
1

KRISLAI
Vėl apie kanadiečius. 
Nenaudėlis užgiedojo. 
LaGuardia suklupo. 
Moterys vejasi vyrus. 
Lietuva ir vokiški šarančiai.
Daugiau organizacinio 

rūpesčio.
Rašo A. BIMBA
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Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $6.50 

Metams

Dominikas šolomskas suši- j 291 
lęs riša knygas į bundulius iri 
siuntinėja nariams. Man tik I 
dabar paaiškėjo, kokia tai di
delė problema pasiusti knygas 
Kanadon.

Knyga “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai” gana sunki,) 
sveria visą svarą. Užsienin te-i 
galima siusti keturių ir pusės! 
svaro btindulį. Tokiu būdu į 
vieną bundulį tetelpa keturios 
knygos.

Viso labo reikia pasiųsti Į 
tarpe šešių ir septynių šimtų 
knygų.

Vokiečiai Stipriau 
Ginasi, bet Sovietai 

Juos Sumuša
Maskva, gruod. 11. — Su

ėsti p rė j o ir pasmarkėjo vo- 
I kiečių pasipriešinimai išti- 
!su frontu, bet mūšiuose So- 
Į vietai visur ėmė viršų, iš
skyrus vieną punktą cent- 
raliniame fronte (matyt, 
tarp Rževo ir Velikije Lu
ki), kur hitlerininkam . su 
didžiais nuostoliai pavyko 
pasistumt truputį pirmyn., 

i Kautynėse dėl to punkto li-

šią puikią patri jotinę kny
gą visi LLD nariai gauna vel
tui. Gauna ją ir kanadiečiai.

Bet persiuntimas Kanadon 
kaštuoja nepaprastai daug. 
Keturių knygų persiuntimas 
kaštuoja visą pusę dolerio!

Ar negalėtų kanadiečių kuo- ko užmušta bent *3,500 na
cių ir sunaikinta bei iš vei
kimo išmušta 50 tankų.

Vidudienio pranešimai 
gruod. 11 iš fronto sakė, 
jog Raudonoji Armija, tan- 

! kai ir artilerija, triuškinda- 
|mi hitlerininkų pozicijas 
' centraliniame fronte, vis 

Amerikos Demokrati- ■ žygiuoja pirmyn.
(Vakarykščias praneši- 

plačiai mas teigė, jog Sovietų ka- 
Nepri-1 riuomenė vienoje to fronto

pos nors dalinai prisidėti prie 
padengimo tų didelių kaštų?

Brooklyne gana skaitlingas i 
būrelis draugų susirenka kiek
vieną pirmadienį ir diskusuo-, 
ja įvairius klausimus, šiuo tar-' 
pu jie bendrai studi juoja nau-į 
jąją Lietuvių Literatūros D-jos 
knygą _______  _ _
jos Steigėjai.”

Pereitą pirmadienį 
diskusuota Amerikos 
klausomybės Deklaracija. II- dalyje pasigrūmė virš sep- 
gai apsistota prie garsiosios tynias mylias pirmyn ir at- 
f rąžės: “visi žmonės yra su- vadavo 13-ką kaimų bei mie- 
tverti lygūs.”

Ką ji reiškia mūsų gadynė

Stebėtumėtės, kiek daug 
skirtingų nuomonių buvo išsi
reikšta tuo vienu klausimu.

<&y ••■■>:•.

Lietuviškdjo tautinio Raudonosios Armijos dalinio kovotojai užsiėmimo metu prie pa
būklo: R. Baranauskas, A. Glovackas, J. Mickevičius. (Nuotr. padaryta 1942 m.)

r?’
'‘Y:

JI ;■
. •• <• T- : JI
'' J

HITLERIS IŠSPYRĖ VYRIAUSIUS KARO
JĖGŲ GALVAS: PIRMOM VIETON
PAKELĖ GENGSTERI ZEITZLERĮ

Amerikiečiai Žygiuoja i 
Gabes, Tunisijoj; Siaučia 
Mūšiai dėl Viršenybės Ore
šiaur. Afrika, gruod. 11. 

—Pranešama, jog virš šiau
rinės Tunisijos siaučia 
įniršę mūšiai tarp Ameri- 
kos-Anglijos orlaivių, iš vie
nos pusės, ir vokiečių-italų 
orlaivių, iš antros. Teigia
ma, jog didieji armijų veik
smai dėl Tuniso ir Bizertės 
prasidės tik tada, kai viena 
ar antra pusė paims viršų 
ore.

Amerikos tankai grumia
si pirmyn linkui pajūrio 
miesto Gabes, 150 mylių į 
pietus nuo Tebourbos. Su 
parašiutais iš orlaivių nu
sileido grupės smarkuolių 

| amerikiečių ir užėmė kai 
kuriuos svarbius punktus 
toje srityje. Vokiečiai ir ita
lai visais garais siunčia pa
stiprinimus saviškiams, kač

sulaikyt amerikiečių žygia
vimą linkui Gabes.

Amerikiečiai tame ruožte 
gręsia nukirst fašistam su
sisiekimus sausuma sų vo
kiečiais ir italais esamais 
vakarinėje Libijoje.

Talkininkai nušovė žemyn 
vieną didžiulį transportinį 
vokiečių .orlaivį su šešiais 
motorais; sužalojo ir cįu ki
tus fašistų transporto or
laivius, kuriais naciai gabe
na pastiprinimus ir reikme
nis fašistams.

(Neoficialiai pranešimai 
pirm kelių dienų teigė, kad 
vokiečiai ir italai lėktuvais 
ir laivais įgabena kaisdien 
90 tūkstantį savo karių į 
Taurinę Tunisiją, Bizėrtės- 
Puniso sritin.)

VOKIEČIU ATSTOVYBĖ - I ANGLIES DULKĖS SUTAUPO 
ŠNIPU LIZDAS 45 PROC. ŽIBALO
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New York. — Sumaišius 
minkštosios 

maltos 
s, su 

sakė, jog*kapitonas Diet-.55 procentais kūrenamojo
. - - 1 w • 1 -v • I 1 , • V • i •

Buenos .Aires. — Argen-)
tinos policija suėmė jau 32 45 procentus

Kiti neoficialiai praneši- asmenis kaip Vokietijos ka- iškasamos anglies, surr. 
rinius šnipus. Kai kurie jų į labai smulkias dulke;

lo laukan senuosius genero-.'-----u-.-, i—------ ,
J iš Europos lūs todėl; <kad jie, girdi, ne- 'rich Niebuhr, vokiečių am->ibalo, tas mišinys tai 
vadina Zeitz- įsitiki laimėt karo ir esą ]jn-;hasados narys, veikė kaip Irai dega ir šildo, kaip 

Jis pa- kę taikytis su talkininkais galva visų nacių šnipų Ar- ^as žibalas. Šį atiadim
- - ............ per Hitlerio gal- |gentinoje.

London. — Vokietijos ra- vo tik pulkininkas. Jis yra jo planų dėlei karo prieš 
dijas ir spauda pranešė artimas asmeninis draugas Sovietus.

, jog Hitleris Heinricho Himmlerio, juo-i 
miečiai išmušė vokiečius iš pavarė vokiečių generalio dosios nacių policijos vy- mai spėja, kad Hitleris va- 
vienų apkasų, kurie ilga lai-'štabo generolą Franzą Hal- riausio komandieriaus. 
ką buvo priešų rankose, derį, o jo vieton paskyrė! Pranešimai : 
Čia sovietiniai kovotojai už- neseniai iškeptą “politinį” .žemyno ’ 

'generolą Kurtą Zeitzlerį, lerį gengsteriu.
i.sirodė žvėriškiausias žiau-’būk tai “ 

Dar pernai Zeitzleris tebu- runas.prieš vietinius civilius j vą.” 
----------------------------------- 1 gyventojus, kuomet naciai ■ — 
“Užšaldoma” 700,000 \1941 m^is ^pvo praj- ’ ' Ikiją ir kitus Balkanų kras-
Dabartiniuose Darbuo- tus-

Nauju Vokietijos oro jė
gų galva Hitleris paskyrė 
pulkininką Hansą Jesschon- 

_ Valdiška 44 metų amžiaus; o

i stelių.)
Pietiniuose Stalingrado —- ~x. 

priemiesčiuose raudonar- 'gruod. 10 d.,

Nebūtų klaidos, jeigu ir ki
tuose miestuose panašūs tarp- 
savinio švietimos rateliai įsi
steigtų ir gyvuotų. Naujoji vienos svarbios apgyventos 
knyga yra puikus šaltinis susi-,vietos į pietų vakarus nuo 
pažinimu? su šio didžio krašto Stalingrado, 
garbinga praeitimi.

muse šimtus nacių.
Dabar siaučia mūšiai dėl. tik 47-nių metų amžiaus.

Sovietų kariai šturmu už- 
lėmė vieną tvirtoviškai ap- 

Ispanijos diktatorius Franco ■ drūtintą vieta į šiauriu va- 
panaujino savo prisirišimą ir. karus nuo Stalingrado ir 
ištikimybę Hitleriui ir Mussoli- . sunaįRįno bei nelaisvėn pa- 
niUl. . iTimn Lan kiiiniciiic nonin nrnv_

Apsivils tie, kurie svajojoj 
apie Franco atšalimą linkui] 
Ašies.

Franco mobilizuoja armiją' 
ir kraštą. Neužilgo Hitleris ga-1 
Ii jį išstumti į karą prieš Jung-, 
tines Tautas. 1____ _
padaryti daug žalos Jungtinių : 
Tautų reikalui.

. i ėmė ten buvusius nacių gar- 
' Jnizono karius.

Vien Stalingrado srityje 
•J rusai per tris dienas nušo- 

įvė žemyn 73 transporto or
laivius, kuriais buvo gabe- 

Franco galėtų narni pastiprinimai vokie
čiams.

Ir vėl nepateisinamai New 
Yorko miesto majoras atsine
ša linkui transporto darbinin
kų unijos. Jis nenori su ja 
skaitytis. Jo sukurta transpor-

Baisūs Mūšiai Rževo - 
Velikije Lūki Srity] 

Maskva, gruod. 11. —Ne- 
i paprastai baisūs mūšiai

to taryba visai nesirokuoja su šėlsta tarp raudonarmiečių 
darbininkų reikalais. i įr vokiečių Rževo-Velikije

Unija kreipėsi prie National Luki sektoriuje, centrali- 
War Labor Board ir prašė pa
dėti reikalus sutvarkyti. Boar- 
das turėjo , apklausinėjimą. 
Unija pasiuntė atstovą, o mū
sų miesto valdžia, majoras La 
Guardia visiškai ignoravo ir 
valdišką įstaigą.

piame fronte. Trijose vie
tose Sovietų kovotojai dar 
pažygiavo pirmyn.

se Detroito Srity

Sparčiai Plinta Lyties 
Ligos tarp Jauių Ber- 

niukij ir Mergaičių

• gry
nas žibalas. Si atradimą ro
do Metropolitan Petroleum 

Aukščiausias Argentinos Koroporacija savo patalpoj 
teismas tyrinės veiklą ir vi- New Yorke.
sų kitų Vokietijos atstovy- j 
bės narių.

O kai ateina rinkimai, tai 
majoras labai maloniai priima 
darbininkų talką.

New Yorko transportacijos 
sistema yra geriausia visam 
pasaulyje. O ji veikia taip 
sklandžiai todėl, kad darbinin
kai atlieka savo pareigas nuo-» 
širdžiai ir ištikimai. Su tais 
darbininkais miesto valdžios 
galvai nesiskaityti tiesiog ne
gražu.

Nepaisant nieko, mūsų kraš
te vis dar daugiau vyrų, negu 
moterų. Dar ir dabar, kaip pa
rodo 1940 metų cenzas, ant 

' kiekvieno 1,000 moterų išpuo
la 1,007 vyrai.

Karas, žinoma, ta proporci- 
(Tąsa 5-tarrr pusi.)

Washington.
Žmonių Karinių Jėgų -Ko
misija išleido įsakymą, jog 
apie 700,000 darbininkų tu
ri pasilikti dabartiniuose, 
karo pramonei svarbiuose 
darbuose 
srityje.

Uždrausta taip pat far- 
mų ir kitų nekarinių darbų 
darbininkam apleist dabar
tinius savo užsiėmimus ir 
jieškot kitų, jeigu jų sam
dytojai neduos jiem leidi
mo.

Detroito, Mich.,

Naciai Uždraudžia 
Vedybas tarp Italų 
Ir Vokiečių

vyriausiu nacių laivyno va
du jis padarė taipgi paly
ginti jauna admirolą, Fri
cke.

Tvirtinama, jog Hitleris 
todėl be ceremonijų išspy
rė Halderį iš generalio šta
bo, kad Halderis neįvykdė

Anglai Nuima Retežius 
Nuo Vokiečių Belaisvių

Amerikos ir Australijos
---------------- į orlaiviai atmušė japonų

New York. — Anglijos. bandymus laivais išgabenti 
oro jėgų vice-maršalas Fos- prispirtus prie jūros japo- 
ter tvirtino, kad talkininkai nūs Bunos srity, Naujoj 
viso iki šiol pasiuntę 3,000 ; Guinejoj.
orlaivių Sovietams. ,----------------New Yorko dienraštis

Post patyrė iš sveikatos de-,---------------- Amerikoj po naujų metų
partmento valdininkų, _jog Japonų orlaiviai bombar- bus kortelėmis apribotas 
per dešimt pirmųjų mene- davo Chittagongą, Indijoj, sviesto pirkimas.
siu šiemet 22 procentais 
padaugėjo skaičius sergan
čiųjų lytinėmis ligomis, si
filiu ir gonorėja, berniukų 
ir mergaičių, 15 iki 19 me
tų amžiaus, ypač tarp vi
durinių mokyklų 
sehool’ių) mokinių.

(high

"IAISVCS" VAJUS
M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė prisiuntė naują pre

numeratą ir keletą atnaujinimų. Šios dvi draugės pui
kiai darbuojasi, kiekviename laiške prisiunčia r 
prenumeratų. Joms todėl priklauso didelis pagyrimas už 
gražų darbą šiame vajuje.

V. J. Stankus gražiai pašoko punktais: jis prisiuntė 
penkis atnaujinimus ir artinasi prie dovanų ruožto.

A. Valinčius taipgi prisiuntė keturis atnaujinirpus, 
daugiau.

Bū-

aujų

Rusai Pagrobė ir Ame
rikinių Automobilių 
Iš Vokiečių

London, gruod. 11. —An
glija šį šeštadienį paliuosuos 
iš retežių paimtus nelais
vėn vokiečius karius ir žiū
rės, ar naciai nuims geleži
nius pančius nuo paimtų 
nelaisvėn anglų ir kanadie
čių.

Šveicarijos valdžia pas-

ka-
VO-

1 •'<

Planas Amerikiečių 
Būklei Aprūpinti

Washington. — Preziden
tui Rooseveltui tapo įteik
tas planas, pagal kurį siū
loma aprūpint visus ameri
kiečius tinkamomis socia- 
lėmis apdraudomis, viešais 
darbais ir pašalpomis taip, 
kad “nė viena šeima neken
tėtu skurdo.” Tai panašu į 
anglų planą, kurį patiekė 
Sir Wm. Beveridge, bet 
amerikinis planas toliau 
siekia, už angliškąjį.

Jau nuo 1939 m. Ameri- žėlius). 
kos valdiška Nacionalė Re
sursų Planavimo Komisija 
darbavosi pagamint progra- darbininkų-tarnautojų Bro- ja apsaugot žibalo versmes 
mą amerikiečių gyvenimui Ii jos ir^kiti geležinkeliečiai ir dirbyklas nuo riaušinin- 
užtikrinti. pareikalavo pridėt algų. Ikų.

Stockholm, Šved. — Ne
žiūrint, kaip Italija bendra
darbiauja su Vokietija ka
riniai ir politiniai, vis tiek 
naciai neleis vokiečiams 
tuoktis su italėmis, o vokie
tėms su italais, užreiškė. 
profesorius- Gross, galva na
cių Rasinės (tautinės) Po
litikos Vokietijoje.

Hitlerininkai laiko italus 
“žemesne” tauta už vokie
čius. Prie “prastesnių” tau-

Maskva. — Sovietų 
riuomenė, atimdama iš 
kiečių vieną plotą i šiaur
vakarius nuo Stalingrado, 
pagrobė ir amerikinių au-

yra
a

ir prie pirmos progos žada prisiųsti
S. K. Mazan prisiuntė keturis atnaujinimus, 

tų gerai, kad kiti clevelandiečiai ateitų į talką jam 
ir pagelbėtų įšokti į dovanų ruožtą. Clevelande 
plati dirva naujų skaitytojų gavimui.

A. Dambrauskas prisiuntė porą atnaujinimų. Mano
me, kad iš Haverhillio galima sulaukti naujų skai 
jų, jeigu kiti draugai pasistengtu pasidarbuoti.

Iš Windsor, Canada, A. Kerbelis prisiuntė naują 
numeratą. Kadangi dabar dienraštis “Laisvė” įleidžia
ma į Kanadą, Windsor mieste reikėtų gauti daugiau 
naujų skaitytojų.

Širdingai tariame ačiū vajininkams už pasidarbavi
mą. Nepamirškime — užbaigkime vajų su kuo daugiau
sia naujų skaitytojų!

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J.............................J190
Philadelphijos Vajininkai ..................................... 3145
A. Stripeika Elizabeth, N. J................................. ^115
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 2880 
J. Bakšys, Worcester, Mass.................................... 2488
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1710 
S. Puidokas, Rumford, Me..................
J. Kazlauskas. Hartford, Conn.........
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..........
P, Beeis, Great Neck, N. Y. ...........

(Tąsa 5-me puslapyje)

tyto-
kutinėmis dienomis atsišau- ^tomobiiių, norvegiškų val

gių kenuose (skardinėse) ir 
graikišku cigaretų, neskai
tant ginklų, kurie ten rau
donarmiečiams teko.

Amerikinius automobi
lius naudojo vokiečių gene
rolai.

I (Tai turbūt, automobi
li?!, kuriuos naciai buvo pir- 
ftiiau sučiupę nuo savo prie
šu įvairiuose frontuose. Ne
sakoma, ar tie automobi
liai pirm-kariniai, seni, ar 
naujesnės rūšies.)

kė į Angliją ir Vokietiją nu
imt belaisviam retežius. Dar 
nežinia (šiuos žodžius bera
šant), ką hitlerininkai da
rys.

RIAUŠĖS “DĖL MAISTO”
IRANE—PERSIJOJ

London, gruod. 11. -Įvv- 
tų jie priskaito ir norvegus ko gyventojų riaušės dėl 
(nuo to laiko, kai Norvegi- maisto brangumo ir jo sto
jos žmonės ėmė veikliau ko- 

ivoti prieš vokiečius įsiver- siunčia savo kariuomenę į
kos Irane-Persijoj. Anglai

Irano sostamiestį Teheraną 
tvarkai palaikyti. Kiti ang- 

Chicago. — Geležinkelių Tų armijos daliniai maršuo-

Ikų.

Guadalcanal saloje būre
lis Amerikos marininku, 
partizaniškai veikdami, už
mušė 350 japonų per mėne
sį.

* V“1 fc'kv-'■ V f»’ .* /' • z!' * ‘y i*- •:. į j ■■' • M’

pre

1329
1307
1048
968



• Antras • Puslapio šeštadienis, Gruodžio 12, 1942

IAISYE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc. 

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

*27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878 

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasilinas 
Editor Roy Mizara

iri i ;h

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___________ $6.00
United States, six months __________ $3.25
Brooklyn, N. Y.» per year  _____  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months________ $3.50
Foreign countries, per year ________  $8.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, per year _______  $7.00
Canada and Brazil, six months ______  $3.75

prasta. Kas to nenori suprasti, tam gali 
tekti gailėtis.

Ši Franko kalba reikšminga yra tuo- 
mi, kad ji sakyta labai opiu laikotarpiu. 
Franko tarytum sakyte sako Hitleriui: 
atsiųsk savo kariuomenę Ispanijon—tau 
vartai bus atidaryti. Atsiųsk ir pulk 
amerikiečius Šiaurės Afrikoje, bandyk 
pastoti jiems kelią ties Gibraltaru.

Deja, mes su Franko vyriausybe dar 
vis palaikome “normalius ryšius.” Atro
do, kur kas būtų mums ir visoms Jungti
nėms Tautoms sveikiau, jei pradėtume 
Franko vyriausybę traktuoti, kaip Mus- 
solinio ir Hitlerio vyriausybes.

Ispanijoje mes turime daug draugų— 
milijonus žmonių, kurie yra priešingi fa
šistams, bet draugiški demokratijoms, 
ypačiai Amerikai ir Tarybų Sąjungai.

Dienos Klausimais
joj ir laukia veikimo prieš VY^S 
Hitlerį. T<
užŪįoTniitanų" (talerių“ Ka-“ Jis >?ūna pergalingas. Tam 
nadoj pagamintų tankų bus Vlsal nauJus ^ū-

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

Act of March 3, 1879

Pergalės Paskolos Kvota T ari 
Būti Išpildyta.

Jungtinių Valstijų iždo sekretorius, 
kaip jau žinia, pastatė uždavinį, kad per 
gruodžio mėnesį turi būti sukelta devy
nių bilijonų dolerių ($9,000,000,000) pi
nigų suma paskolos formoje. Tai didelė 
suma ir ji tenka sukelti per vieną mėne
sį.

Tačiau reikalas taipgi labai didelis. 
Tik pagalvokime, ar Amerikos istorijoje 
kada nors buvo kas nors panašaus, ką 
matome šiandien? Mūsų karinės jėgos 
šiandien yra išplėstos per visą pasaulį
— apie 60-tyj vietų. Mūsų jėgos veikia 
Afrikoje, veikia Azijoje, veikia ir Euro
poje. Mūsų jėgos veikia Pacifiko Okea
ne, Atlantike, Viduržemio jūroje ir ki
tose plačiosiose jūrose. Mūsų jėgos ruo
šiamos antrajam frontui Europoje, jos 
rengiamos smogimui Japonijos plėšikams
— didesniam smogimui negu iki šiol 
matėme.

Be to, kad mūsų pačių kariuomenė tu
ri būti gerai apginkluota, be to, kad mū
sų laivynas ir orlaivynas turi būti gerai 
sustiprinti, mes davėme pažadų stiprinti 
ir kitas Jungtines Tautas, Didžiąją Bri
taniją, Tarybų Sąjungą, Chiniją, ir t. p.

Tam viskam labai reikalingi pinigai. 
t' Mes nežinome, kiek iki šiol mūsų val
stybės iždinė paminėtųjų Pergalės Pas
kolos Bonų išpardavė, bet Vieną žinome: 
jų niekad nebus perdaug išparduota.

Tas viskas deda pareigą ant kiekvie
no iš mūs pirkti Pergalės Paskolos Bo
nų, — pirkti tuojau, kiek tik kuris išga
lime.

Šį mėnesį turi būti sukelta $9,000,000,- 
000.

Šį mėnesį, beje, pripuola žiemos šven
tės. Kas metai daugelis žmonių praleis
davo ' nemažai pinigų visokioms dova
noms savo artimiesiems ir draugams. 
Ar nereikėtų šiemet susivaržyti su do
vanų pirkimu? Ar nereikėtų šiemet 
mums daugiau rūpintis Pergalės Pasko
los Bonų pirkimu? Jeigu duodame do
vanas, — ar nevertėtų šiemet dovanas 
duoti karo bonais, karo stampomis?

Taip, reikėtų tas padaryti. Amerikos 
žmonės turi tą padaryti!

Iš Jų Darbų Pažinsit Juos
Fašistinė ir jai pritarianti lietuviško

ji spauda įdėjo į savo skiltis tū
lo lenko p i 1 s u d s k i n i n k o Matu- 
ševskio straipsnį. Tasai straipsnis 
— niekas daugiau, kaip dar vienas ne
švankus drebtelėjimas Jungtinių Valsti
jų sąjungininkei Tarybų Sąjungai ir, po
draug, Sikorskio vyriausybei.

Jau nuo senai buvo pastebėta, kad 
tarp lenkų, gyvenančių užsieniuose, šiuo 
metu eina tam tikras trynimasis. Dalis 
lenkų, matyt, nedidelė dalis, yra griežtai 
nusistatę prieš Sikorskio yyriausybę. Tai 
vis pilsudskininkai. Jų organas “Nowy 
Swiat,” New Yorko mieste išeidinėjąs 
laikraštis.

Ir štai, susirado Matuševskiui proga 
parodyti savo fašistines-pilsudskines il
tis ir lietuvių spaudoj. Kadaise “Nowy 
Swiat” kažin kas parašė, kad lietuviški 
fašistai Lietuvoje padeda naciams pulti 
lenkus. Į tą atsakė tūlas lietuvis pro-na- 
cis, pareikšdamas,- kad tai; girdi, ne tie
sa. Tuomet Matuševskis pridėjo savo 
dvylekį, kuris surado sau vietos net lie
tuviškoje spaudoje.

Pagrindinė Matuševskio rašinio mintis 
tokia: kam mums dabar kalbėti apie per
sekiojamus lenkus bei lietuvius okupuo
tuose nacių kraštuose, geriau kalbėkime 
apie lietuvius ir lenkus (hitlerininkus), 
esančiuosius Tarybų nelaisvėje. Nereikia 
nei aiškinti, kad tokia tema lietuviškiems 
pro-naciams pats geriausias‘‘skanėsys. 

Pamirškit viską, pamirškit Mussolinį, 
Hitlerį ir kitus jų zdraicas, pamirškit 
vaitojančius milijonus žmonių, esančių 
Hitlerio nelaisvėje, tik kalbėkit, nuolat 
plepėkit ir net rėkit prieš nelabąją Ta
rybų Sąjungą, tai ir viskas bus gerai.

Matuševskis net pasisako, kad jis esąs 
lietuvių draugas. Kokių lietuvių? Aišku, 
ne tų, kurie kovoja prieš hitlerizmą, bet 
tų, kurie kovoja prieš Tarybų Sąjungą!

Kiekvienam, tačiau, yra aišku, ką Ma
tuševskio sėbrai darė su Lietuva prieš 
karą. Jie to paties tikisi ir po karo. Si
korskio vyriausybė, blaiviau protaujanti 
dėl busimosios Lenkijos, tiems ponams 
labai nepatinka. Na, ir lietuviški pro- 
naciai bando sudaryti su Matuševskiu 
bendrą frontą. Tuomi jie daro bendrą 
frontą prieš lietuvių tautą ir visas 
Jungtines Tautas.

Kovoj žuvę Lietuviai
Lietuviai kovoja Raudo

nosios Armijos eilėse. Jie 
ten turi savo pulkus ir dL 
vizijas. Lietuviai kaujasi ir 
Jungtinių Valstijų armijoj, 
laivyne ir orlaivyne prieš 
tuos pat mūsų priešus.

Pirmas iš didžiųjų bom- 
bininkų lakūnų apdovano
tas garbės medalium yra 
lietuvis C. Lipskis iš Great 
Necko. Haverhillietis Ben- 
kus nuplaukė į Angliją, už
imdamas atsakomingą vie
tą ant transporto, jis kal
bėjosi su tos šalies karalium 
ir karalienei Jo brolis nese
niai išsigelbėjo iš tankerio, 
kurį nacių submarinas pa
skandino.

Vėlesniame žuvusių pra
nešime randame vardą Ed
vardo Rakausko iš Hart
fordo. Jis žuvo Afrikoj, 
Bus ir daugiau žuvusių lie
tuvių Amerikos armijoj, o 
tai dar tik pradžia mūsų 
kovos už laisvę. Žūva tūk
stančiai lietuvių nuo bude
lių Lietuvoj, žūva šimtai 
lietuvių Raudonosios Armi
jos eilėse. Jie kovoja ir žū
va, bet jų darbą iki perga
lės atves jų draugai, likę 
gyvi!

Lietuvių liaudis turi būti 
apvienyta bendroj kovoj 
prieš barbarišką hitleriz- 
mą ir fašizmą. Lietuvių 
liaudis turi užsidegti neapy
kanta prieš tuos Hitlerio 
agentus, kurie Jungtinėse 
Valstijose leidžia jam prie
lankius laikraščius, spaus
dina Hitlerio agentų teleg
ramas, šinkuoja geštapinin- 
ko Prano Ancevičiaus pro
vokacijas.

pirmiau buvusių karinių 
pratimų.

Kiekvienu kartu jis iš- 
/ _ i nuskandina kelis 

į priešo ' transportus arba 
Sakoma, kad 1942 metais puola karo laivus. Ir visada

pasiųsta pagelbai Sovietų 
Sąjungos. Pinigų nemažai, 
bet tankų, tai neperdau- 
giausiai, nes kiekvienas iš 
jų daug atseina pinigų.

kad nacių piratai veda bai
sų karą , prieš vieną iš ga
lingiausių Jungtinių Tautų 
šalių — Sovietų Sąjungą. 
Šai kodėl Anglijos liaudis 
riekalauja veikti ne vien 
Afrikoj, bet veikti Norvegi
joj ir Francijoj, kad ati
daryti antrą frontą prieš 
Hitlerį Europoj. V. S. B.

Naciai Nužudė 40,000 
žmonių.

V. Bulatovas pranešė So- 
yietų Sąjungos Komunistų 
Partijai, kad budeliški na
ciai vien Simferopolio mies
te, Kryme, nužudė per 40,- 
000 žmonių! Fašistus apė
mė baisus įdūkimas, kad 
miesto ir apylinkės gyvento
jai veda prieš juos partiza
nų karą. Krymo partizanai 
padarė per 30 užpuolimų 
ant nacių garnizonų, iš
sprogdino 25 gelžkelių ir 
plentų tiltus. Viename mū
šy j, girioj, naciai neteko 
per 2,500 kareivių ir oficie- 
rių. Įdūkę jie prieš partiza
nus masiniai žudo moteris, 
vaikus ir senelius.

Kur Yra Von Bock?
Pereitais metais Hitlerio 

gaujas prieš Maskvą vedė 
generolas Fiodor von Bock. 
Fašistai pralaimėjo visą 
kampaniją, neteko pusę mi- 
liono armijos, tūkstančius 
tankų, lėktuvų ir dešimtis 
tūkstančių kanuolių 
sunkvežimių.

Šiemet prieš Stalingradą 
milioną fašistų vedė tas 
patsai von Bock. Bet dabar 
jo armija apsupta, ir ji iš 
miliono sutirpo tik iki ko
kių 200,000.

United Press žinių agen
tūros , daviniais, Į Hitleris 
arestdVo tą -^stratbgą”, kar
tu iš komandos pavaryti 
maršalas von Lieb, genero
las Franz Halder, buvęs vy
riausias Hitlerio štabo vir
šininkas; tankų komandie- 
rius gen. Hans Guderian, 
maršalas Erwin von Witz- 
leben, generolai Ernest 
Busch, Adolf Strauss, Lin
derman, Schmitz, Hubert 
Weise ir kiti. Bendrai, 34-ri 
aukšti Hitlerio generolai 
pašalinti. Taip užbaigė savo 
razbaininkų rolę tie „Kelei
vio” išgarbinti ir išrekla
muoti Hitlerio generolai.

ir

Klausimai ir Atsakymai

43,- 
vai- 
Na-

Gerbiama Redakcija: Ar 
buvo kada nors paskelbta 
“Laisvėje” ar kitam kuriam 
laikraštyje, kad kada Lietuvoj 
įsisteigė tarybinė santvarka, 
tai buvo pakeisti kąi kurių 
miestų ir gatvių vardai?

Antras klausimas: Kokiom 
myliom Europoje skaitoma to
luma — rusiškom ar ameriko
niškom? Malonėkite paaiškin
ti nėr “Laisve.” K. M.

Anglų Knyga Apie Karą
Anglijoj išėjo iš spaudos 

nauja knyga “Front Line 
l|940-1941,” kurioj apibudi
namos sunkiausios Anglijos 
dienos Antrame Pasaulinia
me Kare. Iki 1941 metų pa
baigos Hitlerio lėktuvai 
numetė ant Anglijos 190,- 
000 galingų sprogstančių 
bombų ir šimtus tūkstančių 
uždegamų bombų.

Oro piratai užmušė 
667 vyrus, moteris ir 
kus ir 50,887 sužeidė,
ciai vien tarpe rugsėjo 1940 
ir liepos 1941 metų ant Lon
dono ir jo srities numetė 
50,000 bombų arba 7,500 to
nų bombų, kurios sugriovė 
ir pažeidė 1,150,000 namų.

Laike Pirmo Pasaulinio 
Karo ant Anglijos buvo nu
mesta tik 300 tonų bombų, 
kurios užmušė 1,400 žmo
nių. Tokis tai skirtumas 
dabartinio karo nuo pirme- 
snio.

Ir jeigu dabar ant Angli
jos žmonių nelyja Hitlerio 
bombų lietus, tai jie žino,

Atsakymas
Taip, kai kurios miestų gat

vės buvo pakeistos prie tary
binės santvarkos. Pavyzdžiui, 
kai kurios buvo pavadintos Po
žėlos, Giedrio ir t.t. vardais. 
Bet nesame girdėję, kad būtų 
buvę pakeisti miestų vardai.

Europoje toluma skaitoma 
kilometrais.

Stalingrado apskrity j, pa
gal naujausius pranešimus, 
Sovietai per dvi dienas nu
kirto žemyn 72 vokiečių 
transporto orlaivius.

Franko Kalba Hitlerio Žodžiais
Pereitą antradienį Ispanijos diktato

rius “generalisimo” Franko sakė kalbą 
falangistų (fašistų)’ partijos tarybos na
riams. Jo kalba buvo transliuojama per 
radiją. Jo kalba, beje/ buvo sakyta tuo
met, kai Amerikos karinės jėgos veikia 
Šiaurės Afrikoje, kai Hitleris mojasį žy
giuoti į Ispaniją, linkui Gibraltaro. Y

Gen. Franko, aišku, nieko naujo nepa
sakė. Jis pasmerkė demokratijas. Jis pa
smerkė Tarybų Sąjungą. Jis pasmerkė 
liberalus. Jis atvirai ir begėdiškai išgar- 
bįno Hitlerį ir Mussolinį, aiškiai pasisa
kydamas, kad jo valdomoji Ispanija sto
vi ęų jais, kad Ispanija būsianti fašis
tinė.

Pora dienų anksčiau, tas pats Franko 
pasiuntė telegramą Hitleriui, viešai pa
linkėdamas jam sunaikinti demokratijas 
(^bolševizmą”) ir laimėti karą.

Tiek Franko telegrama Hitleriui, tiek 
jo kalba rodo vieną ir tą patį: miško 
žvėris į mišką žiūri. Fašistas—fašistu ir 
pasilieka.

Generolas Franko, sumėsinėjęs šimtus 
tūkstančių geriausių Ispanijos patrijotų, 

w sugriovęs daugybę Ispanijos miestų (su 
Mussolinio ir Hitlerio pagalba) susirišo 
su. tarptautiškais banditais ir nei nema- 

vf no nuo jų atsijungti/Tas turi būtLsu-
gTtr •• .......... . .

Bulgarijos Liaudies Kova
Bulgarijos liaudis vis daugiau įsitrau

kia į kovą prieš karaliaus Boriso išdavi
kišką valdžią, kuri tarnauja Hitleriui ir 
Mussoliniui. Bulgarijos fašistinė valdžia 
.daug areštavo žmonių, kuriuos visus kal
tina esant, “komunistaiš”, bet liaudies 
kovos vis daugiau plečiasi.

Taip didelis Bulgarijoj žmonių prita
rimas Sovietų Sąjungai, kad karalius Bo
risas nedrįsta paskelbti jai karą, nors jis 
jau seniai paskelbė Amerikai karą.

Didvyriška Volgos Flotilė
Korespondentė Janet Weaver aprašo 

didvyriškos Sovietų Sąjungos flotilės 
veiklą ant Volgos, kurios drąsai ir veik
lai dėka Stalipgradas galėjo atlaikyti 
žiauriausius priešo puolimus.

Stalingrado gynėjai buvo prispausti 
prie galingos Volgos. Vyriausias susisie
kimo kelias, pristatymas padrūtinimų, 
amunicijos ir maisto buvo Volgos upė. 
Hitlerio lėktuvai dieną ir naktį puolė 
Sovietų komunikacijas, bet Raudonoji 

Armija sugebėjo palaikyti susisiekimą 
su kita Volgos puse pagelba pontoninių 
tiltų ir vyriausiai laivų ir laivelių buvo 
aprūpinta.

Laivus ir laivelius apsaugojo drąsūs ir 
kovingi Sovietų Volgos flotilės jūreiviai

—— 
Ginkluotas? Neutralitetas
Pirm Hitleris ir jo raz- 

baininkų šaika padarė už
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos, tai tarpe Sovietų Są
jungos ir nacių Vokietijos 
buvo ginkluotė neutraliteto 
padėtis. Abi pusės žinojo, 
kad karas neišvengiamas. 
Hitleris nedrįso užpulti 
Anglijos, kuomet jo užnu
garyje stovėjo Raudonoji 
Armija.

Dabar panaši padėtis yra 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
samurajų Japonijos. Kol 
kas jų tarpe karo nėra, bet 
abi pusės laiko Viena prieš 
kitą galingas armijas. Ja
ponija tą darydama gelbsti 
Hitleriui, nes SSSR turi 
prieš ją laikyti armiją, o 
SSSR tuo gelbsti Anglijai 
ir Amerikai.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Aye. Newark, N. J. 

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

RANKA DRiEBA
Drauge gydytojau, jūs

Atsakymas.
Jūsų vyrui yra kokis ner- 

man pirmiau davėte patari- vų vietinis erzinimas. Gali
J _ S • “ 1 11 - ‘ t -» <•» • “( ’J 1 . • • 1būti centrinis — galvos 

smagenų kokioj vietelė j. Ga
li būti ir nugarkaulio sma- 
genyse koks vietinis trūku
mas. O vėl gali būti, kad 
rankinio nervo šakelė pa
žeista; ir priklausomai jai 
raumuo arba raumenų gru
pė eina menkyn. Gali tai 
būti ir pasėka persunkaus 
nuolatinio darbo ta dešine 

Jisai taip sveikas, ir ant ranka, ypač atsižvelgiant į 
vidurių ir ant viso. Niekad 

dirba 
jam

mą, tai man daug pagelbė
jo. Tai aš dabar klausiu dėl 
savo vyro.

Jam dešinė ranka dreba 
jau 10 metų. Pirma visai 
mažai drebėjo, dabar — la
bai. Bet jisai gali dirbti, 
neskauda. Tik mažo daik
to suimt negali: neturi pir
štai gana drūtumo.

Kanados Tankai Sovietams
Kanados vyriausybė sako, 

tos šalies karo gamyba pa
darė milžinišką progresą. 
Kanados armija yra Angli-

Reikalas Gimdo Didvyrius
Sunki Sovietų Sąjungos 

kova prieš barbariškus fa
šistus pagimdė milionus 
didvyrių karo fronte ir už
frontėj. Su^marino koman- 
dierius Gadajevas išsidirbo 
visą eilę naujų kovos bū
dų, kurių jis negavo pro
gos išmokti nei karo laivy- 
no akademijoj, kurią lankė 
17-ka metų atgal, nei laike

vyro amžių: gal vystosi ar
terijų sklerozas ir kyla 
kraujo slėgimas. Visa tai 
tikrai nustatyti ir pripažin
ti tegalima ten pat ant vie
tos gydytojui ištyrinėjus.

Patarti šis tas bendrai 
galima, ir tai galės jam iš
eiti ant gero. Tegul sten
giasi mažiau veikti ir ma
žiau vargintis su ta dešine

Jam suėjo 55 metai am- ranka. Persunkios aktingos 
žiaus, turi 5 pėdas ir 6 co- pastangos jojo apystovose ir 
liūs ūgio, sunkumo 140 sva- amžiuj nėra gerai. Užtat 
rų. Tai tariu' širdingai dė- pasyviai veikti tų raumenų 
kui., Mes esame “Laisvės” |grupę būtų^ naudinga. Tai

šalčio nepagauna, 
sunkų darbą. Valgis 
nieko nekenkia.

Vietiniai gydytojai 
sakė, kad tik nervai 
dę, — kiti — kad gysla pa
džiovus nuo peties. Gali ma
tyti, kaip gyslos kruta. Kai, 
miega, nedreba visai.

vieni 
suge-

kui., Mes esame 
skaitytojai, tai lauksime per
“Laisvę.”

“Dunkerque,” Francijos vienas didžiųjų karo laivų, tapo sueksplioduotas Toulo- 
no uoste, kai vokiečiai pasimojo tuos laivus pasiimti. Visvien, sakoma, apie 20 
laivų, ten buvusių, teko vokiečiams.

ir galinga jų kanuolių ugnis. Jie ne vien 
naikino priešo lėktuvus, bet dažnai pri
plaukdavo arti ir galinga karo laivų ug
nimi naikino Hitlerio tankus, kanuoles 
ir nacius.

Dabar Volgos upė užšalo ir Volgos

A. ' į ■■‘-i h

I

flotilė pasitrauks į pietus, kur ji užgydys 
savo žaizdas ir pasiruoš būsimiems veik
smams. Kada laivai negali veikti, tai 
daug Volgos flotilės jūreivių įsijungė į 
Stalingrado gyhėjų eiles ir sausžemyj 
vedą kovą. _

. yra, masažuoti, braukyti 
raumenis, ypač jei kas kitas 
jam taip darytų regulingai. 
Ultra - violetinė šviesa, dia- 
termija, elektrinis masaža- 

^xvimas — vis tai naudingos 
fizinio gydymo priemonės.

Patartina jam taipgi vi
taminų preparatų vartoti. 
Kaip ir bendrai visiems, 
taip ypač ir jam bus daug 
naudos iš vitamino B miši
nio. Tegul parsineša vitamin 
B Complex, kapsulių arba 
piliulių ir tegul su maistu 
ima bent po 3 tris kartus 
per dieną, .tai po 9 kas die
ną, kad ir visą gyvenimą. 
Daug ką atitaisys ir sutvar
kys visame organizme.

Ir kitokių vitaminų būtų 
ne pro šalį: vitaminų Ą ir 
D, vitamino E. Galima bū
tų imti visų svarbiųjų vi
taminų kapsules ir tą mi
nėtą vitamino B mišinį, Gal 
ir po truputį skydinės liau
kos.
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Kai Mes Laimėsime Pergalę, 
Kas Bus Tuomet?

Vėliausioji Browderio knyga — “Pergalėir Po Jos”; “Jungtinėms Valstijoms ir ki
toms tautoms nėra kitokios išeities, kaip tik pergalė arba mirtis,” rašo Amerikos 
komunistų vadas; Svarbi ir laiku išleistaknyga.

Iki Amerika įstojo į šį karą, tai 
“amerikiečiai, kaipo tauta, gyveno sva
jonių pasaulyj; mes nepažinome tikrojo 
pasaulio,” nurodo Earl Browderis savo 
naujojoj knygoj — Pergalė ir Po Jos. 
“Amerikos komunistai, imant relatyviai, 
nedidelė mažumos partija, bet komuniz
mas ir jo santykiai su bėgamaisiais visuo
meniškaisiais klausimais vaidina spren
džiamą vaidmenį vienu ar kitu keliu, vi
suomeniškoje nuomonėje ir diskusuoja- 
maisiais klausimais,” rašo knygos auto
rius. Šis karas nėra vedamas “už ar 
prieš” komunizmą. Tik Hitlerio propa
gandos tikslas šitaip klausimą statyti, 
kad tuo būdu jis galėtų pasėti maišatės 
savo priešuose. Jei Hitleris ir jo Ašis 
karą laimės, “tai bus sunaikintas ne ko
munizmas, bet visų tautų teisė spręsti 
savo likimą, įskaitant ir Jungtines Vals
tijas, — tuomet bus tas, kad visa civili
zacija žlugs P

Šitaip įžanginiame žodyj Browderis 
pabrėžia. Jis pataria skaitytojui, nepai
sant, kas jis yra, darbininkas ar far- 
merys, intelektualas ar juoddarbis, tur
čius ar vargdienis, susipažinti su tuo, 
ką komunistai sako ir rašo, nes gyvena
me laikotarpį, kuriame mūsų tautos ir 
viso pasaulio likimas yra svarstyklėse. 
Todėl tenka vienam kitą giliau pažinti, 
susiprasti, susivienyti vienam didžiajam 
tikslui — pergalei laimėti ir pasaulyj 
taiką palaikyti.

Mr. Browderis yra realistas. Be to, 
niekas šiandie neginčys, jog Browderis 
yra Amerikos komunistų vadas, išreiš- 
kiąs jųjų pažiūras visais svarbiaisiais 
politikos klausimais. Daugiau: Browde
rio žodis yra svarus ir Lotynų Ameri
koje ir net Chinijoje, kur jis yra veikęs 
ir kurios padėtį gerai žino.

Todėl klausimai, kuriuos autorius mi
nėtoje knygoje riša, ir kuriems duoda 
atsakymus (iš komunistinio akiregio) 
yra įdomūs ir daugeliui žinoti—žinotini 
ne tik komunistinio judėjimo draugams, 
bet ir jo oponentams, demokratams, re- 
publikonams, ir, jei dar kur koks randa
si, —socijalistams.

Knyga dalinasi į penkis skyrius:
1. Dabartinio karo pobūdis.
2. Tautos Vienybė.
3. Jungtinės Tautos.
4. Ūkis karo metu.
5. Pergalė ir po jos.
Kiekvienas skyrius padalintas į sub- 

skyrius.
Browderio rašymo stilius lengvas, kal

ba “paprasta,” nesunki suprasti, kad ir 
neperdidelio prasilavinimo asmeniui.

Apibūdindamas šį karą autorius žy
mi: “Mes negalime šio karo laimėti, jei 
neapginkluosime ir nesuvienysime visą 
žmonitĮ (tautų), kad jie kovotų, už savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Šis karo po
būdis nėra kas tokio, kuris ateis kaipo 
pergalės pasėka, bet atžagariai', pergalė 
ateis kaipo šito karo vedimo pasėka” 
(p. 46).

Ankstybai pergalei laimėti reikalin
ga tautos vienybė; glaudus mūsų krašto 
ryšys su Tarybų Sąjunga, Didžiąja Bri
tanija, Chinija ir visomis kitomis Jung
tinėmis Tautomis; gauti daugiau talki
ninkų Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Lo
tynų Amerikoje; visa Jungtinių Valsti
jų pramonė ir žemės ūkis privalo būti 
užkinkytas tam pačiam reikalui. Jei mes 
to nepadarysime, “mes būsime kaipo 
tauta sunaikinta ir kaipo žmonės — pa
vergti” (p. 43).

Browderis iškelia aikštėn vieną suo
kalbį, kuris mūsų kasdieninėje spaudoje 
buvo ignoruotas, bet kuris turi didelės 
reikšmės, — suokalbį, padarytą Hitlerio 
pasiuntinių Amerikon su tūlais ameri
kiečiais penktakolonistais. Tai buvo 
1937 metais. Tame suokalbyj buvo nu
statyta, kaip skleisti fašistinę propagan

dą Amerikoje, kaip tiesti pagrindus 
penktakolonistų darbams. Tame suokal
byj dalyvavę septyni žymūs amerikie
čiai ir du nacių konsulai—baronai Kil- 
lingeris ir Tippleskirch.

Nacių agentai mokė amerikiečius, de
mokratijos priešus, kaip dirbti Ameriko
je nacių darbą, kaip diskredituoti demo
kratines įstaigas, kaip pakirsti jomis pa
sitikėjimą, kaip čia pravesti tą, ką na
ciai pravedė Vokietijoje 1933 metais. Ir 
autorius padaro išvadą: “Dieso komite
tas ir jo darbai yra žymėtiniausias Hit
lerio penktosios kolonos Jungtinėse Val
stijose pasiekimas” (p. 56).

EARL BROWDER

Autorius paaukoja tam tikrą knygos 
dalį dėstymui komunistų nusistatymo 
linkui karo. Pakartodamas, Mr. Brow
deris pabrėžia, jog komunistai, t. y., Ko
munistų Partija, net savo galutinųjų 
siekimų, t. y., socijalizmo, šiandien ne
stato prieš visuomenę, — už socijaliz- 
mą dabar ne laikas agituoti, kai visai 
tautai grūmoja mirtinas pavojus. Ko
munistai, jis nurodo,. nūnai viską pa
švenčia vienam ir tam pačiam dalykui: 
karui laimėti.

Lukštena Mr. Browderis ir kitus klau
simus, kuriuos tūli dar vis bando komu
nistams primesdinėti, būtent: jų požiūrį 
linkui Tarybų Sąjungos ir Vokietijos su
tarties, jų santykius su prezidentu Roo- 
seveltu, su jo administracija.

Tiems, kurie dar vis labai bijosi ko
munistinės šmėklos, Browderis šitaip 
sako: “Mes pareiškiame formaty užtik
rinimą, kurį remiame savo darbais, kad 
mes nepiršime jokių, socijalistinių Jung
tinėms Valstijoms siūlymų,—nei jokioje 
formoje, kas galėtų sudrumsti tautinę 
vienybę. Visiems tiems, kuriuos ‘komu
nizmo šmėkla’ dar vis medžioja, mes siū
lome pačios Komunistų Partijos patar
navimą tai šmėklai pašalinti” (p. 113).

Aišku, nereikia suprasti, būk Komu
nistų Partija išsižada socijalizmo vi
siems laikams. Ne! Tąjį klausimą ji pa
deda pokariniam laikotarpiui, kai prie
šas bus sumuštas, kai taika bus įvykin
ta, kai mūsų kraštui nepriklausomybė 
bus užtikrinta.

Karo metu, tautai pavojaus metu, Mr. 
Browderis mano, gali ir privalo, petys 
petin dirbti išvien ir kapitalistas ir dar
bininkas, ir komunistas, ir demokratas, 
ir republikonas — kiekvienas pilietis, 
kiekvienas mūsų krašto gyventojas, 
kiekvienas asmuo, kiekvienas • Amerikos 
patrijotas, kiekvienas fašizmo neapken
tė j as, kiekvienas fašistinės ašies priešas. 
Jiems tenka kovoti ne tik prieš išlaukinį 
priešą, bet ir prieš vidujinį,—išlaukinio 
talkininką. Tokia tai yra tautinė vie
nybė.

Kiek tai liečia Jungtines Tautas — 

tarp jų privalo žydėti susipratimas, aiš
kumas ir tikroji vienybė. Be to neturė-. 
sime Jungtinių Tautų ir nepasieksime 
pergalės.

“Didžiausias Ašies ginklas,” rašo 
Browderis, “svarbesnis negu jos oro jėga, 
buvo ir dar vis tebėra išnaudojimas ne
susipratimų, nepasitikėjimo ir baimės 
link Tarybų Sąjungos, — baimės, pasi
reiškiančios Didžiojoj Britanijoj ir Jun
gtinėse Valstijose. Be to ginklo Hitleris 
visųpirmiausiai niekad, nebūtų galėjęs 
pasigrobti valstybės galios. Be to ginklo 
Japonija nebūtų galėjusi sulaikyti Jung
tinių Valstijų nuo apsiginklavimo 
(could ot have immobilized), iki ji pati 
pasiruošė ir pasirinko sau tinkamą pro
gą kirsti mums smūgį. Be to ginklo Ašis 
niekad, nebūtų galėjusi Ispanijos respub
liką sunaikinti. Be to ginklo Hitleris ne
būty galėjęs Muniche nugalėti Čechoslo- 
vakiją. Be to ginklo nebūty tęsęsis ‘ne
tikras karas,’ padėjęs Hitleriui pasigro
bti vieną po kitos šalį. Be to ginklo Hit
leris niekad nebūtų drįsęs prasiveržti iš 
Centralinės ir Vakarų Europos ir užpul
ti Tarybų Sąjungą. Rudolfo Hesso eks
kursija lėktuvri, į Škotiją nebuvo nei kiek 
fantastiškesnė, kaip tas viskas, kas atsi
tiko pirmiait jos, atnešęs pasaulinį cha
osą.

“Hesso misija į Angliją, buvo niekas 
daugiau, kaip barono von Killingerio 
misijos į Jungtines Valstijas tęsinys” 
(p. 151-152).

Jungtinės Tautos privalo susirasti 
bendrą nusistatymą (policy — kaip sun
ku tam geram angliškam žodžiui surasti 
lietuviškas pavadinimas), kuris, i auto
riaus nuomone, būtų nei “pro-socijalis- 
tinis,” neigi “pro-kapitalistinis,” nei 
“krikščioniškas” neigi “anti-krikščioniš- 
kas.” Jungtines Tautas sudaro valsty
bės ir žmonės, kurie palaiko dviejų tipų 
visuomenines sistemas, kuriuose yra 
krikščionių ir nekrikščionių, kitokių tiky
bų žmonių. Dėlto kiti kitus privalo lygiai 
respektuot ir kiti kitiems nekaišioti savo 
visuomeninių sistemų ir savo tikybiškų 
įsitikinimų.

Kokį gi siūlymą, kokį planą autorius 
patiekia nuo komunistų pokariniam pa
saulio sutvarkymui? Daugelio nuosta
bai,—nei jokio! Browderis atvirai pasi
sako: “Neturiu jokio pokariniam pasau
liui plano” (p. 250).

Vieną jis teigia: kai fašistinė Ašis 
bus sulaužyta, tai visos iki’ šiol buvusios 
prislėgtos tautos turės progos atsikelti, 
apsispręsti ir savo energiją, savo genija- 
liškumą, iki tol suvaržytą, paneigtą pa
leisti darban sau ir visos žmonijos nau
dai.

Daugelis tautų, kuriose politikoje do
minuojanti mintis buvo socijalizmas, 
bus laisvos jam gyveniman įkūnyti. 
“Galimas daiktas, kad tuojau po karo 
pasaulis pagamins bent vieną, socijalis- 
tinę respubliką greta Tarybinių 
Socijalistinių, Respublikų, Sąjungos, 
dabar gyvuojančios” (p. 251). Pasaulis 
pilnas staigmenų, Istorinis plėtojimasis 
neina pagal iš anksto nustatytą planą, 
nes jei viskas eitų griežtai pagal planą, 
tai nebūtų istorijos. Komunistai, nurodo 
autorius, visuomet planuoja pasitikti 
naujus įvykius ir komunistų teorija 
“nėra dogma neigi griežta doktrina; ji 
yra vadovas veiksmui realiame pasau
lyj” (p. 252).

Browderis nesutinka- su tais pesimis
tais ir defytistais, kurie skelbia, būk po 
karo Jungtinėse Valstijose įsigalės eko
nominis krizis,—nedarbas, sunkumai, 
trūkumai. Tokiems Pergalė ir Po Jos 
autorius šitaip atsako: “Jeigu mes gali
me pasigaminti tiek daug karo laivų, 
tankų, lėktuviĮ ir visokios karinės me
džiagos karo metu, tai nėra jokios rim
tos priežasties, kodėl mes1 negalėsime 
žmonių reikalavimų patenkinimui paga
minti lygaus skaičiaus dalykų, kai karas 
pasibaigs” (p. 254).

Karui prasidėjus, daug visokios poli
tinės krypties žmonių ėmėsi rašyti kny
gas apie karą ir tai, kas bus po jo. Bet 
skaitytojas, kuris nebus perskaitęs šitos 
Prowderio knygos, nusiskriaus, nors jis

Mums Reikia Vienybes 
ir Tiesos

Duokš ranką, drauge mielas, 
Žygiuosime kartu, 
Lai mūs vieningos sielos, 
Susipina ratu.

Mes kelią lygų—tiesų, 
Išskirsim ir nakčia, 
Nebosim melų priešu, 
Ką nor pakenkt mums čia.

Jie stengiasi sugriauti
Vienybę tarp žmonių,
Už tai medalį gauti,
Nuo Hitlerio bernų.

Jie skelbia, kad lietuvį 
Nukaldė jie naują, 
Pagerino jam būvį,— 
Ta dvokiančioji gauja.

Taip tyčiotis gali tik niekšai, 
Iš krauju aplaistyto krašto.
Visi melai gudriai ir viešai, 
Išplaukia iš “Naujienų” rašto.

Šalin iš mūsų tarpo!
Toki melai niekingi, 
Dirbkit naudingą darbą. 
Ir būkite teisingi.

Tik tiesa ir vienybė
Žmonijai naudą teikia, 
Vienybė yr’ galybė— ,
To mums labiausia reikia.

Tad duokš ranką, drauguži, 
Žygiuosime kartu.
Nors priešai dar įtūžę, 
Bet tuoj jiems bus kartu.

Montreal, Canada. Tyla.

ATGIMIMAS
Revoliucijoje Spalių 
pasisėmus valiai galios, 
Lietuva— 
Tarybų žemė— 
antrą kartą šiandie gema. 
Spalis neša šviesų rytą, 
kovos pergale dažytą,— 
jo šviesos 
ugninis takas 
mūsų žemės gyslom teka.
Po tamsių naktų vergijos 
mūsų laisvė vėl atgijo, 
ir jos želmenys 
j šviesą 
pumpuruotas galvas tiesia. 
Pumpurai žiedais pražįsta* 
gyvastis jėgas išvysto, 
ir tos jėgos 
susibūrę 
darbo vaisiais laimę kuria. 
Pro Tarybų langą platų 
visą žemę akys mato. 
Tolumoj 
už mūsų šienų— 
kruvinų mūšių arenos. 
Ten kanuolių kanonada 
sėja ašaras ir badą, 
t€ij gražiausios 
žemės vietos 
nekaltu krauju aplietos. 
Tiktai Spaly prasidėjęs 
ugnimi įkaitęs vėjas 
nuo čiohai/ 
lig žemės galo 
atgimimo kelią valo.

V. N. Montvila.
■ ■-< • 4

Girardville, Pa.
Už Ginklų!

Sukilkit, bulgarai, 
Graikai ir ungarai—

Už ginklų Balkanai visi!
Ir jūs dar nežuvę,
Lenkai ir lietuviai—

Už ginklų, o būsit liuosi!
Kovon, skandinavai,
Estai, latviai, slavai—

Už laisvę mirtis nebaisi!
Į kovą Ukrainai,
Pirmyn partizanai—

Už ginklų, seni ir jauni!
Kur kūjis; priekalas,
Ten bus taikos stalas-—

Jūs grįšit laisvę nešini!
Drąsyn, australiečiai,
Anglai, kanadiečiai—

Lai • kyla pergalės dvasia!
Sovietų narsūnai,
Amerikos sūnai—

Į kovą, žmonija visa!
Kovon vyr’s į vyrą,
Su daina ir lyra—

Šautuvai jums toną paduos!
Tik priešą nudėjus
Ir karą laimėjus—

Taika žmonijai laisvę duos!
Ir visi kaip vienas,
O švinas ir plienas—

Naujos dvasios himną užgiedos!
Dėde Vincas.

Ann Hardingiūtė Los 
Ambasadorienes

Rolę
Žinomoji filmų žvaigždė, Ann Hardin

giūtė, vaidins filmoje Mission to Mos
cow — filmoje, kurią gamina Warner 
Brothers studijos. Paminėtoji filmą yra 
daroma pagal buvusio Amerikos amba
sadoriaus Tarybų Sąjungoj, Joseph E. 
Davieso, tuo pavadinimu knygą.

Ši filmą žada būti pati įdomiausia,— 
(Tąsa ant 4-to puslapio)

būtų perskaitęs daug kitų knygų tomis 
temomis.

Buvo pastebėta spaudoje, kad Perga
lė ir Po Jos žada būti viena iš populia-
riškiausių bėgamaisiais klausimais kny
gų: jos parduota jau arti 100,000 egz. 
Knygos kaina—50c.

Atsiprašome
“Laisvės” Redakcija, gavom 

nuo d. J. Salatkos labai rūstų . 
laišką, smarkiai išbarantį mus, ' 
kam jo pavardė iškraipyta su
rašė pąsveikintojų Sovietų Są
jungos. Ten jo ir jo draugės 
pavardės padėta “Lalakta. ir 
Lalatkienė.”

Nors už tą paklaidą drau
gus nuoširdžiai atsiprašome, 
bet tai ne mūsų kaltė. Mes ne
matėme tos b lankos/, ant ku
rios jūs pasirašėte. Mums var
dus’ prisiuntė mūsų korespon
dentas, surašęs ant popieros. 
O taip pasitaikė, kad jokiu bQ- 
du nepajėgėme koresponden
to didžiosios raidės “S”, atskir
ti nuo raidės “L”. Todėl vei
kiausia panaši klaida įvyko ir 
su keliomis kitomis pavardė
mis. Pavyzdžiui, mums neaiš
ku, kuri pavardė teisinga: La- 
balaukis ar Sabalaukis, Lyma- 
nas ar Symanas, Lakonis ar • 
Sakonis.

Mes juk negalime pažinti 
visus žmones ir atminti visų 
pavardes. Mes bandome spręs
ti pagal raštą, kokį gauname. 
Ir kai korespondentai aiškiai 
pavardžių neparašo, įvyksta 
tokios labai nemalonios klai
dos.

štai kodėl mes nuolatos ra
giname mūsų korespondentus 
ir bendradarbius žmonių, var
dus ir pavardes, taipgi miestų 
ir gatvių pavadinimus aiškiai 
parašyti. Parašius reikia dar 
pačiam perskaityti ir pažiūrė
ti, ar viskas aiškiai, supranta
mai parašyta.

“Laisves” Redakcija.

Binghamton, N. Y.
Klaidos Pataisymas

Priešfašistirtiams kovotojams 
aukose praleistas vardas M. 
Liužinienės, kuri aukavo vieną 
dolerį.

Ačiū už auką, ir atsiprašau 
drg. M. Liužinienės.

H: Žukienc.

Praeitą penktadienį prie
temoje Amerikos or
laiviai numetė 100 tūk-

(VICTORY and AFTER, by Earl stančių svarų bombų į Ne- 
Browder. International Publishers, New apolį, uosto didmiestį pie-
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Kaip Buvo Sumušti Naciai 
Ties Maskva

Rašo D. M. Šolomskas 11 — 28 — 42 --------- 12

BOSTONO IR APYLINKES 
ŽINIOS

r v.
uutaai J,

% (Pabaiga) .
‘Raudonoji Armija savo ofensyvą vedė 

pirmyn. Kiekvienas miestas, miestelis ir 
sodžius išlaisvintas iš po budeliškų vo
kiečių jungo yra didelis atsiekimas. Bet 
’Raudonosios Armijos pirmyn eiga yra 
surišta su žiauriais mūšiais. Priešas ant 
žūt-būt nori išlaikyti kiekvieną pėdą 
mūsų pavergtos žemės. Bet parinktosios 
Hitlerio armijos divizijos jau yra sumuš
tos ir išnaikintos. Maskvai pavojus iš 
Hitlerio ordų jau praėjo. Vienok frontas 
dar yra ilgas, kovos eina už Leningradą, 
Kalininą, pietuose; visur Raudonoji Ar
mija turi iniciatyvą savo rankose... Visi 
tie faktai rodo, kad 1942 metai turės bū
ti metai išnaikinimui barbariško hitleri- 
zmo.

PERŽVALGA 1941 METŲ KARO
— Vokietijos fašistai, būdami tvirtai 

ginkluoti ir puldami iš pasalų, siekė pra
simušti prie Leningrado, Maskvos, Ros
tovo, apsupti Raudonosios Armijos jė
gas, jas sunaikinti ir užimti mūsų šalies 
strateginius ir politinius centrus, —ra
šė Sovietų generolas M. Goloktionovas. 
— Siekiant to, Hitlerio komanda buvo 
padalinus mechanizuotas jėgas į grupės 
ir aprūpinus jas orlaivais...

Priešo lėktuvai, tankai, šarvuoti auto
mobiliai, traktorių velkamos kanuolės, 
motoriniai dviračiai su kulkasvaidžiais, 
pėstininkai automobilių sunkvežimiuose 
—tokia yra greito veikimo mechanizuota 
armija, kuri veržėsi prie Volgos, Uralo 
ir Kaukazo kalnų.

MASKVA BUVO VYRIAUSIAS 
TIKSLAS

Įfagal. vokiečių planą, jų centralinė 
grupė- turėjo atlikti gilų įsiveržimą iki 
pat Maskvos. Šios grupės svarbiausiais 
tikslais buvo: Minskas, Smolenskas ir 
Maskva. Pasekmėj jų slapto užpuolimo, 
jie pirmą tikslą — Minską pasiekė stai
giai, bet ant Berezinos upės jau buvo su
laikyti. Pabaigoj vieno mėnesio karo fa
šistų mechanizuotos jėgos pasiekė Smo- • 
lėnską, bet ten jos buvo sulaikytos išti
są mėnesį žiaurioj kovoj. Smolensko mū
šiai ėjo ant 250 mylių ilgio ir 150 gylio... 
Raudonoji Armija ten uždavė priešui 
skaudų smūgį. Taip, kad po Smolensko 
mūšių vokiečių jėgos išsisėmė, frontas 
apsistojo ir jis ant vietos išbuvo iki 
spalių mėnesio.

1941 metais, rugpjūtyj, Hitlerio ko
manda padarė vieną iš didžiulių klaidų 
manydama, kad ji jau sunaikino Raudo
nąją Armiją. Nors Hitlerio planas neiš
degė, jis matė, kad visur suvėlavo, kad 
frontas įgauna nepaslankumo padėtį, 
bet vokiečių komanda vis viltį dėjo ant 
“žaibo karo.”

Rugsėjo mėnesį vokiečiai buvo sulai
kyti ir atmesti centraliniame fronte, bet 
jie pirmyn ėjo pietų fronte. Raudonoji 
.Armija naikino nacių mechanizuotas jė
gas, bet fašistai vis ėjo pagal “žai
bo karo” planus. Jie vis dėjo viltį ant 
mechanizuotų jėgų, o jų artilerija ir pės- 
tija sudarė tik antros bangos jėgas, ma
žiau išlavintas ir sunkiam karui nepri
rengtas... Ir kaip tik jų mechanizuotos 
jėgos likosi sulaikyto^, tai kitos armijos 
dalys pasirodė neparuoštos moderniš
kam karui... Vokiečių pėstininkai visai 
nebuvo paruošti patys išlaikyti mūšius, 
jie buvo pripratinti sekti paskui tankų ir 

* ‘orlaivių naikinančias jėgas sunkveži- 
> miuose.

SOVIETŲ ARTILERIJA GERESNĖ
Daugiau negu aišku, kad Sovietų ar-< 

tilerija ne tik geresnė už vokiečių, bet 
tai geriausia artilerija pasaulyje. Fašis
tų komandieriai manė, kad jų tankai ir 
smigikai bombininkai pavaduoja jų ar
tileriją. Ir tame jų buvo apsirikimas.

Kaip karas ilgiau užsitęsia, taip Vo
kietijos fašistų klika mažiau turi vilčių 
laimėjimui. Jų mechanizuotos jėgos nai
kinamos ir jos sunkiai atsteigiamos.... 
SoVietų Sąjunga pasitraukus į gilias ap
sigynimo pozicijas ne tik atmuša priešo 
atakas, bet pereina į. kontr-ofensyvą nai
kinimui jo, o Hitlerio armija tokiam ka
rui nebuvo paruošta. Apsigynimo kare 
sunkumas gula jau ne ant lėktuvų, tan- 

į kų, bet ant artilerijos ir pėstininkų....
Įlindę vokiečiai fašistai giliąį į Sovietų 

— Sąjungą^ tuo pat kartu jie begaliniai iš

tiesė savo komunikacijos linijas, kurias 
Sovietų partizanai puola nuo Vokietijos 
sienos iki pat fronto užnugario. Partiza
nų kovei dažnai suvėlina fašistams reik
menų pristatymą ir veda juos prie mū
šių pralaimėjimo.

HITLERININKŲ APSIRIKIMAS
Vokiečių komanda buvo išskaitliavusi 

karą laimėti mechanizuotomis jėgomis ir 
su mažais nuostoliais. Bet jie labai apsi
riko. Raudon. Armija besitraukiant kas 
menesis naikino iki miliono vokiečių. 

. Ginklų srityj fašistai panešė taip pat 
baisių nuostolių, virš 15,000 tankų, 13,- 
000 lėktuvų, 19,000 kanuolių ir tai nuo
stoliai tik penkių mėnesių karo. Reikės 
daug laiko mašinų pataisymui, naujų 
pastatymui. Bet vis vien tie baisūs nuo
stoliai nesulaikė‘Vokietijos fašistus nuo 
generalio ofensyvo prieš Maskvą spa
lių ir lapkričio mėnesiais. Ir to pasek
mėj Hitleris negalėjo paimti nei Mas
kvos, nei Leningrado ir išlaikyti savo na
guose Rostovą ant Dono.

RAUDONOJI ARMIJA STIPRĖJA
Lapkričio 16 dieną Hitleris pradėjo 

antrą ofensyvą prieš Maskvą. Sovietų 
komanda su briliantiška karo strategi
jos taktika užėmė pozicijas naikinimui 
priešo jėgų, o kada priešą nuvargino, 
tai tada kirto jam smūgį ir perėjo į 
ofensyvą.

Raudonoji Armija ilgai vedė apsigy
nimo mūšius, kad kuo daugiau išnaiki
nus priešo jėgų ir pavarginus jį. Tuo 
pat kartu Raudonoji Armija nuolatos 
stiprėjo gaudama naujų ginklų iš Sovie
tų fabrikų ir naujų jėgų iš rezervistų. 
Ir štai Raudonoji Armija pereina į gene- 
ralį užpuolimą, sumuša Hitlerio mecha
nizuotas jėgas ir varo jas atgal. Hitlerio 
komanda, vieton Maskvos, gauna genera- 
lį pasitraukimą ir jėgų naikinimą.

Jeigu mes paanalizuosime Vokietijos 
fašistų klaidas, tai matysime politikes, 
ekonomines, militarines, strategines, 
operacines ir kitas.

Sovietų vyriausybė ir Raudonosios Ar
mijos komanda mokėjo ir mokės pasi
naudoti visomis fašistų klaidomis, kad 
greičiau juos sumušus ir pasaulį išgel
bėjus nuo tos nuolatinės nelaimės —bar
barų grūmojimo.

Vokietijos fašistai yra išsipūtę, jie 
nesiskaito su jokiomis kitomis tautomis, 
su žmonių reikalais, su gabumais ir tin
kamumais. Jie yra apsvaigę pasiutusia 
fašistų teorija, kad jie yra “geresni” už 
kitus, kad niekas prieš juos negali atsi
laikyti ir tas galų gale padės juos su
naikinti, kaip žmonijos nelaimę.

Bostoniečiai Pradėjo Gražų '
Darbą

Gruodžio 1 dieną susirinko 
dvylikos draugų būrelis ir, pla
čiai pasikalbėjus, nutarė nu
samdyti krautuvę ant Broad
way, padaryti atsišaukimo 
laiškus ir išsiuntinėti visoms 
apylinkės draugijoms, parapi- 
jomš, kad aukotų drabužius 
dėl Sovietų Sąjungos. Laiškai 
bus siunčiama, neatsižvelgiant 
į tautas ar tikėjimus. Vėliau 
maiioma suorganizuoti, rinkė
jus ir padaryti taip vadinamą 
“tag day.” Reiškia, eisime per 
stubas ir rinksim ką kas duos: 
drabužius, avalynes ir aukas 
pinigais.

Visi ruoškitės ir būkite pa
sirengę šiam dideliam darbui. 
Vieni pakaitomis turėsime 
stovėti krautuvėj ir priiminėti 
aukotus drabužius, kiti rūšiuo
sime į dėžes ir siusime Sovie
tų kovojančiai laudžiai, o tre
ti eisime per stubas ir kviesi
me geros valios žmones auko
ti. Darbas didelis, bet garbin
gas. Kiekvienas turime, su
kaupti visas savo jėgas ir dirb
ti iškėlus galvas aukštyn iki 
sunaikinsime - išnaikinsime vi
sus fašistus iki vienam. Kiek
vieno valanda darbo, išgalima 
auka, tai pagalba demokrati
jai, o mirtis fašizmui.

Aukojami drabužiai turi 
būti Išvalyti ir švarūs. Ypatin
gai pageidaujama, kad 
dauginusi gavus vilnonių 
bužių. Betgi bus imami 
ki, biįe švarūs. x

Drabužius priimsime 
kūdikio vystyklų iki senelio 
ausuotos kepurės; avalynes 
taip pat, nuo kūdikio batukų 
iki suaugusių čeverykų. Vis
kas Sovietams reikalinga, nes 
karas visus palietė, žmonės, 
įsivaizduokite, daugiau kaip 
tryliką milijonų Sovietų žmo
nių likosi be pastogės. Jie ken- jas, tai yra, Conn. Kom. Par- 
čia neįtiktai alkį, bet neišpa- tijos organizatorius^Anda. Tai 
sakytą šaltį, be pastogės miš- stebėtinai gabus ^kalbėtojas, 
kuose. Mūsų šventa pareiga Tokio kalbėtojo tai yra ko ir 
jiems pagelbėti. ]

Jau dabar pradėkime per- kalboje 
krutinėti savo namus ir sura
dę daiktus, be kurių galime 
apsieiti, skirkime Sovietams!

kuo 
dra- 
viso-

nuo

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU
I 1943 METŲ

Balsas iŠ Gyvųjų Kapų
Mes visi Maryland© sanato

rijos džiovininkai ligoniai lie
tuviai sveikinam “Laisvės” re
dakcijos narius ir visus “Lais
ves” skaitytojus. Linkime jums 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
1943 metų.

Mes šios įstaigos ligoniai 
lietuviai esame labai dėkingi 
“Laisvės” redakcijai, kad 
“Laisvė” kasdien mus aplankė 
per 1942 metus Veltui. Kaip 
čia daugumas iš mūsų neturi
me giminių, o per ilgą ligos 
laiką jau ir nuo savo geriausių 
draugų likomės amžinai pa
miršti, tai “Laisvė” buvo mū
sų mylimiausias lankytojas, 
kurią mes pasidalindami ma
loniai skaitome. Ir mes būtu
me labai malonūs, kad draugė 
“Laisvė” nepailstų ir kasdien 
mus aplankytų per sekančius 
1943 metus.

Be to, brangūs draugai ir

draugės, “Laisvės” skaitytojai, 
mes turim jums pasipeikti, 
kad mes visai mažai gau
name laiškų nuo savo draugų 
ir pažįstamų. Atrodo, kad jau 
visi mus baigia pamiršti.

Ta nelaiminga džiovos liga 
atskyrė mus nuo viso šviesaus 
pasaulio ir randamės patal
pinti šiuose gyvųjų kapuose. 
Nors jau mes ir esam kandi
datai į šaltus kapus, bet kol 
dar akys žiba, dar vis, rodos, 
norisi ilgiau gyventi ir norisi 
pasveikti. Mes visi šios įstaigos 
ligoniai lietuviai maloniai pra
šome brangių draugų ir drau
gių, “Laisvės” skaitytojų, ap
lankykite mus su laiškeliu, 
nes kiekviena žinutė iš jūsų 
laiškų mums bus labai įdomi 
ir maloni...

Peter Yankus,
State Sanatorium,

Maryland.
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Sir William Beveridge, anglų 
visuomenininkas ir parlamen
to narys, kuris šiomis dienomis 
patiekė parlamentui naują so- 
cijalinio draudimo planą.

Hartford, Conn Binghamton, N. Y

Komunistų

parodyta 
kalbančios

Iš Mūsų Veikimo

Sovietų Sąjungos 25 metų 
gyvavimo paminėjimas įvyko 
lapkričio 27 dieną, Laisvės 
Choro svetainėje. Paminėjimą 
surengė vietinė 
Partija.

Pirmiausia buvo 
trys labai įdomios
filmos. Viena, iš Sovietų ir vo
kiečių karo frontų ir Maskvos 
apgynimo. Antra, tai iš mūsų 
šalies orlaivių industrijos ga
mybos ir mūsų kariuomenės 
manievrų. Trečia, tai pasikal
bėjimas su vyskupu Hewlett 
Johnson.

Po judžių, parodymo, buvo 
perstatytas to vakaro kalbėto-

Iš įvykusio didžiulio paren
gimo lapkričio 21, Endicott, 
N. Y. žmonių buvo 600. Kal
bėjo Sovietų Sąjungos atsto
vas iš New Yorko, Victor Fe- 
dilushine. Pirmininku to vaka
ro buvo Dr. Daniel J. Kelly, iš 
Binghamtono. Sukelta stam
bi auka Sovietų Sąjungos Rau
donajai Armijai medikalei pa- 
gelbai. Viso $1,726.3'1. E. 
Johnson kompanija davė pie
tus ir $100 pinigais. I. B. M. 
kompanija prisiuntė atstovą su 
$500. Rusų vietinė I.W.O. au
kavo $225. Taipgi pavieniai 
žmonės aukavo stambias su
mas. „ . p v., . ............... .

Iš tikrųjų buvo pasisekęs 
bankietas - parengimas. Daly
vavo daug profesionalų, kaip

tai, daktarų, kunigų ir moky
tojų. Didelis kreditas priklau
so Endicott draugams rusams 
ir slavams už šio didelio pa
rengimo pasekmes.

Taipgi vienbalsiai pasisaky
ta už atidarymą “second 
front.”

Daugiau tokių parengimų, 
tai greičiau bus sutriuškinti 
devingalviai fašistiniai žvėrys 
ir išlaisvintos pavergtos tautos, 
sykiu ir mūsų mylima Lietuva, 
mūsų tėvų žemei

Reporteris.

o 
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Maskva, gruod. 10. — 
Naujausi pranešimai rodo, 
jog paskutinėmis dienomis 
Sovietų kariuomenė sunai
kino beveik 7,500 nacių 
Rževo - Veliki j e Lūki sri
tyje. •

Meno Skyriaus Dalis
objektyviai nušviečianti Tarybų Sąjun
gos gyvenimą tuojau prieš karą. Miss 
Harding vaidins ambasadorienę Davies’- 
ienę. Tuo tikslu ponia Davies pavedė ak
torei visą savo aprangą, visus savo kos
tiumus, kuriuos, gyvendama Tarybų Są
jungoj ji dėvėjo.

Kino lankytojai nekantriai laukia, ka
da jie galės pamatyti “Mission to Mos
cow.” Jie mano, jeigu filmą bus tokia 
įdomi ir objektinga, kaip knyga, tai, iš 
tikrųjų, bus kuo -pasididžiuoti. • R.

Redakcijos A įsakymai
W. NASECH’UI. — Paminėtojo tam

stos laikraščio mes negauname ir dėl to 
nematėme jo tų numerių, kuriuos D. ra
šė straipsnius, kaip tamsta sakote.

A. GILMANUI. — Kadangi tuo pa
čiu klausimu (apie Browderio “Pergalė 
ir po Jos”) buvo parašyta platesnė ap
žvalga, kai gavome jūsiškę, tai tą pir
miau ir naudojame. Jūsų rašinį išspaus
dinsime sekamame “Literatūra ir Me
nas” skyriuje. Ačiū už rašinėjimą!

K. ČEREŠKIENEI, Brockton, Mass.— 
Jūsų laišką perdavėme LMS sekretoriui, 
Vincui Bovinui. Jei jis turi tokių dainų 
—prisius jums. Visokiais dėl dainų ir 
teatrališkų veikalų gavimo reikalais vi
suomet reikia kreiptis pas Lietuvių Me
no Sąjungą — 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

Bostono Tragedija

Kartas nuo karto gamta su
ruošia tragedines “puotas,” 
kuriose žūsta keli tūkstančiai «
žmonių. Ypatingai viesulos ir 
žemės 'drebėjimai sunaikina iš
tisus laukus pasėlių, paliekant 
šimtus tūkstančių, badu mirti, 
miestus sulygina su žeme. Pa
vyzdžiui,- kaip čia seniai, So
vietų Sąjungoj, saulė išdegino 
beveik viso krašto javus. To
kių tragedijų buvo šimtai ir 
dar jų bus. Bet Bostono nakti
nio kliubo tragedija, kurią pa
ruošė patsai žmogus, yra vie
na iš baisiausių, kokias istori
ja atmena. Tik įsivaizduoki
me. šiuo žodžius rašant, joje 
jau žuvo 495 žmonės ir su 
kiekviena diena ta skaitlinė ei
na aukštyn. Su kasdien didė
jančia skaitline mirčių, vis 
bjauresnė ir šlykštesnė darosi 
ši tragedija, kad net nesinori 
nei tikėti, jog toki dalykai ga
lėtų dėtis Bostone.

Bostonas yra pasauliui žino
mas, kaipo mokslo centras. 
Harvardo universitetas skaito
mas pirmaeilių, tas pat ir su 
technikos institutu. Gamtos ir 
palaikų muziejai vieni iš ko- 
lektyviskiausių. Bet naktinio 
kliubo tragedija, savo šlykštu
mu, vaizduoja pasaulio scenoj, 
jog Bostonas yra iš labiausia 
atsilikusių ir į nerodybės balą 
nuskendęs miestas, kuriame 
net, rodos, ir baisu būtų pado- 
ram žmogui gyventi. ,

Tiriant tragedijos priežastį, 
pasirodė patsai’ kliubas buvo 
sulipintas iš garadžių ir kito
kių urvų, kur sutelpa daugiau 
kaip tūkstantis žmonių; išėji
mo durys buvo atdaros tik 
vienos, o kitos taip užrakintos, 
jog nei ugniagesiai negalėjo 
įsilaužti; elektra buvo išva
džiota neautorizubtų ir nepa
tyrusių darbininkų; dekorąci

paklausyti. Jis savo trumpoje' 
labai daug svarbių 

dalykų puikiai išaiškino ir įti
kino, kad teisybė yra darbinin
kų klasės pusėje, kurie stoja' 
už Sovietų Sąjungą, tie visi 
yra laisvės ir demokratijos gy
nėjai nuo kanibalų fašistų,i 
taip pat, kaip ir Sovietų Są
jungos žmonės.

Paminėjime būtų buvę daug 
daugiau žmonių (tai yra iš lie
tuvių), jeigu mūsų, vietiniai 
draugai būtų pasirūpinę para
šyti spaudoj apie tokį svarbų 
mitingą. Nesinori daryti užme
timą bent kokiam vienam as
meniui, bet tai yra didelis ap
sileidimas tų draugų ir drau
gių, kurie priklauso prie par
tijos, bet nevalioja tokius da
lykus pranešti visuomenei per 
mūsų spaudą. Ko tik paklausi, 
kodėl nedalyvavai tame mitin
ge, gauni atsakymą, kad visai 
nežinojo, kad toks mitingas' 
yra rengiamas.

šeštadienį, ALDLD 68 kuo
pa rengia šokius su užkan
džiais, Laisvės Choro sve
tainėje. Pelnas bus skiriamas 
dėl gerų tikslų. Taigi, visi pri
valo dalyvauti ir draugus atsi
vesti. Ir atėję ant šokių galė
site atsiimti dabar naują iš-, 
leistą ir jau mum prisiųstą 
knygą “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai.”

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

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

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

Dubysa.

jos nebuvo dizinfektuotos nuo 
gaisro, žodžiu sakant, niekur 
nesilaikyta ir nesiskaityta su į 
jokiais įstatymais. O tą viską 
valdžios pareigūnai leido per 
pirštus — už dolerį!

Vienas iš šlykščiausių tos 
tragedijos aktų, tai tas, kad 
įvykus tragedijai, gelbėtojai ■ 
apiplėšė lavonus. Apiplėšus la-' 
vonų, pinigines, buvo išplėšta 
žmonitj antrašai - požymiai, 
todėl vėliau pasidarė negalima 
juos pažinti ir nustatyti, kur 
jie gyveno, arba kas jie buvo 
per vieni.

“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. x

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. • BROOKLYN, N. Y.

Jaunuth.
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LIETUS LAIKINAI SUTRUKDĖ KARO 
VEIKSMUS ANT ŽEMES TUN1S1 JOJ

Penktaa puslapi*

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 10. — Karo departmento 

pranešimas No. 264:
Šiaurinė Afrika:
Šiame fronte mažai kas teveikė, apart žvalgų, prie

kinėse srityse: veiksmus trukdė lietus, per kurį didelė 
dalis šio ploto pasidarė nepereinama.

Mūsų orlaiviai bombardavo nedidelę priešų eilę pie
tiniame (Tunisijos) sektoriuje.

SOVIETŲ KOVOTOJAI LAIMĖJO KELIOSE 
VIETOSE; TIK VIENAME PUNKTE 
NACIAI PASIVARĖ KIEK PIRMYN

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 11. — Vidunaktinis pranešimas.
Sovietų kariuomenė gruod. 10 d. tebevedė ofensyvus 

Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.
Gruod. 8 d. buvo sunaikinta 29 vokiečių transporto 

orlaiviai, o ne 24, kaip kad pirmiau pranešta.
Gruod. 9 d. rusų oro jėgos įvairiose fronto dalyse su

naikino bei sužalojo 30 priešų tankų, 200 trokų ir auto
mobilių, nutildė 10 baterijų kanuolių ir išblaškė, dalinai 
sunaikinant, batalioną priešu pėstininkų.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė nai
kino apsupamus priešų fortukus.

Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose mūsų kariai 
įsiveržė į priešų apkasus ir pažygiavo pirmyn. Vokie
čiai, mėgindami atgriebt pozicijas, darė kelias kontr-. 
atakas. Mūsų kovotojai atmušė tas kontr-atakas ir nu
šlavė daugiau kaip dvi kuopas vokiečių pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinės jėgos ko
vojo, atremdamos žiaurias priešų kontr-atakas, ir kai 
kuriuose sektoriuose vedė ofensyvius mūšius.

Mūsų kariuomenės dalinys “N” užėmė tūlas aptvirtin- 
tas priešų pozicijas ir sunaikino 300 jų kareivių ir ofi- 
cierių; pagrobė kiekį karinių reikmenų, tame skaičiuje 
penkias kanuoles, 19 kulkąsvaidžių, 13mortirų, aštuonis 

auto-trokus su amunicija, vieną radijo perduotuvą, 
3,000 kanuolinių šovinių ir 35,600 paprastų kulkų.

Kitame sektoriuje beveik pulkas priešų pėstininkų ir 
40 tankų kontr-atakavo mūsų pozicijas. Vakarop visos 
priešų kontr-atakos liko atremtos.

Per tas kautynes buvo išmušta iš veikimo 10 vokiečių 
tankų ir nušluota daugiau kaip dvi kuopos jų pėstinin
kų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomene kai 
kuriuose sektoriuose darė veiklius žygius. Pagal dar 
nepilnus skaitmenis, buvo sunaikinta kokie 400 vokie
čių kareivių ir oficierių per tos dienos mūšius; sudaužy
ta 95-ki priešų aptvirtinti punktai.

Kai kurie mūsų kariuomenės daliniai vedė ofensyvius 
mūšius centralinėje fronto dalyje. Į vakarus nuo Rževo 
mūsų kovotojai supliekė batalioną priešų pėstininkų. 
Vokiečiai prarado apie 350 kareivių ir oficierių, už
muštų; buvo pagrobta daug priešų ginklų ir karinių 
reikmenų.

Kitame sektoriuje priešai, bandydami sulaikyt Sovie
tų kariuomenę nuo žygiavimo pirmyn, metė į kontr
ataką dideles jėgas savo pėstininkų ir 60 tankų. Priešai 
kaštais didelių sau nuostolių pasivarė truputį pirmyn.

Mūsų kariuomenė pavertė niekais visus vokiečių ban
dymus daugiau ką laimėti. Šiose kautynėse vokiečiai 
prarado labai daug karių ir karinių reikmenų. Mūšio 
lauke jie paliko 40 apšlubintų bei išdegintų savo tankų.

Oro kautynėse buvo nušauta žemyn devyni vokiečių 
lėktuvai, o du kiti sunaikinti ugnim iš mūsų priešlėk
tuvinių kanuolių.

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

I V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
796 P. Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 144 
785 A. Kupstas. E. St. Louis. Ill.... 132 
732 A. Navikas, Haverhill
7121 A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120 
700 
627

Easton, Pa.......
Hudson, Mass.

Pittsburgh, Pa.
Montello, Mass.

Mass. 130

627
601

589

S.

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

P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 
V. J. Stankus, 
J. YaskeviČius, 
P. J. Martin, 
Geo Shimaitis.
ALDLD 136 kp., JŪarrison-Kearny, 

N. J..................... ........... .
Baltimorės Vajininkai ..............
J. Bimba—J. Matačiūnas,

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

hampton, N. Y....................
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
J. Grybas, Norwood, Mass....... .
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 

Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 
Valinčius, Pittston, Pa....

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. SmitraviČienė, Detroit, Mich. 
J. GavėnaviČius, So. Boston......
A. Venskevičienė, Cambridge, 

Mass.........................................
A. Marshall, Torrington, Conn. 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 
A. Totorėlis, Hartford, Conn......
A. Vinckevičius, Stoughton .......
J. Simuty, Nashua, N. H........

576 
532 
484
456
432
427
392 
324 
318
315 
294 
284
257
249
248 
229 
211
210 
202

Geo. Urban. Braddock. Pa.......... 108
A. Sabulienė, So. Boston, Mass. 108 
H. Tamošauskienė, W. Roxbury, 

Mass.........................................
M. Slekienė, Gardner, Mass.......
A. Buivid, Dorchester, Mass.......
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.
L. Prūseika, Chicago, Ill....... .....
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ '
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............

Jočionis, Detroit, Mich.........
Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
Kaulinis, Maspeth, N. Y........
Jurkonis, Springfield, HI.......
“LAISVES” DARBININKAI

104
96
84
84

P.

78
72
64
60
58
58
56
48
48
48
24
24
24
24
24
24
24
24

Anglų artilerija ir žval
gai “neduoda vokiečiam ra
mybės El Agheilos srityj T • 1 • • •

Japonų submarinas, ata
kavęs Amerikos žibalinį lai
vą, pasirodė netoli Argen
tinos krantų. Dėl to kilo ar
gentiniečių sąjūdis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

ja gerokai pakeis — gal ir vi
sai moterų skaičius susilygins 
su vyrų skaičiumi.

Tačiau jaunos merginos, ku
rios taip susirūpinusios, dar 
gali būti ramios: vyrų dar už
tenka.

Lietuvon pradėjo tūkstan
čiais traukti naciški vokiečiai 
ir užimti mūsų tėvų žemę. 
Hitleris, matyt, Lietuvą jau 
skaito savo amžina kolonija.

Bet tie naciški sąrančiai ka
da nors turės nešdintis iš Lie
tuvos. Dantų griežimas jiems 
ateis. Ne vienas turės nešdintis 
be galvos!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, gruodžio 15 d., 8 v. v. 
Liberty Hali, 329 Broadway. Nariai 
dalyvaukite, nes bus rinkimai val
dybos 1943 metams. Taipgi gausite 
knygą, ‘‘Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.”—K. M., Sekr. (291-293)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, gruodžio 13 d., 3 vai. 
dieną, pas J. Bimbą, 161 E. 16th St. 
Kviečiame narius dalyvauti susirin
kime, atsiveskite ir naujų narių, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi seniai laukiama kny
ga už šiuos metus jau atėjo — 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai,” 
bus išdalinta nariams šiame susirin
kime. — J. Bimba, Sekr. (291-293)

O vis įtiek aš manau, kad 
mūsų organizaciniai reikalai 
tebėra pusėtinai smarkiai ap
leisti. Aš turiu mintyje pirmoj 
vietoj kuopas.

Kaip gi tie mūsų kuopų su
sirinkimai šaukiami ? Paimki
me vidutinę LLD kuopą.

Kuopa pasiskyrė vieną mė
nesio dieną ir tą pačią dieną 
turi įvykti mitingas. Ar visi 
nariai žino, ar visi nariai tą 
laimingą dieną kas mėnesis at
simena, tai niekam nerūpi.

Kuopos sekretorius nepara
šys nariui atvirutės, jo nepa
ragins. Kuris sužinos ir ateis, 
gerai. Kuris neateis, ant to pa
sibarsime !

Taip ir eina. Štai, ve, išlei
dome naują knygą. Reikėtų 
turėti gerus, skaitlingus kuo
pų mitingus. Nariai gaus kny
gą. Galima bus juos paragin
ti pradėti mokėti duokles už 
1943 metus.

Bet kiek kuopų dėjo pastan
gas gruodžio mitingus sušauk-1 svarbumas tame, 
ti tikrai skaitlingus? Gal tik 
viena kita,

vardus. V. Aleknavičius, Ag.
J. Dvįlinskas, V.
A. Antanavičius,
P. Marozas, J.
K. Danesevičius,

V. Yekubonis, V.

M a ro z i enė, 
Krasnitskas, 
A. Rakozas, 
Strižauskas, 
F. Norkus,
Satulas, K. Stanislovaitienė, K. 
Yenkeliūnienė ir Ch. Cvirka 
aukavo po $1. J. Kazlauskas 
$2. Ch. Astromskąs $1.40. Ku- 
čauskienė, S! Meison po 50c.

Vardai, kurie aukavo ne ma
žiau 50c. O smulkesnės aukos 
nerašyta.

ALDLD 28 kp. jau 
pradžią dėl nupirkimo 
lanso. Kitos draugijos 
tą patį padaryti.

metams iš šių narių:
Pirm. G. švedas, vice-pirm. 

J. Gudelevičius, finan. rašt. G. 
Daukas, užrašų rašt. J. Evans, 
pro finansų rašt. M. Saveri- 
nas, ižd. W. Lastauskas. Di
rektoriai : J. Miller, S. Kaura- 
kis. Kontrolės komisija: C. 
Anderson, ' Wm. Anderson. 
Knygų peržiūrėjimo komisija: 
F. Mateikis, F. Manelis ir J.

Stančikas, koresp. černauskas.
Nutarta prisidėti prie ALp 

LD kuopos ir LDS 11 kp. su
manymo parengti vakarienę 
bendrai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Laiką nutars 
komisija. Priimtas naujas na
rys Charles Williams. Susirin
kimas praėjo konstruktyviai, . 
draugiškai.

Koresp. Č.

Waterbury, Conn

Rochester, N. Y

bet šiemet

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

iždininko ■ 
pasirodė,!

padare 
ambu- 
turėtų

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated '

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

—r« padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

JONAS 
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Cliaųnęoy St., Broadway Lino

Tel. GLenmore 5-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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, kūris 
atneša didėlį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

Gedemino Draugystes Prieš- 
metinis Susirinkimas

Priešmetinio susiri n k i m o 
kad jame

renkasi valdyba ateinantiems 
metams. Paprastai, draugystės 
rinkimai praeidavo su varžy
tinėmis už vietas, 
to nebuvo.

Diskusijų buvo 
reikale. Iš raporto
kad jis buvo vartojęs draugys
tės pinigus ne draugystės rei
kalams. Valdyba išrinktą 1943

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

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

Iš ALDLD 28 kp. Prakalbų
Lapkričio 29 d. įvyko pra

kalbos, kalbėjo drg. Šoloms
kas,. kuris pasakė gerą prakal
bą, žmonėms patiko. Reikia 
pripažinti, kad šolomskas ge
ras kalbėtojas. Gaila, kad 
žmonių, mažai buvo, kadangi 
pasitaikė lietingas vakaras. 
Kalbėjo dviejose temose, kas 
karą laimės ir kas bus ka
rui pasibaigus.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos dėl nupirkimo Raudona
jam Kryžiui ambulanso. Aukų 
surinkta $24.50. Nors žmonių 
nedaug x bet aukų ne visai ma
žai. Pasirodo, . kad,, žmonės 
gausiai remia karo reikalus. 
Taip ir reikia. Mes karą turi
me laimėti. Kožnas doleris tai

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai

NEWARK, N. J.
Labai svarbios prakalbos . v . . ,

sekmadienį, gruodžio 13 d., 3 vai. pnesui kulka į Kž^Ktą. 
dieną, Liet, salėje, 180 New York 
Avė. Įžanga nemokama. Kalbės An-1 
tanas Bimba, iš Brooklyno ir Dr.
J. J. Kaškiaučius, newarkietis. Kvie
čiame visus dalyvauti. Apart pra
kalbų bus ir muzikalė programa,
kurią išpildys Sietyno Choras, va
dovaujamas B. Šaknaites, 
gėjai, LDS 8 kp,

įvyks

Čionai paduosiu aukotojų

Ren- 
(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-

— J. Vilčinskas. (290-292)jai

WORCESTER, MASS.
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. (290-292)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

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

ELIZABETH, Nt J.
LDP Kliubas rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį, 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)

D. M. Šolomskas............. .......... 4959
192 Geo. Kuraitis ................. ........... 269
184 P. Buknys ...................... ........... 122
168 R. Mizara ....................... ...........  116
168 J. Barkus ........................ ............. 79
164 P. Šolomskas ................. .............  34
149 “Laisvės” Administracija,

<

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestusSandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever . ........................ .......... ...
NesiŠlapink Lovoje Miegant .... 
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. 
Cukrinės Ligos — Diabetes '...... 
Nemalonaus Kvapo ....................
Kad Galėtum Ggrai Miegoti .....
Ramatų ir Sausgėlos ......... ,......
Vyriškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo ....................

§ * LIETUVIŠKAS ★ I

TRAKTYRIUS
S (VALGYKLA IR ALINE) g 
S Rheingold Extra Dry Alus g 
S Didelis pasirinkimas visokių «
8 Vynų ir Degtinės K
8 Importuotų ir Vietinių S 
8 Kasdien Turime
S KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

| JUOZAS ZEIDAT | 
g Savininkas 8
g 411 Grand St. Brooklyn |

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

Tru-Ember Fuel Co.9 Ine
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviy Rakandui Krautuve

B

.85

.60

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos ' 39 kp.
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, ■ ^Hsull{° .1)61 Mar A$ma 
turbūt kas
Taipgi ir aš kviečiu visus narius 
dalyvauti, nes gausime naują kny
gą 
m. 
driųlienė, org.

susi-

norq vra snpcialaus ’ Mėnesinių reguliatorius moterim nors yra specialaus. . Permainų gyvenimo moterims ..
Pąilių Arbata ...............................
Mažina Svarumą Nutukėliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
ReguŲatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

ir aptarsime daugiau reika-
— P. Šlekaitis, sekr., P. In- 

(289-^91)

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)

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

gruodžio 13 d., 2 vai. dieną. Progre
syvių 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)

4 -
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Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

STOKES 
St., Brooklyn

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

Telephone EVergrecn 7-8451

Dr. John Repshis
(REPŠYS) i

LIETUVIS GYDYTOJAS ;
278 Harvard Street 

kampas Inman St. ■).; ■
Arti Central Skvero :

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6830

/ (I

OFISO VALANDOS, ]
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliosią ir fiventadieųiąia: J

■! .«>

Telefonas: HUmboIdt Z-7GS4

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

i



Šeštadienis, Gruodžio 12, 1942

NeH'Yorko^ozfeZl irtos
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ŠEŠTADIENĮ PASILINKSMINKI! 
LDS 1 KUOPOS BALIUJE

Lietuviij Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos kuopos meti
nis balius įvyks jau šį šešta
dienį, gruodžio 12-tą, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Balins 
publika, 
džiausią
kuopų Brooklyne, o reikia at-

turės būti turtingas 
nes ši kuopa yra di- 
iš visų organizacijų

Pašautas Detektyvas 
Miccio Mirė

Dalyvavęs pereitą pirma
dienį gaudyme dviejų krimi
nalistų, detektyvas Miccio mi
rė ligoninėj. Tačiau jis miręs 
ne nuo to revolverio, kuris 
rasta pas vieną iš piktadarių,
o kito niekur nerandama. Dėl pos mėnesį byloje dėl dingimo 
to įsakyta visiems dalyvavo-. Edward James Smythe, įkal- 
siems vijimęsi policistams pri
duoti savo šautuvus išbandy
mui ir tik po to bus paskelb
tas sugautiesiems kriminalis
tams įkaltinimas.

Padaugėjo Gimimai

Per
31 mėnesį gimi- 
nuolat daugėjo. 
11 per tūkstantį

New Yorko valstijoj pereitą 
spalių, mėnesį buvo 20.3 gimi
mai per tūkstantį gyventojų, 
didžiausis nuošimtis už buvusį 
bile kada per 17 metų, 
pastaruosius 
mų skaičius 
Mirimų buvo 
gyventojų.

ia

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, {skaitant taksus

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

Komitetas.

. RANDAVOJIMAI °
Pasirandavoja Šeši šviesūs kam

bariai. Garu šildomi, yra karštas 
vanduo. Jeigu bus šeimyna be mažų 
vaikų, tai gaus kambarius už piges
nę kainą. Taipgi jeigu kas sutiks 
prižiūrėti pečių, tai bus didelė nuo
laida. Kreipkitės po antrašu: 303 
Wyona St., (E. N. Y.), Brooklyn, 
N. Y. (291-292

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., Brooklyn, 
N. Y. (291-292)

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

(287-292)
laiku.

gene- 
Rubin

. Reikalinga stiprių vyrų dėl 
Falinio 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 j savaitę. Kreip
kitės pas: U. S. Printing & Litho. 
Co., 85 No. 3rd St., Brooklyn, N.Y.

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, A. Y.

Reikalinga suaugusi pora prižiū
rėti 42 šeimynų namą ir garą. Gaus 
$70.00 i mėnesi. Taipgi 3-jų kamba
rių apartmentą. Pageidaujama, kad 
būtų patyrę prie to darbo. Kreipki
tės i 403 Hewes St., Brooklyn, N.Y., 
Apt. 8. (290-295) 

siminti, kad kiekvienas narys 
turi ii- draugų. Tam smagiam 
baliui įžanga tik 40c. Rengė
jai užtikrina, kad baliuje bū
site visi gražiai priimti ir pa
vaišinti skaniais užkandžiais ir 
gėrimais, o mėgstantiems šo
kius parūpinta gera orkestrą.

Iki pasimatymo LDS baliu
je šį šeštadienį, gruodžio 12!

Įkaitino Buvusį Ameri
ca First’erį

Federates valdžios agentai 
pereitą trečiadienį įkaitino 
Allen G. Keeler, 40 m., 104-33 
91st Ave., Richmond Hill, kad 
jis neteisingai liudijęs federa- 
lei “grand džiūrei” pereitą lie-1 

tinto kurstyme kariuomenės 
prieš vyriausybę.

Keeler tuomet sakėsi netu
rėjęs su prasišalinusiu Smythe 
ryšių, visai nežinąs, kur jis 
randasi. Federalės valdžios 
agentai tikrina, kad Keeler 
turi nuo Smythe laišką, kuris 
nebuvo paštu siųstas, bet šiaip 
įteiktas. Tas, sako jie, rodo, 
kad Keeler su Smythe palaikė 
asmenišką kontaktą. Esą pa
liudyta, kad jis lankėsi pas 
Smythe.

Smythe buvo areštuotas lap
kričio 5-tą ir pasiųstas Wash- 
ingtonan, kur bus teisiamas su 
panašiai įkaitintais kitais 27 
asmenimis. Smythe būdamas 
slėptuvėj vedęs kampaniją su
kėlimui jam aukų ir po 
geliu laiški) parašydavęs 
lerio vardą.

Keeler buvo America 
Komiteto nariu.

dau-
Keo-

First

Maspetli, L. I
Išeina Kariuomenėn

Dar vienas jaunas lietuvis 
šiomis dienomis išeina kariuo
menėn, tai gerų Laisvės patri- 
jotų Vinco ir Kastancijos Kar- 
lonų sūnus J. Karlonas. Juo
zas prigulėjo prie LDS—Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo. Atrodo, kad mūs grupė 
mažėja.

su-
ru
sa-

Pirko Karo Bonų

Maspetho senas gyventojas, 
geras -Laisvės patrijotas V. 
Karlonas aplankė Laisvę 
kaktyje metų laiko, kai 
dieji naciai užpuolė mūsų 
lį. Jisai sau pasipirko gerokai 
karo bonų ir nupirko dviem 
dukrelėm ir dviem sūneliam 
po boną, o trims anūkams — 
po penkis dolerius stampomis 
Kalėdų dovanų. Tai patri jotiš- 
kai pasižymėjo. Taip pat ir 
Karlono švogerkos, Vincenta 
ir Elzbieta gerai pasipirko bo
nų. Atrodo, kad bonai yra ge
riausia dovana dėl “krismus.”

Patariame visiems draugams 
ir draugėms pirkti bonus ir 
štampas per Laisvę, tegul 
Laisvės vardas gyvuoja.

Korespondentas.

“Skrepas” Svarbu 
Surinkti

Karui Produkcijos Tarybos 
šiai apylinkei direktorius R. 
Merrill Decker perspėjo in
dustrialists, kad jeigu jie 
liuosnoriai nepasistengs pra
vesti laužo (skrepo) surinki
mą ir perdirbimą, tai Karui 
Produkcijos Taryba turės įsi
kišti ir surekvizuoti. “Skrepo” 
kiekvienas svaras, sako vyriau
sybė, yra svarbu mūsų šalies 
produkcijai.

Prasidėjo Jaunimo 
Registracija

Visi jaunuoliai, kuriems suė
jo 18 metų kada nors liepos 
ar rugpjūčio menesiais šių mo
tų, registruojasi savo lokali
nėse drafto tarybose šią sa
vaitę ii’ sekamą, baigiant 17- 
ta gruodžio.

Kiti, kuriems suėjo 18 metų 
rugsėjo ir spalių mėnesiais, 
registruosis pradedant 18-ta 
ir baigiant 24-ta, o suėjusieji 
18-ką per Lapkritį ir gruodį re
gistruosis pradedant 26-ta 
baigiant 31-ma gruodžio.

Registruotis privalo ir ne 
1 iečiai.

ii’

Pi-

Kariškis Svečias
pe-Edwardas Shabląuskas 

reitą sekmadienį atlankė tėve
lius Stanley ir Frances Shab- 
lauskus ir sesutę Frances, gy
venančius 65 Ten Eyck St., 
taip pat ir draugus. Tik gai
la, kad trumpą* laiką teturėjo, 
negalėjo su visais matytis, nes 
antradienio rytą kai 7 vai. 
turėjo būti kempėj Pickett, 
Va. Mano, kad bus išvežti kur 
nors į kitą kempę, nes jie pa
baigė tą, ką turėjo mękintls 
kempėj Pickett, Va.

Gruodžio 29-tą bus 3 mene
siai, kai Ed. Shablauskas 
nauja Dėdei Šamui.

tar

Nauja Filmą Rivoli Teatre 
“The Palm Beach Story”

Teatre (New Yorke) 
rodyti nauja ir gan

Paramount filmą

ir Rudy1

Rivoli 
pradėta 
žingeidi 
“The Palm Beach Story”. Va
dovaujančias/ roles J vaidina 
Claudette Colbert, Joel Mc
Crea, Mary Astor 
Vallee.

Be paminėtosios filmos, pa
tiekiama ir keletas pridečkinių 
pamarginimų, be to, ♦— news
reels, vėliausios žinios.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais Įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

,LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberial

Turintiem Sovietams 
Sveikinti Blankas

Visos per Lietuvių Komitetą 
Sovietų Sąjungai Gelbėti pa
imtos blankos (scrolls) priva
lo būti sugrąžintos komiteto 
raštinėn, 46 Ten Eyck St., ne 
vėliau 4-tos valandos po pietų 
gruodžio 14-tą, nes tą dieną 
jos bus įteiktos pasiuntimui 
Sovietų Sąjungom

Dar nepasirašiusieji pasvei
kinimų gali tai padaryti komi
teto raštinėj.

Komitetas.

Paskutine Diena
pcr-K ai n ų A d m i n istraci j a 

spėja, kad gruodžio 12-ta yra 
paskutinė diena parduoti turi
mus ekstra “tajerius. 
turi pristatyti, į
Railway Express stotį. To 
padariusieji gali prarasti 
žolinos kortas.

Juos 
artimiausia 

ne- 
ga-

Rado Kūdikį Sniege
Prie šalutinių durų Brook

lyn Trust Co. banko, Brookly- 
no skyriaus, 1014 Gates Ave., 
pereito trečiadienio popietį 
rastas apie 3 mėnesių amžiaus 
kūdikis, berniukas, 15 svarų.

Kūdikį palikę asmenys ar as
muo, matyt, turėjo mintyj šal
tą orą ir kūdikį aprengė pa
kankamai—su keliomis eilėmis 
šiltų drabužių, kad nesušaltų, 
kol atsiras jam prieglauda. 
Kūdikį radęs banko porteris 
nugabeno jį pas policistą, o tas 
atnešė į banką -iki išvežė į 
Pamestinukų Namus, New 
Yorke.

NOTARY
PUBLICEXTRA įdomus priedas:

“REPORT FROM THE FRONT”
Du žinių judžiai ką tik atlėkę orlaiviu 

iš Rusi jos karo lauki) . ..

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITĖ

"MASHENKA
faiiravufciiržavifižĖii

EMBASSY. NEWSREEL THEATRE, 46th St. ir B’way, N. Y.

PEARL HARBOR ATTACK
DABAR GALIMA PARODYT—PILNAI LEIDŽIA J. V. LAIVYNAS

(Meilės drama karo lauke)
Didžiausias Sovietų judis po “Girl from Leningrad”

1I1TVI/ NEPAPRASTUS DRAMATIŠKUS PAVEIKSLUS NU
MA I III FOTOGRAFUOTUS LAIKE PASALINGO JAPONŲ

UŽPUOLIMO GRUODŽIO 7, 3941.

LijmiuAiiL

MATYKITE ^ono.a1p?ynima?\. ., ... .. . ., Naciai krinta pries Sovietų vir s-saulius, ir kt. 
Tikras oro mūšis Kaukaze. . .

MATEUSAS SIMONAVICIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

už prieinamą kainą 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

Nuo 9 A. M.—25c iki 1 P. M.—išskiriant šešt., Sekm. ir šventėmis. 

STANLEY THEATRE 7th Avc- Sts- N-Y-

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-3622

I • _ D! T! Arti 14 St. ir Union Sq.Irving Place Ine. GR.-5-9879
Vėlus Rodymas 
Kas šeštadieni

Sujudinanti drama Sovietų 
Sergeant York!

“IN THE REAR OF 
THE ENEMY”

Nepaprasta Rusų Šokių 
Festivalo filmą

“A NATION DANCES”
Ekstra: Harry Baur lošia ‘Hatred’ 

__________________________________

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

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

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

Įspūdingas Koncertas 
Jungtinių Valstijų 

Iždinės Naudai
Arthur Schnabel, pasauli

niai garsus Beethoven’o muzi
kos perdavėjas visuomenei — 
interpretatorius — 'skambins 
jo Concerto No. 4 šį šeštadie
nį, gruodžio 12-tą, New Yorko 
Miesto WPA Simfoniškos Or- 
kestros duosimame koncerte 
Carnegie' Hali. Pradžia 5:45 
vai. prievakariais.

Mr. Schnabel, kaip ir kiti 
artistai, aukoja savo talentą 
karo paramai. Tikslu suteikti 
tą patarnavimą jis specialiai 
atvyksta iš Chicagos, kur jis 
pastaruoju laiku turi eilę kon
certu, c

Herman Adler vadovaus or
kestrai, kuri išpildys Mozarto 
“Seranadą” ir Berliozo “Ro
man Carnival.” Pertraukoje 
kalbės Dr. Sigmund Spaeth, 
plačiai žinomas rašytojas ir 
kritikas.

šis jau yra antras iš serijos 
keturių koncertų, kurių seka
mi įvyks gruodžio 20-tą ir 27- 
tą. Juose bus irgi labai žymių 
svečių artistų.

Įžanga šiems koncertams 
yra faktinai už, dyką, kadan
gi už įžangos mokestį gauni 
karo štampas kas yra taupini- 
mu, ne išlaidomis. Ir už ta nu- 
sipirkimą sau štampų išgirsti 
puikų koncertą.

VISO ŠIMTMEČIO SENSACIJA —
TIKRAI VISŲ PUIKIAUSIAS JUDIS 

MONTY WOOLLEY * IDA LUPINO

“Life Begins at Eight Thirty’’*’
Tai judis, kuris nulinksinins jum širdj.
Tai judis, kuris juokins, net šonai braškės.
Tai judis, kurj atsiminsite visą amžių.

* BE TO, DIDŽIULĖ GYVŲ VAIDINIMŲ PROGRAMA * 
7th Avė. ir 50th St., New York.

UV^K4 t

GERIAUSIA DUONA 
ĄSCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydu 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. E V ergreen 4-8802. Sav V LUKOŠEVIČIUS

5j Green Star Bar & Grill 
Lietuviškas Kabaretas

Raudonojo Kryžiaus Jamai
ca skyrius šį pirmadienį išlei
džia 48 naujai išlavintas slau
gėms padėjėjas.

New Yorko miesto pašto 
viršininkas Albert Goldman 
paskelbė, kad suspenduojama 
siuntimas pašto Francijon, 
Korsikon ir į Monaco.

štai

GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

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

Francijon Nesiys Pašto Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokt) 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS
DAMOS MYLIMIEMS

660 Grand Street

a

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom

/2.

%

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. VHU-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAPIUL—

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2173
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