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Sovietų Oficialiai Pranešimai

Churchill Šaukė SUDEGĖ 477 ŽMONESBOSTONO UŽEIGOJ

"LAISVES" VAJUS
įsigėręskitko,
ir taip

įsi-

riuomenė perkirto geležin
kelį tarp Tuniso ir Bizer- 
tės, didžios ir stipriai ap- 
drūtintos laivyno stovyklos,

pačią
Chur-

paėmė daugiau 
italų generolų ir 
tūkstančių karei-

1?**’ <

(<♦41

Per dešimts dienų Raudono
ji Armija nugalabino 100,000 
nacių. Vadinasi, po dešimts 
tūkstančių per dieną!

Per tą patį laiką nelaisvėn 
nacių buvo suimta virš 60,000. 
Apie 200,000 nacių buvo su
žeista. Be to, sako Maskvos 
pranešimai, paimta daugybė 
sandėlių maisto, daug tankų ir 
ginklų.

Štai, 
nes yra taip 
Sąjungai! Kuriuos nacius 
klojo raudonarmiečiai, tie 
reikės kloti amerikiečiams.

už ką Amerikos žmo- 
dėkingi Tarybų 

pa
ne-

T ATQVirQ ANTRAŠAS: 427k LORIMER STREET
LiTlJO V 1.0 Telephone: STagg 2-3878

Baisi tragedija ištiko Bosto- Į 
ną. Kliube gaisras, kuriame 
žuvo arti puspenkto šimto 
žmonių (sakoma: 433 iš viso) 
— ne juokas. Ir žuvo daugiau
siai jauni žmonės, taip reika
lingi karui! Nebus nuostabu, 
jei ten bus žuvę kiek ir lie
tuvių.

Nuoširdi užuojauta žuvusių
jų tėvams ir giminėtns!

Iš šitos tragedijos reikia pa
simokinti: kliubuose turi I 
visur viskas gerai 
kad panašus įvykis 
daugiau neatsitiktų.

London.—Winston Chur
chill, Anglijos premjeras, 
savo radijo kalboj sekma- 

Lietuvos liaudį didesnei kovai dienį šitaip atsiliepė apie 
prieš okupantus. Partizanu ju- Į Sovietų ofensyvą prieš vo- 
dėjimas padidės. Lietuvos kiečius: 
žmonės keršys ilgaamžiams 
savo n e p r i eteliams vokie
čiams, — jie atkeršys ir tiems.

Brooklyn N. Y., Antradienis, Gruodžio-Decemb. 1, 1942 Pavienio Numerio Kaina' 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV

“Greiti ir griežti mūsų
— pasisekimai Afrikoje neturi

kurie vokiškiems okupantams RVlkreipt mūsų atydos nuo 
padeda lietuvių tautą mėsinė- j stebėtinų smūgių, 
ti. 1-4 1

I

KRISLAI
Per 10 Dienų 100,000 

Nacių!
Šiurpi Tragedija Bostone.
Atsiėmė Visa Fabrikų Sritį.
Vis Arčiau Lietuvos.
Smetonininkų Akiplėšišku

mas.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Talkininkai Štur
muoja Fašistus už 
10 Mvl. nuo Tuniso
šiaur. Afrika, lapkr. 30. 

— Amerikiečių ir anglų ka
riuomenė užėmė Djedeidą, 
apie 10 mylių į vakarus

nuo Tuniso, Tunisijos sosti
nės, ir taipgi sėkmingai

atakuoja vokiečius ir italus 
ties Mareur. Mūšiai eina 
vis karštyn, ir talkininkai 

I bile valandą gali pradėt ge- 
neraliai štrumuot tris Tu
niso orlaivių stovyklas ir 
patį miestą, kaip sako pra

būti i nešimas iš Londono.
apžiūrėta, 

niekur
Prancūzai, komanduoja-

• mi generolo Giraud’o, su 
i pasisekimu puola vokiečius 
! ir italus už 70 mylių į pietų 
! rytus nuo Tuniso.

Anglų ir amerikiečių ka- i <
. ■« z-v i/A » I r Z',' Z\ 1 r* 1 VI

“Šauriniame Stalingrado ra-;
jone Tarybų jėgos atsiėmė vi
są fabriky sritį. . sako Rau
donosios Armijos komunika
tas, išleistas lapkričio 29 d.

Tai viena smagiausiųjų ži
nių. Ji parodo, kad Stalingra
do apgula baigiama likviduo-i pačioje šiaurinėje Tunisijo- 
ti, kad tasai miestas, — mies-ije.
tas, kuris pasiliks žmonijos is-i . . v. . .
torijoje garbingiausias iš visų. Anie}ikiecių ii anglų oi- 
miestų, — tuoj bus visiškai laiviai neatlaidžiai. ardo n 
laisvas. Dvokią bestijų lavonai degina fašistų prieplaukas 
iš miesto gatvių bus išvalyti. ■ ir kitus įrengimus ir pozici- 
Ir Stalingrade, nors ir baisiai jas Bizertėje, Tunise ir vi- 
apgriautame, skambės didžiu- soj apylinkėj.
lės pergalės triumfo daina! Traukdamiesi atgal hit- 

;--------_ lerininkai išsprogdino savo
Raudonoji Armija tėra tik;į.jp-us> geležinkelius ir vieš-

90 mylių nuo Latvijos sienos. kelius jįiaurjnėje Tunisijo- 
Taigi Raudonoji Armija yra į 
netoli ir nuo Lietuvos. Jei J * ___ _________
ofensyvas, pradėtas Smolens-' # #
ko srityje gerai pavyks, tai PremjeraS GŪl- 
laisvės šūviai, iššauti is Raudo-: ’ .n •
nosios Armijos patrankų, greit; si Galinguoju Sovietu 
bus girdimi ir mūsų tėvų zo- °
mėje. Sąjungos Ofensyvu

Galime įsivaizduoti, kiek tas 
viskas atneš džiaugsmo nacių ; 
nualintiems Lietuvos žmo-i 
nėms!

Tas viskas, naje, paakstins

OI, JŪS ŽIRGAI, ŽIRGUŽĖLIAI!
t-l _____________________

Sovietų Kariuomenė per 10
Dienų Užmušė 100,000 Fa 

šistų ir Suėmė 66,000

Itolus Išvyt 
Mussolini

London. — Anglijos mi
nister^ pirmininkas Chur
chill, kalbėdamas per radi
ją sekmadienį, atsišaukė į 
Italijos žmones išvyt Mus
solini ir jo fašistus gengs- 
terius, ir taip pasitraukt iš 
karo. Jeigu italai to nepa
darys, anglai ne tik iš oro 
triuškins jų miestus, bet 
neužilgo, apvalius šiaurinę 
Afriką nuo vokiečių ir ita
lų, anglai ir amerikiečiai 
galingai šturmuos 
Italiją, kaip įspėjo 
chillas.

Savo kalboj, tarp
jis nurodė, jog per Egiptą 
ir Libiją anglai nuvijo fa
šistus jau 400 mylių atgal, 
nelaisvėn 
kaip 100 
virš 300 
vių.

Anglų premjeras didžia- 
__  vosi šauniu žygiu, kurį an- 

cį, kuriuos'glai puikioje sutartinėje su 
Rusija kerta priešams ryti- amerikiečiais padarė, įsi- 

!niame fronte. Visas pašau- verždami. į Prancūzų Šiau- 
Lietuviški hitlerininkai turi lis stebisi milžiniška Rusi- rinę Afriką. Jis pažymėjo 

įsteigę “Lietuviu Tautinį šelpi- jos stiprybe. Komanduojan- ir puikų ten francūzų ben- 
mo Fondą.“ Tai smetoniškas! ti karinė Stalino vadovybė 
padaras. Jam surinktus iš atitinka nenugalimą Stalin- 
žmonių pinigus suryja Smeto-1 gratf0 apsigynimą. " ’ 
nos, Jadvygos ir tam panašūs1 
vabalai. j “Apleisdamas" Kremlių

Bet štai, Clevelando fašistų rugpjūčio mėn. pusėje, aš 
laikraštis bando įkalbėti pa- sakiau Stalinui: ‘Kada mes 

fondą griežtai sumušime Rommelį 
Egipte, aš jums atsiųsiu te
legramą.’ O jis atsakė: ‘Ka
da mes padarysime čia 
kontr-ofensyvą, aš atsiųsiu 
jums telegramą,’ tarė Sta
linas, brėždamas strėlą ant 
žemlapio. Abidvi telegramos 
atėjo ir abidvi buvo su dė
kingumu priimtos.

“Antrosios rusiškos žie
mos žiotys jau užsidaro ant 
Hitlerio armijų, kartu ir 
ant daugybės nelaimingųjų 
ten italų, rumunų ir veng
rų, ištrauktų iš savo namų 
per to kriminalio pamišėlio 
(Hitlerio) užgaidą.”

šauliui, būk tąjį
“globoja pats
Rooseveltas’’!

Ar reikia bjauresnio įtari
mo ?!

jų 
prezidentas

Keturių Tonu Bombos 
Turinui, Italijoj

h.Cu

London. — Anglų orlai
viai pleškino bombomis, 
sveriančiomis po keturis to
nus, Turiną, italų karinės 
pramonės miestą šiaurinėje 
Italijoje. Tai buvo antra 
anglų ataka iš oro prieš Tu
riną per 36 valandas.

Raud. Armija 
Kasdien Užmuša 

10,000 Priešų ;Boston, Mass., lapkr. 30. 
— Pagal naujausią suskai- 
čiavimą, tai žuvo 477 iki 
500 žmonių per gaisrą 
Cocoanut Grove kliubo se
noje svetainėje naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį. Žy- 

i mi dalis jų buvo mirtinai j 
sutrėkšta, kuomet, 
gaisrui, žmonės sumišime 
grūdosi vieni per kitus lau
kan.
Netikėtinu smarkumu gais

ras tuojaus apėmė visa tro
besį.
GIRTO ŠPOSAS — TRA
GEDIJOS PRIEŽASTIS
Vienas dikčiai 

kostumeris išsuko elektrinę 
lemputę palubėje 
aptemdė kambarį.. Tad bu
vo liepta jaunuoliui užeigos 
tarnautojui, Stanislovui F. 
Tomaszewskiui, 16 metų, Į 
įdėt naują lemputę. Jis, pa-: vXe^kije .Lūki, 
sistatęs kopėčias, dalipo pa- šiaurių, pietų ir vakarų ir 
lubėn, užsibriežė degtuką ir nukirto hitlerininkams ge
dėjo lemputę. Nuo degtuko: Cinkelio susisiekimus tarp 
užsidegė dirbtinė palmė, irpelikije Lūki ir Novo So- 
bematant užliepsnojo visa kolniki. Sovietų kariuomenė 
patalpa. stengiasi visomis pusėmis

Apart žuvusių, dar apie apsupt Velikije Lūki. 
200 asmenų liko pavojingai

Maskva, lapkr.; 30. —Per 
paskutines 10 dienų *'ę‘rau- ‘ 
donarmiečiai kasdien už
mušė vidutiniai po 10,000; 
hitlerininkų, tai jau 100 
tūkstančių iš viso. Šalia to, ; 

kilus' mirė daugelis sunkiai su
žeistų fašistų.

Už 70 mylių į pietų vaka-1 
rus nuo Stalingrado sovie
tiniai kovotojai užėmė Ne- 
bikovo miestą prie geležin
kelio einančio iš Stalingra- - 
do į Kaukazą ir Obilnają 
geležinkelio stotį, apie tiek 
pat į pietus nuo Stalingra
do. Pro Obilnają eina kitas 
geležinkelis iš Stalingrado į 
Krasondarą, Kaukazijoj.

Centraliniame fronte, į 
vakarus nuo Rževo, Raudo
noji Armija apėjo vokiečius 

mieste iš

MASKVA, lapkr. 30. — Specialis Sovietų komandos 
pranešimas:

Mūsų kariuomenė Stalingrado srityje lapkr. 29 d., 
nugalėdama hitlerininkų pasipriešinimus, pralaužė nau
jąją priešų apsigynimo liniją rytinėse Dono upės pa
krantėse. Sovietiniai kovotojai užėmė aptvirtintus 
punktus Vertiačį, Peskovatskį, Tokarevką, Ijarinovką. . 
Šie punktai buvo svarbiausi vokiečių apsigynimo cent
rai toje linijoje. x '

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė, vydama- 
si priešus, užėmė apgyventas vietas Jermoišinskį, Obil- 
nają ir geležinkelio stotį Nebikovą. Iki vakaro tą die
ną buvo suimta dar 3,000 priešų.

Viso per mūšius nuo lapkr. 19 iki 29 d. buvo paimta 
nelaisvėn 66,000 priešų kareivių ir oficierių.

Per mūšius nuo lapkr. 19 iki 29 d. sovietinė kariuo
menė pagrobė 2,000 įvairių kanuolių, 3,935 kulkosvai
džius, 1,379 tankus visai sveikus bei sugadintus, dau
giau kaip 6,000 trokų, 4,677 vežimus su karo reikmeni
mis, 20,700 arklių ir 22 sandėlius karinių medžiagų, 
įvairių reikmenų ir maisto. Stalingrado srityje buvo 
sunaikinta 72 trimotoriniai priešų transporto orlaiviai.

Lapkr. 29 d. mūsų kariuomenė centraliniame fronte 
užėmė dar eilę apgyventų vietų ir per dieną pagrobė 
65 priešų kanuoles, 64 kulkosvaidžius, aštuonis tankus, 
15 sandėlių karinių medžiagų, amunicijos ir maisto.

- 49 priešų tankai buvo sunaikinti be} sužaloti. Priešai 
mūšio lauke paliko 4,800'užmuštų saviškių kareivių ir 
oficierių.

Per savaitę -nuo lapkr. 22 iki 29 d. buvo sunaikinta' 
234 vokiečių lėktuvai kautynėse ore, pačiose jų stovyk
lose ir ugnim iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių; jų tar
pe žuvo ir 72 priešų transporto orlaiviai. Tuo pačiu lai
kotarpiu Sovietai neteko 96-šių lėktuvų.

Šiaurinėje Stalingrado dalyje priešai darė kelias ata
kas, kurios visos buvo atmuštos. Pietiniuose Stalin
grado priemiesčiuose sovietiniai kovotojai pažygavo

(Tąsa 5-me puslapyje)

dradarbiavimą ir kovą iš
vien su talkininkais prieš 
Ašį. Jis taip pat išreiškė gi
lią pagarbą francūzų jūrei
viam, sunaikinusiem savo 
laivyną Toulone, kad naciai 
jo neužgrobtų.

Nors Anglijos, Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos jėgos 
eina didyn, o priešų jėgos 
palaipsniui mhžėja, bet dar 
priešai yra stiprūs, ir Jung
tinės Tautos turės, dar ilgai 
ir sunkiai kovoti, kol lai
mės galutiną pergalę, sakė 
premjeras Churchill.
Apsidirbus talkininkam su

fašistais Afrikoj ir Euro- sadorių ir Tautų Lygos at- 
poj, anglai tuomet padės stovą, ir eilę kitų 
Amerikai sudaužyt Japoni- francūzų. Gen. Gamelin bū- 
ją, pridūrė Churchillas.

*" " ; Pravda, Sovietų komuni-
apdeginta bei kitaip sužei- S^U laikraštis, tvirtina, jog 
sta. Menama, kad mirs ir; “vokiečiai dar nepatyrė vi- 
kai kurie iš jų. įsų Raudonosios Armijos jė-

 | gų smarkumo, ir toliau bus 
kertami jiem ‘dar skąudes- 
ni smūgiai, negu iki šiol.”Naciai Kemša Kalėji

mai! Žymius Prancūzus
Berne, šveic. — Atėjo ži

nios, kad naciai ir vyriau
sias jų francūziškas įran
kis, P. Lavai areštavo ge
nerolą M. G. Gameliną, pir
miau buvusį vyriausią 
Franci jos komandierių; Re
ne Massigli, buvusį amba-

žymių

šiąs įkalintas vienoj Vokie
tijos tvirtumoj, kaip kad 

Chinija.—Amerikos bom- jau įkalintas gen. Max. 
banešiai nuskandino japonų Weygand, Gamelino įpėdi- 
prekinį laivą, 8,000 tonų. nis.

Sovietai Ruošiąsi Tre
čiam Ofensyvui

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai telkia didžiu
les karo jėgas ir Voronežo 
srityj, trečiam ofensyvui 
prieš vokiečius.

Stalingrade atimta iš na
cių dar 38 tvirtoviški punk
tai.

Anglai telkia daugiau jė
gų šturjnuot fašistus vaka
rų Libijoj.

Philadelphijos vajininkai gražiai darbuojasi, šį sykį 
drg. Merkis prisiuntė keletą atnaujinimų. Jie dar vis 
laikosi antroj vietoj.

A. Stripeika prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir dide
lį pluoštą atnaujinimų, bet nepralenkė mūsų draugių 
vajininkių.

Sekami vajininkai pašoko punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Kazlauskas, Hartford, Conn.; S. Puido
kas, Rumford, Me., (čia įsiskaito ir drg. Žilinsko punk
tai—su viena nauja prenum.); P. Beeis, Great Neck, 
N. Y.; P. Žirgulis, Rochester, N. Y.; J. Jaskevičius, 
Hudson, Mass.; ALDLD moterų 20 kp. (per O. Girnie- 
nę), Binghamton, N. Y.; J. Ramanauskas, Minersville, 
Pa.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. .Y.; D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa.; S. K. Mazan, Cleveland, Ohio; A. Va- 
linčius, Pittston, Pa.

O naujų skaitytojų su atnaujinimais prisiuntė: S. 
Penkauskas - P. Tamašauskas, Lawrence, Mass. (1); 
V. J. Stankus, Easton, Pa. (1); Baltimorės vajininkai 
(1); J. Grybas, Norwood, Mass. (1); P. Šolomskas, 
Brooklyn, N. Y. (1).

Širdingai ačiū už gražų pasidarbavimą ir laukiame 
daugiau gerų žinių.

Prašome įsitėmyti, kad dabar vajus prailgintas iki 
5 d. sausio-Jan., 1943 m. To pareikalavo daugelis vaji- 
ninkų ir dabar bus geresnė proga gauti naujų skaity-

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

(Tąsa 5 puslapyje)

3190
2863
2462
2401
2032
1253
1175
1153
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Toulon
Šiuos žodžius rašant, dar nėra tikrai 

žinoma, kiek francūzai nuskandino savo 
karo laivų Toulono uoste. Vichy radijo 
paskelbė, jog nuskandinti visi 62 karo 
laivai, kurie tame uoste stovėję. Berlyno 
gi radijas skelbė, būk tik dalis tapusi 
nuskandinta, o kiti — išlikę ir, aišku, bū
siu paimti vokiečių žinion.

Kaip ten bebūtų, tačiau, tasai žygis, 
kurį francūzų laivyno komandieriai pa
darė pereitą penktadienį Toulone, pasi
liks žmonijos istorijoje ilgam laikui.

Tai antru kartu mūsų atmintyje nu
skandinama tiek daug laivų vienoje vie
toje — nuskandinama tų pačių jūreivių, 
tų pačių admirolų, kurie juos-valdė.

1919 metų birželio 21 d. Scapa Flow 
uoste, Šiaurės Škotijoje, vokiečiai jūrei
viai panašiai padarė su savo laivais, ku
rie f ei. buvo internuoti, sulaikyti. Jie 

•buvo anglų žinioje, bet jų paskirtis dar 
nebuvo žinoma. Tuomet vokiečiai nusi
tarė* laivus nuskandinti, kad jie netektų 
anglams bei kuriai kitai valstybei. Ir jie 
tą padarė.

Aišku, Toulono uoste įvykis žymiai 
skiriasi nuo Scapa Flow įvykio. Pasta
rasis buvo padarytas taikos metu, kuo
met karo laivai nebuvo taip reikalingi, 
o čia, Toulono uoste, laivai nuskandinti 
karo metu, kada jie būtų labai reikalin
gi ir naudingi pačios Francijos laisvei ir 
nepriklausomybei ginti./.-

Kada Amerikos ir Anglijos karinės jė
gos užėmė Šiaurės Afrikos pakraščius, 
daugelis žmonių manė, jog francūzų ka
ro laivynas iš Toulono pereis* Jungtinių 
Tautų pusėn. Laukė dieną, laukė kitą ir 
trečią ir ketvirtą ir tų laivų vis nesima
to. Tuomet buvo suprasta, kad tasai lai
vynas, matyt, negali iš Toulono išplauk
ti, kad ten yra uždėti ant jo koki tai 
varžiai.

Paskui Hitleris pasiskubino užimti vi
są Franci ją, kuri iki tol buvo palikta 
Vichy valdžiai valdyti.

Užimdamas iki tol neokupuotąją Fran- 
ciją, Hitleris manė labai gudriai pasielg- ’ 
siąs. Jis pareiškė neužimsiąs Toulono 
uosto, neliesiąs francūzų karo laivų,— 
tegu jie ten sau stovi. Hitleris, matyt, 
manė, kad tuomi jis išgelbėsiąs savo nau
dai francūzų laivyną. Jis tikėjosi, kad, 
kai viskas nusiramins, jis knabtels tuos 
laivus ir naudos savo reikalams.

Bet Hitlerio žodžiais francūzai netikė
jo. Perdaug jau tas kanibalas yra nusi- 
melavęs, kad jo žodžiui patikėtų bent 
kiek protaująs asmuo. Ir dėl to francū
zų admirolas ir laivų kapitonai Toulone, 
matyt, budėjo.

Ir štai, lapkričio 27 dieną Hitleris pa
siunčia savo kariuomenę ir į Touloną 
užimti miestą, užimti uostą, suimti lai
vus!

Na, ir čia jis pamatė, kad jo rankos 
pertrumpos, kad jos ne visur gali pa
siekti tą, ko jo širdis trokšta. Prasidėjo 
uoste milžiniškos ekspliozijos. Vienas lai
vas po kito virto į dūmus, į skeveldras 
ir. dardėjo į jūros dugną.. Skendo su 
laivais ir jų kapitonai. Skendo ir dau
gybė įgulos, — oficierių ir jūreivių. Kai 
kur pasireiškė kova, šaudymasis tarp 
Hitlerio karių ir kovingųjų francūzų jū
reivių, iki pastarieji suspėjo savo laivus 
“užtaisyti” ekspliozijai.

Ir taip regimai nyko Francijos laivy
nas,— francūzų tautos pasididžiavimas, 
kuriam išstatyti ėmė tiek daug laiko, tiek 
daug pinigų, tiek daug žmonių turto!

Nereikia nei aiškinti, kad šis drąsus 
francūzų žygis, šis didvyriškas jų pasi
aukojimas nenueis veltui. Jis apvienys 
francūzus didesnei kovai prieš Hitlerį ir 
jo naciškąsias jėgas. Jis įkvėps kovin
gąją francūzų tautą uolesnei, aktyves-

nei kovai už laisvę, už nepriklausomy
bę, už prikėlimą Francijos, kurią Dala- 
dierai, Darlanai, La valai, Blumai, Be
tainai ir kiti pardavikai nualino ir pri
vedė prie tragedijos, kokios francūzų 
tauta savo gyvenime nėra mačiusi!

Šis Toulono karžygių žygis, beje, gal 
paakstins kai kuriuos kitus francūzų 

karo laivus, esančius Dakare, Karibė- 
jaus jūroj, Aleksandrijoj stoti į kovą 
prieš francūzų tautos neprietelių, prieš 
visos žmonijos neprietelių—nelabąjį fa
šizmą !

Rašant apie šį didvyriškąjį Toulono 
jūreivių žygį, mums prisimena tie žo
džiai, kuriuos Maskvos spauda rašė 1938 
metais, kada buvo pasirašyta Municho 
išdavystė, kuriai pritarė ir Francijos 
socijalistai. Tuomet Maskvos spauda sa
kė, jog ši pardavystė, jog Munichas vi
sų pirmiausiai atsilieps pačiai Franci j ai, 
—skaudžiai atsilieps. Franci ja, sakė tuo
met “Pravda,” bus tasai kraštas, kuris 
sunkiausiai pajus Municho išdavystės 
smūgius.

Kokia teisinga buvo toji pranašystė!
Bet dėl to Francijos liaudis nekalta. 

Kalti buvo tų laikų Daladierai ir Blu
mai, kalti buvo vėlesnių laikų Petainai, 
Darlanai ir Lavalai. Jie privedė Franci- 
ją prie gėdos, prie skurdo, prie okupa
cijos.

Dabar kyla nauja Franci ja. Dabar ky
la Francija, kokią mes žinojome Pary
žiaus Komunos laikais, kokią žmonija 
žinojo 18-tojo šimtmečio pabaigoj. Tou- 
lonas parodė, kad Francijos liaudis yra 
tokia pati. Didvyriškieji prieš nacius 
kovotojai okupuotoje Franci j oje ro
do, kad Francijos liaudis yra kovinga ir 
savo revoliucinių tradicijų neišsižada.

Paguldytos gyvybės, išlietas francūzų 
kraujas Toulono uoste bus įkvėpimu ne 
tik francūzų tautai, bet ir visai žmoni
jai, kovojančiai prieš barbarizmą, prieš 
fašizmą, už laisvą ir taikų gyvenimą!

Partizanai Kovotojai Ir Fašistų 
Stebules Špykiai

Visuose fašistų užimtuo
se kraštuose partizanai ko
votojai naikina priešų jė
gas. Tuomi jie tiesioginiai 
padeda Jungtinėms Tau
toms prieš Ašį.

Naciai ir italai turi lai
kyti ištisus savo armijų 
pulkus ir divizijas tuoše 
kraštuose slopinti partiza-, 
nams. Dideli priešų dali
niai, todėl, negali dalyvaut 
karo frontuose. Tokiu bū
du patriotai-partizanai ir 
netiesioginiai tarnauja 
Jungtinių Tautų kovai prieš 
Hitlerį ir Mussolinį.

Pradėjus Amerikai ir An
glijai ofensyvą prieš vokie
čius ir italus, partizanų 
vaidmuo pasidarys j u o 
svarbesnis — jie bus nami
nis, užnugarės frontas 
prieš pavergėjus fašistus.

Kaip Jungtinių Tautų 
draugai, taip ir priešai su
pranta partizaniškų kovų 
reikšmę. : j ) 

Katalikų Vado Žodžiai
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” rašo:
“Dr. Francis E. McMahon, katalikiš

kojo Notre Dame universiteto galva, 
Amerikos-Sovietų Draugiškumo Kong
rese pasakė: , ' .

“Mes niekad neturime pasiduoti nacių 
propagandai, būk Hitleris yra kariau
tojas preiš ‘raudonąjį pavojų...’

“Kadangi Rusija išsilaikė, tai tikro
sios religijos žmonės galėjo lengviau at
sikvėpti.”

“žodžiu sakant, Hitleris su visa savo 
kraugerių šaika yra priešas visos demo
kratinės civilizacijos ir taipgi tikrosios 
religijos. Tokiu būdu, jis yra didelis 
priešas ir katalikų. Brutališki nacių žy
giai prieš katalikus okupuotuose kraš
tuose aiškiai tatai parodo.

“Katalikų vadas McMahon, todėl, la
bai teisingai teigia, jog sulaikydami na
cius rytuose, Sovietai apgina Anglijos, 
Amerikos ir kitų demokratinių kraštų 
žmones, jų laisvą gyvenimą, jų bažny
čias ir t.t.

“Pas mus, tačiau, randasi nemažai ka
talikų vadų, kurie pataikaudami na
ciams visokiais būdais niekina mūsų tal
kininkę, Sovietų Sąjungą. Taip daryda
mi, jie pasirodo nesą tikros religijos iš
pažintojais. Hitlerinė religija, veikiau
sia, jiems arčiau širdies.”

Komentarai nereikalingi!

Ryder, Amerikos jėgų ko- 
Majoras gen, Charles W. 
m a n d uo t o j a s Alžyrijoj 
(Šiaurės Afrikoj). Jam Va
dovaujant, buvo užimtas 
Alžyro miestas ir susitarta 
su frandūzais.

JUGOSLAVIJOS PARTI
ZANŲ ŽYGIAI

Čia ilgiau staptelėsime 
ties jugoslavų partizanų 
žygiais. Jugoslavijos parti
zanai veikia plačiau ir 
smarkiau, negu bet kurio 
kito užimto krašto, šalia 
sovietinių sričių, laikinai 
pavergtų Hitlerio. Skai
čiuojama, kad- jugoslavai 
iki šiol sunaikino jau ke
lias dešimtis tūkstančių 
vokiečių ir italų kariuome
nės.

Imant tik jų veiksmus 
per Vieną savaitę, nuo lap- 
kričio 10 iki 17 d., Jugosla
vijos' partizanai padarė ši
tokių žygių: Jie užėmė di
delį Bihac miestą; per kau
tynes 30 mylių frontu jie 
sumušė fašistų kariuomenę 
ir nelaisvėn paėmė 550 prie
šų kareivių ir 20 oficierių; 
paskui atėmė iš fašistų 
miestelį Petrovo Selo ir ap- 
tvirtintus 38 kaimus.; pa-* 
grobė keturias lauko ka- 
nuoles, 900 šautuvų ir ka
rinę ligoninę su visais jos 
instrumentais. Toliau, ju
goslavų partizanai išmušė 
priešus iš Bosankos, Kru- 
gos ir C a z i n o mies
tų; dar ir dabar jie tebeve
da ofensyvą 70 mylių fron
tu nuo Sanski Most iki 
Slunja. Juodkalnijoj ir Dal- 
matijoj tie patriotai kovo
tojai supliekė italų eiles ir 
naminius išdavikus četni- 
kus. Įvairiose vietose jie 
pagrobė 500 vagonų kvie
čių, vežamų Italijai ir Vo
kietijai, ir padalino grūdus 
gyventojams. Tuo pačiu lai
ku . jie sprogdino fašistų 
naudojamas elektros dir- 
byklas, geležinkelius ir ki-i 
tus įrengimus. Bet Čia tėra 
tiktai dalis tų partizanų 
darbų, atliktų per vieną sa
vaitę iš viso.
KOVOTOJŲ NEIGĖJAI

■ Kiekvienas demokratinių 
tautų draugas turėtų tik 
džiaugtis tokiais savo talki
ninkais, kaip Jugoslavijos 
partizanai, ir pripažint 
jiems garbę, užsitarnautą 
jų savu krauju, sunkiomis 
kovomis, pavojais ir var
gais. Bet, deja, ir Jungtinė
se Tautose atsiranda ele
mentų, kurie šmeižia tuos 
kovotojus, o jų nuopelnus 
priskaito priešams ir išda
vikams. Taip antai, New 
Yorko Times “karinis spe
cialistas” rašytojas Hanson 
Baldwin vadina Jugoslavi
jos partizanus “tautinėmis 
atmatomis, plėšikais, ban
ditais ir padaužomis, dali
nai veikiančiais dėl grobių

sau, bet daugiausia Mask
vos naudai.”
IŠDAVIKAS MICHAILO- 
VIČ TAI JŲ “DIDVYRIS”

Iš antros pusės, tas neva 
karo reikalų žinovas kelia, 
kaip ant šakės, tautinį ju
goslavų išdaviką Drają Mi- 
chailovičą, vadina jį “di
džiu patriotu”; sako, buk 
jo vadovaujami partizanai 
vedą rimtą kovą prieš už
kariautojus.

Bet melas turi trumpą 
atmintį, o faktai yra at
kakliausi dalykai. Taip ir 
Times “karinis specialistas” 
Baldwinas truputį toliau 
yra priverstas pripažinti 
štai ką, tariant jo paties žo
džiais:

“Kartais būnai ilgų laiko
tarpių, kad generolas Mi- 
chailovič turi pasitenkinti 
vien tik išlaikydamas savo 
jėgų gyvavimą... pastaruoju 
laiku yra atslūgę (Michai- 
lovico) četnikų veiksmai.... 
o partizanai, matyt, nežiū
rėdami savo nuostolių, ne- 
atlaidžiai užpuldinėja Ašies 
jėgas ir vargina jas.”

Michailovičo gaujos vei
kia išvien su italais ir vo
kiečiais prieš jugoslavus 
partizanus, savo tautos gy
nėjus. Tatai ir pats Times 
“eskpertas”, labai nenoro
mis pripažįsta, sakydamas:

“Generolo Michailovičo 
užtarėjai neužginčija, kad 
jis gal turėjo susisiekimų 

su italais ir su maršalu Ne-» 
diču.”

“Maršalas” gi Nedičas 
yra nacių pastatytas kaipo 
Serbijos, Jugoslavijos da
lies, “valdžios galva.” Pa- 
remt Nedičą prieš. gyvento
jus Hitleris laiko pustre
čios divizijos vokiečių ka
riuomenės Belgrade, Jugo
slavijos sostamiestyje. Mi
chailovičo govėdų likučiai 
taipgi prisijungė prie nacių 
pastumdėlio Nedičo armi
jos, kaip matysime iš parti
zanų komandos pareiškimo. 
Pats Jugoslavijos ambasa
dorius Washingtone K. Fo- 
tič, rašydamas N. Y. 
Times’ui, neužginčija, kad 
Michailovičas buvo susijęs 
su Nediču, bet sako, kad 
jis jau “atmetė bet kokius 
ryšius su generolu Nediču, 
kuris yra atsakingas už 
bendradarbiavimą su vokie
čiais.”

PARTIZANŲ ŠTABO 
PAREIŠKIMAS

. Michailovičo vaidmenį 
plačiau nušviečia Generalis 
Slovėnų Partizanų Štabas 
sekamame savo pareiški
me:

“Baltagvardiečių agentai 
skleidžia begėdiškas klas
tas: jie pasakoja, būk 
slovėnų partizanai bei ku

rie tai kiti partizanai pri
sidėję prie Drajo Michailo
vičo armijos ir būk per Dra
jo oficierių pasidarbavimą 
neseniai buvę laimėta mū
šiai. Mes, todėl, pareiškiame 
štai ką:

Generalis Slovėnų Parti
zanų štabas gavo žinią nuo 
Jugoslavijos Tautinio Lais
vinimo Armijos Vyriausios 
Komandos, kad nė vienoje 
Jugoslavijos vietoje nėra 
padaryta jokių sutarčių su 
Draja Michailoviču, ir tai 
dėl sekamų priežasčių:

Jau visai nėra jokios 
Drajo Michailovičo ‘armi
jos.’ Jo armijos likučiai 
Serbijoj (Jugoslavijos da- 
lyj) yra susidėję su Nedičo 
armija, prieš kurią partiza
nai veda kuo aštriausias 
kautynes.

Viena dalis Jezdimiro 
Dangičo plėšikų gaujų lie
kanų iš Bosnijos (Jugosla
vijos provincijos) perėjo 

per Drinos upę ir prisijun
gė prie Nedičo armijos. Ki
ta dalis išvien su italais 
kovoja prieš partizanus Go- 
razde-Plvja linijoj.

Juodkalnijoj (Jugoslavi
jos dalyj) tos pačios grupės 
puolė partizanus arti Nik- 
sičo, bet tapo išdaužytos ir 
sunaikintos. Kitose Jugo
slavijos srityse niekada ne
buvo jokios Drajo Michai
lovičo armijos.

Tie faktai rodo, jog Dra
ja Michailovič yra atviras 
ir tiesioginis (Jugosalvijos) 
užėmė jų talkininkas ir to
dėl bet koks susitarimas su 
juom būtų tautinių Jugosla
vijos reikalų išdavimas.

Slovėnijoj nėra ir niekuo
met nebuvo jokių Drajo 
kariuomenės dalinių nei 
Drajo oficierių kovojančių 
prieš okupantus (užėmė- 
jus). Visas kautynes pasta
rosiomis dienomis vedė la
bai padidėję partizanų bū
riai, vadovaujami savųjų 
komandierių, kurie išban
dyti ir išlaikę kvotimus sun
kiuose praeitos žiemos 
veiksmuose.

Mes pakartosime, jog par
tizanų vyriausybė, pasirem
dama Tautinio Laisvinimo 
Fronto, sušaudys visus to
kius asmenis, kurie pasiro
dys mėginę sudaryt bet ko
kius ginkluotus būrius nuo
šaliai nuo partizanų būrių, 
esamų generalio Slovėnų 
Partizanų Dalinių štabo ko
mandoje.

šis pareiškimas yra išlei
stas fronte 1942 m. gegužės 
15 d.

Generalio Slovėnų Parti
zanų Dalinių štabo vardu:

Pela r Strugar, 
Komandierius.

Jernej Posavec,
Komisaras.”

Iš tų parodymų jau bus 

aišku, kas do gaivalai yra 
tie Michailovičai. Jie yra 
mišinys norvegiškų Kvis- 
lingų, francuziškų Lavalių 
ir Petainų ir lietuvišką 
Smetonų.

ŠALIN IšDAVIKUS- 
ŽIURKES!

Jeigu ir būtų tiesa, kad 
Draja Michailovičas atsi- 
palaidojęs nuo Hitlerio į- 
rankio Nedičo, tai-gal jis 
pamatė, jog fašistų Ašies 
laivas pradeda kiurti. O nuo 
skęstančio laivo juk bėga 
žiurkės. Michailovičai tad 
gali mėgint prisilaižyt prie 
Jungtinių Tautų. O pritarė
jų sau jie ras kad .ir to
kiuose laikraščiuose, kaip 
New Yorko Times, kuris ra
gina Jungtines Tautas nuo
lat siųst Michailovičui gin
klus ir amuniciją.

Ko šitokie elementai bijo, 
tai kad partizanų kovų pa
sėkoje neįsikurtų liaudiška 
respublika, sakysime, pana
ši kaip buvusi Ispanijos 
Respublika. Tuo pačiu laiku 
jie baugina pasaulį komu
nizmo pavojum. Tokiais su
metimais jie pritartų susi- 
derėjimui su Ispanijos dik
tatorium Franku, su Hitle
rio generolais, su Goerin- 
gais ir Hessais, su Suomijos 
Mannerhęimais ir su; Fran
cijos Betainais.' '

Bet Jungtinės Tautos yra 
pasižadėjusios kovoti tol, 
kol fašistų^Lšies tironija 
bus galutirfal^'sutriuškinta. 
Tatai reiškia, kaip Stalinas 
nurodę savo kalboj lapkr. 7 
d., jog kova buS tęsiama, 
kol taps sunaikinta Hitle
rio valstybė, jo‘armija ir jo 
“naujoji tvarka” Europoje 
su jo pastumdėlių valdžio
mis.

Tuo tikslu Jugoslavijos 
žmonės veda kovą ir ves. 
Anglų - amerikiečių 'ofensy- 
vas Vidprž. Jūros srityje 
stato jiem dar didesnius už
davinius. Reikia juo glau
desnės vienybės tarp visų 
tikrųjų savo krašto patrio
tų, kovojančių dėlei išsilai
svinimo. O tokios vienybės 
negalima sudaryt su Ašies 
pastumdėliais, tautos par- 
davikais — šarlatanais net 
tokiame atsitikime, jeigu 
jie apleidžia skęstantį laivą 
ir mėgina susirast prieglau
dą pas Jungtines Tautas, 
kuomet tikrieji patriotai ka
riauja dėl savo tautos, išlai
svinimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Guinea, lapkr. 27.— 

Japonai įsigabeno daugiau 
pastiprinimų į Bunos sritį, 
Naujojoj Guinejoj. Talki
ninkų lakūnai nuolat juos 
atakuoja.

Maskva, lapkr. 27. —Ne
žiūrint stiprėjančių pasi
priešinimų iš hitlerininkų 
pusės, Sovietų ofensyvas žy
giuoja vis pirmyn.

Amerikiečiai kariai suėmė nelaisvėn būrį vokiečių Šiaurės Afrikoje. Jie varomi į 
nelaisvių stovyklą.
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Kreipimasis į Pabal
tijo Tautas

(Kreipimasis Į Pabaltijo 
tautas, priimtas 1942 m. lie
pos 21 d., Maskvoje, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ta
rybinių, partinių, komjauni
mo ir visuomeninių organi
zacijų, Raudonosios Armi
jos tautinių karinių dalinių 
ir darbininkų stachanovie- 
čių atstovų susirinkime, 
skirtame 2-jų metų tarybi
nės valdžios Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje įsteigime 
sukakčiai paminėti.)

Brangūs broliai ir sesės!
Tarybų Lietuvos, Tarybų

Latvijos, Tarybų Estijos

išgelbė- 
nuo šio

valdžia, 
ir Esti-

Prieš dvejus metus Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų gyvenime įvyko didis 
istorinis persilaužimas.

1940 metų liepos 21-ą 
diena Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos Liaudies Seimai, 
išreikšdami savo tautų va
lią, paskelbė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją Tarybų So
cialistinėmis Respublikomis 
ir priėmė deklaraciją dėl 
šių respublikų įstojimo į 
Tarybų Sąjungos sudėtį.

Hitlerinė Vokietija sten
gėsi sudaryti Pabaltijy 
placdarmą Tarybų Sąjun
gai užpulti. Fašistiniai Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
viešpačiai, norėdami išgel
bėti savo valdžią, buvo pa
siruošę parduoti mūsų kra
štus fašistinei Vokietijai, 
hitlerinių Suomijos, Rumu
nijos ir Vengrijos tarnų pa
vyzdžiu. Tačiau Pabaltijo 
tautu valia, išreikšta is
toriškais jų liaudies atsto
vybių nutarimais, 
jo mūsų kraštus 
gėdingo likimo.

Įvedus tarybų 
Lietuvos, Latvijos
jos tautos įgijo tikrą sava
rankiškumą, visų pažan
giausią valstybinio gyveni
mo formą ir didžiausią ga
limybę savo tautinei kultū
rai ugdyti bei plačiausiu 
masių ekonominei gerovei 
kelti. Pabaltiiv gimė nau
jos, laisvos, tikros nepri
klausomos liaudies respub
likos.

Tik nepilnus metus gyva
vo Pabaltijyje Tarybų val
džia taikiomis sąlygomis. 
Tačiau mūsų tautų istorijo
je tai buvo nematyti metai 
savo turtingais pasiekimais 
visose gyvenimo srityse. 
Tai buvo metai, kurie gi
liai išjudino mūsų darbo 
liaudį, pasidariusią pilnu 
savo kraštu šeimininku. 
Žemė buvo perduota nemo
kamai, be jokio išperkamo 
mokesčio darbo valstie
čiams. Į darbo žmonių ran
kas perėjo visi mūsų kraš
tų turtai. Greitas pramonės 
augimas panaikino nedar
bą. Prasidėjo nematytas 
mokslo, tautinės kultūros ir 
meno klestėjimas. Broliškos 
tarybų respublikos, Tarybų 
Sąjungos Vyriausybė ir 
draugas Stalinas asmeniš
kai daug-padėjo Pabaltijo 
tautoms kurti naują, lais
vą gyvenimą.

Bet šį taikų, 
darbą laikinai 
piktadariškas
grobikų polimas. Musų kra- 

t štus užpuolė palikuonys tų 
’ kruvinųjų šunų, kurie dau
giau kaip prieš 700-tus me
tų atnešė vargą, smurtą ir 
vergiją lietuviams, latviams 
ir estams, kurie per pirmą
jį imeperialistinį karą gob
šiai plėšė mūsų kraštus, žu

kūrybinį 
nutraukė 

vokiškųjų

dė ir varė vergijon mūsų 
žmones.

Vėl jie užliejo mūsų žemę 
kraujo upeliais. Ties Pa
baltijo tautomis pakilo kar
tuvės, užsimojo kirviai, su
zvimbė hitlerinių budelių 
ir banditų kulkos bei bota
gai. Baltramiejaus naktys 
Rygoje, Liepojoje, Rezek- 
nėje, Tartu, Taline, Vilniu
je, Kaune su tūkstančiais 
aukų — tai tik epizodai tų 
kruvinų skerdynių, kuriose 
nuo fašistinių žmogėdrų 
rankų jau žuvo šimtai tūk
stančių taikių mūsų kraštų 
gyventojų.

Vokiškieji grobikai pa
naikino bet kokį mūsų tau
tų valstybingumą, sugriovė 
pramonę, plėšia ir niokoja 
mūsų valstiečius, atima iš 
jų žemę. Šimtus tūkstančių 
mūsų brolių jie išveža pri
verčiamiems darbams Vo
kietijon ir į pafrontės ra
jonus, pasmerkia lėtai mir
čiai kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose. Fašisti
niai nevidonai prievartauja 
moteris ir merginas, varo i 
jas i paleistuvystės namus 
girtiems vokiečių karei
viams ir smogikams pasity
čioti. Kankinamųjų dejavi
mai aidi visuose gestapo 
rūsiuose. Vokiškieji fašis
tai ruošiasi visiškai išnai
kinti mūsų tautas. Ant mū
sų tautų kaulų jie nori su
kurti vokiškųjų baronų Pa
baltijį.

Visa tai vadindami “nau
jąja tvarka” vokiškieji gro
bikai ir saujelė išdavikų 
grasina sunaikinti visus, 
kas jiems nepasiduos.

Tačiau niekšingiems gro
bikams nepavyks apgauti ir 
įbauginti mūsų tautas. Per 
ilgai ir per gerai jos pažįs
ta vokiškuosius grobikus, 
kad galėtų patikėti bent vie 
nu jų žodžiu.

Vokiškieji grobikai ir jų 
agentai stengiasi apgaule, 
melu ir šmeižtu juodinti 
Tarybų valdžią Pabaltijyje. 
Teroru, žiauriu smurtu ir 
persekiojimais stengiasi jie 
išrauti iš tarybinių piliečių 
pareigos ir ištikimybės jau
smą savo tarybinėms res
publikoms ir Tarybų Sąjun
gai. Tačiau Tarybinio Pa
baltijo tautos lieka ištiki
mos ir atsidavusios savo ta
rybinei tėvynei.

Tėvynės karo dienomis 
Pabaltijo tautos įrašė daug 
šaunių, didvyriškų puslapių 
į savo kovos prieš vokiš
kuosius grobikus istoriją. 
Nuo pat pirmųjų karo die
nų, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos naikinamieji būriai 
ir darbininkų savisaugos 
būriai kartu su Raudonąja 
Armija aktyviai dalyvavo 
naikinant priešo desantus 
ir kovose prieš fašistines 
vokiečių gaujas. Raudono
sios Armijos eilėse, savo 
tautiniuose daliniuose at
kakliai kaujasi ir kovėsi 
Tarybinio Pabalti jos sūnūs. 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos partizanai savo aktyvia 
ir didvyriška kova, kurią 
karštai remia gyventojai, 
neduoda priešui ramybės.

Broliai ir sesės! Lietu
viai, latviai, estai!

Nei vienai valandėlei ne
užmirškite, kad Tarybų 
Lietuva, Tarybų Latvija, 
Tarybų Estija yra tik laiki
nai po vokiškųjų grobikų 
jungu. Vienintelė teisėta 
valdžia Pabaltijy yra tary
binė valdžia, kurios prie
šakyje yra visų jūsų išrin
ktos tarybinės vyriausybės.

Vieno lietuviškojo tautinio pulko Raudonojoj Armijoj kariai skaito sieninį laikraštėlį 
“Kovos lapelis.” Nuotrauka padaryta 1942 m. gegužės men.

Demokratiškuose ir visuo
tiniuose rinkimuose į Lietu
vos Liaudies Seimą dalyva
vo .95,51%, į Latvijos Liau
dies Seimą —94,7%, į Es
tijos Liaudies Seimą — 84,- 
1% rinkikų. Už išrinktus 
kandidatus paduota 92-99% 
balsų. 1941 metų sausio me
nesį per rinkimus į Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiąją Ta
rybą Lietuvoj, Estijoj ir 
Latvijos už komunistų ir 
nepartinių bloko kandida
tus balsavo 91-98% rinkikų. 
Tai rodo, kokį vieningą 
liaudies pasitikėjimą turi 
tarybinė valdžia mūsų res
publikose.

Būkite ir ateityje ligi ga
lo ištikimi tarybinių pilie
čių pareigoms. Netikėkite 
jokiems okupacinės val
džios įkalbinėjimams, ne
klausykite vokiškų okupan
tų ir saujelės jų samdinių- 
išdavikų, kurie neturi jo
kios teisės kalbėt mūsų tau
tų vardu. Tik kova dėl Ta
rybų Lietuvos, Tarybų Lat
vijos, Tarybų Estijos, kova 
dėl visos Tarybų Sąjungos 
broliškos šeimos ir pergalė 
prieš' vokiškąjį fašizmą vi
siškai sugrąžins mums lais
vę ir nepriklausomybę, su
teiks mums tvirtą laimingos 
ateities laidą.

Broliai ir sesės! Dorieji 
savo tėvynės patriotai!

Mes kreipiamės į jus to
mis dienomis, kada mūsų 
tautos, gyvena visų tragiš
kiausią savo istorijos mo
mentą, kai gresia pavojus 
lietuvių, latvių ir estų tau
tų gyvavimui ir jų likimas 
sprendžiamas didžiojo tėvy
nės karo mūšiuose. Tuo mo
mentu, kai kiekvienas pa
triotas ir pilietis privalo ne 
žodžiais, o darbais įrodyti 
meilę ir ištikimybę savajai 
tautai.

Visi ligi vieno suskur
kite negailestingai kovai 
prieš vokiškuosius grobi
kus, prieš šiuos' niekšingus 
mūsų ir visų kultūringo
sios žmonijos tautų priešus. 
Negali būti jokio pasigailė
jimo šlykštiems vaikų žudi
kams, plėšikams, prievar
tautojams ir išdavikams. 
Tai ne žmonės, bet lauki
niai žvėrys, ir kain lauki
nius žvėris juos reikia su
naikinti ligi paskutinio, kol 
mūsų gimtoje žemėje neliks 
jų nei pėdsako.

Tegu nei vienas nelieka 
nuošaly nuo šios didžios ko
vos. Stiprinkite šią kovą, 
kvieskite visus joje daly
vauti. Tegu nuolat auga ir 
stiprėja partizaninės kovos 
frontas Pabaltijy. Pabaltijo 
tautų uždavinys yra nesi
gailėti jėgų tam, kad priar
tintume pergalę prieš vokiš
kuosius okupantus. Tebūnie 
visiems jums pavyzdžiu Kę

stučio ir Vytauto, Viesturo 
ir Lačplesio, Lembito ir 
Tazujo kova. Teįkvepia jus 
didvyriškoji Raudonosios 
Armijos kova, Tarybų Są
jungos tautų vieningumas 
ir ištvermė.

Mes matome, kad po me
tų karo, mūsų priešai pasi
darė ne stipresni, bet silp
nesni. O Tarybų S-gos jė
gos nuolat auga. Raudonoji 
Armija sudavė ir suduoda 
vokiškiem grobikam smar
kių smūgių. Sąjunga su Di
džiąja Britanija, susitari
mas su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir visų lai
svę mylinčių tautų susivie
nijimas sudaro visas sąly
gas visiškam vokiškųjų gro
bikų sutriuškinimui.

“Nebetoli jau toji diena, 
kada Raudonoji Armija ga
lingu savo smūgiu atmes 
sužvėrėjusius priešus nuo 
Leningrado, išvalys nuo jų 
Bielorusijos ir Ukrainos, 
Lietuvos ir Latvijos, Esti
jos ir Karelijos miestus ir 
kaimus, išvaduos Tarybinį 
Krymą, ir visoje Tarybinė
je žemėje vėl nugalinčiai 
suplevėsuos raudonosios vė
liavos.”

Tegu šie mūsų vado drau
go Stalino žodžiai garsiai

Maine Valstijos Žinios
%. —:—

Tragedija, Dubeltava Gailes
tis; Stirna prie Durų

Madisone įvyko tragedija. 
Dvi savaitės atgal tūlas W.
Engelborg būk buvęs švedų 
kilmės. Vienok pavardė skam
ba vokiškai, 22 metų iš Emb
den miestelio. Atvyko pas savo 
pačios tėvus John De Metre, 
buvusį Madisono miestelio 
aukštąjį policistą ir ve jo na
muose pradėjo žudymo aktą. 
Su peilio penkiais skrodimais 
ant vietos papjovė savo pačią, 
francūzų tautos, De Hetretę, 
19 metų, žiaurūnas taip pjaus
tė savo žmoną, it bučeris stei- 
ką. Dar-ir dukterį 5 metų no
rėjo nudurti, tik ana verkda
ma mamos spėjo pabėgt. Taip
gi sužalojo pačios tėvą ir dar 
kitą vyriškį tūlą Sturgių, bet 
tas asmuo, ant laimės, su.- 
pliauškė į sprandą taip ir pa
tiesė ant grindų žudiką.

Tuomet piktadarys pervėrė 
sau gerklę ir užkritęs ant 
žmonos lavono ir kietai apka
binęs, jos kruviną krūtinę už
merkė akis amžinai . . .

Tūli pasakoja, būk Engel- 
borg norėjęs visą jo pačios 
šeimyną nužudyti. O Mr. John 
De Metre man sakė, kad žiau
ri scena įvyko dėl pavydo.

• • •

Medžioklėje ant stirnų suti
kau du lietuviu iš Lewiston. 
Bekalbėdami apie stirnas, 
ožius ir meškas palietėme ir 
lietuvių veikimą ir jų pažiū
ras. Lewistone lietuvių esą 

skamba po visą Tarybinį 
Pabaltijį, kaip kvietimas į 
kovą, kaip džiugi daina vil
ties ir tvirto įsitikinimo 
greitu išsivadavimu.

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va, Tarybų Latvija, Tary
bų Estija!

Tegyvuoja nepalaužiamas 
tarybinių tautų vieningu
mas ir visų susijungusių, 
laisvę mylinčių tautų kovos 
draugystė!

Tegyvuoja didvyriškoji 
Raudonoji Armija!

Tegyvuoja mūsų didžioji, 
galingoji, nenugalima Ta
rybų Sąjunga!

Tegyvuoja geriausias Pa
baltijo tautų draugas, kovos 
ir pergalių organizatorius, 
didysis Stalinas!

Su nenugalima didžiojo 
Lenino vėliava, mūsų myli
mojo vado ir karvedžio 
draugo Stalino vadovauja
mi — pirmyn į pergalę!

Red. Pastaba. — Aukš
čiau paduotasis pareiški
mas gautas šiomis dieno
mis. Pirmiau “Laisvė
je” tilpo Pabaltijo Valsty
bių visuomenės veikėjų de
klaracija, kuri buvo priim
ta keliais mėnesiais anks
čiau, kaip šis pareiškimas.

skirtingų pažvalgų, kaip tai: 
katalikai, sufašistėję tautie
čiai bei socialistai ir didelis 
būrys progresyvių, tai “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojai. 
Vienok jis pats skaitąs “Lais
vę” ir “Keleivį.” Tik “Laisvė” 
rodanti teisingą proletarišką 
kelią, o “Kel.” tai tempiąs į 
fašistišką pelkę, bet jis ten 
neinąs, o tik tėmijąs “Kel.” 
klampojimą. Dar esą ir tokių 
gaivalų, kurie nuduoda, būk 
apgailestauja tų lietuvių, ku
rie pabėgo į Sovietų Sąjungos 
gilumą ir dirba naudingą dar
bą dėl karo laimėjimo prieš 
hitlerizmą.

Čia aš ir paklausiau jo taip: 
“Tai kodėl jie apgailestauja 
tų lietuvių ?” Jisai sako, tai to
dėl, kad tie kultūringi lietuviai 
rėmėjai Sovietų Rusijos ne
pakliuvo į Hitlerio gaujos ran
kas dėl kankinimo bei sušau
dymo. O ta šaika velija, kad 
tokie lietuviai būtų terorizuo
jami.

Dar ir kita gailestis čia sle
piasi, tai kad Raudonoji Armi
ja, pasitraukdama iš Lietuvos, 
gal ir suėmė keletą Hitlerio 
pastumdėlių šnipelių, kurie 
būtų daug blėdės padarę išda- 
vinėdami progresyvius Lietu
vos sūnus ir dukteris į naciškų 
budelių rankas dėl. kankinimo, 
žinoma, tokie tapo išvežti į 
Sovietų šalį ir padėti į “patai
sos” namus. Iš ten jie išėję 
jau neklaidžios po naciškas 
balas. Dar pridūrė: ve čia ir 

yra to fašistuojančio abazo 
dvejopas apgailėjimas.

Dar su kitu lietuviu lewisto- 
niečiu kalbėjau. Tai jaunas 
vaikinas, gražiai kalba lietu
viškai, Bronius Sabeklis. Už
kvietė mane atsilankyti į Lew- 
istoną ir užeiti į jaunuolių lie
tuvių kliubą. Beje, lewistonie- 
čiai turi gerą korespondentą 
Gamtos Sūnų, kuris nuosekliai 
aprašo vietos įvykius. Taipgi 
puikias apysakaites seniau ra
šydavo per “Laisvę.”

Ir Millnocket, Me., yra bū
relis lietuvių dirbančių popie
rinėj išdirbystėj ir “Laisvė” 
pas juos ateina.

Pereitą nedėldienį teko 
būti Dexteryje. Tai nedidelis 
miestukas, rodos, lietuvių nė
ra. čia yra 6 išdirbystės: trys 
audimo, dvi medžio ir viena 
mašinšapė, kuri dabar išdirba 
tam tikras amunicijos dalis. 
Joje dirba apie 600 darbinin
kų. Miestelis turi apie 4,000 
gyventojų. Tūno 12 mylių at
stu nuo Foxcrofto, kur bū
rys lietuvių gyvena. Išdirbys
tės: dvi medžių apdirbimo ir 
dvi audimo ir etc.’

Nuo čia guli didokas mies
tas Bangor. Yra įvairių fabri
kų. Čion tai yra centras miš
ko darbininkų. Iš čia juos 
siunčia į darbus giliai į girią, 
kirsti medžius. Jie grįžę iš 
miško čia turi vakacijas ir taip 
didžiuma jų čia uždarbį pra
leidžia. Randasi tam tikros už
eigos, kurios iš miškinių ir gy
venimą daro. Gėrimo ir “links
mų” mergelių netrūksta.

Štai Andriaus, grįžusio iš 
miškinio darbo įdomus nuoti- 
kis. Jis atsivežė čekį ant $500 
ir nuėjo pas žinomą užeigos 
savininkę Dumpaakę. žinoma, 
ši žinojo Andrių nuo seniau ir 
davė jam valgyt ir išsigerti. 
Na, ir liepė čekį išmainyti. 
Andrius taip padarė. Vėl čia 
sugrįžo ir vėl keletą stikliukų 
baltakės išmovė ir taip toliau 
traukė, ir ant kaučiaus apsnū
do. Tad biznierka prisiartinus1 vyrų darbus. Jau antra savai- 
prabilo: Oi, Andriau, tu pa
vargęs, aš tau pagelbėsiu. Na, 
ir nuvilko drabužius, čevery- 
kus ir etc., nuvedė rūman ir 
paguldė. Bet rytą Andrius at
sikėlęs tik 5 dolerius rado, o 
$495 jau nebuvo. Tada And
rius apsiskundė tvarkdariui. 
Šis paklausė biznierka, ar ji 
ką žino apie $495. ši atsakė: 
nieko nežinanti, ot tik pagel
bėjus apgailestaudama jo “pa
vargimo” nuo girtumo. Dar 
pridėjo, Andrius aršiau kiau
lės ėdė, gėrė ir visur ėjo, gal 
pametė ar atidavė kitiem, 
mergoms ir etc. čia tvarkda
rys pasakė: Andriau, 
nai darai, jei nededi 
banka..

Tai toki nuotikiai 
miškinių taip lydi.

Tūlas laikas atgal aš gavau 
interesingą laišką nuo gerb. 
Dr. Graičiūno — tai apie tau
tiečius ir jų blėdingą veikimą 
dėl tautos. Ten yra daug ra
šyta ir nabašninko Baltrušai
čio. Dar ir apie karo laimėji- ’ šalna, M. Demikis, J. 
mą. Tai puikus turinys to laiš- nas, M. Norbuta, B. Ra 
ko.

Dar daktaras ir mane ap
dovanojo geru komplimentu 
už korespondenciją “Laisvėj”, 
tilpusią No. 198.

Pirmoji knyga apie sveika
tą bei ligas, kuri man pakliu
vo į rankas, buvo parašyta Dr. 
Graičiūno knyga “Sveikata.” 
Tada mane labai traukė prie 
skaitymo.

Nors daktaras jau sulaukė 
72 metų, vienok dar dirba li
teratiškai ir kultūriškai dėl 
visuomenės labo ir komisijose 
dėl karo laimėjimo prieš bar
barišką nacizmą.

Linkiu kupiškiečiui daktarui 
ir ant toliau dirbti dėl progre
so. Tegul energija lydi jus!

Ansono gyventojas visą 
dieną medžiojo ir nesutiko 
stirnos. Tik vakare atėjęs na
mo Mr. C. Quimby dar pa
žvelgė pro stubos duris ir išvy
do prie daržo tvoros stirną ! 
Taip iš priemenės ir nudėjo 
vienu šūviu.

Kitą sykį pasakysiu “Lais
vės” skaitytojam, kaip aš tu
rėjau vargo su meška ir ožiu 
atiminiu.

Jauna Mergaitė.

Braintree, Mass
šis miestelis randasi koks 

tuzinas mylių į pietus nuo Bos
tono. Jis gana didokas, gyven
tojai ir biznio įstaigos labai 
pasisklaidę. East Braintree 
randasi lietuvių šeimyna, An
tanas ir Barbora Kavaliauskai. 
Jie turi savo vietelę ir gyvena 
pastoviai jau per su virš 27 
metus laiko, yra “Laisvės” 
skaitytojai. Lapkričio 22 d. 
minėjo-apvaikščiojo 25 metų, 
ženybinio gyvenimo sukaktį ir 
taja proga turėjo surengę ba
liuką, susikvietė gimines ir 
kaimynus, gerai, gausingai 
valgiais ir gėrimais vaišino su
sirinkusius. Svečiai ateidami 
kiekvienas atnešė gražių ir 
brangių dovanų, nes pavaka
rieniavus tos dovanos buvo ati- 
darinėjamos, parodant kas yra 
ir nuo ko.

Kavaliauskai turi du sūnus 
(dvynukus). Antanas Jungti
niu Valstijų laivyne tarnauja. 
Jis irgi sidabrinę dovaną tė
vams prisiuntė, bet pats nega
lėjo dalyvauti, nes tolimas at
važiavimas. Jo brolis Jonas ir 
tėvas dirba laivų statykloje, 
garsiajam Fore River Ship
yard e.

Baliukas, galima sakyti, bu
vo labai gražus ir vaišingas, 
tik kad visuomeninis reikalas 
buvo apleistas, kaip kad mes 
dažnai matome spaudoje, kad 
panašiose sueigose neužmirš
tama nors kiek paaukoti tai 
labdaringam, tai kultūringam 
tikslui, žinoma, aš čia turiu 
mintyje priešfašistinį tikslą.

Pagaliau ir sunkiausioje 
pramonėj, laivų budavojime, 
Amerikos moterys stoja dirbti 

tė kaip dirbtuvės departmente 
kasdien daugėja merginų ir 
moterų skaičius. Sykiu su vy-’ 
rais jos į overhalls įlindusios, 
dirba, kala, litavoja, pielyčiom 
trina šiurkščias plieno briau
nas, elektrikos mašina suviri
na įvairias dalis reikiamų 
daiktų, naudoja įvairius įran
kius ir mierą kišeniuose nešio
jasi. Iš pradžių nekuriems vy
rams atrodė keista, nes ten 
niekados moteriškos nesimai- 
šydavo. Net departmentiniuo- 
se ofisuose moteriškių nebūda
vo. Tas baisusis karas keičia 
visą aplinkumą. •

tu dur- 
pinigų į

daugelį Wilkes-Barre. Pa.
Aukos Priešfašistiniams 

Kovotojams
Aukavo po 50 centų: P 

Jozokas, P. Pazameckas, J 
Evanauskas, J. Jesulaitis, M 
Jenčiulienė, J. Jenčaitis, 

ir J. Ruzgis. Po 25c.: A. Sau
lis, A. Sutkus, J. Blaškus ir J. 
Karašiūnas. Viso $7.

Ačiū!
J. Jesulaitis.

Newark, N. J
8

Draugas Joseph Miller, LDS 
k p. narys, sunkai serga, ran

dasi Miesto Ligonbutyje.
Draugas Miller yra senas 

Laisvės skaitytojas ir rėmėjas 
viso darbininkiško judėjimo. 
Būt labai gerai, kad pažįstami 
ir draugai aplankytų jį. Tas 
priduotų. draugui daugiau 
energijos greičiau pasveikti. 
Ligonis randasi 7 warde. Lan
kymo yalandos kas dieną nuo 
2 iki 3 vai. p. p., pirmadienį, 
trečiadienį ir p e n k t adienį 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

K. Žukauskienė.

“Laitvėje” galima gauti 
-Apsigynimo Bonai.
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Kaip Buvo Sumušti Naciai
Ties Maskva

* *. * . •'*• ' ’ ’ - ’ »

Rašo D. M. Šolomskas ' 11 - 28 42 —— —3

A.L.D.L.D. Reikalai čių svarbiausių reikalų kultū
rinės organizacijos.

Kaip jauku darosi po sun-

perijodą, traukiantį Į sutinsi
mą. Bet mes tam nutarėm ne
pasiduoti. Momento verčiami,

Protokolas

(Tąsa)
Dabar visa Rusija apsirengia į karo 

tnundierą. Ji važiuoja sunkvežimiais, 
vežimais, eina žingsniu, miega apkasuo
se ir jos - kovoj nėra ir nebus pasigailė
jimo. . ’ •.

Taip, Dnieprestrojus, puikūs fabrikai 
ir tiltai susprogdinta! Bombos sugriovė 
Novgorodą, naikina puikius palocius Le
ningrade iį Maskvoj.. Milionai žmonių 
neteko visko. Bet už teisę alsuoja visa 
Rusija ir ją niekas negalės sumušti... 
Obalsis: “Mūsų pergalė!”—paims viršų.

i /• ..... .
» * * A ’

Dainuoja Visa Maskva
— Spalių viduryj Raudonosios Armi- 

„ jos padrūtinimai tūkstančiais, trauke į 
frontą, — rašė Ei odor Parfienovas. 
Jie ėjo prisijungti prie drąsių kovotojų. 
Kaliajavo gatve jie žygiavo ramiai, drą
siai, saulėj žvilgėjo jų plieno kepurės, 
per petį persikabinę bonką su vandeniu. 
Maskva jiems, kaip ir visiems SSSR pi
liečiams — šalies širdis.

Kuopa paskui kuopą, batalionas pas
kui batalioną, ėjo padrūtinimai. Visas 
miesto judėjimas apsistojo, kad juos pra
leisti. Mergina iš minios metė bukietą 
gėlių. Bataliono komisaras Pėtrovas^nu* 
tyėrė jį ore ir sušuko:

-L Mes išmaršuojame iš Maskvos su 
gėlėmis^ o grįšime su pergale!

Ir vėl kuopa paskui kuopą, batalionas 
paskui batalioną eina atmušti priešą. Ir 
mes įsiliejame į tą griovę ir einame koja 
į koją su tais didvyriais. Greta vieno ei
na moteris, jos vyras dešine ranka lai
ko šautuvą, i o ant kairės nešasi sūnelį.

— Ar,toli dar iki karo, tėti? — klau
sia mažytis; . ’ • !

— Ne, sūnau, jau netoli!
Ir taip jie ėjo gatvėmis, darbininkai, 

valstiečiai, mechanikai, studentai, pilie
čiai, kurie norėjo ramiai budavoti naują 
gyvenimą. Greta daugelio* ėjo jų žmo

nijos, motinos, mylimosios ir mažyčiai. 
Maskviečiai juos karštai sveikino. Stai
giai suaidėjo daina, daina apie tėvynę, 
mylimą ir laisvą gimtinę.

Kuopa po kuopos, batalionas po bata
liono nutvėrė jos malonų aidą. Miesto 
gyventojai taip pat prisijungė. Ir atro
dė, kad vien toji daina sako:

’— “Saugokis, žvėriškas prieše!... 
Mirtis tavęs laukia!”

— Aš, fabriko darbininkas, maskvie
tis, — sakė vienas iš žygiuojančių rau
donarmiečių.—-Mano tėvas gyveno Rau
donosios Aikštės rajone. Jis man įsakė: 
^Mylėti artimą, būti teisingu ir neap
kęsti priešą.” Ir jis užtraukė dainą. Dai
navo visi. Taip, jie apgins sostinę, su
muš žvėrišką užpuoliką, kuris atėmė 
žmonėms ramų gyvenimą.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS SUKAKTIS 
IR PREZIDENTO SVEIKINIMAI

Rusijos revoliucijos 24-ių metų su
kaktis įvyko lapkričio 7 dieną, kada Hit- 
lėHo gaujos veržėsi į Maskvą. Visas ci
vilizuotas pasaulis su vilčia žiūrėjo į tą 
šalį, į Maskvą, klausėsi ką pasakys Sta
linas. Revoliucijos obalsiuose buvo svei
kinimai Raudonajai Armijai, Orlaivy- 
nui, Laivynui, tankiečiams, lakūnams, 
partizanams, viso pasaulio darbininkams, 
anti-fašistams, pavergtiems kraštams. 
Jų tarpe buvo praeikšta:

“Broliškai sveikiname mūsų brolius 
ukrainiečius, baltgudžius, moldavus, lie
tuvius, latvius, ėstomis, kareliečius, ku
rie laikinai yra pakliuvę po vokiečių fa
šistinių nenaudėlių jungu! Broliai! Or
ganizuokite partizanų būrius, sėkite su
irutę priešo armijos užnugaryje, naikin
kite vokiškus banditus ir laukite mūsų 
ateinant — mes dar ateisime!”

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė So- 
vje^ų’.Sąjungos prezidento Kalinino var
du 'sekamo turinio telegramą:
| “Sukaktyje' Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungos aš pareiškiu jums sa
vo sveikinimus ir širdingus gerus linkė
jimus labui jūsų šalies Žmonių ir noriu 
pasakyti jums, kaip Jungtinių Valstijų 
žmonės ir visos jėgos žiūri su pasibai
sėjimu į priešo užpuolimą ir džiaugiasi, 

, kad ^ovįętųr- Sąjungos ąrmija ir žmonės

B - i te į i

taip narsiai ir ryžtai atremia užpuoli
mo atakas.

“Aš esu įsitikinęs, jog aukos ir kan
čios tų, kurie turi drąsos kovoti prieš 
užpuolimą, nebus veltui. AŠ noriu už
tikrinti jus, kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė ir žmonės trokšta padaryti vi
są, kas tik galima, kad padėtų jūsų kraš-< 
tui šioj kritiškoj valandoj.

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė laiš
ką ir Juozui Stalinui, Sovietų Sąjungos 
valdžios pirmininkui, į kurį gavo nuo 
Stalino atsakymą, kas buvo vienas iŠ 
svarbiausių žygių Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimo abiejų ša
lių labui.
ROOSĘVELTO LAIŠKAS STALINUI
“Aš peržiūrėjau rekordus Maskvos 

konferencijos, ir nariai (Amerikos) pa
siuntinybės smulkmeniškai - apsvarstė 
dalykus su manim. Visi kariniai įrengi
mai, pabūklai tapo .užgirti ir aš įsakiau 
kaip galint labiau paskubint pristatymą 
žaliųjų medžiagų. Yra patvarkyta, kad 
tuojaus prasidėtų pristatymai ir kad tie 
daiktai būtų pristatomi kuo didžiausiuo
se daugiuose, kaip tik galima. Idant pa
šalint bet kokius finansinius keblumus, 
turi būti tuojaus taip sutvarkyti dalykai, 
kad galima būtų patiekt reikmenų iki 
vieno biliono dolerių vertės pagal Lend- 
Lease Įstatymą. Jeigu Sovietų Sąjungos 
vyriausybė užgirs, aš siūlau, kad už to
kiu būdu gautą paskolą nebūtų mokama 
jokių palūkanų ir kad Sovietų Sąjungos 
valdžia nepradėtų atmokė t pa
skolos tol, kol bus praėję penki metai 
po karo užbaigos, ir kad visa paskola 
būtų atmokėta per dešimties metų lai
kotarpį po to.

“Aš tikiuosi,! kad jūsų valdžia padarys 
specialių pastangų pardavinėt mums ga
limas jūsų žaliąsias medžiagas ir prekes, 
kurios gali būti labai reikalingos Jungti
nėm Valstijom.... ■

“Šią progą aš noriu pasakyt tamstai, 
kaip Jungtinių Valstijų vyriausybė įver
tina sėkmingumą, su kuriuo tamsta ir 
tamstos bendrai vedėte Maskvoj konfe
renciją dėlei reikmenų; šiuomi aš taip 
pat noriu atsiust tamstai užtikrinimus, 
kad mes iki pat galo įvykdysim visą tos 
konferencijos prasmę ir intenciją. Aš 
tikiuosi, kad tamsta tiesioginiai susiži
nosi (susisieksi) su manim be jokio susi
varžymo, jeigu tamsta norėsi.”
STALINO LAIŠKAS ROOSEVELTUI
“Amerikos ambasadorius p. Steinhard- 

tas, per p. Višinskį, pridavė man lapkr. 
2 d., 1941 m., raštelį, primenantį tams
tos laiško turinį, o paties laiško teksto 
aš dar nesu gavęs.

“Visų pirma aš norėčiau išreikšti šir
dingą padėką už tamstos pastabas, kur 
tamsta įvertini sėkmingą būdą, kuriuom 
ta konferencija buvo vedama. Sovietų 
vyriausybė giliai brangina tamstos už
tikrinimą, kad konferencijos tarimai bus 
pilnai įvykdyti iki galo.

“Sovietų valdžia su nuoširdžiu dėkin
gumu priima tamstos nutarimą, p. Pre
zidente, suteikt Sovietų Sąjungai pasko
lą sumoje vieno biliono dolerių be jokių 
palūkanų ir apmokėjimui už ginklus ir 
žaliąsias medžiagas Sovietų Sąjungai; 
Sovietų valdžia tatai laiko nepaprastai 
rimta pagalba sunkioje ir didžioje savo 
kovoje prieš bendrąjį mūsų priešą, krau
geriškąjį hitlerizmą.

“Vardu Sovietų Sąjungos vyriausybės, 
aš pilnai sutinku su sąlygomis, kurias 
tamsta pažymėjai kas liečia šią paskolą 
Sovietų Sąjungai, būtent, kad paskolos 
atmokė j imas prasidės už penkių metų 
po karo užbaigos ir kad visa paskola bus 
atmokėta per sekamą dešimties metų lai
kotarpį.

“Sovietų Sąjungos valdžia yra pasi
ryžus visais galimais būdais ir kuo grei
čiausiai teikti galimas žaliąsias medžia
gas ir produktus reikalingus Jungtinėms 
Valstijoms.

“Aš nuoširdžiai sutinku su tamstos 
pasiūlymu, p. Prezidente, kad mudu tie
sioginiai, asmeniškai susisiektume, ka
da tik sąlygos to reikalauja.”

’ ; įBus įaugiąu}
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LLD 12-to Apskričio Metines 
Konferencijos, kuri įvyko Lap

kričio 15 Dieną; 1942, 
Scranton, Pa.

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorė V. >B. Michnie- 
vioh, pirmą valandą dieną. Į 
mandatų komisiją buvo paskir
ti šie: M. šlekaitienė, J. Gluok- 
snis ir J. Yasiulaifis. Pakol 
mandatus sutvarkė, trumpai 
kalbėjo P. Šlekaitis, R. Yanu- 
šaitis, o j. Klevinskas pasakė 
labai tinkamą prakalbėlę or
ganizacijos reikalais.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi tik 
nuo 3 kuopų: 12 kuopos 2 dele
gatai, 89 kuopos 5 delegatai, 
43 k-pos 3 delegatai; viso tik 
10 delegatų. Mandatų komisi
jos raportas priimtas.

Taipogi buvo duotas balsas 
ir Apskričio Valdybos na
riams, . kurių buvo 5-ki. Pirmi
ninku buvo išrinktas P. Šlekai
tis. I rezoliucijų komisiją bu
vo išrinkti Šie: J. Klevinskas, 
V. B. Michnievich ir J. Pralei- 
ka.

1. Protokolas iš pusmetinės 
konferencijos skaitytas ir pri
imtas.

2. Apskričio Valdybos bend
ras raportas buvo duotas ir 
priimtas.

3. Kuopų delegatų raportai:
12-tos kuopos raportas: už 

šiuos metus pasimokėjusių na
rių yra 18-ka; buvo surengta 
1-nas parengimelis dėl kuopos 
paramos, kuris davė pelno 
$16.60. Kuopa darbavosi už pa- 
liuosavimą Earl Browder iš ka
lėjimo. Kuopa prisidėjo su au
komis dėl Ispanijos kovotojų 
su $2.25, thibogi parsitraukė 
knygelių platinimui už $T.5O. 
Kuopoje veikla vidutinė. Ižde 
randasi $16.02.

39-tos kuopos raportas: na
rių už šiuo^ metus pasimokėju
sių turi 40. Buvo surengta vie
nos prakalbos, o prie kitų yra 
rengiamasi. Aukauta šiems rei
kalams : $2.00 dėl “Vilnies” 
Bazaro, $1.0(1 dol. dėl Ispanijos 
kovotojų ir nuošaliai šiam tiks
lui buvo surinkta $19.25, pa
siųsta $20.07. Vasaros laiku 
keli susirinkimai nebuvo laiky
ta, dabar laikomi, kuopoje vei
kla vidutinė, kuopos ižde ran
dasi $6.21.

43 kuopos raportas: narių 
turėjome 27-nis senus ir gauta 
naujų 8-ni, dabar viso 35. Pa- 
simokėję visi už šiuos metus. 
Susirinkimai laikomi. Buvo su
rengta vienos prakalbos, o prie 
kitų yra rengiamasi. Buvo su
rengta du parengimai, kurie 
davė pelno $49.34. Išaukauta: 
pasveikinimas “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimui $4, Sovietų 
medikalei pagelbai $30, parti
jos reikalams $7 ir Ispanijos 
kovotojams ant blankos surink
ta $7. Knygų parduota už $4. 
Kuopos ižde randasi $12.99, 
kuopoje veikla vidutinė.

Forest City kuopos rapor
tas buvo raštiškas. Kuopoje 
narių randasi 18-ka. Kaip tar
pe ūkininkų, kuopoje veikla 
silpnoka, šiuom sykiu yra ren
giamasi prie prakalbų*.

Visų kuopų raportai priim
ti. Kitos kuopos neprisiuntė 
nei delegatų, nei raportų.

4. ; Laiškas nuo LLD Centro 
pirmininko šiai konferencijai 
buvo skaitytas ir priimtas.

5. Buvo raportuota, kad šia
me apskrityj kuopose duoklės 
į Centrą veik laiku buvo pasi- 
mokėta.

Nebaigti Reikalai
Nebaigtuose reikaluose buvo 

raportuota, kad dar pilnai nė
ra sutvarkyta įplaukos, kiek 
jųjų bus, nuo -buvusio koncer
to, kurį apskritys buvo suren
gęs.

muzikantai patarnavo be mo
kesčio.

2. Nutarta, kad kuopos, ku
rios rengia’ prakalbas dėl drau
go A. Bimbos, šiame apskrityj 
pasimokėtų pačios visus iškaš- 
čius, kokią tik susidarys.

3. Nutarta, kad visuose šio 
apskričio parengimuose būtų 
stengiamasi sukelt finansinės 
paramos Amerikos Raudona
jam Kryžiui dėl Sovietų medi- 
kalės pagelbos.

4. Nutarta, kad visos kuopos 
būtų raginamos, prašomos su- 
rengt kokį parengimėlį Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir So
vietų medikalei pagelbaį.

5. Plačiai kalbėta apie LLD 
12-to Apskričio knygas, kurios 
jau pilnos prirašytos. Nutarta 
jas visas surinkt ir perduot ap
skričio iždininkui, kad" būtų 
laikoma pas jį.

6. Nutarta, Jtad kuopose bū
tų surengta paskaitos LW rei
kalais, taipogi atgaivint tas 
.kuopas, kurios jau nustojo gy
vavę. n

7. Apkalbant mūsų literatūrą 
ir spaudą, likosi labai užgirtas 
dabartinis josios stovis. 'Rezo
liucija buvo skaityta ir likosi 
priiiįita su užgyrimu.

8. - Nutarta visas bilas išmo
kėti.

9. Nutarta paaukaut iš aps
kričio iždo $5 dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir del So
vietų medikalės pagelbos.

10. Nutarta pusmetinę kon
ferenciją laikyt Wilkes-Barre, 
Pa.

11. Apskričio komitetas ki
tiems metams išrinkta iš 7-nių 
narių, ir 3 alternatai.

Konferencija baigėsi 4:30 v. 
vakare.

kios žiemos perleidimo, pava
sario giedrią dieną išėjus į lau
ką pažvelgti, kaip gamta ke
liasi iš mirtino apsnūdimo! 
Taip buvo mums linksma šia
me susirinkime dalyvauti, atsi
kėlus po 8 mėnesių merdėjimo 
ir pasisakyti, kad vėl visi sto
sim prie energingo kultūrinio 
darbo, be tingėjimo, su pašau
kimu, kiek spėkos neš !

Tiesa, jau mes Čia neturė
jom susirinkusių jaunuolių su 
elektrikine sparta. Buvo abie
jų lyčių po lygiai, gyvenančių

kultūrinį proto tobulinimui 
darbą pasibrėžėm su visa 
energija dirbti, kiek mums 
spėkos tarnaus!

Ir štai vienas svarbus dar
bas jau atliktas. Kuopa iš sa
vo iždo paskyrė $5 pasveikini
mui Sovietų Sąjungos 25 metų 
sukakties, arba raudonarmie
čiams medikalei paramai. L. 
M. Kultūros Kliubas tą patį 
padarė su $5. Moterų Kultū
ros Kliubas ant toliau negalėjo 
pasilaikyti. Jaunesnių radosi 

(Pabaiga 5-tame pusi.)

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicago* 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 820. Kaina gi.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
Visuomenės Veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms 1 Šią laisvą Šalį, prasideda kova Švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

Konferencijos raštininkas,
J. T. V.

Newark, N. J.
Mūsų gerų draugų Jurgio ir 

Katrinos Žukauskų iš E. Oran
ge, N. J. (Newarko priemies
tis), sūnus Robertas rašo tė
vams, kad jis jaučiasi gerai. 
Labai užimtas mokykla ir lap
kričio pabaigoj gaus diplomą 
nuo Bombardier mokyklos.

Jis mano svečiuotis pas tė
vus sausio ar vasario mėnesį. 
Robertas randasi Texas valsti
joj ir jau apie 6 mėnesius kai 
matėsi su tėvais ir draugais.

Pvt. Bob Žukauskas
Civiliame gyvenime, Rober

tas buvo veiklus narys Sietyno 
Choro ir LDS jaunuolių kuo
pos. Jo motina, drg. Žukaus
kienė; taipgi pažįstama mūsų 
skaitytojams kaipo “Laisvės” 
vajininkė, kuri šiame vajuje 
puikiai darbuojasi.

Linkime-Robertui geros klo
ties ir neužilgo pasimatyt su 
tėveliais ir draugais.

Rep.

Minersville, Pa.
I

Nauji Sumanymai
1. Nutarta paprašyt draugą 

M. Kalauską, kad jis atitaisytų 
savo klaidukę, kuri gal netiks
liai įvyko jojo rašinėlyj apie 
buvusį koncertą, <kųr sakoma, 
kad programos pildytojai .•* ir

Lapkričio 22 d. pavyko su
šaukti susirinkimas ALDLD 14 
kuopos po gilaus apsnūdimo 
per 8 mėnesius, sekr. drg. O. 
Shemberįenės. name. Susirinki
mas buvo gyvas, linksmas savo 
naudingaisaptarimais' bėgąu-

English - Lithuanian 
Self ■ Instructor

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

PARASfi DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina (1.50.

• • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • ••

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LcVANDA—LEVANDAUSKA8
800 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lie t avi į Kultūros Priešai

PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki Šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 16c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAšfi DR. J. J. KA6KIAUČIUS ’

Kiekvienas žmogus privalo Šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimą! ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgs kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

ši knyga dubda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje. - 1

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.
• ....

“Laisves” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn,N. Y.
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AMERIKOS LAKŪNAI ATAKAVO JAPONUS
AITU SALOJ IR NUSKANDINO J(I LAIVĄ

< A
• l -ij- -..I.u- ■ .. . ........................

Amerikos Oficialiai Pranešimai

L A I S VU ♦ Penktas! puslapi!

WASHINGTON, lapkr. 29.—Jungtinių Valstijų lai
vyno departmento pranešimas 205:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS:
Lapkr. 26 d. Amerikos armijos Lekiančiosios Tvir

tovės atakavo nedidelį japonų prekinį laivą ties Attu 
sala (vakariniuose Aleutuose). Trimis bombomis buvo 
padegtas tas laivas, kuris po to atrodė skęstąs. Armi
jos' lėktuvai kovotojai, lydėjusieji Lekiančiąsias Tvir
toves, apšaudė priešorl'aivinius japonų įrengimus toje 
saloje. Amerikiečiai neprarado nė vieno lėktuvo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS .'
Lapkr.. 28. — Jungtinių Valstijų jėgos Guadalcanal 

saloje darė nedidelius žvalgybos veiksmus, stiprinda
mos savo pozicijas.

Jungtinių Valstijų orlaiviai naktį atakavo japonų 
laivus Munda Įlankos srityje New Georgia salose.

Paskutinėmis dienomis buvo pastebėta nedideli japo
nų veiksmai Munda Įlankos srityje. Japonų kariniai 
laivai-naikintuvai bombardavo tenaitinių gyventojų 
kaimus vakarinėse New Georgia grupės salose.

■* r

Susidūrimai tarp Pran
cūzu ir Vokiečiu

Berne. — Pranešama, jog 
kareivinėse įvyko susidūri
mų tarp nacių ir francūzų, 
kuomet naciai ardė Vichy 
Franci j os armiją, siųsdami 
karius namo.

Suprantama, kad hitleri
ninkai varys paleistus fran
cūzų karius į Ašies frontus 
prieš Jungtines Tautas, o 
tuos, kurie nesutiks, tai 
grūs į verstinus darbus Vo
kietijoj.

300,000 Naciu Kariu 
Sugužėjo j Italiją

< ; ‘ • t

■................... ....... ; '*■ :

Turkija. — Pranešimai, 
gauti iš Italijos, teigia, jog 
praeitą savaitę vokiečiai su
varė Italijon daugiau kaip 
300 tūkstančių smarkiau
sios savo kariuomenės.

Hitlerininkai Kaltina 
Net Darlaną

/

Nacių valdomas Pary
žiaus radijas kaltino net P. 
Darlaną, iki šiol buvusį 
faktiną Vichy Franci jos 
diktatorių, kad, girdi, tai 
per jo “abejutišką politiką” 
francūzai jūreiviai galėję 
sunaikint Franci jos karo 
laivus, stovėjusius Toulono 
uoste (kuriuos vokiečiai 
rengėsi užgrobti).

vimo. Pardavėm 153 tikietus> 
Padėjo parduot šios, drauges ir 
draugai: L. Žemaitiėnė pardavė 
25, K. Miller 15, A. Tatorėlis 
10, A. J. Laurin 7,, W. Bra
zauskas 5, Aksamaitis 1. Ačiū 
draugėms ir draugams už pa- 
gelbą, o kitiems už pirkimą ti
kietų. Liks pelno iš minėto pa
rengimo virš tūkstančio dole
rių ir visi eis Rusijos medika- 
lei pagelbai. M.

Minersville, Pa.
Libijoj anglai vis tolyn 

veja nacius linkui EI Ag- 
heilos.

šiaur. Afrika. — Vokie
čiai ir italai orlaiviais įsi- 
gabena daugiau pastiprini^ 
mų į Tunisiją.

London. — Anglai nus
kandino vieną didelį japonų 
laivą užpuoliką Indijos 
Vandenyne.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
mylinčių sabotažą, senukės 
pametė, kurios jau neturi ga
nėtinai spėkų vįenos, atskirai 
veikti dėl sukėlimo kapitalo 
būtiniems reikalams paremt 
surengiant parengimus. Todėl 
buvusį turtą, koks pas jas ra
dosi, ir asmeniškai nusitarė 
nuo savęs dapildyti iki $5 ir 
paaukavo pasveikinimui. O 
pačios bendrai veiks su ALD 
LD kuopa sulig jų spėkų tvir
tumo.

Sovietų Kariuomenė per 10 Dienų Užmušė 
100,000 Fašistų ir Suėmė 66,000

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

pirmyn 300 iki 400 jardų, šimtai nukautų priešų liko 
mūšio lauke.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė atrėmė visas priešų kontr-atakas ir nukovė 1,400 
jų kareivių ir oficierių; sunaikino 13 jų kanuolių ir 
90 trokų ir suėmė daug priešų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
toliau žygiavo pirmyn ir užėmė dar kelias apgyventas 
vietas. Kitame sektoriuje mūsų kovotojai atmušė įnir
tusias hitlerininkų atakas. Per dieną buvo nušluota 
daugiau kaip 1,000 priešų kareivių ir oficierių ir su- 
nakinta 18 jų tankų, 20 kanuolių, daug mortirų, 48 
kulkasvaidžiai ir daugelis žemėje aptvirtintų punk
tų. Sovietinė kavalerija įkandžiai vejasi besitraukian
čius atgal hitlerininkus.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė ir toliau va
ro ofensyvą ir užėmė kelias apgyventas vietas. Vokie
čiai atkakliai priešinasi ir kartotinai kontr-atakuoja. 
Per dieną jie su pėstininkais metė į mūšį ir 50 tankų. 
Sovietiniai kovotojai atrėmė jų atakas ir sunaikino 20 
tankų. Priešai prarado virš 900 kareivių ir oficierių 
ir pasitraukė atgal.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse mūsų kariuomenė štur
mu užėmė vieną aptvirtintą aukštumą, ant kurios bu
vo pristatyta daug cementinių fortukų.

Lapkr. 29 d. sovietiniai lėktuvai įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužalojo 20 vokiečių tankų ir 100 tro
kų su kariais ir reikmenimis, susprogdino 10 amunici
jos sandėlių, nutildė šešias baterijas kanuolių ir iš
vaikė, dalinai sunaikinant, penkis batalionus priešų pės
tininkų.

Nukirsta 3 Geležinkeliai 
Naciam Centr. Fronte
Maskva, lapkr. 30. —So

vietinės jėgos nukirto na
ciam tris geležinkelio lini
jas centraliniame fronte 
tarp Maskvos-Rževo, Kali
nino, Leningrado ir Veliki- 
je Lūki, 90 mylių nuo Lat
vijos sienos.

“Pergalingi rusai sako: 
‘Vokiečių armija susidurs 
su juodžiausiu momentu iš 
visų, kuriuos tik ji pergy
veno nuo savo įsiveržimo 
Rusijon iki šiol’ ”, kaip pra
neša Upitąd sPress. ,

MASKVA, lapkr. 29. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas sako:

Šiaurinėje Stalingrado dalyje didelės priešų pėsti
ninkų jėgos atakavo mūsų pozicijas. Sovietiniai kovoto
jai atmetė hitlerininkus atgal į pirmiau buvusias jų 
pozicijas, nušluodami 450 priešų kareivių ir oficierių.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuome
nė, nugalėdama fašistų pasipriešinimus, atmušdama 
jų kontr-atakas, ir toliau žygiavo pirmyn. Viename 
sektoriuje mūsų kovotojai vakar užmušė apie' 1,500

< priešų kareivių ir oficierių.
Buvo pagrobta 66 vokiečių kanuolės, du orlaiviai 

veikiančioje tvarkoje, 200 trokų su kariniais reikmeni
mis, septyni tankai, šeši traktoriai, du amunicijos san
dėliai, 88 gazolino sandėliai ir kt.

Kitame sektoriuje mūsų kariai per žiaurias kauty
nes užėmė vieną apgyventą vietą. Ties viena apgyven
ta vieta ir jos gatvėse buvo suskaityta 800 užmuštų 
priešų. 11 vokiečių tankų tapo išmušta iš veikimo bei 
pagrobta. . ; • ■ ® I

Sovietiniai lakūnai per kautynes ore ir pačiose prie
šų stovyklose arti Stalingrado sunaikino 12 vokiečių 
kovos lėktuvų, šešis bombanešius ir 46 transporto or
laivius. Viso per dieną ir naktį buvo sunaikinta 64 
vokiečių lėktuvai.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
tęsė ofensyvą ir užėmė kelias apgyventas vietas. Vie
nas mūsų kariuomenės dalinys sunaikino 700 hitlerinin
kų.

Centraliniame fronte Sovietų kariuomenė, nugalėda
ma atkaklius vokiečių pasipriešinimus ir atremdama 
įniršusias Jų kontr-atakas, vis platino ir gilino spragas, 
pralaužtas priešų fronte.

Viename sektoriuje sovietiniai kovotojai, besigrum- 
dami pirmyn, sunaikino 57 priešų aptvirtintus pavie-

< nius apkasus ir fortukus, šešis tankus, 10 kanuolių, 90 
kulkasvaidžių, 20 mortirų ir vieną amunicijos sandėlį.

Volchovo fronte sovietiniai lakūnai sunaikino 12 
priešų lėktuvų pačioje jų stovykloje.

TIKIMASI, JOG KITI 
FRANC. LAIVAI PEREIS

Į TALKININKŲ PUSĘ

Dakare stovi vienas Fran
ci jos karo didlaivis, 3 šar
vuotlaiviai, nedidelis lėk- 
tuvlaivis, 3 naikintuvai ir 8 
iki 12 submarinų; Aleksan
drijoj, Egipte, karo didlai
vis ir 4 naikintuvai, o Mar
tinique salos uoste lėktuv- 
laivis Bearn ir du šarvuot
laiviai.

Tikimasi, kad gal šie 
francūzų laivai pereis į tal
kininkų pusę.

Amerikos didieji bomba- 
nešiai atmušė jau penktą 
japonų bandymą iškelti sa
viškiams pastiprinimų į sa- 
lą Naująją Guineją.

Jugoslavijos partizanai iš
valė vokiečius laukan iš 
Bosnijos geležies kasyklų. 
Partizanai suėmė daug vo
kiečių, o tarp jų ir vieną 
pulkininką ir kapitoną.

Anglai ruošiasi šturmuot 
vokiečių pozicijas EI Ag- 
leilo srityje, Libijoje.

Chungking. — Amerikos 
orlaiviai padegė japonų 
Hankow prieplaukų įrengi
mus ir karinį laivą Chini- • • JOJ.

Anglų ir amerikiečių ka
nuolės bombarduoja fašis
tus Tunise ir Bizertėje, Tu- 
nisijoje.

Binghamton, N. Y.
1    ■,, ■

Aukos Priešfašistiniams
. Kovotojams’)' p •.

Priešfąšistinių K o v o t ojų 
Gelbėjimo Komitetui pasiun
čiu $10 aukų, kurias surinkau 
ant blankos. Aukavo sekami:

D. Greze $2. Po $1 : V. Gai- 
dis, K. Voicek, A. Svirplis, H. 
Blinkevitienė ir J. Barman. 
Po 50c.: Iz. Vežis, V. Kamins
kienė ir H. žukienė. Po 25c.: 
M. Bekerienė ir R. Johnston.

Ačiū visiems /aukavusiems.
H. Žukienė.

Hartford, Conn.
Spalių 31 dieną vakare įvy

ko rodymas judžio “This Is 
the Enemy’’ Bushnell Memorial 
Hall. Judis buvo gražus ir įdo
mus; parodė, kaip Sovietų žmo
nės pagauna jų priešus ir ar
dytojus jų turto. Bet buvo la
bai trumpas. Buvo geri kalbė
tojai. Labai gražiai ir įdomiai 
kalbėjo Kap. S. N. Kournakoff. 
Jis yra labai puikus kalbėtojas.

žmonių buvo pusėtinai su
sirinkę, bet jeigu būtų ’buvę 
kitam vakare, būtų buvę daug 
daugiau, nes subatoj neparan
ku.

Lietuvių Moterų Kliubas tu
rėjo paėmęs tikietų dėl parda-

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

P. Bečis, Great Neck, N. Y. .. 714 
Žirgulis, Rochester, N. Y....  680

J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 646
V. J. Stankus, Easton, Pa........ §12
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J...................  561
Baltimorčs Vajininkai ..............  525
Geo • Shimaitis, Montello, Mass. 507
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 460
J. Grybas, Norwood, Mass. ..... 456
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y..................  444
Deda Vindas, Gibbstown, N. J. 432
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 333
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 322
J. Burba, So. Boston, Mass. .. ... 315
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.......................... 275
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 251
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 245
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 228
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 223
J. Striška, Sudbury, Canada .... 210
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 204
J. Gavėnavičius, So. Boston......  202
P. Šlekaitis, Scranton, Pa....... 201
M. Urba, Easton, Pa............ 188
A. Totorėlis, Hartford, Conn.... 168
A. Marshall, Torrington, Conn. 154
V. J. Stankevičius-, Wilkes-Barre 144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144
A. Kupstas,. E. St. Louis, Ui....132

Tąigi, iš aukščiau minėtų 
pasekmių susirinkimas buvo 
džiuginantis. Bet vienas daly
kas man neaiškus, kodėl neda
lyvavo susirinkime ALDLD 
JX-to Apskričio sekretorė ? 
Juk ji priklauso, prie mūsų 
kuopos. Mes norėjom išgirsti 
iš jos, kodėl neįvyko konferen
cija 9 Apskričio Minersvillėj ? 
Visi gerai žinome, kad ji buvo 
čia nutarta laikyti.

Kitas dalykas, mūs kuopos 
knygose stovi vardai d.d. Gra
bausko iš Frakville ir Jurko- 
nio iš Kulpmonto. Jie per ap
skričio sekretorę mokėdavo 
savo duokles. Tad mes,norėtų-, 
me žinoti, kaip jų reikalai sto
vi? Arbą priduękite .jų antra-’ 
šus kuopos sekretoriams, tai 
pies patys užklausime, ar. jie 
norės priklausyta prie mūsų 
kuopos?'

Taigi iš visko galima spręs
ti, kad ateinantis susirinkimas 
bus pasekmingesnis; turėsime 
prašalint ir tą gąsdinimą ne- 
piliečių narių iš lauko, kad 
būk negali priklausyti prie 
kultūrinės organizacijos.

J. Ramanauskas.

SVEIKATA—TURTAS
Neteku# sveikatos, nemiela nei 

gyventi. Turtuolis atsižada ir turtų, 
kad tik būt Sveiku. Broli ir Sese, 
jeigu tu jvertirti sveikatą ir ją bran
gini, Ui prižiūrėk ją. Jausdamas 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, 
rankų, kojų gėlimą, nikstelėjimą, 
nuovargį, šaltį, rankų-ko jų 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 (> a 1 ing^i 
Mostis tūkstančiams pagelbėjo, pa
gelbės ir tamstai.. GARANTUOJA^, 
kad, pavartojus kelis sykius, aplan
kysi palengvinimą ar pinigus grąį« 
žihartV. .■

Kaina: 1 ouncas—75c. 4 ouncai— 
46 ptipcų—$5.00.

Aplaikojn šimtus laiškų su padi- 
kavonėmiš iš skirtingų ’pasaulio 
kraštų, kuriems pagelbėjo. Klauskite 
visada taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostj ir 
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 Mostj. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT OO^ 
HARTFORD, CONN.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Tapkite Piliečiais
Nauja labai naudinga 

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

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

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Kome 
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

I ★ LIETUVIŠKAS ★ g

TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE) g 
c Rheingold Extra Dry Alus ;į 
S Didelis pasirinkimas visokių *

Vynų ir Degtinės
{ Importuotų ir Vietinių J J
S Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

I JUOZAS ZEIDAT |
S Savininkas S
g 411 Grand St. Brooklyn |

: MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
• Gražiai Įrengta Susiejimams 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. 
Atskiras kambaryj 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki Yėlai.

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

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

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurio savo namuos 
turite Oil Burners, Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Rakandui Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai

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

Mass.......................    104
A. Venskevičienė, Cambridge, 

Mass.  ... .......... ........... 96
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass. 94
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. ..... 92
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Zvingilas, So. Boston, Mass. 84
J. Simutis. Nashua, N. H. ........ 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pą. ...... 72 
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72 
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. .. 64 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... ' 58
Grand Rapids, Vajiųiąkaį ......... 56
M. SlekienėĮ Gardner, Mąss...... 48
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
D. M. Solomskas. Brooklyn, N.Y. 36 
P. šolomskas, Brooklyn, N. Y. 34 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond BU, N.Y? 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y. ......... 24
P. jočlonis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, MaspetH, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Mašpeth, N. Y. ...... 24 
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23

“Laisvės” Adiuiigstradja,

t

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

fš senų padarau 
naujus paveiks- 

; lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 

Kamp. Broadway ir Stono Avo. 
prie Cliatthcey St., Broadway Lino 

TeL GLenmore 5-6191

r

DU J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboIdt 2-7904

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 7-8451

4'' ’
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Šostakovičiaus Muzi- Žymūs Visuomenininkai Siū
kos Programos lo Centralizuoti Ekonomiją

karą, penktadienio popietį ir ■ Draugijos redaktorių sušauk-

Šostakovičiaus Sept intoji 
Simfonija bus išpildyta Carne
gie Hali šio ketvirtadienio va-

dar tebesančia diskriminacija 
Pavyzdžiui jis

* . ‘V -■ U'-

2
Antrad.,’ Gruodžio 1, 194Ž ... . ......   •---- 1 1 , *’ •į"* ii'-A

į

NoHYorkik'Z^/W^7iiiio\

šeštadienio vakarą. Ją persta-]tas visą dieną užsitęsęs posė- 
to Philharmoniška Orkestrą,! <lis, kuriame pateikė brandžiai 
vadovybėje Arturo Rodžius- paruoštas paskaitas - prelekci- 
kio. Septintoji Simfonija, kaip .ias eilė technologijos, ekono- 
žinia, buvo to paskilbusio mu- mijos, sociologijos, darbininkų 
ziko sukurta Leningrade lai- h- vyriausybės įstaigų eksper- 
ke to miesto apgulos naciais, tų.

Pagaliau Išveš Mieste 
Surinktą Laužą

Majoras LaGuardia praneša, 
kad jam pagaliau pavyko su
sitarti su vyriausybės įstaigo
mis išvežimui mieste surinkto 
metalo, kurio arti 31,000 tonų 
vis tebegulėjo mieste, vieton 
eiti į darbą karui laimėti.

“Skrepui” išvežti buvo susi
tarta su rytinės Pennsylvani- 
jos plieno fabrikais, bet jie 
paskiau atsisakė nuo susitari
mo. Dabar tos firmos turės 
reikalą su Metals Reserve Co.,

. , . ._ t ovaruiaikun yra dalimi federates vy- skubių
riausybės įstaigos—RFC.

Įstaiga prižiūrės visą meta
lo išvežimo į fabrikus darbą ir 
atmokės už pervežimą, o gau
tą pelną atiduos miesto civili
nių apsigynimo reikalams. 
Kaip greit tas darbas bus 
baigtas, sunku pasakyti. Jeigu 
darbas neis sparčiau, kaip 
ėjo iki šiol, imsią 15 ar 16 sa
vaičių pabaigti išvežti.

Visko Užteks, Jeigu 
Dalysimes Lygiai

tų.
šio įdomaus susirinkimo 

publiką sudarė keli šimtai 
[švietėjų, pilietinių, darbinin
kiškų ir kitų organizacijų va
dų ir veikėjų.

Apie žmogaus pajėgos ka
rui mobilizavimo problemas 
sesijai pirmininkavo profeso
rius Henry Pratt Fairchild) 
sociologijos department© vir
šininkas New Yorko Universi
tete. Joje kalbėjo prof. Jo
seph Needham, Dr. Harry 
Grundfest, prof. Mildred Faii*- 
child, visi atsakomingi vadai 
žymių mokslo bei mokslininkų 
įstaigų, taipgi Lucile Bucha
nan, John Beecher ir J. J. Jo
seph iš vyriausybės įstaigų.

Svarbiausių karo ekonomi
ni problemų sesijai 

pirmininkavo prof. Walter 
Rautenstrauch, Columbia Uni
versiteto inžinierijos depart
ment© vršininkas. Sesijos kal
bėtojuose buvo* Earl Browder, 
prof. Paul Sweezy ir Lyle 
Dowling iš Elektristų, Radijo 
ir Mašinistų Unijos.

Sesijai apie darbininkų ir 
samdytojų santikius vadovavo 
Dr. Bernhard J. Stern iš Co
lumbia Universiteto. Kalbėjo 
prof. J. Raymond Walsh, di
rektorius CIO ekonominės di
vizijos, Jessie Freidin iš Karo 
Darbo Tarybos, Julius Emspak 
iš elektristų unijos ir Charles 
Collins iš viešbučių darbininkų 
unijos,

Browderis savo kalboj pa
reiškė, kad šalies ir visų žmo-

Savaitinėj radijo kalboj į 
miesto gyventojus majoras La 
Guardija pereitą sekmadienį 
vėl atsišaukė kooperuoti varto
jime produktų. Jis sakė, kad į nių gerovei yra reikalinga cen-
ir sviesto ir mėsos mūsų šalyje tralizuota kontrolė karui 
yra pakankamai visiems, jei- produkcijos. Jis sakė, kad to 
gu tjk bus vengiama eikvoji-1 reikalingumas jau yra dauge- 
mo ir sugrobimo vieniems, kad lio suprastas, tik dar nevyki- 
neliktų kitiems.

Sugrobimas trūkstamų reik
menų, sakė jis, tik apsunkina 
padėtį visiems. Jis prašė visų 
skalsiai vartoti sviestą, kuris 
numatoma padalinti netolimo
je ateityje. Taipgi prašė prisi
laikyti vartojimo mėsos ne 
daugiau pustrečio svaro .per 
savaitę. Mėsa kol kas nepada
linama.

Brooklyne du prekybininkai 
nubausti sumokėti po $50 kos- 
tumerkoms už perbrangiai pa
imtas kainas už nylon kojines. I

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų-moterių. 

tyrimo nereikalaujama, 
po antrašu: 173 Hudson 
York City, N. Y. (antros 
, (280-285)

Pa- 
Kreipkitės 
St., New 

lubos).

į namas ir kad nuo to vilkinimo 
pravesti karui gamybos cen
tralizaciją įvyksta daug neda- 
teklių mūsų produkcijoj karui.

Browderis taip pat griežtai 
pastatė klausimą civilinių kon
trolės karui 
darbininkų 
programoj, 
kalba sukėlė 
jimo šiame 
svarbių įstaigų vadų posėdyje 
rodė gausa jam statytų klausi
mų.

Už centralizuotą produkciją 
j griežtai • pasisakė ir prof, 
į Walsh.

Prof. Sweezy savo kalboj 
analizavo visokius produktų 
paskirstymo būdus—racioniza- 
ciją — išvengimui nupuldymo 
pinigų vertės (infliacijos). Jis 
sako, kad iki šiol bandytieji 
būdai nesiekia šaknies pačios

produkcijoj ir 
svarbią rolę toj 
Kad Browderio 
didelio susidomė- 

mokslo vyrų ir

Notice is hereby given that Crown j pamatin€s problemos. Jis sa- 
poration of 440 Watkins Street, in i J<e* kad reikia pradėti is pro- 
the Borough of Brooklyn, City and dukcijos pusės, taip pat nuro- 

• dinėjo būdus tų gaminių pa- 
civiliniams demo

kratiniu būdu.
Prof. Needham' ir Dr. 

Grundfest nurodinėjo, kad 
mokslo žmonės turi būti pilnai 
panaudoti gamybai karui, bet 

t būtinai savo mokslo ir techni- 
/wf*.sirio klma~ Jvyks trečiadienį, kos srityse. Stūmimą mokslo gruodžio 2 d., 7:30 v. " T 1 1

Piliečių Kliubo salėje, 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti ir • prof. Needham prilygino “var- 

specializuoto 
atkalimuj

poration of 440 Watkins Street, in Į

State of New York, has filed its ; 
trademark “CROWN” with the j .... 
Secretary of State of New York to■ dalinimui 
be used on non-alcoholic beverages 
of every description. (280-281)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti-

7:30 v. v. Liet. Am. I y , .
280 Union žmonių j nelavintų pareigas

pasimokėti mokestis, jei kurio atsi
likę. — Ch. Nečiunskas, Sekr.

(280-282)

kp. metinis balius įvyks 
gruodžio 12 d., 8 v. v. 
salėje, 419 Lorimer St.
LDS narius ir svečius

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus LDS 1 kp. susirinkimas 

Įvyks ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 
Laisvės” salėje. Bus rinki

mai naujos valdybos. Visi nariai da
lyvaukite.

LDS 1 
šeitadienį, 

įvės” 
Mame

nurodinėjo
Jungtinių

auti ir paremti kuopos dar- Į 
otę. — Kom. (281-283) ’

tojimui labai 
brangaus įrankio 
dėžės.”

Dr. Grundfest 
reikalą sujungti
Valstijų, Sovietų Sąjungos ir 
Britanijos mokslininkų pastan
gas bendriems siekiams už 
pergalę.

John Beecher, prezidento 
komiteto kovai prieš diskrimi
naciją atstovas, nusiskundė

Daug Kas Veikiama 
Rusijos Paramai

Jurgine Turėjo Gražy 
Dalią

Pereitą šeštadienį viešbuty
je Astor įvyko Mokslų ir prieš negrus.

suminėjo Birmingham, Alaba
ma, kur gyvena 175,000 neg
rų. Bet ten tik viena klasė 
įsteigta jiems lavinti pagalbi
ninkais prie bildingų statybos. 
J Mobile buvo importuota dar
bininkų net iš New Jersey, bet i 
tūkstančiai vietinių negrų pa-j 
siliko be darbo. Jis už tą pa
dėtį kaltino no darbininkus, 
bet industrijas.

Lucile Buchanan davė pana
šų paveikslą apie padėtį kai 
kuriose New Yorko miesto 
sekcijose. Ji sakė, kad Valsti
jos Komitetas Prieš Diskrimi
naciją surado, jog tik apie 1 
nuošimtis negrų randasi karo 
industrijose.

Prof. Mildred Fairchild aiš
kino įvairius būdus įtraukimui 
moterų į produkciją karui. Ji 
sakė, kad unijos turės tame 
suvaidinti svarbią rolę ir kad 
visuomenė privalo pagelbėti 
joms stoti industrijon įsteigi
mu kūdikiams priežiūros.

Emspak aštriai kritikavo 
nebuvimą, o kitur neveiklumą 
šapose samdytojų ir darbinin
kų prądukcijos komitetų. Ne
veiklumas, sakė jis, vyriausia 
paeina nuo nekooperatyviško 
samdytojų atsinešim©, bet 
daug kenkia ir nebuvimas vie
no bendro produkcijai planin
gumo.

Šv. Jurgio Draugystės 58-tas 
metinis balius, įvykęs lapkri
čio 28-tos vakarą, Grand Pa
radise salėse, kaip ir visada 
buvo smagus ir skaitlingas. 
.Tik kaipo pirmas karo laikų 
balius buvo biednesnis jauni
mu, kadangi gal- šimtai jurgic- 
čiams giminingo ir šiaip arti
mo, draugijos pramogas lan-

ir kiusio jaunimo jau randasi

Odų Darbininkų Unijos Ru
sijai Karo Pagalbos skyriaus 
ruošiamame užkandyje šio 
penktadienio pietų laiku, vieš
butyje McAlpin, 34th St.
Broadway, New Yorke, kalbės riuomenėje. Tačiau vistiek 
Nila Magidoff, N a t i o n a 1 buvo gražaus jaunimėlio 
Broadcasting Co. Maskvoj kiuose, kuriem grojo A. 
esančio korespondento žmona.

ka- 
dar 
šo- 
Pa-

vidžio dvi orkestros.
Matėsi ir apsukraus senimo, 

Gruodžo 5-tos vakarą, YM,kuris šokiuose dar lenkt,yniuo- 
CA patalpose, 1121 Bedford:ja su jaunimu, vienok didžiu- 
Ave., Brooklyne, įvyks įspū
dinga programa, rengiama 
vietinio talkininkams pagalbos 
komiteto. Programoj -bus pa- 
skilbę Almanac Singers, Josh 
White, ukrainų Radičevo šokė
jai ir choras.

ma vyresniųjų publikos matė
si prie stalų pasikalbėjimuose 
ir pasisvežiavime.

Rep.

Išvažiavę Valtimi Du 
Berniukai Prigėrė

nuo

Edward ir Donald Mulroo
ney, 12 metįų berniukai dvy
nai, 130-13 Inwood St., Jamai
ca, su savo draugu John Tip- 
ley, 14 metų, pereitą šeštadie
nį išvažiavo valtimi pasiirsty
ti Jamaica Įlankoj. Stipri vil
nis užstūmė jų valčiukę ant 
bangų suvarytos smiltinės sek
lumos apie už mylios 
kranto.

Nei vienam iš Mulrooney 
berniukų nemokant plaukti, 
vaikai ilgai šaukė ir švarkais 
mojavo pagalbos, bet nuo 
kranto niekas jų nelaimės ne
pastebėjo. Atėjus prietemai, 
šalčiui pradėjus spausti jau 
pavargusius ir menkai apsi
rengusius vaikus, jie susitarė 
bandyti perbristi, bet pasiekus 
gilesnį vandenį vyresnis liepęs 
nemokantiem plaukti dviem 
grįžti prie valties, o jis visomis 
pajėgomis prieš stiprias vilnis 
nuplaukęs krantan jieškoti pa
galbos. Bet jis tiek privargo, 
kad pasiekęs krantą krito be 
sąmonės ir tik apie 8 vai. atsi
peikėjęs susirado policistą ir 
pasiųsta pagalba likusių vaikų 
jieškoti, o šis nuvežta ligoni
nėn.

Vaikų tuomet nerado, jų 
kūnus sekamą dieną vilnis iš
plovė krantan prie Hamilton 
Beach.

“Mashenka” Pradėjo 
2-rą Savaitę

šią“Mashenka,” vėliausia 
šalį pasiekusi Sovietų filmą,, 
pradėjo antrą savaitę pereitą 
penktadienį, Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Tai yra meiliška karo 
laikų filmą. Jos vyriausi akto
riai, Valentina Karavajeva ir 
Mikolas Kuznecovas, pirmu 
kartu matomi amerikoniškai 
judžių publikai. Daugelis new- 
yorkiečių judžių kritikų laiko 
Karavajevą esant antrąja 
Luise Rainer.

Toje pat programoje rodo
ma Sovietų tautų šokių f esti- 
valas, mūšiai prie Dono ir 
Įos iš Sovietų karo frontų 
nios.

ki- 
ži-

z

Unija Kaltina Tranzi
to Tarybą

Savaitė
Rusijai Padėkų

kurias

Dailininkai yra pasiskyrę 
“Arts for Russia Week,” kuri 
minima pradedant lapkričio 
30-ta, baigiant gruodžio 6-ta. 
Mrs. Myron C. Taylor yra tos 
savaitės pirmininke, 
yra dalimi
Mėnesio” programų, 
rengia visas demokratiškas, 
karo laimėjimui pritariąs svie
tas, išskiriant pronacius, tame 
skaičiuje ir lietuviškus, kurie 
remiančius Sovietų didvyriškas 
kovas prieš fašizmą tebepra- 
vardžiuoja “surusintais lietu
viais.”

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, pereitą šeštadienį sa
vo pareiškimo įkaitino miestą- 
vą Transportacijos Tarybą 
trukdyme karo pastangoms at
sisakymu priimt unijos pasiū
lymų, kuriais, sako unija, bū
tų taupoma žmogaus darbo 
pajėga ir medžiagos. Unija sa
ko, kad 
toriškai 
ni jomis

Taryba elgiasi dikta- 
su mieste 
ir 32,000

tranzito Ii-, 
larbininkų.

Per tą savaitę menininkai 
turės eilę dailės kūrinių paro
dų, muzikališkų programų ir 
pasilinksminimo vakarų bei 
prelekcijų, o pačiu vyriausiu 
veiksniu bus Charles Chapli- 
nui pagerbti ruošiamas ban- 
kietas viešbutyje Pennsylvania 
gruodžio 3-čios vakarą, nuo 
kurio pelnas ir jame sukelsi- 
mos aukos skiriamos Rusijos] 
Karo Pagalbai. 1

Virš $15,000 buvo sukelta ir 
kiti 15 tūkstančių dolerių bu
vo pasižadėta sukelti maliorių 
ir gretimų industrijų pokilyje, 
neseniai įvykusiame viešbutyje 
Commodore, New Yorke.

čia tik trumpai priminta 
veiksniai stambiausių, žymiau
sių miesto organizacijų ir įstai
gų. šimtai organizacijų kuopų 
ir kliubų bei atskirų unijų lo
kalų turi pramogas ir progra
mas Rusijos Karo Pagalbai 
per visą šį “Rusijai Padėkų 
Mėnesį.” Visų negalima nei 
sužymėti, nei sužinoti.

Svarbiausiu, viso miesto ska
le ruošiamu veiksniu bus masi
nis mitingas Madison Square 
Garden e, gruodžio 14tą.

Mrs.
Seneca 
dimo 
skersai
Avė. ir Whipple St.

M. Korman, 65 m., 705 
Avė., mirė nuo sužei- 
automobiliumi einant 
gatvę prie Throop

0FICIAL1S LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoš. unija fiapoj 

Telef.: GR. 7-7553 
nP'rnniTP. I 2539 Woodward Avenue DEI ROUE. | 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Aktorius Mokinasi 
Mechaniku

žymus amerikietis filmų ak
torius Edward G. Robinson, 
ką tik sugrįžęs iš Anglijos, per 
savaitę mokinsęsis mechanikų 
mokykloj nituoti, užlydinti ge
ležis. Jam tos specialybės rei
kėsią jo rolėj filmoje “Nai- 

Ikintojas,” kurią gamina Co- 
! lumbia judžių firma.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8G22

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

L 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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberlal

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Moterys Paruošiamos Mezgėją Vakarėlis 
Nukeltas į 8-tą

Laisvėj jau buvo minėta, 
kad gruodžio 1-mą mezgėjos 
rengia vakarėlį susipažinimui 
tarpusavyje, su kitatautėmis 
kurios bendradarbiauja su lie
tuvėmis, ir su rėmėjomis. Dėl 
tūlų kliūčių tas vakarėlis nu
keliama iš 1-mps į 8-tą gruo 
džio (Dec.).

Karo Darbams
Laike pirmojo pasaulinio 

karo Brooklyn© YMCA Ama
tų Mokykla pralavino desėt- 
kus moterų vairuoti ambulan-

Jas taip pat pramok i no 
mažąsias pataisas atsi- 
mašinos .sustojimo ant

moterys gerai atsižymė-

sus. 
atlikti 
tikime 
kelio.

Tos
jo gabendamos sužeistus ka
rius iš mūšio lauko Franci jo j.

šiandieną Brook lyno Y MCA 
Amatų Mokykla, veikianti 
prie Bedford skyriaus, lavina 
moteris savo mašinšapėse ir 
draftavimo kambariuose dar
bui namų fronte, gaminti karo 
įrankius mūsų toli esančioms! 
karo linijoms.

Komisija.

New Yorke sudaroma h 
mechanikų armijai įrankių pa
taisų būrys, kuris bus siunčia
mas į frontą su kariaujančio
mis armijomis, tik ne kariauti,

■ bet taisyti įrankius.

Aktoriai Darbuosis Nere- i 
gill Paramai

Specialiame i š p a rdavime | 
per neregius pagamintų viso
kių daiktų šį antradienį, gruo
džio 1-mą, dalyvaus eilė žy
mių aktorių. Jie dirbs parda
vėjais. Noras pamatyti akto-! 
rius, gauti jų autografų be į 
abejo sutrauks naujų pirkėjų. 
Išpardavimas eina 608 Fifth 
Ave., New Yorke. Išstatyta 
1,500 neregių gaminiai.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

- ------ - - - --------------n~-----------g---------a—g ------- *- -g------- ----------------------a--------------------^ **

NOTARY
PUBLIC

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

■%

&

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.

tf f? /
f

3

4

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Staj Geriausias Alus Brooklyne

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
SĄ-įŠĄpSį:

'J

: ROBERT UPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VtM-THIN’ RAMONA VlRI-THIht* AAFIl*-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00472.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00473.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00474.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00475.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00476.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00477.pdf (p.6)

