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Yra žmonių, galinčių net 
karo metu gardžiai sapnuoti. 
Vienu tokių pasirodė tūlas V. 
Jankauskas. Rašo šis žmogus 
“Amer. Lietuvy j,” būk 1620 
metais toje vietoje, kur dabar 
stovi New Yorko miestas, gy
venę lietuviai ir pavadinę šią 
vietą “Aušra.” “Kadangi jie 
turėjo kovas su indijonais, tai 
.net norėjo parsigabenti iš Lie
tuvos savo kariuomenę . . .” 
Matyt, bagoti tie žmonės bu
vo, jeigu turėjo net savo ka
riuomenę !

Na, ir dabar tas pats V. j 
Jankauskas pareiškia “turįs; 
garbės” “apie šiuos dalykus Į 
pranešti mūsų visai inteligenti
jai su tikslu, kad jie kiek tik j u, 
galėdami prisidėtų prie šio • 
darbo, nes reikės atspausdinti - - 
fotografiškas tų dokumentų: • 

je formoje paleisti j visą pa-K siaurinėj Italijoje. Bom- 
saulinę spauda ...” I . • . -

Pasak Jankausko: “Randa-1 n' keturis tonus, anglų la
ši taipgi ir kiti svarbūs doku- kūnai, kaip pranešama, su- 
mentai, kurie, podraug su'pleškino didžiuosius Fiat 
Šiais, daug galėtų prisidėti! motorų fabrikus, orlaivių 
prie atgavimo 
laisvės ir Lietuvai nepriklauso- bų įmones tame mieste. O' šiame žygyje dalyvavo 
mybės.” kaip neoficialiai teigiama, i toks didelis skaičius Angli-

--------  kiti anglų bombininkai triu
Atsieit, V. Jankauskas nori škino kariniai svarbius pa 

aukų, nes ką gi reiškia 
tik galėdami prisidėtų prie 
darbo”?

Yra žmonių, kurie, matyt, į 
turi daug laiko, bet nežino, 
kaip jį naudingai suvartoti.

Mano patarimas p. Jan
kauskui yra tokis: 1 
laisvės klausimo i 
“svarbūs dokumentai.” Mūsų 
tautos likimą išspręs ginklas: 
kai vokiečiai bus sumušti ir iš 
Lietuvos išvyti, tik tuomet lie
tuvių tauta bus laisva!

Na, o vokiečių barbarų 
Jungtinės Tautos nesu muš jū
sų “dokumentais,” bet ginklu. 
Dėl to mūsų energija, visi mū
sų centai ir doleriai dabar tu
ri būti paaukoti pergalės bo- 
nams pirkti, karo stampoms 
pirkti ir bendrai karinėms mū-

GENER. MAC ARTHURO KARlAi A W 1$ JAPONŲ GONį
Angly Orlaiviai Pražūtingai

Pleškino Turiną, Italijos 
Karo Pramonės Centrą

London, gruod. 10. —Ga- bombininkam. 
Anglijos bom-! Viena anglingi būriai

jbanešių antrą naktį pagre- tonų bomba sprogdama sil
iciui dar pragaištingiau nai- ardo visus namus per 25 
kino didmiestį Turiną, svar- ketvirtainius akrus ir vis- 

į bų karinės pramonės cent- (ką sunaikina tame plote.
Iš paskutinio žygio nesu- 

jbomis, sveriančiomis po du grįžo tiktai trys anglų 
bombanešiai.

Paskendus Turinui ugny
je, liepsnos kilo net iki tri
jų tūkstančių pėdų aukš- 

mūsų tautai I dirbyklas ir kitas karo dar-!tyn.

“kiek .status ir Milane, 712,000 gy- 
' sl°; ventojų mieste, už šimto 

mylių Į rytų šiaurius nuo 
į Turino.

Anglai paleido virš Turi- 
j no labai smarkias šviesas,

Lietuvos' britaisytas prie tam tikrų 
neišspręs joki!nedideHų parašiutų, ir jVs 

gana ilgai pasilaikydamos 
‘. ore, nušvietė taip aiškiai, 

kaip dieną, taikinius anglų

jos orlaivių, kad praėjo pus
antros valandos, kol jų eilės 
perskrido per Anglų Kana
lą kelionėje į Italiją.

Mussolinis paskutinėje 
savo kalboje pasakojo, kad 
vokiečiai duosią gana prieš
lėktuvinių kanuolių apsau
got Italijos miestams. Bet 
ir šiuo atveju tik kelios 
priešlėktuvinės italų kanuo- 
lės ir prastai tešaudė į an
glų orlaivius.

“LAISVĖS" VAJUS
A. Stripeika prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų, 

pakilo punktais, bet nepralenkė philadelphiečių nei Žu
kauskienės. Bet vistiek drg. Stripeika turi vilties, kad 
neužilgo pralenks.

S. Penkauskas - P. Tamašauskas gražiai darbuojasi. 
Gavome penkis naujus skaitytojus ir keletą atnaujini-

sy krašto pastangoms stiprinti. mil< Drg. Penkauskas rašo, kad j talką jiems įėjo dd. Ig.

Vienas vokiečių karys, Wil
helm Uchusaler, š. m. spalių 
26 d. šitaip rašė savo tėvams:

“Stalingradas, šis didelis 
miestas, paverstas i griuvėsių j 
kalną. Neperdėsiu pasakęs, 
jog nebeliko nei vieno plytų 
pastato, nepaliesto. Moterys ir 
vaikai gyvena griuvėsiuos, juo
se jieško slėptuvių nuo šūvių 
ir bombų. Rusai nesupranta 
kitokios kalbos. Šis mūšis ar
tinasi prie pergalingos pabai
gos. Greit specialus komunika
tas praneš jums apie šios tvir
tumos pasidavimą . .

Tai buvo spalių 26 dieną — 
arti prieš du mėnesius. Matyt, 
Uchusalerio tėvai nekantriai 
laukė to specialaus komunika
to. Jie dar vis tebelaukia. Bet 
Hitleris negalėjo specialaus 
komunikato išleisti apie per
galę. Tokį komunikatą išleido 
Raudonosios Armijos vadovy
bė, kad Stalingrado fronte 
pradėtas ofensyvas.

Nuo to laiko, kai paminėta
sis laiškas buvo rašytas, Sta
lingrado fronte žuvo 
200,000 Uchusalerių. 
žus, iki jie iš ten bus 
išvalyti.

Čiulada ir V. Kralikauskas, kurie pagelbėjo gauti 
naujų skaitytojų. Tai puiku!

S. Puidokas šį sykį pralenkė J. Kazlauską, hartfor- 
dietį, prisiųsdamas keletą atnaujinimų.

P. Beeis šiomis dienomis gražiai darbuojasi; nors 
maža jo kolonija, bet reultatai puikūs.

P. J. Martin prisiuntė 4 naujus skaitytojus ir pra
neša, kad jis labai dėkingas draugam iš Aliquippos už 
nuoširdžią kooperaciją, ypatingai J. Marozui dėkoja. 
Tai gražus dalykas, kad draugai mato reikalą pagelbė
ti gavimui naujų skaitytojų.

J. Ramanauskas, mūsų vajininkas ir korespondentas, 
taipgi nesnaudžia: jis prisiuntė du naujus skaitytojus 
ir atnaujinimų.

Šie vąjininkai pakilo punktais prisiųsdami atnaujini
mų: J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.; A. Venskevičienė, 
Cambridge, Mass.; ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Amerikiečių ir Angly Jėgos Šiaur. Tunisi- 
joj Pradeda Prilygti Fašistu Jėgoms

kokia 
Dar jų 
visiškai

London, gruod. 10. —Lie
tūs šiaurinėje Tunisijoje 
taip trukdo karo veiksmus, 
jog šiuo tarpu tik žvalgai 
teevikė iš talkininkų ir fa
šistų pusių.

Buvo neoficialiai praneš
ta, kad anglai ir amerikie
čiai iš naujo pradėję ofen
zyvą prieš vokiečius ir ita
lus Tebourba-Mateur-Dje- 

deida trikampyje į vakarus

anglai jau turi ar' neužilgo 
turės tiek jėgų, kaip ir. prie
šai toje srityje.

f

Rašytojas Uja Erenburgas, 
kuris padavė paminėtojo laiš
ko ištrauką, žymi, kad vokie-
čiai Rytų fronte raminasi, būk §iaurįus nuo Tuniso; bet 

ta žinia pasirodė peranksty- 
■ va.
1 Talkininkai atsiunčia sa
viškiams vis daugiau orlai
vių, tankų ir kariuomenės 
pastiprinimų, ruošdamiesi 
audringam ofensyvui prieš 
Ašį Tunise ir Bizertėje. Me
nama, jog amerikiečiai ir

jie apsigyvensią Kryme arba 
aplink Kijevą. Jie ten gausią 
žemės ir namus.

Atrodo, kad kiekvienas jų 
gaus žemės — po kelias pė
das. Ir jie ten pasiliks, tik jau 
tosios žemės, matyt, jiems 
mindžioti neteks. Atžagariai: 
jie patys bus mindžiojami — 
mindžiojami ir keikiami.

Jugoslavy Seimas Svei
kino Rooseveltą, Stali

ną ir thurchillą
Jugoslavijos patriotai at

laikė steigiamąjį seimą Bi- 
hac mieste, kurį partizanai 
kovotojai išlaisvino nuo na
cių ir italų. Pasižadėjo žūt
būtinai kovot, kol visi prie
šai bus laukan išgrūsti.

Seimas pasiuntė sveikini
mo telegramas prez. Roo- 
seveltui, Anglijos premje
rui W. Churchillui, J. Sta
linui ir Stalingrado gynė
jams.

' iii- ; ' C

PETRAS CVIRKA, 

vienas pačiu žymiausių lietuvių rašytojų.

,JM SUGBIŽO
Rašo PETRAS CVIRKA

MASKVA, Gruod. 7, INCONTNEWS
Vokiečiai, kurie buvo iškraustyti 1941,m., sugrįžo iš' 

savo “tėvynės” (Vokietijos) atgal į užimtąją Lietuvą. 
Vokiečių okupantų valdžia nuoširdžiai juos pasitiko ir 
priėmė. Į tų “svečių” rankas perėjo prekybos ir gamy
bos įmonės, Lietuvos piliečių nuosavybė—geriausi 
ūkiai, puikieji rūmai, patogiausi namai Lietuvos mies
tuose ir atsakingos vietos krašto valdyboje, o lietuviai, 
priversti sugrąžintiem vokiečiam atiduot nuosavybę, 
sukurtą sunkiu savo darbu, patys buvo išsiųsti į prie
vartos darbus Vokietijoj.

Kas yra tie vadinamieji “lietuviški vokiečiai,” kurie 
per Kauno ir Vilniaus radijus pasiskelbė sugrįžę į savo 
nuo nepamenamų amžių “gimtinę”? Visi jie yra vokie
čių imperializmo arba vokiečių slaptosios policijos agen
tai, kurie įvairiais laikotarpiais apsigyveno Lietuvoje 
kaip amatininkai, prekybos agentai, mechanikai, malū
nininkai, pastoriai (protestonų kunigai).

Tai vokiečių penktoji kolona, kuri su prūsiška užka
riavimų ir hitlerizmo dvasia atkakliai ir neatlaidžiai 
ruošė dirvą vokiečių armijos įsiveržimui į Baltijos kraš
tus.

Pirmuoju vokiečių įsiveržimo laiku, 1914-18 metais 
Lietuvos vokiečiai ištikimai rėmė įsiveržėlių valdžią ir 
buvo karčiausi lietuvių tautos priešai. Pasklidę po visą 
šalį, gerai susipažinę su vietos sąlygomis ir lietuvių 
kalba, jie įdavinėjo lietuvių patriotus į kaizerio žanda
rų nagus, iš kaimo į kaimą keliavo su baudžiamaisiais 
vokiečių būriais, plakė ir kankino lietuvius, plėšė iš- jų 
paskutinį gyvulį ir duonos kąsnį. Kruvinais savo dar
bais jie pralenkė net kaizerio žandarų žvėriškumus.

1918 m. nusirito Vokietijos kaizeris nuo sosto, ir vo
kiečių okupantų armija pasišalino iš Lietuvos. Bet di
delė vokiečiu kolonistu dalis pasiliko musų krašte.

Daugelis jų, ypač tie, kurie savo okupacijos metu 
prisikuopė turtų, nenorėjo grižt į savo “tėvynę,” praki- 
šusią kara. Jie, tačiaus, persikraustė i kitas vietoves 
Lietuvoj, bijodami, kad lietuviai, žinojusieji purvinus 
ju darbus, nekeršytu jiems. Jie atsidėjo ant lietuvių 
užmiršties ir geros širdies. Ir nors vokiečiu karo maši
na buvo supliekta, nors vokiečių imperializmo nagai 
buvo nukapoti, vis dėlto jie siekė to mielo sau tikslo—

(Tąsa 4 puslap.)

Sovietai Nubloškė Na cius dar 7 Myk Atgal
Maskva, gruod. 10.—Rau

donarmiečiai Veliki j e Lūki 
srityje, pralauždami vokie
čių liniją, atmetė priešus 
dar septynias mylias atgal

ir užėmė tryliką apgyventų 
vietų.

Baltai nudažyti sovieti
niai tankai neatlaidžiai 
šturmuoja hitlerininkus 
centraliniame fronte.

Talkininkai Naikina Bunoj 
Apsuptus Japonus, Prispir

tus prie Jūros
Australija, gruod. 10.—A-! 

merikiečiai ir australai, ko
manduojami paties generolo 
MacArthuro, užėmė Goną, 
kalinį japonų centrą už 12 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Bunos, esančios pietiniai- 
ry tinę j e salos Naujosios 
Guinejos dalyje.

Dabar ten japonam telie
ka tik Buna su siauru pa
jūrio ruožu, kur amerikie
čiai ir australai, pliekdami 
priešus iš visų pusių, grę
žia sunaikint tuos japonus, 
sugrūst juos i jūrą arba su
imt.

J u n gi i n ių V ai sti j ų Lakūnai 
Nuskandino Japonų Karinį 
Laivą ir Padegė Tris Kitus 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, gruod. 9. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas No. 215:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Šis pranešimas papildo raportą apie amerikiečių pa

darytą ataką prieš japonų laivus, anie ką buvo duota 
pradinė žinia laivyno depai tmento pranešime No. 213.

Gruodžio 3 d. grupė mūsų bombanešių-smigikų, tor
pedinių orlaivių ir lėktuvų kovotojų iš Guadalcanal sa
los užpuolė kokį desėtką japonų šarvuotlaivių ir nai
kintuvų apie 150 mylių į šiaurvakarius nuo Guadalca
nal salos ir plaukusiu linkui šios salos.

Mūsų lakūnai, atakuodami priešus, padarė jiem šito
kių nuostolių:

Dviem bombom, sveriančiom po tūkstantį svarų, bu
vo pataikyta į vieną japonų šarvuotlaivį.

Viena tūkstančio svarų bomba smogė kitam priešų 
šarvuotlaiviui.

Dvi mūsų oro torpedos pataikė į japonų naikintuvą 
(ar šarvuotlaivį).

Dvi torpedos, galbūt, pataikė į kitą priešų naikintu
vą (ar šarvuotlaivį).

Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai nušovė dešimt 
japonų lėktuvų plūduriuojančios rūšies.

Gruodžio 4 d. buvo matyta, kain skendo vienas iš mi
nimų Japonijos laivų ir kaip apsiausti liepsnomis degė 
kiti trys priešu laivai arti tos vietos, kur diena pirmiau 
jie buvo užpulti.

Jungtinės Valstijos tame žvp'vje neteko vieno torpe
dinio lėktuvo ir vieno kovos lėktuvo.

Gruod. 8 d. Jungtinių Valstijų žvalgai Guadalcanal 
saloje, remiami mūsų artilerijos ugnies, kirtosi su japo
nais, negalėjusiais tiek pasitraukt atgal, kad mūsiškiai 
nepasiektų jų.

Sovietą Kovotojai Kapoja Vokiečių Lini
jas Centr. Fronte; Nušovė Žemyn 68 jų 
Transų. Orlaivius; Apsupa 180,000 Priešą

Maskva, gruod. 10. — So- menų apsuptiems vokie- 
vietų artilerija ir pestinin- čiams toje srityje, 
kai, sparčiai čiuoždami pa-| Skaičiuojama, jog ketu- 
štiūžomis per sniegus, pra- riasdešimties mylių pločio 
skynė spragas vokiečių ap- ruožte i vakarus nuo Sta- 
sigynimo linijose centrali- s lingrado yra apsupta apie 
niame fronte, ties Velikije 180 tūkstančių hitlerininkų, 
Lūki ir Rževu, ir perkirto i kuriuos atakuoja raudon- 
tūlus priešų kelius. Kai ku-, armiečiai iš šiaurių ir pie- 
riose šio fronto dalyse hitr tų. O iš vakarų šono sovie- 
lerininkai vėl tapo priversti tiniai kovotojai jau 60 my- 
pasitraukt atgal. I lių plotu atitvėrė vokiečius

Paskutinėmis dienomis "*!?, sY«siekimo su kitomis 
centraliniame fronte rau- aT1,0™,s’ esanč,°- 
donarmieeiai nukovė dau- !m,s tol,au ’ vakaru&
giau kaip 6,000 priešų tik iš Raudonoji žvaigždė rašo, 
vienos vokiečių divizijos, jog tarp naujai atsiunčiamų 
neskaitant kitų.

Stalingrado fronte sovie- i daug pusamžinių vyrų, kaip 
tiniai lakūnai per dvi die- matyt iš nelaisvėn suima- 
nas nušovė žemyn 68-nis mų vokiečių.
nacių transporto orlaivius, (Daugiau žinių iš Sovietų 
kurie mėgino atgabeni reik- fronto yra 5-me puslapyje.)

naciam pastiprinimų yra
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Sovietų Konstitucija ir Laisvė
Gruodžio 5 dieną paminėta Sovietų 

Sąjungoj 6-šių metų sukaktis nuo įvedi
mo Soyietų Sąjungos Konstitucijos. Ši 
Konstitucija yra vienas svarbiausių pa
saulyj dokumentų. Ji kiekvienam pilie
čiui užtikrina laisvę, lygybę, nepaliečia- 
mybę, darbą, sąlygas mokytis ir laimin
gai gyventi.

Sovietų Sąjungos spauda atžymėjo, 
kad Sovietų Konstitucija apvienijo 103- 
jų tautų ir tautelių žmones, visus pada
rydama lygiais. Sovietų Sąjungos pi
liečiai, pažinę laisvę, kurią jiems davė 
sovietinė tvarka, didvyriškai kovoja ir 
kovos tol, kol hitlerizmas bus sunaikin
tas.

• Konstitucijos proga, D. Zaslavskis ra
šo dienraštyje “Pravda”, darydamas iš
vadas, kad Raudonoji Armija, Amerikos, 
Anglijos ir kitos Jungtinių Tautų jėgos 
laimės karą ir pasaulio žmonijai laisvę.

Dreba Budelis Mussolinis
Kiekvienas smūgis Hitleriui ir Musso- 

liniui Afrikoj yra vis nauja vinis į Be
nito Mussolinio grabą. Mussolinis jau 
kelinti metai kankina Italijos žmones, 
vesdamas užpuolimo karus.
. Jis 1935 metais užpuolė Ethiopiją, pa
vergė ją, žadėdamas Italijai didžiulius 
turtus, bet turtų negavo, o ten paliko 
500,000 italų sūnų kaulus. Mussolinis 

1936 metais išvien su Hitleriu užpuolė 
Ispanijos Liaudies Respubliką. Tas daug 
kainavo pinigų ir gyvasčių.

Paskui karas prieš Albaniją, Graikiją, 
Jugoslaviją, Franciją, Sovietų Sąjungą, 
Angliją, Ameriką. Ir atvedė prie to, kad 
Italijos imperija jau išnyko. Neteko 
Eritrėjos, Somalilando, Ethiopijos, bai
gia išsmukti iš Mussolinio ir Hitlerio 
nagų paskutinė Italijos kolonija — Libi
ja. Pačioj Italijoj viešpatauja Hitlerio 
gestapininkai ir grūmoja Italiją pada
ryti Hitlerio kolonija. Gi italų žmonių 
tarpe yra nuo seniai atmintis, kaip per 
šimtmečius vokiečiai ir francūzai buvo 
pavergę jų šalį, kurią tik italų didvyriai 
Mazzini ir Garibaldi apjungė ir išlaisvi
no.

Mussolinis neteko apie 50 italų divi
zijų šiame kare. Italija neteko: 5 šar
vuočių, 6 kruizerių, 43 naikintojų, 58 
submarinų ir daug kitų laivų. Patsai 
Mussolinis pripažįsta, kad Italija neteko 
jau 162 karo laivų.
. Prieš karą Italija turėjo stiprų pre
kybos laivyną, apie 2,000,000 tonų įtal
pos. Dabar liko tik apverktini to laivyno 
likučiai: apie du trečdaliai prekybos lai
vyno nuskandinta.

Bendrai, niekur nepasižymėjo fašisti

nės Italijos nei karo laivynas, nei armi
ja, nei orlaivynas. Kur tik jie susitiko 
su Jungtinių Tautų jėgomis, ten Musso
linio legionai buvo sumušti.

Ir kai tik Amerika ir Anglija ištrenks 
'jo ir Hitlerio jėgas iš Afrikos, tai Jung
tinės Tautos nutaikys smūgį prieš Mus
solinio ir Hitlerio jėgas pačioj Italijoj. 
Galima laukti, kad Italijos liaudis padės 
demokratijoms šioj kovoj, nes tas reikš 
ir jai išsilaisvinimą iš Mussolinio ir Hit
lerio jungo.

Kviečiai
Washingtone žemdirbystės departmen- 

tas prileidžia, kad šiemet Eiuropoj buvo 
suimta apie 1,380,000,000 bušelių kvie
čių, arba 40,000,000 bušelių mažiau, Kaip 
1941 metais. Į šią skaitlinę neįeina So
vietų Sąjungos derlius.

Reikia suprasti, kad visi tie kviečiai 
ir javai yra Hitlerio nacių globoj. Abel- 
na, tai daug mažiau duonos, kaip kita
dos. Naciams jos nestokuos, bet paverg
tų kraštų žmonės turės badauti. Kiek 
pasigamino Sovietų Sąjunga, dar neži
nia. Daug jos derlingų laukų užėmė hit
lerininkai, bet ji didžius naujus plotus 
apsėjo vakariniame Sibire ir kitur.

Jungtinės Valstijos1 šiemet kviečių 
derlių pakėlė, palyginus su pirmesniais 
metais. Yra apskaitliuojama, kad mūsų 
šalyj buvo suimta 984,000,000 bušelių 
kviečių. Kanadoj kviečių derlius davė 
608,000,000 bušelių, arba ant 230,000,- 
000 bušelių daugiau, kaip 1941 metais.

Duonos klausimas darosi labai rimtas 
abejoms kariaujančioms pusėms. Bude
liški hitlerininkai išnaikino miestus, iš
tisas šalis, nutrypė laukus, išžudė daug 
žmonių ir galvijų, sunaikino sėklas ir 
šimtus milionų žmonių pastatė veidas 
veidan su badu.

Jungtinės Tautos duonos turi užtekti
nai, bet karo sąlygose, kada reikia ner- 
vežti tūkstančių mylių atstume dideles 
armijas ir joms ginklus, amuniciją mai
stą, tai ir jų gyventojams bus sunkiau.

Užtenka prisiminti vien tokius daly
kus, kaip kava ir bananai. Tų produktų 
turime pakankamai Pietų ir Centralinėj 
Amerikoj, bet nėra galimybių jų prista
tyti ten. kur jų stoka. Už visą tai atsa
ko “Ašies” tironai, kurie užkūrė Antrą 
Pasaulinį Karą. Kada Jungtinės Tautos 
jį baigs pergalingai, tada vėl žmonija 
galės visais žemės turtais pilnai naudo
tis.

Japonijos Samurajai Apdovanojo 
Finliandijos Liaudies Budelius
Japonijos žvėriški samurajai, 25-kių 

metų Finliandijos “nepriklausomybes” ir 
vienų metų sukakties užpuolimo ant 
Amerikos proga, apdovanojo Finliandi
jos liaudies budelius.

Fašistui generolui Mannerheimui Ja
ponija suteikė “Pakylančios Saulės Or
diną,” o baltųjų finų prezidentui Risto 
Ryti Japonijos imperijos “Didįjį Kry
žių.”

Savas savą pažįsta. Finliandijos fa
šistai daug pasitarnavo ne vien Hitle
riui, bet ir Japonijos imperialistams. Jie 
ne vien veda barbarišką karą prieš So
vietų Sąjungą, Amerikos talkininkę, bet 
Amerikoj jie laikė dešimtis konsulų, ku
rie šnipavo ir tuo pasinaudodamas Hit
leris apie du šimtus laivų nuskandino 
mūsų pakraščiuose. Ir dabar dar Wa
shingtone sėdi Finliandijos atstovas, ku
rio tikslas yra kaip galima daugiau pa
kenkti Jungtinėms Tautoms, -s
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J Karas - Kada Jis 
Pasibaigs?

(Pabaiga)
Kaip matome, Hitleris 

šioje tautoje rado tik prie
šus, kurie prie kiekvienos 
progos naikina jo armiją. 
Amerikoje karpato-rusai 
jau sudėjo arti 60 tūkstan
čių dolerių aukų Raudona
jai Armijai. Karpato-rusų 
priskaitoma šioje šalyje 
apie 400,000 iš viso, išeivių 
ir čia gimusių.* * *

Čia suglaustoj formoj at
žymėjau, kas ir kaip vei
kiama pas kitas tautas, 
mažos dalies tautų. Iš tų 
informacijų, kurias teko 
surankioti ir to veikimo ki
tų tautų, kurios paliestos 
šiame rašinėlyje, maždaug 
galime spręsti ir apie*kitas 
tautas,' čia nepaliestas. 
Kaip matome, vienos iš jų 
vieningesnės, kitos gi, pasi
dalinę. Bet visose randasi 
Hitlerio pagelbininkų, ku
rie bando kenkti demokra
tijos kovai prieš nacizmą. 
Įsidėmėtina vienas aiškus 
dalykas, tai tas, jog visi tie 
pagelbininkai nacių maši
nai, nepaisant kokios tau
tos nebūtų, tai tas pats ele
mentas, kuris rėmė kiekvie
ną reakcinį žygį dvidešimt 
metų atgal, suspito remti 
Hitlerį jam atsiradus, re
mia jį ir dabar.

Apie tos rūšies lietuvius 
reakcionierius šį kartą ne
kalbėsim, nes lietuviška vi
suomenė juos jau gerai pa
žįsta. Tenka priminti tik 
tas, jog proporcionaliai lie
tuvių pronacių nepalygina
mai daugiau, kaip pas kitas 
virš suminėtas tautas. O 
tas, be abejonės, Jungtinių 
Tautų akyse lietuviams 
garbės neneša. Aišku, lietu
vių masės su ta reakcionie
rių — fašistų grupe, kuriai 
vadovauja Smetona, Pakš
tas, Grigaitis, Prunskis ir 
tt. nieko bendra neturi, ta- 
čiaus toji grupė gana rėks- 
ninga, nors ir maža, ir su
daro fiktyvį įspūdį, kad 
būk ji turinti mases pase
kėjų, kuomet tikrenybėje 
teturi už savo pečių Hitlerį 
ir jo šaiką.

Vienok, abelnai imant, 
toji Hitlerio pagelbinė ar
mija—penktoji kolona, sy
kiu su braškėjimu jo kari
nės mašinos, jau < pradeda 
susmukti. Kaip tos žiurkės 
iš skęstančio laivo, viena po 
kitos jau pradeda bėgti ir 
neužilgo įvyks generalis bė
gimas ir mušimasis į krūti
nę apie savo “nekaltumą.”

Afrikoje prasidėjus ame
rikonų - anglų ofensyvai, 
Francijoj jau pasirodė pra
dai persivertimo (Darlan 
ir kiti). Šiomis dienomis 
užduotas smūgis naciams 
prie Stalingrado, irgi pri
sidės prie demoralizacijos 
penktosios kolonos, o ateity 
buvo tankesnių ir dar dide
snių smūgių nacių mašinai. 
Tuomet dar daugiau su
staugs penktoji kolona, nes 
matys savo galą. Bet mes 
privalome būti atsargiais 
su jais, nes jie, matydami, 
kad nacių mašina prilipo 
liepto galą, ar manote, kad 
atsisakys savo programos, 
—- neapsigaukime, — jie 
pasipuoš demokratinėmis 
plunksnomis, pakeis takti
ką.

Tuomet jie bandys siūly
tis už “ekspertus” taikos 
konferencijoje, nustatyme 
rubežių ir net briausis į 
valdžias, aiškindami, kad 
jie kalbą savo tautos vardu 
ir tt. ir tp. Tuomet, kaip ir

dabar, jų vyriausioji kazy- 
rė bus kaip nors ir kiek ga
lima aprubežiuoti įtaką So
vietų Sąjungos ir nedaleisti 
prie “revoliucijos” Europo
je. Tas juos daugiausia 
baugina ir jau dabar gali
ma pastebėti jų rūpestingu
mą tuo klausimu.

Bet reikia tikėtis, jog, 
užsibaigus karui, po nuga
lėjimui nacizmo ir fašizmo, 
kalbės vyriausiai tie, kurie 
su ginklu rankoje kovojo 
prieš nacius, o tai darbo 
liaudis — darbininkai, val
stiečiai ir darbo inteligenti
ja, kurie vietoje nuspręs, 
kaip jie nori gyventi ir ko
kią valdžią sudaryti. Tuo
met taipgi bus suteiktas ir 
atlyginimas sulig užsitar
navimu visiems, kas žino
ma, labai demokratiškai.

Kada karas užsibaigs, 
nustatyti datą niekas nega
li, bet jau yra ženklų nacių 
susmukimo. Jei karas eitų 
sulyg lentelės pereito karo, 
jis turėtų užsibaigti sekan
čiais metais, bet. tikrenybė
je jei ir tuomet užsibaigtų 
ginkluoti armijos veiksmai, 
kova prieš fašizmą dar tę
sis gana ilgai, tol, kol dar 
toji nacizmo-fašizmo idėja 
bus reakcionierių galvose ir 
bandys ją praktikuoti gyve
nime. Toji idėja pranyks 
tik tuomet, kada bus parau
ta jos šaknys — kapitalis
tinė sistema, toji sistema, 
kurioj gimsta ir išsivysto 
tokie Hitleriai, Mussoliniai, 
Tojos, Lavaliai, Kvizlingai, 
Matuševskiai, Smetonos ir 
Grigaičiai. Kova dar ilga, 
bet jau aušra šviesesnio ir 
laisvo gyvenimo', nebe už 
kalnų. ' D-tas.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Gerbiami Tamstos: Aš ra
dau “Laisvėje” pranešimą apie 
Adomą Matą, kuris pasimirė. 
Tai buvo mano geras pažįsta
mas. Bet jis mirė ne New Jer
sey, ale N. Y. valst. Mirties 
priežastis neaiški ir niekam 
nežinoma. Jis mirė lapkričio 
12 dieną. Dažinojau lapkričio 
19 dieną. Nubėgau pas Lend- 
rotą, klausiau, kur Adomas 
Matas. Jis atsakė, kad nieko 
nežino apie jokį Adomą. O 
prieš tris mėnesius laiko aš 
Matą nuvedžiau pas Lendrotą 
.ir jis ten paėmė kambarį ir gy
veno pas jį. Aš pasakiau, kad 
aš pas jį atvedžiau Adomą 
Matą ir tu nežinai. Paskui aš 
jam parodžiau “Laisvėje” pra
nešimą. Lendrotas paklausė, 
kokiam kambaryje jis buvo. 
Tada jis pasakė, kad jis 
“dead.” Sako, gazas sugadin
ta, išlaužta.

O valdžia pas Adomą Matą 
rado $500. Tuos pinigus kon
fiskavo, nei vaikam, nei pa
čiai. Sako, jis valdžiai buvo 
skolingas už pašalpą.

Aš būčiau taip' greitai ne
sužinojęs'apie Mato mirtį, jei
gu nebūčiau pamatęs “Laisvė
je.”

Sako, kad jis mirė nuo ga- 
zo. Bet jis man neatrodė, kad 
jisai sau mirtį darytų, šešio
mis dienomis prieš “Laisvėje” 
pasirodymą pranešimo apie jo 
mirtį, aš Su juomi kalbėjausi ir 
mudu rengėmės važiuoti ant 
farmos ateinančią vasarą.

Ačiū “Laisvei” už praneši
mą.

Alex Dovins.

Aleutų salose Amerikos 
lakūnai neatlaidžiai naiki
na japonus ir atkerta juos 
nuo pastiprinimų bei reik
menų gavimo, i.„;

A, ' .

A Penktad., Gruodžio 11, 1942 i
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ROCHESTERIO GEDEMINIEčIŲ PASTOGĖJE
žingeidu tankiai užeiti pas gedeminiečhis, 
Susitikt įvairaus plauko lietuvius tautiečius.
Nevienas eidams pro šalį užbėga sušilti,
Kazyrėms, čekėms palošti, už lūpos užpilti.
Laikraščių pasiskaityti, išgirsti naujienas, 
čia smagiai laiką praleisti gali kožnas vienas.
Dzūkas, kapsas ir žemaitis sykį čia užsuko;
Driežas ėjęs Joseph-evne, paskui juos įsmuko.
Užkopę laiptais į viršų, prie baro prislinko, 
Ko tik katro širdis troško, Čia jie pasirinko.
Julius mandagiai padėjo prieš kožną ant baro:
Dzūkui alų, kapsui Snapsą, žemaičiui cigarą.
Valandžiukę pastovėję, visi pagyvėjo: I
Dzūkas, gerai nusiteikęs, šitaip prakalbėjo: I
“Už kų šį rozų reik melscis per nakcis ir dzienas?
Už Hitlerį poceriauja ‘Draugas' ir ‘Naujienos.’

j Anų rozų dzievu žodzį porino klebonas;
Liepė melscis, kad laimėtai Hitleris šeconas!”
Kapsas, nieko neatsakęs, garsiai nusispjovė,
O žemaitis neiškentęs piktokai užbliovė: 4

“Kuoki brudą priš sovytus nacia pagamina, 
‘Draugas,’ ‘Naujienos’ tun miešlą, kap kuošę, kabina.
Klebuons bova ir tebiera tikras nacių tarnas!'
Nebužilgo paregies uns, kap les nacius varnas.”

♦

Kapsas pilvą susiėmęs juokėsi, kvatojo,
Ten stovėjęs svedasietis, šitaip užgiedojo:
“Dabartelas ir klebanas nustas virti smolą,
Mota, kad jau dabartelas Hitleris gaus golą.”
Driežas taipgi visą laiką prie baro stovėjo, 
Kas ką darė ir ką sakė,—matė ir girdėjo.

< Driežas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KASKIAUČIUS

630 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964

SĖKLA NEBETA IR VY
RIŠKUMAS NEBETAS
Drauge gydytojau, dėkui 

jums, kad suteikiat sveika
tos patarimus per mūsų 
spaudą. Iš to mes, skaityto
jai, pasimokiname ir turi
me naudos.

Čia noriu paklausti ir a- 
pie savo negerumą. Aš pa
tyriau, kad vyriška sėkla 
persimainė savo spalva ir 
forma. Seniau būdavo for
ma ir spalva, kaip grietinės, 
o dabar — kaip kavos, rau
sva. Tas mane įvarė rūpės- 
tin. Dėlko taip? Ir ar tas 
blogai?

Esu vedęs ir 48 metų 
amžiaus. Negeriu ir nerū
kau. Nesu turėjęs jokių ly
ties ligų. Ir dabar nieko 
man neskauda, tiktai vyri
škai esu silpnas. Tai malo
nėkite patalpinti per “Lais
vę”. Labai būsiu jums dė
kingas.

Atsakymas.
Tai, Daruge, čia netaip 

jau menkas dalykas, ne 
koks menkniekis.

Nieko nėra be priežas
ties. Nors Jūs ir gražiai už
silaiko t, o vis dėlto orga
nizme eina laipsniškai tam 
tikros pakaitos, daugiausia 
dėl mitybinių trūkumų.
- Jums sėkla jau kitokio 
sąstato ir kitokios spalvos. 
Dėlko taip? Ogi yra įvykę 
lyties organuose tūlos pa
kaitos. Inkstukai (kiaušinė
liai) jau menkiau beveikia, 
mažiau gamina sėklos, ma
žiau spermatozojų. Ir pa
tys spermatozojai nebetokie 
gaivūs ir vikrūs. Prostaii- 
nė liauka irgi tirštesnę iš
leidžia medžiagą. O sėkli
niai indai (sėklapūslės) 
veikiausia iš vidaus tam tik
ro įdegimo apimti, lyg ir 
kokios slogos.

Panašiai įvyksta moters 
lyties organuose, kai įsiga
li gyvenimo pakaita. Jums 
irgi tas pats. Tai yra vyriš
ka gyvenimo pakaita. Ar

tai blogai? žinoma, nėra 
gerai. Yra tai laipsniško 
menkėjimo (visame orga
nizme) pasėka. i

Ir tai Jūs, Drauge, atjau- 
čiate. Vyriškumas silpnas. 
Pražydėjimo laikotarpis už
eina.

Vis dėlto taip sau laukti 
nėra prasmės. Moderninė 
medicina daug gali. Jūs ją
ja ir pasinaudokite.

Norint atitaisyt ir su- 
tvirtint lytinį aparatą, rei
kia taisyt ir tvirtint bend
rai visą organizmą, tai ta
da susitvarkys ir liaukos ir 
lyties organai.

Daug gera Jums pada
rys, šalia gero gamtinio 
maisto, visokie vitaminų 
preparatai. Būtinai imkite 
Vitamin B Complex piliu
lių ar kapsulių, po keletą su 
maistu, laike valgymo. Im
kite atsidėjęs ir nuolatai, 

visą gyvenimą.
Gaukite kviečio daigų į 

aliejaus — wheat germ oil 
capsules. Imkite bent po 5 
su maistu, tai po 15 kas die
na. Padeda sėklai gamintis 
normaliai.

Manau, ir vyriškų lytinių 
hormonų (male sex hor
mone, testosterone) pra
vartu būtų imti po truputį. 
Pasitarkite su savo gydyto
ju kai dėl dozos. Iš pirmo 
gal reikėtų su adata leisti į 
raumenis, o paskui ir per 
burną imti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Stockholm, Šved. — 300 

žydų pabėgo iš nacių užim
tos Norvegijos arba išsi
slapstė, kad vokiečiai nede
portuotų juos į Lenkiją.

London, gruod. 9. —Nau- >
jai gauti amerikiniai tankai > 
ir orlaiviai žymiai sustipri
no talkninkus šiaurinėje
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“Gentlemen, this is the last meeting, of the board. We can 1 
waste our time at only $25,000 a year.”

Ten^tad., gruodžio Tl, 194?

Lith Student Pilot
Tells Experiences

Fire Victims

in an

today 
pretty

or even pale and I enjoy it 
much. We go up to 11,500 

dive, shoot, and then climb up 
dive again to repeat the per- 

bul- 
lighl 

one

saw 
seen 
just

Sergeant W. G. Novickis, 50th 
Sch. Sqdn., Las Vegas, Nevada, tells 
how it is to be a gunner 
American combat plane:

"Went flying and shooting 
for the 3rd time and I’m
much of a veteran now. I don’t get 
sick 
very 
feet:, 
and
formance for 200 rounds (200 
lets). When we dive I feel so 
that I can stand straight on 
toe, but. as we go up, the gravity is 
so great that I can’t even lift my 
arm one inch. I tried it. lots of 
times, that’s why I’m sore.

Honest, I’m glad you never 
how I had to shoot. You’ve 
pictures of our planes. Well,
imagine me standing up in it. cause 
that’s what I had to do. When you 
dive you can stand easily on one 
toe, but when you come out of it 
and start to climb, it feels as if 100 
hands are trying to force you thru 
the bottom of the ship. When we 
banked, I was laying on my side 
and looking straight at the ground. 
I. looked all over the countryside 
and sometimes I must say it looks 
like hell very bare, mountainous, 
reddish in color, then dark grey 
just like in a drcam.

HELENA CAFARELLA

L.D.S. YOUTH SECRETARY OPTIMISTIC 
OVER GIRLS ACTIVITY IN MASS

Last week, Matt Sholomskas, Act
ing Secretary of the LDS National 
Youth Committee spent a few days 
in Massachusetts, and met with- 
many LDSers in Brockton and Bos
ton.

Organized Horror 
A Nazi Specialty

i terse 
Gestapo

By Nellie DeSchaaf

Somewhere in Poland. < 
statement issued to the 
chief reads: "Half the Jewish popu
lation must be exterminated by the 
first of the year.” The Gestapo 
chief clicks his heels, raises his 
hand in the stiff Nazi salute. "Ja, 
my commandant, it shall be done.”

Immediately, large books are 
brought forth. However, the figures 
deal not in dollars but in human 
lives. What is the present Jewish 
population of Poland? ”2.000,000’ is 
the ready answer. "By the first of 
the year, it must be 1,000,000.” — 
"It shall be done.” Two days later, 
a column of freight cars is lined 
up. 150 human beings are shoved 
into each car although it is in
tended only to hold 40. Mothers’ 
pleas not to be separated from 
their children, from husbands — 
are ignored Stone faced, gimlet 
eyed SS troops push groups here 
and others there.

Inside the freight cars, the floors 
have been covered with thick layers 
of lime or chlorine, sprinkled with 
water. Then the doors are sealed. 
Most of those who are packed in
side die ot suffocation — the dead 
and the living lying side by side. 
After the cars have arrived at their 
destination, those who have not suf
focated are shot. Could we in our

suchwildest imagination conceive 
callous brutality?

In Belzac, Jews who were 
ported from Warsaw were crowded 
into the barracks. An order came worry 
through for all present to take a 
bath. Unspoken questions were in 
the eyes of the huddled, and terri
fied group. Obediently, they follow
ed the guard. After they had tak- 

they were forced into
The

de-

en a bath, 
a room with a metal floor, 
door was locked. An electric cur
rent was turned on and the whole 
mass of humanity was dead in a 
few minutes.

The gas chamber is another little 
Nazi gadget. Jews and captured 
Russian prisoners are pushed with 
long poles into a long, glass enclosed 
area. Then poison gasses are re
leased, while Nazi officers and elite 
SS troops watch the horrible spect
acle through the glass. The skin on 

like 
be- 
not 
gas 
this

many hang in loose folds, 
clothing for which they have 
come too small. But this does 
upset the Nazis. Prussic acid 
was used in the beginning for
little entertainment for the "Super
men,” however, they found that 
"Too expensive” so now lethal gas 
is used.

It is no wonder that the Russians 
have vowed never to rest until the 
last Nazi has been driven from 
their soil or exterminated.

The Doctor Goes Sapping 
In the Lumbar Region

There is some 
ing sick. But 
mostly for the doętor when he 
goes over you with his camera and 
gun. That is just what happened 
in my case. The doc went on the 
trail of my Lonesome Spine, deep 
into the nerve forest 
lumbar region, first 
mera and then with 
other implements .. .

But it doesn’t warrant anyone to 
get sick just for the adventure of 
it. Not even your doctor, as I dis
covered, particularly relishes the 
idea of such an adventure. So my 
advice to you, dear reader, is: don’t 
get sick if you can help it, at least, 
not for the adventure of it.

And now for that "adventure” 
with the doc.

First the doctor climbs up the 
Spinal Column with his camera in 
order to get the Roentgenographic 
view c. __ __  .
Thus, he now commands a view of 

> the nerve forest of my “sacred 
lumbar” and the trail of the lone
some spine, which he finds heavily 
ossified. Is that bad? Not accord
ing to the definitions given in 
crossword puzzles .where ossified 
is defined as boney. The trail it
self is straight, with exception that 
some of my sacred lumbar has been 
rotated and the spines deviate to 
the left. And no wonder! You 
ought to see

adventure in be- He has a name for the fifth-col- 
the adventure is! umnist too, he calls him Trophical

Arthur. (Atrophic arthritis, to 
you). And that finishes the adven
ture with the camera.

And now for another adventure 
with the doc. This time he goes off 
into the nerve forests of my sacred 
lumbar with a gun and some other 
instruments of a painful quality.

Shot number one reverberated 
through my entire nerve forest, 
electrifying everything in the vici
nity and surrounding it. Cold dew 
in a form of perspiration appears 
on my forehead. I soon dicovered 
that 
ture on my part. The real thrill 
came 
tune 
sacred lumbar. If you have seen 
Harpo Marx play a tune on his 

' harp in the movies, then you know 
I what I mean. The doc played while 

of the entire Lumbar Region.!1 wa.s burning, but the only sound

of the sacred 
with his ca- 
his gun and

the perspiration was prema-

when doc began to play a 
on the nerve strings of my

i heard came out of my vocal chord 
and it did not sound very musical 
as it came out involuntarily. Evi
dently, the doc didn’t like it either 
as his vocal chord also emitted a 
corrugated sound of anger in the 
shape of scolding me for being such 
a baby. . . But even Mr. V. Bace
vičius will agree with me that not 
everybody can become a virtuozo on 
such short notice.

After about an hour and a half 

well-aimed shots, I resign- j

is so
hardly de

The scene from a plane 
beautiful that I can 
scribe it. Planes rise vertically and 
descend the same way. When they 
"peel off” it seems as if they’re 
standing on one wing tip. Although 
I’m not strapped in and everything 
is open, it is impossible to fall out. 
As a matter of fact, everything is 
so easy and nice that I’d like to 
make

army

a parachute jump, 
cause I won't. It 
regulations.
easy to get

But don’t 
is against

whenIt’s 
fly in formations, 
almost on top of 
10,000 feet we are so slow I 
see the pilot and gunner in
other plane wing. The wings would

scared 
The planes 
one another.

we 
are
At 

can 
the!

touch and never were they 
enough apart that if I walked 
on one I couldn’t step right on 
one alongside.

far 
out 
the
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STEPHANIE SVICKLA

10 Liths Perished
In Nightclub Blaze

BOSTON, Mass.—In the worst pub- 
! lie fire disaster since 1903, nearly 
500 patrons perished in the Cocoa- 
nut Grove catastrophe two weeks 
ago. Amongst the identified vic- 

were ten 
Boston and the 

Two others 
and one known 
listed as miss-

from 1 
environs.
burned
is still

victims of the tragedy

Anna
Frances

Kvartunainis, 
Herman

Svickla, Brockton,
Chiras, Worcester;
Judeikis, Boston;

Brighton;
(Hermanavicius),

tims of the holocaust 
Lithuanians 
immediate 
were badly 
Lithuanian 
ing.

Identified
known to be of Lithuanian origin 
include the following:

Stephanie 
Mass; 
Mrs. 
Stella 
George
Brighton; Mr. John J. Powell and 
his wife Josephine (nee Bratlevicz, 
formerly of Brockton), Cambridge; 
Mrs. Felix Cafarella, the former 
Helen Bratlevicz of Brockton and 
sister of Josephine; Paul Mikalonis, 
Revere.

Surviving the fire but suffering 
severe burns arc Sophie Urbon, 
Dorchester; and Kasimer Mikalonis, 
Boston. Listed as missing is a Miss 
Kidikaitis, who was at the Cocoa- 
nut Grove on the night of the tra
gedy, but did not return home.

The fire started when a bus boy 
lighted a match to replace a light 
bulb which had been removed by 
an unknown prankster. A spark 
from the match ignited the crepe 
paper decorations and a palm 
nearby. Within a lew minutes the 
blaze had spread throughout the 
entire building and panic gripped 
the occupants. A revolving door was 
either jammed by the 
patrons, or the safety 
was out of order 
through the doorway 
possible.

An investigation to determine the 
responsibility for the fire is being 
conducted by the Governor of Mas
sachusetts and
The Federal Bureau of Investiga
tion is conducting an investigation 
of its own. As an aftermath to the 
tragedy, dancing and entertainment 
has been banned at all nightclubs 
and hotels and at all taverns in 
Boston and vicinity.

scrambling 
release jamb 

because exit 
became im-

city authorities.

Turn toy maker, too, this1 Christ
mas. These 2 patterns suggest the 
soft toys young children love. Make | 
them from scraps of material 
around the house. Pattern No. 8293 
is for twin dolls 15 inches long. 
Pattern No. 8589 includes a rabbit, 
bear, duck and chicken. Send 15c 
in coin (for each pattern), your 
name, address, and pattern number 
to Federated Press Pattern Service, i 
106 Seventh Ave., New York, N.Y. 
Enclose lc postage for each pat
tern.

the position I’m in'had e]apsed and doc had made about.1
while writing this article. I’m lying nine
on the davenport, typewriter being ed t0 fate And that was perhaps’ 
on the floor, my head is hanging, because the doc, by this time, had j 
occasionally supported by the right managed to tie my nerves in neat Ed. note to Echoetta of Worcester,
hand, and I strike the keys with bundles and calmly proceeded to 
the left hand. But who cares about i sap my lonesome spine for speci- 
♦knf? T r>r>ntinnr» with thn ari. I____  _i. . ___i___*______ ithat? Let’s continue with the ad
venture.

The doc is still with his camera, 
but he can’t find any spondylolis
thesis! Is that bad you ask? Well, 
your guess is just as good as mine. 
Then he finds that my sacred lilacs 
are too close together (doc calls 
’em "Sacro-Iliac joints.”) Is that 
good? The doc didn’t say, but 
from the look on his pan I gathered 
that there is a fifth-columnist at 
work somewhere in my spinal col
umn. And sure enough, the doc 
found him crouching among the 
sacred lilacs behind my sycamore 
tree trunk. (The sycamore doc 
calls zygapophyseal articulations).

Mass.
We are sorry to state that the 

men, as he volunteered to explain. now Editorial Staff is not acquaint- 
As it turned out, the specimen of. ed with the pen-names of our cor- 

my spinal sap was found negative, respondents. Therefore will Echoet
ta, in order to have your corres
pondences imbltshed, please send us 
your given name, signed to your 
writing? Thanks for the co-opera
tion, and please continue writing!

Is that bad? Not if it means it 
isn’t contaminated with anything 
like germs or bacteria, or anything.

When the ordeal was over and a 
beautiful nurse, who had a decided 
British accent and a tendency to 
turn her "a’s” into “i’s” tucked me 
in bed, I asked her: ’’Was I brought 
here to die?” To which she prompt
ly replied: “No, you came here 
yourself, yesterday, and you’re go
ing ’ home tomorrow.”

Joe Byron.

To give you that needed pickup 
after a hard day at the office so 
that you’ll look and feel your best 
for an evening of fun, try lying 
on the floor with a pillow under 
the small of your back and your 
feet resting (on the edge of a chair. 
Twenty minutes of this treatment 
will make a new woman of you.

JwrtWK.

Note ’to Correspondent from 
Baltimore, Md.
We received your correspondence 

on December 8th, but were unable 
to publish it due to the fact that 
you did not sign it. Sorry, but we 
cannot accept articles unless they 
are signed.

The National hosiery salvage drive 
opened a front of its own recently. 
Worn silk and nylon hosiery that 
most of us have hidden in our 
drawers and closets should be gath
ered together and brought 
hosiery center.

to any

Mary’s 
church

In Phoenix, Ariz., St. 
Catholic parish donated a 
bell to the scrap drive, hung this 
sign on it 
now I go 
tion.”

"I’ve praised the Lord, 
to make some ammuni-

the movies)—"Can youHe (at 
see all right?”

She—‘.‘Yes.”
He—"Is there a draft on you?”
She—r“No.”
He—"Is your seat comfortable?”
She—"Yes.”
He—"Will you change places with 

me?”

On returning, Matt was full of 
enthusiasm on the activity there. 
Although Massachusetts in recent 
months has not l>een publicizing its 
work, the LDS branches there have 
been carrying on a great deal of 
fine work. With many active mem
bers in the armed forces, most 
branches find activity lagging and 
most of the branch’s functioning 
falling on the shoulders of a few 
of its most conscientious members. 
Not so with Massachusetts 
seems.

Matt informs us that in Brock
ton the girls have formed a Knit 
Knat Club which last year knitted 
for the American Red Cross. They 
meet each week and carry on 
functions similar to that, of the 
Lambda Delta Sororities. Dimie 
Bartkus and Ann Elksnin are the 
leaders of the group. The Brockton 
branch 'is planning to raise a sum 
of 60 dollars with which to pay the 
1943 dues of its members in the 
service. The group writes regular
ly to the boys, and at regular inter
vals has sent gift packages to them. 
In the future, members of the Knit 
Knat Club arc going to 
other LDS girls to join the group 
and evolve the equivalent of a Lamb
da Delta Sigma sorority in Brock
ton. The branch as a whole has '32 
members in good standing and dues 
payment are quite regular. The at
titude of the girls in Brockton, 
Matt says, is that of a deep sense 
of duty to carry on LDS work

MATT SHOLOMSKAS

' !*

-to

the

The

LDS and toward 
service, especially 
was the main cog 
departure for the

sum of 22 dollars for which they 
have sent Xmas gifts to their five 
members in the service. In spite of 
their ihexperience, and the novelty 
of the work, Adela Pluta and Lil
lian Stark, amongst others, are car
rying on very conscientiously and 
doing everything possible to keep 
the group active. When the sug
gestion of forming a sorority was 
posed, they greeted it with great . 
enthusiasm and by the start of the 
new year expect to have a func
tioning sorority. The LDS National 
Youth Committee is drawing up a 
folder on the formation and sug
gested activity for Sororities, and 
would be very glad to aid the Bos
ton girls in any way, to help them 
form their group. Meanwhile, the 
group is already considering poten
tial candidates for LDS members 
and expect to actively participate 
in the membership drive.

It was really wonderful to hear 
this good news from Matt. We 'had 
no idea of what was happening in 
Mass, since most of our leading 
members there left. The reason for 
this is due to the lack of 
pondence. We realize 
acting and doing is 
and that most of us 
too busy to sit down 
let’s not forget that
in other cities are also interested in 
what’s going bn in your particular 
city. Maybe through reading of 
your doings, others may be inspired 
to do likewise. The "Laisve” Eng
lish section is open always to any 
correspondence you may wish to 
send us on your activities, any ad
vertisements of affairs, etc. If pos
sible, get a regular correspondent 
to be responsible. . M. S..

corres- 
that nowadays 
what cbunts, 

are sometimes 
and write, but 
other LDSers
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while the boys and most of 
leaders are away.

So it is with Boston, also, 
group, mostly girls, although there 
are quite a number of* boys still 
around, is very conscientious and 
like Brockton feel a deep sense of 
duty toward 
its boys in 
Frank Olson

invite ' t here before 
army. At a 
had a turnout of 20 members, 
which is excellent under present 
conditions. More recently they have 
been taking voluntary contributions 
of 50 cents per member and other 
interested parties. As a result of 
this contribution campaign, they 
were able to raise the aggregate

the 
the 
who 
his
previous meeting they 

of

Still Champion Haverhill Lith Chats
By Ed Sidney. wounded Marine buddy to cover in 

a shell hole. There he started to 
"peg” grenades at 
throughout the night, 
kept up 
toted his 
a hail of

To King and Queen

and 
is

Barney Ross quit the ring, but 
Barnet David Rasofsky didn’t quit 
fighting. Unable to see others do 
his battling for him, he joined the 
U.’ S. Marines and distinguished 
himself in action on Guadalcanal.

Many of you are wondering 
are probably asking who
Barney Ross or Barnet Davis Ra
sofsky? Well, at one time he held 
the welterweight championship of 
the world. But unfortunately Hen
ry Armstrong grabbed the title in 
a hair raising. 15 round bout.

In this particular contest Ross 
took the worst battering in all of 
his fighting career. But even though 
he looked like 
moment from 
of Armstrong, 
saying to hold 
did.

The same courage was portrayed 
when on the night of Nov. 12 Bar- 
net David Rasofsky dragged his

he would drop any 
the piston-like fists 
Barney’s heart kept 
on and hold on he

slinking japs 
And this 

for 14 hours. Then he 
pal back to safety under 
enemy fire.
is at present in a cot in 

is suffering 
shock and

Barney 
the hospital where he 
from malaria, shell 
shapnel wounds. But Barney says 
in his own words, "Hell... that’s 
nothing compared to the fight I 
had with • Armstrong. I think I was 
worse off then than I am now.”

Barney Ross is not the only ath
lete in the country who has shown 
courage on the battle field. There 
are probably thousands of Barney 
Rosses.

Barney was taken as an example 
of the courage that our boys 
now showing in every far flung 
ner of the earth. Men dying so 
we and future generations may 
in a free world. .

t •
i

“He keeps muttering about someone named Claude, doctor. 
And this morning he fired the butler for simply putting pep
per on the breakfast table.”
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A Haverhill man who at the age 
of 16 entered. the Nautical College 
at Boston, Mass., and then left his 
home for a career at sea and who 
sailed from San Francisco on a 
merchantman last July for what he 
thought was a trip to Australia 
but which turned out to be a voy
age to Liverpool, England, had the 
honor of chatting with King George 
and Queen Elizabeth, during. his 
stay in the British Isles.

He is Harold “Lee” Benkus, age 
30, son of Stanislovas Benkus, 357 
River Street, Haverhill, Mass. Sta
nislovas Benkus has been a "Lais
ve” reader for a good number of 
years.

Harold "Lee” has been in the 
merchant marine Service for. nearly 
14 years and is now a second mate 
bn a line which has been runriing 
out of San Francisco. His ship was 
docked at Liverpool • when King 
George and Queen Elizabeth stop
ped at that port on a 10-mile todr 
of the city and its docks. The royal 
couple interviewed many seamen 
and talked personally with Benkus 
and his shipmate, Purser John Ack
erson, of New Jersey. r .

The king and queen found- Ben
kus wearing a tropical uniform arid 
shivering in the cold of the British 
Isles. Querying him about his dress, 
the king and queen were told by 
Benkus, "I thought we were going 
to Australia when we left.” Queen 
Elizabeth remarked: “There’s a 
man with a piece of bad luck.” She 
wished Benkus better luck and 
hoped he would not have* difficulty 
getting ą uniform more appropriate 
for the British climate.

Benkus iš married and’1 his wife, x 
a native of San Francisco, lives in 
that city. His brother, William Ben
kus, is first engineer on a tanker. 
A ship on which he was working 
last summer was torpedoed and 
sunk but the brother escaped safely.

Grease for Guns.

Musical 
Notes

The housewives of New York 
have been "firing” a tremendous 
amount of waste at our enemies.

According to announcement from 
the Civilian Defense Volunteer Of
fice Salvage Committee, the waste 
fat collection in New York City 
during November totalled 225,000 
pounds. This compared with a col
lection of 156,000 pounds of waste 
fat in September 
pounds

and 114,000 
in October.

Barrymore has been askedEthel
by Gene Fowler to write the fore
ward to the latter's biography of 
the Great Profile?

By The Trio

• Three brand new Russian songs were previewed last Thursday even 
ing, December 3, over station WEAF, on the March of Time program 
These songs, recently brought over from the Soviet Union are very po- 
pular with the Russian people. Each one was dedicated to a specific 
branch of the combat forces of the Soviet Union. The first one, dedicated 
to the Navy, is called “The Baltic Fleet”; the second, for the Air Force 
is called “The Soviet Air Man; and the third, a comical ditty "Tascha, 
Sasha and Pasha, concerning an explosive "package,” for the infantry of 
the Army.

Do you know that of the famous group of Russian composers known 
as the “Five,” Cesar Cui was an army engineer... Alexander Borodin a 
doctor and professor of chemistry ... Moussorgsky a soldier... and 
Rimsky-Korsakow a naval officer?
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JIE SUGRĮŽO Lowed, Mass.
Penktad., Gruodžio 11, 1942

(Tąsa)
Tą pat dieną Henry Shapiro rase, kad 

“Sovietai meta parašiutistus šimtais 
priešo užnugaryje, kad jie neleistų hit
lerininkams bėgti.”

Raudonoji Armija visu frontu vedė 
ofensyvą. Tūlos srityj užduotas skaudus 
smūgis Hitlerio tankams, generolo Gu- 
detiario, kur Sovietai suėmė: 143 tankus; 
660 trokų; 423 motorinius dviračius ir 
per 100 lauko kanuolių.

Tuo kartu partizanai iš užnugario su 
Sovietų parašiutistais kirto priešui smū
gius, Raudonoji raitarija prasilauždavo 
pro priešo frontą, pasiekdavo jo užnuga
rį ir ten darė didelius raidus, naikinda
ma padrūtinimus, karo sandėlius ir kit
ką. Sovietų lakūnų nesulaikė jokis blo
gas oras, jie bombardavo priešą.

Raudonoji Armija atsiėmė nuo priešų 
Kalugos miestą. “New York Times” ko
respondentas Mr. Ralph Parker rašė: 
“Tai pasekmės gabios Sovietų strategi
jos.... Miestą Vokiečiai buvo labai apdrū- 
tinę... Jiems padėjo gintis Nara ir Prot- 
va upės... Bet Kalugos kovose vokiečiai 
neteko per 10,000 užmuštų.”

Sovietų Žinių Biuras pranešė, kad Ka
lugos ir Maskvos srityj Hitleris neteko: 
22 tankų, 126 kanuolių, 36 mortirų, 174 
kulkasvaidžių, 293 automatinių šautuvų, 
1,128 sunkvežimių, 169 motorinių dvira
čių ir 1,552 dviračių, 625 arklių, 170 
amunicijos vagonų. 13-tas jo korpusas ir 
268 raitarijos divizija veik visai išnai
kinta.

Gruodžio pabaigoj Raudonoji Armija 
dar uždavė naują Hitlerio jėgoms smūgį, 
kada iš Kaukazo persikėlė į Krymą ir 
atsiėmė : Kerčo ir Feodosijos miestus, o 
vėliau Juodųjų Jūrų laivynas iškėlė des
antą ir atsiėmė Eupatorijos prieplauką.

Šitokiu susmukimu pasibaigė Hitlerio 
bandymas 1941 metų pabaigoj užimti 
Maskvą. Gruodis buvo mėnesis mirtinų 
smūgių Vokietijos fašistų armijai ne 
vien medžiaginiai, bet ir moraliai. Ji bu
vo skaitoma “nenugalima”; tas fašisti
nis melas veikė smarkiai Anglijoj ir 
Amerikoj. Raudonosios Armijos kovos 
į šipulius sudaužė tą nacių pasaką.

Gruodžio mėnesį Sovietai panaudojo 
naujus lėktuvus, apie kuriuos korespon
dentai rašė: “Tų orlaivių yra taip galin
gi šarvai, kad tik didelė priešlėktuvinė 
kanuolė gali juos pramušti. Tie orlaiviai 
yra labai vikrūs ir gali skraidyti že
miau, kaip 500 pėdų nuo žemės. Jie gin
kluoti kanuolėmis, kurių šoviniai pra
muša priešo tanko sienas. Lakūnas gali 
tikrai pataikyti į tikslą. Jis turi tam 
specialius prietaisus. Jis bombas numeta 
labai taikliai.”

• . — * — * 
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TAI BUS SPRENDŽIAMI
Jau bus mėnesis laiko, kaip Raudono

ji Armija perėjo nuo apsigynimo prie už
puolimo, — rašė gen. A. Vasilievas. Fa
šistų ordų žygiavimas ant Maskvos tu
rėjo tikslą suspausti replėmis. Jie buvo 
sutraukę geriausias savo jėgas, tankus 
ir orlaivius. Pietiniame sparne buvo 
Antras tankų korpusas generolo Hans 
Guderian, kurį sudai'ė: keturios tankų, 
dvi mechanizuotos ir viena pėstininkų di
vizijos ir veikė nuo Tūlos linkui Riaza- 
nio ir Kaširos. Šiaurines reples sudarė 
armijos generolų Holt ir Kuchbner, ku
rios turėjo septynias tankų, dvi mechani
zuotas ir tris pėstininkų divizijas Klin 
srityj ir veržėsi linkui Dimitrovo ir Sol- 
nečnogorsko.Tarp šių mechanizuotų jėgų 
btivo 29 pėstininkų ir dvi mechanizuotos 
divizijos, kurios veikė iš Volocholamsko, 
Možaisko ir Malojaroslavec bei Serpu- 
chovo direkcijų.

Ir nepaisant tų baisių jėgų, vokiečiai 
prie Maskvos nelaimėjo nei vienos žy
mios. pergalėj. Priešingai, jų tankų ma
sės negalėjo niekur sulaužyti Sovietų 
apsigynimo liniją. Pietų sparne jie pa
ėmė miestus Michailo v ir Vaniev, pasie
kė Kaširą. Šiaurių replės paėmė Klin, 
Solnečnogorską, Jakromą ir Rogačevą. 
Fašistų tankai grūmojo Maskvai iš pie
tų ir šiaurių. Bet apsigynimo mūšiuose 
tarpe lapkričio 16 ir gruodžio 6 dienų 
Raudonoji Armija suėmė arba sunaiki

no 777 vokiečhj tankus, 534 sunkveži
mius, 178 kanuoles, 119 mortirų, 224 
kulkasvaidžius. Fašistai neteko 55,170 

karių ir oficierių užmuštų ir nuo 120,- 
000 iki 150,000 sužeistų.

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
OFENSYVAS

Raudonoji Armija patraukus į frontą 
rezervus, gruodžio 6 dieną, perėjo tvir
tai į ofensyvą. Ir čia pat ant vietos už
davė priešui smūgį. Į pirmas penkias die
nas ofensyvo suėmė arba sunaikino 657 
vokiečių tankus; 4,882 sunkvežimius, 
397 kanuoles, 220 mortiras, 646 kulką- 
svaidžius. Vokiečiai užmuštais ir sužeis
tais nustojo apie 100,000.

Raudonoji Armija sulaikius priešus 
centre pradėjo stumti atgal jų sparnus. 
Nuo gruodžio 11 dienos, tai yra po pir
mų penkių ofensyvo dienų, iki gruodžio 
20 dienos Raudonoji Armija suėmė arba 
sunaikino 679 tankus, 6,788 sunkveži
mius, 1,003 kanuoles, 392 mortiras; 926 
kulkasvaidžius ir priešas neteko 120,- 
000 užmuštų ir sužeistų. Kaip matome, 
tai mūšiuose priešo tankų ir mechanizuo
tos divizijos sunaikintos. Vokiečių vien 
kanuolių sunaikintų kiekis sudarė 30 
pulkų apginklavimą.

Po tokių baisių nuostolių, neišvengia
mai vokiečiai turėjo trauktis. Reikia dar 
atminti ir tą, kad? jie prieš Maskvą ofen
syvą pradėjo lapkričio 16 dieną ir kiek
viena diena jiems baisiai daug atsiėjo. 
Jie pradėjo ant greitųjų statyti forti
fikacijas. Upes Nėra, Protva ir Oka tuo
jau fortifikavo. Vokiečių generolai manė 
ant tų fortifikacijų sulaikyti Raudonąją 

. Armiją, patraukti rezervus ir vėl pulti 
Maskvą. v .-v.. j
RAUDONOJI ARMIJA IMA FORTUS

Raudonoji Armija dalinai apsupdama 
ir dalinai fronto atakomis paėmė tas 
tvirtas priešo fortifikacijas. Viena po 
kitai priešo fortifikacijos ant Nara, 

Protva ir Oka upių paimta. Keliose vie
tose priešo apsigynimas sulaužytas. Ket
virta vokiečių armija, susidedanti iš 15- 
kos pėstininkų ir vienos tankų divizijos, 
komandoj von Kluge, buvo sumušta ir 
ištrenkta iš jos pozicijų. Raudonoji Ar
mija užėmė Norofominsko, Tarusos, 
Kichvino, Bielov, Kalugos ir Malojaros
lavec miestus, kurie sudarė labai svar
bias bazes vokiečių ofensyvo operaci
joms.

Tarpe gruodžio 21 dienos ir sausio 1 
dienos, vokiečiai įsiveržėliai dar neteko: 
93 tankus, 2,066 sunkvežimius, 41 kanuo- 
lę, 127 mortiras, 631 kulkasvaidžius ir 
100,000 užmuštų ir sužeistų. Šiuo kartu 
mažas skaičius netektų tankų ir su
mažėjęs sunkvežimių aiškiai rodo, kaip 
pirmesnėse kovose tie ginklai buvo iš
naikinti. Tankų divizijos taip buvo su
muštos, kad jos daugiau nevaidino jokios 
rolės kovoj.
BENDRI VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
Bendri vokiečių nuostoliai puolant 

Maskvą ir laike Raudonosios Armijos 
kontr-ofensyvos iki sausio 1 dienos, 
1942 metų, buvo: 2,200 tankų, 14,270 
sunkvežimių, 1,991 kanuolių, 1,758 mor
tirų, 2,431 kulkasvaidžių, 142,480 už
muštų, 280,400 sužeistų; kas sudaro 500,- 
000 kareivių ir oficierių nuostolius. To
kia tai buvo Raudonosios Armijos per
gale prie Maskvos!

Turint, tą mintyj, kad vokiečių tankų 
vienetas turėjo nemažiau 200 tankų, tai 
bendrai yra visiškai išnaikinta 11 tankų 
divizijų. Sunkvežimių jie neteko nuo 
penkių iki šešių mechanizuotų divizijų 
aprūpinimo; kanuolių nuo 55 iki 60 pul
kų apginklavimo. Bendrai, vokiečiai ne
teko 80% tų jėgų, kurias paleido ofen- 
syvui prieš Maskvą lapkričio 16 dieną. 
Suprantama, vokiečių kortianda metė re
zervus į frontą, kad užkimšus tas spra
gas, kurias išmušė Raudonoji Armija...

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 1 pusi.)
paskleisti savo įtaką anapus Nemuno, užgrobti Lietu
vą ir visus Baltijos kraštus.

Daugelis vokiečių karininkų įsivilko į Lietuvos ar
mijos uniformas, įsispraudė kaip tos armijos mokyto
jai ir likosi Lietuvoje.

Bekylant šovinizmui Vokietijoj, ypač po Smetonos 
perversmo Lietuvoj 1926 m., penktoji vokiečių kolona 
užrietė savo galvą. Vietiniai vokiečiai Lietuvoje toliau 
vaidino vis svarbesnį vaidmenį. Stenceliai, Urbonai, 
Lorencai užėmė visas svarbiąsias vietas (Lietuvos) ka
ro ministerijoj.

Kaune, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose pri
dygo visokių vokiškų kompanijų atstovų, kaip grybų 
po didelio lietaus. Jie pardavinėjo judamųjų paveiks
lų filmas, dažus, automobilius ir petnešas. Jie įsiskver
bė net į religines organizacijas ir paėmė į savo rankas 
jėzuitų ir franciškonų vienuolynus.

Persekiodami katalikų bažnyčią Vokietijoje, vokie
čiai Stengėsi panaudot vienuolynus Lietuvoje kaip įran
kius savo šnipinėjimui ir ardymo darbams. Vietiniai vo
kiečiai, gaudami didžiules sumas pinigų iš Berlyno 
per Vokietijos atstovybę Kaune, leido laikraščius, kūrė 
visokias “unijas”,< “sąjungas”' ir mokyklas, į savo šni- 
pišką veiklą įtraukdami net aukštus Lietuvos valdi
ninkus.

Pagalbaus, kai .Hitleris paėmė galią į savo rankas, 
penktoji vokiečių kolona pradėjo diktuoti Smetonai 
užsieninę’ valstybės politiką, belaukdami tinkamos pro
gos pervest Hitleriui ištisą Lietuvą su visais jos tur- 

' tais.
1934 m. hitlerininkų agentas Kubiliūnas, remia

mas vietinių vokiečių, buvo pasiniojęs suorganizuot 
sukilimą ir tokiu būdu atidaryt Lietuvos vartus vokie
čiams įsiveržėliams.

Vokiečiai provokatoriai 1936 m. bandė su Suvalkijos 
vokiečių pagalba panaudot savo reikalams Suvalkijos 
valstiečių sukilimą prieš Smetonos režimą. Bet valstie
čiai niekais pavertė tuos hitlerinius planus.

Lietuviški vokiečiai net nemėgino paslėpt, kaip jie 
niekina lietuvių tautinę kultūrą. O jų pačių kultūros 
reikalai nėjo toliau, kaip iki alaus ir kumpio.

1940 m., po Tarybinės santvarkos paskelbimo Lietu
voje, vokiečiai buvo’išsiunčiami iš mūsų respublikos. Ta
da jie parodė tikrąjį savo veidą. Nenorėdami, 
kad turtas,, kurį jie susikrovė viliūgystėmis ir 
suktybėmis, atitektų tikriesiem jo savinin
kam — lietuviam, vokiečiai, pirm išsikraustant, 
sugadino dirbtuvių mašinas, išskerdė gerosios veislės 
galvijus, sužalojo lauko ūkio mašineriją, užnuodijo šu
linius.

Veikdami pagal įsakymus iš Berlyno ir su vokiečių 
organizacijų pagalba, jie ligų parazitais apkrėtė gyvu
lius. Tokiu būdu išvakarėse jų išsikraustymo jau siau
tė apkrečiamosios ligos tarp gyvulių apylinkėse Biržų, 
Tauragės, Kretingos ir Vilkaviškio. Tuomi jie padarė 
sunkių nuostolių Tarybinės Lietuvos ūkiui.

Biržų vokiety s Krankas, pirm apleisdamas savo dva
rą, iškorę net visus savo šunis ir kates, kad jie netek
tų lietuviams.

Vokiety s Pa vilki jaus dvaro savininkas ir eilė kitų 
vokiečių - žemės savininkų Tauragės, Skirsnemunės ir 
kitose srityse, pirm apleisdami savo dvarus-ūkius, iš
kirto visus vaisinius medžius ir sunaikino visus sodus. 
Štai kokia yra tikroji vokiečių nuotaika linkui lietuvių 
tautos. Štai ką reiškė vokiečių “tvarka.” į

Dabar jie sugrįžo atgal. Jie sugrįžo išbadėję, įsiutę 
ir godumo apimti. Jie siekia viską suryt bei sutrempi 
po savo kojomis. Dabar jiem negana užnuodyti tik lie
tuvių šulinius; jie nori užnuodyt patį orą, kuriuom lie
tuviai kvėpuoja. Jų tikslai yra — nužeminti, apiplėšti 
ir išnaikint lietuvius.

Lietuvos žmonės jau pažįsta apetitus vokiečių kolo
nistų, sugrįžusių su bizūnais, buožėmis ir revolveriais.

{vairios Naujienos
Padėkavonės Dienoje du 

gėrę vyrai įvažiavo į kanalą ir 
prigėrė.

įsi-

Kada Sovietų Raudonoji Ar
mija pradėjo pliekti bestijas 
nacius, tai čia žmonės iš džiau
gsmo net bonus pradėjo smar
kiau pirkti. Jie sako, jau da
bar tai tikrai džermanskam fa
šizmui bus galas, ypač ameri
konai didžiausį kreditą atiduo
da Raudonajai Armijai. Jie sa
ko, tai stebūklas, kad galėjo 
atsilaikyti ir dar sumušti už 
save didesnę armiją.

žmonėsKažin kodėl dabar 
pradėjo išdykauti, rodos, lyg 
kad būtų kokia pabaiga svieto. 
Taip priprato svietas prie gir
tavimo, kad nebesusivaldo. 
Ypač dabar, kada tauta di
džiausiam pavojuje, turi muš
tis su galingiausiu priešu fa
šizmu, ta bestija, kur reikalin
gas kiekvienas centas, kiekvie
no žmogaus energija valdžiai, 
kad laimėjus karą, tai tartum 
tyčia, žmonės valkiojasi po vi
sokius naktinius kliubus. Tai 
negerai.

Bostono tragedijoj žuvo ir 
Lowellio 10 piliečių, keletas ir 
moterų. Tai baisi nelaimė. Net 
ir Lowellis susirūpino savo 
naktiniais kliubais. Mat, čia tų 
urvų yra pilna ir be apsaugos. 
Miesto valdžia daro patvarky
mus, kad tų .kliubų lankytojus 
apsaugojus. Mat, daugumas 
kliubų tik žiūri biznio, o kaip 
su žmonių sveikata ir gyvybė
mis, tai jiems nesvarbu.

Na, tai ir Lowellis pasirodė 
ant “Laisvės” vajaus žemla- 
pio. Drg. R. čiulada ir J. Bla- 
žonis smarkiai vrUkrbUč^a'si ( if 
jau stovi arti laimėjimo doVa- 
nų. Tai garbė, jums, draugai, 
už apšvietos1 skleidimą.

Wilkes Barre, Pa
Lapkričio 29-tą dieną LLD 

43 kuopa buvo surengus pra
kalbas, kuriose kalbėjo drau
gas A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., kuris pasakė vieną iš pui
kių prakalbų, žmonių buvo ne- 
taip jau mažai, bet galėjo 'būt 
ir daugiau. Pas atsilankiusius į 
prakalbas buvo atsikreipta au
kų dėl padengimo iškaščių, ko
kių kuopai pasidarė surengiant 
šias prakalbas, tai aukavo šie: 
O. Rumžienė $1 ir P. Drauge
lis $1. Po 50c: A. žemaitis, B. 
Radzievičius, K. Malinauskas, 
J. Yasiulaitis, A. šaulys, A. 
Degutis, J. Yančaitis, M. Po- 
cenkienė, J. Visockis, A. Globi- 
čius, D. Darkintis, O. Moliušie- 
nė, J. Vitkūnas; O. Krutulienė 
25c. Už aukas visiems tariame 
daug ačiū.

Prakalboms pasibaigus, pra
sidėjo Wilkes-Barre Lyros 
Choro Bankietas, kuriame bu
vo nemažai žmonių, kurie sma
giai laiką praleido, valgant, 
geriant ir šokant. Taipgi bUvo 
ir pusėtinai gera programa. 
Pirmiausia sudainavo Lyros 
Choras 3 dainas, paskui ant 
programos sekė seserys D. U

O. Zdaniūtės iš Chicago, Ill., 
kurios savo dainomis labai pa
tenkino klausytojus. Joms pri
klauso didelis ačiū už jųjų at
silankymą. Taipgi buvo ir Ly
ros Choro kvartetas, kuris su
sideda iš šių draugių-draugų: 
M. Kaspariūtė, A. Grigaitienė, 
V. Grigaitis ir J. Surdokas. 
Taipogi dainavo drg. V. Valu
kas, kuriam pianu akompanavo 
jo sūnus. Ant pabaigos padai
navo pora dainelių tautiečių 
.kunigas J. Aučius, o trečią dai
ną, “Kaip aš turėjau kaime 
mergelę,’ jis pakvietė visus 
klausovus sudainuot ir gavo 
daug talkos. Visoms ir visiems 
programos pildytojams tariame 
didelį ačiū. Taipogi didelis ačiū 
priklauso mūsų choro mokyto-! 
jai V. Radišauskiūtei. Choro 
parengimą, galima skaityt ge
rai pavykusiu.

Visoms ir visiems tariame 
didelį ačiū už atsilankymą.1 
Taipogi kviečiame drauges- 
draugus atsilankyti ir prisira
šyti prie mūsų choro. Choro 
pamokos būna penktadienio 
vakarais, visiems žinomoje 
vietoje, kliubo svetainėje, 325 
E. Market St. Lauksime naujų1 
narių į chorą. J, T. V. |

Beje, girdėjau, kad Law
rence S. Penkauskas Čia pasi
suko užpereitą sekmadienį ir 
nusinešė net keturius naujus 
skaitytojus iš po mūsų vajinin- 
kų nosies. Tai truputį mums 
gėdos padarė.

“Moscow Strikes Back,” so
vietinė istorinė filmą, buvo ro
doma šiomis dienomis. Parodo, 
kaip Raudonoji Armija pereitą 
žiemą mušė nacius grusdama 
atgal nuo Maskvos. Tai yra ko 
pažiūrėti, kada Sovietų milži
niški tankai triuškina fašistų 
kariuomenę. Taipgi tame judy- 
je parodo nacių bjaurius dar
bus, kaip jie žudo vaikus ir se
nelius, jaunas mergaites nieki
na, knygynus ir mokslaines de
gina, net baisu žiūrėti. Tai bar
barų darbas. Bet jiems bus ga
las!

Kunigai irgi kalba už fašiz
mo sumušimą. Pavyzdžiui, aną 
nedėldienį airių katalikų kuni
gai per pamokslus atsišaukė į 
parapijonus, kad jie visokiais 
būdais padėtų valdžiai laimėti 
šį karą, nes šis .karas esąs skir
tingas nuo buvusių karų, šis 
karas eina už demokratiją.

Lietuvė slaugė, B. Baumiliū- 
tė, išvažiavo kariuomenės ligo
ninėn gydyti sužeistus karei
vius. Tai garbingas darbas, ky

ši lietuvaitė dirbs.
Griaustinis.

rį

Waterbury, Conn.
Šaunus Parengimas

Vilijos Choras rengiasi ap
vaikščioti naujus metus, su va
karienę, kuri įvyks ketvirtadie
nio vakare, December 31, 1942. 
Šokiai nuo 9 vai. vak. iki 3 vai. 
ryto, Venta Hali, 103 Green St. 
John Satulos Orkestrą. Įžanga 
$2 ypatai. Tikietus galima gau
ti pas komisijos narius: M. 
Svinkunienę, Mrs. B. Lucas, M. 
Lišauską/’M.' Meisonienę ir P. 
Marozą.

Prašome įsigyti tikietus iš 
kalno. Komisija.

Gražūs Spaudos Darbai
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” 
vė tikrai artistiškai gali padaryti 
cards, Letter-heads, Bill-heads ir 
spaudos darbus įvairiems bizniams.

spaustu-
Business 
kitokius

“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
sių^ 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
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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Raudonoji Armija Išmušė Vokiečius iš Keliolikos 
Punktų; Nukovė dar Tūkstančius Priešų; Sunaiki
no daug Fašistų Tankų, Orlaivių ir Kt. Įrengimų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 10 d. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas :
Mūsų kariuomenė gruod. 9 d. tebevedė ofensyvius 

mūšius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.,
Stalingrado srityje gruod. 9 d. buvo sunaikinta 24 

vokiečių lėktuvai.
Nedidelės mūsų kovotojų grupės Stalingrado fabrikų 

vietovėje sunaikino 13-ką vokiečių aptvirtintų punktų 
ir nušlavė apie kuopą jų pėstininkų.

Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose mūsų kariuo
menė išmušė vokiečius iš kelių didelių namų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsiškiai kariai 
veikliai kovojo ir atmušė priešų kontr-atakas. Vienas 
mūsų kariuomenės dalinys įsiveržė į priešų apkasus; 
sunaikino šešis vokiečių tankus ir 400 priešų kareivių 
ir oficierių; nelaisvėn paėmė kiekį priešų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
vedė ofensyvius mūšius ir kai kuriuose sektoriuose 
atrėmė priešų kontr-atakas. Tapo nušluota 500 vokie
čių kareivių ir oficierių; sunaikinta šešios priešų ka
nuolės, 15 kulkasvaidžių, 60 trokų ir kiekiai kitų karo 
reikmenų.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė vedė ofensy- 
ves kautynes. Velikije Lūki sektoriuje mūsų kariuome
nės dalinys “n-tas” išvijo vokiečius iš vienos vietos ir 
pagrobė bateriją 105-milimetrinių kanuolių ir du tan
kus.

246-ta vokiečių pėstininkų divizija šiame sektoriuje 
neteko daugiau kaip 6,000 savo karių per mūšius pas
kutinėmis dienomis.

Į pietus rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) įvyko vietiniai 
svarbūs mūšiai, kuriuose priešai prarado daugiau kaip 
300 savo karių. Per vienos dienos kautynes buvo išmuš
ta iš veikimo bei išdeginta 12 vokiečių tankų, išdaužy
ta aštuoni jų kulkasvaidžių lizdai ir sunaikinta ,tryą 
baterijos mortirų.

Mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalysė sunaikino 25 
vokiečių tankus, apie 200 trokų; nutildė šešias bateri
jas kanuolių, suardė du geležinkelio traukinius ir', iš
vaikė, dalinai sunaikinant, batalioną vokiečių pėstinin
kų.

Dakaro General-Gubematorius Žada Kariaut 
Prieš Fašistų Ašį; Adm. Darlanas Ožiauja

London. — Anglų spau
dos pranešimas iš Francū
zų Šiaurinės Afrikos sakė, 
jog Pierre Boisson, Vaka
rinės Francūzų Afrikos ge- 
neral-gubernatorius, pareiš
kė, kad “Dakaras ir visa 
Francūziškoji Afrika turi 
intenciją visomis jėgomis 
išstot prieš Vokietiją, kai 
tik gaus ginklų ir kitų reik
menų iš Amerikos.”

Francūzų karo laivai ir 
kitos jėgos, esamos admiro
lo Darlano žinyboje, dar 
neveikia prieš fašistų Ašį, 
manoma todėl, kad Darla
nas nori tuo tarpu išręika- 
laut sau pripažinimą iš 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos, kaipo pastoviam civi- 
lės valdžios galvai tose 
francūzų kolonijose.

(Prez. Rooseveltas pir
miau, o Amerikos valstybės 
sekretorius C. Hull užvakar 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos tik laikinai pripa
žino Darlaną Vyriausiu ci- 
vilės valdžios vadu Šiauri
nėje ir Vakarinėje Francū
zų Afrikoje.)

Generolas' Eisenhower, 
vyriausias amerikiečių ir

anglų komandierius toje 
srityje, planavo patraukti 
adm. Darlaną pilnai bend
radarbiaut su francūzų ge
nerolu Giraudu, kurio ko
manduojami francūzai jau 
kovoja išvien su talkinin
kais prieš fašistus. Bet Dar- 
lanas vis dar nepriima gen. 
Eisenhowerio plano.

Lowell, Mass.
Rengiamos Labai Svarbios 

Prakalbos
Mums, lowellieciams, 

tankiai pasitaiko gera proga 
turėti geras prakalbas. Mat, 
arti gerų kalbėtojų neturime, 
o iš toliau, tai tik maršruto 
keliu gauname gerą kalbėto
ją. Ir tai tik kokį sykį, arba 
porą kartų į metus.

Pereitais metais turėjome 
drg. Sasną ir vėliau drg. D. M. 
Šolomską, kurio prakalbos, 
galima sakyti, labai gerai pa
vyko.

šiais metais mes esame 
laimingi prakalbų klau- 
Mums duota gera diena:

geras kalbėtojas, aiškins šio 
didžiausio pasaulinio karo pa
dėtį. Drg. Abekas, pas mus se
niai buvęs svetys, aiškins, kuo
mi karas gali pasibaigti ir 
kuomi civiliai žmonės gali 
daug pagelbėti Jungtinėms 
Tautoms greičiau ir su di
džiausiu laimėjimu baigti šią

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

žmonijai negirdėtą skerdynę.
Mes, rengėjai šių prakalbų, 

prašome visų “Laisvės” skaity
tojų, LLD ir kitų organizaci
jų narių į plačią talką pagel
bėti sušaukti kuo daugiausia 
žmonių į šias prakalbas, ries 
šios prakalbos bus nepapras
tai svarbios, ir jas turi girdėti 
kuo daugiausia lietuvių. Kas 
mums lietuviams svarbiausia,

tai tas, kad čia bus plačiai aiš
kinama ir Lietuvos ateitis, taip 
sakant, pokarinis Lietuvos nu
sistatymas. Kalbėtojas taipgi 
nurodys,. ką dabatr veikia Lie
tuvos kariuomenė dėl išlaisvi
nimo tėvynės iš po žvėriškojo 
hitlerizmo.

Mes kviečiam visus pasiklau
syti gerų, prakalbų.

J. M. Karson^s.

įvyks
3 vai.

NEWARK, N. J.
Labai svarbios prakalbos 

sekmadienį, gruodžio 13 d., 
dieną, Liet, salėje, 180 New York
Avė. Įžanga nemokama. Kalbės An
tanas Bimba, iš Brooklyno ir Dr.
J. J. Kaškiaučius, newarkietis. Kvie
čiame visus dalyvauti. Apart pra
kalbų bus ir muzikais programa,
kurią išpildys Sietyno Choras, va
dovaujamas B. Šalinaitčs. — Ren
gėjai, LDS 8 kp. (290-291)

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, įvyks ALDLD. 68 kp. 

susirinkimas, 7:30 v. v. Nepamirš
kite dalyvauti. Išgirsite metinį kuo
pos raportą. Tiesa, daug kas dar 
neatsiėmė 1941 metų knygas, o jau 
yra gauta ir šiems metams knyga 
— “Amerikos Demokratijos Steigė
jai.” _ j. Vilčinskas. (290-292)

WORCESTER, MASS.

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.'Kal raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

MASKVA, gruod. 9. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Stalingrado fabrikų vietovėje sovietinė kanuolių ir 
mortirų ugnis sunaikino 10 vokiečių fortukų, tris ba
terijas mortirų ir penkis kulkašvaidžių lizdus.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kovotojai iš
mušė priešus iš aptvirtintų pozicijų ir nušlavė daugiau 
kaip 200 jų kareivių ir oficierių. Tapo sunaikinta trys 
vokiečių tankai, penkios kanuolės ir 12 kulkasvaidžių. 
Buvo pagrobta 17 trokų amunicijos. Nakties laiku prie
šai mėgino šonan atakuot mūsų kariuomenę viename 
sektoriuje. Mūsų artilerija sumušė tą jų bandymą. Pra
radę keturis tankus, 15 trokų ir apie kuopą pėstininkų, 
hitlerininkai pasitraukė atgal į pirmiau buvusias savo 
pozicijas.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė vedė ofen- 
syvo mūšius. Į vakarus nuo Rževo vokiečiai darė ke
lias kontr-atakas; visos jos buvo atmuštos. Per tas 
kautynes apie 400 vokiečių kareivių ir oficierių liko 
užmušta ir šešios kanuolės ir šešios mortiros sunai
kinta.

Priešlėktuvinės mūsų kanuolės per tris dienas nu
šovė žemyn 15 vokiečių orlaivių. - 4

Novorossiisko srityj (Kaukaze) mūsų laivyno artile
ristai nutildė dvi priešų kanuolių baterijas. Jie išvai
kė, dalinai sunaikindami, apie kuopą priešų pėstinin- 
kų.

Šešiolika musų jūreivių-šaulių per dvi savaites už
mušė 171-ną hitlerininką. Mūsų Juodosios Jūros laivy
no lėktuvai puolė vieną vokiečių užimtą uostą; vieną 
priešų motorinę valtį jie paskandino ir tris kitas pa
prastas stambias valtis sužalojo.

labai 
sime. 
sekmadienis, gruodžio 13 d. 
popietis. Taigi tikimės turėti 
labai geras prakalbas, nes lai
kas patogus ir neapsakomai 
svarbus, kuomet visas pasaulis 
pleška kruvinųjų fašistų už
kurtoje ugnyje.

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
gruodžio 13 d., Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėj, 338 Cent
ral St., Lowell. Tuoj po Liet. 
Sūnų, ir Dukterų Draugystės 
susirinkimo. Tai bus 4 vai. po 
pietų. Įsitėmykite ir nevėluo
kite pribūti. Geriau ateikite 
anksčiau ir galėsite palaukti 
kitame kliubo kambaryje, kol 
draugystės susirinkimas pasi
baigs, o jis baigsis greit.

Prakalbą sakys žymus kal
bėtojas, dienraščio “Vilnies” 
redaktorius drg. F. Abekas iš

hitlerininkai įsteigė kon- Chicagos, III. Jis, kaipo labai 
centracijos stovyklas pa- |-------------------- --------------
bėgusiem iš fronto savo 
riam.

ATSISAKO KARIAUT!

Maskva. — šimtai vokie
čių tapo geležiniais pančiais 
surakinta, į 40 automobilių 
sumesta ir į katorginius ka
lėjimus nuvežta už tai, kad 
jie atsisakė eit į mūšius 
prieš Sovietus Oriolo srityj.

(Kiti pranešimai rodo, 
jog nacių komanda sustatė 
savo smogikus su kulka- 
svaidžiais užnugaryje vo
kiečių linijų ir įsakė su

gaudyt kiekvieną besitrau
kiantį atgal vokietį.)

Pony r Tuose, arti Kursko,

.........................  -- TT

ALDLD 136 kp., Harrison-Kcarny,
N. J............................................

V. J. Stankus, Easton, Pa........
Baltimorės Vajininkai ..............
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J..........................
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y....................
J. Rudmanas, New Haven, Conn.
J. Grybas, Norwood, Mass........
Dėde Vincasj Gibbstown, N. J.
J. Ramanauskas, Minersville, Pa.
S.
S.

ka" Bostono ir Apylinkes 
Žinios

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

N. J., per drg. F. Šimkienę, M. Urbą, Easton, Pa., ir P. 
Žirgulį, Rochester, N. Y.

Na, o kur Dėdė Vincas iš Gibbstowno, kuris neseniai 
šaukė philadelphiečius į lenktynes? Jau seniai girdėjo
me nuo jo.

Kanadietis A. Kmieliauskas prisiuntė naują metinę 
prenumeratą.

Širdingai ačiū už gražų pasidarbavimą. Laukiame 
daugiau.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J.............................
Philadelphijos Vajininkai .....................................
A. Stripeika Elizabeth, N. J.................................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. ... 
J. Bakšys, Worcester, Mass.................................. .
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 
S. Puidokas, Rumford, Me.......... . . . .....................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.............................
J* Mockaitis, Bridgeport, Conn...............................
P. Bečis, Great Neck, N. Y.............. ....................

J. Blažionis ir R. Čiulada, 
Lowell, Mass..........................

P. Žirgulis, Rochester, N. Y.'

3190
3145
3115
2746
2488
1710
1329
1307
1048

968
J. YaskeviČius, Hudson, Mass. 712 

796 P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. 700 
785 Geo Shimaitis, Montello, Mass. 627

Moterų ALDLD 155 kp. susirinki
mas įvyks 14 d. gruodžio, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite dalyvauti, nes bus renkama 
nauja valdyba 1943 metams. Taip
gi svarstysime kitus svarbius rei
kalus. — A. V. (290-292)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 13 d. gruodžio, 3 vai., 
tuoj po LDS 34 kp. susirinkimo, 
Mainierių Namo kambariuose. Visi 
nariai būkite susirinkime, užsimo
kėkite duokles, gausite naują kny
gą “Amerikos Demokratijos •Steigė
jai.” Taipgi rinksime; valdybą 1943 
metams. — Narys » (289-291)

ELIZABĘTri, N. J.
LDP Kliubas rengia pasilinksmi

nimo vakarėli, šeštadienį, gruodžio 
12 d., kliubo kambariuose, 408 
Court St., 8 v. v. Kliubiečiai kviečia 
vietinius ir. iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką. — 
J. Wizbor. (289-291)

SCRANTON, PA,
Literatūros Draugijos 39 kp. susi
rinkimas įvyks gruodžio 13 d., pas 
dd. Indriulius, 415 Electric St. Pra
džia 2 vai. dieną. Šis susirinkimas 
yra reguliaris, bet org. P. Indriulie- 
nė kviečia visas drauges dalyvauti, 
turbūt kas nors yra specialaus. 
Taipgi ir aš kviečiu visus narius 
dalyvauti, nes gausime naują kny
gą ir aptarsime daugiau reika
lų. — P. Šlekaitis, sekr.-, P. In- 
driulienė, org. (289-291)

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį špecialį paslūlyrhą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kalnų 
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 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes i rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

HARTFORD, CONN.
Liet. Literatūros Draugystė ren

gia balių. Įvyks šeštadienį, gruodžio 
12 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Bus gera orkestrą 
ir skanių užkandžių. Kviečiame da
lyvauti, smagiai laiką praleisti. 
Pradžia 7:30 v. v. (289-291)

627 _______
r* 1 o6į[i Earl Browder kalbės Bosto- 

! no Arenoj (St. Botolph St., ne- 
589 toli Symphony Station) nedė- 

lioj, gruodžio 13-tą, 3 vai. po 
pietų,

Earl Browder yra generalis 
sekretorius Amerikos Komu
nistų Partijos ir vienas iš 
aukščiausių vadų Amerikos 
darbininkų. Jis jau keturi me
tai atgal aiškino reikalą susi
vienyti demokratinėm šalim su 
Sovietų Sąjunga, kad sustab
dyti fašizmo skleidimąsi po vi
są pasaulį. Bet 1940 metais, 
siaučiant mūsų šalies reakcio
nieriams, Browder buvo nu
teistas ilgam laikui kalėjimai! 
tik už mažą techniškumą dėl 
jo pasporto. Bet Amerikos ke
turi milijonai žmonių visokių 

168 sluoksnių, gyvenime, apeliavo 
į prezidentą Rooseveltą, kad 
paliuosuotų Earl 13rowderį ir 
gegužės 16-tą, šių metų, prezi
dento Roosevelto įsakymu 
Browder likosi išlaisvintas, pa
siremiant tuomi, kad Browder 
yra labai reikalingas dėl mūsų 
tautos-šalies apvienijimo dėl 
pergalės ant fašizmo.

Todėl kiekvienam sąmonin
gam žmogui turi būti svarbu 

72 i išgirsti kalbant Earl Browder. 
641 Taipgi kalbės Audley Moore, 
60 žymi vadovė negrių moterų iš 
58 Harlem, N. Y. Prakalbas pa- 
56 įvairins Anna Sokolow ir jos 
48 “ • • •— •
48 Peoples Choras iš 40 balsų.
24
24 lietuviai šį sekmadienį trau- 
24jkim į Boston Areną, 3 vai., po 
24!pietų. Įžanga: rezervuoti ti- 

kietai po $1.10 ir 55c., gene
ral© įžanga po 28c. Taipgi bus 
parduodama War Bonds ir 
Stamps. Pardavinės Jaunųjų. 
Komunistų Lyga pačioj Are
noj. Ateikite pasirengę pasi
pirkti štampų ir bonų.

INuo Lietuvių Komiteto,
Sekr. John Grybas.

576
532 
456' 
432 
427
392
364
318
315
294
284
257
249
248
229
211
210
204
202

Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
K. Mazan, Cleveland, Ohio 

J. Burba, So. Boston, Mass.......
J. Striška, Sudbury, Canada.... 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
J. Margaitis, Windsor, Conn......
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........
M. Urba, Easton, Pa..................
M. Smitravičienč, Detroit, Mich. 
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 
A. VenskevlČienė, Cambridge, 

Mass. ..... ..............................
A. Marshall, Torrington, Conn.
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168 

Totorėlis, Hartford, Conn. :
Vinckevičius, Stoughton 
Simutis, Nashua, N. H.
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
Krutulienė, Plymouth, Pa. 
Kupstas, E. St. Louis. Ill... 
Navikas; Haverhill Mass.

192
184

A.
J.

P.

164
149

144
132
130
108
108

A. 
Geo. Urban. Braddock. Pa..........
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.
H. Tamošauskienė, W. Roxbury, 

Mass.... ........... ......... ................
M. Slekienė, Gardner, Mass.......
A. Buivid, Dorchester, Mass......
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, Sd. Boston, Mass.
L. Prūseika, Chicago, Ill. .........
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72 i 
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. ..
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 
F. Wilkas, Wilmerding, Pa........
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y.
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............
P. Jočionis, Detroit, Mich.........
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........
P. Jurkorįis, Springfield, Ill....... 24

“LAI^VfiS” DARBININKAI
4959 
245 
122 
116 

. 79 
.. 34

D. M. Šolomskas, 
Geo. Kuraitis .....
P. Buknys .........
R.

104
96
84
84
84
78

241 
24; 
24 
24

Mizara ....
Barkus ....
Šolomskks

“Laisvės” Administracija.

" fA..' v
M & lito

šokėjų grupe, taipgi Boston

Visi Bostono ir apylinkės

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 2 vai. dieną. Progre-' 
šyvių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, svarstysime daug dalykų, 
rinksime naują valdybą 1943 me
tams. Taipgi prašome narių pasi- 
mokėti duokles. — O. Zdanienė, 
sekr. (289-291)

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

įvyks gruodžio 11 d. Liet. Salėje, 
7:30 v. v. Dalyvaukite šiame susi
rinkime, reikės išrinkti tinkamus 
narius į 1943 m. valdybą. Nuo jų 
priklausys kuopos veikla ir gavimas 
naujų narių šiame vajuje, kur bus 
priimami nariai be įstojimo duoklių. 
Prašome dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — J. K. Navalinskienė, 
Sekr. (288-290)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

įrikoniškais. Rei
kalui esant ir 
[padidinu tokio 
1 dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUniboIdt 2-7084

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*.

LietuviŲ Rakandu Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ■

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar .4110

m- f »v
* * * i *4 * PZ ’• »1.’ ■ •

... •
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Tikimasi Turtingo Ba 
liaus Šį Šeštadieni

Rinkėjams Pasveikinimų 
Sovietų Sąjungai

Lilija Kavaliauskaitė, Lietu
vių Komiteto Sovietų Sąjungai 
Gelbėti iždininkė, gavo iš Rus
sian War Relief, Inc., per pa
sveikinimų kampanijos pirmi
ninką artistą smuikin i n k ą 
Zlatko Balokovičių padėkos 
laišką komitetui ir visiems lie
tuviams už gražų pasirodymą 
rinkime pasveikinimų ir pasi
rašyme jų.

Tuo pat sykiu prašoma pri
statyti paskiausius užsilikusius 
pasveikinimus atatinkamon 
įstaigon šį pirmadienį, gruo
džio 14-tą.

Lietuvių Komitetas kreipia
si į visus dar turinčius pasvei
kinimų Sovietų Sąjungai lakš
tus (Scrolls), paimtus per 
Lietuvių Komiteto 
L. Kavaliauskaitę,
Aldą Orman ar gautus per ki
tus su komitetu veikiančius

sekretorę

Lankėsi K. Danisevičius! Jaunamartei Suruošė 
Priimtuves

asmenis, tuojau tuos lakštus 
priduoti, kad jie galėtų būti 
suregistruoti grąžinimui įstai
gai pinnadienį.

Komitetui taipgi nusiskųsta, 
kad nors daug kas darbavosi 
rinkime parašų ant tų pasvei
kinimo lakštų, tačiau randasi 
žmonių, kurių, niekas nepakal
bino pasirašyti, o jie norėtų 
Sovietų Sąjungą pasveikinti 25 
metų sukakties proga ir pade-i 
kai už jos sulaikymą fašizmo 
norėtų nors su maža auka pri
sidėti Sovietų medikalei pa- 
gelbai. Tie asmenys galėtų 
šianden, šeštadienį ir pirma
dienį iki 4 vai. po pietų už
eiti komiteto raštinėn, 46 Ten 
Eyck St., ir pasirašyti. Prie I Laisvės 
parašo sumokama po $1 medi-| 
kalei pagalbai. Bet yra duo-' 
dančių ir po keleriopai dau
giau. Kom. I

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunuolių merginų-mo- 
terų grupė — LDS Sorority — 
pereito trečiadienio vakarą 

savo s u s i r i n k imą 
narės kambariuose, 
St., kur aptarta sku- 

I bios organizacinės ir karo re-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos balius šio 
šeštadienio vakarą, gruodžio 
12-tą, kaip atrodo iš šalies žiū
rint, turės būti turtingas pub
lika ir smagus. O rengėjai iš 

užtikrina, kad tū
li žkand žiu ir gėri- 
g'orą orkestrą šo-

savo pusės 
rėš skaniu 
mų, taipgi 
k i am s.

Antanina Masionis, 71 m. 
amž., 69-36 Grand Ave., 
Maspeth, L. I., mirė gruodžio 
8 d. Kūnas pašarvotas namuo
se. Bus palaidota gruodžio 11 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono ka
pinėse. 

I 
Paliko nuliūdusius dukterį 

Marijoną Wicks ir sūnų Wal
ter], kuris tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje, ir tolimos-

nius gimines.
Laidotuvių apeigas aptar

nauja graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Gruodžio 10-tą, Irving Teat
re, Irving Place ir 15th St., 
New Yorke, pradedama rody
ti Sovietų filmą “Priešo Už
frontėje.“

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

So. Brooklyn o Žinios
Liet. Darbininkų Susivieniji- nes kuriuos būtų galima ap- 

mo 50 kp. priešmetinis susi- lankyti ir su jais pasikalbėti 
rinkimas įvyko gruodžio 4 d. kas liečia įrašymą į LDS. 
Narių susirinkime dalyvavo 
vidutiniai. Iš kuopos komiteto 
raportų pasirodo, kad kuopoje 
viskas geroj tvarkoje. Pinigų 
ižde yra su virš šimtas dolerių. 
Bet tuojau reikės išmokėti 
kuopos komiteto nariam meti
nes algas, tai iždas žymiai su
mažės. Buvo renkama valdyba 
1943 m. Pasiliko veik visi tie 
patys, išskyrus užrašų sekre
toriaus, kur vietoj K. Milenke- 
vičiaus išrinkta J. Weiss.

Kuopos organizatorius W. 
Kūlikas pranešė, kad jau turi 
kandidatų į kuopą. Tas reiš
kia, kad sekančiame kuopos 
susirinkime bus perstatyta nau 
jų narių kuopon. Drg. Kūli
kas sakė, kad su naujais me
tais pradės daugiau darbuotis 
gavime naujų narių. Kiti kuo- 
piečiai turėtų jam pagelbėti, 
jeigu ne daugiau kuom, tai 
bent nurodant žinomus žmo-

H

L.D.S. 1-mos Kuopos
METINIS

BALIUS
Šeštai, Gruodžio 12

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 LORIMER ST.

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

Įžanga 40c, įskaitant taksus.

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

Komitetas.

Pereitą trečiadienį Laisvėje 
lankėsi waterburietis Kazys 
Danisevičius. Jis sustojo grįž
damas iš laidotuvių savo bro
lienės Agotos Danisevičionės 
(brolio Juozo . žmonos), kuri
mirė gruodžio 3 d. ir buvo pa- turėjo 
laidota gruodžio 7 dieną, Ha- vienos 
milton, N. Y., apie 250 mylių So. 2nd 
nuo New Yorko miesto.

Juozas Danisevičius gyvena mimo problemos. 
Abarsville, N. Y., I 
ja. Mirusioji 
tris vaikus: 
dukrelę Agotą. Laisvė reiškia 
mirusiosios vyrui, vaikams ii* 
giminėms nuoširdžią užuojau- Frank Yakščio 
tą. Juozas Danisevičius yra se
nas mūsų dienraščio skaityto
jas.

Y., farmeriau-| Už susirinkimo 
paliko vyrą ir

Juozą Joną ir
*■ f *■

Kad balius turėtų būti skait
lingas rodo tas faktas, jog 
kuopos sekretorius Ch. Rein is 
yra išsiuntinėjęs paštu spe
cialius pakvietimus visiems 
virš trim šimtams narių. O juk 
ir nariai ne vienuoliai, visi tu
ri šeimynas, visi turi smagių 
draugų, tad ir ateis su jais 
kžirtu pasilinksminti savo or
ganizacijos metiniame balių-

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

j

apsilan k y m o pi-o ga, 
Danisevičius paaukojo 
Popieros Fondui $2.

ViešbučiŲ Darbininkam 
Pakeliama Algos

Dvidešimt du tūkstančiai 
New Yorl^o viešbučių darbi
ninkų unijistų gaus pakėlimą 
algų, kaip paskelbė N'acionalė 
Karo Darbo Taryba pereitą 
antradienį užgyrimu kontrak
to, susiderėto per Viešbučių

ant Amatu Tarybą, AFL, su Vieš-

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

Rodo parengimuose, parėse, 
svetainėse ir stubose.

Per KLIMA galima surengti 
paveikslų rodymą įvairių tau
tų ir viso pasaulio kraštų. 
Klimas veikia su keliom Film 
Distrib. 
teikti 
kainom,
taipgi prisirengęs vykti loli ir 
arti. Taipgi puikiai pagamina 
Balso ar Muzikos rekordus.

4

uždangos 
dar turėta ir kitas tikslas. 
Mat, jų veikli narė Ann e Wag- 
nis (Vaznytė) aną syk patylo
mis, ant greitųjų, ištekėjo už 

J. V. armijos
korporalo, sugrįžusio iš armi
jos atostogoms. Tad LDS me r-: 
ginos nebuvo turėjusios progos' J balių kviečiami visi, ne 
savo draugę pasveikinti, palin-vien tik nariai sfi šeimomis, 
keti jai laimingo vedybinio gy-, tad tikimasi smagaus pažmo-j 
venimo. Tad šio susirinkimo nėlio gruodžio 12-tos vakarą,! 
proga jai “atsimokėta“ už Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
slaptybę, nes po susirinkimo 
atsirado vaišių, vedybinis py
ragas ir dovanėlė nuo visos 
grupės.

Jaunosios merginos, moterys 
dar nėra taip skaitlingos, kaip 
suaugusiųjų moterų Apšvietos 
Kliubas, tačiau jos nudirba 
daug naudingo darbo, šiomis 
dienomis išsiuntinėjo gražius 
ir naudingus su šventėmis pa
sveikinimo pundelius visiems 
Brooklyno ir Maspetho LDS 
jaunimo kuopų nariams kariš
kiams. Jos kooperuoja ir mez
gime.

Linkėtina tai gražiai ir drau
giškai, patrijotinei LDS jaunų
jų moterų grupei išaugti į di
delę Brooklyno lietuvių orga
nizaciją. D-ė.

Brooklyne.
Įžanga tik 40c. (su taksais). GEORGE

128—19th STREET,

Cos. Jis gali su- 
paveikslus žemesniom 

negu kas kitas, jis

KLIMAS
BROOKLYN, N. Y

Chkijai Sukėlė Virš 
6 Milijonus Dolerių >)

3

r.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Pastaruoju laiku vedamoj 
Chinijai Karo Pagalbos kam
panijoj sukelta $6,040,862. 
Šiomis keturiomis savaitėmis 
norima sukelti dar bent mili
jonas, kadangi kvota buvo 71 
milijonai.

1U

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Tel. EVergreen

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Street
N. Y. 
7-6868

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

•v—

11 i
omjtH

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrė Barberlai

8

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME

butininkų Sąjunga.
Visi Į I stalus padavėjai, 

paslai, bagažo nešiotojai, dir
banti bile kuriame iš 105 vieš- 
: bučių, pasirašiusių sutartį, 
įgaus po $1.50 daugiau per 
savaitę, o visi kiti, įskaitant ir 
pagelbininkus, gaus po $2 
daugiau per savaitę.

Leidimas pakelti algas gau
ta remiantis parodymais, kad 
viešbučiuose mokamos algos

Prie jau pirmiau aukojusių 
dėl Sovietų Sąjungos medika- 
lės pagalbos pasirašant 
“scrols“ prisidėjo dar šie drg.:
Paulina Litostanski, Anna An- 
zul, M. Dzyovenas, J. Vitar- 
tas, J. Shulski ir Ch. Reivydas.

Lapkričio mėn. kuopos susi-j 
rinkiman buvo atsilankiusi j 
drg. S. Sasna ir trumpai paaiš
kino apie 
Kliubo mezgėjas 
s o u t hbrooklynietes 
kad 
Ant 
yra, 
ėmė 
sias _ ____ _________  _______ _
džiaga ir jos, rodos, darbuoja-1 apylinkėje. Vidutinė viešbučių, 
si. Bet kur kitos draugės, ku
riomis mūsų kuopa gana skait
linga. Jos taip pat turėtų prie 
to taip svarbaus darbo prisi
dėti. Teisybė, ne visom 
lengva, ypatingai, kurios 
ba dirbtuvėse, toms yra 
kiau, nes parėjus namon 
kia valgis pasigaminti ir 
namų darbai atlikti, bet tom, ’ 
kurios dirbtuvėse nedirba, o 
vien tik namų ruoša užsiima 
tai tikrai nebūtų persunku 
prie mezgėjų darbo prisidėti. 
Taigi, kuriom tik galima, su
sižinokite su drg. Kulikiene, . 
415 36 St., o jinai suteiks jums 
visas informacijas ir parūpins 
vilnų mezgimui.

O Štai 
*d,,esaĮ#J

GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus BrooklyneMoterų Apšvietos 
ir kvietė 

moteris, 
prie to darbo prisidėtų,

vietos dvi draugės, tai 
Bunkienė ir Kielienė apsi- 
darbuotis. Drg. Sasna ja- buvo mažesnėmis už algas ki- 
aprūpino reikiama me- tuose tos rūšies darbuose šioje

Rusijos Paramai 
Bazaras K Skersai nuo Republic Teatro 

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

yra 
dir-

sun- 
rei- 
kiti

pakėlimo 
darbinin-

darbinin-

Brownsvilles IWO suruošta
me Rusijos Karo Pagalbai ke
turių dienų bazare — gruo
džio 10-tą ir iki- pusiaunak- 

W atkins 
gražių ir 

kadangi

čiui 13-tos, — 128 
St., turima daug 
naudingų daiktų, 
apylinkės fabrikantai ir krau
tuvių savininkai gausiai atsi
liepę į prašymą paaukoti. Su-I 
vežta rakandų, batų, drabu-

darbininkų alga buvo $20.40 
per savaitę. Darbininkai res
tauranuose ir kafeterijose prie 
panašių darbų buvę geriau ap
mokami pirm šio 
mokesties viešbučių 
kams.

Pasirašiusioji už
kus Viešbučių Amatų Taryba 
atstovauja septynias skirtingas žiu, maisto produktų ir smul- 
AFL unijas. Pasirašiusi už sa
vininkus Viešbutininkų Sąjun
ga turi 83 narius, bet kiti 
savininkai taipgi pasirašė 
skirtis kontraktus.

22 
at-

pa- |Miesto Salės Parke jau 
statyta ir įrengta 65 pėdų 
aukščio eglė, bet jos lemputės 

LLD 147 kp. nariai mokes- bus užžiebiamos tik pirm sute- 
tis pasimoka neblogai; jau, ro- mos, vakarais bus tamsi, 
dos, tik apie pora dar nepa-j___________________________—
simokėję už šiuos metus, bet.Brooklyno lietuvių, kurie ran- 
manoma, kad ir tie greitu lai- dasi karinėse jėgose. Iš kuo
ku pasimokęs. Bet man rodos, piečių, kuriuos man teko suži- 
kad čionai yra ir daugiau gerų noti, tai šiel tarnauja mūsų ka- 
draugų, kurie turėtų būti šios'rjnėse jėgose: Dr. A. Walmus, 
kuopos nariais. Prie progos,! a. Maželis, Bunkienės sūnus 
manau, daugelį reikės aplan-! Bražis ir Milenkeviče. Visiem, 

įkyti ir bandyti juos įtikinti, j kurių vardai čionai sužymėta 
T T n Vnnnm kuriUOS man neteko

x • • • sužinoti, linkiu sėkmingai ka-
LDS 50 kp. jau, rodos, 5 ar riauti ir nugalėti visos laisvos 

fašizmą ir v

REIKALAVIMAI kad j'y vieta yra UjD kuopoj; ir tiem’
- :- - :- Ismv.innti

i Reikalingas superintendentas pri
žiūrėti 16 šeimų namą. Pageidauja- - r
ma, kad būtų vedęs. Namas šildo- 6 nariai tarnauja Dėdei Sa- žmonijos priešą 
mas garu. Gaus algą ir 4 kamba- muk Ne vjSų vardus teko suži- sveikiems laimingai sugrįžti 
rius. Prašome kreiptis: 16 Maujer 
St., (Apt. 7). Kreipkitės bile 

(287-292)
laiku.

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

(288-290)
Reikalinga merginų prie peržiūrė

jimo ir pakiavimo korčiukių (la
bels) ir parodų dalykų (displays). 

. Atlyginimas $16.00 į savaitę. Kreip
kitės pas: U. S. Printing & Litho. 
Co., 85 No. 3rd St., Brooklyn, N.Y.

gene- 
Rubin

Reikalingas rubsiuvys, kuris gali 
dirbti ant kostumersko darbo, taipgi, 
kuris gali dirbti prie naujų ir senų 
taisymų. Kreipkitės: J. J. Butker, 
26 Market St., Lockport, N. Y.

Reikalinga suaugusi pora prižiū
rėti 42 šeimynų namą- ir garą. Gaus 
$70.00 i mėnesj. Taipgi 3-jų kamba
rių apartmentą. Pageidaujama, kad 
būtų patyrę prie to darbo. Kreipki
tės i 403 Hewes St., Brooklyn, N.Y., 
Apt. 3. . (290-295)

noti, bet prie progos reikės pas saviškius, 
stengtis sužinoti visų South Koresp.

kių daiktų.
Bazare įrengta net toki da

lykai, kaip X-Spinduliais krū
tinės paveikslų traukimas per 
IWO ir susiedijos gydytojus, 
uždarbį skiriant bazaro kasom

New Yorko restauranuose ir 
įstaigose sumedžiota pirmi 10 
kavos sugrobėjai, kurie būsią 
teisiami. Spauda juos pavadi
no “kavos kiaulėmis.“

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite. Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

| * LIETUVIŠKAS ★ l
TRAKTYRIUS

S .(VALGYKLA IR ALINE) g 
8 Rhein gold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių R 
g Vynų ir Degtinės 8 
g Importuotų ir Vietinių n 
g Kasdien Turime X 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
I JUOZAS ZEIDAT | 
8 Savininkas g
| 411 Grand St. Brooklyn g

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAIŠNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą 
Kalėdų Dovanom 

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

426 SOUTH 5th ST.
Blokas nuo Hewes St.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

9

MATEUSAS S1MONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

BROOKLYN, N. Y.
eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

VIRJ-THIN* RAMONA VIRI-THIN* KAPU*.—

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178
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