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Šiomis dienomis mes gavo- LAISVES

me daug paveikslų, vai

"SOVIETAI SULAUŽĖ MCIĮI ARTI LATVIJOSveiksmus Rytą Fronte. Pirmu-1 
tinis tu paveikslų pasirodė 
“Laisvėje” pereitą šeštadienį. 
Nuo dabar mes kasdien dėsi
me dienraštin bent po vieną, 
kad skaitytojai galėtų susipa
žinti su tais savo tautiečiais i OI ¥ «• ° ^7 1 HZ*
didvyriais, kurie muša žmoui-j JUngtlHlU ValStllU KS“
jos priešą, kurie skina kelia ii 1 °
Lietuva jai išlaisviuti. ’ ; SckCCtOriUS StllBSOll

Mes taipgi gavome pluoštą 

Stimson Ypač Gyrė Sovietu Ofensyvą prieš Nacius, Kurie 
nininku. jie ims išspausdinti Gal Būsią Priversti Visai Apleist Stalingrado Sritį 
mūsų dienraštyj. 

Km’as Krypsta Mūsų Naudon

“Laisvė” ir “Vilnis” — du 
Amerikoje lietuvių dienraš-j 
čiai, kuriuose gausiai telpa i 
raštų apie okupuotąją Lietu-, 
va, josios žmonių vargus ir j 
sielvartus, Lietuvos liaudies; 
kovas prieš bestijiškąjį oku
pantą.

Tai originalūs rašiniai. Tai į 
kūriniai tų žmonių, kurie ko-j 
voja dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Tik “Laisvėje,” tik “Vilnyje,” 
tik “Tiesoje” ir “šviesoje” jūs 
surasite panašių raštų. Kiti lie- .ia L’ drūčiai įsigali, 
tuviškieji 
tebespausdina 
propagandą.

Tą turi žinoti mūsų spaudos 
vajininkai. Tą priValo žinoti 
mūsų skaitytojai. Ir tatai rei
kia pasakyti kitiems lietu
viams, kurie dar nepamiršo sa
vo tėvų žemės, kuriems rūpi 
matyti laisva Lietuva.

Raudo Armija Apsupa 300, 
000 Nacių Stalingrado Šri- 

tyj; Užėmė Kletskają

Lietuviškojo Pulko Raudonojoj Armijoj karys-žvalgas seka 
priešą kažin kur Rytų fronte. (Nuotrauka padaryta 1942 m. 
gegužes mėn.)

Rževo-Velikije Lūki Fronte Sovietų Kovotojai Užmušė 10 
Tūkstančiu Fašistu; Užėmė 300 Apgyventų Vietų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 29. — Spccialis Sovietų pranešimas 

sako:
Mūsų kariuomenė pirm kelių dienų pradėjo ofensyvą 

į rytus nuo Velikije Lūki miesto ir į vakarus nuo Ržev 
miesto. Nugalėdami kietus vokiečių pasipriešinimus, 
mūsų kariai prasilaužė per stipriai apdrūtintą priešų 
apsigjnimo ruožtą. Velikije Lūki srityje vokiečių fron
tas tapo pralaužtas per 30 kilometrų (apie 20 ameriko
niškų mylių). Į vakarus nuo Rževo priešų frontas buvo 
pramuštas trijose vietose: vienur per 20 kilometrų, ki
tame sektoriuje per 17 kilometrų ir trečiame per 10 
kilometrų. Visose kryptyse sovietinė kariuomene nu
žygiavo pirmyn nuo 12 iki 30 kilometrų. Mūsų kariuo
menė sulaužė vokiečių geležinkelių linijas nuo Velikije 
Lūki iki Nevel ir nuo Velikije Lūki iki Novo Sokolniki, 
taipgi ir liniją nuo Rževo į Viazmą. Priešai daro skait-. 
lingas, įtūžusias kontr-atakas, bet sovietiniai kovotojai, 
atmuša jas su skaudžiais priešams nuostoliais. Mūsų 
ofensyvas atvadavo daugiau kaip 300 apgyventų vietų 
ir supliekė keturias vokiečių pėstininkų divizijas ir 
vieną jų tankų diviziją. Per trijų dienų kautynes buvo 
paimta nelaisvėn apie 400 priešų karių. Raudon** 
armiečiai taip pat pagrobė 138 priešų kanuoles, 110 
mortirų, 593 kulkasvaidžius, 3,592 šautuvus ir sande
lius amunicijos, maisto ir kitų reikmenų. Mūsų ka
riuomenė tuo tarpu sunaikino 106 priešų kanuoles, 180 
mortirų,* 300 kulkasvaidžių ir 50 tankų. Tapo užmušta; 
apie 10,000 priešų, šis ofensyvas prieš vokiečius varo
mas vis pirmyn.

VIDUNAKTINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Lapkr. 28 d. mūsų kariuomenė Stalingrado srityje 

nugalėjo hitlerininkų pasipriešinimus ir grūmėsi vis 
pirmyn, šiaurinėje Stalingrado dalyje sovietinės jėgos 
atgriebė nuo priešų visą fabrikų sritį. Raudonarmie
čiai taip pat užėmė šias apgyventas vietas: Knilovskij, 
Nižne-Knilovskij, Kislov, I igovskij, Yritskij, Čilekov, 
Šestakov, Antonov, Romaškin, Krugliakov, Nabykov, 
Samochin, Žutov-Vtoroj, Nižnij, Verchne-Jabločnyj ir 
geležinkelio stotį Čilekovo.

Washington. — Karas ei-1 kiečiai tuomet galėtų už- 
’ T Maskva.

“Bet, kaip jum žinoma, 
Vokietija nepasiekė nė vie
no iš tų tikslų.

“Vokiečių armija buvo 
pasiekus Volgos upę viena
me punkte ir per daugelį 
savaičių šturmavo 
grado pakraščius, 
rusų armija su didžiomis 
jėgomis daro kontr-atakas, 
daužo vokiečių armijos 
sparną, neturintį priedan
gos, ir gręsia nukirst reik
menų patiekimo kelius vo
kiečiam priekinėse „srityse. 
Jeigu vokiečiai nepajėgi 
sustabdyt šios rusų atakos, 
tai atrodo, kad visos vokie
čių jėgos turės pasitraukt 
iš Stalingrado srities.”

Karo sekretorius Stim
son atžymėjo, jog, besiruo
šiant amerikiečiams ir an
glams į didį ofensyvą Tuni- 
sijoj, šiuo tarpu nebuvo ten 
platesnių 
priminė, 
šiaurinis 
tarnauja 
apsigynimui, ir bus sunkių 
mūšių su priešais, bet tal- 

ikininkai neabejotinai lai- 
; mės. “Francūzai gyvento
jai puikiai bendradarbiau
ja” su amerikiečių kariuo
mene, sakė Stimson.

Generolo MacArthuro 
komanduojamos jėgos Nau
jojoj Guinejoj spiria japo
nus kampan. Japonai stip
riai priešinasi, bet mūsų 
kova ten gerai vyksta, kaip 
pastebėjo p. Stimson.

| na palankiai Jungtinėms 
Tautoms visuose frontuose, 

•pareiškė Jungtinių Valsti
jų karo sekretorius Henry 

IL. Stimson. Kartu jis, ta
pčiau, įspėjo, jog kelias į ga
lutiną pergalę bus sunkus 
ir “turėsime dėti visas ge- 

i riausias savo pastangas jai 
laimėti.”

Saliamono salose mūsų 
kariuomenė kasdien stiprė- 

' *, sakė 
: laivyno sekretorius Frank

taip rašo:
Tautos išgama storojas — 
Hitlerininkams laižo kojas, 
Daro viską, kad mūs tauta 
Išnaikintų ir išpjautų.

laikraščiai dar vis
h i t 1 e rininkų Knox; bet “mes turime su

prasti, kad japonai dar su- 
i grįš” ten mus atakuoti, pri
dūrė Knox.
VOKIEČIAI NEPASIEKĖ 

NĖ VIENO TIKSLO 
PRIEŠ SOVIETUS

Amerikos karo sekreto- 
irius ypač gyrė rusus už

Vienas Lietuvos poetas ši-i naująjį ofensyvą prieš Vo
kiečius. Tai “nepaprastai 
įspūdingas ofensyvas,” sa- 
kė jis:

“Vokiečiai, pradėdami 
i savo ofensyvą praeitą bir-

Taip, tokių tautos išgamų yra i želio mėnesį, vyriausiai šie
ne tik Lietuvoj, — ne tik vieni i kė sunaikint Rusijos armi- 
Kubiliūnai gali tuo ] 
džiuoti. Yra jų nemažai ir 
Amerikoj. Jie zuja, smala 
spjaudo Tarybų Sąjungą, me
luoja, skleidžia žmonėse de
moralizaciją, skaldo lietuvius, 
kenkia Jungtinių Tautų kari
nėms pastangoms.

Bet jie prieis liepto galą! 
Prieis!

..4

Stalin-
Dabar

karo veiksmų. Jis 
jog kalnuotas 

Tunisijos kampas 
vokiečių ir italų

KAS YRA TAS 
ANCEVIČIUS?

pasidi-iją įr taip išmušt Sovietų 
įSąjungą iš karo. Jie, beje, 
i tikėjosi užgrobt Kaukazo 
' žibalo šaltinius, o žibalas 
j būtinai reikalingas karo ve
dimui šiais laikais. Rusų 
- vyriausybė taip pat mano, 
(jog vokiečiai, atakuodami 
pietinę Rusiją, tikėjosi pri
verst rusus ištraukt savo 

į kariuomenę iš šiaurinio ir 
Įcentralinio frontų, kad vo-

L. Pruseika šitaip' . 7 ” T • n. , -vi • »

viinyj : Naikindami davo Laivus, Didvynskai Žuvo ir
Daug Prancūzu Jūreivių; Sakoma, Tūli Jų Laivai 

Ištrūkę nuo Nacių, Nuplaukę pas Talkininkus

Apie lapkričio 22 dieną Či
kagoje įvykusią lietuvių kon-i 
ferenciją 
prisimena

“Chicagos lietuvių konfe-i 
rencijon, į Dariaus-Girėno pa
talpas, pereitą nedėldienj susi-' 
rinko apie 200 delegatų ir sve-i 
čių.

“Kas man labiausiai patiko, i 
tai amerikonų pareigūnų svei
kinimai.

“Konferencija a t s t o vavo

London. — Didvyriški mi i
Francijos jūreiviai, koman- laivus, kad jie netektų hit- 
duojami admirolo de la 
Borde, nuskandino bei su- 

apie 15,000 Chicagos lietuvių, sprogdino visus ar beveik 
“Bendras darbas randa vis 

platesnio atgarsio. Konferenci
joj buvo ir trūkumų. Klausi
mas apie karo bonus pakelta 
pervėlai.

“Tą greičiausiai turi su
tvarkyti konferencijos komite
tas.”

ir sprogdindami savo

Tuomet, kai amerikiečiai ir 
anglai išsėdo šiaurės Afrikon, 
mes pabrėžėme, jog Rytų 
frontas dar vis tebėra svar- 
biausis Jungtinių Tautų fron
tas. Bet “Naujienos” lapkričio 
17 dieną šitaip rašė:

“Frontas Rusijoje neteko 
reikšmingumo .. . Rusai reika
lavo antro franto, o tuo tarpu 
jų pačių frontas darosi, pagal 
svarbą, trečias.”

Ar šiandien reikia skaityto
jui aiškinti, kad “mokytasis” 
“Naujienų” redaktorius rašė 
pats nežinodamas ką ? !

visus 62, gal 64-ris, kari
nius francūzų laivus, stovė
jusius Toulono uoste, pieti
nėje Francijoje.

Fašistų karo laivai ir mi
nos buvo užblokadavę iš
trūkimą tam Francijos lai
vynui. Nacių lėktuvai mėtė 
oro torpedas ir bombas, 
kad užkirst išplaukimą 
francūzų kariniams lai
vams. Vokiečių tankai nuo 
krantų žėrė ugnį, kad 
Francijos laivynas negalė
tų pasišalint. Francūzų jū
reiviai gynėsi.

Kuomet naciai įsiveržė į 
Touloną, kurį buvo pasiža
dėję nekliudyt, francūzų 
laivai paleido kanuolių ug
nį į priešus. Jūreiviai iš 
priešlėktuvinių kanu olių 
pliekė į vokiečių orlaivius, 
tuo pačiu laiku skandinda-

lerininkam.
Tūli laivai netaip greitai 

skendo; tad vienų laivų ka- 
nuolės bombardavo kitus 
laivus, o šie anuos, kad bū
tinai sunaikint juos. Tokiu 
būdu patys francūzai nai
kino ne tik savo laivus, bet 
ir vieni kitus, pasiryžę žūt, 
bet nepalikt priešams nė 
vieno laivo. Su laivais žuvo 
ir dauguma francūzų kapi
tonų, kurie iki pat galo ne
apleido savo laivų, duoda
mi komandą, kaip bombar- 
duot priešus ir tuo pačiu 
laiku skandint ir sprogdint 
savo laivus.
KAI KURIE LAIVAI NU

PLAUKĘ PAS TALKI
NINKUS

Vichv Franci jos radijas 
pranešė, kad du francūzų 
submarinai pabėgo iš Tou- 
lono uosto prisidėt prie an-

(Tąsa 5-tam puslapy])

Rašo PETRAS CVIRKA
MASKVA, LAPKR. 23, INCONTNEWS

Jau seniai smetoninė Amerikos lietuvių spauda ap
silaižydama šliurbia ir atrajoja gaunamus iš Berlyno 
kopūstus. “Naujienos,” “Vienybė,” ir “Draugas” šinka- 
vo tas bjaurias smirdančias, išmatines srutas ir pylė 
jas ant galvų pažangiems lietuviams intelektualams, 
drąsiems patriotams, kurie atsisakė nusilenkt hitleri
ninkams. Vyriausias tų šlykščių atmatų gamintojas 
tai buvo Ancevičius, nacių slaptosios policijos—Ges
tapo agentas.

Kada Vokietija pradėjo karo veiksmus prieš Ameri
kos Jungtines Valstijas ir tapo sutraukyti santykiai 
tarp tų dviejų kraštų, Ancevičius, lietuvių tautos par- 
davikas, vis tiek ir toliau siuntinėjo tą nešvankų 
vo purvą reakcinei Amerikos lietuvių spaudai per 
sabona. v

Kas gi yra tas Pranas (Ancevičius) ?
Vienu ir tuo pačiu laiku jis parodavo, kaipo socia

listas, liaudininkas ir fašistas.
Gyvendamas tarp lietuvių, jis vadinosi lietuviu, tarp 

lenkų jis titulavosi lenku “pan Franciszek Anciewicz- 
žmujdzki,” o tarp Berlyno smogikų jis vadinosi be
veik gryniausio kraujo ariju “Franz Antzewich.”

Savo jaunystėje jis dėjosi “literatu..” Slaptvardžiu 
“Reguzas” jis prispausdino visokių nesąmonių.

Po Smetonos fašistinio perversmo 1926 m. jis, kaip 
socialdemokratų globojamas asmuo, atsidūrė koncen
tracijos stovykloje. Bet pirma negu jis patyrė koncen
tracijos stovyklos skonį, tas benugarkaulis “socialis
tas” baisiai persigando ir parašė mizerną, bailiškai 
verkšlenantį laišką buvusiam savo profesoriui (kun.) 
Tumui-Vaižgantui,, maldaudamas paleidimo iš tos sto
vyklos.

Vaižgantas išgavo laisvę tam buvusiam savo studen
tui tokia sąlyga, kad Ancevičius turi pasižadėt neveik
ti politikoje ir nevažiuot užsienin. Ancevičius tuojau 
sutiko, prisiekdamas karštą meile Smetonai.

Vos tk jis tapo išlaisvintas, tačiaus, Ancevičius tuoj 
pasiskolino pinigų nuo savo geradario Vaižganto ir 
naujas kelines nuo socialdemokrato V. Požėlos, ir tą 
pačią aktį pabėgo užsienin.

Fašistinis Smetonos perversmas ir po to susidariusi 
neoastovi būklė davė progą Lenkijos imperialistams, 
prisidengiant Lietuvos demokratiios vadavimo skrais
te, motis užgrobt Lietuvą. Lenkijoj buvo sudarytas 
tam tikrds legionas “Lietuvai išlaisvinti.”

(Tąsa 2 puslapyj)

Sovietu Kovotojai Dasigrūmė Arčiau Kaip 
90 Myliu iki Latvijos Sienos

sa-
Li-

— nešimai šeštadienį ir sek
madienį teigė, kad raudon
armiečiai Kalač srityje vi
siškai užkirto pabėgimą 

i trims šimtams tūkstančių 
hitlerininkų dideliame plote

Maskva, lapkr. 29.
Raudonoji Armija pažygiu-! 
vo gana toli į vakarus nuo 
Velikije Lūki ir dabar ata
kuoja vokiečius arčiau kaip 
už 90 myliu nuo Latvijos Volgos įpių>
sienos’ Stalingrado apygardoj; kiti

Sovietų kariuomenė atė- gi pranešimai tos pačios 
mė iš fašistų Kletskają, ka- amerikiečių žinių agentū- 
zokų miestą pietiniai-Va- ros sako, jog sovietiniai ko- 
kariniame Dono upės šone, votojai baigia ten apsupti 
Vieni Associated Press pra- visa tą priešų armiją. - - - - . - . — -- - - ..— —. . .............

Talkininkai Atakuoja
Ašį Netoli Tuniso

£iaur. Afrika. — Ameri
kiečių ir anglų kariuomenė 
veda ofensyvius mūšius 
prieš vokiečius ir italus tik 
už 15 mylių nuo Tuniso, 
šiaur. Tunisijoje.

Amerikiečiai Pleškino
Japony Stovyklas į laivus, kurie gabeno 

-  tankus ir kitus
Washington. — Amerikos1 šistam į Tunisiją. 

bombanešiai įnirtusiai bom-!
bardavcTTrpadegė japonų
orlaivių stovyklas Saliamo-: prie jų prisidės eilė 
no salose_
New Georgia.

Sudegė 400 Žmonių
Boston. — Per gaisrą 

naktiniame Cocoanut 
Grove kliube sudege virš 
400 besilinksminusių žmo
nių ir apdegę bei tapo su
žeista apie 300.

Zžį 01Smūgis Ašies L
London. — Anglų 

rinai sunaikino dar

Talkininkai

ougainville ir karo laivų 
irę, Egipte ir Marti
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bai reikalingą kariuomenei,—gumą, ktr- 
rio yra didelė stoka. Juo mažiau pilietis 
važinės savo automobilium, juo daugiau 
jis sutaupys gurno. Juo daugiau turėsi
me gurno, juo geriau galėsime apgink
luoti savo kariuomenę.

ANCEVIČIUS?

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................  $6.00
United States, six months -..................  $3 25
Brooklyn, N. Y., per year .................. .. $6.50
Brooklyn, N. Y., six months _____ __  $3.50
Foreign countries, per year ________ $8.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, per year _______  $7.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.75

Šitaip dalykai turėtų būti imami!
Rytinėse valstijose gazolino racijona

lizacija jau seniai yra įvesta, tačiau 
žmonės dėl to gyvena ir gyvena, pasaky
sim, dar gan gerai. Galimas daiktas, kad 
tūlose pietinėse ir vakarinėse valstijose 
susisiekimai traukiniais yra prastesni, 
galimas daiktas, kad ten dažnai automo
bilius yra nepavaduojamas. Į tai bus at
sižvelgta.

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

• Act of March 3, 1879.

Tik tegul visokį plačiagerkliai apyse- 
riai ir karo eigai kenkėjai suvaldo savo 
liežuvius, tai viskas bus gerai!

Ar Nereikėtą ir Jungtinių Valstiją 
Lietuviams Tuo Susirūpinti?

Mes remiame Tarybų Sąjungos kovo
tojus, narsiai, didvyriškai mušančius 
žmonijos priešus,—mes remiame auko
mis, kurios eina per Russian War Relief 
Komitetą. Raudonojoj Armijoj yra tūks
tančiai lietuvių, yra jų ten ištisi pulkai, 
yra viena lietuviška divizija. Ar nereikė
tų mums, amerikiečiams lietuviams kaip 
nors tą pagalbą sukonkretizuoti ir nu
kreipti daugiau į lietuvių pulkus?

Kanados lietuviai šia kryptimi jau 
pradėjo eiti. Pasiskaitykime “Liau
dies Balso” įvedamąjį:

“Kampanija parėmimui tų lietuvių, 
kurie su ginklu rankose kovoja prieš 
Lietuvos okupantus, Vokietijos nacius, 
išsivystė į vieną iš pasekmingiausių 
kampanijų. Iki šio laiko sukelta jau dėl 
dviejų ambulansų su viršum. Galimas 
daiktas, kad bus sukelta dėl trijų ambu
lansų. Reikia atminti, kad kampanija 
negalėjo būti labai organizuota, kadangi 

zcentralinis komitetas neturėjo pagami
nęs aukoms rinkti blankų.

“Tokios gausios aukos dėl lietuvių 
raudonarmiečių aiškiai parodo, kad Ka
nados lietuviai remia kovotojus už Lie
tuvos išvadavimą iš po fašistinio jungo. 
Pažangūs Kanados lietuviai darbais įro
do, kad jie yra Lietuvos žmonių draugai.

“Ši parama, aišku, nebus jau viskas. 
Kanados pažangūs lietuviai nenuleis 
rankų, kol fašizmas bus nugalėtas. Jie 
taipgi eis į pagalbą Lietuvos žmonėms, 
kuomet bus reikalinga atstatyt Lietuvą. 
Dar Kanados Lietuvių Kongrese buvo 
diskusuojama, kaip pagelbėti Lietuvos 

-žmonėms atsistatyti, kada bus fašistai 
išvyti.”

Mums rodosi, kad ir mes, Jungtinių 
Valstijų lietuviai amerikiečiai, privalė
tume apie tai pagalvoti. Mūsų atatinka
mi komitetai turėtų pasitarti su Russian 
War Relief Komiteto vadovybe. Mes tu
rėtume pradėti rinkti aukas ir už jas 
nupirkti ambulansų lietuviškiems pul
kams, esantiems Raudonojoje Armijoje.

Atrodo, nebūtų perdaug, jei Jungtinių 
Valstijų lietuviai, sakysime, per porą- 
tris mėnesius nupirktų kokį desėtką 
ambulansų ir paaukotų juos lietuviš
kiems (daliniams) pulkams Raudonojoj 
Armijoj.

Tegu tie didvyriai muša vokiečius, o 
mes jiems padėkime.

• Čikagos Lietuvių Konferencija
Lapkričio 22 d. Čikagoje įvyko Lietu

vių Konferencija “Už Didesnes Karo 
Pastangas.” Kitais žodžiais: konferenci
ja karinėms Jungtinių Valstijų pastan- 
goms stiprinti. Kaip praneša “Vilnis,” 
konferencijoj dalyvavo atstovai iš 45 
draugijų ir organizacijų kuopų. Konfe
rencijoje sakė kalbas tūlų valdžios įstai
gų pareigūnai, teisėjas G. L. Quilici, ir 
kiti. Buvo ir koncertinė programa.

“Vilnis” rašo:
“Išrinkta komisija Šimaičių reikalu. 

Komisija rūpinsis juo daugiau organi
zacijų, kurios konferencijoj nedalyvau
ja, įtraukti Šimaičių reikalu. Norima 
sudaryti bendras visų srovių komitetas 
tam tikslui, kad paskui gavus kur vietą 
užvardyti atgaivinimui Šimaičių vardo.

“Priimta kelios rezoliucijos ir telegra
mos prezidentui Rooseveltui ir mūsų ar
mijos generolams MacArthur ir Eisen
hower, taipgi ir senatoriams Lucas ir 
Brooks.

“Išrinkta vykdantis komitetas iš 15 
narių.

“Beje, mandatų komisijoj buvo P. Pe
tronis, Jessie Shaiko ir M. Butvilla.

“Rezoliucijų komisijoj: F. Kubilius, 
V. Raila ir Zaldokas.

“Konferencijos sekretorė buvo Julė 
Skeberdytė, o vice-pirmiiiiųkė Ona Re
meikienė. .

“Konferencijai einant link pabaigos, 
vėl pakelta Karo Bondsų klausimas ir 
pasižadėta pirkti už $5,575. Pasižadėjo 
keletas delegatų. Visų daugiausia M. 
Butvilla, už $1,000.”

Panaši konferencija yra šaukiama ir 
Detroite. Mes tikimės, kad ji pavyks. 
Reikėtų ir kitose lietuvių kolonijose da
ryti panašius žygius: Šaukti vietinių 
draugijų, kliubų ir organizacijų kuopų 
atstovų konferencijas, burti visus lietu
vius vienam didžiajam tikslui — karui 
laimėti.

Gyvename nepaprastą laikotarpį. Jis 
turi būti sunaudotas gyvybiniams mūsų 
krašto reikalams, — fašizmui sumušti, 
karui laimėti!

I Daug Tusčio Triukšmo
Tūli kongresmanai ir senatoriai pra

dėjo triukšmauti prieš įvedimą gazolino 
porcijų—prieš racijonalizavimą gazoli
no, kuris nutarta pravesti per visą šalį. 
Prezidentas Rooseveltas, kaip žinia, pa
tvarkė, jog su gruodžio men. 1 d. visoje 
šalyje bus įvesta gazolino racijonalizaci- 
ja. Tūli pietinių ir vakarinių valstijų se
natoriai prieš tai rėkia, tarytum vyriau
sybė darytų didžiausią kriminalybę.

Jeigu Amerikos žmonės negalėtų jau 
nei tiek pasiaukoti karui, kiek reikalau
ja gyvybinis karo vedimo reikalas — 
gazolino racijonalizavimas,—tai jie bū
tų neverti tos santvarkos, kurioje gyve-

Bet Čia žmonės nekalti, žmonės sutiks 
su visais padavadijimais ir pareikalavi
mais. Čia kalti yra politikieriai, kurie 
bando pasinaudoti tam tikrais pasunki
nimais, atneštais karinės padėties.

Atsiminkim, gazolino racijonalizacija 
Įvedama ne dėlto, kad pas mus stokuotų 
gazolino. Ne! Gazolinas racijonalizuoja- 

Tnas'tam, kad sutaupyti gumą,—taip la-

Karinėje Gamyboje Per
sitvarkymai

Iš Washingtono pranešama, kad grei
tu laiku kai kurie karinius reikmenis 
gaminą fabrikai tūlam laikui užsidary
sią ir darbininkai bus paleisti iš darbo.

Kodėl?
Pasirodo, jog karo eiga, nauji karo 

frontuose įvykiai reikalauja karinėje 
gamyboje persitvarkymų. Tūli fabrikai, 
kurie dabar gamina tankus, užsidarys, 
persitvarkys ir paskui gamins kitokius 
reikmenis. Mat, kai kurių daiktų, pav. 
tankų anti-lėktuvinių kanuolių ir tt., sa
koma, gamina daugiau, negu jų reikia. 
Tuo pačiu sykiu atsilieka kai kurių kitų 
karinių reikmenų gamyba: laivų, lėktu
vų.

Visai nenuostabu, kad pakeitimai da
romi. Jų bus ir ateityj. Turime žinoti, 
jog karo plėtojimasis neina pagal išank- 
sto užsakytą planą. Kas prieš metus lai
ko atrodė reikalingiausia, šiandien pasi
rodė nėra labai reikalinga. Kas šiandien 
reikalingiausia — kitais metais šiuo me
tu, jei dar karas tęsis, — gal visai ne
bus reikalinga.

Mums tik svarbu, kad darbininkai, 
paleisti iš darbų, iki fabrikai persitvar
kys, nebūtų nuskriausti; jiems turi būti 
užtikrintas pragyvenimas.

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Apie tą legioną suspito visokie politiniai išmatos. 

Atsidarė Ancevičiui plati dirva, bet legionas greitai 
iširo ir išsiskirstė.

Po smetoninio perversmo daugelis lietuvių buvo pa
bėgę Lenkijon; bet neužilgo sugrįžo Lietuvon slap
tam veikimui prieš Smetonos režimą. Greit jie, tačiau, 
vėl pakliuvo į Smetonos žandarų nagus.

Tik kur kas vėliau tapo sužinota, jog Ancevičius bu
vo Lietuvos žandarų agentas Lenkijoje ir kad patys 
Smetonos žandarai suruošė jam neva slaptą pabėgi
mą nuo Lietuvos fašistų nagų.

Trumpam laikui Ancevičius apsigyveno Vilniuje, kur 
jo viltys atrodė skaistesnės, nes ten gyveno daug poli
tinių pabėgėlių. Jis nusitarė pasirinkt “mokslininko” 
karjerą ir įstojo ten į Mokslo Institutą Rytiniams 
Kraštams Pažinti, o tas institutas tikrumoje buvo vy
riausia šnipinėjimo ir sabotažo-ldiversijos mokykla, 
įkurta lenkiškų hitlerininkų pastangomis lavinti spe
cialistus diversantus.

Baigęs tą institutą, kaip pilnai išlavintas šnipas, 
Ancevičius, nieko nelaukdamas, metėsi darban savo 
“profesijoj.”

Nuo 1937 iki 1939 m. buvo laikotarpis, kuriuo fa
šistas Bocianski, tada paskirtas Vilniaus srities guber
natorium, pradėjo persekiojimų vajų prieš lietuvius, 
ir be jokių ceremonijų uždarė visus lietuvių tautinės 
kultūros centrus — mokyklas, draugijas, kliubus, laik
raščius.

Eilė pažangių lietuvių ir baltgudžių buvo sumesta į 
bjauriai išgarsėjusį Lukiškių kalėjimą. Iš kaltinimų, 
kuriuos jiem statė lenkų policija, pasidarė visai aišku, 
jog Bocianskio šnipai buvo gerai supažindinti su vi
sais žingsniais, kokius tik darė lietuviai patriotai; jog 
tie šnipai gaudavo smulkmeniškus pranešimus apie vi
sus tautiniai-patriotinius (lietuvių) veiksmus. Kilo 
nuožiūra, kad jų tarpe yra šnipas, ir įvairios aplin
kybės nurodė į Ancevičių.

Buvo aišku, kad Ancevičius darbavosi ne tik fašis
tiniams Lietuvos žandarams, bet kad tas niekšas ta
riamas “socialistas” taip pat buvo parsisamdęs Len
kijos žandarams.

Pasidarė nelabai malonūs Ąncevičiui dalykai Vil
niuje, kur visi šalinosi jo, kaip choleros. Bocianskio 
policija stengėsi išlaikyti tą ištikimą savo agentą, “at- 
steigti” jį lietuvių visuomenės akyse, ir greitai atsira
do tam proga.

1938 m. kovo mėnesį Varšava atsiuntė niekšišką ul
timatumą Kaunui. Dr. Šaulys buvo paskirtas Lietuvos 
konsulu Vargavo j. Vos tik Šaulys ir j o;-štabas apvažia
vo į Lenkijos sostamiestį, tuoj aus Ancevičius buvo de
portuotas iš Vilniaus į Varšavą už kažkokį “nusikal
timą.”

Lenkijos fašistų policija tokiu būdu norėjo vienu 
akmeniu užmušt du kiškius: atsteigt savo agento “ge
rą vardą” akyse lietuvių visuomenės ir turėt nuola
tinį sau atstovą Lietuvos konsulate Varšavoj.

Būdamas Varšavoj, Ancevičius sėbravo su geltonuo
ju lenkų laikraščiu “Kurjer Warszawski.” Jis rašė 
slaptvardžiu “Franciszek žmujdzki” ir tokioje dvasio
je, kad lietuviai turėtų apsivienyti su lenkais. Greitai 
jis tapo reguliariu svečiu Lietuvos konsulate.

1939 metais, išvakarėse karo tarp Vokietijos ir Len
kijos, Ancevičius pradėjo rašyti karingus straipsnius 
prieš Hitlerio agresiją (užpuolimus). Paskui faktai 
įrodė, kad tie jo prieš - fašistiniai, prieš - hitleriniai 
straipsniai buvo įkvėpti Hitlerio agentų, pagal įsaky
mus iš Berlyno. Nes Hitleriui reikėjo agentų-provo- 
katorių, kad padėtų jam prisirengt užpult Lenkiją.

1939 m. rugsėjo mėn. pabaigoj, kuomet vokiečių ar
mija sulaužė Lenkijos pasipriešinimus, Ancevičius ra
miai sau sugrįžo į Lietuvą drauge su d-ro šaulio dip
lomatine misija.

Smetonos žandarai anaiptol nepersekiojo tą politinį 
“išeivį” už senąsias jo nuodėmes, bet dar suteikė jam 
Lietuvos pasportą, o diplomatinių atstovų Urbšų, 
Šaulių pačios ir aukštojo luomo ponios priėmė jį į sa
vo salionus.

Pagaliaus, atėjo 1939 m. ruduo, kada, pagal sutartį 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, Raudonosios Armi
jos garnizonai įžengė į Lietuvą; ir Ancevičius, visuo
met pasižymėdamas savo uoslės jautrumu, pradėjo ro
dyti nepaprasto susinervinimo ir susijaudinimo ženk
lus. Jis nusigandęs drebėjo, suprasdamas, jog kai tik 
Lietuvos, žmonės perims valdžią į savo rankas, tai ir 
tamsūs jo darbeliai bus išvilkti aikštėn.

Ancevičius negaišino laiko, tapo “Lietuvos žinių” 
berlyniškiu korespondentu, ir išvyko į Berlyną.

Po to, kai Hitleris užėmė Lietuvą, tas Ancevičius, 
trijų valstybių šnipas, trijų kraštų policijos jėgų agen
tas, su žymiu palinkimu prie nacių slaptosios policijos, 
ir vėl pasirodė scenoje. v

Mieli broliai amerikiečiai! Dabar jūs matote, kuom 
pasitiki “Naujienos,” “Garsas,” “Vienybė” ir kiti pa
našūs laikraščiai, bešmeiždami teisingus, pažangius 
lietuvius.

Aną dieną A. Bimba “kom- 
pleinina” Krisluos, kad “Lais
vei” trūksta rašytojų del pa
įvairinimo raštų. Dabar pasi
darę taip, kad tik trejetas-kL 
tas rašytojų pripildo “Laisves” 
lapus.

Su drg. Bimba reikia sutikti. 
Vėlesniu laiku “Laisvėj” tilpo 
tiek daug raštų, parašytų vien 
tik D. M. šolOmsko, D. M. S., 
Valstiečio Sūnaus, kad ir ma
no pati pradėjo man “kom- 
pleinyti,” kad aš jau kalbąs ir 
drg. šolomsko akcentu. O ką 
manai? Nuolatos skaitydamas 
to paties rašytojo raštus, gali 
ir jo kalbos papročius pripras
ti.

Padėjus juokus šalin, laik
raščiui turint mažai rašytojų, 
naudos neneša. Nors ir geriau
sio rašytojo raštai nusibosta 
nuolatos skaityti. Niekas juk 
nenorėtų ir negalėtų amži
nai skaityti vien tik Shakes- 
pearo ar Lenino raštus, nors 
jie ir klasiški. Visi rašytojai 
gali rašyti peiktinai ar girtinai 
apie tūlą dalyką, vienok jų vi
sų rašto kalba bus skirtinga 
viena nuo kitos. Tas ir padaro 
laikrašty įvairumą, skaitytojas 
gali pasirinkti skaityti to rašy
tojo raštus, kuris jam geriau
siai patinka. O jeigu jis skai
to visų raštus, tai jam nenusi
bosta, neįkyri, kaip kad skai
tant vis tuos pačius priežo
džius, palyginimus, kalbos sti
lių.

Ypatingai prastai “Laisvei,” 
kada ji turi mažai rašytojų. 
Mat, “Laisvė” nėr leidžiama 
kokio ten pavienio asmens dėl 
savo ypatiško pelno, pragyve
nimo pasidarymo. “Laisvė” 
yra masių leidžiamas laikraš
tis, ji masėms tarnauja, tai jo
je ir masių bąįsąs turi būti — 
kuo daugiausiai rašytojų, tada 
ji bus stipriau masių remiama, 
arčiau masėms prie širdies ir 
naudingesnė.

Ką jau čia bepadarysime, 
yra jau žinomas dalykas, jog 
rašytojai ir piešėjai yra labai 
jautrūs sutvėrimai. Juos, taip 
sakant, prisieina redaktoriams 
su šilkinėmis pirštinėmis čiupi
nėti. Girdėjau sykį drg. šo- 
lomską nusiskundžiant, jog su 
tulu “Laisvės” bendradarbiu 
kartais reikia stačiai vainą 
kelti tik dėl vieno žodelio, jei
gu redaktorius nori jį pakeis
ti ir dažnai redaktorius turi 
nusileisti, taip sakant, dėl die
vo malonės. O jei ne, tai 
neberašinėja.

Nepamenu, ar esu kada 
buvęs tokiu griešninku 
mūs redaktoriui. Tačiau nega
liu sakyti, būk aš sutinku ir su 
visais mūs laikraščių redakto
rių pageidavimais, arba net 
kai kada ir jų užsispyrimais, 
čia nekalbu apie rašliavos 
technikines taisykles, kurių, 
taip sakant, pekla gyva yra ir 
aš jų; niekados, tur būt, pilnai 
neišmoksiu. Su tuo dalyku su
tinku su bile redaktorium, 
nors ir jis klystų. Bet su nura
šymu dalyko, tai ne visada su
tikau su visais redaktoriais, ir, 
gal būt, negalėsiu sutikti, nors 
dėl to vainos ir nekeliu.

Nesutikimo priežastis tame. 
Masių laikraštis nėra ir negali 
būti kokis katekizmas, vien tik 
pamatiniai idėjos raštai sudė
ti, ar vien idėjos teziai, ku
riuos skaitytojas turėtų skai
tyti kas rytas ir vakaras, kaip 
katalikas poterius. Darbo ma
sių reikalai keičiasi ir kasdien 
įvyksta skirtingi dalykai, tai 
rašytojui prisieina ' ir rašyti 
apie tą ar kitą dalyką skirtin
gai, pagal skirtingą laiką. Pa
vyzdžiui, kaip rašydavome 
“Laisvėj” apie dalykus prieš

anas

nors 
bile

šį karą, negalime taip dabar* 
rašyti. Ir kiekvienas “Laisvės” 
sąmoningas ir nuoširdus ben- 
dradąrbią, darbo masių ir sa
vo šalies reikalų gynėjas mėgi
na prie tų aplinkybių prisitai
kyti ir tinkamai raštą apdirb
ti, kad iš jo būt kuo daugiau
sia naudos, kaip darbininkams, 
savo šaliai, taip ir laikraščiui, 
idant jį visi mėgtų skaityti ir 
pagelbėtų išlaikyti.

Tiesa, gali kartais atsirasti 
vienas kitas redaktorius ir 
prie darbininkiško masių laik
raščio, kuris kartais gali pra
dėti manyti, būk tik redakto
riai tesupranta, • kaip reikia 
prie darbininkiškų masių pri
eiti rašto žodžiu, parodant, kas 
darbo masėms geras ir kas 
blogas. Bet tokis redaktorius 
klysta taip manydamas, nes 
jau daugelis ir redaktorių ne
bėra redaktoriais tik todėl, 
kad nepajėgė suprasti masių 
pageidavimo, arba jų kasdie
ninių reikalų . . .

Anaiptol neprimetu drg. A. 
Bimbai, kaipo redaktoriui, to, 
kas aukščiau pasakyta. Tik 
noriu pareikšti, jog ir “Lais
vės” bendradarbiai ne kokie 
aklialiai, kurie nežinotų, kas 
pasaulyj dedasi, ir vis turėtų 
būti redaktoriaus atvedamas 
ant tikrojo kelio.

Bet kada redaktorius pra
leidžia gerą dalį savo amžiaus 
redaguodamas laikraštį, tai 
štai prie ko kartais tas reda
gavimas jį priveda. Taipgi toj 
pačioj vietoj Krisluose drg. A. 
Bimba štai ką paduoda: 
“Man patinka Susnikų Jurgis. 
Pamatysi, jis ir parašo ką 
nors. Ir užsispyrimo pas jį nė
ra. Parašo, atsiunčia ir sako: 
Jeigu tinka, sunaudokite, jei
gu netinka, netalpinkite, ne
pyksiu.”

Nu, tai vi$, draugučiai, čia 
jau perdaug jieškoma Jonelių- 
lepšelių. Kas jau iš viso dar
bininkų judėjimo išeitų, jeigu 
jau tik redaktoriai, kaip ko
kie klebonai iš klebonijos, vis
ką nustatytų savotiškai, o mūs 
laikraščių bendradarbiai, tai 
lai būnie, kaip kokie avinai, 
ką jiems redaktorius padik
tuos, patvarkys, tas ir turės 
būti gerai ir šventa. Vietoj, 
kad raginti bendradarbius la- 
vinties taip, idant nereikėtų 
redaktoriams jų raštų taisyti, 
tai tokiais pavyzdžiais reika
laujama iš jų viso labo, taip 
sakant, būti redaktorių “stoog
es.”

O dar kitaip sakant, išeina 
ir taip: Tu, bendradarbi, at
siųsk man savo raštą, o aš, re
daktorius, jau prisirengęs jį 
pataisyti, arba pečių pasikur
ti; o jeigu loska, jeigu neno
rėsiu jo taisyti, arba pečiaus 
kurti, tai patalpysiu į 
vają sakyklą,
jog aš su tavimi nieko bendro 
neturiu, kaip ir su bile paša
liniu, kartais dar ir darbininkų 
judėjimo priešu, kuriam kai 
kada taipgi tą pačią vietą su
teikiu tam tikrose aplinkybė
se...

Gal todėl ir nepriaugo mūs 
laikraščiams užtektinai ben
dradarbių net per virš dvide
šimts penkis metus, kad.nebu
vo širdingo noro iš mūs redak
torių pusės išvystyt tokius 
bendradarbius, kurie galėtų 
būti savarankiai, nereikėtų 
jiems amžinai pasitikėti visa
me kamp ant redaktorių išma
numo.

Kiek aš pažįstu “Laisvės” 
bendradarbių, tai, rodosi, jie 
nesnaudžia mokinimęši. Jų 
stubon nuėjus, randi lentynas 
apkrautas knygų ir laikraščių. 
Tas reiškia, jog jie mėgina 
progresuoti, ir, galimas daik
tas, progresuoja. Bet jeigu 
jiems vis reikia atsidėti ant 
redaktorių taisymo ir taisymo 
jų raštų, tai tas įkyra ir už
muša norą daugiau rašyti. Juk 
reikia ir tas atminti, kad jie 
ne už pinigus rašo, ale tikrai 
iš ' širdies bendradarbiauja, 
kaipo lygūs idėjiniai draugai 
dėl bendrų, įsitikinimų ir visų 
labo

lais-
parodydamas,

ĮVAIRIOS žinios
London, lapkr. 27.— Na

ciai Vichy Franci j oje už
grobė 1,000 garvežių (loko
motyvų), 800 keleivinių va
gonų ir 4,000 prekinių va
gonų. w

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
dar kelias apgyventas ap- 
tvirtintas vietas ’į pietus 
nuo Stalingrado.

Talkininkai supliekė fa
šistus ties Mjerz Mejes ei 
Bab, Tunisijoj.
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PERGALES PASKOLA
Iždo Sekretorius paskyrė Pergalės Fondo Komitetams (Victory Fund Com
mittees) uždavinj sukelt Devynis Bilionus Dolerių Karinėm pastangom. Šie 
pinigai turi būti sukelti Gruodžio mėnesį.
Karo ratai dabar smarkiai sukasi. Mūsų kanuoles baubia virš Viduržemio 
Jūros, Pietų Jūrose, Rusijoj, Chinijos kalvose, skersai Anglų Kanalo, ir kiek
viename vandenyne, kur plaukia mūsų laivų eiles. Jų užnugarėje turi sto
vėti mūsų bilionai—bilionai dolerių.
Kiekvienas Amerikietis privalo skolint kiekvieną galimą dolerį, mūsų val
džiai. Kiekviena Amerikine korporacija turinti atliekamų pinigų privalo 
pirkt atitinkamus Iždo bonus. Iždo Departmentas yra išleidęs bonų tinkamų 
reikalam visų jvesdintojų, turinčių sukauptų sutaupų ar nenaudojamų pinigų.

Mes Jungtinių Valstijų Iždo vardų siūlome Naują Laidą

2V2% Pergales Bonų 1963/68 m.
Gaunamų kuponais arba registruotu pavidalu, lengvai einančių apyvarton, priimamų užstatan bankuose, ir mokančių procentus kas pusmetis.

Kaina 100% ir susikaupę nuošimčiai.

ŠIE BONAI TINKA GLOBOS FONDAM IR ĮVESDINIMUI Į PALIKIMŲ NUOSAVYBĘ IR PATENKINA 
DAUGUMOS PAVIENIŲ ĮVESDINTOJŲ REIKALUS. BANKAI PRIIMANTIEJI INDĖLIUS IšTRAUKTINUS 

PAGAL PAREIKALAVIMĄ NEGALI ŠIŲ BONŲ PIRKTI IKI 1952 m.

MES TAIP PAT SIŪLOME IŽDO VARDU:

H% Treasury Bonds
lį°/o Iždo Bonus
Atmokėtinus Birželio 15 d., 1948 ir nešančius 1%%.
(Lengvai apyvarton einą bonai, priimtini užstatam bankuose, šie bonai patiks 
bankams, asmenims ir korporacijoms, norintiem įvesdint pinigus trumpam 
laikui. Jie yra išleisti kuponais ir registruotu pavidalu.)

Treasury Certificates of Indebtedness
Iždo Paskolos Liudijimai
Atmokėti™ Gruodžio 1 d., 1943 ir duodą % nuo 1%.
(Ši laida ypač patraukiama bankam ir korporacijom su dideliais laikinais 
pinigų ištekliais.)

Treasury Tax Savings Notes
Iždo Taksų Taupymo Notos
(Taksų Notos yra ypąč pritaikytos asmenims ir kox’poracijoms, taupančioms 
pinigus mokėjimui Federalių taksų nuq pąjąmų, turto ar dovanų—tam jos 
priimamos lygia verte ir su priaugusiais nuošimčiais—ir įvesdinimui laikinai 
atliekamų pinigų, kurių turi asmenys, korporacijos ir vietines valdžios.)

United States Savings Bonds —Series F
Jungtinių Valstijų Taupomieji Bonai—Serija F

Atmokėtini už 12 metų nuo išleidimo dienos ir duodą apie 2.53%, 
išlaikius iki jų subrendimo.
(ši laida nėra leidžiama apyvarton, bet gali būti savininko atperkama nusta
tytomis kainomis pirm subrendimo, nors tame atsitikime ji neatneš pilnai 

-2.53%. Šie bonai yra registruoti ir patinka ypač tiem, kurie bevelija, kad jų 
sutaupos kauptųsi ažuot gauti einamųjų pajamų.)

United States Savings Bonds — Series G
Jungtinių Valstijų Taupomieji Bonai—Serija G
Atmokėti™ už 12 metų nuo išleidimo dienos ir duodą 2.50%, iš
laikius juos iki subrendimo. Nuošimčiai mokami kas pusė metų.
(Ši bonų laida nėra leidžiama apyvarton, bet gali, būti savininko atperkama 
nustatytomis kainomis pirm subrendimo, nors tame atsitikime ji neatneš pil
nai 2.50%. Šie bonai yra registruoti ir skiriami suteikimui einamųjų pajamų.)

Smulkmeniškus minimų bonų laidų aprašymus galima gauti visuose Bankuose ir Trust Kompanijose. Jie turėtų būti pasirenka
mi pagal skirtingus savo reikalus. Bet kuris Bankas, jvesdinimų Verslininkas, Komisinis Verslininkas ar bet kuris kitas Pergalės 
Fondo Komiteto narys mielu noru tarsiu su jumis apie tas bonų laidas ir pąšicjarbuos jums, be jokio atlyginimo, perkant juos.

VICTORY FUND COMMITTEE
PERGALES FONDO KOMITETAS
SECOND FEDERAL RESERVE DISTRICT
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Kaip Buvo Sumušti Naciai 
Ties Maskva

Rašo D. M. šoįomskas

I VISUS MM APYLINKĖS lietu 
VIUS IR ORGANIZACIJAS

(Tąsa)
Roštovo miesto paėmimas vokiečiams 

. atsiėjo per 20,000 kareivių ir daugybę 
ginklų. Spalių 30 dieną Raudonoji Armi
ja jau vėl priešus atakavo Rostove.

Į penkias paskutines spalių dienas fa
šistai darė daug atakų iš oro ant Mas
kvos. Jiems tas atsiėjo per 450 lėktuvų.

Spalyj vokiečiai prasilaužė į Krymą, 
bet Perekopo kovos jiems kainavo per 
50,000 kareivių ir daug karo reikmenų.

Maskva Pasirengus Gintis.
— Maskva labai rami, — rašė ameri

kietis korespondentas, Wallace Carroll. 
— Sovietų Sąjunga įkinko visas savo jė
gas karo laimėjimui. Jokia kita tauta, 
kurią puolė Hitleris, nebuvo taip mobi
lizavus visas savo jėgas ir galimybes 
žmonių, technikos ir proto, kaip Sovietų 
Sąjunga. Aš to nemačiau nei Ispanijoj, 
nei Anglijoj. <

Eidami Maskvos gatve, jūs matysite 
motėHs dirbančias prie būdavojimo dar
bo, taisančias namus, jos dirba petys pe
tin su vyrais. Jūs matysite • “druženin- 
kų” kuopas iš merginų apie 20 metų, 
kurios su šautuvais žygiuoja gatvėmis, 
apsirengusios gražiais karo drabužiais. 
Mbferys nešasi gražiai eilėmis šautuvus 
su prismeigtais durtuvais, moterys ko- 
mandieriai, tinkamai apsijuosę diržais, 
su revolveriais makštyse prie šono. Ži
noma, nevisos moterys yra karo unifor
moj, ir “overauzese.”

Jūs galite matyti vaidiųimus ant estra
dos virš vandens ant Čaikovskio ir Gul
bės Ežero ir šokius garsiosios balerinos 
Olgoš Lapešinskaja.

Aš į Sovietų šalį atvykau iš Anglijos. 
(Rusijos karo frontas yra virš 2,000 my
lių ilgio — nuo Šiaurių Didžjūrio iki 
Juodųjų Jūrų. Ir aš matau milžinišką 
liaudies pasiryžimą išlaimėti šį karą. 
Visu F “družinų” būriai iš vyrų ir mer
ginų. Jų pareigos — pagelbiniai karo 
veiksmai. Bet jos reikalui esant gali 
gelbėti ir frontui.

Aš mačiau, kaip iš Maskvos vyrų, 
merginų, jaunų ir pabuvusių būriai žy
giavo į frontą, kad ten statyti apsigyni- 
fcno linijas. Namų aptarnavimo darbinin
kai turi maskas nuo nuodingų dujų. Gat
vėmis važiuoja žaliai apsirengę, žalio- 
fnis inaskomis, kaip koki nuo Marso 
įmonės, tai pasienių sargų jėgos. Laik- 

jraščių pardavinėtojai platina brošiūras, 
kur aiškina, kaip naudoti rankines gra- 

• natas. Paveiksluose mokina, kaip mesti 
rankines granatas po tankais, po jų 
vikšrais, čia visi mokinasi, kaip naudoti 
šautuvą, rankinę granatą ir durtuvą.

Mokyklas lanko vaikai... Jaunieji dar
bininkai, poilsio dienoj dirbo ir uždarbį 
atidavė į karo frontą. Tą daro veik visų 
fabrikų darbininkai. Iš visos Sovietų 
Sąjungos ateina žinios auie naujus dide
lius atsiekimus gamyboj. Labai pakilo 
darbi) našumas.

Socialistinė Tvarka Neįveikiama
Sovietų Sąjungos industrijos pervedi

mas huo taikos į karo reikmenų gamybą 
buvo t labai lengvas ir tai Hitlerio nelai
mė. Ši šalis buvo pasirengus atremti 
priešą. Sovietai yra moderniška indus
trijos šalis. Tarp rusų liaudies dar yra 
gerai atmintyj Pirmo Pasaulinio Karo, 
Intervencijos karo vaisiai ir sunkaus 

darbo laikas. Jeigu Sovietų milionai 
žmonių aukavo viską, kad statyti naują 
tvarką, tai dar energingiau jie aukuos ir 
gyvdštį, jos apgynimui.

Sovietų valdžia neturi keblumų per- 
vediihui fabrikų į karo reikmenų gami
nimą todėl, kad tie fabrikai ir dirbtu
vės nėra privatinių kapitalistų rankose. 
Soviėtų vadai neturi jokio vargo sti ga
mybas pelnų klausimu, su kuriuomi val
džioj susiduria ten, kur viešpatauja pri
vatinis gaminimas, kur fabriko savinin
kui Jrra . pelningiau gaminti plaukams 
špijktis, 6 ne frontui durtuvai, kurie tuo 

-laiku šalies apsigynimui reikalingi, čia 
nėra ir nesmagumo su unijų vadais ir 
darbininkais, nes visi jie žino, kaip tą 
reikia -sutvarkyti.. Sovietų valdžia gali 
užddhyti vienus fdbHkus, kitus paleisti 
arba juos pervesti nuo civiliams gamini-

■ mo į karo reikmenis gaminančius' Sovie
tų vgdai gali permesti žaliavas ten, kur 
Jos rel^lihgos, visai nesusidurdami su

privatinės nuosavybės keblumais. Visi 
šie faktai gelbėjo Sovietų valdžiai grei
tai ir sklandžiai pasukti įmonių gamini
mą į karo laimėjimo pusę.

Aš esu nustebęs rusų ramumu ir Ma
skvos normaliu gyvenimu. Čia jūs galite 
matyti Maskvos Didžiuliame Teatre Tol
stojaus “Anna Karenina,” arba klasišką 
kūrinį “Figaro Vestuvės.” Čia galite 
hiatyti ir kitus teatrus, šokius, judžius.... 
Iš Maskvos daug išvežta vaikų, bet taip 
gyvenimas yra normalus.

Frontas ir Jo Gamyba
Ir pas mus kaip kurie piliečiai žiūri į 

karą iš taško pirmesnių karų. Tai netei
singas atsinešimas. Šis karas nieku ne
panašus į pirmesnius karus. Ir taktika, 
sugabumas , čia reikalinga kitas. Pir
miausiai, tai karas — mašinų ir techni
kos. Ir štai kodėl aš kiekvieną minutę 
jaučiu, kad aš asmeniškai dalyvauju ko
vose, ir pergalė ir nuo manęs priklauso, 
— sakė komjaunuolis. . ’ ; ,

Jis, kaip ir milionai Sovietų piliečių, 
jaučia, kokią atsakomybė gula ant jų 
gamyboj, fabrikuose ir dirbtuvėse, kur 
darbas aprūpina frontą. Gamybos pa
jėgumas teikti frontui daugiau ginklų ir 
amunicijos, daugiau mašinų, yra spren
džiama sąlyga pergalei. Toj, srityj So
vietų Sąjungos liaudis ir dirba;

Daug yra sunkumų ir keblumų gamy
boj, daug fabrikų reikėjo perkraustyti 
arba sunaikinti. Ir, nepaisant visų tų 
keblumu, Sovietų Sąjungos apsigynimo 
produkcija auga, žmonės gerai supran
ta savi) rolę ir pareigas.

Tarpe fabrikų ir fronto pulsuoja gy
vybės jausmas. Fabrikai jaučia pavojin
gą alsavimą fronte. Sąlygos pasikeitė. 
Žmonės tapo kitais; jų darbo tempai ki
ti, net seni patyrę darbininkai toli pra
lenkė pirmesnius savo darbo našumus.

Štai, fabrikas pirmiau gamino tam 
tikras industrijai mašinas. Dabar jis 
jau gamina frontui mašinas. Kad su
prasti, kaip jie gamina ir frontą aprūpi
na, tai reikia čia būti ir matyti, kaip 
prie karčių dūmų, milionų kibirkščių, 
prie elektros šviesos, prie pekliško trenks
mo,, o jie atlieka sudėtiniausius darbus.

Jų daug, tų baisių mašinų. Štai jos 
stovi eilėmis ir vis naujos eilės greta jų 
atsistoja... Taip, frontas ir užfrontis 
kvėpuoja vienodai ir vienas kitą jaučia. 
Ir nėra abejonės, kad į Staliho šauksmą 
atsakys padidinta energija ne vien ka
reivis, tankietis, lakūnas, jūreivis, bet 
ir kiekvienas darbininkas ir darbinin
kė. Visi dirbs pergalei ir ji bus iškovo
ta.

—Sovietų geležinkeliečiai pasirodė ti
krais didvyriais. Po priešo bombomis jie 
šimtus traukinių išvežė iš Maskvos, vis
ką, kas buvo reikalinga išvežti. Už Vol
gos ir j Uralą išvežti fabrikai jau dirba. 
Žmonės dirba dienomis ir naktimis, vie
nur stato mašinas, kitur jau gamina 
frontui. Dažnai darbininkai miega šal
tuose vagonuose. Jie apsišildo prie ug
nies ir stoja darban. Jaunuoliai mokosi 
dešimtyse aviacijos mokyklų. Už kiek 
laiko jie užims kritusių lakūnų ir tech
nikų vietą. Toliau užfrontėj organizuo
jasi naujos armijos.

— Neseniai aš važinėjau Možaisko 
keliu į vakarus nuo Maskvos, — rašė 
Erenburgas. — Mergina mėlynakė varė 
žąsis į lauką ir dainavo apie meilę. Šian
dien ten jau baubia kanuolės, baisiai bau
bia, nes priešas veržiasi į Maskvą. Mas
kva virto kariniu logeriu. Ji neturi ka
da rūpintis taikos dalykais. Ji ruošiasi 
gintis, kaipo tvirtumą. Aš mačiau Mas
kvos gynėjus, jie puikūs kovotojai. Taip 
kovojo francūzai prie Verdūno 1916 me
tais ir anglai prie Somme...

Karas dabar keičia savo pobūdį, iš po
litinės kovos, iš atskirų mūšių, jis dabar 
tikrai virsta visos tėviškės karu, karu 
visos gentkartės, liaudies, žmonijos! Pil
niausiai yra aišku, kad Rusijos likimas 
rišamas ištisiems šimtmečiams...

Vokietijos armija nieko neužkariau- 
na. Ji tik eina miestas nuo miesto. Ji 
priversta kariauti ant dešimčių ir net 
šimtų frontų. Rusija — šalis labai di
dėlė. Sunku ponams iš Berlyno tatai su
prasti ...

u XBus daugiau)

•4

Gruodžio (Dec.) 6 d. Įvyks Masines Prakalbos su Dainomis 
Kaip 7:30 vai. vak., So, Bostono Municipals j Svetainėj, East 
Broadway; Kalbės Neseniai atvykęs iš Anglijos Žymus Pa
saulio Žinovas Dr. Ellis Davis ir “Vilnies” Redaktorius F. Abe

kas iš Chicagos; Dainuos Garsi Bostono Apylinkes Har
monijos Grupė po Vadovybe Helenos Žukauskaitės

Mes tikimės, kad gražus 
būrys Bostono ir apylinkės lie
tuvių susirinks į šias labai 
svarbias prakalbas, kad išgir
dus šiuos žymius kalbėtojus ir 
naujas dainas, kurias išpildys 
Harmonijos Grupė. Kiekvierids 
draugas ir draugė turi laikyti 
sau didele pareiga ir dalyvau
ti šiose prakalbose, taipgi ra- 
ginti savo darbvietėsfe, bei biz
nio įstaigose kitus gerus lie
tuvius, kad daugiau sutraukus 
lietuvių į šį masinį mitingą. 
Atminkite, kad viskas gamtoje 
keičiasi. Iš mažo išauga dide
lis. Taip yra ir su karu. Jau 
mums yra žinoma, kad nacių 
banga per ištisus tris metus 
sunaikino visas valstybes, ku
rios buvo Europoje, bet ši na
ciška banga atsimušė- į labai 
stiprią sieną Sovietų Sąjungos 
ir šitai pastaruoju laiku jaU 
matosi, kad Jungtinės Tautos 
ir Sovietų, Sąjunga vis daugiau 
stiprėja. Dėlto turi būti kiek
vienam žmogui įdomu žinoti, 
kas bus rytoj. Kaip sykis Dr. 
EI lis Davis, kuris yra neseniai 
atvykęs iš Anglijos ir kaipo 
gabus žinovas rytojaus pašau-, 
lio, supažindins mūsų publiką 
su visa ateitimi ir kaš įvyks, 
kaip bus sutriuškintas ir nu
šluotas nuo pasaulio naciškas 
brudas. Jis taipgi išaiškins 
svarbumą, kas įvyko Afrikos 
kontinente, ir kokią rolę lošia 
mūsų šalis šiam antram pa
sauliniam kare.

Mes gyvename labai svar
biam periode, mūstį sūnai yra 
pasirengę savo gyvybes ati
duoti už laisvę, už civilizaciją, 
už silpnas tautas ir visus silp
nus žmones, kurie gyvena ant 
šios žemės kamuolio.

Gerbiamas “Vilnies” redak
torius iš Chicagos yra plačiai

pervažiavęs visą mūsų šalį ir 
visą Europą. Jis taipgi gerai 
yra susipažinęs su kitų tautų 
padėtimi ir ekonomija. Gilus 
mokinys ir sekėjas, viso pa
saulio apžvalgininkas, gabus 
ėfalorius, kuris suteiks mums 
daug žinių iš Lietuvos ir kaip 
bus išrištas Lietuvos klausi
mas, kaip karas užsibaigs. 
Aišku, gali būti kiekviehafri 
žmogui, kad jis turės paliesti 
šį karą, nes jis kainuoja labai 
daug ir mes turėsime apmokė
ti bilas. Todėl būtinai reikia 
žinoti, o mes tik galime susi
pažinti su visa pasaulio padė- 
čia per tokius žmones, kurie 
seka visą pasaulį. Vienas iš 
tokių yra drg. F. Abekas.

Apart šių svarbių kalbėtojų, 
bus taipgi ir meno dalis, kurią 
pasižadėjo išpildyti gerai ži
noma Harmonijos Grupė, pd 
vadovybe Helenos Žukauskai
tės. Jau per ilgoką laiką mes 
negirdėjome mūsų Harmonijos 
Grupės, taigi dabar turėsime 
vėl progą ją išgirsti dainuo
jant naujas dainas.

Dargi noriu, taipgi primin
ti, kad plačiai žinomas daini
ninkas Ignas Kubiliūnas vėl 
sugrįžo dainuoti prie grupės. 
Taigi mes visi turiine suglaus
ti visas savo jėgas ir raginti 
kiekvieną dorą lietuvį ir lietu
vaitę, kad jis ir ji atsilankytų 
į šias prakalbas ir paragintų 
savo draugus, kad jie būt sy
kiu su mumis.

Tad Visi ir visos, nepamirš
kime, kad gruodžio 6 d., 7 :30 
vai. vakare mums reikia būti 
Municipal svetainėje ir visus 
raginti, ką tik mes pažįstame, 
dalyvauti. Bi’bliai ir seserys, 
dalyvaukime visi ir visos.

Merkinės Draugas.

East St Louis, III
Walterio Agario Biografija
Walteris Agaris (Ogar) ne

sijautė gerai apie savaitę lai
ko ir mėgino pasigydyti, bėt 
vietoj gerėti, jautėsi blogiau ir 
spalių 17 d., 2 vai. ryte, pats 
nuėjo į St. Mary’s ligonbutį 
pagelbos jieškoti. Bet tur būt 
greit pagelbos negavo ir tik 
kubmet visiškai susmuko apie 
0 vai. ryte, tapo paklaustas ar 
turi giminių. Ligonis dar pajė
gė paduoti savo brolvaikio 
antrašą. Pribuvę giminės pir
miausiai rūpinosi kunigą pa
šaukti. Bęt jau buvo netekęs 
sąmonės ir daktaras pripaži
no, kad apendikas yra trūkęs 
ir nėra pagelbos. Kunigas atli
ko savo pareigas. Bet drg. 
Agaris nežinojo ką su juom 
daro, nes buvo be sąmonės ir 
mirė 2 vai. ryte, spalių 18 d.

Vyresnis sūnus iŠ kariuome
nės pribuvo, bet jaunesnis sū
nus iš kariuomenės neatsišau
kė ir spalių 21 d., 2 vai. po 
pietų tapo palaidotas su baž
nytinėm apeigom lenkų kapi
nėse.

Walter Agaris paėjo iš Vil
niaus krašto. Buvo baigęs pra
dinę mokyklą Lietuvoje. East 
St. Louis išgyveno apie 26 me
tus. Dirbo stakjaiduose, vėliau 
išmoko barbėlystės amato ir 
vertėsi tuom amatu iki mir
ties"

Gyvenime Walteris neturėjo 
pasisekimo. Buvo vedęs ir pir
mame pasauliniame kare tar
navo kariubnieilėj.’ Sugrįžus iš 
kariuomenės neilgai džiaugėsi 
ženybiniu gyvenimu. Moteris 
mirė 1919 metais palikdama 
su dviem mažais vaikais. Iš tos 
priežasties buvo įpuolęs į be- 
viltjngumą.

Savo vįikilš pavedė MUglh- 
ti brolvaikiui, kuris savo vai
kų neturėjo. Vaikai augo ti- 
kejimiškoj dvasioj. Paaugę
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vaikai nesiskaitė su tėvu, nes 
nesuprato tėvo įsitikinimų ir 
jo veikla jiems išrodė bereika
linga.

Dabar abudū sūiiūs lidbsnd- 
tidi tarnauja kariuomenėj ir 
siekiasi aukštesnio rango.

Sūnūs subrendę protiškai, 
pradėjo tėvą atjausti ir būda
mi kariuomenėj, pradėjo me
džiagiškai remti. Velionis tuo- 
mį buvo labai patenkintas.

Velionio Veikla
W. A garis turėjo didelį pa

traukimą prie muzikos ir dai
lės. Būdamas kariuomenėj bu
vo pirirideilis klėrnatistas nii-
1 įtariame bene. Sugrįžęs iš ka- 
riuoinenėš ir pėrgyvenęs sun
kias gyvenimo permainas, nu- 
sisprendė gyventi vienas ir 
veikti netrukdomas darbinin
kų klasei.

Mes matėme visur Agarį or
kestro j, grojant patingimuo
se, įvairiuose apvaikščiojiihūo- 
se ir prakalbose. Taipgi lo
šiant perstatymuos. Visur sten
gėsi atlikti kuogeriausidi ir vi
suomet buvo su šypsą ant vei
do ir blaivas. Labiausiai buvo 
įvertinęs darbininkiškus orga
nizacijas.

Aktyviai veikė LSS, vėliau 
perėjo į Komunistų Partiją ir 
mirė būdamas tos partijos na
riu. Taipgi ir masinėse organi
zacijose priklausė.:

Velionis lenkų ik rusų kal
bas gerai vartojo, todėl it prie 
lenkų dviejų draugijų pri
klausė, bet tarpe lenkų nevei
kė, nes lenkai East St. Louis’e 
labai užsilikę ir nesudaro jo
kio pažangesnio, veikimo.

Velionis veikė tarp lietuvių.. 
Priklausė prie LLD 49 kuopos,, 
Šv. Kazimiero Draugystėj, 
LDS 92 kp. ir Lietuvių Kliube 
ir užėmė sekretoriaus vietas 
tose trijose organizacijose. 
Taipgi buvo atstovu nuo LDS 
92 kp. Lietuvių Taryboj ir per
2 metu ėjo sekretoriaus parei-,
gas. . ■

Tarptautiniame veikime ve-

h’
u c

’ F* '
, h

lioniš vištir dalyvavo ir £ef jo’ 
rankas ėjo Sovietų Sąjungos 
judžiai, kurie buvo* čia rodomi. 
Buvęs kariu, 
prie Legiono 
karstas buvo 
rikos vėliava 
vėliava.

Organizacijų vainikai gra
žiai puošė jo karstą: Šv. Ka
zimiero Draugystės, 
kp., LDS 92 kp.,
Kliubo ir Liet. Org. Tarybos. 
Taipgį dviejų lenkų organiza
cijų, Legiono Posto ir nuo sū
naus iš Jefferson Barracks ir 
nuo sūnaus mokyklos skvado.

taipgi priklausė 
Posto. Užtai jo 
papuoštas Ame- 
ir Legiono Posto

LLD 49 
Lietuvių

Ėailį £ėiiųį. buvo nuo draugų 
ir giminių.

Mės tau, drauge, atidavė
me užtarnautą, pagarbą, bėt 
tavo artimi giminės patarnavo 
kitaip. Tu kovojai nuo pat 
jaunų dienų prieš tamsą ir 
burtus ir pagal išgalių sklaidei 
iš žmonių proto tamsą ir kovo
jai už šviesų, laisvą žmonijai 
gyvenimą.

Velionis yra 
b avęs East St. 
giame veikime,
skaitlingas būrelis veikiančių 
draugų ir draugių. Būdavo

(Pabaiga 5-tame pusi.)

daug pasidar-
Louis’e pažan-
Pirmidu buvo

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $L50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

fciekviėnahi svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istoriją, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai i ‘ kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemi ęalai, 
ta&deftnija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tii td pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.
• •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėjė
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas ,

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų virsfeliai; 
daugybe gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 19' 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New 

. mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę te 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

mm. 
orko 
niką

“Laisvės” Administracija
427 Dotimer St Brobklyh, Ns Yt

A



i

4 • '”’-*■ I •< • * ‘ > ■ * ' ' » ■' ■ ' ■.'“ ' ■ ‘ ’.. , ">' . ., >! • j

Pirmad., Lapkričio 30, 1942 Penktas puslapis

SOVIETU KARIUOMENE UŽĖMĖ DAR EILE 
APGYVENTU VIETŲ IR PAGROBĖ BEI 

SUNAIKINO DAUG NACIŲ ĮRENGIMŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 27.—Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sakė:
Šiaurinėje Stalingrado dalyje naktį lapkr. 26-27 mū

sų kariuomenė atmetė priešus atgal ir užėmė keturis 
fortais paverstus namus.

Miesto fabrikų srityje sovietinė kariuomenė pažy
giavo pirmyn; per naktį buvo užmušta daugiau kaip 
700 vokiečių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado Sovietų kariuomenė 
nugalėjo hitlerininkų pasipriešinimus ir grūmėsi pir
myn. Viename sektoriuje buvo nukauta virš 1,000 
priešų.

Mūsų kariuomenė suėmė daug priešų, tris orlaivius 
geroje tvarkoje, 99 kanuoles, tris tankus, 65 kulkasvai- 
džius, devynias mortiras ir 164 trokus.

Kitame sektoriuje sovietiniai tankai ir pėstininkai 
sunaikino 66 vokiečių tankus ir 25 lėktuvus.

Ant vienų šalutinių geležinkelio bėgių mūsų kariuo
menė pagrobė 19 garvežių, 100 vagonų, 168 trokus-ga- 
zolino bakus ir kelis sandėlius priešų karo reikmenų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
darė sėkmingus ofensyvius žygius; per kautynes naktį 
vienas Sovietų kariuomenės dalinys nušlavė daugiau 
kaip 600 priešų ir pagrobė kiekį karo reikmenų ir ka
rių.

Į pietų rytus nuo Nalčiko mūsų kariuomenė apdrū- 
tino savo pozicijas. Viename sektoriuje mūsų artileri
ja išvaikė, dalinai sunaikinant, apie kuopą priešų pės
tininkų.

bas Viduriniuose Rytuose išleido tokį pranešimą:
Didieji mūsų bombanešiai B-24 rūšies vakar ataka-’ 

vo priešų laivus ir prieplaukų įrengimus Tripolio ir 
Homs uostuose.

Viena mūsų bomba tiesiog pataikė į didelį prekinį . 
priešų laivą Tripoly j; įvyko baisi eksplozija laive; po 
to užsikūrė gaisras ir pakilo debesys tirštų juodų dū
mų.

Homs uoste buvo numesta kiekis didžiųjų bombų ant 
kito stambaus priešų prekinio laivo. Įvyko eksplozija, 
po kurios laivas nusviro visai ant vieno šono. Laivas 
buvo paliktas skęstančiame stovyje.

Naikindami Laivus, žuvo 
Daug Francūzų

Maskva, lapkr. 28.-Vidunaktinis Sovietų pranešimas:
Mūsų kariuomenė lapkr. 27 d. tebevedė ofensyvą 

Stalingrado fronte ir užėmė keturias apgyventas vie
tas: Verchnij Gnilovskij, Marinovką, Novo Aksaiskij 
ir Zaria.

Mūsų oro jėgos lapkr. 26 d. įvairiose fronte dalyse 
sunaikino 20 priešų tankų ir apie 200 trokų su kariuo
mene ir reikmenimis ir sudaužė tris geležinkelio trau
kinius, nutildė 10 baterijų kanuolių ir išvaikė dalinai 
sunaikint apie du batalionus priešų pėstininkų ir vie
ną būrį kavalerijos.

Šiauriniame Stalingrado sektoriuje vienas mūsų ka
riuomenės dalinys per veiklias kautynes pažygiavo 450 
jardų pirmyn. Fabrikų vietovėse mūsų kariuomenė 
užėmė kelis trobesius ir padarė priešams sunkių nuos
tolių.

Į šiaurių vakarus- nuo Stalingrado mūsų kariuome
nė, nugalėdama hitlerininkų pasipriešinimus, vedė 
ofensyvius mūšius. Viename sektoriuje mūsų kovotojų 
dalinys, žygiuodamas pirmyn, pagrobė 51-ną vokiečių 
tanką, penkias kanuoles, aštuonias mortiras ir apie 
1,000 šautuvų ir kiekį kitų karo reikmenų. Daug už
muštų vokiečių liko kautynių lauke.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė staigiu smūgiu 
užėmė vieną apgyventą vietą, kuri buvo priešų maisto 
centras. Mūsų kariai pagrobė didelius maisto sandėlius.

Sovietų kavalerijos daliniai apsupo hitlerininkus vie
noje didelėje apgyventoje vietoje ir tęsia mūšį, kad 
užėmus tą vietą.

Kituose frontuose mūsų kariuomenė sėkmingai žy
giavo pirmyn. Vienas raudonarmiečių dalinys užėmė 
kelias apgyventas vietas ir nukovė daugiau kaip 600 
vokiečių kareivių ir oficierių, sunaikino 18-ką kulka- 
svaidžių lizdų, šešias baterijas kanuolių ir sudaužė 18 

‘ pavienių aptvirtintų apkasų ir fortukų. Buvo paimta 
nelaisvėn daug priešų karių.

Motorizuoti mūsų būriai prasiveržė per priešų lini
jas ir supliekė didelę hitlerininkų eilę, nuvydami prie
šus tolyn. Mes sunaikinome 11 vokiečių tankų ir 58 
trokus su jų kariais ir reikmenimis ir devynias kanuo
les. Keli šimtai priešų kareivių ir oficierių4buvo paim
ta nelaisvėn.

Karelijos fronte mūsų X būrio kareiviai ir koman- 
dierius per keturias paskutines dienas užmušė 200 
finų kareivių ir oficierių.

Partizanų būriai, veikdami Minsko srityje, per 10 
dienų lapkričio mėnesio nuvertė nuo bėgių 17-ką trau
kinių; buvo sunaikinta septyni garvežiai ir 51-nas va
gonas. Sovietiniai patriotai-partizanai užmušė bei su
žeidė 50 vokiečių kareivių ir oficierių.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
glų ir amerikiečių laivynų.

Anglijos radijas skelbė, 
jog kai kurie naikintuvai 
ištrūko iš Toulono ir nu
plaukė pas talkininkus į 
Šiaurių Afrikos ruožtą.
BUVĘ TOULONE FRAN

CŪZŲ LAIVAI
Toulono- uoste stovėjo šie 

kariniai Francijos laivai:
Trys karo didlaiviai — 

Dunkerque ir Strasbourg’ 
po 26,500 tonų, ir Provence 
22,189-nių tonų.

. Keturi didieji šarvuotlai
viai, po apie 10,000 tonų 
kiekvienas, ir trys šarvuot
laiviai po 7,600 tonų.

Lėktuvlaivis apie 10,000 
tonų.

25 naikintuvai.
26 submarinai ir eilė ma

žesnių karinių ir pagalbinių 
laivų.

Kiek Fašistų Užmušta 
Ir Kiek Sužeista per 
Savaitę Sov. Fronte
Maskva, lapkr. 27. —Nuo 

Sovietų ofensyvo pradžios 
lapkričio 19 iki lapkr. 26 
dienos buvo užmušta 
47 tūkstančiai fašistų ir ne
laisvėn paimta 63 tūkstan
čiai; o sunkiai sužeista tris 
kartus daugiau negu už
mušta. .

Tie skaitmenys dar nea
pima naujų nuostolių, ku
riuos Raudonoji Armija pa
darė priešams lapkr. 27 d.

Talkininkai Nuskandino 
Du Japonų Naikintuvus

Australija, lapkr. 26. — 
Amerikos ir Australijos or
laiviai bombomis nuskandi
no du karinius japonų lai
vus, naikintuvus, ir pavo
jingai sužalojo trečią į 
šiaurių rytus nuo salos 
Naujosios Guinejos. Tie 
priešų laivai mėgino įga- 
bent pastiprinimų saviš
kiams, kuriuos talkininkai 
iš arti smarkiai atakuoja 
ties Buna, toje saloje.

SVEIKATA-TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei 

gyventi. Turtuolis atsižada ir turtų, 
kad tik būt sveiku. Broli ir Sese, 
jeigu 'tu įvertini sveikatą ir ją bran
gini, tai prižiūrėk ją. Jausdamas 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, 
rankų, kojų gėlimą, nikstelėjjmą, 
nuovargį, Šaltį, rankų-kojų tirpimą, 
diegulius, tuojau reikalauk DEKS- 
NIO GALINGOS MOSTIES, suda
rytos iš daug skirtingų gamtos ele
mentų iš tolimų svieto kraštų, girių, 
visokių medžių aliejų, šaknų ir žo
lių, kuri turi savyje galingą šilumą, 
šildydama kaipo saulės spinduliais, 
sunaikina reumatiškus skausmus ir 
palengvina žmogui. Deksnio Galinga 
Mostis tūkstančiams pagelbėjo, pa
gelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, 
kad, pavartojus kelis sykius, aplai- 
kysi palengvinimą ar pinigus grą- 
žinam.

Kaina: 1 ouncas—75c. 4 ouncai— 
$2.00. 16 ouncų—$5.00.

Aplaikom šimtus laiškų su padė- 
kavonėmis iš skirtingų pasaulio 
kraštų, kuriems pagelbėjo. Klauskite 
visada taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį ii’ 
pasekmes, tai visada klausk taip: 
DEKEN’S OINTMENT ir neklausy
kite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad 
kas ir siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašy
ta DEKEN’S OINTMENT, tai tik 
tada aplaikysite tikrjąją Deksnio 
Galingą Mostį. Parsiduoda" visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Hartford, Conn.
Mūsų Ligoniai.

Lapkričio 10 dieną, iš ryto 
atsitiko nela’ime mūsų geram 
draugui Paul Krikščiui. Par
puolė ant prausiamojo lovio, 
susimušė šoną, turėjo vest li
goninėn. Nutraukti paveikslai 
parodė, kad šonkauliai nėra lū
žę, tik sumušti. Ligoninėj iš
buvo 5 dienas. Dabar randasi 
savo namuose, 168 Patnam St. 
Dar keletą savaičių negalės eit 
darban. Aš linkiu jums, Paul, 
greit pasveikt ir vėl veikt su 
mumis sykiu.

Kitas ligonis, draugas M. 
Ramanauskas. Jam buvo pada
ryta operacija lapkričio 4 die
ną, išbuvo ligoninėj apie dvi 
savaites. Dabar parvažiavo į 
savo namus, 226 Wort St. Ma
tyt, drg. M. R. eina sparčiai 
sveikyn. Jis, žmogus, buvo la
bai suvargęs, nes jo gyvenimo 
draugė mirė apie 3 mėnesiai 
atgal, ilgą laiką išsirgus. M. R. 
užsirašė “Laisvę” metams. Iš- 
tikro, tai jo dukrelė Birutė už
rašė. Bravo, Birute, už tai! 
Paklausus, kad užrašytų savo 
tėveliui “Laisvę,” sako, gerai, 
kiek už ją reikia? Dar drg. M. 
R. sako, nėra laiko skaityt, bet 
mum pavyko prikalbint, kad 
jam bus daug sveikiau, turint 
gerą laikraštį namuose. Skaity
damas pasilsės.

Mūsų trečias ligonis, drau-

gas B. Maršalas. Ilgai buvo li
goninėj, dabar sugrįžo savo na
muose, bet sveikata nepagerė
jus.

Visi šie ligoniai priklauso 
prie Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos. • Linkiu jums vi
siems, draugučiai, greit pa
sveikti. M.

Nuo Red. — Apie parę drau
gams Dagiliams pirmiau para
šė kitas korespondentas.

East St. Louis, Ill.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

tankiai įvairūs veikalai lošiami 
ir prakalbos rengiamos. Tam
sos apaštalams ir kunigėliams 
tas baisiai nepatikdavo ir jie 
skųsdavo miesto valdžiai. Ve
lionis nesvyruodavo ir išreika
laudavo iš miesto valdžios, 
kad lošimas ar prakalbos ne
būtų trukdomos.

Negailestinga ir belaikine 
mirtis išplėšė tave iš mūsų tar
po. Bet tavo darbas bus tęsia
mas toliau iki bus atsiektas 
mūsų visų tįsias: laisva, be iš

REIKIA 2c. ŠTAMPŲ AT
VIRUTĖM KANADON

AMERIKIEČIAI NAIKINA JAPONŲ ŽVALGUS;
NUSKANDINO DU AŠIES LAIVUS LIBIJOJ

------------------------------------------  Į .................

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, lapkr. 27. — Jungtinių Valstijų laivyno 

pranešimas 203:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkr. 26. — 4 valandą dieną du japonų bombane
šiai mėtė bombas į Jungtinių Valstijų pozicijas Gua
dalcanal saloje. Jie nepadarė jokių nuostolių. Jungti
nių Valstijų bombanešiai smigikai per naktį lapkričio 
26-27 veikė kaipo žvalgai prieš japonų pozicijas.

Jungtinių Valstijų kariuomenė ir marininkai naiki
no atskiras priešų žvalgų grupes. Nebuvo pranešimų 
apie jokius didesnius veiksmus ant žemės.

Cairo, Egiptas, lapkr. 27. — Jungtinių Valstijų šta

Brooklyn, N. Y. — Čio- 
naitinio pašto viršininkas 
praneša, kad siunčiamom 
Kanadon pavienėm atviru
tėm reikia dvicentinių 
štampų; sako: “Daugelis to 
nežino ir klaidingai prilip
do tik 1c štampą, adresuo
dami atvirutę Kanadon. 
Tatai daro nesmagumą 
gaunančiam tokią atvirutę, 
nes jis turi dvigubai užmo
kėt už trūkstamą centą.”

Maskva. •— Raudonar
miečiai pagrobė 150 sužalo
tų vokiečių tankų į šiaur
vakarius nuo Stalingrado.

Berlyno radijas, be jokio 
patvirtinimo iš niekur ki
tur, pasakojo, būk naciai 
imą viršų ore prieš talki
ninkus Tunisijoj.

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

Gramatika, išmokt angliškai kal
bėt, apdaryta ............j............. $3.25
Geografija, Žemes Aprašymas,

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

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, abclna — 500-puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū-

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

Dalis I .......................................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
Nesišlapirik 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 — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma ....... 60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ...................................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių ........ 60
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST.,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

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. — 
^om. (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)

I * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
S (VALGYKLA IR ALINE) g 
n Rhelngold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtines g 
8 Importuotų ir Vietinių g 
g Kasdien Turime g 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

i JUOZAS ZEIDAT | 
Q Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

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

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.
i■ j ..i.'iiFmuni i, ,■ !7a.i-,rrT."-—-Tga

•y

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai!.

naudojimo žmonijos draugija.
Ilsėkis, brangus drauge, ra

miai šaltoj žemelėj.
Draugas.

" ] LICENSES '
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 4 j

K SLOANE’S RESTAURANT, INC.
811 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

: MATEUSAS SIMONAVICIVS
o Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. Į
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508 •

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus 
★ A ★

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

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

tarnavimu ir kainomis', 
būsite patenkintu

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)



Pirmad., Lapkričio 30, 194$

IDS 3-ČIO APSKRIČIO REZOLIUCIJOS
Lietuvių Darbininkų Susivie-Į narius visokeriopai remti mūsų 

nijimo 3-čio Apskričio metinėj' šalies 
konferencijoj, 
lapkričio, 12 
Brooklyn, N. Y., buvo priimta 
sekamos rezoliucijos (rezoliu
cija organizacijos reikalais 
jau tilpo Laisvėj lapkričio 24- 
tą. — Rod.).

Prezidentui Rooseveltui
Sveikiname prez. Roosevel- 

tą už jo genijališką planą 
pravedimą jo gyvenime okt 
pavimo šiaurinės Afrikos. M c 
Enkime, kad veiksmai tų gi-i 
gantiškų kovų šiaurinėj' Afri-'čio Apskričio kuopas ir narius 
koj sudarytų papėdę išvysty-Įremti jungtinių demokratinių 
mui galingo antro fronto prieš šalių kovą prieš fašistinę Ašį 
fašistinę Ašį Europoj ir galuti-Į— remti moraliai ir materia- 
nam fašizmo sunaikinimui. liai iki kova bus galutinai lai-

Sveikindami mūs šalies he-Į mėta, 
rojus jų didvyriškoj kovoj j 
prieš žiaurųjį fašizmą, pasiža
dame patys ir raginame visas I 
LDS 3-čio Apskričio kuopas ir j

pastangas mora- 
ikytoj 15 d.,;liai ir finansiniai, perkant ka- 
Lorimer St.,‘ro bonus ir atliekant kitokius 

karinius ir karo rėmimo dar
bus.

Sovietų Sąjungai
Sveikiname Socialistinių So

vietinių Respublikų Sąjungą 
už vieningą veikimą prieš fa
šistinę Ašį su visomis Jungti

mi nėmis šalimis, kaip tai: Ang
lį-i lija, Chinija ir Jungtinėmis 
?s : Amerikos Valstijomis.

Mes raginame visas LDS 3-

Rezoliucijų Komisija:
M. Stakovas 
George Jamison 
J. Urbonas.

Mezgėję ir Jy Simpa- 
tikiu Atydai

PadangŲ-“Tajeriy” 
Inspekcija

Antradienio vakare, aštuntą 
gruodžio, Laisvės svetainėje, 
įvyks mezgėjų ir jų simpatikių 
socialis susirinkimas. Mūs' 
mezgė j u 
suorganizuoti du 
moterų mezgimui kliubai. Vi 
sos bendrai mezgame dėl So-Į patikrinti 

. vietų armijos.
mezgėjų susipažinimui, Mote-!ręs iki sausio 31 d., 
rų Kliubas praeitam susirinki-Į gali netekti

Gruodžio 1 d. oficialiai pra
sideda priverstina Padangų 
Inspekcijos programa. Tatai 

_________  ___ reiškia, kad nuo tos dienos, 
pastangomis likosi i iki vėlesnio parėdymo, kiek- 

kitataučių Į vienas turintis A, B ar C gazo
lino knygutę turi periodiškai 

savo automobil’io 
Artimesniam' padangas. Kas to nebus pada- 

1943 m., 
savo . gazolino 

me nutarė sukviesti visas mez-į skirstymo knygutės arba tei
gėjas į bendrą susirinkimą, Įsės gauti padangas, 
kur bus proga vienoms kitas 
asmeniniai susitikti, pasitart,! 
pasikalbėt.

Į susirinkimą yra kviečiama j 
visos Moterų Kliubo narės, vf- ’ 

. sos, kurios yra prisidėjusios | j 
mezgimu arba pinigais nupir-l 
kimui vilnų, arba yra prisidė-' 
jusios.kitokiu darbu. Susirinki
mas bus su užkandžiais. Pra
sidės astuoniose.

Kviečia, Komisija. !

| Kaip Dažnai Padangos 
Būti Tikrinamos?

Reguliariai, žmogus,

Turi

Didelė Šeimyna
Bell evue ligoninės

įnamių pavalgydinimui 
kų Dienos pietumis suvartotai 
arti tonas kalakutienos.

Sudarymui šventiškos nuo
taikos ligonių bendruose kam
bariuose buvo sustatyti ilgi 
stalai, slaugės juos padabino 
ir visi galintieji iš lovos pakil
ti ligoniai buvo pakviesti prie 
stalų.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 2 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti ir 
pasimokėti mokestis, jei kurio atsi
likę. — Ch. Nečiunskas, Sekr.

(280-282)

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų-moterių. 

tyrimo nereikalaujama, 
po antrašu: 173 Hudson 
York City, N. Y. (antros 

(280-285)

ntos

Maša, raudonoji slaugė, su šypsą veide skubina i snie- 
gingus frontus gelbėti sužeistus draugus raudonarmie
čius mūšio lauke. Paveikslas iš judžio “Mashenka,” 
dabar rodomo Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 St., N. Y.

IŠ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
1-MOS KUOPOS PRAKALBU

Kliubo šono visai nepriduota vardai 
5c., tur būt 

rinkėjų nebuvo susitarta nuo 
kiek užrašyti ir neužrašinėjo 
—Red.)

Viso su smulkiomis bei ne
užrašytomis aukomis surinkta 
$28.77. Rengėjai dėkingi vi
siems aukojusiems. R.

Balčiūnų Giminė 
Padidėjo

rytą Mild- 
ir Antanas 
pirmagimio

Lapkričio 27-tos 
red (Balčiūnaitė) 
Ibanez susilaukė 
sūnaus, 6 sv. ir 9 uncijų. Jau
na motina su sūnum randasi 
Bush wick ligoninėj ir mano
ma, kad abiem gerai sekasi.

Linkime laimingai auklėti!
Mildred yra duktė plačiai 

žinomojo A. Balčiūno, dienraš
čio Laisvės direktoriaus, taip
gi veikėjo šv. Jurgio Draugi
joj, I.DS ir kitose. Ibanez’ai 
per tūlą laiką gyveno Conn, 
valstijoj, bet pastaraisiais 
kais sugrįžo Brook lynam 
vena josios 
Chauncey St.

tėvų mime

la i -

321

$20,000 Už Koją ir už Ranką
J. Antonio, 67 m., 443 Wa

shington St., Now Yorke, lai
mėjo bylą prieš Long Island 
Gelžkelio firmą, priteisiant su
mokėti jam $20,000 už sužei
dimą lokomotyvu tos

I kiemo prie Junius St., 
lyne.

Firma argumentavo, 
įstaigai nepriklausąs,
nesiųstas, neturėjęs reikalo ir 
teisės ten eiti, bet Antonio iš
siaiškino, kad jis ten ėjęs gau
ti darbo ir dėlto teismo pa
skaitytas ne perėjūnu, o kvies
tiniu ir firma laikoma atsako
mi in ga už sužeidimą.

firmos
Brook-

kad jis 
firmos

“Maskva Smogia Atgal” 
Rodoma 2 Savaitė

Įspūdingas Sovietų judis 
“Maskva Smogia Atgal’’ pa
liktas antrai savaitei Irving 
Teatre, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke. Paprastai šia
me teatre programos būna lai
komos tik savaitę, bot labai 
skaitlingas žiūrovų lankymasis 
privertė rodymą pratęsti.

“Maskva Smogia Atgal 
ra kur studijose gamintas vei
kalas, bet jaudinanti vaizdai 
iš rau(lėnosios Maskvos gynė
jų — raudonarmiečių ir civili
nių — didvyriškų kovų fronte 
ir pasišventusiu darbo užfron
tėje. Tą judj filmavo 15 žy
miausių Sovietų Sąjungos foto
grafų eidami sykiu su armija, 
su partizanais, su atvaduoja
mais iš nacių vergijos civili
niais, kada buvo išliuosuojami 
miesteliai ir kaimai. Šis judis 
duoda gerą įžvalgą (ir įvertini
mą to, kas šiandien pergyve
nama prie Stalingrado.

Mačiusiam judį “Maskva 
Smogia Atgal” nesunku su
prasti, dėlko naciai turi pra
laimėti karą.

Taip Vadinami “Tinginiai” 
Pranyksta

Būriai vargšų, j ieškančių 
hab d aringų Padėkų Dienos 
pietų, reakcininkų su pasigar
džiavimu vadinami “tingi
niais”—“bumais” šiemet žy
miai sumažėję kaip raportavo 
miestavos ir privatiškos labda
ringos įstaigos.

Nežiūrint, kad mieste siau
čia nedarbas, Miestą varo Prie
glaudos Buto, 438 E. 25th St., 
ir jo skyriuje, South ir White
hall Sts., pavalgydinta tik L- 

apie per pusę mažiau, ne- 
ar-

500, 
gu pernai. Karo darbai 
mi ja sutraukė didžiumą

ir
ii

m.,EI ten Mario McGuirk, 
buvus rugsėjo 4-tą ištikta vai
kų paralyžiaus, šiomis dieno
mis motinos parsivežta namo 

i. I pasveikusi. Ji gydyta vienuo
lės Konny išrastu būdu.

Atidaryta išpardavimas ne
regių pagamintų dirbinių, tar
pe kurių randasi daug praktiš
kų daiktelių namams ar dova
noms. Vieta: 608 Fifth Ave., 
New Yorke.

Laisvėje’* galima gauti 
Apsigynimo BonaiSusirinkusieji į Pil.

salę pereitą penktad., lapkr. Į aukojusių po 25 
22 d., girdėjo plačią peržval
gą šio karo priežasčių ir jo ei
gos, taipgi gilią įžvalgą į tai, 
ko mūsų valstybės ir kitų vals
tybių žymūs vyrai tikisi po ka
ro, kokia gali būti, kokia turė
tų būti taika, kad tie milijonai 
gyvasčių, tie kalnai. kraujo 
pralieto, tos negirdėtos milijo
nų žmonių kančios nenueitų 
veltui.

R. Mizara, Laisves redakto
rius, kalbėjo pirmuoju. Jis pa
teikė plačių savo išvadų ir ci
tatų iš mūsų šalies vicerprezi- 
dento Wallace, iš Willkie, 
Browderio ir kitų žymių vyrų 
prakalbų ir iš raštų apie tai, 
kokia planuojama, kokios pa
geidaujama taikos per prog
resyvius žmones ir kokios tai
kos norėtų hitlerininkai ir jų 
pakalikai.

F. Abekas, dienraščio Vil
nies redaktorius iš Chicagos, 
kalbėjo apie šio karo priežas
tis ,apie jo eigą ir apie gali
mybes jo užbaigai ir po jo tai
kai. Jis atatinkamai akėjo ir su 
lietuviškus pronacius, kurie po 
priedanga visokiausių priemo
nių skleidžia melus, aršiausią 
hitlerinę propagandą lietu
viuose prieš Sovietų Sąjungą, 
didvyrišką Jungtinių Tautų 
narį, kuris per arti pusantrų 
metų sulaikė Hitlerio marša- 
vimą ir dabar veja atgal. Jų 
laimėjimai, sakė jis, lengvina 
mums prieš Hitlerį kovą, tau-

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

TARP LIETUVIU
Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

m Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

S

dienoms atostogų at-j 
tėvus, sesutę ir gimi-I 
draugus, 

bet tolima

m. 459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

kuris
Į patikrins jūsų padangas pir- 
imą kartą, pasakysi jums, kada 

?sijūs turite pribūti antram, tre- * I
į čiam ir sekamiems patikrinį- 
imams. (Tikslus nustatymas 
| laiko pareina nuo to, kokią 
(gazolino skirstymo knygutę 
įjūs turite.)

Kur 
gas?

' stočių, 
■ radžų

2 4oo i Ofiso (OPA) yra paskirta jū- 
Padė-'Sl^ mieste ar valsčiuje, kaipo 

Į oficialės Padangų Inspekcijos 
Stotys. Eikit pas vieną iš tų 
paskirtųjų, žiūrėkit, kad būtų 
iškaba, kad ta įstaiga yra ofi- 
cialinė Padangų Inspekcijos 
Stotis.

Kokią rolę lošia padangų 
inspektorius? Padangų inspek
torius nėra jus varžantis pa-įpina mūsų jaunimo gyvastis, o 
reigūnas. Jo pareiga yra pade-1 tie pronaciški svirpliai viso- 
ti jums, k.ad jūs galėtumėt ge- kiais balsais čirškia prieš tuos 
riausiai išnaudoti jūsų padan-i didvyriškus mūsų talkininkus, 
gas ir ilgiausiai naudotis auto- i Pertraukoje vakaro pirmi- 
mobiliu. Padangų inspektorius ninkui A. Mureikai paprašius 
padeda kiekvienam automobi-'aukų lėšoms padengti, aukojo: 
lio savininkui: Po $1: A. Bepirštis, Krauja-

Pastebėti reikalingumą pa- lis, Sasnauskas, Stelmokienė, 
taisymo, pirm negu užleistas I Granickienė, žemaitis, J. Ur- 
mažas susigadinimas visiškai' bonas, L. Jakštis. A. Balčiū- 
sunaikins padangą ir

(280-281) iti, kaip ją pataisyti.
Pastebėti netikusį naudoji

mą padangų. Tokie 
kurie neatsargiai važiuoja ar
ba tyčia taip važiuoja, kad 
padangos draskytųsi, kenkia 
visiems automobiliij savinin
kams ir patys sau. Tokie auto
mobilistai gali netekti savo ga
zolino skirstymo knygutės.

Kaip rekorduojama padan
gų tikrinimas? Kiekvienas au- kaitienė, Kunickienė, Levanie- 
tomobilio savininkas su A, B nė, Stupuras. (Iš kairiojo salės 
ar C gazolino knygute, turi 
turėti savo automobilyje Pa
dangų Inspekcijos rekordavi-!
mo lakštai Po kiekvieno pa-

1 dangų.' patikrinimo inspekto
rius tame lakšte užrašo, kada 
padangos tikrintos, greitumo 
rekordą, visus serijinius nume
rius padangų ir pastebi, jei 
reikalinga, kokius pataisymus

duoti tikrinti padan-
Daugelis aptarnavimo 
padangų pirklių ir ga- 
Kainu Administravimo €

nurody-

žmonės

nas 75c. J. Laurinaitis 55c.
Po 50c.: Andruškevičienė, 

Juška, Nečiunskas, D. šoloms- 
kas, Kulikienė, Cibulskiene, 
K. Jakštis, B. Urbonas, Drau
gas, Joneliūnas, G. Diržulaitis, 
A. Navikas, V. Rudaitis.

Po 25c.: P. Višniauskas, Bo
vinas, Gasiūnas, Krunglys, C. 
Navikas, Gražys, Laukaitis, 
Briedis, Buknys, Mingela, M. 
Antanis, P. Rimavičius, Lau-

Pa- 
Kreipkitės 
St., New 
lubos).

PAJIEŠKOJIMAI
Augęs rimtas vaikinas jieško gy

venimui draugės 
Geistina svietiškė, 
rimta, nuoširdi ir 
37 metų; mėgianti 
na i lietuviškos dvasios, 
visą kas lietuviška.
vienai ilgu. Kuri nori mylėti ir būti 
mylima, kuri stengtųsi suparst ma
no,— aš ją.

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

vedybų tikslu.
plačių pažiūrų, 

meili, neaugesnė 
skaitymą ir gry-

Gerbianti
Tokia, kuriai

’Buvo gavęs I 
kelionė nu-1 
liuoslaikio.

ir turėjęs

užlaiko- 
10th St.

Kulytė 
Atrodo, 

apvaikš-

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622 NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Vincas Kazakevičius, Onos 
ir Jurgio Kazakevičių sūnus, 
buvo parvykęs iš kariuomenės 
kelioms 
lankyti 
nes bei 
savaitę,
si n esė didžiumą jo 

»X< 4:
Sunkiai sirgęs 

operaciją B. Minėta pasveiko 
ir grįžo darban savo 
moj valgykloj, 23 So. 

# * *
Susituokė Alberta

Victor,
kad jiedu kas metai 
čios savo sutuoktuves. Priežas
tis —r jos įvyko Padėkų Dieną, 
kurią retas amerikonas apsiei
na be pokilio.

# #
East New York o ir Rich

mond Hili' lietuvių organizaci
jų metinis bankietas įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, gruo
džio 5-tą. Draugiški ir vaišin
gi eastnewyorkieciai kviečia 
visų didžiojo New Yorko sek
cijų lietuvius ir tikisi, kad jie 
pasielgs draugiškai — ne tik 
atsilankys, bet ir iš 
praneš, kad atvyksta, 
bilietus. ;

anksto 
įsigys 

ž. R.

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

\ČH~ARLES]
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai 
a-------  ~Q

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą
Kalėdų Dovanom

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ria juos padaryti ir nepasira-. 
šo tol, kol tie pataisymai ne
bus padaryti. 1

Ar padangų iųspekcija yra 
apmokama? Pagal galiojan
čius parėdymus padangų in
spektorius gali imti už patikri
nimą visų keturių ir vienos at
sarginės padangų 25 centus, 

reikia daryti padangoms. Jei Į Jei padangas reikia nuimti 
jokių pataisymų nereikia da- nuo rato, kad geriau jas pa
ryti padangoms, inspektorius tikrinti, inspektorius gali imti 
pasirašo lakštą. Bet jei patai-!už kiekvieną numautą padan- 
symai yra reikalingi, jis pata-lgą po 50 centų.

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai

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

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

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VEU-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAFIUŲ- •

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2173 •
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