visi praleido 
laiką linksmai. Pelno liks apie 
$25 darbininkiškiem reikalam. 
Labai ačiū pasidarbavusioms 
moterims: H. Kušleikiėnei, N. 
Griciūnienei, Bačinskienei, B. 
Lumsargienei, P i 1 džiuvienei, 
H. Tureikienei, P. Kaspariū- 
nienei.

Dabar moterų pakilęs Opas 
ir žada kitą didesnį parengi
mą surengti.

.......................... . - —.............................. .
Gaudami pėdę neužmirškite ir 

savo salies reikalus — pir
kite bonus ir štampas. '
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Kaip Buvo Sumušti Naciai 
Ties Maskva

Rašo D. M. šolomskas

DABARTINE 
TURKIJA

1941 m. lapkričio mėnesio pabaigoj 
ir gruodžio pradžioje narsioji Raudono
ji Armija supliekė naciškus užpuolikus, 
kurie buvo prisiartinę prie Maskvos tik 
už keliolikos mylių. Taigi tam įvykiui 
sukanka metai laiko. Tam didžiajam 
Raudonosios Armijos žygiui atžymėti 
D. M. šolomskas patiekia šį raši
nį, apibūdinantį visą tą istorinį laiko
tarpį, kuris nebus užmirštas tol, kol 

1 žmonija gyvuos. — “Laisvės” Red.

Hitleris, pavergęs visą Europą, pasi
kinkęs jos galingą industriją karo gink
lų gamybai, pavergęs 180,000,000 žmo
nių, kurie bendrai su Vokietijos, Itali- 
lijos, Vengrijos, Rumunijos ir Finlian- 
dijos gyventojais sudarė apie 350,000,- 
000, arba veik du kartus tiek gyventojų, 
kiek turėjo Sovietų Sąjunga, užpuolė 

’darbo žmonių valstybę.
Ir atrodė pasaulyj, kad nėra jėgos, ku

ri galėtų išgelbėti žmonijos kultūrą ir 
civiliaciją nuo žvėriško hitlerizmo! Juk 
Hitlerio razbaininkai Lenkiją pavergė į 
15-ką dienų, Norvegiją veik į tiek pat 
laiko; Daniją į vieną dieną, Holandijąį 
keturias dienas, Belgiją į 15-ką dienų, 
Franci ją į 19-ką dienų, Graikiją ir Ju
goslaviją į pusę mėnesio. Bet Sovietų 
Sąjungoj jis rado ką kitą. Raudonoji Ar
mija ir visa Sovietų Sąjungos liaudis 
stojo į didvyrišką kovą.

iRaudonosios Armijos komanda atra
do, kad geriausia bus taktika, tai muš
tis prie kiekvienos patogesnės pozicijos, 
padaryti kaip galima daugiau priešui 
nuostolių ir trauktis gilyn į Sovietų Są
jungą, velkant paskui savęs priešą, var
ginant ir teriojant jo jėgas, bet jokiame 
atsitikime neleisti jam sunaikinti Raudo
nąją Armiją, orlaivyną — apsigynimo 
jėgas. w

Besitraukiant Raudonajai Armijai, 
traukėsi ir didelė dalis Sovietų Sąjungos 
gyventojų, išsivarydami galvijus, išvež- 
dami mašinas, išgelbėdami kiek galima 
turto; kraustėsi ištisi fabrikai ir dirb
tuvės, o kas nesuspėta išvežt, tai naiki
nama, kad priešui netektų. Palikę priešų 
okupuotoj teritorijoj, gyventojai organi
zavo partizanų būrius ir stojo kovon 
prieš neprietelių, kad kenkus jo komu
nikacijoms, kad naikinus jo ginklus, 
maistą, reikmenis ir gyvąją jėgą.

, Sovietų Sąjungos vyriausybė ir Rau
donosios Armijos komanda sutiko ge
riau myliomis mokėti savo mylimos ša
lies, bet gelbėti karių gyvastį. Vienok, 
svarbius politinius ir industrinius cen
trus šalies gilumoj pasiryžo ir prie sun
kiausių aplinkybių apginti, kaip tai Le
ningradą, Maskvą, Sevastopolį ir kitus 
centrus.

Naciai Puola Maskvą.
Spalių pradžioj Hitleris pasakė kalbą 

ir pareiškė, kad jis pradeda paskutinį 
mūšį prieš Sovietų Sąjungą, kuriame So
vietų Sąjunga bus galutinai sunaikin
ta^ nes tam naciai sutraukę užtektinai 
armijos, ginklų ir amunicijos.
' Prasidėjo baisiausi mūšiai nuo Smo
lensko linkui Maskvos. Spalių 14 d. Rau
donoji Armija po didelių mūšių pasi
traukė iš Viazmos miesto. “N. Y. Times” 
korespondentas rašė:

Į “Mūšiai buvo žiaurūs. Už kiekvieną 
. žemes colį fašistai užmokėjo kalnais sa

vo lavonų. Jie neteko ir didelius daugius 
ginklų. Tik viename fronto sektoryj na
ciai prarado per 6,000 užmuštų ir sužei
stų, 64 tankų, 190 automobilinių trokų ir 
23 _kanuoles.”

“įpravda” rašė, kad per dvi dienas 
Viazmos mūšiuose Sovietų lėktuvai nu
mušė 96 nacių lėktuvus, sunaikino 250 
tankų, 606 trokus, 14-ką kanuolių bate
rijų su 54 kanuolėmis, 100 kulkasvai- 
džių.

Bet nepaisant tų nuostolių, Hitlerio 
armijos šliaužė vis artyn Maskvos. Na
cių propagandos biuras skelbė, kad Hit- 
teris. ppes, Maskvą jnęte 2,000,000 vokįe- 
į^armiją; • 30,000 tankų ir 14,000 karo 
tektų vų. Kad Maskvai išsigelbėjimo nė- 
ęa, kad lapkričio 7, tai yra, Sovietų Są
jungos revoliucijos sukakties L dienoj, 

w J Hitleris jam darys nacių peržvalgą Rau
donojoj Aikštėj. •

V Raudonoji Armija ne vien tik vedė ap- 
\ sigynimo mūšius, bet prie kiekvienos 
I progos pereidavo į kontr-atakas ir nai- 

jono" fašistų įsikišusius snapus, ypatin-
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gai tankų pulkus, kurie pergiliai nusiirė 
nuo kitų armijos dalių. Taip, spalių 18 
dieną, Borodino srityj, Raudonoji Ar
mija savo kontr-atakomis sunaikino per 
12,000 vokiečių, 150 tankų, 100 kanuolių 
ir 200 trokų.

Maskvoj Paskelbtas Apgulos Stovis
Kruvinasis priešas artinosi prie Mas

kvos. Spalių 19 dieną, 1941 metais, So
vietų Sąjungos Komisarų Pirmininkas ir 
Apsigynimo Komisaras Juozas Stalinas 
paskelbė Maskvą apgulos padėtyj ir iš
leido sekamą patvarkymą:

“1. Paskelbiame, kad Maskva nuo 
šiandien yra apgulos padėtyj.*

2. Bent kokis gatvėse automobilių ir 
asmenų judėjimas tarpe 12 vai. nakties 
ir 5 valandos ryto uždraustas, išskiriant 
sargus prieš oro užpuolimą ir kitsu as
menis, kurių veiksmai būtini.

3. Atsakomybė už griežtas priemones 
Maskvoj uždėta ant miesto komandanto 
majoro-generolo Sidinovo....

4. Kas nesilaikys patvarkymų, tai bus 
perduoti revoliuciniam tribunalui. Provo
katoriai, šnipai ir kiti priešo agentai ir 
kurie laužys discipliną, turi būti sušau
dyti.

5. Apsigynimo Taryba atsikreipia į 
visus dirbančiuosius laikytis ramiai, 
tvarkiai, kad padėti Raudonajai Armi
jai, ginančiai Maskvą ir teikti jai viso
kią pagelbą.

STALINAS, , 
Valstybės Apsiginimo Tarybos 

Pirmininkas.
Maskva, Kremlius, Spalių 19, 1|941.”

Radio paskelbė sekamo turinio atsi
šaukimą į armiją:

“Vyrai Raudonojoj Armijoj!
Ginkluoti Maskvos piliečiai ateis jums 

į pagelbą. Stachanovas, inžinierius, stoja 
gynimui mūsų mylimo miesto. Batalijo
nai užims pozicijas vienoj sekcijoj, kada 
priešas prisiartins prie mūsų didžiulės 
šalies širdies—Maskvos.” '

Iš vakarų pusės Maskvos apgynimo 
komanda pavesta generolui Jurgiui K. 
Žukovui. Maskvos artimoj teritorijoj 
generolui-leitenantui Arimajevui. Mas

kvos tvarkos palaikymas — majorui ge
nerolui Sidinovui.

Maskva paskelbta neįveikiama tvirtu
ma. Kovos buvo žiauriausios žmonijos 
istorijoj. Korespondentas F. Kuh rašė, 
kad 2,000,000 vokiečių, 25,000 tankų, vi
sos jų mechanizuotos jėgos ir trys-ket- 
virtadaliai orlaivių puola Maskvą.

Spalių 23 diena Malojaroslavec srity 
baisiose kovose sunaikinta 5,000 fašistų; 
90 tankų ir 176 sunkvežimiai su amuni
cija ir armija. Sovietų orlaiviai ir prieš
lėktuvinės patrankos nuo spalių 11 iki 18 
dienos sunaikino 500 vokiečių lėktuvų. 
Į Kalininą vėl fašistai įsiveržė. Ten prie 
šas neteko per 10,000 jižmuštų; 110 tan
kų ir 250 sunkvežimių su kareiviais ir 
amunicija.

• Hitleris Nori Būti Maskvoj
Šie baisūs nuostoliai užsprangino Vo

kiečių armijos pirmyn ėjimą. Bet Hitle
rio pasiryžimas užimti Maskvą, iki lap
kričio 7 dienos, tai yra, Sovietų Revoliu
cijos 24-ių metų sukakties, kad jis ga
lėtų Raudonoj Aikštėj daryti fašistinių 
skerdikų parodas,, privertė jį mesti vis 
naujas jėgas į karo lauką. *

Sovietai perkėlė dalį savo valdžios į 
Kuibyševą ant Volgos. Bet Juozas Sta
linas ir dalis vyriausybės pasiliko Mask
voj vadovauti kovoms. Spalių 25 dieną 
Sovietai paskelbė, kad vien Maskvos ko
vose Vokietijos fašistai neteko per 300,- 
000 armijos.

Sovietų Aktyvus Gynimasis
Charkovą vokiečiai fašistai paėmė, 

bet tas jiems atsiėjo 120,000 kareivių, 
450 tankų; 3,000 sunkvežimių, 200 dide
lių kanuolių ir daug orlaivių. •

Spalių 29 dieną Raudonoji Armija per
ėjo į kontr-atakas Maskvos srityje ir še
šis miestus iš fašistų atgriebė.: Fašistai 
vien Možaisko srityj neteko tūkstančius 
užmuštų^ 50 tankų; 200 sunkvežimių ir 
daug’kitų'ginklų.

Leningrado srityj Raudonoji Armija 
perėjo į kontr-atakas ir sunaikino 140 
vokiečių tankų; 330 sunkvežimių; 150 
mortirų, daugybę kanuolių, 164 lėktu
vus.
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
aktyvų prekybos balansą, 
nes turi didelius mokėjimo
pasižadėjimus užsienyje, o 
mažus aukso kiekius. No
rint išlaikyt savo pasižadė
jimus, reikia reikalingas 
mokėjimams priemones 
gauti iš užsienio.

Turkijos ūkio ministeri
ja išleido eilę pagrindinės 
reikšmės įstatymų. Išleis
tas įstatymas apie kasdieni
nio vartojimo prekių maksi- 
malines kainas. Toliau visu 
įstatymų griežtumu veikia
ma prieš įvairių prekių fal
sifikavimą ir kyšių ėmi
mą, šalinant tai įstatymais, 
radijo propaganda, per mo
kyklas, mečetes ir vyriau
sybės pareiškimais (enunc- 
jacjomis). Esant didesniems 
valstybiniams ir savivaldy- 
biniams užpirkimams, pa
naikintas tarpininkavimo 
galimumas. Įmonės betar
piai turi sudaryti sutartis 
ir už sutarčių rimtą ir tvir
tą išpildymą atsakyti. Jei
gu kartais paimama kyšis, 
kyšininko turtas konfiskuo
jamas, nors jis būtų ir pa
šaliniam asmeniui užrašy
tas, o pats kyšininkas bau
džiamas sunkiųjų darbų ka
lėjimu iki gyvos galvos.

Viešas paskolas Turkijo
je galima užtraukti tik pel
ningoms įmonėms, ar prisi
dedančioms betarpiškai 

prie visuomeninių pajamų 
didinimo. Paskolos turi bū
ti taip kalkuliuojamos, kad 
jų nuošimčių mokėjimas ir 
tam tikros dalies grąžini
mas turėtų visai tikrą atei- 
nančių metų valstybinių į- 
plaukų ribose padengimą. 
Kadangi nėra galima per
siųsti priklausomos sumos 
užsieniui devizomis ar auk
su, dėl to sudaromos sutar
tys taip, kad būtų jos pa
dengiamos 100 nuošimčių 

eksporto.
Nepaprastų kreditų už

traukimas, pav., saugumo 
tikslu, valstybės biudžete 
yra galima, tik tuo atveju, 
kai tai leidžia padidėjusios 
pajamos. Kreditai saugu
mui sumoje 125 mil. t. sv. 
nutarti 1938-1948 m. laiko
tarpiui su ta sąlyga, kad 
finansų ministras išdavinės 
vekselius 12,5 mil. t. sv., iš 
imtinais atsitikimais 14,5 
mil. t. sv. kasmet. Tie vek
seliai turi būti kasmet fi
nansų ministerijos išperka
mi. Ūkio gyvenimo statybai 
užsienio paskolos yra už
traukiamos tais pagrindais, 
kad jos bus apmokėtos Tur
kijos eksportu tiems kraš
tams, kurie Turkijai tas pa
skolas suteikė.

V. T—kis.

New Haven, Conn.
Iš ALDLD 32 Kuopos Susirin

kimo, Įvykusio Lapkričio 17
Narių atsilankė nedaug. 

Draugės moterys daugiau lan
ko susirinkimus, bet mūs drau
gai vyrai tai visai mažai atei
na į susirinkimus. Kas yra 
labai peiktinas dalykas.

Finansų sekretorius J. Di
džiūnas pranešė, kad 28 na
riai yra užsimokėję už šiuos 
metus, bet dar keli yra neuž
simokėję. Tai organizatorė 13. 
Medeliehė 1 apsiėmė pamatyti 
tuos narius ir pakalbint, kad 
užsimokėtų. -

ALDLD 32 kuopa rengia 
vakarienę ir prakalbas pamį- 
nėti 25 m. Sovietų ;■ Sąjungos 
sukaktį, sekmadienį, lapkričio 
29 d.,* Lietuvių Svetainėj, 243 
Front St. Durys atdaros 3:30 
vai. po pietų, vakarienė 5 vai.

Visas pelnas *bus skiriamas

Sovietų, Sąjungos medikalei 
pagelbai.

Po vakarienei bus šokiai, 
prie geros orkestros. Įžanga 
$1 y patai.

Antras parengimas, tai LDS 
16 kp. Ji pradės mokytis vei
kalą “Kada Kaimas Nemie
ga.” Bus vėliau pagarsinta, 
kada bus perstatytas.

A. S.

New Britain, Conn.
Lapkričio 29 d. bus rodoma 

kalbančios filmos iš karo fron
to rusų su vokiečiais, taipgi 
bus rodoma Amerikos kariuo
menės susikirtimas su priešais, 
žodžiu sakant, bus rodoma vi
sos ' karo baisenybės. Be karo 
paveikslų, bus gražių komedi
jų, kur bus galima ir nusijuok
ti. Prie to, bus rodoma perei
tos vasaros gegužinės, kaip 
tai, spaudos “Laisvės” geguži
nė, šv. Jono Evangelisto gegu
žinė, kur buvo surengta dėl 
lietuviškos radijo programos ir 
Šv. Onos gegužinė. Ir daug ki
tų gražių vaizdelių iš lietuvių 
gyvenimo.

Tie visi paveikslai bus ro
domi lapkričio 29 d., Lietuvių 
Svetainėje, 354 Park St., New 
Britain, Conn. Pradžia 2:15 
vai. po pietų.

Tą pačią dieną ir tie patys 
paveikslai bus rodomi ir Hart
forde Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje, 227 
Lawrence St. Pradžia 7:15 v. 
vakare.

Paveikslus rodys lietuviškos 
radijo programos vedėjas A. 
Rėkus. A. R.

sirinko ant tokio svarbaus pa
rengimo. Iš lietuvių, senesnių, 
tik aš vienas ir tebuvau tame 
parengime. O kur kiti lietu
viai unijistai pasidėjo?

Lapkričio 8 dieną Lokalas 
405 turėjo susirinkimą, čia ir 
vėl pasirodė didžiausias narių 
apsileidimas. Iš keturių tūks
tančių narių susirinko tiktai 
apie 75! Ar bereikia didesnes 
gėdos tiems nariams, kurie ne
silanko į tokius svarbius uni
jos susirinkimus? Susirinkime 
buvo renkamas ateinantiems 
metams komitetas, kuris derė
sis su kompanija dėl kontrak
to kitiems dviems metams. Va

dinasi, susirinkimas buvo labai 
svarbus. Jame turėjo dalyvau
ti visi nariai. Jeigu nelanko 
susirinkimų ir nesvarsto savo 
reikalų, tai kas kitas už juos 
darbuosis ir jų reikalus ap
gins? Unijistas.

Nuo Redakcijos: Atleisite, 
kad korespondenciją turėjome 
gerokai sutrumpinti. Per ilga 
agitacija bei narių barimas 
klausimo neišriš. Pats lokalas 
turėtų susirūpinti pakėlimu 
narių veiklos.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠĖ UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.
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Redakcijos Atsakymas
Dalyviui, Waterbury, Conn. 

—Apie tą Sveikatos ir Kultū
ros Draugios vakarienę buvom 
gavę kiek pirmiau nuo kito 
korespondento ir įdėsime. At
leisite, kad šį sykį jūsų kores
pondencijos negalėsime sunau
doti.

Newark, N. J.
Iš Audėjų Unijos Lokalo 405 

Veikimo ir Darbininkų 
Apsileidimas

Jau seniau buvo rašyta iš 
pikniko, kuris buvo unijos su
ruoštas savo nariams. Įžanga 
buvo veltui. Buvo duodama 
gėrimų ir užkandžių taip pat 
veltui. Tada žmonių buvo pil
na, kad gražu buvo žiūrėti. 
Bet kur nėra alaus, tai ten nė
ra ir publikos. Rodosi, kad 
tam aluje visas mūsų išgany
mas, o juk taip neturėtų būti.

Spalių 31 dieną unija buvo 
surengus gražų perstatymą ir 
šokius. Buvo paimta didelė 
svet. ir partraukta buvo geri 
aktoriai. Įžanga tebuvo 30c. 
unijos nariams, o pašaliniams 
55c. Bet ar žinote, kad iš virš 
keturių tūkstančių, narių, atsi
lankė viso labo tiktai virš 
dviejų šimtų! Tai jau sarma
ta mūsų unijistams, kad nesu-

IŠKILMINGAS JUBILIEJUS
Teatras ir Koncertas
Paminėjimui 30 metų Montellos 

Lietuvių Teatrališko Ratelio 
Gyvavimo 

Įvyks Šeštadienį
Lapkričio 28 November 
Liet. Tąut. Namo Salėje 
MONTELLO, MASS.

Vakaro Programa: Ratelio nariai 
suvaidins juokingą komediją — 
“TRYS MYLIMOS”; Liuosybės Dai
lės Choras, vadovybėje G. Stepona
vičiaus, išpildys koncertinę dalį pro-, 
gramos ir jaunų mergaičių šokėjų 
grupe klasiškai pašoks.
'Taipgi' bus trumpa peržvalga 
Montellos Teatrabško Ratelio nu
veiktų dailės kultūroj darbų, 30 me
tų laikotarpio.

Po Teatro ir Koncerto bus 
šokiai prie— 

STEPHEN’S ORKESTROS 
Turėsime gėrimų ir užkandžių.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
’ lietuvius dalyvauti.-

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

Rengia Liuosybės Dailės Ratelis,

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 biedųi bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojantį o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova Švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.
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, English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
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.
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“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, mausolčjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.
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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

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

Puslapių 32. Kaina 10c.
• •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

• ' Kaina $1.00.
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New Yorko 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 J4ew Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija



§e§tad., Lapkričio 28, 1942 Temk t as puftlftpla

A

Atslūgo Mūšiai Guadalcanal Saloje
Amerikos Oficialiai Pranešimai

AMERIKA SUSITARĖ SU PRANCŪZŲ 
MARTINIQUE SALOS VIETINE VALDŽIA

. ’ . _1—1_____________

“Užmuštųjų Kelias”

WASHINGTON, lapkr. 26. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 202:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Lapkr. 25. — Vienas priešų lėktuvas 3 vai. popiet 

mėtė bombas į pietus nuo orlaivių stovyklos Guadalca
nal saloje; padarė šiek tiek nuostolių amerikiečiams 
kariams.

Ant žemės Guadalcanal saloje nebuvo jokių svarbių 
veiksmų.

Amerikiečių armijos lėktuvai kovotojai atakavo prie
šų pozicijas.

Sovietų Kariuomenė Užmušė dar 4,000 
Fašistų ir Nelaisvėn Paėmė 12,000

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Washington. —Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė spaudos 
atstovams, kad yra susitar
ta su francūzų admirolu 
Georges Robertu, aukštuo
ju Franci jos komisionie- 
rium saloje Martinique ir 
kitose francūzų salose Ca
ribbean Jūroje, amerikinė
je srityje, taip pat ir Fran
cūzų Guianoj, šiauriniai- 
rytiniame Pietų Amerikos 
kampe..Ši sutartis buvo pa
daryta, visai neatsiklau- 
siant Vichy Franci jos val
džios.

Hull sako, kad > šiose 
francūzų žemėse dalykai 
taip pertvarkyti, jog nerei
kėsią Jungtinėms Valsti-

joms siųsti savo kariuome
nės tenai. Tos salos ir Fr. 
Guiana, pagal dabartinę 
sutartį, menama, jau nie
kaip negalėtų patarnauti 
fašistų Ašiai.

Martinique salos prie
plaukoje yra francūzų lėk- 
tuvlaivis Bearn, vienas šar
vuotlaivis ir kai kurie kiti 
kariniai laivai; bet jie visi 
taip nuginkluoti ir apsau
goti, kad, girdi, negalėtų 
būt panaudoti prieš Jungti
nes Tautas.

(Neoficialiai buvo pra
nešta, kad iš Martinique, 
esą, dingus dalis Vichy 
Franci j os aukso, kuris ten 
buvo slapta laikomas.)

Maskva. — Pravda per
spausdino ištraukas iš die
nyno, kurį raudonarmiečiai 
rado pas vieną užmuštą vo-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7838 ha« been issued to the undersigned 
to sell beor, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County o( Kings, to be consumed 
on tho p remises.

SLOANE’S RESTAURANT, TNG.
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

kiečių puskarininkį. Jis ra
šė : “Kelias į Stalingradą 
galima pavadint užmuštųjų 
keliu.”

Pravda skaičiuoja, jog tik 
per du menesius atakų prieš 
Stalingradą vokiečiai pra

rado 800 tankų, 1,000 orlai
vių ir 100,000 kariuomenes.

(New Yorko Times ėdi* 
to rialas dėl to sako: “‘Už
muštųjų kelias4 veda linkui 
Berlyno, • o ne tolyn nuo 
jo.”)

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS :
O" Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga •

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
likusius priešus iš vakarinių Dono upės krantų į ryti
nius.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
užėmė šias apgyventas vietas: Jagodnyj, Skliarovą, 
Liapičevą, Nižnij Kumskij, Gromoslavskij, Generalov- 
skij ir Dardanovą.

Į pietus nuo Stalingrado sovietiniai kovotojai sėk
mingai atmušė dvi priešų pėstininkų divizijas, kurios 
bandė prasi veržt į pietų vakarus. Priešai nukentėjo 
sunkių nuostolių.

Vakarop lapkr. 26 d. buvo paimta dar 12,000 priešų 
į nelaisvę. Per mūšius nuo lapkr. 19 iki 26 d. mūsų ka
riuomenė viso paėmė nelaisvėn 63,000 priešų kareivių 
ir oficierių.

Per tuos pačius mūšius sovietinė kariuomenė pagrobė 
1,863 įvairias kanuoles, 3,851-ną kulkasvaidį, apie 50,- 
000 šautuvų, 1,320 tankų, sužalotų ir gerame veikian
čiame stovyje, apie 9,000 arklių ir 108 sandėlius kari
nių įrengimų, amunicijos ir maisto.

MASKVA, lapkr. 26.—Vidudienio pranešimas:
Naktį lapkr. 25-26 d. mūsų kariuomenė Stalingrado 

srityje, nugalėdama vokiečių pasipriešinimus, tęsė savo 
ofensyvą tomis pačiomis linkmėmis, kaip ir pirmiau.

Šiaurinėje Stalingrado miesto dalyje Raudonosios 
Armijos kariai išmušė priešą iš taktikiniai svarbios 
aukštumos. Jie nukovė apie 300 priešų kareivių ir ofi
cierių ir sunaikino du tankus, bateriją kanuolių ir aš
tuonis kulkasvaidžius.

Kitame sektoriuje per mūšį nakties laiku mūsų kovo
tojai užėmė eilę aptvirtintų punktų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
ir toliau žygiavo pirmyn.

Viename sektoriuje raudonarmiečiai pagrobė 157 
sužalotus priešų tankus, kurie buvo įkasti žemėn ir 
vartojami kaipo šaudymo punktai.

Raudonarmiečiai, sulaužydami hitlerininkų pasiprie
šinimus, užėmė vieną apgyventą vietą ir pagrobė 29 
kanuoles, tris tankus ir amunicijos sandėlį. Apie 600 
negyvų priešų liko mūšio lauke.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė darė veik
lius žygius ir užėmė kelias apgyventas vietas. Per šiuos 
veiksmus buvo nušluota apie pulkas priešų pėstininkų. 
Mūsų artilerija nutildė 16-ką baterijų priešų kanuolių 
ir devynias baterijas mortirų ir sunaikino 31-ną priešų 
fortu ką.

Į pietų rytus nuo Nalčiko įvyko kautynės turinčios 
vietinės svarbos.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse Raudonosios Armijos ko
votojai per naktį sunaikino apie kuopą vokiečių pėsti
ninkų.

Viename šiaurvakarinio fronto sektoriuje mūsų ka
riuomenė užėmė vieną stiprią priešų poziciją ir pagro
bė kiekį karinių reikmenų.

Jugoslavai, Lenkai ir Italai Protestuoja, Kad 
Amerika Bendradarbiaus su Austry Kunigaikščiu

Jugoslavų kovos vadai 
prieš Ašį, lenkų socialistų 
vadas Feliks Gross ir gra
fas Carlo Sforza, laisvųjų 
italų vadas, protestavo, kad 
Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas sutiko bendra
darbiaut su Amerikoje e- 
sančiu didžiuoju Austrijos 
kunigaikščiu Otto* 
nu Habsburgu, kaip Over
seas (užjūrinė) Žinių Agen
tūra praneša iš Europos.

Ottonas ketino suorgani- 
zuot austrų batalioną (Ame
rikoj kovai prieš Hitlerį ir 
Mussolinį.

Jugoslavų atstovai sako:
“Visiems mums, serbams, 

kroatams ir Slovėnams, Ju
goslavijoj ir už jos sienų, 
Habsburgai reiškia reakci
ją ir tamsybę.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KALBĖS F. ABEKAS
Ateinantį sekmadienį, 29 d. lap

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

Feliks Gross užreiškė:
“Rytinės Eūropos tautos 

niekados neprisiims Austri
jos monarchijos.”

Italų vadas grafas Sfor
za sakė, jog bet kokia pa
rama Austrijos Habsbur- 
gams “gali padaryt nesu
skaitomų blogybių” ir kad 
patsai Habsburgu vardas 
“ženklina mums kartuves.”

SUMANYMAS PANAIKINT RINKIMU TAKSUS 
TAPO ATIDĖTAS PER ATGALEIVIU LERMA
Washington. — Pirma

dienį senatas 41-nu balsu 
prieš 37 pasisakė už apri
bojimą laiko apkalbantiems 
senatoriams sumanymą, ku- 
riuom yra reikalaujama pa
naikint aštuoniose pietinėse 
valstijose taksus, imamus 
už teisę balsuoti federalių 
valdininkų rinkimuose.

Bet reikėjo dviejų trečda
lių visų dalyvaujančių sena
torių balsų, arba 52-jų prieš 
26, kad bųtų .gąlimą .appi-^ 
bot laiką diskusijoms sena
te kai dėl rinkimų taksų. 
Todėl laikas tam liko ir 
toliau neapribotas. Vadina
si, atžagareivių senatorių 
mažuma iš pietinių valstijų 
gali ir toliau per valandų 
valandas šnekėti nesąmones 
ir trukšmauti, kad tik ne-

praleidus tą sumanymą vi
sam senatui balsuoti.

Matydamas, jog tokiu bū
du šiemet nebus prieita prie 
tarimo apie balsavimo tak
sų panaikinimą, todėl, se
nato daugumos vadas Bar
kley atidėjo jį kitai kon
greso sesijai, po naujų me
tų.

Palaikant rinkimų taksus 
minimose valstijose, saujelė 
baltųjų politikierių padaro 
taip, kad ten negali balsuot 
milžiniška negrų ir vargin
gų piliečių dauguma, kuri 
neturi iš ko apsimokčt bal
savimų taksų. Dėl tos prie
žasties ten tiktai 7 ar 8 
piliečiai iš kiekvieno šimto 
tedalyvauja šalies valdinin
kų rinkimuose.

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

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
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 renkami delegatai į 
7-to Apskr. konferenciją. Taipgi už
simokėkite duokles. Gavome ir kny
gas, galėsite pasiimti- — G. Lekas.

(278-279)

CHESTER, PA.
Sekmadienį, lapkr. 29 d., 7 v. v., 

Old Fellows salėje, tarp 8th ir 
Sproul gatvių įvyks puikus rusų 
rengiamas koncertas dėl Sovietų 
Medikalės Pagclbos. Už tai lietu
viai kviečiami dalyvauti ir paremti 
taip sunkiai kovojančius Sovietų 
žmones pries fašistus. (278-279)

MONTELLO, MASS.
Rusijos Medikalės Pagelbos Ko

mitetas šaukia susirinkimą, lapkr. 
30 d., 7 v. v. Prašome visų dalyvau
ti. Bus Liet. Taut. Name. Turėsime 
daryt planą, kaip pradėti rinkti šil
tų drapanų Sovietų žmonėms. — 
Kom. (279-280)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. rengia prakalbas. 

Įvyks lapkr. 30 d., 7:30 v. v. Li
berty Hali, 329 Broadway. Kalbės 
F. Abekas, “Vilnies” redaktorius, iš 
Chicago, Ill. Įžanga veltui. Kviečia
me visus dalyvauti. (279-280)

ELIZABETH, N. J.
Antradienį, 1 d. gruodžio, bus or

ganizuojama mezgėjų grupė Įvyks 
LDK Kliube, 408 Court St., 8 v. v. 
Bus nuo moterų skyriaus draugė, 
kuri išaiškins dalykus. Kviečiame 
visas dalyvauti. — Kom. (279-280)

EASTON, PA.
Pirmadienį, lapkr. 30 d., rašytojas 

Senas Vincas pasakys prakalbą, 8 
vai. vak. Kailiasiuvių salėje, ant tre
čių lubų, 429 Northhampton St. Jis 
kalbės šių dienų bėgamais klausi
mais. Kviečiame visus “L.” skaity
tojus ir ALDLD narius, atsiveskite 
ir savo' draugus. (279-280)

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridgo 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

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.

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

Kiekvieną subatą • 
karšta vakariene. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vak • 
dieną iki vėlai. • J

A

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

3 Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ ' j 

Ateikite pasimatytit su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne 

f • t ‘

ii
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London. — Anglų smar- 
kuoliai-komandos užklupo 
vieną vokiečių punktą Nor
vegijos pajūryje, susprog
dino elektros stotį ir kitus 
įrengimus ir pasišalino.

Sandėlis Knygų ir Žoliij
KNYGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

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

fever .....................................  85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes .........85
Nemalonaus Kvapo ........................ 60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo Pataisymui .................. 85
Sour Stomach — Heart Burn .85 
Kosulio -r- Kokliušo ..................  f60
Dusulio bei Mainų Asma .............. 60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata .................. j..........................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60
Reguliatorius Kietų Vidurių .........60
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Štai 
^^sas.

■459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698 • J

i

j

i

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergrecn 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

§ ★ LIETUVIŠKAS ★ B

TRAKTYRIUS
į (VALGYKLA IR ALINE) g 
B Rhein gold Extra Dry Alus Q 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtines g 
g Impprtuotų ir Vietinių g 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
! JUOZAS ZEIDAT | 
B Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

FOTOGRAFAS

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas Į miestus

Mes taipgi aprūpinami 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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

! 530 Summer Avenue
i Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Krautuvel ietuviu Rakandu

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

h.'U<



šeštad., Lapkričio 28, 194Ž

NewWko^g^^ZInios
9

Lankėsi Tolimas 
Svečias

Penktadienio rytą laisvie- 
čius aplankė Fred Abekas, 
mūs broliško dienraščio vidur- 
vakariuose Vilnies redaktorius 
iš Chicagos, pribuvęs čionai 
kalbėti Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos pra
kalbose, surengtose lapkričio 
27-tos vakarą, Liet. Atnor. Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 
Ave., Brook lyne.

Paklausus, kaip einasi marš
rutas, svečias atsakė, jog eina
si gerai — k ui- gerai rengia
ma, ten publikos būna skait
lingai. žmonės įdomaujasi, 
kaip rišama jų pačių likimas 
karo frontuose, jie nori prisi
dėti prie karo laimėjimo ir ži
nodami, kad mūsų prakalbose 
vyriausia aiškinami tie klausi
mai, jie lankosi. Taipgi dau
gelis užsirašo vieną katrą iš 
vienintelių dviejų stojančių už 
karo laimėjimą lietuvių dien
raščių — Vilnį arba Laisvę, 
katras kam parankiau. Kiti 
paremia ir aukomis.

Paskiausios Abeko prakal
bos įvyko Baltimorėj, Md. 
Buvusios sėkmingos. Sekamos 
įvyks Philadelphijoj, šį sekma
dienį, o ateinančią savaitę sve
čias patrauks į Naująją Angli
ją-

Proga Smagiai Paulioti 
Jurginės Baliuje

Kas kartą buvo Šv. Jurgio 
Draugystės baliuje, to nerei
kia keliais atvejais kviesti.

Britanija Dėkojo Amerikos 
Darbininkams už Paramą

Lapkričio 24-tą įvykusiame 
AFL ir CIO unijų vadų ben
drame pokilyje viešbutyje As
tor iš Anglijos gauta nuo Ang
lijos darbo ministerio Ernest 
Bevin pasveikinimas per radi
ją ir padėka už tų unijų teik
tą ir dar teikiamą gausią karo 
paramą Anglijai.

Pokilis buvo surengtas per 
Britanijai Karo Pagalbos 
Draugiją. Garbės svečiais da
lyvavo AFL prezidentas Wil
liam Green ir CIO prezidentas 
Philip Murray.

Bevin pareiškė pasitenkini
mą, kad Jungtinės Tautos vei
kia vieningai ir ragino prie 
didesnio vieningumo, sakyda
mas, kad darbininkai ypatin
gai turi būti vieningi:

“Kas jau, kas, bet darbi
ninkai neišgali būti pasiskirs
tę. Užduotys karo ir užduotys 
taikos reikalauja didžiausių 
kokios galima bendrų pastan
gų iš masių pusės.”

Jis ypatingai dėkojo mote
riškų drabužių siuvėjų unijai 
— 1LGWU, — kuri Londone 
įsteigė namą užeigai visų 
Jungtinių Tautų jūrininkų.

Atsakydamas į padėką, CIO 
prezidentas Murray pareiškė, 
jog CIO nelaukia padėkos, bet 
atlieka savo pareigą sumuši

mui hitlerizmo, už darbininkų 
laisvę. Vokietijos darbo uni
jos, sakė Murray, krito pirmo
mis aukomis Hitlerio pasimo- 
jimo sunaikinti civilizaciją ir 
tik po to atėjo eilė demokra
tiškų žmonių Ispanijoj, Austri
joj, čechoslovakijoj ii' Lenki
joj.

“Ir nuo paties pirmiausio 
užpuolimo Amerikos darbinin
kai buvo kare prieš hitlerizmą. 
Jiems nereikėjo kongreso for- 
mališko paskelbimo karo, kad 
informuoti apie tą faktą. In
dustrinių Organizacijų Kong
resas nuo pat savo įsikūrimo 
buvo tiesioginiu čarteriu prieš 
fašizmą — tas pats galima pa
sakyti ir apie visus organizuo
tus darbininkus Amerikoj.”

Akivaizdoje to fakto, sakė 
jis, “tarpusaviniai skirtumai 
tampa menkučiais ir nereikš
mingais.”

“Demokratija ir Keturios 
Laisvės,” sakė toliau. CIO va
das, “mums nėra tik išsireiški
mais.

“Jeigu mes sumušime Hitle
rį Afrikos tyruose ir ant duo
bėtos ir karo nuteriotos Euro
pos kontinento tik matymui 
atsteigtų senoviškumų, senų 
antagonizmų, senų imperializ
mų, tuomet mes būsime pralai- 

— • Mmeję.
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Motery Rengtas Karių 
Balius Pasiekė Tikslą

Miesto Dvasiškiai 
Dėkojo Rusijai

Padėkų Dienos iškilmių pro
gą pereitą ketvirtadienį, Wa
shington Square, New Yorke, 
įvyko “Padėkų Rusijai Mėne
sio” atidarymo iškilmes, kurio
se atstovauta visokiausių tiky
bų žmonės, jų dvasiškiams da
lyvaujant ceremonijose.

“Padėkų Rusijai Mėnuo” 
pradėta Padėkų Dieną ir tę
sis per visą mėnesį, baigiantis 
po Kalėdų. Per tą mėnesį bus 
daug visokių veiksnių Sovietų 
Sąjungos paramai, tame skai
čiuje didžiulis masinis mitin
gas gruodžio 14-tą, Madison 
Square Garde n c ir rinkliava 
gatvėse. Tiems veiksniams va-, 
dovauja Rusijai Karo Pagal
ba, Ine., ir specialiai įsteigtas, 
komitetas, kurio priešakyje Į 
yra Grover Whalen as.

Atidarymo šio vajaus dva
siškių, iškilmėse, Washington 
Aikštėje, kalbėjo kunigas Wil
liam Howard Melish, rabinas 
Israel Goldstein, metropolitas 
Benjamin, arch ivy skūpas 
Adam, armijos dvasiškis Eu
gene Fisher ir daugelis kitų.

Įsakė Vesti Restauranu 
Rekordus

Esant skundų, kad kainos 
ant maisto restauranuose ir ki
tose viešose valgyklose smar
kiai pakilo, o porcijos susi
traukė, Kainų Administracija 
įsakė visoms toms įstaigoms 
laikyti apyvartos rekordus už 
visą gruodžio mėnesį.

žygis esąs daromas dviem

Mieste Svečiavosi 
Daug Kariškiy

Populiariškose pasilinksmi
nimo vietose turėta daug sve
čių kariškių, atsilankiusių 
miestan praleisti Padėkų Die
ną. Matomai, daugelis buvo 
parvykusių ir su savo šeimo
mis pralėisti dieną, kadangi 
netoli galėjai praeiti šaligat
viu nesutikus prieš ateinant 
porelės su kariškiu ar prie 
namų su grupe jaunimo kal
bantis, linksmaujant.

Pasilinksminimui galėjo tik
ti net parkai, kadangi oras pa
sitaikė vasariškas.

Aktorių užlaikomas Stage 
Door Kantinas, pasiruošęs pri
imti 4,000 kariškų svečių, ati
darė savo duris anksčiau nu
statyto laiko, kadangi prisirin
ko netikėtai daug svečių ir 
anksti. Jiems programą pildė 
aktoriai-aktorės.

Grand Central Palace per 
šventadienį neveikė kaipo ka
rių priėmimo centras, bet sve
čių kariškių priėmimui. Dau
gelis viešbučių ii’ restauranu 
taipgi buvo paskyrę tam tik
rus skaičius vietų svetinimui t
kariškių.

Virš pusantro tūkstančio jū
rininkų, kurių ne vienas buvę 
ne kartą ir ne du ant torpe
duotų laivų, buvo pavaišinti 
jūrininkų įstaigoj 25 South St., 
New Yorke.

Norman Morrissey, 6 mętų, 
Jamaica, tapo užmuštas huso 
užbėgus ant kelio priešais bu- 
są. Bušo vairuotojas paleistas.

Vaisių pyrago kainos už
drausta keisti iki sausio 15- 
tos, kaip praneša Kainų Ad
ministracijos raštinė.

Grybą Vakarienė
Maspetho Lietuvių Piliečių 

Kliubo Moterų Skyrius šį šeš
tadienį, lapkričio 28 dieną, 
kliubo patalpose, 60-39 56 
Drive, Maspeth, N. Y., ruošia 
grybų vakarienę.

Kviečiami dalyvauti kliubo 
nariai ir svečiai.

Irving Place The
2-ra Didžioji Savaitė! Didžioji 

Sovietų Karo Filmą!

Arti 14 St. ir Union Sq. 
GR.-5-9879

Moscow Strikes Back
taipgi: “A Nation Dances”

Vėlus Rodymas 
Kas šeStadlenį

Grace Moore vėliausioj
Filmoj

“Louise”

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ

'MASHE.NKA"
(Meilės drama karo lauke)

Didžiausias Sovietų judis po “Girl from Leningrad”

IV

EXTRA įdomus priedas:
“REPORT FROM THE FRONT”

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

MATYKITE °ono *p«™mas.-. _ ., ..... . ., Naciai krinta pries Sovietų virs-saulius, ir kt. 
Tikras oro mūšis Kaukaze. . .

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 1*. M.

STANLEY THEATRE 7111 Avė. tarp 41—42 Sts 
WI-7-9686

METINIS58-tas

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

Kadangi Laisvės skaitytojai 
skaitlingai Jurginės balius lan
ko ir juos myli, tad užteks tik 
priminti, kad tas smagus 58- 
tas metinis draugijos balius 
įvys jau šio šeštadienio vaka
rą, lapkričio 28-tą, dviejose 
didžiosiose Grand Paradise sa
lėse, 318 Grand St., Brookly- 
ne.

Vienoje salėje bus lietuviš
ki, kitoje amerikoniški šokiai 
.jiems grojant Antano Pavidžio 
dviem orkestroms, o didžiosios 
salės užscenyje ir balkonuose 
prie stalų per visą vakarą eis 
šeimyniškų ir draugų grupių 
pažmonys. Įžanga tik 45c. 
įskaitant taksus, f

Nubaudė už 
Kankinimą

Alfred Felardo, 50 m., iš 
Bronx, buvo teisme nubaustas 
užsimokėti $10 už apgaudinė
jimą voverių parke, bet, atsi
prašinėjant, teisėjas bausmę 
suspendavo. Jis pakišdavęs po 
medžiu nupjautą šaką, pada
bintą pririštais riešutais. Vo
veriai šokant jon jis šaką pa
traukdavęs ir taip jos turėda
vusios kristi žemėn, o jis sau 
kvatodavęs.

PAJIEŠKOJIMAI-
Augęs rimtas vaikinas jieško gy

venimui draugės vedybų tikslu. 
Geistina svietiškė, plačių pažiūrų, 
rimta, nuoširdi ir meili, neaugesnė 
37 metų? mėgianti skaitymą ir gry
nai lietuviškos dvasios. Gerbianti 
visą kas lietuviška. Tokia, kuriai 
vienai ilgu. Kuri nori mylėti ir būti 
mylima, kuri stengtųsi suparst ma
ne —• aš ją.

A. R-s, 3332 Lowe Ave., Chicago, 
Ill. (279-280)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti šlu

boje. Prašome kreiptis pas: Mrs. 
Bacanskas, 539 Logan St., East 
New York, N. Y. Telefonas—Apple
gate 7-1245.

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 pforankumai. Prašome 
kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 4:30 va
karais. Telefonuokite Stagg 2-3879.

Moterų Apšvietus Kliubas ir j 
mezgėjos lapkričio 21-mą bu
vo surengusios tikrai šaunų ba
lty. Jame turėta labai daug pu
blikos, duota graži dainų ir 
muzikos programa, atsilankę 
svečiai pavaišinta skaniais na
mie gamintais valgiais — ko- 
šeliena, kugeliu, silkėmis, au- 
siukėmis, pyragais, kurių visa 
didžiuma buvo sudovanoti. 
Daugelis svečių išsireiškė — 
daugiau tokių balių.

Vakarui įpusėjus, pradėta 
programa, kurioje žaviai su
dainavo naujasis Balso Trije- 
tas, susidedąs iš Aldonos Kli- 
maitės, Aldonos Anderson ir 
Susanos Kazokytės, vadovauja
mas muzikės B. L. šalinaitės. 
Taipgi S. Kazokytė įspūdingai 
sudainavo solo. Ona Daukan- 
taitė ir Lillian Milčiūtė skam
biai ir meistriškai paskambino 
piano duetą. Net mažiausia 
šalinaitės mokinė Francene Pa
kalniškytė buvo publikos mielai 
sutikta ir prašyta daugiau, ką 
ji ir išpildė, pati paaiškindama 
ir sekamos muzikos turinį ir 
buvo girdėta, nors balius, kaip 
žinia, tai ne koncertas, vieni 
ateina programos girdėti, o kiti 
tik šiaip sau pabaliavoti, tad 
aplinkuma nebūna tokia rami, 
kaip .koncerto, programos pil

stytojams prisieina veikti daug 
sunkesnėse aplinkybėse.

Pertraukoje atatinkamą kal
bą pasakė kliubo pirmininkė K. 
Petrikienė.

Programą šiam baliui suda
rę B. L. šalinaitė. Visos jau
nuolės ir mokytoja aukojo sa
vo talentą tam • pačiam tikslui, 
kuriam balius buvo rengtas— 
pasveikinimui lietuvių karių 
ateinančiomis šventėmis.

Vakarui gabiai pirmininkavo 
komisijos pirmininkė Julija 
Stankaitienė.

Tikslas buvo atsiektas: dėka 
dainos ir muzikos talentams, 
bilietų iš anksto platintojoms, 
sunkiai dirbusioms gaspadi- 
nėms ir visiems kitiems baliaus 
darbininkams, taipgi aukoju
siems produktais ir pinigais, ir 
visiems atsilankiusiems, virš 
60 lietuvių karių galės būti pa
sveikinti šventėmis nors su 
maža dovanėle.

Produktais valgių stalui ir 
daiktais išleidimui aukojo: A.

Zablackienė, S. Sasna, A. Kal- 
vaitienė, F. Kazakevičienė, U. 
Bagdonienė, J. Augutienė, G. 
Warisonas, K. Karpavičienė, 
E. Paškauskienė, V. Balkus, 
K. Rėklienė, K. Petlickienė, O. 
Kvietkienė, S. Kleizienė, M. 
Mikalauskienė, R. Laukaitiene, 
E. Kasmočienė.

Pinigais aukojo po $2: V. 
Šibeika, E. Simonavičienė, M. 
Purvėnienė, K. Dzevečko, O. 
Papienė $1.50. Po $1: O. Če
pulienė, Mrs. Jordan, draugė
V. , Balčiūnas, Mrs. V. Kimball.

Prie įžangos duotas dovanas 
gavo: Monika Stelmok, No. 
264, $3; J. Balčiūnas, No. 272, 
$2, ir Mrs. A. Kazakevich, No. 
393, $1.

Gavusios gražios paramos, 
pasveikinimų komisija džiaugs
mingai rengia sveikinimus, .ku
rie už dienos kitos jau bus ke
lionėje pas mūsų karžygius.

Kliulnete.
f

Rusijai Karo Pagalbos 
Naktinis Kliubas

žmonės turi linksmintis ka
da nors, kur nors, su tikslu, ar 
be tikslo. Turėdama tą minty
je, Rusijai Karo Pagalba, Ine., 
su talka žymių artistų ir dau
gelio kitų visuomeniškų figū
rų įsteigė naktinį kliubą, pa
vadintą “Front Thirteen,” 13
W. 56th St., New Yorke. Kliu
bas atidaryta lapkričio 27-tos 
vakarą.

Kliubo atidarymo progra
moj dalyvauti buvo pasižadė
ję žvaigždės aktoriai: George 
Jessel, Elsa Maxwell, Paul 
Draper ir Gypsy Rose Lee.

Kliubui viską sudovanojo 
geros valios žmonės, net pats 
bildingas duota dovanai. Mais
to pirkliai prižadėję pristati
nėti maisto, o aktoriai — nuo
lat parūpinti programą. Ten 
įtaisyta ir parduotuvė sudova- 
notų maisto produktų ir daik
tų. Aukojusių sąraše. randasi 
keli tūkstančiai žmonių.

sumetimais — nustatyti kainas 
ir nustatyti paskirstymą cuk
raus, kavos ir kitų reikėsimų 
padalinti .produktų.

Įėjimas $1.
Mrs. Tamošauskienė,

Moterų Skyriaus Pirmininkė.
Mrs. Brokart, Sekretorė.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

- 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

CHARLES
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberial□--------------------- —-a

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Kariškon tarnybon šiomis 
dienomis iššaukiama šimtai di
džiojo New Yorko vedusių 
vyrų, nes daugelis drafto tary
bų pritrūkę pavienių.

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Brqadway Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA 45c (ĮSKAITANT TAKSUS)

ANTANAS PAVIDIS 2 ORKESTROS 
Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius.

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

ba- 
bus 
mo- 

URA! VISI Į BALHJ!

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

P-
-i

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų department:!

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINĖS DOVANAS DABAR

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VUtl-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAMU.—

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tel. STagg 2-2173 •
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