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Vyriausiuoju vokiečių karo 
abo viršininku Hitleris pasi

skyrė iki šiol pasaulyj mažai 
girdėtą generolą Kurt Zcitzle-Į 
r į, gestapininką.

Vadinasi, iki šiol ėjęs gene
ralinio štabo viršininkas, Franz 
Halderis, tapo išvytas. Hitleris 
jam pasakė: “Man atrodo, 
kad tavo pasiekimai karo 
fronte neatitinka mano reika
lavimams ir tu nesugebi sekti 
mano troškimu . . . Gali sau ei
ti laukan.”

Ir Halderis išėjo, nes jis ne
paėmė Stalingrado. Panašiai 
pernai šiuo laiku buvo atstaty
tas maršalas Brauchitschas, 
kuris nesugebėjo paimti Hitle
riui Maskvos.

Be to, Hitleris padarė pa
keitimų ir laivyno ir aviacijos 
vadovybėse. Vienus generolus 
išspyrė, kitus pastatė jų vietos- 
na.

Dalykų eigos stebėtojai tei
gia, jog šitos permainos daro
mos dėl to, kad Hitleriui ka
riauti nevyksta. Vokietijoje vi
sur* jaučiama, kad vokiečiai ka
rą prakiš. Rytų fronte jie su
smuko. Ateinančioji ž i e m a 
jiems žada dar didesnių smū
gių. Afrikoje jie prakiša. Tū
li didžiuliai Vokietijos miestai 
į griuvėsių kalnus paversti.

Dar vienas, antras, trečias 
vokiečiams smūgis ir jų mora
las pradės smukti. Hitleris bi
josi kariuomenės sukilimo, 
žmonių sukilimo. Kariuomenės 
vadovybėn, todėl, jis kiša pa
čius ištikimiausius jam gengs- 
terius.

Bet ar tas jį išgelbės?
Ne!

Kanadiečių “Liaudies Balso” 
laida iš gruodžio 11 d. išėjo 
žymiai padidinta — net 14- 
kos puslapių! Iliustruota. Tel
pa daugybė atvaizdų savait
raščio bendradarbių, kanadie
čių lietuvių veikėjų, visuome
nininkų; daug įdomių straips- 
n i ų.

Visa eilė “L. B.” bendra
darbių ir platintojų jau yra 
Kanados kariuomenėje.

{domus reiškinys ir tame, 
kad ir kanadiečiai, kaip Jung
tinių Valstijų lietuviai, turi 
daug moterų veikėjų!

Savaitraštį redaguoja J. 
Yla, sumanus, gabus laikrašti
ninkas, — jis jį redaguoja nuo 
pat “Liaudies Balso” įsikūri-
mo.

Administratoriaus
eina Z, Janauskas.
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VIRŠ 1.0IMW AMERIKOS KARIŲUŽSIENIUOSE'
Prez. Rooseveltas Raporta

vo apie Pagalbą Anglam, 
Sovietam ir Kitiem

SOVIETAI PER MĖNESĮ 
UŽMUŠĖ 169,000 PRIE

ŠŲ, SUĖMĖ 64,400
Raudonoji Armija Pagrobė ir Sunaikino 

Daugybę Fašisty Ginklų ir Amunicijos
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pranešė 
kongresui gruod. 11 d., jog 
šio mėnesio pabaigoje bus 
jau daugiau, kaip milionas 
Amerikos kariuomenės įvai
riuose svetimuose užjūrių 
kraštuose.

Duodamas raportą apie 
paramą Jungtinėms Tau
toms iš Amerikos paskolų 
(lend-lease) fondo per pas
kutinę metų ketvirtį, prezi
dentas sakė: jog:

“Fašistų Ašis bent laiki
nai prarado iniciatyvą kare. 
Mes turime daryt viską, ką 
tik galime, kad Ašis neat- 
gautų iniciatyvos.”

_ Prez. Rooseveltas prane- ka(j Hitleris paskyrė nacių 
šė, jog per tris paskutinius partijos apskričių vadus 
mėnesius iki gruod. 11 d. vietiniais apsigynimo komi- 
buvo duota $2,367,000,000 sijonieriais. Įvairius* valdi- 
vertės paramos taikiniu- ninkus jis paskutimu laiku 
^ams- į pakeitė karščiausiais na-

Prezidentas džiaugėsi, kad cįaįs.
“Sovietų Armija, su atkak- | Dabar Hitleris paskyrė 
ha narsa atsilaikius Stahn-! savo generolą Adolfą Gal- 
gradė, dabar veda ofensy- landą, fanatišką nacį, tik 

30 metų amžiaus, generaliu 
inspektorium visų lėktuvų

HITLERIS BIJO SUKILIMO IR SENŲJŲ GE
NEROLU: STIPRINA NACIŲ DIKTATŪRA

London. — Berlynas ofi
cialiai per radiją paskelbė,

va.”
Toliau prezidentas sakė 

“Japonai neapgalvotai eik- kovotojų.
yojo savo laivus ir karius 
Saliamono salų srityje, to-

Naciai pasakoja, būk šia
me kare Galland, kaipo la-

kioj vietoj, kurią mes patys kūnas, nušovęs žemyn i94-
pasirinkome.”

Prez. Rooseveltas pabrė
žė:

“Mes turime sukaupt ir 
panaudot visą Jungtinių 
Tautų stiprybę veiksmams 
tiesiog atkreiptiems prieš

ris talkininku orlaivius.

Galland, be kitko, veikė ir 
fašistų kare prieš Ispanijos 
respubliką.

(Jau praeitame “L.” nu
meryje buvo minėta, kad 
Hitleris išspyrė senuosius 
generolus iš aukščiausių 
vietų ir pervedė vyriausią 
armijos ir laivyno komandą 
akliem savo įrankiam.)

Londono politikai teigia, 
jog tokius pakeitimus Hit
leris daro dėl šių priežas
čių:

Nesisekant nacių karui, 
jis bijo vokiečių gyventojų 
sukilimo; antra gi,'jis nepa
sitiki senaisiais vokiečių ge
nerolais.

AMERIKOS GENEROLAS HURLEY SAKO, 
PUIKI YRA RAUDONOJI ARMIJA

Heroiškas Amerikos 
Šarvuotlaivis 
San Francisco

Maskva, gruod. 13. — Specialis Sovietų pranešimas: 
Arti Stalingrado nuo lapkričio 19 d. iki gruod. 11 d. 

mūsų kariuomene pagrobė 105 priešų lėktuvus, 1,510 
tankų, 2,134 kanuoles, 1,714 mortirų, 28 priešlėktuvi- 
nius įrengimus, 4,445 kulkasvaidžius, 311 prieštankinių 
kanuolių, ..daugiau kaip 3,000 automatiškų šautuvų, 
apie 4,196,000 kanuolinių šovinių, apie 20,000 paprastų 
kulkų, 7,306 trokus, 1,385 motorinius dviračius, 62 ra
dijo perdūotuvus, 522 kilometrus telefonų laidų-vielų 
ir kiekį kitų įrengimų. Mes paėmėm nelaisvėn 62,400 
priešų kareivių ir oficierių, sunaikinom 632 jų orlai
vius, tarp kurių buvo 353 transporto lėktuvai, ir taip
gi suaikinome 548 priešų tankus, 934 kanuoles, 1,946 
kulkasvaidžius ir 1,386 trokus.

Tuo pačiu laikotarpiu arti Stalingrado buvo užmuš
ta daugiau kaip 94,000 priešų kareivių ir oficierių.

Centraliniame fronte nuo lapkr. 25 iki gruodžio 11 d. 
sovietinė kariuomenė pagrobė 194 tankus, 550 kanuo
lių, 1,063 kulkasvaidžius, arti 7,00Q šautuvų, 300 tūks
tančių kanuolinių šovinių, 7 milionus 126 tūkstančius* 
kulkų šautuvams ir kulkasvaidžiams, 920 trokų, 58 ra-, 
dijo perduotuvus ir 4.3

San ’Francisco, Calif. — 
Čai atplaukė Jungtinių Val
stijų šarvuotlaivis vardu 
San Francisco, kuris didžia
me jūrų mūšyje^ ties Salia
mono salomis prasiveržė 
pro dvi eiles japonu kari
nių laivų ir nuskandino vie
ną priešų didlaivi, vieną 
šarvuotlaivį ir vieną naikin
tuvą, c

Amerikos vyriausybė už 
tai suteikė šarvuotlaiviui 
San Francisco garbės vardą 
ir ženklą už heroizmą (did- 
vyrybę). Tai dar pirmas 
taip pagerbtas karinis šio 
krašto 
kare.

Pats 
mūšyje 
daužytas, 
Daniel J. Callaghan ir kapi
tonas Cassin Young užmu-1 
šti. Tada laivo komanda;

- - . . 1 I

laivas dabartiniame

San Francisco tame 
buvo smarkiai ap- 

o jo admirolas

dijo perduotuvus ir 4.3 amunicijos sandėlius; 2,100 vo
kiečių buvo nelaisvėn pąimta. ?

Šiame fronte buvo sunaikinta daugiau kaip 200 prie
šų lėktuvų, 416 tankų, 541-r.a kanuolė, virš 1,000 morti-” 
rų, 1,230 kulkasvaidžių ir 860 trokų.

Pagal dar nepilnus skaitmenis 75 tūkstančiai priešų 
kareivių ir oficierių buvo užmušta centraliniame fron
te.

Reguliaris vidunaktinis Sovietų pranešimas:
Mūsų kariuomenė gruod. 12 d. ir toliau vedė ofensy- 

vo mūšius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte. 
Gruod. 11 d. Stalingrado srityje buvo sunaikinta 88 vo
kiečių orlaiviai, tame skaičiuje 38 transporto lėktuvai.

Talkininkai Ištaškė Dvi 
Naciy Tanku Atakas 
Šiaurinėje Tunisijoje

Valdžia Traukia Teis
man Sukčius Rend, 

Brangininkus
Maskva. — Jungt. Vals

tijų generolas Patrick J. 
Hurley plačiai lankėsi so
vietiniuose karo frontuose

šiuose ir iš jos vadovybės.
“Jis sakė, jog tatai jis 

pats patyrė, būdamas taip 
arti tikrųjų mūšių centrų, 
kad girdėjo kulkasvaidžių 
šaudymą. Jis aplankė ir ru
sų apkasus.”

teko

jie neturėjo savo laik-

skirtumas tarp praei- 
dabarties! “Liaudies 
suvaidino milžinišką

pareigas priešus.
“Mes turime sutelkt ben

drąsias mūsų gamybos jė
gas ir mūsų medžiagines 
priemones, jau pagamintus ;ir pareiškė, jog jis atrado,
mūsų ginklus ir amuniciją ir i kad “Raudonoji Armija yra 
mūsų kovos galybę; ir visa Į puiki savo stiprumu ir ko
tai mes turime padaryt pa- ■ vos ūpu,” kaip praneša As- 
gal vieną bendrą pasaulinę sociated Press, amerikiečių z...: I ZVZAVI 4-rįstrategiją.

“Naciai ir japonai sker
dė nekaltus vyrus ir mote
ris... Jie grynai išplėšė mai
stą ir kitus reikmenis iš už
imtų kraštų. Jie naudojo 
badą kaip pavergimo įrankį.
“Bet Jungtinės Tautos at

neš maisto badaujantiem ir 
vaistų sergantiem,’’ pareiš
kė prezidentas.

Jis, tarų kitko, priminė, 
jog paskutiniais metais 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija vien tik šiauriniu keliu 
gabeno Sovietams daugiau 

nėra'"'l'en^ij\' bet kaiP 3-000 lėktuvų, virš 4,-

Sitų žodžių rašytojui 
progos pažinti kanadiečių lie
tuvių buitį prieš dešimts me
tų, kai 
rašei o.

Koks 
ties ir 
Balsas”
vaidmenį Kanados lietuvių kul
tūriniame, politiniame ir orga
nizaciniame gyvenime.

Tai švyturys tūkstančiams 
mūsų brolių, gyvenančių Ka-

Kai kanadiečiai pradėjo gal
voti apie įsikūrimą savo laik
raščio, buvo pas mus draugų, 
tuo abejojančių. “Ar jie išlai
kys laikraštį”? statė klausimą, 
šitų žodžių rašytojas niekad 
tuo neabejojo.

“Liaudies Balsas,” tiesa, 
rėjo išgyventi sunkių laikų 
dabar jie i 
sunkumai buvo nugalėti.- Laik
raštis žmonėse plečiasi, žmo
nėms jis patinka ir jie jį re
mia.

Tik neseniai vienas geras 
mūsų draugas per šitų žodžių 
rašytoją Įteikė “L. B.” šimtą 
dolerių aukų — dešimčio me
tų sukakčiai paminėti. Aišku, 
pinigai persiųsti savaitraščiui.

(Pabaiga 5-tame pusi.)
įų jfc.-. r. . •?

tu- 
(ir

000 tankų, daugiau kaip 30,- 
000 trokų ir automobilių ir 
šimtus tūkstančių tonų mai
sto, pramonės medžiagų, 
medikalių reikmenų ir kt. 
Nors naciai dalį tų siunti
nių nuskandino, bet didžioji 
dauguma jų buvo pristaty
ta Sovietų Sąjungai, kaip 
teigė prez. Rooseveltas. 
Kartu jis atžymėjo:

žinių agentūra.
Generolas Hurley yra 

Amerikos atstovas Nauja
jai Zelandijai. Jis buvo 
Jungtinių Valstijų karo sek
retorius prie prez. Hoove- 
rio.

Anot Associated Press:
“Generolui Hurley buvo 

leista pilnai peržiūrėt (So
vietų) mūšių žemlapius ir 
braižinius - planus ir taip 
pilnai apžvelgt kovos pozi
cijas, kaip jei jis būtų pa
čios Raudonosios Armijos 
oficierius.

“Pasikalbėjime su laik
raščių atstovais Jungtinių 
Valstijų ambasados rūme 
generolas (Hurley) sakė, 
kad i is gavo gerą įspūdį iš 
Rusijos armijų inteligentin
gumo, narsos, gabumų mū

“Bet Rusija per dvejus 
metus vedė pačius didžiau
sius šio karo mūšius dau
giausia savais pabūklais.”

Žygis Linkui Smolensko
Berlyno radijas pranešė, 

jog rusai komandoje gene
rolo Gr. Žukovo dasigrūmč 
iki miesto Bielyj, vieškelių 
mazgo, 60 mylių į pietų va
karus nuo Rževo ir 75 my
lios į šiaurius nuo Smolens
ko.

Kylis Naciam Libijoj
Berlyno radijas pripaži

no, jog anglai įvarė kylį į 
vokiečių linijas ties EI Ag-1 
heila, Libijoj. — Bet naciai 
pasakoja, būk jie paskui 
atmušę anglus.

ITALŲ RIAUŠĖS.
London. — Anglų spauda 

rašo apie naujas Italijos 
darbininkų, valstiečių ir 
milicininkų riaušes, kur da
lyvavo tūkstančiai žmonių, 
prieš Mussdlinį ir jo karą.

London. — Dvi eilės vo- 
perėmė jaunesnysis koman-į kiečių tankų su pėstininkais 
dierius Bruce McCandless, buvo prasibriovusios beveik 
kuriam už karžygišką va- ; iki pat Medjez-el-Babo, 20 
dovybę dabar _ suteiktas Į myijų j pietų vakarus nuo 
Kongresinis Garbės Medą-! Tebourbos, šiaurinėje Tuni- 

! sijoje. Bet amerikiečių ir 
i anglų orlaiviai ir artilerija 
vienu urmu taip smogė 

j priešams, kad hitlerininkai 
greitai nurūko atgal.

ta bei iš

lis.

Didžiuliai Nacių 
Orlaivių Nuostoliai 
Ties Stalingradu

10Maskva. — Gruodžio 
d. Stalingrado srityje buvo 
sunaikinta dar 60 transpor
tinių vokiečių lėktuvų. O 
per tris dienas pirm to — 
73. Tais lėktuvais naciai 
stengėsi įgabenti reikmenų 
ir pastiprinimų apsuptiem 
vokiečiams.

KIEK VOKIEČIU IR ITALŲ 
ŠIAUR. TUNISIJOJ

London. — Talkininkų 
karininkai skaičiuoja, jog 
fašistai šiaurinėje Tunisijo- 
je dabar turi 28 tūkstančius 
kariuomenės. Menama, jog 
ten yra 25,000 vokiečių ir 
3,000 italų. Bet fašistam 
atsiunčiama vis naujų pa
stiprinimų lėktuvais ir lai
vais.

Buvo suaauz 
veiksmo išmuštu daug fa
šistų tankų, 
prarado tik keletą tankų.

Washington. — Valdiška 
Kainų Administracijos į- 
s ta i p: a .užvedė bylas prieš 
60 iki 80 namų savininkų, 
kurie, neteisėtai keldami 
rendas - nuomas, krimina
liai laužė kainų .įstatymus.

Jie įvairiose srityse ėmė 
iš įnamių aukštesnes ren
das, negu įstatymiškai lei
džiama; jie sustabdė švie
są, vandenį bei kitus ap
tarnavimus, reikalaudami

alkininkai už tai ekstra damokėjimų; 
jie mėtė laukan senuosius 
įnamius, kad gaut aukšteš-* 
nes rendas iš naujų įnamių; 
jie darė klastas, melagingai 
užregistruodami savo na

mus Kainų Administracijos 
Įstaigose, ir t.t.

i • Už kiekvieną iš tokių nu
sikaltimų yra skirta iki 
$5,000 piniginės baudos ir 
iki vienų metų kalėjimo.

Amerikos BombahešiaĮ 
Pleškino Ašį Europoj
London. —• Jungtinių Val

stijų bombanešiai, lydimi; 
kovos lėktuvų, smarkiai 
bombardavo ir degino Rou- 
eną, nacių užimtą pramo
nės miestą šiaur. Francijoj, 
ir Neapolį, Italijos didmies
tį su uostu ir laivus jame.1 
Amerikiečiai nušovė žemyn į 
18 Ašies lėktuvų, o savo 
prarado du bombanešius ir 
keturis lėktuvus kovotojus.

Anpliios orlaiviai tuo tar
pu vėl bombardavo Turiną, 
karinės pramonės miestą 
šiaurinėj Italijoj.

Smogs Ašiai Ties Rževu
Maskva, gruod. 13. — So

vietų kariuomenė Stalin
grado fronte vakar paėmė 
nelaisvėn 6,400 vokiečių. Į ,, 
vakarus nuo Rževo raudon
armiečiai prasiveržė per 
upę ir prakirto tvirtoviŠką 
nacių poziciją.
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Nori Sovietų Generolo į Afriką
Iš Londono praneša, kad Londono 

“Times” rašo, jog būtų labai gerai, jei
gu Jungtinės Tautos Afrikoj gautų į sa
vo generalį štabą nors vieną žymų So
vietų Sąjungos generolą, kuris galėtų 
suteikti daug naudingų patarimų.

Laikraštis atžymi, kad Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija jau šimtus 
parodė visokių gudrybių kovoj prieš 
hitlerininkų barbariškas jėgas, šimtus 
kartų su mažiau tankų, lėktuvų ir karo 
jėgų nugalėjo priešus arba priešų planus 
sumaišė.

Visa tai, žinoma, galėtų daug pasitar
nauti Amerikos ir Anglijos komandai 
prieš visų mūsų bendrą priešą. Kiekvie
nam yra aišku, kad Sovietų Sąjungos 
komandieriai pasirodė gabesni už Hitle
rio komandierius. Jeigu Sovietai turėjo 
užleisti didelius plotus, tai tik todėl, kad 
karo jėgos toli nebuvo lygios.

Tvirta Vienybė Po Karo
Jungtinių Valstijų ambasadorius 

vietų Sąjungoj admirolas William H. 
Standley, kuris dabar randasi Washingto- 
rie, pateikė straipsnį Armijos ir laivyno 
žurnalui, kuriame'išreiškė mintį, kad ne 
vien karo metu, bet ir po jo užbaigimo 
bus tvirta vienybė tarpe Sovietų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijų ir Anglijos. Jis 
sako, kad už tvirtą Jungtinių Tautų vie
nybę stoja Stalinas.

Toliau admirolas Standley 1 ukštena 
klausimą, kaip Sovietų Sąjunga galėjo 
parodyti tokį didvyrišką atsparumą 
daug galingesnėms priešo karo jėgoms.

Jis pabrėžia, kad daug yra karinių 
dalykų, kurie dabar dar laikomi slapty
bėj, bet vienas faktas, jo įstikinimu yra, 
tai tas, kad visi Sovietų Sąjungos gyven- 

t tojai nuo mažo iki seno, nuo civilio iki 
karinio yra apsijungę su savo vyriausy
be ir kiekvienas pasiryžęs viską daryti, 
kad tik priešą nugalėti.

So-

Hitleris ir Jo Generolai
Ir vėl Hitlerio aukštoj armijos koman

doj krizis. Jis vienus generolus išveja, 
kitus jų vieton padeda. Galimas dalykas, 
kad neužilgo išgirsime, kad visa eilė jo 
“maršalų” mirė nuo “širdies ligos,” 
“apopleksijos” ar kitų galų.

Hitleris išvijo iš gene ralio štabo vy
riausio viršininko generolą Franz Hal
der, kuris iki šiol suplanavo visas nacių 
pergales. Jo vieton pastatė gestapinin
ką generolą Kurt Zeitzler.

Istorija vėl pasikartojo. Kada 1941 
metais Hitlerio gaujos buvo sudaužytos 
prie Maskvos, tai jis tada išvijo iš aukš
čiausios komandos generolą Brauchitsch 
ir patsai paėmė komandą. Gi generolas 
Fiodor von Bock, kuris buvo vyriausias 
komandierius Maskvos fronte, irgi ,buvo 
“susirgęs.”

Šiemet Hitleris generolui Fiodor von 
Bock pavedė milijono armiją su tūks
tančiais lėktuvų ir tankų ir įsakė paim- 

' ti Stalingradą. Naciai ne tik negalėjo 
Stalingrado paimti, bet ta milijono armi
ja sutirpo iki 140,000 ar 180,000 karių ir 
galų gale likosi apsupta prie Stalingrado.

Apie “maršalą” Fiodor von Bock tik
rų žinių stoka. Vienos sako, kad jis “su- 
sirgo,” kitos, kad “pasitraukė” iš koman
dos, trečios — dar kitokios.

Vienas aišku: Hitleris, kaip 1941 me
tais pralaimėjęs prie Maskvos, Leningra
do, Jelnios, Kalugos, Kalinino ir Rostovo, 
padarė kratą armijos komandoj ir vienus 
išvaikė, kitus likvidavo; taip ir dabar jis 
pasielgė.

Kiekvienas protaujantis žmogus gali 
suprasti, kad Hitleris ir jo šaika negalės 

JĮcarą išlaimėti. Jis karą pralaimėjo, kai 
tik užpuolė Sovietų Sąjungą. Raudonoji

Armija ir didvyriška SSSR liaudis lik
vidavo jo “žaibo karus”, o bendromis pa
stangomis su Amerikos ir Anglijos jėgo
mis ji likviduos jo ir jo talkininkų. ar
mijas ir visus budeliškus žmonijos prie
šus, fašistus.

Perspėja. Apie Neteisingas Žinias
Mūsų dienraštis visą laiką įspėdavo 

savo. skaitytojus, kad “žinios” iš nacių 
Vokietijos, fašistų Italijos, samurajų 
Japonijos ir jų pakalikų, bei tokių “neut- 
rališkų” šalių, kaip Ispanija, Portugalija, 
Švedija ir Šveicarija yra arba abejoti
nos, arba tiesioginė nacių propaganda.

Dabar tas daugiau negu aišku. Lietu
vių tarpe tokią Hitlerio propagandą 
platino Pranas Ancevičius ir “Laiškai iš 
Lisabono.”

New Yorko Town Hall svetainėje buvo 
moterų susirinkimas, kur kalbėjo- Mrs. 
Frederick Boggs, pirmininkė Komiteto 
Tyrimui Karo Priežasčių ir Jo Išvengi
mui.

Mrs. Boggs griežtai pabrėžė, kad 
^žinios”, ateinančios iš mūsų priešų šal
tinių, arba jiems paklusnių valstybių, 
yra niekas kitas, kaip tik priešo propa
ganda. Ji sakė, kad nei vienas sąžiniškas 
ir gero Amerikai velijantis pilietis arba 
įstaiga neplatins tas žinias, bet link jų 
atsineš priderančiai, kaipo priešo pro
pagandos, kenkiančios mūsų karo lai
mėjimo pastangoms.

Hitlerio Nuostoliai Milžiniški
Waldorf-Astoria viešbutyj įvyko pie

tūs pagelbai Sovieų Sąjungos, kur kal
bėjo visa eilė žymių žmonių. Karo rei
kalais specialistas Max Werner aiškino, 
jog bėgy j 18kos mėnesių Vokietijos karo 
prieš Sovietų Sąjungą Hitleris panešė 
milžiniškus nuostolius, kurie viršija 
6,000,000 žmonių, tai yra užmuštų, ne
laisvėn paimtų ir sužeistų, kurie daugiau 
netinkami karui. Sovietų Sąjungos ko
manda sako, kad Hitlerio ir jo talkinin
kų nuostoliai siekia 10,000,000 fašistų. 
Žinoma, įskaitant ir tuos sužeistus, kurie 
buvo pagydyti ir vėl grąžinti į 'frontą.

Anglijos orlaivy no Vice-Maršalas F. 
MacNeese Foster sakė, kad į metus lai
ko Amerika ir Anglija išsiuntė Sovie
tams 3,000 lėktuvų. 4,0(|0 tankų, 30,000 
trokų, automobilių ir 800,000 tonų kitų 
reikmenų. Jis sakė, kad tų reikmenų 
pristastymas yra labai sunkus, nes prie
šas nuolatos puola ir teko panešti ne
maži nuostoliai, tai yra, ne viskas pa
siekė Sovietų Sąjungą, kas buvo siun
čiama.

“Šviesos” No. 4-tas
Išėjo iš spaudos Lietuvių Literatūros 

Draugijos bertaininio žurnalo “Šviesos” 
No. 4-tas. Kaip ir visuomet, jis turinin
gas. Svarbesnieji žurnale straipsniai: 
“Vokiečių Nedorybės Lietuvių Tautai” 
—iš Dr. Jono Basanavičiaus raštų (Ro
jus Mizara); “5-/rt Metai Socijalistinės 
Laisvės” (D; M. Šolomskas); “Awn- 
kos-Soviety Ateities Santykiai” (Earl 
Browder); “Fašistinių Plėšikų Rasinė 
Apgavystė” (V. Vasilenko); * “Pilna 
Programa Laimėjimui Pergalės” (A. 
B.); “Levas Tolstojus ir Jo Iškeikimas.”

Be to, šis numeris turtingas eilėraš
čiais: Jono Kaškaičio, A. Dagilio, Liudo 
Giros, A. Venclovo, K. Korsako, J. Šim
kaus, E. Mieželaičio, ir kt. poetų.

Šis “Šviesos” numeris jau išsiuntinėtas 
visiems ALDLD nariams, kurie žurnalą 
gauna nemokamai. Pavienio “Š.” num. 
kaina 25c.

Mūsų krašto teisingumo sek
retorius, Mr. Biddle, prašė 
Federuotosios Spaudos patyri
nėti “Constitutional Educatio
nal League” veiklą. Paminėto
ji lyga platino lapelius, žalin
gus žmonių moralui.

Mūsų Vyrams Gink
luotose Jėgose

Raud. Kryžius Planuoja 
Jaunuoliams, Kur tik Jie 
Dykumose arba Islandijoj.

Per tamsias karo miglas, 
kurios aptemdino pasaulį 
šiandien, Kalėdų varpai su
skambės kur tik Amerikos 
kareiviai ir jūrininkai ran
dasi. Ant žemės ir jūrose, 
namie ir užsieny, Amerikos 
Raud. Kryžiaus darbininkai 
nuo pat jauniausio deda vi
sas pastangas, kad šios 
šventės būtų labai linksmos 
mūsų vyrąms, kurie apleido 
savo namus/ miestelius ir 
kaimus kovoti dėl jų šalies 
visose pasaulio dalyse.

Netik tie, kurie priversti 
praleisti Kalėdas ligoninė
se, bet sveiki kareiviai ir 
jūrininkai, ypač kai kuriose 
pasaulio dalyse, džiaugsis 
specialiais parengimais, do
vanomis, ir visokiomis iš
kilmėmis. Šie, Raud. Kry
žiaus veikimai papildys tra- 
dicijonales Armijos ir Lai
vyno programas.

Raud. Kryžiaus kliubaf 
Islandijoj,'Didžioj Britani
joj, Australijoj ir Pietų Pa- 
cifiko salose bus pasilinks
minimo centrai vyrams. 
Viskas bus daroma, kad vy
rai paliuosuoti nuo militari- 
nių pareigų galėtų linksmai 
praleisti šventes. Kur bus 
galima, eglaitės bus išsta
tytos kliubuose ir viešuose 
kambariuose ' ir tinkama 
Kalėdų muzika, per radijo, 
viktrolomis.jįr .vietinių ar
tistų pristatyta.

Raud. Kryžiaus kliubuose 
tipingi amerikoniški Kalė
dų pietūs- bus. parūpinti — 
kalakutai, su “cranberry 
sauce, ir t.t Kur nebus ga
lima pristatyti kalakutų, ki
tokį skanūs valgiai bus pa
rūpinta. Ligoninėse, kur 
pietūs parūpinti reguliarėse 
valgymo Vietose, Raud. 
Kryžiaus darbininkai padės 
tinkamai papuošti stalus ir 
kambarius. Laivynui nese
nai specialis išsiuntimas iš 
10,000 Kalėdų “menu” vir
šelių buvo Junior Red Cross 
narių pagaminti ir išsiųsti, 
kiti jaunieji gamino deko
racijas medžiams, kurios 
dekoracijos bus vartojamos 
visose pasaulio dalyse.

Raud. Kryžiaus štabas 
Australijoj pasiryžęs, kad 
nei vienas kareivis nei ju
rininkas, nei marinas piet- 
vakarų Pacifike nebūt už
mirštas. Su pagelba liuos- 
norių darbininkų pakavi
mas Kalėdinių pakietų buvo 
pagreitintas, juos Raud. 
Kryžiaus atstovai išdalinės 
kiekvienoje stovykloje ir li
goninėj, kiekvienoj vietoje. 
Tikima,. kad ir vyrai kovų 
laukuose gaus Kalėdų do
vanų.

Pakeliai turi
reikmenų, kortų,, siuvamų 
daiktelių dėžutes ir kitas 
asmenines reikmenis, gra
žiai apvyniota raudona ir 
žalia popiera. Daugiau kaip 
7,000,000 cigaretų bus išda
linta.

“Mūsų svarbiausias tiks
las,” neseniai raportas iš 
Australijos pranešė, “kad 
nors mūsų vyrai yra toli 
nuo namų, bet žmonės na
mie jų neužmiršta, šie pa
keliai bus kaipo dovanos 
nuo savųjų, ir mes pasiry
žę į laiką juos įteikti.”

Prisilaikydami Karo De- 
partmento patvarkymų, 
kurie draudžia korespon
denciją nuo nepažįstamų 
mūsų vyrams aktyvioj tar
nyboj, Raud. Kryžiaus sky
riai nepriėmė‘ jokių pakelių

Linksmas šventes Mūsų 
Randasi — Pietų Pacifike,

nuo asmenų ir organizaci
jų persiuntimui užsieny. 
Bet motinos, tėvai ir kiti 
namie, kurie turi mylimų 
ginkluotose jėgose, gali bi\- 
ti tikri, kad Amerikos Rau
donasis Kryžius, jų. Raud. 
Kryžius, parūpins jiems ti
kras Kalėdas, nepaisant 
kur jie randasi.

Suv. Valstijose, Kalėdų 
planai bus'kaip buvo praei
tyje. Raud. Kryžiaus direk
toriai ir nariai ligoninių ir 
pasilinksminimo korpusų ir 
stovyklų,ir ligoninių tary
bos daro planus; pagal ku
riuos asmenys ir grupės ga
lės parodyti jų gerą valią 
vyrams lavinimo stovyklose 
ir laivyno vietose. Raud- 
Kryžiaus skyriai, su Junior 
Red Cross nariais, taipgi 
dalyvaus.

Raud. Kryžius aptarnaus 
ne tik vyrus su ginkluoto
mis jėgomis. Amerikos Ju
nior Red Cross neužmiršo 
didelių skaitlių jaunųjų sve
timose šalyse.

Šiemet Junior nariai su
pakavo 100,000 dovanų dė
žučių, jos turi bent 12 daik
tų. Šios dėžutės išsiųstos į 
Angliją, Airiją, Islandiją, 
Greenlandiją, Alaska ir 
centrinės ir pietų Amerikos 
šalis. Tenai jos’ bus išda
lintos, ypač jauniems, kurie 
visai netiki sulaukti links
mų Kalėdų. Tūkstančiai 
svarų kietų saldainių jau iš
siųsta toms šalims išdalini
mui. ,
' Į Angliją išsiųsta 50,000 
dovanų dėžučių dėl išdali
nimo ne tik Anglijos karo 
pabėgėliams ir našlaičiams, 
bet tarpe žmonių iš Euro
pos šalių, kurie rado prie
glaudos Anglijoj. Paprastai 
kiekvienos dėžutės dovanos 
bus išdalinamos tarpe kelių 
vaikų, kad tik daugiau vai
kų pasiekus. A. R. K.

Pittsburgh, Pa.
Pasimirė Helen Greicienė, 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 160 kuopos narė. Paliko 
nuliūdime vyrą ir tris dukte
ris. Tapo palaidota su bažny
tinėmis apeigomis Šv. Kazi
miero kapinėse gruodžio 12 d. 
Reiškiame gilią užuojautą li
kusiai šeimai.

D. P. Lekavičius.

Meksika vienais metais 
anksčiau šaukia armijon 
naujokus. •

rašymui

1___ ;.....  ... ................ —....—----- ,-------------- J---------------------------

Binghamton, N. Y
• . t j * ' ,

Pirmadienis, Gruodžio

Sveikinimai Tarybų Sąjungai
Raudonosios Armijos didvy

riškas laikymasis prieš barba
rus nacius yra vertas širdin- 
giausio pasveikinimo ir para
mos. Raudonarmiečių teikiami 
smūgiai nacių gaujoms, kelia 
mumyse džiaugsmą.

Gavus gražią blanką, teko 
parinkti Tarybų Sąjungai pa
sveikinimo parašų ir paramos. 
Pasirašė:
H.
A.
P.
A.

ir A. Pagicgala . . . .$10.00 Į 
Bagdonas ................
Jasilionienė ............
žolynas ..................

I. ir M. Liužinas..........
J. Gabužis ..................
A. Kireiiienė ..............
A. Tvarijonienė ..........
L. .Tvarijonas ..............
S. Jasilionis..................
Andrew Krauchuk . . .

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

Tel.: Humooldt 2-7964

A. Kaminskas .............
J. Krasauskas..............
P. Grinius........ ............
Stephanie W. Evans . . 
U. šimoliūnienė ..........
A. Mitrus .....................
Anna Uogentas ..........
John Uogentas ............
Irene Mikaila ..............

Viso pasiųsta L. Kavaliaus
kaitės vardu $40. 

Ačiū visiems! 
Helena Pagiegalienė.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00

Kaukaze tapo sunaikinta 
ir sužalota 19 naeių tankų.

5.00, 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

EVERYBODY^

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

DARBININKŲ
SVEIKATA

Atsakymas.
Gražiai ir aiškiai Jūsų 

dukraitė visa išdėstė. Kiek

Paskiau . man ėmė

NUGARKAULIO SMA- 
GENŲ GEDIMAS

Gerb. gydytojau. Aš skai
tau “Laisvę” ir randu jūsų 
patarimus. Tai sumaniau 
jūsų pasiklausti, gal ir man 
ką patartute.

Jau Tokie 6 metai, kaip 
mano kojos pradėjo darytis 
kokios tai silpnos, kad aš 
net pargriūdavau be niekur 
nieko.
gelti kairę ranką ir petį. Už 
kokio mėnesio ir dešinę. 
Pirmus kelis mėnesius la
bai skaudėjo. Dabar nebe
skauda. Ir.mano kaklas pra
dėjo būti lyg sustingęs ar 
sustipęs. Nebegaliu vartoti 
abiejų rankų, negaliu pa
kelti, bet aš jas jaučiu. Ma
no pirštai nuolat dreba. 
Kartais kairė koja taip 
smarkiai pradeda drebėti, 
kad net visas kūnas purto
si, kokią 15-20 minučių. Pir
miau jausdavau, lyg kad 
kas šliaužiotų po kūną.

Turėjau daugybę daktarų 
ir išeikvojau daug pinigų, ir 
vis nieko. Rodos, kad man 
eina blogyn. Tūli daktarai 
sakė, kad aš turiu širdies 
neuritą. O da kiti ligoninėj 
aiškino, būk kas tai esą ne
gerai nugarkaulio smage- 
nose, kurios valdo visą kū
ną. Mano kairėj ausy ūžia, 
spiegia baisiausiai. Aš nebe
galiu taip gerai ir valgyt, 
nes aš pradedu springti, 
Rodos, kdd kąsnys užkliū
va gerklėj ir aš nepajėgiu 
nuryti.

Man suėjo 53 metai. Esu

yra, kaip Jums ligoninės 
gydytojai nurodė.Jums eina 
nugarkaulio smagenų gedi
mas. Be asmeninio tyrimo 
tikrai nenustatysi, ar tai y- 
ra daugmeningas nugarkau
lio smagenų džiuvimas — 
sklerozas (multiple sclero
sis), ar truputį kitokios rū
šies vietinis tų audinių 
džiuvimas (Amyotrophic 
lateral sclerosis) ar kas tai 
panašaus. Bet tai nedaro 
didelio skirtumo. Gali bū
ti ir drebantis paralyžius 
(paralysis agitans, Parkin
son’s syndrome).

Jūsų gydytojai, be abejo, 
darė visa ką, kad ligos ei
gą kiek apstabdžius 
kiek palengvinus.

Specifiškų vaistų 
Jeigu ką gerą galėtų 
priemonė daryti, tai 
vitaminų preparatai,
yra neurologų (nervų ligų 
žinovų), kurie tvirtina, kad 
tokios rūšies ligos yra mi
tybinių trūkumų ligos. Ir 
yra rekordų, kad tokiais at
sitikimais kartais žymiai 
padeda vitaminai. Gausios 
vitaminų dozos, greta gero 
natūralaus maisto ir Jums, 
be abejo, bus naudingas 
daiktas. Galės sumažinti 
arba ir sulaikyti pragaiš
tingą tų esmingųjų audinių 
gedimą.

Tegul Jums kas gauna

arba

nėra, 
kokia 
būtų 
Mat,

už patarimą.

Amerikos ir Anglijos vėliavos iškeliamos Alžyre, Afri
koje, kur mūsą jėgos yra užėmusios strategines po
zicijas.

ivian suėjo oo metai, ilsu icgui jums kus gauni 
5 pėdų ūgio, sveriu 168 sv.' vaistinėje Vitamin B Com- 
Šį laišką man duktė parašė plex, pills or capsules. Iš 
angliškai. Dėkui iš anksto pradžių, per kokį mėnesį 

imkite jų bent po 5 su mai
stu, per pusryčius, per pie
tus ir per vakarienę, tai po 
15 kas diena. Paskiau, jei 
matytute kokią pažangą 
gerojon pusėn, galėtute 
kiek sumažinti: imti po 3 
piliules 3 kartus per dieną, 
tai po 9 kas dieną. Kai 
bonka pasibaigė, gaukite 
da vieną. Ir taip vartokite 
nuolatai.

Tegul Jums taipgi parū
pina ir kito: vitamino E— 
wheat germ oil, capsules, 
kurių reikia, tokiame, kaip 
Jūsų, atsitikime, imti po 
saujalę iš pradžių: bent po 
15-20 kapsulių, su maistu, 
per pusryčius, pietus ir, va
karienę, tai bent po 60 kap
sulių kas diena. Galima 
kartu su vitaminu B. Ul
tra - violietiniai spinduliai, 
diatermija, masažas padeda 
gaivinti ir stiprinti raume- 

geresnę

i.*r . , •, I ’ ■. i. , i . > e . < •'

nis ir išjudinti 
kraujo įtaką.
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Nepiliecių Atydai East Hampton, L I KELI BRUOŽAI Iš BRIDCEPORTO
Nepiliecių Registracijos 

įstatymo įėjimas į galią pa
darė didelį sujudimą tarpe 
tų, kurie neturėjo progos 
palikti šios šalies piliečiais. 
Nekurie bando pasmerkti

Siekiant vietos, kandidatai 
labai daug kalba, partijos 
kritikuoja vienos kitas, bet 
niekuomet jos neragino ne- 
piliecius palikti Amerikos 
piliečiais. Jeigu jie būtų ra

tuos žmones, kurie dar ne-Į ginę per paskutinius 20 me- 
atsiekė Suv. Valstijų aukš- tų, kad kiekvienas ateivis 
čiausio autoriteto. Man per paliktų piliečiu, tai mes 
daug metų stu.dijuojant im- šiandien neturėtume tokią 
migracijos įstatymus, tenka 
kartas nuo karto susitikti 
su nepaprastais keblumais, 
kurie turėtų būti prašalinti 
iš įstatymų. Kritika turėtų 
būti pareikšta prieš tuos, 
kurie mato dalykus vienpu-; 
siškai arba kurie turi blogus j . 
nusistatymus prieš svetim-j 
šalins. I

Viena Amerikoje galinga kai organizuoti, idant galė- 
organizacija per daug metų jus dalyvauti politikoje ir 
dirba dėl amerikonizavimo turėti užtektinai jėgų, kad 
svetimšalių, būtent Daugh- ! senatoriai ir kongresmanai

didelę nepiliecių skaitlinę. 
Bet, kaip minėta, politikie
riai to negali daryti dėl pa
laikymo savo mažos ir stip
rios mašinos.

Abelnai, tautos mokinasi 
jis pareities; taip pat ir Su- 

i Valstijos. Mes 
Amerikos gyventojai turim 

i būti politikiškai ir tautiš- Trys Japonijos karininkai, paimti i chi.niečių nelaisvę, 
matyt, nekaip jaučiasi.

(Kelionės Įspūdžiai)
Lapkričio 29 d., sekmadie

nio rytas, užtekančios saulės 
beiskūs spinduliai nedrąsiai 
apšvietė rytinį dangaus skliau
tą, vėlyvo rudens oras Jautėsi 
drėgnai nešaltas. P. Bėčis sku
biai triūsė baigdamas atlikinė
ti savo pareiginį rytmetinį dar
bą. Skubam visi, kiek sąlygos 
ir laikas leidžia, kad kuo vei
kiausiai išvykti į virš šimto 
mylių į vieną pusę kelionę.

Great Necką apleidome 
ankstokai, už valandos .buvo
me Huntingtone pas drg. Gaš- 
kauskus, nes per Gaškauskų 
sumanymą pasiryžome į šią 
kelionę. Bet dėl susidėjusių 
aplinkybių, tik drg. Gaškaus- 
kienė su mumis važiavo.

Vaizdai mūs Ilgosios Salos 
vėlybam rudenyje ne perdaug 
žavėjanti. Pravažiuoji pro 
menkas ir vidutiniškas far- 
---- Kad ir švetandienį, dar-

i, doroti vėly-
Galima 

matyt daug tuščios žemės, bet 
miškų tai gerų nėra — kiurk
so krūmokšniai, neužaugę 
ąžuolai su rausvai rudais la
pais, tarpe kurių, yra daug ne- 
augalotų įsikerojusių, bet ža
lių pušaičių. Tokis augmenijos 
spalvų suderinimas suteikia 
kiekvienam gražų reginį.

Privažiavus salos smailumą, 
arti prie vandens, žydrioji pa
dangė staigiai apsiniaukė, sa
vo veidą uždengė, debesys pa- 
sriuvo, rodos, kad jau žemei 
tvaną rengia. Okeano pavir
šium dičkės ir mažiukės ban
gos skubiai ritasi viena paskui 
kitą, nardindamosi baltose pu
tose, linkui krantų ir, atsimu
šę į kietą žemės pakraštį, 
nyksta, palikdamos vien žavė- 
jantį ošimą. Aukštumoj jūrų 
pakraščiu pribudavota puikių 
vasarnamių, kuriuose vasaros 
laike tyrame ir vėsiame pajū
rio ore gyvena turčių klasės 
žmonės. Pas tuos žmones mū
sų broliai lietuviai dirbdami 
apsigyveno tame tolimame sa
los kamputyje.

Visų pirmiausia sustojome 
pas Barzdį. Tai tur būt tvir
čiausias E. Hamptono lietuvis 
gyventojas, turi keletą stubų 
ir šiaip didelių pastatų tre
kams talpinti, nes jis trokų 
transportacijos biznyje.

Sekantį aplankėme B. Je- 
siūną, kuris taipgi pasiturin
čiai gyvena, labai draugiški ir 
vaišingi žmonės. Vėliau aplan
kėme dar keletą vietinių gy
ventojų. Nors ne visur turėjo
me pasekmes, bet visgi gavom 
4 naujus “Laisvei” skaitytojus. 
“Laisvę” užsiprenumeravo An
tanas Barzdis, Benjaminas Je- 
siūnas, Mrs. Luther Hampton 
ir J. Stankūnas.

Trumpumas laiko ir lietus 
begailestingai pildamas, nelei
do mus toliau tęsti maršrutą, 
bet kiek aplankėme, tai mes 
labai dėkingi drg. B. Jesiūnui 
už jo nuoširdų prigelbėjimą 
mums susipažinti su E. hamp- 
toniečiais lietuviais, kurie ge
rai gyvena, turi išsibudavoję 
puikius namus, gražiai ir sko
ningai išdabintus. Tai malonūs 
ir svetingi žmonės. Vienas trū
kumas, tai per mažai laikraš
tis “Laisvė” tą koloniją aplan
ko. Korespondentas linki, kad 
“Laisvė” plačiau pasiskleistų 
easthaptoniečiuose.

East Hamptoną apleidome 
jau sutemus ir smarkiai lyjant. 
Nors šlapia ir keblu važiuoti, 
bet smagiam ūpe ir jaukioj 
nuotaikoj netrukus pasiekėme 
drg. Gaškauskienės namus, 
kuriuose mus gerai pavaišino 
ir tada jau lengvai baigėme 
kelionę.

.„VV.™. ovnaivuai u mas, Kad irsV
terš of the American Revo- butų priversti padaryti pa- j bininkai baigia č. 
lution. Ši organizacija yra lengvinimą tiems svetimša- j biausį lauko derlių.
išleidus daug patriotiškos ir Hams, kurie yra išgyvenę 
geros literatūros del atei- Suv. Valstijose daugiau 

amerikonizavimo. Bet kaip 20 metų. , • 1 • V * * •
Šiandien mūsų tauta yra 

didžiausiame pasaulio kare 
ir jos ateitis ir likimas yra 
didžiausiame pavojuje. To
dėl tuomlaikinai pilietybės 

• , apsunkinimo įstatymus rei
kia padėtį į šalį, bet būtinai 
kiekvienam nepiliečiui be 
atidėliojimo reikia stengtis 
kuogreičiausiai palikti šios 
šalies piliečiu, nepaisant 
sunkenybių ir keblumų, ka
dangi po karui gali įvykti 
dar didesnis apsunkinimas 
pilietybės reikalais.

Kiekvienas nepilietis turi 
žinoti, kad šiandien įstaty
mai reikalauja lankyti pi-

vių ;
šiai patriotiškai organizaci
jai mažai kas padėjo vesti 
šį didelį darbą visose Ame
rikos valstijose. Ši organi
zacija būtų daug daugiau 
nuveikus, jeigu būtų įtrau 
kus svetimšalių vadus 
jų organizacijas. Ši organi 
zacija dirbo per daugelį me
tų, nepaisant negavimo fi
nansinės ir moralinės pa- 
gelbos iš įvairių kitų šalti
nių. Jos išleista literatūra 
yra perdaug aukštos rūšies, 
kurią suaugę žmonės nega
li taip lengvai suprasti ir 
pasinaudoti.

Kuomet Su v. Valstijose j
į^ Hetybės mokyklą dėl prisi- 

j rengimo ir išlaikymo pilie
tybės kvotimo. Darbininkui 
ir suaugusiam žmogui yra

5 milijonai nepiliecių, tuo
met mes visi pamatėme,' 
jog tam buvo kokia nors suaugusiam žmogui yra 
priezastis.Is mano patyrimo gana SUnku išlaikyti tuos 
atžvilgio, nes politiškai ma- kvotimus. Todėl, aš priren- 
siniai yra daug lengviau i gįau knygutę užvardintą 
kontroliuoti mažesnę grupę «The Basic principles of 
piliečių ir mažiau reikia Democracy 
duoti tuščių jiems pažadų ship” 
prieš ’ 1 ’ "
litinės 
bandė
e.*vj.U. Peikimą tautos pi- dalinta į 4 skyrius: i. Ame- 
liečiais. Republikonų ir de- rikos istorija,'2. Suv. Val- 
mokratų partijos kontrolia- stijų valdžia, 3. valstijos 
vo ir šiandien kontro- I vairas ir 4. miesto valdžia, 
liuoja Amerikos valdžią. ši knygutė turi 32 pusi, ir 
Todėl, netiesioginiai Jie|yra pagaminta iš ilgo ir 
bando apsunkinti įvairiais;praktiško studijavimo; ji 
įstatymais tuos nepiliečius; yra pritaikinta suaugusiems 
ir svetimšalius.

Daug svetimšalių vadų 
nepermatė ar nesigilino į 
Suv. Valstijų valdžią. Jie 
daugiausia rūpinosi to kraš
to reikalais, iš kur jie yra 
atvažiavę? šiandien Suv. 
Valstijų valdžios vadai yra • • •

and Citizen-
* v , su įvairiomis lengvai 

rinkimus. Tos po- suprantamomis iliustracijo- 
mašinos visuomet mjs jr taip pat 92 klausi- 
apsunkinti at-1 mus su atsakymais; ji pa-

žmonėms lengvam suprati
mui.

Norėčiau, kad kiekvienas 
lietuvis, pilietis ar nepilie- 
tis, suprastų, kaip demok
ratijos konstitucija yra su- 
budavota ir kaip tarnauja 
įvairūs valdžio skyriai A- 

senesniųjų tautų organizuo-jmerikos gyventojams. Žino
ti politikieriai. Idant išlai-|gus, gyvendamas šioje gar- 
kius savo politikišką jėgą, bingoje demokratijoje, būti- 
jie visados bando įrodyti, n.ai turėtų žinoti svarbiau- 
kad tik jie vieni gali būti j konstitucijįs ir savo tGisį' 
senatoriai, kongresmanai ir kurios yra konstitucijoj už- 
kiti valdžios žmonės. 1 tikrintos.

Demokratiškoje šalyje pi- Adv. Charles P. Kai. 
liečiai išrenka valdininkus., Chicago, Illinois.

pagal kurias bus gaunamas maistas ir drabužiai.

nes jis trokų

Vairuotojas.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHė 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Šiandien; gruodžio 9 dieną, 
Bridgeporte jau turime apie 
colį gilumo sniego i)- dar gra
žiai sniegtįi. šis sniegas paš 
mus šiemet pirmutinis. Bridge
porte jau apie mėnuo laiko, 
kaip pusėtinai šaltoka; šal
čiau, kaip Brooklyn©; bet 
Bridgeporte ir diena trumpes
nė šešiomis minutėmis, kaip 
Brook lyne. Bridgeporte saulė’ 
teka vėliau,.o leidžiasi anks
čiau.

Dideli Gaisrai
Bridge perto miesto centre 

tik kelių savaičių bėgyje įvy
ko pora didelių gaisrų. Ir vie
nas gaisras padarė šimtus 
tūkstančių dolerių nuostolių ir 
kitas. Pastarasis, kuris įvyko 
gruodžio 8 d., sakoma, pra
sidėjęs restaurane - kabarete 
ant trečio aukšto iš numesto 
eiga reto. Nuostoliai apskaito
mi apie $200,000. Pirmesnis 
gaisras dar daugiau nuostolių 
padaręs. Abu gaisrai įvyko pa
čiame miesto centro — arti 
vienas kito.

ir šypšosi. . ..Beje, pasiremiant 
neva trūkumu darbininkų, au
tobusų kompanijos noriai sam
do merginas, nes joms daug 
pigiau mokama, kaip vyrams.

Maisto Krautuvėse 
Užsigrūdimas

Kadangi didžiosios maisto 
krautuvės išstūmė daugelį ma
žesnių krautuvių iš “biznio” ir 
mažesnėse šiuo tarpu jau ne
begalima kai kurių dalykų 
gauti — ypatingai iš mėsos, 
tad didžiosios krautuvės nuo 
anksti ryto iki vėlumai užsi- 
kimšusios ko s t u meriais. O 
Bridgeporte gyventojų yra žy
miai padaugėję arba net pa- 
dvigubėję, kaip paprastu lai
ku. Ir todėl, tokioje didesnėje 
krautuvėje įėjus reikia kartais 
kokią valandą ar ir kelias iš
laukti, kol gauni reikiamų pre
kių. Tačiaus, apart kai kurios 
mėsos, jokių kitų prekių trū
kumo nejaučiama.

New Kensington, Pa.

Merginos Vairuoja Autobusus
Jau Bridgeporte autobusus 

vairuoja merginos (nors dar 
ne visus). Tačiau merginoms 
vairuoti autobusai ne taip se
kasi, kaip Vyrams. Kartais pa
nelė vairuodama pradeda ner
vuotis, o tada busas pradeda 
šokinėti, trūkčioti bereikalin
gai. Tada ir senos ponios, sė
dinčios buse, pradeda nervuo
tis, į langus dairytis ir zurzėti. 
Bet vyrai pakantresni — jie 
kad ir gerai “sušeikinti” tyli

Suvaidinta “Vargšas Tadas” 
ir “Teodolinda”

Nors pačiam neteko matyti, 
tačiaus remiantis kitų rapor
tais, gana vykusiai čia suvai
dinta du veikalai: “Vargšas 
Tadas” ir “Teodolinda.” Vai
dintojais buvo pusė brookly- 
niečių ir pusė bridgeportiečių. 
Sakoma, jau yra keli užkvieti- 
mai tuos veikalus suvaidinti 
kituose miestuose — kaip tai 
New Havene ir Waterbury j e. 
Puiku, kad mūsų teatrininkai 
veikia, kuriems aplinkybės lei
džia !

P. Baranauskas.

New Haven, Conn.
Žinelės Iš Mūsų Miesto

Su kuom tik susitiksi, pasi
teirauk, pas jį ar ją, kaip ei
nas gyvenimas, ką naujo ži
nai, kaip jums atrodo karo ei
ga, kiekvienas atsako, dabar
tiniu laiku jaučiuosi daug 
linksmesnis, kad karas kryps
ta gerojon pusėn. Visur ir vi
suose frontuose Suvienytos 
Tautos laužo priešų kaulus be 
pasigailėjimo,, o daugiausia tai 
raudonarmiečiai šukuoja na
cius savo karštom šukom, kad 
tie jau negali, neturi laiko nei 
savo maisto sandėlius pasiim
ti, ką jau vokiečiui apleist yra 
gal sunkiausia už visą ką ir Už 
visokią gerybę. . Taip gaūni 
nuo kiekvieno padoraus lietu
vio atsinešimą apie karo eise
ną. j ■

Darbai

Šiame miete darbai eina ge
rai, daug darbininkų dirba ir 
sekmadieniais bei taip šventa
dieniais. Kurie dirba prie ka
rui gaminimo įrankių, tie dir
ba keliom pakaitom.

Dirba nemažai ir lietuvių. 
Taip ir kitokiose pramonėse 
dirba neblogai. Yra viena 
dirbtuvė, kur gamina (siuva) 
kareiviams mundieras (fren
čius), ten daugiausia dirba 
jaunos merginos, kurios siuva 
ant mašinų ir neblogai uždir
ba. Dirbtuvė ir darbininkai vi
si priklauso Amalgameitų Uni
jai. Dirbtuvių, kurios dirbtų 
civiliams drabužius, mažai 
yra. Daugiausia yra tik tokių 
dirbtuvėlių, kur dirba po ke
lis darbininkus. Tai Costūm 
Tailor Shops vadinasi.

Daug Yra Išėjusių Ka
riuomenėn

\

Labai daug yra išėjusių į 
kariuomenę, arba tarnauja 
Dėdei Šamui abelnai. O tą liu
dija tai languose vėliavukai iš
kabinti. Reiškia, jei yra lange 
vėliavukė ir vėliavukes dugne 
viena žvaigždė, tai iš tos sei
mo jau išėjo tarnaut karinėms 
jėgoms vienas, o matyt vėlia- 
vukių vienam lange su 2—3 
žvaigždėmis. Taip ir prie dirb
tuvių durų daug tokių vėlia- 
vukią, ir su daug žvaigždžių. 
Tas liudija, kiek iš tos dirbtu
vės jau randasi kariuomęhėj 
darbininkų, dirbusių toje dirb

tuvėje. Pas lenkų bažnyčią yra 
įsteigta vėliava ir pažymėta 
ant jos, kiek jaunų lenkų vai
kinų iš tos apylinkės jau tar
nauja Dėdei Šamui. Jau ran
dasi ant vėliavos apie 500 
žvaigždžių, ir jau daugiau ne
telpa. Girdėjau, kad rengiasi 
Įsteigt antrą vėliavą, kad su- 
žymėt visus, kurie jau išėjo ar
ba dar išeis, nes apie dviejų 
šimtų nėra pažymėta, nes nė
ra jau vietos ant dabartinės 
vėliavos. Taip pat daug ir lie
tuvių jau yra apsivilkę unifor
ma. čia ne labai daug randasi 
lietuvių, bet išėjusių kariuome
nėn vaikinu randasi virš 50. v

Lietuvių Bendrovės Namo 
Bazaras Praėjo

Per tris šeštadienius, tai 
yra, nuo lapkričio 7 dienos iki 
lapkr. 21 d. buvo laikomas 
Lietuvių Bendrovės Namo ba
zaras. Per visus vakarus žmo
nių lankėsi bazare ne blogiau
sia ir kiekvienas darė biznį, 
vieni prie baro stovinėjo, lai
kydami stiklą alaus rankoj ir 
šnekučiavosi su draugais, antri 
prie bazarui padarytų stalų 
pirkosi tikietus ir grajino-lošė 
įvairius daiktus. Aukščiau mi
nėta bendrovė turi nemažai 
šėrininkų. Ne tik pavieniai as
menys turi pasipirkę šėrų, bet 
ir organizacijos. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 32 kuopa ir
gi turi Šerus. Taip pat ir kitos 
organizacijos (tautininkų) tu
ri šėrų bendrovės.

Bendrovės namas randasi 
243 Front St., New Haven. Tai 
vienintelė lietuvių bendrovė 
randasi šiame mieste ir turi 
savo locną namuką, su keliais 
kambariais ir erdvia sale su 
estrada. Ten daug organizaci
jų rengia parengimus, laiko 
mitingus, didesnius ir mažes
nius, rengia prakalbas, stato 
scenoj įvairius teatrus ir vei- 
kaliukus. Taip pat bendrovė 
turi laisnius pardavinėt likerį 
ir al-ų, todėl daug ne tik pri
klausančių prie bendrovės na
rių ateina stiklą alaus išsigert 
ir paremt savo namą, bet ir 
taip pašaliniai a t s i 1 anko. 
Bendrovės namo pirmininkas 
drg. J. Kunca, už baro dirba, 
reiškia, bartenderis drg. Mil- 
leris, draugiškas ir rimtas vy
ras.

M. Antanuk.

Ir Mes Veikiame
Iš mūsų, miestelio jokios ko

respondencijos niekas nepara
šo. O tokių mūsų draugų yra 
net keletas, kurie galėtų pa
rašyti. Bet nežinia, kodėl taip 
mūsų draugai apsileidę. Taip 
pat ir mūsų, organizacijos, 
kaip ALDLD 74 kp., kuri turi 
14 narių, bet nieko šiemet ne
veikia. žinoma, tam yra ir 
priežasčių, neturime kur susi-' 
rinkimus laikyt, o parengimė- 
lius sureng, tai daug kainuoja 
svetainės. Tai, žinoma, paren- 
gimėliai mum atneštų nuosto
lius.

Taip pat turime LDS 10 kp. 
Narių turim apie 50. Taip pat 
jokių parengimų nesurengia 
dėl tos pačios priežasties. Bet

ėjo iš Panevėžio apskričio. Pa
liko tik vieną dukterį. Ilgai 
yra gyvenęs Courtney, Pa.

Pranešu visuomenei, kad 
mūsų maža kolonija, bet Dė
dei Šamui lietuviai davė karei
vių jau gražų pulkelį. Tai ve 
surašąs: V. Baranoskas (LDS 
narys), A. Valaitis (LDS na
rys), J. Yasodavicus, J. Me- 
liauckas, A. Bagdonas, Jonai
tis, Gudinas, Daugirdas, J. 
Skeris, P. Bartkus V. Saka- 
lauckas, V. Bikauckas, S. Bi- 
kauckas, A. Bikauckas, Bi- 
kaucas, A. Karaliūnas, V. Ka
raliūnas, P. Karaliūnas, F. 
Mockus, T. Mockus, J. Moc
kus.

C. Stashinsky.

10 kuopa nors užsiėmė šiemet, 
aukų rinkimu dėl rusų Raudo-

Bayonne, N. J.
Biskutis iš Abeko Prakalbų

Lapkričio 30 dieną šiais me-, 
per LLD 

, “Vilnies” 
prakalbos. Publi- 

, ka buvo neskaitlinga, priežas
ties tikrai nežinau. Veikiausia 
nebuvo tinkančiai išgarsinta. 
Bet, kurie nepatingėjo ateit į 

1 šias prakalbas, tai buvo pilnai 
' pasitenkinę. Nes Abekas, ne
žiūrint, kad publikos ir mažai, 
kalbėjo energingai, ir savo 

; gražioj kalboj nupiešė tikrą 
paveikslą dabartinio ir nuož
miausio, koks tik kada yra bu- 

j vęs, karo. Taipgi labai aiškiai 
nurodė priežastį šio barbariš
ko karo, kas jį surengė, jo eigą 

i ir kaip maž daug jis galės 
baigtis. Taipgi puikiai numas- 
kavo tūlą pronacišką lietuviš- 

! ką spaudą, kaip tai, “Vienybė,” 
“Keleivis,” “Naujienos,” 
“Draugas” ir kiti.

Po prakalbų, buvo nemažai 
įvairių klausimų, į kuriuos 
Abekas aiškiai ir draugiškai 
atsakinėjo.

Prakalbai pasibaigus, buvo 
renkamos aukos padengimui lė
šų. Likos surinkta viso $8.75, 
bet kadangi iškaščiai buvo ma
ži, tik $2.75, tai likusius $6.00’ 

: rengėjai paskyrė spaudai —

nosios Armijos medikalės pa- Aparicio av oien 
gelbos, jau net ketvirtas sy- hiis buvo surengta 
kis. Viso tur būt yra surinkus ^12 kuopą Abekui, 
su virš $200. Taip pat 10 kp. redaktoriui, prakali 
surengė prakalbas, dienraščio
“Vilnies” redaktoriui F. A b e-
kui, lapkričio 15 d. Kalbėto-
jas pasakė, mano s u pratimu,
gerą prakalbą, žmonių buvo
nemažai. Paprašius aukų, dėl
lietuviškos spaudos dienraš-
čiam “Laisvei” ir ‘Vilniai,”
surinkta V130 $12.80.

Aukavusių Vardai
O. Stonienė.............. . . .$2.00
Jur. Ciuplevičius . . ... 1.00
Joz. Yuocius ....... . . . 1.00
A. Drunic ................ . . . 1.00
K. Šukys . . ........ . . . 1.00
P. Kriščiūnas .......... . . . 1.00
S. Martinkus............ . . . .50
J. Sakalauckas ........ ... .50
M. Stonienė ............ ... .50
J. Sperskis .’............ . . . .50
C. Stashinskas ........ ... .50
A. Pietraitis ............ ... .25
J. Mockus ................ . . . .25
J. Glotnis ................ . . . .25
P. Povilaitis ............ ... .25
J. Martinkienė ....'. ... .20
K. Stašinskas .......... . . . .15

Kiti aukotojai nereikalavo
jų vardus rašyt.

Taip pat turiu priminti, kad 
mūsų miestelio lietuviai jau 
sparčiai ėmė mirt. Mat, jau 
pasenome. Lapkričio 11 d. pa
laidojom Antaną Bagdoną. Iš 
Lietuvos paėjo Šiaulių apskri
čio, Žagarės valsčiaus, Darne- 
lių kaimo. Paliko čia išauginęs 
4 sūnus ir 2 dukteris ir žmo
na.

Lapkričio 19 dieną palaido
jom J. Gamulį. Iš Lietuvos pa-

! $3 “Laisvei” ir $3 “Vilniai.”
Aukavusių nemažiau 50 cen- 

i tų vardai seka: po $1: J. Sur
vilas, J. čepinskas ir W. Barš
tis; po 50 centų: J. Kirmelas,
J. Skiparis, J. Stanelis, K. Ma
ziliauskas, J. Jurkevičius, M. 
Slančiauskienė, K. Nirbakas ir
K. Radušienė. Smulkiais $1.75.

Širdingai ačiū Abekui už pui
kią prakalbą ir publikai už aur 
kas. Vienas iš Ttengėjii.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

Kiek laiko atgal' buvo rašyta, 
kad iŠ mūsų žinomų žmonių ir 
mūsų organizacijų narių tarpo 
daug yra pašaukta į Amerikos 
kareivystės tarnystę. Dabar 
dar daugiau jaunų žmonių 
randasi pašaukta. Mūsų gerų 
draugų ir mūsų organizacijų
narių šeimos draugų Rugienių 
randasi pašaukta jau trys sū- 
nai — Jonukas, Franukas ir 
Albertas. Visi yra LDS ir Aido 
Choro nariai. Ir dar Vienas jų
sūnus rengiasi išeiti į kariuo
menę. Apie savaitė atgal bu
vo parėję ant trumpos atosto
gos Jonukas ir Franukas. Tė
vai labai džiaugėsi jų apsilan
kymu. Jų motina Emilija Ru- 
gienienė 
priseina 
kitam

Da 
mumiją _______  ________
daitis^Aido Choro narys ir ge
ras veikėjas, taipgi narys LLD 
52 kpt Tarnauja kariuomenėje 
netoli, Michigan valstijoj apie 
Custer. Gruodžio 5 ir 6 dd. bu
vo atvykęs į Liet. Moterų Cho
ro koncertą, ir padėjo aidie- 
čiams dainuoti.

Linkėtina geros, kloties mūsų 
pavyzdingiems jaunuoliams lai
mingai atsiekti karo pergalę.

Hitlerininkų Vaisiai
Detroite randasi didelė SLA. 

852 kp. I tą kuopą yra sugu
žėjusių natįų tokių, kuriems 
hitlerizmas daug meilesnis, ne-|aš čion pažymėsiu tik porą iš- 
gu demokratija, žinoma, tie traukų. Laiškas adresuotas są
nariai suklaidinti per hitlėri-į vo sesutei, 
ninku spaudą. Nors jie kalba, 
būk jie stoją už šio karo laimė

randasi liūdesyje, kad 
išleisti sūnus vieną po

* atsisveikino su 
azimieras Juodis-Juo-

Montello, Mass
pradeda ardyti. O kad paslėpti 
savo hitlerinę dvasią, tai visą 
kaltę meta ant komunistų, ži
noma, tas jų primetimas yra 
šimtų nuošimčių klaidingas, 
nes komunistai visados yra ir 
bus pirmieji ‘kovotojai už de
mokratijos apgynimą ir šio ka
ro laimėjimą, ir komunistai šį čių metų sukaktuvių, teatrališ- 
darbą remia šimtu nuošimčių. , ]w ratelio gyvavimo.

Nors 352 kp. randasi diktasi Svetainė, taipgi, buvo iš
skaičius narių su geromis pas-. puošta tam nepaprastam įvy- 
tangomis, ir nuoširdžiai nore- j Riui. Prie steidžiaus aukštai iš- 
jo, kad pradėtas darbas dėl 
ambulanso eitų pirmyn, bet di
džiumai narių dar geras dar
bas ir vienybė dėl karo laimė
jimo visai svetimas dalykas.

Teko nugirsti, kad Detroito 
parapijų komitetas, ką organi
zuoja panašų darbą, sakė, kad 
į jų konferenciją galės būt pri
imti ir panašaus plauko ele
mentai, kaip komunistų prie
šai. A.

Teatras su Koncertu ir Trijų 
Dešimčių Metų Sukaktuvių

Paminėjimas
Lapkričio 28 d. Liuosybės 

Dailės Ratelis turėjo savo ju
biliejinį parengimą Lietuvių 
Taut. Namo svetainėje. Tai 
buvo paminėjimas trijų dešim-

Laiškas iš Karo Fronto
Daugeliui yra žinoma, kad 

dabartiniu laiku Pacifike eina 
dideli laivyno mūšiai prie Sa
liamono ir Guadalcanal salų. 
Ir iš ten yra sunku gauti ori
ginalius laiškus. Bet štai pora 
savaičių atgal gavome laišką 
visai originalų iš Guadalcanal 
salos nuo Ernesto Alvino, mū
sų sūnaus, kuris tarnauja jūri
ninkų korpuse jau metai laiko 
ir randasi septyni mėnesiai kaT 
ro mūšiuose su kruvinais ja
ponų užpuolikais. Laiškas yra 
visas rašytas ypatiškai, todėl

LAIŠKAS: Brangi sesute Le
oną, nuo to laiko, kaip aš esu

jimą, bet kada darbais reikia ^aro kovose, dar pirmą laišką 
dirbti dėl karo laimėjimo,, fnuo jūsu gavau, i
jų pastangos išlenda 
maišo; "išeina šimtu 
prieš bile kokį 
darbą.

Dar nesenai 
zuotas Detroite 
ras Komitetas, 
veikiant nupirkti 
Raudonajam Kryžiui ambulan- 
są. Į tą konferenciją 'buvo pri- 
aiuntę ir SLA 352 k p. atstovus, 
ir sutiko bendrai veikti.

Bet štai pereitą sekmadienį, 
kada 352 kp. nariai davė ra
portą apie ambulanso konfe
renciją, tai po raporto pradėjo 
dvokti hitlerinė atmosfera ir 
tol tie elementai lermavosi, ko
lei sudarė didžiumą, kad at
šaukti delegatus iš to komiteto 
ir, žinoma, atšaukė. Tas reiš
kia, kad dar darbą nepradėjo 
dirbti, o jau šimtu nuošimčių

karo

lyg yla iš j 
nuošimčių 
laimėjimo

suorganiliko
Lietuvių Bend- 

kad bendrai 
Amerikos

ir dabar zi- 
Lapkričio 24 dieną buvo nu

teisti keturi jauni razbainin- 
kai. Jie užpuldinėdavo žmones, 
apmušdavo, apiplėšdavo per ii-’ 
gą laiką. Gavo sunkias baus-l 
mes.

Pasibaigė streikas Harmony 
busų darbininkų. Darbininkus 
su bosais sutaikė valdžios tai
kymo tarybos atstovas William 
F. Ashe.

Praeitą savaitę plėšikai už
puolė troką, vežantį vištas ir 
kiaušinius, 
iš troko 
plėšikas

keltas paauksuotų raidžių už
rašas “JUBILIEJUS.”

Oras tą dieną buvo gražus, 
todėl žmonių prisirinko nema
žai. Visi nekantriai laukė 
programos prasidėjimo.

Visų pirma. K. čerečkienė 
skaitė Liuosybės Dailės Rate
lio peržvalgą. Joje buvo atžy
mėta ratelio narių pažanga lie
tuvių teatralinėje meno srity
je. Paminėta daug stambių 
dramų, tragedijų ir komedijų 
suvaidintų per ratelio narius 
bėgyje trijų dešimčių metų. 
Buvo labai interesinga pasi
klausyti.

Paskui Liuosybės Choras po 
vadovyste Geo. Steponavičiaus 
išpildė koncertinę programos 
dalį. Po-tam jaunų mergaičių 
šokėjų grupė, pianu akompa
nuojant Geo. Steponavičiui, 
labai gražiai šoko liaudies šo
kius. Jųjų šokimas publikai 
labai patiko.

Paskutinis iš programos bu
vo perstatymas trijų veiksmų 
komedijos “Trys Mylimos.” 
šis teatralis veikalas yra pa
imtas iš Lietuvos kaimiečių gy
venimo; parašytas visiem ge
rai žinomos lietuvių rašytojos, 
žemaitės. Vietinio, ratelio na
riai labai tinkamai suvaidino 
minėtą komediją. Jie, tarsi, 
pergyveno tų išsvajotų asme
nybių gyvenimą . . . Mūsų ar
tistai vaidino sekančiai:

Julija Stigienė, Kiverienės 
i rolėje, vaizdavo suklaidintos 
meilėje našlės gyvenimą. Ne
žiūrint, kad Kiverienės rolė 
yra ilga ir nelengva lošti, vie
nok drg. Stigienė atliko ją la
bai gerai. Visą laikp lošė aiš
kiai ir suprastinai.

Bronė Ambrozienė, Petronė
lės rolėje, vaizdavo vyresnio
sios dukters nepermaldaujamą

būdą. Ji pajėgė persiimti kai
mietės merginos jausmais ir 
naturališku pobūdžiu. Lošė gy
vai ir reikšmingai.

Kazimiera Valangevičienė, 
Domicėlės rolėje, vaizdavo 
jautrios, nuolankios ir gera
širdės mergaitės gyvenimą. Ji 
tikrai išreiškė vidujinius sielos 
jausmus, nuduodant meilėje 
atsidavusią ir tankiai verkian
čią jaunuolę. Jos sujudinantis 
lošimas padarė nemažą įspūdį 
publikoje.

Stasys Baronas, Liudviko ro
lėje, vaizdavo apsukraus ir 
klastingo kaimiečio berno gy
venimą. ši role yra gana kom
plikuota, tuo pačiu sykiu rei
kia prie trijų meilintis ir vi
soms trims meluoti, kad tik 
daugiau pinigų išvilioti. J. 
Apie jo lošimą nenoriu nieko 
sakyti, kadangi jis pats Teži- 
seriavo. Tik vietomis neužtek- 
tinai garsiai kalbėjo.

Jonas Neverauskas, Kozirio 
rolėje, vaizdavo skūpaus ir se
noviško būdo kaimiečio gyve
nimą. Jis, lošdamas Kozirio ro
lę, persikeitė į tipišką Lietuvos 
kaimietį. Jis lošė gerai, kaip 
ir visuomet.

Abelnai paėmus, suvaidini- 
mas komedijos gerai nusisekė. 
Visi aktoriai tiko savo rolėse 
ir buvo gerai jas išstudijavę. 
Pati komedija irgi šį tą atvaiz
dina.

Prie surengimo minėto jubi
liejinio vakaro daug pasidar
bavo A. Sauka, W. Ambrose, 
P. čerečka ir K. čerečkienė.

Du buvusieji ratelio nariai 
prisiuntė pasveikinimo laiškus 
minėtam jubiliejiniam pami
nėjimui, tai buvo A. Baronas 
ir O. Petruliūtė, abu iš Califor- 
nijos.

X. Kareivis.

Wadsworth, Ohio

Biografija
Sarpalius mirė 
1942 m., sulau- 
amžiaus. Palai-

NUO

Vairuotoją išmetė 
ir paliko ant kelio, o 
pabėgo su troku.

D. P. Lekavičius.
REDAKCIJOS: Išėju-

kurie nukentėjo nuo plėšikų. 
Todėl negalėjome įdėti laikraš- 
tin. Su pavartėmis reikia būti 
labai atsargiems, reikia labai

siu armijon lietuvių pavardės aiškiai jas parašyti. Viena pa- 
neįskaitomos, sumaišytos. Taip- varde nuo kitos turi būti at- 
gi neaiškios p a v a r dės tų, skirta kabute.

Pirmadienis, Gruodžio 14, 1942

Hartford Conn.
Lapkričio 25 d. vakare Lais

vės Choras, savo svetainėje, 
buvo surengęs išleistuves dėl 
savo seno dainininko ir orga
nizatoriaus drg. K. Kiškiūno. 
Jis išėjo į U.S.A, armiją. Kiš
kiūnas pradėjo dainuot visai 
jaunas vaikinukas būdamas ir 
beveik visą laiką dalyvavo 
chore be pertraukos. Jis ne tik 
geras dainininkas, bet ir pui
kus artistas - lošėjas. Jis la
bai daug sykių dalyvavo loši
me su didelėmis rolėmis ir su 
pagyrimu savo pareigas atli
ko. Taipgi Kiškiūnas labai 
draugiškas su visais, moka 
gražiai sugyventi.

Taigi ir ant parės suėjo gra
žus būrelis draugų ir draugių,. 
Drg. K. Miller pirmininkavo 
vakarui ir pakvietė beveik vi
sus pakalbėt. Visi po biskį 
kalbėjo ir linkėjo Karuliui 
sumušti priešą ir laimingai su
grįžti ir vėl sykiu dainuot ir 
veikt kituose darbuose. Karu
lis Kiškiūnas taipgi kalbėjo 
ir patarė likusiems dainuot, o 
labiausia imt dalyvumą loši
me, nebijot, gal iš sykio nepa
darysite taip gerai, bet toliau 
priprasite ir viskas eis kaip iš 
pypkės.

Nuo visų dalyvių Karuliui 
įteikta piniginė dovanėlė.

Taipgi ir aš nuo savęs lin
kiu jam sumušt priešą greit ir 
laimingai sugrįžt prie savųjų 
ir draugų. Tada tai tikrai tu
rėsim linksmą parę.

Taipgi ir daugiau draugų 
jaunuolių išėjo į armiją ir lai
vyną. Baby Norkus išėjo į U. 
S.A. laivyną, praeitą savaitę 
pasidavė savanoriai. Babis la
bai gabus muzikantas, turėjo 
susitveręs orkestrą. Jis gali 
grajyt ant keleto instrumentų, 
kaip tai, piano, armonikos, 
trūbos. Jis priklausė prie Lais
vės Choro ir prie Laisvės Cho
ro Stygų orkestros. Bet šiuo 
tarpu nedalyvavo. Babis labai 
smagus vaikinas, niekad ne
praėjo pro šalį nepasakęs alio. 
Linkiu tau, Babi, geriausio 
pasisekimo tarnaut Dėdei Ša
mui ir sumušus priešą sugrįžt 
sveikam, prie savųjų.

Taipgi mūsų vajininko ir 
gabaus veikėjo Juozo Kaz
lausko du sūnai išėjo į armiją, 
abudu į Air Corps. Vyresnysis 
Juozas išėjo praeito vasario 
mėnesį, jaunasis Adolfas pra
eitą mėnesį. Abudu buvo ga
būs vaikinai. Juozas mylėjo 
sportą, prigulėjo prie futbolo 
tymo. Adolfas gabus piešėjas, 
labai gražiai padaro paveiks
lus.

Geriausio pasisekimo ka
riaut, jums, draugučiai ir lai
mingai sugrįšt prie savųjų.

M.

F — *

Už vokiečių karininko lavono matome daug dalykų, pa
tekusių Sovietams, kai Raudonoji Armija netikėtai už
puolė vieną miestelį ir jį atsiėmė.

Baltimore, Mi
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 14 
dieną, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St.

Gerbiami nariai ir narės, 
mūsų garbingos organizacijos 
budavotojai, 
pranešti per 
kad šių metų 
Demokratijos 
jau prisiųsta
šiame susirinkime. Taipgi bus 
kuopos valdybos rinkimas. Tad 
visi būkite kuopos susirinkime.

Kuopos organizatorius
A. Žemaitis.

aš garbę turiu 
laikraštį jums, 

knyga “Amerikos 
Steigėjai” ’ yra 

ir galėsite gauti

Užuojauta Nuliūdusiam Tėvui.
“Laisvę” užrašinėdamas, už

ėjau pas “Laisvės” skaitytoją 
Bubnį ir radau jį dideliam nu
liūdime. Užklausiau jo, kas 
yra, kad toks nuliūdęs, • broli? 
Sako, mėnesis laiko atgal ga
vau iš valdžios pranešimą, kad 
mano mylimas sūnus yra žu
vęs ant Panamos kanalo. Jis 
jau buvo ištarnavęs šešius me-

tus ir buvo užsitarnavęs sar- 
žento laipsnį.

Man taipgi yra gaila, sako 
Bubnis, kad valdžia nepasako, 
kaip mano mylimas sūnus žu
vo: ar nuo fašistinių valstybių 
agentų, ar šiaip nelaimėje.

Toliau aiškino d. Bubnis: 
Fašistinės “Vienybės” .kores
pondentas norėjo aprašyti apie 
mano sūnaus mirtį, bet aš jam 
uždraudžiau savo mylimo 
naus vardą dėti į fašistinį 
kraštį.

Tai yra labai gražus tėvo 
sielgimas. Nors būdamas
džiausiam nuliūdime, jis žino, 
kur jo mylimo sūnaus atmintis 
turi skambėti. Mes pažangūs 
lietuviai reiškiame giliausią už
uojautą draugui Bubniui.

Korespondentas.

sū- 
lai-

pa- 
di-
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Velionio Stasio Sarpaliaus 
Trumpa

Stanislovas 
rugsėjo 28 d., 
kęs 60 metų,
dotas laisvai spalių 2-rą. Pa
liko nuliūdime savo draugę 
Petronėlę, dukrelę ir du sū
nus, taip pat du švogerius 
Amerikoj ir brolį ir seserį Lie
tuvoj.

Velionis Stanislovas buvo gi
męs Lietuvoj, Bardauskų kai
me, Vilkaviškio parapijoj, Su
valkijoj. Amerikon atvažiavo 
1903 m. Gyveno Akron, Ohio 
iki 1918 m., po tam persikėlė 
į mainų apylinkę ir dirbo mai- 
nose, taipgi yra gyvenęs ant 
mažiukės ūkės Uhricksville, 
Ohio. 1936 metais nusipirko 
didelę ūkę Wadsworth, Ohio, 
ir ten išgyveno iki mirties.

Velionis Stanislovas iš pat 
jaunų dienų savo gyvenimo 
buvo liuosas nuo visokių prie
tarų, buvo nuoširdus rėmėjas 
viso darbininkiško veikimo iki 
savo mirties. Nors velionis Sta
nislovas nebuvo vadovaujamo
se mūsų įstaigose, ir todėl jo 
vardas nebuvo plačiai žinomas 
kaipo veikėjo, bet jo nudirbti 
darbai yra žinoma tiem drau
gam, kurie turėjo artimesnių 
pažinčių, su velioniu besidar
buojant lokalinėse organizaci
jose Akrone.

Velionis buvo vienas iš tvė
rėjų LSS kuopelės Akrone; ji
sai, su pagalba kitų draugų su
organizavo Laisvės Draugiją. 
Buvo dienraščio “L.” skaityto
ju nuo pat jos įsikūrimo. Nuo 
aktyvaus dalyvavimo veikime 
pasitraukė tik pasikeitus gyve
nimo sąlygom, tai yra, kai 
persikėlė gyvepti ant ūkės.

Velionis S. S. ne tik kad 
pats buvo darbininkiško judė
jimo eilėse, bei? kartu su savo 
gyvenimo drauge Petronėle iš
augino ir savo vaikučius dar
bininkiško pusistatymo. Abudu 
sūnūs yra nariais LDS ir tar
nauja Dėdės Šamo armijoje.

Beje, velionis Stanislovas ir 
man daug pagelbėjo greičiau 
suprasti darbininkišką veiki
mą ir tapti jo dalyviu.

Tebūna velioniui amžina at
mintis už jo pavyzdingą gy 
venimą.
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W. Kulik.
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part

monopolišką įstaigą,Prieš Associated Press (AP) yra užvesta byla kaipo prieš monopolišką įstaigą, 
smaugiančią mažesnius laikraščius. Dailininkas pavaizduoja, kaip “AP” tą atlieka.
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Wilkes Barre, Pa

raštinin- 
o kiti visi

komisijos

Šis tas iš LLD 43 kuopos su
sirinkimo, kuris įvyko gruodžio 
6-tą dieną. Kaipo metinis su
sirinkimas, tai nariais nebuvo 
skaitlingas, bet praėjo geroje 
nuotaikoje. Taipogi buvo prira
šyta 2 nauji nariai.

Kaipo metiniam susirinkime, 
tai ir kuopos valdyba buvo 

renkama kitiems metams. Bet 
tik vienas protokolų 
kas reikėjo perrinkt, 
pasiliko tie patys.

Prakalbų rengimo
raportas buvo priimtas su už- 
gyrimu, nes prakalbos, kurios 
įvyko lapkričio 29-tą dieną, pu
sėtinai gerai pavyko.

Pereitam susirinkime veika
lų komisija gavo bart nuo narių 
už neveiklumą, tai šiame susi
rinkime raportavo, kad jie jau 
užsikvietė “Pusseserę Salomė
ją’’ iš iChicagos. O ji sutiko at
važiuot ir tas veikalas bus su
vaidintas mūsų mieste pradžio
je 1943 metų. Tad laukime tos 
dienos. Kuopos Koresp.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bortus ir štampas

Gražūs Spaudos Darbai
Biznio kortelės, gražūs antgalviai laiškam 

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

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

siuvėjam 
spaustu- 
Business 
kitokius

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

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

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

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

neštis. Padėkite savo šaliai apsiginkluoti, . 
V^^taupykitė sau pinigus Kariniais Taupymo Bo- ;

nais. “Laisvės” raštinėje visada galite gauti 
Karinių Taupymo Štampų po 25c, 50c ir $1.00.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y
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LLD Reikalai 12-tam Apskrityje
Jungtinių Tautų Pranešimai
ŠIAUR. AFRIKA, gruod. 11. — Jungtinių Tautų 

štabas išleido šitokį pranešimą:
Vakar popiet dvi eilės priešų tankų su savo pėstinin

kų parama darė atakas linkui Medjez-el-Babo (netoli 
Tebourbos, šiaur. Tunisijoj).*

Viena priešų eilė atvyko iš šiaurių pusės vakarinė
mis Medjerdos upės pakrantėmis. Mūsų jėgos tuojaus 
kontr-atakavo ir sunaikino tam tikrą skaičių priešų 
tankų.

Kita priešų eilė iš rytų šono damaršavo iki 2,000 jar
dų nuo Medjez-el-Babo, bet kai mūsų artilerija ir or
laiviai juos pasitiko, tai priešai pasitraukė atgal. Šia
me mūšyje buvo sunaikinta keli priešų tankai.

Tose kautynėse dalyvavo ir francūzų pėstininkai ir jų 
artilerija. Mes praradome keletą tankų. Priešų nuosto
liai buvo žymiai didesni.

Šių 1942 metų jau visai ma
žai lieka. Bet nors dar šiuom 
trumpu laiku galima kuopose 
šis tas nuveikt. O lengviausis 
darbas tai gaut vieną kitą na
rį į šią apšvietos organizaciją.

Tad, draugės ir draugai, vi
sose kuopose, pasidarbuokite 
padaugint narių skaičių pakol 
šie metai pasibaigs.-

Toliau, čia įsitemykite, drau
gės ir draugai, kurie esat iš
rinkti į apskričio valdybą 1943 
metams. Sėno ir naujo komite
to susirinkimas įvyks gruodžio 
20 d., 2 vai. dįeną, pas drg. 
A. Radišauskienę, 206 E. 
Fourth. St., Wyoming, Pa.

Visus kviečiame dalyvauti ir

AMERIKOS BOMBANEŠIO ATSIŽYMĖJ1MAS Easton, Pa.
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, gruod. 11. — Laivyno departmento pra
nešimas sako:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Penkiolika japonų Zero lėktuvų kovotojų neseniai 

užpuolė vieną Amerikos armijos Lekiančiąją Tvirtovę, 
skridusią virš New Georgia (Saliamono) salos. . Mūsų 
Lekiančioj i Tvirtovė nušovė žemyn penkis priešų lėk
tuvus ir sugrįžo į savo stovyklą.

Prekinis-pagalbinis Jungtinių Valstijų laivas Alchi- 
ba neseniai buvo priešų sunaikintas. Pranešimai rodo, 
jog dingo trys jo įgulos nariai iš viso.

NAUJI SOVIETU LAIMĖJIMAI

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 12. — Vidunaktinis pranešimas:
Sovietų kariuomenė gruod/11 d.. Nebevedė ofensyvo 

mūšius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.
Gruod. 10 d. Stalingrado apygardoje buvo sunaikin

ta 60 priešų transporto lėktuvų.
Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose vienas mūsų 

kariuomenės būrys apsupo šešis priešų aptvirtintus 
punktus ir sunaikino besipriešinantį hitlerininkų gar
nizoną.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado, rytiniame Dono upės 
šone mūsų kariuomenė atmušė- penkias priešų kontr
atakas ii* smarkiai atmetė vokiečius atgal iki jų pir
miau buvusių pozicijų. Šiose kautynėse priešai prarado 
apie dvi kuopas pėstininkų ir paliko tris išmuštus iš 
veikimo ir du išdegintus savo tankus mūšio lauke.

Kitame sektoriuje hitlerininkai su septyniais tankais 
ir 10 šarvuotų automobilių puolė mūsų pozicijas. Sovie
tų artilerija sunaikino visus septynis vokiečių tankus ir 
vieną šarvuotą automobilį.

Rževo srityje vienas dalinys sovietinės kariuomenės 
atrėmė kelias vokiečių kontr-atakas ir užėmė eilę stip
rių punktų. Tuose mūšiuose mes sunaikinome kelis šim
tus vokiečių kareivių ir oficierių ir 21-ną tanką.

Velkije Lūki srityje Sovietų kariuomenė per smarkias 
kautynes užėmė aukštumas, turinčias gante, didelės tak- 
tikinės svarbos.

Leningrado fronte per tris dienas mūsų kariai sunai
kino apie 500 vokiečių kareivių ir oficierių.

MASKVA, gruod. 11. — Į šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado vienas randonarmiečių būrys įsiveržė į priešų 
apkasus. Per kautynes durtuvais mūsų kovotojai išmu
šė priešus laukan ir užėmė jų pozicijas. Daug užmuštų 
priešų liko apkasuose.

Į vakarus nuo Rževo, centraliniame fronte sovietiniai 
kovotojai sunaikino vieną hitlerininkų pasipriešinimo 
centrą ir nušlavė apie dvi kuopas jų pėstininkų. Rau
donarmiečiai pagrobė šešias kanuoles, 27 kulkasvai- 
džius, bevielinio telegrafo prietaisus ir kt.

Susiorganizavo Komitetas So
vietų Sąjungai Teikti Me

dikai? Pagelbą
šis komitetas nėr iš papras

tų darbininkų, bet iš aukštų 
profesionalų: advokatų, profe
sorių, bankierių ir stambių biz
nierių. šis komitetas veiks vi
soj šioj apylinkėj. Jis yra įga
liotas New Yorko Sovietų Me- 
dikalės Pagelbos CentraliniO 
Komiteto, čia surinktos aukos 
bus siunčiamos į New Yorką, 
o iš New Yorko,. kuomet tik 
plaukia laivai į Sovietų Są
jungą, tai sykiu nuveža ir me- 
dikalės pagelbos.

Ar, mes lietuviai, galime 
prisidėti prie to kilnaus dar
bo? Taip, galime. Galime au
koti, pradedant nuo apatinių 
marškinių iki overkautų, ava
linę ir taip pat nuo mažo kū
dikio iki suaugusio žmogaus, 
kišeninių laikrodėlių ir 1.1. 
Laikrodėliai turi būti gerame 
stovyje, nes jie yra siunčiami 
gydytojams. Sugedusių nepri
ima, nes netur laiko juos ten 
taisyti.

Virš minėto komiteto buvo 
pranešimas, vietinėje angliš
koje spaudoje, kad jie atidarė 
raštinę teikti Sovietų Sąjun
gai medikalę pagelbą po šiuo 
antrašu: 125 No. 3rd St., 
Easton, Pa.

MASKVA, gruod. 10.—Sovietų Žinių Biuro vidudie- 
ninis pranešimas, tarp kitko, sakė:

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė iš
mušė vokiečius iš vienos apgyventos vietos, nu
kaudama apie 400 priešų ir pagrobdama 24 kulkasvai- 
džius, 80 automobilių su reikmenimis, 15 trokų, ketu
rias radijo stotis ir penkias kanuoles.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė artilerija 
išvaikė ir dalinai sunaikino priešų kariuomenės sutel
kimą. Mes sudaužėme 15 vokiečių trokų, susprogdi
nome du jų amunicijos sandėlius ir sunaikinome tris 
vokiečių tankus.

Pranešimai rodo, jog viena mūsų tankistų grupė pa
degė aštuonis vokiečių tankus ir išmušė iš veikimo še
šis kitus tankus per mūšius Dono upės srityje.

Į vakarus nuo Rževo vienas dalinys mūsų kariuome
nės per dvi dienas užmušė apie 600 vokiečių ir pagrobė 
kiekį karinių reikmenų ir priešų karių.

Kitame sektoriuje vienas raudonarmiečių būrys, žy
giuodamas pirmyn, sunaikino 19-ką priešų fortukų ir 
apsitvirtinimų žemėje ir nušlavė apie tris kuopas vo
kiečių pėstininkų.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų prieštankiniai šau
liai, atremdami priešų ataką, išmušė iš veikimo vie- 
nouiiką vokiečių tankų.

Pora Žodžių Apie Lietuvių 
Piliečių Kliubą

Ką gero nuveikė šis kliu- 
bas? Už apie $3,000 pirko De
fense Bonds, keletą desėtkų 
dolerių paaukavo Raudonajam 
Kryžiui, seneliams ir paliegė
liams lietuviams perka Kalė
dų dovanas už $5 kiekvienam, 
kareiviams po $3 kiekvienam. 
Ant jų dovanų išmokės iki 
$100.

Dar vieno gero dalyko tu
rėtų nepamiršti, tai paaukoti 
keletą desėtkų dolerių Sovie
tų medikalei pagelbai. Juk 
gal ne vienas kliubo narių gi
minaitis, brolio, sesers, bei ar
timos giminės, yra Lietuvių 
Batalijone ir kariauna išvien su 
Raudonąja Armija prieš ver
gijos steigėjus — nacius. Jie 
gavę nuo kliubo pagelbos, nie
kuomet jo neužmirštų, kuomet 
taip labai jiems ji yra reika
linga. O, prie to, pakeltų ir 
kliubo vardą. Nes dabar pa
saulis eina prie demokratijos, 
o ne prie fašizmo-nacizmo.

Eastonietis.

Shenandoah, Pa.
Sveikinimai Sovietų Sąjun

gos žmonėms nuo Amerikos 
žmonių:

Kazys Motuzą $32. Vytau
tas Maurukas $10.

Po $5: Stasys Kuzmickas, 
Kazys Naravas, Adomas že
maitis, draugė Aldona, Mote
rų Apšvietos Kliūbas, Magde- 
lena Obraitis, Juozas Tuleika, 
Jurgis Girdauckas.

Mary Melusky $3. Po $2: 
Jonas Navickas, Adomas 
Zalenka.

Po $l,-.Daminka Taminckie- 
nė, Juozas Dereškevičius, Ona 
Rutkauckienė, Antanas Mer- 
ciuckas, Juozas Slavickas ir 
Pranas Urbanavičius.

laiku.'
Kalbant apie apskričio val

dybą, gaila, kad nekuriems 
reikėjo pasitraukti iš tos veik
los, kaip tai, M. Bagužinskui, 
V. B. Michnevičienei, M. Pa- 
cenkienei, O. Radzevičienei. 
Tai buvo ilgai tarnaujančios 
ypatos šiame apskrityje.

Bet nereikia nusimint, nes 
jų vietas užėmė naujos drau
gės ir draugai, ir galima tikė
tis, kad jie savo pareigas pa
taikys puikiai atlikti.

Baigiant, dar sykį kviečiu 
drauges ir draugus padaugiilt 
narių skaičių šiame apskrityj 
pakol šie metai baigsis.

J. T. V.

Tiek surinkta ant Stasio 
Kuzmicko blankos.

Ant Juozo Kučincko blan
kos:

Po $5: Juozas Kučinckas, 
Martinas Užukonis, Silvestras 
Ul'binckas, Antanas Kazokas, 
Mike Kičius. j

Po $2: Kazys Pagazelskis, 
Jurgis Kubilius, Jonas Joku- 
bonis, Albinas Kessler, Ches
ter Cheslock, Juozas Juodzia- 
vičius, Juozas Walenta, Alex 
Yaninas.

Po $1: Vincas Kučinckas, 
Jurgis Stagniūnas, Mike Wai- 
lionis, Edward Wyliorus, Geo. 
Pauliukonis, Violet Kuchinsky.

Viso surinkom pinigų per 
dvi blankas -4 Juozo Kučinc
ko $47, Stasio Kuzmicko $100 
— viso $147.

S. Kuzmickas.

Roma pripažino, kad ang
lų orlaiviai padarė labai di
delių nuostolių italam Turi
ne.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Šiuo metu, .kai Kanada po
draug su visomis Jungtinėmis 
Tautomis kovoja prieš fašisti
nį žvėrį, tokis laikraštis, kaip 
‘‘Liaudies Balsas,” yra nepava
duojamas. Jis vienija, buria 
krūvon kiekvieną lietuviškai 
skaitantį žmogų, kiekvieną an- 
ti-fašistą, kiekvieną demokrati
jos šalininką.

Tegyvuoja ir tebujoja “Liau
dies Balsas” ilgiausius metus!

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

tų ......................j............... ....... 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 Nubū-

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ..................... .85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay

fever ..... ..............  85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes ........ 85
Nemalonaus Kvapo ................. j. .60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo ; Pataisymui .................. 85
Sour Stomach — Heart Burn .85 
Kosulio — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma ..... .........60
Mėnesinių reguliatorius moterim ,60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ........... :......................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių .........60
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST.,

. SPENCERPORT, N. Y.

"------------------- ------------------ !■.....r—.

Waterbury, Conn.
Iš Mūsų Veikimo tarp Lietuvių

Lietuvių 'Komitetas Gynimui 
Amerikos, lapkričio 15 d., nu
tarė sukelt pinigų dėl nupirki
mo ambulanso Raudonajam 
Kryžiui ir išrinkta komisija iš 
5 ypatų. Į komisiją įeina šios 
ypatos: ,S. Meison, J. Strižaus- 
kas, T. Matas, S. Lucas, J. 
Calny. Komisija turėjo du po
sėdžius dėl plano įvykdymui 
šio sumanymo. Nutarta; suruoš
ti masinį mitingą po naujų 
metų, kad būtą pakviesti du 
lietuvių kalbėtojai iš kito mies
to ir taip pat vietinio Raudo
nojo Kryžiaus viršininkai, taip

BE 100%
WITH YOUR

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HUDSON, MASS.
Trečiadienį, gruodžio 16 d., 8 yąl. 

vak., įVyks prakalbos. Kalbės “Vil
nies” redaktorius, F. Abekas. Bus 
H. L. Piliečių Kliubo salėje. Šias 
prakalbas ruošia ALDLD 103 kp. 
Kviečiame visus dalyvauti.

(292—294)

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 

sekmadienį, 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, Sėkr. (291-293)

HARTFORd7ČOnn-
Pirmadienį, įvyks ALDLD 68 kp. 

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

WORCESTER; MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

(š senų padarau 
, naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6101

1 *

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: llUniboldt 2-7064

I / ' i ,

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

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų-s ekniądienlab. 

ir miesto gaspadorius V, Scul
ly. Taip pat komisijos užduo
tis per šį gruodžio mėnesį 
draugijų <ir Jdiubų susirinki- 
įpuose kelti klausimą, kad 
draugijos ir kliubai paskirtų iš 
iždų po kiek virš minėtam rei
kalui.

Komisijos manymu, tą sumą 
galima bus lengvai sukelti, nes 
komitete priklauso 16 draugi
jų su virš 1,500 narių. Kiek
vienas narys aukodamas tiktai 
po $1 sukelia apie $1,500.

Taip pat komisiją yrą. nuta
rusi atspausdinti tikietus, ar 
kortas, kaip kad išduoda Rau
donasis Kryžius. Kas aukos 
nemažiau $1 šiam tikslui, gaus 
tą kortą dėl atminties, jog ji
sai dalyvavo ir aukavo. Dėl to 
yra kviečiamos visos draugijos 
darbuotis ir rūpintis, kad šis 
mūsų tarimas būtų įvykdytas 
visu 100% ir ka.d mes užbaig- 
tumėm tuos darbus iki kovo 
mėnesio, kol prasidės vajus 
Amerikos Raud. Kryžiaus. Tas 
vajus prasidės su kovo pirma, 
1943 m., ir baigsis su paskuti-

• I / • ' i” * u

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

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

t*’ M * !

Akiniai 
už $7.50

duosime jums ,
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytoj taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50. ,,

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas r opi ar 4110

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Penkias Puslapis
4- t • c *

ne balandžio mėnesio. Tai mes 
turim 3 mėnesius laiko šiam 
savo užsibrėžtam tikslui atlik- < 
ti.

Kada bus surengtos tos ma
sinės prakalbos ir kokie kalbė^ 
tojai bus apsiėmę, bus praneš
ta per “Laisvę” ir vietinėj 
anglų spaudoj. Tiktai tėmykiL

S. Meison.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL
, Beer, Wine, Liquor
NOTICĖ is > hereby given that License No. 
GB 10700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lv7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1404 Rockaway P’way, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STYLIANIS J. PERIDES 
1404 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section Iff 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough. of„ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ••

PROJECT DAIRY, INC.
188 Scholes St« Bropklyn, N. Y.
f . .j —-____i.____i 2,___ • ‘

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2038-41 Stillwell Av.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
(Albert's Caves) 

2033-41. Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

■ ' ' ■ ■ J'. ■ | ■ *

-
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‘estas Pusflapls

NewYorko^/žfe^Žinl(B
Du Broliai Yakščiai, Abu Kariuomenėj

Pranas buvo pašauk
tas ir išėjo kariuome
nėn balandžio 30-tą, 
šių metų, o Antanas ne
užilgo po brolio išėji
mo įstojo liuosnoriu į 
pajūrio, sargybą. Abu 
broliai, kaip matome, 
sėkmingai tarnauja mū
sų šaliai jos žūtbūtino- 
je kovoje prieš mūsų 
krašto ir pasaulio ž'ė- 
riškąjį priešą nacizmą 
ir japoniškąjį impcT'a- 
lizmą. Mes tikimės, 
kad jie garbingai at
liks ir tolimesnes sun
kias pareigas.

Broliai Pranas ir An
tanas yra sūnūs gerai 
žinomų Motiejaus ir 
Marcelės Yakščių, se
niau buvusių williams- 
burgiečių, o dabai- per 
eilę metų Woodhaveno 
gyventojų 
kratijos 
mylėtojų,
ir išeidami 
nėn žinojo, 
eina kovoti, 
pirm to jie 
mą kovojo
priešf ašisti n io j u d ė j i m o 
namų fronte. Abu vai
kinai savo laiku daina
vo Aido Chore. Nors 
pastaruoju laiku dėl

mokyklos ir darbo valandų 
Pranas buvo nuo choro atitrū
kęs, bet jo svarbesnių pramo
gų neapleisdavo.

Antanas 
buvo Aido
Choro veikliu nariu, daug pri
sidėjo prie sudarymo ir vedi
mo greatneckiečių šokikų gru
pės, kuri su visu choru buvo 
pažiba visuomenės pamylėtose 
V programose. Taipgi buvo 
nariu LDS jaunimo kuopoje 
Maspethe.

senų demo- 
ir pažangos 
Tad jie jau 

k ariuome- 
prieš ką iš- 
Fak tinai ir 
prieš fašiz- 
stiprinimu

J

pastaruoju laiku 
Choro ir Pirmyn

Pabėgėlės Mergaitės 
Sugrįžo Namo

Norėjusios “pavandravoti” 
po svietą, Audrey Carroll, 10 
metų ir Viola O’Neil, 12 m., 
nešinos šuniuku, buvo išvažia
vusios iš Bronxo skersai dvi 
upes į kitą miestą — BYook- 
lyną. Bet atrado, kad gyveni
mas sviete be namų ne koks. 
Sušalusios snaudinėjant per 
naktį po namų koridorius, iš
nikusios, sekamą dieną jos 
parvažiavo atgal į Bronx, bet 
bijodamos grįžti namo vaikšti
nėjo po gatves. Policistas jas 
pastebėjo ir parvedė namo.

Brangūs Metai
Mrs. Mclnnerney, 39 m., sa

kėsi per metus vedybinio gy
venimo su milijonieriumi Tho
mas II. Mclnnerney, 72 m., 
daug nukentėjus ir prašė mi
lijono dolerių paskirti jai iš 
vyro turto. Ji gavo 150 tūks
tančių.

r

Visų susipratusiu Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Reikalinga suaugusi pora prižiū
rėti 42 Šeimynų namą ir garą. Gaus 
$70.00 i mėnesj. Taipgi 3-jų kamba
rių apartmentą. Pageidaujama, kad 
būtų patyrę prie to darbo. Kreipki
tės 1 403 Hewes St., Brooklyn, N.Y., 
Apt. 3. (290-295)

RANDA VOJIMAI
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
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 16 šeimų namą. Pageidauja
ma, kad būtų vedęs. Namas šildo-

V z mas garu. Gaus algą ir 4 kamba
rius. Prašome kreiptis: 16 Maujer 
St., (Apt. 7). Kreipkitės bile laiku. 

(287-292)

3

Kavaliauskas ParvykoĮ Maspeth, L. I 
Iš Armijos Atostogų

-------------------r

Miesto Tarybos Narys 
Pasiūlė Planą Vai- 

‘ ko Priežiūrai

Pirm? dieni

Frank Kavaliauskas, lais- 
vielės Gilijos Kavaliauskaitės 
brolis, parvyko savaitei atosto
gų iš N. Carolines pereitą 
penktadienį. Tėvui ir visiems 
saviškiams buvo didelis surpri- 
zas, kadangi dar ne labai se
niai tarnauja (išėjo rugsėjo 
mėnesį), tad nesitikėjo gauti 
atostogų ir laiškuose namiš
kiams apie jas nebuvo minė
jęs.

Svečias karys liksis Brook ly
ne iki ateinančio penktadienio.

Serga M. A. Šiandiene
Pereitą penktadienį aplan

kė Laisvės įstaigą žymus chor- 
vedis Walter Žukas. Jis prane
šė, jog jau antra savaitė kaip 
serga drg. Mary A. Stanelienė. 
Ji serga sunkiu šalč<u, bet jau 
eina geryn, namiškiai tikisi, 
kad greit vėl bus s.veika.

Drg. Stanelienė turi Beauty 
Shop, 184 Elmora Ave., Eliza
beth, N. J. Jai 
veda

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 138-tos kuopos susirinki
mas atsibuvo gruodžio 10 d., 
Zabielskio salėje. Draugų ne 
per daugiausia į tokį svarbų 
susirinkimą pribuvo. Tai yra 
peiktinas dalykas.

Buvo išrinkta nauja valdy
ba 1943 metams. Įeina šie 
draugai: pirmininku V. Kar- 
lonas, sekretorium A. Zablac- 
kienė, finansų sekr. P. Cibuls
kis, iždininke O. Kalvaitienė. 
Knygų peržiūrėtojais V. Kar
tonas, A. Čepulis ir A. 
kis.

Dar biskis žinučių, 
nemalonios. Aplankiau
Skirmontą, aludės savininką, 
kuris jau senokai serga. Drau
gas sveiksta, žįda cit biznin I 
dirbti. Taipgi ir jo draugė ge
rokai serga, randasi po gydy
tojo priežiūra. Į Ir dažinojau, 
kad jos vienatinis sūnus išeina 
kariuomenėn. Tai mes visi, 
draugai ir draugės, velinam 
jums, draugai, tą viską laimin
gai pergyventi.

Koresp. V. K.

Kunic-

kad ir 
draugą

galėtų mokyklose rasti prižiū
rimą užsiėmimą tarp mokyk-- 
los ir miego valandų.

Reikalauti, kad naujasis gu
bernatorius Dewey pervestų 
$78,000,000 valstijos budžeto 
pertek liaus į vaikų globos fon- 

tiško žygio. Cacchionc planas \ K“’1 Prezidentas
pastotu kelia daugeliui tokiu! Roosevc!tas, ko'WesaS būtų 
nuotikiu. Jo planas vra: sli"4i fcderalių fon-

du vaikų priežiūrai ir kad or- 
Jo ir kitų mažumos Miesto ganizuotos grupės dirbančių

Taryboje narių reikalavimu motinų būtų pasiruošusios iš-
gruodžio 18-tą bus viešas statyti reikalavimus,
svarstymas vaikų prasikaltimo,  
problemų. Reikalaujama, kad
miestas skirtų pinigų vyresnių 
vaikų . globai liuosomis nuo 
mokyklos valandomis.

dus, ji atsakė:
“Aš nenoriu nuo jo pagal

bos. Aš noriu dirbti ir užlai-i 
! kyti savo kūdikį.”

Be darbo ji negalėjo gyven- 
,ti. į darbą išeiti kūdikis nelei- 
i do. Tokios sąlygos ne vieną !

Peter V. Cacchione, komu- ; motiną prispiria prie despera- 
nistas New Yorko Miesto Ta
rybos narys pareiškė, kad mi
lijonai dolerių, dabar . gulį 
miesto, valstijos ir šalies iždi
nėse, turėtų būti panaudoti 
Ijaro laiko ^aikų auklėjimo 
problemai išrišti. Ir tas būtų 
galima įvykdyti, jei tik visuo
menės spaudimas būtų gana 
stiprus užtikrinimui panaudo
jimo fondų tam tikslui.

Kad reikalas kūdikiams 
priežiūros yra didelis, tai su
pranta kiekvienas. Penkiolika 
milijonų moterų randasi indus
trijoj. Milijonai kitų neužilgo Į 
norima matyti išeinant iš na- ’ 
mų į dirbtuves. Milijonai dau-i 
giau būtų išėjusios. Kai ku-1 
riojns iš jų būtinai reikia dirb
ti, bet jas sulaiko nuo darbo 

! neturėjimas kur palikti kūdi
kių. To pavyzdžiu gali būti 
kad ir šis faktas: ,

Gruodžio 9-tą Brooklyne 
prie banko ant sniego buvo at
rasta kūdikis, rūpestingai ir 
gerai aprengtas, kad nesušal
tų. Susekta ir jo motina. Iš
nagrinėjus, štai kas pasirodė 
— jinai kūdikį paliko tik po 
to, kai apėjo visas, kokios jai! 
buvo žinomos vaikų priežiūrom j

I įstaigos ir visur atsisakyta su
teikti jos kūdikiui priežiūrą. 
O kada jos paklausė, kodėl ji
nai nereikalavo kūdikiui už
laikymo iš kūdikio tėvo, su ku
riuo jinai nesanti oficialiai ve-

Civilinių Apsigynimas atsi
šaukė į radijo mėgėjus stoti su 
savo patyrimais talkon apsi
gynimui, taipgi jieško liuosno-

Miesto lėšomis įsteigti m:i- rių mokintis radijo operuoto- 
žamečių vaikų priežiūros cent- jais. Turi būt piliečiai.
rus ir lopšelius.---------------------------------------------

Švietimo Taryba turi padi- Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dint savo budžetą, kad vaikai dienraštyje “ Laisvėje”!

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

MATVlf NEPAPRASTUS DRAMATIŠKUS PAVEIKSLUS NU
MA I I R FOTOGRAFUOTUS LAIKE PASALINGO JAPONŲ

UŽPUOLIMO GRUODŽIO 7, 1941.

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

o

SUDEGINO OPIUMĄ

D-ė.

ta-

du berniukus, šokusius 
gelbėti. Pribuvus poli- 
gaisragesiai vėliau su- 
2 vaikų kūnus.

ergant, biznį 
duktė Mildred žukienė.

tam reikalą. Jis stipriai ragino 
praplėsti švietimo programą 
15 iki 19 metų jaunimo gru
pei, nes toje grupėje pasireiš
kė didesnis ligų plitimas.

Clement Vokietaitis *
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

dangėjan č i o ministracijos raštinių, 
venerinių ligų I 

mokyklų stu-1

Suteikiam garbingas laidotuvex 

$150 i
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalysę miesto
Tel. Virginia 7-4499

I

IMKI

*****
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PRANAS ir ANTANAS YAKŠTIS 
Pranas yra J. V. armijoj korpora- 
lu, o Antanas—J. V. Pajūrio Sar
gyboj elektristo padėjėju, 2 klasės.

Jaunuolių sėkminga tarnyba' 
džiaugiasi ne vieni tik tėvai, i 
Prano žmona Anė ir draugai; 
jais kaip tikrais savo vaikais 
teisėtai džiaugiasi ir didžiuo-' 
jasi teta ir dėdė Ona ir Frank 
Yaksčiai, eastnewyorkie č i a i. - 
Teta Ona Yakštienė susidomė-' 
jusiai seka jų veiklą karinėje! 
tarnyboje ir kartu su tėvais. 
džiaugiasi jų atsiekimais, taip- i 
gi* linki sėkmingos tolimesnės: 
tarnybos ir 
pergalėjus priešus.

Net ir opiumą sunku gauti 
nefalsifikuotą. New Yorke pe
reitą penktadienį sudegino i 
$25,000 vertės nuo šmugelnin- • 
kų atimto visokių rūšių opiu-I 
mo. Sudegino dėlto, kad 
buvęs taip atskiestas., jog 
betiko vartoti ligoninėse.

Atmetė Sveikatos Komisio- 
nieriaus Planą

Akivaizdoje 
r laimingai sugrįžti Pasireiškimo 

tarp vidurinių 
dentų, sveikatos komisionierius 
Dr. Ernest L. Stebbins buvo 
pasiūlęs programą, kad moki
niams būtų daugiau aiškinama 
lyties higijena. Bet mokyklų 
Superintendentų Taryba jo 
prašymą atmetė, atsakydama, 

Ana dieną Laisvėj buvo mi-' kad vaikai esą gana informuo- 
nėta, kad policistas Wood iš- ti apie gyvybę.
gelbėjo 3 vaikus nuo prigeri-j Dabartinėj sveikatos aiški- 
mo įlūžus per ploną ledą prū-! nimo mokyklose programoj 
dan Central Parke. Gelbėtojas nieko nesakoma apie sifilio ir 
parodė didelio sumanumo ir gonorėjos pavojus.
pajėgumo, tad jam pavyko at-1 Taryba laikosi to nusistaty- 
likti tą, ko silpnesnis gelbėto- mo, ]<acj pilnesnis aiškinimas 
jas nebūtų atlikęs. Tačiau ir apje veneriškas ligas “galėtų 
jam nepigiai atsiėjo, ir jis tu- j padaryti daugiau blogo, negu 
rėjo pagulėti ligoninėj nuo gero »> Stebbins ragino
peršalimo ir pergyvenimo. [tarybą išsidirbti naują pažiū- 

Kitur ne taip laimingai pa-i ra, kadangi Sveikatos Depart- 
sibaigė. Pereitą trečiadienį de-' mento surinkti daviniai rodo

Perspėkite Vaikus Nuo 
Plono Ledo

šimčiai vaikų suėjus ant Dyker 
Beach prūdo ir patraukus to
liau nuo kranto ledas įlūžo ir 
keli vaikai sukrito vandenin. 
Kai kuriems pavyko iššliaužti, 
išropoti aukštyn į krantus per 
slidų ledą, o du 7 metų ber
niukai Giordano, dvynukai, 
prigėrė, nors netoliese buvę 
Fort Hamiltono 15-ka karių 
buvo subėgę vaikų gelbėti. 
Jiems pavyko išgelbėti tik vy
resnius 
mažųjų 
cija ir 
žvejojo

Aliejumi Šildantieji Na
mus Privalo Būti

Atsargūs
Aliejus kurui yra padalin- 

Itas pagal aprokaVima, kiek tu- 
iri užtekti tam tikram laikotar- 11S I piui ir dėlto tie vartotojai, ku- 
! rie neapsirokuos, po kiek 
vartoti savo serą,[jie gali visai 
pritrūkti aliejaus. O sekamas 
davinys nebus išduodamas 
anksčiau tam tikro laikotarpio

' - periodo, kaip praneša iš Ka
ro Informacijų ir Kainų Ad-

Dabartinis, 2-rasis periodas 
zonoje A tęsiasi nuo lapkričio 
30-tos iki sausio 6-tos; zonoje 
B nuo gruodžio 3-čios iki sau
sio 5-tos; zonoje C nuo gruo
džio 4-tos iki sausio 4-tos, ir 
zonoje D nuo11 gruodžio 6-tos 
iki sausio 2-ros.

g * LIETUVIŠKAS ★ §

TRAKTYR1US
Ą (VALGYKLA IR ALINE) g 
B Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių B 
g • Vynų ir Degtines g 
g Importuotų Ir Vietinių p 
8 Kasdien Turime g 
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
| JUOZAS ZEIDAT | 
B Savininkas g
b 411 Grand St. Brooklyn g

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

New Yorke pašaukti atsa
komybėn pirmi 10 restauranų 
savininkų. Jie n e ra p oliavę, 
apie savo turimus sandėlius 
kavos kada ėjo užsiregistruoti 
gavimui daugiau.

Skelbiama, kad būsią suras
ti ir patraukti atsakomybėn vi
si, kuriuos suras nesakius tei
sybės apie turimą kavą.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica A ve.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N Y.

L 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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRAB0RIUS 
♦

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

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

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmenta

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
ĮĮSĮISĮty

Vaizdas iš puikaus Sovietų judžio “Mashen'ka,” trečia 
savaite rodomo Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 St., N. Y.

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

VIR1-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAĮHUL- 

ROBERT LIPTON 701b^n%reyet ’ 
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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