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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Jau prasideda pi 
už žiemines šventes, Kalėdas, 
Naujus Metus. Jau kertamos j 
jaunos eglaitės kalėdiniam pa- No. 286 
sipuošimui. Visokių džiuguliu-Į 
kų dirbėjai garsina savo tavo-į 
rus.

(Jai tas ir gerai. Gal tos 
šventės ir turi būti visiems į 
linksmos.

Bot ar nebūtų goriau, kad 
vietoj pirkimo tų visokių dzin
guliukų, tie pinigai būtų pra-: 
leisti nupirkimui dovanų mūsų 
kariams arba pirkimui karo 
štampų ir bonų ? Gal nors pu
siau reikėtų padalinti: pusę 
dzinguliukams ir eglaitėms, o 
pusę karo reikalams.
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IRAUD. ARMIJA Al’METE 
NACIUS DAR 10 MYLIŲ 
ATGAL DONO FRONTE

J. Paleckio Kalba Lietuviškiem 
Raud. Armijos Pulkams dėlei 
Ordinų ir Medalių Ją Kariam

Maskva, gruod. 6. — So
vietų kariuomenė pergrūdo 

; vokiečius trijose vietose iš 
•l rytinių Dono upės krantų į 

. vakarinius, pietvakariuose 
! nuo Stalingrado, ir nuvijo 
priešus bent 10 mylių atgal. 
Visose tose vietose raudon

ai armiečiai nutiesė sau tiltus 
(skersai upės. O nacių ko- 
! mauda buvo įsakius vokie-

Reikia daryti skirtumas tar
pe žmonių ir valdonų. Būtų 
klaida už visus Hitlerio gric
inis lygiai kaltinti visus Vokie-i 
tijos žmones ir siųsti pragaran, i 

Bet negalima nieko nesaky
ti ir apie Vokietijos žmones, 
apie visą tautą. Ilgais amžiais 1 *’ 
tie žmonės buvo žvėriškų, ka-j 
nibališkų valdonų įrankis plėš-: 
ti ir kankinti kitus žmones irčiam žūt-būt išlaikyt savo 
tautas. I rankose rytinius krantus

--------  Dono upės alkūnės toje sri-
Kryžiaus karų gadynėje vi- tyje. 

sur siautė vokiečiai. Amerikos j 
revoliuciją malšinti pribuvo 
vokiečiai. T* ” ~ 
karą pagimdė Vokietija. Da-1 
bar ta pati Vokietija sukūrė i 
antrą pasaulinį gaisrą.

“Visi priešų bandymai at- 
malšinti pribuvo griebt prarastas pozicijas 
Pirmąjį Pasaulinį ; pjetu vakarus nuo Stalin

igrado tapo išdaužyti, ir so- 
| vietiniai kovotojai užmušė 
apie 800 nacių kareivių ir 

Kur galas? Argi galima vi- oficierių ir sunaikino 31-ną 
sai nekritikuoti visos vokiečiu I kanuolę, 11 mortiru ir 27 
tautos? Argi ji neneša jokiosj kulkasvaidžius, 
atsakomybės prieš visą žmoni
ją už tas visas baisias savo; 
kriminališkų valdonų nuodė
mes ?

Tos liūdnos mintys 
žmonių galvose. N< 
prieš vokiškus valdovus, 
kanibališkus hitlerininkus, na- 
turališkai pradeda skleistis 
prieš vokiečius abelnai. Tai, 
žinoma, nėra sveikintinas apsi
reiškimas. Bet ir sulaikyti jo 
negalima.

Tėvas ir motina, kurio my
limas sūnus krito Afrikoje ar 
Europoje nuo vokiškos kulkos, 
negreitai pamirš visą vokiečių 
tautą.

Anglijos lordai tikrai meš
kiškai tarnauja Jungtinėms 
Tautoms šiame istoriniame 
konflikte. Jie garsiai tebesap
nuoja apie anglų imperijos di
dybę ir nepaliečiamybę. Kai 
kurie iš jų dar tikisi daugiau 
kolonijų ir turtų po šio karo.

Taip užgiedojo lordas Vis
count Cranborne, buvęs Ang
lijos kolonijų sekretorius. Jis 
sako:

“Britanijos kolonijale impe
rija neina prie galo; tas dar
bas, kurį mes turime 
tėra pradžia.”

Matyt, po šio karo 
mylintiems žmonėms 
lengva susikalbėti su 
Anglijos lordais. Jie
savo, jie reikalaus naujų privi
legijų ir progų kolonijų žmo
nėms kailį lupti.

sako ofi
cialis Sovietų pranešimas.

Gi’umdamiesi pirmyn, va- 
i kariniame Dono upės šone, 
j raudonarmiečiai perkirto 
' vokiečiams vieškelį tarp 

©apykanta1(Vertiačij ii\ Dmitrievka, 
prieš;Tuo vieškeliu buvo siunčia

mi naciams reikmenys į 
Stalingrado apylinkę.
Vėl iki j e Lūki srityje, apie 

75 mylios nuo Latvijos sie
nos, raudonarmiečiai atėmė 
iš vokiečių dar tris apsigy
nimo punktus ir pagrobė 
penkis tankus, 4i9 kanuoles, 
18 mortiru, 89 trokus, pen
kias radijo stotis ir kt.

Prasidėjo mūšiai Smolen
sko srityje.

“Į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado sovietiniai ko
votojai prasiveržė į pirmą
ją vokiečių apkasų liniją,

atlikti

laisvę 
nebus 

tokiais 
giedos

nukove apie 2,000 priešų 
pagrobė 30 kanuolių, 
pačiu laiku 
laisvėn apie 400 vokiečių, 
kaip teigia oficialis prane
šimas.

Pačiose Stalingrado ribo
se sovietinė kariuomenė su
naikino grupę apsuptų hit
lerininkų. Leningrado fron
te per dvi dienas raudonar
miečiai užmušė 600 priešų. 
Tuapse srityje, Kaukaze, 
Sovietų kariai atėmė iš na
cių 19 aptvirtintų pozicijų. 
Vakar per dieną buvo su
naikinta 6,000 fašistų ka
riuomenės įvairiose fronto 
dalyse.

ir 
tuo 

paimdarni ne-

Žiaurūs Mūšiai Verda 
Tunisijoje

Šiaur. Afrika. — Siaučia 
nepaprastai nuožmūs mū
šiai ties Tebourba, 20 mylių 
į vakarus nuo Tuniso. Ang
lai ir amerikiečiai pasitrau
kė į stiprias kalnų pozici
jas, kuomet vokiečiai įsi- 
eržė į Tebourbą.

Matyt, fašistai užėmė ir 
Djedeidą, 8 mylios į rytus 
nuo Tebourbos. Talkininkai 
laukia pastiprinimų; tuo
met šturmuos nacius ir ita
lus Bizertėj ir Tunise. Per 
tris dienas jie sunaikino 33 
fašistų tankus.

Vichy Franci j os valdžia 
areštavo buvusį ministerį 
pirmininką Ed. Herriotą, 
kaip pranešė Romos radi
jas.

RUSŲ EX-KUNIGAS TAPO VIENU IŠ GE
RIAUSIU ŠAULIŲ PRIEŠ FAŠISTUS

Maskva. — Kada vokie
čiai pernai įsiveržė į Sovie
tų Sąjungą, Aleksandras 
Preobraženskis, buvęs caro 
laikais rusų kunigas, sava
noriai įstojo į Raudonąją 
Armiją, nežiūrint senyvo 
amžiaus.

Jis buvo pasiųstas kaipo 
šaulys į šiaurvakarinį fron
tą, ir per pusę metų Kare
lijos kalnuose Preobražens-

čius ir įkvėpė pasiryžimu prie
šus nugalėti.

Noriu atsikreipti į geros va- 
, lios kanadiečius.

Laisvė” dabar laisvai įei- 
šalies laivyną na Kanadon. Jau keli desėtkai

Šiandien gruodžio septinta 
diena. Didelė, istorinė diena, 
šiandien sueina lygiai metai 
nuo Perlų Uosto dramos.

Tai gruodžio 7 dieną pernai
Japonijos plėšikai pasalingaij 
užpuolė mūsų
Perlų Uoste. Padarė daug ža- tenykščių lietuvių dienraštį už
los. Nužudė kelius tūkstančius si 
žmonių.

Šią dieną amerikiečiai mi
nės amžinai. Tos japonų kri- 
minalystės jie niekados nepa
mirš.

siprenumeravo. Daugiau jų 
užsiprenumeruos tru m p o j e 
ateityje.

Mums reikia korespondenci
jų apie Kanados lietuvius.

Kviečiame draugus talkon. 
Kurie mokate plunksną varto
ti, nepatingėkite patarnautiMes karą laimėsime. Japo

nijos plėšikai turės užmokėti mūsų dienraščiui, 
už savo kriminalystes. Tie, ku-.l Mes būsime dėkingi. Jūs 
rie žuvo pernai gruodžio 7 d.,1 patarnausite mūsų bendram 
nežuvo veltui. Jų pasiaukoji- darbui ir idealui, 
mas suvienijo visus amerikie-] Lauksime. Iš anksto ačiū.

kis nušovė 99 vokiečius ir 
finus. Jis būtinai norėjo už
baigt šimtą, bet pats tapo 
sunkiai sužeistas į kaklą ir 
dešinį petį.

Sugydžius jam žaizdas li
goninėje, Preobraženskis 
buvo paleistas iš armijos, 
kaipo jau netinkamas ka
rui.

Pereitame kare, kunigas 
Preobraženskis tarn avo 
kaip kapelionas šaunios ar
mijos, komanduojamos rusų 
generolo Brusilovo, ir taip
gi buvo sužeistas.

Kuomet po to karo So
vietai kovojo prieš kontr
revoliucionierius, baltagvar
diečius, Preobraženskis, te
bebūdamas nuoširdžiu krik
ščioniu, įstojo į Raudonąją 
Armiją ir kariavo prieš 
baltagvardiečius Centralinė- 
je Azijoje.

Laimėjus Sovietam pilie
tinį karą prieš baltagvar
diečius, Preobraženskis ve
dė kaimietę mergaitę, apsi
gyveno sodžiuje, tapo f ar
mėnių ir vienu iš geriausių 
medžiotojų savo apylinkėje 
So v. Kirgizijoje.

JUSTAS PALECKIS

MASKVA, SPAL, 11.
Justas Paleckis, Tarybinės Lietuvos Respublikos Auk

ščiausios Tarybos pirmininkas, pasakė sekamą kalbą 
spalių 6 d. iškilmėje, kur tautinių lietuviškų Raudono
sios Armijos pulkų kariai buvo apdovanoti Sovietų Są
jungos ordinais ir medaliais už pasižymėjimus kovoje 
prieš vokiečius:

“Draugai! Vokiečių užimtų kraštų žmonės ir taiką 
mylinčios tautos ištisame pasaulyje su vilčia atkreipia 
savo akis į Raudonąją Armiją, didvyriškai kovojančią 
prieš vokiečių fašistų gaujas.

Šalia kitų Tarybinių respublikų ir sričių, vokiečiai už
ėmė ir Lietuvos Respubliką. Lietuvos siena sueina su 
Vokietija. Ir lietuvių tauta per ilgus šimtmečius kentė
jo nuo tokio savo kaimyno. Vienu laikotarpiu lietuviai 
buvo susikūrę galingą valstybę. Bet šimtmečių kovoje 
pireš vokiečius įsiveržėlius, — kurioje vokiečiai visai 
išnaikino draugingąją senprūsių gentę ir pavergė kitą 
giminingą mum gentę—latvius, — lietuviai buvo pri
versti kreiptis į Lenkiją jieškodami pagalbos, susijung
ti su ja, ir taip jie neteko nepriklausomybės. Dabartiniu 
laiku lietuviai yra viena iš mažiausių Europos tautų, o 
tai tiesioginė išdava Lietuvos kaimynystės su plėšrią
ja Vokietija.

Laikinai užimtoje Lietuvoje, lygiai kaip ir kitose už
imtose Tarybų žemėse, hitlerininkai ėmė akių plotu dar 
negirdėtai keršyti ramiems beginkliams gyventojams. 
Kasdien ateina naujų žinių apie baisiausius vokiečių 
smurtininkų žiaurumus. Šio karo metu vokiečiai išžu
dė jau daugiau kaip šimtą tūkstančių ramių lietuvių. 
Bet Lietuvos žmonės nepasidavė tiem žįaurūnam išve
da atkaklų partizanų karą prieš juos, o tautiniai lietu
vių pulkai Raudonosios Armijos eilėse kovoja už Tary
binių žemių ir savo gimtojo krašto atvadavimą.

Draugai! Pavergtosios tautos su vilčia žiūri į Rau
donąją Armiją, laukia jos pergalės, jos sugrįžimo. 
Priešai turi būti sumušti, nežiūrint, kiek tai lėšuotų— 
tatai yra aišku visiem Tarybų žmonėm.

Ir tuos priešus galima sumušti! Draugas Stalinas sa
kė, jog “velnias ne toks baisus, kaip jis piešiamas.” Ir 
Raudonoji Armija yra pirmutinė Europoj armija, ku
ri sustabdė tuos priešus, pirmutinė armija, kuri sumu
ša vokiečių fašistų armija ir jau išlaisvino gana dide
lius plotus, kuriuos vokiečiai buvo užėmę. Tai yra pir
mutiniai Europoje -plotai išlaisvinti nuo vokiečių įsi
veržėlių.

Raudonoji Armija buvo pirmutinė Europoj armija, 
kuri matė bėgančių vokiečių kareivių ir oficierių padus. 
Taigi vokiečių armija gali būti sumušta!

Bet dėl to nereikia perdaug girtis. Netaip lengva vi
siškai sumušt vokiečius.

Savo įsakymuose draugas Stalinas pilnai nurodė są
lygas reikalingas pergalei laimėti prieš tuos priešus. 
Kiekvienas kareivis ir komanduotojas turi tvirtai at
mintinai išmokti Stalino patvarkymus ir rūpestingai 
įvykdyti jo įsakymus. Tik šitaip mes nugalėsime prie
šus.

Draugai! Šiandien jūs gavote iš valdžios dovanas—
(Tąsa 2 puslapy j)

UŽDAROMA WPA DARBAI.
PATARNAVĘ MILIO- 

NAMS BEDARBIŲ
Washington. — Prezi- i lių vieškelių, pastatė bei 

dentas Rooseveltas praeitą pagerino 800 stovyklų orlai- 
šeštadienj įsakė sustabdyt viams ir t.t.
Work Projects Administra
tion (WPA) pašalpinius 
darbus. Nes karinėse pra- | 
monėse yra tiek darbo, kad 
WPA jau nereikalinga, sa
kė prezidentas savo laiške 
tų darbų administratoriui ■ 
Ph. B. Flemingui.

Darlanas Stengiasi 
Sukiršint Anglus Su 

Amerikiečiais
London. — Amerikiečių

Tūli varomi svarbūs dar- pripažintas tik kaip laiki- 
bai, tačiaus, dar bus užbaig- nas civilis valdovas Šiauri- 
ti WPA žinyboje. I nėję ir Vakarinėje Francū-

, ižu Afrikoje, Francijos ad- WPA velke pusseptintų ; mirolas Darlanas savinasi 
vis daugiau galios ir pasi
skelbė, kad jis, girdi, pilnai 

‘atstovaująs Francijos rei- 
į kalus visame pasaulyje?’ 
‘Darlanas elgiasi diktatoriš-

Tuo laikotarpiu buvo iš- kai, be jokios žmonių atstok 
leista WPA projektams 10 vybės ir įvedė cenzūrą net 
bilionų 468 milionai 249 tūk- prieš Jungtines Valstijas, 
stančiai dolerių iš valdžios Ta cenzūra, be kitko, iš- 
iždo. j braukė ir iš prez. RooseveJ-

inoo , -• v , . to kalbos ta vieta, kur pre- 1938 m. turėjo pašaipi- -- u
nius WPA darbus net 3,334 
594 bedarbiai. Šiemet gi 
spalių mėn. pabaigoj tebu-į 
vo jau tik 350,000 žmonių 
WPA darbuose.

(Uždarius WPA, Didžia
jame New Yorke neteks to 
užsiėmimo 25,180 asmenų.)

metų, davė progą užsidirbt 
pragyvenimą aštuoniems 
milionams bedarbių, kurie « 
iš tu darbu maitino ir 30 - V V |
milionu savo šeimų nariu v v c

• zidentas sakė, jog Amerika
* tik laikinai pripažįsta Dar- 

laną civiliu Šiaurinės Fran- ' 
•cūzų Afrikos valdovu. Dar- X 
lano valdžia užgniaužia vi
sus nepatinkamus jai Ang
lijos pareiškimus ar prane
šimus.

Tuo pačiu laiku Darlanas
Prez. Rooseveltas sakė, stengiasi sukiršint anglus 

jog valstijos ir miestai tu- 
rėš patys pašelpt žmones,1 damas 
kurie, paleisti iš WPA, tuo 
tarpu dar negaus užsiėmi
mo privačioje pramonėje.

WPA NUOPELNAI
WPA programa “padidi

no mūsų šalies turtą, atitai- 
sė nuostolius, padarytus de-j t'in"iai "pataikaudamas’Jung- 
presijos ir sustiprino musų tinėm Valstijom, siekia to, 
kraštą taip, kad jis geriau kad Araei.įka po karo pri- 
gali pakelti karo naštą,” 
pareiškė prezidentas. jai valdžią,

WPA darbininkai, tarp : prieš Angliją, 
kitko, nuveikė šitokius dar-; Anglų užsienio reikalų 
bus | ministeris Anthony Eden

T. . 11CAAA • (pareiškė seimui, kad Angli- Jie pastate 116 000 naujų , } ’ tokios *)a.
trobesy, tame skaičiuje irLos galios>
25,000 trobesius ginkluotom | jig savinasi kaipo tariamas 
jėgom; pabūdavo j o 77,000 | vjsų francūzų valdovas ir 
tiltus, pravedė 644,000 my-1 atstovas ištisame pasaulyje.

jog valstijos ir miestai tu- su amerikiečiais. Jis, leis- 
____ j amerikiečiams var- 
tot Dakaro uostą., uždrau
džia anglams naudotis tuo 
uostu kariniams reikalams.

New Yorko Posto ir Chi
cago Daily News korespon
dentas V. G. Lennox suži
nojo, jog Darlanas, paviršu-

pažintų darlanišką Franci- 
nusistačiusią

Sukaktis Japonu Niek- Neims Arinijon Vyry 
šystės prieš Ameriką Virš 38 Mėty

Washington. — Jungti- 
Washington. Vienų nįų Valstijų karo depart- 

metų sukakčiai nuo niekšiš-į menįas sulaikė armijon’ 
ko, pasalingo Japonijos už- ėmimą vyrų virš 38 metų 
puolimo ant Perlų Uosto, amžiaus. Sakoma, jog dau- 
Jungtmių Valstijų laivyno gelis kareivių virš to am- 
departmentas paskelbė ^jaus taipgi bus paliuosuo- 
nuostolius, kuriuos japonai iti> kad galėtų dirbt karine- 
pernai gruod. 7 d. ten pa-je pramonėje. 
darė amerikiečiams, bū
tent:

Viliūgingi priešai nus
kandino vieną Amerikos 
karo didlaivį, pavojingai
sužalojo keturis kitus karo i Japonai tada sunaikino 
didlaivius, lengiau sužeidė 177 Amerikos orlaivius ir 
tris karo didlaivius, tris užmušė 2,343 Amerikos ka- 
šarvuotlaivius, vieną nedi- rius bei jūreivius. Be to, 
delį lėktuvlaivį ir sunkiai 960 amerikiečių per tą prie- 
sužalojo bei nuskandino ke- šų ataką be žinios dingo.

lis kitus mažesnius karinius 
laivus. Bet dauguma jų bu
vo pataisyta ir veikia prieš 
japonus.
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Nepamirškime Perlų Uosto!
Tai buvo 1941 m. gruodžio 7 diena. 

Washingtone sėdėjo japonų “specialus 
atstovas” Amerikai, Kurusu. Jis per ke
letą savaičių kalbėjo apie “palaikymą 
taikos tarp Japonijos ir Amerikos”. Ku
rusu ir japonų ambasadorius Washingto
ne, Namura, buvo susitarę su valstybės 
departmento sekretoriumi, Mr. Hull, su
sitikti tą dieną ir dar plačiau pasitarti 
“taikos reikalais.”

Visa šalis nekantriai laukė, kas iš tų 
derybų išeis. Be to, ji laukė, ką atsakys 
Japonijos imperatorius į prezidento 
Roosevelto telegramą, kurią jis jam pa
siuntė su kai kuriais svarbiais klausi
mais.

Perlų uoste, Havajuose, tuo pačiu sy
kiu viskas buvo ramu. Žmonės, vieni ilsė
josi, susilaukę sekmadienio, poilsio die
nos, kiti atlikdinėjo savo kasdienines pa
reigas.

Tik štai, vienu sykiu pasirodo bombe
lių debesys. Iš niekur nieko pradedama 
leisti iš padangių bombos į uoste stovin- 
čiuosius laivus, į aerodromus, į kareivi
nes, į civilinių žmonių gyvenamuosius 
namus.

Pasirodo ir japonų karo laivai. Jie 
pradeda iš niekur nieko savo peklišką 
darbą — paleidžia ugnį į mūsų laivus, 
į uostą.

Kurusu su Namūra, gerai žinodami, 
kas darosi, ką jų viešpačiai Tokio mies
te buvo pasimoję daryti, dar eina paskir
tuoju laiku į valstybės departmentą, — 
dar sykį tartis “apie taikos palaiky
mą” !...

Kokia bjauri, kokia šlykšti veidmai
nystė! Koks niekšiškumas Japonijos im- 
perijalistų!

Žinia apie užpuolimą Perlų Uosto su- 
elektrizuoja visą kraštą, —tiesiog nus
telbia milijonus žmonių.

Prasidėjo, ko buvo laukta, — ne visų, 
tiesa, laukta, bet daugelio žmonių, ne
patikėjusių fašistiniems agresoriams.

Tų pačių metų birželio 22 dieną kaip 
tik panašiai, tik kur kas platesniu ruož
tu, vokiškieji agresoriai pasielgė su Ta
rybų Sąjunga.

Gruodžio 7 dieną tuo pavyzdžiu pasekė 
japoniški užpuolikai.

Gruodžio 7 dieną mes buvome kare su 
japoniškais agresoriais. Tą pačią dieną, 
kad ir neoficialiai, mes buvome kare su 
visa fašistine Ašimi.

Karą pradėjome ne mes. Karą pradė
jo japoniški naciai, japoniški fašistai.

Bet prezidentas Rooseveltas daug ank
sčiau prieš gruodžio 7 dieną buvo pasa
kęs: Ne tiek svarbu, kas iššauna pirmu
tinį šūvį,—svarbu, kas iššauna paskuti
nį.

Ir paskutinis šūvis, be abejo, teks iš
šauti mums!

Bjaurus, pasalingas užpuolimas ant 
Perlų Uosto niekad iš mūsų krašto isto
rijos nebus išbrauktas! Per pereituosius 
metus Amerikos žmonės nuolat ir nuo
lat kartojo: Nepamirškime Perlų uos
to!—Remember Pearl Harbor!

Mes tą ir kartosime, nes tai yra mūsų 
kovos šūkis.

r*—•—•
Gruodžio 8 dieną prezidentas Roose

veltas nuvyko į Jungtinių Valstijų kon
gresą. Ir jis ten sakė:

“Vakar, gruodžio 7 dieną, 1941 m. — 
dieną, kuri visuomet bus atmintyj del 
to niekšiško žygio, — Japonijos imperija 
staiga ir tiksliai savo laivyno ir oro jė
gomis užpuolė Jungtines Amerikos Val
stijas.

“Jungtinės Valstijos buvo taikoje su 
tuo kraštu ir, prašant Japonijai, vis dar 
vedė pasitarimus su jos valdžia ir impe
ratorium, tikėdamosis išlaikyti taiką Pa- 
cifiko Vandenyne...”

Ir prezidentas baigė savo kalbą:
“Aš prašau, kad kongresas pareikštų, 

jog, kadangi, Japonija, be priežasties iš 
mūsų pusės, padarė niekšišką užpuolimą 
1941 m. gruodžio 7 d., sekmadienį, tai 
nuo to laiko jau yra karo stovis tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japonijos imperi
jos.”

Ir Jungtinių Valstijų kongresas — se
natas ir žemesnysis atstovų butas,— 
“šiuomi formaliai paskelbia, jog yra ka
ro stovis tarp Jungtinių Valstijų ir Ja
ponijos imperijos valdžios, kuris tai ka
ras tapo užkartas Jungtinėms Valsti
joms; ir prezidentas šiuomi yra įparei
gojamas ir jam patvarkoma vaitot visas 
Jungtinių Valstijų laivyno ir armijos jė
gas ir valdžios turimas priemones vedi
mui karo prieš Japonijos imperijos val
džią; ir, kad privedąs šį karą prie sėk
mingos užbaigos, tuo tikslu Jungtinių 
Valstijų kongresas pažada ir paveda vi
sas šios šalies priemones.”

Šitaip buvo oficialiai ir formaliai pa
skelbtas karas Japonijai, kuri jį pradėjo 
prieš mus gruodžio 7 dieną.

Gruodžio 9 dieną Japonijos partneriai, 
— Hitleris ir Mussolinis, — paskelbė ka
rą Jungt. Valstijom, o mūsų kraštas 
gruodžio 11 dieną paskelbė karą Vokie
tijai ir Italijai.

Vadinasi, pereitų metų šią savaitę 
mūsų šalis (prieš josios norą) buvo 
įtraukta į karą prieš visą fašistinę Ašį.

• • _____ *

Vieni metai karo praėjo. Per juos mes 
daug ko išmokome, geriau galėjome pa
žinti mūsų priešą, jo tikslus, jo metodus, 
jojo jėgas.

Per tą laiką mes stiprinomės, augome. 
Mūsų karinė gamyba iškilo iki didelio 
aukštumo. Mūsų kariuomenė šiandien 
kelis sykius didesnė negu ji buvo prieš 
metus.

Mūsų laivynas kirto keletą didžiulių 
smūgių tiems nenaudėliams, kurie paša- 
lingai užpuolė Perlų uostą.

Mūsų jėgos per tuos metus pasiekė 
daugybę žemės kampų, kurie daugeliui 
prieš metus laiko nebuvo nei žinomi.

Mes išsodinome savo karines jėgas ir 
Šiaurės Afrikoje — šiandien ten verda 
mūšiai su naciškomis jėgomis.

Per tuos metus civiliai gyventojai bis- 
kelį pajuto karo naštos, bet, palyginti su 
Europos, su Chinijos žmonėmis, mes dar 
vis labai nedaug tenukentėjome.

Sekami metai bus sunkesni. Sekamais 
metais mes privalome būti labiau pasi
ruošę viskam.

Sekami metai, gal sekami keli mėne
siai, nulems karo eigą.

Mūsų priešas pamokino mus vieno da
lyko: jis paskelbė mums karą beveik sy
kiu — visos trys fašistinės Ašies valsty
bės tą pačią savaitę.

Todėl ir mūsų uždavinys, mūsų stra
tegija privalo būti gerai pritaikyta dar 

•vis galingam priešui sumušti. Visos 
Jungtinės Tautos, kurios susijungė 
kaipo Perlų Uosto pasėka,—privalo visos 
išvien mušti priešą planingai. Pirmiausiai 
turi būti sulaužytas Ašies vidurys,—pir
miausiai turi būti sunaikintas Hitleris ir 
jo visa šaika Europoje. Paskui japoniški 
plėšikai bus sudoroti visų Jungtinių 
Tautų koncentruota pajėga.

Bet hitlerizmas bus sunaikintas, aiš
ku, ne Afrikoje ir ne Azijoje, —hitle
rizmas turės būti sunaikintas Europos 
sausžemyj. Tam privalom ruoštis. Ir mes, 
aišku, tam ruošiamės.

Minėdami šią metinę karo sukaktį, 
mes visi privalome daugiau dirbti, uo
liau remti karines krašto pastangas. 
Kiekviena mūsų darbo uncija privalo 
būti paaukota karui laimėti.

Milijonai mūsų geriausių vyrų yra 
krašto ginkluotose pajėgose.

Milijonai vyrų ir moterų dirba kari
nėse pramonėse.

Milijonai tų piliečių, kuriems likimas 
lemia dirbti kitokius visuomenei nau
dingus darbus, turi juos dirbti pasirįžu- 
siau ir energingiau!

Teprasmenga fašistinė Ašis!
Tegyvuoja mūsų Jungtinės Valstijos! 
Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė! 
Remember Pearl Harbor!

Karas - Kada Jis 
Pasibaigs?

Šiam karui prasidėjus, 
palyginamai, maža dalis 
žmonių tepajėgė įžiūrėti, 
kokia bus jo eiga ir kaip 
plačiai jis išsivystys. Pra
džioje daugumai atrodė, jog 
tai yra kova už žaliavą ar
ba išlyginimas klaidų pe
reito karo, ' ypač Versalio 
'taikos. Taip buvo aiškina
ma mums diena iš dienos 
per spaudą, radiją ir nuo 
pagrindų. Tokią propagan
dą skleidė Hitleris su savo 
šaika, aišku, su pridėčku — 
kad jo tikslu yra kova 
“prieš komunižmą ir gelbė
jimas civilizacijos nuo bol
ševizmo.”

Ant šios būtent meškerės 
užsikabino nę tik jo dabar
tiniai užgerintojai - apyše
riai, bet ir gera dalis de
mokratiniai nusistačiusiu 
žmonių — hitlerizmo prie
šų, klaidingai manančių, 
jog ištikrųjų komunizmas 
yra toji priežastis visų blo
gumų, kurie pasireiškia ka
pitalistinėje ekonomijoj.

Sovietų Sąjunga nuo pat 
Hitlerio įsigalėjimo Vokie
tijoj, bandė perspėti pasau
lį nuo nacių pavojaus, ban
dė per savo atstovą Litvino
va Tautų Lygoje sudaryti 
bloką valstybių pažaboji
mui fašizmo - nacizmo, ta- 
čiaus Sovietų Sąjungos 
balsas tuomet nerado at
garsio, o priešingai, jos bal
sas buvo slopinamas, gi Hit
leris pouliarizuojamas — jo 
kiekviena prakalba buvo su 
kokiu tai pamėgimu trans
liuojama per radio, mirgėjo 
spaudoj; jo atvaizdas tilpo 
veik kasdien ir beveik vi
suose laikraščiuose, ne pa
šaipai, kaip kad dabar da
roma, o pagarbai....

Bet, kuomet Hitleris nuo 
propagandos perėjo prie 
veiksmo, jo tikrieji planai 
pasirodė tikroje šviesoje; 
kuomet tuos savo planus 
jau pradėjo atvirai skelbti, 
kaip tik paklupdė Franciją, 
— nuo to laiko pasaulis 
laipsniškai pradėjo prasi
blaivinti nuo naciškos pro
pagandos, suprasti savo 
klaidą ir keisti klaidingą 
nusistatymą linkui Sovietų 
Sąjungos.

Pradėjo paaiškėti šio ka
ro tikroji prasmė. Šiandie 
jau kiekvienam turėtų būti 
aišku, jog tai yra kova de
mokratijos su fašizmu,civili
zacijos su barbarizmu, atei
ties su praeičia. Taip pat 
aišku, jog toji kova neturi 
nustatytų rubežių, nes ji a- 
pima ne tik militariškas j ė- 
gas, bet visą žmoniją šio 
žemės kamuolio. Prasmė 
karo dar ryškiau paaiškėjo 
su nacių užkulisiniu užpuo-
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limu ant Sovietų Sąjungos 
ir vėliau Japonijos užpuoli
mu ant Pearl Harbor, šian
die jau vargiai surastume 
normalų žmogų, kuris abe
jotų apie karo prasmę, t. y., 
kuris stovėtų nuošaliai ir 
sakytų: “man ne svarbu, 
kas laimės”, jei kas taip 
dar kalba, tai gali būti įtar
tinas asmuo bei veidmai
nys.

DVI IDEOLOGIJOS
Šiandie eina kova tarpe 

dviejų ideologijų, tarpe 
dviejų sjfėkų, nežiūrint to 
ar visi dalyvių tą žino ar 
ne. Gi dalyviais yra visa 
žmonija. Viename pasaulio 
kampe toji kova vedama aš
tresnėj formoj, kitame 
“švelnesnėj”, tačiaus faktas 
pasilieka tas, jog nėra to 
kontinento, nėra tokios val
stybės, nėra tokio kampu
čio šiame pasaulyje, kuria
me gyventojai būtų liuosi 
nuo šios kovos, nepaisant 
to, ar oficialiai dalyvauja 
šiame kare, ar ne, nes na
cizmo bacilos visur susisu
ko sau lizdus ir su jomis 
kova neišvengiama.

Pats centras tos kovos 
yra Europa, kur eina patys 
žiauriausi mūšiai, ypač ry
tų fronte. Ten, kaip visi pri
pažįsta, eina sprendžiamieji 
mūšiai, kurie išspręs pasau
lio ateitį. Bet iki nacizmas 
su jo barbarizmu bus nu
galėtas, dar prisieis gero
kai pavargti ir panešti iie- 
mažai aukų, nes Hitlerio 
mašina gana stipri, stipri 
dar iš to taškaregio, kad ji 
kiekvienoje valstybėje (a- 
part S. S-gos) turi savo pa
gelbininkų - kvislingų arba tinėje kovoje prieš nacizmą- 
penktąją koloną, kurios pa
galba naciai labai lengvai 
užgrobė veik visą Europą 
ir privertė tarnauti nacių 
karo mašinai tolimesniam 
grobimui.

Pasisekimai nacių maši
nos su kvislingų pagalba 
Europoj iki 1941 m. galo bu
vo lyg nustelbę visą pasau
lį, buvo įnešę nemažo nusi
minimo; plačiai buvo pa
sklydus legenda apie nacių 
armiją kaipo nenugalimą. 
Tas išpūstas burbulas, toji 
legenda nenugalimos nacių 
armijos, subliūško, tik dėka 
Sovietų Sąjungai ir jos he
rojiškai Raudonajai Armi
jai, kuri, tiesa, nemažai nu
kentėjo ir dar ligi šiol tebe
neša sunkiausią naštą šio 
karo. Pasirodė, kad nacių 
armija ne tik nugalima, bet 
ir sunaikinama. Ji tapo su
laikyta ir skaudžiai apdau
žyta ir tas faktas,' demo
kratiniame pasaulyje, at- 
steigė lygsvarą, viltį ir su-

J. Paleckio Kalba Lietuviškiem 
Raud. Armijos Pulkams dėlei 
Ordinų ir Medalių Jų Kariam

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
užpelnytas dovanas, kurios, tačiau, uždeda jum gana 
dideles pareigas. Jūs turite būti verti šių aukštų do
vanų ir tolesnėje karinėje savo veikloje, verti garbės 
nešioti šiuos Sovietų Sąjungos ordinus ir medalius. Sa
vo pavyzdžiu jūs turite užžiebti visus kareivius ir ko
manduoto jus aplinkui, įkvėpti juos tolesnei kovai prieš 
mūsų priešus, įkvėpti juos tolesniems laimėjimams, 
pergalei. Jūs turite su jais dalintis savo patyrimais iš 
mūšio lauko, auklėti juose tvirtybę, drąsą, narsą, gele
žinę discipliną (drausmingumą), karinius gabumus.

Aš sveikinu jus aukštosiomis jūsų gautomis dovano
mis ir visa širdžia linkiu jums tolesnių pasisekimų ko
voje.”

kėlė ūpo ofensyvai prieš 
nacizmą, ką jau matome 
Afrikoje, Saliamono salo
se ir kitur. Toji ofensyva, 
be abejonės, vystysis į gylį 
ir plotį ir pagaliaus galuti
nai sutriuškins nacizmo jė
gas visiems laikams.

Priešo Jėgos
Ant kiek stiprios dar na

cizmo - fašizmo jėgos? Tas 
klausimas išryškinti statis
tika bei numeriais neįmano
ma. Aplamai imant, jos dar 
didelės. Jos susideda nė tik 
iš tankų, orlaivių ir kitokių 
ginklų, bei kariuomenės, bet 
ir penktos kolonos. Kas lie
čia ginkluotų jėgų, tai jau 
aišku, kad jau nebe tos, 
ką buvo pirm užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos. O kaip 
su penktąja kolona arba na
cių pagelbine armija, kuri 
susideda iš įvairių tautų 
kvislingų ir užgerintojų? 
Tą patį galima pasakyti ir 
Jpie'ją, nors dar gana-stip
ri ir agresyviška.

Apie šią jėgą nors dali
nai pravartu apsistoti, nes 
mes civiliai piliečiai su ja 
turime reikalą šioje pasau-

buvo labai sužavėtas Hitle
riu ir jo metodomis slopini
me progresyvio judėjimo 
Vokietijoje, siuntė savo at
stovus Berlynan studijuoti 
tuos būdus, kokius naciai 
vartoja Vokietijoje. Tai 
buvo tuo jaus po to, kai Hit
leris tapo fiureriu vokiškų
jų nacių. Nekurie reakcijos 
atstovai grįžo su svastiki- 
niais medaliais, o nekurie, 
be abejonės su instrukcijo
mis. Nestokavo jų ir Ame
rikoje,

Iš Amerikos vienas po ki
tam ten važiavo mums ge
rai žinomi darbo žmonių ne
prieteliai: Hooveris, Hears- 
tas, Fišė, McCormick ir vi
sa eilė jiems panašių, ku
rie, sugrįžę, viešai garbino 
Hitlerio režimą ir prideng- < 
toj formoj varė propagandą 
už pritaikymą ką tokio pa
našaus ir šioje šalyje. Toji 

įr propaganda nesustojo nė

fašizmą. Toji Hitlerio pa
gelbinė armija, tai tikreny
bėje yra tas ilgai garsintas 
nacių “slaptas ginklas,” o 
su juo kovoti pasekmingai 
reikia būtinai jį pažinti.

Kaip yra žinoma, Hitle
ris surado kiekvienoje šaly
je sau gerų pagelbininkų, 
tik Sovietų Sąjungoje netu
rėjo pasekmių. Daugiausia 
jų buvo Franci jo j, kurių 
pagalba tą šalį visai mažo
mis lėšomis pavergė. Pana
šiai atsitiko veik su visomis 
Europos valstybėmis - vals
tybėlėmis. Ši pagelbinė Hit
lerio armija susideda iš 
kraštutinio reakcinio ele- į , 
mento, kuris taikos metu L 
slopino kiekvieną demokra- 
tiškesnį pasireiškimą, varžė 
kiekvieną laisvesnį žodį, 
grūdo į kalėjimus progresy
vių unijų ir kitokių darbi
ninkiškų organizacijų va
dus, jau nekalbant apie ko
munistus.

Šis reakcinis elementas
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Amerikiečiai kariai “kur nors Naujoje Guinejoje” (netoli Australijos) kelia per 
upę karinį automobiliuką (“jeep”).
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dabar, bet ji meistriškai už
maskuota, tačiaus ją pažin
ti nėra taip sunku, nes 
užtenka jau vien to: jei kur 
nors figūruoja vardas virš 
paminėtų tipų, tai jau aiš
ku, su kuo reikalas.

šie reakcionieriai išnau
doja kiekvieną progą vary
mui savo žalingo darbo ir 
kenkimui karo pastangoms 
prieš fašistinę ašį. Geras 
pavyzdys tam jų pastangos 
Senate nepraleisti “anti-poll 
tax” biliaus, pagalba “fili- 
busterinimo“ — plepėjimo 
Senato sesijose. 0 tas laiš
kai ne ką kitą kaip tik pa- 
sitarnavimas naciams šiame 
kare. Jie tą puikiai supran
ta, o kuomet žinodami tą 
daro, tad ar bereikia dar 
aiškinti jų tikslą, — geriau
siame atsitikime, juos nega
lima priskaityti prie tų jė
gų, kurios kovoja už demo- 

| kratiją — kariauja prieš fa
šizmą.

Iš to, ką mes matome ir 
pergyvename savoje šalyje, 
Amerikoje, galime maždaug 
spręsti ir apie kitas šalis. O 
kas liečia Europą, kur na
ciai yra okupavę ištisą eilę 
šalių įvairių tautų-tautelių, 
ten padėtis tokia, kad masės 
jau praktikoje pergyvena 
tą, ką Amerikoje reakcio
nieriai bandė ir nori įvyk- 
dinti. Europos šalyse reak
cionieriai su savo kvislin- 
gais — toji pagelbinė Hit
lerio armija 'sulyg Gestapo 
nurodymais brutale jėga 
verčia savo tautiečius ver
gauti nacių karo mašinai ir 
net verbuoja ir siunčia ka
riauti frontai! už savo pa
vergėjus. Už mažiausį pa
sipriešinimą grūda į kon
centracijos stovyklas, su
šaudo bei pakaria. Tose ša
lyse progresyviam elemen
tui teliko vienintelė priemo
nė kovoti prieš nacizmą, 
tai pogrindinis veikimas bei 
telkimasis į partizanų bū
rius, kurie įvairiais būdais 
kenkia naciams ir tuo pa
čiu sykiu kovoja prieš savus 
kvislingus ir parsidavėlius.

(Bus daugiau)
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BAISI TRAGEDIJA LIETUVIŲ 
ŠEIMOJE

Girardville, Pa.

Prieš kelias dienas gavome 
nuo drg. F. Shultz, iš Glen, N. 
Y., sekamą laišką:

“Malonėsite patalpinti ‘Lais
vėje’ šitą mano siunčiamą iš
karpą. Gal nebus per vėlu.

“Kasiink vardu ir pavar
džių, tai tikrenybėje bus taip: 
Motinos vardas Klemutė, sū
naus Vytautas, o pavardė Me
adijauskienė, jos vyras Jonas 
Meadijauskas. Jis paeina iš

baigimui visos savo nelaimės. 
Ji sugalvojo nužudyti savo 
sūnų Williama ir save nusi
žudyti. Kai atėjo paskutinė 
naktis (nes ant rytojaus Wil
liam turėjo išeiti arm i j on) ir 
Williamas kietai užmigo, mo
tina paėmė guminę paipą, vie
ną galą prisuko prie pečiaus 
kranelio, o kitą nunešė j sū
naus miegamą kambarį, padė
jo prie lovos. Paskui atsinešė

Aukos Rusų Medikalei 
Pagelbai

Amerikos žmonės didžiuoja- 
rusų garbinga liaudim ir jos 

Raudonąja Armija, 
sulaikė Hitlerio 

bet dabar

Suvalkų gubernijos, Marijam
polės apskričio, Adoniškių kai
mo. Jo moteris po tėvais Kle
mutė Navikutė, Kauno guber
nijos, Panevėžio apskričio, 
Dvariškių kaimo. Jie buvo ve
dę gegužės mėnesį 191G me
tais. Persiskyrė prieš tris me
tus ir gyveno kožnas sau. Aš 
turiu Jono Meadijausko sese
rį už moterį.“

Minėta iškarpa paimta iš 
amerikoniško dienraščio “Eve
ning Record,” Amsterdam, N. 
Y., lapkričio 9 dienos. Joje 
kalbama apie tragediją minė- 
toj lietuviškoje šeimoje. Pa
duoti sekami baisūs faktai:

Klemutė Meadijauskienė su 
savo dviem sūnais gyveno po 
num. 25 Schuyler St., Amster
dam, N. Y. Motinos amžius 
apie 50 metų. Jos vyresnysis 
sūnus Julius buvo paimtas 
Jungtinių Valstijų armijon šių 
metų gegužės 19 dieną. Jis da
bar randasi Brainbridge, Ga., 
ir jau turi kapralo laipsnį. Mo
tina Julių labai mylėjo ir jo 
paveikslais turi papuošus savo 
kambarius.

Tuo laiku, kai Julius buvo 
paimtas kariuomenėn, Meadi- 
jauskienės antras sūnus Wil
liam dirbo ant ūkės už darbi
ninką, todėl jo šaukimas armi
jon buvo atidėtas iki lapkričio 
2 dienos. Atėjus tai dienai, 
Williamas pribuvo į Selective

m atrašą, pasidėjo ant aslos 
prie sūnaus lovos, nuėjus į vir
tuvę atsuko gazo kranelį ir 
nuėjus ant matraso atsigulė.

Ryte kaimynai užuodė iš 
Meadijauskų namo gazą ir su
prato, kad kas nors baisaus 
turėjo atsitikti. Jie pašaukė 
policiją, kuri pribuvus tuojau 
dėjo pastangas nelaiminguo
sius atgaivinti. Po neilgų pa
stangų motina pradėjo kvė
puoti ir tapo nuvežta ligoni
nėn. Manoma, kad jinai pa
sveiks. Gi jos sūnus William 
jau buvo miręs. Jis tapo pa
laidotas lapkričio 10 dieną.

Policija rado ir laikraščiai 
paskelbė sekamą Meadijaus- 
kienės laišką, parašytą jos sū
nui Juliui:

“Aš rašau jums paskutinį 
laišką. Aš negaliu šį laišką 
jums bepasiųsti, nes mudu Šią 
minutą mirštame. Aš negaliu 
gyventi be jūsų, mano sūnau. 
Ant senatvės aš visko netekau. 
Aš turėjau sūnus. Netekau 
vieno ir .nenoriu netekti kito. 
Mano širdis plyšta iš gailes
čio pasilikti vienai. Man gaila 
palikti jumis be motinos. Su
diev, mano brangus sūnau.”

Policija pasišaukė Joną Me- 
adijauską ir klausinėjo jo 
apie jo žmoną. Meadijauskas 
gyvena po num. 46 I?orbes St. 
Jis sakė, kad atėjo pas jį jo
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Lekavičiaus iš Gruber Camp, 
Oklahoma valstijos. Kempė 
esanti toli nuo miestų, jis pa
siilgęs Pittsburgho. Prašo pri
siųsti Pittsburgho laikraščių 
pasiskaitymui.

Lyman as, 
M. Kuz- 
J. Rudo- 
A. Dam-

Senatorius Connally 
Texas) — tai šis žmogus 
daugiausiai darbavosi, kad 
nugalėti anti-poll taksų bi- 
liu senate!

Pittsburgh, Pa.

Lapkričio 22 dieną įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 8-to Apskričio komiteto 
susirinkimas. Dalyvavo visi 
komiteto nariai. Pirmininkas 
Mažeika atidarė posėdį, paaiš
kindamas, kad turi būti vei
kiama. Rengiama šokiai, ku- 
įvyko lapkričio 29 d. Komiteto 
nariai išdavė raportą iš ap
lankytų kuopų. Kalbėta apie 
tai, kad visų organizacijų ap
skričiai galėtų sueiti į krūvą ir 
bendrai darbuotis laimėjimui 
karo. Kitas apskričio komite
to susirinkimas įvyks gruodžio 
20 d.

si 
narsiąja 
kuri ne tik 
plėšikišką armiją
jau pliekia ją visuose frontuo
se ir priverčia bėgti palikus 
viską. Tai mes, Amerikos lie
tusiai, sveikiname savo talki
ninkus rusus už jų didvyriškas 
kovas, tai nors mažomis auko
mis prisidedame prie jų kovų.

Šie draugai sveikina auko
dami, nemažiau vieno dolerio, 
dėl Rusų Medikalio Fondo:

P. K Valkauskas $3. Po $2: 
W. Labalaukis, M. 
J. šerys. Po $1: A. 
mickas, M. Cauvan, 
kas, P. Aranavičius,
bausk as, G. Raulinaitis, A. Pi- 
kaitis, M. Levulis, G. Lakonis, 
R. Budraitis, P. Cadan, A. Ar
dickas, A. Pikūnas, J. Lalat- 
ka, M. Lalatkienė, P. Križa- 
nauskas. K. Noris 50c.

Viso aukų ant sveikinimo 
blankos surinkta. $25.50. Vi-1 
šiem aukavusiem tariu širdin
gą ačiū.

Užtroško Būtlegerio Skylėj
Nors šiuo tarpu darbų, ro

dos, yra pusėtinai ir, norint, 
darbo mainose galima gauti, ____ ____
jei dar nepersenas mainierys | jos ir antro fronto. Jo kalba 
būni. Bet jei senas, tai dar vis patiko visiems.

Jvairios Žinios

Lapkričio 15 dieną įvyko 
prakalbos, kurias surengė Lie
tuvių Literatūros Draugijos 4- 
tas Apskritys. Prakalbos buvo 
Mokslo Draugijos svetainėje 
ant Orr St. Kalbėjo F. Abekas 
iš Chicagos. Susirinko tik apie 
65 žmonės. Abekas kalbėjo la
bai interesingai, pajudinda
mas svarbius klausimus apie 
šį karą ir kaip kitos srovės at
sineša link Raudonosios Armi-

Užpereitą savaitę pirmadie
nį kaip 10 v. ryte įvyko ban
dymas mieste, kaip apsisaugo
ti nuo užpuolimo iš oro. Per 
pusę valandos buvo sustabdy
tas visas judėjimas.

Sustreikavo darbininkai But-, 
ler busų linijos. Sustreikavo! 
todėl, kad kompanija pavarė 
iš darbo du darbininku. Pasi
darė labai keblu darbininkams 
pasiekti darbo vietas, ypatin
gai tiems, kurie tolokai gyve
na.

D. P. Lekavičius.

bedarbės. Vieni būtlege- 
turi gerai įsitaisę ir leng- 
ištraukia anglį iš po že- 
su pagelba automobilio, 

dar neblogai uždirba, 
ir tokių, kurie dar vis 
anglį iš po žemės su

Paskui buvo pastatyta kal
bėtojui keletas klausimų, į ku
riuos jis atsakinėjo aiškiai, vi
siems suprantamai. Parinkta 
aukų dėl spaudos ir vajaus iš
laidų. Surinko/ $18.50. Auko
tojų vardus prisiunčiu atski
rai.

New Haven, Conn

atski

Service tarybos raštinę ir jis 
tapo oficialiai priimtas kariuo
menėn. Jis sakė, kad ta ūkė, 
ant kurios jis dirbo, tapo par
duota ir todėl jis nebeturi 
priežasties pasilikimui nuo ar
mijos tarnybos. Jis prašė, kad 
būtų priimtas, tai yra, kad 
leistų jam įstoti į jūrininkų 
tarnybą. Tas leidimas jam bu
vo suteiktas.

Williamo motina, Klemutė 
Meadijauskienė, matyt, be ga
lo giliai susirūpino jos antruo
ju sūnum. Ji pamatė, kad ji
nai pasilieka viena be vaikų. 
Ir štai ji sugalvojo būdą už-

sūnus Williamas ir prašė, kad 
jis ateitų ir perkalbėtų moti-1 
na. Jis buvęs nuėjęs ir bandęs 
savo žmoną pertikrinti, kad ji
nai pasiliuosuotų iš tos despe
ratiškos padėties. Bet jinai 
tvirtinus, kad jai neapsimoka 
begyventi ir grūmojus nueiti 
ant geležinkelio ir pulti po 
traukiniu. Tą pačią dieną jis 
buvęs vėl bandęs, eiti ir kal
bėtis su žmona. Tai buvę 9 
vai. vakare, bet jis jau nebe
galėjęs stubon įeiti. Stuba bu
vus užrakinta. Jis pamanęs, 
kad jo pastangos nieko nebe- 
pagelbės ir parėjęs namo.

Amerikinis karo sunkvežimis keliasi į sausžemį (kažin 
kur Šiaur. Afrikoje), o pakraštyj laukia jo mūsų kariai.

Philadelphia, Pa.
Philadelpbiečių Aukos 

“Vilniai”

Lankantis su prakalbomis 
Philadelphijoj, nuoširdūs spau 
dos rėmėjai, įteikė aukų per 
mane “Vilniai.“
J. Pračius (Chester) ...$1.00
J. Lastauskas (Camden,

N. J.- ....................... 2.00
A. J. Pranaitis (Camden) 2.00
M. Krukauskas (Cam

den) . . . . ................ 1.00
E. Lastauskienė (Cam

den) ......................... 1.00
J. Bender (Phil.) ....... 1.00
A. Valančius ................. 1.00
E. Bulauka ..................... 1.00
F. Valantis ..................... 1.00

IV. Scatch ........................   1.00
; Liet. Kliubas . . ........... 1.00
J. Smithienė . . . . ........... 1.00
A. J. Smithas . . ........... 1.00
B. Lamsargis . . . ........... 1.00
F. Balčiūnas . . . . ....*. 1.00
P. Bulatas........... ........... 1.00
K. čerkauskas .. ..................50
F. Lautčinskas . . ..................50

Viso . . . . ..........$19.00
Visiems ačiū už spaudai

paramą.

Maskva. —

F. Abekas.

Raudonoji
Armija visur sumuša nau-
jus frontan atsiųstus vokie-
čių atsarginius (rezervis-
tus), kurie esą prasčiau iš-
lavinti.

turi užsidirbti savo pragyve
nimą būtlegeriaudamas, kuris 
yra pavojingas anglies kasi
mas, o jis yra plačiai papli
tęs šioj apylinkėj, nuo perei
tos 
riai 
vai 
mes
Tai tie 
Bet yra 
traukia 
rankomis, sukdami ratą, pana
šiai, kaip Lietuvoj semiant 
vandenį iš šulinio. O toks dar
bas yra labai sunkus ir uždar
bis menkas. Bet seni mainie- 
riai, negaudami darbo maino- 
se, turi vis kokiu nors būdu 
pragyvenimą daryti. Tai ir ei
na būtlegeriauti. O nelaimin
gi sužeidimai, būtlegerių už
mušimai, žemės užgriuvimai 
labai tankiai pasitaiko, dėl 
stokos medžių ir netinkamo 
apsisaugojimo skylėse.

Čia aną dieną užgriuvo lie
tuvį seną mainierį, o dabar 
būtlegeriavusį, G. Garmų. Jis 
išlipęs iš savo būtlegerio mai
nos šildės prie ugnies, kurią 
jie turi ant paviršiaus susikū
rę. Tuo sykiu žemė po jo ko
jomis smuko žemyn ir įsitrau
kė nelaimingąjį sykiu su sa
vim po žeme. Mat, apačioj 
buvo kitų būtlegerių išmainuo- 
ta anglis, sudarant dideles tuš
tumas po žeme, kurios laiks 
nuo laiko smunka žemyn. Su
bėgę kiti būtlegeriai tuoj ėmė 
atkasdinėti, bet matydami, jog 
nelaimingasis yra giliai už
griautas, kreipėsi prie anglies 
kompanijos, kad jinai padėtų 
žmogų išimti. Tai kompanija 
atsiuntus savo mainierius ir 
davus medžiagos. Nelaiminga
sis tapo atkastas po 22 valan
dų, bet jau buvęs be sąmonės 
ir tuoj mirė.

Tai tokia sunkia mirčia tu
ri mirti tie, kurie jauni būda
mi dirbo kitiems, o kaip pase
no, tai tapo palikti ant dievo 
valios. A. K.

Redakcijos Atsakymas
Bankiete Buvusiam, Phila

delphia, Pa. — Apie Smetonos 
prakalbas ir bankietą buvome 
gavę nuo kito korespondento 
anksčiau.
korespondencijos negalėsime 
sunaudoti. Neapsimoka tuos 
pačius dalykus kartoti. Vis 
tiek, labai ačiū už parašymą.

Red. Pastaba:

kiek dar 
žmonių, 

tiki, kad

Sovietų - nacių karą 
fronte R. Mizara pa- 

kad kaip galingoji
Armija išmuš na-

ir pagerinimą darbi- 
būklės per tuos 25 

nes tai užimtų daug 
“Laisvės“ skaitytojai

Skaitytojų Balsai
KARAS ATIDARYS
ŽMONIJAI AKIS

I Gerbiamas Redaktoriau :—
Aš reikalauju, kad jūs ati- 

taisytumėt klaidą, padarytą 
jūsų editoriale, lapkričio 25, 
kuriame jūs rašote: “kasdien

Visi gali gerai suprasti, 
ką Adolf Hitleris buvo pa- 
simojęs žmonijai atnešti su išmušama (pasak Churchillo) 
savo galinga mašinerija, jr 20*c,a nuoš,mčly vokmcių daujfl 

6 metų mano sūnus pustu Įfrontuose sudėjus sykiu.” Vie- 
Hitler is no ton “20-čia nuošimčių” turėtų 

būt “20 syk tiek”. Skirtumas 
šiokis: 20-tas nuošimtis tai 
yra 5-ta dalis (20%). Dvide
šimt syk tiek—reiškia (angliš
kai sakant) “20 times as 

mašineri-i much.” Pavyzdžiui, 20-tas 
šaknis ir I nuošimtis $100 (penkta dalis), 

sukraus ant laužo ir sude-'tai $20. Dvidešimts syk $100, 
gins.”

Klysta tie žmogeliai, 
taip sakydami.

Sakysite, neteisybė.
Montrealietis P.

bado ir sako: “ 
good.”

O pažiūrėkite, 
rasite suaugusių 
ką jį garbina ir 
Hitleris su savo 
ja “išraus visas

tai $2,000. Todėl jūsų klaida 
į ant tiek skiriasi, kaip $20 ski 

ši- riasi su $2,000.
A. Vasiliauskas, 

Philadelphia, Pa.
Pastaba 

G.|vietoj ir ji viską pataiso. Ačiū!

tai ir iš tyko, kaip jau jis ir vi
suomet tai daro pradedant 
kalbėt į publiką, pareiškė ačiū 
bankieto rengėjams ir gaspa- 
dinėms už tokią skaniai paga
mintą vakarienę. Po tam pra
dėjo su apibūdinimu Tarybų 
Sąjungos nuveiktu darbu lai
ke 25 metų jos gyvavimo po 
to, kaip išsilaivino iš kapitalis
tinės vergovės. Čia neminėsiu 
daug, kaip Mizara nurodė Ta
rybų Sąjungos ekonominius at
sieisimus 
n inkams 
metus, 
vietos.
jau žino, kad R. Mizara moka 
lanksčiai ir plačiai apibūdinti 
visus pasauliniai s v a r bius 
klausimus.

Antra jo kalbos dalis bu
vo apie karo frontus, kur pa
staruoju laiku Suvienytų Tau
tų jėgos muša ir dar skau
džiai muša Ašies jėgas, šios 
R. Mizaros kalbos neaiškinsiu, 
nes kurie spaudą skaitom, tai 
matom, kad jau Ašies jėgas 
pradėjo Suvienytų Tautų jė
gos smarkiai daužyt ir kirst 
smūgis po smūgio tiem kraka- 
diliam naciam ir visokiem fa
šistam. Tą pasakė ir drg. R. 
Mizara.

Europos 
žymėjo, 
Raudonoji 
cius iš savo teritorijos ir drau
ge išlaisvins mūsų tėvų žemę 
Lietuvą iš po hitlerininkų 
priespaudos, tuomet Lietuva 
bus ir vėl laisva, kurs naują 
kultūrinį gyvenimą. Reiškia, 
gyvens laisvai ir saugiai. Po 
tokių R. Mizaros žodžių pasi
pylė griausmingi aplodismen
tai ir entuziastiškas sveikini
mas rankų plojimu.

Einant prie užbaigos, kal
bėtojas atsišaukė į susirinku
sius, idant laikytumės vienybė
je ir padėtume mūsų vyriausy
bei visu kuomi, kad būtų su
muštos Ašies jėgos; išlaisvint 
Hitlerio pavergti kraštai. Ra
gino pasirašyt ant blankų var
dus su aukomis dėl Tarybų 
Sąjungos žmonių, pasveikint 
juos Didžiosios Spalių Revo
liucijos 25 metų sukakties pro
ga. Tuom ir baigė savo kalbą, 
linkėdamas Suvienytom Tau
tom greitos pergalės ant fašis
tinės Ašies.

Po prakalbos ir bankieto 
draugai ir draugės rinko para
šus nuo dalyvių. Matėsi, visi 
dalyviai noriai ir laisvai su 
šypsena veiduose rašėsi savo 
vardus ir šalia vardų padėjo 
numerį, kiek aukoja. Mačiau, 
buvo ir stambių numerių, su
aukojo gerą pluoštą pinigų 
dėl Tarybų Sąjungos kovoto
jų, kurių eilėse randasi daug

(Tąsa 5-tam pusi.)

Iš Ba.nkieto Paminėti 25 
Metu Sukaktį

Sekmadienį, lapkričio 29 d. 
susirinko New Haveno miesto 
lietuviai į Lietuvių Bendrovės 
Namą, 243 Front St., idant 
apvaikščioti 25 metų sukaktį

kitos 
Žmo-1 
tūks- nuo Tarybų Sąjungos Didžio

sios Spalių Revoliucijos ir kad 
paremti Tarybų Sąjungos ko
votojus prieš tuos pasaulio 

(kultūros ir žmonijos naikinto
mis, buvo Ispanijos kai e ir y^a|jus nacius-hitlerininkus ir fa- 

.šistus, dėlko ir bankieto pel
nas yra paskirtas.

Apie 4 vai. po piet pradėjo 
publika rinktis į erdvią Lietu
vių Bendrovės Namo salę. Vie
ni, kurie atvažiavo sąvomis 
mašinomis, įėjo į salę sausi, o 
tie nelaimingieji, kurie atva
žiavo busais, įpuolę į vidų vik
riai purtė savo lietsargius ir 
movėsi nuo kojų sušlapintus

Tą patį vakarą įvyko 
prakalbos Nixon Teatre, 
nių susirinko apie pora 
tančių. Matėsi ir lietuvių apie 
pora tuzinų. Susirinkimą ati
darė senelis Pat. Cuss, pakvie
tė vieną veteraną kareivį, ku-

Tik verta dar tas pastebė
ti, ką Mizara palygino, pir
miau kas buvo prieš 25 metus. 
Kaip, pavyzdžiui, Amerikos 
Jungtinių Valstijų vyriausybė 
žiūrėjo ir komercinė spauda 

įrašė apie Tarybų Sąjungą, 
kad neturėjo ir negalėjo su
rast sau žodžių niekinimui ir 
šmeižimui Tarybų Sąjungos 
liaudies ir jos vadovaujančių 
vyrų. Bet, vot, pažiūrėkim, 
kaip pasikeitė po 25 metų. 
Dabar Tarybų Sąjunga, tęsė R. 
Mizara, pasidarė mūsų Ameri
kos didžiausia talkininkė, ku
ri daugiausia muša mūsų 
bendrą priešą fašizmą Euro
poj, rytų, fronte. Jau šiandien 
Amerikoje žiūrima į Tarybų 
Sąjungą ne taip, kaip 25 me
tai atgal. Dabar jau yra ren
giami mitingai paminėt Tary- 

; bų Sąjungos 25 metų sukaktį 
*“ * —i Amerikos didelius 
i miestus, kur kalbas sako dide-

dabartiniam karo. Jo pavardės 
nenugirdau. Jis buvo šešius' 
sykius sužeistas. Jis buvo pa
kviestas sudainuoti Amerikos 
himną “Star Spengled Ban
ner” ir “Internacionalą.” Jis 
turi labai puikų balsą. Dar 
paskui jis kelias dainas daina
vo įvairiose kalbose.

Paskui pirmininkavo distrik- 
to sekretorius Forbes. Jis per-

robus. Man kaip tik įėjus į 
vidų, tuojau mano akis paste
bėjo, kad bus apsčiai publi
kos, nes jau prieš akis stovi, 
sutvarkyti ir prirengti dėl ban-j 
kieto dalyviu 3 ilgi stalai. Jau|p0. V1SUS
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peiliai, šakutės, sudėti ant sta- j “U1......... ..Iii Amerikos valdžios pareigu- 
Iii i %* n 4-lirv zl Ir n zl Ir "1 i i i I r •lų, ir atrodo, kad tik jau reik

statė kalbėti S. Darcey, kuris 
daugiausia kalbėjo apie Brow- 
derio parašytą knygą “Victo
ry and After.” Taip gerai kny
gą išgarsino, jog ten ant vietos 
tuojau tapo jos išparduota 
apie septyni šimtai kopijų.

Po tam kalbėjo Raudonojo
Kryžiaus atstovė apie reikalą sėst prie jų. Bet kur tau, pub- 
davimo kraujo ir apie tam lika žiūri į stalus su šypsena 
tikslui užsiregistravimą ten1 ir nė nebando sėst prie jų. 
pat svetainėje. Po tam miesto! Mat, mūsų bankietų lankyto- j 
partijos pirmininkas B. Cro- jai jau pripratę ir susipažinę 
ather ir jaunas Komunistų Ly- su bankietų tvarka. Jiems at- 
gos atstovas pranešė, kad yra 
kare žuvęs vienas partijos na
rys ir nuleido auksinės spalvos 
žvaigždę ant estrados. Buvo 
renkamos aukos ir surinkta 
$1,075.

Paskutinis ir vyriausias kal
bėtojas buvo Earl Browderis. 
Kalbėjo, kaip reikalingas yra 
vieningumas sumušti fašizmą 
ir įvykdyti demokratiją. Pašie
pė politikierius ir iš republi- 
konų ir kitų partijų, kaip jie 
sulaikinėja prezidento Roosc- 
velto programą. Pasmerkė vi
sokius penktosios kolonos sa- 
botažninkus. Pagyrė Raudoną
ją Armiją, kurios daugumas 
yra Komunistų Partijos nariai. 
Taipgi paminėjo Chinijos Ko
munistų Partiją, kuri veda

Atleisite, kad jūsų!SUnkią kovą už pergalę prieš
Japonijos imperialistus.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Išeina Dėdės Šamo kariuo
menėn Albinas Gailinis, J. 
Gustis, Antanas Marcinkevi
čius, Pranas Matonis, Ed. Pąl- 
kotas, St. Adomaitis ir kiti. 
Kai kurie savanoriai įstojo, o 
kiti yra draftuoti. Ant keleto 
dienų parvažiavo iš armijos J. 
Jankaus sūnus. Taipgi buvo 
parvažiavęs J. Sarpinsko sū
nus. Gautas laiškas nuo J. D.

rodo, kad dar ne viskas ant 
stalų yra, ką jie tikisi ne tik 
matyt, bet ir turėt savyje.

Nereikėjo ilgai stoviniuot, 
kaip pasigirdo balsas: Gerbia
mieji svečiai, prašau eit prie 
stalų, tuojau pradėsime savo l 
žadėtą programą. O ta prog
rama tai bus pradžia bankieto. 
Taip ištarė savo garsiai skam
bančiu balsu draugė Latvienė, 
kuri buvo viena iš tų, ką ga
mino bankietui valgius.

Ne po ilgam pradėjo pribūt 
lėkštės, kupinos kalakutienos, 
ant tvarkiai sutaisytų stalų. 
Ir kaip bematant, pradėjo da
lyviai su skania kalakuto mėsa 
susipažint. Kuomet buvo pub
lika įpusėjus valgyt, tai ban-į 
kieto pirmininkas atsistojęs 
pareiškė, kad mes turime už- 
kvietę R. Mizarą, “Laisvės” 
redaktorių iš Brooklyn, N. Y., 
tai svečias tars į jumis kelis' 
žodžius dabartiniais svarbiau
siais pasauliniais klausimais. 
O kas svarbiausia, tai kad kal
bėtojas aiškins Tarybų Sąjun
gos 25 metų gyvavimą ir jos 
svarbius uždavinius šiame ant
rame pasauliniame kare. Nes 
šis bankietas yra tik tam rei
kalui ir surengtas.
Drg. R. Mizara atsistojęs lė-
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nai ir aukšti valstybės vyrai. 
Taip pat aukšti vyriausybės 
pareigūnai pasirašo ant blan
kų savo vardus Tarybų Są

jungos žmonėms pasveikint jų 
Didžiosios Spalių Revoliucijos 
sukakties ' proga ir prisideda 
su finansiška auka, pridūrė R. 
Mizara.
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Kaip Buvo Sumušti Naciai
Ties Maskva
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(Tąsa)
“Visais pakeliais guli vokiečių karei

vių lavonai, iškrypę jų veidai pridengti 
plonu sniego sluogsniu. Be abejonės, vo
kiečiai spėjo kai kur palaidoti užmuš
tuosius, arba išsivežti daug sužeistų, bet 
viėri šiame plote buvo nemažiau 2,000 
vokiečių lavonų....

“Tai vaizdas tik vieno kelio, vieno sek
toriaus iš 300 mylių Maskvos fronto, iš 
kur vokiečiai su dideliais nuostoliai buvo 
ištrenkti. Jeigu jų ir kituose sektoriuo
se nuostoliai yra panašūs, tai Hitlerio 
karo mašina labai pavojingai apdaužyta 
prie Maskvos vartų.”

Ir kitą dieną tas patsai koresponden
tas rašė:

“Dar pravažiavau 50 mylių ir čia ra
dau nemažiau 1,500 vokiečių lavonų įvai
riose pozose.... Vienoj krūvoj radau 60 
vokiečių kareivių negyvų... Viename mū- 
šyj dalvavę 6,500 vokiečių, iš kurių 3,000 
liko užmuštų.”

SMŪGIS NACIAMS STALINOGORS- 
KO “KIšENYJ”.

— Į Kaširos miestą mes pribuvome 
lapkričio 26 dieną, — sako Raudonosios 
Raitarijos komandierius generolas Belo
vas. — Diena prieš tai, vokiečiai fašistai 
prasilaužė arčiau Tūlos miesto. Tą pat 
dieną generolas Nigukovas pavedė mums 
sunaikinti vokiečių armiją prasimušant 
per Vanievo miestą. Mes padarėme se
kamą atakos planą: atmušant priešo * 
frontalines atakas, tuo kartu mūsų tan
kais ir raitarijos pagelba apeiti jį ir už
pulti iš abiejų pusių. Raitarijos vis dau
giau pribuvo, mūsų tankai kurie artėjo 
per Kolomną ir Zaraiską vėlavosi.

Man pranešė, kad prie telefono yra 
Juozas Stalinas. Aš su juo turėjau pasi
kalbėti. Jis pastatė kelis klausimus, ir 
kada aš jam nurodžiau, kokios raitari
jos dalys yra pas mus, Stalinas žinojo, 
kiek tie raitelių daliniai pasižymėjo Uk
rainoj ir prie Maskvos. Pasitaręs su juo, 
aš gavau padrąsinimo ir nusprendžiau 
nelaukti kol pribus daugiau tankų, bet 
sudariau tankų koloną iš tų, kurie jau 
buvo pribuvę, ir nusprendžiau atakuoti. 
Priešo atakos prieš Kaširos miestą bu
vo atmuštos mūsų raitarijos su dideliais 
jam nuostoliais.

Nakties atakoj mūsų pėstininkai gin
kluoti automatiškais šautuvais užėmė 
Piatnica sodžių. Jį atakavo vienu kartu 
keli Raudonosios Armijos daliniai, net 
ir dabar komandieriai nežino, kurio da
linys pirmas užėmė.

Sekančią dieną mūsų tankų kolona už
davė priešui smūgį ir prasilaužė per Ba- 
rabanovo sodžių. Vokiečiai, netekę kelis 
tankus ir dvi kuopas pėstininkų, pabėgo 
iš kovos lauko. Mes juos besivydami už
ėmėme Mordvesą, Vanievą ir Stalino- 
gorską. Mes suėmėme 80 tankų, 60 ka- 
nuolių ir virš 2,000 sunkvežimių ir suda
rėme priešui pavojų būti apsuptam ir su
naikintam.

Šis mūsų laimėjimas Michailovo “ki- 
šenyj” daug prisidėjo prie abelno vokie
čių pralaimėjimo prie Maskvos.

NACIAI BIJO SOVIETŲ RAITARIJOS
— Vokiečiai fašistai bijo Sovietų Ku- 

banio kazokų ir kitų raitelių, — rašė iš 
fronto karo korespondentas P. Bilajev- 
ski. — Kaip žinome, pirmus smūgius fa
šistams uždavė Sovietų raiteliai genero
lų Dovaterio ir Bielovo, Tūlos ir Kaširos 

gruody j, 1941 metais, vėliau prie 
Juknovo, Vanievo, Ruzos, Volocholams- 
ko ir kitur. O kovose Sovietų raiteliai 
gavo vis daugiau patyrimo ir sugabumo.

Raitelių pulkus sudaro kaip entuzias
tiški jaunuoliai, taip ir Piliečių Karo ve
teranai. Jie myli arklius ir labai gerai 
juos prižiūri. Sovietų raitarija yra gink
luota įvairiausiais ginklais, kanuolėmis, 
mortįromis, prieštankinėmis ir priešlėk
tuvinėmis kanuolėmis, šarvuotais auto
mobiliais, turi lengvų tankų ir net savęs 
apsaugai orlaivių eskadriles. Tai savotiš
ka armija, kuri veikia suderinime savo 
spėkų su kitomis Raudonosios Armijos 
dalimis ir gali veikti pati viena.

•Reikia geležinių nervų pas pėstinin
kus, kad jie galėtų atsilaikyti matant, 
kaip linkui jų žemę drebinančiai lekia

tūkstančiai arklių, saulės šviesoj švit- 
ruoja pliki kardai. Kazokų arkliai tiek 
išlavinti, kad jie nugali įvairiausias kliū
tis, net tankų užtvarui iškastus griovius 
peršoka. Priešui pavojingas ne vien rai
telio kardas, durklas, kulkasvaidis iš ta- 
čankos, bet ir arklio kanopos.

Ir kada raiteliams buvo priminta apie 
Hitlerio bubnijamą “ofensyvą prieš So
vietų Sąjungą,” tai jie nusijuokė ir vie
nas iš jų pareiškė:

— Mes, Sovietų kovotojai, nesiskaito- 
me su jokiomis priešo spekuliacijomis. 
Kaipo darbo žmonių valstybės kareiviai, 
mes skaitome savo pareiga naikinti prie
šą ne kokioj ten specialėj ofensyvoj, bet 
kasdien ir visur. Ir tą priešo naikinimo 
darbą mes atliekame pasekmingai, tą 
geriausiai žino ir jaučia patsai priešas.
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KAIP BUVO SUNAIKINTA 134-TA 

NACIŲ DIVIZIJA
Mūšiai eina labai žiaurūs, — rašo da

lyvis G. Grigorenko. — Naciai ant žūt
būt nori išsilaikyti užimtose vietose. 
Raudonoji Armija su pagelba raitarijos 
dažnai priešus apeina, apsupa ir naiki
na. Taip komandieriaus Matvejevo dali 
niai tik gruodžio 18 dieną, išmušė fašis
tus iš 30-ties apgyventų punktų ir su
naikino 1,600 fašistų.

Besitraukiančios Hitlerio jėgos meta 
daug karo pabūklų. Į kelias dienas suim
ta: 32 kanuolės, 10 tankų, 110 sunkveži
mių, 11 automašinų, 31 kulkasvaidis, 10,- 
000 kanuolių šovinių ir 160,000 patronų.

Komandieriaus Grodiansko daliniai į 
parą išlaisvino 12 apgyventų vietų ir su
naikino nacių 134-tą pėstininkų diviziją. 
Štai kaip komandierius atpasakojo tą 
savo žygį:

— Kada vokiečiai buvo išmesti iš Elco 
miesto, tai jie sutraukė 134-tą pėstininkų 
diviziją į miestelio Rosošnoje sritį. Ši 
priešo divizija pusėtinai buvo apkulta 
prie Elco, tai ji čia buvo ' padrūtinta. 
Hitlerio komanda įsakė divizijai ant žūt
būt sulaikyti Raudonosios Armijos pir
myn ėjimą šioj srity j.

Mes priešo nusistatymą laiku perma- 
tėm. Mūsų daliniai kirto kelis priešui smū
gius ir privertė jį vėl atsisakyti nuo ak
tyvaus veikimo ir tik gintis. Antras mū
sų smūgis buvo, kada mes pralaužėme 
priešo poziciją ir apsupome jį iš visų 
pusių. Apsuptus priešus mūsų artileri
ja dieną ir naktį naikino taiklia ugnimi. 
Vokiečiai dėjo pastangų, kad prasilauž
ti per mūsų lanką. Bet jie buvo sumušti 
mūsų raitelių, vadovystėj komandieriaus 
Fiksilio. Raiteliai iš tačankų kulkasvai- 
džių ugnimis sukėlė priešų eilėse pani
ką.

Bet jie atsisakė pasiduoti. Vokiečių di
vizija galutinai buvo sunaikinta durtu
vų kovoj. Viena nacių grupė ilgai prie
šinosi bažnyčioj, bet artilerija ir ranki
nės granatos ir ten juos surado.... Mūsų 
gabūs lakūnai padėjo, ir jie užmušė fa
šistų generolą Kugengauzeną ir keturis 
pulkininkus, jo pagelbininkus. Taip buvo 
visai išnaikinta nacių 134-ta pėstininkų 
divizija. Gal jie ją vėl atsteigs, bet tai 
bus visai kita divizija, tik naciai palai
kys tą pat numerį, kaip jie daug kartų 
jau padarė. • • •• • • w

BAISUS SUNAIKINIMAS
— Atrodo, kad Sovietų rezervams ne

bus pabaigos, — rašė iš fronto Sulzber
ger, amerikietis korespondentas. — Eina 
\r eina pirmyn. Keturios mylios nuo mūr 
priešakyj griaudžia Sovietų kanuolės. 
Baisių mūšių pėdsakai priverčia kraują 
sustoti. Mes jau atlikome 30 mylių ke
lionę, kur buvo kovos, atrodo, kad čia 
ne tik kas buvo ant žemės, bet ir pati 
žemė jau sudeginta.

Grioviai ir kelias užverstas tankų, 
kanuolių, traktorių, trokų laužynais. Čia 
ir ten ant sniego juoduoja žymės, tai 
žmonių ir arklių lavonai. Išilgai visą ke
lią raudonarmiečiai ryšininkai tiesia te
lefonų ir telegrafų vielas. Arčiau fron
to atrodo, kad sunaikinimas mažesnis. 
Raudonarmiečiai ir vietos gyventojai 
aiškino, jog tai todėl, kad priešai buvo 
nakties laiku užklupti ir nesuspėjo viską 
išnaikinti.

įBus daugiau)

Chicagos Žinios
LMK CHORO KONCERTAS 

PAVYKO

Šimkaus “Nugrimzdęs Dva
ras” Gerai Išėjo; Kareivių

Centro Paramai Surinkta 
$54.88

Lapkričio 29 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj, LMK Choras vėl 
davė gražų koncertą. Galima 
sakyti, nepaprastą koncertą.

Pradžioj suvaidinta trumpa 
ir juokinga komedija “Fifty- 
Fifty.”

Bridgeporto Moterų Choras, 
vadovaujamas Anelės Stepo
navičienės gražiai padainavo 
kelias dainas, šis choras gero
kai pažengęs pirmyn.

Olga Bitumskaitė, iš Wau- 
kegano, dainavo solo. Reikia 
sakyti, kad jinai gerokai pa
žengus nuo to, kaip girdėjo
me ją metas laiko atgal. Bi
tumskaitė turi gerą, gražų 
balsą ir jau gerokai išsilavinus 
jį valdyti.

Vyrų trio —■ Burdulis, Dau- 
deris ir Kenstavičius — šį sykį 
buvo parinkę gražias dainas 
ir nepaprastai gerai dainavo. 
Šis trio tikrai yra brangus mū
sų koncertiniam programe. 
Na, ir gavo jie aplodismentų.

Stefanas Kozakevičius, rei
kia pripažinti, daugiausia 
sveikintas, kada jis pasirodė 
ant estrados, taipgi lydėtas 
griausmingų aplodismentų, ka
da baigė dainas. Nors jis dai
navo tas pačias, išskyrus 
“Blocha,” ką ir pirmesniam 
koncerte, vistiek jis labai en
tuziastingai sutiktas.

Labai jį entuziastingai svei
kino ir jaunesnė karta, nors 
jis tik vieną dainą angliškai 
dainavo:

—What a singer and artist.
—He surely sings well;
—I would listen and listen 

to him.
Tai buvo atsiliepimai jaunų 

žmonių.
Kozakevičius yra Chicago 

Opera kompanijos daininin
kas, bet prie progos ateina 
mums padainuoti, žmogus dar 
jaunas. Balsą turi nepaprastai 
gražų, malonų ir aktorius jis 
labai geras.

Jis mūsų koncertuose visuo-

met bus labai geistinas, myli
mas. ,

LKM Choras dainavo Stasio 
Šimkaus “Nugrimzdęs Dva
ras.” Muzika sunkoka ir cho
ras neturėjo daug laiko susi- 
mokinti, bet išėjo gerai. Povi
las Stogis dainavo solo, mer
ginų choras jį palaikė. Tai bu
vo nepaprasta ir daugelis aty- 
džiai stebėjo. Geriausia čia 
pasižymėjo Agnė Kenstavičic- 
nė, Marė Šimkaitė ir Stogis.

Stogis ir įvedimą padarė, 
paaiškindamas turinį.

Kozakevičius ypač gyrė tą 
kūrinėlį iš muzikos atžvilgio, 
nes kalbos jis nesuprato.

Paskui visas choras dainavo 
penkias dainas ir visos gerai 
išėjo.

Choras žymiai sustiprėjo vy
rų balsais, kai prisidėjo Dau- 
deris ii’ Burdulis. šį sykį ir 
Stogis padėjo. Kaip labai jis 
reikalingas chorui.

Meno atžvilgiu šis koncer
tas išėjo bene geriau, negu ei
lė pirmesnių choro koncertų 
(nekalbu apie operetes). Čia 
turėjo naujo ir gražaus.

Pianu skambino ir akompa
navo visiems, išskyrus p-lę 
Bitumskaitę, Pearl Johnson. 
Jinai ir Kozakevičiui akom
panavo ir gavo gražių pagyri
mų.

Pertraukoje trumpai pakal
bėjo Leonas Prūseika apie 
svarbesnius bėgančius reika
lus. Paragino jis paremti Chi- 
cagos Servicemen Centrą, ku
ris priima ir vaišina iš kitur 
.atvykusius karius ir visus Dė
dės Šamo tarnyboje esančius. 
Centro vedėja yra majoro 
žmona Mrs. Kelly.

Surinkta ant vietos ir pa
skubomis $54.88. Tai geras 
darbas.

Koncertas ir finansiniai ge
rai pavyko. Iš pradžios buvo 
tik artipilnė svetainė, bet ant
roj daly programo jau prisi
pildė pilnutėlė.

Reikia laikyti šį parengimą 
pilnai nusisekusiu. Ir tas fak
tas, kad oras nekoks ir tas, 
kad daugelis jaunų vyrų jau 
armijoj, nepakenkė.

Juozas Kenstavičius tikrai 
yra pirmaeilis chorų vedėjas. 
Kaip tik pasistengia, jis duo
da mums ką nors nepaprasto.

Rep.

Bayonne, N. J.
Hitlerio Agentui Uždare 

Snukį

Lapkričio 22 dieną, 1942, 
vietinis klebonas M. Kemežis 
surengė iškilmingą vakarienę 
apvaikščiojimui sukakties 35 
metų nuo įsikūrimo Šv. Myko
lo parapijos, Bayonnėj. Ir iš 
tikrųjų vakarienė būtų pilnai 
atatikus minėtam tikslui, nes 
viskas buvo prirengta gana 
rūpestingai. Svečių buvo daug 
vietinių ir iš apylinkės, kele
tą buvo ir svetimtaučių. Gas- 
padinių buvo prigaminta val
gių užtektinai ir skanių, pub
likoje nuotaika buvo gera.

Publikai užkandžiaujant, 
pirmininkaujant kun. M. Ke- 
mežiui, buvo pakviesti nekurie 
vietiniai parapijonai, daugiau
sia svečiai, pakalbėti. Tarpe 
kalbėjusių buvo trys kunigai 
svečiai. Visi kalba į dalyką, 
švariai, nieko neužgaudami, 
nieko neniekindami. Bet galų 
gale išlenda fašistas “Ameri
kos”. redaktorius Laučka, ir 
kuomet atidarė savo nešvarią 
kakarinę, tai apdergė visą šį 
iškilmingą ir ramų susirinki
mą. Jis savo nesąmoningoje 
kalboje ėmė pliaukšt visokias 
nesąmones, bjauriausius me
lus, dėdaųias visas savo pa
stangas kuobjauriausiai išnie
kinti mūsų geriausią talkinin
kę Sovietų Sąjungą ir garbin
gąją Raudonąją Armiją, — 
armiją, kuri didvyriškai kau- 
jasi prieš kruvinąjį nacizmą - 
fašizmą, už viso pasaulio de
mokratiją, už laisvą gyveni
mą,—neprisimindamas nei žo
delio apie barbarus vokiškuo-

sius nacius, kurie yra jau iš- 
žudę vien tik Lietuvoje dešim
tis tūkstančių mūsų brolių, 
mūsų seserų, bei draugų. 
Šimtus tūkstančių kankina už
darę koncentracijos stovyklo
se, tūkstančius po prievarta iš
varė į gilumą Vokietijos, kai
po vergus dirbt sunkiausius 
verstinus darbus.

Minėtas sutvėrimas pamir
šo, kad šiandien kiekvienas 
žmogus, pas kurį nors kiek 
dar yra užsilikę sveiko senso, 
supranta, kad jeigu ne Raudo
noji Sovietų Sąjungos Armija, 
gal ir Amerikos miestai jau 
pleškėtų nuo naciškų bombų, 
gal mūsų pačių nameliai būtų 
jau sudrąskyti, gal ir mes pa
tys jau būtum buvę palaidoti 
po mūsų pačių namų griuvė
siais. Tik ačiū didvyriškai 
Raudonajai Armijai, kad lai
ko kietai sUkausčius ruduosius 
žvėris nacius rytų fronte, tai 
mes čia iki šiol esame gyvi ir 
sveiki, galim ramiai dirbt ir 
ramiai miegot. Ir šitokiam bai
siam padėjimui esant, atsira
do tokis nenaudėlis, kuris iš
drįso atsistot prieš publiką 
ir surinkęs, visokį brudą, kokį 
tik galėjo rast savo nelaimin
goj galvoj, drėbt ant tokių 
žmonių, kuriuos šiandien visas 
dorasis pasaulis gerbia ir 
džiaugiasi, kad turi savo pu
sėj kovoje prieš nuožmųjį fa
šizmą.

Tai jau buvo per daug ir 
publikoj pradėjo darytis nera
mu. Tuom tarpu atsistojo iš 
publikos A. Stunguris ir griež
tai pareikalavo užsidaryti snu
kį, nes kitaip būsiąs suareštuo
tas. Didelė didžiuma publikos 
pritarė A. Stunguriui, tik kele- 
taą asmenų atsirado, galutinai
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Chinijos moterys ir merginos treiniruojamos būti po- 
licmonais; jos užims vietas vyrų, išėjusių kariauti.
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fašistinių nuodų sugadintų, 
kurie pritarė minėtam fašis
tui. Iš tų pora naivių vyrukų 
puolė prie A. Stungurio ir grą- 
sino išmest laukan, bet A. 
Stunguriui nenusigandus, jie 
nusiramino. Bet publikoj pra
dėjus kilti didesniam neramu
mui, pirmininkas kun. M. Ke
mežis pradėjo dainuot dainelę 
“Kaip aš mylėjau kaime 
mergelę . ..,” ir su tuom pavy
ko nuramint publiką, ir iš
vengt didesnių nesusipratimų.

Tad garbė tau, A. Stungu- 
ri, kad išdrįsai uždaryt tam 
fašistui burną. Taipgi patar
čiau klebonui M. Kemežiui 
vengt turėt kokį nors reika
lą su tokiais žmonėmis, kaip 
“Amerikos” redaktorius Lauč
ka, nes tokie sutvėrimai nie
kam garbės nedaro.

Ten Buvęs.

daug tas jo vaikas, jau vyras, 
rietė nosį ir statėsi, kas tai aš, 
įskundinėjo kitus studentus, 
tai ir susilaukė pylos. Spaudoj 
pastebėjau, kad jau už pinigus 
susitaikė. Bet senis Bermanas 
man sakė — nieko panašaus.

!
’ (

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Pereitą savaitę trys aukštes
nės mokyklos studentai, visi 
ik 18 metų, S. Bernstein, L. 
Samuels ir W. Goodman pasi
gavo prievarta savo klasės stu
dentą nuo Central Square M. 
Berman, mašinoj nusivežė į 
Paxinosa Chestnut kalnus, nu
sitempė į tankumynus, numovė 
kelnes, nuplėšė visus drabu
žius iki nuogam, suspardė ly
tiškus organus ir šiaip kumš
čiais prikantupino iki nesąmo
nės. Parsivežę atgal į prie
miestį, prigirdė su sode ir pri- 
grąsino, kad niekam nesakytų. 
Už dienos visi trys “kidnape-
riai” buvo detektyvų areštuoti 
ir paleisti po užstatu. Nuken
tėjusiam pirmą pagelbą sutei
kė gydytojai A. Sparta ir M. 
Kramer. Bermanukas yra iš 
biednesnių tarpo, tėvas turi 
trečios rūšies valgyklėlę, vadi
nama White Elephant, So. 4- 
tos gatvės.

Senis Bermanas moka lietu
viškai kalbėt, man kavą pas jį 
geriant, jis sakė, kad jo vai
kas labai geras ir gabus mo
kykloj. Bet kiti sakė, kad per-

“Laisvės” Vajus

Pasigirdo balsai “Laisvės” 
vajininkų, kad vajus būtų pra
ilgintas iki sausio 5 d. 1943 
metų. Pernai vajuje aš nedaly
vavau, bet vajui praslinkus 
gavau keturis naujus skaityto
jus. Mūsų gaspadorius Buknys 
klausia, ar kiti sutinka vajų 
pratęsti. Sutinkame, bet mano 
vajus nustatytas per visus dvy
lika mėnesių. Kokia jau čia 
nauda perdaug eikvot save 
per tuos porą mėnesių, o po 
tam saldžiai miegot 10 mėne
sių iki ateis kitas “Laisvės” va
jus, kad iŠ tų pačių vėl išsiko- 
lektavus prenumeratą ir būti 
pirmoj vietoj. Gal aš klaidin
gas, bet pakol kas tokia mano 
nuomonė.

Nauji Piliečiai

Lapkričio 23 ir 24 d. tei
sėjas Frank P. McCluskey 
sunkiai darbavosi pakol aprū
pino 167 ateivius pilietiškom 
popierom. Iš lietuvių gavo pi
lietiškas popieras Jonas Gau- 
diešius, Valerija Pikelis, Nas
tazija žansitis, Izabelė Lupšis, 
Margaret Slankius, Juozas 
Dapkevičia, Sofija Radavičie- 
nė, Bronislovas Radavičia, Pet
ras Balsis, Juozas Meškauskas, 
Stasys Kulaitis. Paskutiniam 
dviem aš buvau už liudininką.

f

J

V. J. Stankus.
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Raudonoji Armija Užėmė Dar Kelioliką Apgyven
tu Vietų; Nukovė Tūkstančius Fašistų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gTuod. 5. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas:
Mūsų kariuomene gruod. 4 d. Stalingrado srityje tę

sė ofensyvą ir užėmė šias apgyventas vietas: Jakty^Jul, 
Senišin, Avinski, Lisinski, Popov, Verchne-čirskaja, 
Čepu r in, Nagavskaja, Dejev, Paršin ir geležinkelio sto
tį Sekretev.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė ir toliau ve
dė ofensyvą ir užėmė kelias apgyventas vietas.

Šiaurinėje Stalingrado srityje mūsų kariuomenė pa
žygiavo pirmyn 200 iki 300 jardų ir užėmė kelias ap- 
tvirtintas priešų pozicijas. Fabrikų vietovėje mūsų ka
riuomenė apvalė nuo priešų vieną miesto bloką, kur 
buvo užmušta apie 350 priešų karių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė, 
grumdamasi pirmyn iš Dono upės rytinių pakrančių, 
ir toliau vedė ofensyvius mūšius, užimdama priešų 
pozicijas.

Vakarop mūsų kariuomenė užėmė aukštumą, nuo ku
rios gali kontroliuot vieną vietovę, ir apsitvirtino ap
kasais. Priešai prarado 600 savo kareivių ir oficierių, 
užmuštų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado dalis mūsų kariuo
menės pradėjo ofensyvą ir užėmė vieną stipriai ap- 
drūtintą punktą. Kautynėse dėl šio punkto buvo už
mušta apie 1,000 vokiečių kareivių ir oficierių. Tapo 
sunaikinta šeši priešų tankai, 19 kulkasvaidžių, du tro- 
kai ir 30 apsitvirtinimų žemėje.

Velikije Lūki srityje mūsų kariuomenė naikino ap
suptus priešų stiprius punktus. Vieno raudonarmiečių 
dalinio kariai žygiavo pirmyn ir supliekė vokiečių ba
talioną, gynusį aukštumą, kontroliavusią vieną svarbų 
kelią. Mūšio lauke liko šimtai nukautų priešų. Buvo 
pagrobta 41-nas vokiečių kulkasvaidis, viena prieštan
kinė patranka, septyni trokai ir amunicijos sandėlis.

Į vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė nugalėjo at
kaklius vokiečių pasipriešinimus ir užėmė kelias ap
gyventas vietas.

Viename sektoriuje vokiečių pėstininkų batalionas 
su tankų parama darė kontr-ataką. Mūsų kariai smū
giu iš savo pusės sudaužė priešus.-Apie 300 užmuštų 
priešų liko kovos lauke.

MASKVA, gruod. 4. — Sovietų pranešimas šiandien, 
tarp kitko, sakė:

Vienas dalinys mūsų kovotojų į vakarus nuo Rževo 
per tris dienas sunaikino penkis priešų tankus, septy
nis šarvuotus automobilius, devynias kanuoles ir 12 
mortirų.

Jie pagrobė 24-rias vokiečių kanuoles, 10 mortirų, 
164 kulkasvaidžius, apie 900 šautuvų ir automatiškų 
šautuvų, daugiau kaip 60 trokų, aštuonias bevielinio te
legrafo stotis, devynis sandėlius ir apie milioną ka- 
nuolinių šovinių.

Tuose mūšiuose priešai prarado kelis tūkstančius 
kareivių ir oficierių.

šiaurėje mūsų pajūrių kanuoles nuskandino du prie
šų transporto laivus, viso apie 17,000 tonų įtalpos.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 4. — Laivyno pranešimas 

212:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruodžio 3 d. Guadalcanal saloje ant žemės buvo tik 
paprastų žvalgybos veiksmų, kuriuose tapo nukauta 
14 japonų. Amerikos armijos lėktuvai davė paramos 
savo kariuomenei ant žemės penkiose atakose.

Binghamton, N. Y. ganizacijos į Binghamtono.
Atsiprašom drg. Koresponden-

Vieša Padėka Draugams
Pradėjus vaikščiot, norisi iš

reikšt širdingos padėkos žodį 
tiems, kurie mane ligoje lan
kė, suteikdami energijos dėl 
manęs, širdingai ačiū A. Zmit- 
rai su jūsų brangiom dukre
lėm, kurie neapleidot nei vie
nos savaitėlės neatlankę ma
nęs. Labai ačiū už tokią užuo
jautą. Ačiū draugam J. O. 
Kireiliam, Navalinskam, ir J. 
Vaičikauskui. Taipgi ačiū drg. 
II. žukienei, taipgi iš Scranto- 
no drg. Klevinskam už atviru
tes ir laiškus su linkėjimais, 
kad aplinkybės daleido atva
žiuot. Nors šiandien sunku su
kuru automobiliams, bet drg. 
Klevinskai prisitaikė ir atva
žiavo pamatyti seną savo 
draugą. Taipgi visiem vienu 
žodžiu ačiū.

P. J. O. Pabalis.
Lapkričio 6 d. drg. Kores

pondentė, aprašydama mano 
sirgimą, apsilenkė su tiesa, iš- 
sireikšdama, kad mes visai at
skirai nuo lietuvių gyvenam. 
Pasirodo, kad drg. Koresp. ir 
pati pilnos Binghamtono lietu
vių padėties nežino ir klausia 
per spaudą, dėlko draugai 
nepersikelia iš Scrantono or-

Ids narys. Jis paskirtas į Suvie
nytų Valstijų orlaivių korpu
są ir dabar kol kas randasi 
Atlantic City, N. J. Joseph 
Kazlauskas, Jr., jau nuo pra
džios vasario mėn., 1942, tar
nauja orlaivininkų korpuse 
(Ground Crew). Jis dabar yra 
corporal ir randasi St. Joseph, 
Mo. Sako, kad neužilgo gaus 
parvažiuot namo j svečius.

Dabar šaukiamas Karolis 
Kiškiūnas Laisvės Choro orga
nizatorius ir buvęs geras loši
kas veikalų. Laisvės Choras 
jam surengė išleistuvių vaka
rėlį ir jis jau išvažiavo lapkri
čio 30 d. į kariuomenę. z

Gero pasisekimo sumušt bu
delius fašistus ir vėl sugrįžti 
sveikiem atgal.

Žvalgas.

Baltimore, Md.
Iš Atsibuvusių Prakalbų

Sekmadienį, lapkričio 22 d. 
Lietuvių Svetainėje įvyko pra
kalbos, kuriose kalbėjo “Vil
nies” redaktorius drg. F. Abe
kas. Prakalbos buvo viena vie
ta iš jo maršruto. Jos sureng
tos ALDLD 25 kp. darbuote.

Einant vajui už naujų narių 
gavimą ir spaudos platinimui, 
drg. F. Abekas plačiai šiuos 
dalykus dėstė. Bet pagrindinė 
jo prakalbos tema buvo svar
bieji einantieji klausimai, kaip 
karo, ir sunaikinimo fašizmo.

Aukos irgi buvo renkamos 
spaudos palaikymui. Surinkta 
$22.56.

Be to, nors nebuvo aukų 
rinkta Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagelbai, betgi draugai 
J. O. Deltuvai iš Hanover, Md. 
tam tikslui aukojo $30. Prie 
tam pridedant $6 auką spau
dai palaikyti. Iš viso $36. Ir 
jau ne pirmoj i jų tokia stambi 
auka. Užtikriname, jog nei ne
paskutinė.

Toliau aukos eina sekamai. 
Moterų Mezgėjų Kliubas $2. 
Po $1: P. Paserskis, J. Ilgū
nas, K. Lopeta, J. Deltuva (Ur- 
butus, Md.), S. Haymond, J. 
Stanys, J. Strauss, K. Mikolai- 
tis, M.Stanienė, Ig. Krivickas, 
V. Stankevyčia, P. Pivariūnas, 
O. Deltuvienė, U. Staniene, J. 
S. Po 50c.: P. Vaitiekūnas, O. 
Lapatienė, J. Balsys. Po 25c.:, 
J. Bubnys, A. Janavyčia, S.
Povilaitis. J.švelnis, O. Pili- 
pauskienė. Visems aukotojams 
nuoširdžiai tariame ačiū.

Vinco Duktė.

Rochester, N. Y.
Prieš Padėkavonės Dieną tą 

sekmadienį, po pamaldų išėjęs 
iš bažnyčios radau būrelį vyrų
ant šaligatvio bešnekučiuo
jant. Aš irgi užsidegęs pypkę

tės. Ji nepermato mūsų, gyve- sustojau prie jų pažiopsoti ir 
nimo aplinkybių. Tokie daly-1 pasiklausyti. Vienas iš būrio 
kai turėtų ant vietos būt at-Lako: — Vyrai, aš manau visi 
likti, o ne spaudoj užimt vie- girdėjote, kad miesto vyriau
tą.

Ligonis.
sybė prašo liuosnorių, kad eitų 
metalo “skrepą” krauti į tre
kus, šiandien graži diena, ei-

Hartford. Conn.
Daugiau Lietuvių į Kariuo

menę
Lapkričio 12 d. išėjo į ar

miją Adolph Kazlauskas, J. 
Kazlausko, “Laisvės” vajinin- 
ko, sūnus. Ad. Kazlauskas tai 
vienintelis LDS 79 kp. jaunuo-

kime visi padirbėti keletą va
landų ; girdėjau, kad nekurie 
gedeminiečiai jau seniai ten 
dirba, tai mum katalikam bū
tų sarmata atsilikti.

— Ot kur atsirado pasišven
tėlis! — atsiliepė pašiepian-

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

TIKRAS! SUJUDINANTIS!

“Moscow Strikes Back”
Filmą kuri parodo Sovietų Armijų kovoje—jos partizanus, 

tankas, parachutlstus, ir tt.
PAMATYKITE ŠĮ SUJUDINANTĮ VEIKALĄ

EDWARD G. ROBINSON, HOLLYWOODO LOŠĖJAS, KALBA

EASTON THEATRE
3 mallės nuo NORTH EASTON, MASS.

Brockton Fair Grounds
Nedelioj, Pirmadienį ir Antrad.—Gruodžio 6, 7, 8

Nuolat. Nedelioj nuo 2 vai. p. p—vakarais nuo 7 vai.
Įžanga—visos sėdynės 30c.

Taipgi: Komedija, “TUXEDO JUNCTION.”
John Ustupas (Uston).

čiu, d i p 1 o m atišku tonu ki
tas.—Girdi, gedeminiečiai ten 
dirba, tai “katalikam sarmata 
atsilikti.” O ar žinote, kad iš 
tų skrepų daro tankus ir veža 
juos į Rusiją, kad ruskiai ga
lėtų atsilaikyti prieš vokiečius, 
o tie vadinami gedeminiečiai, 
tai kacapų bernai! žinoma, 
kad jie ten dirba, todėl, kad 
jie stengiasi išgelbėti Stalino 
kailį.

— Aš nesuprantu, kaip čia 
dabar išeina, —- įsimaišė tre
čias,—klebonas skaitė vysku
po laišką ir liepė melstis, kad 
dievas padėtų karą laimėti, o 
juk vokiečių nesumušę karo 
nelaimėsim.

— O gi va kaip išeina — 
pasiskubino paaiškinti “diplo
matas” : — Vyskupas airišis, 
tai tegul jis meldžiasi už ką 
jis nori, o mes lietuviai mel
dėmės už Hitlerį, kuomet jis 
išlaisvino Lietuvą iš po kacapų 
jungo, o dabar melsimės, kad 
dievas padėtų Hitleriui visiš
kai sumušti ruskius.

— Betgi klebonas, taipgi, 
lietuvis, o jis meldžiasi, kad 
dievas padėtų sumušti Hitlerį. 
—< Įsikišo dar vienas.

— Klebonas visuomet mel
dėsi ir mum liepė melstis už 
Hitlerį, o jei jis dabar mel
džiasi prieš Hitlerį, tai jis 
veidmainys ir bailys! — už
kirto “diplomatas”.—Juk aiš
ku,kaip diena, kad jei ruskiai 
sumuš vokiečius ir išvys na
cius iš Lietuvos, tai Stalino 
Paleckis išliks nepakartas, jis 
ir vėl su visa savo valdžia su
grįš į Lietuvą.

Vienas vyras visą laiką tylė
jęs, nustebino visus, kuomet 
prašneko sekančiai:

— Vyrai, šiandien jau kiti
laikai ir kiti poteriai. Tavo, 
brolau, diplomatija šiandien 
neišmintinga ir pavojinga. 
Nors mes melsimės, kad dievas 
padėtų Hitleriui užkariauti vi
sa svietą ir susiriesdami keik
sime Staliną ir visus ruskius, 
bet jau Hitlerio kailio nebeiš- 
gelbėsime.

Tą pasakęs, nuėjo tolyn, aš 
irgi nusispjovęs nušliaužiau 
savais keliais.

Driežas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., vakare. Nariai ma
lonėkite dalyvauti. Gausite naują 
knygą — “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.” Tai puiki knyga. — E. 
Benulienė, Rašt. (284-286)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia bankietą 

dienraščio “Laisvės” naudai. Įvyks 
sekmadieni, sausio 10 d., 1943, 6 v. 
v., 376 Broadway. Tikietas $1.50. 
Prašome įsigyti bilietus iš anksto.
— Sekr. (285-286)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 moterių kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, gruodžio 8 
d., 8 v. v., 376 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. — Valdyba.

(285-287

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. ruošia svarbias 

prakalbas, antradienį, 8 d. gruodžio. 
L. T. Name, pradžia 7 v. v. Kalbės 
F. Abekas, “Vilnies” Redaktorius 
iš Chicagos. Įžanga veltui. Kviečia
me visus dalyvauti. — Rengėjai.

(285-287)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, gruodžio 8 d., 7:30 v. v. 
Moniuzko salėje, 1073 E. 79th St. 
Nariai dalyvaukite, gausite naują 
knygą “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.” Taipgi rinksime naują 
valdybą 1943 metams. — Kom.

(285-287)

New Haven, Conn.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

ir lietuvių mūsų brolių kovo
tojų. Garbė jums, brangūs 
aukotojai.

Lai prasmenga fašizmas su 
savo visais bendrais, kurie 
prisideda prie fašizmo palai
kymo ir jiems darbuojasi, ku
riu nemažai randasi ir lietu
vių tarpe, kurie eina petys pe
tin su Hitleriu ir visa Ašies 
pasiutusia gauja.

Bankietą ir prakalbas su
ruošė LLD 32 kuopa.

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuosė hesmagu-
muose: i

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60

Kurie dar nepriklausot prie 
šios organizacijos, tai pasi- 
stengkite priklausyti.

Apie pasekmes šio bankieto, 
manau, parašys komisijoj esan
tieji draugai. Bankiete darba
vosi, valgius gamino ir prie 
stalų patarnavo šios draugės ir 
drg.: Stakionienė, Latvienė, 
šioliūnienė, Rudminienė, Mi
liauskienė ir Miliauskas. Prie 
baro patarnavo J. Aleksa, taip 
pat prie baro ir prie stalų ne
šiojo alų Vaitkevičienė ir B. 
Medelis. Nuo savęs tariu jums, 
draugai ir draugės, didelį 
ačiū.

M. Antanuk.

LICENSES 
.WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
I NOTICE is hereby given that License No. 
HL 408 has been issued to the undersigned 

I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law At 66 Orange St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN ARMS HOTEL CORP. 
66 Orange St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 — 7th Aventie Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS LEVINE
396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei 

gyventi Turtuolis atsižada ir turtų, 
kad tik būt sveiku. Broli ir Sese, 
jeigu tu įvertini sveikatą ir ją bran
gini, tai prižiūrėk ją. Jausdamas 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, 
rankų, kojų gėlimą, nikstelėjimą, 
nuovargį, šaltį, rankų-kojų tirpimą, 
diegulius, tuojau reikalauk DEKS- 
NIO GALINGOS MOSTlES, 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. Dėksnlo Galinga 
Mostis tūkstančiams pagelbėjo, pa
gelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, 
kad, pavartojus kelis sykius, aplai- 
kysi' palengvinimą ar pinigus grą- 
žinam.

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

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

PASARGA: Jeigu nori palaikyti 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį 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 Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

: MATEVŠAS SIMONAVIC1US :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "fgk •

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

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. J 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis e 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. • 
---------------——_ e
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Užsisenėjusio kataro bei hąy 
fever ...........................................85

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

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lieluviii Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451 ,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ 

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

būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon SL 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

.1V
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Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

reikalu pasitarti su tary- 
viršininkais, bet pasakęs, 
jis gal važiuos, o gal ir

tūkstan-|ir didžiuosiuose parengimuose.
i pasižadėjusių yra

pagalbos rinkliavoj, ky, Canada 
New Yorke per tris ne. 
bus
“Rusijai Padėkos

kampanijos. Rinklia-

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiarigie 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

rais būtų tamsios. Dėlto ir 
miesto parkuose įrengiamos 25 
eglaitės dabinsis varsotų lem
pučių šviesomis tik dieną.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

užbaigtuvėmis | Kadangi iš priežasties pri- 
miesto rinkliava

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

X

HMM

REIKĖS 25,000 RINKĖJU AUKŲ 
RUSIJOS KARO PAGALBAI

I

Dvidešimt penkių C*..................."*
Čių žmonių reikės darbuotis su Tarpe .jau 
dėžutėmis rinkime aukų gat- Benny Goodman, Pat Peardon, 
vėse oficialėj Sovietų Sąjun- Zero Mostei, Morris Carnovs- 
gai karo 
kuri tęsis 
dienas ir 
specialės 
Mėnesio” 
vai yra duotas miesto valdžios 
leidimas.

Rinkliava įvyks ketvirtadie
nį, penktadienį ir šeštadienį, 
gruodžio 17, 18 ir 19-tą.

Virš 2,000 organizacijų jau 
yra pasižadėjusios dalyvauti 
rinkliavoj. Tarpe pasižadėju
sių randasi unijos, moterų, pa
laipinės, jaunimo, meno ir 
įvairių tautų organizacijos, žy
mūs aktoriai ir aktorės, sce
nos, radijo ir j u d žiu žvaigž
dės pildys programas gatvėse

Brooklyno moterys! Būkite 
prisirengusios! A p s augokite 
savo namus!

Apsauga namų visuomet bu
vo gabiose moterų rankose. 
Dabar, dėl karo, kiekviena iš 
jų privalo užimti savo vietą 
civilinių apsigynimo fronto li
nijose. Jų rankose randasi at
sakomybė už išlaikymą šeimy
nos geroje sveikatoje, ir pri
žiūrėti juos lengvesnėse ligose.

Daktarai ir slaugės yra iš
šaukiami saugoti sveikatą mū
sų ginkluotųjų jėgų. Dabar 
yra didelė stoka tų profesio
nalų vyri] ir moterų civiliniams 
reikalams.

Dabar reikia kiekvienos 
moters pagalbos apsaugai jos 
mylimųjų namie.

Šiandieną moterys turi iš
mokti atsidėti ant savęs. Jos 
privalo išsilavinti būti sėkmin
gomis slaugėmis namie. Kiek- j 
vienas turi žinoti, kas daryti 
namie atsitikime ligos ar ne
laimės.

Amerikos Raudonasis Kry
žius suorganizavo Naminės 
Slaugybos klases visose dalyse 
miesto. »

Moterys nuo 17 metų ir se
nesnės, kurios gali skaityti ir 
rašyti angliškai, gali stoti į 
tas klases, kurios susirenka sy
kį ar du per savaitę. Vienos 
būna iš ryto, kitos po piet, dar 
kitos vakarais, kad kiekviena 
moteris, nežiūrint jos darbo 
valandų, galėtų 
Viso būna 15 
strukcijas duoda 
Kryžiaus slaugė.

centus, įskaitant ir 
knygą.

žmonos, jaunos 
merginos užsirašy-

lėšuoja 75 
instrukcijų

Moterys, 
moterys ir
kite pažymėdamos, kuriame iš 
žemiau paduotų centrų jų no
rite mokintis.

Registracija reikia priduoti: 
7 Hanover Place, Fulton ir 
Nevins Sts., ne sekcijų cent
ruose. Sekcijų centrai, kur bus 
pamokos, randasi:

Brooklyno Muziejuje.
130 Clinton St. netoli Boro 

Hali.
Bay Ridge, 7420 4th Ave.
Brooklyno Kolegijojj
595 E. 98th St., East New 

Yorko ir Brownsvilles sekcijoj.
Williamsburgo - Greenpoin- 

tės Sveikatos Centre, 151 
Maujer St. šiame, pastarajame 
centre klasės bus atidarytos 
kai tik susirašys pakankamasi samdytojų ir darbininkų palie- 
skaičius mokinių. Čia ir New Yorką su jo sam-

Galimas daiktas, kad Wil- dytojais ir darbininkais, kaip 
liamsburge susidarys ir vienų kad paliečia visą šalį, 
lietuvių klasė, kaip kad buvo 
susidarius pereitą žiemą mo
kintis teikimo pirmosios pa
galbos.

Urmu parduotuvių Darbi
ninkų Unijos Lokalas 65-tas 
pasiuntęs virš 1,500 pakelių 
kalėdinių dovanų savo na
riams, tarnaujantiems J. V. 
ginkluotose jėgose.

temdymo 
daugiausia turės būti pravesta 
dienos valandomis, tad Ed
ward C. Carter, Rusijai Karo 
Pagalbos, Ine., prezidentas at
sišaukė į šeimininkes pasiruoš
ti visas savo pajėgas tomis 
dienomis pašvęsti rinkliavai.

Asmenys norintieji dalyvau
ti rinkliavoje prašomi tuojau 
pranešti Lietuvių Komiteto 
sekretorei L. Kavaliauskaitei, 
46 Ten Eyck St., kad galėtų 
iš anksto užsakyti rinkliavai 
reikalingas medžiagas ir Pū
dymus.

Embassy Newsreel Teatruo
se jau pradėjo rodyti filmas iš 
Amerikos ii- Anglijos kariuo
menės įmaršavimo Afrikon.

Judžiuose parodoma įmar- 
šuojančios armijos ir joms pa
stiprinimai, Casablanca prie
plauka; civilinių ir vietos mili- 
tariškų jėgų sveikinimas atei
nančių amerikiečių Algiers’e; 
išvedimas Ašies Karo Paliau
bų Komisijos ir 1.1.

Taipgi žinios iš Washingto- 
nor Padėkų Dienos iškilmės; 
Willkie Kanadoje; mūsų vy
rų ir moterų militariškų dali
nių pratimai, paradai ir kitos 
vėliausios, pro kameros akį 
užrekorduotos žinios, 
tant sportus.

Majoras Ginčijo K»ro Darbo 
Tarybos Teisę Spręsti 

Miesto Problema
Majoras LaGuardia pereitą 

trečiadienį ginčijo, būk Karo 
Darbo Taryba neturinti teisės 
spręsti miesto transportacijos 
darbininkų algų klausimą.

Miesto tranzito linijų 32,000 
darbininkų per savo organiza
ciją, Transporto Darbininkų . 
Uniją, jau seniai jieškojo susi-j 
tarimo su miestavos Transpor-| 
tacijos Tarybos viršininkais j SĮ 
dėl pakėlimo algos ten, kur 
esamosios senos algos prie 
pabrangusio pragyvenimo ne
beatsako pragyvenimo reika
lavimams. Taryba per ilgą lai
ką visai nekreipė domės į dar
bininkų reikalavimus. Paskiau 
pasiūlyta apie milijonas prie
do prie bendro algų fondo, 
kas, padalinus per 32 tūkstan
čius darbininkų, reikštų, pakė
limą algos tik iš vardo, o ne 
praktikoj. Negalėję susitarti, 
darbininkai kreipėsi 
Darbo Tarybą.

Dabar, tai tarybai 
problemą svarstyti, 
LaGuardia sako, kad jinai ne
turinti teisės to daryti. Jisai 
esąs pašauktas į Washingtoną 
tuo 
bos 
kad 
ne.

Unija tikrina, kad New 
Yorko miesto vyriausybė nėra 
aukščiau kongreso ir šalies 
prezidento ir kad įgaliavimas 
Karo Darbo Tarybos tarpinin
kauti nesusipratimuose tarp

Iš Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo 

Susirinkimo
Penktadienį atsibuvo 

uis kliubo susirinkimas, 
biausias klausimas buvo 
pašalpinio ir biznio skyriaus
valdybos rinkimai, nes nuo 
valdybos daug priklauso kliu
bo gerovė.

Pirmininku išrinktas tas pat
sai K. Kreivėnas vienbalsiai. Į 
v i c e-p i rm i n i n k ą k an d i d ata vo
A. Linkus ir Stanaitis, 36 
sais prieš 13 išrinktas A. 
kus. Vienbalsiai išrinkta 
valdybos nariai — kliubo 
litinis lyderis advokatas Viž- 
lianskas - W esi an ; kasininkas 
Vilčinskas; finansų raštininkas 
A. Čepulis ir maršalka V. Bra
zaitis.

Biznio skyriaus board-direk- 
torių pirmininku vienbalsiai 
išrinkta senas Alekas Velička; 
biznio sekretorium Vaitukai
tis, board-direktorių vieton 
vienbalsiai išrinkta buvusieji 
Žukauskas ir A. Balčiūnas. Į 
mirusio board-direktoriaus W. 
Shabūno vietą kandidatavo 
Jurgis Bernotas ir Karaktinas, 
didžiuma balsų išrinktas J. 
Bernotas. Drabužių padėjėju 
laike parengimų išrinktas A. 
Masiulis.

Išklausyta ligonių lankytojų 
pranešimai, priimta pora laiš
kų ir kliubo komisija surengi
mui prieš naujus metus va
karienės davė pranešimą, kad 
viskas rengiama ir prašė na
rius pasipirkti bilietus ir ki
tiems platinti.

Priešmetinis susi rinkimas 
praėjo tinkamoj dvasioj. Pra
džioj susirinkimo kliubo nariai 
vienos minutės atsistojimu pa
gerbė Amerikos žuvusius ka
rius už žmonijos laisvę, tatai 
atlikta proga besiartininčių 
nietų karo sukakties.

Kliubo Narys.

LLD 1 Kuopos Nariai 
Gaus Puikią Knygą

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos nariams šį 
ketvirtadienį bus smagu eiti į 
savo kuopos susirinkimą, ku
ris įvyks, kaip paprastai, Lais- 

i vės salėj. Ir dar smagesni 
grįš namo, kadangi gaus už 
šiuos metus vieną iš puikiau
sių LLD išleistų knygų — 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.”

Toji knyga, suglaustoje for
moje paduoti Amerikos istori
jos bruožai ir daugelio žy
miausių figūrų rolė Amerikos 
Revoliucijoje ir Civiliam Ka
re, bus dideliu turtu draugijos 
nariams ir jų šeimoms. Dar 
pirma tokia knyga išleista lie
tuvių kalboje Amerikoj. O 
graži ir didvyriška Amerikos 
žmonių praeitis turi turtingą 
istoriją, apie kurią prirašyta 
tūkstančiai tomų knygų, tad 
mūsų naujoji knyga leis mums 
bent trumpai pažvelgti 
įspūdingą praeitį.

Reikia tikėtis, kad visi 
1-mos kuopos nariai bus 
kuopos susirinkime šio ketvir
tadienio vakaro 8 vai. ir įsigys 

brangią knygą.
Organizatorius.

Siuvėjų Unijos 54-to 
riaus priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Liet. Amerikos Pilie
čių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus renkama skyriaus 
valdyba ir šiaip yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

CH. NEČIUNSKAS, Sekr.

Mezgėjos ir Rėmėjos 
Turės Susipažini

mo Vakarą
Brooklyn iečių mezgėjų rau

donarmiečiams dideliame bū
ryje randasi uolių, veikėjų iš 
viso plataus Brooklyno ir jo 
apylinkių. Vienos iš jų su 
deliais gatavų mezginių 
na vienu kartu, kitos kitu 
tu, dar kitos atneša savo 
bus per įvairių organizacijų 
susirinkimus bei parengimus 
ir daugelis viena kitai nėra 
nei pažįstamos, nors dirba 
vieną ir tą patį kilnų darbą.

Prie to, su lietuvėmis talki
na grupė kitataučių ir lietu
vių pasidarbavimu jau yra su
darytos iš vienų kitataučių 
mezgėjų grupes. Jos visos 
kviečiamos dalyvauti šioje su
eigoje— susipažinti, pasilinks
minti ir pasitarti. Prie to, ko
misija turi vieną naują, svarbų 
pranešimą, kuris bus miela iš
girsti visoms mezgėjoms.

Toji draugiška sueiga įvyks
šio antradienio vakarą, gruo-. 
džio 8-tą, Laisvės salėj, 4191 
Lorimer St., Brooklyne. Visos 
mezgėjos ir rėmėjos esate 
kviečiamos čia būti.

Raud. Kryžius Prašo 
Aukoti Kraujo

Mūši] kraštui reikalinga 
šimtai tūkstančių .aukotojų 
kraujo gelbėjimui sužeistu 
kare ir nelaimės nuotikiuo- 
se. Raudonojo Kry ž i a u s 
Brooklyno Skyrius turi gau
ti po 2,000 kraujo davėjų 
kas savaitę.

K as gali d u oti k r au j o ?
Kiekvienas geroje svei

katoje esąs žmogus nuo 18 
iki 50 metų. Jaunesni 21 m. 
turi gauti leidimą iš tėvų ar 
globėjų.

Dėl kraujo davimo dienos 
ir laiko susitarkite iš anksto 
asmeniškai, atvirute ar tele
fonu Brooklyno R. K. 'Cent
re, 57 Willoughby St. Tele
fonas: TRiangle 5-8040.

B-------- ---------------------------------------------

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys .
Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Darbininką Pašalpinė 
Išpirko Daug Boną

Tarptautinis Darbininkų Or
dinas (IWO), darbininkų pa
šalpinė, panaši į mūsų LDS, šį 
mėnesį vėl pirko $225,000 ver
tės karo bonų per centralinės 
raštinės iždą. Viso tos organi
zacijos centras Jau išpirkęs 
$562,500 vertės karo bonų. O 
atskiros jo kuopos yra išpir- 
kusios kelių milijonų vertės 
bonų.

Organizacija turi 155,000 
narių ir 13 nacionalių skyrių, 
veikiančių savo tautinėse sri
tyse ir kalbose, tik centrali- 
niai susijungusių su TWO.

“MASHENKA” PALIKTA 
3-ČIAI SAVAITEI

Naujausias, tai yra pirmu 
kartu Amerikoje rodomas So
vietų Sąjungos judis “Mashen
ka” paliktas trečiai savaitei 

j Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

“Mashenka” yra karo laikų 
meiliška filmą, su Valentina 
Karavajeva ir Mikaila Kuzne- 
covu vadovaujančiose rolėse. 

Į Priedam rodoma Sovietų tautų 
'šokių festivalas ir trumpos fil- 
mos iš vėliausių karo veiksnių.

Apollo Teatre, New Yorke, 
42nd St., rodoma Sovietų fil
mą “Kova Už Sibirą.” Irvinge 
rodo “Maksimo Gorkio Vai
kystę,” o Stanley 
savaitė rodo 
Daugelis kitų 
d žiu rodoma 
Bronxe susiedijų

't * LIETUVIŠKAS ★ §

TRAKTYR1US
? (VALGYKLA IR ALINE) S 
g Rheingoid Extra Dry Alus g 
S Didelis pasirinkimas visokių g
3 Vynų ir Degtines g 
$ Importuotų ir Vietinių p
3 Kasdien Turime g
3 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
1 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

Vagys Skaudžiai 
Nuskriaudė

Naktį iš gruodžio 4-tos 
tą vagis įsibriovė į Lili jos 
va 1 i a usk a i tės a p a rt m e n tą, 
So. 2nd St., ir išnešė radijo 
priimtuvą, taipgi daug goriau
sių drabužių ir kitų daiktų. 
Laimė, kad Sovietų Sąjungai 
Gelbėti Komiteto iždas jos nie
kad nelaikoma namie, tad pi
nigais skriaudos negalėjo pa
daryti.

Tokį vagį amerikonai pava
dintų pikčiausiu vagimi. Lili
ja tik pradėjo atsipeikėti iš 
per pusmetį paneštų lėšų ir 
nedarbo dėl susižeidimo, o da
bar ją apvogė. J tą apartmen- 
tą jinai atsikraustė tik prieš 
porą savaičių.

------  SENSACINGI—SUJAUDINA JUDŽIAI

Matyk
Matyk
Matyk
Matyk
Matyk
Matyk
Matyk

EMBASSY

Jungt. Valst. užimant Siaur. Afriką 
Jungt. Valst. Armiją Casabiancoj 
suimtą Nacių Paliaubų Komisiją 
naują. Judf—“FRONT LINE BOOKS” 
Amerikos kareivių sveikinimus Algerijoj 
48 žinių judžius iš viso pasaulio
Puikiausią. Judžių Programą Mieste—20c iki 2 P. M.

Broadway ir 46 St. 
New York.

Green Star Bar & GriD 
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 Givis
Geriausias Alus Brooklyne

NOTARY
PUBLIC

i

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

nacių sabotažnin- 
ir Thiel, kurie 
mirtimi pereitą 
kaltina ji vedi- 
su sabotažnin- 

apie išdavys-

Helmut Leiner, kuris perei- 
pirmadienį tapo paleistas 

•laisvu viename teisme, iš nau
jo įkaitintas foderalės “grand 
džiūrės.” Pirmajame teisme jis 
buvo kaltintas išdavystėje, pa
gelbėjime 
kams Kerling 
buvo nubausti 
vasarą, šiame 
me apyvartos 
kais ir žinojime 
tę.

Leineris ir po išteisinimo 
pirmaisiais kaltinimais nebuvo 
laisvas, bet sulaikytas Ellis 
Saloj, kaipo pavojingas 
timšalis.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

•BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

VERI-THIN’ RAMONA VtRI-THIN BARIU.-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

i Tel. STagg 2-2178 •
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