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Amerikos Oficialiai Pranešimai

(Tąsa 2 puslapy j)

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Jungtines Vals
ai

nome net dviejų sudegusiųjų 
lietuvaičių atvaizdus.

mėtė ašarines 
priešiškus japo-

Toyamą, vadą Japonų-Ame- 
rikiečių Piliečių Sąjungos, 
kuri remia

Įš visų lietuviškų laikraščių 
“Laisvė” suteikė daugiausiai 
žinių apie lietuvius, sudegusius 
Bostono kliube. Mes išspafusdi- 

/

KRISLAI
Mūsų Ginklai Fašistams 

Mušti.
Suomiai Numarino 20,000 

Belaisvių.
“Auka Komunistų . . .”
Dėl Visko Jie Kalti.
Matas Solomskas Sugrįžo

iš Massachusetts.
Rašo R. MIZARA

Fašistinės Suomijos valdo-į 
vai pranešė, kad apie 20,000! 
Tarybų Sąjungos karo belais
vių Suomijoj numirė badu.

Kitais žodžiais, Mannerhei- 
mo valdžia tiek žmonių nužu
dė, numarino.

Klysta tie, kurie mano, jog 
tiems budeliams nereikės atsa-■ 
kyti už savo darbelius!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

OWI praneša, kad 19 12 me-i 
tų bėgyj mes turėsime pasiga-j 
minę:—

49,000 lėktuvų — kovojan
čiųjų, bomberių ir kitokių.

32,000 tankų ir savaime 
kiančios artilerijos.

17,000 anti-lėktuvinių 
nuolių.

8,200,000 tonų Įtalpos 
kybinių laivų.

Tai bent gamyba !
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MILŽINIŠKA DIENINE ORO ATAKA PRIEŠ VOKIEČIUS
I- _____________________________________________ __________________

Na, o karinės gamybos di-i 
rektorius, Mr. Nelson, pareis-! 
k ė pereitą penktadienį, 1 
Jungtinės Vallijos šiuo metu 
pagamina karui reikalingu 
ginklu tiek, kiek visos fašisti
nės Ašies valstybės sudėjus sy
kiu.

Su 1943 metu pabaiga nu
matoma, kad Amerika paga
mins kariniu ginklu beveik 
tiek, kiek jų pagamina mūsų 
priešų valstybės ir visos Jung
tinės Tautos sudėjus sykiu!

Galime įsivaizduoti, kokio 
čiukuro mūsų karinė gamyba

H Tarybines Lietuvos Aukš 
"T čiausios Tarybos Prezi 

dilimo Atsišaukimas
kad į Prezidiumas Nurodo Naciu ir Išdavikų Klastas Prieš Lietu

viu Tautos Seimą ir Žmonių Pasitikėjimą Juom

Bet vienas dalykas reikia ži-; 
noti: neužtenka turėti daug 
ginklų, — reikia juos mokėti 
sunaudoti. Reikia žinoti, kur ir j 
kaip sunaudoti. Turi būti žino-l 
ma, kur priešas mušti, kaip jis 
mušti.

Tos pareigos tenka mūsų j 
ginkluotų jėgų vadovybei. Iri 
mes esame įsitikinę, kad ji ži-* 
no savo biznį. |

MASKVA. — Lietuvos Tarybinės Respublikos Auk
ščiausios Tarybos prezidiumas išleido atsišaukimą į 
Lietuvos žmones. Atsišaukimas, tarp kitko, sako:

“Vokiečių fašistai, laikinai užėmę Tarybinę Lietu
vą, nusmerkė jos žmones badui ir išnykimui. Žvėriš
ki įsiveržėliai jau nužudė ir mirtinai užkankino kalė
jimuose daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių ir išgabe
no daugiau kaip ketvirtį miliono į verstinus darbus 
Vokietijoj ir karo ruožte.

Tautinis lietuvių protestas prieš vokiečius pavergė
jus eina vis platyn tarp valstiečių; jie sabotažuoja 
maisto dalykų pristatymą vokiečiams. Darbininkai ve
da daugmenišką ir vis platesnį sabotažą. Dirbančioje 
inteligentijoje auga neapykanta prieš užgrobikus. Visa 
tai varo vokiečius fašistus į pašėlimą ir jie griebiasi 
naujų, pasakiškų šmeižtų prieš Tarybų Lietuvą.

Neseniai, pavyzdžiui, vokiečiai fašistai suėmė tary
binius visuomenės veikėjus ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos narius ir teroru ir prievarta 
prieš juos ir jų šeimas stengėsi priverst juos šmeižti 
Tarybų Lietuvą. Jie pavyko priverst bailesniuosius, 
silpnadvasius, sunkiai išdavikiškai nusikalst prieš sa
vo tautą ir savo kraštą — šmeižt Tautos Seimą ir jo 
atstovus.
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Raudonosios Armijos pulko kovotojų 
yra jaun. leitenantas Žiedūnas. (Nuo-

Lietuviškojo tautinio 
choras, kurio vedėjas 
trauka padaryta 1942 m. geg. mėn. 1 d.)
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600 Amerikos-Anglų
Orlaivių Triuškino

Ašies Fabrikus
Antra Dieną Pagrečiui Talkininkų Orlaiviai Pleškino Kari

nius Punktus Vokietijoj ir Užimtuose Kraštuose

Japonai Nežinojo, kiek Nuostolių Jie Pa
darė Amerikiečiam Perlų Uoste; Per 
Nežinia Skelbė Mažesnius Nuostolius

Kai mūsų krašto teisingumo: 
departmentas suėmė nacių i 
agentą Jan Valtin — tikroji j 
pavardė Krebsas— ir patalpi-’ 
no jį Ellis Island namuos, tai 
jis, departmentas, pareiškė/ 
jog per pastaruosius penkerius 
metus Krebsas buvo skaitomas J 
nacių Vokietijos šnipu. Dėl to, 
aišku, jis ir buvo suimtas.

Tūli trockistai ir kitoki pa
našūs gaivalai tuojau pradėjo! 
Krebsą apraudoti. Strazdas i 
parašė ilgą suimtojo biografi
ją, paliejo nemažai ašarų ir 
suriko: Krebsas yra “auka ko
munistų.”

Baigta!

Jungtinių Valstijų laivy- 
? no department© paskelbtas 
.sąrašas nuostolių, kuriuos 
i japonai pernai gruod. 7 d. 
padarė Perlų Uoste, rodo, 

i kad japonai iš pradžių ne- 
I žinojo, kiek žalos jie pada- 
I rė Amerikai per tą pasa
lintą užpuolimą. Priešai 

• todėl paskelbė amerikiečių 
‘ nuostolius mažesniais, negu 
tikrenybėje buvo.
JAPONŲ PRANEŠIMAS
Pirmame savo oficialia

me pranešime gruod. 9 d. 
Įdomus visgi dalykas, kad į japonai sakė, kad jie nu- 

šiandien kiekvienas niekšas, skandinę du Amei ikos karo 
kiekvienas prasiradęs indivi- didlaivius, sužaloję keturis 
dualas tokiems vyrams, kaipkitus, sužeidę keturis šar- 
Strazdas, yra “auka komunis
tų.” 

Trockis buvo “auka komu
nistų.” 

šmelka Ginsbergas (“Kri- 
vickis”) — “auka komunistų.” 

Nacių agentas Krebsas — 
“auka komunistų.”

Neužilgo matysime tą patį 
Strazdą verkiant, kad ir Hit
leris, ir Mussolinis, ir Todžio, 
ir Smetona, ir Grigaitis, ir Mi- 
chelsonas — “aukos komunis
tų.”

Galimas daiktas, kad ir 
pats Strazdas ims kada nors 
ir suriks:

“Aš dirbu fašistams del to, 
kad esu auka komunistų!...'” 

Tūliems politiniams paliegė
liams nūnai komunistai kalti 
net ir dėl to, kodėl savaitėje 
tėra tik vienas sekmadienis.

vuotlaivius ir sunaikinę 
apie 100 lėktuvų. Iš tikrųjų 
gi Amerika tada nukentėjo 
žymiai daugiau nuostoliu 
apskritai, išskiriant tik 
šarvuotlaivius. Amerikos 
laivvno departmentas pa
skelbė, kad japonai ten su
žalojo tris, o ne keturis 
mūsų šarvuotlaivius.

(ši ketvirtadienį “L/’Įvai-

rumų Puslapyje bus ištisai 
išspausdintas platus Jungti
nių Valstijų Laivyno de- 
partmento pranešimas apie 
Amerikos nuostolius Perlų 
Uoste.)

Tarp kitko, japonai ten 
sunaikino 177 Amerikos lėk
tuvus, o ne 100, kaip kad 
jie skelbė.

Perlų Uoste buvo japonų 
orinėmis torpedomis ir 
bombomis nuskandinta bei 
taip skaudžiai sužalota se
kami Amerikos laivai, kad 
jie tūlą laiką netiko kari
niams veiksmams.

Penki 
Arizona, 
lifornia, 
Virginia;

Amerikos Lakūnai Sudaužė 
Italų Šarvuotlaivį; Išbom- 
bardavo Neapolio Uostą

CAIRO, gruod. 6. — Čionaitinio Jungtinių Valstijų 
štabo pranešimas:

Anglų orlaiviai Liberatoriai atakavo Tripolio uostą 
(Libijoj) naktį gruod. 4-5. Buvo pastebėta jų bombų 
sprogimai ant (vadinamo) Ispaniško Pylimo.

Priedinis pranešimas apie nuostolius, kuriuos Jungti
nių Valstijų bombanešiai B-24 rūšies padarė kari
niams - Italijos laivams ir uosto įrengimams Neapolyje 
gruod. 4. prietemoje, patvirtina, jog italų šarvuotlai
vis Attendolo rūšies, ginkluotas šešiacolinėmis kanuo- 
lėmis, guli ant šono tame uoste.

Šis pranešimas taipgi patvirtina, kad mūsų bombane
šiai padarė labai didelių ir plačių nuostolių to uosto 
įrengmams.

Raudonarmiečiai Ištaškė 
Nacių Kontr-Atakas ir 
Užėmė Dar Kelis Punktus

Pereitą savaitę Brocktone ir 
Bostone lankėsi LDS Jaunimo 
Komiteto sekretorius, Matas 
Šolomskas.

Sugrįžęs, jis sakė man, kad 
ten mūsų LDS jauni nariai 
(daugiausiai narės, nes vyrai 
išėjo kariuomenėn) rūpinasi 
Susivienijimu, rūpinasi jo stip
rinimu.

Jaunosios mūsų draugės: 
šiandien kiekvienos jūsų pa
reiga dirbti savo organizacijai.

karo didlaiviai: 
Oklahoma, Ca- 

Nevada, ir West 
trys naikintu

vai, minų graibytojas Og
lala ir lavinimuisi var
tojamas Utah, pirmiau bu
vęs karo laivas.-

Tų laivų dalis buvo pa
taisyta ir pilnai atlieka sa
vo karines pareigas.

Ne taip sunkiai buvo su
žeisti šie Amerikos laivai: 
Trys karo didlaiviai—Penn
sylvania, Maryland ir Ten
nessee, trys šarvuotlaiviai 
ir vienas pagalbinis van- 
denlėktuvų laivas. Visi šie 
laivai tapo pataisyti ir jau 
eilė mėnesių, kai pilnai vei
kia.

Japonai visai sunaikino 
vieną karo - didlaivį, Arizo
ną, ir smūgiais iš oro apvo
žė kitą karinį didlaivį, Ok- 
lahomą. Amerikos vyriau
sybė dar nėra nusprendus, 
ar verta gelbėt ir pertaįsyt 
Oklahomą, ar ne.

MASKVA, gruod. 7. — Sovietų kariuomenė gruod. 6 
d. tęsė ofensyvus Stalingrado ir centraliniame fronte.

Praeitą savaitę, nuo lapkr. 29 iki gruod. 6 d. buvo 
sunaikinta 192 vokiečių orlaiviai kautynėse ore, ugnim 
iš priešlėktuvinių kanuolių ir ant žemės; 108 iš jų buvo 
trimotoriniai transporto lėktuvai. Tuo pačiu laikotar
piu mes netekome 102 lėktuvų.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė su
naikino keturias vokiečių kanuolių pozicijas ir septynis 
apsitvirtinimus žemėje ir nutildė tris baterijas artileri
jos ir šešias baterijas mortirų. Pietiniuosę priemies
čiuose mūsų kariai per žvalgybinius žygius nušlavė apie 
kuopą vokiečių kareivių ir oficierių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado, rytinėse Dono upės 
pakrantėse mūsų kariuomenė vedė ofensyvius mūšius 
ir atrėmė įtūžusias priešų kontr-atakas.

Mūsų kovotojai iš dalinio “X” sunaikino apie 800 
vokiečių kareivių ir oficierių. 18 vokiečių tankų tapo 
apšlubinta arba išdeginta. Kitame sektoriuj apie pulkas 
priešų pėstininkų su artilerijos ir tankų parama ataka
vo mūsų pozicijas. Mūsų kovotojai atmušė vokiečius su 
sunkiais priešams nuostoliais. Apie 300 (nukautų) prie
šų liko mūšio lauke.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atrėmė kontr-atakas daromas priešų didelių jėgų ir 
kai kuriuose sektoriuose grūmėsi vis toliau pirmyn.

Viename sektoriuje vokiečiai metė j kautvnes pul
ką savo pėstininkų, bet mūsų kariuomenė padarė prie
šams sunkių nuostolių, ir jie mūšio lauke paliko šim
tus užmuštų saviškių ir dar140 sužalotų bei išdegintų 
savo tankų.

Centraliniame fronte mūsų kovotojai, nugalėdami 
įniršusius fašistų pasipriešinimus, vedė ofensyvą ir to
liau. Velikije Lūki srityje sovietiniai daliniai išlaisvino

(Tąsa 5 puslap.)

London, gruod. 7. — An
glų orlaiviai antrą dieną 
paeiliui įnirtusiai bombar
davo nacių pramonės mies
tus ir karinius punktus, 
Karlsruhe ir kitus, pieti
niai-vakarinėje Vokietijoje, 
ir pleškino geelžinkelius ir 
kitus fašistų susisiekimus, 
pradedant Vokietija ir bai
giant Italija. Iš šių žygių 
negrįžo devyni anglų orlai
viai.

O sekmadienį 100 iki £00 
Amerikos ir Anglijos bom- 
banešių ir iki 400 kovos lėk
tuvų ardė ir degino nacių 
vartojamus garvežių fabri
kus Lille ir milžinišką jų 
orlaivių sotvyklą Abbeville, 
Franci j o j, ir įvairius kari
niai svarbius pastatus Ho
landijoj. Tai buvo didžiau
sia dienos laiku padaryta 
ataka iš oro prieš nacius 
visame šiame kare.

Kaip giliai talkininkų la
kūnai pleškino vokiečiu 
punktus, matoma iš to, kad 
naciai sustabdė savo radijo

Sovietai Atvadavo Tuzi
nus Miestu, Mieste

liu ir Kaimu

stotis net Berlyne ir užim
toje Danijoje.

Iš tų sekmadienio žygių 
negrįžo du Amerikos bom
banešiai ir septyniolika ki
tų Anglijos ir Amerikos 
lėktuvų. Tuo tarpu buvo 
nušauta žemyn ir septyni 
priešų orlaiviai.

Tarp atakavusių priešus 
talkininkų lakūnų, buvo 
lenkų, norvegų, Kovojančių
jų Prancūzų ir kitų.

Anglų ir amerikiečių or
laiviai padarė didžių nuos
tolių Fives Lille fabrikams, 
kurie statė Vokietijai šim
tus gelžkelinių garvežių. O 
Holandijoj jie, be kitko, 

Ifaktinai sunaikino Eindho
ven radijo lempučių fabri
ką, kur dirbo 15,000 darbi
ninku. Tai buvo didžiausias 
tos rūšies fabrikas Europo
je.

Šiuos žodžius berašant, 
talkininkai daro naują di- 
džiulę ataką prieš nacius 
vakarinėje Europoje.

Anglai ir Amerikiečiai 
Sudaužė Naciy-Italų 

Atakas Tunisijoj
London, gruod. 7.— Vo

kiečiai kartotinai kontr-a- 
takavo amerikiečius ir ang
lus kalnuotame Mateur- 
Tebourba - Djedeida fron
te, šiaur-rytiniame Tunisi- 
jos akmpe. Anglai ir ame
rikiečiai ištaškė visas prie
šu atakas, c

Pranešama, jog šiuo tar
pu truputį atslūgę mūšiai 
toje Tuniso-Bizertės sritv-. 
je, ir abidvi pusės mobili- 
zuojasi naujiems, griež- 
tiems mūšiams. Talkininkai 

kia visas įšėlusias vokiečių i P^ai?u.?ja šturmuot pife&l 
atakas Kaukaze. Pravda 1 pozicijas linkui Tuniso ir 
rašo: “Siaučia įnirtę, žiau-, lzer^es’ 
rūs, begailestingi mūšiai 
dėl kiekvieno griovio, 
kiekvieno šlaito, dėl kiek
vieno kalnelio ir dėl kiek
vieno akmens” Tuapse sri
tyje, Kaukazo fronte.

Maskva, gruod. 7. —Per 
18 dienų dabartinių ofensy- 
vų prieš fašistus, Sovietų 
kariuomenė atėmė iš prie
šų 63 miestus, miestelius ir 
kaimus. Tuo tarpu rau
donarmiečiai užmušė 125 
tūkstančius hitlerininkų ir 
nelaisvėn paėmė 75 tūkstan
čius.

Sovietiniai kovotojai jau 
perkirto ir nacių naudotą 
geležinkelį, jungiantį Rže- 
vą su Viazma.

Raudonarmiečiai suplie-

Japonai Sukėlė Riaušes 
Calif. Stovykloj

Pietinis amerikiečių ir 
dėl francūzų kariuomenės spar

nas užėmė aptvirtintą faši
stų poziciją. Be to, francū- 
zai atmaršavę per Saharos 
dykumą, atėmė iš priešų 
svarbią tarpkalnę ties siena 
tarp Alžyrijos ir Libijos.

Manzanar, Calif. — Čio 
naitinėje stovykloje japona: 
sukėlė riaušes šeštadienį 
demonstruodami prieš A- 
meriką, o sveikindami Ja
poniją išvakarėse vienų me 
tų sukakties nuo niekšiško 
japonų užpuolimo ant ame
rikiečių Perlų Uoste. Be 
kitko, jei žiauriai sumušė 
amerikietį japona Fredą

bombas į
nūs, o kada to neužteko, tai 
šaudė. Vienas riaušininkas 
tapo nušautas ir aštuoni su
žeisti. Paskui pašaukta kai
riu omenė padarė tvarką. 
Stovykloje, kur yra 10,000 
japonų, tapo įvestas karo 
stovis.
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Ar Mūsą Vyriausybe Gerai 
Padarė?

Po to, kai mūsų vyriausybė su karo 
vadovybe paskelbė davinius apie nuos
tolius, kuriuos mums teko panešti Perlų 
Uosto užpuolime 1941 m. gruodžio mėn. 
7 d., tai tūli laikraščiai ir senatoriai ir 
kongresmanai pradėjo rėkti: kodėl ji to 
nepaskelbė prieš metus laiko ? ’

Mes manome, jog mūsų vyriausybė ir 
karo vadovybė gerai padarė, tuomet ne
paskelbdama smulkmenų to, ką japoniš
kas užpuolikas padarė Perlų Uoste. Ne- 
paskelbadama, ji slėpė tas svarbiąsias 
žinias ne nuo Amerikos žmonių, bet nuo 
priešo. Pasirodo, kad, jei priešas būtų 
žinojęs, ką jis padarė, jis būtų galėjęs 
užimti visas Havajų salas. O tai būtų 
reiškę baisų smūgį mūsų krašto gyvybi
niams interesams.

Apie nuostolius, padarytus Perlų Uo
ste, mes pakalbėsime plačiau sekamuose 
“L.” numeriuose.

Neleisti Priešui Atsidusti
Maskvos “Izviestijos” rašo, jog “prieš 

mus stovi dar didesni mūšiai,— plates
nės skalės ir griežtesnio pasirįžimo mū
šiai.”

Tas pas laikraštis prideda:
“Tęsiasi aštrūs, kruvini mūšiai. Vo

kiečiai deda didžiausių pastangų sulai
kyti Raudonosios Armijos puolimus ir 
konvulsiškai laikosi kiekvienoj vietoje, 
kiekviename sodžiuj ir miestelyj, kiek
viename pastate.

“Raudonoji Armija neprivalo leisti 
priešui atsikvėpti. Jinai privalo mušti jį 
be pertraukos ir užkirsti jam kelius pa
sitraukimui.”

Šitie keli Tarybų vyriausybės organo 
sakiniai pasako labai daug. Jie, būtent, 
pasako, jog Raudonoji Armija yra pasi- 
rįžusi per žiemą priešą vienval mušti ir 
mušti, neduodant jam progos atsikvėpti, 
— mušti didžiausiuose šalčiuose, giliau
siuose pušniuose.

Atrodo, kad hitlerininkams busimoji 
žiema Rytų fronte atsirūgs kur kas sun
kiau negu pereitoji.

Ne Taip Lengva
Iš karto, kai amerikiečiai su anglais 

užėmė Morokko ir Alžyrą, atrodė, kad 
jiems bus taip pat lengva užimti ir Tuni- 
siją. Deja, taip nėra. Ir kurie panašiai 
manė, jiems tenka šiandien nusivilti.

Pasirodo, kad vokiečiai su italais spė
jo prigabenti nemažai savo jėgų ir gink
lų į Tuniso ir Bizertės miestus ir jų apy
linkes. Be to, abudu tie miestai stovi 
ypatingose geografinėse aplinkybėse,— 
tarp kalnų. Kita: vokiečiai spėjo sustip
rinti ten savo oro pajėgas, — jiems len
gva iš Sicilijos atlėkti ir kautis ore.

Tas viskas sunkina mūsų padėtį.
Bet reikia tikėtis, jog neužilgo visos 

kliūtys bus nugalėtos, mūsų pajėgos bus 
sustiprintos ir priešas iš visos Afrikos 
bus pasekmingai išguitas.

reds of enemy agents and native fifth 
columnists, The Hour has maintained a 
standard of accuracy of which it has 
reason to be proud. On only three oc
casions has The Hour published state
ments which proved, on further investi
gation, to have been inaccurate. On 
each of these three occasions, The Hour 
has unhesitatingly acknowledged its er
ror and has published the correct facts, 
as in the following statement:

“In the December 13 and December 
30, 1941, and in the February 21 and 
March 7, 1942 issues of The Hour we 
made several statements to the effect 
that Nikifor Grigorieff and Fedor Man- 
svetov were maintainging connections 

with the Nazis and were active agents of 
the Gestapo; that they were furthering 
Fifth Column machinations in this count
ry; and that they were themselves Na
zis. From data we have subsequently 
received, we have reached the conclusion 
that these statements about Grigorieff 
and Mansvetov are not true and are 
based upon information which is incor
rect. The Hour therefore recommends 
that a correction be carried by any pub
lication or radio broadcasting companies 
which reprinted or published our origi
nal statement. We regret any embarrass
ment which may have been caused Niki
for Grigorieff and Fedor Mansvetov.

“All of the other charges made in the 
above issues concerning Grigorieff and 
Mansvetov, it has been agreed, will be 
referred to a special committee. This 
committee is to hear all of the evidence 
and determine whether or not such char
ges are true or false. The findings of this 
committee will be published in a sub
sequent issue of The Hour.”

Lietuviškai bus:
“Keturių metų bėgyje savo gyvavimo 

kaipo anti-Ašinis laikraštukas (newslet
ter), įvardinęs asmenis ir iškėlęs šimtų 
priešo agentų ir amerikinių penktakolo- 
nistų darbelius, The Hour palaikė lygį 
akuratnumo, dėl ko šis biuletinis gali 
pasididžiuoti. Tik trimi atvejais The 
Hour išspausdino pareiškimus, kurie, to
liau patyrinėjus pasirodė, neatatiko fak
tams. Kiekvienu tokiu atveju The Hour 
nesvyruojančiai prisipažino prie klaidos 
ir atspausdino teisingus faktus, panašiai, 
kaip padaro sekamame pareiškime:

“1941 m. gruodžio 13 ir gruodžio 30 
dienomis, ir 11942 metų vasario 21 ir kovo 
mėn. 7 dienomis The Hour laidose mes 
padarėme keletą pareiškimų, jog Nikirof 
Grigorievas ir Fedor Mansvetovas palai
kė ryšius su naciais ir buvo aktyvūs Ge
stapo agentai; kad jie gelbėjo penktosios 
kolonos machinacijoms šioj šalyj; ir kad 
jie patys buvo naciai. Po to mes gavome 
davinių, iš kurių padarėme išvadas, jog 
tieji p a r e i š k i m ai apie Grigorie
vą ir Mansvetovą yra neteisingi ir 
pagrįsti neteisingomis infor
macijomis. The Hour, tuo būdu, siū
lo, kad tą atitaisytų bet kuris laikraštis 
arba radijo stotis, kurie perspausdino 
tąjį mūsų originalų pareiškimą. Mes ap
gailestaujame, jei dėl to bet kokis ne
smagumas teko turėti Nikiforui Grigo- 
rievui ir Fedorui Mansvetovui.

“Kiti visi kaltinimai, padaryti viršpa- 
minėtuose mūsų biuletino numeriuose, 
liečią Grigorievą ir Mansvetovą, sutin
kant abiem pusėm, bus pavesti specia
liam komitetui, šis komitetas išklausys 
visus davinius ir išspręs, ar tie kaltini
mai yra teisingi ar ne. To komiteto su
rasti daviniai bus paskelbti sekamame 
The Hour numeryj/'

Kadangi ir mūsų dienraštyje “Lais
vėje” (iš 1941 m. gruodžio 17 d.) buvo 
“The Hour” paduotais daviniais naudo
tasi ir toj dvasioj apie Grigorievą ir 
Mansvetovą rašyta, tai, žinoma, mes 
mielai įtalpiname aukščiau paduotąjį 
“The Hour” pareiškimą ir nuo savęs pa
reiškiame apgailestavimo, jei dėl to pa
minėtieji asmenys galėjo turėti nesmagu
mų.

(Tąsa)

Toji kova pradžioje karo 
buvo gana silpna, bet laip
sniškai ji išsivystė į rimtą 
jėgą, pavyzdžiui, Jugoslavi
joj, kur Hitleris priverstas 
laikyti desėtkus tūkstančių 
armiją, kad palaikyti kvis- 
linginį režimą nuo subyrėji
mo. ■. . ■

Jugoslavija
Jugoslavija buvo sulipin

ta iš trijų pamatinių tautų 
tame krašte, kurių skaitlin
giausia serbų tauta, paskui 
seka kroatai ir slovėnai. 
Apart šių, yra nežymus 
skaitlius juodkalniečių, bul
garų, turkų ir italų. Tai bu
vo produktas1 pirmojo pa
saulinio karo. Po karo tūlą 
laiką ten režimas prie kara
liaus Aleksandro buvo šiek 
tiek pakenčiamas, tačiaus 
reakcionieriai po įtaka rusų 
baltagvardiečių, pabėgusių 
nuo revoliucijos, įvedė pu
siau fašistinį režimą ir do
minuojančią rolę šalyje lošė 
serbai šovinistai po vadovy
be buvusio premjero Sto- 
jadinovičiaus, Cincar-Cvet- 
kovičiaus, Liotičio, Nedičio 
ir kitų. Kroatai ir slovėnai 
buvo atstumti nuo valstybi
nio aparato ir tas sudarė 
antagonizmą tarpe Jugo
slavijos tautų. Prisidėjo 
prie to dar ir religiniai 
skirtumai, nes serbai yra 
pravoslavų tikėjimo, kuo
met kroatai ir slovėnai ka
talikai; o priedui, serbai 
vartoja rusų raides savo 
spaudoj ir rašliavoj, gi kro
atai su slovėnais — lotyniš-* 
kas.

Tokiu būdu, šie maži ir 
dideli politiniai skirtumai ir 
antagonizmas tarpe šių tau
tų, buvo gera dirva naciams 
veikti, kurią ir panaudojo 
saviems tikslams. Užmuši
mas Aleksandro 11934 metais 
buvo išdavas Gestapo veik
los Jugoslavijoj, nes užmu
šėjas buvo ne kas kitas, 

kaip dabartinis kroatų kvi- 
slingas Ante Pavelič, kuris 
savo tautą pavedė Hitleriui, 
vergauti.

Užmušimas Aleksandro 
dar daugiau paštrino ir 
taip įtemptus santykius tar
pe Jugoslavijos tautų ir tas 
pagelbėjo naciams prirengti 
dirvą galutinam užgrobimui 
Jugoslavijos, kas jiem leng
vai pavyko padaryti į 9-nias 
dienas 1940 metais, tačiaus 
neilgam.

Nekurioms dalims Jugo
slavų armijos po komanda 
gener. Michailovičiaus, pa
vyko pasprukti ir pasislėp
ti kalnuose. Iš pradžių Mi- 

chailovičius kiek priešinosi 
naciams. Jugoslavai liuos- 
noriai būriais bėgo į kalnus 
ir stojo į kovotojų eiles, bet 
netrukus pasirodė, kad Mi- 
chailovičius susiuostė su 
serbų kvislingu Nedičitųn įx: 
pradėjo, vietoj kovojus prieš 
nacius, slopint priešfašistinį 
veikimą savo tarpe. Antifa
šistai negaišuodami pir
miausia pačiupo kelis arti
mus Michailovičiaus oficie- 
rius ir suradę dokumentus, 
įrodančius Michailovičiaus 
ryšius su Nedičium, sušau
kė plačią konferenciją birr 
želio mėn. 1941 m., kurioje 
dalyvavo atstovai antifašis
tai iš visos Jugoslavijos. Da
lyvavo 75 atstovai. Konfe
rencija nutarė reorganizuo
ti visą apsigynimo aparatą 
ir išleido atsišaukimą į gy
ventojus stoti į partizanų 
būrius ir jungtis apie or-* 
ganizaciją “Osvoboditelny 
Front” tuo pat kartu nu
rodant, kad Michailovičius 
tapo išdaviku ir t.t. Po at
sišaukimu pasirašė žymūs 
Jugoslavijos žmonės antifa
šistai — profesoriai, dakta
rai, kunigai ir kiti antifa
šistiniai veikėjai.

Pasekmės to buvo tokios, 
kad į trumpą laiką susidarė 
stiprios partizanų brigados 
po bendra vadovybe užgrū
dinto antifašisto Kosta Na- 
žos, kuris dalyvavo Ispani
jos .civiliame kare prieš 
Franko. Taipgi ir četnikai 
pavieniai ir būriais palikę 
Michailovičių perėjo parti
zanų pusėn ir dabartiniu 
laiku partizanų armija su
sideda iš virš 300,000 vyrų, 
kurie organizuotai daro 
užpuolimus ant nacių ir iš
laisvina nemažus plotus že
mės nuo nacių ir fašistų 
okupacijos; Buvo keli susi
rėmimai ir su Michailovi
čiaus likučiais — četnikais, 
kuriuos smarkiai sulupo ir 
kurie dabar jokios rolės ne
lošia.

Dabartiniu laiku daugiau 
kaip trečdalis Jugoslavijos 
randasi partizanų kontrolė-* 
j e — didesnė dalis Slovė
nijos, Bosnijos, Hercogovi
nos šiaurinėj Jugoslavijoj ir 
dalis Juodkalnijos — bus 
maždaug toks žemės plotas 
kaip Lietuva, Latvija ir Es
tija sykiu sudėjus.

Ypač slovėnai vieningai 
laikosi toje kovoje. Visos 
sriovės dalyvauja toje kari
nėje organizacijoje “Osvo
boditelny Front” (Išlaisvini
mo Frontas), kuri leidžia 
tuo pačiu vardu laikraštį, 
kuriame smulkmeniškai nu

šviečia padėtį- tos Šalies ir 
susirėmimus su fašistais. 
Be abejonės, randasi ir ten 
reakcionierių, kurie šaukia
si pagalbos iš Londono, kad 
darytų ką nors suvaldymui 
“komunistinių banditų” Slo
vėnijoj. Tame savo šauks
me jie nurodo; kad visa Slo
vėnija tapo raudona, net- 
Liublijanos universiteto ka
talikai studentai perėjo par
tizanų pusėn ir jokios rodos 
su jais negalima gauti.

Tos visos įdomios “smulk
menos” ir informacijos telpa 
jugoslavų laikraščiuose A- 
merikoj. Juose atvaizduoja
ma kiekvienas įvykis Jugo
slavijoje ir dokumentaliai 
nurodoma, kas, kur ir ką 
veikia.

Pasirodo, jog oficialė Ju
goslavijos valdžia Londone, 
su mažom išimtim, jokios į- 
takos neturi Jugoslavijoj ir 
nelabai daug tarpe jugosla
vų Amerikoje. Toji valdžia, 
galutinai izoliavo save už- 
girdama ir palaikydama 
gen. Michailovičių, kurį ju
goslavų liaudis atmetė ir 
paskelbė išdaviku. Toji val
džia susideda didžiumoje iš 
tokių žmonių, kaip ir Mi
chailovičius, jon įeina Jo- 
vanovičius (premjeras),
Milošai! Ninčič, Dr. Krėk 
ir kt., kurie svajojo ir te- 
besvajoja apie “didelę Ser
biją” lėšomis kitų mažesnių 
tautų, įskaitant ir Bulgari
ja.

Tiesa, formaliai jie neva 
prieš nacizmą, bet jų dar
bai ir varoma propaganda 

Tarybinės Lietuvos Aukš- į 
čiausios Tarybos Prezi- Ii
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8 11

T -------- , ( > V Į

(Tąsa nuo 1 pusi.) v
Bet ar galima tikėti bent vienu žodžiu žmonių, kurie j 

per prievartą šneka slaptosios nacių policijos kalėji- v 
muose, virš kurių galvų yra iškeltas hitlerininko bude
lio kirvis? j

Tie mizerni hitlerininkų pasimojimai negali turėt 
pasisekimo Lietuvoje, kur visi žmonės atsimena, su ko
kiu entuziazmu lietuviai išrinko savo Tautos Seimą. Juk 
95 procentai ir pusė rinkikų balsavo už Darbo Žmonių | 
Sąjungos kandidatus ir už jos obalsį—pervest visą vai- 4 
džią, žemę ir šalies turtus darbo žmonėms. Tautos Sei
mas, todėl, buvo griežtas tautinės valios reiškėjas ir ibį 
įvykdė pasižadėjimus, padarytus rinkimų metu. |

Istoriniais savo sprendimais 1940 m. liepos 21 ir 22 
d. Tautos Seimas paskelbė Lietuvą Socialistine Tarybų 
Respublika ir jos įstojimą į Tarybų Sąjungą. | j

O kad fašistai dabar, net po 14 mėnesių po mūsų 
krašto užėmimo, teroro ir smurto, mato reikalą šmeižt l 
Tautos Seimą, tatai rodo, kad užgrobikai nepajėgė pa- 
kirst Tautinio Seimo įtakos nei iš žmonių atminties 
išraut jo tarimų.

Vokiečiai fašistai, tautų laisvės budeliai ir duobka
siai, dedasi teisėtumo čampionais.

Bet kokią teisę turi atstovaut lietuvius tas Lietuvos 
skerdikas, smogikas von Rentelnas ir tas išdavikas vo
kiečių bernas Kubiliūnas ir visa piktadarių fašistų gau- < 
ja, kuri užgrobė Lietuvą prievartos veiksmais ir krau
jo liejimu? |8į

Antru kartu mūsų žmonės pareiškė pilną pasitikėji
mą Tarybų valdžiai, kuomet jie išrinko savo atstovus į 
Sovietų Sąjungos Aukščiausią Tarybą. Ir jų nesumul- 
kins niekšiškos nacių slaptosios policijos klastos nei jos 
žodžiai įbrukti į lūpas žmonių, neturinčių drąsos gar
bingai mirti, o pasirenkančių mizernai gyventi kaip iš
davikai. į ■[

Lietuvos žmonės žino, jog dauguma Tarybinės Lie
tuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos (buvusiojo sei
mo) veikliai kovoja prieš vokiečius fašistus grobikus. 
Tie iš jų, kurie liko Lietuvoje, tapo nužudyti arba mir
tinai užkankinti fašistiniuose kalėjimuose arba kovoja 
partizanų eilėse. į j

Visas pasaulis žino, jog hitlerininkai yra prasmegę S
klastuotojai, žulikai, ir savo šmeižtais jie nieko neap
gaus. • . I

(Pasirašo)
Justas Paleckis, Tarybinės Lietuvos Respubli

kos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo / :
pirmininkas. /I

Karolis Didžiulis, vice-pirmininkas. /
Domas Ročius, vice-pirmininkas. /

Prezidiumo nariai: f
Birutė Andulskaite, Juozas Banaitis, Antanas
Bauža, Petras Cvirka, Michalina Meškaus- */ i
kienč.

. Prezidiumo sekretorius žebenka.

« r . t ■ . dMF - l.ii ui?

perdėm šovinistinė. Jų ka
ralius Petras 2-sis tai tik 
figūra demokratiniams for- 
mališkiems pareiškimams 
demonstruoti, o už kulisų 
vedama visai kitas darbas. 
Laimei, jų darbas neranda 
pritarimo masėse, o atbu
lai, atmetamas ir numas- 
kuojamas, taip Jugoslavi
joje kaip ir užsienyje. Pa
vyzdžiui, Amerikoj išeina 
apie 35 jugoslavų laikraš
čiai, kurių daugiausia iš
eina slovėnų kalba, paskui 
kroatų, o mažiausia serbų 
kalba. Iš to skaičiaus keli 
dienraščiai, didžiuma sa
vaitiniai ir tt. Iš visų tik 
du pronaciniai — “Ameri- 
kanski Srbobran,” išeinan
tis Pittsburghe, Pa., dien
raštis serbų kalba ir antras 
savaitraštis “Danica” kro
atų, išeinantis New Yorke. 
Tie abu laikraščiai savo tū
riniu nieku nesiskiria nuo 
lietuviškų laikraščių, kaip 
“Naujienos” bei “Dirva” ir 
jiems panašių. Dienraštį 
“Am. Srbobran” remia Ju
goslavijos ambasadorius 
Washingtone, Konstantin 
Fotič, ' aiškus šovinistas 
(serbas). Po jo vadovybe 
taipgi veikia serbų fašisti
nė organizacija “Serbska 
Narodna Obrana,” kurios 
priekyje stovi Jovan Dučič, 
Luką Kristiforovič, popas 
Dionise j ir kiti. Jovan Du
čič buvo ambasadorium 
Italijoj ir geras bičiulis 
Mussolinio žento Ciano.

(Bus daugiau)

%

Biuletinis ‘'The Hour” Apie 
Grigorievą

Augių kalboj išeinąs biuletinis “The 
Hour”, savo laidoj iš 1942 m. gruodžio 5 
d., įdėjo tokį pareiškimą:

“During the four years of its exist
ence as anti-Axis newsletter, naming 
names and exposing the records of hund-
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STAMPS “Kažin kur” Saliamonų salose Jungtinių Valstijų ka

rys sėdi poilsio metu ir žiūri į savo mylimąją, paliktą 
namie jo.
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Į Lietuvos Jaunimą
1942 m. gegužės mėn. 31 

d. Maskvoje įvyko antifašis
tinis lietuviško jaunimo mi
tingas. Mitingą atidarė ra
šytojas Petras Cvirka, Lie
tuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo narys. Mi
tinge kalbėjo: Feliksas Bie
liauskas — Lietuvos Lenino 
Komunistinės Jaunimo Są
jungos Centro Komiteto sek
retorius, TSRS Aukščiausios 
Tarybos deputatas; Janina 
Narkevičiūtė — TSRS Aukš
čiausios Tarybos deputatas; 
Vacys Maksimavičius — 
Raudonosios Armijos lietu
viškojo tautinio junginio po
litinis darbuotojas; Kazys 
Mažeika — valstietis, parti
zanas; Eduardas Mieželaitis 
—“Komjaunimo Tiesos” re
daktorius, rašytojas; Vincas 
Kliukas — N. partizanų bū
rio partizanas; Justas Pa
leckis — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
Prezidiumo pirm įninkąs; 
Henrikas Rešeliauskas — 
Raudonosios Armijos lietu
viškojo tautinio junginio 
jaun. leitenantas, Kauno 
universiteto profesinės są
jungos komiteto pirminin
kas; Gerda Vilčinskaitė — 
Raudonosios Armijos lietu
viškojo tautinio junginio sa
nitarė.

Mitinge priimtas kreipi
masis į Lietuvos jaunimą, 
kuriame tarp kita ko sako
ma :

Broliai ir seserys! 
Darbščios lietuvių tautos 
sūnūs ir dukterys!

Pernai šiuo metu Lietuva 
žydėjo nauju, gražiu gyve
nimu. Tarybų Lietuvoje 
lietuvių tauta įgijo tikrą 
nepriklausomybę. Tarybų 
Lietuva buvo laisva sava
rankiška 16-kos Tarybų Są
jungos respublikų šeimoje.

Tarybų santvarka sudarė 
tvirtą pagrindą plačiųjų 
Lietuvos masių gerovei kil
ti.

Tu, jaunuoli, ir tu, mergi
na, buvote Tarybų Lietu
voje pilnateisiais piliečiais. 
Už lygų su suaugusiais dar
bą jūs gaudavote lygų už
darbį. Tarybų valdžia davė 
jums balsavimo teisę.

Mokslas tapo nemoka
mas.

Prieš vienuoliką mėnesių 
į mūsų gražiąją tėvynę įsi
veržė vokiški fašistiniai

von prieš prakeiktus hitle
rinius okupantus! Nesiduo
kit išvežami katorginiams 
darbams Į Vokietiją, nesi
duokit mobilizuojami į vo
kiečių galvažudžių armiją! 
Stokit į partizanų eiles, or
ganizuokite partizanų bū
rius! Stokite į komitetus 
kovai prieš vokiškus oku
pantus. Išnaudokite visas 
galimybes, visas legalias 
organizacijas suburti jauni
mui į kovą prieš Hitlerį. 
Mirtis tėvynės išdavikams 
—Kubiliūnams!
Jaunieji partizanai ir 
partizanes!

“Nesigailėti šovinių mūsų 
tėvynės engėjams” — šito 
reikalauja iš mūsų draugas 
Stalinas savo Gegužės Pir
mosios dienos įsakyme. Nai
kinkite vokiškuosius grobi
kus, ginkluokitės jų gink
lais. Nepraleiskite per Lie
tuvą į frontą vokiečių ka
reivių, ginklų ir šaudmenų. 
Sprogdinkite vokiečių mais
to ir ginklų sandėlius, ardy
kite ryšius. Vaduokite jūsų 
brolius, kuriuos hitlerinin
kai prievarta mobilizuoja.
Broliai lietuviai, kurie ken
čiate hitlerinėje katorgoje 
Vokietijoje!

Sabotuokite, gaminkite 
broką, dirbkite lėtai! Nega
minkite ginklų savo tautos 
pavergėjams! Grįžkite į tė
vynę! Broliai lietuviai, ku
rie prievarta hitlerininkų 
mobilizuojami į frontą! Sto
kite į partizanų būrius! 
Pereikite į Raudonosios Ar
mijos pusę!
Lietuvos darbininkų 
jaunime!

Laužyk mašinas ir stak
les, visokiais būdais truk
dyk hitlerininkų karinei ga
mybai. Kovok prieš hitleri
nius šnipus ir agentus fab
rikuose ir įmonėse! Eik į 
partizanus!
Lietuvos kaimo jaunime!

Su ginklu rankose gink 
savo žemę nuo vokiškųjų 
dvarininkų. Neleisk atimti 
galvijų ir duonos iš savo tė
vu! v
Moksleiviai, studentai! 
jaunieji mokytojai!

Kovokite prieš mūsų lie- 
tuviškųjįj mokyklų vokieti-

Old Clory on the Congo

AMERICAN TROOPS have landed in West Africa as well. Here at Leopoldville, capital of the Belgian Congo, 
one of the first units to land stands to the colors. The strategic Belgian Congo is not only a base for U. 8. troops but 

a source of tin and radium for United Nations factories.

tuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
kos Draugijos, Darbininkų Su
sivienijimo, Literatūros Drau
gijos, Aido Choro. Buvo pa
kviestos kitos Worcesterio lie
tuvių draugijos ir jos turėjo 
atstovus ir dalyvavo tame ap- 
vaikščiojime, bot virš paminė
tos draugijos nebuvo kviečia
mos. Ar tai ne paniekinimas 
draugijų, ar tai ne nusistaty
mas prieš progresyviškesnius 
geros valios žmones? Tą klau
simą turėtų pakelti progresy- 
viškesni nariai kliubo mėnesi
niam susirinkime.

Bedarbis.

PITTSBURGH. PA.

SUNKU BUVO TIKE L 
KAD TAI NE SAUNAS

Worcester. Mass.
Sudeginimas Morgičiaus

barbarai, nešdami pražūtį 
ir vergiją Lietuvos jauni
mui, išnaikinimą visai lietu
vių tautai. Iš 30,000 mūsų 
brolių, žuvusių nuo vokiškų 
grobikų rankos, vieną treč-
dalį sudaro jaunimas. Iš 
120,000 uždarytų konclage- 
riuose ir išvežtų į Vokieti
ją mūsų brolių bene pusę 
sudaro jaunuoliai, kurių 
laukia pražūtis nuo bado, 
katorginio darbo 
hitlerinio budelio 
Tūkstančius mūsų 
hitlerininkai varo į
į įvairias pavojingas vietas.

ir nuo 
kirvio.
brolių 

frontą,

nimą. Neškite jaunimui ir 
visai lietuvių tautai teisy
bės žodį apie Raudonosios 
Armijos laimėjimus, apie 
neišvengiamą hitlerinės 

gaujos sutriuškinimą. .

po pirmos, LDS 160 kp. name, 
1320 Medley St., 7 vai-, vak. ■

Geras Sumanymas
American Federation of 

Labor 485 Skyriaus komitetas, 
visiems kepyklų išvežiotojams 
pranešė, kad įvyksta nedėldie- 
nį, 8 vai. ryte, unijos susirin
kimas. Pranešime pažymėta, 
kad būtinai turi dalyvauti, o 
kitaip bus baudžiami.

Niekados tokiame laike ne
buvo šaukiamas susirinkimas, 
tai kožnas buvo suįdomintas. 
Tame skyriuje yra apie 18 
šimtų narių, tai į susirinkimą 
ir atsilankė pusėtinas būrys.

Kada susirinko, lokalo ko
mitetas pranešė, kad yra visos 
miesto aikštės užverstos viso
kiais skrepais, kurie skiriami 
karo laimėjimui; kurio turi būt 
nugabenti į Exposition Aikštę, 
ir paprašė, kad visi pagelbėtų 
surinkti į vežimus. Visi sutiko. 
Kiti turėjo nueiti drabužius 
persimainyti, sugrįžo ir dirbo 
visą dieną, nieko nerokuoda- 
mi. Apie porą hektarų Exposi
tion Aikštėj nuvertė skrepais 
storai, arti prie geležinkelio. 
Dabar tik krauna į karus mies
to darbininkai.

Tai pasirodo, kad darbinin
kai pritaria, kad Hitleriui bū
tų galva nusukta.

Espleniete.

Visko po Biski apie Prog- 
resyvį Veikimą

Lietuvių Moterų Kliubas, 
lapkričio 11d. susirinkime au
kojo Rusijos medikalei pagel- 
bai $30 ir Ispanijos kovoto
jams $12. Moterys darbuojasi 
rinkimui drapanų Sovietų Ru
sijai. Yra paskirta vieta LDS 
160 kuopos name, 1320 Med
ley St., N. S., Pittsburgh, Pa., 
kurie tik turite atliekamų dra
bužių, atneškite aukščiau nu
rodytu antrašu. Bus perduoti. 
Kuriems yra patogu, tiesiog 
nuneškite į renkamą vietą, 
randasi Allegeny Market 
House, P'ederal ir Ohio gatvių, 
North Saidėj, nuo devintos 
valandos ryto iki trečios va
landos po pietų. O šeštadie
niais iki aštuntos valandos va
kare. Visados galima rasti 
žmogų tuo laiku.

Taigi, gerbiamieji, padirbė
kime dėl Sovietų Rusijos, ge
riausios mūsų talkininkės, kuri 
taip pergalingai tri u š kiną 
bjauriausius d e m o k ratijos 
priešus. Prisidėkime, nors su 
tomis mažomis aukomis. Ati
duokime tiems kovotojams 
tuos dalykus, kas jau mums 
nebevartojama. Tegul jie su
vartoja.

Moterys daro parengimus, 
uždirba visados ir savo ižde 
turi pinigų. Mano supratimu, 
galėtų ir daugiau dar aukoti. 
Jos labai nuoširdžiai darbuo
jasi dėl darbo žmonių ir dėl 
dabartinio karo, kad būtų kuo 
greičiausia išlaimėtas.

Tik visa bėda su mūsų to
mis draugėmis, kurios nori, 
kad Moterų Kliubas turėtų tik 
dėl- savęs, kad iš uždirbtų pi
nigų rengtume sau paręs ir pa- 
baliavotume, o ne aukotume 
taip svarbiems reikalams, ku
rių tiek daug dabartiniu laiku 
turime. Atsiminkime, draugės, 
kad mes dabar gyvename ka
ro laiką, turėtume pamiršti 
apie daug parių. Turime da
ryti viską, kad greičiau karas 
būtų laimėtas. Kada mūsų sū
nūs, draugai ir pažįstami su
grįš baisiajam žvėriui fašizmui 
nusukę galvas, tai tada mes 
galėsime -džiaugtis ir baliavo- 
ti.

L. M. kliubiečių susirinkimai 
įvyksta kas antrą trečiadienį

Lapkričio 15 d. atsibuvo ne
paprastas parengimas Piliečių 
Kliubo savoj svetainėj, 12 Ver
non St. Man rodos, ar tiktai 
ne pirmutinis toks parengimas 
Worcesterio lietuvių istorijoj. 
Sudeginimas morgičiaus, na
mas išmokėtas, skolos nebeli
ko. Tas daug ką reiškia kliu
bo nariams. Ateityje gali būt 
padidinta ligoj pašalpa, taip
gi gali būt padidintos ir po
mirtinės.

Dalyvavo miesto majoras ir 
draugijų atstovai arba pirmi
ninkai. Beveik visi atstovai yra 
kliubo nariai ir nekurie yra 
kliubo direktoriai. Visi atsto
vai pasakė po kelius žodžius. 
Didžiuma norėjo daugiau ką 
pasakyti, bet nepajėgė. Neku
rie gyrė, kad kliubas yra be- 
partyviškas, bet jis toks nebu
vo ir dabar nėra.

Kliubo pirmininkas perskai
tė kliubo istoriją, katra yra 
maždaug tokia. Kliubas buvo 
suorganizuotas 1902 metais po 
bažnytinėj svetainėj ant Pro
vidence St. su pagelba kunigo 
Jakščio, tais laikais buvusio 
klebono. Už kelių metų gavo 
čarterį ir atsiskyrė nuo kle
bono ir pasiėmė savo kamba
rius ant Green St., kuriuos lai
kė per ilgą laiką, ir buvo ži
nomas, kaipo Worcesterio Lie
tuviu Naturalization Club. Per 
ilgą laiką nebuvo galima gau
ti laisnip (leidimo) dėl parda
vinėjimo svaiginančių gėrimų. 
(Biznis buvo varomas neblo
gas ir be' laisnio. — Koresp.) 
Bet kliubas nariais mažai au
go. Vėliau, gavus laisnį, biznis 
pagerėjo ir nariai pradėjo ra
šytis prie kliubo daugiau. 
Apie 1926 metus kliubas bu
vo pusėtinai skaitlingas na
riais, ir tada buvo pradėta žiū
rėti pirktis arba statytis savo 
namą. Tikslas buvo atsiektas 
ir 1928 metais pasistatė savo 
namą ant 12 Vernon St. Na
mas kaštavo apie $76,000. 
Morgičiaus skolos liko $35,- 
000. Tos visos skolos liko iš
mokėtos į tą trumpą laiką, to
dėl, kad kl-iube eina geras biz
nis. Kliubas turi nariu virš 
700, konstitucija, įstatus, lais
vai nuo tikėjimo žabangų. Bet 
didžiumoj nariai yra tikintie
ji. Valdyba, direktoriai susi
deda didžiumoj iš pirmos rū
šies katalikiškų reakcijonierių, 
kaip tai, J. Dvarecko, žemai
taičio ir A. Kraučelio. Jie pa
sižymėjo keikimu komunistų, 
šmeižimu Sovietų Sąjungos. 
Katrie laisvesni kliiubiečiai 
pritarė nuvertimui Smetonos 
valdžios Lietuvoj ir pakeldavo 
ta klausima kliubo susirinki
me, jie būdavo išvadinami 
“kacapais,” “Lietuvos išgamo
mis,” “žydberniais.” Laikai 
dabar greitai mainosi, gal jie 
ir Worcesteryj persimainys.

Kaslink šito apvaikščiojimo, 
jis nebuvo kaipo tokis, atlik
tas be paniekinimo ir įžeidimo 
progresyviškų, kultūriškų ir 
dailės draugijų., kaip tai, Lie-

Sovietų Sąjungą, dirbęs bend
rai, veikiausiai ši katastrofa 
nebūtų įvykusi.

Torontietis.

karūna ant galvos ir Sovietų 
Sąjungos vėliava rankose. Pu
blika pradėjo taip ploti, kad 
sunku buvo girdėti orkestrą iš 
140 instrumentų. Ji retais 
žingsniais ateina prie platfor
mos ir atsistoja iš kairės pir
mųjų dviejų merginų.t

Toms merginoms su vėlia
vomis stovint priešakyje, vi
siems kariuomenės būriams 
stovint ramiai ir publikai sto
vint iki vieno, orkestras pradė
jo griežti sąjungininkų him
nus, God Save the King, Ame
rikos himną ir Internacionalą.

Ant platformos: Ontarijos 
gubernatorius, Ontarijos prem
jeras, Wendell Willkie, Onta
rijos dvasiškių vadai, Sovietų 
ambasadorius Gusevas, Kana
dos finansų ministeris Ilsley ir 
kiti aukšti žmonės.

Po tų visų ceremonijų pra
sidėjo kalbos. Sunku ir neįma
noma visas kalbas apibūdinti. 
Jos visos buvo svarbios, visos 
taikė į vieną tašką: mes turi
me siekti vienybės, draugišku
mo ir paremti narsiuosius So
vietų. Sąjungos žmones.

Canadian Aid to Russia 
Fund komiteto pirmininkas, J. 
S. McLean, Canada Packers 
kompanijos prezidentas, pra
nešė, kad pradžiai jis turi au
kų nuo trijų asmenų po $10,- 
000 ir nuo dviejų po $5,000. 
Taipgi ir daugiau panašių su
mų pažadėtų.

“ši kampanija nėra turtin
gųjų kampanija,” pareiškė jis. 
“Tiesa, kad mes negalime at
siekti tikslo be stambių aukų. 
Mes norėtume gauti daugiau 
tokių. Mes norėtume * gauti 
daugiau tokių. Bet ką aš noriu 
baigdamas pažymėti, tai tas, 
kad šis fondas yra išraiška ad- 
miracijos, pasitikėjimo ir pa
drąsinimo nuo visų Kanados 
žmonių, turtingų ir neturtingų, 
visiems Rusijos žmonėms.”

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Gusevas trumpoj savo kal
boj dėkoja iniciatoriams ir rė
mėjams už tai, kad stengiasi 
pagelbėti jo šaliai.

Stebint tą visą eigą mitinge 
kilo mintis, kaip būtų gražu, 
kaip kilnu, jeigu viso pasaulio 
žmonės taip broliškai, taip so
lidariai veiktų ir dabar, kovo
je prieš hitlerizmą, ir po ka
ro, taiką budavojant. Kaip bū
tų puiku, jeigu visi turtingieji 
turėtų tokias puikias idėjas ir 
tokius puikius norus, kokius 
pareiškė Willkie ir kiti to mi
tingo dalyviai. Tuomet nebūtų 
nei karų, nei klasių kovų,.

Kaip ten bus ateityje, dabar 
sunku pasakyti, bet kad dabar 
didelis pasikeitimas, tai aišku. 
Man teko pagyventi tame pa
čiame Toronte ir daug įvairių 
įvykių matyti. Man teko daly
vauti poroj Sovietų Draugų 
susirinkimų. Sovietų. Draugų 
tikslas buvo pažinti tą šalį — 
Sovietų Sąjungą, suprasti ją. 
Bet tuomet buvo nevalia jieš- 
koti tiesos. Sovietų Draugai 
buvo persekiojami. Veikimas 
buvo beveik požeminis. Dėt 
jeigu pasaulis būtų supratęs

TORONTO. — Lapkričio 25 
d. įvykęs masinis mitingas 
Maple Leaf Gardens buvo ne
paprastas įvykis Toronto isto
rijoj. Aš pats tenai buvau ir 
viską mačiau, tačiau dar ir da
bar negaliu tikėti, kad tai bu
vo realybė. Vargiai teko bent 
vienam kada nors sapnuoti 
apie tai. Niekas, tikiu, nei ne
pagalvojo, kad tokie dalykai 
galėtų įvykti Toronte. Star 
reporteris pranešė, kad net 
per du kartu ištryško ašaros 
iš akių Sovietų ambasadoriui 
dėl susijaudinimo. Aš pilnai 
tam tikiu. Bile kam galėjo iš
trykšti ašaros, matant tokius 
įvykius. Tiktai patys žemiausi 
žmonijos laskutai, kraugeriai 
fašistai galėjo nesijaudinti. 
Tikrenybėj, jie tur būt griežė 
dantimis iš pykčio.

Kada nuėjau į Maple Leaf 
Gardens apylinkę, pagalvojau, 
kad prasidėjo Toronto evakua
cija. Toks žmonių skubėjimas, 
toks susigrūdimas. žmonių 
pulkai stovi ant kampų,’ lauk
dami gatvekarių, o tie gatve- 
kariai visi pilni, nors važiuo
ja vienas paskui kitą, žmonės, 
reikia pažymėti, turėjo tikie- 
tus ir nebuvo pavojaus, kad 
kas jų vietas užimtų iki 15 mi
nučių po 8-nių, tačiau visi la
bai skubėjo.

Kada įėjau į vidų, buvo 
sunku prasimušti pro žmones. 
Didžiausias susigrūdimas. Dar 
nebuvo 8-nių, o jau pilna bu
vo. Kaip vėliau buvo pranešta, 
susikimšo 17,523 žmonės.

Gale arenos sėdi eilės karei
vių, armijos, laivyno ir orlai- 
vyno uniformose. Vieną eilę 
užpildo vien moterys. Ant 
platformos gražios kėdės ir 
gėlės aplink visą platformą. 
Prie platformos griežia kariš
kas orkestras iš 140 instru
mentų.

Prasideda ceremonijos. At- 
maršuoja būrys jūrininkų, ku
rie su sayo laivu pradūrė na
cių submariną ir nuskandino. 
Po jų atmaršuoja būrys armi
jos. Juos paseka būrys orlai- 
vininkų. Paskui vėl būrys mo
terų armijos uniformoj. Ka
riams maršuojant, orkestras 
griežia maršus, o publika plo
ja beveik be sustojimo.

Kareiviai stovi ramiai. Pir
mininkas praneša, kad turėsi
me progą pasveikinti Britani
ją. Orkestrui griežiant, pasi
rodo kitam gale arenos aukš
ta mergina, ilgoj suknelėj, su 
karūna ant galvos ir Didžio
sios Britanijos vėliava ranko
se. Ji eina viduriu arenos, re
tais žingsniais, iškilmingai. Or
kestras griežia, o publika plo
ja. ..

Po to, panašiai, kita mergi
na, raudonai apsirengusi, su 
karūna ant galvos ir Amerikos 
vėliava rankose, permaršuoja 
per visą areną ir atėjus prie 
pirmosios atsistoja iš dešinės.

“Dabar,” pasigirdo pirmi- 
liinko balsas, “mes susitiksime 
su narsiosios sąjungininkės So
vietų Sąjungos vėliava.” Ir 
tuoj po to pasirodė trečia gra
žuolė, raudonoj suknioj, su

Waterbury, Conn.
Prie Užbaigos Vakarienes
Vakarienę surengė Sveika

tos ir Kultūros Draugija. Vy
riausiomis darbuotojomis buvo 
draugės M. Marinienė ir Stri- 
žauskienė. Vakarienė įvyko 
lapkričio 22 d. Visas pelnas 
atiduotas Rusijos karo pagel- 
bai. Pelno atliko $204. Atmo
kėjus valdžios taksas liko 
$175. Tai graži auka Sovietų 
kovotojams. Taipgi gauta au
ka nuo draugo Kukenio $5. 
Tas draugas visuomet priside
da su stambia auka. Mūsų 
darbuotoja drg. M. Marinienė 
puikiai pasidarbavo, daugiau- 
sią tikietų pardavė.

Taipgi jos pastangomis bu
vo gausiai surinkta aukų. Pa- 
gelbstint draugui V. Marinui, 
gauti šie produktai: Fulton, 
kompanija davė milžinišką 
hamę, M. Marinienė antį, Zu- 
zė nuo Green St. 3 sūrius. (Ta 
žmona užlaiko visai mažą 
krautuvėlę, o neatsisakė su 
auka.) Brooklyn© duonos ke
pykla davė tiek duonos, kad 
užteko bankietui, o Mothers 
Ideal Bakery dovanojo milži
nišką keksą, dar aš nebuvau 
matęs tokio puikiai papuošto 
kėkso, tai buvo tikrai kaip gė
lių vainikas, čepurna ir kom
panija davė skanų pyragą. 
Lietuviai ūkininkai gausiai au
kavo savo produktų. Didelis 
ačiū jiems.

Gėrimų aukavo: Rupperts 
alaus kompanija pusbačkį 
alaus, Largi pusbačkį alaus, 
P. Krugelis gero šnapso bute
lį, A. Mažeika baksą alaus,

(Tąsa 5-tam pusi.)

Lietuvos jaunuoliai 
ir jaunuolės!

Atsiminkite mūsų tautos 
didvyrio Margio žodžius: 
„Dar niekada nebuvo, vo
kieti, kad lietuvis laisvu no
ru vergu taptų.” Atsiminki
te, kad’kiekviena fašistinės 
vergijos diena padaro nau
jas, sunkiai užgydomas 
:žaizdas mūsų negausingai, 

ipii nkimfin_l 
būti sutriuškinti
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tai turi 
1942-ais metais!

Pirmyn, draugai, į per-

vergė ir apiplėšė mūsų šalį 
ir Lietuvoje, visada perte
kusioje maisto produktų, 
siaučia badas ir vargas. Vo
kiškieji dvarininkai grobia 
mūsų žemes. Sustojo fabri
kai — jų įrengimai fašistų 
išvežami į Vokietiją. Vokiš-

Tegyvuoja kovojanti ūži 
tėvynę lietuvių tauta ir jos' 
šaunus jaunimas!

kieji okupantai uždaro mo
kyklas, o pasilikusias pa
verčia juodžiausios reakci
jos ir lietuvių tautos vokie
tinimo židiniais.

Lietuvos jaunuoliai ir 
merginos, lietuvių tautos

Tegyvuoja šauni Raudo
noji Armija, armija—išva
duotoja!

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva!
Tegyvuoja didžioji Tarybų 

Sąjunga!
sūnūs ir dukros, visi be so-1 Tegyvuoja mūsų vadas ir 
cialinės padėties skirtumo!
Visi, kam brangi mūsų tau

mokytojas didysis Stalinas!

tos laisvė ir nepriklausomy- Gaudami pėdę neužmirškite ir 
be, visi, kam brangi lietuvių savo šalies reikalus — pir-
tautos gyvybe,— kilkite ko ki te bonus ir įtampai.

“Laisves” Vajus Pratęstas
Vajininkų reikalavimu “Laisvės” Bendrovės di- 

rektoriatas nutarė “Laisvės” vajų, gavimui naujų 
skaitytojų, pratęsti iki 5 d. sausio, 1943 m.

“Laisvės” Bendrovės direktoriatas labai įvertina 
kontestantų darbą gavimui naujų skaitytojų ir 
džiaugiasi gerom vajaus pasekmėm.

Yra labai džiuginantis dalykas, kad vajininkai 
pasiryžę ne tai, kad tik gauti dovanas, bet labiausia, 
kad gauti kuodaugiausia naujų skaitytojų. Puikus 
idejalizmas!

“Laisvės” B-vės direktoriatas, redakcija ir admi
nistracija sveikina jus, draugai vajininkai ir vaji- 
ninkės, šiame gražiame žygyje ir linki kuo geriausio 
pasisekimo. Jūsų pasisekimas gavimui kuodaugiau
sia naujų skaitytojų, • kartu yra pasisekimas visai 
demokratiniai nusiteikusiai Amerikos lietuvių vi
suomenei.

Tegu būna šis vajininkų atsišaukimas pratęsti 
vajų kartu paraginimas visų dienraščio skaitytojų 
gauti nors po vieną naują skaitytoją “Laisvei” iki 
sausio 5-tos d., 1943 m.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
.....................................................................  ■ ' ■' 1 1 1-11 ■ .J
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Kaip Buvo Sumušti Naciai
Ties Maskva

Rašo D. M. Šolomskas 11 — 28-— 42 9

(Tąsa)
Divizijos štabe mums paaiškino karinę 

padėtį. Pulkininkas Nikolojus davė 
smulkmenų, tuo laiku atvyko ir Sovietų 
generolas Vlasovas, kuris šioj srityj ko
mandavo Raudonosios Armijos dalimi. 
Jis pareiškė:

— Hitlerininkai jau bėga iš Volocho- 
lamsko!

Jis sakė, kad Raudonosios Armijos da
liniams jau įsakyta užimti pozicijas prie 
Volocholamsko. Už penkių minučių at
vyko generolas-majoras Korol ir prane
šė, kad dvi Raudonosios Armijos grupės 
baigė likviduoti 2-rą vokiečių tankų di
viziją ir 106-tą priešo pėstininkų divizi
ja

Solnečnagoi’ske, 40 mylių į šiaur-vaka- 
rius nuo Maskvos, raudonarmiečiai lai
dojo vokiečių lavonus. Kaip sykis prieš 
miesto Sovietą vokiečiai padarė didelius 
kapus, kur jie patys laidojo saviškius. 
Tai buvo gražus gojelis prie Sovietų val
džios iki gruodžio 11 dienos. Laike vo- 
kięčių okupacijos, per 18 dienų, ji ta
po jų kapinynu. Raudonoji Armija čia 
vokiečius . užklupo nelauktai. Vokiečiai, 
austrai ir finai iš miesto traukėsi didele 
paskuba ir paliko, saviškius užmuštus.

Abelnai Solnečnagorskas nedaug nu
kentėjo nuo mūšių. Kada raudonarmie
čiai sužinojo, kad mes amerikiniai ko
respondentai, tai karštai mus sveikino ir 
per mus Amerikos liaudį, rodė savo šil
tus drabužius ir nurodę į menkai ap
dengtus hitlerininkus, sakė: “Mes mušė
me ir mušime juos!”

ŽENGIANT PASKUI FAŠISTUS
b—Dieną ir naktį kaukė kanuolės, — 
rašė E. Tamarkina, — ardydamas prie
šo apkasus. Devynis kartus raudonarmie
čiai atakavo ir vis be pasekmių. Priešas 
žiauriai gynėsi. Atsišaudė, metė minas, 
bet neišlaikė durtuvų kovos ir turėjo 
trauktis. Pėda po pėdai Raudonoji Ar
mija liuosavo iš po priešų okupacijos sa
vo šalį. Pagaliau staigia ataka priešas 
buvo išmestas iš miestelio.

Vėl į miestelį įžengė Raudonoji Ar
mija, kaip būdavo manevrų laiku. Bet 
kas gali pažinti jį! Kaip našlaičiai sto
vėjo kelio šalimis stubų mūriniai ka
minai. Abiemis pusėmis stulpai su nu
traukytomis vielomis. Visur, kur tik ne
pažvelgsi —duobės, apdeguliai juoduoja 
jų dugne. Vietomis dar baigia degti 
likučiai, kur buvo malonūs gyvennamiai.

Iš po lapų kyšo vokiečio kareivio ko
ja. Čia gėlių darželyj teisingai pasivijo 
•raudonarmiečio kulka tą žmonijos prie
šą. O čia gretimai džiūgingai kudaktuo- 
ja višta, kuri kokiu tai stebuklingu bū
du išliko dar gyva nuo tų razbaininkų. 
Ten gaidys kukurieku traukia, kaip tai 
primenąs Tilį Ulenšpigelį, kuris gaidžio 

' balsais šaukė savo tautiečius atkeršinti 
už sukaneveiktą ir apiplėštą, pažemintą 
ir sudegintą šalį.

Gyvenimas yra gyvenimas. Jokios juo
dosios jėgos negali jį sunaikinti. Dar 
rūksta naikinimo apdeguliai, o jau gy-i 
yybė atgema ir čirikuoja žvirbliai.

Įėjome į namą, kas nematė, tas negali 
persistatyti to apiplėšimo, tos niekšys- 
tės. Sulaužyti rakandai, sudaužyti indai, 
vokiška plieninė kepurė ir fašistinis pei
lis, visa tai voliojasi ant žemės. Čia nu
mesta kulkasvaidžio diržas pilnas patro
nų, ten bonka nuo degtinės, šmotai laiš
kų ir pilkas oficieriaus ploščius.

Iš naminių miestelyje likę tik vištų. 
Žąsis, paršus, karves vokiečiai išsivarė 
.arba sušaudė. Tiesa, kada gyventojai 
•traukėsi, tai ir karvių mažai liko, bet ir 
tas naciai išnaikino.

Daugybė kapų, štai prie T. Kostenkos 
namų trys nedideli pylimėliai. Ant kiek
vieno kryželis. Ant vieno iš jų vokiečių 
plieninė kepurę su skyle. O kur dvi ki- 
tOsr? ‘Ar nesugurino jas sovietiniai šūviai 
kartu su naciškomis galvomis?

Štai kapai, čia buvo vokiečių apkasas. 
Jis užversta kanuolių sviedinių sprogi
mais. Aplinkui voliojasi kulkasvaidžių 
diržai ir kiti pabūklai. Iš po žemės kyšo 
platus vokiškas durtuvas.

Raudonarmiečiai užkasė dar vieną vo
kiečių oficierių. Jį paliko vokiečiai ant . « t

neštuvų; ten, kur buvo jo galva, tai tik 
kruvinas stuburukas.

Daugybė ginklų, kulkasvaidžių diržai 
ir minos, automatiški šautuvai, minų 
svaidintojai, revolveriai ir granatos; Už
mokėjo banditai už savo kruvinus dar
bus! Tą kalba ne vien paveikslai, bet ir 
jų laiškai. Štai vieno ištrauka:

“Brangus Fritz! Rašau tau iš vieno 
miestelio su kokiu tai kvailu bolševikiš
ku pavadinimu. Miestelis tuščias, net pa
ėsti nėra ko. Aš niekaip nesulaukiu, ka
da mes pasieksime Maskvą. Gal nors ten 
pavyks pasilinksminti ir gerai paėsti...” 
Laiškas nutrukęs.

Yra ir kitokių laiškų: štai laiškas iš 
Frankfurter, prisiųstas efreiteriui Hanz 
Spireruge, 95-to pėstininkų pulko:

“Mano Brangusis! Kalbi apie daugy
bę kailių Rusijoj, gauk man ką nors kal- 
nierukui... Kaip aš norėčiau būti kartu 
su tavimi. Manau, kad labai interesinga 
kariauti prieš rusus.”

Mes perskaitėm jos laišką ir nusijuo
kėme. Veikiausiai ji negavo nuo Hanzo 
“kalnieriuko”. Jos mylimasis jau seniai 
atidavė Dievui dūšią. Ir štai dar vienas:

“Aš dažnai klausiu savęs, už ką mes 
rusus žudome? Ar už tai, kad jie mus 
žudo? Bet juk mes pirmieji pradėjome 
karą. Mes atėjome juos išlaisvinti. Nuo 
ko? Ar nuo jų pačių? Paaiškinimas būk 
tokis: jie nemoka žmoniškai gyventi, ir 
mes turime jiems tame padėti, kad būtų 
pas juos tvarka. Ir kodėl? Ar reikalinga 
gi jiems “toji naujoji tvarka?” Kokis 
mums reikalas prie kito gyvenimo? Kam 
kištis į jų naminius reikalus? Sunku su
tikti su tais tvirtinimais... Vakar.aš nu
žudžiau du bolševikus. Užmušiau todėl, 
kad aš kareivis ir turiu veikti. O kodėl? 
Nežinau....”

• • • •• • •

MIRUSIŲ NACIŲ TEISINGI 
LIUDIJIMAI.

— Tik negyvi hitlerininkai pasako tie
są, — rašo L. Ganičevas. — Štai mieste
lio aikštėj dideli vokiečių kareivių kapai. 
Tiesiomis eilėmis pastatyti kryželiai ir 
ant kapų padėta plieno šalmai. Hitleris 
ir Goebbelis niekados nepasakys šios tie
sos, kiek milionų jie pražudė vokiečių 
Sovietų Sąjungoj, bet jie niekados ne
galės paslėpti tūkstančius išaugusių ka
pų ten, kur jų pirmiau nebuvo. Ant kry
žių ir kryželių įrašyta vardai Hitlerio ar
mijos oficierių ir karių.

Kapai, kapai ir kapai, kur tik hit
lerininkai perėjo! Kapai nekaltų ir žiau
riai nukankintų Sovietų piliečių! Kapai 
ir tų 20-to šimtmečio barbarų. O kiek 
tūkstančių jų lavonų atranda Raudono
ji Armija, žengdama paskui Hitlerio ar
miją!

Sovietų Sąjungos komanda ir vyriau
sybė nesitenkina vien kapų faktais, su
imtų į belaisvę nacių parodymais. Kiek- 
vieans atrastas jų užmuštas atydžiai ap
žiūrimas ir pas juos surasti dokumentai 
daug daugiau pasako tiesos, kaip gyvi 
hitlerininkai. Tokiu būdu Sovietų armi
ja surinko jau dešimtis, o gal šimtus tūk
stančių laiškų iš Vokietijos Hitlerio ka
riam, kurie aprašo tą padėtį, kokia yra 
Vokietijoj; surinko dešimtis tūkstančių 
kareivių laiškų namiškiams, kurie nepa
siekė Vokietiją, kurie atrasti pas už
muštus oficierius ir karius, Hitlerio ar
mijos pašto centruose ir tūkstančiai o- 
ficierių ir komandierių kasdieninių už
rašų.

Štai ant galo virš šimto tekių kasdie
ninių užrašų ir 1,721 vokiečių laiškas, 
kurių tik 16-ką perskaičius daug patir
ta. Štai eilinis Werner Schtil, 506-to pės
tininkų pulko, 291 divizijos, rašo:

“Gruodžio 15 dieną vėl prie sovietinio 
ūkio “Krasnyj Oktiabr” mus patiko nėr 
laimė. Kelis mūsų karius užmušė civiliai 
rusai, kad jie ėjo užfrontėj.... Kovos žiau
rios. Aš nežinau kaip atidėkavoti Dievui, 
kad dar esu gyvas... Ir tokių laimingų 
jau nedaug liko.”

Pas nacių generolą Schoberį surasta 
sąrašai baisių nuostolių jo divizijos. Pas 
eilinį iš 506-to pėstininkų pulko, 291-mos 
divizijos, surasta, kad tik viena kuopa 
nuo birželio 22 dienos iki gruodžio. 15 
dienos neteko: 59' užmuštų, 139 sužeis
tų ir 84 belaisvių. Toki faktai rasti pas 
negyvus.

įBus daugiau)

LA1ŠVB

Philadelphia, Pa.
A. Smetona ir Smetonlaižiai
Lapkričio 28, 29 dienomis,: 

čia atvažiavo, atskambėjo jb 
ekselencija A. Smetona. J,au 
daug anksčiau prieš tai, visur 
šaukta, garsinta, kad jo dide
nybė atvažiuos. Subatoje, 28 
d., jau ir amerikonų spaudoje 
pasirodė įvairūs aprašymai, 
paveikslai ne tik ekselencijos, 
bet ir “laimingųjų,” pirmuti
nių sutikusių, jį. Kaip žinios 
paduoda, jis čia su aukštais, 
garbingais piliečiais aplankė 
svarbias vietas. Nedėlios ryte 
buvo pas kardinolą Dougherty 
katedroj ant specialių mišių. 
(Matyt, jaučiasi griešnas.) Po 
to važiavo į Lietuvių Muzika
lų Salę, kur laukė paruoštas 
bankietas ir būrys lietuvių iš
eivių, kad pamatyti jo ekse- 
lenciją.

Aš ir atvažiavau, kad pa
matyti jo didybę. Nustebau, 
pamatęs tiek daug policijos su 
motociklais ir pėsčios. šali
mais to, dar apie tuzinas lietu
viškų traperių, tik su lazdo
mis ginkluotų ir be uniformų. 
Lauke lijo, bet sargyba to ne
paisė, stovėjo kaip karo lau
ke. Į

Einu į svetainę, čia ir pilna 
policijos ir žingeiduolių. Ra
dau miesto majorą kalbantį. 
Jis pagyrė lietuvių, tautą, kai
po kadaise buvusią garsią, 
taipgi Smetoną ir agitavo už 
karo rėmimą. Po to perstatė, 
“kaipo labai garsų kalbėtoją,” 
net iš Clevelando, Karpių. 
Karpius tvėrėsi agituoti už 
tautišką fondą Lietuvai gelbė
ti. Kalboje maišėsi, atrodė nu
sigandęs, ar buvo manęs kal
bėti ką kitą, o čia prireikė pa
keisti. Tai buvo prastam ūpe. 
Po jo perstatė taipgi labai 
“garsų” redaktorių, poetą, na, 
ir gerą draugą ruso fašisto, 
jau džėloje esančio Vonsiac- 
kio, p. Tysliavą. Jis kalbėjo, 
lošė, dramatizavo, neva už rė
mimą Raudonojo Kryžiaus. Jo 
kalbos turinys, švaistymasis į 
visas puses, įvairiausios fra
zės, satyra. Publikoj kilo ir 
juokų, plojimų ir pašnabždo
mis pasikalbėjimų. Kas pasi
darė su p. Tyshava, kad ne
plūsta “kacapų,” nė komunis
tų, nei Tarybų Sąjungą? Tūli 
teisina, kad neteisybė, jis ne 
su fašistais, jis kalba gerai, 
tik jį apšneka ir 1.1.

Kas tai aiškina, nugirdęs 
nuo komitetų, kad policija įsa
kius nekalbėti prieš Tarybų 
Sąjungą, ir t.t. Nežinia kaip 
ten buvo, bet aš manau, būtų 
buvę daug geriau, kad tie du 
ponaičiai būtų kalbėję taip 
pat, kaip ir seniau, ypač Tys- 
liava, kuris čia nuo to paties 
steidžiaus rėkė, šaukė, kad 
daug geriau būtų Lietuvai, 
kad ją būtų užėmę kultūriški 
vokiečiai, negu kad “necivili
zuoti kacapai.” Užmaskuotas 
fašistukas daug pavojingesnis, 
negu atviras. Iš jų kalbų nesi
matė nė trupinio, kad jie bū
tų pakeitę nusistatymą. Tai 
vilkai avies kailyje.

“Jo ekselencija,” kaipo kal
bėtojas, prastas, o demagogas 
gudrus. Jis per kelius sykius 
pagyrė Leniną, kaipo garsų 
vadą, kuris, girdi, pasirašė su
tartį su Lietuvos valdžia, su
teikė laisvę ir nepriklausomy
bę Lietuvai, jis to laikėsi. Bet 
kiti vadai, girdi,, tą sumynė, ir 
užėmė Lietuvą ir daugybė gar
bingų lietuvių, turėjo trauktis į 
vakarus, kiti pakliuvo į rytų, 
nelaisvę. Jis buvęs, esąs ir no
rįs būti Lietuvos prezidentu! 
Bet, esą, daug piktų pagun
dų, negerų dvasių, kurios nori 
sujungti Lietuvą tai su vokie
čiais, tai su rusais, tai s,u len
kais, tai su skandinavais. Tai 
vis piktų dvasių darbas. Pra
šę labai vaktuotis tų blogų 
dvasių. Nors jis ir nesąs są
jungininkų pripažintas, kaipo 
pabėgusios valdžios preziden
tas, bet jam Roose veltas žadė
jęs, kad Lietuva bus išlaisvin
ta, ir jis galėsiąs sugrįžti, ir 
dirbti iki mirties. Na, o jam 
gaspadoriaujant, Lietuva la-. 
bai buvo aukštai pakilus, kiek

■ - \ , -- 
4aųg įpeJMų įųusausmę, kiek 
grabįų iškasę, tiltų pridirbę, 
namų pristatę, vaikus išmoki
nę įkaityti, rašyti. Tai vis ta 
aukštoji kultūra.

Nors mūsų poneliai jautėsi, 
kaip į kitą planetą patekę, be
siglausdami prie smetonėlės, 
kaip meilus ir gerbiamas tas 
jų svetelis, bet didžiuma pub
likos tai tik juokavo. Kuomet 
buvo išdalinta kpnvertai, pra
šanti aukoti dėl vadavimo 
Lietuvos, kur prašo pasirašyti, 
įdėt pinigų ir priduoti Smeto
nai, tai tik keli tą padarė.

Paskui prašė iš publikos bi
le kam nueiti ant steičiaus, 
pasisveikinti su ekselencija, 
pasiklausinėti apie savo para
piją, tai nei tuzino nesirado 
žingeiduolių. čia ekselencija 
sveikinasi ir su dišių plovikli, 
o Lietuvoje kaip sunku buvo 
jį bent kam pamatyti. Tas tik 
rodo, kaip jo seras nupuolęs.

M. Sūnus.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Lapkričio 15 d. drg. Fran- 
kio ir Anės Apšegų namuo
se buvo surengtas per jų 
draugus ir prietelius pokilis 
jų vienatinių! sūneliui Pranu
kui. Pokilio i’engėjų buvo tiks
las palinkėti draugui Pranukui 
laimingo vedybinio gyvenimo, 
nes jis apsivedė lapkričio 13 
d. su amerikone mergina, šliū- 
bą ėmė nekata likišką. G 
antras tikslas, tai atsisveikin- Jti su tuo jaunavedžiu ir pa
linkėti, kad jam sektųsi nai
kinti kultūros, civilizacijos ir 
visokios pirmynžangos neprie
telius kanibalus nacius-fašis- 
tus, nes Pranukas lapkričio 
18 d. išvažiavo į Dėdės Šamo 
armiją.

Laike bankieto draugai ir; 
prieteliai Apšegų, apdovanojo: 
Pranuką įvairiomis dovano
mis ir pinigais. Aš neturiu sie
kinio rašyti, kas ką davė ir' 
kiek, nes tas yra privatiškas 
reikalas. Bet mano siekinys 
yra apibūdinti reikalą, kuris 
įvyko laike šio pokilio, liečian
tis opiausius mūsų pergyvena
mo momento klausimus, tai 
yra, karo laimėjimą ir šelpi
mą tų, kurie aukoja savo gy
vybę karo laukuose su nuož
miais fašistais už visos žmoni
jos laisvę ii’ gerovė.

Kada svečiai buvo susodin
ti už stalų, tai, kaip yra abel
nai priimta tokiuose parengi
muose, perstatinėta, kad kas 
kai ką pakalbėtų. Kalbėjo 
bent keli draugai ir yelino. 
jaunavedžiams laimingo .gyve
nimo, bet nei vienas iš kalbė
jusių svarbiausių dabartinių 
gyvenimo reikalų nepalietė. 
Tada atsistoja šio parengimo 
šeimininkė, Pranuko pamotė, 
drg. A. Apšegienė, kurį, gan 
nuosekliai apibūdinus Hitlerio 
ir jo žmogžudžių šaikos sieki
nius, prisiminė apie Sovietų 
Sąjungą, jos liaudį iy darbinin
kus, kurie ligi šio laiko gan 
pasekmingai atlaiko barbarų 
vokiečių ir jų vadovaujamą 
mažne visos Europos armiją. 
Ant užbaigos savo prakalbęs, 
prašė svečių neužmiršti tos ša
lies, kuri valdo yįeną šeštadalį 
pasaulio, žinoma, draugei A. 
Apšegienei nuo sayo .svečių 
nebuvo kaip prašyti aųkų .dėl 
Sovietų Sąj.ųpgoSj b.et ji prave-z 
dė tą mintį, kąd kai kąs sve
timas atliktų tą prakilnią už
duotį. Ir, ve, atsistoja drau
gas J. Žilinskas ir pasisako, 
kad jis renkąs pąrąšus, Sovie
tam pasye.ikinimus. Prįę drau
go J. žiliškę prisideda drg. 
Ona Bironienė ir abudu perei? 
na per stubą, rinkdami para
šus ir aukas. Ant blankus pa
sirašė ir aukavo po 2 doleriu: 
Julia Stųkienė, Jonas ir Elena 
Žilinskai, Juozapas ir Rožė ši
laikiai, Jonas ir Emilė Krapo- 
vickai. Po $1: K. Kalvelis, A. 
Liaudanskienė, B. Simokaitie- 
nė, Ignotas Chužas, Valerija 
Cbužienė^ J- Baltrušaitis, A. 
Laučius, A. Kaulakis, M. Bįro- 
nas, jąunav.e.dis Pranukas Ap
šega, p. Wildner, D. Vaitonis, 
A. Apšegienė, F. Apšega, J.'

I

Antradienis, Gruodžio 8, 1942

Paušis, .Juozas PJonadunis.
Viso suaukavo $24.
Pastaba: Draugai J. ir R. 

šilaikiai ir Juozas Plonadunis 
toje puotoje nedalyvavo, bet 
tik su aukom prisidėjo.

Lapkričio 21 d. atsibuvo 
ALDLD 31 kp. susirinkimas. 
Susirinkimas buvo sušauktas 
dėl apkalbėjimo ir kad pada
ryti, kaip galima pasekminges- 
nes prakalbas, kurios atsibus 
gruodžio (Dec.) 20 d., sekma
dienį. Prasidės 2 vai. po pietų, 
Šv. Baltramiejaus Draugystės 
svetainėje, 387 Lisbon St., 

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka is Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

• • • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAS® DR. J. J. KASKIAUOIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKA8
800 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • > •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIU8

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

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

Kaina $1.00.
• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Jjorimer St. Brooklyn, N. X

Lewiston, Me. Kalbėtoju bus 
vienas iš geriausių, “Vilnies” 
redaktorius Fred Abekas, iš 
Chicagos. Todėl varde ALDLD 
31 kp. užkviečiame visus lietu
vius atsilankyti į šias prakal
bas.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kad išrinkt delega
tą į 7-to Apskričio suvažiavi
mą, kuris įvyko lapkričio 29 
d., Bostone. Susirinkimas nuta
rė delegato nerinkti, bet pa
siųsti suvažiavimui raportą iš 
ALDLD 31 kp. .nuveiktų dar
bų per visus metus.

Gamtos Sūnus.
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Raudonarmiečiai Ištaškė 
Nacių Kontr-Atakas ir 
Užėmė Dar Kelis Punktus
Sovietų Oficialiai Pranešimai

* • r, *>

(Tąsa nuo 1 puslapio)
kelis apgyventus punktus ir pagrobė 12-ką vokiečių ka- 
nuolių ir didelius kiekius kulkasvaidžių, paprastų kari
nių šautuvų ir automatinių šautuvų.

Į vakarus nuo Rževo vienas mūsų kariuomenės dali
nys atmušė 20 priešų atakų. Priešai nukentėjo didelių 
nuostolių. Mūsų kariuomenė užėmė keturis stiprius vo
kiečių punktus ir pagrobė aštuonis tankus ir kiekį kitų 
karinių reikmenų.

MASKVA, gruod. 6. — šiandieninis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas, tarp kitko, sakė:

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
vakar sunaikino daugiau kaip 1,000 priešų kareivių ir . 
oficierių; pagrobė 14-ką mortirų, 36 kulkasvaidžius ir 
daugiau kaip 200 šautuvų. Buvo paimta nelaisvėn 150 
vokiečių kareivių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado vokiečiai, pasiųsda
mi savo tankus pirmyn, stengėsi pralaužt mūsų apsi
gynimo liniją. Bet nepavyko hitlerininkam. Pagal dar 
nepilnus skaitmenis, mūsų kariuomenė išmušė iš veiki
mo bei padegė 17-ką priešų tankų. Priešai taipgi pra
rado daug karių.

Centraliniame fronte mūsų kovotojai tęsė ofensy- 
vą ir blokadavo vieną apgyventą vietą, siekdami su
naikint priešų kariuomenę tenai. Vokiečių komanda 
stengėsi orlaiviais atgabent karių ir reikmenų pastip
rint apsuptam savo garnizonui.

Viename sektoriuje vokiečiai metė į mūšį naujus 
dalinius savo kariuomenės ir mėgino atgriebt tris ap
gyventas vietas, pirmiau užimtas mūsų .kariuomenės. 
Po didelių sau nuostolių, vokiečiams buvo pavykę at
griebt dvi iš tų vietų. Bet mūsų kovotojai, neduodami 
hitlerininkam laiko susidrūtinti, padarė kontr-ataką ir 
vėl išvijo juos iš tų vietų. Šiame mūšyje vokiečiai ne
teko daugiau kaip 500 savo kareivių ir oficierių.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
SMARKUOLIŲ AMERIKOS MARININKŲ ŽYGIAI 

PRIEŠ JAPONUS GUADALCANAL SALOJE
WASHINGTON, gruod. 6. — Laivyno pranešimas 
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PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Guadalcanal sala, gruod. 4. — Mūsų armijos žvalgai 
nukovė septynis japonus tie Matanikau upe.

Mūsų armijos lėktuvai kovotojai Airacobros padarė 
eilę atakų prieš japonus ir apšaudė penkioliką jų ka
riuomenės iškėlimo valčių ir plautų arti Tassafarongos.

Mūsų marininkai puolikai sugrįžo iš plačių veiksmų 
kalnuotuose raistuose į savo stovyklą. Mūsiškiai puoli
kai sunaikino penkias priešų stovyklas ir užmušė 400 
japonų per tuos veiksmus, o patys neteko tiktai sep
tyniolikos savo narių.

JUGOSLAVU PARTIZANAI UŽĖMĖ DAR VIE
NA MIESTĄ IR KELIS KAIMUS

Intercontinent News, ži
nių agentūra, pranešė, kad 
jugoslavų partizanai ata
kuoja nacius ir vietinius 
fašistus svarbiame Bodan- 
ka Novi mieste, Bosnijoj, 
Jugoslavijos daly j. Praeitą 
savaitę partizanai sudaužė 
to miesto aptvirtinimus ir 
nelaisvėn paėmė tūkstantį 
fašistų kareivių su oficie- 
riais.

Pirm kelių dienų partiza
nai užėmė stambų miestą 
Jajce, Bosnijoj; daug prie
šų užmušė bei suėmė ir pa
grobė dvi 105-milimetrines 
kanuoles.

viči ir Vinalica kaimus, par
tizanai pagrobė 200 šautu
vų ir 5,000 kulkų.

Patriotai partizanai suar
dė Maidan turbinų fabriką 
ir elektros-alumino dirbyk- 
lą prie Kirk upės.

Kroatijoj, kitoj Jugoslavi
jos daly j, partizanai užėmė 
Livna miestą ir kelis kitus 
punktus.

Fašistų pastumdėlis Pa
vėne, Kroatijos “valdovas”, 
skundės, kad “atsirado daug 
priešų Zagrebe (Kroatijos 
sostamiestyje), ir jie gręsią 

I pavojum (fašistinei) valsty-
Atimdami iš vokiečių Je- bei.”

Naciai Liepia Italam 
Apleist Siciliją

London, gruod. 7. — Mo- 
rokko radijas pranešė, kad 
vokiečiai įsakė išsikraustyt 
civiliams gyventojams iš 
Sicilijos, kuri yra tik tiaipu- 
tį toliau kaip 100 mylių nuo 
Tunisijos. Fašistai telkia 
savo kariuomenę ir visais 
garais stato apsitvirtini- 
mus Sicilijoje ir pietinėje 
Italijoj. Hitleris ir Musso
linis bijo, jog kai talkinin
kai užims Tunisą ir Bizertę, 
tai jie-užklups Italijos salas 
ir ją pačią.

Maisto Kontroliuotojas
Washington. —Preziden

tas Rooseveltas paskyrė 
žemdirbystės sekretorių 
Wickardą viso maisto kon- 
troliuotojum.

Iš NEKARINIŲ PRAMO
NIŲ DARBININKAI BUS 

KELIAMI Į KARINES
Prez. Rooseveltas suteikė 

galią Paului V. McNutt’uų 
pirmininkui Žmonių Jėgų 
'Komisijos, perkelti bet ku
riuos darbininkus iš papras
tų pramonių į karinius dar
bus.

Užjūriuose yra jau 800,- 
000 Amerikos kariuomenės.

Atimta iš Nacių dar 4 
Apgyventos Vietos

Maskva, gruod. 7. — So
vietų kariuomenė sumušė 
dvidešimtį vokiečių, kontr
atakų į vakarus nuo Rževo 
ir atkariavo dar keturias 
apgyventas vietas. Vien 
šioj fronto dalyj per tris 
dienas žuvo 1,000 hitleri
ninkų.

Great Neck, L. I. — Per 
gaisrą Continental Restau- 
rante sudegė Bertha Purni- 
skienė ir pavojingai apde
gė jos vyras Joseph.

Naujojoj Guinejoj ame-> 
rikiečiai įvarė dar vieną 
kylį į japonų linijas tarp 
Buna ir Buna Mission.

Vichy radijas sakė, kad 
vokiečiai paleidę francūzų 
admirolą de la . Borde, pa
gal kurio komandą buvo 
sunaikinti Franci jos karo 
laivai Toulone.

Washington. — Numato
ma, jog automobilistam 
dabar turintiem kortelę 
“A” bus toliau sumažinta 
gazolino iki dviejų galionų 
per savaitę.

Sužinota, jog pagal Vichy 
Franci j os valdžios “galvos” 
P. Lavalio planą, naciai už
ėmė visą Franciją.

Anglijos premjeras Chur
chill sakė, jog sunkiai reiks 
kovot, kol talkininkai atims 
iš nacių Tunisą ir Bizertę.

Ankara. —- Turkų karo 
teismas nusmerkė mirt du 
vokiečius ir vieną italą kaip 
Ašies šnipus,

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė pradėjo gauti 
amerikinių cigaretų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 9 d. LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 v. v. Drau
gai, būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes turėsime daug svar
bių dalykų aptarti, taipgi rinksime 
naują valdybą 1943 metams. — V. 
K. Sheralis, Seku. (287-288)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 9 d., 8 v. v., 103 Green 
St. Kviečiame narius dalyvauti su
sirinkime, bus renkama nauja val
dyba 1943 metams. (287-288)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 moterių kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, gruodžio 8 
d., 8 v. v., 376 Broadway. Visos 
drauges 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)

Mussolinis Bijo Vo
kiečių Daktarą

London, gruod. 7. —Ang
lų spauda rašo, kad Mus- 
soliniui būtinai reikalinga 
operacija dėlei žarnų skau
dulių, bet italai gydytojai 
nedrįsta, o Mussolinis bijo 
vokiečių daktarų.

SUNAIKINTA KELIS 
KARTUS DAUGIAU 
AŠIES ORLAIVIŲ

London. — Šiaurių Afri
kos fronte per 4 savaites 
iki gruod. 5 d. buvo sunai
kinta 186 fašistų orlaiviai. 
Amerikiečiai ir anglai tuo 
tarpu prarado 56 orlaivius.

MAIŠTAS PRIEŠ NA
CIUS SICILIJOJ.

Sovietai gavo pranešimą, 
jog italai saloj Sicilijoj su
kėlė riaušes prieš vokie
čius; prie civilių italų pri
sidėjo ir jų kariuomenė.

New Kensington, Pa.
Aukos Priešfašistiniams 

Kovotojams
Priešfašistinių kovotojų gel

bėjimui aukavo sekami: LDS 
10 kuopa $2; Pete Krishannas 
$1; J. Čiuplis, C. Stashinsky ir 
K. Shukis po 50c.; J. Tamo
šiūnas, K. Stashinsky ir A. 
Petraitis po 25c. Viso suauko
ta ir Priešfašistinių Tremtinių 
Komiteto atstovui J. G’asiūnul 
pasiųsta $5.25. Ačiū visiems 
aukavusiems.

J. Yesadaviče.

Binghamton, N. Y.
Iš Lietuvių Literatūros Drau

gijos 20 kuopos susirinkimo, 
kuris įvyko lapkričio 13 d., 
Lietuvių Svetainėj. Narių daly
vavo vidutiniai. Komiteto ir 
komisijų, raportai išduoti ir 
priimti. Laiškai skaityti, iš 
centro, iš 12 Apskričio ir iš 
“Vilnies”. Priimti.

Nutarta parsitraukti “Vil-

kolonijų,t kaip - tai, iš ■ Essex, 
Conn. P. Baltrėnas, L Aleksai- 
tis, Endrikis ir kita draugė, 
kurios neteko sužinoti vardo.

Valgant svečiams, vakaro 
pirmininkas, P. Baltrėnas, 
perstatė keletą pakalbėt. Tarp 
kitų buvo T. Matas, kuris gra
žiai atsiliepė link Sovietų Są
jungos kovotojų ir išreiškė di
delę padėką rengėjams už to
kį sunkų darbą. Taipgi kal
bėjo Mrs. ., Stanislovaitienė, 
gražiai atsiliepė link publikos. 
Dalyvavo ir daktaras Stanislo- 
vaitis.

Buvo renkamos aukos dėl 
nupirkimo ambulanso Raudo
najam Kryžiui nuo lietuvių. 
Buvo surinkta $22.39. O Mrs. 
Stanislovaitienė pardavė įvai
rių sagučių ir knygų apie So
vietų Sąjungą už $36.43.

Pelnas nuo vakarienės per
duotas sekretorei Rusijos Karo 
Pagelbos. Tariu širdingai ačiū 
visiems rėmėjams, darbuoto
jams ir atsilankiusiems, o ypa
tingai rengėjoms draugėms M. 
Marinienei ir Strižauskienei.

r

Pakeleivis.

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: reumatizrąą, 
rankų, kojų gėlimą, nikstelėjimą, 
nuovargį, šaltį, rankų-kojų tirpinių, 
diegulius, tuojau reikalauk DEKS- 
NIO GALINGOS "MOSTIES, suda
rytos iš daug skirtingų gamtos ele
mentų iš tolimų svieto kraštų, girių, 
visokių medžių aliejų, šaknų ir žo
lių, kuri turi savyje galingą šilumą, 
šildydama kaipo saulės spinduliais, 

j sunaikina reumatiškus skausmus ir 
palengvina žmogui. Deksnio Galinga 
Mostis tūkstančiams pagelbėjo, pa
gelbės ir tamstai. GARANTIJOJ AM, 
kad, pavartojus kelis sykius, aplai- 
kysi palengvinimą ar pinigus grą- 
žinam.

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

Aplaikom šimtus laiškų su padė- 
kavonėmis iš skirtingų pasaulio 
kraštų, kuriems pagelbėjo. Klauskit# 
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 ti kr jąją Deksnio 
Galingą Mostį. Parsiduoda visur.
’ DEKEN’S OINTMENT CO, 

HARTFORD, CONN.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Mexico, Me.
Graži, Nuoširdi Parama 

Kovotojams
Gerbiama Redakcija, mel

džiu patalpinti į laikraštį tuos 
vardus, kuriuos žemiau pa
duodu, nes kada aš rinkau ant 
blankos aukas ir pasveikini
mus Sovietų Sąjungos 25 me
tų sukakties proga, tai neku- 
rie draugai manęs to reikala
vo, o aš aniems tai prižadė
jau. Beje, man renkant aukš
čiau paminėtas, aukas, mažai 
tokių žmonių atsirado, kurie 
atsisakė paaukoti kiek gali 
šiam svarbiam tikslui; kurie
neaukavo šiam tikslui,, tai ,aš 
nežinau, ar jiems dolerio ar 
Hitlerio yra gaila, nes kiek do
lerių duosi, tai tiek reikš kul
kų Hitleriui į kaktą.

Vieną sekmadienio vakarą 
netikėtai susitikau draugus J.
Višniauskus ir užklausiau Viš- 
niauskienės, paaiškinau daly
ką, ar negalėtų kiek paaukoti
dėl Rusijos kovotojų. Ana sa
ko, žinoma, kad aukosime, bet 
atvažiuok į mano stubą, o aš 
pasistengsiu, kad galėtum 
gauti gerą saują dolerių. Aš 
užtikrinu, kad tavo kelionė 
nebus veltui, ji pareiškė, žino
ma, aš jos pasiūlymą greitai 
priėmiau ir ant tos dienos, ku
rią man nusakė, pribuvau į jos 
stubą, ir tikrai nebuvau ap
gautas. Kada aš važiavau iš 
Višniauskų stubos namo, tai 
vežiausi 17 dolerių, ir 50 cen
tų. Ačiū drg. -Višniauskienei. 
Aš per ją gavau saują dolerių.

Dabar paduodu aukotojų 
vardus. Aukavo po $5: S. Sho- 
deron ir J. Višniauskas. Po 
$3 : A. Maciavičius, K. Murni- 
kas, A. Pieulakas, J. Stačio
kas, V. Padgalskas. Po $2: ž. 
Noruišis, J. Zovė, P. Venckus, 
J. Venckus. Po $1: A. Motu
zas, T. Saimon, J. Korzik, M. 
Žukauskienė, P. Stasiulis, P. 
Valantas, U. Dubendris, S. 
Naiulis, A. Stasiulis, K. Rašiti- 
nis, F. Venckus, M. Pakštis, F. 
Rakštis, B. Glodon, B. Venc
kus, J. Gurnis, J. Karpen, J. 
Romanas, J. Žutautas, R. 
Earnest, J. Ridge. Po 50c.: V. 
Milishauskas ir S. Bryant. Tai 
viso susidaro 55 doleriai. Vi
siems aukotojams aš tariu 
ačiū. V. Padgalskas,

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATUOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta’ adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investm’entas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

nies” kalendorių 1943 metų 
30 kopijų. Nariai pasisakė už 
naujų narių gavimą šiame va
juje į L. L. Draugiją.

Kaslink laiško, kviečiant
dalyvauti 12 Apskričio konfe
rencijoj, kuri įvyko lapkričio 
15 d., Scranton, Pa., tai visa
pusiai apsvarsčius dėl gazoli
no patvarkymo ir kelionės lė
šų, pasisakyta nesiųsti delega
tų šiuo sykiu. Taipgi nei ra
porto negalėjo sekretorė pa
gaminti dėl laiko stokos • — ‘ 
tik viena diena tebttvo prieš 
konferenciją, o dar, prie tam,; 
neturėjom apskričid kohiiteto 
antrašo, nežinojom kur siųsti.

Kilo klausimas ir diskusijos 
kaslink pavienių žmonių aukų
rinkimo, kaip tai, Sovietų, Są
jungos medikalei pagelbai ir 
blankietų pirkimui, taipgi Is
panijos tremtiniams gelbėti. 
Nutarta didžiuma balsų, prieš 
nebuvo, kad visi, kurie yra Li
teratūros Draugijos nariais -
narėmis, ateitų į susirinkimą ir 
raportuotų, kiek ir dėl kokio 
tikslo surinko aukų.

Protok. Sekretorė.

Waterbury, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Brėško sodės kompanija 3 
baksus sodės, L Klikna 2 bak- 
sus sodės, Capital Package 
Store butelį šnapso, Imperial 
Pack. Store galioną vyno.

Taipgi kitataučiai prisidėjo 
su mažesnėmis aukomis. Var
du rengimo komisijos, tariu 
nuoširdų ačiū visiems biznie
riams už gausią auką. Vieti
niai gyventojai, paremkit juos 
reikalui esant.

Buvo ir tokių biznierių, ypa
tingai lietuvių, kurie išnieki
na rengėjus.

Buvo ir svečių iš tolimesnių

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-G101

----------------------------------------------------

DR. J. 1 KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboIdt 2-79G4

5?0 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

; VALANDOS: 2-4 Ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

: MATEVSAS SIMON AVIČIVS Į
• &ST Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga •

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J

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

Blokas nuo Hewes St eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508 •

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Rakandu Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451



NeivYorko^/žžafe7i nioi Eastnewyorkieciai 
Turėjo Didžiulį 

Bankieta <*
IDS l-ma Kuopa Darbuosis Rusijai 

Karo Pagalbos Rinkliavoje;
Turės Šaunų Baliu 12-tą

Padėka Nuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus
Kadangi jau yra ilgokas lai

kas, kai įvyko drg. Bložių 
dukters vestuvės, kuriose bu-

Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo pirmos kuopos susirin
kimas įvyko ketvirtadienį, 
gruodžio 3 d., Laisvės svetai
nėj. Narių atsilankė nemažas 
būrelis. Valdybos raportas pri
imtas be diskusijų.

Iš LDS 3-čio Apskričio 
konferencijos už delegatus ra
portavo M. Stakovas. Konfe
rencija buvus skaitlinga dėle? 
gatais, taipgi vedama geroj 
tvarkoj, buvo gyvumo ir vi
sais klausimais didžiuma dele
gatų ėmė dalyvumą diskusijo
se.

LDS Metinis Balius
J. Grubis raportavo, kad 

LDS 1-mos kuopos balius įvyks 
gruodžio 12 d., Laisvės svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Ragino narius pasi
imti tikietų pardavimui savo 
draugams. Taipgi J. Grubis 
pastebėjo, kad turėtų dalyvau
ti visi nariai. Sako: “Mes ren
giame tik vieną kartą per me
tus. Narių neverčiame prievar
ta, kaip daro tūlos lokalinės 
draugijos. Jos rengia po du ir 
daugiau balių ir tikietus duo
da daug brangesnius.”

Taigi, visi LDS 1 kuopos na
riai užsidekime patys sau už 
pareigą būti savo kuopos ba
liuje vieną kartą į metus. Kuo
pai yra reikalingi pinigai, o 
jų nėra. Mūsų visu dalvvumas 
metiniame baliuje išris tą 
problemą.

Nariai Rinks Aukas Rusijos 
Karo Pagalbai

Sovietu Sąjungos karo pa-

Tai dar ne viskas, yra ski
riama mėnesinės dovanos. Pa
vyzdžiui, kuris įrašys sausio 
mėnesį 8 naujus narius, gaus 
$5. Skiriama dovanos ir kitais 
vajaus mėnesiais įrašysian
tiems naujų narių. *

LDS 1-mos kuopos valdyba 
1943 metams pasiliko ta pa
ti : pirm. A. Velička, vice-pir- 
mininkas P. Grabauskas, fi
nansų raštininku K. Reinis, iž
dininku J. Dainius, užrašų 
seki’. J. Kovas, iždo globėjais 
A. Balčiūnas ir G. Kuraitis, 
organizatoriais K. Reinis, J. 
Grubis ir P. Grabauskas, ko
respondentu Jurgis Kuraitis.

Kuopos stovis: Narių su virš 
300, nes gaunama naujų ir at
sikelia iš kitur. Šiame susirin
kime į mūs kuopą iš Maspetho 
persikėlė Eva Mizarienė. Ligo
nis vienas. Susispendavusių 
nėra.

Korespodentąs.

Kliubiečių Žinios
Gruodžio 4-tą įvyko Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
priešmetinis susirinkimas. Ja
me buvo nemažas narių skai
čius.

Ateinančių metų abiejų sky
rių valdybosna įeina du nauji 
žmonės: Antanas Linkus, se
nasis, vice-pirmininku ir Jur
gis Bernotą direktorium, šiaip 
pasiliko visi buvę valdybų na
riai.

vo surinkta aukų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, tai tapo 
gautas sekamas laiškas iš 
American Red Cross Central 
Chapter of Queens, kuris ang
liškai skamba sekamai:
Dear Mr. Joseph Kairys

Many thanks to you and to 
those who contributed toward 
the donation of $14.50, which 
was collected at the Wedding 
Reception at the home of Mr. 
and Mrs. Martin Blozis for 
daughter and son-in-law Mr. 
and Mrs. Blake White, Jr.

This donation to the Red 
Cross will help in our greatly 
expanded program due to war 
conditions.

Very sincerely,
Ambrose. B. Acker, 

War Fund Director.
Taipgi įvyko paklaida auko

tojų sąraše. Kur buvo pasaky
ta Spilgienė, turėjo būti Stul- 
gaitienė. Teiksitės už tai at
leisti.

J. Kairys ir J. Draugelis.

V. Rušinskas Išėjo 
Kariuomenėn

Vincas Rušinskas, žinomų 
veikėjų Kostancijos ir Jono 
Rušinskų vienatinis sūnus, išė
jo kariuomenėn gruodžio 4-tą. 
Šiuo tarpu randasi kempėj 
Upton, Long Islande.

Vincas civiliniame gyvenime 
buvo kartu darbininku ir stu-

18-kos Metij Vaikinai 
Registruosis šį Menesį

Pulkininkas Arthur V. Mc
Dermott, Parenkamosios Tar
nybos direktorius New Yorke, 
paskelbė registraciją visų tų, 
kuriems jau suėjo 18 metų 
amžiaus nuo liepos 1-mos ai’ 
sueis 18 metų kada nors pirm 
gruodžio 31-mos ar 31-mą.

Registracija' prasidės šį 
penktadienį ir tęsis per visą 
mėnesį, sekamai:

Suėjusieji 18 metų tarp lie
pos 1-mos ir rugpjūčio 31-mos 
registruojasi gruodžio 11—17- 
tos savaitę; suėjusieji 18 metų 
tarp rugsėjo 1 ir spalių 31- 
mos registruosis gruodžio 18—
24-tos savaitę; suėjusieji 18 
metų nuo spalių 31 -mos arba 
jeigu sueis 18 metų prieš 1- 
mą sausio registruosis bile ka
da gruodžio 26—31-mos sa
vaitę.

Visi tie, kuriems sueis 18 
metų sausio 1-mą, 1943 metų, 
ar paskiau, turės registruotis 
savo gimtadienį, o jeigu jis 
pripuls sekmadienį ar šventa
dienį, tai pirmą darbo dieną 
po gimtadieniui.

Registruotis privalo visi, pi
liečiai ir svetimšaliai.

Pasibaigus registracijai, kor
tos būsią sudėtos iš eilės pagal 
gimimo dieną, o supuolus ke
liems ta pačia diena gimu
sioms, jų kortos būsią sudėtos 
alfabetiškai.

Mezgėjų Atydai
Gruodžio 8-tos vakarą,

Atrodo, kad East New Yor- 
ko, Richmond Hill ir su tų ko
lonijų lietuvių organizacijomis 
veikią žmones turi išdirbę ir 
užpatentavę gerą ban kietam s 
rengti planą, kad kas metai jų 
metinis bankietas būna vis sė
kmingesnis.

įvykęs pereitą šeštadienį jų 
bankietas buvs taip skaitlingas 
dalyviais, kad vos Daukanto 
salės sienos neplyšo nuo ankš
tumos: ne vien tik didžioji sa
lė ankštai prisodinta, bet ir 
už virtuvės esąs kambarys, 
kiekviena liuosa vietelė buvo 
pilna svečių. O visgi dalis sve
čių dar turėjo talpintis pas 
Daukantą, ten sėdėdami laukti 
antrų stalų. Desėtkam svečių, 
kurie buvo tikėjęsi pirkti bi-

blikos buvo širdingai sveikina
mas.

Perstaėius Veličką kalbėti 
įvyko mažytė permaina prog
ramoj. Nors visi norėjo jį iš
girsti kalbant, bet dar labiau 
norėjo girdėti dainuojant. O 
čia pirmininkas ką tik buvo iš
davęs ‘‘paslaptį,” kad Velička 
tą dieną bankiete apvaikščio- 
ja savo 50 metų amžiaus su
kaktį. Tad iš visų pusių pasi
girdo prašymai — Velička, 
dainuok ! Dainuok ! Dainuok ! 
Po ilgų prašymų, pagaliau Ve
lička sutiko, su ta sąlyga, kad

visi dainuosim. Na, ir užtrau
kė ‘‘Kad aš turėjau kaime 
mergelę.” Raginti nereikėjo, 
dainavo visi ir palydėjo dai
nos vadą su stipria ovacija.

Po vakarienės buvo šokiai 
prie geros orkestros. Apie sun
kiai dirbusias gaspadines ir ki
tus vidujinius reikalus, manau, 
tars žodį patys rengėjai, ku
riem tie dalykai geriau žino
mi. Rep.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

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

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

lietus prie durų, buvo atsakyta 
vietos.

Nors svečių buvo netikėtai 
daug, tačiau rengėjai savo pri
žadą duoti gerą vakarienę iš
pildė kupinai — skanių “tur
kių” ir kitų gerų valgių prisi- 
vaišinome iki sočiai. O tai dė
ka jų geram iš anksto apsiro- 
kavimui, be ko būtų “pražuvę” 
tokiame perviršiuje publikos.

Vakarienės programos eigoj 
V. Paukštys, vakaro pirminin
kas, išdavė ir tokią jų akurat- 
naus apsirokavimo paslaptį, 
kada perstatė publikai ‘ Mrs. 
Sprainis, pardavusią 25 tikie
tus iš anksto. Kiti, sakė pirmi
ninkas, irgi daug tikietų išpar
davė iš anksto ir komisijai su
sirinkus pereito ketvirtadienio 
vakarą jau žinojo esant 225 iš 
anksto parduotus tikietus.

Programa turėta trumpa, 
kadangi nenorėta alkdinti tę

va k a r i e nes.

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, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

galbai bus renkamos aukos vi
same mieste gruodžio 17, 18 ir 
19 dienomis. Mūsų kuopa bu
vo kviesta pasidarbuoti. Au
kas rinkti apsiėmė draugai: 
Stakovas, Grubis, P. šoloms- 
kas, Bunkus, Grabauskas, Bo
vinas, Dainius, Kunca, Pranai
tienė, Viltrakis ir Kalvaitis.

LDS Duos Dideles Dovanas 
Narių Gavėjams

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro raštinės aiškino apie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo talką-vajų gavimui nau
jų narių. Nauji nariai priima
mi visai be įstojimo mokesties. 
Talkininkams skiriamos dova
nos karo bonais:

1- ma $100 už gavimą nema
žiau 60 naujų narių.

2- ra $75 už 50 naujų narių.
3- čia $50 už 35 naujus na

rius.
4- ta $25 už 20 naujų narių.
Kiekvienam nariui yra pro

ga pasidarbuoti ir gauti vieną 
iš keturių dovanų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. priešmetinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
10 d., 7:30 v. v. “Laisvės” salėje, 
419 Lorimer St. Visi pasimokėjusie- 
ji duokles nariai gaus naujų knygą 
"Amerikos Demokratijos Steigėjai.” 
—Org. (287-289)

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 16 šeimų namą. Pageidauja
ma, kad būtų vedęs. Namas šildo
mas garu. Gaus algą ir 4 kamba
rius. Prašome kreiptis: 16 Maujer 
St., (Apt. 7). Kreipkitės bile laiku. 

(287-292)

Nupirkta 10 tikietų Atletų 
Kliubo vakarienės, ji bus gruo
džio 12-tą.

Gruodžio 1-mą mirė kliubie- 
čio Vlado Galinausko žmona. 
Tą pačią dieną apsirgo Gaspa
ras Samuolis. i

Gaunu kritikos, nepasitenki
nimo už uždėjimą antgalvio: 
“Sudeginome Gera Kliubietį,” 
kalba eina apie Vladą šabu-, 
na.

Jeigu palaidojome, užkasė
me, pa^avojome yra tinkami 
ir be kritikos priimami veiks
mažodžiai, tai ir sudeginome 
yra taip pat geras. Juk tai vi
sai yra klaidingas pasakymas: 
Krematorijon palaidojome to
kį ir tokį žmogų.

Palaidojimą supra n t a m e 
nuo senų laikų, kaipo užkasi
mą žemėn, o krematorijoj že
mės ir kasimo niekas nenau-' 
doja. Suderinti du skirtingus 
veiksmus jokiu būdu negali-’ 
m a.

Sudeginimą paversti suvilgi- 
nimu ar palaidojimu nėra jo
kio išrokavimo. Reikia pasa
kyti žmonėms, kokiu būdu tas 
darbas buvo atliktas, nepai
sant, kad gal kam nors ir 
žiauriai skamba. J. N.

Embassy Newsreel Turi 
Daug Naujovių

Embassy Newsreel Teatruo
se šią savaitę rodoma ameri
kiečių įmaršavimas Afrikon ir 
kaip jie tenai sutikta, taipgi 
namų fronto žinios.

Reikalingas teisingas ir netingi- 
nys žmogus prie Night Club. Dar
bas nesunkus ir nuolatinis. Su už
mokesčiu susitaikysime. Kreipkitės 
po antrašu: Hi Hat, 184 W. 54th 
St., Bayonne, N. J. Klauskite: Mrs. 
A. Stanley. (287-289)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui kambario prie 

šeimynos. Kambarys turi būti garu 
apšildomas, Williamsburgo apylin
kėj. Nepaisau žmonių religinių įsiti
kinimų ar politinių pažvalgų. Netu
ri persekioti ir mano. Turinti kam
barį, praneškite laišku sekamu an
trašu: J. K., 419 Lorimer St., Broo
klyn. N. Y.

(288-289)

Apart karo fronto žinių, pa
rodoma 10 kariuomenėj la
biausia vartojamų knygų ir H. 
V. Kaltenborn’o karo žinių 
analizas. Savo žiniose ’jis pa
kartoja savo pirmesni spėji
mą, kad antras frontas prasi
dėsiąs per Italiją. Prieš metus 
laiko jis kalbėjo apie Rusijos 
padėtį, buvo išsireiškęs, kad 
Rusija nebus sumušta. Yra ir 
kitų trumpų dalykėlių.

Embassy Newsreel Teatrai 
randasi 42nd, 46th, 50th ir 
72nd Sts., New Yorke.

dentu. Dienomis dirbo, o vaka
rais lankė Politechnikos Insti
tutą per pastaruosius keturis 
metus, draftsmano ir kai ku
riuos kitus kursus buvo baigęs, 
o dar tūluose ketino praleisti 
bent ketvertą metų daugiau, 
bet užėjęs karas ir tarnyba ša
liai nutraukė Vinco planus, 
kaip kad ir milijonų kitų jau
nuolių. Vincas priklausė CIO 
unijoj ir, kiek nuo darbo ir 
studijų atliekamas laikas leis
davo, joje veikė, dainavo uni
jos choro.

Linkime Vincui sėkmingai 
tarnauti ir laimingai, sveikam 
sugrįžti karą laimėjus.

Vinco tėvai (buvę miners- 
villiečiai) abu priklauso pa
žangiųjų lietuvių organizacijo
se ir jose veikia, taipgi yra se
ni dienraščio Laisvės skaityto
jai. Motina dainuoja Aido 
Chore ir yra Lietuvių Literatū
ros Draugijos 1-mos kuopos 
iždininke. Pas tėvus dar lieka
si trys dukterys, dvi jau ište
kėjusios, o viena dar prie tėvų.

Rep.

radienį, Laisves svetainėje 
įvyks Moterų Apšvietos Kliu
bo ir mezgėją bendras socia
lus susirinkimas. Visos narės ir 
Sovietą kariams mezgėjos, 
taipgi mezgėją rėmėjos yra 
kviečiamos dalyvauti, nes prie 
užkandžių turėsime progos 
plačiau pasitarti apie tolimes
nį darbo tęsimą.

Kviečia, Komisija.

ant" belaukiantieji
Apart Mrs. Sprainis, buvo iš
kviesti pasakyti žodį kitą J. 
Weiss, P. Beeis iš Great Neck, 
kuris atsišaukė į dalyvius dien
raščio Laisves reikalais; Al. | 

1 

Velička, S. Sasna, Mileris, bu
vęs sužeistas marinas. Jis pu-

Kariškiai Svečiai
Gale pereitos savaitės buvo 

parvykęs Brooklynan svečiuos- 
na antrasis leitenantas Peter 
Chepas (maspethietis), taipgi 
kariai Jonas Siurba ir Pranas 
Balsys.

Joną ir Praną, kaipo Dėdės 
Šamo tarnautojus, matėme 
pirmu kartu. Abu gerai atro
do, abu smagūs. Balsys gero
kai menkesis, bet uniformoje 
atrodo jaunesnis už buvusį ir 
tikrai militariškai. Sakosi visa
pusiškai esąs pasitenkinęs tar
nyba. Pabuvoję po dieną, ka
riškiai grįžo į savo pareigas.

Užpereitą savaitę keletą die
nų buvojo namie Johnnie 
Blass - Blažinskas, tarnaująs 
jau arti porą mėnesių mari
nuose. Johnnie būna čia pat 
Brooklyne, tačiau visvien gy
vena stovykloj ir namo parva
žiuoja tik liuoslaikio gavęs, 
kaip ir toliau tarnaujantieji.

Jungtinių Valstijų Laivynas 
jieško patyrusių laivakrovių. 
Pagal jų patyrimą ir prasila- 
vinimą 'duos ir militariškus 
laipsnius.

0FIC1ALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. A
147 FOURTH AVE. /

Arti 14th St. UjJFWi
Akis IStiria rJSfek

GYDYTOJAI
100 nuos. unija sapoj 

Telcf.: GR. 7-7553
> 2539 Woodward Avenue 

DETROITE: ( G02 Hofmann jjidg.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave. ■

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
B (VALGYKLA IR ALINft) Y 
B Rhelngold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtines g
g Importuotų Ir Vietinių cg Kasdien Turime g
S KARSTŲ UŽKANDŽIŲ g

JUOZAS Z EI D AT |
5 Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1188

NOTARY
PUBLIC

&
$

Štai 
*dresa8;

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jams bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

€

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VIA1-THIN* RAMONA VtRI-THIN* R.APIMŲ—

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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