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Jdomu kai kada pažvelgti į ________
laikraštį, išėjusį prieš metus 
laiko, štai žiūriu į 19 11 m. No. 283 
gruodžio 3 dienos “Laisvę.“ --------
Pirmame puslapyj žinios buvo! 
visai kitokios, negu šių metų Į 
gruodžio 3 dieną, štai, kai ku
rios jų :

“Vokiečiai suėmė 3 angltr----------------
generolus ir 9,000 kareiviu Li-il^ — • • A •ikancyzai ir Ameri

kiečiai Persigrūmė 
Skersai Tonisijos

SOVIETAS PRALAUŽĖ WAC1IS LINIJAS R2EVO SRITYJE
“Berlynas paskelbė, kad vo

kiečiai ‘dauža Maskvos apsi
gynimo linijas ir giliai isikirtę 
į jas.”

Maskva pripažino, kad ne
toli jos yra vokiečių armijos.

'fame pačiame “Laisvės” 
numery.) Krisluose rašiau:

“Ties Maskva, tiesa, dar vis 
nepadarytas pers ilaužimas, 
miestui tebegrūmoja pavojus, 
bet žinios skelbia, kad raudon
armiečiai ir ten jau sustiprino 
savo jėgas ir rodo iniciaty
vos . . .”

Amerikiečiai ir Anglai Pra
kirto Ašies Linijas

Vienintėlės geros žinios (pe
reitais metais šituo laiku) bu
vo iš Rostovo fronto, — iš Ros
tovo, iš kur vokiečiai buvo iš
grūsti lapkričio 29 dieną. Ki
tur visur padėtis atrodė ūka
nota, net šiurpi.

Tačiau mes ii- tuomet nepa- 
metėme vilties. Mes buvome 
giliai įsitikinę, kad Maskvos 
vokiečiai neužims, kad jie ten 
bus sutriuškinti.

Na, ir už keletos dienų po 
to prasidėjo vokiečių bėgimas 
atgal Maskvos fronte.

šiandien, po metų laiko, pu
čia nauji vėjai. Libijoj naciai 
baigiami mušti. Tunisijoj — 
jie apsupti ir naikinami. Gal

šiaur. Afrika, gruod. 2. 
— Anglai ir amerikiečiai, 
gilindami savo įvarytą kylį 
tarp Bizertės ir Tuniso, 
šiaurinėje Tunisijoje, pra
kirto dar kai kurias vokie
čių ir italų apsigynimo li
nijas.

Amerikos ir Anglijos or
laiviai per ištisas 24-rias va- 

j landas, be paliovos, pleški
no svarbiuosius fašistų 
punktus Bizertėj, Tunise ir 
kitur.

Prancūzai šturmavo ir 
i užėmė miestą Pont du Pahs, 
! apie 40 mylių toliau į pie
tus, arti geležinkelio einan
čio iš Tuniso į viduriniai- 
pietinę Tunisiją.

Prancūzai ir. amerikiečiai 
persigrūmė per pietiniai- 
vidurine Tunisiją iki jūros,

neužilgo visa Afrika bus lais- jarn Sfax ir Gabes miestų.
va nuo tų bestiją.

Italija braška. Laukiama 
ten tokio sanjudžio, kuris nu
suks galvą Mussoliniui, — tam 
barabanui, kuris temoka tik 
rėkti, tik didžiuotis, tik girtis 
ir kitus gązdinti.

Rytų fronte raudonarmie
čiai jau yra arti Latvijos ir 
Lietuvos sienų.

Stalingrado fronte vokiečiai 
apsupti ir naikinami, mušami, 
kaip pasiutę šunys.

Atsiminkime, Hitleris 
dojo apie 350,000 
Franci jai nugalėti. 
Stalingrado fronte

li au- 
kareivių 
šiandien 

apie tiek

Tokiu būdu jie perkirto fa
šistams pajūrio vieškelį tarp 
Tunisijos ir Libijos.

Atvyko didieji Amerikos 
tankai i ofensyvo mūšius 
šiaurinėje Tunisijoje. Ke
lionėje jam teko pravažiuot 
po 100 mylių per dieną.

Oro kautynėse talkinin
kai vis sumuša fašistus. Bet 
priešai gauna daugiau pa
stiprinimų. atsiunčiamų or
laiviais ir laivais.

Vokiečiai ant žemės at
kakliai ginasi ir nesitraukia 
atgal, kaip teigia vienas at-

pat vokiečių kareiviu yra ap-sakingas anglų karininkas; 
supti ir mušami Virš 100,000 Lj j kova ten būsianti dar 
įu ten jau nukauta tik per ko- , . ! . ... r .. i sunki anglam ir amerikie- kia ketunolika-penkiolika die- v.nn i ‘ ‘ ciams.nų . i

Bet tai ne viskas, žiema ar-j 
tė.ja, — ji kai kur Rytų fron-! 
te jau prasidėjo. O su žiema] 
vokiečiu padėtis darysis šiur-j 
pesnė, baisesnė, 
vokiečiams dar 
smūgi — gamtos smūgį!

Tatai reikš 
viena didelį

Vokiečiai Rėkia 
“Ši Žiema Dar 

Blogesne!”
Leningradskaja Pravda, — 

tokiu pavadinimu
Berlyno radijas dejavo, 

„„'Jj pavadinimu išeidinėja kad ši žiema Sovietų fronte 
Leningrado mieste dienraštis, dar aršesnė vokiečiams, ne- 
Jis išeidinėja kasdien, regulia-igu pernykščia: “Oras eina 
riai. Jis suteikia skaitytojui 
karo žinių, informacijų apie 
pasaulį. Jis duoda Stalingra
do gynėjams patarimų, pamo
kymų, kaip priešą mušti.

Jeigu jau kur nors dienraš
čio leidėjų padėtis yra sunki, 
tai ji sunki yra Stalingrade. 
O betgi, menu, to dienraščio 
redaktoriai ir zeceriai nesi
keistų vietomis su daugeliu 
Amerikos dienraščių redakto
rių ir spaustuvininkų!

vis blogyn ir šaltyn; keliai 
nuo sniego audrų pasidarė 
kain stiklas; vis sunkiau ir 
sunkiau pristatyt maisto.”

(Sovietu žinios iš fronto 
sako, kad jau randama su
šalusių vokiečių apkasuose, 
kuriuos raudonarmiečiai už
ima. Šią žiema naciai taip 
blogai aprengti, kaip ir pra
eitą žiemą.)

Darlanas pasiskelbė 
valstybės galva Fran- 
Afrikoje, kaip jis sa

Tunisijoj (šiaurės Afrikoj), 
matyt, karo eiga neina taip, 
kaip tūli optimistai manė’ei
sianti. Vokiečiai su italais yra 
gerai įsistiprinę Tunise ir Bi- 
zertoj. Vokiečiu oro jėgos ten 
didelės, — iš Sicilijos jiems la
bai arti daužyti mūsų kariuo
menės bazes ir susisiekimo 
priemones.

Sulėtėjo anglų ofensyvas ir 
Libijoje. Juo toliau į vakarus

Jau trečias francūzų sub- 
marinas, pabėgės nuo nacių 
iš Toulono, atplaukė i Ora- 
na. talkininkų uostų Šiaur. 
Afrikoj.

jie nuėjo nuo Egipto, tuo la
biau pasunkėjo jiems susisie
kimas, — karinių reikmenų 
pristatvmas kovotojams.

Tačiau Ašies padėtis Afri
koje yra kur kas keblesnėje 
padėtyje negu mūsų.

Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos dalinio stovykla “kur nors miške” Rytiniame 
Fronte. Gal šiuo metu jie yra aktuališkuose mūšiuose, sunku pasakyti.
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Sovietai Žygiuoja Vis
Pirmyn; Nukovė dar 

6,000 Prieši|
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 1. — Jungtinių^ Valstijų lai

vyno departmento pranešimas 207:
RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė šitokias savo 

veiksmų pasekmes prieš japonus tose srityse:
Vienas priešų naikintuvas nuskandintas.
Vienas
Vienas
Vienas
Vienas
Vienas

tas ir, turbūt, nuskandintas.
Vienas prekinis laivas, 6,000 tonų, sužalotas.
Laivyno departmentas dar jokiame pirmesniame sa

vo pranešime nebuvo minėjęs šių veiksmų.
(Tąsa 5 puslapyj)

žibalinis laivas, 9,000 tonų, nuskandintas.
prekinis laivas, 8,000 tonų, nuskandintas.
prekinis laivas, 6,300 tonų, nuskandintas.
prekinis laivas, 2,000 tonų, nuskandintas.
prekinis laivas, 12,000 tonų, sunkiai sužalo-

Amer. Submarinai Nuskandino
Dar 5-kis Japonų Laivus

H---------------------------------------------------------------

' Sovietų Kariai 
Pramušė Nacių 

Rževo Linijas
Maskva, gruod. 2. — So- 

! vietų kariuomenė, kad ir 
netaip greitai, bet vis gru
miasi pirmyn Stalingrado ir 
R.ževo - Toropecp frontuose, 
ir per dieną užmušė dau
giau kaip 7,000 fašistų ka- 

■ riu, užimdama dar kelias 
: apgyventas vietas, kaip 
į praneša United Press, ame- 
! rikiečių žinių agentūra.

Raudonarmiečiai prasi- 
! laužė per kelis ratus vokie-

Francūzų Valdinė Tary
ba Šiaurių Afrikoj

jo sektoriuose atmetė hitle- įrengimus, 
rininkus dar 2 iki 5 mylių 1 
atgal.

Sovietų kovotojai nugali; Amerikiečiai ir australai 
stiprėjančius vokiečių pasi-1 apsupo japonus Bunoj ir 
priešinimus ir vis nažygiuo-! Gonoj, Naujojoj Guinejoj, 
ia pirmyn centraliniame ir visomis pusėmis apart jū- 

:į vakarus nuo Maskvos, ir Stalingrado frontuose. [ros.

fį----- «------ ii j ..v------- čių apsigynimo linijų už 16
ravojinga Vokiečiams mylių į vakarus nuo Rže-

Padėtis Rževe
London. — Francūzų ad

mirolas Jean Fr. Darlan į- 
steigė tarybą, su kuria tar
sis politiniais ' klausimais 
Francūzų šiaurinėje ir Va
karinėje Afrikoje. Vichy 
Franci j os galva maršalas 
Petain yra nacių kalinys; 
todėl 
kaip 
cūzų 
kė.

(Pagal susitarimą su 
vyriausiu amerikiečių ko- 
mandierium gen. Eisenho- 
weriu, Darlanui buvo pri
pažinta vyriausia politinė 
galia Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje.)

Darlanas tarėsi su gene
rolu Nogues ir P. Boisso- 
nu, francūzais general-gu- 
bernatoriais Morokkoj ir 
Francūzų Vakarinėj Afri
koj. Teigiama, kad jie pla
navo sudaryt 300,000 fran
cūzų armija kovot išvien 
su amerikiečiais ir analais 
prieš fašistų Ašį. Darlano 
vvriausvbė, sakoma, prašys 
tai armijai ginklų iš Jung
tinių Valstijų.

irt

my- 
nuo 
ten

vo, kuris stovi už 130 mylių 

j atakuoją hitlerininkus už-
Maskva. — 'Raudonoji į nugarėm Vokiečiai stengia- 

žvaigždė rašė, jog Hitleris 
įspėjo savo komandierius 
centraliniame fronte, kad 
jeigu jie prarastų Rževą, 
tai būtų nuostolis lygus 
“pusės Berlyno praradi
mui.” (Vakar radijas ryšium 
su tuom minėjo Velikije 
Lūki vietoj Riževo.)

Nacių garnizonui Rževe 
įsakyta laikytis iki pasku
tinio kario, kad palengvint 
vokiečiam ištraukt apsuptą 
šioje srityje jų kariuomenę.

Raudonarmiečiai perkirto 
vokiečiam geležinkelį einan
tį iš Rževo i pietus, i Viaz- 
mą. O tas geležinkelis buvo 
svarbiausia reikmenų pri
statymo linija naciams.

MEKSIKA PRIPAŽINO DE 
GAULLE VALDŽIĄ

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė suteikė diplo
matini pripažinimą Tauti
niam Francūzų Komitetui, 
v a 1 d i n e i Kovo i ančių jų 
Francūzų organizacijai, ku
rios vvriausias vadas yra 
generolas Charles de Gaul
le.

si pasitraukt atgal per dar 
liekamus jų rankose siau
rus “koridorius.”

Ta pati žinių agentūra 
skelbia, kad sovietinė ka
riuomenė apėjo ar paėmė 
Velikije Lūki, svarbųjį ge
ležinkelių centrą, 275 
lios į šiaurių vakarus 
Maskvos, ir sunaikino 
1,700 kariuomenės priešų.

Į vakarus nuo Stalingra
do raudonarmiečiai, ata
kuodami iš šiaurių ir pietų, 
vis siaurina tų “replių” žio
tis. kad nėr jas negalėtų 
pabėgt hitlerininkai iš Sta
lingrado apskričio.

Kitaip nepajėgdami pri
statyt maisto ir amunicijos 
saviškiams šiame apskrity
je, naciai dideliais transpor
to orlaiviais p-abena reikme
nis tiems hitlerininkams.

Sovietiniai kovotojai nu
šovė žemyn 50 iš tų orlai
vių.

Japonam pavyko iškelt 
daugiau savo kariuomenės 
j Būną, Nąuj. Gu i nėjo j.

Amerikiečių lakūnai f ak
linai kasdien atakuoja ja
ponus Burmoje.

V

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 2. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas:
Sovietų kariuomenė antradienį Stalingrado srityje 

ir centraliniame fronte, nugalėdama hitlerininkų pasi
priešinimus, ir toliau vedė ofensyvus tomis pačiomis 
kryptimis ir užėmė dar kelias apgyventas vietas. Pir
madienį mūsų lėktuvai sunaikino 50 priešų trimotori- 
nių transporto orlaivių.

Pirmadienį Sovietų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino iki 20 priešų tankų ir daugiau kaip 300 tro- 
kų su kariais ir reikmenimis; nutildė 15 baterijų ka- 
nuolių ir penkias baterijas mortirų, susprogdino tris 
amunicijos sandėlius, sudaužė du geležinkelio trauki
nius ir išvaikė, dalinai sunaikinant, pulką priešų pėsti
ninkų.

Stalingrado fabrikų vietovėje Sovietų kariuomenė at
mušė atakas Nedidelių grupių priešų ir per dieną atė
mė iš jų eilę pastatų ir aptvirtintų punktų. Tapo už
mušta iki 300 priešų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado Sovietų kariuomenė 
vedė ofensyvius mūšius lytinėse Dono upės pakrantė
se. Priešai atkakliai priešinasi ir stengiasi sustabdyt 
sovietinės kariuomenės žygiavimą pirmyn. Bet Sovie
tų kovotojai, sulaužydami priešų apsigynimus, vis žy
giavo pirmyn. Raudonarmiečiai iš dalinio “X” ties vie
na aptvirtinta vieta pagrobė 40 sužalotų vokiečių tan- 

(Tąsa 5 puslapyje)

Nauji Sovietų Laimėji- Talkininkai Galėsią 
mai Stalingrado Srity Naudot Dakarą
Maskva, gruod. 2. — So-' London, gruod. 2.— Pra- 

vietinis vidudienio praneši-j n e š a ma, kad Vakarinės 
mas sakė, kad. raudonar- Francūzų Afrikos general-* 
miečiai užėmė.vieną aptvir- gubernatorius leidžia ame- 
tintą kalvą. į pietus nuo . Skiečiams ir anglams nau- 
Stalingrado ir kai kuriuose Dakaro uosta ir kitus 
• 1 J • 1 1 1 * 1 1

"LAISVES" VAJUS
Šį sykį drg. A. Stripeika pasirodė puikiai! Jis pra

lenkė drauges Svinkūnienę ir Meisonienę, taipgi ir phi- 
ladelphiečius, prisiųsdamas 7 naujus skaitytojus ir 
pluoštą atnaujinimų; bet dar vis nepralenkė drg. Žu
kauskienės.

M. Sivnkūnienė ir M. Meisonienė prisiuntė naują 
prenumeratą ir daugelį atnaujinimų; manome, kad ne
užilgo gausime daugiau gerų žinių nuo šių gerai besi
darbuojančių draugių.

J. Bimba ir J. MataČiūnas taip pat gražiai kyla punk
tais; drg. J. Bimba prisiuntė porą atnaujinimų.

Į vajų įstojo F. Wilkas, Wilmerding, Pa., ir A. Gu- 
dzin, Schenectady, N. Y., prisiųsdami atnaujinimų^

Šiuomi norime pabrėžti, kad kaip pirmiau buvo mi
nėta, “L.” darbininkai oficialiai neįstoja į vajų; todėl 
jų pavardes dabar atskirai pažymime. Jie į dovanų 
gavimą neįsiskaito.

Nepamirškime, kad vajus prailgintas iki 5 d. sausio. 
Todėl laukiame daugiau naujų skaitytojų!

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

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Churchillo Kalba
Ministerių pirmininkas Churchillas, 

kalbėdamas pereitą sekmadienį, nepra
našavo tuoj autinių, didelių pergalių, 
lengvai pasiekiamų pergalių. Jis pabrie- 
žė, pakartodamas, jog ateitis prieš Jung
tines Tautas yra šviesesnė, kaip buvo se
niau, tačiau dar teks padėti daug jėgų, 
iki hitlerizmas bus sunaikintas.

Churchillas pagrąsino Italijai. Jis įspė
jo to krašto žmones, ragindamas nu
versti Mussolinį ir jo kliką ir siektis 
taikos. Nes jei jie to nepadarys, tai jų 
kraštas bus puolamas, miestai griauna
mi, Italija verčiama į pelenus. Viena, 
todėl, Italijos žmonėms išeitis pasilieka: 
nuversti Mussolinį ir jo kliką. Teisingai 
Churchillas pabrėžė, kad Italijos įtrau
kimas į šį karą niekuo nėra pateisina
mas. Į karą Italiją įtraukė Mussolinis, 
įtraukė kaip tik tuo metu, kada Fran- 
cija buvo baigiama smaugti, kada Angli
ja buvo silpniausioj padėtyj. Mussolinis, 
taigi, pasirįžo durti Franci j ai nugaron, 
durti nugaron Anglijos žmonėms, kurie 
su Italija visuomet norėjo gražiai ir tai
koje gyventi. Mussolinis tikėjosi tuomi 
“laimėti karą,” būti “dideliu vyru,” bet 
jam tas skaudžiai nepavyko. Churchillo 
lūpomis:

“šiandien jo (Mussolinio) imperija su
byrėjo. Mes turime paėmę nelaisvėn 
virš 100 italų generolų, arti 300,000 italų 
karių. Skausmai spaudžia gražiąją Ita
lijos žemę.”

Tai tiesa. Skausmai — baisūs! Iš vie
nos pusės ją spaudžia bendri karo skau
smai, — visko trūksta, miestai naikina
mi anglų bomberių, žmonės žūsta karo 
fronte; iš kitos pusės — naciški gešta- 
pininkai smaugia Italijos liaudį; Hitle
ris pasimojo neprileisti italams laisvai, 
savystoviai protaut, ką nors daryti, kam 
jis, Hitleris, nepritaria!

Dėl Tarybų Sąjungos pradėtojo ofen- 
syvo prieš vokiečius, Churchillas pareiš
kė:

“Visas pasaulis stebisi ta didžiąja jė
ga, kurią Rusija (Tarybų Sąjunga) galė
jo išlaikyti ir paleisti veiklom Nenugali
mas Stalingrado gynimas atatinka ko
manduojančiai militarinei Stalino vado-, 
vybei.”

Ir ta proga Churchillas iškėlė aikštėn 
tą faktą: kai jis lankėsi Maskvoje ir ta
rėsi su Stalinu, tai jau tuomet jiedu ži
nojo, kad Amerika ir Anglija pradės 
ofensyvą Šiaurės Afrikoje, o Raudonoji 
Armija apie tą patį laiką pradės ofensy
vą ten, kur šiandien pradeda. Stalinas, 
nurodo Churchillas, paėmęs paišelį, nu
brėžė ant žemėlapio vietas, kuriose ofen- 
syvas bus pradėtas.

Šis faktas yra labai svarbus. Jis paro
do, jog tarp Jungtinių Tautų yra pla
nas, pagal kurį daromos karinės opera
cijos. Na, ir jeigu tasai planas, kuris bu
vo padarytas rugpjūčio mėnesį, išeis 
puikiai, tai vėliau bus dar planingiau 
viskas pravedama.

1943 metai, pasak Churchillo, bus sun
kūs metai. Nes tais metais, matyt, Jung
tinės Tautos ne juokais yra pasimojusios 
sunaikinti hitlerizmą Europoje.

Nenugalima Tvirtuma
“Maskva buvo, yra ir bus nenugalima 

tvirtuma,” aną dieną pareiškė Maskvos 
komunistinio komiteto sekretorius, 
Aleksandras Ščerbakovas. Jis tą pasakė 
kalbėdamas Komunistų Partijos veikė
jams, susirinkusiems į mitingą lapkričio

Jei Ščerbakovas tuos žodžius būtų pa
sakęs 1941 m. lapkričio 21 d., tai, be abe
jo, ne visi žmonės būtų jais tikėję. Neš 
pereitų metų lapkričio 21 dieną Maskva 
išgyveno didžiausius pavojus. Ji buvo 
apsupama. Ji buvo puolama iš oro. Dau-

gelis žmonių tuomet manė, kad Maskva 
neatsilaikys prieš ^puolančiųjų nacių ga- 
lybę.

Bet paminėtieji Ščerbakovo žodžiai, 
pasakyti šiemet, be abejo, kiekvieną įti
kins, kad jie šimtu nuošimčių teisingi: 
Maskva neįveikiama. Maskva — tvirtu
ma, kurios baisiausias priešas negali nu
galėti. Maskva tokia ir pasiliks!

Bet, sako korespondentas, aprašęs pa
minėtąją Ščerbakovo kalbą, Maskvai už
dedamos specialės pareigos. Kalbėtojas 
šitaip dėstė:

“šiandien Komunistų Partija Maskvo
je privalo kreipti visas savo pastangas 
linkui realizavimo didžiųjų uždavinių, 
kuriuos Stalinas nurodė savo kalboje 
lapkričio 6 d. — padėti sunaikinti Hit
lerio valstybę ir jos įkvėpėjus, sunaikin
ti Hitlerio kariuomenę ir josios vadus, 
sunaikinti neapkenčiamą naująją Hitle
rio santvarką Europoje ir nubausti jo
sios kūrėjus.”

Šitie tai uždaviniai, stovį prieš Mas
kvos komunistus, prieš Maskvos visus 
gyventojus ir, žinoma, prieš visų tary
binių respublikų komunistus ir liaudį.

Stalingrado ir Kalinino (arba Velikije 
Lūki) frontuose pradėtieji didžiuliai 
ofensyvai rodo, jog Raudonoji Armija 
yra pasimojusi suvaidinti didelius žygius 
ir išpildyti Stalino nužymėtus įsakymus. 
O liaudis, likusieji užfrontyj, padvigu
binta energija dirba, stiprina kovotojus, 
naikinančius įsiveržėlius, naciškuosius 
okupantus!

Italijoje Neramu
Vis daugiau ir daugiau žinių pasie

kia pasaulį apie neramumus Italijoje. 
Šiomis dienomis mūsų valstybės sekre
torius Mr. Hull pripažino, kad Italijoj bet 
kada gali įvykti sukilimų ir perversmas. 
Pereitą sekmadienį Churchillas, kalbėda
mas į pasaulį, pakartodamas pabriežė, 
jog Italija dabar susilauks didesnių iš 
oro puolimų. Jeigu Italijos žmonėms ne
patinka tie puolimai, tai jie privalo nu
versti Mussolinį ir jo fašistinę kliką ir 
padaryti su Jungtinėmis Tautomis taiką.

Kai kurie stebėtojai mano, jog Mus
solinio režimas Italijoje negalės išsilai
kyti ilgiau, kaip mėnesį-kitą, — jei 
Jungtinėms Tautoms pavyks karo fron
tuose priešą mušti.

Kad Italijoje neramu — niekas negin
čys. Privalome atsiminti, jog prieš arti 
metus laiko spaudoje buvo paskelbta, 
kad yra sudarytas tam tikras komite
tas, aplink kurį susigrupuos judėjimas 
Italijos fašizmui nuversti. Vadinasi, su
kilimo Italijoje tikėtasi jau daug anks
čiau.

Tačiau, santiky su tuo viskuo kyla 
klausimas: Kas bus po Mussolinio? Ar 
Jungtinės Tautos pripažins bet kokią 
valdžią, ar jos reikalaus, kad Italijoje 
būtų atsteigta tikroji demokratinė san
tvarka ?

Pažangesnieji radijo komentatoriai ir 
laikraščių bendradarbiai (kolumnistai) 
bijosi, kad Jungtinės Tautos gali pasi
tenkinti tik Mussolinio nuvertimu ir jo 
vieton pastatymu karaliaus, bei kokio 
generolo — Badoglio, Grazianio ar ko
kio kito. Jeigu taip būtų, tai reikštų 
smūgį toms visoms anti-fašistinėms jė
goms, kurios iš tikrųjų veda kovą prieš 
fašizmą, kurios vedė ir tebeveda kovą 
prieš karą.

Reikia atsiminti, kad daugelis tų pa
čių niekšų fašistų, kurie iki šiol taip 
karštai rėmė Mussolinį ir Hitlerį, da
bar, pamatę Jungt. Tautų jėgą ir veiks
mus frontuose, pamatę, jog fašizmas ir 
nacizmas žlugs, gali greit persimesti į 
Jungtinių Tautų pusę. Jie gali net saky
tis, kad fašizmas jiems nepatinkąs, kad 
Hitlerio jie nekenčiu. Geriausį tam pa
vyzdį turime iš Darlano “žygio”, — to 
paties Darlano, kuris vakar buvo hitle
rininkas, o šiandien atsistojo Jungtinių 
Tautų pusėje ir, sakoma, re- 
miąs jas Šiaurės Afrikoje. Darla
no pripažinimas Šiaurės Af
rikos “bosu” sukėlė didelių protestų ir 
nepasitenkinimų Franci jos liaudyje, — 
ypačiai Kovojančiuose Prancūzuose. Ga
lima įsivaizduoti, kokis nepasitenkini
mas kiltų Italijos liaudyje, jei ryt ar po 
ryt Mussolinis būtų nuverstas, ir kara
liui Emanueliui būtų suteiktos visos tei
sės valdžiai sudaryti. Nes visi žmonės 
žino, kad Mussolinis nebūtų patapęs dik
tatoriumi, jis nebūtų taip ilgai išsilaikęs 
valdžios kėdėj e, jei karalius nebūtų jo 
rėmęs.

Kaip ten bebūtų, neužilgo tenka laukti 
Italijoje išsiveržiant politinio Vezuvi

jaus, kuris gali daug prisidėti prie fašis
tinės Ašies sulaužymo.
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f a š i s ta i iš “Ke- 
“ Naujienų”, “Vie- 
nervuojasi, pyks- 

1 o j o j a mus iš

Apie “Vertimąsi” Rago
žium.” “Socialistų” Ideolo

ginė Anatomija. Gaidžio
Gaida.

Šiandien mes, kurie laikė* 
mės su Sovietų Sąjunga, 
kurie laikėmės iš pat karto 
ir tebesilaikome marksisti
nės idelogijos, jaučiamės 
gerai, mes patenkinti,. nes 
ta tiesa, kurią mes skelbė
me, prasilaužė į pasaulinę 
šviesą. Lietuviai socialfašis- 
tai ir 
leivio,” 
nybės” 
ta ir
piktumo, nes gyvenimas jau 
parodė, kaip jie klaidingi. 
Sovietų Sąjungoj, kurioj 
vadovauja komunistinė ide
ologija, per 25 metus iškilo 
kultūra, industrija ant tiek, 
kas kitose šalyse ėmė 100 
metų. Šios ideologijos šalis, 
Sovietų Sąjunga, ne tik kad 
vaidina vyriausią rolę šio 
karo dramoj, bet ji bus ir 
pagrindu būsimai taikai.

Šios šalies žmonės ir vy
riausybės žymiausi vadai tą 
tiesą jau pripažino, o vė
liaus ji dar plačiau bus pri
pažinta. Tai pasakė prezi
dentas Rooseveltas, vice
prezidentas Wallace, o pla
čiau šią tiesą aiškina Wen
dell L. Willkie. Toronte, 
Kanadoj, Willkie sakė:

“Panaikinimas rasinio iš- 
imtinumo, tautų lygybė ir 
neliečiamybė jų teritorijos; 
išlaisvinimas pavergtų tau
tų ir atsteigimas jų valsty
binių teisių; teisė kiekvie
nai tautai sutvarkyti savo 
reikalus kaip ji nori; eko
nominė parama tautom, ku
rios nukentėjo ir pagalba 
joms pasiekti materialio 
gerbūvio; atsteigimas de
mokratinių laisvių, sunaiki
nimas hitlerinio režimo.”

Žinoma, ne Willkie yra 
šių žodžių, šios programos 
autorium. Jų autorium yra 
J. Stalinas. Kas čia pasaky
ta, yra pažangiųjų žmonių, 
komunistais vadi namų, 
skelbta ir siūlyta per eilę 
metų. Tai mūsų ideologija 
— tautų ir rasių lygybė, 
tautinis apsisprendimas. 
Kas viršuj pasakyta, yra 
šio karo tikslas ir taikai 
pagrindas. Už tai dabar 
kalba Willkie ir visos Jung
tinės Tautos. Bet šiuos žo
džius negali sugrumuliuoti 
lietuviški svirpliai iš “Nau-> 
jienų,” “Vienybės.” Juo So
vietų Sąjungos įtaka didė
ja, juo aiškiau gyvenimas 
įrodo, kaip,tų žmonių nusi
statymas buvo ir yra klai
dingas link Sovietų Sąjun

gos ir komunistų,—tuo jie 
daugiau turi meluoti ir im
tis pigių šmeižimo priemo
nių. ’ .

Bet ar toki žmonės su
pras politiką, idealą, kurie 
yra redaktoriais tik dėl 
menko biznelio. Dėl juoko, 
imkime Juozo Tysliavos 
vieną kvailą primetimą, ku
rį jie visi (social-fašistai ir 
fašistai) naudoja. “Vieny
bėje” jis rašo:

“Kas šiandien gali suskai
tyti, kiek kartų komunistai 
yra vertęsi ragožium?” Jis 
dar priduria, kad tai “pri
klauso nuo to, kaip jiems 
įsakoma iš Maskvos.” Bet 
kaip šis žmogus dabar iš- 
siteisys, kuomet ir Willkie 
kalba Maskvos tonu?

Žmogus fašizmo apsėstas 
nemoka protauti. Jis yra 
daugiau mašina, kaip kad 
laikrodis, sykį užsuktas, tai 
taip ir skambina — tuo pa
čiu balsu ir nustatytu lai
ku. Jis kaltina Bimbą, Mi- 
zarą, Prūseiką, Andrulį,, 
girdi, žiūrėkite, vakar jūsų 
politika buvo prieš Willkie, 
prieš Rooseveltą, prieš 
Amerikos karo pasiruoši
mą, o šiandien jūs už. Jam 
išrodo, kad Bimba, Mizara 
visuomet politiniai “verčia
si ragožium,” kuomet jie 
pakeičia vienu bei kitu 
klausimu nusistatymą. Mat, 
fašistinėj Italijoj net iška
bos, posteriai išdėta su už
rašais: “H Duče ha sempre 
ragione (Mussolinis visuo
met teisingas)”. Tai kaip 
galima tikėtis, kad lietuviš
ki , fašistai—- mokės - -kitaip 
protauti. Jie automatai.

Politika nėra amžinas da
lykas, bet lankstus, keičia
mas. Žrąonės, kurie nėra 
fašizmo liga užkrėsti, kurie 
turi intelektualio sugabumo 
realiai žiūrėti į pasaulio ei
gą, įvykius, greitai keičia 
ir politiką. Politiniai akli 
Tysliavos negi supras tuos 
pasikeitimus. Šaky sime, 
tam, kas turi galvą, o ne 
kopūstą ant pečių, tai gali 
būt vakar dienos viena po
litika, o šiandien jau kita. 
Kuomet ėjo derybos Muni- 
che — buvo viena politika; 
Sovietų su Hitleriu “taika” 
— antra politika; Sovietų - 
Hitlerio karas — trečia po
litika; Japonijos ir Ameri
kos karas — ketvirta poli
tika; Anglijos - Sovietų - 
Amerikos sutartis —: penk
ta politika, ir t.t.

Vakar, kuomet buvo kita 
padėtis, Rooseveltas, Wall
ace, Willkie ir kiti mūsų ša
lies vadai kalbėjo prieš So
vietų Sąjungą, o šiandien

Vaikai
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i Vaikų Pienas
400 Vienetų Vitamino D kiekvienoje kvortoje!

Greičiau suvirškinamas!
Smetona kiekviename gurkšnyje!

Maistingumas kiekviename gurkšnyje!
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I BORDEN’S HOMOGENIZED MILK
400 UNITS VITAMIN D IN EVERY QUART I 
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jie kalba už. Matote, kiek 
pasaulinių įvykių, tiek poli
tikų. Sulyg dienos įvykiais, 
kaip ir kur pasaulis, vals
tybės eina, taip nustatoma 
valstybių, vadų ir partijų 
politika. Ir kas kaltas, kad 
fašistas arba politiniai ig- 
norantas redaktorius to ne
gali suprasti. Komunistai, 
visuomet stovėdami didžiu
mos žmonių gerovės sargy
boj, permato tuos įvykius 
dar greičiau ir savo politi
ką sulig tuo nustato. Už 
tai jiems priklauso kredi
tas.

Pažangūs lietuviai taip 
pat sugebi padaryti pakei
timus savo nusistatymo, 
kuomet padėtis pasikeičia. 
Tačiaus nei Bimba, nei Mi- 
zara niekuomet nesivertė 
ragožium nuo savo princir 
pų, nuo tiesos, kuri reiškia 
didžiumai žmonių gerovę, 
laisvę Lietuvoj ir kituose 
kraštuose. Kuomet Roose- 
velto, Willkie ir kitų mūsų 
šalies vadų politika yra di
džiumos žmonių naudai, tai 
ją reikia remti. Tysliavos 
ir kiti fašistai to negali su-
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“Laisvės” Vajus Pratęstas
Vajininkų reikalavimu “Laisvės” Bendrovės di- 

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
7

Man išrodo, kad dar dau
giau mentaliniai nubankrū- 
tavusi Amerikos lietuviuose 
fašistinė grupė, tai save 
v a d i n anti “socialistais.” 
Mes juos vadiname “socia
listais” tik kableliuose, nes 
socialistinių principų bei 
idėjų pas juos nėra. Jie va
dina save “socialistais,” bet 
jų visa veikla ir kova nu
kreipta prieš socializmą.

Šių “socialistų” anatomi
ja labai keista. Chicago j 
yra žmogus — jis yra re
daktorius ir bosas vieno 
laikraščio. Jis mano, jog jis 
yra “mokytas.” Šis “socia
listas” visuomet taria “aš,” 
žodį “mes” jis nepripažįsta. 
Tos grupės “chorelyj” tas 
Chicagos žmogutis yra pir
mas ir sprendžiamas balsas. 
Bostone yra kitas žmogus, 
kuris gali, kaip lietuviai 
kaimiečiai sako, tik “patu- 
ravot.”

Šie du žmonės yra visas 
lietuvių “socializmas.” Jie 
abudu redaktoriai ir laik
raščių savininkai. Kiti, dar 
pasilikę, kaip kad Brookly- 
no Buivydas, organizuotos 
vadovybės negali sudaryti. 

, Tarpe jų nėra nei vieno as
mens, kuris galėtų, išmany
tų sudaryti bent kokį pasi
priešinimą prieš tuos du 
social - fašistus. Šie jų se
kėjai yra tik įrankiai. Kaip 
Mussolini Italijoj, taip šie 
du žmonės, tarpe tos gru
pės, “visuomet yra teisin
gi.”

Ir ve, kaip jie atsirado. 
Prieš 25 metus įvyko di-

džioji Spalių Revoliucija, 
kuri davė pasauliui Sovie
tų Sąjungą. Šis Chicagos 
žmogus, kaip ir kiti tų lai
kų renegatai, manydamas, 
kad jo draugai neapšviesti, 
užgiedojo gaidžio, balsu, 
kad reikia sugriauti Sovie
tų Sąjungą, (laidžių giedo
ti nereikią mokslo, nerei
kia jokio protavimo, nes vi
suomet ta pati gaida ir ta 
pati giesmė. Ir šis Chicagos 
gaidukas giedojo per 25 
metus ir dabar tebegieda, 
kad sugriauti Sovietų Są
jungą, tačiaus Sovietų Są
junga ne tik kad nesugriu
vo, bet priešingai. Sovietų 
Sąjunga išaugo, sukultūrė- 
jo, sustiprėjo, o tas Chica
gos gaidukas ir pasiliko tuo 
pačiu giedančiu gaiduku.

Tai taip galima išaiškin
ti' dabartinių lietuvių “so
cialistų” politiką. Jiems ne
reikia ją niekuomet mainy
ti nei keisti —ji jiems kaip 
ir prigimtis. Tamsi davat
kėlė irgi savo “politiką” 
niekuomet nekeičia, nes jos 
maldos, poteriai visuomet 
tie patys. Šių žmonių poli
tika prieš Sovietus nustaty
ta prieš 25 metus, kuomet 
atsirado social - fašistai. Ir 
ši gaidinė politika, veikiau
sia, nesikeis, nes gaidžio to
kia prigimtis, bet ji taip 
sau išnyks.

Iš tokių fanatikų negali
ma tikėtis, kad • jie kada 
nors sugebėtų visuomenės 
klausimus, politiką nagri
nėti ir sulyg faktais, sulyg 
moksliniu tų faktų analiza
vimu nustatyti savo politi
ką. Jie tik plepa, užkabinė
ja asmenis, apjuodina orga
nizacijas, nes toks jų ama
tas.

Sodietis. i

So. Boston, Mass
Iš Literatūros Draugijos 

2-tros Kuopos
Lapkričio 27 d. atsibuvo re

gu Haris Liet. Darb. Lit. Drau
gijos 2-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas, šiame susirinki
me nariai jau gavo naują šių 
metų draugijos išleistą knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.” Tai laiku gavom šią 
knygą. Kada žiema artinasi, 
tai galėsim skaityti ir vėliau 
džiaugtis, ką sužinojom iš 
knygos. So. bostoniečiai aldie- 
čiai lyg ir džiaugiamės kuopos 
pakilimu ir visu veikimu. Kuo
pa pilnai užsimokėjusių narių 
turi 80. Kadangi lapkr. 29 d. 
įvyko 7-to Apskričio konf., 
kuopą konferencijoje atstova
vo net 8 delegatai, 5 vyrai ir 3 
moterys. D. J. delegatas rezig
navo, nes dirbti turėjo, tai jo 
vietoje kitas išrinkta. Taip ir

(Tąsa 5-tam pusi.)



įjo prie pergalių, kurias mu- orlaiviui

♦Už Nekaltųjų Kraują

‘ kitur, I stžBb užsidėjęs jį

Rusai sako, kad varto ji-

aukščiau už kitus kraštus.
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ORAS IR ŪPAS

antinis 
iki 180

išra- 
kita

Vadinamas 
gas lekia 165 
per valandą.

Rusvų kiaušinių lukštai 
yra bendrai stipresni už 
grynai baltų.

Pritrūkus stiklo Anglijoj, 
yra pradedama plačiai var- 
tot moliniai puodukai alui 
gerti.

pavidalus tokių mažyčių 
dalykėlių, kurių negalima 
įžiūrėti per jokius kitus 
mikroskopus.

RAC (radijo) laboratori
jos išrastas t__________

žmonės turi ly-1 
ir veiklia vaiz- 1 v

Daugelyje kalnų yra dvie
jų ir trijų šimtų metų me
džių, turinčių tik vieną pė
dą aukščio iš viso. Tai va
dinami nykštukai medžiai.

Raudonosios Armijos šauliai Kaukazo fronte kovoja prieš neprietelius nacius. Ten 
jau sniegas apdengė žemelę.

toks žaizdos apsikrėtimas 
kad žaizda 100,000 KARTŲ DIDINĄS 

MIKROSKOPAS

kalbomis tvirtų iu 
ukrainiečių, juod- 

gruzinu ir 
neatlaidžių

Išradimai pritaikyti šiam 
toliau, sakoma, 

daug prisidėsią prie visų /

v

- ligonvežimių yra nu
senę lėktuvai. Sužeistieji

vojama nugalėjimui vėjo, 
kuri sudaro pats automobi- 
lio bėgimas.

vana- ■ v a i z d u otę, persistatymą 
mylių mintyje tokių dalykų, kokių 

| dar nėra, bet kokie galėtų 
I būti. Visi kalbėtojai pripa- 

ant, žino, jog mechaniškiems iš-

įpiesejams
Penki iš kiekvienų šešių tams.

galionų gazolino automobi-Į Ne visi
lyje važiuojančiame 75 myUgiai gyvą
lias per valandą yra išeik-; duotę, bet kiekvienas gali

SOVIETŲ KOMANDOS 
PATVARKYMAS

“Išmušė valanda griežto, 
teisingo atsiskaitymo su 
šlykščiuoju priešu, su vo-

Jungtinių Valstijų karui j Amerikos Mechanikų In-įsų laivynas ir armija jau 
ir kariniams darbams 1943 žininrin DmnaiinQ Qiiciirin-! Inimpin Pnmininmn Vnndp- 
m. reikės 30 
niu. c

žinierių Draugijos susirin- laimėjo Ramiajame Vande- 
milionų žmo- kimas New Yorke praeitą 

pirmadienį svarstė reikalin
gumą išradėjams turėti 

vaizdu otę, persistatymą

Ketvirtad., Gruodžio š; 1942 Jrelias Puslapis

Sovietų Karinė Medicina—Sužeistųjų Gelbėjimas

darbas

medici-

Amerikiečių žurnalas 
Time skaičiuoja, kad šiame 
kare buvę sužeista jau 
apie 3,000,000 sovietinių ko
votojų, ir sako:

“Tai didžiausias 
iš visų, kokie teko 
rio krašto karinei
nai dabartiniame kare. Apie i 
70 nuošimčių sužeistųjų —; 
arba žymiai daugiau negu 
2,000,000 — buvo sugydyti 
ir vieni sugrįžo į karo fron- j 
ta, o kiti i nekarines armi-. 
jos pareigas, kaip sako ru-! 
sai. ;

plataus karinės rusų medi
cinos raporto, kurį paskel
bė (amerikiečių) Karinės 
Rusijai Pagalbos organiza
cija; o per ją iki šiol buvo 
supirkta medikalių Rusijai 
reikmenų už keturis milio- 
nus dolerių.

Rusai taip pat tvirtina, 
jog iš kiekvienų dviejų šim
tų sužeistųjų karių tiktai po 
tris karius temirė. Jeigu tai 
tiesa, tad čia turėtume dar 
negirdėtą iki šiol rekordą, 
viršijantį net rekordą Jung
tinių Valstijų karinių chi
rurgų, kurie išgelbėjo po 
i96 iš kiekvieno šimto su
žeistų mūsų karių Perlų 
Uoste. •

DIDŽIULĖ MEDICINOS 
PAŽANGA

1914 metais visoje Rusi
joje tebuvo tiktai 24 tūks
tančiai gydytojų; taigi ka
rinė medicina Rusijoj tuo
met stovėjo blogiau, negu 
bet kurioj kitoj kariavusioj 
didelėj šalyj.

Bet per paskutinius 15 
metų rusai, kurdami didžiu
lę armiją, taip pat kūrė ir 
didžiules medicinos jėgas.

1914 m. Rusijoj tebuvo 
tiktai 13 medikalių kolegi
jų, o nuo 1914 iki 1939 me-

kare mirdavo 35 procentai 
Rusijos karių nuo smagenų 
žaizdų; o dabar temiršta 
tiktai apie 5 procentai.

Sveikatos vice-komisaras 
S. Milovidovas teigia, jog 
šiame kare mirtys nuo pil
vo žaizdų sumažėjo 33 pro
centais, nuo galvos, žandL 
kaulių ir krūtinės sužeidi
mų mirimai nupuolė 50 pro
centų, o nuo nugarkaulio 

žaizdų mirtys sumažėjo 80 
procentų, lyginant su pra
eituoju karu.

Didžiausias pavojus su
žeistam kareiviui yra ne 
pati žaizda, bet kitoks tri
gubas pavojus — nervų su
krėtimas su apalpimu, žai
zdos apsikrėtimas ir su
gaištis. Dėl kiekvienos iš 
šių trijų priežasčių praeity
je mirdavo daugiau kariu, 
negu nuo lekiančių metalo 
gabalų.

VAISTAI IR SKIEPAI
Ruisjoj, kaip ir 

kraujo medžiagos - plaz- 
tų skaičius medikalių kole- mos įleidimas sumažino pa- 
gijų tapo pakeltas iki 72-' V0JU iš tokl° nervU sukreti- 
jlL *■ | mo, kuris iš esmės yra pa-

‘ Rusija dabar turi dau- likimas kraujo aplinkta- 
giau kaip 160 tūkstančių | ^os (kūno audiniai, matyt, 
gydytojų, taigi septynetą sugeria į save gamtinę 
kartų jų padaugėjo nuo . kraujo plazmą). Sulfa vais- 
nuo 1914 m., bet vis dar y- ^ai if tetano skiepai (nuo 
ra 20,000 mažiau, negu, piktojo mėšlungio) sumaži-

i save gamtinę 
kraujo plazmą). Sulfa vais
tai ir tetano skiepai (nuo 

_ __ ____ negu piktojo mėšlungio) sumaži-
Jungtinės Valstijos turi gy-1 no apsikrėtimų pavojų, 
d.vtojų, nors šio krašto gy-[ Rusai sako, kad vartoji- 
ventojų skaičius 25 procen- me skiepij nuo dujinės gan
tais mažesnis (negu Sovie- grenos Rusija stovi kur kas 
tų Sąjungos).
NAUJI KARAI, NAUJOS “ Dujinė gangrena tai yra 

ŽAIZDOS 1
Rusų statistika rodo, kaip bakterijomis 

karo mechanizavimas pa- i PlIt0Ja- 
keitė karinio chirurgo už- I Garsusis Bostono gydy- 
davinius. Vyriausias Rau- l°ias " chirurgas Hugh Ca- 
donosios Armiįos gydytojas b°t neseniai pareiškė: 
chirurgas Nikolajus N. I <Mes dar vis nežinome, ar 
Burdenko sako: j galėsime gauti skiepų prieš

x v . , i dujinę gengreną... bet rusai
I rocentas zaizdų nuo pa- įUrį skįepų įr jaįs rusai 

, - - - . sumažino mirimų skaičių
)ar iki kokio pusantro procen

to iš viso (tai yra, iki tri
jų mirimų tarp kiekvienų 
dviejų šimtų sužeistųjų), o 
praeitame kare dėl tos prie
žasties mirdavo apie 50 
procentų.’
SUŽEISTIEJI GELBĖJA
MI, NEŽIŪRINT PRIEŠŲ 

UGNIES
Daktaras Jefim I. Smir

nov, vyriausias medikalis 
Raudonosios Armijos ad
ministratorius, raportuoja 
štai ką:

‘Sanitarai (sužeistųjų ne
šėjai) seniau paprastai nak
tį eidavo rinkt sužeistųjų

prastų kulkų yra palyginti 
mažas;
sužeidžiama oro bombomis, 
mortirų ugnim ir granato
mis?’

Pirmajame pasauliniame 
kare pusę skaičiaus visų 
žaizdų padarydavo šrapne- 
lės (arba kanuolių šovinių 
skeveldros); dabar yra 95 
procentai tokios rūšies su
žeidimų (skaitant kiekvie
ną žaizdą atskirai, nes ka
rys dažnai tuo pačiu laiku 
gauna kelias žaizdas). Dau
giausiai dabar sužeidžiama 
rankos ir kojos, o paskui 
seka rimti galvos ir sma- 
genų sužeidimai.

Praeitame pasauliniame

AR ŽINAI, KAD? Poetiška Vaidentuvė ir Išradimai

nyne prieš japonus.”
Purdue Universiteto in-» 

žinerijos skyriaus galva, 
profesorius A. A. Potter 
priminė, j o g praeitame 
šimtmetyje amerikiečiai pa
darė daugiau didžiųjų 
dimų, negu bet’ kuri 
tauta.

po didelio mūšio. Dėl t< s 
priežasties daugelis sužeis 
tųjų numirdavo mūšio lav j) iguldomi į tam tikras dė- 
ke, išgulėję ten šešias ar aš 
tuonias valandas be pagal
bos— jie mirdavo ne dėl 
žaizdų, bet dėl kraujo nu- 
bėgimo arba dėl greito, pla
taus apsikrėtimo ligų pe
rais...

‘Bet nuo pat dabartinio 
karo pradžios veikė šitokia 
griežta taisyklė Raudonojoj 
Armijoj — 'sužeistieji tuo- 
jaus išnešami iš mūšio lau
ko, nepaisant ugnies iš prie
šų pusės.... ’

Visai yra pašalintas se
noviškas sužeistųjų gelbėji
mas, kur būdavo sanitarai 
dviese gabena ant nešyklų 
sužeistąjį iš mūšio lauko. 
Vietoj to, dabar medikaliai 
tarnautojai veikia kiekvie
nas atskirai; jie šliaužia per 
lauką, dar tebeinant mūšiui, 
ir kiekvienas gabena sužei- 

sau ant
n u garo s.

FRONTO DRAUGĖS
Beveik visi tokie medika- 

liai tarnautojai, sužeistųjų 
gabentojai iš mūšio lauko 
yra jaunos moterys — rusų 
moterys yra raumeningos ir 
stiprios.
Kareiviai vadina jas fron
to draugėmis (frontovyje 

podrūgi).
‘Kai dėl medikalių tar

nautojų, tai mes turime di
delių nuostolių,’ pripažįsta 
daktaras Smirnovas,’ bet 
jie išgelbėja milžinišką dau
gybę kareivių gyvybių.’

Mergina, kuri iš mūšio 
lauko išneša ant savo nu
garos 40 sužeistųjų, yra ap
dovanojama Raudonosios 
Vėliavos Ordinu, jeigu jinai 
kartu išneša ir jų šautuvus 
ar kulkas vaidžius. Jeigu 
mergina išgelbėja 80 sužei
stų kareivių ir jų ginklus, 
ii gauna Lenino Ordiną- 
Viena 23-jų metų mergina 
ant savo nugares išvilko 
100 sužeistu vyrų per vie
ną dieną. ‘Aš tada buvau 
nusigandusi,’ ji sakė: ‘C 
vaškui aš buvau pavargu
si.”
LĖKTUVAI SUŽEISTIEM

Iš žaizdų aptaisymo sto
čių, esamų arti fronto lini 
jų, sužeistieji paprastai yra 
ligoniniais orlaiviais perga
benami į didžiąsias karo li
gonines toliau (kaip kad 
planuojama ir Jungtinių 
Valstijų armijoj). Jų lakū
nai daugiausia yra mote
rys. Dauguma tų ambulan-

žes, panašias į grabus; tos 
dėžės yra pritaisytos prie 
lėktuvo sparnų iš viršaus. 
Sužeistasis nėra riečiamas 
ir kemšamas vidun į orlai
vi c

Senas lėktuvas, pastaty
tas dviem lakūnam sėdėti, 
gali vienu žygiu nešt tuzi
ną sužeistųjų. Tai yra mil
žiniškas pagerinimas, ly
ginti su praeito pasaulinio 
karo ligoniniais trauki
niais, kurie sužeistuosius 
veždavo ir trankydavo per 
ilgas dienas ir naktis, o tuo 
tarpu jų žaizdos pūliuoda
vo ir gesdavo.

NAUJI MEDIKALIAI 
ATRADIMAI

Sovietų chirurgas dr. A. 
S. Višnevskis išvystė būdą, 
kuriuom yra prigydoma 
nervai paimti iš užmuštųjų' 
kariu bei neseniai mirusių
jų žmonių ir įdedami sužei- v. . . v.
stiems kariams, kurių tam Kimčiais fašistais okupan- 
tikri nervai buvo sunaikinti; ^ais’ 
bei nepataisomai sugadin- Į “Stalingrado fronto karei- 
ti.

Sovietinis profesorius V. 
Krauzė atrado, j o g
uždėjus plėvę - pamušalą 
gyvulių pilvo daubos |
ant atviru žaizdų, tos ' 
žaizdos puikiai gyja. Plėvė 
glaudžiai prilimpa prie žai
zdos, sudaro tinkama žaiz
dai apsaugą, ir no žaizdos 
sugijimo lieka tik mažas, 
labai lankstus randas.

Maskvietis daktaras E. L 
Kudriaševas išrado, kaip 
daugmeniškai i

Uždėjus arseniko
odos, atsiranda skaudus jos (radėjams vaizduotė yra taip 
Įdegimas. . , i reikalinga, kaip ir poetams, |STAČIAI Al;KŠTYN PA-

ir kitiems artis- į KYLĄS IR VIETOJ IŠSI
LAIKĄS ORLAIVIS

Šiame inžinierių susirin
kime, tarp kitko, buvo ro
doma judamieji paveikslai 
naujausios rūšies orlaivio 
helikopterio, kurį išrado 
rusas amerikietis L I. Si
korskis.

Jei nėra audros, tas or
laivis stačiai aukštyn paky
la nuo žemės, nuo tokio 
mažiuko sklypo, ant kokio 
jis tik išsitenka; stačiai ir 
nusileidžia. Jam visai ne
reikia vietos įsibėgėti, kaip 
kad kitiems orlaiviams. 
Naujasis orlaivis pakilęs 
gali išsilaikyti visai toje 
pačioje vietoje, kol tik jarti 
gazolino užtenka. Jis neapsi-- 
sukdamas gali skristi bet 
kurion pusėn. Šio orlaivio 
vairavimo prietaisai yra 
tiktai keli, tie patys papras
ti, ir visai mažai tereikia 
rrasilavinimo juom skrai-

pagerint ta pačią savo vaiz
duotę, jeigu jis lavinsis 
giliai tėmyti dalykus ir da
ryti logiškas išvadas iš jau 
žinomų daiktų ir gamtos 
įstatymų, kaip nurodė tūli 
to inžinierių susirinkimo 
dalyviai. Su tuom visi kiti 
sutiko.
AMERIKIEČIŲ IŠRADI

MAI KARUI
Lawrence Langner, Ame

rikiečių Išradėjų Tarybos 
sekretorius, sakė:

“Amerikos žmonės dabar 
daro didžiausias pasaulyje 
pastangas ištyrimams ir iš
radimams karui laimėti.

“Jungtinės Tautos naudo-
Amerikos iždo depart-j ja daug slaptų prietaisų, ir 

mentas planuoja dirbt cen- i kada šio karo istorija bus 
tus iš plieno, aptraukiant į parašyta, tai pamatysime, 
juos cinko plėvele, nes va-;jog naujieji amerikiečių iš- dyti. 
rys reikalingas karinėms i radimai labai daug prisidė- 
pramonėms.

Juodasis Niekšu Krau jas Atsakys«- I tobulinimo abemai.

viai ir komandieriai parodė 
narsos, galybės ir didvyrin- 
gumo pavyzdį.

“Už mūsų kareivių ir 
komandieriu moterų ir vai- 

j kų kraują, išlietą fašistinių 
žmogėdrų, mes turime upė
mis leisti juodąjį priešų 
kraują.

“Draugai. į ataką!”
Dėl šio Raudonosios Ar

mijos komandos patvarky
mo rašė New York o Times 
lapkr. 29 d.:

“Šimtai tūkstančių rau- 
gaminti] donarmiečių, stovėdami su- 

thrombiną, tokį balzganą glaustomis eilėmis šaltuose 
skystį, kuris sutirština bė
gantį kraują, ir sustabdo 
kraujaplūdžius. Jokiame ki
tame krašte dar nėra daug- 
meniškai dirbamas tas la
bai naudingas sužeistiems 
skystis. Dr. Kudriaševas 
dėl to sako:

‘Šis raugintinis skystis 
(thrombin) buvo pirmą kar
tą atrastas 1912 m... Ameri
kos mokslininkam pavyko 
išskirt thrombiną iš kraujo, 
bet labai mažuose kiekiuo
se. Taigi per ilgą laiką jis 
buvo naudojamas tik ban
dymų tikslams. Neperseniai 
aš atraudau būdą, kuriuom 
yra gaunama thrombin 
tūkstančiais kvortų, ir da
bar jis naudojamas dauge
lyje ligoninių mūsų krašte.’ 
Raudonosios Armijos slau

gės (norės) visuomet nešio
jasi 200 kūbiškų centimetrų 
(apie pusseptintos uncijos)

pavolgės Stepuose, klausėsi 
savo komandos įsakymo, 
kuris buvo jiem skaitomas 
praeitą savaitę. Jis buvo 
nerskaitvtas tuzinais įvairių 
kalbų, 
slavu,
bruvių rūsčių 
kaukaziečiu.
rvt,iečių iš Rytinio Sibiro.
“Per ištisus mėnesius tie

kraujo stiklinukę, pavadin
tą vardu dr. S. Seltsovskio, 
kijeviečio, to prietaiso išra
dėjo. Prie stiklinukės yra 
pritaisyta guminė dūdelė, 
švirkščiamoji adata ir koš- 
tuvėlis (filtras). Tokiu bū
du slaugė gali įleist sužeis
tam kareiviui kraujo net 
pirma, negu jinai užsiverčia 
jį sau ant pečių ir kartu su 
jo ginklais ištempia jį iš 
mūšio lauko.”

N. M.

Tajeriai be Oro Dūdų
- Gumos Taupymas
Goodrich gumų kompani

ja skelbia savo dirbamus 
automobiliams ir trokams 
tajerius, kuriem nereikia 
atskiros guminės žarnos, 
prinumpuoiamos oro.

Tuzinai žmonių Ameriko
je garsinasi, kad jie išradę 
tokius pagerinimus taie-1 
riams, jog puikiai išsilaiko

vyrai ruošėsi smūgiui, kurį 
jie dabar kirs. Jie lavinosi, 
mankštinosi anapus Uralu 
kalnų. Jie colis po colio, 
sunkiai praėjo į mūšių po
zicijas, persikeldami šąlan
čiomis naktimis per upes, o 
dienomis slapstydamiesi už 
kalvų ir miškuose. Jų žval
gai pagamino planus, paro
dančius priešų kanuolių ba
terijas; jų saperiai, su sun
kiomis naštomis instrumen
tų nurodančių minas, pra
vedė takus per priešų minų juose oras be jokios viduji- 
laukus.

“Jie buvo prisirengę. Ir 
net kai paskutiniai skaito
mo įsakymo žodžiai dar te
beskambėjo, jų kanuolės 
jau perkūnavo ir kareiviai 
pirmyn žygiavo.”

nės dūdos.
Baltimorės ir T u 1 s o s 

miestiniai automobiliai jau 
kuris laikas vartoja pana
šius bedūdžius tajerius.

Valdiški Jungtinių Valsti
jų specialistai, susidomėję 
gumos taupymu, tyrinėja 
tuos išradimus.

Vidutinei tajerio žarnai 
reikia pustrečio svaro gu
mos. Sudėjus krūvon visas 

jos išrastas elektroniškas i automobilių ir trokų taje- 
mikroskopas 100 tūkstančių ' riU gumines žarnas Ameri- 
kartų padidina ir parodo I koj, susidarytų apie 277,-

Winsconsino Protligių In
stituto profesorius Hans 
R.eese atrado, kad oro at
mainos labiausiai pakeičia 
ūpą silpnų nervų žmonių ir 
turinčių kokius protinius 
nesveikumus; bet oro at
mainos veikia ir visiškai i no 
sveikus normalius žmones, 
nors žymiai mažiau, negu 
nervų bei proto ligonis.

500 svar. gumos.
Todėl, jeigu pasirodytų, 

jog naujieji tajeriai, be vi
dujinių dūdų, yra praktiški, 
tai būtų sutaupyta dideli 
kiekiai gumos, kuri būtinai 
reikalinga orlaiviams, tro- 
kams ir kitiems kariniams 
įrengimams.

Pagelbėkit savo tautai pirkda* 
mi bonus ir štampas

MILIŪNAI INDĖNŲ 
NUOLAT BADAUJA

Didelė dauguma Indijos 
gyventojų negauna nė vie- 

dolerio uždarbio ar
įplaukų per mėnesį ir ne tik 
alksta, bet faktinai badau
ja, kaip rašo amerikinės 
spaudos korespondentas H. 
L. Matthews, ką tik atsi
lankęs Indijon.
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Kaip Buvo Sumušti Naciai
Ties Maskva

Rašo D. M. Šolomskas 11 — 28 — 42  5

Detroit, Mich.

(Tąsa)
Arba paimkime baterijos komisarą 

Seleznievą, kuris kovoj krito. Vokiečių 
80 tankų ir pėstininkų grupė su rankinė
mis granatomis atakavo jo bateriją. So
vietų kanuolės daužė tankus tiesia ug
nimi. Komisaras su septyniais kovoto
jais puolė priešo kuopą. Vienas iš kovo
tojų matė, kad komisaro dešinioji ranka 
jau sukrušinta šūvio. Draugai prašė jį 
pasitraukti iš kovos lauko ir eiti į aprai
šiojimo punktą. Komisaras atsisakė, jis 
krito ant žemes ir iš kairės rankos šau
dė priešus tol, kol tankas jį sutrėškė. Jis 
mirė, kaip didvyris! Ir jo baterija at
mušė priešų ataką!

Buvo duotas įsakymas armijos dali
niui pasitraukti ir saperams išsprogdin
ti tiltą. Jurgis Smolencovas ir Viktas Ju
dinas pastatė minas po tiltu, priešui visai 
prisiartinant. Priešo batalionas čia pat, 
priešai taip arti, kad saperai matė ant 
vokiečių oficieriaus krutinės geležinį kry
žių. Vokiečių komandierius vienoj ran- 
kpj laikė revolverį, kitoj granatą. Ir ka
da priešų vinimis pakaustytos kojos at
simušė į tiltą, tada saperai padegė mi
nas ir puolė į šalį. Sprogimas buvo taip 
didelis, kad vokiečių komandierius ir 
pirmieji kareiviai sudraskyti į šmote
lius, Kiti nusigandę puolė į visas puses. 
Sprogimas ir dūmai suteikė saperams 
progos išsigelbėti.

Už valandos vokiečių dalinys pasiekė 
kitą tiltą. Nei vienas iš šio bataliono ne
drįso koją užkelti ant tilto. Štai ką reiš- 
Škia žmonių pasiryžimas kovoti, kurie 
žino už ką ir kaip kovoti ir ką reiškia 
Hitlerio armijos “nepergalingumas”. 
Automatai buvo mandri, kol jie susitiko 
su laisvos šalies piliečiais.

PRIE MASKVOS VARTŲ
Prie Maskvos vartų kovoja tankai, 

patrankos ir kulkosvaidžiai. Bet vienoj 
pusėj randasi žmoniškos esybės, o kitoj 

/tik mechaniškos bestijos, plieno automa
tai, nacių barbarai, beširdžiai ir saužu- 
diški, kaipo fašizmo auklėtiniai.

Maskvos žmonės viršija mašinas, ku
rias jie valdo. Jie patys jas pagamino, 
kad apgynus savo namus, savo trakto
rius, savo gyvybę. Jie turėjo nuvogti lai
ką nuo žemės ūkio, nuo pramonės ir nuo 
protinio darbo, kad pagaminus šias ugnį 
spjaudančias mašinas, nes jie žinojo, kad 
kada nors šis vagis, plėšikas, žmogžudys, 
bestija su plieniais šarvais, užgrius kaip 
vėsula viską grobti. Todėl jie pasigamino 
šias karo mašinas apsigynimui.... Kitoj 
pusėj yra fašistai, padermė Atilos, 5-to 
šimtmečio hunų pabaisų, kurie viską 
griauna, nes jų galybė rymo ant naikini
mo, vergijos ir kitų mirties. Jie žudo 
dėlto, kad jų pareiga yra žudyti. Plėšia 
dėl to, kad jų pareiga yra plėšti. Tam 
jie buvo taip išmokyti nacizmo mokyklo
se. Jie jau nebejaučia motinos skausmo, 
nei gėlių aromato, nei verksmo lopšelyje 
mažyčio, jie neturi nei jokio jausmo, nei 
negirdi paukštelių čiulbesio. Jie nieko 
neturi ką praliamėti, nes viską pralai
mėjo. Jie tik klauso ir žudo. Ir juos rei
kės visus išžudyti taip, kaip piktuosius 
sąrančius. Reikės juos sumalti po tomis 
pat mašinomis, paskui kurias jie velka
si. Žmonijos laisvė reikalauja, kad jie 
būtų išnaikinti. Gaila, kad šie bestijos 
nemiršta, jeigu jų neužmuši!

Kiek brangaus ir jauno kraujo lieja
si, kiek motinų ir brolių turi žūti prie 
Maskvos vartų, kad užmušus tūkstant- 
galvę su plieniniais nasrais bestiją! Kiek 
būtybių, išauklėtų meilėj ir kūrybos 
geniališkume, turi degti neapykanta ir 
žūti! Aukščiausia kūryba civilizuotosios 
žmonijos yra paaukojama, kad mus iš
gelbėjus nuo bestijų. Taip, aukščiausia. 
Maskvos vyrai ir m’oterys tokie, kaip ir 
mes, iš mėsos ir kaulų, bet kartu ir skir
tingi. Jie pažino ir pažįsta aukštesnį 
pasaulį, pasaulį, kurį svajotojai sapna
vo,, tikėdamiesi, gal būt, jog jis skaistus 
del tb,\kad kad buvo sapnu. Jie patys jį 
sukūrė. Ari t akmens, ant mašinų, ant 
Meškelių ir' ant namų, visur matyti iš
laisvinto proto iš tamsos, iš priespaudos 
ir iš apsileidimo, antspauda. Kiekvienas 
vyras ir moteris, kurie krinta Maskvo
je, yra brangesni už bent kokią žmoniš
ką būtybę. Ši jų aukštuma užtikrina per
balę, bet barbarai atvedu karą iki tokio

i ' . u • "V’

laipsnio, jog vienodą vertę turi kulka, 
kuria nudedama nacių kiaulė, ir kūrė
jas aukščiausios civilizacijos ir kultūros, 
dar iki šiol nežinomos istorijoj.

Maskva, dabartinėj kovoj, tai žmogus 
prieš bestiją, bet tai bestija, kuri gali 
nužudyti žmogų, nes jėga gali nulemti 
viską. Sovietų herojizmas, jų moralė, jų 
neapsakomas pasišventimas, kuris nu
verčia kalnus — randasi to žmogaus pu
sėj. Vienodose sąlygose, šis ginklas, ku
rio neturi ir niekad neturės rudoji bes
tija, nulems pergalę. Bet dėl to reikia 
aprūpinti žmogų mechanizuotomis dali
mis prieš Hitlerio mašinas, kurias be 
pertraukos gamina milionai nacių pa
vergtų vergų.

Maskvos fronte ne vien Maskvą gina, 
bet ir tave gina nuo rudojo bestijos. Jie 
he j a savo kraują už tavo kraują, aukoja 
savo kūnus už tavo kūną. Maskvoj prie
šas puola ir tavo kūną ir tavo kraują. 
Fašistinis bestija siekia nužudyti Sovie
tų Sąjungą, kad ant visų žmonių uždė
jus dar negirdėtą vergiją... Padėk jiems 
nužudyti tą bestiją...,

Maskva dabar yra simbolis žmonijos 
laisvės... Civilizacija eina su Maskva, 
barbarizmas — su nacizmu. Žmogus sto
ja už Maskvą, bestija už nacizmą. Bes
tijos vardas yra Hitleris; žmogaus var
das — Juozas Stalinas. Tai Stalinas yra 
vadas komunistų, demokratų, ameriko
nų, visų prispaustųjų tautų, x mūsų ir 
tavo, skaitytojau. Tai Stalinas, kuris 
įasmenina žmogų kovoje pireš bestiją...

PRISIEKA
— Už tave, tėvyne, už laukus, girias, 

pievas, sodus, miestus ir miestelius ko
vojau aš Piliečių Kare, — rašė raudon
armietis V. Riabovas. — Kartu su savo 
plieno draugu kulkasvaidžiu — mes bu
vome Sibire ir mušėme Kolčako gaujas, 
mes kovojome Perkopė ir kitur. Žiau
riose kovose su priešais aš du kartus 
buvau sužeistas, bet nei kartą nesudre
bėjo mano ranka kovoj. Taikliai kirtau 
priešo eiles. Aš pažinojau savo kulka- 
svaidį iki mažiausio jo dalykėlio, aty- 
džiai apžiūrėdavau jį, niekados nepali
kau kovos lauke. Ir mano plieninis drau
gas nei karto manęs neišdavė, neatsisa
kė mūsų liaudies reikalus ginti. Jo aštri 
ir mirtina ugnis kirto neprietelių eiles!

Ir štai vieną iš ramių nakčių padūkę 
fašistai, kaip laukiniai vilkai, užpuolė 
ant mūsų taikios tėvynės. Iš pirmos mi
nutės aš supratau, kad mano vieta vėl 
prie kulkasvaidžio, vieta būti liuosnuorių 
eilėse, atiduoti savo karinį patyrimą ki
tiems kovotojams, išmokinti juos tinka
mai naudotis ginklu — štai kokios ma
no pareigos. Ir tas savo pareigas atli
kau. Malonu išgirsti, kad vakar buvęs 
šlavikas Bielovas, mokėjęs valdyti tik 
šluotą, o šiandien yra jau gabus kulka- 
svaidininkas! Tokių Bielovų pas mus bus 
milionai.

Greta su manimi ir Mikas, mano 16- 
kos metų sūnus. Jis priėjo prie manęs 
pirmose priešo užpuolimo dienose, ir pa
statė klausimą:

— Tėvai, ar aš galiu eiti su tavimi?
— Taip, bet ką į tai sakys motina?
— Motina man pataria.
Dabar mes esava vienam apsigynimo 

punkte. Mums pavesta ginti kelias lin
kui Maskvos. Nepraleisti priešo linkui 
Maskvos, palaidoti jį čionai! Ir tą kari
nį uždavinį mes atliksime. Ir tam yra 
mūsų apsigynimo pasiruošimas ir vieny
bė—aš, mano sūnus ir mano žmona, o 
taip yra su visais mūsų piliečiais. Prisie
kiame, kad mušimės su priešu, tais 
žmogžudžiais, iki paskutinio savo krau
jo lašo, kol plaks mūsų širdis, kol lai
mėsime mūsų ir viso civilizuoto pasau
lio pergalę.

NEI ŽINGSNIO ATGAL
— Prie Maskvos buvo žiauriausi mū

šiai, — rašo dalyvis J. Dieviankinas. — 
Įdūkęs priešas grūdo vis daugiau ir dau
giau jėgų, siekdamas prasimušti prie 
n$sų šalies širdies. Nei žingsnio atgal! 
— sakė mūsų šalis kovotojams. Mūsų 
tankiečiai iš 1-mos Gvardijos Brigados 
prisiekė, kad jie geriau numirs, bet ne
pasitrauks.

Detroitiečių Bendra 
Konferencija

Lapkričio 22 d. įvyko Det
roito Lietuvių Konferencija 
dėi nupirkimo ambulanso 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Minėta konferencija jau 
pradėta apie trys mėnesiai at
gal ir jau turėjo tris posė
džius, bet laukta, kad dar pri
sidėtų daugiau draugijų įvai
rių pažiūrų į tą svarbų labda
rybės darbą, ši konferencija 
jau išrinko pastovų komitetą 
ir jau rengiasi prie darbo, kad 
būtų galima sukelti sumą pini
gų dėl nupirkimo ambulanso.

Pirmesnėj konferencijoj da
lyvavo 14 organizacijų ir 32 
delegatai, o dabartinėj konfe
rencijoj dalyvavo tik 12 Org. 
ir biskį mažiau delegatų. Prie
žastis, rodosi, tame/ kad pir
miau buvo sutikę parapijų kle
bonai dėtis į šį svarbų darbą, 
ir žinoma, parapijinės draugi
jos turėjo savo atstovus, bet 
prieš šią konferenciją, kas tai 
būk prisiuntęs telegramą kun. 
čižauskui, kad nė parapijos, 
nė jų draugijos nesidėtų į tą 
darbą, nes jie vieni nupirks 
Raudonajam Kryžiui ambu- 
lansą. Per kun. čižauską buvo 
duota žinot ir kitoms dviems 
parapijom, kad atsimestų, nuo 
šio labdaringo darbo, žinoma, 
jų (kunigų) pasekėjai turėjo 
pasitraukti iš šios konferenci
jos. Tik radosi vienas delega
tas Šv. Antano parapijos ir jis 
pasakė, kad jis remia tą dar
bą ir nors draugija jį ištrauks 
iš šios konferencijos, bet jis 
ypatiškai aukos ir dirbs kiek 
galės. Tai bravo, kad taip da
rysi.

Į valdybą išrinkta sekami 
draugai ir draugės. Pirm. Ka
zys Markūnas, fin. sekr. Stela 
Masytė, ižd. Pranas Jocionis. 
Du vice-pirmininkai, trys iždo 
globėjai ir užrašų raštininkė.

Alvinas.

Sergančios Drauges
Jau ilgas laikas kaip serga 

Klera Steponkevičienė, buvo 
ligoninėj, o dabar randasi sa
vo namuose 12523 Gallagher 
St. Ji yra LLD 188 kp. narė ir 
veikli draugė eastsidiečių tar
pe ir narė Moterų Pažangos 
Kliubo.

Antra draugė Marei joną 
Tvaskienė, 6328 Sparta St., 
sirgo ligoninėj, dabar randasi 
savo namuose. Draugė Tvas
kienė sveika būdama dikčiai 
darbuojasi lietuvių tarpe ir 
yra narė LLD 52 kp. ir narė 
Pažangos Kliubo.

Pažangietės savo susirinki
me davė raportą apie sergan
čias nares ir pareiškė gilią 
užuojautą ir linki susveiti.

M. Alvinienė.

LDS 21 kp. Susirinkimas
Gruodžio 6 d, LDS 21 kp. 

įvyks priešmetinis susirinki
mas ir valdybos rinkimas dėl 
1943 metų. Man rodosi, kad 
nariai turėtų kreipti atydą ir 
skaitlingai dalyvauti susirinki
me.

LLD 52 kp. Nariams
Jau yra atėjęs šių metų LLD 

leidinys knygos “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” Yra 
gana stambi knyga ir labai 
įdomi. Todėl nariai turėtų 
stengtis gruodžio mėnesio susi

XBus daugiau);

rinkime skaitlingai dalyvauti 
ir pasiimti šių metų, knygas. 
Dar yra keletas narių pasilikę 
su mokesčiais, tai būtų gėda 
pasitraukti iš taip brangiai 
įkainuojamos apšvietos organi
zacijos ir nustoti negavus svar
bios literatūros.

Taipgi gruodžio mėnesio1 su
sirinkime įvyks ir valdybos 
rinkimas, tai reikia dėti daūg 
pastangų, kad išrinkus gerą 
valdybą, o nuo geros valdybos 
priklauso gera tvarka ir vei
kimas mūsų organizacijose.

Girdėjau
Girdėjau, kad Detroito sky

riaus buvusio Lietuvos Demo
kratijos Kongreso valdyba 
rengia prakalbas gruodžio 13 
d. Jeigu viskas pavyks gerai 
stirengti, žada duoti žmonėms 
ne tik geras prakalbas, bet ir 
programą. Todėl pamatę pra
nešimus, Visi stengkilnės da
lyvauti. Taipgi girdėjau, kad 
yra šaukiamas susirinkimas 
Detroito Rašėjų Ratelio narių, 
gruodžio 13 d. Būtų gerai, kad 
nebūtų arti susirinkimas prie 
prakalbų valandos.

Alvinas.

LDS 210 kuopos jaunuolės jau 
4-tas bankiefas kaip patarnau
ja prie stalų, tai yra seserys 
Kasparaitės, J. Tonariūtė, jos 
visuomet sutaiso stalus ir pa
tarnauja prie stalų. Stalai vi
suomet puikiai išrodo ačiū jų 
pasidarbavimu. Darbininkai L 
Zdanys, M. Norbuta, I. Zama- 
ras, J. Danišaukas, B. Radze
vičius, C. Caspara, I. V. Stan
kevičius. Gražiai pirmininkavo 
A. šcarnulis, prie baro čekius 
gerai tvarkė F. Mažeika.

Kiek teko girdėti, tai val
giai visus patenkino. Gal iš 
svečių ar dalyvių kas daugiau

parašys apie bankietą ir kon
certą.

Širdingai ačiū visiems sve
čiams ir dalyviams!

LDS 10-to Apskr. Valdyba.
1

SVARBIOS KNYGOS

Wilkes-Barre. Pa.
LDS 10 Apskričio 4-tas me

tinis bankietas, kuris įvyko 
lapkričio 22 d., visu atžvilgiu 
buvo pasekmingas. Svetainė 
pilna svečių iš arti ir toli; 
programa labai gera; buvo 
girdėti svečius ir vietinius 
kalbant, kad jau seniai Wilkes 
Barrėj buvo tokia gera prog
rama. Programos dalyviai at
liko savo dalį gerai.

Programą atidarė merginų 
trijo susidedant iš V- Kuzmic- 
kienės ir seserų Zdaniūčių su 
Amerikos himnu. Wilkes Bar
re Lyros Choro kvartetas ge
rai dainuoja; Kuzmicko solo ir 
duetas su P. Grabausku gerai 
išėjo; teko išgirsti labai gražių 
ir naujų dainelių, dar negirdė
tų. Jas dainavo seserys Z da
li iūtės. Jos žymiai nu progre
savo dainavime ir gražiai dai
nuoja. Sekstetas ant greitųjų 
sudarytas iš seserų Zdaniū
čių, V. Kuzmickienės, P. Gra
bausko, A. Kuzmicko ir S. 
Kuzmicko. Šis sekstetas gražiai 
sudainavo 2 dainas; iššauktas 
vėl sudainavo su publika 4-tą 
dainą dainavo God Bless Ame
rica, D. Zdaniūtės išverstą lie
tuviškai (Laisva Amerika). 
Labai gražiai sudainavo už
baigdami vakaro programą.

Vardu LDS 10-to Apskričio 
širdingas ačiū visiems, kurie 
tik prisidėjo prie šio parengi
mo, kurie pagelbėjo padaryti 
parengimą tokį pasekmingą; 
ačiū, kurie padėjo išpildyti 
programą: S. Kuzmickui, V. 
Kuzmickienei, P. Grabauskui 
iš Brooklyn, N. J., seserim 
Zdaniūtėms iš Chicago, Ill. 
Dainininkam akompanavo M. 
Kerenčiūtė ir J. Kutaitis, jiems 
didelis ačiū; taipgi ir vietiniui 
Aido Choro kvartetui, seserim 
Kasparaitėm, V. Gugaičiui ir 
G. Surdokui, jiems akompana
vo V. Radešauskiūtė.

Didelė garbė priklauso dar
bininkams, kurie prisidėjo prie 
taip didelio darbo ir gerai dir
bo per visą bankietą. Gaspadi- 
nėms: drg. Norbutienei, E. 
Casparienė, Luteskienė iš Ply
mouth drg. Balukonienei ir H. 
Karalienai, turiu priminti, kad

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės, pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

• • i • • • •<
Mortos Vilkienes Divorsas

’ Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.
PARAŠE MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

, Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

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. • • ■ • • • • i

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-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.• • • • ( • •
Vokiškieji Grobikai — Mirtini 

Lietuvių Kultūros Priešai
PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS

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

• • »• •

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

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 gaūsite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

• • • • • •

New Yor ko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite ši 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 naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c. »%
•

“Laisvės” Administracija.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.)

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Lapkočio 30 d. amerikiečių žvalgai Guadalcanal sa

loje veikė kaip ir paprastai; juos parėmė mūsų kanuo- 
lės ir kovos lėktuvai. • ...

NEW DELHI, Indija, gruod. 1. — Jungtinių Valstijų 
armijos štabo specialis pranešimas sako:

Mūsų orlaiviai daugmeniškai bombardavo japonų 
įrengimus du kartu per dieną.

Mūsų lakūnai naktį labai bombardavo japonų prie
plaukas ir sandėlius Rangoone. Penkios bombos tiesiog 
pataikė į prieplaukų įrengimus; kitos bombos pataikė 
į sandėlių sritį.

Didieji Amerikos bombanešiai, atakuodami Portą 
Blair Andaman salose dienos laiku, tiesiog pataikė į 
kariniai-pagalbinį japonų laivą 250 pėdų ilgio.

Vienas mūsų bombanešis negrįžo iš tų žygių ir nėra 
apie jį pranešimų.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

kų, kuriuos hitlerininkai naudojo kaipo šaudymo punk
tus. Buvo užmušta daug vokiečių kareivių ir oficierių. 
Priešai stengiasi transportiniais orlaiviais pristatyt ka
ro reikmenų ir maisto saviškių grupėms Stalingrade. 
Mūsų lakūnai nušovė žemyn 20 vokiečių orlaivių per 
kautynes ore ir sunaikino 30 jų Junkers-52 rūšies lėk
tuvų pačiose priešų stovyklose.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė apdrūtino atimtas iš vokiečių pozicijas. Kai kuriuo
se sektoriuose čia raudonarmiečiai grūmėsi toliau pir
myn. Mūsų kariai iš dalinio “X” nušlavė 700 priešų 
kareivių ir oficierių ir sunaikino aštuonis tankus, tris 
šarvuotus automobilius, 74 trokus ir septynias kanuo- 
les; sudaužė 66 fortukus ir kitus aptvirtintus punktus. 
Mūsų tankistai sunaikino 11 šešia-vamzdžių priešų mor- 
tirų ir 10 šarvuotų automobilių ir nušlavė apie du ba
talionus vokiečių pėstininkų.

Centraliniame fronte Sovietų kariuomenė tęsia ofen- 
syvius mūšius. Į vakarus nuo Rževo raudonarmiečiai, 
komanduojami Andrušenko ir Vohino, nugalėjo atkak
lius vokiečių pasipriešinimus ir užėmė kelias apgyven
tas vietoves. Tuose mūšiuose vokiečiai prarado dau
giau kąįp 1,000 kareivių ir oficierių. Sovietų kariuome
nė pagrobė tris tankus, 39 kanuoles, 30 trokų, tris 
radijo perduotuvus, penkis reikmenų sandėlius, du į- 
rengimų sandėlius, du maisto sandėlius, 47,000 kulkų 
ir kiekį kitų karinių reikmenų.

Į vakarus nuo Velikije Lūki raudonarmiečiai iš Mi- 
chailovo komanduojamo dalinio nušlavė 1,700 hitleri
ninkų ir sužalojo devynis tankus ir šarvuotus automo- 
mobilius.

Leningrado fronte sovietiniai šauliai per tris dienas 
nukovė daugiau kaip 700 priešų kareivių ir oficierių. 
Mūsų artilerijos ir mortirų ugnis sunaikino 34 priešų 
fortukus ir kitus aptvirtintus punktus.

Pagerėjo Viltis Laimėt 
Karą prieš Ašį

New York. — Amerikos 
laivyno sekretorius Fr. 
Knox pareiškė, jog dabar 
yra daugiau vilties karui 
laimėti, negu bet kada pir
miau, per trejus paskuti
nius metus.

Jis sakė, kad iki šiol a- 
merikiečiai padarė ; japo
nams penkis kartus dau
giau nuostolių, negu patys 
nukentėjo. Amerikiečiai nu
dėjo jau 250,000 japonų.

Anot. Knoxo, tai dabar 
Jungtinių Valstijų laivynas 
yra žymiai stipresnis, negu 
pirm japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto. Bet amerikie
čiam įsiveržus į Šiaurių Af
riką, mūsų laivyno pareigos 
labai pasunkėjo; nacių sub- 
marinų pavojus jam taipgi 
padidėjo.

HITLERININKŲ PAGYRAI
Vokiečių komanda per 

Berlyno radiją gyrėsi, būk 
jie nuo lapkr. 20 iki 30 d. 
sunaikinę 1,320 sovietinių 
tankų ir atmuša rusų da
romas atakas.

(Niekas kitas nepatvirti
na šio priešų pasigarsini- 
mo.)

ANGLŲ ORLAIVIAI PA
DARĖ DIDŽIŲ NUOSTO

LIŲ ITALIJAI
Mussolinis pripažino, kad 

anglų orlaiviai padarė di
džių nuostolių šiauriniuose 
Italijos miestuose — Mila
ne, Turine ir Genoa’oj, ka
rinės pramonės centruose. 
Sakė, kad anglų lakūnai ten 
sunaikinę tūkstančius namų 
ir užmušę 1,876 žmonių.

Newark, N. J.

MASKVA, gruod. 1. — Į šiaurvakarius nuo Salin- 
grado sovietinė kariuomenė užėmė vieną aptvirtintą 
vietą.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė užėmė ke
lias apgyventas vietas.

Buvo labai sunkių mūšių dėl kiekvienos iš tų vietų. 
Tapo išmušti priešų pėstininkų ir tankų komandų cen
trai. Šiose kautynėse sunaikinta 1,000 priešų karių.

Lapkričio 15 dieną drg. Mit
kai, savo namuose, 734 Ber
gen St., surengė savo dukre
lei Laurai 16 metų “surprise 
party.” Buvo sukvietę savo gi
mines ir nemažai savo drau
gų. Svečių buvo 60 ar dau
giau.

Tėvai Laurą išrengė į Radio 
City, su Lauros pusbroliu, 
idant paslėpus jai rengiamą 
pokilį. Vakarop Laura parėju
si namon rado pilnus kamba
rius žmonių. Svečiai ir -Lauros

MUSSOLINIO ŠNEKA 1
Roma, gruod. 2. — Mus

solinis per radiją neva at
sakė į Anglijos ministerio 
pirmininko Churchillio at
sišaukimą į Italijos žmones.

Churchillas, kaip jau bu
vo minėta, šaukė italus nu- 
verst Mussolinio fašistų 
valdžią ir pasitraukt iš hit
lerinio karo; tuomet Jungti
nės Tautos duotų Italijai 
palankias taikos sąlygas. 
Kitaip gi anglai ir ameri
kiečiai ne tik iš oro ata
kuos Italiją, bet ir sausu
moje šturmuos ją.

Į premjero Churchillio at
sišaukimą dabar Mussoli

nis šitaip atsišiepė: Jeigu 
Italija taikytųsi su Jung
tinėmis Tautomis, tai, gir
di, būtų galas Italijai kaip 
‘'didžiajai valstybei.” Pasak 
Mussolinio, italai būk labai 
vieningai kovoją šiame ka
re, o jeigu anglai ir ame
rikiečiai > veržtųsi į pačią 
Italiją, tai, esą, stiprios vo
kiečių ir italų jėgos priruo
štos juos atremti.

Mussolinis per radiją sa
kė, kad italai turėjo šitokių 
nuostolių Egipte ir Libijoj: 
94,000 italų užmušta, 230,- 
nelaisvėn paimta ir 172 ka
riniai Italijos laivai nu
skandinti.

draugai jaunuoliai priėmė ją 
“happy birthday sweet six
teen.”

Drg. Mitkai taipgi augina 
sūnų Arthur, jis jau 18 metų 
ir yra pavyzdingas vaikinas ir 
turi didelį talentingumą me- 
chanikystėje.

'LAISVĖS" VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Pulkai Amerikos kariuo
menes atplaukė į Naująją 
Zelandiją, anglų pusiau-ko- 
loniją. j

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
Baltimores Vajininkai ............... 525
J. Bimba—J. Matačiūnas, 

Paterson, N. J................. 533
J. Grybas, Norwood, Mass........ 456
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y.................... 444
Dede 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
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 228
J. StriŠka, Sudbury, Canada .... 210
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 204
J. Gavčnavičius, So. Boston......  202
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa....... 196
M. Urba, Easton, Pa.................... 188
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
A. Vinckevičius, Stoughton ....... 164
A. Marshall, Torrington. Conn. 154
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. 144
P. Kertulls, Plymouth, Pa.......... 144
A. Kupstas. E. St. Louis. Ill.... 132
A. Navikas, Haverhill- Mass. 130
M. Smitravičienė, Detroit, Mich. 126
Geo. Urban, Braddock, Pa.......... 108

. ****** —-

Mitkai yra maloni draugiš
ka šeimyna, tad ir savo sve
čius vaišino su dideliu pertek
liumi ir jų vaikai yra draugiš
ki, nes didelis būrys jų draugų 
jaunuolių apdovanojo Laurą 
daugiu dovanų, šis tas reikėtų, 
pasakyti apie kalbamos pa
res jaunuolius, bet jie sakė 
kalbės patys už save “Laisvės” 
angliškame skyriuje.

Buvęs.

A. Sabulienė, So. Boston,, Mass. 108
H. Tamošauskiene, W. Roxbury,'

Mass............................................  104
A. Venskevičicnė, Cambridge, 

Mass......................................... 96
M. Slekienė, Gardner, Mass....... 96
W. Lasky, Brock tondale, N. Y. 84
A. žvingilas, So. Boston, Mass. 84
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 77
J. VitkQnas, 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. Prūseika, Chicago, Ill............ 48
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48
F. Wilkas, Wilmerding, Pa. .... 48
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

“LAISVES” DARBININKAI
D. M. Solomskas........................ 4959
Geo. Kuraitis .............................. 245
P. Buknys ................................ 122
R. Mizara .................................. 116
J. Barkus ............................   79
P. Soiomskas .............................. 34

“Laisvės” Administracija.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Prašome Newark© ir apylinkės 

draugų įsitemyti, kad dabar tveria
ma mezgėjų kliubas. Dėl to tikslo 
įvyks maža sueigėlė pas dd. Žu
kauskus, 566 So. Clinton St., E. 
Orange, šeštadienį, gruodžio 5 d. 
Prasidės apie 7 v. v., bus užkandžių 
ir žaislų. Taipgi apsvarstysime virš- 
minėtą klausimą ir pradėsime dar
bą mezgime. Prašome dalyvauti.

(283-285)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. ruošias suvaidinti dvi 

labai juokingas komedijas, šeštadie
nį, gruodžio 5 d., 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 v. v. ‘‘Vargšas Tadas" 
perstato, kad pijoką galima numa
rinti ir vėl atgaivinti. "Teodalinda" 
perstato, kad dalykus kitaip supras
damas pasidarai daug negerumo sau 
ii’ kitiems. Po vaidinimų bus šokiai. 
Prašome visus dalyvauti. — Kenkė
jai. (283-284

MONTELLO, MASS.
Liuosybės choras rengia didelį ir 

gražų koncertą ir šokius. Įvyks 
gruodžio 5 d. L. T. Name. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. Po Koncerto šokiai prie Stepa- 
navičiaus orkestros. Įžanga 50c.

(283-284)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 6 d., 4 
vai. dieną. Šis susirinkimas įvyks 
porą valandų vėliau kai paprastai, 
todėl kad mūsų kuopos nemažai na
rių dalyvauja Sietyno Chore, o sie- 
tyniečiai dalyvaus programos pil
dyme 3 vai., užtruks valandą tenai. 
Todėl, kurie susirinksite anksčiau, 
turėkite kantrybės, susirinkimą at
laikysime vėliau. — V. Zelin.

J-. ................. -

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
ges, 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. Worcesterio ir apylin
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)

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)

So. Boston, Mass.
(Tąsa nuo Z-ro pusi.)
< . » A

pridera. Dabar nelaikąs ati
dėlioti kultūrinės organizaci
jos veikimas,.

F. Abeko maršruto prakal
bas rengti komitetas raporta
vo (kp. pirm. Petruškevičius). 
Prakalbos įvyks gruodžio 6 d. 
vakare, Municipalio Namo 
svetainėje, So. Bostone. Kuo
pa ruošia prakalbas ne vien 
maršruto pareigos atlikimui, 
bet tikrai lietuvių, masinį mi
tingą, kuriame bus ir daugiau 
kalbėtojų, žymių visuomeni-

| * LIETUVIŠKAS ★ i

TRAKTYR1US
8 (VALGYKLA IR ALINE) S
8 Rheingold Extra Dry Alus
S Didelis pasirinkimas visokių 8
g Vynų ir Degtines 8
g Importuotų ir Vietinių 8
g Kasdien Turime H
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ gI JUOZAS ZEIDAT |
8 Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn |

ninku. Bus ir dainų programa. 
Įžanga, kaip ir paprastai pas 
lietuvius, nemokama. Kadan
gi momentas be galo svarbus, 
tai į tas prakalbas nei vienas 
lietuvis neturėtų pasilikti ne
atėjęs.
' Taipgi kuopos susirinkimas 

nutarė surengti bankietą ant 
gruodžio 13 d. Tai bus vaišin
gas bankietas iš vištienos su 
visais prieskoniais, su kalbo
mis ir dainų programa.

Man norisi pakuždėti wor- 
cesteriečiams, kad jie apsižiū
rėtų dėl savo unaro. Kalba ei
na apie atsibuvusius parengi
mus Sovietų medikalei pagel- 
bai šį rudenį. Bostoniečiai su 
apylinkėmis numatė ir atjau
tė baisėjimą karo eigos Sovie
tų žemėj ir dvigubai duosniau 
suaukojo negu pernai tam pa
čiam tikslui. O worcesterieciai 
su apylinkėmis per pus ma
žiau suaukojo, negu pernai. 
Chicaga, kai Bostonas, pro
gresuoja irgi tame dalyke. 
Reikalas didesnis, duosnumas 
didesnis. Bet jei mažesnis, tai 
kas nors yfa užkliuvę.

L. D. Narys.

SVEIKATA-TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei 

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

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

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

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
HARTFORD, CONN.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
£•* t ‘’ J • ’ t* **■ v.> ; • * *•• (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Fprest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

30 Dienų' 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga “TSk

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunitus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LietuviŲ Rakandui Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.
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Organizacijoms
Will i amsbu rgo d raugi j os 

Racionai ių o rga n i z a c i j ų
pos prašomos savo susirinki-1 
muose šią savaitę susimobili-j 
zuoti dalyvauti Perlų Uosto 
metinės sukakties paminėjimo 
parade ir mitinge šio sekma
dienio popietį, gruodžio 6-tą.

Paradą rengia Civilinių; Ap
sigynimas, Williamsburgo 90- 
tas ir 92-ras Precinktai. Prie 
jo surengimo lėšų jau yra pri
sidėjusios eilės organizacijų,1 
tame skaičiuje ir lietuvių.

Paradui susirinks ant Tay
lor St. tarpe Lee ir Bedford j 
Avės., 1 :30 vai. po pietų.

Parado Grand Maršalais1 
bus eilė žymių vietos ir vals-j 
tybės vyriausybės žmonių, ta-; 
me skaičiuje kongresmanas

Miesto Tary- 
kuo-|bos nariai Louis P. Goldberg, 

Anthony Di Giovanna ii’ Peter 
V. Cacchione.

Williamsburgo ir apylinkių 
žmonės ruošiasi išstoti masi
niai. Eastern District High 
School apylinkėje gyvenantie
ji studentai sudarys kelių šim
tų būrį. Dalyvaus organizuotai 
ir eilė kitų įstaigų. Tikimasi 
apie 8,000 dalyvių.

Lietuvių organizacijos taip
gi turės savo būrį parade, tad 
svarbu, kad gerai susimobili- 
zuotume, kad lietuviu būrys 
būtu įspūdingas, kaip ir kiti. 
Visi, kam tik sveikata tarnau
ja, raginami dalyvauti šiame 
parade. Komitetas.

East New York ir Richmond Miesto S:‘mfen’ška Orkestrą
Hill “Turkiy” ir Dešrų Duos R'tsy Muzikos Pr-og-

Vakarienė ramą Gruodžio 6-tą
ALDI.D 185 ir LDS 13 kuo- 

pos rengia metinę vakarienę. 
Svečiai gaus turk ienos, dešrų 
ir alaus. Pavalgę galės pasi
linksminti, smagiai laiką pra
leisti. Vakarienė įvyks gruo
džio 5 d., Daukanto svetainėj, 
948 Jamaica Ave-, paltu Dex
ter parką. Pradžia 7 vai. va
kare. Už vakarienę reikės už
simokėti $1.50.

Kadangi šiemet viskas la
bai pabrango, tai ir rengėjai 
padarė permainų. Iki šiol už 
paaugusius vaikus, kurie sės
davo sykiu su tėvais prie sta
lo, nieko neskaitydavome, bet 
šiemet nutarta už tokius vai
kus skaityti pusę kainos — 75 
centus.

Jamaica eleveiteriu važiuo-

Majoras Fiorello M. LaGuar
dia, kooperuojant su New 

I Yorko Miesto WPA Karui Pa
tarnauti Muzikos Vienetu, 

Įduos seriją koncertų sekma- 
. dienių prievakariais. Jie ruo
šiami didžiojoj Carnegie Hali.

Pirmas iš keturių gruodžio 
i mėnesio koncertu įvyks šį sek- 
I madienį, gruodžio 6-tą, 5:45 
i vai. vakaro. Jo visa programa 
, bus iš rusų muzikos, kurios iš- Į 
i pildyme dalyvaus Miesto S’m- 
I toniška Orkestrą, vadovybėje 
■ Emil Cooper, Aleksandrui 
Sved, baritonui, dainuojant so
lo. Dr. Walter Damrosch, va
dovaujanti figūra muzikos pa
saulyje, bus svečiu kalbėtoju.

Šis ir sekami trys gruodžio 
sekmadieniais koncertai yra

jant reikia išlipti ant Cypress 
Hill- stoties ir eiti pirmyn.

Rengėjai.

Miestavas Radijo Turės 
Ilgesnes Valandas

New Yorko Miesto radijo 
stotis WNYC gavo iš Federa- 
lės Komunikacijų Komisijos 
leidimą prailginti programų 
perdavimo laiką. Iki šiol' tos 
programos turėdavo užsidary
ti 7 vai. vakaro, dabar galės 
transliuoti iki 10 vai. vakaro 
kasdien.

Miestavas radijo yra pasku
bęs savo geriausiomis muzika- 
liškomis programomis, gero
mis žiniomis, taipgi visokiais 
oficialias vyriausybės praneši
mais. Programos 48 nuošim
čiai pašvenčiama laimėjimui 
karo, kas svarbu kiekvienam 
piliečiui ir gyventojui.

Stotis WNYC yra gana ga
linga, 830 klcs., penkta galin
giausia stotis rytuose iš 22 sto
čių, veikiančių didžiajame 
New Yorke ir artimose apy
linkėse. Tad turinti skonį ge
roms programoms ir užmies- 
tiečiai labai daugelis klauso 
miestavų WNYC programų.

ruošiami Jungtinių Valstijų iž
dinės naudai. Į juos įžanga 
būna karo stampomis, gali 
pirkti už kiek kas išsigali — 
nuo 50 centų iki penkių dole
rių. Kitais žodžiais tariant, 
įžanga būna už dyką, nes 
štampą pirkdami taupome pi
nigus. Sėdynės visos rezervuo
tos.

Miesto WPA Muzikos Pro
jektas neseniai duotomis seri
jomis koncertų pardavęs už 
$176,398.75 vertės karo-štam
pų.

žvaigždė Sovietų .naujausiame 
judyje “Mashenka,” dabar 
rodomame Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd. St., N. Y.

Buvo Parvykęs Pasi 
svečiuoti Pas Tėvus

Sis Tas Apie Kalėdinius
Siuntinius

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle atsišaukė į 
miesto gyventojus siųsti viską 
anksti, kad užtikrinti, jog tie 
siuntiniai pasieks gavėjus pirm 
švenčiu. *

Prieš šventes siuntinių kie
kis padaugėja apie 200 nuo
šimčių, tad lengva suprasti, 
kad ir prie didžiausių pastan
gų iš pašto darbininkų ir tar
nautojų pusės kai kas turi už
trukti ilgiau. Tai dėlto ir praA 
šoma siųsti anksti.

Visokios Dovanos
Didžiumai siuntiniu neužten

ka krautuvėj su pirkiniu gau
namos gležnos dėžutes. Dau
gelis krautuvių turi drūtesnių 
ir pasakius, kad turėsi 
paštu, duoda stipresnę 
be ekstra mokesties. 
prašo primokėti.

Saldainių ir cigarų
taipgi laikomos nepakankamai 
stipriomis paprasta popiera 
apvyniojus siųsti, pataria įdėti 
į stipresnes dėželes ar stan
džiau apsukti su storąją popie
ra (fiberboard ar cardboard).

Visokį smailūs dalykai turi 
būti taip suvyniota, kad galai 
negalėtų prasikalti ir sužeisti 
darbininkus ar sugadinti kitus 
siuntinius.

Sudaužomi daiktai įvynioja- 
mi tarp minkštų popierų ir ap
kalami mediniu frėmu ar dė- 
žėn sukrauti apkemšami 
minkštai ir ant dėžės aiškiai 
pažymimi “Fragile.”

uždėt “Special Delivery.” Ke
lyje paskubinti ir gauti atsar
gesnį kilnojimą dar yra taip 
vadinamas “Special' (Hand
ling.” Bet tie abu paskubinimo 
ir specialūs atydos gavimo bū
dai gaunami tik damokėjus 
virš reguliarūs persiuntimo 
mok esties.

Mokestys už Persiuntimą
Pundeliam 

siuntimo 
te yra 7 
rą ir po 
sekamus

reguliarė per
mok ėstis savo mies- 
centai už pirmą sva- 
centą už kiekvienus 
du svarus.

siųsti 
dėžutę
Kitur

dėžės

Vincas Kazakevičius
Kareivis Kazakevičius gavo 

progą keliom dienom pasisve
čiuoti pas tėvus, kurie gyvena 
Brooklyne. Jis tuoj turėjo 
grįžti atgal* į Nashville, Tenn. 
Vincas jau 10 mėnesių, kai 
kariuomenėje. Jo brolis Jurgis 
dar neseniai tarnauja.

Vincas civiliamo gyvenime 
buvo medicinos studentas,

Siunčiant toliau ir mokestis 
per svarą bus aukštesne. Pa-1 
vyzdžiui, siunčiant iš New ! taipgi narys Aido Choro. 
Yorko Kalifornijon, kuri nuo 
New Yorko yra 8-toj zonoj, už Į 
pirmą svarą jau mokėsi 15c., į 
o už kiekvieną sekamą svarą 
dar po 11 centų.

“Special Delivery” mokestis, 
apart reguliarūs, pirmos kla
sės siuntiniui yra 10 centų iki 
2 svarų, 20 centų iki 10 svarų 
ir 25 centai virš 10 svarų.

Antros, trečios ir ketvirtos 
klasės siuntiniams “Special 
Delivery” yra 15 centų iki 
svarų, 25 centai iki 10 svarų 
35 centai virš 10 svarų.

Į ketvirtą klasę įeina, veik 
visokį dovanoms siunčiami 
daiktai ir maisto produktai.

Svaiginanti gėrimai uždraus
ta paštu siųsti bile kuria klase.

Paštas prašo suvynioti pun
delius atsargiai ir stipriai, už-

Svarstė Kariuome’rsi
Fėro Klausimą

2 
ir

Pundeliai su greit gendan-! adresuoti aiškiai ir siųsti anks
čiais produktais turi būti pa-|ti. Prašo nesiųsti labai mažu-
žymėti “Perishable.” Paskubi-Ičių ir labai tamsios popieros 
nimui jų pristatymo patartina | konventų.

Areštavo Išdidų Vagį
Policija pereitą pirmadienį 

patėmijo sėdint mašinoj ir 
areštavo A i n s 1 e y Richard 
Lohr, 27 m., šiuo tarpu gyve
nusį Pickwick Arms Hotel, 
230 E. 51st St., New Yorke.

Kada policistai pasisakė no
rį jį areštuoti, jis nustebusiai 
ir išdidžiai, tarsi įžeista nekal
tybė, sušukęs: “Ką? Aš va
gis?”

Jį sulaikius ir iškrėtus kiše- 
nius pas jį radę apvogtiems
asmenims priklausančiu daik
tų, jo kambaryje radę dar 
daugiau, o iš kambario nuė
ję pas auksoriu radę daug lo
bio užstatyta. Pasirodo, bran
gius jis lobius gaudavo, bet 
užstatuos už $800 brangmeną 
gaudavęs po $10, tad su vog
tais laimikiais netoli galėjo ei
ti, papildyta viena vagystė 
stūmė prie kitos.

Brangus Pasirūkymas

ShabiŠRO Biznio Reikalu
Šiuomi pranešama, kad ve

lionio Walter Shabūno biznį 
perėmė Joseph P. Machulis, 
8656 85th Street, Woodhaven, 
N. Y. Tel.: VIrginiti 7-1896. 
Turėję biznio reikalų su Sha- 
būnu, dabar malonėkite kreip
tis čia pažymėtu antrašu.

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)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Superintendento pa

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

5 metų į Sing’ Sing. O visa tos! 
nelaimės priežastis buvusi ta
me, kad .jis vedė Eleanor Vi
tale visai neatsižvelgdamas į 
tai, kad ji buvo gavusi panai-i 
k in imą vedybų su pirmuoju 
vyru už jo neištikimybę ii- tu-! 
rėjo patyrimo, kaip vyrą su
sekti. Kada Smith pradėjo1
tankiai ir ilgam dingti iš na
mų, jinai patyrinėjo ir surado, 
kad jisai vedęs ją tik prie
dams prie pirmosios, jau per 
14 metų turimos pačios.

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Brenda II. Lane, 32 m., bu
vusi aktorė, mirusi nuo širdies 
ligos, kaip parodė pomirtinis 
tyrimas. Iš karto buvo many
ta, kad kas ją nužudė.

GEORGE KLIMAS—FILMININKAS
Pirmas lietuvis gamina ir rodo kalbančius (Sound Film) judžius.

Turi pagaminęs gražių- vaiz
dų iš Lietuviško Judėjimo, 
spalvuotų ir ne spalvuotų, kal
bančiu ir nekalbančių

Rodo parengimuose, parose, 
svetainėse ir st ūbose.

Per KLIMA galima surengti 
paveikslų rodymą įvairių tau
tų ir viso pasaulio kraštų, 
Klimas veikia su keliom Film 
Dislrib. Cos. Jis gali su
teikti paveikslus žemesniom 
kainom, negu kas kitas, jis 
taipgi prisirengęs vykti toli ir 
ari i. Taipgi puikiai pagamina 
Balso ar Muzikos rekordus.

GEORGE KLIMAS
128—19th STREET, BROOKLYN, N. Y.

Miesto Taryboje pereitą 
antradienį svarstyta komunis
to t a r y b i ninko Peter V. 
Cacchione įneštas ir paskiau 
Bronx demokrato Louis Cohen 
perrašytas ir pavadintas Co
hen bilius, kad New Yorko 
miestas duotų nemokamą tran
zitą kariams, marinams ir jū
rininkams visomis miesto lini
jomis. Šio klausimo sprendi
mas atidėtas dar vienai savai
tei.

Taipgi atidėtas iki ateinan
čio antradienio miesto Civili
nių Apsigynimui ir abelnai ci
vilinių 
pu m pu

vartojimui perkamų 
klausimas.

JOS PATYRIMAS JIEMS
NELAIMĖ

Atrodo, kad neištikimiems 
vyrams iš viso neverta užsi
iminėti su gudriomis moteri
mis. Tą patyrė ant savo kailio 
Howard L. Smith, 47 m., auto 
mechanikas. Jis pereitą pirma
dienį dėlto likosi nuteistas iki

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

H

Green Star Bar & Grill |
Lietuviškas Kabaretas f

3

K
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

K
K

v* 1 3

JQ.------------------------------------------------- ffl

L.D.S. 1-mos Kuopos
METINIS

BALIUS
Šeštad., Gruodžio 12

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 LORIMER ST.

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Įžanga 40c, iškaitant taksus.

Kviečiame L.D.S. patrio
tus ir svečius pasilinksminti 
mūsų parengime. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų ir gerą 
orkestrą šokiams.

Komitetas.
ffl {•)

Bingo Gavo Paramos 
Miesto Taryboje

■ »

Buvę ginčai dėl bingo — 
leisti ar neleisti jį lošti — pa
siekė ir Miesto Tarybą. Perei
to antradienio posėdyje pra
vesta dvi rezoliucijos, kurio
mis raginama valstijos įsta- 
tymdavystė padaryti prie bau
džiamojo įstatymo pataisas, 
kad bingo būtų leistas bažny
čioms, “veteranų” ir kitoms 
“labdaringoms organizaci
joms.”

Tos rezoliucijos įstatymo 
kol kas nepakeičia, lošimas 
bingo pasilieka miesto vyriau
sybės uždraustas. Pakaita pri
klausys nuo valstijos seimelio. 
Seimelis tik paraginamas veik
ti.

Joseph Oswell, 48 m., iš 
Lynbrook, ir Charles Tague, 
48 m., 7920 Fourth Ave., pa
sirodo, patys netikėjo į tą, ką 
kitiems siūlė. Jiedu atėjo ant 
North River’e pastatyto laivo 
išmaliavoti iškabas “No Smok
ing” ir patys buvo areštuoti už 

[rūkymą prie darbo. Jiedu nu
bausti užsimokėti po $50 arba 
po 50 dienų kalėti.

Skirdamas bausmę, teisėjas 
McGee pastebėjo, kad kaip 
tik “toks neatsargumas” už
kūrė tą baisų, mirtingą gaisrą 
Bostone.

Reikalinga merginų-moterių. Pa
tyrimo nereikalaujama. Kreipkitės 
po antrašu: 173 Hudson St., New 
York City, N. Y. (antros lubos).

(280-285)

Reikalingas superintendentas prie 
19 šeimynų namo. Gaus tris kam
barius su visais įtaisymais ir $25.00 
į mėnesį. Vyras gali eiti dirbti. 
Kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 11 v. 
ryto. 68 Stratford Rd., Apt. Al. Te
lefonas: Bu. 4-3914. (283-284)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Šiandien įvyks LDS 14-tos kuo
pos susirinkimas, 8-tą valandą va
kare, kaip visada, Zabielskio sve
tainėj. Nariai, visi atsilankykite.

I

PRALEISKIT LAIKĄ 
LINKSMAI

Kurie norite smagiai laiką 
praleist, būkit Liet. Amer. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., šį šeštadienį, 
gruodžio 5 d. Ten bus balius 
ir šokiai — viršutinėj salėj ga
lėsit pasišokt, o apatinėj pa- 
užt prie užkandžių ir gėrimų. 
Pradžia 7 :30 vai. vak. Įžanga 
50c. Rengia Liet. Dem. Kliu- 
bas. Rengėjai.

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

įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d., 
8 v. v. “Laisvės” salėje. Bus rinki
mai naujos valdybos. Visi nariai da
lyvaukite.

LDS 1 kp. metinis balius įvyks 
šeštadienį, gruodžio 12 d., 8 v. v. 
“Laisvės” salėje, 419 Lorimer St. 
Kviečiame LDS narius ir svečius 
dalyvauti ir paremti kuopos dar
buotę. — Kom. (281-283)

EAST NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Ketvirtadienį, 3 d. gruodžio, 8 v. 
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)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

m

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8G98

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

NOTARY
PUBLIC

<7

9

S
<7

^TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

*

£

VtRl-THIN* RAMONA Vtltl-THIN RAPIUl—

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. *

Tel. STagg 2-2173 •
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