
’RIE TALKININKU'i 4

KRISLAI
Nykstančiu gyvūnu veislė. 
Svarbus pasitarimas. 
Pradedame susitvarkyti. 
Geras korespondentas. 
Košė be spirgučiy.
Nuostoliai ir gamyba. 
Plėšikų ašaros.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

v

Nors jau baigia išnykti, bot 
dar nėra visai išnykus pasau- No. 288 LAISVES ANTiiAftAS|^ 427 LoiuMER street Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, GruodŽio^Dec. 9, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV
Ivje karalių - monarchu veislė.
O ji savo dienas atgyveno se
niai.

Staiga Amerikos padangėje 
sužaibavo Otto von Hapsburg, 
garsiosios Austru - Vengru im
perijos sosto pretendentas. Jis 
tebesapnuoja apie tos imperi
jos atsteigimą.

Šiomis dienomis ilgą pa
mokslą pasakė Holandijos ka
ralienė Wilhelmina. Po karo 
ir ji būsianti gera, demokra
tiška. Ji atsteigtai Holandijos 
imperijai duosianti demokrati
nes teises.

ŠALIN DARLANį!
ŠAUKIA KOVINGAS 
PRANCŪZŲ VADAS

Darlan Gali Peiliu Nugaron 
Vert Amerikiečiam

London. — Franci jos ad- 
mirolas Jean F. Darlanas 

lyra pavojingas Amerikos ir 
i Anglijos armijoms, kovo
siančioms prieš fašistų Ašį 
Šiaurinėje Afrikoje, — pa-

Atsteigta Holandija, rodos, 
galėtą labai gražiai apsieiti be 
jokios karalienės. C) Holandi
jos kolonijos, kurios dabar 
randasi po japonu batu, turė
tą gauti teisę save valdytis.

Wilhelmina turėtą savo ka
rūną atiduoti muziejui, o pati 
galėtą gauti darbą prie vaiku 
prižiūrėjimo.

Beje, jinai Amerikos ban? 
kuose turi pasidėjus milijonus 
dolerią. Jai bėdos nebūtą ir 
be karalienės sosto.

Prieš mūsą pažangiąją vi
suomenę susidarė aibė greitu, 
gyvą reikalą. Pasikalbėjimui 
tais reikalais šaukiamas pla
tus pasitarimas gruodžio 20 d.

reiškė generolas Georges 
C a t r o u x, Kovojančiųjų 
Fra n cū zu k o m isi o n i e r i u s 
Syrijai.

Admirolas Darlanas, bu
vęs Vichy Francijos karo 
jėgų galva, gali vert peiliu 
nugaron amerikiečiams ir 
anglams šiaurinėje Pran
cūzų Afrikoje, kaip įspėja 
gen. Catroux.

Įsiveržus talkininkam į 
Šiaurinę Afriką, generolas 
Eisenhower susitarė su 
Darlanu, pripažindamas jį 
vadu tenaitinės civilės fran- 
cūzu valdžios. Tokiu būdu 
talkininkai išvengė tada ka
ro su Darlano komanduoja
mais francūzais. To ir už

Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos junginio kovotojai minosvaidininkai užsiėmi
mo metu: Jaun. Įeit. A. Grigonis, J. Šteinas, J. Traknys ir K. Mikalauskas. (Nuotr. pa
daryta 1942 m. bal. mėn.)

Raudonarmiečiai Sudaužė Nacių Kontr-
Atakas ir Dar Pasigrūme Pirmyn

Sovietų Oficialiai Pranešimai

teko, sako generolas Cat
roux. Dabar gi Darlanas 
jau ne tik nenaudingas an-

Pasitarime kviečiami daly
vauti Lietuvių Literat ū r o s 
Draugijos, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir Lietuvių( p-]am įr amerikiečiam, bet 
Meno Sąjungos centralinių ko- ^apneras< įr furį Luti tuo- 
mitetų nariai »• rytinu, valsti- ' šalintag iš valdžioS) 

u . . į kaip ragina gen. Catroux.arba atstovai. 1
DARLANAS —AŠIES PA-

LEIDŽIAMA TALKININKU
LAIVAMS NAUDOTIS

DAKARO UOSTU .
Šiaur. Afrika, gruod. 8. šiuos francūzų laivus.

Prezidentas Rooseveltas iš
šovė du labai svarbius šūvius. 
Jis paskyrė McNutt pirminin
ku War Manpower Commis
sion ir pavedė jam vesti bei 
tvarkyti žmogaus jėgų proble
mą. Jis prižiūrės, kad darbo 
jėgos būtų tinkamai padalin
tos.

TAIKŪNAS IR TURI FA
ŠISTINIŲ JĖGŲ

Jis nurodo, jog Darlanas 
nepaskelbė karo prieš Ašį. 
Vokiečiai dabar atakuoja 
talkininkus Tunisijoj; jie 
gali įsiveržti ir Ispanijon. 
Tada talkininkai atsidurtų

Nuo dabar niekas nebegalės 
savanoriai įstoti armijom Rei
kės laukti savo kaleinos, pa
šaukimo.

O agrikultūros sekretorius 
ponas Wickard paskirtas mais
to reikalų vedėju.

Amerika sutvarko savo eko
nominius reikalus. Tokia cent
ralizuota vadovybė verktinai 
reikalinga.

“New York Times” įsigijo 
labai gerą korespondentą ypa- 
toje Ralph Parker. Parker ra
šinėja žinias ir pranešimus iš 
Sovietų Sąjungos. Jis rašo gra
žiai, vaizdingai ir nuoširdžiai.

/ Prieš kiek metų panašiai iš
Sovietų Sąjungos rašinėdavo j 
Walter Duranty.

Pijaus Grigaičio menševikiš- 
ka košė pasidarė be jokių 
spirgučių. Tą patį ir tą patį jis 
plepa. Nebesuranda nei naujų 
temų, nei naujos medžiagos.

Dabar jis kasdieną sušilęs 
prakaituoja ir gina niekšą An- 
ėevičių. Kaip žinoma, Ancevi- 
čius pirmiau buvo Smetonos
valdžios ir lenkų valdžios šni-i 
pas, paskui parsidavė Hitleriui 
ir tapo Gestapo agentas.

Tokiuo išsigimėl-iu, rodos,- 
turėtų pasipiktinti kiekvienas 
doras žmogus. Priešingai išei
na su Grigaičiu. Jis galvą gul-Į 
do už tą nenaudėlį.

Tegul Grigaitis žinosi. Bet' 
tegul nepyksta, jeigu kas rim-

(Tąsa 5-tam pusi.)
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keblioje padėtyje, atakuo
jami iš dviejų pusiu su Dar
lanu viduryje ir užnugarė- 
je, pastebi gen. Catroux.

Admirolas Darlanas, ko
manduodamas (fašistinius) 
francūzų legionierius ir Do- 
rioto partijos pasekėjus, ga
lėtu partizaniškai pult ame
rikiečius ir anglus ir suar- 
dyt jų susisiekimus.

Nors prez. Rooseveltas 
užreiškė, jog talkininkai tik 
laikinai susitarė su Darla
nu, bet Darlanas paskui pa
siskelbė kaipo vyriausias, 
pastovus valdovas koloniji
nės francūzų imperijos ir 
komandierius visų ten fran
cūzų laivyno, armijos ir oro 
jėgų.
DARLAN UŽDARĖ RADI

JĄ AMERIKIEČIŲ 
ŽINIOM

Amerikos vyriausybe no
rėjo skleist per radiją savo 
karines žinias iš šiaurių 
Afrikos i Europą, bet ad
mirolas Darlanas uždraudė.

ŠIMTAI AMERIKIEČIU ĮKA
LINTI VOKIETIJOJ

London. — Vokiečiai su
gaudė šimtus Amerikos pi
liečių Belgijoj, Lenkijoj ir 
Franci joj ir suvarė juos į 
koncentracijos stovyklą Vo
kietijoj.

■' ''ibį* ............ ............... 1,11 irf*,

— Pagal sutarti tarp P. 
Loissono, Francūzų Vaka
rines Afrikos general-gu- 
bernatoriaus, ir Amerikos 
generolo Eisenhowerio, vy
riausio talkininkų koman- 
dieriaus, kariniai ir preki
niai francūzų laivai Dakaro 
uoste prisidėjo prie talki
ninkų.

Dakaro uoste stovėjo šie 
kariniai Francijos laivai: 
sužalotas karo didlaivis Ri
chelieu, 35,000 tonų; trys 
šarvuotlaiviai po 7,600 to
nų kiekvienas, trys naikin- 

.tuvai po 2,569 tonus ir 12 
submarinų.

Dabar eina derybos, kaip 
ir kur talkininkai vartos

Amerikos generolas Ei
senhower, vyriausias ameri
kiečių ir anglų komandie
rius Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje, paskelbė, jog 
francūzų admirolo Darlano 
civile valdžia leido Ameri
kos ir Anglijos laivams 
naudot Dakaro uostą, Va
karinėje Francūzų Afriko
je. Bet amerikiečių ir ang
lų orlaiviams Darlanas te
leidžia tik, esant reikalo 
kelionėje, staptelėti Daka
ro lėktuvų stovyklose.

Dakaras stovi tik už še
šių iki aštuonių valandų oro 
kelionės iki Brazilijos, Pie
tų Amerikoje.

MASKVA, gruod. 7. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas sako:

Mūsų kariuomenė į šiaurvakarius nuo Stalingrado 
atrėmė visas priešų kontr-atakas ir sudrūtino savo 
užimtas pozicijas. Raudonarmiečiai vakar užmušė dar 
800 priešų kareivių ir oficierių ir sunaikino bei išmušė 
iš veikimo 19 jų tankų, kaip rodo platesnės žinios. To
kiu būdu viso tą dieną šiame sektoriuje tapo sunaikin
ta 1,800 priešų kareivių ir oficierių ir sudaužyta bei 
išmušta iš veikimo 37 vokiečių tankai.

Mūsų žvalgai prasiveržė į priešų linijas ir nušlavė 
apie dvi kuopas jų pėstininkų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
vedė mūšius keliuose sektoriuose. Vieno dalinio raudon
armiečiai išvijo priešus iš aptvirtintų pozicijų ir nuko
vė 250 hitlerininkų. Jie pagrobė penkias kanuoles, 21-ną 
kulkasvaidį, astuonias mortiras ir vieną bevielinio tele
grafo stotį.

Centraliniame fronte sovietinė kariuomenė darė 
ofensyvius žygius.

Per trijų dienų kautynes Rževo ir Viazmos miestų 
srityje vokiečiai neteko apie 1,000 kareivių ir oficierių, 
užmuštų. Mūsų kariuomenė sunaikino 21 priešų tan
ką, vieną šarvuotą automobilį, 30 kanuolių, 15 morti- 
rų, 150 kulkasvaidžių, 70 trokų ir keturis amunicijos

(Tąsa 5 puslapyje)

"LAISVĖS" VILIUS
J. Kazlauskas, hartfordietis, pralenkė S. Puidoką, 

prisiųsdamas pluoštą atnaujinimų.
P. Beeis, greatneckietis, gražiai darbuojasi; po biskį 

kyla punktais. Jis aplankė Easthamptoną, L. L, ir ga
vo keletą naujų skaitytojų. 1

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Bimba—J. Matačiūnas, Paterson, N. J.; 
ALDLD 20 moterų kp., per J. K. Navalinskienę, Bingh
amton, N. Y.; J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.; J. Adams, 
Grand Rapids, Mich.; M. Bendinskas, Summerlee, W. 
Va., f.r P. Jurkonis, Springfield, Ill.

Naujų skaitytojų gavome nuo šių vajininkų: A. Mar
shall, Torrington, Conn. (1); Adelė Bakūnienė, Cliff
side, N. J. (1) ir P. Šlekaitis, Scranton, Pa. (1).

Laukiame daugiau naujų skaitytojų!
Dovanų ruožte šiandien yra: /

K. Žukauskiene, Newark, N. J............................. 3190
Philadelphijos Vajininkai ........................ 3145
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 2881
Svinkūnienė ir Meisoniene, Waterbury, Conn. ... 2746 
J. Bakšys, Worcester, Mass.................................... 2488
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1389 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............................. 1307
Š. Puidokas, Rumford, Me.......................  1263
J. Mockaitis, Bridgeport, Corin........ ........................1048
P. Beeis, Great Neck, N. Y.................................. 944

(Tąsa 5-me puslapyje)

Kiek Amerikie
čių Žuvo, Dingo, 
Suimta, Sužeista

- v s. . ...
Washington. — Pirmai

siais karo metais buvo už
mušta, sunkiai sužeista, be 
žinios dingo ir nelaisvėn 
paimta viso 58,307 ameri
kiečiai — kariai, jūreiviai 
marininkai, pajūrių sargai, 
prekinių laivų jūrninkai ir 
Filipinų žvalgai, kaip pa
skelbė Jungtinių Valstijų 
Karinių Žinių Raštinė 

gruod. 7 d.
Amerikos armija tokių 

nuostolių turėjo 35,678, ku
rių dauguma skelbiama 
kaipo be žinios dingę (tur
būt, nelaisvėn pakliuvę) Fi
lipinuose ir Rytinėje Ro
landų Indijoje.

Jungtinių Valstijų laivy
nas nukentėjo 22,629 pana
šius nuostolius.

Sovietai Nukovė dar 
3,000 Hitlerininku

Maskva, gruod. 8. —Vo
kiečiai visu frontu pasmar
kino kontr-atakas prieš So
vietus, bet niekur jie ne
laimėjo. Raudonarmiečiai 
visur apsidirbo su priešais; 
per dieną užmušė 3,000 hit
lerininkų ir kai kuriuose 
sektoriuose dar pasigrūmė 
pirmyn.

Philadelphia, Pa.
Kalbės Earl Browder

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
10 d., kalbės Earl Browder, 
Market St. Arenoje, kampas 
46-tos ir Market St., 8 vai. 
vakare. Bus graži progra
ma — chorai ir orkestrai. 
Apart Browderio, bus ir ki
tų kalbėtojų. Įžanga 29 ten
tai ir aukščiau.

Report.

Naujas Galingiausias 
Pasaulyj Amerikos 

Karo Didlaivis
Nuleista Vandenin ir 25 

Kiti Amer. Laivai
Philadelphia. :— Lygiai 

vienų metų sukaktyje nuo 
japonų užpuolimo ant Per
lų Uosto tapo nuleistas van
denin naujas Amerikos ka
ro didlaivis New Jersey, 
galingiausias pasaulyje.

Šis jūrų milžinas yra apie 
52 tūkstančių tonų, turi 
880 pėdų ilgio ir 108 pėdas 
pločio, bus ginkluotas devy
niomis kanuolėmis šaudan
čiomis 16 coliu storio šovi
niais ir daugeliu mažesnių 
kanuoliu. Per penketą mė
nesių jis bus galutinai į- 
rengtas ir jau dalyvaus mū
šiuose. New Jersey galės 
plaukt greičiau kaip 30 my
liu per valanda. — Kitos 
žinios apie šį didlaivį yra 
laikomos slaptybėje.

Tą pačia dieną Bostone 
tapo vandenin nuleistas 
naujas lėktuvlaivis Bunker 
Hill, 25.000 tonų, o kitose 
laivastatyklose įvairiuose 
miestuose dar 24 kariniai 
bei pagalbiniai laivai.

franko vėl Pareiškė 
Ištikimybę Ašiai

Fašistinis Ispanijos dik
tatorius, generolas Fr. 
Franko iš naujo patvirtino 
savo ištikimybe Hitleriui ir 
Mussoliniui; jis ypač gyrė 
nacius už kara prieš Sovie 
tu s ir prieš demokratines 
laisves.

St. Louis. — Nacionalis 
republikonų partijos komi
tetas vienbalsiai išsirinko 
pirmininku Harrisoną E. 
Spanglerį, nepažangų as
menį. Spangleris tuojau pa
šoko peikt prez. Rooseveltc 
naminę ir karinę politiką.

i

Talkininkai Atmuša 
Desperatiškas Ašies

Atakas Tunisijoj p
ai V s-------------  .... ,.-4

London, gruod. 8. — Vo
kiečiai ir italai su tankais, 
šarvuotais automobiliais ir 
daugiais orlaivių despera
tiškai atakuoja amerikie
čius ir anglus ties Tebour- 
ba, 20 mylių į vakarus nuo 
Tuniso ir 30 mylių į pietus 
nuo Bizertės.

Talkininkai, įsidrūtinę 
kalnuose, atmuša visas fa
šistų atakas.

EXTRA
Naciai Gavo 20 Franci- 
jos Karo Laivų Toulone

Washington, gruod. 8. — 
Jungtinių Valstijų laivyno e 
sekretorius Knox pranešė, 
jog vokiečiam teko 20 svei
kų Francijos laivų iš 75-kių

1 stovėjusių Toulono uoste.
Naciam besiveržiant į 

Touloną, francūzų jūreiviai 
nuskandino bei sužalojo 51- 
ną savo karinį laivą. Ketu
ri gi submarinai bei kiti ka
riniai laivai pabėgę pas 
talkininkus.

Taigi anaiptol ne visas 
francūzų laivynas Toulone 
buvo sunaikintas, kaip kad 
Ašis iš pradžios paskelbė.

Oro žvalgyba ir kiti žinių 
šaltiniai teigia, jog hitleri
ninkai Toulone gavo 15 ka
rinių laivų ir penkis žiba
linius.

Francūzų jūreivių suga
dintus karo didlaivius Dun
kerque ir Strasbourg vokie
čiai galėsią pasitaisyt.

O sveikus karinius laivus 
naciai ten gavę šiuos: du 
šarvuotlaivius, tris naikin
tuvus, du kitus ginkluotus 
laivus ir vieną nuginkluotą 
karo didlaivį.

4
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jėga. Mūsų žmonėms bus racijonališkiau 
paskaidyti maisto produktai. Be to, bus 
pagaminta daugiau maisto. O maisto vis 
reikės. Reikės jo ne tik mūsų kovoto
jams frontuose, bet ir mūsų talkinin
kams.

Sukakus metams laiko nuo to, kai 
mes įstojome į karą, daug kas pasikeitė. 
Jaunų vyrų, neuniformuotų, skaičius la
bai sumažėjo. Tūli maisto produktai jau 
racionizuoti, kiti greit bus racionizuoti.

Tai visai natūralūs reiškinys. Mūsų 
'krašto žmonės yra pasirįžę pakęsti trū
kumus, jei reikės, kad tik mes greičiau 
priešą sumuštume ir karą laimėtume.

—— ............................................. -I N.w—ĮI.Į jl. I ■■■ ■ ■

Karas -Kada Jis 
Pasibaigs?

Trečiadienis, Gruodžio 9, 1942

ateity suloš svarbią rolę 
įkūrime demokratinės Len
kijos užsibaigus karui.

(Bus daugiau)

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

Act of March 3, 1879.

Galėjo Būti Blogiau
Paskelbtieji daviniai apie Perlų Uos

te nuostolius, japonų pasalingai padary
tus 1941 m. gruodžio 7 dieną, supažindi
na visuomenę su tuo, kas ten buvo. Tie
sa, dar kai kurie dalykėliai neskelbia
mi, kad nepasitarnauti priešui, bet dau
guma nuostolių jau yra žinomi.

Dabar jau žinome, kad per virš va
landą laiko priešas (kai jo atstovai Wa
shingtone tarėsi dėl palaikymo Pacifiko 
Vandenyne taikos) sunkiai sužalojo vi
sus mūsų karo laivus—aštuonis didžiuo
sius karo laivus, tris kruizerius, tris de- 
strojerius. Be to, priešui pavyko sunai
kinti laivų taisytuvę; jam pavyko su
naikinti 97 armijos ir 80 laivyno lėktu
vus; jam pavyko nukauti 2,343 karinin
kus ir karius—armijos, laivyno ir mari- 
ninkų korpuso; apie 1,232 karininkų ir 
karių sužeidė; 960 asmenų dingo be ži
nios.

Daugelis sužalotų karo laivų, tačiau, 
jau yra pataisyti ir jie šiandien ir vėl 
stovi sargyboje mūsų krašto reikalų Pa- 
cifike. Kiti karo laivai yra taisomi. Tik 
vienas ar du gal būt nebus galima (neap
simokės) taisyti.

Netenka čia nei aiškinti, kad šis japo
niškų plėšikų pasalingas užpuolimas ant 
Perlų Uosto jiems neišeis naudon. Jie 
bus sumušti. Jie, faktinai, šitokiu savo 
žygiu labai smarkiai paakstino mūsų 
tautą uolesnei kovai, labiau ją subūrė, 
suvienijo vienam didžiajam tikslui: 
priešui sumušti.

Per metus laiko mes ne tik užtverė
me tas spragas, kurias priešas padarė 
Perlų Uoste, — mes keleriopai padidino
me savo kalines jėgas ir jau ne vieną 
tam pačiam priešui smūgį kirtome Pači- 

/ f ike.
Kalbant apie japoniškų užpuolikų pa

darytuosius nuostolius Perlų Uoste, mes 
manome, kad jie dar nėra toki dideli, 
koki galėjo būti. Reikia atsiminti, kad 
buvome užpulti netikėtai. Reikia atsi
minti, kad priešas, sužalojęs mūsų karo 
laivus, galėjo tuomet užimti Havajų sa
las, nes mūsų apsigynimo pajėgos buvo 
palaužtos.

Bet jis, priešas, neapsiskaičiavo. Jis, 
matyt, nežinojo pilnai, ar jam pavyko 

• tas padaryti, ką jis skelbė, ar ne. Tuo 
pačiu sykiu mūsų karo vadovybė ir vy
riausybė jam tikrų faktų nepatiekė. Ir 
taip Tokio ponai prašvilpė tokią progą, 
kokios jie niekad gal būt savo gyvenime 
neturės.

Ba-

Balutis SkiepeDuokit Jam
Pinigų

Brooklyno “Vienybė” (iš gr. 4 d.) iš
spausdino pirmame puslapyj K. Balučio 
(Smetonos atstovo Londone) atvaizdą ir 
apie jį aprašymą, tarytum tai būtų di
delis ir svarbus dalykas. Girdi, “B. Ba
lutis Londone sunkiose gyvenimo sąly
gose.” “Vienybės” žodžiais:

“Ateina nemalonios žinios iš Londono, 
kad dėl žymiai pasunkėjusių gyvenimo 
sąlygų ir negalint iš Anglijos bankų 
gauti bent dalį ten įšaldytų Lietuvos 
pinigų, ‘Lietuvos ministras’
lutis turėjo iš savo kambarių atstovybė
je išsikraustyti ir ten perkelti atstovy
bės raštinę.”

Tas dar nebūtų taip baisu, “Vieny
bės” nuomone, bet “dėl tų pačių aplin
kybių ‘Lietuvos atstovybės’ štabas Lon
done taip sumažėjo, kad įskaitant ir pa
tį ministrą p. Balutį, liko tik trys žmo
nės...” Ir tie patys “trys žmonės” skiepe 
“šildosi prie mažo paprasto pečiuko...”

Ir smetonininkas Tysliava šitaip bai
gia:

“Kai kurie veikėjai Amerikoje patyrę 
apie šitokią Broniaus Balučio padėtį, ra
gina žmones pasiųsti jam ir jo tarnau
tojams bent vieną kitą šimtinę kalėdų 
šventėms.”

Kaip fašistams lengva su pinigais! 
Paraginai žmones ir jie pasiunčia šim
tus dolerių smetonininkui, atsidūrusiam 
Londono “beismente”! Fašistai ♦ pinigų 
turi. Jie renka juos nevū Lietuvai gel
bėti, bet, iš tikrųjų, fašistams, pakliuvu- 
siems bėdon, gelbėti.

Kiek tai liečia Balutį, jis senai liovėsi 
būti Lietuvos atstovas. Jis liovėsi repre
zentuoti Lietuvą nuo 1940 metų, kai 
Smetona išdūmė iš Lietuvos pas Hitle
rį, kai Lietuvos liaudis pasiėmė į savo 
rankas galią, kai ji, Lietuvos liaudis, 
nusitarė sueiti į federacijų su Tarybų 
Sųjunga, o Balutis — su Smetona.

Jau prieš tūlų laika Anglijoje neofi
cialiai buvo paskelbta, jog anglų valdžia 
nepripažįsta smetoniško atstovo. Pinigai, 
kurie buvo užšaldyti 1940 m., matyt, te
bėra užšaldyti ir dabar, — anglai neduo
da jų smetonininkams eikvoti. Kai vis
kas po karo susitvarkys, tuomet tie pini
gai bus pervesti Lietuvai.

Amerikoje taipgi yra tos rūšies Sme
tonos atstovų, kurie čia verda fašistinę 
smalą. Bet čia juos kol kas mūsų vy
riausybė dar kitaip traktuoja, kas, mū
sų nuomone, nėra sveika, nes tie Smeto
nos atstovai skleidžia fašistinę propa
gandų ir kliudo mūsų krašto karinėms 
pastangoms.

Vis Labiau Pajusime Karo 
Naštą

Prezidento Roosevelto dekretu, Paul 
V. McNutt’ui pavedama visa gale tvar
kyti mūsų krašto darbo pajėgas. Jam 
taipgi pavedama spręsti, kuriuos vyrus 
imti į kariuomenę, kurių ne. Senesni, 
kaip 38 metų amžiaus vyrai, beje, visiš
kai nebus imami kariuomenėn.

Be to, prezidentas Rooseveltas paskyrė 
žemės ūkio sekretorių, Claude R. Wi- 
ckard’ą maisto administratorium. Jis 
nuo dabar per visą karo laiką tvarkys 
mūsų duoną, mūsų mėsą. Jis spręs, kam, 
kur ir kaip turi būti teikiamas mais
tas.

Nereikia nei aiškinti, kad abu šitie žy
giai yra tam pačiam tikslui: mūsų kraš
to karinėms pajėgoms stiprinti. Abu yra 
labai svarbūs, liečią kiekvieną Amerikos 
gyventoją.

Tenka džiaugtis, kad šitaip įvyko. Tas 
visus reikalus geriau sutvarkys. Mūsų 
karinės pramonės bus aprūpintos darbo
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(Tąsa)
Serbska Narodna Obra- 

na, kaip praneša serbų pro
gresyvių laikraštis,; išei
nantis Pittsburghe, “Slo- 
bodna Reč” (Laisvas Žo
dis), per pastaruosius du 
metus labai susmuko. Pir
ma' turėjo apie 10 tūkstan
čių narių, o dabar tik apie 
2 tūkstančius ir greitu lai
ku liks tik saujalė fašistuo- 
j ančių vadų, nes serbų ma
sės atsuko jiems nugarą, 
kuomet pamatė jų bjauriu 
politiką.

Kaip jau minėta, oficialė 
Jugoslavijos valdžia Londo
ne nėra liaudies valdžia, 
kuri ne tik kad nesirūpina 
išlaisvinimu Jugoslavijos, 
bet dar bando užgniaužti 
partizanų kovą prieš nacius 
savo krašte. Aišku, oficia
liai tas darbas pridengtas, 
tačiaus jugoslavų masėms 
užteko to, kad jų valdžia 
užstojo ir palaiko išdaviką 
Michailovičių. Amerikos 
jugoslavų spaudoj eina gy
vos diskusijos apie tai, ko
kia Jugoslavija privalo bū
ti po karo. Veik vienbalsiai 
prieina prie išvados, kad 
Jugoslavija privalo būti 
pilnai demokratinė, kurioj 
visos tautos ir tautelės tu
rėtų lygias teises visuose 
reikaluose. Svarbu dar ir 
tas, kad toji spauda labai 
gražiai atsineša linkui So
vietų Sąjungos ir didžiai 
įvertina jos rolę šiame ka
re ir su jos pagalba tikisi 
įsteigti Jugoslavijoj pilną 
politinę ir ekonominę lais
vę. Ypatingai slovėnų spau
da nenori girdėti apie bent 
kokią karališką valdžią.

LENKIJA
Lenkija ir lenkų tauta 

buvo pirmąja valstybe, ku
rią Hitleris užpuolė su sa
vo karine mašina. Apie tai, 
kaip užpuolė ir kaip ją nu
galėjo, jau spaudoj nemažai 
buvo nušviesta. Mums 
svarbu šį kartą nors kiek 
susipažinti, kas veikiama 
lenkų tarpe ir 
kokią politiką veda tam ti
kros grupės, taip Europoj, 
kaip ir Amerikoj.

Kas liečia lenkų valdžią, 
kuri turi savo buveinę Lon
done ir kuriai vadovauja 
gen. Sikorskis, ji truputį 
skiriasi nuo jugoslavų val
džios ne tik savo sąstatu, o 
ir politiniai.- Ji yra koalici
nė. Jon įeina atstovai visų 
politinių partijų ir grupių, 
išskyrus komunistus. Do
minuojančią rolę lošia liau
dininkai ir socialistai. Yra 
vienas kitas ir Pilsudskio 
pasekėjas, bet jų įtaka vi
sai nereikšminga, nes seno
ji pilsudskinė, kraštutinių 
reakcionierių valdžia su 
Beku priekyje, Hitleriui 
užpuolus ant Lenkijos, zui- 
kiškai pabėgo iš Lenkijos 
palikdama liaudį Dievo va
liai. Tas jų negarbingas pa
bėgimas atstūmė dirbančių
jų liaudį nuo jos. Palaiko 
juos tik lenkų stambioji 
buržuazija, vyriausia Ame-

maždaug

tarpe Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos, tai buvo 1941 m. 
liepos 30 d. Lenkų masės 
entuziastiškai priėmė tą 
sutartį ir sveikino gen. Si
korski už tai. Bet lenkų pil- 
sudskiniai reakcionieriai, iš 
antros pusės, stojo prieš 
tai, tuoj aus pradėjo kam
panijų ne tik prieš Sovietų 
Sųjungų, bet ir prieš savo 
valdžių Londone, ypač prieš 
Sikorskį, primetant jam 
“parsidavimų” Stalinui ir 
•atidavimą . Lenkijos jam. 
Jų vyriausias argumentas 
buvo ir yra: Lenkija priva
lo pasilikti ne tik tokia, ko
kia ji buvo prieš karą, bet 
tapti dar didesnė, “od hior- 
za do morza,” nes “be stip
rios ir galingos Lenkijos 
niekados nebus taikos Eu
ropoj ir visam pasaulyje,” 
taip nuolatos rašo vyriau
sias piląudskinių organas 
“Nowy Swiat” New Yorke. 
Jam padeda “Dziennik Pol- 
ski” Detroite ir kiek atsar
giau “Codzienne Wiado- 
mosci” Clevelande.

Šie lenkų reakcionieriai 
bandė ir bando įvairiais 
būdais pakirsti Sikorskio 
autoritetų lenkų tarpe, tam 
išnaudoja kiekvieną progų 
ir įvairius būdus, nuolat 
gųsdindami lenkus bolševiz
mo baubu. Bet jie, kaip ir 
serbai šovinistai, laipsniš
kai smunka. Liaudis jau iš
moko atskirti žodžius nuo 
darbų ir stoja su tais, kurie 
kovoja su nacizmu ir fašiz
mu. Geru pavyzdžiu mums 
bus paskutinis suvažiavi
mas Lenkų Tarybos Ameri
koje (Rada Polonii Amery- 
kanskiej), įvykęs 17-18 dd. 
spalių mėn. Buffalo mieste.

Ši taryba susideda iš at
stovų visų lenkų organiza
cijų Amerikoje, jon įeina ir 
Lenkų Sekcija IWO. Jos 
tikslas vienyti lenkus bend
ram veikimui prieš tautos 
neprietelius ir pagelbėti 
nukentėjusioms nuo karo. 
Per paskutinius du metu 
taryba surinko apie 2 milio- 
nus dolerių aukų tokiai pa
galbai. Tarybos pirmininku 
yra Swietlik.

Tai įtakinga lenkų orga
nizacija ir ji gerai koope
ruoja su Sikorskio valdžia. 
Pilsudski niai reakcionieriai 
po vadovyste M. Węngrzyli
ko, leidėjo dienraščio “No
wy Swiat” ir neseniai atvy
kusio šion šalin Ignaco Ma- 
tuszewskio, buvusio finan
sų ministerio pilsudskinės 
valdžios, varė visokias in- 

užkariavus 
Tarybų ir paskui per ja ve
sti pasekmingiau kovų 
prieš Sikorskio valdžia ir 
tuomi, aišku, pasitarnauti 
Hitleriui, bet visos jų pas
tangos nuėjo niekais. Tų 
matydami, jie nusprendė 
suorganizuoti savo apara
tų - organizacijų, kų ir pa
darė pereito birželio mėn. 
š. m. New Yorke. Pusiau 
slaptai, sušaukė savųjų
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Amerikos slauge Maude 
Patterson, susitiko savo my
lėtinu, Įeit. Lloyd Thompson 
—susitiko Naujoj Guinejoj, 
kur amerikiečiai ir austra- 
liečiai muša japoniškus įsi
veržėlius.

Sikorskis su savo valdžia, 
kuri susiorganizavo už 
kiek laiko nuo pakrikimo 
Beko - Moscickio valdžios, 
atsistojo griežtai demokra
tijos pusėn ir pradėjo or
ganizuoti išsklaidytas len
kų jėgas kovai prieš nacius. 
Tuo pačiu sykiu pakeitė vi
sų lenkų politikų su kito
mis valstybėmis. Toji per
maina aiškiai pasirodė, ka- 

|da tapo padaryta sutartis
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konferenciją, kurioj iškepė 
Tautinį Komitetų Ameriko
nų Lenkų Kilmės (Komitet 
Narodowy Amerykanski 
Polskiego Pochodzenia).

Tas jų komitetas išleido 
atsišaukimų į lenkus, pas
kelbė savo programų, vy
riausia nustatytų prieš So
vietų Sųjungą, ir manė, 
kad masės puls į jų glėbį. 
Atsitiko kaip tik priešin
gai, didžiuma lenkų laik
raščių su pajuoka atmetė 
jtų jų Komitetų, kiti visai 
ignoravo. Pilsudskiniai dar 
kartą bandė šturmuoti 
prieš pat Lenkų Tarybos 
suvažiavimų ir pačiame su
važiavime, tačiaus visur 
prakišo. Tarybos suvažiavi
mas priėmė rezoliucijų, ku
rioje aiškiai pasisako už 
Roosevelto politiką, už per
galę Jungtinių Tautų prieš 
fašizmą, taipgi aštriai pa
smerkia priešus Sikorskio 
valdžios ir sutarties, pada
rytos su Sovietų Sųjunga.

Tad, turint mintyje len
kų tautos religingumų ir 
konservatiškumų, abelnai 
imant, mes matome, jog sumušti priešą fašizmą ir su- 
lenkai taipgi, gana smar-' grįžti sveikiems ir linksmiems 
kiai valosi nuo savo penk-'pas savus, ir susikurti gražų 
tosios kolonos ir įsitraukia 
griežton kovon prieš hitle- 
rizmų. Dar reikia pridurti, 
kad lenkai didžiuojasi tuo
mi, kad jų tarpe Hitleris 
nerado oficialaus K visli il
go, kuris Lenkijoj padėtų 
naciams 
Lenkijoj taipgi 
partizanų, kurie pasišven-

Binghamton, N. Y
Keliolika lietuvių karių buvo 

parvažiavę pas savuosius Padė- 
kavonės Dienos švenčių laiku 
ir prieš. <Kiek- ' teko sužino
ti, šie, jaunuoliai kariai buvo: 
Draugų A. N. Yudikaičių sū
nus Walter, A. Repšis, Pob. 
Kaminskas, drg. P. I. Kamins
kų sūnus. Jis yra orlaivininkas 
ir jau turi paaukštinimą į sar- 
žentus. Kaminskai yra nauji 
“Laisvės” skaitytojai.

Taipgi buvo svečiuosna par
važiavęs Sloveckų giminaitis 
Selvestras (p a v a rd ės neži
nau). Tiek šiuo sykiu sužino
jau apie mūsų šalies gynėjus 
karius lietuvius jaunuolius.

Leonardas Girnis liuosnoriai 
'įstojo į kariuomenę. Jis 
Walter ir Onos Girnių 
Taipgi jis yra LDS 6 
narys. .

Linkiu visiems mūsų 
gynėjams geriausio pasisekimo

yra 
sūnus, 

kuopos

šalies

šeimynišką gyvenimą.
Reporteris.

Redakcijos Atsakymas
J. A., Hartford, Conn.—Apie 

surengimą išleistuvių jaunuo
liui K. Kiškiūnui buvom gavę 
nuo kito korespondento pir
miau. Todėl atleisite, kad jūsų

tusiai kovoja su naciais ir i korespondencijos nebegalėsime 
kurie, be abejonės, trumpoj sunaudoti.

smaugti liaudį.
randasi
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DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KASKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

ŠIRDIS PRADEDA 
PLAKTI

Drauge daktare. Aš esu 
senis, peršokęs 60 metų, vi
dutinio ūgio. Sveriu 140 
svarų. Nerūkau, svaigalų 
negeriu ir nesvetimoteriau
ju, tai yra, gyvenu, kaip 
dievas prisakė. Esu susirū
pinęs dėl savo širdies, kuri 
per kiekvieną smarkesnį 
pasijudinimą kad pradeda 
mušt, tankiai ir garsiai, 
kad net man kudlos dreba. 
Skaudulio nejaučiu ir kvė
puoju normaliai. Toliau — 
mano mintys nutrūksta 
taip tankiai ir greit, kad 
net neatmenu, kur ir ką pa
sidedu.

Dar toliau — tai ūžimas 
ausyse, be 
treti metai, 
užtektinai 
pasibaladot 
jeigu nebūtų blogiau. Tad 
gerbiamas gydytojau pa
tark man per “Laisvę”, 
kaip' turėtau užsilaikyti, 
kad išvengus blogesnio at
sitikimo? Širdingai dėkui.

Atsakymas.
Jūsų, Drauge, būklė gali 

būti rimta. Nesimačius, as

galo, jau bus 
Energijos turiu 
ir dar norėtųsi 
po šį pasaulį,

Du Jungtinių Valstijų kariai (negrai) Anglijoj, Jimmy 
Fleming ir Clarence Miller, apdovanojami medaliais 
dėl to, kad jie išgelbėjo skęstantį žmogų.

meniškai gerai neištyrinė
jus širdies, kraujo slėgimo, 
šlapimo ir t.t., nedaug te
galima tarti. Kadangi širdį 
tik vieną teturime ir ka
dangi nuo širdies ir jos in
dų ligų už vis daugiausia 
miršta žmonių, tai Jūs, 
Drauge, nieko nelaukda
mas, braukite greičiau pas 
savo gydytoją. Tegul jis vi
sus galus suranda ir pas
kui vaistus prirašo.

Specifiškų širdžiai re
guliuoti ir stiprinti vaistų 
yra visokių. Bet taip sau, 
akies plotu, be niekur nie
ko, be ištyrimo jų negi var
tosi. Tai tokių vaistų čia 
nei minėt neverta. Už tat 
suminėsiu Jums keletą pre
paratų, kuriuos galite drą
siai vartoti ir galite tuojau 
pradėti. Tie preparatai ge
rai daro visam or- 
ganimui, taigi ir širdžiai.

Jums, gali būti, eina silp
nyn širdies raumuo. Gal 
karūninės arterijos (coro
nary arteries) širdies rau
menų viduje eina siauryn ir 
kiety n. Gal kraujo slėgimas 
aukštokas. Visa tai daug 
priklauso nuo maisto.

Vartokite gyvą, paprastą, 
nesugadintą maistą. Ypač 
daugiau vaisių ir daržovių. 
Jums veikiausia būtų ge
rai medaus daugiau varto
ti.

Gaukite ir dapildomojo 
maisto — vitaminų. Vita
min B Complex capsules or 
pills. Imkite regulingai su 
maistu, per kiekvieną val
gymą, po trejetą kapsulių, 
tai po 9 kas diena, kad ir 
visą gyvenimą. lodo po 1 
lašą kas diena, su pienu. 
Vyriški lytiniai hormonai 
daug padeda ir širdžiai. 
Pasitarkite su vietos gydy
toju.
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Cleveland, Ohio

bus 
da-

LLD 
bus

Collinwoodieciu Atydai
Collinwoodo LLD 190 kuo

pos susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, gruodžio 11 d., 
ir įvyks naujoj vietoj, pas drg. 
Mockaičius, 1208 E. 169 St. 
Pasižymėkite Mockaičių ant
rašą, nes ateityje visi 
190 kuopos susirinkimai 
laikomi čionais.

Sekantis susirinkimas 
svarbus ir jame privalome
lyvauti visi nariai. Reikės iš
rinkti gerą naują valdybą se
kantiems metams, pasimokėti 
duokles, kurie dar nepasimo- 
kėjom ir gausime jau seniai 
laukiamą knygą “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” Tai 
yra svarbi istorinio mokslo 
knyga. Mes naudojamės mūsų 
šalies, Amerikos, demokratija, 
bet ne visi turime pilną žino
jimą, kas buvo tos demokrati
jos steigėjais, kas už ją kovosi paprasto audimo, 

puošniai, vingiuotai 
suknytė su aukštai sujuosiamu 
užpakalyje juosmeniuku tai
koma mažytėms nuo 2 iki 6 
metų, formos gaunama 2, 3, 
4, 5 ir 6 dydžio.

Užsakymą su 15c. pinigais 
ir 1 cento stampa reikia adre
suoti: Federated Pattern Ser
vice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

bai 
nuo 
mų. 
kad
daug gėlių prie nabašninko.

Lietuvių Moterų. Kliubas pri
siuntė gėlių bukietą. Mat, jos 
abi dukrelės 
minėto kliubo. 
Malinauskienė
kaipo narė, bet visuomet bu
vo su mumis, ateidavo į visus 
parengimus mūsų ir kitų drau
gijų ir daug sykių paaukavo 
valgių dėl parengimų, o ypač 
daug kartų aukavo dėl darbi
ninkiškos spaudos piknikų, ir 
šiaip kada buvo renkamos au
kos pinigais, drg. A. M. nie
kad neatsisakė, visuomet au
kodavo.

Laidotuvės buvo lapkričio 
25 d. su bažnytinėmis apeigo
mis. Labai gražiai viskas buvo 
atlikta. Grabą nešė trys sūnūs 
Malinauskai (Malin), vienas 
anūkas F. Romon ir du brol
vaikiai, K. Rudikus ir Andrius. 
Atleiskit, pavardės nesužino
jau.

Drg. A. Malinauskienė pa
laidota Mt. St. Benedict kapi
nėse. Nors labai prastas oras 
buvo, lijo, bet palydovų bu
vo virš 30 mašinų. Visus paly
dovus pakvietė į namus ir la
bai gražiai pavaišino jos myli
mos dukrelės ir sūneliai.

Aš siunčiu užuojautą jums 
visiems, likusiems nuliūdimo 
valandoje. O jums drauge, 

Malinauskiene, tebūna 
lengva ilsėtis šios šalies šal
toj žemelėj. M.

.Julijos mėgiamiausiu liuos- 
laikiais užsiėmimu vra veiki
mas teatro srityje ir jinai su 
Brooklyno Liaudies Teatru ir 
su atskiromis veikalų 
mo komisijomis yra 
daugelyje veikalui, 
liuoslaikių pareigų
trūksta, kadangi dirba šapoje 
ir priedams yra namų šeimi
ninke, kaip ir kitos moterys.

Tačiau virš minėtos parei
gos nekenkia jai būti ir sėk
minga sekretore Brooklyno 
Moterų Apšvietos Kliubc, vie
noj iš žymiausių moterų orga
nizacijų rytinėse valstijose,

Mirtis

Lapkričio 23 dieną, 
ryte mirė drg. Anna Malinaus
kienė, savo namuose, 300 
Park ter., sulaukus 74 metų, 
keletą mėnesių išsirgus gana 
sunkiai. Drg. A. M. buvo links
mo būdo ir labai draugiška su 
visais. Išaugino gražią šeimy
ną, 2 dukteris, A. Romon ir A. 
Kuktis; tris sūnus, vyriausias 

j Juozas nevedęs gyveno su mo
tinėle.

Drg. M. buvo našlė apie 20 
metų. Išgyveno Hartforde 40 
metų. Gimė ir augo Lietuvoj.

Paliko nuliūdime šeimyną ir 
gimines, tris sesutes — E. Ra- 
panavich ir J. Vemtskas, gy
vena Hartforde, A. Paulaus
kas gyvena New Britain, ir 7 
anūkus.

Velionė buvo pašarvota pas 
graborių Laraja ir Sagariną, 
247 Washington St.

Drg. A. Malinauskienė la- 
daug gyvų gėlių turėjo 
savųjų giminių ir pažįsta- 
Visi, kas aplankė, sakė, 
niekur nėra matę taip

Sėkminga Sekretorė Laiškas iš Binghamtono

Julija Stankaitienė

paskilbusioj savo iniciatyva ir 
nuodarbumu, kas, kaip žinia, 
nebūtų atsiekiama be jos ir ki
tų darbščių valdybos narių rū
pestingumo.

Geros kloties ir energijos 
Julijai darbuotis ir toliau!

Trečiadienis, Gruodžio 9, I94Ž

Hartford, Conn
vai.

Liudmilos Motina

kad

jųjų

8273
ir

mie- 
tan-

atlieka taip
darbą karo

dukrelėm į kolegiją, 
trys lankė tą pačią

Penkis metus visos 
mokėsi. Kada užbai-

priklauso prie 
Nors drg. A. 
n e p r įklausė

Laisvėja” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Du Chinijos partizanu vaikučiai valso pietus bendroj 
valgykloj, kur daugybė panašių jiems yra užlaikoma. 
Amerikos žmonių aukos daug prisideda prie palaiky
mo jaunųjų chiniečių gyvybių.

Dabar eina dienraščio Laisvės vajus ga
vimui naujų skaitytojų. Jeigu norite, kad 
jūsų draugai būtų išlaisvinti nuo pronaciš- 
kos propagandos, kad padėtų pergalėt 
fašizmą, nerašykit jiems Laisvę.

perstaty- 
vaidinusi

O tarp
irgi ne-

Kitos žili, trumpai nu
kirpti plaukai. Apsivilkus

Visos namie kenuotos dar
žovės, išskyrus pomidorus 
(tomatoes), turi būti kaiti
namos 10 minučių pirm 
vartojimo.

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

Kaip Atrodo San Francisco 
Miestas Žiemos ir Karo Laiku

San Francisco miestas, 
kaip daugelis žino, yra iš- 
budavotas ant kalnų, pa
kalnių, slėnių ir marių 
krantų.

Vasarą labai retai kada 
reikia kautas nusivilkti, o 
kaip kada ir kailiniai rei
kia užsidėti.

Dabar, žiemos laiku, oras 
kartais pasidaro pusėtinai 
šaltas, drėgnas, nes šiuo 
laiku beveik kiekvieną die
ną lyja, ir rūkai laiko mie
stą apkloję. Nors medžiai, 
žolė ir visokį laukiniai au
galai tai džiaugiasi: kur 
tik žiūri, visur žaliuoja, au
ga. Ar pakalnė, kalnelis, ar 
augštas kalnas, visi žaliuo
ja. Džiaugias sulaukę lie
taus, mat, per vasarą ne
gauna nei lašelio.

Daug svieto privažiavo į 
San Francisco, kad jau 
sunku gauti ir gyvenimui 
vieta. Vieni atvažiavo dirb
ti laivų dirbtuvėse ir kitose 
karo išdirbystėse, kur už
dirba virš $50 į savaitę ir 
dirbdami tik 8 vai. į dieną.

Taipgi daugybė privažia
vo moterų ir merginų. Vy
rai atvažiavę čia dirbti at
sivežė ir savo šeimynas. 
Taipgi čia daug priveža ka
reivių ir jūreivių. Tankiai 
gatvės būna pripildytos 
uniformuotais, straipuotais 
vyrais. Tik žvilga ir mirga, 
kur tik nepažiūri. Civiliais 
drabužiais apsivilkusį vyrą 
jau nesinori nei žiūrėti. Po
rai dienų pratuštėjo gatvės, 
žiūrėk ir vėl pilna naujų.

Su jais atvažiuoja jųjų 
moterys, kitų merginos pa
būti nors keletą dienų arba 
valandų su savo mylimais. 
Daugelis iš tų merginų ir 
moterų čia ir pasilieka, ap
sigyvena, manydamos, gal 
jis greit grįš, o gal dienai 
ar kitai vakacijas gaus, “aš 
čia geriau būsiu dr lauksiu 
jo,” taip daugelis iš 
galvoja.

Nežinau kaip kituos 
stuose, bet čia tai jau
kiai krautuvininkai pritrū
ksta ir kai kurių valgių. 
Jau kelinta diena kaip svie
sto negauname. Mėsos tik 
po vieną svarą galima gau
ti į dieną, bet jeigu vėliau 
nueini į krautuvę, tai ir tą 
nevisada gauni, daržovių 
taipgi pritrūksta.

Išdalino visiem gatvių 
arba apylinkių wardenam 
blankas, kad surašinėtų, 
kiek katroje stuboje žmonių 
gyvena. Aš manau, kad tai 
daro sužinoti, ar yra kur 
tuščių kambarių.

Traukiniai, busai
strytkariai važiuojant iš 
darbo taip užsikemša, kad 
tankiai reikia išlaukti apie 
vai. ar pusę vai., kol gauni 
įlįsti bent į vieną. Dar jų 
skaičių bando sumažinti dėl 
trūkumo vyrų vairuotojų, 
nors jau daugelyje vietų 
merginos ir moterys vyrų 
uniformomis užsivilkusios 
vairuoja didžiausius busus 
ir gatvekarius.

Taipgi moteris apie 50 
metų, jaunesnes ir senes
nes sutinki važiuojant ir ei
nant iš laivų statyklų ir ki- 

' tų amunicijos išdirbysčių. 
Į kitą turi drūčiai pasižiū
rėti, kad pažinti, ar ji yra 
vyras ar moteris.

kais skūriniais drabužiais. 
Akys tik žiba iš po suodinų 
antakiu.

Retai ant katros veido 
matysi šypsą. Atrodo, kad 
jos jau yra karo lauke sy
kiu su vyrais.

Į jas žiūrėdama pati jau
ties niekam netikus, išlepus, 
nieko prie karo nepriside- 
danti. Jeigu ir n u mezgi kokią 
pančiaką arba nuperki ko
kią štampą dar toli esi atsi
likus nuo tų moterų, kurios 
yra karo lauke arba amuni
cijos dirbtuvėje, nors ir 
kiekvienas naudingas dar
bas ir veikimas prisideda 
prie karo laimėjimo.

E. Vilkaitė.

Jungtinių Valstijų Mote
rys Pagerbs Sovietų 

Moteris
Mrs. Franklin D. Roose

velt, šalies prezidento žmo
na, apsiėmė, garbės pirmi
ninke “Pasveikinimo Rusi
jos Moterims” savaitės, ku
ri yra dalimi “Rusijai Pa
dėkos Mėnesio.”

“Pasveikinimo Rusi jos 
Moterims” savaitę paskelbė 
Mrs. Edward C. Carter, 
Rusijai Karo Pagalbos Mo
terų Divizijos, pirmininkė.

Savaitė prasidėjo gruo
džio 7-ta.

ELEANOR ROOSEVELT
Priimdama užkviet i m ą 

pirmininkystėn, Mrs. Elea
nor Roosevelt pareiškė, kad 
“ši savaitė duos mūsų mo
terims progą parodyti, kaip 
didžiai jos grožisi Rusijos 
moterų drąsa ir pasiryži
mu pasiaukoti.

“Kiekviena moterų orga
nizacija ir kiekviena Ame
rikos moteris norės, esu 
tikra, parodyti padėką ru
sams už kovą, kurią jie 
pravedė ir už kurią mes 
kaipo šalis galime būti dė
kingi, kadangi kiekvienas 
talkininkų laimėjimas yra 
laimėjimu visiems lygiai,” 
pareiškė prezidento žmona 

“Pasveikinimo. Rusijos 
Moterims” savaitės proga 
Mrs. Ivy Litvinoff, Sęvietų 
Sąjungos a m b asadoriaus 
žmonai pasveikinti ruošia
ma eilė šaunių pokilių, ku
riuose bus mobilizuojamas! 
teikti pagalbą Rusijos mo
terims, taipgi įvyks šimtai 
mažesnių mitingų ir pra
mogų Sovietų Sąjungos pa
ramai.

“Obuolys netoli nuo obe
lies tenusirita,” sako lietu
vių patarlė. Tai pilnai ata- 
tinka Liudmilai Pavlichen- 
kai, kuri nesenai apkeliavo 
Jungtines Valstijas ir jai 
surengtuose mitinguose 
kvietė J. V. liaudį prie 
griežtos kovos su fašizmu.

Susipažinkime su Elena 
Pavlichenko, Liudmilos mo
tina, ir tuoj suprasime, iš 
kur tas įkvėpimas drąsiai 
ir pasiryžusiai, ginklu ran
kose kariauti ir nudėti 309 
nacius.
Elena Pavlichenko Civiliam 

Kare
Visai nenustabu

Liudmila taip heroiškai ko
voja. Ji gimė kovotojų šei
moj. Ji gina tą, ką jos tė
vai taip pat per sunkias ko
vas ir didelį pasiaukavimą 
įsigijo.

Per civilį karą, kada 
Liudmila buvo vos tik me
tų amžiaus, jos motina bu
vo karo fronte su Raudoną
ja Armija. Tėvas dirbo pa
garsėjusioje Putilovo dirb
tuvėj Peterburge. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų Raudo
nųjų Partizanų 1917 me
tais ir kariavo per visą ci
vilį karą.

Elena Pavlichenko nepa
naši į kareivį. Ji mažo ūgio, 
silpna moteriukė. Jos rudi 
plaukai pradeda vietomis 
žilti. Sulaukusi 46 metų, ji 
dideliai apvilta jaučiasi, 
kad pereitą metą jos apli
kacija į Liaudies Gvardiją 
tapo atmesta.

Po Civilio Karo Elena 
Mokytojauja

Užsibaigus civiliam karui 
Pavlichenkų šeima persikė
lė į Ukrainą. Ten Elena 
mokytojavo kaimo mokyk
loj. Vėliau išsikėlė į Kijevą, 
kur Liudmila lankė aukštą
ją mokyklą ir kartu dirbo 
karinėj industrijoj. Tai bu
vo sunkūs, bet kartu ir 
džiuginanti metai Pavli
chenkų šeimai.

“Laike civilio karo, ir 
vėliau laike penkių metų 
plano, mes jautėme, kad 
dirbame naudingą darbą, 
mes savo spėka būdavo ja
me.' Ir dabar mes jaučiame, 
kad tų dvidešimts penkių 
metų sunkios kovos auklė
jant šeimą nenuėjo veltui 
ir mums dideliai apsimokė
jo,” sako Elena Pavlichen
ko.
Liudmila Vyliausia šeimoj

Liudmila buvo pirmagi
mė. Paskui gimė Valenti-

na, kuri dabar yra dvide
šimts penkių metų. Slava, 
mažiausia, yra 11 metų.
Siekiasi Aukštesnio Mokslo

Elenai Pavlichenko su
grįžo senas troškimas pa
siekti mokslo, kurio negalė
jo pasiekti jaunose dienose. 
Ji nusitarė pasiekti tą troš
kimą savo jaunystės, ne
žiūrint visų sunkumų. Iš
laikius kvotimus, stojo kar
tu su 
Visos 
klasę, 
kartu
gė kursą, motina buvo 41 
metų, Liudmila 19-kos.

Motina rengėsi būti isto
rijos dėstytoja, bet pažeista 
sveikata neleido tuom užsi
imti. Ji tapo paskirta Kije
vo istoriško knygyno tyri
nėjimo department) direk
tore ir čia dirbo iki pereitą 
metą buvo priversta apleis
ti. ;

Liudmilos Nematė Nuo 
Karo Pradžios

Dar astuonias dienas 
prieš vokiečių užpuolimą, 
Liudmila išvyko į Odesą 
praleisti vakacijas vasari
niame rezorte. Nuo to laiko 
motina jos dar nematė. Ji 
ten būdama liuosnoriai pa
sidavė į Raudonąją Armi
ją. Tėvai pirmu kartu suži
nojo apie dukterį, kada “Iz- Anna
vesti jose” pamatė sekančią 
žinutę: “Drąsuolė šaulė, 
Liudmila Pavlichenko už
mušė 100 naciu.” v

Liudmilai rūpėjo tėvų li
kimas, nes žinojo, kad vo
kiečiai užėmė Kievą. Bet 
motina ir Slava buvo aplei
dę tą gražų Ukrainos mies
tą. Pasiėmė tik mažą tar- 
bą, pėsti ėjo kelioliką mylių 
iki pasiekė traukinį. Tėvas 
buvo paimtas į kariuomenę 
pačioj karo pradžioj ir ji 
nežinojo, kur jis randasi 
iki pasiekė Charkovą po il
gos ir pavojingos kelionės, 
kurioje traukinis, kuriame 
jie važiavo, tapo bombar
duotas vokiečių aeroplanų.

Charkovo mieste jie rado 
tėvą. Jis buvo paliuosuotas 
iš kariuomenės. Abiem bū
nant silpnos sveikatos, jie 
tapo išsiųsti į Votkinsk 
miestelį, Udmurt Respubli
koj, kur ir dabar gyvena.

Motina Didžiuojasi 
Dukterim

Motina didžiuojasi Liud
mila, bet nemažiau įvertina 
ir antrą dukrelę Valentiną,

dirbančią karo įmonėj, kaip 
motina sako, 
pat svarbų 
frontui.

“Liudmila yra visai pa
prasta Sovietų mergelė,” 
sako motina. “Tokių Sovie
tų Sąjungoj yra labai 
daug.” Ji didžiuojasi, kad 
Liudmila yra jos duktė ir 
ypatingai, kad jai teko ap
keliauti Ameriką ir ten pa
dėti pamatą suartinimui tų 
dviejų didžiųjų šalių liau
dies, kurios per ilgus metus 
buvo taip negeistinai atsi
skyrusios.

Tai štai jūs,turite svar
biausius faktus apie Liud
milos Pavlichenkos motiną 
Eleną Pavlichenko.

PagaLJaneč Weaver,
V-s.

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

Moterys Džiaugiasi 
Naudingu Veikimu

Kur draugės įsitrauku
sios į darbą laimėjimui ka
ro, ten ne tik susirinkimuo
se, bet ir privatiškuose pa
sikalbėjimuose ir net laiš
kuose savo draugams į ki
tus miestus draugės entu
ziastiškai kalba ir rašo apie 
savo veiklią organizaciją ir 
atliekamą savo dalį.

Anastazija Mac iukienė 
iš Binghamton rašydama 
savo draugams Titaniamsį 
Woodhaveną, pasveikinus 
juos ir šeimyną, tarp kitko, 
rašo:

“Dabar Moterų Kliubas 
nutarė mėgsti pirštines, 
pančiakas, svederius rau
donarmiečiams. Aš jau nu
dirbau penkias poras pirš
tinių, dvi poras pančiakų.

“Penktą gruodžio Mote
rų Kliubas rengia vakarie
nę. Pelnas taipgi eis Rusi
jos! kovotojams.

“Lapkričio 21 rusai ren
gė ‘turkių’ vakarienę. Po
nas Johnsonas (vienas iš 
žymiausių fabrikantų) da
vė savo restauraną už dyką 
ir dar šimtą dolerių supir
kimui ‘turkių.’ Visas pel
nas skirta Sovietų medika- 
lei pagalbai.

“Spalių 26 numirė far- 
merių Bartkų darbininkas 
Jonas Bendorius, pirmiau 
gyvenęs Brooklyne, tai gal 
kas ten jį pažino. Mes bu
vome laidotuvėse.. .”

Organizuotų, veiklių žmo
nių ir privatiški laiškai tu
ri visuomenišką reikšmę, 
miela juos skaityti ir pama
čius pas draugę “konfiskuo
ti” savo skyriui.

Brooklynietė.

bet
kirpta jo, kraują liejo ir mirė už tą 

demokratiją, kuria mes dabar 
naudojamės.

Todėl būkime visi šiame su- 
sirinkime. Dabar eina LLD va
jus, kuriame nauji nariai pri
imami be įstojimo mokesties. 
Nauji nariai įstodami užsimo
kės duokles, kurios skaitysis 
už sekančius metus ir damo- 
kėję 50c. gaus šių metų knygą 
ir taip pat sekančių metų kny
gą.

Taigi, pakalbinkime savo 
draugus ir pažįstamus prisira
šyti prie mūsų taip svarbios 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos.
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HITLERININKAI IŠNIEKINO 
TOLSTOJAUS KAPĄ

Hitlerio barbarai begėdiškai naikina 
muziejus, knygynus, bažnyčias, pamink
lus. Kada jie užėmė Jasnaja Poliana, 
garsaus rusų rašytojo Levo Tolstojaus tė
viškę, tai sunaikino Tolstojaus ambula
toriją, istorinius Tolstojaus palikimus jo 
muziejuje ir išniekino rašytojo kapą. 

Kada naciai buvo iš Jasnaja Poliana iš
mesti, tai savo begėdystę bandė suversti 
ant Sovietų valdžios, būk Sovietų val
džia pasitraukiant pastatė ant kapo mi
nas, o sniego jos užneštos, nematomos 
buvo civilių susprogdintos.

Bet faktai yra, kad kada spalių mė
nesį, 1941 metais, hitlerininkai užėmė 
Jasnaja Polianą, tai jokio sniego ten ne
buvo. Sovietų paskirta komisija ištyrė 
ir faktus paskelbė.

Spalių 29 dieną fašistai bomba užmu
šė Jasnaja Poliana kolchozo pirmininką 
Povilą Orechovą. Lapkričio 14 dieną fa
šistai pakorė kolchozninką Nikolajų J. 
Vlasovą... Spalių 31 dieną naciai pradė
jo laidoti vokiečius netoli Levo Tolsto
jaus kapo, miške, nors ten kapams vieta 
netinkama, daug medžių šaknų. Prieš tai 
Levo Tolstojaus muziejaus vedėjai pro
testavo, bet fašistai su protestu nesi
skaitė. Miške pastatyta 75 kryžiai ant 
vokiečių karių kapų. Hitlerininkai saviš
kius ten laidojo tikslu išgėdinti rusų pa
garbą linkui Levo Tolstojaus.

Patsai Hitleris davė įsakymą savo ko
mandai Jasnaja Poliana srityj, kad vi
siškai sunaikinti Levo Tolstojaus mu
ziejų, kapą ir kitus istorinius dalykus. 
Fašistai viską išvogė iš muziejaus ir 
paskui sistematiniai viską naikino, kaip 
tai— sulaužė Tolstojaus rakandus, šėpas, 
naikino rankraščius.

Hitlerininkai atliko tą naikinimą tik
slu, kad dar kartą spjovus rusų liau
džiai veidan, kad parodyti, jog vokiečiai 
viską gali, gali net tokias šventyklas, 
kaip Levo Tolstojaus muziejus ir kapas, 
sunaikinti Maskvos srityj. Jie turėjo tik
slą pakirsti rusų liaudies pasiryžimą ko
vai, bet savo begėdišku ir chuliganišku 
pasielgimu tik daugiau apvienijo rusus 
kovai.

TIK GRIUVĖSIAI, KUR BUVO 
JO NAMAS

— Prie buvusio jo namo griuvėsių 
stovėjo pulkininkas M. Griecovas, laiky
damas rankoj kepurę, — rašo A. Fetiso
vas. — Čia ant kranto šios upės yra gra
žus miestelis Delidovo. Jis turėjo per 
tūkstantį namų. Bet dabar išlikusių yra 
nedaugiau, kaip 40, o visi kiti paversta 
pelenais. Mes priėjome prie karinio žmo
gaus ir išsišnekome.

Tai buvo pulkininkas Michail Grieco
vas. 23 metai atgal jis paliko gimtąjį so
džių ir įstojo į Raudonąją Armiją ginti 
savo tėvynę. Jis savo jaunystę praleido 
Piliečių Karo kovose. Baigus karą jis 
mokėsi karinėj mokykloj ir štai dabar 
vėl yra gimtajame sodžiuje.

Generolo Bielovo daliniai užėmė šį 
miestelį. Pulkininkas atsiskubino prie sa
vo namo, bet jis nerado nei namo, kur 
gimė ir augo, nei kaimynų namų. -Aplin
kui pulkininką rinkosi žmonės. Žinoma, 
jį niekas nepažino. Jis pradėjo klausinė- 

' ti: gal kas pamenate Michailą Griecovą, 
kuris 23-rys metai atgal išėjo į Raudo
nąją Armiją?

— Aš auklėjau jį, — tarė viena mo
teris.

•— Ar tai jūs Varutė Popova?
— Mikai, Mikuti, nejaugi tai tu?
Miestiečiai apsupo pulkininką ir pra

dėjo kiekvienas pasakoti apie vokiečių 
žvėriškumą, plėšimą, deginimą namų, 
apie išžagintas moteris ir nukankintas 
merginas. Pulkininkas išbalęs tylomis 
klausėsi. Jis atidavė jiems visus pinigus, 
kiek tik turėjo, ramino ir drąsino, kad 
kovą laimėsime ir vėl viską atbudavosi-

— Vasarą, — tarė pulkininkas, — čia 
būdavo gražu. Gražūs laukai, dabar jie 
uždengti sniego. Vakar per juos bėgo 
Hitlerio tankai. Čia jie sutreškė šimtą 
mūsų kovotojų, kuriems dabar kasa bro
liškus kapus. Laikui bėgant gėlės augs 
ant jų kapų. Ateis laikas, mes išvysime 

"tuos banditus iš mūsų žemes ir ateityje

gentkartės aplankys kovotojų kapus. 
Niekados liaudis juos nepamirš... O da
bar, gvardiečiai, — jis atsikreipė į ko
votojus, — pirmyn kol priešas bus išva
rytas iš mūsų brangios ir laisvos tėvy
nės!

RAUDONOJI ARMIJA EINA 
PIRMYN

Amerikinis korespondentas A. T. Steel 
rašė, kad audonoji Armija eina pirmyn, 
kad visi keliai nukloti vokiečių užmuš
tais, užšalusiais ir sudaužytais ginklais. 
Maskvos liaudis džiaugėsi pergalėmis.

Kitas amerikietis C. L. Sulzberger 
tarpe kitko rašė: “Maskva lengviau at
siduso po 10 sunkių savaičių... Prieš Ma
skvą kovojo 750,000 armija, kur veikė 
nesuskaitoma galybė kanuolių, tankų, 
lėktuvų... Klino,srityj Raudonoji Armija, 
sumušė tris vokiečių divizijas, kur hit
lerininkai užmuštais neteko per 13,000 
žmonių. Sovietai suėmė ten 122 tankų; 
18 šarvuotų automobilių; per 1,000 sunk
vežimių; 80 kanuolių; 120 minų metikų; 
250 kulkasvaidžių; 800 automatinių šau-< 
tuvų; 10,000 kanuolių sviedinių, 2,000,- 
000 patronų ir daug kitų ginklų.”

Toliau jis rašė, kad Sovietų oriai vynas 
kontroliuoja ne vien Maskvoj, bet visame 
fronte orą. Hitlerio “drąsūs” lakūnai 
mažai pasirodo. “Gruodžio 14 dieną So- 
ivetų lakūnai sunaikino 42 vokiečių tan
kus; per 1,050 sunkvežimių; 30 kanuo
lių; 24 cisternas su žibalu, per 300 ark
lių vežimų su amunicija.”

Gruodžio 17 dieną Raudonoji Armija 
ištrenkė fašistus iš Kalinino miesto. 
Nuostoliai vokiečių fašistų buvo dideli. 
134 fašistų divizija buvo visai išnaikin
ta. Tą diena vokiečiai neteko per 22,000 
užmuštų; 319 tankų; 48 šarvuotus auto
mobilius; 484 kanuoles; 231 apkasinių 
kanuolių; 3,700 trokų; 859 kulkasvai- 
džius ir 440 motorinių dviračių. Raudo
noji Armija suėmė dar 21,000 kanuoliriių 
sviedinių; 12,500 minų ir 500,000 patro
nų.

Gruodžio 21 dieną amerikinis kores
pondentas Henry Shapiro, kuris apžvel
gė mūšių laukus, rašė: “Po šešių mėne
sių karo Hitlerio prieš Sovietų Sąjungą, 
jo armijos bėga netvarkoj.... Visi keliai 
užversti sudaužytais ginklais... Sodžiuje 
Pavelcovo, netoli Klin, aš suskaičiau 123 
vokiečių sudaužytus automobilinius sunk
vežimius. Čia Sovietų generolas Kuzne
covas sakė, kad Raudonoji Armija su
ėmė 299 tankus ir 3,000 trokų... Visi ke
liai užversti sudaužytais tankais, veži
mais, kanuolėmis ir kitais ginklais... Ma
skva buvo Hitlerio armijai kapai.”

Hitleris gruodžio 21 dieną pavarė 
Brauchitschą generolą iš komandos ir 
patsai paėmė “vadovauti.” Jis Sovietus 
jau vadino “pavojingiausias priešas.” 
Hitlerio šaika daugiau jau netriubijo ir 
nesigyrė, kad jie “sunaikinę Raudonąją 
Armiją, Sovietų orlaivyną ir jiems vi
sur keliai esą atdari.”

Gruodžio 23 dieną Raudonosios Ar
mijos komanda paskelbė, kad nuo lap
kričio 16 dienos iki gruodžio 20 dienos 
Hitlerio armija Maskos fronte neteko 
117,000 užmuštų, apie 300,000 sužeistų; 
ir Sovietai ten suėmė 2,113 tankų, 12,- 
204 automobilinius trokus; 1,578 kanuo
les; 1,796 kulkasvaidžius ir paliuosavo 
nuo priešo 720 miestus ir kitas apgy
ventas vietas. Iš Vokietijos pusės atėjo 
žinių, kad Hitlerio kareivius smaugia ti- 
fas, influenza ir kitos ligos. Kad tos li
gos labai išsiplatino pavergtuose kraš
tuose, ypatingai Lietuvoj, Latvijoj, Balt
rus! jo j ir Lenkijoj.

Amerikinis korespondentas A. T. Steel 
gruodžio 22 dieną rašė iš fronto: “Aš 
esu prie Sovietų generolo Kuzniecovo 
armijos... Sovietai suima neapskaitliuo- 
jamus karo grobius... šeštadienį vien 
kelyj linkui Volocholamsko aš suskai
čiau 970 paliktus vokiečių trokus, trak
torius, ir kitokius automobilius ant 23 
mylių kelio ilgio... Buvo dar apie 40 ar 
50 kanuolių... ir per 2,000 negyvų vokie
čių... Klin mieste rusai buvo apsupę 50,- 
000 vokiečių.... Ten vokiečiai neteko per 
6,500 užmuštų. Rusai juos krūvomis lai
doja, bet dar mačiau per 3,000 nepalai
dotų.”

£Bus daugiau)

Nuo lapkričio 14 iki 27 se
kami prisiuntė aukų gelbėji
mui priešfašistinių kovotojų:

ALDLD 3 Apskritys $15.
ALDLD 104 kp., Chicago, 

III. $5.
D. Rymša, Maywood, Ill., ant 

blankos surinkęs $5.
LDS 138 kp., Cleveland, 

Ohio $3.
ALDLD 145 kp., Los Ange

les, Calif. $10.
M. Lewis, Los Angeles, Ca

lifornia, ant blankos surinkęs 
$5.50.

W. Virbickas, Los Angeles, 
Calif., ant blankos surinkęs 
$8.50.

Lucy Auseius, Worcester,
1 Mass., ant blankos surinkusi 
$10,04. ; \

! E. Kanapkis, Worcester, 
Mass., ant blankos surinkęs 
$10.50.

LDS 110 kp., Lowell, Mass., 
$10.

H. Kairienė, Pittsburgh, 
Pa., ant blankos surinkusi 
$18.30.

H. žukienė, Binghamton, N. 
Y., ant blankos surinkusi $10.

D. Lekavičius, Pittsburgh, 
ant blankos surinkęs $15.

LDS 2 kp., W. Pullman, Ill., 
$5.

S. Janulis, Worcester, Mass., 
ant blankos surinkęs $10.

W. Babin, Philadelphia, $1.
P. Baronas, Brockton, Mass., 

ant blankos surinkęs $14.
G. Šimaitis, Brockton, 

Mass., ant blankos surinkęs 
$8.40.

J. Nausėįdas, Courtney, Pa: 
ant blankos surinkęs $4.60.

O. Makarevičienė, Sheboy
gan, Wis., ant blankos surin
kusi $3.75.

Lucy žemaitis, Hartford, 
Conn., ant blankos surinkusi 
$10.20.

Anna Gendrėnas, Cleveland, 
ant blankos surinkusi $11.

LLD 25 kp., Baltimore, $5.
J. ■ Stanys, Baltimore, ant 

blankos surinkęs $6.50.
LDS 134 kp., Cudahy, Wis., 

ant blankos surinkusi $6.
M. Bartnikienė, Chicago, 

ant blankos surinkusi $5.
Baltimorės Lietuvių Moterų 

Riaubas $10.
E. Stankevičienė, Baltimore, 

ant blankos surinkusi $8.95.
O. Deltuvienė, Baltimore, 

ant blankos surinkusi $10.25.
K. Veypecinskas, Thomas, 

W. Va., ant blankos surinkęs 
$6.75.

. J. Kirinela, Bayonne, N. J., 
ant blankos surinkęs $9.25.

J. Bendix, E. St. Louis, Ill., 
ant blankos surinkęs $15.

A. Dapsis, Detroit, ant blan
kos surinkęs $6.50.

LLD 20 kp., Moterų Sky
rius, Binghamton, $6.10.

B. Makutėnienė, Garwood, 
N. J., ant blankos surinkusi 
$5.

J. Jasulaitis, Wilkes Barre, 
Pa., ant blankos surinkęs $7.

LDS 153 kp., Coal Center, 
Pa., $2.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Draugija, Grand Rapids, Mi
chigan, $15.

LDS 53 kp., Chicago, $10.
Mary Borden, Kenosha, 

Wis., ant blankos surinkusi 
$8.60.'

Lapkričio 27 d. priduota 
Antifašistinių, Tremtinių Ko
mitetui visos viršuje sužymėtos 
aukos — viso $381.04. Pir
miau buvo, priduota $1,126.97.

Philadelphia, Pa.
‘ Mirę Lietuviai

Lapkr. 3 d. mirę W. Digres, 
75 metų, palaidotas šv. Gra
bo kapinėse.

Lapkr. 3 d. mirė Aleksand
ras ,Su 1 zickas, 65 rri., palaido
tas lapkr. 7, šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Lapkr. 16 d. mirė Veronika 
Aleknienė, 61 m., palaidota 
lapkr. 20 d.

Lapkr. 18 d. mirė Juozas 
Staniškis, 38 m., palaidotas 
lapkr. 21, šv. Kryžiaus ka
pinėse.

•< Lapkr. 22 d. mirė Adomas 
Vareika, 58 m., palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Lapkr. 23 d. mirė Stanislo
vas Skukauskas, 60 metų, pa
laidotas lapkr. 28 d. šv. Gra
bo kapinėse.

Lapkr. 23 d. mirė Petras 
Papolskis, 54 m., palaidotas 
įv. Kryžiaus kapinėse.

Visų virš minėtų laidojimo 
apeigomis rūpinosi ir nuošir
džiai patarnavo laidotuvių di
rektorius Kazys J. Ramanaus
kas. S. V. R.

Rochester, N. Y.
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Po 25c.: A. Duoba, S. Vaivo- 
dienė, J. Vilimaitis, P. Baro
nas, E. Lekavičienė, L. šlekis, 
J. Suopis, J. Kilčius, S. Keura- 
kis. Kiti aukavo po mažiau. 
Visiems aukavusiems didelis 
ačiū.

Lapkričio 22 d. per drg. šo- 
lomsko prakalbas aukų surin
ko $28. Aukavo sekanti:

S. ir A. Gendrėnai $2. Po 
$1.50: J. ir D. Vaitai, J. ii’ H. 
Stančikai. J. ir A. Evans $1.35. 
Po $1.25: A. ir L. Bekešiai, J. 
ir V. Bulliai. Po $1: B. ir R. 
Černauskai, J. Rinkevičius, 
Ch. Simaitis, P. čereška, J. 
švedas, R. Barauskas, H. Mi- 
kitienė, M. Severinas, Ch. ir 
A. Galinaičiai, J. Druseikis, P. 
ir A. Balžariai, K. ir K. Žu
kauskai, L. ir A. Pultinai. Po 
50tV:^F.^Gnčietier A. šilčius, 
J. Andriuškevičius, F. Kurku- 
lis, W. Lekavičius, A. Barta- 
šius, J. Kulis. Miliauskas 30c.

Prakalbas rengė LLD 50 
kuopa;' ^Pinigai, likusieji nuo 
padengimo išlaidų, $15 atiduo
ta kareivių organizacijai.

J. Bullis.

Lowell, Mass.
Du Svarbūs Parengimai—Ne
praleiskite Nedalyvavę Juose

ALDLD 44-ta kuopa imasi 
geresnio veikimo žieminiame 
sezone. Vietinė kuopa jau ga
na seniai turėjo kokį nors pa
rengimą.

Tūliems išrodė, kad LLD 
kuopa užmigo ilgam poilsiui, 
•bet taip nėra. Mūsų kuopa turi 
nemažai narių, džiaugiasi na
riai, gavę šių metų labai gerą 
ir didelę knygą: “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” O da
bar rengiamės prie dviejų ge
rų parengimų, būtent, gruodžio 
12 dieną, 7 vai. vakare, Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 338 
Central St., kuopa rengia gra
žų šokių vakarėlį. Tai bus pel
nas paramai Draugijos kultū
riniams darbams.

Čia bus smagu ir linksma vi
siems. Todėl prašome gerbia
mųjų svečių mūsų darbą skait
lingai paremti.

.Ant rytojaus turėsime labai 
geras prakalbas. Tai bus gruo
džio 13 d., 4 vai. po pietų, ly
giai, toj pačioj svetainėj. Kal
bės dienraščio “Vilnies” redak
torius drg. F. Abekas iš Chi- 
cagos. Dalyvaukite visi, nes kai 
betoj as kalbės labai svarbiais 
karo klausimais. J. M. K.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Aranauskienė, Detroit, Mi
chigan, ant blankos surinkusi 
$5.10.

Kraptavičienė, Detroit, ant 
blankos surinkusi $4.25.

N. Botyrienė, Chicago, 111., 
ant blankos surinkusi $21.25.

O. Remeikienė, Chicago, 
ant blankos surinkusi $3.75.

Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubas, Sheboygan, Wis., $10.

Viso nuo lietuvių minimam ko
mitetui priduota $1,508.01.

Širdingai ačiū visiems auka
vusiems ir aukų rinkėjams. 
Jūsų aukos suteiks gausią pa
ramą Franci joj e ir Afrikoje 
esantiems priešfašistiniams ko
votojams. Jos veikiausia išgel
bės ne vieną priešfašistinių ko
votojų gyvastį.

J. Gasiūnas.

Gražūs Spaudos Darbai

Lewiston-Auburn, Me.
Iš LDS 45 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo lapkr. 
8 d. pas drg. J. M. Tamošiū
nus. Po visų kuopos aptarimų, 
buvo skaitytas ir laiškas nuo 
Anti-Fašistinių Tremtinių Ko
miteto, kuris rūpinasi išveži
mu iš Franci jos priešfašisti
nių kovotojų. Laiškas tapo pri
imtas ir nutarta ant prisiųstų 
blankų parinkti kiek aukų, tam 
reikalui. Sekr. A. Steponaitie
nė padalino porą blankų šioms 
narėms: L. žarkauskienei ir 
A. Apšegienei, kurios mielai 
apsiėmę savo užduotį atlikti, 
žemiaus paduodu visų auka
vusių vardus:

LDS 45 kp. aukavo $5. Po 
$1: D. E. Biledeau, Mr. & 
Mrs. P. žarkausky, Mr. & 
Mrs. J. Miller. Po 50c.: Mrs. 
P. Žarkausky, Jr., J. Žilinskas, 
R. A. Marcotte, E. Naujokas, 
J. M. Maskolaitis, A. Liau- 
danskienė. J. Šileikis 35c. Po 
25c.: R. Šileikienė, M. Tamo
šiūnas, A. Laucius, J. Valaiko, 
E. Bartkus, J. Ašmėga, M. Aš- 
mėga, F. Bražas, Baron Hoors, 
V. Martinkus, P. Wildner, II. 
Žilinskas, A. Stepon, Ch. Kra- 
pavicky, F. Apšega, Jr. LDS 
45 k$. $4. Viso aukų surinkta 
$18.60. Visiems aukavusiems 
širdingas ačiū.

čionais pridaviau $4 aukų 
LDS 45 kuopos vardu iš savo 
kišeniaus. Tūlas laikas atgal, 
trys doleriai buvo mūsų narių, 
suaukota ant blankos “Vil
nies” bazarui ii* vienas doleris 
buvo skirtas iš iždo. Tad ir pa
sidarė $4. Ąš, mat, pasitikėda
ma visiems, siunčiau aukas ii*

ant blankos surašytus vardus 
paprastame laiške, palaidus. 
Laiškas buvo pasiųstas kovo 
16, 1942 m. Nesulaukdama at
sakymo ir kvitos, aš ir vėl pa
rašiau laišką vilniečiams su 
užklausimu, ar paėmė mano 
siųstas aukas “Vilnies” baza
rui ? Iš drg. J. Mažeikos ga
vau atsakymą su pastaba, kad 
jokių aukų dėl “Vilnies” nėra 
gavę ir sako, kad negalima 
siųsti palaidų pinigų laiške, ir 
dar pridūrė, kad tame nu- 
skriaudusi draugystę ant $4.; 
Ačiū drg. J. Mažeikai už gerą 
patarimą ir pastabą. Aš tą 
įstatymą, drauge, seniai žinau, 
kad negalima siųsti palaidų ( 
pinigų laiške. Bet ne pirmą 
kartą esu siuntus keletą dole
rių paprastame laiške, kaip 
laisviečiams ir kitoms draugi
joms, ir visados pažymėtą vie
tą pasiekdavo. Bet tik ne Chi- 
cagą, III. Aš bandžiau šutau-, 
pyti kuopai kelius centus, o 
pati prikišau kelius dolerius. 
Tai labai gera pamoka man.

Padėka
širdingai ačiū visiems drau

gams ir pažįstamiems už su-1 
rengimą mūsą sūnui ir jo jau
nai žmonai vedybinio pokilio 
arba, geriaus sakant, išleistu
vių. Kaip daugelis kitų jau
nuolių, taip ir mūsų sūnus ta
po pašauktas į Dėdės Šamo 
tarnystę. Varde mūsų sūnaus 
ir jo žmonos, dar kartą ačiū 
visiems. O labiausiai toms 
draugėms - gaspadinėms, ku-i 
rios taip daug darbavosi, kaip’ 
tai, E. Krapavickienei, A. Bi- 
ronienei, U. Vaitonienei, V. 
Ruduokienei, M. Paushienei, 
J. Laučienei, A. Stukui, Jr. ir 
S. Šileikienei.

A. Apšegienė.

Biznio kortelės, gražūs antgalviai laiškam 
rašyti popieros ir kiti spausdiniai teikia bizniui 
honaro. Kartu ir .kostumerių pasitikėjimas yra 
daug geresnis, kada į juos atsikreipiama artis
tiškai paruoštoms apeliacijoms.

“Laisvės” spaustuvė turi gražių paveikslėlių, 
tinkamų ta Vernams, grožio salionams (beauty 
shops), statybai, dažymam-painting, siuvėjam 
ir kitokiem bizniam. Taigi “Laisvės” spaustu
vė tikrai artistiškai gali padaryti Business 
cards, Letter-heads, Bill-heads ir kitokius 
spaudos darbus įvairiems bizniams.

“Laisvės” spaustuvė taipgi padaro draugi
joms visokius spaudos darbus: konstitucijas, 
finansų lapus ir kas tik reikalinga. Atliekamo 
vertimus iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietu
vių kalbas.

Už išvertimus ir gražų spaudos darbą “Lais
vė” gauna daug komplimentų ir padėkų iš 
draugijų ir biznių. Nes “Laisvė” turi geriau
sius spaudos technikus ir kiekvieną darbą at- - 
lieka labai rūpestingai.

“Laisvės” spaustuvė daro kalendorius biz
niams ir turi didelį pasirinkimą gražiausių 
piešinių ir fotografijų kalendoriams. Pamaty
kite mūsų sampelius. Paskambinkite Stagg 
2-3878 ir “Laisvės” atstovas aplankys jus su 
daugeliu įvairių sampelių.

“Laisvė” parduoda Karinius Taupymo Bo
nus. Jums belaukiant bus išrašyti bonai ir ga- 

t lėsite neštis. Padėkite savo šaliai apsiginkluoti, 
taupykite sau pinigus Kariniais Taupymo Bo
nais. “Laisvės” raštinėje visada galite gauti 
Karinių Taupymo Štampų po 25c, 50c ir $1.00.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

sandėlius, ir pagrobė kiekį karinių reikmenų.
Kautynėse ore ir ugnim iš mūsų priešlėktuvinių ka- 

nuolių tapo nukirsta žemyn 15 vokiečių lėktuvų ir su
žalota septyni kiti.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai, nugalėdami įnir
šusius hitlerininkų pasipriešinimus, žygiavo pirmyn ir 
vedė mūšius gilumoje priešų apsigynimo linijų.

MASKVA, gruod. 8. — Į šiaurių vakarus nuo Stalin
grado, rytiniame Dono upės šone, Sovietų kariuomenė 
atmušė priešų pėstininkų ir tankų kontr-atakas.

Bergždžiai bemėgindami atgriebt pozicijas, praras
tas dieną pirmiau, priešai nukentėjo sunkių nuosto
lių. Viename sektoriuje buvo nušluota daugiau kaip 500 
vokiečių. Tapo išdeginta 10 jų tankų ir išfnušta iš vei
kimo 14 tankų. Kitame sektoriuje buvo sunaikinta dau
giau kaip kuopa vokiečių pėstininkų.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė atmušė vo
kiečių kontr-atakas ir grūmėsi pirmyn. Į vakarus nuo 
Rževo vokiečiai buvo išvyti iš dviejų savo atspirties 
centrų. Batalionas vokiečių su 20.tankų bandė atakuot, 
bet jie liko atmušti atgal ir prarado du tankus.

Vokiečiai taipgi darė kontr-ataką dėl vieno aptvirtin-1 
to punkto. Kautynės tęsėsi ištisą dieną. Netekę 200 
savo karių, užmuštų, ir praradę septynis tankus, vokie
čiai buvo priversti pasitraukt atgal.

Velikije Lūki srityje vokiečiam buvo pavykę pastū
mėti mūsų jėgas kiek atgal ir užimti vieną apgyventą 
vietą. Sovietų kariuomenė padarė kontr-ataką ir at
griebė. šį apgyventą punktą, užimdama dar ir kitą. Per 
trijų dienų kautynes šiame sektoriuje buvo užmušta 
800 vokiečių.

Partizanai kovotojai, veikdami Krime, nuvertė nuo 
bėgių vieną kareivinį. Vokiečių traukinį, suardė garve
žį ir 19 vagonų su karo reikmenimis ir kariais.

Jungtinių Tautų Pranešimai
ŠIAUR. AFRIKA, gruod. 7. — Čionaitinis talkininkų 

štabas išleido tokį pranešimą:
Talkininkų orlaiviai, remdami priekinius savo kariuo

menes, dalinius, padarė kelis skridimus ir žvalgybos 
veiksmus' vakar. Trys priešų lėktuvai buvo nušauti že
myn. ‘ , t

Praeitą naktį buvo sunaikinti penki priešų bombane- 
šiai, atakavę priekinius mūsų punktus. Sužinota, jog 
naktį gruod. 4-5 buvo sunaikinti dar du priešų bomba- 
nešiai, taigi viso penki tą pačią naktį.

Naujesni pranešimai apie šeštadienio veiksmus ore 
parodo, jog buvo sunaikinta dar du lėktuvai ir jog mes 
praradome dar aštuonis savo lėktuvus. Sugrįžo į savo 
stovyklą vienas iš mūsų kovos lėktuvų, apie 
kuriuos buvo raportuota kaipo dingusius.

Vakar įvyko didelis mūšis, kuriame dalyvavo ir šar
vuotos jėgos, arti Tebourbos (Tunisijoj). Mūšis dar tę
siasi.

AUSTRALIJA, gruod. 7. — Jungtinių Tautų čionai
tinis štabas savo pranešime sako:

NEW GUINEA
BUNA-GONA. — Mūsų jėgos atakuojamos prasi

veržė pajūriu į rytus nuo Buna kaimo ir viename skly
pe atkirto japonus nuo susisiekimų su saviškiais. Mūsų 
kariuomenė palaikė spaudimą prieš japonus ir kituose 
sektoriuose. Veikė talkininkų ir priešų orlaiviai virš 
tos srities.

NEW BRITAIN
RABAUL. — Po tamsos priedanga mūsų bombane- 

šiai smarkiai atakavo šį miestą ir vietinę priešų lėk
tuvų stovyklą, mėtydami sprogstamąsias ir padegamą
sias bombas.

'LAISVĖS" VAJUS

Sakoma, kad Sovietu 
Ambasadorius Protes
tavęs prieš Darlaną
London, — Ivan Maiskis, 

Sovietų ambasadorius Ang-> 
Ii j ai, kelis kartus praeitą 
savaitę lankėsi pas anglų 
užsienių reikalų ministerį 
Anthony Edeną. Londono 
Times ir kiti anglų laikraš
čiai tvirtina, jog Maiskis 
protestavo dėl to, kad Fran
ci jos admirolas Darlanas 
pasiskelbė kaipo vyriausias 
valdovas Francūzų Šiauri
nės ir Vakarinės Afrikos. 
Sakoma, kad Edenas duos 
platų pranešimą apie tai 
slaptame Anglijos seimo po
sėdyje.
Ne Visi Priešfašistiniai 

Kaliniai Išlaisvinti
Kai kurie stebėtojai taip

gi spėja, kad ambasadorius 
Maiskis reikalavo išlaisvint 
visus politinius kalinius, 
kurie buvo baudžiami šiau
rinėje Francūzų Afrikoje 
kaipo priešai Vichy Franci-' 
jos valdžios ir fašistų Ašies. 
Tame skaičiuje yra ir ko
munistų.

Nors prezidentas Roose- 
veltas davė patvarkymą iš
laisvint ten visus priešfaši- 
stinius kalinius, bet Kovo
jantieji Prancūzai teigia, 
kad dar . ne visi tie kaliniai 
paliuosuoti.
I ______ ____\ - •

HITLERININKAI NUŽUDĖ 
CECHŲ VADA SYKORA

London.—Pranešama, jog 
naciai nužudė Janą Sykorą, 
cechų vadą kovoj dėl tauti
nės laisvės, ir 24 kitus ce
chus. Tuo pačiu laiku hit
lerininkai nugalabino 11 ju
goslavų.

Dauguma jų buvo kalti
nama kaipo geležinkelių ar
dytojai ir sabotažuotojai 
nacių įvairių darbų ir įren 
girnų.

Patriotai partizanai taip 
nuolatiniai ardė geležinke
lius Kroatijoj, Jugoslavijos 
dalyj, kad vokiečiai sustab
dė visą traukinių judėjimą 
į šiaurius nuo Zagrebo, kro
atų1 sostinės.

Lordas Halifax Giria 
Kietą Rūsy Stiprybę
Baltimore, Md. — Lordas 

Halifax, Anglijos ambasa-< 
dorius Amerikai, savo kal
boj, tarp kitko, atžymėjo, 
jog “Rusų armijos lenkia 
atgal ir laužo vokiečių lini
jas, bloškia suburtas vokie
čių jėgas nuo Volgos kran
tų” tolyn į vakarus.

Halifax gyrė “kietą kaip 
granitas Rusijos žmonių 
valią.” O nacių skleidžiamas 
kalbas, būk Anglija aplei- 
džianti Sovietus, jis pa
smerkė, kaip Ašies propa
gandą, kurstančią vienas 
Jungtines Tautas prieš ki
tas.

Halifax priminė talkinin
kų laimėjimus prieš vokie
čius ir italus Šiaurinėje Af
rikoje ir vis stiprėjančias 
Amerikos jėgas.

Egiptas. — Amerikos ir 
Anglijos orlaiviai pleškino 
fašistų pozicijas ties EI 
Agheila, Libijoj, kur, me
nama, naciai ir italai mė
gins atremt anglus.

Gilūs sniegai ’• sovietinia
me fronte, kaip pranešama, 
trukdo abiejų pusių karo 
veiksmus.

Naujoje Guinejoje talki
ninkų lakūnai sunaikino 
dar 21 japonų orlaivį.

Paterson, N. J. —Wright 
orlaivių korp. pajješko 20,- 
000 moterų darbininkių.

Japonų radijas skelbė, 
kad jie pasistatę ir į karo 
veiksmus '■ pasiuntę naujų 
karinių didlaivių ir lėktuv- 
laivių.

Lawrence, Mass.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

ARGENTINA TEISIA 6 
NACIŲ ŠNIPUS PRIEŠ 
TALKININKU LAIVUS

liūs ir seseris. Jeigu norime, 
kad Lietuva būtų išlaisvinta ir 
laisva, tai ateikite į šias pra
kalbas ir sužinosite, kaip mes 
turime veikti ir dirbti, kad tą 
tikslą pasiekus. Tie visi klau
simai bus ryškiai išaiškinti.

Būkite visi prakalbose.
S. Penkauskas.

Coraopolis, Pa.
Lapkričio 28 dieną čionai pa

simirė Juozas Spokawskas, su
laukęs 67 metus amžiaus. Jis 
gyveno po num. 631—7th Avė. 
Mirė po ilgos dviejų metų ligos. 
Jungtinėse Valstijose išgyveno 
37 metus.' Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkų. ; ,

Velionis paliko nuliūdime sa
vo žmoną Rozaliją, dvi dukte
ris Sofiją ir Stefaniją ir sūnų 
Gustavą. Mrs. R. Spzokis.

no iki mirties. Paliko nuliūdi
me savo mylimą moterį Mag
dę ir tris sūnus, Joną ir Stasį 
šioj šalyj ir Juozą Sovietų Są
jungoj (buvusį “Rankpelnio” 
redaktorių Škotijoj), vieną 
brolį Lietuvoj ir dvi seseris 
Katrę Malinauskienę ir Vaš- 
kelienę Amerikoj.

Reiškiame gilią užuojautą 
draugei M. Markevičienei ir 
visai šeimai šioje liūdnoje jų 
gyvenimo valandoje. O velio
niui Juozui — ilsėkis ramiai 
šioj laisvos šalies žemelėj.

Koresp.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

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

trečiadieni, gruodžio 9 d. LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 v. v. Drau
gai, būtinai* dalyvaukite Šiame su
sirinkime, nes turėsime daug svar-

Lakewood, N. J.
Nors ir pavėluota, bet rei

kalinga prisiminti. Lapkričio 5 
d. mirė Juozas Markevičius, 
sulaukęs 68 metų. amžiaus. 
Buvo senas “Laisvės” skaityto
jas ir kovotojas už laisvos 
žmonijos idealus. Palaidotas 
lapkričio 8 d. laisvai, be reli
ginių apeigų, Adelphia kapi
nėse, Adelphia, N. J. Velionis 
paėjo iš Suvalkų, į šią šalį at
vyko 1924 m., gyveno New 
Yorke. Sveikatai silpnėjant 
persikėlė gyventi ant ūkės į 
Lakewood, N. J. Ten ir gyve-

KRISLAI
• ■ K

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
tai paabejoja ir apie jo pa
ties politinę dorovę. Plūdimas 
kitų durniais neišgelbės Gri
gaičio iš šito rimto susikom
promitavimo.

Mūsų šalis kasdieną pastato 
tris naujus laivus. Bet mes tu-

bių dalykų aptarti; taipgi rinksime 
naują valdybą 1943 metams. — V. 
K. Sheralis, Sekr. (287-288)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

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

ELIZABETH, N. J.
Literatūros Draugijos kuopa ren

gia parengimą dėl tos draugijas 2- 
ro Apskričio naudos 10-tą dieną 
sausio, (Jan. 10), 1943. Labai pa
geidautina, idant kitos broliškos 
draugijos nieko nerengtų Eliza- 
bethe, arba artimoj apylinkėj, tą 
dieną. — A. Gilmanas, ALDLD 2- 
ro Apskr. Pirm. (288-289)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. metinis susirinkimas 

jvyks gruodžio 11 d. Liet. Salėje,
7:30 v. v. Dalyvaukite šiame susi
rinkime, reikės išrinkti tinkamus 
narius j 1943 m. valdybą. Nuo jų 
priklausys kuopos veikla ir gavimas 
natijų narių šiame vajuje, kur bus 
priimami nariai be Įstojimo duoklių. 

. Prašome dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — J. K. Navalinskienė,

: Seįkr. (288-290)
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Buenos Aires. -^-Prasidė
jo byla prieš šešis vokiečių 
šnipus Argentinoje. Jie tam 
tyčia šniukštinėjo Jungtinių 
Tautų laivų atplaukimą ir 
išplaukimą. Pas tuos šnipus 
rasta 106-ši raportai apie 
talkininkų laivų judėjimą, 
apie jų krovinius, ginklus ir 
kt.

Argentinos Aukščiausias 
teismas gavo parodymų, 
jog šnipinėjime dalyvavo ir 
kapitonas Dietrich Nėibuhr, 
Vokietijos ambasados na
rys.

Gruodžio 13 dieną, sekma
dienį, 6:30 vai. vakare, įvyks 
svarbios prakalbos, lietuvių 
masinis susirinkimas. Kąlbės iš 
Chicagos “Vilnies” redakto
rius F. Abekas. Susirinkimas 
įvyks Lietuvių Svetainėje, 41 
Berkeley St. Rengia lietuvių 
progresyvės organizacijos.

Tai bus nepaprastas lietuvių 
susirinkimas tokiam svarbiam 
momente, kaip dabar, kuomet 
visas pasaulis kariauna už de
mokratiją prieš juodąjį fašiz
mą. Prieš tą fašizmą, kuris 
nori sutriuškinti pasaulio civi
lizaciją ir įsteigti inkviziciją 
ir mūsų senoje tėvynėje Lietu
voje. šiandien ten jau viešpa
tauja rudieji inkvizitoriai, ku
rie kankina ir žudo mūsų bro-

rime taipgi gana didelių nuos
tolių. “New York Times” 
(gruodžio 7) teigia, kad per 
lapkričio mėnesį beveik po 
tiek mūsų, laivų priešas kas
dien pasiuntė į jūrų dugną.

Jei tas tiesa, tai priešo jė
gos vandenyse tebėra nepa
laužtos. Kova su submarinais, 
pasak minėto dienraščio, turi 
būti rimtai paaštrinta.

“Laisvės” Administracija,

Libija. — Anglai tvirti
na, kad fašistai bus sumuš
ti ties EI Agheila.

‘'We cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.**

—Franklin D. RooatvM

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, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

Verkia ir Japonijos plėšikai. 
Jie irgi esą nekalti avinėliai. 
Karą ne jie pradėję, bet mes, 
amerikiečiai.

Šitaip prieš kelias dienas 
per radiją į savo žmones gie
dojo Japonijos užsienio reika
lų ministeris Masayuki Tani.

“Jungtinių Valstijų neišpil
domi reikalavimai buvo tiesio
ginė dabartinio karo priežas
tis,” sako Tani. Ir vėl: “Karas 
prasidėjo išimtinai todėl, kad 
prieš Japoniją Amerika ir 
Britanija buvo sudariusios 
planuotą provokaciją.”

žinoma, Taniui sąžinė ne
graužia. Jeigu jis teisinasi, tai 
apdūmimui savo žmonių akių. 
Matyt, Japonijos žmonės pra
deda nerimauti.

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmorc 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7D64

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes — .10 
Savizrolas, juokingi skaitymai - .35 
Pontsko Piloto Galas ------------  40
Istorija, abelna — 500 puslapiu 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .1b 
Marių Duktė, grąžl apysaka .— .25 
Sapnų Knyga, su paveikę., apd. 1.25 
Kabalas, ‘ zbbovos knygutė ---- - .15
Sapnus.. Atmena ir Kazyrų Nubū-

rimal ........................-.............~ .35
Tūkstantis Naktų ir Viena —

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

darymai .......................   JB
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži 1st. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ............... — .85
širdies ir Vandeninės Ligos .....- .60
Užsisenėjusio kataro , bei hay 

fever ........       85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės. Ligos — Diabetes __  .85
Nemalonaus Kvapo ................ .... .60
Kad Galėtum Gerai Miegoti .60
Ramatų ir Sausgėlos .... ................60
Vyriškumo Pataisymui    4 .85 
Sour Stomach — Heart Burn .85 
Kosulio — Kokliušo .............. ...... .60
Dusulio bei Mainų Aspią ___ .60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60
Permainų gyvenimo moterims ~ .85
Pailių Ąfbata ;.... ‘............................. 85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują< Nuo Nešvarumo - .60
Regulia^prius Kietų Vidurių .— .60 
Palangos Trajanka (stambi)_ .60

M. ŽUKAITIS 
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Pagelbėkit savo tautai pirkda-
m i bonus ir štampas

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Rakandui Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451



NewYorko^^ftSTirHoi
Balius Šeštadienio 

Vakare
Pašauta Du Policistai 
Bandyme Suimti Du 

Kriminalistus

Jau Rengiasi Lenino 
Mitingui

ereito pirmadienio popietį!

visuomeniškiems veika

LDS 1 -ma kuopa rengia me
tinį balių šeštadienio vakare, 
gruodžio (Dec.) 12 d., Lais
vės svetainėje, 419 I<orimer 
St. Prasidės 7 :30 vai. vakaro.

žinoto gerai, kad LDS 1-ma 
kuopa turėjo daug išlaidų 
šiais metais. Delegatų siunti
mas į seimą, aukavimai viso
kiems
Jams labai sumažino kuopos
iždą.
būdu atpildyti iždą. Todėl ge
ros valios patriotai kviečiami 
atsilankyti į šį parengimą ir 
kartu visiems pasilinksminti.

Turėsime užkandžių, gėri
mų ir šokius.

Komisija darbuosis, kad 
svečiai būtų gerai aptarnauti. 
Todėl kviečiamo 
atsilankyti į mūsų 
šeštadienio vakaro.

Kuopa turi kokiu nors

skaitlingai
balių šio

Komisija

Ragina Įvesti Gaisro 
Pratimus

Peter V. Cacchione, komu
nistas New York o Miesto Ta
rybos narys, pasiūlė Miesto 
Tarybai išleist įstatymą, ku- 
riuomi būtų reikalaujama vi
suose miesto naktiniuose kliu- 
buose bent kartą į mėnesį 
pravesti pratimus apsaugai 
gyvasties atsitikime gaisro.

Pratimuose bent nuolatiniai 
tų kliubų lankytojai pripras
tų žinoti kliubo padėtį, arti
miausias išeitis ir kitas gelbė
jimosi galimybes, o kur tokių 
nėra, turėtų būti atrasti būdai 
jas parūpinti.

Tyrinėjant Bostone įvyku
sios baisios nelaimės priežas
tis, buvo nurodinėjama, kad 
panaši padėtis galėtų būti bi
le kur, nes naktiniai kliubai 
veik visur yra įsisteigę pana
šiose patalpose ir veikia pana
šiose sąlygose.

Sulaikytas Charles T. Fox, 
buvęs kalinys, dabar užsiėmęs 
išvaginėjimu iš laiškams dėžu
čių atsiųstas elektros bilas ir 
su jomis išrinkinėjęs už jas 
mokestį.

d.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, gruodžio 10
įvyks ALDLD 138 kp. susirinkimas, 
Zabielskio salėje, 8 v. v. Nariai pra
šomi dalyvauti, gausime naują kny
gą* “Amerikos Demokratijos Steikė- 
jai,” Bus rinkimas naujos valdybos 
1943 metams. Mūsų kuopoje randa
si tik keli nariai, kurie dar neužsi
mokėjo už šiuos metus duoklių. At
eikite, draugai, užsimokėkite, kad 
galėtume baigti šiuos metus gar
bingai. — Valdyba. (288-289)

susirinki- 
gruodžio

BROOKLYN, N.
LLD 1 kp. priešmetinis 

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

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

(287-292)

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

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn, N.Y.

(288-290)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui kambario prie 

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

(288-289)

Trečiadienis, Gmiodrio 9, 1942

siąs vieninteliu mitingo kalbė
toju, o kitą dalį programos už
imsiąs milžiniško spektaklio 

ligoninėj perstatymas, kuriam paruošti 
jau dabar esančios sutelktos ir 
veikiančios profesionalų teatro 

žymi ii mėgėju jėgos.ir

“Native Son” Nebus 
Uždarytas

U ž d ari us p erstatym ą 
terys, Vynas ir Daina,

Lenino mirties sukakčiai pa
minėti rengiama didžiulis mi
tingas Madison Square Garde- 

! centraliniame Brooklyne įvyko ne sausio 11-tą. Browderis bū- 
labai karštos lenktynės piktą

jį ariu su policija ir šąudy ma
jais, ko pasekmėj du policistai 
guli Holly Family

'sunkiai sužeisti, o du piktada
riai Pete)* Santora ir Vincent 
Sollani suareštuoti ir laukia 
įkaltinimo.

šaudymasis prasidėjo apie 
1 :45 vai. po pietų, kada de
tektyvas Joseph A. Miccio, 4 1 
m., iš Bergen St. stoties, pra
dėjo klausinėti du įtartinai at
rodančius vyrus, stovinėjusius 
prie batų krautuvės 132 Ne
vins St. Netoli stovėjusiam sar-■ skelbiama, 1 
gyboje policistai Peter Dron-1 “Native Son, 
er, iš Butler St. stoties, prisi-: to 
artinus prie detektyvo su Wright 
dviem vyrais, jiedu suėmė po- įspūdingai 
licisto rankoje esantį revolve- negrų gyvenimą, 
rį ir tiesiai iš jo rankos pra
dėjo šaudyti į detektyvą.

Po pirmo apsišaudymo, pik
tadariai nudūmė ant Nevins ir 
Dean gatvių 
prie raudonų 
Block išvarė 
patys susėdę 
Strytu. Buvę 
radijo policistai Charles Kai
ser ir Sheppard Kole pasekė Į 
piktadarius. 
Fourth Ave., paskiau į Ash- i '_____________
land Place šaudydami į juos; .
ii jiems atsišaudant ii vis dau Prokuroro Ofisas Vei- 
giau policijos prisidedant į be-i 
sivejančių būrį. Prie Myrtle 
Ave. bėgantieji užvažiavo ant 
šaligatvio ir išvertė tvorą. Dar 
toliau, prie Navy St., policis- 
tų mašina juos nustūmė į kraš
tą kelio ir jie susidūrė su ki
ta mašina. Sustojus, mašinos; 
vairuotojas buvo ant vietos su-Į 
laikytas, kadangi buvo sužeis
tas, o antrasis pabėgo į apart- į 
mentinį namą 222 Myrtle Ave. - 
Bet kada jį besivejantieji po-1 
Įleistai dasivijo iki stogo, jis 
jau buvo dingęs. Nuspręsta, 
kad jis turi rastis bildinge ir 
hildingas apstatytas sargyba, 
o kiti darė kratą nuo apačios 
iki viršui. Jį atrado tarp sto
go ir lubų esamoj tuštumoje, 
iš kurios atsisakius išlįsti, po
licija išpjovė gabalą stogo ir; 
jį išėmė.

Klausinėjime, suimtieji pri
sipažinę, kad jiedu yra atbuvę 
Dannemora kalėjime baudas 
už plėšimus ir kad jiedu pašo
vę detektyvą Miccio ir policis- 
tą Droner.’ Santora buvęs žino
mas ir po vardu Peter Palmer.

“Mo
li u vo 

1 uždarysią ir 
parašytą pagal

paties vardo Richardo 
paskubusią novelę, 

dramatizuojančią 
Bet pereitą 

pirmadienį sužinota, kad vei
kalas bus vaidinamas toliau, 
kaip vaidinta.

Masių protestai, kaip prane- 
1 ša angliškas darbininkų dien- 

•, išgelbėjo 
ta visuomeniškai svarbu veika
lą.

Veikalą palikti nusitarta de
legatų susirinkime nuo New 
Yorko Teatro Lygos, nuo Dra- 

;|matistų Gildijos ir nuo Actors 
Juos nusivijo ilEc|Uitv.

kampo, sustojusį |ra.tis Daj]y Wo,.kel.
šviesu Albertsviesų

iš jo mašinos ir 
nudūmė Dean 

prie Third Ave.

MIRĖ

kia be Pertraukos

Policistas Išgelbėjo po 
Ledu Įkritusius Tris

Vaikus
Išgirdęs vaikų kliksmą po

licistas Vincent Wood, ėjęs sa
vo pareigas Central Parko 
apylinkėj, nubėgo ton pusėn 
ir pamatė prūde dviejų vaikų 
galvutes tai iškylant į viršų, 
tai vėl paneriant. Netoliese 
buvusi moteriškė .jam pasakė, 

j kad trečias randasi jau dugne. 
; Vaikai prūdan sukrito užėję 
[ant plonučio ledo virš apie de- 
Isėtko pėdų, gelmės prūdo. Jie 
; visi buvo permaži savo gelbė
tis, 4, 5 ir 7 motų amžiaus.

Nieko nelaukęs, policistas 
Wood numetė savo šautuvą, 
ploščių, kepurę ir šoko prūdan 
vaikų gelbėti. Ištraukęs tebe
buvusius ant paviršiaus ir pa
davęs juos parko darbininko 
globai, policistas panėrė dug
nan trečio ir ištraukė jau be 
sąmonės palikusią 7 metų 

! mergiščią, kurią atgaivino 
dirbtinu kvėpavimu. Tada su
stabdęs pravažiuojantį moto
ristą jis vaikus nuvežė ligoni
nėn, kur ir patį gelbėtoją pri
pažino reikalingu priežiūros 
nuo peršalimo ir sukrėtimo.

Vaikai buvo Joan Orr 7, jos 
broliukas Bobby 4 metų ir kai
mynų mergiščia Kathleen Mc
Grath, 5 metų.

Vaikus gelbėti buvo bandęs 
[senukas Joseph Sutter, 72 m., 
[ bet jis ledu persipjaustė ran- 
[ kas ir negalėjo išgelbėti.

Tyrinėjimui ir teisimu i pra
sikaltusių svetimšalių prisidė
jus prie jo raštinės reguliarių 
pareigų, Jungtinių, Valstijų 

j prokuroras Mathias F. Correa 
pervedė savo ofisą New Yorke 

i Į 24 valandų darbo sistemą.
Po perklausinėjimo tūkstan-

I čių svetimšalių, autorizuota 
^" areštas 1,345. Tiek areštuota 

nuo Amerikos įstojimo karan. 
Iš tų 322 perkelti į kitus dis- 
triktus perkvotimams, 437 už
daryti belaisvėj, 227 paleisti 
pataisoms ir 65 palįuosuoti.

Iš internuotu 225 buvo vo
kiečiai, 143 japonai ir 39 ita
lai.

Susiuvo Perpjautą Širdį
Kline Ceasor, 23 m., pereitą 

sekmadienį tapo perdurtas šir
din savo buvusios mylėtinės. 
Dr. Edwin G. Romsdell iš 
White Plains ligoninės, pa- 
gelbstimas Dr. William Moore 
Kelly, širdį susiuvo ir sužeis
tasis kol kas gyvena, susiūta 
širdis plaka.

Tas pats daktaras pereitą 
pavasarį buvęs padaręs pana
šią operaciją kitam smeniui ir 
sužeistasis pasveikęs.

Ch. Dzevečko Randasi 
Kariuomenėje

Charles De Vetsco, nowyor- 
kiečio Kazio Dzevečkos, žino
mojo veikėjo sūnus, tarnaująs 
Jungtinių Valstijų kariuome
nėj jau nuo pradžios lapkričio 
menesio. Jis randasi Atlantic 
City.

Jaunasis Ch. De Vetsco yra 
senas kovotojas. Civiliniame 
gyvenime buvo veiklus unijis- 
tas, o taip pat ir lietuvių ju
dėjimo rėmėjas, tankus lanky
tojas svarbesnių susirinkimų ir 
pramogų kartu su tėvu ir sesu
tėmis. Prie to ir ginkluota ko- 
,va prieš fašizmą jam ne nau
ja, kadangi jis, kaip ir desėt- 
kai kitų didvyriškų jaunų lie
tuvių liuosnoriai buvo nuvykęs 
Ispanijon kariauti prieš fašiz
mą ir iš ten grižo vienu iš pa
skutinių, visoms galimybėms 
toliau kariauti dingus. Tad ir 
šis karas jam yra tik tęsiniu 

i ano, kuriame jis tetrokšta tik
tai vieno — greito sumušimo 
fašizmo. Jis žinojo fašizmą 
esant mūsų šalies didžiausiu 
priešu dar anais metais, kada 
nedideliame būrelyje, begink
liai išėjo prieš ii kariauti.

Linkime kovotojui sėkmin
gos tarnybos ir greitos perga
lės.

Už Nelaimę įkaitino Auto 
Vairuotoją ir Taisytoją

______
Vyriausis New Yorko teis

mas priteisė $32,500 už sužei
dimą William J. Oliver’iui, 
Cornell Universiteto studentui 
už jo sužeidimą automobiliu- 
mi pereitų metų liepos trečią. 
Kaltinamaisiais buvo Dr. Be- 
reano, kurio mašinai praradus 
kontrolę studentas buvo su- 

, žeistas ir Socony-Vaacum Oil 
; Co. auto taisytuvė prie 125th 
iSt. ir Broadway, iš kurios Dr. 
| Bereano ką tik buvęs išvažia
vęs mašiną, kaipo gerai sutai
sytą ir išbandytą.

Keli asmenys sužeista gat- 
vekariui susidūrus su gaisra- 
gesių inžinu prie Bergen St.

Vieša Padėka
šiuomi noriu tarti koletą pa

dėkos žodžių už lankymą ma
nęs ligoninėj ir už dovanas 
Mrs. Briedis brooklynietei ir 
Mrs. Kičas iš Elizabeth, N. J. 
Dėkoju už at lank y m ą , M rs. 
Bukšnienei, Kliokienei, Skub- 
liskienei, Daržanskionoi, Vai- 
giniams, Medeišams, Bernota- 
vičienei, taipgi elizabethie- 
tėms Šidlauskienei ir Urbonie
nei. Esu dėkinga visiems ir 
visoms kitoms pareiškusiemsl

užuojautą, ir kitatautėms, ku
rių vardų neminėjau, nes jos 
lietuviškam laikraštyje vis 
vien neskaitys.

Jūsų širdinga užuojauta su
teikė man smagumo ir jėgos 
greitai pasveikti ir sugrįžti 
pas jumis, tad dar kartą vi
siems dėkui.

Marta Kavaliūnienė.

Perlų Uosto sukaktyje Liau
dies Mokyklos 15-tos vaikai 
viena diena išpirko $6,000 ver
tės karo bonų ir štampų.

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.

Geriausias Alus BrooklyneStai 
Presas.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais

Miesto Apsigynimui 
Reikia Liuosuoriy

Mariona Mitchell (Mitchi- 
lienė), 42 m. amž., 660 Wil
loughby Ave., Brooklyn, mirė 
gruodžio 5 d. Kūnas buvo pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioj. Palaidota gruo
džio 8 d., 2 vai., Cypress Hills 
kapinėse.

Paliko nuliūdusius vyrą 
Juozapą, 2 seseris, Oną, Aleną 
ir vieną brolį Jurgį.

Laidotuvių apeigas aptarna
vo graborius Matthew P. Bal
las.

Miesto Civilinių Apsigyni
mas artimoje ateityje turėsiąs 
sumobilizuoti šimto tūkstančių 
liuosnorių armiją, kurios bū
sianti pareiga pasiekti kiek
vieną miesto gyventoją, būti 
tarpininkais tarp kariškų ir ci
vilinių miesto apsaugos įstaigų 
ir kiekvieno bloko, kiekvienos 
stubos.

Grand Central Palace, cent- 
ralinis New Yorko karių - 
naujokų priėmimo centras, bū
siąs pagerintas naujais ’pato
gumais ir greitesniu, manda
gesniu patarnavimu, koks ga
limas ankštumoje. Per tą cent
rą pereiną apie tris kart dau
giau karių, negu jis gali pato
giai aprūpinti.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

g * LIETUVIŠKAS ★ S

TRAKTYRIUS
5 (VALGYKLA IR ALINE) g 
g Rheingold Extra Dry Alus g 
$ Didelis pasirinkimas visokiu n 
g Vynų ir Degtinės § 
g Importuotų ir Vietinių □ 
g Kasdien Turime g 
B KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
I JUOZAS ZE1DAT | 
g Savininkas g
| 411 Grand St. Brooklyn g

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

Darbininkas Išradėjas
įrankių dirbėjas Frank Le 

Voci, 27 m., buvo pagerbtas 
Aero Spark Plug Corp, virši
ninkų ir apie tūkstančio darbi
ninkų bendrame susirinkime 
pereitą pirmadienį. Jis išradęs 
įrankį, kuris daug pagreitino 
spark plug gamybą.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga <=O

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 va], 
dieną iki vėlai.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGirU—IIAvemeyer 8-1138

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. «
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9308 •

J, GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

UP-TO-DATE I
BARBER SHOP I

K. Degutis, Savininkas I
Prielankus Patarnavimas B
306 Union Avenue I

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

Gerai Patyrę Barberial I----------------fl

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

• ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

TeL STagg 2-2173
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