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Nemažaj brooklynieeių esa
me, matę vienam ant Broad
way (New Yorke) teatre la
bai įdomią ir gražią komediją 
“Junior Miss.” To veikalo
žvaigždė yra aštuoniolikos ir 
pusės metu mergiotė (well, 
moteriukė, nes jau vedusi), 
Patricia Peardon. AMERIKOS ORLAIVIAI SUPLESKIM 20 BLOKU TUNISO4

Negalima nė įsivaizduoti, 
kiek ta jaunuolė turi energijos 
ir pasiryžimo. Rodosi, lošimas 
kasdien turėtų paimti jos visą 
energiją, bet ne.

Patricia yra Youth Division 
of the War Relief tarybos na
rė. Ji .yra pirmininkė tos pa
čios organizacijos kalbėtojų 
biuro. Ji pati į savaitę pasako 
porą prakalbų įvairioms orga
nizacijoms.

Ji yra “air wardenu” ant 
22nd gatvės. Ji labai daug 
darbuojasi China War Relief 
organizacijoje. Ji dabai- suši
lus renka aukas Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai. Ji 
yra narė dviejų unijų — radi
jo artistų ir aktorių.

Patricia jau perskaitė Earl 
Browderio knygą “Victory 
and After” ir nori, kad milijo
nai amerikiečių tą knygą skai
tytų.

Ji sako: “Aš noriu matyt 
pasaulį be fašizmo.” Ji ne tik 
tokio pasaulio nori, bet viso
mis jaunomis pajėgomis dar
buojasi už jo priartinimą.

Brooklynas davė Bridge- 
portui keletą aktorių. Dahar 
pastebėjau, kad bridgeportie- 
čiai yra susimokinę dvi kome
dijas: “Vargšas Tadas” ir 
“Teodolinda.” Jau lošė Bridge- 
porte ir, sako, gerai išėjo.

Kol kas nesigirdi, kad 
Brooklyno Liaudies - Teatras, 
turėtų ką nors naujo susimo- 
kinęs. O LLD 1 kuopa nutarė 
suruošti kokį nors “šurum-bu- 
rum.”

O kodėl nepakviesti Bridge- 
porto aktorius palinksminti 
mūsų publiką tomis dviemis 
komedijomis ?

Prieš kiek laiko gavau laiš
ką nuo Common Council for 
American Unity, kuriame pra
šė leisti panaudoti ir mano 
vardą komitete dėl surengimo 
didelės vakarienės visiems 
amerikiečiams, kurie yra lai
mėję Nbbel Prize. O tokių yra 
dvidešimt astuoni.

žinoma, sutikau. i
Vakarienė įvyko pereitą ket

virtadienį puošniajam Wal-Į 
dorf-Astoria viešbutyje. Įžan
ga buvo “tiktai” $5.50 ypatai.

Man neteko dalyvauti. Sve
čių buvę labai daug.

Vakarienėje kalbėjo visa ei-, 
lė žymių žmonių. Penktadie-! 
nio “New York Times” pada
vė jų kalbų sutraukas. Pasi
rodo, kad ta vakarienė nebuvę 
panaudota mobilizacijai dėl 
karo laimėjimo. Kai kurios 
kalbos buvo labai pesimistiš
kos.

Ypatingai, mano supratimu, 
meškiškai pasitarnavo garsioji 
rašytoja Pearl Buck. Ji pareiš
kus, kad “šis karas nebėra ka
ras už laisvę.” Esanti tiktai 
militarinė kova!

New Yorko mokytojai krei-, 
pėsi prie miesto policijos ir 
prašo jos paramos vaikams su-1 
valdyti. Kai kuriose mokyklo
se esąs išsivystęs tikras chu
liganizmas. Vaikai mokytojų 
neklauso, juokiasi iš jų, mėto 
juos popiergaliais, rašaliniais 
buteliukais ar šiaip ką pačiu
pę.

Už tokį vaikų išdykimą ne
mažą atsakomybę ima ir tėvai. 
Nepaiso vaikus mokinti gra
žiai apsieiti. Auklėja juos lau
kiniais!

Su tokiais vaikais mokyto-
(Tąsa 5-tam pusi.)

Sovietai Atkariavo! 
Svarbias Aukštumas

Ties Dono Alkūne |
300,000 Naciy Atsidūrė |

Sovietinėse Replėse 
Stalingrado Srityj

Maskva, gruod. 14.—Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių eilę kariniai-svarbių 
aukštumų ties Dono upės 
alkūne į pietų vakarus nuo 
Stalingrado, nors hitlerinin
kai. atakuodami su žymiai 
padidintomis savo jėgomis, 
įvarė vieną kylį į sovietinę 
liniją kitoj šio fronto da
ly.).

Rytmetinis Sovietų pra
nešimas šiandien sakė, jog 
raudonarmiečiai, užimdami 
minimas aukštumas, sunai
kino 50 priešų aptvirtintų 
punktų žemėse ir užmušė 
daugiau kaip 400 vokiečių 
kareivių ir oficierių. O kur 
naciai varė kyli į rusų lini
ją, ten liko užmušta 800 Į 
vokeičių ir sunaikinta 22 jų' 
tankai.

Ankstyvesnis pranešimas 
teigė, jog vokiečiai ypač 
stengiasi pralaužt pietinę 
pusę Sovietų “replių”, kurių 
žiotys apima apie 300,000 
fašistų kariuomenės tarp 
Dono ir Volgos upių ir Sta
lingrado.

Į šiaurvakarius nuo Sta
lingrado raudonarmiečiai 

pasigrūmė dar pirmyn.
SUNAIKINTA 407 NACIŲ 

ORLAIVIAI
Naciai desperatiškai sten

giasi oru pristatyt vokie
čiams pastiprinimų į Stalin
grado sritį. Per savaitę so
vietiniai lakūnai ir priešlėk
tuvinės kanuolės nušovė že
myn 225 tokius vokiečių 
transporto orlaivius. Kitose 
gi fronto dalyse buvo su
naikinta 182 nacių orlaiviai. 
Tuo tarpu Sovietai neteko 
156-šių lėktuvų iš viso.

Pietiniuose Stalingrado 
priemiesčiuose raudonar
miečiai prasiveržė į pirmo
sios ir antrosios vokiečių 
apsigynimo linijų apkasus.

Šiaurinėje Stalingrado 
fabrikų vietovėje sovietiniai 
kovotojai išmušė hitlerinin
kus iš 11 fortukų ir kelių 
trobesių, nukaudami 180 
priešų kareivių ir oficierių.

Centraliniame fronte ru
sai sunaikino dar 1,000 vo
kiečių, menama, jog Rževo 
fronte.

93 Biliūnai Karui Prieš 
Ašį 1943 m.

Washington. — Praneša
ma, jog Amerikos vyriau
sybė reikalaus, kad kongre
sas ateinantiems metams 
paskirtų 03 bilionus dolerių 
karui prieš fašistų Ašį.

Berlyno radijas jau nesi
gyrė jokiais neva tai vokie
čių laimėjimais sovietinia
me fronte.

Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos junginio kovotojai artileristai užsiėmimo me
tu. (Nuotr. padaryta 1942 m. geg. mėn.)

MASKVA, gruod. 11. Incontent News.
“Mes turime stipriai priešintis (vokie

čiams), kad Lietuva galėtų gerovės su
silaukti,” pareiškė generolas Vincas Vit
kauskas, buvęs Lietuvos karo ministe
rs, o dabar Raudonosios Armijos leite
nantas generolas, kalbėdamas lietuvių 
tautos atstovų susirinkime Maskvoj.

“Kuomet Lietuvos žmonės pasirinko 
Tarybinį kelią,” sakė generolas Vitkau
skas, “aš drauge su kitais karininkais 
nedvejodami prisidėjome prie Raudono
sios Armijos. Jau tuo laiku, 1940 metų 
vasarą, mes supratome, jog Vokietija 
planuoja užgrobt Lietuvą.

“Vokiečių įsiveržėlių siekimai buvo 
mums visiems gerai žinomi.

“Dar niekados pirmiau taip negrumojo 
lietuviams visiškas išnaikinimas, kaip 
šiandien. Štai kodėl dabar reikia juo di
desnės mūsų žmonių vienybės, negu bet 
kada pirmiau, prieš tuos, kurie nori iš
naikint mūsų tautą.”

GEDVILO KALBA
Atidarydamas susirinkimą, kalbėjo M.

Gedvilas, Lietuvos Tarybinės Respubli
kos Komisarų Tarybos pirmininkas. Jis, 
tarp kitko, sake:

“Kasdien "'vis auga, skaičius nekaltų | 
hitlerizmo aukų, bet lietuviai atsisako 
klauptis ant kelių prieš vokiečius įsiver
žėlius. Jie priešinasi vis kiečiau ir stip
riau. Kas kartą dažniau girdėt šūviai ant 

. Lietuvos vieškelių ir geležinkelių. Lietu
viai su didžiausiu džiaugsmu pasitiko ži
nias apie tai, kaip vokiečiai buvo sumuš
ti Kaukaze, ties Stalingradu, centralinia
me fronte ir šiaurių Afrikoje.

•

“Ateina diena, kad žmogėdra Hitleris 
ir jo gauja bus pašaukti atsakyt už savo 
piktadarystes, o pavergtos tautos atgaus 
savo nepriklausomybę ir laisvę”.

Susirinkime dalyvavo daugelis atstovų 
nuo lietuviškų tautinių Raudonosios 
Armijos pulkų; jie atvyko tiesiog iš karo 
fronto.

Susirinkimas išleido atsišaukimą į lie
tuvių tautą, šaukdamas juos dar labiau 
priešintis vokiečiams įsiveržėliams.

Gen. Vitkauskas ir M. Gedvilas Šaukia j 
Lietuvius Dar Smarkiau Priešintis | 
Mūsų Tautos Naikintojam— Naciam

Amerikiečiai Nuskandino 
Japonų Naikintuvą ir

Sužalojo 7-nis Kitus
Washington. — Amerikos šiuo žygiu amerikiečiai 

bombanešiai - smigikai ir prarado tik vieną mažą toP- 
kariniai laivai praeitą sa- pedlaivį. 
vaitę nuskandino vieną ja- Saliamono salų srityje iki 
ponų naikintuvą, sužalojo šiol buvo nuskandinta bent 
bent 7 kitus ir, kaip su- 53 japonų laivai ir sužalota 
prantama, užmušė kelis 88 jų laivai, iš kurių penki 
šimtus priešų karių. Oficia- taipgi, turbūt, nuskendo, 
lis Amerikos laivyno prane- Didieji Amerikos bomba- 
Šimas sako, kad, turbūt, žu- nėšiai vėl įnirtusiai bombar- 
vo ir vienas iš tų šešių su- davo naująją japonų orlai- 
žalotų naikintuvų. vių stovyklą Mundoje, New

Vienuolika japonų naikin- Georgia saloje, 150 mylių 
tuvų stengėsi įgabent pasti- nuo Gudalacanal salos; pa- 
prinimų saviškiams Guadal- darė daug nuostolių stovyk- 
canal saloje. Kiekviename los įrengimams. Visi ameri- 
naikintuve buvo po kokius kiniai bombanešiai ir kovos ' 
150 priešų kareivių. Bet lėktuvai sveiki sugrįžo. 
Amerikos laivyno ir oro jė- Tuo pačiu laiku trys 
gos ištaškė ir šį, jau aštun- Jungtinių Valstijų bomba- 
tą iš eilės japonų bandymą nėšiai atakavo jau nuo pir- 
atsiųst pagalbos savo ka- i miau sužalotą japonų laivą 
riams, kuriuos naikina atne- prie Kiskos salos Aleutuo- 
rikiniai marininkai ir ar- se, ir ardė bei degino pa- 
mijos vyrai Guadalcanal sa- krantinius japonų įrengi- t 
loję. i mus. . A*

Talkininkai Nušlavė Ašies Kylius ties 
Medjez EI Baku, Šiaurinėje Tunisijoje

ŠIMTAS SUDEGĖ 
BESILINKSMINANT 
NEWFOUNDLANDS

St. Johns, Newfoundland, 
gruod. 14. — Skaičiuojama; 
jog čia 100 žmonių žuvo ir 
102 tapo sužeisti per gais
rą šeštadienio naktį 
Knights of Columbus medi
nėje daržinėje, paverstoje į 
naktinę • pasilinksminimų 
vietą kariškiams. Daržinė 
supleškėjus per 10 minučių.

Tarp žuvusių esą ir 20 
Amerikos karių. Dauguma 
kitų tai kanadiečiai kariai 
ir vietiniai žmonės.

Apart sudegusių, daugelis 
buvo mirtinai sutrempta 
bei sutrėkšta, besigrūdžiant 
žmonėms laukan iš degan
čios patalpos.

Maskva. — Sovietų arti
lerija ir čiuoždami raudon
armiečiai neatlaidžiai ata
kuoja vokiečius centralinia
me ir Stalingrado frontuo
se. z

LIBIJOJ SUPLIEKTI
NACIAI BĖGA
TOLYN ATGAL

Cairo, gruod. 14. — Ang
lų armija supliekė vokiečių 
Rommelio armiją į šiaurius 
nuo EI Agheilos, Libijoj.

Naciai prabėgo jau 14 my
lių toliau į vakarus’nuo EI 
Agheilos ir nešdinasi lin
kui Tripolio, svarbiausio fa
šistų uosto vakarinėje Libi
joje, netoli Tunisijos.

Motorizuota anglų ka
riuomenė ir jų ir amerikie
čių orlaiviai įkandžiai veja
si fašistus ir daugmeniškai 
žudo juos.

PRIEŠŲ PAGYRAS
Berlyno radijas pasakoja, 

visai be jokio patvirtinimo 
iš niekur kitur, būk vokie
čiai užėmę du punktus į 
pietų vakarus nuo Tebour- 
bos, šiaurinėje Tunisijoje. 
(Ta pasaka nepatikima, nes 
ji gali būti tik priešų pro
paganda.)

MILIONAS JAPONU
ESį SUTELKTA
PRIEŠ SOVIETUS

Chungking, C h i n i j a, 
gruod. 14.—Chinų karinin
kai tvirtina, kad japonai 
yra subūrę milioną savo ka
riuomenės į Manchuko pa
sienius prieš Sovietų Sibirą 
ir nuolat drūtina ten savo 
pozicijas.

VOKIEČIAI ŠAUDO DAU
GIAU BELGŲ

London, gruod. 14. —Lai
svųjų Belgų radijas paskel
bė, jog vokiečiai sušaudė 
dar 13 Belgijos žmonių už 
turėjimą šaunamų ginklų ir 
už priešingumą naciams.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ANGLŲ CENZŪRĄ

London. — Daugelis ang
lų protestuoja, kad cenzū
ra nepraleidžia Amerikon, 
ką- Anglijos premjeras 
Churchill sakė seimui apie 
Darlano valdžią Franc. Af
rikoj.

London.—Amerikos bom
banešiai triuškino fašistų 
prieplaukas Tunise ir užku
re didžius gaisrus per 10 
blokų ilgio ir du blokus plo
čio pajūriniame to miesto 
ruožte, šiaurinėje Tunisijo
je. !

Anglų ir amerikiečių ka
riuomenė išmušė laukan 
vokiečius, kurie buvo prasi-, 
skverbę pirmyn į šiaurius ir 
pietus nuo Medjez ei Babo, 
stovinčio už 35 mylių į pie
tų vakarus nuo Tuniso. 
Bent 100 priešų buvo nu
kauta ir 50 nelaisvėn paim- i 
ta. Amerikiečiai ir anglai 
turėjo tik palyginti menkų 
nuostolių. — Medjez ei Bab : 
yra svarbus vieškelių maz- ■ 
gas su geležinkelio stočia, 
20 mylių į pietų vakarus 
nuo Tebourbos.

Anglų submarinai nu-i 
skandino keturis fašistų lai-: 
vus ir sužalojo tris kitus 
netoli Tunisijos krantų. Tie ■ 
laivai gabeno Ašies karius 
ir pabūklus vokiečiam ir 
italam Tunisijon.

Tuo tarpu Amerikos ir 
Anglijos orlaiviai triuški
nančiai bombardavo Paler
mo, italų saloj Sicilijoj, ir

Angly Unijistai Nepasi- į 
tiki Darlanu

London. — šio miesto 
darbo unijų tarybos susi
rinkimas stipriai pareiškė 
nepasitikėjimą francūzų ad
mirolu Darlanu, kurį ameri- s 
kiečių ir anglų komandie - 
riai pripažino laikinu civi-i 
lės valdžios galva Šiaurinė-' 
j e Francūzų Afrikoje.

Anglijos orlaiviai smar
kiai bombardavo japonus 
Burmoj.

įvairius karinius punktus 
pietinėje Italijoj; jie taipgi 
atakavo fašistus Tripoli’je, 
Libijoje, ir Gabes, Tunsijo- 
je. Iš tų žygių negrįžo vie
nas talkininkų orlaivis. Trys 
fašistų bombanešiai ir bent 
vienas lėktuvas kovotojas 
buvo nušauta žemyn.

Centraliniame Fronte 
75,000 Fašistų Užmuš
ta, 200,000 Sužeista
Maskva, gruod. 14. — 

Aleksio Rodimcevo koman
duojami, raudonarmiečiai 
Stalingrade per septynias' 
paskutines dienas užėmė 
bei sunaikino apie 200 vo
kiečių fortukų ir apdrūtintų 
trobesiu, v

Anglų Reuters žinių agen
tūra skaičiuoja, jog centra
liniame fronte per dvi sa
vaites buvo užmušta 75 tūk- 
stancia'i vokiečių ir sunkiai 
sužeista 200 tūkstančių.

Vienas iš nelaisvėn paim
tų vokiečių sakė, jog į va
karus nuo Rževo iš jo bata
liono (1,400 vyrų) teliko tik 
dvylika karių iš viso.

Naciai Neteko apie 
1,000,000 Karių ~ 
Ties Stalingradu

Maskva. — Skaičiuojama,
jog per tris paskutinius mė
nesius fašistai prarado mi
lioną savo karių Stalingra
do fronte, skaitant užmuš
tus, nelaisvėn paimtus ir 
sunkiai sužeistus.
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Naujas Raketas
Kažin koks tai “Lietuvių spaudos kliu- 

bas” prabilo (A. B. Strimaičio lūpomis) 
del steigimo “Amerikos lietuvių kultūros 
centro”. Kas tas do centras, ką jis . to
kio atliktų, jei liūtų įsteigtas, p. Strimai
tis, žinoma, nepasako. Iš viso jo rašinio 
'(“Vien.” iš gr. 11 d.) darosi išvada, kad 
čia manoma pasimoti kokiam tai naujam 
raketui, kokiam tai skymui, kurio pa
galba būtų galima pasinaudoti vienam 
ar keliems asmenims.

Lietuvių kultūros centras Amerikoje 
buvo galima įkurti, bet nei p. Strimaitis, 
nei jo “spaudos klubas” tuo nesirūpino. 
Paimkim porą pavyzdžių. “Lietuvos At
statymo Bendrovė” nunešė Amerikos lie
tuvių pinigų šimtus tūkstančių dolerių, 
—- už tuos pinigus buvo galima įkurti 
kas nors gražaus ir pastovaus. Bet taip 
nebuvo! Suėdė tuos pinigus visoki politi
kieriai: įsitaisė jie automobilius, namus 
ir įsigavo už tuos žmonių pinigus. į šil
tas vietas Lietuvoje, kai ją valdė kleri
kalai ir fašistai.

Antras pavyzdys: SLA sukišo į buvusį 
“Vienybės” namą arti šimtą tūkstančių 
dolerių. Už tiek pinigų buvo galima pa
statyti kas nors tokio gražesnio ir pa
stovesnio. Deja, pastatyta saliūnui pa
talpos.

Jei paimsime visą eilę kitų “bendro
vių”, kurias p. Strimaičio rūšies patri- 
jotai steigė ii’ jų pinigus prašvilpė, tai 
ir surasime tą priežastį, kodėl Amerikos 
lietuviai šiandien neturi pasistatę nieko 
pastovesniai gražaus, kuo galėtų patys 
pasidžiaugti ir kitiems parodyti.

Jeigu tos pačios rūšies patrijotai šian
dien vėl bandys rinkti aukas “kultūros 
centrui” steigti, tai galime suprasti, kaip 
į tai atsilieps visuomenė, daug sykių 
skaudžiai nuvilta,—kaip toji avelė, iki 
skūros kirpta ir nukirpta!

“Liaudies Balsas” Apie Save
Vakar dienos “Laisvėje” mes buvome 

žymėję, kad “Liaudies Balsas” šiemet 
mini savo dešimtmetines sukaktuves ir 
ta proga savaitraščio laida gruodžio 11 
d. išėjo padidinta — 14-kos puslapių, ir 
pagražinta veikėjų ir bendradarbių at
vaizdais.

Tam pačiam “Liaudies Balso” numeryj 
pati redakcija šitaip rašo:
.“Su šiuo numeriu mes,Kanados lietu

viai, minime dešimtmetines Liaudies Bal
so sukaktuves, šios sukaktuvės nenoro
mis verčia padaryti trumpą pastabą 
tiems, kurie pranašavo šiam laikraščiui 
gaU- .

“Kai tik pažangus Kanados lietuvių 
laikraštis pasirodė, tuoj aus pasipylė vi
soki “autoritetai” ir “galvočiai” su vi
sokiomis pranašystėmis. Vieni skelbė, 
kad laikraštis greitai užvers kojas, kiti 
sakė, kad leidėjai susirinks pinigus ir pa

bėgs ir t.t. Vienu žodžiu sakant, buvo 
tikras “blitzkriegas” prieš laikraštį, 
prieš tuos,'kurie jį palaikė.

“Liaudies Balsas, minėdamas savo de
šimtmetines sukaktuves, stovi ant daug 
tvirtesnių pamatų, negu jis buvo kada 
nors anksčiau. Jis daug tvirčiau prigijęs 
tarp Kanados lietuvių, negu bile kada 
pirmiau. Visi užsipuolimai, visi šmeiž
tai negalėjo sulaikyti jo progreso. Tuo 
tarpu tie šmeižikai jau du kartu suklupo 
savo pastangose įsteigti laikraštį.”

Taip, “Liaudies Balso” priešai Kana
doje, matyt, viską darė, kad įsisteigti 
savo laikraštį ir jo pagalba nustelbti 
“Liaudies Balsą”. Bet jiems tas nepavy
ko ir, matyt, nepavyks, jei tik “Liau
dies Balsas” bus ateityje gerai vedamas, 
— panašiai, kaip iki šiol.. O kad šis sa- 
savaitraštis ir ateityje bus gerai reda
guojamas ir rūpestingai platinamas, — 
mes neabejojame.

1'enka priminti, kad tūli sutvėrimai 
(fašistiniai pasturlakai) Kanadoje kvie
tėsi talkon ir “Naujienas” ir “Keleivį” ir 
“Vienybę”, tikėdamiesi su jų pagalba, su 
tais šmeižtais, kurie buvo leidžiami per 
paminėtų laikraščių špaltas prieš “Liau
dies Balsą,” savo tikslą pasiekt. Bet ne
vyko jiems ir tas!

Mūsų linkėjimai “Liaudies Balsui” jo 
dešimtmečio sukaktuvių proga: Tegy
vuoja, tesiplatina jis! Tegu jis teberodo 
kelią tūkstančiams Kanados lietuvių, — 
kelią į pergalę, kelią į gražesnį, laimin
gesnį gyvenimą!

200,000 Dolerių Darbininkiškam 
Dienraščiui

Iš Londono pranešama, kad tenaitinis 
anglų darbininkų dienraštis, “Daily Wor
ker”, tik ką užbaigė savo finansinį vajų, 
besitęsusį per 13-ką savaičių.

Per tą laiką dienraščio skaitytojai ir 
prieteliai sukėlė “Daily Workeriui” stip
rinti ir palaikyti apie 50,000 sv. sterlin
gų, — amerikoniškais doleriais būtu apie 
$200,000.

Už tuos pinigus “Daily Workeris” įsi
steigs presą (kuris buvo sunaikintas 
gaisro, kilusio iš vokiečių bombų) ir už
tikrins dienraščio išeidinėjimą.

Pasirodo, kad Anglijos darbininkai, 
nors ir sunkiai prispausti. karinės naš
tos, savo spaudos .nepamiršta. Jie dirba 
kiek tik išgalėdami, — laikraštį platina 
ir jį finansiniai stiprina.

Šis Didžiosios Britanijos darbininkų 
pasidarbavimas savo dienraščiui, be abe
jo, bus įkvėpimu ir mūsų spaudos, ypa
čiai “Laisvės” ir “Vilnies” vajininkams 
ir rėmėjams!

Prezidentas Batista Jungtinėse 
Valstijose

Mūsų kraštą dabar lanko Kubos pre
zidentas, Fulgencio Batista. Tai dar jau
nas vyras, pažangus ir didelis fašizmo 
neapkentė j as.

Jam stovint Kubos vyriausybės prie
šakyj, toje šalyj bandoma pravesti visa 
eilė gerų reformų, naudingų darbo žmo
nėms. Kuba, be to, jau senai yra kare su 
fašistine Ašimi, — ji greit pasekė mūsų 
krašto pavyzdžiu. Neseniai toji pati Ku
ba pradėjo diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga.

Prezidento Batistos čionai lankyma
sis, be abejo, riša mūsų šalį su Kuba ir 
su kitomis Lotynų Amerikos respubliko
mis. Nesenai buvo atsilankęs Ecuadoro 
respublikos prezidentas, dabar Kubos, 
rytoj ar po ryt gal aplankys mus ir kitų 
Lotynų respublikų prezidentai. Tas vis
kas labiau sucementuos mūsų krašto ry
šius su anais Lotynų kraštais fašizmui 
nugalėti.

Kelyje j Siaurės Afriką, kur plauke apie 850 karo ir prekybinių laivų, gabenan
čių mūsų kariuomenę, žuvo penki Amerikos transportiniai laivai. Nuotraukoje 
matome vieno žuvusio laivo karius valstyse; jie visi buvo išgelbėti.

Juodas Mėnuo Hitleriui Detroit, Mich. < (
Lapkričio mėnesis, 1942 

metų, bus istorijoj, kaipo 
juodas mėnesis Hitleriui ir 
jo saikai. Jungtinės Tautos 
pradėjo ofensyvą visais 
frontais ir pilnai pasekmin
gai.

Lapkričio 7-tą di^ną su
kako 25-ki metai nuo įsi- 
steigimo Sovietų Sąjungos 
valstybės. Kada preziden
tas Rooseveltas, jo vyriau
sybes žmonės,u Anglija ir ki
tos Jungtinės Tautos siun
tė Sovietų Sąjungai pasvei
kinimus, Vice-prezidentas 
Wallace sakė Sovietų Revo
liucijos sukakties proga kal
bas, tai tuo kartu jau se
niai suplanuotas ir priruoš
tas prasidėjo Jungtinių Val
stijų su Anglijos pagelba 
ofensyvas šiaurinėj Afri
koj, Franci jos kolonijose, 
kad jas išlaisvinus iš po hit
lerininkų.

Stalingradas Paruošė 
Pergalę

Didvyriška Raudonoji Ar
mija, Sovietų oriai vynas, 
laivynas ir -laisvoji liaudis 
paruošė hitlerizmui ir jo 
talkininkams galą. Per sep- 
tynioliką mėnesių Sovietų 
Sąjunga pati viena laikė 
frontą prieš Vokietiją, Ita
liją, Vengriją, Rumuniją, 
Finliandiją, Slovakiją ir ki
tas fašizmo jėgas. Tuo lai
ku Anglija užgydė savo 
žaizdas, paruošė jėgas, o 
Jungtinės Valstijos ne vien 
sumobilizavo ir išmuštravo- 
jo virš penkių milionų ar
miją, bet sugebėjo paleisti 
karo reikalams galingą sa
vo industriją.

Jau 1941 metais Raudo*- 
noji Armija parodė, kaip 
reikia kovoti prieš hitleriz- 
mą. Žiema 11941-1942 metų 
suteikė dadg Raudona j hi 
Armijai pergalių ir į nie
kus pavertė visus Hitlerio 
“blitzkrigus”. Hitlerio ir jo 
agentų išgarsintas 1942 me
tų pavasario' Ir vasaros o- 
fensyvas užspringo prie Vo
ronežo, Stalingrado ir Kau
kazo Kalnų.

Stalingradas bus žmoni
jos istorijoj žinomas, kaipo 
malūnas, kur 1942 metais 
Hitlerio jėgos buvo šimtą 
kartų daugiau sumaltos, 
negu 1916 metais kaizerio 
jėgos prie Verduno. Stalin
gradas rijo Hitlerio divizi
ją po divizijos, šimtus tan
kų ir lėktuvų po lėktuvų. 
Milionas fašistų su galinga 
karo technika per visą va
sarą šturmavo Stalingrado 
ir tas baigėsi jų visišku su
smukimu.

Hitlerio ir jo komandos 
užsispyrimas, prestižas ir 
karo laimėjimas reikalavo, 
kad Stalingradas būtų pa
imtas. Daugiau jie jį štur
mavo, daugiau dvokė visa 
apylinkė nuo' šimtų, tūks-’ 
tančių galą gavusių fašistų 
baisiau atrodė tūkstančiai 
sudaužytų tankų, lėktuvų, 
kanuoiių, O;"' Stalingradas 
darėsi vis tvirtesnis ir ga
lingesnis, nes jo užnugaryj 
stovėjo visa Sovietų Sąjun
ga iš 103 tautų!

Hileris metė vis naujus 
rezervus. Kąsdien Sovietų 
pranešimai sakė apie tūks
tančius užmuštų ir sužeis
tų nacių, apie šimtus sudau- 
žvtų tankų, lėktuvų, kanuo- 
lių ir kitų karo mašinų. Hit
leris ir jo komanda vis me
tė naujas jėgas.

Rezervų neužteko. Hitle
ris traukė jėgas iš Norve
gijos, Franci jos, Balkanų, 
Rumunijos, Vengrijos, Slo
vakijos, Finliandijos, Ispa
nijos, ir vis grūdo į Sta
lingrado malūną. Jis ati
traukė du pulkus lėktuvų ir

lakūnų iš Egipto, nuskuto 
generolo Rommelio frontą 
nuo lėktuvų, kad tik paė
mus Stalingradą.
smūgis Hitleriui Afrikoj.
Sovietų sąjungos vyriau- 

syoe keliais atvejais nuro- 
ue, įvardindama Hitlerio 
lakūnų ir lėktuvų dalis, ku
rie permesti iš Egipto į Sta
lingrado frontą. Generolo 
ivommelio, tos ’“Hitlerio dy
kumų lapes” armijos sto
vėjo grumodamos Aleksan
drijai ir Suezo Kanalui. 
Anglijos ir Jungtinių Val
stijų komanda sutraukė 
Egipte užtektinai jėgų ir 
pere j o į ofensyvą. Generolo 
Rommelio jėgas patiko ka
tastrofa. Jos buvo ne tik 
išgrūstos iš Egipto, praša
lintas pavojus Aleksandri
jai ir Suezo Kanalui, bet 
mušamos, naikinamos ir 
nuvytos Libijoj net už Ben- 
gazi, tai yra kelis šimtus 
mylių atgal. Jungtinių Tau
tų pregalės priežastis buvo, 
kad Hitleris nuskuto gene
rolo Rommelio frontą nuo 
savo orlaivių; Anglija ir 
Amerika ore viešpatavo, o 
prie tokių sąlygų Afrikos 
dykumose, kur nėra didelių 
miškų ir kalnų, priešo ar
miją ir laukia tik katastro
fa, nes jos komunikacijos 
ir daliniai toli užfrontėj oro 
jėgų naikinamos.

Kada Jungtinės Valstijos 
pradėjo ofensyvą Šiaurinėj 
Afrikoj, žygį linkui Tunisi- 
jos, kad paimti generolo 
Rommelio jėgas į galingas 
reples ir jas sunaikinti, kad 
išmesti iš Afrikos Hitlerio 
ir Mussolinio jėgas ir tada

Hitlerį ir jo šaiką 1942 me
tais nuo susmukimo. Jo 
kalba buvo pilna pasitikė
jimo, kad Jungtinės Tau
tos sujungs savo jėgas ‘ir 
laimės pergalę. Hitleris ir 
jo šaika jau neteko 8,000,- 
000 užmuštų, sužeistų ir 
nelaisvėn paimtų, kalnus 
visokių ginklų. Jungtinių 
Tautų rezervai ir karinės 
galimybės yra kur kas di
desni negu priešo.

Iki Sovietų Revoliucijos 
minėjimo Stalingrado fron
te apsilpo Hitlerio atakos, 
nes naciai ten neteko vien 
užmuštais per 100,000, su
žeistais bent tris kartus 
tiek, 800 tankų, per 1,000 
lėktuvų ir tūkstančius ka- 
nuolių ir kitų ginklų.

Lapkričio 22 dieną Sta
lingrado gynėjai perėjo į 
ofensyvą prieš fašistų jė
gas, tuo kartu naujos So
vietų jėgos kirto smūgius 
naciams iš šiaurių ir pietų, 
paėmė miestus Kalač, čer- 
niševskaja ir kitus ir per
kirto abu gelžkelius, ku
riais Hitleris siuntė padrū- 
tinimus savo armijom Sta
lingrado fronte, suėmė 15,- 
000 nacių, užmušė 16,000 
priešų, sunaikino ir suėmė 
didelius daugius priešo gin
klų. Amerikos koresponden
tas Eddy Gilmore rašė, kad 
grūmoja sunaikinimas vi
sai Hitlerio armijai prie 
Stalingrado, kuri turi apie 
400,000 fašistų. Iki lapkri-; 
čio 26 dienos Stalingrado j 
fronte Hitlerio nuostoliai

(Tąsa ant 4-to puslapio)

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 originalą iš Guadalcanal 
salos nuo Ernesto Alvino, mū
sų sūnaus, kuris tarnauja jūri
ninkų korpuse jau metai laiko 
ir randasi septyni menesiai ka
ro mūšiuose su kruvinais japo
nų užpuolikais. Laiškas yra 
visas rašytas ypatiškai, todėl 
aš čion pažymėsiu tik porą iš
traukų. Laiškas adresuotas sa
vo sesutei.

LAIŠKAS: Brangi sesute Le
ona, nuo to laiko, kaip aš esu 
karo kovose, dar pirmą laiš
ką nuo jūsų gavau, ir dabar ži
nau, kad jūs gyvenate naujoj 
vietoj. Esu gavęs porą laiškų 
nuo mūsų kaiminkų merginų, 
tai viskas. Aš esu sveikas ir 
kada sugrįšime iš karo, atvyk- 
sime mes trys detroitiečiai, ku
rie esame sykiu.

Mes esame “.karštame” karo 
sūkuryj. Laiškai mums sunku 
rašyti, nes sunku gauti rašalo 
ir popierio. Ant salos yra la
bai puikus klimatas ir visados 
šilta; čion sniegas niekados ne
stovi. Laiškus rašykite per 
Postmaster, ’ Marines Corp. 635, 
San Francisco, Cal.

Su gerais linkėjimais, Ernest 
Alvin. Alvinas.

Nuo Red. — Pirmadienio 
“Laisvėj” prie Detroito žinių 
per klaidą tapo pridėta pabai
ga kito miesto korespondenci
jos. Todėl čia įdedame ištisai 
tą dalį Detroito koresponden
cijos, kuri buvo sumaišyta, ir 
atsiprašome gerb. korespon
dento.

i K

permesti karo veiksmus į 
Pietų Europą — Balkanus, 
Italiją, Franci ją', tai Hitle
ris ir MuSSOliniš pasijuto, 
kad jų barbariškam režimui 
galas artinasi. Hitleris bu
vo priverstas permesti dalį 
jėgų iš Sovietų Sąjungos 
fronto ir ypatingai lėktuvų 
savo ir Mussolinio jėgų pa- 
gelbon į Afriką.

Raudonosios Armijos 
Ofensyvas

, Dabartinis Jungtinių Val
stijų ir Anglijos karo vei
kimas Afrikoj dar nėra 
antras frontas, tai tik įžan
ga į antrą frontą. Antras 
frontas • prieš Hitlerį ir jo 
gaujas turi būti Europoj, 
nes tik tada jis sudarys 
mirtiną pavojų hitlerizmui 
ir rimtą pagelbą Sovietų 
Sąjungai, bus žygis, kuris 
padalins Hitlerio jėgas ir 
suteiks progą galutinai 
Jungtinių Tautų pergalei.

Bet ir dabartiniai Jung
tinių Tautų žygiai Afrikoj 
jau nors dalinai palengvino 
Sovietų Sąjungos padėtį. Ir 
štai vėl visų karo “specia
listų” nuostabai, kurie ma
nė, kad 17-kos mėnesių bai
si kova nualino Sovietų Są
jungą, nusilpnino ją, kad ji 
negalės . vystyti ofensyvą, 
Raudonoji Armija pereina 
į ofensyvą Stalingrado, 
Kaukazo, Rževo, Leningra
do, Velikije Lūki ir kitais 
frontais.

Pirmutinį smūgį Hitlerio 
armijai uždavė Raudonoji 
Armija lapkričio pradžioje 
Nalčiko ir Mozdoko fronte, 
Priekaukazijoj; kur sumušė 
apie 60,000’Hitlerio armija, 
sunaikino per 20,000 fašistų, 
100 tankų ir kelis šimtus 
sunkvežimių. Kitas smūgis 
priešui buvo kirstas Lenin
grado fronte.

Lapkričio 6 dieną, Sovie
tų Revoliucijos išvakarėse 
kalbėjo Stalinas ir 7 dieną 
kalbėjo Raudonoje Aikštė
je. Jis nurodė, kad tik sto
ka antro fronto išgelbėjo
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DUSULINGAS ŠALTA- 
KOJIS

Drauge daktare, prašau 
jūsų patarimo per mūsų 
dienraštį “Laisvę”. Kai jūs 
duodate patarimus dauge
liui žmonių, tai gal ir man 
patarsite.

Ar yra kokių gyduolių 
nuo dusulio? Pripirkau la
bai daug gyduolių vaistinėj 
ir iš apgarsinimų iš laikraš
čių. Nieko man negelbsti. 
Sunku atsidusti, trumpa 
dvasia. Kosulys labai kanki
na.

Ir man kojos labai šaltos 
dieną. Rodos, kad kaulai šą
la, labai nesmagu ir nelabai 
drūtos. O naktį karštos, net 
dega.

Klausiau savo daktaro, 
bet jis man nieko nepatarė, 
gal ir nežino. Malonėkite 
duoti atsakymą per “Lais
vę”. Dėkui. Esu kokių 5< 
metų jaunikaitis.

Atsakymas.
Dusulys (asthma) gali 

būti visokio paėjimo. Gai 
Jums tikrumoje ir nėra du
sulys, o tik įsisenėjęs bron
chitas. Patį dusulį susekt ii j
suvaikyt netaip lengva. Ten 
pat ant vietos gydytojas 
galėtų lengviau tai padaryti 
ir surasti, — gal tai yra 
alergija — perdidelis jaut
rumas link tūlų svetimų, 
kraujo sriovėn patekusių 
proteinų, ar tai daržovinio 
ar gyvulinio paėjimo.

Nuodugniai neištyrus, tik 
bendrai galima kas patarti, 
bent kiek palengvinti. Gau
kite vaistinėj vaistų iš tam 
tikro medžio luobos sakų: 
Compound tincture of ben
zoin. Į puoduką verdančio 
vandens (kokiame imbrike)

j įpilkite šaukštuką to balza
mo, užmaukite iš suvynioto 
popierio dūdelę ant to im
briko, o per kitą jos galą 
traukite į nosis garus. Kvė
puokite tais kvapiais garais J 
keletą minučių. Jie atliuo- i
šuo j a flegmą ir lengvina 
kosulį. Tokie įkvėpavimai 
galima daryti kelis kartus 
per dieną. Vis tą patį skystį | 
galima pakaitinti. Kai garai ( 
pasidaro silpni, įpilkite ke
letą lašų to balzamo. Jei ga
rai persmarkūs, dadėkite 
vandens.

Prie to gerai yra žagrę 
pastatyt, kojas aukštyn iš
keltas palaikyt. Tai padeda / 
bronchinėms dūdoms išsi- . 
tuštinti ir kosulį mažina.

Ephedrine, { or | grain 
tablets, po vieną tabletę 3 
kartus per dieną: padeda 
praskleisti susiaurintas ir 
;usignybusias bronchines 
lūdeles. Kartais gerai ir 
Atropine sulphate, 1/150 
/rain (1-150), po vieną tab- t 
etę porą kartų dienoje. 
.'Jeapsęikite be žuvies kepe- 
iu aliejaus, kaipo tokio, 
arba kapsulių formoje: vi-
aminai A ir D netik pade

da plaučiams, bet ir visam 
organizmui. Labai patar
iau ir Vitamin B Complex 
nils or capsules: bent po 2- 
3 su maistu 3 kartus kas 
diena. r

lodo tinktūros po lašą su v
pienu kas diena. Visa tai j
/alės ir kojas sušildyt—pa- /
gerint jose kraujo apyta- /
ką ir nervus atgaivint. Dia- J
termija (short wave dia- 
thermy) ir ultra-violetiniai 
spinduliai gerai būtų ir 
krūtinei ir kojom ir visiems 
galams.r
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Atvirai Kalbant Savo Tautos Budelių Tarnyboje
Nepavydėtinas likimas

Jeigu prieš keletą metų 
ir buvo atsiradęs vienas- 
kitas durnelis, kuris pavy
dėjo Mussoliniui tos garbės, 
kokia jis pats save buvo ap
sivainikavęs, tai šiandien 
vargu kur rastųsi bent vie
nas, kuris ukvatintųsi lys- 
sti į Mussolinio marški
nius. Ir kur jūs matėte, 
kad toks “didelis” vyras, 
italų “tautos vadas” ir, 
kaip ta beragė kiaulė, pasi
šovęs išbadyti pusę pasau
lio — paliktų viso labo tik 
mažutė bezdžionpalaikėlė, 
prie Hitlerio šeini-katarin- 
kos!

Tačiaus jau ir Hitlerio 
rankose paliko tik vienos 
devynakės. Tūzai ir kara
liai perėjo į talkininkų ran
kas. Vaktuokis nesivakta- 
vęs, kaip ta žiurkė nuo spą
stų, bet per vienas peršo
kęs ar apėjęs, nė nepasiju
si kaip į kitas pakliūsi. Ne
laimingas Adolfukas, išjo
jęs į karužę ant sparnuoto 
žirgo, labai bus laimingas, 
jei iš tos karužės turės kur 
sugrįžti, koc ožį pasižabo
jęs.

Bet veikiausia atsitiks 
taip, kad talkininkams kav 
štesnę pirtį užkūrus, Hitle
ris pasikars po sausa šaka, 
o Mussolinis po juo...

Pasiliaukime su tomis 
“Surpreis Parėmis”!

Pažvelgus į mūsų laikraš
čių korespondencijas, dide
lėj jų daugumoj, apie nie
ką kitą nekalbama, kaip 
tik apie vakarienes, balius, 
surpreis-pares ir kitokius 
pasilinksminimus. Nieko 
negalima turėti prieš tokius 
parengimus, kurių pelnas 
būna skiriamas karo lai- 
mėiimo tikslams, kareivių 
išleistuvėms ar tam pana
šiems reikalams. Bet kada

Waterbury, Conn.
Atviras Laiškas “Laisvęs” 

, Redakcijai.

Skaitant “Laisvės” numeryj 
285-tam iš Waterburio korės- 
pondenčiją, parašytą Repor
terio, apie Sveikatos ir Kultū
ros Draugijos vakarienę, kuri 
buvo lapkričio 22 d., Sovietų 
medikalei pagelbai, išrodo, 
jog Reporteris negyvena 
Waterburyj ir nedalyvavo ta
me parengime, bet rašo apie 
parengimą iš kitų papasakoji
mo.. Jo aprašymas visai nesu
tinka su teisybe.

Pirmas, jisai rašo, jog ši 
draugija turėjo jau antrą pa
rengimą dėl Sovietų medikalės 
pagelbos. Aš kaip gyvenu 
Waterburyj nesu girdėjęs tos 
draugijos kito parengimo dėl 
Sovietų medikalės pagelbos.

Antras, man rodos, visados 
yra prakalbų ir išsireiškimų 
apie tikslą parengimo. Taip 
buvo ir šioj vakarienėj, bet 
Reporteris visai nepaminėjo. 
Pavyzdžiui, tarp įvairių pra
kalbų, aš čionais neminėsiu 
kiekvieno kalbėtojo, kurių bu
vo apie pustuzinis, bet tiktai 
paskiausią, būtent K. Stanis- 
lovaitienę, daktaro Stanislo-. 
vaičio žmoną. Jie abudu daly
vavo. K. Stanislovaitienė pasa
kė labai įspūdingą prakalbą 
apie Sovietų Sąjungos karžy- 
giškumą šiame pasauliniame 
kare, taipgi apie pake 
limą kultūros ir pramonės. Ji 
išdavė raportą iš įvykusios 
konferencijos New Yorke, ku
ri buvo sušaukta dėl draugiš
kumo Sovietams. Jinai buvo 
delegate iš Waterburio Rusi
jos karo pagelbos skyriaus. 
Jos kalba buvo labai įdomi. 
Visi svečiai buvo patenkinti. 
Jai baigiant kalbėti, jinai pa
reiškė, aš nenoriu jūsų ilgiau 
varginti, aš baigiu. Visi šaukė 

perskaitai ilgiausius apra
šymus apie surpreis-pares, 
kur — gėrė, valgė, šoko, 
dainavo *- linksminosi, tai 
nenoroms turi užrąusti iš 
gėdos!

Argi tie žmonės neturi nė 
tiek supratimo, kad ne da
bar laikas demonstruoti sr 
surpreis-paremis? Argi ne 
sarmata linksmintis ,tokiose 
be reikšmės puotose,kuomet 
mūsų laisves gynėjai krinta 
mūšio laukuose, skęsta jū
rose ir sužeisti vaitoja ligo
ninėse? Ką apie mus gali 
pamislyti lietuvis, sužeistas 
kareivėlis, perskaitęs tokios 
surpreis-pares aprašymą ir 
dar tokiuose dienraščiuose, 
kaip “Laisvė” ar “Vilnis”? 
Ką apie mus gali pamislyti 
lietuvis raudonarmietis, ku
ris, ištiesęs rankas, maldau
ja iš mūs visokeriopos pa
galbos?

Susimildami, draugai. Jei
gu jau patys save nepajė
giate išsigydyti iš tos sur- 
preis-parių ligos, tai nors 
nesargdykite ta liga kitus 
su tų savo surpreis-parių 
aprašymais!

Tik Vienas Kelias į 
Laisvę!

Francijos liaudis, pasidė- 
kavojant šalies išdavikams, 
vaitoja po Hitlerio padu. 
Savo laisvę ir nepriklauso
mybę atgauti, jai paliko tik 
vienas kelias, kelias su gin
klais rankose, po talkininkij 
vėliava!

Tuom į laisvę vedančiu 
keliu, be abejonės, pasiry
žus eiti visa Francijos liau
dis ir nepadėti ginklo tol, 
kol iš Francijos žemės ne
bus išgrūstas paskutinis 
nacis! Bet nacizmo kvaitulį 
gavęs išdavikas Betainas 
ant tiek jau apjakęs, kad 

'grūda francūzųs po Hitle- 
-rio kirviu.

Dėdė Vincas.

mes mielai sutinkam kiaušy- 
tis jūsų kalbos nors per naktį, 
nes jūsų kalba yra įdomi ir 
reikšminga. Prie tam, jinai tu
rėjo įvairios literatūros apie 
Sovietus ir atviručių ir spilgu- 
čių, kurių pardavė už $.36 su 
centais. Visas tas pardavinė
jimas ėjo Sovietų medikalei 
pagelbai.

S. Meison.

• Nuo. Red. šis atviras laiš
kas turėjo būti' taikomas mi
nėtam Reporteriui, o ne Re
dakcijai. Mes juk tame paren
gime nebuvome ir nežinome, 
ar teisingai viskas buvo apra
šyta ii’ sužymėta. Reporteris 
veikiausia nenorėjo per daug 
korespondenciją ištęsti, todėl 
visos parengimo programos 
nesuminėjo, šis jūsų laiškas 
minėtą korespondenciją papil
do.

Rumford, Me.
Aukos ir pasveikinimai Ru

sijos kovotojams, kurie buvo 
renkami per S. Puidoką. Auko
tojų vardai: Po. $5: W. Stp. 
Grikša, S. Yankauskas ir S. S. 
Puidokas; po $2: J. Wilkinson 
ir F. Stasiulis; po $1: A. Kala- 
dinskas, P. Sabaliauskienė, J. 
Raulinąitis, J. Anter, S. Mic
kus, F. Jonatis, S. Šaltmeris, 
A. Lindau, S. Tutlis, A. Zali- 
nauskas, A. Stelmokas, P. La
pinskas, L. Motuzienė, F. Yur- 
gilas, A. Vitas, J. šaltmeris, P. 
Petrikas, F. Butkus, S. Yasu
das, V. Lobikienė ir A. Kle- 
manskjenė. Po 50c: B. Mečius. 
Viso $40.50.

Visiem aukavusiem širdingai 
ačiū. S. Puidokas.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalie* reikalu* — pir

kite bonus ir štampas.

(Šio straipsnio autorius, 
žymus lietu vii) veikėjas ir 
žurnalistas; jis dabar gyve
na Tarybų Sąjungoj.)

Tautos išdaviko Kubiliū
no padedami, vokiškieji 
okupantai Lietuvoje mobili
zuoja tūkstančius žmonių 

neva darbui fabrikuose Vo
kietijoj. Iš tik n) jų gi ne
mažas kiekis tų mobilizuo
tųjų patenka į Tarybų Są
jungos - Vokietijos frontą, 
kur jie, kaip taisyklė, pa
naudojami visokiems juo
diems darbams. Kaip toji 
lietuvių tarnyba reichui, 
apie kurią taip daug plepa 
kubiliūnpalaikiai, iš tikrųjų 
atrodo, pakankamai vaiz
džiai rodo viršylos Plevoko 
dienoraštis, rašytas nuo pe
reitų metų lapkričio mėne
sio iki šių metų vasario 
mėnesio. Dienoraščio auto
rius, nors ir labai stengėsi 
kaip nors pasprukti iš fron
to, bet tas jam nepavyko — 
vasario pabaigoje jis buvo 
rastas nušautas Semionovo 
kaime, Dorogobužo rajone, 
Smolensko srityje.

Nesaldu yra apgautiems 
lietuviams tarnauti okupan
tams. Dienoraščio autorius 
su savo draugais vežiojo ir 
saugojo belaisvius raudon
armiečius Smolenske, Viaz- 
moje, Možaiske. Jis buvo iš
tikimas okupantų tarnas, 
aklai pildė visus jų įsaky
mus. . Tačiau grynaveisliai 
arijiečiai, vokiškieji fašis
tai dargi į tokius batlaižius 
žiūri iš aukšto ir skaito 
juos antraeiliais žmonėmis, 
palyginus su vokiečiais. Pe
reitų metų lapkričio antrą 
dienų dienoraščio autorius, 
pakeliui į Viazmą užrašė: 
“Buvo užėjęs vokietis in
spektorius “Calmeisteriš” ir 
išvadino . muš tinginiais, 
veltui duoną valgančiais. 
Mat - iš svetimų nelauk už
uojautos, jis tavęs nepa
guosi Jis važiuotas važiuo
ja, d :tave . tokiais' blogais 
keliais/ pėsčius’ veja ir dar 
su pašaipa.' į akis drebia 
“paguodos .žodžius”.” .

Lapkričio 12 dieną dieno
raščio ž autoriui iškilminga 
diena —- vokiečių oberlei
tenantas perskaito pasiža
dėjimo tekstą ir. paskelbia, 
kad lietuviai siunčiami tar
nybon į vokiečių kariuome
nę. Ar pager ė j o > lietuvių 
padėtis 1 priėmius hitlerinę 
priesaiką? Ne! Jau lapkri
čio 19 d. Možaiske viršyla 
rašo dienoraštyje: “Jau

čiasi pažeminimas ir nely
gybė lietuvių atžvilgiu: 
darbo reikalauja kaip iš 
vokiečių kario, o tolygių 
gyvenimo sąlygų neduo
da.”

Sužeistieji Šiaurės Afrikoje Amerikos kariai sugrįžo į 
Jungtines Valstijas gydymuisi. Jie gerai nusiteikę ir pa
siryžę, kai pasveiks, vėl mušti priešą. Jie patalpinti 
Walter Reed ligoninėje, Washington, D. C. Nuotrauko
je matome vieną tą karią.
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Dar po dešimties dienų, 
lapkričio 28 d. vokiečių 
armijos kariai lietuviai, 

turintieji priesaikas teksto 
kopiją kišenėje, kuri jiems 
atstoja ištikimybės. liudiji
mą, vėl priversti kovoti dėl 
lygių teisių su vokiečiais. 
Dienoraščio autorius rašo: 
“Rūpinamasi ir kovojama 
už lygias teises su vokiečių 
kariais. Vedame pasikalbė
jimus su vokiečių vadovy
be.” O kokie gi tų pasikal
bėjimų rezultatai? Apie 
juos dienoraščio autorius 
praneša sekančios dienos 

užraše: “Buvo atėjęs sky
riaus viršininkas, oberleite
nantas Rik. Leitenantas Š. 
turėjo ilgą pasikalbėjimą 
dėl mūsų teisių, šis (t. y. 
vokiečių oberleitenantas) 
pasakė, kad iš vokiečių ka
rio reikalaujama drausmės, 
tvarkingumo ir švaros, o 
šio visko pas lietuvių karį 
nematyti.” Kažin ar supra
to dienoraščio autorius visą 
fašisto žodžių niekšingu- 
mą? Į prašymą lygių su vo
kiečiais teisių lietuviams 
kariams, fašistas oberleite
nantas Rik atsakė įžūliu 
pasityčiojimu iš lietuvių. Jis 
aiškiai davė suprasti, kad 
lietuviai esą žemesnės kul
tūros žmonės, tai “žemaiti- 
še šveinen,” kurie negali 
turėti lygių teisių su vokie
čiais.

Maža to. Vokiečiai oku
pantai skriaudžia lietuvius 
ir su maistu. Vokiečių ka
riuomenės kariai lietuviai 
neretai priversti maitintis 
tuo maistu, kurį iš okupan
tų malonės gauna belais
viai. Gruodžio 18 d. Možais
ke, dienoraščio autorius ra
šo: “Atnešė pietus, kuriuos 
gavome iš belaisvių ligoni
nės. Pietūs labai blogi, juos 
valgo tik belaisviai: arklie
nos plaučiai ir kukurūzos 
sriuba.... Atrodo, kad ; mus, 
■maisto atžvilgiu skriau
džia.” \ ’

O Štai vaizdas įš Gžatsko 
stoties^ kur dienoraščio au
torius gruodžio 24 dieną ra
šo: “Vokietukai pasistatę 
eglutę, ■: uždega vieną.'žva
kutę, gurkšnoja j degtinę, 
kerta valgius ir dainuoja 
kalėdines dainas... O aš gu
liu ant grindų, kur, biskį y- 
ra paklota sumaltų ir utėlė
tų šiaudų.... Su puskarinin
kiu Z. atsisėdę užkandom 
po biskį duonos su konser
vų liekanomis, dar sugram- 
džiau marmelado — tai ir 
atšventėm kūčias.”

Pusbadžiai vilkdami savo 
gyvenimą, kęsdami nuolati
nius pasityčiojimus iš vo
kiečių fašistų pusės, yisur 
jausdami pažeminimą ir

| Hudson, Mass.
Aukos Medikalei Pagelbai 

Sovietų Sąjungai
U. L. Piliečių KJiubas auko

jo $50. F. Bukatek $10. J. Ro
že n as $5.

Po $2: Geo. Šidlauskas, 
C. Urbonas, J. Jaškevičius, 
A. Zulon, W. Makarevich.

Po $1 : A. Suchocki, Geo. 
Bratkon, M. llaczynski, M. 
Paplauskienė, S. Vaidvil, D. 
Jankauskienė, F. Vaidvil, F. 
Kaulakis, F. Svaider, M. Kaz
lauskas, Ch. Navidomskas, A. 
Sikorski, M. Kurgonas, P. Vai
tekūnas, Iz. Morkūnas, K. Gri
gas, Ch. Jenušis, A. Jonulis, 
A. šaubinskas, S. Jankauskas, 
M. Kazlauskienė, S. Zulonie- 
nė, V. Rimkus, Wm. Dumlock, 
A. L. Tamošiūnas, J. Sabans- 
kis, J. Geo. Sodauskas, A. 
Sidarienė, F. Sikorskienė, S. 
Simon ir S. Sabauskienė.

nelygybę, lietuviai, patekę į 
frontą, nenori tarnauti vo
kiečių kariuomenėje, maiš
tauja. Fašistams karinin
kams tenka grasinti karei
viams, kad jeigu jie neliks 
drausmingesni, tai juos pa
siusią į pirmąją ugnies lini
ją. Aprašęs vieną tokių 
“drausmės” pamoku, dieno
raščio autorius, viršyla, šių 
metu sausio 17 diena Gžat- 
ske padaro tokias išvadas: 
“Bendrai, tvarka būryj yra 
pašlijusi, kareiviai bruzda, 
nepatenkinti, visi nori grįž
ti į namus, savo viršininkų 
neklauso. Nors ir duodi įsa
kymus ir baudi, tai atrodo 
baisu, nes gali, ko gero, iš 
patamsės gauti mušti.” Tik
rai nepavydėtina padėtis 
būti viršyla tokiame dali
nyje!

Susirūpinęs dėl savo atei
ties ir pats dienoraščio au
torius. Ji pasiekė žinios, kad 
fronte Raudonoji Armija 
perėjo į puolimą, kad Ame
rika paskelbė karą Vokieti
jai. “Taigi karo paliaubų 
greitai nėra ko laukti,” ra
šo viršyla gruodžio pabai
goje. “Liūdesys kankina sie
lą, net nesinori gyventi. Su 
viršyla U. sekmadienį abu 
skaitėm maldaknygę ir jis 
gailiai verkė ir mane grau
dino. Kaip pagalvoji koks 
niūrus likimas laukia ir ka
da mes grįšim į namus, tai 
vėl ašaros... Vien tik mal
domis ir gyveni.”

Nepadėjo viršylai Plevo- 
kui maldos. Už sunkius 
nusikaltimus, kuriuos jis 
padarė prieš savo tautą, 
eidamas tarnauti okupan
tams, prieš visą tarybinę 
liaudį, vykdydamas niek
šingųjų okupantų įsakymus, 
šaudydamas ir kankindamas 
belaisvius raudonarmiečius 
— viršyla Plevokas gavo 
savo atpildą: raudonarmie- 
tiška kulka jį nudėjo.

R. šarmaitis.

East Orange, N. J.
Pradžia ...

Pagaliau, drg. Žukauskienės 
iniciatyva šaukiamas vakarėlis 
įvyko ir jis lemia pradžią gero 
darbo. Abiejų lyčių svečių da
lyvavo gražus būrelis. Tačiau 
moterų buvo daugiau, negu 
vyrų. Veikiausia ir bus išaiš
kinama tuomi, kad šis darbas 
bus varomas pirmyn draugių 
moterų, vyrai gi tik turės pri- 
gelbėti. Laike užkandžio, drg. 
Žukauskienė pasakė ir tikslą 
šio susirinkimėlio, būtent; kad 
šios apylinkės moterys kviečia
mos į gerą darbą, kurį, jau ki
tų kolonijų moterys senokai 
dirba. Padiskusavus dalyką, 
prieita išvados, kad norint ką 
nuveikti, tai reikia susiorgani- 
zuot į vieningą grupę, būtent, 
į kliubą. Tad nusitarta turėti 
vien moterų sueigą ten pat 
gruodžio 10 d. ir pradėti veik
ti.

Bravo, draugės. Kad ir vė
liau, bet darbas vistiek nau
dingas, reikalingas.

Nuo savęs linkiu jums, drau
ges, gražių pasekmių jūsų dar
bui.

Ten pat buvo įteikta dova
nėlė Mariutei Paukštaitienei, 
jos gimtadiėnio proga, ir ska
nus keikas pagamintas drg. A. 
Jąnush, kuriuom visi pasinau
dojom su kava ir palinkėjom 
jai ir toliau darbuotis.

Albinas.

Washington. — Užplau
kęs ant japonų minos, žuvo 
Amerikos transporto lai
vas. Jame buvo 4,000 ame
rikiečių, ir visi išgelbėti 
apart keturių.

Vidaus reikalą sekretorius, 
Harold L. Ickes, buvo norėta 
paskirti Žmonių Jėgos tvarky
mo direktoriumi, bet jis atsi
sakė.

Montello, Mass.

Treoiae Puslapis

Įtulevičiūtės ir jų vyrai, Felix 
|Cafarella ir John J. Powell 
(Povilaitis). Jie gyveno kur

j nors apie Bostoną.
Kaip dabar laikraščiai pra

neša, tai nelaimingus sudegė- 
lius gelbėtojai dar ir apvogė. 
Ot, matote, kokie sutvėrimai 
tie gelbėtojai buvo.

Pradžioj lapkričio Montelloj 
mirė Kazimieras Januškis. Sir
go vandenine liga su viršum 8 
metus. Paliko nuliūdime savo 
dukterį, žentą ir kitus gimines.'

Taipgi mirė Vincas Alex, va
dindavęs Alex Brother. Jam 
darė dvi operacijas. Nuo to ir 
mirė. Paliko nuliūdime sergan
čią moterį, kuri paliegus ant 
lovos guli per daugelį metų, 
brolį ir seseris, kurie gyvena, 
rodos, Lawrence, Mass.

Prieš išvažiavimą Augustui 
Baronui į Kaliforniją, mirė jo 
moteris, kuri pagimdė trys sū
nus, kurių užauginimu rūpino- 

Įsi A. Baronas. Sirgo nervų li- 
iga. suviršum 20 metų.

Gruodžio .3 d. palaidojom 
Tadeušą Daugintį. Laidotuvėm 
rūpinosi S. Andrew šeimyna. 
Velionis gyveno pavienis. Da
bar jis gyveno West Hanover, 
Mass. Prigulėjo prie LDS 6 
kuopos į ir Montelloj prie Šv. 

(Roko Draugystės. Buvo “Lais
tės” skaitytojas ir šiaip auko
mis remdavo darbininkišką ju
dėjimą. Iš Lietuvos paėjo Kau
no rėdybos, nežinau kokio aps. 
Tik tiek žinau, kad Lietuvoj jo 
tėvai buvo biedniokai.
Iš Mūsų Lietuviško Veikimo.

Teatrališkas Ratelis surengė 
30 metų jubilėjų. Parengimas 
įvyko lapkr. 28. Buvo sulošta 
“Trys Mylimos.’’ Vaidintojai 
savo užduotis atliko gerai. 
Koncertą išpildė Liuosybės 
Choras po vadovyste G. Ste
ponavičiaus. Parengimas nusi
sekė gerai.

Liuosybės Choras surengė 
koncertą gruodžio 5 d. Koncer- 

Įtu daugiausia rūpinosi G. Ste- 
Iponavičius, jo moteris ir Pet- 

ir kiti, čia augęs
jaunimas. Choro pirmininkas 
yra K. Beniulis, kuris irgi rū
pinosi koncerto surengimu, o 
kiti nariai pagelbėjo parduoti 
tikietus. Apart choro, buvo so
listė Strupinienė ir šokikių gru
pė. Pirmininkavo O. Turon.

Žolynus.

Liūdnos ir Kitokios
Bostono Cocoanut Grove nak

tiniam Kliube žuvo apie 5 šim
tai žmonių. Tragedija įvyko iš 
lapkričio 28 į 29. Ten žuvo ir 
11 jiętuvių, o gal ir daugiau. 
Iš Brocktonę žuvo 6 žmonės, 
trys lietuvės: Stephanija Svik- 
lą ir- Helena ir .Josephina Bra-

Naujienos rukaitienė,

^Laisves” Vajus Pratęstas
Vajinirikų reikalavimu “Laisvės” Bendrovės di

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

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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Juodas Mėnuo 
Hitleriui

Bock, generolą Hans Gu
derian, gen. Busch, genero
lą Hans Reinhardt, genero? 
lą Adolf Strauss ir kitus 
kaltindamas už karo nepa
sisekimus prieš Sovietų Są
jungą.

Bendros Išvados
Jungtinių Tautų veikimas 

Afrikoj tuojau palengvino 
Sovietų Sąjungos padėtį ir 
dalykai pasikeitė visais 
frontais demokratijos ir 
laisvės laimėjimo pusėn. 
Nereikia nei kalbėti, kad iš
laisvinimas Franci jos kolo
nijų Afrikoj suteikė paak- 
stinimą Francijoj liaudies 
veikimui prieš Hitlerį ir jo 
pakalikus, kad Jungtinių 

Tautų veikimas Afrikoj ir 
Raudonosios Armijos nau
jas ofensyvas pakėlė dvasią 
Hitlerio pavergtoj Europoj.

Hitlerio frontas yra pa
vojuje. Raudonoji Armija 
laiko apsupus jo jėgas ne 
vien Stalingrado, Rževo, 
Veliki j e Lttki srityje, bet 
jos pasiirimas linkui Rosto
vo ant Dono gali apsupti 
visas Hitlerio jėgas Prie- 
kaukažijoj, o paėmimas Ve- 
likije Lūki ir pasiekimas 
Dvinsko ir Rygos gali ap
supti ne vien Smolensko, 
bet ir Leningrado srityje 
Hitlerio armijas, arba Rau
donosios Armijos smūgis 
per Brianską ant Kijevo 
gali uždaryti visas Hitlerio 
jėgas Sovietų Ukrainoj ir 
Kryme. *

Kad tokius žygius ...Rau
donoji Armija galėtų atlik
ti, tai reikalingas Anglijos 
ir Amerikos smūgis Hitle
riui Norvegijoj ir ypatin
gai ; Europoj. Geriausiai 
Jungtinėms Tautoms pulti 
iš Anglijos, kur tik 21-na 
mylia vandens skiria Hit
lerio pavergtą Europą. Jei
gu greitoj ateityj Anglija 
su Amerikos pagelba tą pa
darys, tai hitlerizmo galo 
pradžia bus įmatoma.

Priešas dar yra galingas, 
bet jis visur jau sulaikytas. 
Sulaikytas Hitleris, sulaiky- 

dvesia fašiz-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
siekė 100,000 užmuštų ir 
suimtų, o sužeistų apie 150,- 
000. Tik per vieną, dieną 
Sovietai suėmė 1,164 kanuo- 
lių, 431 tankus, 88 lėktuvus, 
4,00(5 trO’kų ir 3,000,000 ka- 
tlUolėm sviedinių.

Dabar Stalingrado fronte 
Hitlerio armijos sukapotos, 
didelė dalis jų visai apsup
tos; naciai bando joms a- 
municiją ir padrūtinimuš 
pristatyti didžiuliais trans
porto lėktuvais, bet kaip 
kurią dieną Sovietų lakū
nai sunaikina iki 50 tokių 
lėktuvų.

Gruodžio 1 d., 1942 m., 
Sovietų oficialis pranešimas 
šakė, kad nuo lapkričio 20 
dienos Stalingrado fronte 
Raudonoji Armija suėmė 
66,000 priešų į nelaisvę, 2,- 
000 kanuolių, 3,935 kulka- 
svaidžius, 50,000 šautuvų, 
1,379 tankus, 10,700 arklių, 
122 maisto, drabužių ir gin
klų sandėlius ir daugybę 
amunicijos. Priešo nuosto
liai milžiniški; užmuštų 
skaičius siekia arti 100,000, 
sužeistų apie 150,000, taip, 
kad iš buvusios galingos 
Hitlerio armijos Stalingra
do fronte, kuri pradžioj 
puolimų turėjo apie milio- 
ną vyrų, liko tik apie 100,- 
000 ir tie yra apsuptų padė
tyj, kuriuos laukia sunaiki
nimas.
Ofensyvas Rževo Fronte 
. Lapkričio 26 dieną Rau

donoji A linija užbaigė pir
mą laipsnį ofensyvo Rževo 
if Velikije Lūki fronte, kur 
užėmė tvirtas priešo pozici
jas, nugrūdo nacius vieto
mis nuo 8 iki 20 mylių at
gal, apsupo Velikije Lūki, 
iiukirto susisiekimus tarpe 
Rževo ir Viazmos, pasiekė 
tik apie 60 mylių nuo So
vietų Latvijos sienos pun
ktą. šešių dienų kovoj šiuo-* 
se frontuose Raudonoji Ar
mija nugalėjo 200,000 na- 
tių, iš kurių per 21,000 už
mušė ir suėmė į nelaisvę. 
Associated Press žiniomis, | ta Japonija, 
iki gruodžio 3 dienai vien mas Italijoj, reikalinga en- 
Stalingrado fronte Hitleris ergingo ir vieningo Jungti- 
Ueteko 167,000 užmuštų ir nių Tautų veikimo mūsų lai-

United mėjimui, kuris jau reiškia- 
Press tvirtino, kad Hitleris si. Tokios išvados iš lapkri- 
suėmė 34-ris savo maršalus čio mėnesio kovų, 
ir generolus, jų tarpe von

nelaisvėn suimtų.

Springfield, Illinois
Mūsų Naujienos

Gruodžio 1 d. mirė Anelė 
Mikuskienė, 55 metų amž. 
kaliko nuliūdime vyrą Juoza
pą Mikuskį, sūnų Florentiną ir 
dvi dukteris, Violet ir Julia. 
Palaidojo su bažnyčios patar
navimu šaltų kapų žemėje. 
Mirusioji, ilsėkis amžinai.

Mes turim ankstyvą ir drū
ta žiemą nuo pirmos dienos šio 
mSftesio iki šeštos. Kaip pri
snigo, taip ir laikosi ir vis dar 
naujo sniego iškrinta ant to 
Seno. Taip ir. laikosi iki 6 
colių storumo visur.% Naktimis 
gerokai pasala, kad net jau 
turėjom vieną naktį zero šaltį. 
Nėra gera ir vaikščioti, kaip 
kojos slidinėja, ypač seniems 
žmonėms. Baisu, kad nekris- 
tum ant tų ledų. O jau seno 
ir kaulai gali sulūžti puolant! 
Kitas žiemas taip ir tokiuo lai
ku tnepūdayo. tokio šalčio bei 
driUįd? Ot,' pd Kalėdų tai bū
davo. O gal ir dabar atšils dar 
oras ir nutirps tie ledai.

Anglies kasyklos visos dirba 
gerai pilną laiką. Daug ir se
nių eina kasti anglies, katrie 
gavo pensiją. Mat, pensijos 
nepodaug gali gauti į mėnesį
nuo $18 iki $25. O katras O vidurmiestyje ant kampų 
nu kas dar sveikas ir gabus statinių pristatyta su-užrašais,

Amerikos kariai kur nors Šiaurės Afrikoje

Paterson, N. J.
Narių Nekooperavimas su Uni
jos Vadovybe; Triukšmingas 

Susirinkimas.
Gruodžio 8 d. įvyko United 

Textile Workers Local 75 ge- 
neralis narių susirinkimas ir 
savo dydžiu buvo skaitlingiau
sias keleto metų bėgyje. Mat, 
susirinkimas buvo šauktas -ie- 
siog iš dirbtuvių abiejų ši f tų, 
todėl taip skaitlingai ir susirin
ko. Tačiau ką nors Konk^ečio 
nu tart buvo veik negalima dė
lei dviejų priežasčių.

Valdžios griežti patvarky- 
ir algų užšaldymas.
Eilinių narių nesuprati- 
nepaprastos šalyje karo

tersono audimo pramonės 
darbdavių Ašsociacijai sutiko 
ir su unija bendrai pasiuntė 
N. W. L. R. B. reikalavimą, 
kad Boardas iš naujo persvar
stytų audimo pramonės algas 
ir pakeltų algas abelnai vi
siems audimo pramonės darbi
ninkams. Tačiau jis pareiškė, 
kad 
kad 
dą.

O

labai mažai yra prospektų, 
Boardas kreiptų į tai aty-

D. M. š.

Amerikos,

dirbti darbą, mažiausiai į mė
nesį uždirba tarpe 50—80 dol. 
O tų senių darbas ne tik pa
tiems seniams naudingas, ale 
ir dėl mūsų valdžios. Mat, 
daug reikia anglies dėl fabri
kų, kurie gamina visokius ka
ro pabūklus, kad būtų sumuš
ti gyvatgalviai fašistai, kad 
greičiau pasisektų nugalėt ir 
sutriuškinti tuos užpuolikus 
ant mūsų šalies
Anglijos ir Sovietų Sąjungos.

Dabar matyt laikraščiuose’, 
angliškuose ir lietuviškuose, 
geros žinios, net malonios yra 
skaityti, kad tą Vokišką žaltį 
triuškina Raudonoji Armija, 
Kuo arčiau eina prie Lietuvos, 
mūsų numylėto krašto, rau
donarmiečiai, tuo geriau ir 
linksmiau darosi širdžiai. Kaip 
būtų vėl gerai susirašyti laišr 
kais su giminėmis ir draugais 
Lietuvoj! Dat gal ne visus iš
žudė vokiški ir lietuviški par- 
davikai. Mano giminė buvo 
gavęs žemės, kaip dvarus da
lino. O dabar gal pakorė ir 
žemę atėmė, ,

’Mūsų mieste daro aptemdy- 
mus po 15 minutų kokį kartą 
į mėnesį. Sirenos kasyklų bei 
fabrikų ima kaukti. Tai tada 
žmonės gesina šviesas. Renka 
ir kenų blekas ar geležies 
laužą tam paskelbtam dienom.

mai
2. 

mas 
padėties. Tad kėlimas trukšmo 
prieš unijos vadovybę, kuomet, 
taip sakant, unijos vadovybės 
rankos surištos valdžios kari
niais patvarkymais, netik yra 
bereikalingas, bet ir žalingas.

Unijos atstovas Karol Aider
man, kuris atstovauja Textile 
Uniją prie National War La
bor Relations Board, pareiškė, 
kad užšaldymas algų, be iš
imčių, netik audimo pramonė
je, bet ir abelnai visose indus
trijose, yra netik nepraktiškas, 
bet ir kenksmingas pačiai ka
rinei gamybai. Pavyzdin, sa
ko, darbininkų gaunančių mo
kėt po 40c į valandą ir darbi
ninkų, gaunančių po $1.25 į 
valandą lygiai yra algos užšal
dytos, kaip vieniem, taip ir ki
tiem streikuot uždrausta už 
daugiau algos, kuomet prie da
bartinio nepaprasto gyvenimo 
reikmenų pakilimo ir geriau
sius šalies patrijotus ekonomi
nis reikalas dvasiniai nustato 
prieš tokius valdžios neapgalvo
tus patvarkymus, kas, abelnai 
imant, kenkia visai šalies ga
mybai. Nes, jis sako, karo lai
ku nebegalima įžiūrėt, kuri yra 
karinė gamyba ir kuri nekari
nė. Nes civilių reikalų palaiky
mas tinkamoj aukštumoj yra 
tampriai surištas su karo lai
mėjimu.

Toliau jis nurodė, kad Wash
ingtone N. W. L. R. B. buvo ri
šama Patersono audėjų ir visos 
audimo pramonės nacijonaliai 
abelnai algos per keletą savai
čių, tačiau nuosprendį padarė 
Boardo pirmininkas, kad audi
mo pramonėj algos turi pasi
likt tos pačios, pamatuodamas, 
kad balandžio mėnesyje šių 
metų audimo pramonėje algos 
buvo pakeltos 34%. Tad einarit 
pagal N. W. L. R. B. patvar
kymus, audimo pramonėje al
gas kelti nėra reikalo, nekrei
pdamas atydos, kada jam buvo 
nurodyta, kad audimo pramo
nėje daugelis darbininkų gavo 
po 12 doL algos į savaitę pir
ma balandžio mėnesio, tai jei
gu jiems būtų buvę pakelta ir 
100%, vistiek jie tegautų tik 
$24 į savaitę.

Taipgi jis pareiškė, kad Pa-

kadangi karo laiku valdžia 
ir visos Amerikos unijos suti
ko nesustabdyt industrijos ra
tų sukimosi, tai, jo manymu, 
nebeliko kitos priemonės dau
giau algų išreikalavimui, kaip 
tik kreiptis į CIO unijos su
sivažiavimą, kuris įvyks šį mė
nesį Newark, N. J. ir iškelt te
nai Patersono audimo darbi
ninkų algų reikalas, kad CIO 
tų sukimosi, tai, jo manymu,

PITTSBURGH, PA. teris ir Vieną sūnų. Palaidota]ti savo karžygiams iŠ visų savo 
šv. Kazimiero Kapinėse.
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kad žmonės nudėvėtus bei nu
liekamus dalykus neštų į tas 
statines ir mestų. Matyti, pub
lika valdžiai gerai pritaria, su
neša ir pripildo tas statines.

Virsimai fabrikai šiuom kar
tu irgi gerai dirba. Kas svei
kas ir pajėgia dirbt, darbus 
gauna.

A* Čekanauskas.

Tačiau eiliniai nariai nepasi
tenkino šiais pamatiniais pa
reiškimais ir pradėjo lermuot 
prieš pačią unijos, dalinai, va
dovybę ir prieš valdžios pa
tvarkymus. Vieni šaukė, kad 
nepaisyt valdžios patvarkymų 
ir jeigu reikalas bus, tai ir 
streikuot už didesnes algas, ki
ti tam priešinosi ir bandė nuro
dyt, kad streikuot negalima, 
nes jeigu ir sustreikuotumėm, 
vistiek valdžia paskelbs, kad 
šis streikas nelėgališkas; ir al
gų pakėlimą panaikins, jei 
darbdaviai ir sutiktų pridėti 
daugiau algų; nes ir darbda
viam atskirai yra valdžios už
drausta kelt darbininkams al
gas. Ir jeigu kurie darbdaviai 
neprisilaikytų tų patvarkymų, 
turėtų eiti į kalėjimą. Tad 
taip dalykam būnant nėra nei 
mažiausios galimybės streiko 
keliu daugiau algos gauti.

Bet ir po tų paaiškinimų, 
vis tiek kaip kurie dar lerma- 
vo, nors ne taip jau karštai. 
Buvo pasiūlytas planas, kad 
kuriose dirbtuvėse darbininkai 
dirba ant 8 staklių, kad sekan
čią savaitę dirbtų tik ant 6. 
O kur dirba ant 6 staklių, kad 
dirbtų tik ant 5.

Tačiau tas buvo išaiškinta, 
kad darbininkai iš to nieko ne
laimėtų, nes jie dirbdami ant 
mažiau staklių, padarytų tiek 
pat darbo, kaip ir dirbdami 
ant daugiau staklių, nes ge
riau stakles prižiūrėtą. O Vis
tiek algos daugiau iiėgautą.. 
Tad Šis planas nepraėjo.

Praėjo" tik sekantis planas, 
kad Unija susitarus^ jei bus 
galima, su bošais, o jėi- nebus 
galima susitart SU bosais, tai 
viena pagamintą peticijas it 
dirbtuvėse darbininkai visi pa
sirašytą už daugiau algbiš pri
dėjimo ir pasiųstą delegaciją 
su peticijom į Washington į 
N.WX.R.B. ir kad ta delegačių 
ja susidarytą iš tėvą, kurią 
sūnūs yra Amerikos karlpėSė 
jėgose.

Ar Patėršoho audimo pra
monės dapbipirikai gaus algų 
pakėlimą, ar ne, netolima atei
tis parodys arba gali nusitęsti 
ir keletą mėnesių. mūsą' rei
kalas, nes Washingtone dabar 
yra net 25,000 atskirų keisų 
dėl algų klausimo, kaip kad 
pareiškė N.W.L.R.B. atstovas 
Karol Aiderman, kuris audėjų 
unijai atstovauja.

J, Bimba.

Gruodžio 6 d. buvo laikytas 
LDS 160 kuopos susirinkimas 
savo name 1320 Medley St., 
North Side. Susirinkimą atida
rė kuopos pirmininkas K. Kai
rys. Iš valdybos narių nepri
buvo tiktai kuopos vicė-pirmi- 
ninkas J. D. Lekavičius, kuris 
randasi kariuomenėje.

Iš svarbesnių dalykų, tai bu
vo rinkimas kuopOs valdybos 
1943 metams ir namo direkto
rių. Beveik visa senoji valdy
ba pasiliko. Valdyba yra tokia: 
pirm. Kairys, vice-pirm. Jonas 
Būrkentag (naujas), turto raš
tininkas K. Lukas, užrašų rašt. 
Jonas Monskis, iždininkas D. 
P. Lekavičius, iždo prižiūrėto
jai H. Kairienė ir B. Armalie
nė, ligonių lankytojai K. Kazi- 
mier ir M. Vielionė, daktaras 
kvotėjas Dr. Jonstons (?— 
Red.). Namo direktorihis iš
rinkti D. P. Lekavičius, J. 
Monskis? H. Kairienė, J. Nor
kus, J. Kažimier (naujas).

Nutarta suruošti vakarienę 
prieš Kalėdas apmokėjimui už 
komiteto pereitų metų darbą. 
Knygas peržiūrėti išrinkti Pe
tras Aglinskas (ai; Alinškas?— 
Red.), J. Kažimier ir J. Mons- 
kis. Turime du ligoniu — H. 
Greičienę ir Kazimierą Alins- 
ką. Perskaitytas iš Centro laiš
kas vajaus reikalais. Vajinin- 
kais apsiėmė Lekavičius ir M. 
Velięnė.
Mirė Penki Lietuviai iš North 

Sides ir Trys iš Kitur
Sekmadienį, lapkričio 22 d., 

numirė Vilimo Endriejausko 
moteris Elzbieta Šv. Jono Ligo
ninėje. Laidotuvės įvyko lap
kričio 24 dieną Su bažnytinė
mis pamaldomis. Palaidota 
North Side Catholic Cemetery. 
Tai buvo sena PittsbUrgho gy
ventoja. Buvo 42 metų am
žiaus. Ji buvo lenkų tautybės. 
Paliko nuliūdime vyrą, dvi 
dukteris ir du sūnus. ' Vyras 
yra narys Lietuvos Sūnų Drau
gijos.

Lapkričio 23 dieną pasimirė 
Jos. Razminas, 69 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo iš Kau
no rėdybos, Kelmės parapijos. 
Paliko moterį Oną ir du sūnus. 
Palaidotas lapkričio 25 dieną 
Šv. Kazimiero kapinėse. Razmi
nas buvo Lietuvos Sūnų Drau
gijos narys. Buvo labai tikintis 
žmogus.

Lapkričio 24 dieną pasimirė 
M. Astrauskienė, 83 metų am
žiaus, Paėjo iš šakių inieštelid, 
Suvalkų rėdybos. Palaidota Po- 
limono kapinėse sU religinėmis 
apeigomis.

Lapkričio 23 diehą mirė Ma
ry Katavičiūtė-Vaišnorienė, su
laukus 42 metų amžiaus. Ji bu
vo gimus Pittsburghe. Turėjo 
“real estate” biznį ant Carson 
St., South Side. Buvo našlė. 
Vyras buvo miręs prieš kelius 
metus. Konstantas Vaišnorius 
buvo kunigo Vaišnoriaus bro
lis. Palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Paliko dvi dukteris 
ir vieną sūnų.

Lapkričio 25 dieną mirė An
tanas Naujokas, 65 metų am
žiaus. Paliko moterį Uršulę ir 
Vieną sūnų, ir vieną dukterį. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Lorretta kapinėse. Pri
klausė prie' SLA 266 kuopos.

ęrUo'džio 2 dieną pasimirė 
Juozas MakštUtis, 54 metų am
žiaus. Paėjo iš Lietuvos iš Su
valkų rėdybos. Paliko moterį, 
tris dukteris ir ketuHus sūnūs! 
Visi kariuomenėje. Vyriausias 
sūnus yra parvažiavęs namo, 
neš jis yra sužeistas,( Jis^irbo 
ant tavdr'iiiid laivo Australijos 
vandenyse, Laivas- buvo torpe
duotas. /

Makstutį mirtis patiko auto
mobilio nelaimėje, einant na
mo. Tapo z galva suskaldyta ir 
šonkauliai įlaužti. Mirė nuvež
tas ligoninėn , už poros dienų 
pa nelaimės. Priklausė prie 
Lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimo. /Palaidotas su pamal
domis šv. Kazimiero 
gruodžio 7 dieną.

Lapkričio 24 dieną buvo nu
teisti keturi jauni razbainin- 
kai. Jie Užpuldiiiėdavo žmo
nes, apmušdu^d, apiptėšdkvo 
per ilgą laiką. Gavo' sunkias 
bausmes.

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

Užpraeitą savaitę plėšikai 
užpuolė troką, Vežantį vištas 
ir kiaušinius. Vaifilotoją išme
tė iš troko ir palik-o ant ke
lio, o plėšikai pabėgę sti tro- 
ku.

D. P. Lekavičius.
Nud Redakcijos* Išėjusių 

armijOn lietuvių pavardės, ne
įskaitomos, sumaišytos^ Taipgi 
neaiškios pavardės tų, kurie 
nukentėjo nuo plėšikų. Todėl 
negalėjome įdėti laikraštin. 
Šu pavardėmis ’ reikia būti la
bai atsargiems, reikia labai 
aiškiai jas parašyti. Viena pa
vardė nuo' kitos turi būti at
skirta kabute.

Bridgeport, Conn
Lapkričio 29 d. ir Vėl buvo 

mūsų mieste rodomi publikai 
labai mėgstami judžiai tai 
Rusijos filmą “Spring Song” 
(Pavasario Daina). Ji buvo 
rodoma puikioje Klein Memo
rial Auditorijoj prie Fairfield 
Ave. Publikos prisirinko pil
nutėlė svetainė.

Reikia atžymėti ir tai, kad 
Sovietų gamintos filmos suke
lia publikoje tokio nepapras
to jautrumo. Kuomet atydžiai 
stebi į žmortes laike tų filmų 
rodymo, pamatai ką tokio ne- 
papraąto,’ feRbsą žavejančios 
dainoj ją mužiką, liaudiški ir 
klasiški šokiai, ją pasiryžimas 
dirbti dėl savo' tėvynės, gelbė-

pajėgų, podraug jų pasišven
timas bilę momentą padėt sa
vo gyvybę už liuosybę žmoni
jos, tie filminiai .reginiai suža
dina publikos širdyse ašaroto 
džiaugsmo. Daug tokių nuoti- 
kių esu pastebėjęs, kai tuo pat 
kartu žmonės linksmai juokia
si ir ašaros rieda per veidus. 
Reikia ir tai pasakyti, kad iš 
tų Sovietų judžių daug ką 
žmonės gali savo akimis pa
tirti. Daug įspūdžių iš karo 
lauko buvo parodyta, nepa
prasta Raudonosios Armijos 
narsa karo fronte, jų aukštai 
išvystyta sunkioji industrija. 
Paimsime, pavyzdžiui, tik vie
ną, didžiausią Rusijos plieno 
išdirbystę, judžiuose parodytą. 
1938 metais išlieta plieno de
vyniolika milijonų tonų (19,- 
000,000). Filmoje buvo rodo
ma, kaip puikiai išvystyta li
gonių gydymo sistema, bei me
dicinos sritis. IŠ Raudonosios 
Armijos sužeistųjų kareiviu 
yra pilnai išgydomi 75 nuo
šimtis, grįžta atgal frontan ir 
vėl kovoja su priešu. Gi iš Vo
kietijos sužeistų kareivių, tik 
40-tas nuošimtis tegali grįžti 
frontan. Matome, kokis didelis 
skirtumas.

Gerbiami bridgeportiečiai ir 
apylinkės lietuviai, yra ma
lonu jums pranešti, kad 27-tą 
šio mėnesio bus ir vėl rodomi 
Sovietų judžiai. Bus rodoma, 
kaip aukštai kultūriniai Sovie
tuose jaunoji karta yra paki
lus. Kokių puikių tūri muzi
kantų, šokikų, dainininkų. Tą. 
visą atliks vien tik mažame
čiai berniukai ir mergaitės. 
Tas ‘filmas rodo Rusijai Gel
bėti Komitetas. Todėl kiek
vieno geros valios žmogaus 
pareiga yra dalyvauti tokiuose 
parengimuose. Virš minėtas 
judis buš rodomas toje pat 
svetainėje, 2 vai. po pietų ir 
4:30 vai. po pietų. -- ”

Gruodžio 5 d., Lietuvių Sve-
(Pabaiga 5-tame pusi,)

Gražūs Spaudos Darbai
BižniO kortelės, gražūs antgalviai laiškam 

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

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

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

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

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

“Laisvė” parduoda Karinius Taupymo Bo
nus. Jums belaukiant bus išrašyti bonai ir ga
lėsite neštis. Padėkite savo šaliai apsiginkluoti, 
taupykite' sau pinigus Kariniais Ta'upymo Bo
nais. “Laisvės” raštinėje visada galite gapti 
Karinių Taupymo Štampų po 25č, 50c ir $1.6o.

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

Gruodžio 4 dieną 
M. Gelcienė, Antano 
moteris. Paliko vyrą, dvi dūk-

kapinėse

paslmirė
/Geidaus
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Naciai Spardymu Nužu
dė 27 Žydy Kūdikius
London. — Vyriausias 

Anglijoj rabinas, dr. J. H. 
Hertz pranešė, jog liepos 
mėnesį naciai Kijeve, Uk
rainoje, išplėšė 27-nis kūdi
kius iš žydžių-motinų ran
kų, aprengė tuos kūdi
kius panašiais kaip futboli
ninkų drabužiais, sustatė 
sportų aikštėje ir tol spar
dė, kol visus užmušė. Kai 
kurie žiūrovai išėjo iš pro
to, matydami tokią baisią

< regyklą.
Dr. Hertz nurodė, jog hit

lerininkai jau nužudė milio- 
nus žydų Lenkijoje, ir da
bartiniu laiku vien Varša- 
voj jie numarina po 300 žy
dų per dieną.

Anglijos žydai turėjo spe- 
cialę .pasiliko ir maldų die
ną dėlei Lenkijos.

Sovietu Ambasadorius 
Užtaria Žydy Tautą
Washington. — Sovietų 

ambasadorius Maksimas 
Litvinovas tarėsi su Ameri
kos valstybės departmento 
vice-sekretorium Sumneriu 
Welles’u apie Amerikos-So- 
vietų veikimą žydams už
tarti vokiečių užgrobtuose 
karštuose.

Sakoma, kad Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Sąjun
ga išleis bendrą pareiškimą, 
kur įspės hitlerininkus, jog 
bus aštriai jiem atkeršyta 
už masinius žydų tautos 
žmonių žudymus.

Ispanijai GręšiaVokie- 
či'ų Įsiveržimas

Maskva. — Kad naciai 
paskutiniu laiku kenčia to
kius smūgius įvairiuose 
frontuose, todėl nupuolė įta
ka Hitlerio bepusiškuose 
kraštuose. Kartu jis bijo, 
kad talkininkai neužilgo ga
lės įsiveržt į Europos žemy
ną.

Susirūpinęs pavojais grę
siančiais Vokietijai Hitleris, 
todėl, planuoja įsiveržt į Is
paniją, gal taip pat ir į Por
tugaliją, Švediją, Šveicariją 
ir Turkiją, kaip rašo profe
sorius A. Jerusalimskij 
Raudonojoj žvaigždėj.

“Nacių Rommelio armija 
sumušta Egipte (ir Libi
joj); anglų amerikiečių ka
riuomenė išsikėlė į Šiaurių 
Afriką, ir tatai pamatiniai 
pakeitė padėtį visoj Vidur
žemio Jūros srityj. Galingi 
Raudonosios Armijos smū
giai, kirsti vokiečiam Sta
lingrade, Veliki j e Lūki ir 
Rževo srityse, reiškia visiš
ką žlugimą Hitlerio ir jo 
sėbrų planų 1942 m.”

London. — Pasirodo, jog 
Amerikos orlaiviai šešta
dienį virš Franci jos sunai
kino 23 vokiečių orlaivius.

Amerikos orlaiviai vėl 
triuškino japonų lėktuvų 
stovyklą Mundo j, New Ge
orgia saloj.
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Prezidentas Reikalauja 
Lygybės Milionams Val

džios Tarnautoją
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas atsišaukė į 
kongresą, reikalaudamas į- 
statymiškos lygybės kas lie
čia mokesnį už viršlaikius 
valdžios tarnautojams, ku
rių yra pustrečio miliono.

Prezidentas nurodė, jog 
pagal įstatymus yra moka
ma pusantro tiek algos pri
vačių pramonių darbinin
kams už viršlaikius, po 40 
darbo valandų per savaitę; 
bet valdžios raštinių tar
nautojai, paštininkai, val
diškų ligoninių darbininkai 
ir kt. turi dirbt viršvalan
džius tik už paprastą va
landinę algą, be jokių prie
dų. Dėl tos priežasties dau
gelis jų pasitraukia iš val
diškos tarnybos v ir eina į 
privačius užsiėmimus.

Ar Japonų Pastiprinimai 
Pasiekė Guadalcanal?

Washington, gruod. 14.— 
Nėra tikrai žinoma, ar pa
vyko japonam iškelt į Gua
dalcanal salą kiek savo ka
riuomenės, kurią jie gabeno 
vienuolika karinių laivų- 
naikintuvų. Sent vienas tų 
naikintuvų nuskandintas ir 
keli sužaloti.

Anglų submarinai nus
kandino bei pavojingai su
žalojo 6 fašistų laivus Vi
duržemio Jūroj.

Naciai giriasi, be jokio 
patvirtinimo, būk jie nuo 
gruod. 1 iki 10 d, išmušę iš 
veikimo 1,262. rusų tankus.

Japonai ir Saliamono 
Saly Žmogėdros

Kansas City. — Mrs. Osa 
Johnson, tolimų kraštų ty
rinėtoja, sakė:

“Mano dėta, kad lauki
niai Saliamono salų gyven
tojai - žmogėdros stebisi, 
kam amerikiečiai užmuša 
tiek daug japonų. Jie nieku 
būdu negali suryt visų už
mušamų japonų.”

Osa Johnson su savo ve
lioniu vyru Martinu John- 
sonu yra aplankius Salia
mono salas ir kitas Pietinio 
Ramiojo Vandenyno salas, 
kur laukiniai žmonės dar 
tebemedžioja svetimtaučius 
mėsai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jai negali susirokuoti. Kiek 
mokytojams pagelbės policijos 
Įsimaišymas, pamatysime atei
tyje.

Jau kelintu atveju mūsų val
džia išreiškia pageidavimą, 
kad sveturgimių spauda per
trauktų tarpsavines peštynes 
ir išvien mobilizuotų žmones 
karo laimėjimui. Ypatingai ji 
ragina nekelti klausimo apie 
ateities vidujines santvarkas 
tose šalyse, kurios šiandien 
yra Hitlerio okupuotos.

Pirmiausia laimėkime karą 
ir iš tų kraštų išgrūskime hit
lerininkus. Tegul tų. kraštų 
žmonės patys išsispręs val
džios ir santvarkos formą.

Taip sako mūsų valdžia.

šis mūsų valdžios pageida
vimas labai teisingas. Kas lie
čia “Laisvę,” jinai stengiasi ir 
stengsis vengti tokių klausimų, 
kurie turės ir galės būti išrišti 
tiktai po karo. Mes. norime, 
kad Amerikos lietuviuose pasi
dalinimas sumažėtų.

Mes galime ir turėtumėme 
išvien darbuotis visose šio 
krašto karo pastangose.

Lietuvos ateitį išspręs Lietu-

vos liaudis. Mes jos neišrišime. 
Neigi mes galime visi būti vie
nos nuomonės tuo klausimu.

Tai kokia nauda iš. tų bega
linių ginčų ? Jie tik erzina ir 
dalina lietuvius.

Spręskime kiekvieną pagal 
jo ar jos veiklą dabar dėl šio 
karo laimėjimo, dėl- sunaikini
mo Ašies militarinės mašinos.

Tai visų vyriausias klausi
mas. Visi kiti reikalai gali pa
laukti.

Easton, Pa.
Gausi Pagalba Sovietų 

Sąjungai
Sveikinimai Sovietų Sąjun

gos žmonių ir aukos nuo ame
rikiečių darbininkų ant tam 
tikrų blankų, su aukso ant- 
spauda. Aukavo: L. Tilvikas 
$25, sūnai W. Tilvikas $10, 
Ch. Tilvikas, Carl Tilvikas, 
Mrs. Tilvikienė po $5, V. Avi- 
žienė $5, V. Kaulius ir A. 
Kaulius po $2, V. Kaulius, Jr.,
B. Kaulius, E. Massis, J. Stu- 
kanas, J. ^Tabotko, C. Stankus,
C. Kuizinas, P. Jonikas, V. 
Daniel, K. /Yudickas, K. Aba
kan, S. Sharkey, S. Tarvydai
tė, A. Petroška, P. švelnikas, 
S. Kulaitis po $1. Viso $75.

čekis pasiųstas L. Kavaliaus
kaitei.

Apart to, Vinco Kaulių visa 
šeimyna bendrai aukavo $13 
Sovietų Sąjungos vaikučiam 
našlaičiam, čekis pasiųstas į 
Children Committee, Russian 
War Relief, Inc. Ta pati šei
myna neseniai pasiuntė $25 
medikalei pagelbai.

Visas Iždas Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagelbai

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlė gyvavo apie tris metus 
nuo 1927 iki 1930 metų. Drau
gijėlės vaikučiam per tūlą lai
ką mokytojavo tuo kart atva
žiavęs iš Lietuvos jaunuolis 
Jonas Ligaitis. Nuo tų laikų 
draugijėlė buvo likviduota, bet 
iždas pasiliko iki šių dienų. 
Dabar atėjo gyvas reikalas, 
tai nutarta tas iždas paaukoti 
Sovietų Sąjungos kovotojam 
medikalei pagelbai, viso $14.- 
72. Tiek ižde buvo. Čekis jau 
pasiųstas L. Kavaliauskaitei.

Garbė vaikučių, motinom už 
tokį jų pasielgimą ir pažinimą 
savo klasės reikalų ir nutari
mų".

Kas Remia Dienraštį 
“Laisvę”

Bethlehemiotis drg. Frank 
Zavis užsimokėjo už “Laisvę” 
$6 ir $1 paaukavo “Laisvės” 
Popieros Fondui. Mrs. M. Yan- 
koas, farmerkai, užrašė “Lais
vę” ant metų brolis Juozas 
Meškauskas. V. Kaulius, J. 
Zabotko. ir S. Sharkey užsimo
kėjo už “Laisvę” po $6.

Naudingas Kortų Lošis
Lapkričio 22 d., Lietuvių 

Piliečių Kliubas turėjo suren
gęs kortų lošimą, vadinamą 
pinakliu, naudai Raudonojo 
Kryžiaus. Pelno buvo $59.69.

Seno Vinco Prakalbos
Lapkričio 30 d. buvo šaukia

mos prakalbos Senam Vincui- 
Jakščiui. Buvo vakaras, žmo
nių atėjo mažai, priežastis ta, 
kad vakarais beveik visi išei
na į darbą. Buvo atvažiavęs 
dainininkas Vincas Valukas su 
moteria iš Wilkes Barre. Se
nas Vincas pasakė trumpą 
prakalbėlę, daug ko naujo pa
sakė iš šių. dienų karo įvykių 
Sovietų Sąjungoj. Vėliaus pa
rėjome į butą ir Vincas Valu
kas sudainavo vieną naują 
dainą.

Vietinės Žinios.
Du Lafayette kolegijos stu

dentai, Mr. Hili' ir Kauffman, 
mokslo vyrai, o kvailą darbą 
dirba, nes ant College gatvės 
išleidinėjo orą iš automobilių 
tūbų. Apart to, nesidavė polic- 
.manūi areštuot, apdraskė jo 
drapanas, sugadino rankinį 
laikrodėlį. Policmonas su pi
liečių pagel-ba areštavo ir pri
statė, į nuovadą. Teisėjas buvo

L A V S

miesto majoras J. Morrison. 
Abudu nubaudė užsimokėt po 
$102.50 ir po $30 užmokėt po- 
licmonui J. Kies už laikrodė
lį ir drapanas. .

V'. J. Stankus.

Livingston, N. J.
Gražiai Pasveikinom Drau

gus Kovotojus *

LDS 47 kuopos susirinkime, 
gruodžio 4 d., sekretorius 
skaitė laišką — sveikinimą So
vietų. Sąjungos 25 metinės su
kakties. Laiškas šiltai priimtas 
ir aukojom ant pasveikinimo 
blankos sekamai:

47 .kp., nors ir iš mažo iž
do, $10. Pavieniai draugai: 
Anthony Palson - Palubinskas 
$5, St. Yukewitz $5, Juozas 
Griciūnas $5, Walter Tyliūnas 
$4, Sophie Tyliūnienė $2.50, 
G. A. Jamison $2.50, Joe ir A. 
Stenioniai $2, Anna Hansel
man $1.

Taigi, nors mūsų maža kuo
pelė, bet visgi sudėjom $38 
dėl savo brangių idėjos drau
gų, kurie taip sėkmingai ko
voja, pradėdami visu frontu 
mušt žmogėdiškas Hitlerio 
gaujas.

Bravo, mielieji draugai!
G. A. Jamison.

Waterbury, Conn.
Iš Unijos Veikimo

Scovill Mfg. Co. didžiau
sios Amerikoj vario išdirbys- 
tės darbininkai negali jokiu 
būdu prieiti prie sutarties ir 
pasirašyti kontraktą. Nors 
darbininkai slaptu balsavimu 
rugpjūčio mėnesį pasirinko už 
atstovybę CIO Mine, Mill and 
Smelter Workers uniją, bet vi
si posėdžiavimai tarp darbi
ninkų ir kompanijos liko nu
traukti, kaip pranešė darbinin
kų atstovai gruodžio 7 d. Vi
sas dalykas likos pavestas W. 
L.B. apsvarstymui ir išspren
dimui, nes virš minėta kompa
nija, kol buvo priversta pasi
duoti balsavimui, visokius prie
kabius statė ir norėjo išsisuk
ti, kad neprileidus prie balsa
vimo. Bet L.R.B. privertė ją 
pasiduoti. Dabar unijos reika
lavimus visai atmetė, nors dar
bininkų reikalavimai nebuvo 
per dideli. Pirmas reikalavi
mas buvo, kad seniau dirban
ti darbininkai būtų paskutiniai 
atleidimui iš darbo ir kad su
grąžinime darbams pagerėjus 
gautų pirmenybę. Antras rei
kalavimas: lygios teisės mote
rim, dirbančioms tokius pat 
darbus ir lygi užmokestis už 
darbą su vyrais, nes šiandien 
kompanija daug darbų pamai
no, moterims duoda vyrų, vie
tas, o mokestis yra mokama 
mažesnė nuo 12 iki 14, centų į 
valandą už tą patį darbą. O 
algų pakėlimo klausimas buvo 
pavestas W.L.B., nes šiandien 
algų pakėlimus sprendžia W. 
L.B1, Bet dirbtuvės prezidentas 
John H. Goss paskelbė, kad 
visai yra nutrauktos derybos 
tarp unijos atstovų, ir kompa
nijos dėl sutarties pasirašymo.

Tos pačios Scovill kompa
nijos Oakvill skyriaus buvo ve
damos atskiros derybos su dar
bininkų unijos atstovais kelios 
savaitės atgal. Taip pat likos 
nutrauktos ir pavesta visas da
lykas W.L.B.

Ne vienam gal bus nelabai 
suprantama, kaip tai gali bū
ti, kad tos pačios kompanijos, 
o tas skyrius veda derybas at
skirai? Dalykas yra tekis, kad 
prieš balsavimą rugpjūčio mė
nesį buvo tartasi su AFL sky
rium, kur priklauso keletas 
desėtkų darbininkų - mašinis
tų, kad ji nesivarytų savo uni
ją pastatyti ant baloto. Bet 
jie nesutiko susidėti su CIO ir 
statė savą uniją. CIO unija iš
ėjo laimėtoja ir kompanija pa
sakė, kad su AFL jokių dery
bų nebus vedama. Tai šitokiu 
būdu kompanija ir šiandien 
turi progos vesti atskiras de
rybas. Bet ir šios derybos li
kosi nutrauktos;
- Nekartą man teko susidurti 

su klausimais apie Scovill uni
ją su kitų dirbtuvių, darbinin
kais, kas yra su unija, kad ne
sigirdi jos veikimo dėl sutar
ties, nes jau seniai nusibalsa- 
vo ? Atsakydavau, derybos yra 
vedamos, laikui bėgant bus 
paskelbta rezultatai, štai ir 
yra rezultatai, kuriuos čionais 
pranešiau.

Unijistas.

Bridgeport, Conn.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tainėje buvo sulošta dvi gra
žios komedijos, “Vargšas Ta
das” ir “Teodolinda.” Rengė 
LDS 74-ta kuopa. Lošėjai bu
vo : J. Judžentas, J. Lazaus
kas, L. Mockaitienė, O. Ari- 
sonienė, Miknevičienė, Mikne- 
vičius ir drg. Baranauskienė. 
Publikos atsilankė vidutiniš
kai. Abidvi komedijos suvai
dinta neblogai, publika turėjo 
sau gana sveiko juoko. Bet 
reikia pripažinti, kaip kuriuo-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

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 
knyga, “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai."—K. M., Sekr. (291-293)

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

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

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
17 d. gruodžio (Dec.), ketvirtadienį, 
8 vai. vakare, Draugijų Salėje. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti su
sirinkime, nes bus renkama valdy
ba sekantiems metams ir yra kitų 
svarbių reikalų aptarimui. — Rašt. 
M. Ginaitienč. .. (293-4)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

K 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 tr Stone Ave. 
prie Chatmcey St., Broadway Line 

Tel. GLenmoro 5-6101

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7064 I

! 530 Summer Avenue 
I

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

■ VALANDOS: 2-4 tr 6-8
> Nėra valandų sekmadieniai*

■ " y. <4 V. *« ’
t -■ ■ ■ t

še aktoriuose buvo biskį trūku
mo, stoka žodžių ir sceniško ju
desio. Davėsi suprasti, kad 
Bridgeport© aktoriai yra kvie
čiami į New Haveną sulošti 
tuos pačius veikalus. Turės 
progos ir kitos lietuvių koloni
jos pamatyti tas juokingas ko
medijas. Tas komedijas sulos 
aktoriai turinti daug patyrimo, 
kaip Judžentas, Lazauskas, 
Mockaitienė, Arisonienė, juk 
tai artistai, kurie turi tikras 
meniškas jėgas ir moka publi
ką užganėdinti.

Į šį vietinį parengimą atsi
lankė ir iš kitų kolonijų lietu
vių. Buvo patėmyta newhave- 
niečių veikėjų grupė, kaip 
drg. Kuntzas, šalionienė, Mo- 
sionienė ir daugiau. Visi atsi
lankiusieji po lošimo šoko 
linksmai prie geros muzikos 
iki vėlumos.

Buvo nepamiršta ir kiti 
svarbūs žygiai. Buvo rinkta 
aukos dėl Rusijos medikalės 
pagelbos. štai aukavusiųjų 
vardai:

B. Bartkevičius $5. Wm. 
Glatkavsky $2. Po $1: A. Jo-

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai

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

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

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists 
394-398 Broadway į . Brobklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

4

Penktas Puslapis

eis, A. Jocienė, W. KveseKs, 
A.'Sabas, J. Butnarius, P. Ves- 
čiūnas, P. Mažuolis, J. Jasiū- 
nas, J. Baltrėnas, J. B. Jusai
tis, M. Kairys, M. Arison, A. 
A. Arison, O. Arisonienė, 
Chas. Šimkus, J. J. Mockaitis, 
L. Mockaitienė ir J. A. Pūdi- 
mas. J. Skirka 50c. Visot $25.50.

Gerbiami lietuviai, ačiū 
jums už atsilankymą ir parė
mimą tos garbingos lietuvių 
organizacijos LDS. Jūs, kurie 
nesigailėjote savo sunkiai už
dirbto* dolerio paaukoti tam 
šventam darbui, Sovietų medi
kalei pagelbai, pradžiuginsite 
ne vien tik rusą kareivį, bet ir 
lietuvį, nes desėtkai tūkstančių 
lietuvių kovoja drauge su ru
sais. Tad ne vienam bus ap
rišta žaizda ir palengvintas 
skausmas mūsų viengen č i u i 
lietuviui, kuris su pasaulio di
dvyriais petys petin kovoja už 
išlaisvinimą visos žmonijos iš 
po kruvinojo hitlerizmo prie
spaudos.

LDS 74-tos kuopos vardu, 
jums visiem širdingiausis ačiū.

M. Arison.



toy Zlnkn tas teisėjo 
jį pasiuntė 
metams už 

drafto įstaty-LDS 1-ma Kuopa Turėjo 
Sėkmingą Baliu ir 

Tolimi] Svečią

Iš Lietuvių Atletų Kliu- i 
bo Vakarienės

.jaunas marinas, 
iš Chicagos, 4236 
Avė., tačiau dabar 
pasaulio, šiuo tar-

New Yorko prie-

Lietuvių Darbininkų 1-nios 
kuopos balius, įvykęs gruodžio 
12-tos vakarą, buvo smagus ir 
turėjo nemažai svečių, tarpe 
tų keletą ii- gana tolimų. Gra
žiai, draugiškai palinksmauta 
iki gerokai po pusiaunakčio.

Tarpe tolimųjų svečių buvo 
Ant. Janis, 
originaliai 
S. Talman 
iš plataus 
pu randasi
plaukoj. Jisai sakėsi namie ne
buvęs jau per virš dvejus me
tus ir laukiąs progos su tė
vais ir kitais namiškiais pasi
matyti. Vaikinas kalba gražiai 
lietuviškai ir klausia, ar gerai 
suprantame. Sako — per dve-1 
jus metus neturėjau progos* 
girdėti ar kalbėtis lietuviškai. 
Dabar, sako jis, gal leis parva
žiuoti namo svečiuosna, tad 
norėčiau, kad tėvai gerai su,- 
prastų mano lietuvišką kalbą.

Kitais tolimais kariškiais 
svečiais buvo leitenantas Pet
ras Čepas, pastaruoju laiku 
buvęs New Jersey ir tankiau 
apsilankydavęs namie, ir Pra
nas Balsys, tarnaująs marinuo
se, Conn, valstijoj.

Petras Čepas šį trečiadienį 
išvyksta į savo paskirtį į New 
Orleans, La.

Turėta ir civilinių tolimų 
svečių — Petras Baranauskas 
ir Jonas Lazauskas iš Bridge
port, Conn. Petras išdidžiai 
nešioja atlape sagą “E,” kas 
reiškia gerą pasižymėjimą 
produkcijoj karui. J Jono atla
pą neteko pažvelgti, belau
kiant progos matyt liuosesniu, 
Jonas dingo iš baliaus. Sako
ma, buvęs atėjęs tik trumpam 
laikui pasimatyti su draugais 
ir greit išskubinęs pas savo 
Juliją, kuri serganti ir šios ke
lionės vyriausis tikslas buvęs 
ją atlankyti.

šeimininkės, K r u z aitienė,; 
Višniauskienė ir Rušinskienė, 
svečius pavaišfrio skania koše- 
liena, dešromis ir kitais skanu
mynais, o Dainius aprūpino iš
troškusius. N.

Praeito šeštadienio vakarą 
Lietuvių Atletų Kliubas turėjo 
savo metinę vakarienę. Publi
kos buvo kiek tik galėjo su
tilpt kliubo patalpose. Tarpe 
vakarieniauto.}ų matėsi įvairių 
srovių žmonių. Valgiai buvo 
skaniai sutaisyti, ypač kala
kutiena buvo gardi ir jos ne
trūko nei vienam. Mat, val
gius pagamino gerai patyru
sios tame darbe gaspadinės: 
M. Mačienė iš Woodhaven ir 
Kirusaitienė (nuo Ten Eyck 
St.). Ant stalų patarnavo gabi 
“veiterka” Patricia Laves; ji 
rūpestingai prižiūrėjo, kad 
svečiam nieko nepritrūktų ant 
stalų. Taigi, kaip teko nugirst 
vakarieniautojų išsitarimus, vi
si buvo pilnai patenkinti.

Mokytojai Išaiškino 
Vaiky Prasikaltimo 

Priežastis

Išleistuves Kariuomenėn
Praeito penktadienio vaka

rą Liet. Dcm. Kliube buvo iš
leistuvių į armiją Vinco Sodai- 
čio parė. Nekurie kliubiečiai 
pasakė atsisveikinimo prakal- 
oėles, linkėdami Vincui, karą 
laimėjus, laimingai sugrįžt ir 
vėl būt su kliubiečiais. Susirin
kusieji smagiai pašoko grojant 
Prankaičiui.

Policijos buožė nei mušimas 
‘neišriš vaikų prasikaltimo 
problemų, pareiškė New Yor
ko Mokytojų Unija po to, kai 
buvo paskelbta, jog mieste 
prasikaltimai tarp vaikų plin
ta ir kad plečiasi ligos.

“Bile kokia forma teroriza
vimo, kaipo priemone pasukti 
ir kontroliuoti vaikų apsiėji
mą yra grįžimu prie nemoks
liškų ir barbariškų metodų,” 
sako Mokytojų Unijos Pild. 
Komiteto pareiškimas. Moky
tojai sako, kad visokis terori
zavimas tik pablogins padėtį.

Pabrėžiant, jog dabar vai
kai auga karo sąlygose, moky
tojai sako, kad vaikam reikia 
“daugiau užtikrinimo, daugiau 
pasitikėjimo, labiau užtikrin
tos vadovybės ir direkcijos.

“Vaikų prasikaltimai padau- 
dėlto, kad mūs progra- 
vaikams, buvusios per- 
apribotomis taikos metu, 
susilpnintos karo spaudi-

Raportai iš New Yorko tų 
įstaigų, kuriosna buvo renka
mi atstovai, išklausyti ir pri
imti. Iš raportų pasirodo, kad 
kriaučių dalykai po Diskelį ge
rėja. Pirmesniuos susirinki
muos ‘buvo raportuojama, kad 
sekančiais metais labai 
bus

Morris Davis, 22 m., 772 
Vermont St., sakėsi mintas tik 
daržovėmis vien tik dėlto, kad 
neužmušti. Bet 
Byers neįtikino, 
kalėjimai) dviem 
prasižengimą 
m am s.

š.

Žmnnės Myli Teatrą
New Yorke randasi gana 

žmonių, norinčių matyti teatrą 
— jeigu jis 
“Life With 
šeštadienį

“My 
ir

kartą. 
825-tą 
450-tą.

patinka. Veikalas 
Father” pereitą 
loštas 1,300-tąijį 
Sister Eileen” —

Blithe Spirit” —

dieną 
susiregis- 

jaunuo-

Pirmą registracijų 
New Yorko mieste 
travo virš tūkstantis 
lių, suėjusių 18 metų liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais.

mažai 
siuvama civilinių drabu- 
Bet kada prez, Roosevel- 
paskclbė, kad nebus ima- 
kariuomenėn visi 38 metų 

tai firmos ir mano

tas 
m a 
senumo, 
daugiau kirpti civilinių drabu
žių. O kai New Yorko firmos 
gavo ganėtinai uniformų siūti, 
tai kriaučiai dar galės šiokį to
kį duonos kąsnį turėti.

Delegatas K. Kundrotas iš
davė raportą iš lietuvių dis- 
trikto ir abclnos kriaučių pa
dėties. Iš raporto ir veikimo 
atrodo, kad dirba teisingai 
kriaučių labui ir matyti, kad 
neprastai jam sekasi. Atrodo, 
kad nauja šluota goriau šluo
ja ir prie bonkelės kriaučių 
reikalų neriša lig šiolei. Tai 

Į pagirtinas dalykas.
Retai Lankantysis.

gčjo 
mos 
daug 
tapo
mo ir Įsitempimo.”

Mokytojai sako, kad dabar
tinėmis mokyklose problemo
mis yra:

Nepakankami skaičiai mo
kytojų.

Perankštos klasės.
Prastos butuose sąlygos.
Nepakankamumas pasilinks

minimui patogumų.
Neganėtinu m a s vadovau

jančių jėgų.
Nepakankama m e d i k alė 

priežiūra, ir
Stoka vaikų priežiūros cent

rų.
Tos sąlygos, sako Mokytojų 

Unija, yra reikalingos greito 
pataisymo, o jas pataisyti ga
lima tik bendromis mokytojų, 
tėvų ir švietimo Tarybos pa
stangomis. Tėvai, sako unija, 
laukia vaikams vadovybės iš 
mokytojų, ne iš policijos.

Majoras LaGuardia savo 60 
metų sukaktyje gruodžio 11-tą 
davė k r a u j o Raudonajam 
Kryžiui. Jis sakė — Jeigu 
žmogus gimtadienio proga ga
li priimti dovanas, tai gali ir 
duoti.

Paveikslas iš Sovietų judžio “Mashenka,” pirmu kar
tu Amerikoje sėkmingai rodomo Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorko. “Mashenka” skaitoma 
viena iš Įspūdingiausių filmų po “Merginos Iš Lenin
grado.”

Frank A. Demikis D’n 
gęs be Žinios Kaip Ske1 

bia Laivyno D-tas

gali būti ir miręs, bet kol tas 
nepatikrinta, dar yra vilties 

| sužinoti esant gyvu, kaip jau 
daugeliu atvejų yra buvę.

šešių aukštų hildingo, 779 
Broadway, New Yorke, iškilo 
didelis gaisras pereitą penkta
dienį. Bildinge turėjo patalpas 
ir viena kariuomenei drabužių 
siuvimo firma.

Gruodžio 12-tą Jungtinių 
Valstijų Laivyno Departmcn-1 
tas paskelbė savo 18-jį sąrašą 
mirusių, dingusių be žinios ir 
sužeistų. New Yorko ir arti
mos apylinkės sąraše skelbia
ma 66 mirę, 104 sužeisti ir 52 
dingę be žinios.

Tarpe dingusių be žinios pa
skelbta Laisvės kai m y n a s 
Frank A. Demikis, “firema- 
nas” antros klasės, gyvenęs 
389 So. 2nd St., Williamsbur- 
ge. Jis buvo įstojęs liuosnoriai.

Po dingimu be žinios su
prantama, kad gali būti kur 
nežinomoj vietoj išsigelbėjęs, 
gali būti paimtas belaisvėn,

Vartokite aliejų atsargiai ir 
taupiai, šiltesniuose laikotar
piuose sumažindami vartoji
mą, kad nepritrūkti šaltesnicm 
už normališkus laikotarpiam, 
nes ekstra davinių nebūsią, 
vartotojai patys privalo tą nu
matyti ir apsirubežiuoti taip, Biznieriai, skelbkite savo biznį 
kad užtektų visam periodui. dienraštyje “Laisvėje”!

R. Garcia 23 m., dirbęs vieš
butyje Moritz, įkrito keltuvo 
atvaron ant 32-ro aukšto ir 
pasiekė apačią jau negyvas.

Pereitą šeštadienį nuleista 
du laivai submarinų vijikai 
Brooklync ir vienas Harleme.

1^1*8*11

Green Star Bar & Grill |
Lietuviškas Kabaretas f

s

MIKAILA KUZNECOVAS, 

vaidina vadovaujamąją rolę 
naujoj Sovietų filmoj “Ma- 
shenka,” rodomoj Stanley Te
atre.

Nežiūrint Mrs. Fernandes 
aiškinimosi, kad jos šunelis 
esąs aukštai “kultūriškas,” 
teisėjas . įsakė sumokėti $1 
bausmės už paleidimą 
parkan be apynasrio.

su ns

i#

Teisėjas Byers, nuteisdamas 
Robert Tiski iš Edgemere, 
Queens, ir Egon Hinte, brook- 
lynietį, už prasižengimą draf- 
to įstatymams, rekomendavo 
Statyti juos prie sunkių darbų.

REIKALAVIMAI
į Reikalinga suaugusi pora prižiū

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

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 25 apartmentų namo garu ap- 
Bildomo. 5 kambariai gyvenimui ir 
alga. Nathan, 195 Vernon Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bile die
ną savaitėje rytais arba vakarais.

(293-5)

Iš Priešmetinio Lietuvių 
Kriaučių Susirinkimo

Gruodžio 9-tą įvyko Lietu
vių Kriaučių 54-to Skyriaus, 
ACWA, priešmetinis susirinki
mas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėj. Pirminin
kas atidalydamas susirinkimą 
paaiškino, kad.bus renkama 
lokalo beveik vipa valdyba, iš
skyrus tik vice-pirmininką ir 
užrašų sekretorių. Taipgi, sa
ko pirmininkas, kaip jau žino
te, kad pereitą susirinkimą bu
vo nutarta pirkti lokalui 
“flages,” tai jos jau yra nu
pirktos ir gatavos. Iš bažnyti
nio choro ateis ir mums čia 
padainuos Amerikos ir Lietu
vos himnus. Bet dar jų nėra, 
tai eisim prie susirinkimo 
lykų, o “flages” pamatysit 
da, kai ateis dainininkai.

Perskaičius protokolą iš
reito susirinkimo ir finansų 
apyskaitą, skaityti laiškai:

Nuo Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo, užkviečiant į Naujų 
Metų laukimo vakarienę su 10 
tikietų. Nutarta nupirkti.

Nuo Lietuvių Atletų Kliubo 
su 13 tikietų, užkviečiant į 
“Oldtimers Party”, kuri įvyko 
gruodžio 12 d. Nutarta nu- 
pirkt.

Pribuvus dainininkėms, eita 
prie vėliavų 
nuoti atvyko 
nė ir panelė 
vėliavos tapo
ninkės sugiedojo 
himną ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Pasidairiau ir pagalvojau 
— įdomu, ką darys didis Jo
nas. Mat, kada Liet. Amer. 
Piliečių Kliubas statė tą sve
tainę ir buvo šventinama sve
tainės pamatai, tai irgi buvo 
giedama “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Tada didis Jonas užgir
dęs “Lietuva Tėvynė Mūsų.”

cla- 
ta-

pe

šventinimo. Dai- 
ponia Jankuvie- 
Vitaitytė. Tada 
iškeltos ir daini- 

Amerikos

paukšt ir užsimovė ant makau
lės kepurę. Bet dabar, mato
mai, atsiminęs, kad Piliečių 
Kliubo svetainė jau su stogu, 
savo kepurę pasidėjo ant suo
lelio.

Eita prie lokalo valdybos 
rinkimo. Pirmininkas, iždinin
kas, Pild. Tarybos sekretorius, 
board direktorius ir du Trade 
Board’o nariai, visi seni, iš
rinkti vienbalsiai. Joint Boarde 
yra du atstovai ir buvo J. Pe
terson ir V. Daubara, bet V. 
Daubara nepriėmė kandidatū
ros į Joint Board, tai apsiėmė 
J. Peterson, V. Paulauskas ir 
St. Jackus. Nors mūsų pirmi
ninkas V. Zaveckas visada sa
ko, kad jis nemylįs diktato
rių, bet šį kartą pats juomi bu
vo arba kitų padiktavimą pil
dė. Apsiėmė trys nariai, o rei
kia dviejų, tai atrodė logiška 
paleisti bešališkam narių bal
savimui ir kurie du gaus balsų 
daugiau, tie turės ir atstovauti 
mūsų lokalą. Bet pirmininkas 
ne taip pasielgė, tik suriko, 
kad — Petersonas .yra senas 
Joint Board’o narys, tai už jį 
vieną turim balsuoti. Taip ir 
liko J. Petersonas vienbalsiai 
išrinktas. Po to balsuojant V. 
Paulauskas gavo 91 balsą, S. 
Jackus 16. Nariai tyli, atrodo, 
kad nesupranta, jog tūli atėjo 
į lokalo susirinkimą tiesiai iš 
b—nes .. . svetainės ten atlai
kę kokuso susirinkimą.

Pild. Tarybon išrinkti J. 
Ambrazaitis ir V. Daubara.

Į Trade Executive Board 
buvęs atstovas J. Nalivaika at
sisakė, išrinktas P. Grabaus
kas 74 balsais prieš S. Jackų, 
gavusį 50 bal.

Knygų peržiūrėtoju vieton 
J. šniro išrinktas V. Lapšys,

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 8-7171-

Pa’

F. W. Shalim 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN N V

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
TeJ. Virginia 7-4499

ohjih
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VIRJ-THIN* RAMONA VtRI-THIN RAPIUl.-

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tek STagg 2-2173 •
426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuur ]Hėwes St elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.
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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 BrooklyneARE YOU 

puttingTenPerCenfof 
your Income infoU.$. 
War Bondi & Stamps ?

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 
, Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI

100 nuofi. unija šapoj
Telef.: GR. 7-7553

., _ i 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmanu Rldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

S. Goldberg iš Bronx su
žeistas jo mašinai susidūrus su 
New Jersey Public Service bu- 
su prie 179th St. ir Broadway, 
N. Y. Bušo vairuotojas sulai
kytas už pravažiavimą rau
donų šviesų.'

I * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS |
8 (VALGYKLA IR ALINft) g
8 Rheingold Extra Dry Alus Q 
Q Didelis pasirinkimas visokiu g 
$ Vynų ir Degtinės £
S Importuotų ir Vietinių č
o Kasdien Turime g
S karštų užkandžių r 
t JUOZAS ZEIDAT |
5 Savininkas g
B 411 Grand St. Brooklyn S

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

rrs^«faviiY#xi

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barheriai

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

MATEVŠAS SIMONAVIC1VS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

• Vietos ir importuo- J tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius. 
e 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.
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