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žymusis lietuviu literatas 
Petras Cvirka atliko labai gra
žu ir naudingą darbą. Jis pa
rašė istoriją didžiojo niekšo,
“Naujienų” ir “Draugo” ben
dradarbio, Prano Ancevičiaus.

Cvirkos raštas apie Ancevi- 
čiu tilpo pirmadienio “Laisvė
je.” Turėjote kiekvienas jį 
perskaityti.

Cvirka rašo:
“Vienu ir tuo pačiu laiku 

jis, Ancevičius, parodavo, kai
po socialistas, liaudininkas ir 
fašistas.

“Gyvendamas tarp lietuvių, 
jis vadinosi lietuviu, tarp len
kų jis titulavosi le iku ‘pan 
Franciszek Ancievvicz-Žmujdz- 
ki,’ o tarp Berlyno smogikų 
jis vadinosi beveik gryniausio 
kraujo ariju ‘Franz Antze- 
vvich.’

“Po smetoninio perversmo 
daugelis lietuvių buvo pabėgę 
J.enkijon, bet neužilgo sugrįžo 
Lietuvon slaptam veikimui 
prieš Smetonos režimą. Greit 
jie, tačiau, vėl pakliuvo i Sme
tonos žandarų nagus.

“Tik kur kas vėliau tapo su
žinota, jog Ancevičius buvo 
Lietuvos žandarų agentas Len-1 
kijoje ir kad patys Smetonos 
žandarai suruošė jam neva
slaptą pabėgimą nuo Lietuvos 
fašistų nagų.”

Dar daugiau :
“Buvo aišku, kad Ancevi

čius darbavosi ne tik fašisti
niams Lietuvos žandarams, bet 
kad tas niekšas tariamas ‘so
cialistas* taip pat buvo parsi- 
samdęs Lenkijos žandarams.
“Po to, kai Hitleris užėmė 

Lietuvą, tas Ancevičius, trijų 
valstybių šnipas^ trijų kraštų 
policijos jėgų agentas, su žy
miu palinkimu prie nacių slap
tosios policijos, ir vėl pasirodė 
scenoje.”

Ancevičius tapo Hitlerio ap
mokamas agentas ir provoka
torius. Ir kaipo Hitlerio agen
to jo raštus ir pranešimus 
“Naujienos” ir “Draugas” tal
pino ir Ancevičių skelbė savo 
specialiu korespondentu !

Tūkstančiai Ispanijos kovo
tojų, kurie buvo Afrikoje kon
centracijos stovyklose, vėl 
imasi už ginklo ir stoja į ko
vą. Pasak “United Press” pra
nešimo, kiekvienas fiziškai pa
jėgiąs kovotojas, išėjęs iš ka
lėjimo, kreipėsi prie vyriausy
bės ir prašė ginklu ir leidimo 
vėl stoti kovon prieš fašistinę 
Aši.

Toksai tų draugų pasiauko
jimas ir atsidavimas didžia
jam žmonijos idealui. Nė tos 
pragariškos kone entracijos 
stovyklos sąlygos nepalaužė jų 
dvasios ir pasiryžimo.

Pirmadieni sugrįžau iš nedi
delio maršruto. Lankiausi 
Scrantone, Binghamtone, Fo
rest City ir Wilkes-Barre.

Tiktai Wilkes-Barre turėjo-
me tikrai gerą susirinkimą. 
Pasirodo, kad wilkesbarrieciai 
smarkiai darbavosi. Prakalbų 
susirinkimą jie sujungė su Ly
ros Choro sukaktuviu parengi
mu. Viskas išdegė labai pui
kiai.
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SOVIETAI
TALKININKAI ŽY
GIUOJA PIRMYN 

TUNISIJOJE
Amerikos ir Anglijos La

kūnai Vyrauja Ore

šiaur. Afrika, gruod. 1. 
— Amerikiečiai ir anglai, 
komanduojami anglų gene
rolo Andersono, sėkmingai 
atakuoja vokiečius ir italus 
ir i varė dar gilesni kylį į 
priešų linijas tarp Bizertės 
ir Tuniso, šiaurinėje Tuni- 
sijoje. Anglų ir amerikie
čiu kariumenei dabar telie
ka tiktai kelios mylios iki 
Viduržemio Jūros tuo ruož
tu, tarp minimų miestu.
Talkininkų artilerija bom-i 

barduoja Tunisą, kuris tė
ra tik už 10 mylių nuo a-
merikiečių - anglų linijos. 
Teigiama, jog talkininkų 
pėstininkai ir tankai bile 
momentu gali pradėt štur-

I muot Tunisą.
Anglai ir amerikiečiai ve- 

j da sėkmingas atakas prieš 
1 fašistus į rytus nuo D.iedei- 
dos, kuri stovi prie geležin
kelio už kokio tuzino mylių 
į vakarus nuo Tuniso.

Prancūzų ir amerikiečių 
kariuomenė žygiuoja pir
myn prieš italus ir vokie
čius linkui Sfax ir Gabes, 
pajūrio miestų pietiniai-ry- 
tinėje Tunisijoje.

Tuo ruožtu amerikiečiai 
ir francūzai stengiasi už
kirst kelią vokiečiu ir ita
lų bandymams atsiusti sa
vo kariuomenės iš Libijos į 
Tunisiją.
TALKININKŲ ORLAI

VIAI IMA VIRŠŲ
Amerikos ir Anglijos or

laiviai nuolat bombarduoja 
fašistus Tunise ir Bizertė- 
je, vokiečių-italų punktus 
Tripolyj, Misurata ir kitur, 
Libijos pajūriuose. Anglų 
lakūnai, tarp kitko, pleški
no italų orlaivių stovyklą 
Cosimo j, Italijos saloj Sici- 
Ii jo j-

Amerikiečiai - anglai ore 
jau aiškiai ima viršų prieš 
vokiečių ir italų lėktuvus 
šiaurinėje Tunisijoje. Faši
stų oro jėgos įmatomai ei
na silpnyn.

Amerika Duosniai Šelps 
Šiaur-Afrikiečius

ši syki labai prastą pavyzdi 
davė Binghamtono draugai. 
Jie ir plakatų nedarė, ir į “Lais 
ve” pamiršo pranešti apie su
sirinkimą. Aišku, kad niekas 
iš tokio rengimo negalėjo išeiti 
ir neišėjo. »

Šitaip prakalbų niekuomet 
nereikia rengti. Geriau visai 
nerengti, negu taip rengti.

Apsileidimas ir nepaisymas 
yra liga. Jei nuo jos nepasigy- 
doma greitai, tai jinai suėda 
mūsų judėjimą.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos dalr.iio motožvalgų kuopos politinis vadas 
skaito būreliui kovotojų laikraštį “Tėvyne Šaukia.” (Nuotraukta padaryta 1942 m. ba
landžio mėn.)

Bent Keli Lietuviai
Žuvo Bostono Gaisre

Boston. —Suskaityta jau 
483 asmenys sudegę bei ki
taip žuvę per gaisrą Cocoa- 
nut Grove naktinio kliubo 
svetainėje praeito šeštadie
nio naktį.

Tarp žuvusiųjų yra bent 
šie lietuviai: Anna čiras, 
232 Vernon St., Worcester; 
Mrs. Frances Judeikis, 407 
East Seventh St., Boston; 
Povilas Mikalonis, 1217 
North Shore Road, Revere, 
Mass.; Charles Mickelonas, 
Mercer St., South Boston.

Manoma, kad gali būti 
lietuvė ir Stephanie Cvik- 
la, 288 Field St., Brockton, 
nes yra tokių pavardžių 
tarp dzūkų. Įžiūrima, kad

gali būti lietuvė ir Marion 
Ambrose, 42 Vine St., Win
chester, Mass., ir tūli kiti.

171-nas iš pavojingai ap- 
| degusių ir sužeistų guli li
goninėse. Daugeliui jų taip 

(pat gręsianti mirtis.
Mass, vyriausybė prade- 

: da tyrinėti šią tragediją. 
Sakoma, jog kliubo savinin
kas sulaužęs du vietinius 
Bostono įstatymus, samdy
damas jaunamečius tarnau
tojus. Vienas tokių tarnau
tojų, 16-kos metų berniu
kas, St. Tomaszewski, be
dėdamas elektrinę lemputę 
į lubas, atsitikinai degtuku 
padegė dirbtinę palmę, iš 
ko ir kilo gaisras.

"&AISVES'L VAJUS

Sovietai T ik 
60 Mylių nuo 

Latvijos
Maskva, gruod. 1. —Ne

žiūrint, kad hitlerininkai 
vis stipriau priešinasi, So
vietų kariuomenė tebežy- 
giuoja pirmyn dviejuose sa

lvo ofensyvuose, Stalingrado 
fronte ir centraliniame 
fronte, į vakarus nuo Rže- 
vo.

Į pietų vakarus nuo Sta
lingrado raudonarmiečiai, 
bet kitko, užėmė ir Kotel-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė supirko 
jau daugiau kaip už penkis 
milionus dolerių maisto, 
drabužių ir kitų reikmenų, 
kurie bus dalinami Pran
cūzų Šiaurių Afrikos gyven
tojams, atvaduotiems nuo 
Vichy ir Ašies fašistų. Ski
riama ir daugiau pinigų 
tam reikalui.

Amerika, be kitko, teiks 
vaistų civiliams Šiaurinės 
Afrikos gyventojams, kaip 
francūzams, taip ir kitatau
čiams.

Montevideo. —Uruguay’- 
aus respublikos preziden
tu tapo išrinktas demokra
tijai pritariąs Jose Ameza- 
ga.

Iš vajininkų dovanų ruožte punktais pasikeitė J. J. 
Mockaitis, bridgeportietis. Jis prisiuntė du naujus skai
tytojus ir keletą atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pasikeitė punktais, prisiųsdami 
atnaujinimų: J. Matačiūnas, Paterson, N. J.; J. Mažei
ka, Pittsburgh, Pa.; Geo. Shimaitis, Montello, Mass.; 
J. Rudmanas, New Haven, Conn.; R. Mizara, B’klyn, 
N. Y.; M...Slekienė, Gardner, Mass.; J. Urbonas, Pitts
burgh, Pa.

Naujų sakitytojų nuo vajininkų gavome: J. Bimba, 
Paterson, N. J. (2); A. Sabulienė, So. Boston, Mass. 
(2); P. Kertulis, Plymouth, Pa. (2); A.. Vinckevičius, 
Stoughton, Mass., (4); S. K. Mazan, Cleveland, Ohio, 
(1).

Pavieniai skaitytojai prisiuntė naujų skaitytojų: An
na Gendrėnas, Cleveland, Ohio, ir J. Purvėnas, Brook
lyn, N. Y., abu po vieną skaitytoją.

Širdingai tariame ačiū už naujus skaitytojus! Lau
kiame daugiau.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J............................. 3190
Philadelphiaos Vajininkai ....................................  2863
Svinkfinienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 2462 
A. Stripeika, Elizabeth. N. J.................................. 2401
J. Bakšys, Worcester, Mass.................................... 2032
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass.. 1253 
J. Kazlauskas. Hartford, Conn..............................  1175
S. Puidokas, Rumford, Me.................................... 1153
J. Mockaitis, Bridgenort, Conn.................................1048
J. Blažionis—-R. čiulada, Lowell, Mass.....................796

(Tąsa 5-me puslapyje)

nikov miestą su geležinke
lio stočia.

Centraliniame fronte, so
vietiniai kovotojai nužygia
vo 30 mylių į vakarus nuo 
Veliki j e Lūki ir dabar už- 

lima pozicijas tik už 60 my- 
ilių nuo Latvijos sienos.
i Per dabartinį Sovietų 
ofensyvą vien Stalingrado 
srityje buvo užmušta 67,- 
000 hitlerininkų ir nelais
vėn paimta 133,000. Centra
liniame gi fronte nukauta i 
22,300 fašistų ir suimta 
400.

Francūzų Lakūnai Ko
vos Sovietą Fronte

Maskva. — Atvyko ketu
riolika lakūnų iš Kovojan- 
čiųių Francūzų Normandie 
būrio. Atvyks dar 20 fran- 
cūžų oro oficierių ir 26 la
kūnai. Jie kovos sovietinia
me fronte prieš vokiečius.

Komandierius šio fran
cūzų lakūnu būrio yra pra
eito nasaulinio karo vetera
nas. Tarp jų yra keli ir da
bartinio karo tūzai. Vienas 
jų yra nušovęs žemyn šešis 
nriešu orlaivius ir, turbūt, 
dar penkis.

Maskva, gruod. 1. — So
vietu kariuomenė paėmė 
nelaisvėn visą vokiečiu sun
kiosios artilerijos pulką į 
pietų vakarus nuo Stalin
grado.

PASIPRIEŠINIMUS
SOVIETŲ KARIUOMENE 

UŽMUŠĖ DAR 27,500 
HITLERININKŲ

Raudonoji Armija Nugalėjo Stiprėjančius Vokiečių Pasi
priešinimus ir Užėmė Dar Daugelį Apdailintu Punktu

Soviety Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 1. — Special i s Sovietų komandos 

pranešimas:
Stalingrade pirmadienį Sovietų kariuomenė, nugalė

dama fašistų pasipriešinimus, pažvgiavo pirmyn šešis 
iki 10 kilometrų ir užėmė eilę priešų aptvirtintų punk
tų. Per kautynes nuo lapkr. 26 iki 30 d. priešai mūšių 
lauke paliko iki 20,000 nukautų savo kareivių ir oficie- 
riu.

Pirmadienį sovietiniai kovotojai centraliniame fron
te, nugalėdami hitlerininkų pasipriešinimus ir atmuš
dami jų kontratakas, sėkmingai tęsė ofensyvą ir užė
mė kelias apgyventas vietas. Per vieną dieną raudon
armiečiai pagrobė 17-ką priešų tankų, 37 kanuoles, 40 
kulkasvaidžių ir 12 sandėlių. Buvo sunaikinta 48 prie
šų tankai, ir mūšių lauke liko. 7,500 nukautų priešų.

(Tąsa 5 puslapyj)

HITLERIS KULKASVAIDŽIAIS STABDO 
VOKIEČIUS NUO BĖGIMO ATGAL

Maskva, gruod. 1. —Hit-] pusės Berlyno praradimas, 
leris įsakė savo karinome- r Raudoniji žvaigždė rašo, 
nei žūt-būt atgriebt rau-
donarmiečių užimtą gele
žinkeli tarp Rževo ir Veli
ki j e Lūki, kaip praneša Ma
skvos Pravda.

Hitleris užreiškė, kad 
jeigu Sovietai užimtų Veli- 
kije Lūki, tai vokiečiams 
būtų toks nuostolis, kaip

Vokiečiai įkalino Pran
cūzą Admirolą

Barcelona, Ispanija. — 
Pranešama, kad naciai su
ėmė francūzų admirolą Je- 
aną de la Borde, ir laiko jį 
kaip belaisvį.

Pagal to admirolo koman
dą, francūzų karo laivai iš
kėlė mūšį prieš vokiečius į- 
sibriovusius į Touloną, uos
to miestą, tuo pačiu laiku 
skandindami savo karo lai
vus.

Trys Francūzą Subma- 
rinai iš Toulono Pabė

gę pas Talkininkus
............... ■ 4*

London. — Užpuolus na
ciam francūzų laivyną Tou- 
lone, keturi submarinai pa
bėgo, kuomet francūzai jū
reiviai, komanduojami ad
mirolo Jeano de la Borde, 
nuskandino bei susprogdino 
visus kitus savo karo lai
vus, kad jie nepatektų vo
kiečiam į nagus.

Du iš pabėgusių submari- 
nu jau prisidėjo prie Ame
rikos - Anglijos laivyno Al
žyro uoste; vienas dar plau
kiąs pas talkininkus; o vie
nas savo kelionėje staptelė
jęs Barcelonos uoste, Ispa- 
niioi, tapo suturėtas ir jo 
oficieriai ir jūreiviai sulai
kyti kaip belaisviai.

kad vokiečių armijai griež
tai įsakyta daugiau nėkiek 
nesitraukt atgal, nepaisant 
jokių pavojų ar nuostolių^

Užnugarėn nacių kariuo
menės sustatyta smarkiausi 
Hitlerio smogikai su kulka- 
svaidžiais—šaudyt tuos sa
vo karius, kurie bandytų 
bent kiek trauktis atgal.

į Baisūs Tanką Mūšiai 
Sovietą Fronte

Stockholm, šved. — čio- 
naitin> spauda paduoda žo- 

I džius vieno aukšto vokiečių 
karininko, kuris sakė, jog 
centraliniame fronte siau
čia smarkiausi viso dabar
tinio karo mūšiai tarp vo
kiečių tankų ir Sovietų tan
kų. “Padėtis labai pavojin
ga” (vokiečiams), sakė tas 

! nacių karininkas pasikalbė
jime su švedų koresponden-
tais.

Sukilimo Pavojus Itali- 
lijos Fašistam

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Hull pareiškė, kad jis ne
sistebėtų, jeigu Italijoj iš
siveržtų sukilimai prieš ka
ro tęsimą ir prieš fašistų 
valdžią.

London. — Pranešama, 
jog slapta Italijos Socialis
tu Partija išleido ir sklei
džia atsišaukimą su obal« 
siais: “Gana jau fašizmo! 
Gana karo! Italija neužilgo 
taps sumušta.”

.............— ■ 1 ■ ■ —

Maskva, gruod. 1.— Rau
donarmiečiai sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 75 vokie
čių tankus centraliniame 
fronte.
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mai, jo niekšiški darbai neiškiltų į viršų. 
Būdamas Berlyne, Ancevičius organiza
vo “Lietuvos laisvintojus,” kad jie juo 
greičiau užgrobtų Lietuvą, o kai naciai 
Lietuvą okupavo, tuomet jis pradėjo iš 
Berlyno siųsti “Naujienoms” ir “Drau
gui” telegramas, į pagandes keldamas 
tarptautinius bestijas, ilgaamžius lietu
vių tautos priešus!

“Naujienos” ir Ko., savo ruožtu, ne
nuvylė šnipo Ancevičiaus: jos spausdino 
tąsias telegramas pirmame savo pusla- 
pyj ir siūlė Amerikos lietuviams jas kaip 
“gryną pinigą.”

Šitokia karjera yra nacių šnipo, Prano 
Ancevičiaus!

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

Act of March 3, 1879.

Nacių Šnipo — Ancevičiaus — 
Politinė Biografija

Iš anksto galime pasakyti, kad 
“Naujienoms”; “Draugui” ir kitiems tos 
rūšies laikraščiams nepatiks toji jų ben
dradarbio biografija, kuria žymusis Lie
tuvos rašytojas, Petras Cvirka, patiekė 
pereito pirmadienio “Laisvėje”.

Mes kalbame apie nenaudėlio Prano 
Ancevičiaus biografija, — to paties An
cevičiaus, kuris savo gyvenimą praleido 
šnipinėjimams, kuris užbaigs savo karje
rą drauge su Hitleriu ir jo visa kruvina 
šaika.

Paprastai, bet gražiai, rašytojas Cvirka 
nuvainikuoja tą didvyrį, kurio melais, 
kurio šmeižtais Tarybų Sąjungai ir kom
plimentais kruvinajam Hitleriui “Nau
jienos” su “Draugu” ilgai puošėsi. Už tai 
P. Cvirkai priklauso didelis kreditas.

Kas gi yra tasai Ancevičius? Rašyto
jas Cvirka štai kaip jį apibūdina:

“Vienu ir tuo pačiu laiku jis parodavo, 
kaipo socialistas, liaudininkas ir fašistas.

“Gyvendamas tarp lietuvių, jis vadi
nosi lietuviu, tarp lenkų jis titulavosi 
lenku “pan Franciszek Anciewicz-žmuj- 
dzki,” o tarp Berlyno smogikų jis vadi
nosi beveik gryniausio kraujo ariju 
“Frantz Antzewich.”

“Savo jaunystėje jis dėjosi “litera
tu.” Slaptvardžiu “Reguzas” jis prispau
sdino visokių nesąmonių.

“Po Smetonos fašistinio perversmo 
1926 m. jis, kaip socialdemokratų globo
jamas asmuo, atsidūrė koncentracijos 
stovykloje. Bet pirma negu jis patyrė 
koncentracijos stovyklos skonį, tas benu- 
garkaulis “socialistas” baisiai persigan
do ir parašė mizerną, bailiškai verkšle
nantį laišką buvusiam savo profesoriui 
(kun.) Tumui-Vaižgantui, maldaudamas 
paleidimo iš tos stovyklos.

“Vaižgantas išgavo laisvę tam buvu
siam savo studentui tokia sąlyga, kad 
Ancevičius turi pasižadėt neveikti politi
koje ir nevažiuot užsienin. Ancevičius 
tuojau sutiko, prisiekdamas karštą mei
lę Smetonai.

“Vos tik jis tapo išlaisvintas, tačiaus, 
Ancevičius tuoj pasiskolino pinigų nuo 
savo geradario Vaižganto ir naujas ke
lines nuo socialdemokrato V. Požėlos, ir 
tą pačią naktį pabėgo užsienin.”

Iš paviršaus atrodė, kad Ancevičius 
pabėgo Lenkijon kaipo politinis emi
grantas, kaipo smetoniškojo režimo ne- 
apkentėjas. Bet tai buvo didelė klaida. 
Nes, rašo Cvirka:

“Tik kur kas vėliau tapo sužinota, jog 
Ancevičius buvo Lietuvos žandarų agen
tas Lenkijoje ir kad patys Smetonos 
žandarai suruošė jam neva slaptą pabė
gimą nuo Lietuvos fašistų nagų.”

Vadinasi, Ancevičius tuomet tarnavo 
“dviem dievam”: Lenkijos viešpačiams ir 
smetonininkams Kaune! Jis, matyt, iš
davinėjo, uostinėjo tiek Lenkijos žmones, 
priešingus Varšavos fašistų valdžiai, tiek 
lietuvius, gyvenančius Lenkijoje, prie
šingus Kauno fašistų valdžiai. Jis gyve
no pirmiau Vilniuje, o paskui, kai Lietu
vos atstovybė atsidarė Varšuvoje, Ance
vičius persikėlė ten, persikėlė su lenkų 
valdžios žinia, josios patariamas. Cvir
ka pastebi:

“Būdamas Varšavoj, Ancevičius sėb
ravo su geltonuoju lenkų laikraščiu 
“Kurjer Warszawski”. Jis rašė 
slaptvardžiu “Franciszek žmujdzki” ir 
tokioje dvasioje, kad lietuviai turėtų ap- 
sivienyti su lenkais. Greitai jis tapo re
guliariu svečiu Lietuvos konsulate.”

Ancevičius buvo sugrįžęs Lietuvon 
(prie Smetonos), bet kaip greit Raudo
noji Armija įžengė į Lietuvą, taip greit 
tasai nenaudėlis išbėgo pas Hitlerį. į 
Berlyną, bijodamasis, kad jo šnipinėji

Seymour Stedman — Komunistas
Mažai rasis Amerikoje senesnio am

žiaus darbininkų, kurie nebūtų girdėję 
vardo Seymour Stedmano,— advokato, 
visuomenininko, kovotojo už geresnį, 
šviesesnį darbo žmonėms gyvenimą.

Per ilgus metus Mr. Stedmanas buvo 
socijalistų partijoje—faktinai, jis padėjo 
įsteigti Amerikos Socijalistų Partiją 20- 
tojo šimtmečio pradžioje. Jis buvo arti
masis asmeniškas Eugenijaus Dėbso 
draugas. 1920 metais, kai E. V. Debsas 
kandidatavo į šalies prezidentus, tai Mr. 
Stedmanas buvo jo politinis bičiulis,—jis 
kandidatavo į vice-prezidento vietą. Jis 
važinėjo su prakalbomis, švietė, organi
zavo žmones.

Bet apie tą patį laiką įsikūrė Komu
nistų Partija. Milžiniška socijalistų par
tijos dalis perėjo į Komunistų Partijos 
eiles. Pagaliau, mirtis išplėšė ir senelį 
Debsą, dvasinį partijos vadą. Socijalistų 
partija pradėjo irti, griūti,—sirgti visų 
galų suirimu. Mr. Stedmanas iš jos pa
sitraukė ir stovėjo nuošaliai, stebėda
mas, kas iš to visko išeis. Į Komunistų 
Partiją jis vis dar nedrįso stoti, o so
cijalistų partija nyko, merdėjo, skendo 
oportunizme, paskui sektantizme, paskui 
— fašistinėje baloje!

Ir štai, “The Worker” bendradarbis, 
Mr. Howard, praneša iš Chicagos, kad 
senelis Seymour Stedman įstojo į Ko
munistų Partiją. Įstojo apgailestauda
mas, kad jis anksčiau nesusiprato tą pa
daryti. Jis prašė “The Workerio” ben
dradarbio, kad šis perduotų spaudai se
kamus Mr. Stedmano žodžius: ...

“Pasakykit jiems (darbininkams), kad 
aš šiandien esu Komunistų Partijos na
rys. Pasakykit jiems, jog tas man sutei
kia didelio džiaugsmo, ir vienintelis ap
gailestavimas, kurį galiu pareikšt, yra 
šis, kad aš negaliu stoti į aktualę kovą.”

Šis Mr. Stedmano žygis — dar vienas 
įrodymas, kaip padoresnieji žmonės at
sisveikina su sufašistėjusia socijalistine 
klika (jų dabar yra net keletas; lietuvi
ški menševikai taipgi palaiko savo “par
tiją!”) ir stoja į politinį darbininkų ju
dėjimą, rodantį kelią į naująjį gyvenimą. 
Be abejo, prie to daugelį paakstino ka
ro eiga. Šių dienų socijalistinės grupelės 
visiškai pūva. Pūdamos, jos bando šen ir 
ten surikti prieš Jungtines Tautas, prieš 
Rooseveltą, prieš “komunistus,” paleisti 
nešvaraus dvoko prieš darbininkų judė
jimą, manydamos, kad tuomi tasai judė
jimas bus sulaikytas.

Nereikia nei sakyti, kad t. v. socijalis- 
tinio judėjimo Amerikoje dienos senai 
yra pasibaigusios.

Krymas Fašistų Okupacijoje
Iš SSSR pranešama, kad prieš du mė

nesiu Krymą aplankė Rumunijos “gali
jotas” Antonescu. Simferopoly j jo gar
bei buvo suruoštas militarinis paradas, 
kuriame jis pasakė, jog nuo dabar Kry
mas susilauks “gerbūvio”, nes jis atsive
žęs daug “žemės ūkio ekspertų karinin
kų, kurie padės Krymo gyventojams pa
daryti tąjį kraštą “derlingu ir laimin
gu.”

Tiesa, atvyko daug karininkų,— dau
giausiai tai vis nususę rumunai bajorai, 
kurie greit pradėjo daryti Krymą “lai
mingu.”

Pirmiausiai pradėta plėšti, atimdinėti 
iš gyventojų visokį javai ir siųsti Vokie
tijon. Plėšikai atimdinėjo iš žmonių ne 
tik javus, bet ir kitokius gyvenimui bū
tinai reikalingus daiktus. Paliko vietos 
gyventojus be duonos, be drabužio ir be 
apavo. Visokias kultūrines ir istorines 
įstaigas fašistai taipgi apiplėšė,— ką ra
dę geresnio, pasiėmė ir išsivežė.

Šitokį “gerbūvį” fašistai okupantai 
suteikė Krymo gyventojams! Nereikia 
nei aiškinti, kad geresnio iš jų niekas 
ir nesitiki. Panašiai jie pasielgė Pabalti
jo kraštuos, panašiai jie elgiasi visuose 
okupuotuose kraštuose.
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NUMASKUOJA GESTAPININKĄ ANCEVIČIŲ

žymusis Lietuvos rašytojas, “Žemė Maitintoja,” “Meiste
ris ir Jo Sūnus” ir daugelio kitų apysakų ir novelių auto
rius. Ancevičius, su ^Naujienų” ir “Draugo” pagalba, bu
vo padėjęs jį Lukiškių kalčjiman (Vilniuje) ir buvo be
padarąs naciu. Bet rašytojas Cvirka tebegyvena ir veikia 
Tarybų Sąjungoj, — veda kovą už Lietuvos išlaisvinimą. 
Jo įdomus raštas tilpo pirmadienio “Laisvėje” (skaitykit 
šios dienos “L.” editorijalą).

Pastabos ir Nuomones
Kalbos Apie Tai — Kas 

Bus Po Karui
Išrodo, kad tūri žmonės, 

politikieriai, saumyliai, dau
giausia rūpinasi apie tai, 
ką jie laimes po karui, ne
gu apie tai, kaip karas lai
mėti. Jie mano, kad iš šio 
karo kuo daugiausia pasi
daryti politinio ir materia- 
lio kapitalo.

Anglijoj atsirado tokių 
lordų, kurie’'išleido net kny
gą, pašvęstą agitacijai už 
savo reikalus. Jie aiškina, 
kad jų privilegijos nebūtų 
atimtos, kad jie lordais ir 
pasiliktų po karui. O tie 
žmonės, kurie šiame kare 
lieja kraują, aukoja gyvy
bes, žinoma, yra milžiniškoj 
didžiumoj darbininkai. Tad 
ar ne laikas ir darbo žmo
nėms pasakyti, kokios tvar
kos, kokios, laisvės jie no
rės po karui?

Šiuo tarpu teko pavartyti 
keletą numerių ir lietuvių 
hitlerininkų laikraščių — 
“Vienybės”, “Keleivi o”, 
“Naujienų”. Vaje, vaje, 
koks dvasinis nususimas tų 
fašistų. Isterija, pletkai, 
kolionės — tai jų argumen
tai. Bet, pagaliaus, argi 
jiem nepikta. Hitlerizmo 
tragedija artėja. O šie 
žmonės iš “Keleivio”, “Nau
jienų,” “Naujosios Gady
nės” yra išperos tų pačių 
social - renegatų, kaip kad 
Hitleris, Mussolini, Noskė 
ir kiti.

Jie yra tie patys nacio
nalistai “socialistai”. Hitle
ris jų draugas, bet jie gy
vena čia, demokratijoj, ša
lyj, kuri veda mirtiną kovą 
prieš fašizmą, tai viešai jie

“lietuviškas tarybas,” kad 
“visomis jėgomis pagelbėti 
Lietuvos žmonėms atsteigti 
laisvą, nepriklausomą, de
mokratišką ; Lietuvos vy
riausybę.”

Bet kokią “vyriausybę” 
šie ponai nori “atsteigti”? 
Laisviausia ir nepriklauso- 
miausia Lietuvos vyriausy
bė buvo, tai Lietuvos Tary
bų vyriausybė. Šią vyriau
sybę išrinko Lietuvos žmo
nės. Tai logiškai ir įsta
tymiškai šią vyriausybę 
reikia ir atsteigti.

Vienok fašistai “tarybi- 
ninkai” nenori atsteigti tei
sėtą ir Lietuvos žmonių iš
rinktą vyriausybę. Tai ko
kią “vyriausybę” jie moja- 
si atsteigti? Aišku, fašisto 
Smetonos vyriausybę, kuri 
smurtu, per kraują įsibrio- 
vė į Lietuvos vyriausybę. 
Bet Smetonos vyriausybės 
jau nėra. Tai vyriausybei 
Lietuvos žmonės visuotinu 
balsavimu padarė operaciją 
ir išmetė, kaip kokį skau
dulį iš Lietuvos kūno. Sme
toninę vyriausybę pripažįs
ta tik keletas Amerikoje 
gyvenančių fašistinių laik
raščių redaktorių, bet ne 
Lietuvos žmonės. O dabar 
eina kova prieš nacizmą — 
fašizmą, todėl negali būti 
nei kalbos apie smetoninės 
vyriausybės atsteigimą Lie
tuvoje — Lietuvos vyriau
sybė yra Sovietų Sąjungoje. 
Reikia tik Hitlerio banditai 
išvyti iš Lietuvos.

“Socialistų” Fašistine 
Politika

Šiuo tarpu man įdomiau
sia, tai žmonių, save vadi
nančių “socialistais,” politi-

reikia sustoti ir pamislyti, 
ar viskas tų žmonių galvoj 
gerai ?

Pavarčius jų laikraščius, 
paskaičius vėliausią jų “ma
nifestą”, pasitvirtina ta tie
sa, būtent, kuomet žmogus 
neina pirmyn, tai jis eina 
atgal. Socialistai mažiausia 
25 metus velkasi gyvenimo 
uodegoje — užpakalyje. Per 
25 metus jie dar nedavė pa
tys sau, nei savo sekėjams 
įvertinimą, gilesnę, bešališ
ką peržvalgą Spalio* Revo
liucijos — Sovietų Sąjun
gos. Ten faktiškai veikia 
socialistinė santvarka. Pa
žangių žmonių, žiūrinčių 
viltingai {‘gyvenimą, rodos, 
yra būtina pareiga rimtai 
vertinti šalį, kur glūdi dar
bo žmonių viltis ir ateitis. 
Socialistai, kaip aršiausi 
sektantai, fanatikai, dar nei 
vieną kartą nepažvelgė, kas 
padaryta, kiek pažengė 
mokslas, kultūra, menas, 
darbininkų būklė Sovietų 
Sąjungoj, kuomet tai darė 
ir daro pavieniai asmenys 
ir pačios valstybės, kurios 
esminiai priešingos sovieti
nei sistemai.

Paskaičius “socialistų” 
taip vadinalnus “uždavi
nius” — jų manifestą (“Ke
leivis”, spalio 21, 1942 m.), 
pasirodo, kad ta grupelė ne
turi nei vieno žmogaus, ku
ris bent kiek logiškai mo
kėtų galvoti bei rašyti. Ir 
ko jie ten neprišneka, kiek 
ten prieštaravimų. Štai 
jų “tėziai”:

1. Jie plepa, kad tik “per 
darbo žmonių vieningumą” 
bus galima “prieiti prie so
cialistinės visuomenės įgy
vendinimo.” Bet kaip jie tą 
“vieningumą” įgyvendins, 
kad jie skelbia mirtiną ko
vą komunistams. Su kata-< 
likais jie nori palaikyti “ge
rus santikius”, nes katali
kai yra “dažniausia sun
kaus darbo žmonės”. Išro
do, kad komunistai nėra 
darbo žmonės. Tačiau ko
munistai ne tik “dažnai”, bet 
visuomet yra darbo žmo
nės ir turi įtakos darbinin
kuose daugiau, negu socia
listai. Tai kur logika tokio 
pareiškimo?

2. Jie sako, kad pasaulis 
po šio karo “tiktai socialis
tiniame persitvarkyme ga
lės išgyventi savo viduji
nius prieštaravimus”. Jei 
taip, tai kodėl “socialistai” 
skelbia “kovą socializmui”? 
Jie ten sako, “mes atmeta
me falšyvą ‘socializmą’.” 
Jie skelbia kovą komunis
tams, kurie pirmutiniai ko
voja už socializmą, bet so
cialistai niekur neskelbia 
kovos kapitalistams. Paga
liaus, ,koks tas jų “tikras” 
socializmas, kaip jis išro
do?

Sovietų Sąjungoj socialis
tinis pertvarkymas jau pa
daryta. Lietuvoj, įsikūrus 
Tarybų Vyriausybei, socia
lizmas buvo pradėta vykin
ti. Kas, pavyzdžiui, buvo 
daroma Lietuvoj; kad vy
kinti socializmą? Pirmiau
sia, paimta bankai, fabrikai, 
dvarai iš privatinių asme
nų. Kas žino socializmo 
ABC, tas žino ir tai, kad 
socializmas reiškia suvisuo- 
meninimą stambiųjų įmo-

socialistai, turime visomis 
išgalėmis remti mūsų šalies 
karo pastangas” ir “demo
kratiją.” Remti “mūsų ša
lies karo pastangas”, reiš
kia remti savo šalies karo 
politiką ir be rezervacijų. 
Bet kaip sveikas protas ga
li suderinti jų “rėmimą,” 
kuomet jie neremia Sovie
tų Sąjungos? Juk mūsų ša
lies vyriausybės ir demo
kratijos politika yra geruo
se santykiuose su Sovietų 
Sąjunga. Mūsų vyriausybės 
karo pastangos yra remti 
Sovietų. Sąjungą, kaipo vy
riausią kovotoją prieš fa
šizmą, nacizmą. Jei jie mo
raliai ir medžiaginiai nere
mia Sovietų Sąjungą, tai jų 
palitika ne su mūsų šalies 
politika, bet su Hitlerio po
litika. Mūsų šalies politika 
remia Sovietų Sąjungą mo
raliai ir materialiai.

4. “Socialistai” reikalau
ja Lietuvai “teisės gyventi 
laisvu, demokratiniu gyve
nimu.” -Lietuva laisviausia 
gyveno, kuomet ten buvo 
Tarybų Vyriausybė. Tuo 
gyvenimu džiaugėsi visi lai
svi Lietuvos kultūringi 
žmonės— rašytojai, • meni
ninkai, kuriuos pirmiaus ir 
socialistai garbino. Savo 
“manifeste”. Jie reikalauja 
dar neva “demokratiško gy
venimo” Lietuvai, bet savo 
spaudoje ir darbuose jie 
remia tuos fašistus, kurie 
reikalauja atsteigimo sme
tonines vyriausybės.

Daleiskime,, jei Lietuvoj 
ir bųtų atstėigta smetoninė 
diktatūra arba ir “socialis
tų” siūloma “demokratinė” 
Lietuva, tai vis viena ji bus 
toliau nuo “socialis
tinio persitvarkymo,” negu 
Lietuva prie Tarybų vy
riausybės. Vailokaičio pa- 
lociai, sakysime, kur buvo, 
prie Paleckio valdžios, į- 
s teigta kultūros, rašytojų, 
muzikų centrai, kliubai, bus 
atiduoti Vailokaičiui. Tai ar 
čia žygis arčiau socializmo? 
Žinoma, kad ne.

Suėmus viską krūvon, pa
sirodo, kad socialistų poli
tika nėra socialistinė, bet 
fašistinė. Šiuo momentu, 
kuomet tiesa apie Sovietų 
Sąjungos pasiekimus pla
čiau ir plačiau pasiekia mū
sų šalies žmones, kuomet 
mūsų šalies vyriausybė — 
prezidentas, vice-preziden- 
tas ir kiti valdžios atsto
vai sveikina Spalio Revo
liuciją kaipo “garbingą 
gimtadienį”, kuomet jie sa
ko, kad iš Sovietų Sąjun
gos galima “daug ko pasi
mokyti,” tai šie social-fa- 
šistai pasijuto sugrūsti į 
tamsų užpečkį. Iš ten jie 
šnypščia, spjaudo, bet kas 
jų paiso. Jų “socialistinė” 
politika labai artimai su
tinka su sekama vergiška 
Lietuvos baudžiavos daine
le:
“Ponas mane barė
Ir į darbą varė, 
O aš turtą jam tik kroviau 
Ir šuneliu jam palojau.
Pon’s mane vanojo, 
Bizūnu kapojo,
O aš baudžiavon važiuoju, 
Į batus jam pabučiuoju.”

Sodietis.
negali už Hitlerį pasisakyti. 
Todėl dabar jie veda pletkų 
“karą” prieš vyriausią, ga
lingiausią, didvyriškiausią 
jėgą, kuri kovoja prieš Hit
lerio žvėriškas gaujas— So
vietų Sąjungą.

Ir šie lietuviški protiniai 
bankrūtai, kaip ir anie lor
dai, - dabar Amerikoj tveria

ka. Ta “politika” įdomi ne 
kaipo politika, bet kaip ji 
kvaila. Rodos, visai neįdo
mu, kuomet sengvardiečiai 
fašistai iš “Vienybės”, “Dir
vos,” “Draugo” reikalauja 
atsteigti Lietuvoj smetoni
nę vyriausybę, bet kuomet 
to reikalauja “socialistai” iš 
“Naujienų”, “Keleivio”, tai

nių. Bet socialistai Tarybų 
Lietuvai ir Sovietų Sąjun
gai skelbia kovą. Nejaugi 
Lietuyoj jie grąžintų kapi
talistams tai, ką Tarybų 
Vyriausybė iš jų paėmė ir 
pervedė darbininkams? Tai 
toks jų “teisingas” socializ
mas!

3. Jie sakosi, jog “mes,

Šiuo metu, kai šitie barbarai šeiminin
kauja visoje Franci joje, jie ir ten pada
rys tą patį, ką padarė Kryme, ką pada
rė tarybinėse respublikose, kurios jiems
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laikinai pavyko užgrobti.
Tačiau jų šeimininkavimas bus neil

gas. Ateis laikas, kai jiems teks išduoti 
už savo darbelius atskaita!

‘'We cannot have all ve vani 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. RoosevtU



Treciačl, Gruodžio $, 194Ž

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

K________ ______________________________________ >
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r
Dabar eina dienraščio Laisvės vajus ga

vimui naujų skaitytojų. Jeigu norite, kad 
jūsų draugai būtų išlaisvinti nuo pronaciš- 
kos propagandos, kad padėtų pergalėt 
fašizmą, užrašykit jiems Laisvę.
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Apie Detroito Pažangiečių 
Susirinkimą ir Veikimą

JINAI MUŠA HITLERĮ SU VIRBALAIS

bos. Iš iždo aukavo $5 ir drau
gių sudėta $5.95. Viso $10.95.

Skaitytas laiškas nuo drg.
M. Janonienės iš Baltimore,

Lapkričio 19-tą įvyko skait- kalingumą II. Jagminui pagal- 
lingas Letuvių Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas, ku
riame priimta keletas gerų ta
rimų, išduota visa eilė gerų
raportų iš veikimo ir skaityta 5 Md. Ačiuoja Pažangos Kbiubui 
pora labai jausmingų laiškų ir: už dovaną ir drąsino motinas 
atsišaukimas. !neliūdėti, kad sūnai eina į ka-

Šiuo laiku kliubietes ne tik rą prieš fašizmą ir už žmoni- 
energingai rengiasi prie savo jos laisvę. Sykiu prisiuntė la- 
Moterų Choro vienų rm 
vavimo jubiliejaus ir turės la
bai turiningą koncertą, bet 
taipgi mūs mezgėjų grupė la
bai nuoširdžiai 
mezgimui svederių, 
kojiniu.

Kiek man teko iš 
žinoti, tai koncertas bus pui
kus, muzikai is. Jo programa 
susidarys iš Moterų Choro dai
nų, Aido Choro, Merginų En
samblio ir Rusų Stygų Orkes- 
tros ir grupės šokikų. Taipgi 
moterys rengia daugiau įvairu
mų, negu čia suminėta. įvyks 
gruodžio 6-tą, Lietuvių Svetai
nėj nuo 25-tos. Pradžia nuo 6 
vai. vak.

Nutarta kviesti į koncertą 
lietuvius kareivius, kurių dik- 
čiai randasi Detroito ir apylin
kių kareivinėse. Kariams įžan
ga koncertan ir į šokius bus 
veltui. Taipgi geistina, kad at
vyktų civilinių svečių iš apy
linkių. Gal gaso stoka kenkia, 
bet kliubo draugai, manau, su
ras būdą, kaip atvykti, kam 
bus galima.

Mezgėjų grupė labai ener
gingai darbuojasi. Tik per vie
ną pereitą mėnesį yra numegs- 
ta 51 šalikas, 5 poros pančia
kų ir keletas svederių. Reikme
nis parūpina ir pamokina no
rinčias pasimokinti naujas 
mezgėjas to darbo vedėjos U. 
Jurkevičienė, J. Butėnienė- ir 
U. Litvinienė. Susirinkimai 
įvyksta sykį į savaitę kiekvie
ną trečiadienį, draugijų svetai
nėj. Mezgėjų vardų neminėsiu, 
nes ne visų pamenu. Mezginiai 
bus Sovietų raudonarmiečiam.

Pakeltas klausimas apie rei-

etų gy-ibai jausmingas eiles atminčiai 
.irės la- nuoširdaus darbo.

Taipgi pakeltas klausimas, 
kad yra renkami parašai pa
sveikinimui Sovietų Sąjungos 
žmonių nuo Amerikos lietuvių 
ir sykiu yra renkamos aukos, 

anksto su- paaukota varde Pažan
gos Kliubo $25.

Pažangos Kliubo sieninis 
buletinas yra labai turiningas 
įvairiais paveikslais, laikraščių 
iškarpomis ir įvairiais pažymė
jimais. Bubetino sutvarkymo 
darbas rūpestingai atliktas per 
A. Krakaitienę. Taipgi darink- 
tos prie to darbo draugės M. 

jGinaitienė ir M. Alvinienė.
Pažangietės, kurios turi sa

vo sūnus Amerikos kariuome
nėj, priduokite savo vardus 
buletino komisijai pažymėji
mui buletine.

darbuojasi

Tuo sykiu randasi sergan
čios šios kliubietes: Marcijona 
Tvaskienė, 6328 Sparta St. ir 
Klara Steponkevičienė, 12523 
Gallagher St. Pažangos Kliubo 
narės reiškia gilią užuojautą 
sergančiom draugėm. Kam yra 
galima, aplankykite minėtas 
drauges. Draugė M. Janulie- 
nė jau susveiko iš po sunkios 
operacijos ir jau dalyvavo su
sirinkime. «.

Mot. Pažangos Kliubo Cho
ro pamokos įvyksta kas tre- 
čiadenis, 8 vai. vakaro, 4097 
Porter St. Mezgė ji] grupė susi
renka nuo 7.

A. Kalvaitienė
Draugė A. Kalvaitienė, 

maspethietė (Maspetho mo
terys veikįa su brooklynie- 
tėmis sykiu), jau yra nu
mezgusi virš penkių desėt- 
kų svederių. Per mėnesį lai
ko jinai numezgė 4 su ran
kovėmis ir aukštais kaklais 
ir vieną be rankovių sve
derį. Per ištisą mėnesį 
draugė sunkiai dirbo, bet 
bedirbdama ji džiaugiasi 
geromis žiniomis, kad rau-

kuriems jinaidonarmiečiai
tiek daug mezga, muša hit
lerininkus visu frontu.

Drg. A. Kalvaitienė nu
siskundžia, kad net rankas 
jai gelia nuo mezgimo, bet 
kiek pailsėjus darbą tęsia 
toliau. “Anie savo gyvybes 
aukoja,” — sako ji.

Daug mūs moterų sun
kiai dirba, kad greičiau su
triuškinus fašizmą, kuris 
pasimojo pavergti žmoniją.

Worcester, Mass

CIO Atsistojo Ant Stiprios 
Papėdės Motery Klausiniu
CIO unijų nacionalė kon- j tį už lygų darbą. Turi būti 

vencija, įvykusi lapkričio atidaryta kursai paruoši- 
15-tos savaitę, B o s t o n,1 mui moterų darbams visuo- 
Mass., apart daugelio kitų 
svarbių rezoliucijų, priėmė 
ir rezoliuciją moterų klau
simu. Toji virš 5,000,000 or
ganizuotų ir kovingų dar
bininkų savo eilėse turinti 
organizacija pareiškė:

“NUTARIAME, kad ši 
konvencija pasisako už tuo- 
jautinį įsteigimą visose su- 
siedijose Vaikų Geroves 
Komisijų, susidedančių iš 
atstovų nuo darbininkų ju
dėjimo, sveikatos, labdary
bės ir švietimo Įstaigų, iš- 
dirbimui planų pakankamai 
vaikų priežiūrai visose su- 
siedijose. Remiantis tokiu 
planu, lokalinės vyriausy
bės bus paragintos tuojau 
paduoti reikalavimus pa
skyrų iš $100,000,000, gau
namų einant Lanham Aktu, 
ar kitų federally paskyrų 
vaikų priežiūros centrams. 
Visuose nuotikiuose, kur 
reikalinga, valstijų įsta- 
tymdavystės turi dapildyti 
tas paskyras užtikrinimui 
pakankamos priežiūros.

“Visokia diskriminacija 
prieš samdymą moterų tu
ri būti sustabdyta. Mote
rys turi gauti lygią mokes-

se reikalinguose išsilavini
mo amatuose. ..”

Šimtai moterų darbavosi j 
organizavime CIO unijų.: 
Daugelis jų nukentėjo, bu-■ 
vo šalinamos iš darbų, per-Į 
sekiojamos, raudonosiomis

Lietuvaitė Mūšy Šalies 
Tarnyboje

Armijos Slaugybos Korpe 
antrasis leitenantas J. V.

pravardžiuojamos, niekina
mos, kaip kad ir tie vyrai, 
kurie kovojo už industrinį 
unijizmą. Bet jos-jie išau
gino CIO į milžiną. Dabar 
smagu, dabar joms leng- ’ 
viau žygiuoti į atsakomin- 
gus darbus, gauti atatinka-' 
mą atlyginimą už savo dar
bą, kada tas jų pačių auk
lėtas milžinas atsistojo už
pakalyje jų reikalavimų ly-i 
gios mokesties už lygų dar-I 
bą, kas prieš kelis metus' 
tebebuvo tik obalsiu.

Milijonai darbininkų iri 
ypatingai naujai ateinančių 
industrijon moterų darbi
ninkių tebėra neorganizuo
tos. Moterys unijistės, mo
terys unijoms pagalbinėse 
ir visos kitos privalo padėti 
jas suorganizuoti į uniją 
naudai pačių moterų, su- 
siedijos ir visos šalies pro
gresui ir gerovei.

M-te.

išeigai ir nefor- 
malėms vakarinėms sueigoms 
taikoma ši suknelė padabinta 
puošniai iškirptu kaklu, duoda 
progos ryškiai parodyti ge
riausią sagą ar karielius vidu
tinėms ir diktesnėms už viduti
nes moterims.

8268
36-52
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LLD Moterų Kuopos Veikla
Worcester]etės) vis jausdavo

mės ne tinginės — taip sa
kant, buvom priešakyje su sa
vo darbais. Bet pastarais lai
kais mūsų kaimynės bostonie- 
tės, cambridgietės, norwoodie- 
tės pradeda su mumis rimtą 
kompeticiją. Kad ko gero — 
dar gali palikti mus užpakaly
je. O jau, draugės, žinot, sykį 
atsilikus, pasivyti nelengva.

O stojusios į darbą virš su
minėtų kolonijų draugės ir 
svietui apie tai pasisako. Lais
vės Moterų Skyrius tik žėri 
širdį kutenančiom žiniom—to
kių žinių nepraleidžia akyli 
akis draugių worcesteriečių ir 
pereitam susirinkime viena ki
ta draugės pradėjo šiuo klau
simu išsitarti. Geriausiai man 
patiko teisingas išsireiškimas 
ilgametės veteranės veikėjos:

— žinote, draugės, — pra
bilo ji. — Aš tik sulaukus 
Laisvės Moterų Syriaus tuojau 
ir puoluosi žiūrėti žinių iš sa
vo apylinkių. Nepaprastas 
džiaugsmas mane ima, kuomet 
pamatau žinių, ypatingai, ka
da pamačiau apie susidarymą 
Victory Kliubo Bostone, ir ki
tų kolonijų pranešimus apie 
ėmimąsi veiklos, kad gelbėjus 
Sovietų ir savo šalies kovoto
jams prieš fašizmą. Bet kartu 
auga pageidavimas, jog wor- 
cesterietės būtinai turime apsi
žiūrėti, kad nenustotume už
dirbtos pirmenybės ir garbės.

Čia draugės užtikrino ją, 
kad mūsų kaimynkų pakilęs 

Detroitiečiai turi teisę (veikimas duos mums dar dau- 
savo giau energijos. * Aš manau, 

kad tai tikra tiesa, nes ir šis 
susirinkimas nepraleistas be 
aukų. Paaukauta $9 Golden 
Rule and 
dengimui 
sibuvusių 
medikalei

Mezgėjos šiame susirinkime 
pridavė 30 1 
mezginių Sovietų kovotojams 
ir daug yra baigiamų mėgsti. 
Vėliau bus pranešta, . ką ir 
kiek kuri draugė mezgėja yra 
numezgusi. Išsiųsta šį mėnesį

Sekantis pažangiečių susirin
kimas įvyks gruodžio 17-tą, 
ketvirtadienį, 8 vai. vttk, Tai 
bus priešmetinis susirinkimas 
ir valdybos rinkimas. Kuriom 

Į rūpi kliubo gerovė, dalyvauki- 
i te priešmetiniame susirinkime 
ir svarstykime bėgančius vieti
nius ir šalies bei pasaulinius 
visuomeniškus reikalus.

Nepamirškime gruodžio 6-tą 
būti Moterų Pažangos Kliubo 
Choro metinio jubiliejaus kon
certe, matysime ir girdėsime 

j daug įvairumų.

Apie Mūsų Radijo Programas
Aš manau, kad visi žino, 

jog kiekvieną sekmadienį nuo 
'9:30 iki 10 vai. ryto įvyksta 
i Detroito Radijo Kliubo prog
ramos. Retkarčiais jo būna da- 
pildomos su rekorduota muzi
ka ir dainomis, bet daug sykių 
prisieina labai pasigėrėti mūsų 
Moterų Choro, taipgi Merginų 

į Ensamblio ir Aido 
lomomis dainomis.

Paskiausiu laiku i 
mos ir pasaulinės
miau tvarkė P. Jočionis, dabar 
tuom rūpinasi P. Krakaitis.

Daug sykių programoj esti 
ir pavienių solistų, taipgi due- 

jtų dainų vyrų, merginų ir mo
terų.
pasididžiuoti, turėdami 
tarpe tiek daug dailės mylėto
jų. Visiems, kurie pasitarnau
ja programose, verta tarti šir
dingą padėką už jų triūsą.

M. Alvinie.ne.

Choro ma-

yra duoda- 
žinios. Pir-

Ar žinote, kad’ senos jū
sų kojines — šilkines ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įstai
gon ar krautuvėse į tam 
įtaisytas dėžutes.

85 svarai vilnonių drabužių 
Sovietų Sąjungai ir jau gana 
daug yra vėl surinkta sekan
čiam siuntiniui.

Mezgėjų komisija, kuri su
sideda iš draugių A. Balčiū
nienės, E. Trasikienės, M. 
Stankūnienės ir M. K. Sukac
kienės, ruošiasi 
mo sukėlimui 
fondui.

Aukų vilnom
susirinkime sekančiai: Nuo F. 
Skeltienės $4. Po $1 nuo: A. 
Vasilienėš, M. žukienės, P. 
Butkiavičiaus ir P. Palevi- 
čiaus, viso $9. Nare.

prie parengi- 
finansų vilnų

gauta šiame

Binghamton, N. Y
LLD 20 kuopos 

skyriaus susirinkmas 
6-tą neįvyko iš priežasties ant 
greitųjų surengtų išleistuvių 
jaunuoliui Steve Baka, išeinan
čiam į Dėdės Šamo kariuome
nę. Ton veik visas moterų sky
riaus komitetas dalyvavo. Per 
tai susirinkimas liko nukeltas 
viena diena vėliau, įvyko lap
kričio 7-tą, pas A. Žemaitie
nę. Narių dalyvavo vidutiniai; 
gal dėlto, kad šeštadienio va

li žimtos

moterų 
lapkričio

susirin- 
tarimų.

karas, draugės yra 
šeimyniniais dalykais.

Kurios dalyvavome 
kime, padarėme gerų
Paaukavome iš iždo $5 Ispa
nijos tremtiniams ir narės pa
aukavo sekančiai: A. Žemai
tienė 35c., M. Kulbienė 25c.

Nutarta partraukti vilnų už 
$20 mezgimui svederių, pirati
nių, pančiakų Sovietų Sąjun
gos Raudonajai Armijai.

Draugės mezgėjos raporta
vo, kad yra numezgusios: P. 
Bakšienė 4 poras pančiakų ; M. 
Liuzinienė 3; A. Mačiukienė 
3 poras pirštinių, N. Simonai- 
tienė 1 svederį.

Kalbėta apie tą didžiulį pa
rengimą, kuris įvyks gruodžio 
(Dec.) 5-tą, Lietuvių Svetai- 

___ nėj. Pelnas bus medikalei pa- 
kavalkų įvairių | galbai ir vilnų fondui. Komisi

ja deda visas pastangas, kad 
priėmus svečius-viešnias su vi
sokiais namie gamintais val
giais ir tuo pačiu sykiu parem
ti savo centais Sovietų kovoto-

War Fondui, $7 pa- 
lėšų 4-tą spalių at- 
prakalbų Sovietų 

pagalbai.

Šeimininke, Vyriausybė Pra
šo Jūsų Stoti Sargybon Kainų

Kainos ant daugelio da
lykų kyla, nors Kainų Ad
ministracijos, v y r iausios 
valdiškos įstaigos įsakyta 
kainų nekelti. Šeimininkės 
ir kiekvienas, ypatingai 
mažų įplaukų pilietis rūgo- 
ja, kam kainos kyla, kam 
niekas nedaroma sulaiky
mui kainų kėlimo.

O kas turi sulaikyti tas 
kainas ?

Kainų A d m i nistraci ja 
pareiškė, kad tai pareiga ir 
jūsų ir mano — kiekvieno 
piliečio, kiekvieno vartoto
jo-

Kaip jūs galite prisidėti?
Buvo laikai, kada šeimi

ninkės ruošė pikietus ir 
streikus, reikėjo ištisas die
nas šalti, kad saugoti krau
tuves. Tai buvo laikai, ka
da kainų kontrolė buvo no
rima pravesti atskirų orga
nizacijų iniciatyva. Tuo
met buvo sunku, vienok vi
si pripažįsta, kad daugely
je vietų ir atvejų buvo pa
stota kelias kainų kėlimui.

Dabartinis vajus iš at
skirų žmonių reikalaus ma
žiau pasiaukojimo, bet ne
mažiau budrumo ir griež
tumo. Šį kartą šeimininkės 
ir visi, kam tik sveikata ir 
sąlygos leidžia, prašomi bū
ti liuosnoriais vyriausybės 
talkininkais.

Juo toliau karas tęsis, 
tuo daugiau kai kurių pro
duktų pardavimas reikės 
riboti, padalinti, daugiau 
saugoti jų kainas, kad gob-
jus. Tikietų kaina nebrangi 
vakarienei, tik 75c. Bus ir 
“door prize” prie vakarienės 
tikieto. O kurie nevalgys va
karienės, tie galės dalyvauti 
parengime ir be tikieto.

Moterų skyrius užprašo vi
sus dalyvauti.

Korespondentė J. K. N.

FELICIA A. POCIUS
Leitenantas Felicija A. 

Pociūtė yra baigusi slaugy
bos mokslą ir atlikus slau
gymo praktiką Franklin 
Square ligoninėj, Baltimo- 
rėj. Iškilus šalies gynimo 
reikalui ir mūsų vyriausy
bei atsišaukus į šalies duk^ 
ras stoti į savo karžygių 
slaugytojas-gelbėtojas, Fe
licija viena iš pirmųjų iš
girdo tą šauksmą ir įstojo 
į Armijos Slaugybos Korpą. 
Gegužės 26-tą, šių metų, 
kaipo antrasis leitenantas 
jinai išplaukė aktyvėn tar
nybon vienoje iš Vakarų 
Pacifiko salų.

Felicijos tėvai, F. Pociai, 
Laisvės skaitytojai, gyvena 
323 Taylor St., Riverside, 
N. J. Garbė jiems užaugi
nus ir išauklėjus tokią duk
terį.

bas turėtų įeiti? Atsišauki
me aiškinama:

“ Kainų Administracija
šai, pasinaudodami mažais 
trūkumais,nepadarytų dirb
tinų d i de 1 i ų trūkumų. 
Vartotojų talka vyriausy
bei darysis vis svarbesnė. 
Tai numatydama Jungti
nių Valstijų vyriausybė per 
savo tam tikslui įsteigtas 
organizacijas — per Karo 
Kainų ir Padalinimo Tary
bas — atsišaukė į darbi
ninkus duoti savo atstovy
bę komitetan suplanavimui ■ 
kainų kontrolės ir išrišimui 
produktų padalinimo prob
lemų.

Kainų A d m i nistracija 
(Office of Price Adminis
tration — sutrumpintai O 
PA) atsišaukė į unijistus 
su pareiškimu — Jūs Esa
te Reikalingi Jūsų Kraštui. 
Atsišaukimas išplatinta po 
visas valstijas ir to pasek
mėj apie 1,700 unijistų jau 
veikia produktų paskirsty
mo tarybose.

Kas daugiau į

mano, kad permazai unijis
tų vyrų ir moterų tesiran- 
da lokalinėse tarybose. Ji 
mano, kad darbininkai — 
o tai reiškia unijų viršinin
kai, unijų nariai, unijoms 
pagalbinių narės ir unijis
tų žmonos šeimininkės — 
turi .daugiau prisidėti Šia
me, vartotojų fronte, kaip 
kad, darbininkai daug prisi
dėjo ir prisideda produkci
jos fronte.”

Šeimininke! Jūsų šalies 
vyriausybė prašo jūsų tal
kos saugojimui jūsų ir jū
sų kaimynų stalo ir šėpos 
nuo apiplėšimo. A£lik savo 
pareigą pašvęsdama 8 iki 
10 valandų per savaitę 
liuosnorio darbo pravedime 
ar pagelbėjime pravesti vie
tinei Karo Kainų ir Pada
linimo (rationing) Tarybai 
kainų kontrolę ir demokra
tišką, lygų padalinimą

tas tary-' trūkstamų produktų!

Vailokai, vailokai ir dar vailokai. Tai fabrikas Sovie
tų užfrontėje, kur moterys daro vailokus apšarvavimui 
savo draugų raudonarmiečių kovai prieš generolą žie
mą, kaip kad ir prieš Ašies jėgas. Į jas pasižiūrėjus 
primena mums, kiek daug mūsų mezgėjos pagelbsti ne 
tik raudonarmiečiams, bet ir toms užfrontės kovoto
joms apsaugoti karius nuo peršalimo žiauriuose spei
guose, kurie siaučia didžiumoje Sovietų Sąjungos ir
ypatingai šiauriniame fronte.
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Kaip Buvo Sumušti Naciai 
Ties Maskva

Rašo D. M. Šolomskas 11 — 28 — 42  4

Bridgeport, Conn. Paterson, N. J.
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(Tąsa)
MASKVA DEMONSTRAVO JĖGĄ 

PRIEŠ HITLERĮ
' Lapkričio 7 dieną įvykęs Maskvoje ar

mijos ir liaudies paradas buvo demon
stravimas Sovietų Sąjungos jėgų prieš 
Hitlerį. Visas pasaulis žinojo, kad Hit
leris su savo maršalais veržėsi užimti 
Maskvą iki tos dienos, kad jis savo raz- 
baininkų paradą galėtų turėti Raudono
joj Aikštėj.

Lapkričio 7 dieną buvo 24-ių metų 
Spalių Revoliucijos sukaktis, sukaktis 

liaudies išsilaisvinimo, liaudies pasiekimo 
laisvės ir gerbūvio ir ta sukaktis jungė 
ne vien Maskvą, bet visą Sovietų Sąjun
gą, visus jos 200,000,000 gyventojų per
galei—priešo sunaikinimui!

DIDVYRIŠKUMAS KOVOJ Už 
MASKVĄ

-— .Ką aš jums apsakysiu, tai reikėtų 
savo akimis matyti, kad tą suprasti, —

Ką Veikia Vietos Teatrininkai
Dabar sezonas salėse viso

kiems par engimams, taigi, 
apart kitokių, vietos draugai 
—teatro mėgėjai su čia apsi
gyvenusiais b r o o klyniškiais, 
Liet. Liaudies Teatro nariais, 
susimokino ir jau ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 5 d., su
los dvi komedijas “Teodolin- 
dą” ir “Vargšas Tadas.”

Pirmoje komedijoje “Teo- 
dolindoje” lošėjais bus drg.

Ir nepaisant jo pastangų, nepaisant, 
kad netoli Maskvos fašistai dantimis 
griežė, kanuolių tūkstančiai baubė, tan
kai ir lėktuvai kriokė, Maskvoj Raudono
ji Armija ir liaudis parodavo, o Stalinas 
sakė kalbą.

Raudonoji Aikštė ir gatvės buvo iš
puošta, tūkstančiai raudonų vėliavų ple
vėsavo. Visur matėsi Lenino, Stalino ir 
kitų vadų paveikslai. Po tais paveikslais 
išrašyta obalsiai, kurie šaukė liaudį į ko
vą apgynimui sostinės, sovietinės tėvy
nės, savo socialistinės: tvarkos ir laisvo 
malonaus gyvenimo. Maskva šventė re
voliucijos sukaktį ir metė iššaukimą fa
šizmui :

“Niekados Priešui Nebus Atiduota 
Maskva!”

Toks buvo Maskvos šūkis gatvėse, fa
brikuose, visur. Maskvos gatvės buvo pil
nos žmonių. Tūkstančiai karių buvo at
vykę iš fronto pasilsėti ir pasimatyti su 
saviškiais; tuo kartu tūkstančiai kitų da
linių žygiavo į frontą, tūkstančiai žmo
nių dirbo prie Maskvos apdrutinimų, kad 
ten' Sunaikinus priešus.

Krautuvės buvo pilnos perkančių, ir 
šaltas oras skambėjo nuo linksmų kalbų 
ir juoko. Momentui gyventojai tartum ir 
užmiršo fronto artumą. Bet štai visur 
užviešpatavo tyla. Visur žmonės apsisto
jo. Visas susisiekimas sulaikytas. Mask
vos centre susirinko Sovietas, kad iš
klausyti Stalino kalbą. Ir tame momen
te buvo jaučiama tikrai Sovietų Sąjun
gos liaudies šventė lapkričio 7-tos dienos. 
Mes matėme žmonių skaisčius veidus. 
Mes matėme, kaip piliečiai viens kitam 
spaudė ranką. Mes girdėjome tvirtus, 
energingus pasiryžimo pareiškimus. En
tuziazmas iš Maskvos Sovieto svetainių, 
kada Stalinas baigė kalbą, persiliejo į 
visus Maskvos gyventojus. Jis aidėjo 

nuo Maskvos iki Leningrado, po visą 
Sovietų Sąjungą, teikdamas naujų vilčių, 
naujo pasiryžimo.

Kovotojai Maskvos priemiesčiuose, ku
rie savo kūnais užtvėrė fašistų žvėrims 
kelią į Maskvą, taip pat girdėjo Stalino 
žodžius, kaip ir kiti Sovietų Sąjungos 
piliečiai. Garbingieji Leningrado gynė
jai, kurie daugkartiniai sukrušino prie
šo atakas prie miesto sienų, taip pat 
girdėjo Stalino kalbą. Nuo Murmansko 
iki Kry/no, nuo Maskvos iki Uralo susi
jungė Sovietų kovotojai į vieną jėgą ir 
klausė Stalino.

Karts nuo karto mes girdėjome prieš
lėktuvinių kanuolių baubimą, nuvijančių 
priešo lėktuvus, kurie bandė pralaužti 
Maskvo's apgynimo ratą. Bet priešo 
lėktuvų pastangos buvo bergždžios, kaip 
ir beprotiškas jo buvo bandymas nugalė
ti Maskvą.

Matėme, kaip šimtai tūkstančių žmo
nių upėmis liejosi į Raudonąją Aikštę. 
Tai buvo gražiausis vaizdas. Tas, kas 
įvyko lapkričio 7 dieną Raudonoje Aikš
tėje, tai buvo dramatišku iššaukimu Hit
leriui, kokio dar nematė jokis karas. Per 
ištisas savaites vokiečiai fašistai metė 
begalines jėgas savo tankų linkui Mask
vos vartų, bet jos buvo sulaikytos ir at-, 
muštos. Fašistai mąstė lapkričio 7 die
ną būti Maskvos šiltuose namuose, bet 
lapkričio 7 dieną naciai buvo dar tolį 
nuo Raudonosios Aikštės, tada, kaip 
rąudonarmiečiai lygiomis giltomis, su
jungtomis eilėmis; galingi tankai, viena 
po kitai mechanizuotos divizijos pėsti
ninkų žygiavo Raudonąja Aikšte.
.£ Armija ir Maskvos liaudis susijungė 
į vieną nedalinamą, nes * šiuo laiku kiek
vienas maskvietis gynė saVo brangų mie
stą, savo namus.

Hitleris sakė pasauliai, kad jis lap
kričio 7 dieną bus Maskvoj. Maskvos 
liaudies juokas, milžiniškas Raudonosios 
Armijos paradas, Stalino kalba, tai tokis 

7 ’""buvo-Hitleriui atsakymas. J

I, Ai

rašė amerikietis korespondentas M. Kri- 
ger. — Apkasai ties Volocholamskiu iš
kasti baloj, bet jie įšalo. Raudonarmiečių 
drabužiai pasidengę ledu.

Nieks nemąsto apie save. Jie sako: 
“Mums yra sunku. Jie negalėjo prasimu
šti į Maskvą iki žiemos, mes dabar juos 
pribaigsime.” Žuvę draugai dar daugiau 
akstiną gyvuosius. Asmeninį reikalą visi 
pamiršo. Visi tik gyvena ir mąsto: atsi
laikyti, priešą atmušti ir sunaikinti!

Aš mačiau žmones, kurie kelis kartus 
išsilaužė iš priešo geležinio lanko. Jie 
prieš save daug kartų matė mirtį. Jie 
kovose perėjo skersai vokiečių armiją. 
Naktį jie girdėjo kaip kvėpuoja vokiečių 
sargai ir plikomis rankomis juos smau
gė, kad šūviais nepažadinus priešų. Jie 
badavo, valgė žalią arklieną, rūkė bul
vių lapus. Sveiki ir sužeisti visi ėjo į 
ataką. Jų kojos padengtos žaizdomis ir 
jie per dienų dienas ir naktų naktis pus
antro mėnesio mušėsi ir ėjo į rytus, kol 
su savo draugais apsijungė.

Jie girdėjo, kad vokiečiai kalbėjo: 
“Maskvos daugiau nėra. Vokiečiai ją 

paėmė.” Tie žodžiai jiems buvo baisesni 
už mirtį. Bet jie spjaudavo į veidą tiems, 
kurie tą sakė. Jie išsilaužė iš priešo ap
supimo, prieš save atrado frontą, ginantį 
Maskvą ir dabar jie patys ją gina.

Aš stengiausi surasti jų veiduose kan
čias ir pavargimą, bet suradau tik kovos 
pasiryžimą... Tai geležiniai' žmonės, tai 
žmonės, kuriuos negalima nugalėti.

Besitraukianti Raudonoji Armija ne
išvengiamai naikino ir eikvojo priešo jė
gas, kuris veržėsi greičiau prasimušti. 
Ir jeigu vokiečių artėjimą prie Maskvos 
galima pavadint “pergale”, tai tada aš 
nežinau, ką galima pavadinti “pralaimė
jimu.”

Pėr 20 dienų mūšių prie Volocholams- 
ko raudonarmiečiai generolų Rokossosky 
ir Panfilovo atmušė priešo tris kartus 
galingesnes jėgas ir sunaikino 8,500 fa
šistų karių! Pulkas majoro Šachmano 
buvo perkirstas į dvi dalis, o vėliau ap
sijungė vietoj, kurią vokiečiai skaitė 
tuščia ir sunaikino du vokiečių pulkus.

Ir tai Hitleris vadina “pergale”? Jis 
ruošėsi turėti fašistų paradą Maskvoj 
lapkričio 7 dieną. Bet dabar jo kareiviai 
neturi laiko daryti paradus, jie turi už
kasti saviškius, kritusius kovoj ir užša
lusius. Ir kada jie užkasa saviškius ne
toli Maskvos, tai “sunaikinta” Raudo
noji Armija pereina į kontr-ofensyvą.

Lapkričio 7 dieną Maskvoj buvo mini
ma 24-ių metų revoliucijos sukaktis. Hit
leris tikėjosi prasimušti į Maskvą su sa
vo tankais. Tiesa, pas rusus vis dar ma
žiau tankų, kaip pas jų priešus, bet už 
tai pas Hitlerį mažiau žmonių, tikrų 
žmonių, o ne mašinų. Žmonės nesibijo 
Hitlerio tankų ir jo automatų. Žmonės, 
kaip komisaras Borisaiko, patsai vienas 
stojo kovon prieš Hitlerio tris tankus.

Tai sunku ir aprašyti. Tokiam karui 
dar nebuvo sudaryta žodžiai ir sakiniai. 
Komisaras buvo vienas ant plento, kada 
baisiu kriokimu atlėkė trys priešo tan
kai. Ką galėjo daryti vienas žmogus? 
Ir jis atliko tą, ką skaitė savo pareiga. 
Jis matė, kad priešo tankai gali prasi
mušti į užnugarį ir padaryti daug žalos. 
Jis stojo prieš juos kovon.

Jis prileido pirmą priešo tanką ant 
15-kos pėdų ir padegė ji dviem benzino 
bonkų smūgiais. Vokiečiai iššoko iš de-\ 
rgančio tanko ir komisaras nudėjo juos 
mesdamas rankinę granatą. Antrą tan
ką jis sugadino, mesdamas po jo vikš
rais prieštankinę granatą. O trečias 
kriokdamas pralėkė pro jį. štai ką gali 
padaryti vienas kovingas žmogus....

t(Bus daugiau);
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J. Judžentas
Arison ien ė, Bara nauskienė, 
Judžentas, Lazauskas ir abu 
Miknevičiai.

Antroje komedijoje “Varg
šas Tadas” lošėjai: drg. L. 
Mockaitienė, Baranauskienė, 
Judžentas ir Lazauskas.

J. Lazauskas
Manau, vertėtų, kad atva

žiuotų kas nors iš L. L. Teatro 
ar Meno Sąjungos komiteto 
narių pasižiūrėti, kaip bus vai
dinama veikalai susimokinus 
be specialių ir apmokamų re- 
žiserių. Ir ar verta bus pasiro
dyti į kitas kolonijas su šiomis 
komedijomis! Waterburieciai, 
girdėjau mokinasi operetę 
“KadaKaimas Nemiega”; tai
gi, jei susitartume, gal galėtu
me pasimainant sulošti vieni 
kitiems. Veikalą susimokinti, 
tik vienam kartui sulošt būtų 
lošėjams perskriauda.

Šiuo kart kviečiu mūsų teat
ro pasižiūrėti Bridgeportan šį 
šeštadienį, gruodžio 5 d., Lie
tuvių Salėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7 :30 vai. vak. Po vai
dinimo šokiai. J. S.

Worcester, Mass.
Jau senas lAikas kaip turė

jom prakalbas mūsų apylin
kėj, todėl, gruodžio 6 d., 2 v. 
p. p., pas mus kalbės drg. F. 
Abekas, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos, 29 Endicott St. 
svetainėje.

Gerbamieji, pasaulinis karas 
tęsiasi jau ketvirti metai. Rau
donoji Armija sulaužė nacių 
jėgų nugarkaulį ir sulaikė, vi
sus jų blitskriegus. Amerikos 
armija pastojo Hitlerio jėgoms 
kelią Afrikoj; pavergtų kraštų 
žmonės laukia antro fronto 
Europoj. Japonijos imperializ
mas sulaikytas Tolimuose Ry
tuose. Kas bus toliau ? Ar il
gai dar karas užsitęs ir kas 
mums daryti, kad su mažiau 
kraujo ir turto nuostolių jį 
laimėti ?

Kalbėtojas išaiškins ir Lie
tuvos liaudies vargingą padėtį 
ir nurodys jos ateitį. Visi įsi- 
tėmykit ir nepraleiskit šios 
progos, • nes prakalbos kitos 
greit neįvyks.

i J. M. L.

Neužtektinai P a s i darbuota. 
Nors ir Geram Tikslui, bet tik 

Vidutiniškai Nusisekus 
Vakariene

Lapkričio 21 d. Patersono, 
kaip buvo garsinta, net 9 lie
tuviškos organizacijos bendrai 
buvo surengusios vakarienę ir 
paskyrė pelną dėl nupirkimo 
kalėdinių dovanų lietuviam 
kareiviams, kurie tarnauja 
Dėdės Šamo karinėse jėgose. 
Bet palyginus tikslą ir spėkas, 
kurias sudarė rengėjai, tai va
karienė išėjo, galima sakyti, 
visiškai prastai, nes į vakarie
nę atsilankė tik 80 ypatų. Tai 
kaip tokiam tikslui ir tokiom 
spėkoms rengiant, tai visiškai 
mažai ir pelno negalės daug 
likti.

Priežastys vakarienės nenu
sisekime bus dvi. Pirma prie
žastis, tai ignoravimas ir ne- 
pakvietimas progresyvių orga
nizacijų prie vakarienės su
rengimo.

Antra, tai neužtektinas pa
sidarbavimas dėl vakarienės 
pasisekimo.

Matomai, gaspadinės, norė
damos padaryt daugiau pelno, 
ir pačią vakarienę davė mizer- 
ną, už kurią paėmė $1.50 nuo 
ypatos. Ir kaip buvo girdėtis 
nuo atsilankiusių, tai pačia 
vakariene likosi nepatenkinti. 
Aš ypatiškai manau, kad dėl 
to nereikėtų rūgoti ant gaspa- 
dinių, nes jos vadovavosi ge
rais norais, pačią vakarienę 
skrumnindamos, nes norėjo 
padaryti daugiau pelno dėl 
pasveikinimo lietuvių karių. 
Bet nevisi taip į dalykus žiū
ri. Ir veikiausia būtų geriau 
padaryta, jeigu būtų vakarie
nė duota tinkama ir ant vie
tos būtų atsišaukta į susirinku
sius, kad paaukotų tam svar
biam reikalui, ir aš esu dau
giau negu tikras, kad būtų bu
vę padaryta daugiau pelno ir 
publika geriau užganėdinta.

Vakarienės pirmininkas p. 
Trainis programos vedėju pa
skyrė Kulikaitį. Ir reikia ati
duot kreditas Kulikaičiui už 
mokėjimą gražiai ir tinkamai 
programą vesti.

Laike vakarienės Kulikaitis 
iššaukė keletą dalyvių išsi
reikšti savo mintis. Tarp kurių 
buvo M. Ragauskas, J. J. Dul- 
kis, Trainis, Bieliūnas, vieti
nis klebonas, J. Bimba, A. 
Kindaras ir Patersono majoro 
atstovas. Visų kalbėjusių min
tis supuolė už greitesnį karo 
užbaigimą ir Jungtinių Tautų 
laimėjimą prieš fašistų Ašį.

Apytikriai buvo pranešta, 
kad iš Patersono yra jau po 
ginkluotom Dėdės Šamo jė
gom 50 lietuvių jaunuolių, iš 
kurių yra gera dalis, kurie įsto
jo liuosnoriais ginti žmonijos 
laisvę ir civilizaciją nuo fa
šistinių barbarų. Garbė jum, 
jaunuoliai, už jūsų pastangas 
ir pasiaukavimą. Ir lai šis jūsų 
pasišventimas, kraujas ir gy
vybė padaro galą barbarizmui 
ant visados ir padaro laimin
gą gyvenimą civilizuotam, pa
sauliui.

K. Ivanauskas ir F. Joku- 
bauskas nusiskundė, kad drg.
J. Matačiūnas “Laisvėje” ra
šydamas iš Patersono apie lie
tuvius kareivius, tarnaujančius 
Dėdės Šamo ginkluotose jėgo
se, ignoravęs jų sūnus, nes ne- 
atžymėjęs, kad ir jų, sūnūs yra 
paimti į karinę tarnybą. Drau
gai, aš manau, kad drg. J. 
Matačiūnas nedarė tai tiksliai, 
veikiausia klaida įvyko per 
neapsižiūrėjimą.

Todėl aš čia atžymiu, kad
K. Ivanauskų ir Jokubauskų 
sūnūs yra Dėdės Šamo gink
luotose jėgose po garbinga Su
vienytų Tautų vėliava jau 16 
mėnesių. Taipgi jie^ neseniai 
buvo parvykę peš tėvelius pa
viešėt, bet dabar vėl sugrįžo 
atgal į tarnybą.

Neseniai M. Gecevičienei, 
ant River St. užeigos užlaiky- 
tojai, buvo padaryta sunki ope
racija ant vidurių ligonbutyjė. 
Bet dabar jau, rodosi, namie Į

rapdasi ir ligonė po biskį tai
sosi. Patartina ligonę aplanky
ti. Nuo savęs vėlinu M. Gece
vičienei greito ir pilno pasvei
kimo.

Beje, Elenoros Sadauskienės 
sūnus parvyko į svečius pas 
motiną ir patėvį iš kariuome
nės ant keletos dienų.

J. Bimba.

Worcester, Mass.
Klaidos Pataisymas

Surašė aukotojų Sovietų me- 
dikalei pagalbai laike P. Ro-

tomskio prakalbų spalių 4-tą, 
per rinkėjų neapsižiūrėjifną, 
neįrašytas vardas Domicėlės 
Jelskienės, kuri aukavo $5. 
Rengėjai atitaiso klaidą ir at
siprašo draugę D. Jelskienę.

Ren.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
S'

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

• •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip 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 rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAS® DR. J. J. KA8KIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina f 1.50.

•• •• • •
Lietuvių Kalbos Gramatika

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

SUTAIS® DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių.• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

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 deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.• • • • i • •
Vokiškieji Grobikai — Mirtim 

Lietuvių Kultūros Priešai
PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS

Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.
Puslapių 32. Kaina 10c.

• • ) • • ' • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KA6KIAU0IUS

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

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

Kaina $1.00.• • •• ••
New Y orka Pasaulinės Parodos 

Paveikslą Albumas
Būtinai Įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui

kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorkj 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovine techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

Mimk

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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AMERIKOS ORLAIVIU ŽYGIAI LIBIJOJ, 
SALIAMONO SALOSE IR TUNISI JO J

✓

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, lapkr. 30.—Jungtinių Valstijų lai

vyno departmento pranešimas 255:
ŠIAURIŲ AFRIKA

Tebera vedami mūšiai rytiniame Djedeida šone (Tu- 
nisijoj).

Talkininkų bombanešiai naktį atakavo Bizertes prie
plaukas. Pastebėta sprogimai vietose, į kurias buvo tai
koma bombos;

Mūsų lėktuvai kovotojai, sergėdaami priekines sri
tis, sunaikino keturis priešų lėktuvus. Vienas mūsų 
kovos lėktuvas dingo.

Laivyno Departmento Pranešimas 206:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Lapkr. 28. — Jungtinių Valstijų žvalgai Guadalcanal 
saloje sunaikino gana daug japonų ginklų ir amunici
jos aukštutinėje Lunga upės srityje. Šiaip gi toje salo
je tebuvo tik mažų susikirtimų ant žemės.

Mūsų armijos Lekiančiosios Tvirtovės atakavo prie
šų laivus į vakarus nuo New Georgia salų. Tai buvo du 
japonų prekiniai laivai, lydimi trijų naikintuvų. Pen
kios mūsų bombos pataikė į vieną prekinį priešų lai
vą. Tapo nušauta žemyn trys iš dešimties japonų lėk
tuvų Zero rūšies, kurie mėgino pastot kelią mūsų or
laiviams. Nė viena mūsų Lekiančioj i Tvirtovė nebuvo 
rimtai sužalota. ■ f , •

CAIRO, Egiptas, lapkr. 30. — Jungtinių Valstijų ar
mijos pranešimas:

Anglų ir Amerikos armijos orlaiviai numetė daug 
tonų bombų į uosto įrengimus ir laivus Tripolyj (Libi
joj) naktį lapkr. 28-29 ir dienos laiku vakar.

Naktį anglų orlaiviai pataikė į dvi prieplaukas ir į 
elektros dirbyklą, padarydami didelius gaisrus.

Jungtinių Valstijų bombanešiai dieną tiesiog pataikė 
į du didelius prekinius priešų laivus, į vienos prieplau
kos įrengimus, į vieną bateriją priešlėktuvinių kanuo- 
lių ir į daugelį kitų punktų prieplaukose ir artimuo
se uostui miesto pakraščiuose.

SOVIETŲ KARIUOMENE UŽMUŠĖ DAR 
27,500 HITLERININKŲ

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Viename sektoriuje du batalionai vokiečių su 30 tan

kų mėgino atakuot mūsų kariuomenės dalinius. Sovieti
niai kovotojai užmušė apie 200 priešų kareivių ir ofi-. 
cierių, sunaikino septynis jų tankus ir atmetė priešus 
iki pirmiau buvusių jų pozicijų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
kovėsi su priešais giliai jų pačių apsigynimo linijose ry
tiniame Dono upės krante. Buvo užimta keli priešų ap- 
sitvirtinimai, fortukai ir prieštankinės skerspainės.

Tapo užmušta 800 priešų ir sunaikinta 12 jų tankų, 
29 trokai ir 47 kulkasvaidžiai.

Užimdami apgyventą vietą Vertiači, sovietiniai ka
riai pagrobė kelis priešų tankus, penkias kanuoles, 110 
trokų, 17 mortirų, 50 kulkasvaidžių ir vieną amunicijos 
sandėlį.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė, 
nugalėdama atkaklius hitlerininkų pasipriešinimus ir 
atremdama jų kontr-atakas, sėkmingai vedė ofensy- 
vą ir toliau. Per dieną buvo užmušta 1,500 priešų. Ta
po sudaužyta 12 vokiečių tankų, 16 kanuolių, 14 morti
rų, 65 kulkasvaidžiai ir sunaikinta 26 fortukai.

MASKVA, gruod. 1. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Stalingrado fabrikų vietovėje lapkr. 30 d. mūsų ka
riuomenė vedė artilerijos dvikovas su priešais. Pieti
niuose priemiesčiuose sovietinė kariuomenė išmušė 
priešus iš eilės fortukų.

Vienas Sovietų kariuomenės dalinys įsiveržė į vieną 
apgyventą, vokiečių užimtą ir stipriai apdrūtintą vie
tą, kuri buvo jų pasipriešinimų centras. Vokiečiai buvo 
priversti pasitraukt atgal, palikdami apie 300 užmuštų 
saviškių. Tapo sunaikinta devyni jų tankai ir 42 kulka
svaidžiai.

Centraliniame fronte sovietiniai kovotojai, nugalėda
mi atkaklius fašistų pasipriešinimus, žygiavo pirmyn ir 
užėmė dar kelias apgyventas vietas.

Vienoje apgyventoje vietoje buvo užmušta daug 
priešų ir jie paliko didelį skaičių sudaužytų savo tan
kų. Raudonarmiečiai ten pagrobė 10 tankų ir 19 kulka
svaidžių.

Kitoje šio fronto dalyje mūsų kovotojai smarkiai su
mušė vieną vokiečių diviziją. Mūšio lauke liko šimtai 
nukautų vokiečių. Sovietų kariuomenė pagrobė 16 ka
nuolių ir šešis tankus. Mūsų lakūnai ir priešlėktuvinės 
kanuolės nušovė žemyn keturis vokiečių orlaivius. '

Sovietų oro jėgos lapkričio 29 d. įvairiuose fronto 
sektoriuose sunaikino 17 vokiečių tankų, apie 130 tro
kų pilnų kariuomenės ir reikmenų ir apie 50 trokų pri
krautų amunicijos; nutildė 10 baterijų kanuolių ir iš
vaikė, dalinai sunaikjndami, apie du batalionus priešų 
pėstininkų.

MASKVA, lapkr. 30. — Į pietų rytus nuo Nalčiko 
(Kaukaze) priešų pėstininkai ir tankai darė ataką. So
vietinė artilerija išmušė iš veikimo tris vokiečių tan
kus. Mūsų kulkasvaidininkai išblaškė priešų pėstininkus, 
kurie sekė paskui savo tankūs. Priešai nukentėjo sun
kių nuostolių ir pasitraukė atgal į pirmiau buvusias 
savo pozicijas.

LAISVA Penkta# puslapis

Anglai Nubloškė Fašis
tus iki Ei Agbeilos

Cairo, Egiptas, gruod. 1. 
— Anglų kariuomenė, vy
damas! vokiečius ir italus 
Libijoj, pasiekė jau EI Ag- 
heila apylinkę, kur, mano
ma, fašistai mėgins apsi
stot ir pasipriešint iš ap- 
tvirtintų savo pozicijų. ’ ,

Extra Tajeriai Turi Būt 
Parduoti jiki Gruod. 12

Washington. — Valdiška 
Kainų Administracija dar 
davė laiko iki gruodžio 12 
d. parduot automobilių ta- 
jerių perviršius. Leidžiama 
turėt tik vieną ekstra ta- 
jerį. .

Kas iki gruodžio 12 d. 
neparduos tajerių pervir- 
šiaus paskirtom įstaigom, 
apie tai sužinojus, bus at
imta iš jo teisė gauti gazo
lino pirkti. ■

Gazolinas Apribotas Automo
biliam Visoj Šalyj 

___ '
Washington.—Nuo gruo

džio 1 d. gazolino pirkimas 
automobiliams ir trokams 
yra apribotas visose Jung
tinėse Valstijose. Septynio
likoje rytinių valstijų auto
mobilistai galės ir toliau 
pirkt tik po tris galionus 
gazolino per savaitę. Viso
se kitose valstijose gazolino 
pirkimas bus apribotas keJ 
tūriais galionais per savai
tę.

Prancūzų Maištas prieš 
Nacius Toulone

Vichy Francijos radijas 
paskelbė, jog francūzai su
kėlė riaušes prieš vokiečius 
Toulone, pietinės Francijos 
uostamiestyje. Naciai todėl 
sustabdė karinius darbus 
Toulone ir laikinai uždarė 
arsenalo vartus.

Sutriuškino Japonų Li
niją Nauj. Gilinėjo j

Australiją, gruod. 1. — 
Amerikiečiai ir australai 
sutriuškino japonų apsigy
nimo liniją tarp Bunos ir 
Gonos, saloje Naujoje Gui- 
nejoje; užkifto priešams su
sisiekimus sausuma tarp tų 
dviejų karinių punktų.
Gaudami pėdę neužmirškite ir 

savo šalies reikalus — pir
kite bonus ir štampas.

'LAISVĖS

Montreal, Canada
Sveiki gyvi, amerikiečiai, ne

manau, kad jūs tankiai matė
te korespondencijų iš Kana
dos, o tai vis dėl priežasties, 
kad darbininkiška Amerikos 
spauda buvo varžoma į Kana
dą. Bet ačiū, padėtis pasikeitė, 
Kanados vyrjausybė ir supra
to, kad antifašistiniai laikraš
čiai yra naudingi ir atidarė 
duris tokiai spaudai kaip 
“LaisVei,” “Vilniai” ir dauge
liui kitų tautų demokratiškai 
spaudai, žinoma tai labai ne
patinka pronaciniai nusitei
kusiems elementams. Viena, 
kad ši darbininkiška bei de
mokratiška spauda tiesiog ro
do į juos, kaipo Hitlerio agen
tus, nušviesdama jų darbus, 
per kuriuos matos, kaip jie dir
ba fašizmo naudai net sušilę. 
Kita, tai kai kurie negaudami 
iš Amerikos darbininkiškos 
spaudos, o norėdami turėti 
dienraštį, buvo užsiprenume
ravę, kad ir jiem nepatinkan
čius laikraščius, kaip tai: 
“Naujienas” ar “Vienybę.” 
Bet šiandien pradėjus “Lais
vei“ ir “Vilniai” eiti į Kanadą 
tūli minėtų lakraščių skaityto
jai, sako, sakys tiems Hitlerio 
garbintojams “good by.”

Mes, kanadiečiai, dabar jau 
turime Sovietų Sąjungos am
basadorių Gusev, o Kanada 
savo pasiuntė atstovą į Sovietų 
Sąjungą, tai ženklas, kad de
mokratinių valstybių vienybė 
cimentuojasi ir mums, Kana
dos progresyviams lietuviams, 
smagu jaustis, kad mes esam 
sykiu toje jėgoje, kuri užsimo
jus sutriuškinti fašizmą.

Kanados Lietuviai Siunčia Lie
tuvos Raudonarmiečiam du

Ambulansu
Praeitą .vasarą . įvykusiame 

Lietuvių Kongrese, kurį su
šaukė antifašistinis komitetas, 
buvo nutarta, kad šiais metais 
Kanados lietuviai turi suteikti 
kokią paramą lietuviam, kovo
tojam Raudonbfoj Armijoj. 
Tarimas jau įvykdytas gyve
nimai!. Sukelta suma pinigų 
dėl dviejų ambulansu. Kana
diečiai tą pareigą puikiai at
jaučia, štai Montreale suruoš
tam koncerte vienu vakaru bu
vo sukelta $1,700.

Kanadiečiai lietuviai puikiai 
atlieka ir kitas nuo demokra
tijos uždėtas pareigas, bonų 
pirkime ir į armiją ėjime ne 
paskutiniai.

Paskutiniu šių metų gale 
kanadiečiai, turi vėl didelę 
darbymetę, tai Kanados viena
tinio laikraščio “Liaudies Bal
so” vajus. Gali būt, ir jūs 
amerikiečiai, prie to darbo pri
sidėsite mums pagelbon, išsira
šydami “Liaudies Balsą”, ku
ris metams tekainuoja tik 
$3, Kanados lietuviai tuo jums 
atsilygins užsirašydami dien
raštį “Laisvę.” Dienraščiu 
“Laisve” džiaugiasi visi Kana
dos lietuviai ir reikia tikėtis,

kad “Laisvė” susilauks Kana
doj didelio pulko skaitytojų.

P. Y—nas. 
________________________ * 
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

KRISLAI
4 l

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kės lietuviai prašomi dalyvauti, 
įžanga veltui. Rengia ALDLD 11 ir 
155 kuopos. (282-284)

WORCESTER, MASS. ,
Metinis ALDLD 11 kp. susirinki

mas įvyks 3 d.' gruodžio,. 8 v. v., 29 
Endicott St. Draugai dalyvaukite; 
bus renkama valdymą 1943 me
tams. Taipgi išgirsite konferencijos 
raportą. —.J. M.. Lukas, Sekr, 

(282-283)

VAJUSU 1

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
P. Beeis, Great Neck, N. Y. .. 714

P.< Žirgulis, Rochester, N. Y...... 680
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 646
Geo Shimaitis, Montello, Mass. 627
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 612
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J.................. ••........................ 561
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532 
Baltimorės Vajininkai .............. 525
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.......................... 490
J. Grybas, Norwood, Mass........ 456
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. > Y........................ 444
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432
S. K. Mazan, ,Cleveland, Ohio 364 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 333 
S. Kuzmickas, Shenandoah; Pa. 322 
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257 
D. P. Lekavičius) Pittsburgh, Pa. 251 
Geo. Kuraitis, Ėrooklyn, N. Y. 245 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 228
J. Striška, Sudbury, Canada .... 210
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 204
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 202
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa....... 196
M. Urba, Eastop, Pa...................  188
A. Totorėlis, Hartford, Conn. .... 168
A. Vinckevičius.i Stoughton ....... 164
A. Marshall, Tdrrjngton, Conn. 154
V.
J.
P.
A.

J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
Kalvelis, Bri Igewater, Mass. 144
Kertulis, Plynouth, Pa.......... 144
Kupstas, E. St. Louis, UI..... 132

A. Navikas, Haverhill- Mass. 130 
M. Smitravičienė, Detroit, Mich. 126 
P. Buknys, Brooklyn, N. Y........ 122
R. Mizara, Brooklyn, N. Y.......... 116
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 108
A. Sabulienč, So. Boston, Mass. 108 
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

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

Mass............................................ 96
M. Slekienė, Gardner, Mass....... 96
R. Mizara, Brooklyn, N. < Y........ 92
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84 
A. žvingilas, So. Boston, Mass. 84 
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 77
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... 72
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72 
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. .. 64 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. 60 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60 
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
L. Pruseika’, Chicago, - Ill, ......... 48
D. M. Šolomskas, Brooklyn 4935 
P. šolomskas, Brooklyn, N. Y. 34 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich. ...... 24 
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
J. Barkus, Ozone Park, N. Y. 23

“Laisvės” Administracija,

• I

Wilkes-Barre choras dainuo
ja gana gerai. Jie turi jauną 
gabią mokytoją, draugę Radi- 
šauskaitę.

Choras galėtų ir turėtų būti 
gerokai didesnis.

Lapkričio 29 dienos choro 
parengime girdėjau dainuo
jant seseris .Zdaniūtes, chica- 
gietes. Jos tuo tarpu viešėjosi 
Wilkes-Barre pas savo tėve
lius.

Kaip man, taip visai publi
kai jų pasirodymas labai pati
ko. Aš manau, kad šios dvi 
gabios dainininkės ir smar
kios meno srityje veikėjos tu
rėtų prie progos aplankyti 
Brooklyną.i

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 6 
d., 2-rą vai. dieną, 408 Court St. 
Kviečiame kliubo narius dalyvauti 
susirinkime, nes bus renkama nau
ja valdyba, arba senosios užtvirti
nimas 1943 metams. Taipgi kviečia
me ir tuos, kurie dar nepriklauso
te, ateiti ir prisirašyti prie LDP 
Kliubo. — C. Andriūnas, Sekr.

(282-284)

EASTON, PA.
Pranešimas ALDLD nariams. 

Gruodžio 6 d., 2:30 vai. dieną, įvyks 
šių metų paskutinis susirinkimas. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Malonėkite būti laiku ir atsiveskite 
naujų narių. — Sekr. (282-284)

EASTON, PA,
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 6 d., 1 vai. 
dieną, YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Nariai malonėkite daly
vauti, bus renkama 1943 m. nauja 
valdyba. — Evelyn Farion, Sekr.

(282-284)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei 

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

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

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

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

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

DEKEN’S OINTMENT COM
; ,, HARTFORD, CONN. 
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Wilkes-Barre choras turi ir 
kvartetą. Jame dalyvauja se
serys Kaspariūtės ir Surdokas 
su Grigaičiu. Visi smarkūs 
dainininkai. Vadinasi, wilkes- 
barriečiai turi meno jėgų.

Ar pastebėjote: kur tik ge
rai judama meno srityje, ten 
visas darbininkiškas judėjimas 
atgyja, atsistoja ant kojų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Prašome Ncwarko ir apylinkės 

draugų įsitėmyti, kad dabar tveria
ma mezgėjų kliubas. Del to tikslo 
įvyks maža sueigėlė pas dd. Žukaus
kus, 566 So. Clinton St., E. Orange. 
Prasidės apie 7 v. v., bus užkandžių 
ir žaislų. Taipgi apsvarstysime virš- 
minėtą klausimą ir pradėsime darbą 
mezgime. Prašome dalyvauti.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD - 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 4 
d. gruodžio, Lietuvių salėje, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, turėsime išrinkti naują valdy
bą 1943 metams. Taipgi atsiveski
te ir naujų narių. — M. K.

(282-284)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 6 d. gruodžio, įvyks 

prakalbos, 29 Endicott St., 2-rą v. 
dieną. Kalbės “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos. Worcestcrio ir apylin

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Ųžsisenėjusio kataro bei hąy 

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

M. ŽUKAITIS 
834 DEANT ST., 

&IWCEEEOBT. Jf, Y.

j MATEVSAS SIMONAVIČIUS :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

• Vietos irimportuo-
• tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alūs ir ėlius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• si pažinti.

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. Į
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

Lietuvių Rakandų Krautuve

.85 

.60 

.60 

.60 

.85 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60

.85

.60

.85 

.60 

.85 

.85 

.60 

.60 

.60

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Telephone EVergreen 7-8451
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Perlų Uosto Sukaktyje Įvyks Mrs. Roosevelt Kalbės

Didelis Pergales Paradas
Williamsburge

Williamsburgo ir apylinkių 
lietuviai prašomi tuojau savo 
kalendoriuje rezervuoti šio 
sekmadienio popietį patrijoti- 
niam, vienam iš didžiausių ir 
įspūdingiausių šio miesto sek
cijoj bent 
radų.

Lietuviai
Lietuvių

jos 1-ma kuopa ir Moterų Ap- 
švietos Kliubas jau yra gavę 
pakvietimus ir pasižadėję da
lyvauti parade. Be abejo, kad 
šią savaitę Įvyksianti kitų pa-1 Susirinks 1:30 v. po pietų ant 
trijotiškų
bei draugijų susirinkimai taip- Avės., netoli 
gi Švaistys paradą ir

kada suruoštų pa-

Dalyvaus Parade 
Literatūros Draugi-

zuosis jame dalyvauti.
LLD 1-mos kuopos ir Mote

rų Kliubo komisijos kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti, pasiro
dyti parade patrijotiškai, di
deliu, iškilmingu būriu.

Paradą rengia Civilinių Ap
sigynimas.

Parado Laikas ir Vieta
Paradas Įvyks i 

n į, gruodžio 6-tą, 
metinės sukakties 
užpuolimo ant

šį sekmadie-
išva karyje

; Japonijos
Perlų Uosto.

organizacijų kuopų Taylor St. tarp Bedford ir Lee 
nuo Williams- 

mobili-, burg Bridge Plaza.

Amerikos Žmonės Myli Kailiasiuv’ai Išpirko
Savo Karius, Rašo 

Al. Maželis
Šešią Milijonų Ver 

tės Karo Boną

Trečiad., Gruodžio 2, 1942

Hunters Kolegijoj
Charles Chaplin Atvyko 

New Yorkan

F. Abekas Buvoja 
Brooklyne

Tarnaująs marinuose buvęs 
Aido Ch oro jaunuolis narys 
Alfonsas Maželis neseniai iš 
šiaurių Carolines keliavo į Ka
liforniją. Apie tą savo kelionę
— joje gautus patogumus, 
žmonių atsinešimą j kariuome
nę ir apie tenykštį gyvenimą
— jis vaizdžiai aprašo savo 
motinai So. brooklynietei M. 
Kulik ienei:

Brangūs, Mamyte ir Tėti—
Šiandieną atvykome į Camp 

Elliott, Kalifornijoj. Keliavo
me penkias dienas. Traukinyje 
turėjome pullmanus ir valgyk
los kambarius. Protarpiais mes 
sustodavome d i d m iesčiuosc 
pavalgyti. New Orleans buvo 
mūs pirma stotis, paskiau su- 
stodinėjome daugelyje kitų 
vietų. Mes pervažiavome dau
gelį valstijų ir tikrai pamatė
me Ameriką. Keliavom per 
Šiaurinę ir Pietinę Carolinas, 
Alabama, Georgia, Mississip
pi, Texas, New Mexico, Ari
zona, ir t.t.

Turėjome nepaprastai sma
gią kelionę. Traukiniui praei
nant kiekviename mieste žmo
nės sustoja ir sveikina mus, iš 
tolo moja, vėsuoja skarytėmis. 
Kada sustojame, žmonės su
stoja su mumis pasikalbėti, 
vaišina mus vaisiais, saldai
niais, užkandžiais.

New Orleans’e mes marša- 
vome. Tai buvo mano pirmuti
nis paradas su marinais ir tas 
mane džiaugsmu sujaudino. 
Taipgi maršavome Los Ange
lėse.

Čionai kempėje 
vename stubose. 
puiki, švarutėlė, 
visada stipriai
saulutės. Mes randamės netoli 
X. Vaikinai ir aš tariamės susi
dėti po keletą dolerių, nuva
žiuoti Kalėdomis į Los Ange-| 
les ir ten pasilinksminti. Ban
dysiu jums, mamyte, 
kas dieną . . .

Taip, šis karas yra 
karas ir jį kariauti, jį
yra sumobilizuota žmonių ar
mija, kuri myli savo kraštą ir 
savo žmones, o žmonės myli 
savo kariuomenę, kaip tikrus 
savo vaikus. Tai yra išdavas 
demokratijos ir tai yra prie
žastis, dėlko bestijiškas fašiz
mas turės būti sunaikintas per 
mūsų ir kitų demokratiškų 
kraštų žmonių armijas.

D-ė.

Pereitą pirmadienį įvykusia
me Kailiasiuvių Unijos Pild. 
Tarybos susirinkime buvo pra
nešta, kad unijos nariai ir lo- 
kalai iš savo iždinių jau išpir
ko virš $6,000,000 vertės karo 
bonų.

Apart to, unija įsteigė 12- 
ką kailinių bruslotu jūrinin
kams siuvimo projektų po vi
sas Jungtines Valstijas ir Ka
nadą. Jie veikia kooperuojant 
kailių industrijos savininkams 
ii- unijai. Plane buvo nusista
tyta dovanoms pasiųsti 50,000 
tų bruslqtu mūsų šalies ir tal- 
kninkių šalių jūrininkams.

Unija taipgi jau turi išlei
dus kariuomenėn virš 6,000 
savo narių. Virš penki tūkstan
čiai narių yra aukavę mažiau
sia “pantę” kraujo Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. I

Unija bene bus viena iš 
gausiausia rėmusių ir talkinin
kus, kurių paramai fonduosna 
sukelta virš $350,000. Iš tų į 
Sovietų Sąjungai ir Britanijai 
skirta po $50,000, o kitų šalių 
pašalpai paskirstyta po ma
žiau.

mes vėl gy- 
Kempė yra 
šildoma tos 
šviečiančios

rašyti

žmonių 
laimėti

Už Svederius Imama Perdaug
Kainų Administracija paė

mė patyrinėti skundus, kad iš 
taip vadinamų “blended” (su 
nevilnonėmis p r i emaišomis) 
siūlų svederiai ir patys siūlai 
perbrangiai parduodami. Esą 
už juos imama virš lubinės 
kainos.

Eleanor Roosevelt, šalies 
prezidento žmona, bus viena iš 
vyriausių kalbėtojų Interna
tional Student Service ir Hunt
er Kolegijos Karo Komiteto 
šaukiamoj konferencijoj ap- 
diskusavimui kolegijų studen
tų rolės visuotiname karo.

Konferencija įvyks gruo
džio 5 ir 6-tą, Hunters Kolegi
jos patalpose. Dalyvaus dviejų 
dešimtų kolegijų studentų de
legatai.

Mrs. Roosevelt kalbės šeš
tadienio vakaro sesijoj. Apart 
jos, dar kalbės Mass, valst. 
kongresmanas Thomas Eliot, 
orlaivių skridimo skvadrono 
pagalbinės viršininkė Mrs. 
Nancy Love ir generolas Her
shey, Parenkamosios Tarnybos 
direktorius.

Išėjo Kariuomenėn

ni ūsu šalies akto
rius Charles Chaplin iš Holly- 
woodo pribuvo New Yorkan. 
Jisai atkviestas Į jo pagarbai, 
o Sovietų Sąjungos paramai 
artistų rengiamą bankietą šio 
ketvirtadienio vakaro 6:30 v., 
viešbutyje Pennsylvania, New 
Yorke.

Bankiotas yra vienu iš dau
gelio veiksnių,, kurie vykina-i nubaustiems mirtimi nacių sa
ma per “Arts for Russia Savai- botažninkams Werner Thiel ir 
tę,” Jungtinių Valstijų artistų- Edward John 
aktorių suruoštą Sovietų Są- d žiūrė; 
jungos pagarbai ir paramai.

F.
nies redaktorius, kelyje iš Phi- 
ladelphijos į Naująją 
sustojo koletai dienų 
lyno, taipgi lankosi po 
a py 1 i n k es d i e n rašč i o 
reikalais.

Abekas, dienraščio

Angliją 
Brook- 

artimas 
Vilnies

triai kritikavo nuosprendį, sa
kydamas, kad :

“Visi tie jo aktai yra arba 
išdavystė ar iš viso nėra prasi
kaltimu. Sakyti, kad .jie nėra 
išdavyste, reiškia palikti kraš
tą be apsigynimo prieš tą pik
čiausios rūšies naminę ataką, 
kuriai mūsų priešai labiausiai 
yra nagingi.”

kas, kada iki priešpiečių 
i gančios moterys
ką nors veikti.”

Ji nusiskundė, 
veikianti kurso 
perpildyta 
liuosnorių,
užsiregistravo 
čių.

Teismas Leinerj Paliko
Nenubaustą

Atidarė Vaikų Priežiūros 
Liuosnoriam Lavinti 
Nemokamus Kursus

mie- 
turėtų pradėt

kad vakarais 
sesija buvo 

astuonių dešimtų 
o dieninei sesijai 

tik 15 studen-

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

Helmut Leiner, 33 m., kuris 
didžiuojasi esąs naciu ir yra 
prisipažinęs, talkinęs dviem

M. Šdomskas Išvyko 
Į Naująją Angliją

Matas šolomskas, LDS jau
nimo sekretorius
angliško skyriaus redaktorius 

j išvyko į Bostoną, Montello ir 
išėjo i gal kai kurias kitas kolonijas

karinome-j organizacijos reikalais pasi- 
gyvenęs! tarti su tenykščiu jaunimu, o 

pat ir su vyresniaisiais

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. JNow Yorko Civilinių Apsi
gynimas paskyrė kiekvienai 
miesto daliai po kūdikių prie
žiūros pirmininką, kurie turės 
rūpintis sugrupavimu aplink 
save reikiamo aparato veiki
mui už vaikų priežiūrą.

Sąryšyje su tuo taipgi ati
daroma vaiku priežiūrai liuos-1 
norius paruošti kursai. Norin-!

I tieji veikti tojo srityje privalo1 
1 kreiptis į savo apylinkės Civi
linių Apsigynimą.
j Labiausia yra reikalingi toki i 
j liuosnoriai, sako Dr. Alice V.
Keliher, Didžiojo New Yorko, 
Civilinių Apsigynimo Vaikų 
Priežiūros Divizijos pirminin- 

! kė, kurie gali pašvęsti laiko 
dienomis. Ji sako: “Atėjo lai-

VALANDOS: 2-4 f r 6> 
Nėra valandų sekmadieniai

Kerling, tapo 
išteisi ntas f ed era 1 i am e 

teisme, New Yorke. Teisėjas 
John W. Clancy ragino šabo-1 
tažninkų sėbrą išteisinti ir 

įdžiūrė tą padare net neišėjusi 
jis teismabučio pasitarimui. 1 

Tačiau, nežiūrint (Įžiūrės; 
nuosprendžio, kad sahotažnin- 
kams tarnavimas nebuvęs pra
sikaltimu, Leineris kitiems sa- 

negalės laisvai 
tarnauti, nes J. V. generalis 
prokuroras Biddle įsakęs Lei- 
nerį sutaikyti belaisvėje visam 
karo laikui kaipo pavojingą 
priešų šalies ateivį.

Prokuroras Mathias F. Cor
rea, kuris byloje buvo Leine- 

valandą laiko 
pareiškime aš-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Tiesos j botažn inkams

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y

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

Pereitą šeštadieni 
Jungtinių Valstijų 
nėn Petras Putrimas, 
422 So. 4th St., Sofijos Putri-jtaip 
mienės sūnus, 
iš tos šeimos. Gana seniai tar
nauja jos kitas sūnus Alfon- rius, grįžo iš maršruto Wilkes' užemusiame 
sas, randasi Floridoj.

Petro liekasi ir jauna 
na, dirbanti gražinimo 
go j.

Sykiu su Petru išėjo 
dėdė, Putrimienės brolis 
las Mičelis, gyvenęs 202 So. 
2nd St.

Linkime sėkmingai tarnauti 
ir sveikiems, laimingai sugrįž
ti.

Tai jau antrasis Į LDS veikėjais.
A. Bimba, Laisvės redakto- rio kaltintoju,

Barre ir apylinkėj.

na

Green Star Bar & (>riD
Lietuviškas Kabaretas

zmo- 
įstai-

ir jo, 
Lovi

D-e.

Aiškinama Dalinimosi
Mėsa Reikalas

Šiomis dienomis po miestą 
bus išdalinta du milijonai kc- 

'tūrių puslapių lapelio, kuria
me aiškina, dėlko ir kaip pra
vedama dalinimasis mėsa.

Aną dieną Į LaGuardia or
laivių stotį pribuvo į užjūrius 
skraidantis orlaivis su vienu 
keleiviu ir 6 darbininkais.

Daugėja Riebalų Taupmenys

New Yorko šeimininkės, 
kaip pasirodo iš Civilinių Ap
sigynimo raportų, pradėjo 
daugiau sužinoti ir įsisąmonin
ti apie reikalingumą taupyti 
kiekvieną atliekamą lašą rie
balų, nes iš lašų, kaip sakoma, 
susidaro jūra. Per spalių mė
nesį tais lašais supilstyta 225 
tūkstančiai svarų.

Netinkami vartot maistui at
likę riebalai yra labai reika
lingi karo mašinoms. Vieno 
laivo nuleidimas reikalingas 
desėtkų tonų riebalų.

PARDAVIMAI
Kas turi pardavimui automobilių, 

prašau kreiptis sekamu antrašu: 
John Jurevich, 234 Cleveland St., 
arti Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
Vieta: Cleveland Palace. Arba tele- 
fonuokite: Applegate 7-9718. Va
žiuodami Jamaica traukiniu, išlipki
te ant Cleveland St. stoties.

(282-284) '

Dr. Vinikas Serga
Dr. M. J. Vinikas, SLA Cent

ro sekretorius, sunkiai serga. 
Randasi ligoninėj. Jis jau nuo! 
seniai skundėsi nesveikata, bet 1 
vis stipravo ir tik pastaraisiais 1 
laikais griežtai užsispyrė gy- ; 
dytis, vienok liga kol kas jo ■ 
neapleidžia.

Mrs. L. Levine, 50 m., iš
krito pro langą nuo antro 
aukšto 267 W. 70th St., New 
Yorke, ir pavojingai susižeidė.

1

I
* LIETUVIŠKAS ★ g 

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) g 
Rheingold Extra Dry Alus g 

Didelis pasirinkimas visokių g 
Vynų ir Degtinės g 
Importuotų ir Vietinių g 

Kasdien Turime 8 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

JUOZAS ZEIDAT | 
Savininkas g

411 Grand St. Brooklyn g

ttdr«sa8;

oiai

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Gruodžio 1-mą prasidėjo 
automobilių padangų (taje- 
rių) inspekcija, kuri tęsis iki 
sausio 31-mos.

Tapkite Piliečiais
Nauja labai, naudinga 

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

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

“Lais«

“LAISVĖ
427 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

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

padarau[š senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

? dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

REIKALAVIMAI
Reikalingas Superintendento pa- 

gelbininkas. Su alga susitaikysime. 
Dėl daugiau informacijų, kreipkitės 
pas: J. Kosmach, 2765 Ocean Ave., 
Brooklyn, N. Y. (282-284)

Reikalinga merginų-moterių. 
tyrimo nereikalaujama, 
po antrašu: 173 Hudson 
York City, N. Y. (antros 

(280-285)

Pa- 
Kreipkitės 
St., New 
lubos).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

(280-282)

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

įvyks ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 
8 v. v. “Laisvės” salėje. Bus rinki
mai naujos valdybos. Visi nariai da
lyvaukite.

LDS 1 
šeštadienį, 
“Laisvės” 
Kviečiame
dalyvauti ir paremti kuopos dar
buotę. — Kom. (281-283)

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

v.

EAST NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Ketvirtadienį, 3 d. gruodžio, 8 
v. Daukanto patalpoje, 948 Jamai
ca Ave., įvyks abiejų Literatūros ir 
LDS 13 kp. susirinkimas. 13 kp.' 
bus nepaprastas, bet mėnesinis su
sirinkimas, todėl visi nariai kviečia
mi dalyvauti. — V. Paukštys.

(282-283)

krajavus 
su ame- 

Rei-

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 ,

a
mm

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

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

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

Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Oi

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

f

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

VCRJ-THIN* RAMONA VIRI-THIN* R AR ML-

ROBERT LIPTON BROOKLYN^ N. Y^
• ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2173
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