
Brook lyno pažangiųjų mo
torų kliubas pasiuntė kalėdi
nių dovanų Brooklyno lietu
viams kariams, kurių adresus 
galėjo gauti. Mūsų didvyriai 
tas dovanas jau gavo ir vienas 
po kitam rašo moterims gra
žius, šiltus, dėkingus laiškus.

Jiems linksma, kad nepa
miršta jųjų motinos ir seserys.

KRISLAI
Kalėdinės dovanos kariams.
Taikos galvosūkiai.
Irgi protas.
Nelaimingos lietuvaitės.
Nuobodumas koresponden

cijose.
Gera pradžia.

Rašo A. Bimba.
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Lygiai keliais atvejais šioj 
vietoje buvo raginamos mūsų 
organizacijos ruošti parengi
mus ir už pelną pirkti ir siųs- . 
ti kariams kalėdines dovanas. 
Bet kiek teko pastebėti, tai tą 
gražią savo pareigą atliko tik
tai kelios organizacijos keliuo
se miestuose.

Ateičiai pasiruoškime ge
riau. Mes galime puikiai pri
sidėti prie palaikymo 
armijos moralės.

SOVIETŲ KOVOTOJAI
ATĖMĖ DAR KELIAS

VIETAS IŠ NACIU

mūsu

žinoma, kad šis karas neiš
riš visų klausimų. Po karo au
dros iškils aibė taikos klausi
mų.

Kaip bus su mažosiomis 
tautomis? Kaip bus su koloni
jų žmonėmis? Kaip bus su to
mis didžiosiomis imperijomis?

Priseis rišti daugybe ir kitų 
svarbių problemų. Visais jais 
bus skirtingų nuomonių. Jung
tinės Tautos turės nemažai 
galvosūkių.

Dabar visiems aišku, kad tie 
klausimai juo sklandžiau išsi
ris, juo kiečiau ir artimiau 
kooperuos Jungtinės Valstijos, 
Sovietų Sąjunga ir Anglija po 
šio karo. Tai pamatinis taikos 
dėsnys.

Todėl, kas sėja tarpe tų 
kraštų neapykanta, kiršina 
vieną prieš kitą, meškiškai 
tarnauja taikos reikalams.

Vienas visai nusidėvėjęs gal
vočius apsiversdamas keikia 
visus, kurie taikos metu kalbė
jo už taikos palaikymą, kurie 
darbavosi, kad pasaulis nebūt 
uždegtas karo liepsna.

Pamiršta jis, kad taikos me
tu karą garbino ir prie karo 
ruošėsi tiktai Hitleris ir jo pa
sekėjai. Taigi tų barbarų ka- 
tegorijon įsirašo save ir minė
tas mokytas begalvis.

Stasys Čepas, guli seržantas Kerbelis ir vhšyla Lukoševičius. (Nuotrauka padaryta 
1942 m. bal. mėn.)

Visur atmetė Vokiečių į 
Kontr-Atakas Atgal, apart

Vieno Sektoriaus
Maskva, gruod. 16.—Rau

donoji Armija atėmė iš vo
kiečiu kelis miestelius ir 
kaimus centraliniame fron
te, i vakarus nuo R.ževo.

Velikije Lūki srityje so
vietinė kariuomene atgrie
bė dar vieną apgyventą vie
tą ir stengiasi sunaikint ap- , 
suptus vokiečių garnizonus : 
keliose kitose vietose. Viaz- 
mos - Rževo geležinkelio 
ruožte raudonarmiečiai su-. 
naikino kelis tuzinus priešų I 
aptvirtintų punktų.

Į šiaurių vakarus nuo : 
Stalingrado Sovietų kovoto-1 
jai dar žymiai pasigrūmė į 
pirmyn.

Abiejuose frontuose jie; 
atmušė pasmaukėjusias kar
totinas hitlerininku kontr
atakas, ir tik viename sek
toriuje į pietų vakarus nuoi 
Stalingrado pavyko vokie
čiams įvaryt nedidelį kylį | 
į sovietinę liniją.

Visose tu frontų dalyse , Australija, gruod., 16.

ANGLIJOS - AMERIKOS 
LAKŪNAI SUNAIKINA 

DAUGYBĘ FAŠISTŲ
Menama, kad Vokiečiai ir Italai Nemėginsią Apsistot nst 

Tripoli’je, Svarbiausiame Fašistą Uoste, Libijoje;
Laukai ir Keliai Užversti Užmuštais Vokiečiais

Siaučia Įtūžę Amerikiečių ir 
Australų Mūšiai su Japonais 

Saloj Naujojoj Guinejoj

London, gruod. 16. — Li- vuotais automobiliais ir Ja
kučiai Rommelio koman- i vonais užmuštų vokiečių ir 
duojamos vokiečių ir italų italų, 
armijos Libijoj, kiek tik pa
jėgdami, bėga vis tolyn at
gal į vakarus linkui Tunisi- 
jos bei Tripolio, svarbiausio
.fašistų uosto Libijoj. Ang
lų karininkai neoficialiai 
sako, kad jie jau praviję į 
hitlerininkus daugiau kaip 
100 mylių j vakarus nuo EI 
Agheilos, iš kurios stiprių 
pozicijų fašistai be mūšio 
pabėgo.

Anglų ir amerikiečių or
laiviai be atlaidos bombar
duoja ir šaudo bėgančius 
priešus iš užnugarės, per 
vidurį ir iš priekio. Lau
kai ir keliai nukloti sudau-

i žytais bei sudegintais fa- tus prieš 
šistų tankais, trekais, šar- i anglus.

Fašistai taip smarkiai 
nešdinasi atgal, jog anglų 
armija nepaspėja pasivyti, 
ypač, kad vokiečiai prisodL 
no daugybę minų į plotus, 
per kuriuos anglų armija 
maršuoja pirmyn.

Teigiama, kad hitlerinin 
kai užnuodijo šaltinius bei 
šulinius savo apleistose vie
tose.

Anglų karininkai Cairo 
mieste, Egipte, spėja, kad 
gal vokiečiai nemėgins net 
Tripoli’je apsistoti, o mesis 
stačiai į Tunisiją, stengda
miesi sustiprint joje fašis- 

amerikiečius ir

Anglai ir Amerikiečiai Lakūnai be Atlai- 
dos Ardo ir Degina Fašistų Punktus Šiaur. 
Tunisijoje; Nuskandino 4 Priešų Laivus

doj, 5 mylios į šiaurius nuoldžių jie taip pat nukovė 
raudonarmiečiai per dieną j Siaučia nepaprastai žiaurūs Bunos. Teigiama, kad ja- didelį japonų skaičių. Be 
nukovė dar bent tūkstantį' mūšiai tarp australų - ame- ponai neilgai tegalės čia at-i to, jie padegė krantan iš-
priešų ir sunaikino bei iš- [ rikiečių, iš vienos pusės, ir silaikyti. krautus priešų reikmenis,
mušė iš veikimo 40 tankų, japonų, iš antros, ties Buna Skaičiuojama, kad japonų i Pripažįstama, jog ameri- 

Sovie- 5 Mission, už vienos mylios ! kariniams laivams paskuti-, kiečiai ir australai turėtų
pusią- I į pietus nuo Bunos, kurią miu žygiu pavyko iškelti! užimt svarbiąsias karines

’ 1 japonų stovyklas su uostais
Lae ir Salamaua, jeigu no
rėtų tikrai įsigalėti šiauri- 
niai-rytiniame • Naujosios 
Guinejos ruožte.

Amerikiečiai ir australai 
lakūnai nuolat bombarduoja

(Daugiau žinių iš 
tų fronto yra 5-me 
pyje.)

NACIAI GIRIASI, 
APSUPĘ GRUPĘ RUSU

KAD

(Tai yra pranešimas iš prie
šų šaltinių ir gali būti fa

šistų propaganda.)
Naciai per Berlyno radi

ją gyrėsi, kad, girdi, jie 
grupėmis'stoja į vienuolynus. Apsupę ir naikiną grupę ru- 

Gaila tų vargšių. Gyveni- sų kariuomenės ties Toro- 
mas jas baisiai nuskriaudė. Išjpecu, 40 mylių į rytus nuo 
geros valios nei viena padori 
lietuvaitė nestoja į vienuoly
ną.

užėmė generolo MacArthu- 
, ro kariuomenė, pietiniai - 
rytiniame salos Naujosios 

■Guinejos pajūryje. Mūšiai 
dažnai pereina į kruvinas 
kautynes durtuvais.

Australai neatlaidžiai a- 
takuoja japonus Senanan-

krantan apie 1,000 savo ka
riuomenės tarp Bunos ir 
Lae, miesto, stovinčio už 
50 mylių toliau į šiaurių va
karus. Bet Amerikos Aus
tralijos lakūnai nuskandino 
daug priešų valčių su ka
riais; šūviais iš kulkasvai- įvairias japonų pozicijas.

Viena lietuviška gazieta su 
pasididžiavimu praneša, kad 
Pietų Amerikos lietuvaitės

Naciai Negali Ištrūkt 
Iš Sovietų Kilpos
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Vienuolyno nejaukiuose, 
tamsiuose rūsiuose prieglau
dos jieško tiktai tos, kurios 
neberanda kito kelio išsigel
bėjimui iš ekonominio arba 
moralinio dumblyno.

Bedarbė mergaitė mano: 
Ten nors duonos gausiu, nerei
kės rūpintis iš kur sekamas 
kąsnys ateis . ..

Meilėje suvilta nelaimingo
ji galvoja: Vis tiek ateitis juo
da. Gal ten rasiu širdies sura
minimą . . .

Fanatiškai išauklėta jaunuo
lė, kuriai tėvai ar mokytojai 
įkalbėjo, kad tiktai su 
vainikėliu” bus galima 
žinomis linksmybėmis”

Velikije Lūki. Hitlerininkai 
pasakojo, būk Dono-Volgos 
srityje jie sutriuškinę so
vietines atakas ir sunaikinę 
■67 tankus.

(Niekas nepatvirtina 
priešų skelbimų.)

tuv

Vitaminu Apribojimas
Washington. — Valdiška 

Karinės Gamybos Taryba 
uždraudė pardavinėt civi
liams žmonėms vitaminą C

Maskva, gruod. 16. — 
Nors vokiečiai, paklodami 
apie tūkstantį savo karių, 
įvarė šiokį tokį kylį į so
vietinę liniją į pietų vaka
rus nuo Stalingrado, bet 
toli gražu jie neprakirto 
spragos, kad galėtų ištrūkt 
vokiečių armija, kurią So
vietų kariuomenė yra viso-* 
mis pusėmis apsupus Sta
lingrado srityje.

dytojo receptą. Šis vitami
nas saugo nuo skorbuto li
gos.

Karinės Gamybos vyriau
sybė taipgi sustabdė plieno 
pečių dirbimą tiesioginiam 

žinai naudotis, taria sau: Tik- kambarių apšildymui oru. 
tai vienuolyno mūruose po tais i---------------------

ilgais ploščiais galima bus ap-l ANGL. SUBMARINAS - GIL- 
susaugoti nuo tų baisių svietiš
kų pagundų ...

rūtų
‘am
am-

TINE AŠIES LAIVAM
Normaliskai išauklėta, pro. _ London, gruod. 16.—An

tiškai ir fiziškai sveika lietui glijos submarinas Truant 
nepagalvos SUgrįž0 namo, nuskandinęs apie atsiskyrimą nuo žmonių [

ir pasidavimą nejaukiam, liud- fa§įsįų laivų VidurŽe

vaite niekados 
apie atsiskyrimą nuo žmonių be i sunkiai sužeidęs dvide-
nam ir sunkiam vienuolės li
kimui.

(Tąsa 5-me puslapyje)

mio,Jūroj ir trijuose van
denynuose — Ramiajame, 
Atlanto ir Indijos.

PABĖGO BUVĘS FRANCUOS 
PREZIDENTAS LEBRUN
Stockholm, Šved. — Pra

nešama, jog iš nacių užim
tos Franci jos pabėgo Švei
carijon Albertas Lebrun, 
paskutinis Francūzų Res
publikos prezidentas. Švei
carijoj jis dabar slaptai gy
venąs.

Užsidarė 77-ta Kong 
reso Sesija

Washington, gruod. 16.
— Šiandien užsidarė 77-ta 
Jungtinių Valstijų kongre
so sesija. Naujęn sesi j on 
kongresas susirinks po nau
jų metų.

Philadelphijos Vajininkai pralenkė K. Žukauskienę. 
Draugai Lukoševičius ir Merkis prisiuntė atnaujini
mų, ir tas jiem pagelbėjo pašokti punktais.

Svinkūnienė ir Meisoniene prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų. Jos punktais pašoko, bet 
pasilieka toj pačioj vietoj.

Geo. Shimaitis prisiuntė atnaujinimų ir pralenkė dd. 
Jeskevičių ir Stankų. Laukiame daugiau žinių iš Mon
tello.

Drg. Paserskis, Baltimorės talkininkas, prisiuntė 
naują prenumeratą. Baltimoriečiai pralenkė ALDLD. 
136 kp., bet manome, kad neužilgo išgirsime nuo drg. 
Šimkienės.

J. Burba gerai darbuojasi Bostono apylinkėje. Jis 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

A. Vinckevičius, stoughtonietis, prisiuntė tris nau
jas prenumeratas, po biskį kyla punktais. Tai gražus 
pasidarbavimas. Pirm negu vajus užsibaigs, galima 
tikėtis daugiau naujų skaitytojų nuo Vinckevičiaus.

J. Simutis iš Nashua, N. H., prisiuntė atnaujinimų. 
Jis praneša, kad darbuosis tiek, kiek laikas jam pave
lys. O kaip su kitais talkininkais?

Tai tiek šį sykį. Tariame širdingai ačiū. Kitam nume
ryje bus daugiau.

Dovanų ruožte šiandien yra:
Philadelphijos Vajininkai ..................................... 3205
K. Žukauskiene, Newark, N. J............................. 3190
A. Stripeika, Elizabeth, N.J. ................................ 3135
Svinkūniene ir Meisoniene, Waterbury, Conn. .. 3073
J. Bakšys, Worcester, Mass......................... *....
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. ..
J. Kazlauskas, Hartford, Conn..............................
S. Puidokas, Rumford, Me.............................. .
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..............................
P. Beeis, Great Neck, N. Y. ................................

įt ]

(Tąsa 5-me puslapyje)

šiaur. Afrika, gruod. 16. kų lakūnai audringai ataka- 
—Amerikos ir Anglijos or- jVO ir Tripolį, svarbųjį prie- 
laiviai dienų ir naktį be pa- šų uostą Libijoj, 
liovos degino ir sprogdino 
vokiečių ir italų pozicijas ir 
įrengimus šiaurinėje Tuni- 
sijoje; plačiai gaisrais už
kūrė Tuniso prieplaukų pa
status ir pavojingai sužalo
jo bei nuskandino keturis 
priešų laivus, kuriais buvo šiol sunaikino 70 fašistų or- 
gabenama fašistų kariai ir laivių, o savo neteko 38-nių 
amunicija. lėktuvų kaipo žuvusių ir 8-

Tuo pačiu laiku taikiniu-: nių nežinia kur dingusių.

Dideli nuolatiniai lietūs 
vis sulaiko karo veiksmus 
ant žemės; tuo tarpu ang- 
lai-amerikiečiai ir fašistai 

ruošiasi griežtiem mūšiam.
Jungtinių Valstijų lakū-« 

nai Šiaurinėje Afrikoje iki

Įtariama, kad, Esą, Sa
vos Minos Nuskandino 

Amerikos Laivą

2728
1710
1471
1329
1048

908

Valdinė Amerikos Ko
misija Tyrinės Gumos

Dirbimą Sovietuose
Washington. — Valdinis 

gumos reikalų galva, Wm. 
M. Jeffers paskyrė keturių 
asmenų komisiją keliaut į 
Sovietų Sąjungą ir patirti, 
kaip Sovietai jau per eilę 
metų gamino sau dirbtinę 
gumą (robą).

T?_s k°misD°s vadas yra ^es Saliamono salomis. 
E. W. Pittman pirmininkas Prez Rooseveltas atsisakė 
Interchcmma.1 korporacijos,. kalbet su laikraščių atstos 

vais apie tuos įtarimus.
Laivyno sekretorius 

Frank Knox pastebėjo, kad > 
[e japonų submarinai taip pat 

galėjo prisodint minų tuose 
pat vandenyse, kur buvo 
amerikinių minų.

J. Hugh Jackson, Presi-

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
komisija tyrinėja įtarimus, 

J kad, girdi, pačios ameriki- 
i nės minos nuskandino di
delį Amerik. transporto lai
vą President Coolidge, už
plaukus jam ant tų minų 

i Saliamono salomis.

o kiti trys nariai — Dr. W. 
A. Gibbons, U. S. Rubber 
kompanijos direktorius; Ir
ving L. Murray, Carbide 
and Carbon Chemicals kor
poracijos inžinierius, ir Dr. 
Aristid V. Grosse, Columbi- 
jos Universiteto mokslinių 
tyrinėjimų skyriaus profe-,jenį Laivų Linijų direkto

rius,sorius.
Kita valdinė komisija su 

Baruchu priekyje pirmiau 
kritikavo Amerikos vyriau
sybę, kad ji nepasirūpino 
sužinot, kaip Sovietai iš
sprendė dirbtinės gumos 
klausimą.

lūivo President Cool- 
iu^c savininkas, sakė, kad, ; 
esą. per Amerikos laivyno ' 
klaidą tas laivas nuskendo.

Anglų orlaiviai vėl ata
kavo geležinkelius Franci- 

jjoj ir Belgijoj.

1
I
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Reikia Tuo Susirūpinti
Organizuoti ir neorganizuoti mūsų 

krašto darbininkai, dirba karinėse pra
monėse, nusistatė nestreikuoti karo me
tu. Jie yra nusistatę daryti viską, kad 
ginčijamuosius klausimus išrišus ramiu 
būdu. Jie yra nusistatę, kitais žodžiais, 
pasiaukoti pergalei, pasiaukoti karui lai
mėti.

Žinoma, jie tikisi, kad panašiai pada
lys ir samdytojų klasė, ir jų bosai. Pre
zidentas Rooseveltas, atsiminkime, rei
kalavo, kad algų aukštumas turi būti nu
statytas, kad algoms turi būti uždėtos 
lubos. Prezidento sumanymas tokis: nei 
vienas neprivalo gauti didesnės algos per 
metus, kaip $25,000.

Tai išmintingas ir naudingas reikala
vimas. Kiekvienam aišku, kad už $25,- 
000 šiandien net ir didžiausia šeima gali 
puikiausiai gyvent. Jeigu darbininkas, 
uždirbąs, sakysime, $1,000 per metus ga
li išgyventi su šeima, tai už $25,000 bile 
kas gali poniškai gyventi, faktinai, per
tekliuj gyventi.

Deja, į šį prezidento reikalavimą-siū- 
lymą daugelis samdytojų atsiliepė labai 
nepalankiai. Dėl to manoma pradėti ko
va kongrese. Dėl to šiandien liejamos 
ašaros per tūlą spaudą ir radiją. Veda
ma arši propaganda prieš tokį prezi
dento Roosevelto siūlymą.

Na, ir dėl to kyla balsų ir darbinin
kuose. Jie sako: Jeigu šis prezidento siū
lymas, limituojantis algas iki $25,000 per 
metus, bus atmestas, jeigu jis nebus vyk
domas gyveniman, tai tuomet ir darbi
ninkai netylės: daugelyj pramonių ma
tysim pasireiškiančius streikus, daugelyj 
pramonių matysime darbininkų sąjū
džius. Nes viskas brangsta, gyvenimas 
kyla aukštyn šuoliais ir dėl to, darbinin
kai, nematydami jokio pasiaukojimo iš 
samdytojų pusės, patys taipgi nematys 
reikalo perdaug aukotis.

Šitaip, daug maž, šiandien statoma 
daugelyj vietų klausimas. Reikėtų tuo 
viskuo labai susirūpinti. Visųpirmiausia, 
prezidento Roosevelto siūlomasis projek
tas algoms nustatyti turėtų būti priim
tas.

Naujasis kongresas, kuris susirinks 
tuojau po naujų metų, privalėtų gerai 
pagalvoti ir paremti visus prezidento 
siūlomus sumanymus visokiais reikalais, 
kurie labai paliečia karo laimėjimą — 
vyriausį reikalą.

Rinkimai Nukelti
Iš Maskvos pranešama, kad Aukščiau

siojo Sovieto Prezidiumo nutarimu, rin
kimai į Aukščiausįjį SSSR Sovietą šie
met neįvyks. Podraug Prezidijumas įga
lino dabartinį Aukščiausįjį Sovietą (par
lamentą) iki 1943 metų gruodžio mė
nesio.

Kodėl rinkimai į Aukščiausįjį Sovietą 
neįvyks? Nereikia nei aiškinti. Karas 
yra toji priežastis, toji kliūtis. Kiekvie
no SSSR piliečio laikas ir pajėgos turi 
būti paaukotos karo laimėjimo reika
lams. Be to, visa eilė tarybinių respubli
kų — Lietuva, Latvija, Estija, Bieloru- 
sija, Ukraina, Bessarabija — yra priešo 
okupuotos. Todėl tie patys Aukščiausio
jo Sovieto nariai eis savo pareigas dar 
vienus metus. Panašiai daro ir kiti de

Dirvos Trąša ir Žmo
gaus Dantys ir Kaulai

Kviečiai, rugiai, kukurū
zai (komai) ir kiti tos pa
čios giminės grūdai atrodo 
visai panašūs, ir iki šiol 
buvo manoma, kad jie turį 
lygią vertę kaipo maistas,

mokratiniai kraštai karo metu.
Galimas daiktas, kad 1943 metų gruo

džio mėnesį Hitlerio govėdos bus iš visų 
Tarybų Sąjungos respublikų išvytos; ga
limas daiktas, kad hitlerizmas bus su
naikintas ir karas tuomet jau bus baig
tas. (O jis bus baigtas, jei Europoje lai
ku bus atidarytas antrasis frontas.)

Prezidentas Rooseveltas Sakys 
Svarbią Kalbą

9

Kai naujasis USA kongresas susirinks, 
tai prezidentas Rooseveltas sakys jam 
svarbią kalbą. Tai bus 1943 m. sausio 
7 dieną. Kalba bus sakyta abiem kong
reso butam — senatui ir atstovų butui. 
Ji, be to, bus transliuojama per radiją.

Menama, kad ši prezidento Roosevelto 
kalba bus labai svarbi. Ji palies ne tik 
karo eigą, bet ir busimosios taikos klau
simus. Todėl, be abejo, mūsų krašto žmo
nės nekantriai laukia tos dienos, kad iš
girsti, ką pasakys jų prezidentas ir vy
riausias visų ginkluotųjų krašto jėgų ko- 
mandierius.

Sunkios Kovos
Sovietų Sąjungos priešai vis tyčiojasi, 

kad Raudonoji Armija “muša” nacius, 
bet “neatima” didžiųjų miestų. Jie'nie
ko neišmoko ir nieko neužmiršo, kaip šis 
karas nėra panašus į pirmesnius.

Kiek Hitleris dėjo pastangų paimti 
Stalingradą, o jis jo nepaėmė. Amerikos 
kariai jau seniai apsupę Buna prieplau
ką, bet iš ten dar vis negali visiškai iš
mesti japonus. Amerikos, Anglijos ir 
Laisvų Prancūzų jėgos arti Bizerte ir 
Tunis miestų, bet juos dar negali paimti.

Dar sunkiau vesti kovas Raudonajai 
Armijai, nes ten priešo jėgos dešimtis 
kartų didesnės, kaip Tunise, Bizerte ar 
Bunoj. “N. Y. Times” patiekia žinių, 
kad hitlerininkai išvystė apginkluotus ir 
fortifikuotus punktus, kurie vietomis 
yra po dvi mylias aplinkui. Tokie punk
tai aplinkui sėja mirtį. Jie labai ginkluo
ti ir aplinkui apsodyti tūkstančiais mi
nų. Jie tvirtai ginkluoti kanuolėmis, 
mortiromis. Hitleriui ginklų nebuvo ir 
nebus stoka, nes jis valdo visos Europos 
karo industriją ir jam visos Europos 
ginklai teko. Tokie apginkluoti punktai 
gali sėti mirtį aplinkui ir vienas ki'tam 
gelbėti. Jie gali praleisti raudonarmie
čius, o paskui iš visų pusių atidaryti 
ugnį. Ypatingai sunki kova prieš mi
nas, kurių naciai milionus prisodino iš
ilgai frontą, o sniegas minas uždengia 
ir dar sunkesnę padaro-kovą prieš jas.

Štai kokiose sunkiose sąlygose Rau
donajai Armijai tenka kovoti veik prieš 
visas Vokietijos ir jos talkininkių jėgas, 
kurios visada buvo skaitlingesnės ir di
desniu kiekiu ginklų aprūpintos, negu 
Raudonosios Armijos jėgos.

Reikės 63000,000 Karui
Iš Washington© pranešama, kad 1943 

metais mūsų karo laimėjimui reikės la
bai daug liaudies pastangų. Bendrai, bus 
reikalinga, kad 63,000,000 žmonių dirbtų 
visuomeniniai naudingus darbus.

Būsimais metais į armiją ir būtinus 
namų darbus bus dar pašaukta 4,000,000 
vyrų ir moterų. Mūsų ginkluotos jėgos 
pasieks apie 9,700,000 žmonių; jas papil
dys apie 850,000 jaunų vyrų tarpe 18- 
19 metų, kurie yra sveiki, vikrūs ir grei
tai išmokstą valdyti mašinas.

Karinėj industrijoj dirbs iki 20,000,000 
žmonių, kad pilnai aprūpinus armiją, 

laivyną, orlaivyną ir mūsų talkininkus 
ginklais ir amunicija. Ant farmų apva
lius metus turi dirbti nemažiau 7,900,000 
žmonių, kad mes turėtume duonos; civi
lių aprūpinimo industrijoj apie 19,600,- 
000 žmonių, ir kitose darbo šakose dirbs 
apie 6,000,000 žmonių.

Kad mūsų vyriausybė galėtų pilniau
siai pravesti visus reikalingus planus ar
mijos ir civilių gyvenime, tai visi turime 
su didesne energija dirbti ir pirkti kuo- 
daugiausiai bonusų. Greitesnis ir leng
vesnis karo laimėjimas nuo visų reika
lauja, kad kiekvienas prisidėtum su savo 
energija ir pinigais jo laimėjimui.

nepaisant, kur būtų augę. 
Bet pasirodo, jog tai netie
sa.

Missouri Universiteto 
profesorius W. A. Albrecht 
tyrė grūdus augintus skir
tingai tręštose dirvose ir 
atrado, kad jeigu stokuoja 
tinkamos trąšos, tai ir grū-< 
dai išeina prastesni mais

tui. Jis pareiškė Visašališ- 
kai Pramonės Chemikų 
Konferencijai Chicagoj, jog 
norint, kad žmonės išaug
tų su stipriais, sveikais dan
timis ir gerais, tvirtais kau
lais, tai turi būti pritaiky
tomis trąšomis įtręštos dir
vos, kur grūdai sėjami.

N. M.

Istorinis Žalgirio 
Mūšis
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Stebėtini dalykai apie |

“Vaiką Pieną" į
J. Žiugžda.

“Dar niekuomet nėra bu
vę, vokieti, kad lietuvis 
laisvu noru vergu taptų,” 
šis Vinco Krėvės Margirio^ 
atsakymas į žiauriųjų plėši
kų kryžiuočių klastingą pa- 
siūlymą išreiškia amžiną 
lietuvių tautos nusistatymą 
kovoje su budeliškais vokiš
kais grobikais per daugelį 
šimtų metų.

Nuo 13-to j o amžiaus pra-< 
džios vokiškieji grobikai 
kalavininkai ir kryžiuočiai 
pradėjo leisti savo kruvinus 
nagus į lietuvių tautos kū
ną, norėdami pavergti, nu
tautinti ir pagaliau visai su
naikinti lietuvius, kaip tai 
jie padarė su lietuviška gi
mine prūsais. Betgi lietu
viai per 200 metų nar
siai ir atkakliai gynėsi nuo 
vokiškųjų plėšikų ir išsau
gojo, nuo jų savo laisvę, sa
vo kalbą ir kultūrą. Per 
tuos 200 metų galvažu
džiai kalavininkai ir kry
žiuočiai daug kančių ir ne
laimių suteikė lietuvių tau
tai, daug Lietuvos sūnų ir 
dukterų išžudė ir nukanki
no, daugybę Lietuvos gėry
bių ir įvairių vertybių su
naikino.

Plėšikiškiems kryžiuočių 
ir kalavininkų žygiams į 
Lietuvą talkininkavo įvai
rūs avantiūristai ir lengvo 
grobio mėgėjai iš visų Vo
kietijos žemių bei visokie 
valkatos iš kitų Europos 
kraštų, žodžiu sakant, su 
kryžiuočių vėliavomis lietu
vių tautos naikinti ėjo visų 
Vokietijos bei kitų vakarų 
Europos kraštų visuomenės 
atmatų koalicija, visokie 
plėšikai, kurie buvo apsi
ginklavę moderniausiais a- 
no meto ginklais ir išmokę 
visokių grobiamojo karo 
gudrybių. Tokios didelės 
vokiškųjų grobikų jėgos lai
kas nuo laiko sugebėdavo 
toli įsiveržt į Lietuvos plo
tus, nešdamos pakeliui mir
tį, ir sunaikinimą. Vokie
čiai ne kartą degino ir dau
žė Kauno pilies sienas, pa
siekė Vilnių, pasiekdavo to
limiausius Lietuvos kampe
lius. Betgi lietuvių tautos 
valios ginti savo laisvę plė
šikiški ritieriai nepajėgė 
palaužti. Lietuviai, kad ir 
būdami silpnesni ir men
kiau ginkluoti, narsiai gynė
si, už kiekvieną smūgį mo
kėjo smūgiu žiauriam prie
šui ir daug kartų nesulai
komai triuškino rinktines 
vokiškųjų grobikų jėgas.

Mūšiuose prie Saulės 
(1236-tais m.), prie Dur
bės (1260 m. liepos mėn. 13

d.) ir daugelyje kitų vietų 
lietuviai sudavė vokiečiams 
galvažudžiams' tokius smū
gius, po kurių jie turėjo 
iš naujo šauktis visokių 
banditų pagalbos iš Vokie
tijos ir tik sustiprinę savo 
jėgas naujais resursais, te
galėdavo pradėti savo plė
šikiškus žygius. O ir la
biausiai prispausti daug di
desnių vokiškų jėgų lietu
viai geriau sutikdavo mirti, 
negu pasiduoti vokiškųjų 
grobikų valiai. Didvyriškie
ji Margio karžygiai, Pu
nios pilies gynėjai, yra tam 
gražiausias pavyzdys.

Pagaliau, po dviejų šim
tų metų atkaklių ir' žiaurių 
lietuvių tautos kovų su vo
kiškaisiais grobikais atėjo 
ta diena, kada grobikų jė
gos buvo galutinai sutriuš
kintos. Lietuvių tauta per 
tuos 200 metų sukaupė gi- 
lią neapykantą negailestin
gam priešui ir tvirtą pasi
ryžimą išsivaduoti nuo jo 
kraugeriškų puolimų. Lie
tuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas sutelkė geriausių 
Lietuvos sūnų jėgas kovai 
prieš vokiškuosius galvažu
džius. Amžinas pavojus iš 
vokiškųjų grobikų pusės su
telkė šauniuosius rusų, bie- 
lorusų bei ukrainiečių pul
kus, stojo į tas kovos gre-; 
tas Lenkijos pulkai, o taip 
pat pagalbiniai čekų bei to
torių daliniai, — ir tokios 
galingos sąjunginės jėgos, 
organizuotai, išmintingai 
vadovaujamos, 1410 m. liep. 
15 d. Žalgirio laukuose drą
siai pasitiko iš visų vokiš
kų žemių bei kitų vakarų 
Europos kraštų suverbuo- 
tas, geležimi ginkluotas 
gausingas plėšikiškų riterių 
gaujas.

Išdidūs vokiškieji plėšikai 
riteriai ir tą dieną, 1410 
m., liepos 15 d., buvo tokie 
pat pasipūtę, kaip ir visa
da, taip pat niekino visas 
kitas tautas. Jų didysis ma
gistras, nuo kalnelio ap
žvelgdamas savo riterius, 
kurie blizgėjo savo turtin
gais šarvais, ir sąjunginin
kų kariuomenės pulkus, kur 
daugiausia buvo paprastai 
apsirengusios pilkos liau
dies masės su kupina išdi
dumo ir pašaipos panieka 
kalbėjo savo palydovams: 
“Vytautas ir Jogaila atsive
dė daugiau virėjų, negu ri
terių.”

Betgi Žalgirio kautynėse 
tie vokiškųjų plėšikų pajuo
kiami “virėjai” po ilgo, at
kaklaus mūšio, po ne vieną 
kartą susvyravusios kauty-
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nių laimės smogė pagaliau sur jie neša naikinimą ir 
amžiniesiems lietuvių tau- i mirtį. Betgi kaip anuomet 
tos priešams triuškinamą prieš kruvinuosius kryžiuo- 
smūgį. Išdidūs geležiniai Ičius stojo susijungusios ry- 
vokiečių riteriai eilėmis kri- tų Europos tautos — lietu

viai, rusai, ukrainiečiai, bie-to po lietuvių, rusų, ukrai
niečių, bielorusų, lenkų ka
lavijais, kiti klaupdami ke-. 
liais, prašė pasiagiĮėjimo ir 
pasidavė nelaisvėn, dar kiti 
pasprukę su didžiausia gė
da stengėsi pabėgti iš ko
vos lauko, krito ir pats di
dysis magistras. Po šio le
miamo smūgio kruvinųjų 
kryžiuočių galybė daugiau 
nebeatgijo.

Taip buvo sutriuškinta vL 
dūrinių amžių vokiškųjų 
grobikų jėga, ta plėšikiška 
jėga, kuri per du šimtus 
metų niokojo Lietuvą, žudė 
lietuvių tautą. Lietuvių tau
ta pagaliau gavo laisvai at
sikvėpti, ilgiems šimtme
čiams išsivadavusi nuo vo
kiškųjų galvažudžių.

Žmogėdriški kruvinųjų 
kryžiuočių įpėdiniai hitleri
ninkai pasišovė toliau tęsti 
kraugeriškus savo banditiš
kų pirmatakų darbus. Jiems 
laikinai pavyko pavergt? ei
lę Europos tautų, užgrobti 
dalį Tarybų Sąjungos res
publikų ir sričių, jų tarpe 
ir Lietuvos respubliką. Vi-

lorusai, lenkai ir prie Žal
girio sutriuškino kryžiuoti- 
šką gyvatę, taip lygiai da
bar, prieš žmogėdriškus hit
lerininkus susij.Ungė ir tos 
pačios Žalgirio laimėtojos 
tautos, ir viso pasaulio lais
vę mylinčios tautos. Šios di
džios sujungtosios jėgos, 
kurių priešakyje eina Ta
rybų Sąjungos tautos, nar
sioji Raudonoji Armija, va
dovaujama genialiojo stra
tego draugo Stalino, turi 
pakankamai jėgų, kad hitle
riniams vokiškiesiems oku
pantams suduotų antrą ga
lutinį, mirtingą Žalgirį. Šis 
antrasis Žalgiris, drauge su 
vokiškojo fašizmo sutriuš
kinimu galutinai suteiks 
laisvę ir lietuvių tautai, ati
darys jai duris į savaran
kišką kūrybingą gyvenimą.

Tad visi Lietuvos sūnūs, 
visi lietuviai į griežtą žūt
būtinę kovą su vokiškaisiais 
grobikais iki antrojo, lem
tingo Žalgirio, iki visiško 
hitlerinių gyvačių sunaiki
nimo !

Dienos Klausimais

WAR SHIPPING ADMINISTRATION 
DIVISION OF TRAINING 
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Finai Nukankino 17,900 
Rusų

Į Šveicariją atvyko Rau
donojo Kryžiaus žmogus, 
kuris pasikalbėjime su As
sociated Press atstovu pa
reiškė, kad Finliandijos fa
šistai nukankino ir badu 
numarino 17,000 buvusių 
Sovietų Sąjungos kareivių 
ir piliečių belaisvių. Viso 
tokių baltųjų finų naguose 
buvo 56,000.

Baltieji finai belaisvius 
verčia neišpasakytai sun
kiai dirbti, o maitina pras
tai. Daug belaisvių miršta 
tiesiai nuo nuovargio ir ba
do, o daugelį jų priešai nu
kankino, kaipo komunis
tus.

Peference is -adė to ycur letter of recent date to the Train 
in- Division, Boston, Kasa., regarding exployr.ent in the merchant 
narine as a radio e-erator.

You are informed that there ie no training for colored men 
n the radio department, however, we ere enclosing an information ’’ 
ireular containing full information on the Apprentice Seamen Train-

If, after checking dv*r the circular, you desire to enroll for 
this training you should fill, out the enclosed form, "Application for 
Enrollment as Apprentice Seaman",, and mail to the Coswandant, U. S> 
iarit’.me Service, rational Theatre Euildin-, Washington, D. C., if I 
approved you will be notified when und where to report tor enrollment.

\ 7ery truly yours.’

I\
USES, \

Enrolling effifte/,.

Faksimilė laiško, pasiųsto vienam negrui aplikahtui, 
norėjusiam įstoti į War Shipping Administracijos ra

dijo mokyklą. Laiške pasakoma, kad jis, aplikantas 
nebūsiąs mokyklon priimtas dėl to, kad negras

Franci jos Laivyno Reikalas 
Vis Miglyne

Visos žinios, kurios buvo 
gautos apie nuskandinimą 
Franci jos laivyno Toulono 
prieplaukoj, gautos iš Vichy 
šaltinių, tai yra Hitlerio 
kontroliuojamų. Pagal tas 
žinias Toulono prieplaukoje 
nusiskandino trys Franci jos 
šarvuočiai, 4 dideli kruize- 
riai, 3 lengvi kruizeriai; 25 
naikintojai ir 26 submari- 
nai, viso 62 karo laivai. Ten 
buvo dar ir kitų karų lai
vyno pagelbinių laivų, kaip 
tai transportų, minininkų^

minų šlavikų, sargybos lai
vų ir kitokių.

Kiek Francijos karo lai
vų tikrai buvo susprogdin
ta, kiek jų nuskandinta, 
kiek tik dalinai sugadinta ir 
kiek liko sveikų — apie tai 
mes tikrų žinių neturime. 
Mes pasitikime, kad Jung
tinių Tautų komandieriai ir 
vyriausybės geriau žino 
tuos dalykus ir pasirūpins, 
kad Francijos karo laivai 
lebūtų panaudoti prieš 
nūs.

Kol kas, žinoma tiek, kad 
dalis Francijos karo laivy
no jau pirma veike išvien 
su laisvais francūzais. Dalis 
Francijos karo laivyno bu
vo Dakare, o dalis Aleksan- 
dretoj, kurie pereis į Jung
tinių Tautų pusę ir bus pa
naudoti kovoj už žmonijos 
laisvę.

Minersville, Pa.
Pridėčkas

Prie mano surinktų aukų 
pasveikinimui Sovietų Sąjun
gos, tapo praleista 2 vardai 
aukavusių.

Wm. Tosin, laidotuvių di
rektoriaus $2 ir valgyklos pa
laikytojo graiko Viek. Kara, 
ces $1.

Tokiu būdu aš surinkau viso 
aukų $67. J. Ramanauskas.



Amerikos ir Kitų Kraštų Lėktuvai Šoką, Plaukią, Lekią Tankai
Pirm karo amerikiečiai 

apskritai tikėjosi, kad Jung
tinės Valstijos turi geriau
sius pasaulyje karinius lėk
tuvus. Paskui, dalinai pa
veikti fašistų propagandos, 
daugelis mūsų krašto žmo
nių pradėjo abejoti apie sa
vo lėktuvus. A m e r i k o s 
spaudoje pasirodė ir tokių 
rašymų, kad, girdi, vokie
čių, anglų ir japonų lėktu
vai viršiją amerikinius.

Tai buvo kraštutinybės. 
“O tiesa yra tarp tų dviejų 
kraštutinybių,” sako rapor
tas Jungtinių Valstijų Ka
rinių Žinių Raštinės, ir pri
mena, jog yra vartojama 
daugelio rūšių lėktuvai, pa
gal reikalą: “Trumpo veiki
mo lėktuvai, bombanešiai- 
smigikai, torpediniai lėktu
vai, žvalgybos lėktuvai, 
transportai, fotografuoto- 
jai” ir kiti.

“Joks kraštas nepasiekė 
tobulybės visose tose lėktu
vų rūšyse, nors Jungtinės 
Tautos, bendrai imant visas 
jų oro jėgas, arčiausiai pri
siartina prie tobulybės.”

Daugelis laikraščių dar 
tik pirm kelių mėnesių pa
sakojo, kad amerikinės Le
kiančios Tvirtumos, B-17 
bombanešiai esą visai neti
kę kovai virš Europos. O 
ką jų žygiai parodė? — Le
kiančios Tvirtumos “iš taip 
aukštai ir taip tikrai bom-! 
bomis smogė į taikinius i 
priešų kraštuose, kad ste
bėjosi visi Amerikos talki
ninkai.” Stiprūs jų šarvai 
saugo jas nuo priešų lėktu
vų kovotojų, ir jos taip 
aukštai skrenda, kad prieš-

LENINO MIESTAS - TVIRTUMA
kitų žmonių kaipo pavyz
dingiems miesto apsigynimų 
statėjams. Tame skaičiuje 
ir 50 moterų buvo medaliais 
pagerbtos už puiku darbą.

J. K.

Kuomet naciai pernai va
sarą įsiveržė į Leningrado 
apylinkę, juos pasitiko ne 
tik Raudonoji Armija: na
ciam kelią pastojo ir pradi
niai miesto aptvirtinimai, 
kuriuos pastatė pusė milio- 
no šiaip žmonių — moksli
ninkai, inžinieriai, audėjai, 
studentai, amatų mokyklų 
mokiniai, kolektyviai ūki
ninkai ir jų žmonos.

Toliau jie vis labiau didi
no ir drūtino miesto apsi
gynimus: statė fortus miš
kuose, balose, kalvose ir 
uolose. Priešų orlaiviai ir 
kanuolės nuolat bombarda
vo tą apskritį, bet Lenin
grado tvirtinimai ėjo, nep- 
sistojant nė vienai minutei.

Nuo tos vasaros iki 1942 
m. rudens be atlaidos virė 
Leningrado drūtinimo dar
bas diena dienon, be palio
vos.

“Dabar Leningrado ap- 
tvirtinimų ratas tęsiasi per 
tūkstančius kilometrų apie 
miestą,” rašo Pravda: “Jis 
turi galingus fortus, įtai
sytus šaudymo punktus, ba
rikadas, prieštankines (pa
slėptas) duobes ir kt. Lenin
gradas dabar yra nepramu
šama tvirtuma. Apdrūtini- 
mų statytojai atliko savo 
pareigą. Ta galinga Lenino 
didžiojo miesto tvirtuma 
pastojo kelią hitlerinėms 
gaujoms.”

Sovietų vyriausybė sutei
kė medalius daugiau kaip 
keturiem šimtam Leningra
do darbininkų, inžinierių ir

orlaivinės vokiečiu kanuo
lės mažiau tegali kliudyti 
šiuos Amerikos bombane- 
šius.

Tiesa, pradžioj blogiau 
pasirodė senesnieji Ameri
kos armijos lėktuvai Bell 
B-39 ir Curtiss P-40 rūšių 
kovoj su japonais. Jie že
miau tegali skristi už ang
lu Spitfires ir vokiečių 
Masserschmitt ir F'ocke- 
Wulf lėktuvus kovoto jus. 
Jiem trūko įrengimu, ku
riais galima būtu duot įspė
jimus prieš atskrendančius 
priešu lėktuvus; stokavo 
iiem ir nusileidimo aikščių 
ir taisymo dirbtuvių, buvo 
ir kitu trūkumų, dėl kurių 
tada jie nukentėjo. Bet 
įvedus tik persergėjimo 
prietaisus, savanoriai ame
rikiečiai lakūnai Chinijoj 
nušovė žemyn 218 japonų 
lėktuvu, prarasdami tik 84 
savo lėktuvus. Tiktai su 
šiuo vienu pagerinimu mi
nimi Amerikos lėktuvai 
rugp. 23 d. Australijoj nu
kirto žemyn keturis japonų 
bombanešius ir aštuonis 
lėktuvus kovotojus, o patvs 
visi sugrįžo į savo stovyk
las.

Pridėjus dar tūlus page
rinimus, tie patys P-39 ir 
P-40 amerikiniai lėktuvai 
puikiai atsižymėjo Sovietų 
fronte ir šiaurinėje Afri
koje, kur jie veikė, bendra
darbiaudami su armija ant 
žemės. Tokiuose atvejuose 
nėra reikalo lėktuvui taip 
aukštai skristi.—sako Ame
rikos Karinių Žinių Rašti
nė: “Jie pasirodė ir kaipo 
labai tinkami greitieji viji
mosi lėktuvai, prilygdami

į “Nieką Nepanašus” 
Išnykęs Žvėris

Vakarinėje dalyje Colo- 
rados valstijos neperseniai 
buvo atrasti žvėries grob
iai, kokių dar niekas nebu
vo matęs. Jie priklausė keis
tam “sutvėrimui,” kurį 
mokslininkai pavadino ha- 
rylambda. Tas pabaisa tu
rėjo aštuonias iki devynių 
pėdų ilgio, keturias pėdas 
aukščio ir apie tiek pat plo
čio. Jo galva buvo mažiukė, 
o uodega nepaprastai dide
lė. Manoma, kad jis varto
jo uodegą kaip penktą ko
ją, panašiai kaip šiandieni
niai Australijos gyvūnai 
kangarai naudoja didžiulę 
savo uodegą vietoj penktos 
kojos.

Barylambdos dantys rodo, 
kad ji buvo vege tari jone — 

i neėdė mėsos. Jinai gyveno 
senajame žemės amžiuje 
(paleoeniškame), prieš pat 
atsirandant žinduoliams ir, 
matomai, buvo didžiausias 
savo laikų žvėris. N.

Tik 1909 m. buvo pirmą 
kartą patirta, jog utėlės iš
nešioja ir skleidžia baisiąją 
tifo ligą.

geriausioms vokiečių lėktu
vams ir dažnai viršydami 
juos.”

Bell P-39 lėktuvai, be kit
ko, yra ginkluoti kanuoliu
kėmis, ir “rusai praneša, 
kad šie lėktuvai šauniai at
sižymėjo, sumušdami net 
vokiečių greitųjų lėktuvų 
Smetoną.”

“Dabar Amerikoj stato
mi dviejų naujesnių rūšių 
lėktuvai kovotojai, Lock
heed P-38 ir Republic-47, 
atrodo, labai gerai tiks kai
po vijimosi lėktuvai dide
liuose aukščiuose, nors jie 
dar nėra tinkamai išbandy
ti mūšiuose,” kaip teigia 
mūsų Karo Žinių Raštinė: 

L V
“O Jungtinių Valstijų vi

dutiniai ir lengvieji bomba
nešiai yra geriausi pasau
lyje. Jie jau išbandyti vi
sose karo srityse. Ameriki
niams žvalgybiniams bom- 
banešiams taipgi nėra pa
saulyje lygių vienmotorinių 
orlaivių-smigikų.

“Jungtinių Valstijų lėk
tuvai kovotojai yra taip sti
priai ginkluoti ir apsaugoti 
šarvais, kanuoliukėmis ir 
turi nevarvančius gazolino 
bakus (nepaisant peršovi- 
mo), kad jie visuose atsiti
kimuose prilygsta geriau- 
siems mūsų talkininkų ir 
priešų lėktuvams, o tūlais 
atvejais net viršija juos.

“Amerikos lėktuvai kovo
tojai yra ginkluoti 37-mili- 
metrinėmis kanuoliukėmis 
(šaudančiomis pusantro co
lio storio šoviniais), o tai 
didesnės kanuoliukės, negu 
bet kurio kito kovos lėktu
vo pasaulyje.”

Gene rolas gi Arnold, 
Jungtinių Valstijų armijos 
oro jėgų galva, šiomis die
nomis pareiškė, jog ir visi 
minimi šaunūs lėktuvai at
rodys tik kaip vaikų žais
las, lygint su naujai stato
mais Amerikos orlaiviais.

N. M.

Nauji Magnitogorsk© 
Liejyklų Pečiai

Magnitogorske, Sovietų 
Sąjungoj, tapo įrengti nauji 
didžiuliai pečiai geležiai lie
ti. Niekur kitur Europoje 
nėra tokių galingų liejyk- 
linių pečių, ir tik Jungtinės 
Valstijos turi tam tikrą 
skaičių didesnių geležies 
liejimo pečių, negu Magni- 
togorsko. ''

Vienas liejyklinis Magni
togorsk pečius pagamina 
1,400 tonų geležies per die
ną, taigi per metus gali 
nulieti žymiai daugiau ne
gu pusę miliono tonų.

i Visi naujieji Magnitogor- 
I sko liejyklų įrengimai yra 
! pastatyti sovietinių inžinie
rių ir darbininkų ir tik iš 
savu medžiagų.

INC.

Dauguma žmonių mano, 
kad drambliai (sloniai) ne
paprastai ilgai gyvena, bet 
amerikiečių mokslo žurna
las “Science News Letter” 
tvirtina, jog dramblio am
žius tikrumoje yra trum
pesnis už žmogaus. /
Pagelbėkit savo tautai pirkda

mi bonus ir štampas

Jungt. Valst. karys, Napoleon E. Taylor (su šautuvu 
rankoje), buvo pats pirmutinis, išlipęs j Liberijos (Af
rikoje) sausžemi. Jis ten pasakė: “Mes išsėdome čia 
stoti j bendrą kovą mušti priešą, iki pasaulis bus lais
vas nuo tyroniškų diktatorių.”

PETAINAS IR DARLANAS““
Truputį ankstėliau negu 

užvakar, kada vokiečiai už
ėmė dar buvusią neužimtą 
Franci jos dalį, jos valdovas 
maršalas Petain pareiškė, 
kad Francija vis tįek lieka
si “laisva pasipriešinti.”

Ta žinia (suprantama, 
netesinga) sujaudino tūlų 
žmonių vaikiškus i jausmus 
ir kai kurie jų buvo gata
vi patikėti Betainui ir jo 
demagogiškiems pareiški
mams su visomis jo kvaily
bėmis.

Keletui vakarų prabėgus, 
atėjo žinios, kad prancūzai 
Toulone savo laivyną nu
skandino. Čia vėl pasikar
tojo kvailumo reiškinys.

Mus bandė įtikinti, kad 
tas savižudystės veiksmas, 
tai buvęs koriko apgavimas 
ir kartu Francijos atgimi
mo ženklas. Prirašė, priple
pėjo apie fašistinės Betai
no govėdos gerumą ir do
rumą, ir dar kvapo neat
gaudami prašė, kad ir mes 
tomis cacomis gėrėtumės ir 
džiaugtumės. Mat, jie Hit
leriui visko o visko neati
duosi ą.

Matote, koks geras tas 
žmogus Petainas! Jis ati
davė Francijos marškinius, 
jos žiponą, bet paskutinių 
kelinių neatiduosiąs. Koks 
tai puikus žmogus! Kokia 
kilni jo dvasia!... O kokia 
smarvė! Pfiu...

Ir kaip kukliai ir kantriai 
tas maršalas Petainas lau
kė, laukė, pakol naciai įsi-

AR ŽINAI, KAD?
Pernai Jungtinėse Valsti

jose iš kiekvieno šimto gy
ventojų mirė mažiau, negu 
bet kada pirmiau šio kraš
to istorijoj.

Burma turi tiek ploto, 
kaip amerikinė Texas vals
tija, bet Burmoj dveja tiek 
daugiau žmonių gyvena.

Paprastose bulvėse yra 
78 procentai vandens ir tik 
11 iki 21 procentų, krakmo
lo.

Šiaurinės Amerikos indi- 
jonai turėjo tik dviejų rū
šių naminius gyvulius — 
šunį ir kalakutą (kurkę).

Maliarijos drugiu 1937 m. 
sirgo keturi milionai žmo
nių Jungtinėse Valstijose. 
Taigi maliarija nėra vien 
karštųjų kraštų liga.
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kraustė į jo sostinę Vichy, 
ir tik paskui paskelbė ne
va pasiprig^mimą, kuris, 
kaip grot® pafeirodė, viso 
labo buvo tik .formalumas.

Karo laivynas Toulono 
uoste laukė, kol vokiečiai 
įbarbėjo su tankais į.Toulo- 
ną. Tada visas dalykas buvo 
aiškus, kaip greitai ir di
džiausiu smagumu Vichy 
ponai atsuko kanuolės prieš 
francūzus, bet niekad neat
kreipė jų prieš nacius; kaip 
drąsiai ir “honoravai” jie 
nuskandino laivus, kurie 
niekados nekovojo už Fran
cijos išlaisvinimą, o tik pra
miegoję dviejų metų progą, 
atliko savižudystę, nuskan
dindami savo karo laivus.

Dabar vienas radijušas 
pasakojo, kad jis turįs ži
nių iš patikimų šaltinių, 
jog admirolas Darlanas 
(amerikiečių komandos pa
skirtas civiliu valdovu Šiau
rinės Francūzų Afrikos) 
nesąs jau taip blogas žmo
gus, nes jis pirm keleto mė
nesių svajojo veikti kartu 
su talkininkais, ir todėl jis 
esąs vertas priimt truputį 
geriau, negu laikinomis pre
zidento Roosevelto sąlygo
mis. Mat, Darlanas, kada 
tai besimaudydamas, turė
jęs geras mintis. Tai, su
prantama, buvo tada, kai 
Darlanas oficialiai buvo de
šiniąja Betaino ranka...

Kitas radijo komentato
rius nurietė dar gražiau 
apie Betainą, kaipo, esą, di
delės vertės vyrą, kuris po 
karo tapsiąs didžiausiu 
žmogum pasaulyje.

Tie radijo komentatoriai 
turėtų truputį atšaldyt sa
vo viralą, atvest į šiokią to
kią lygsvarą savo sprendi
mus, o tik tada pradėt apie 
karą kalbėt. Šis karas yra 
mūsų karas, ir jis nereika
lauja pusiau-keptos vertės, 
nei rudos vertės, nei tų “ge
rų” minčių, kurios per dve
jus metus neišsimiegojo.

Na, ir kokia gi nauda 
būtų, jeigu Jugoslavijos 
partizanas per dvejus metus 
būtų laikęs galvą iškėlęs ir 
tik svajodamas spėliojęs: 
“Ar man kovot ar ne ko
vot?”

Leiskime, kad fašistiniai 
sutvėrimai ir turi “gerų 
minčių.” Tai tik asmeniška 
nauda jiems ir jų užra
šams, bet ne tautai karo 
stovyje. Kokia gi nauda iš 
tų žmonių, kurie per dve
jus metus ant svarstyklių

dėliojo savo ištikimybę, 
žaisdami dabartiniu pavo
jum, svajodami, kaip išsi- 
derėt daugiau našlės skati
kų? ,

Mes spjauname ant jų pa
reiškimų. Mes neatleidžia- 
me krokodiliui, kad jis, ois- 
terį kramtydamas, verkia. 
Mes nepaisome tų “gerų 
minčių,” kuriomis mėgina 
pasipuošt nupenėta, bet su-

Ką reiškia žodis “tankas” 
ir kodėl juo yra vadinamas 
vienas iš pačių svarbiausių 
šiandien karo pabūklų?

Tai angliškos kilmės žo
dis “tank,” kuriuo anglai ir 
amerikiečiai paprastai va
dina kubilą, baką, ušėtką.

Braeito pasaulinio karo 
metu anglai išrado šarvuo
tą karinę mašiną ir davė 
jai tokį paprastą vardą dėl 
atsargumo. Nes jeigu vo
kiečių komanda pagrobtų 
ar jų šnipai išgautų kokius 
karinius anglų dokumentus, 
kur minima “tank,” vis tiek 
priešai negalėtų dasiprotėt, 
apie ką čia kalbama. Taigi 
ta baisi karo mašina ir bu
vo pakrikštyta tokiu pa
prastu vardu, slaptybės su
metimais.

Ir kaizerio vokiečiai ab
soliučiai nieko nebuvo gir
dėję apie tankus, kol tankai 
pasirodė prieš juos Franci
jos fronte. Vokiečiai tada 
baisiai persigando ir galva
trūkčiais metėsi atgal bėg
ti. Tankai beveik nepaisė 
priešų kulkasvaidžių, ir vo
kiečiai nešdinosi savais ke
liais, kol jų komanda įsakė 
šaudyt į tankus iš greičiau 
permetamų lengvesnių ka- 
nuoliu. Tik tuomet anglu 
tankai buvo apstabdyti.

Bet “sekretnas” tų maši
nų pavadinimas tankais 
taip ir pasiliko kaip jų var
das, kuris perėjo į visas si- 
vilizuoto pasaulio kalbas.

TANKAS-“ŽIOGAS”
Gana platūs grioviai ir 

duobės trukdo tankų judė
jimą. Bendrai, jei gilus 
griovis buvo platesnis, ne
gu pusė tanko ilgio, tai tan
kas negalėdavo per jį per
važiuot.

Ilgai ir atkakliai darba
vosi kariniai inžinieriai, 
kad padaryt tanką visur 
pravažiuojančiu. Prie šiaip 
tankų jie pritaisė tam tik
ras spiruokles, kad tankas 
galėtų šokti. Anglų tankas 
su tokiomis spiruoklėmis 
peršoko per griovius ir ap
kasus pusantro karto pla
tesnius, negu tankas turi il
gio.

1933 m. vienas amerikie
tis karininkas parodė, kaip 
tankas be jokių ypatingų 
prietaisų gali peršokt per 
griovį apie vienuolikos jar
dų pločio. Jis leido tanką 
taip smarkiai, jog tankas 
pačiu savo įsibėgimu peršo
ko per tokį griovį.

VANDEN-ŽEMINIAI 
TANKAI

Yra tankų, kurie per
plaukia per upes ir ežerus. 
Jie vadinami ampfibijiniais. 
Šis gi žodis yra sudarytas 
iš dviejų graikiškų žodžių— 
am f i (dvejopas) ir bios 
(gyvybė). Nes jau nuo se
niai tokiu vardu buvo va
dinami gyviai, kurie gali 
dvejaip gyventi, ir ant že
mės ir vandenyje.

Birmas plaukią tankas 
buvo Jungtinėse Valstijose 
pastatytas 1923 metais. Ber 
vandenį jį varė panašūs į 
laivo sparneliai, vadinami 
šriubu. Tas tankas plaukė 
aštuonias amerikines my
lias per valandą ir, tarp 
kitko, perplaukė 1,800 jardų 
per Hudsono upę ties New 
Yorku.

Blaukiančių tankų turi 
visi dabar kariaujantieji 
kraštai.

TANKAS-LĖKTUVAS
Galint tanku šokti ir 

plaukti, kariniai inžinieriai 
pradėjo galvot apie lekian
čio tanko išradimą, ir jau 
1932 metais amerikietis 
Walter Christie padarė tam 
pradinius bandymus, kurie 
gana pavyko. Jo tankas bu- 

ivo lengvas ir gana greitas. 
Į Brie tanko buvo pritvirtin
ta sparnai panašūs į lėktu- 

Įvo ir toks propeleris (varo
mieji sparneliai) kaip orlai

vio. Tanko vairuotojas kar
tu buvd ir jo lakūnas. Tan
kas įsibėga, pasiekdamas 

(reikiamą greitį; tada tan- 
Į ko motoras smarkiai ima 
įvaryti propelerį, ir tankas 
atitrūksta nuo žemės ir pa
kyla oran.

Skrendančiam tankui ne- 
I reikia specialiai išlygintų 
i aikščių, kaip kad lėktuvam, 
'nusileisti. Jis gali saugiai 
nutūpti ir ant nelygios, 
šiurkščios žemės.

Suprantama, jog įvairūs 
kraštai stengėsi išvystyti 
lekiančius tankus, bet savo 
atradimus bei pagerinimus 
laiko griežtoj slaptybėj.

Šiame kare dar nebuvo 
vartojama tokie oro tankai. 
Bet nebūtų jokio didelio 

; nuostabumo, jeigu kada, 
gal neužilgo, tankai ir oran 
pakiltų. Štai kaip apie juos 
kalba Christie, bene pirmu- 

! tinis skrendančiu tanku iš- I *-

'radėjas:
“Mūšis pačiame įkaitime. 

■Štai toli padangėje pasiro
do kokie tai daiktai, pana
gūs į atakuojančių orlaivių 
buri. V

“Neužilgo pasidaro aišku, 
i Lėtai besileidžiančios že- 
imyn mašinos yra ne kas ki
lta, kaip tankai su sparnais, 
i Nusileidus gi jiem žemėn, 
nukrinta jų sparnai ir bū
rys tankų, sveriančių po 
keturis tonus, puola atakon, 0 
sėdamas mirti aplinkui.”

J. C. K. /

puvusi siela.
Mes eisime pirmyn, o tie 

žmonės turi pasitraukt nuo 
istorinės arenos. Mes nelei
sime jiems toliau joti ant 
žmonijos nugarų, nes jau . 
dabar aišku visiem, kad jie 
vieną dieną kūdikį bučiuoja, 
o kita diena skerdžia visa v 
tautą.

A. Dagis.
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Kalėdų Dovanos DETROITO ŽINIOS Pastabos
Puikiai į mus įsigyvenęs 

a m e r i k oniškas paprotys, 
tiekti vieni kitiems Kalėdų 
dovanas, neduoda ramumo 
šiuom tarpu. Išpuošimas 
langų ir krautuvių kelia 
klausimą kiekvieno minty
je: ką čia nupirkti savo 
mieliems Kalėdų proga?...

Yra kietų laisvamanių, 
kurie mano, jog Kalėdų 
šventė tai religinis humbu- 
gas ir Kalėdų proga dova
nų neperka. Jie mano ge
riau apdovanoti savo mie
luosius Naujų Metų proga. 
Bet visti e k dovanas turi 
mintyje.

Tačiau kaip tikinčiuose, 
taip laisvamaniuose sezono 
atmosfera žadina sąžinę 
rūpintis dovanomis. Didelė 
dauguma žmonių, ypač jau
nuoliai laukia dovanų. Tė
vai, dėdės, tetos ir kiti gi- bei sezoninės dovanos lai 
minės dažnai prisimena būna Kariniais Taupymo 
jiems ir naktimis sapnuoja- Bonais.
si laukiant dovanų. Norint
ar nenorint, veik kiekvie- Su Naujais Metais padary- 
nam prisieina kam nors, ką kime rezoliuciją tikrai pirk- 
nors nupirkti ir įteikti kai- ti už 10% savo uždarbio

Karinių Taupymo Bonų kas
___ - — — _ — ' • .   1 W • -a j xx

Pakeičiamą dovana yra 
Kariniai Taupymo Bonai, 
lės pagalbos, už dviejų mė- 
lės pagalbos, už dviejų me
nesių War Savings Bonds 
gali pakeisti į pinigus ir ap
dovanotasis gali nusipirkti 
tą, ko jam labiausia reikia. 
Ir tai bus labiausia įverti^ 
narna dovana. O tie, kurie 
gaus sezono davanas Kari
niais Taupymo Bonais ir 
pasilaikys jas, jie per 10 
metų prisimins tą asmenį ir 
bus jani dėkingi.

Duodami dovanas Kari
niais Taupymo Bonais, ap
dovanojame ne tik asmenį, 
kuriam nuperkame dovaną, 
bet ir Dėdę Šamą ir aprūpi
name kareivius ginklais ir 
kitais reikmenimis frontuo
se.

Taigi, šiemet kalėdinės

Dovanos dar ne viskas.

po sezoninę dovaną.
Pirkdami dovanas mes savaitė. Su pradžia 1943 

rūpinamės, kad jos būtų metų nusipirkime Karinių 
įvertintos, ir galvojame ko- Taupymo Bonų mažiausia 
kia dovana būtų naudin- už visą vienos savaitės algą, 
giausia ir labiausia įverti- Tuomi padėsim savo karei- 
nama. Taigi, geriausia duoti • viams greičiau nukauti fa- 
tokią dovaną, kurią galima šistinį smaką.
pakeisti į bi ką naudingoj P. Buknys.

Aukos, Surinktos dėl Civil 
Rights Federacijos

Gaila, kad buvo pamiršta 
pagarsinti šios aukos, kurios 
buvo surinktos ir priduotos 
dėl reikalų Civil Rights Fede
racijos, per lietuvius simpati- 
kus. Aukauta sekamai: po $1: 
Adolfas Kišonas, Gust Raman, 
John Koch, John Herl, A. Go- 
tautas, Pranas Jočionis, Jonas 
Miller, ir Pranas Drutchas.

Po 50c aukavo: Povilas 'Zu
naris, Jonas Mitrin, Petras 
Smalstis, Jurgis Nausėda, 
Martin Kwedar, ir Mikas Pa- 
dolskis.

Po 25c aukavo: Stasys Pan
gonis, Teodora Gugienė, Juo
zas Urbon, Adelia Mills, ir Jo
nas Brazauskas. Jonas 'Zig
mantas 10c. Viso sykiu $12.35.
Aukos, Surinktos Del Gelbė

jimo Ispanijos Lojalistų iš 
Franci jos

Ant blankos surinkta vardu 
LLD 52 kp. nuo sekamų drau
gų po $1: Jonas Valavičius 
Jonas Dirse, ir Pranas Drut
chas. Po 50c: M. Astrauskie
nė, Vera Smalstienė, K. An
driušienė, B. Aliebis, D. Kuo
dis, J..Birštonas, M. Padolskis, 
ir J. Ginaitis. Po 25c: Katrė 
Šeštokienė, Simas žusinas ir 
10c J. Urbon.

Viso aukų $7.60.
Visiems aukautojams tariu 

širdingai ačiū.
M. Alvinienč.

Pittston, Pa
Gruodžio 6 dieną Lietuvių 

Literatūros Draugijos 12 kuo
pa*" EuW susTfTMdm ą pas R a cl i - 
šailskienę Wyominge. Tik gai
la, kad narių mažai teatsilankė, 
viso labo tik septyni. Iš prane
šimo pasirodė, kad musų kuo
pa turi pasimokėjusių narių 
šiemet 21. Gavome vieną nau
ją narę. Prie mūsų kuopos pri
sirašė Amilija Ramanauskienė 
ir pasimokėjo už 1942 metus. 
Mat, jinai nori gauti knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai,” kurią mes jau gavome 
ir skaitome. Tai yra nepapras
tai svarbi knyga. Iždininkas 
pranešė, kad kuopa turi ižde 
$16.04.

Prieita prie raporto iš 12 
Apskričio konferencijos. Atsi
lankė tiktai vienas delegatas. 
Kitas, draugas Šlekaitis, nepri
buvo. Jo visą šeimą ištiko dide
lė nelaimė. Šlekaičiui abi kojas 
kasykloje užgavo. Sūnus nu
puolęs nuo troko ir persiskėlęs 
galvą. Dvi dienas išbuvęs ligo
ninėje. O šlekaitienė koją išsi
suko ir nepaeina, guli lovoje. 
Todėl raportą iš konferencijos 
išdavė vienas M. Bagužinskas. 
Tarp kitko, sakė, kad buvo pas
tebėta, jog lapkričio 13 dieną 
'M. Kalausko buvo “Laisvėje”

i rašyta, kad spalių 18 dienos 
Wilkes-Barre koncerto daini
ninkai, muzikantai ir darbinin
kai dirbo veltui. Gi turėjo būti, 
kad dainininkai, muzikantai ir 
darbininkai ąejo veltui į. avėtai-, 
nę, įžangos nemokėjo, bet dai
nininkai ir muzikantai paėmė 
$29. 12-to Apskričio delegatai 
manė, kad aš turiu tą klaidą 
atitaisyti. Bet ta klaida buvo 
padaryta ne mano.

Susirinkime A. Valinčius iš
dalino nariams apie pusę tuzi
no .knygų “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai,” taipgi rinko 
pasveikinimus Sovietams. Aš 
pasijuokiau, kad jį d. Šlekaitis 
suplieks “Laisvės” vajuje, tai 
d. Valinčius atkirto: “Tik tu f palauk, pamatysi, kai šituos 
$40 pasiųsiu, tai Šlekaičio bus- 
visai nematyti.”

Ant pabaigos buvo pakeltas 
klausimas, kad ką nors suren
gus dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonosios Armijos. Bet pa
sirodė, kad neturime vietos. 
Lauksime pavasario, bus dau
giau progų. M. Kalaus kas.

LLD 52 Kuopos Nariams
Sekmadienį, gruodžio 20 d., 

1:30 vai. po pietų įvyks prieš- 
metinis susirinkimas LLD 52 
kp. Visi draugai ir draugės 
atkreipkite atydą ir būkite su
sirinkime Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St. Bus rinkimas 
kuopos valdybos ir kiti svar
būs metiniai reikalai. Taipgi 
jau yra atėjus knyga dėl na
rių “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” kurią nariai gaus 
veltui. Tą knygą kiekvienas 
narys privalo atydžiai per
skaityti, ir suprasti, kad pra
eitis šios šalies neišdygo kaip 
grybas, bet atėjo per sunkias 
kovas, ir sąmoningą žmonių 
triūsa ir kovas. Todėl malonė
kite tuojau ją įsigyti.

J. K. Alvinas,
Fin. Sek r.

LLD 52 kp., Detroit 
Jurgis Jočionis 
Povilas Zunaris 
Juozas Palukaitis 
Jonas Ruclževich 
Wilimas Milius 
Antanas Žilinskas 
Vincas Žilinskas 
Kazys Juodaitis 
Petras Tijūnas 
Algerdas Geraltauskas 
Matt. Zujokaitė 
Uršulia Jurkevičiene 
Margaret Andriulienė 
Katrina Andriušienė 
John ir Stella Smith 
Valunt. Daubaras 
Jonas ir Marė Ginaitis 
L. ir W. Gugas 
Agota Gyvis 
Petras Gyvis 
Liujis Valeika 
Anna Kairis 
Wilimas Pakutinskas 
Veronika Rogers 
Vincas Andriuškevičius 
Willimas Stirbis 
Baltras Aliebis 
Kazys Tamašiunas 
Alfonsas Rye-Rūgienis 
Antanas Gailiušis 
Augustas Sutkus 
Ona Krakaitienė 
J. Davidenis 
Pranas Bakaitis 
Kazys Tvaska 
Petras Žilinskas 
Juozas Vasiliauskas 
Antanas Demskis 
Kazys Beliunas 
Jurgis Janonis 
Chas. Yesulenis 
Quality Hardware 
Harrison Cleaners 
Stanley Maienda 
Louis A. Lemienx 
Natalija Astrauskienė 
Ignas Janulis 
Geo. Yoshonis

4.00 
3.00 
8.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

$330.00Viso
Aukautojams tariu širdingai 

ačiū, už draugišką kooperaci
ją ir aukas. Aukas ir parašus 
pagelbėjo rinkti:

Per Marcelę Janulienę gau
ta $11.00; per Petrą Smalstį 
— $14.00.

Kitos aukos surinktos ir nu
siųstos Alda Orman vardu 
Brooklyn, N. Y., per Marga
ret Alvinas-Alvinienę.

Cleveland, Ohio

FC&VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

“Laisves” Vajus Pratęstas
Vajininkų 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- 

L^U’inaujų 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.

Aukos ir Parašai Dėl Sovietų 
Medikalės Pagelbos

Šios aukos yra surinktos ant 
tam tikros parašų Scroll, kai
po peticijos, nuo Amerikos 
žmonių Sovietų Medikalei Pa- 
gelbai. Minėti lakštai buvo 
prisiųsti trumpu laiku, todėl 
prisiėjo skubiai rinkti, ir, gali
mas daiktas, kad būtų buvę 
galima daugiau gauti parašų 
ir aukų, 'turint ilgesnį laiką. 
Prise ina tarti draugams ir 
draugėms ačįu už didelę sim
patiją ir stambias aukas. Su 
tomis blankomis liko surinkta 
80 parašų, kurie bus įteikti 
Sovietų šalies atstovui ir nu
vežti, kaipo dokumentas, tam 
tikron įstaigon dėl amžinos at
minties. (

Aukautojų Vardai: 
Kastas Ramanauskas 
A. ir P. Jakštys
Liet. Mot. Pažangos £1. 25.00 
Em. ir D. Rye-Rugienis 25.00 
Juozas Šidlauskas 
LDS. 21 k p., Detroit, 
N. ir E. Grabauskas 
Jonas Valavičius 
Petras Smalstis 
Stasys Rusaitis 
Marė ir Petras Urbant 
Martin Kwedar 
Jonas Gailiunas 
Marė Geraltauskienė
Mare ir Jon. Smitrevičius 5.00 
Kazys Litvinas 
Juozas Gugas 
Teodora Gugienė 
Pranas Jočionis 
Jonas Kurauskas 
Mikas Padolskis 
Jonas W. Saroka 
M. J. Alvinas 
Jurgis Nausėda 
Marcelin Povilaitis 
Vincas Povilaitis 
Marcelia .Janulienė

$25.00
25.00

20.00 
15.00 
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00

Moterų Choro Svarba
Brangios darbininkės, ir ku

rios nedainuojat, ir žadat atei
ti dainuot, ant ateinančių prak
tikų, štai vieną daiktą įsitėmy- 
kite: Choro praktikos dabar 
bus gražioj, šiltoj svetainėj, ir 
nebereiks kojom trepsėti dai
nuojant ir storais žiponais vil
kėti. Tai nepamirškite to naujo 
antrašo, 1066 Ansel Rd. ant 
kampo Ansel ir Medina Avė. 
Praktikos atsibus tą pačią die
ną — ketvergais.

Komitetas.
Clevelandiečių Aukos

Štai dar keletas vardų, kurie 
paaukavo dėl komiteto rJoint 
Anti-Fascist Refugee Com
mittee.” Po $1: A. Raulusaitis, 
Addison Furniture Co., W. 
Karmuza, M. Januškevičienė, 
A. Greenburg, L. Lesnikowski, 
W. Daniunas, J. Stripeika ir 
M. Venslovienė, Ann Gefurt 
55c, M. Lubek 25c, Joe Didže- 
rekis 50c, A. Gendrich 20c.

Anna.

Pittsburgh, Pa
pra-

? >
4 L J

5.00
5.00
5.00
5.00

... 5.00
$5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Laike draugo F. Abeko 
kalbų Pittsburghe buvo ranka
mos aukos spaudos 
lėšų padengimui.
$18.50.

Aukavo sekamai.
dolerį: A. Pipiras, D. Vasi
liauskas, A. Vaitonis, S. Gau- 
rauskis, Geo. Parčiauskas, J. 
Venslovas, Mrs. Savukaitienė, 
K. Shimkūnas, E. K. Sliekienė, 
D. Dubinskas ir J. Tamulis. Po 
50 centų aukojo: V. Šimkū
nas, P. Vičinas ir Mrs. Vičinas.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. Rep.

naudai ir
Surinkta

Po vieną

Ponas Bacevičius giriasi 
savo estetikos* mokslu ir 
profesoriškai pareiškia, kad 
su “nemokšomis” iš “Lais
vės” pastoges esą galima 
polemizuoti tik apie apčiuo
piamus daiktus — valgį ir 
pinigus, bet ne apie dailę.

Pasakyta teisingai. Kada 
estetikos profesoriaus buvo 
tušti kišeniai, juose nike
lio negalėjo apčiuopti, al
kanas pilvas ir kiauras kel
nių klynas, tuomet jis pri
siglaudė prie “nemokšų,” 
užmiršdamas savo estetikos 
unarą, o pastarieji pašėrė 
jį, naujas kelnes nupirko 
ir dar kai kurie savo do
lerių į jas sukišo, kad. pro
fesorius, įkišęs ranką į ki
šenių, galėtų apčiuopti. Ir 
tik tuomet jis prisiminė a- 
pie estetiką, spjovė “ne
mokšom” į veidą ir nudūli
no pas savuosius.

“Nemokšos” turėtų pasi
mokinti; atvykusiems iš 
Lietuvos ar Pietinės Ame
rikos ubagams almužnų ne
dalinti. Jeigu “nemokšos” 

dirbtuvėse gali sau duoną 
užsidirbti, tai ir “esteti
kai” tą patį gali padaryti.

Kada iš Lietuvos atvyk
sta į Jungtines Valstijas 
įvairūs menininkai, tuojaus 
jie pasiskelbia aušrinėmis 
žvaigždėmis. Bet kaip greit 
jie pasirodo 
scenoj, taip 
nepraspindę 
krinta.

Pats save
kad aukščiau nosies neiškil
si.'

tarptautinėje 
greit žvaigždę 
meteoru nu-

keldamas, nie-

Lietuvoj žmonės pasako
ja, kad gegutė niekad vaikų 
neperi, kiaušinius deda į 
svetimų paukščių lizdus, 
kad jai vaikus išperėtų.

Dabar gegutės pavyzdį 
ima Smetona ir jo pasekė
jai — jie laukia, kada kiti 
jiems Lietuvą atkariaus. 
Bet jie tiek smetonišką re
žimą Lietuvoj matys, kiek 
savo ausis be veidrodžio.

“Naujienos” ir visa sme
toninė spauda teisina Ance- 
vičių, kuris Hitleriui tar
nauja ir “Naujienoms” su 
“Keleiviu” bendradarbiauja. 
Mano supratimu, “Naujie
nos” ir visa smetoninė spau
da logiškai elgiasi. Juk Hit
leris kariauja prieš Sovietų 
Sąjungą, Ancevičius yra 
Hitlerio agentas, o “Nau
jienos” ir visa smetoninė 
spauda?remia Ancevičių ir 
tuomi sudaro kaip ir gran
dinį bendrai kovai prieš So
vietų Sąjungą. Ir šiame 
grandinyje Hitleris — gal
va, o Ancevičiai, Grigaičiai 
ir kompanija jo uodega...

Savo laikais Smetona dau
gelį Amerikos fašistuojau
čių lietuvių apdovanojo me
daliais. Kurie gavo tuos 
medalius, turėtų juos ati
duoti į “skrepą”, nes kitaip 
jie beverčiai žlugs.

V. Paukštys.

Elizabeth, N. J
Išnaudojama Mažiausia Proga

Besisvečiuojant pas draugus 
Stasiulius Dėkavonės Dienoje 
prie kalakutų, d. Kazlauskas 
sako: Mes čia turime progos 
gerai dar užkandžiaut ir net 
“nusiplaut,” bet kaip mūsų 
draugai didvyriai Sovietų Są
jungoj? Ar turi kada nors pro
gos užkąst šilto maisto? O jie 
kovoja , vargsta, aukojasi už 
mūsų visų

Sudekit 
pagelbėję.”

Ir, štai*

laisvę, gerovę!
jiems nors “našlės

draugai Stasiuliai

pirmutiniai padėjo ant stalo 5 
dolerius, nežiūrint, kad tik po
ra savaičių atgal aukojo, šiai 
įstaigai 25 dolerius, ir šiaip 
tankiai duada stambiai. Po $1: 
Jurgis Kazlauskas, Chas. Anu- 
škis, Klara štasiliukė, G. A. 
Jamison; Marcelė Kazlauskienė 
ir Anna Jamison po 50c. Taigi, 
šiems geriausioms tikslams su
dėjom
Mūsų manymu, tokias sueigė- 
les turėtume visur išnaudot. 
Varde Sovietų Medikalės Pa
galbos, širdingas ačiū geriems 
žmonėms. G. A. Jamison.

$10, ir tik kelios šeimos.

T<?n Par Cant 
OF YOUR INCOME 
Should be going into • 

U.S.War Bonds and Stomps

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas 
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusiems į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais 
SUTAISĖ 

Kaina $1.00
DR. D. PILKA 
už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė Ir Išleido Graborius

fOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai. deginimai mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Besvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAMS DR. J. J. KASKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorku 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
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Sovietai Atrėmė Pasmarkėjusias Vokiečių 
Atakas ir Užėmė dar Tolus Punktus

“LAISVĖS” VAJUSi

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 16. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas sako:
Mūsų kariuomenė gruod. 15 d. ir toliau vedė ofensy- 

vo mūšius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.
Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė, 

veikdama nedidelėmis grupėmis, tebenaikino priešus. 
Buvo išdaužyta 16 priešų fortukų ir 10 apsitvirtjnimų 
žemėse, šešios kanuolės ir 20 kulkasvaidžių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado, rytinėse Dono upės 
pakrantėse apie batalionas priešų pėstininkų su aštuo- 
niais tankais darė kelias kontr-atakas viename sekto
riuje. Sovietiniai kovotojai išmušė iš veikimo du vo
kiečių tankus, padegė kitus du tankus ir nušlavė 200 
hitlerininkų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
kovėsi su didelėmis jėgomis priešų pėstininkų ir tankų. 
Motorizuoti mūsų daliniai atmušė kelias vokiečių pės
tininkų kontr-atakas per dieną, šimtai užmuštų prie
šų ir devyni išdeginti jų tankai liko kovos lauke.

Kitame sektoriuje sovietiniai kariai, smogdami prie
šams į šonus, atkirto grupę vokiečių pėstininkų ir tan
kų nuo jų armijos, ir dabar naikina juos.

Sovietų lakūnai nušovė žemyn 10 vokiečių lėktuvų, 
tame skaičiuje ir tris jų transporto orlaivius.

Centraliniame fronte, į vakarus nuo Rževo sovieti
niai kovotojai per smarkius mūšius užėmė dvi apgy
ventas vietas. Čia buvo sunaikinta apie 400 vokiečių 
kareivių ir oficierių, 14 jų fortukų ir 11 apsitvirtinimų 
žemėse.

Kitame sektoriuje, raudonarmiečiai iš dalinio “X”, 
atremdami hitlerininkų kontr-ataką, sužalojo 26 vo
kiečių tankus ir nukovė daug jų-karių.

Rževo-Viazmos geležinkelio srityje mūsų artilerija 
ir mortiros sunaikino kelis tuzinus priešų fortukų, 
nutildė šešias baterijas jų kanuolių ir tris baterijas 
mortirų ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie batalioną 
vokiečių pėstininkų. <•

Į pietus nuo Voronežo batalionas priešų pėstininkų 
stengėsi atmušt mūsų žvalgus ir atgriebt fašistų pra
rastas pozicijas diena pirmiau. Mūąų kariai, gabiai 
manevruodami, apsupo priešų batalioną ii’ užmušė apie 
300 jų kareivių ir oficierių.

MASKVA, gruod. 15. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas šiandien, tarp kitko, sake:

Naktį mūsų kariai atakavo priešus ir užėmė kelis 
trobesius Stalingrado fabrikų vietovėje.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietiniai artileris
tai išblaškė ir dalinai sunaikino apie kuopą priešų pės
tininkų ir pagrobė jų įrengimus.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atrėmė priešų 
pėstininkų kontr-atakas ir, vydamasi besitraukiančius 
atgal hitlerininkus, įsiveržė į jų apkasus; nukovė du 
šimtus priešų kareivių ir oficierių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atmušė keturias priešų atakas, vieną po kitos; kiek
vieną kartą priešai buvo atmesti atgal, nepasiekus jiem 
sovietinių pozicijų. Priešai mūšių lauke paliko apie 
600 užmuštų savo kareivių ir oficierių ir penkis išde
gintus savo tankus.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė per ofensy- 
vius veiksmus užėmė vieną apgyventą vietą. Kautynė
se dėl šios vietos buvo užmušta 500 hitlerininkų karei
vių ir oficierių. Mūsų kariai pagrobė tris tankus, 30 
kanuolių, 40 kulksvaidžių, 10 vežimų ir aštuonis san
dėlius amunicijos, maisto ir drabužių.

Į Vakarus nuo Rževo priešai, darydami kontr-atakas, 
stengiasi sulaikyt sovietinę kariuomenę nuo žygiavi
mo pirmyn, šešios priešų kontr-atakos buvo atmuštos 
per vieną dieną. Šiose kautynėse išmušta iš veikimo 

* trys didieji priešų tankai ir nukauta apie 400 jų karei
vių ir oficierių.

Velikije Lūki srityje raudonarmiečiai tebeveda mū
šius, kad sunaikint apsuptus priešų garnizonus.

Novorossiisko srityje (Kaukaze) sovietiniai artile
ristai ir kulkasvaidininkai susprogdino devynis vokie
čių fortukus ir sunaikino tris jų mortiras ir 12 tro- 
kų. Vieno raudonarmiečių dalinio šauliai per tris die
nas nukovė 185 hitlerininkus.

AMERIKIEČIU ORO VEIKSMAI PRIEŠ 
JAPONUS SALIAMONO SALOSE

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 15. — Laivyno departmento 

pranešimas No. 220:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruodžio 14 d. Jungtinių Valstijų oro jėgos tęsė ata
kas prieš japonų lėktuvų aikštę ir įrengimus, kuriuos 
priešai statosi Munda srityje New Georgia saloje (Sa
liamono salyne).

Septynios mūsų Lekiančios Tvirtovės atakavo tą sri
tį iš lyto.

Paskui, dieną būrys mūsų Douglas Dauntless bom- 
banešių - smigikų ir Grumman Wildcat lėktuvų kovo
tojų atakavo tuos pačius priešų taikinius.

Nebuvo susidurta su jokiu pasipriešinimu ore iš ja
ponų pusės laike tų atakų.
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KRISLAI

Sen. Taft Užtarė Fašis 
tinius Gaivalus

Washington. — Aikštėn 
iškilo republikono senato
riaus Roberto A. Tafto lai
škas, rašytas (fašistui) Ge- 
raldui Winrodui, kuris savo 
spaudinamais 1 e i d i n iais 
ypač bjauriai kurstė krikš
čionis amerikiečius prieš

Su Winrodu buvo įkaitin
ta ir 27-ni kiti panašūs, 
kaipo maištininkai, ardyto
jai visų amerikiečių vieny
bės ir puldytojai ginkluotų 
Amerikos jėgų kovos dva
sios.

Senatorius Taft savo lai
ške smerkė Amerikos teis- 
darystės departmentą už tų 
asmenų įkaltinimą.

Oro Nelaimėj Žuvo 17
Fairfield, Utah.—- Nukri

tus Western Airlines trans
portiniam lėktuvui, žuvo 17 
iš jame buvusių žmonių, ir 
tiktai du teišliko gyvi. Juom 
skrido ir trys kariškiai.

London. — Pranešama, 
kad naciai sušaudė 88 len
kus už gelžkelių ardymą.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Vienas mūsų bendradarbis 

skundžiasi, 
dienraščio 
“nuobodžios
“vieno kurpalio užtemptos.’ 
Už tai jis kaltina redakciją.

kad jam mūsų 
korespondencijos 

’ “vienodos,” ant

korespon;- 
“velka ant 
Nusistebėtų

Gal tame nusiskundime yra 
daug' tiesos. Bet jo kaltinimas 
visai ne ten taikomas. Redak
cija Jkuomažiausia 
dencijas taiso — 
vieno kurpalio.”
tas draugas, jeigu jis pažiūrė
tų į rankraščius, pasiųstus 
spaustuvėm Pataisomos tiktai 
būtinai reikalingos pataisyti 
gramatiškos klaidos.

Vi e n o d u m as k or e s p o n d c n c i- 
jų pareina nuo jų šaltinio. Jos 
beveik visos kalba tiktai apie 
organizacijų veiklą. Tik retoj 
kurioje bandoma atvaizduoti 
vietos gyvenimas abelnai.

pasitarimas tarpe 
Darbo Federacijos 
taikos komisijų jau

Pirmas 
Amerikos 
ir C.I.O. 
praėjo. Spaudoje buvo praneš
ta, kad C.I.O. komisija buvo 
patiekus du pasiūlymu. Pir
mas pasiūlymas: Visus ginčus 
tarpe unijų turime išrišti su

sitarimo ir arbitracijos keliu. 
Neturi būti jokių streikų 
ginčų išrišimui.

Federacijos žmonės šį 
siūlymą priėmė. Murray
Green riš visus tarpunijinius 
ginčus dėlei jurisdikcijos.

tu
pa

ir

1.

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- ;> 
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 1; 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. !; 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto !; 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su ;! 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, 'kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys- !; 
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau- I; 
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau- ■; 
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; ■ ; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro- ;! 
nišką Alkoholizmą. ;!
ENRICH table teles dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau- !; 
ginimo. J;
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, !; 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- ;! 
toja laike mėnesinių. ;[
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą. ;!
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Netiri- ;! 
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų. j;
K AL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. !; 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė- ;! 
jimo. ;!
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina j 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro- j 
gą opai užgyti. 1 j
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ; Į 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- j 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; ir j 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų > 
grūdų ruginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate < 
Malt, su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya j 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti, j 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy- i; 
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto > 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta. s

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI z

■ 465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y. :

2.3.
4.5.6.7.8.
9.

i i

Kitas C.I.O. pasiūlymas bu
vo : Suvienykime Federaciją ir 
C.I.O. į vieną galingą organi
zaciją. Paskui, suvienytoje or
ganizacijoje, išrišime visas 
problemas apvienijimo atskirų 
unijų įvairiose industrijose.

Šio pasiūlymo Federacijos 
komisija nepriėmė. Turės būti 
daugiau posėdžių ir nuomonių 
apsimainymų.

Svarbu, kad nors vienu pun
ktu jau susitarta. Tai geras 
žygis arčiau prie organinėnes 
vienybės. A

rienčs sąskaitą užbaigti. —. V. 
Paukštys. (295-296)

RUMFORD, ME.
Sekmadieni, gruodžio 20 d., įvyks 

prakalbos. St. Roko salėje. Pradžia 
7 v. v. Kalbės F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos. Visus kvie
čia dalyvauti ALDLD 7 Apskritys.

(295-297)
PHILADELPHIA, PA.
Du Svarbūs Susirinkimai.

Sekmadieni, 20 d. gruodžio įvyks 
visuotinas organizacijų ir Bendro

Komiteto susirinkimas, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 3 vai. 
dieną. Yra svarbių reikalų, tarp 
kurių ir “L.” bankieto reikalai.

Tą pačią dieną, 5 v. v., ALDLD 
10 kp. susirinkimas įvyks Liaudies 
Name. Šiame susirinkime, nariai 
gaus naują knygą — “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” Dar daug 
narių neatsiėmė paskutinę knygą— 
“Sovietų Galybė.” Dalyvaukite visi 
nariai. Karas — žmonių pasiryži
mas jį laimėti, o mūs kuopos nariai 
nepaiso, kuomet yra svarbu daly
vauti. — Sekr. (295-297)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PATERSON, N. J. 
priežasties pavėduoto pranešimoiŠ

LLD 84 kp. susirinkimas negalėjo 
įvykti 13 d. gruodžio. Susirinkimas 
įvyks 20 d. gruodžio, 3 vai. dieną, 
pas J. Bimbą, 161 E. 16th St. Kvie
čiame narius dalyvauti, ir naujų 
atsivesti. Turime keletą svarbių da
lykų aptarti. Taipgi seniai laukta 
knyga “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai” jau atėjo, ir šiame susi
rinkime visi nariai gaus po kopiją. 
— J. Bimba. (295-297)

ELIZABETH, N. J.
Draugai elizabethiečiai ir hillsi- 

diečiai rengia vakarėlį dėl vajininko 
drg. A. Stripeikos. Įvyks Kliubo 
kambariuose, 408 Court St. Sekma
dienį, gruodžio 20 d., 3 vai. dieną. 
Kviečiame draugus dalyvauti, nori
me kad vajus būtų pasekmingesnis. 
—Komisija. (295-297)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

18 d. gruodžio, 7:30 v. v., .Turginėj 
salėje, 180 New York Avė. Visi bū
kite šiame susirinkimo ir pasiimkite 
knygą už šiuos metus. Šiemet kny
gos nebus pristatymas į namus, nes 
trūksta geso ir laiko. Todėl dar 
kartą primenu, būkite patys, gausi
te gerą naują knygą. (294-296)

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, gruodžio 18 d. bus 

rodomi krutami paveikslai “Raudo
ni Tankai.” Filmą gaminta Sovietų 
Sąjungoj, vaizduoja karą su barba
riškais vokiečiais-naziais. Paveikslai 
bus rodomi Liberty Hali, 329 Broad
way. Pradžia 8:30 vai. vak. Įžanga 
38c (su taksais). — Rengėjai.

(294-196)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© Liet. Tautiškų Kapi

nių Bendr. metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 27 d., A. Stravinskio 
salėje, 40 Ferry St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame šėrininkus ir lotininkus, 
kurių mokestys užvilktos pasimokė- 
ti. Šėrininkai būtinai turi dalyvauti, 
nes linksime valdybą 1943 metams. 
Todėl visi dalyvaukite, kviečiame 
prie vienybės ir dirbti naudingą 
darbą. — C. S. Kasparas, Sekr.

(295-296)

EAST NEW YORK—RICH
MOND HILL, N. Y.

LLD 185 ir LDS 13 kp. vakarie
nes Komisijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 18 d. gruodžio, 8 v. v. 
Pas Paukščius, 101-54 — 110th St. 
Richmond Hill. Visi komisijos na
riai dalyvaukite, nes reikės vaka-

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 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

Į rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
'padidinu tokio 
' dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7904

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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.

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

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LietuviŲ Rakandui Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451
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Retvirtad., Gruodžio 17, 1942

Iškilmingai Įteikta Tarybų 
Sąjungos Kovotojams 

Sveikinimai
Generalinis Konsulas Fedinšinas pasakė gražią kalbą, 
dėkodamas aukotojams; gubernatorius Poletti prisiun
tė telegramą, pareiškiant vilti, kad fašizmas bus sunai
kintas; graži tarybine filmą.

Pereitą pirmadienį Gene
ralinio SSSR konsulato pa
talpose (New Yorke) įvyko 
gražus ir įdomus susirinki- 
kimas. Russian War Relief 
Komiteto Tautinių Grupių 
Divizija, kurios garbės pir
mininku yra gubernatorius 
Poletti, o pirmininku žymu
sis smuikininkas, kroatas 
gerb. BalokoviČius, įteikė 
daugybę sveikinimų Tarybų 
Sąjungos kovotojams. Tie 
sveikinimai buvo rinkti ant 
tam tikrų Scrolls— su svei
kintoju parašais. Visi šitie 
sveikinimai bus persiųsti į 
Tarybų Sąjunga, i muziejų.

Iš viso su sveikinimais su
dėta virš 150 tūkstančiu do
leriu .' Nuo Lietuviu Komi
teto (įteikė iždininkė L. 
Kavaliauskaitė) priduota 
virš 25 šimtai dolerių.

Posėdi atidarė pirminin
kas Zlatko BalokoviČius, 
pasakydamas gražią, įspū
dinga, humanistine kalbą, 
aukštai iškeldamas Raudo
nosios Armijos žygius. Pas
kui jis perskaitė telegramą, 
prisiųstą gubernatoriaus 
Poletti, garbės vice-pirmi- 
ninko. Gubernatorius labai 
apgailestavo, kad pareigos 
neleidžia jam pačiam čia 
dalyvauti. Jis tačiau linkę i o 
visiems daugiau dirbti ir 
dirbti, iki fašistinė Ašis ir 
jos visoki pasturlakai bus 
sunaikinti, iki karas bus lai
mėtas.

Pirm. BalokoviČius iteikė 
pinigus Russian War Relief 
Komiteto iždininkui Mr. 
Tomkinsui. Paskui jis pa
kvietė generalinį SSSR kon
sulą Viktorą Fediušina. 
Pastarasis pasakė gražią 
kalba, išdėstydamas, jog 
Tarybų Sąjungos didvyriai 
kovoja ne tik už savo kraš
to laisve, bet ir už visų pa
vergtu tautų, visu pavergtų 
žmonių laisve, už laimingą 
ir gražią ateitį visai laisvę 
ir progresą mylinčiaiai 
žmonijai. Gen. konsulas dė
kojo aukotojams ir sveikin
tojams, ragindamas ir to
liau tęsti šį gražų darbą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakaro. 8 vai., gruodžio 17- 
tą. 419 Lorimer St. Bus rinkimas 
valdybos, raportas iš sėkmingo ka
rių baliaus, karių laiškai ir daug 
ko kito įdomaus. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba. (294-295)

REIKALAVIMAI
Reikalinga suaugusi pora prižiū

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

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

(293-5)

Reikalinga moteris dirbti prie na
mų prižiūrėjimo, paprastas virimas. 
Mes esame dirbanti pora su dviem 
vaikais lankant mokyklą. Geras at
lyginimas. Telefonuokite rytais: 
Windsor 6-9849: (294-296)

Reikalinga "operators ir finishers" 
vyrų ir moterų dirbti moteriškų 
paltų, (ladies’ coats). Atsišaukite: 
Frank Campisi, 116 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y., Tel. GL 5-5354.

(294-296)

Beje, konsului Fediušinui 
buvo įteikta graži knyga su 
sveikinimais, o jo žmonai— 
raudonų rožių bukietas, kai
po draugiško sąjausmo iš
raiška nuo moterų.

Po to ten pat vietoje bu
vo rodoma nauja filmą, tik 
ką prisiųsta iš Tarvbų Są
jungos. l abai įspūdinga ir 
žingeidi filmą, vaizduojan
ti Raudonosios Armijos žy- 
o-ius. taipgi parodanti, kaip 
Lenkijos ir čechoslovakijos 
liaudis didvyriškai kovoja 
prieš naciškuosius bestijas.

Neužilgo ši filmą veikiau
siai bus rodoma teatruo
se.

Iš lietuvių šiame susirin
kime dalyvavo Lietuvių Ko
miteto Tarybų Sąjungos ko
votojam gelbėti nirmininkas 
dr. J. J. Kaškiaučius su 
žmona, iždininke Lilija Ka
valiauskaitė ir dar pora ki
tų. Koresp.

Laikraščiy Išvežiotoji] 
Streikas Tęsiasi

Trečiadienį dar vis nebuvo 
ant standų New Yorko laik
raščių, išskyrus darbininkų 
dienraštį Daily Worker, kuris 
nėra Now York City Pub
lishers Association nariu ir 
nėra užstreik uotas. Daily 
Workeriui išvežioti unija išda
vė speciali leidimą, kuris būna 
uždėtas ant išvežiojančio laik
raštį troko.

Apart Daily Worker, ant 
standų yra žymus laikraštis 
PM, taipgi Brooklyno Bagiu, 
Long Island Press, taipgi kai 
kurie svetimkalbių laikraščiai, 
kurie streiko nepaliesti, tame 
skaičiuje ir dienraštis Laisvė.

Laikraščių leidėjai argumen
tuoja, kad Laikraščių Išvežio
toji] Unija streiku sulaužo 
darbininkų pažadą nestreikuo
ti visu karo laiku. Gi unija at
sako, kad ji yra nepriklauso
ma, nepriguli prie CIO nei 
AFL centrų ir dėl to anų unijų 
pažadas jos neliečiąs ir neke
tina taikytis, kol nebus išpil
dyti reikalavimai pakelti al
gas, užtikrinti darbus, duoti 
atostogas su alga ir kiti pa
gerinimai nebus duota.

Skelbiama, kad Karo Darbo 
Taryba imsianti tarpininkauti 
sutaikymui, po to, kai tarpu
savinės unijos su laikraščių 
leidėjais derybos neduoda pa
sekmių.

Streikieriai pikietuoja už- 
streikuotų laikraščių išleistu
ves, kad nebūtų išvežama ant 
standų nei vienas laikraštis. Ir 
standų laikytojai, didelėje di
džiumoje, kooperuoja, su strei- 
kieriais, neima tų laikraščių, 
jeigu kas ir atvežtų be unijis- 
tų išvežiotojų leidimo.

Streiko yra paliesta: Times, 
Herald-Tribune, Baily News, 
Mirror, Sun, Journal - Ameri- 

į can, Post ir World-Telegram.

“Mashenka” Rodoma 
Jau Paskutinę Savaitę

Naujausis Amerikoje rodo
mas Sovietų judis “Mashen
ka,” kuris laikoma įspūdin- 
giausiu po “Merginos Iš Le
ningrado,” New Yorko Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., pradėjo paskutinę savai
tę. Galop ateinančios savaitės 
bus pakeistas kitu.

Svarbus Aido Choro 
Susirinkimas

R.vtoj, penktadienį, gruo
džio 18 d., “Laisvės” svetai
nėje, 4 19 Lorimer St., Brook
lyno, įvyksta svarbus, prieš- 
ra etinis Aido Choro susirinki
mas.

Bus renkama nauja Choro 
valdyba ateinantiems metams 
ir kiti reikalai, kurie turės bū
ti aptariami, todėl kviečiami 
ne tik visi Aido Choro nariai 
būti šiame susirinkimo, atsi- t'
vesti naujų narių prirašymui į 
chorą, bot ir garbės nariai 
kviečiami atsilankyti.

Rodos, didelio raginimo ir 
prašymo nereikėtų, nes visi 
pažangų darbininkai supranta 
organizacijos, ypatingai me
no, svarbą ir turėtu rūpintis 
ją palaikyti. Taigi visi nariai
ir garbės nariai būkime šį j 
penktadienį, 18 d. gruodžio,: man 
8 vai. vak., “Laisvės” svetai
nėje Aido Choro priešmetinia- 
me susirinkime.

Padaugėję Prasikalti
mai Tarp Brooklyno

Jaunamečiy
Pereitą pirmadienį įvykusia

me Now Yorko Valstijos So- 
cialės Geroves Departmento 
posėdyje, 80 Centro St., New 
Yorke, buvo raportuota, kad 
virš pusė atvedamų į Vaikų 
Teismą jaunamečių prasikal
tėlių ateina iš Brooklyno.

Per vienuolika šių motų mė
nesių mieste jaunamečių pra
sikaltėlių atvesta į teismus 452 
ir iš tų 230 buvę iš Brooklyno. 
Queens turėjęs 11 daugiau, 
negu pernai, o Manhattane 
buvę 17 mažiau prasikaltėlių.

Austin (L MacCormack, bu
vęs pataisų komisionierius, 
dabar veikiąs socialės gerovės 
įstaigoj, sakė, kad Vaikų Teis- 

atvedamieji tai dar ne
vienintelis pavojus, kad Svei
katos Departmento raportuo
tas padaugėjimas susirgimų

Choro Koresp. venerinėmis ligomis taipgi yra 
blogu ir greitos atydos reika-

S. Vasiliausko Laidotu
vių Nebus

Vakar dienos Laisvėje buvo 
pranešta, kad Stasys Vasi
liauskas (buvęs automobilio 
nelaimėj mirtinai sužeistas 
gruodžio 12-tą, So. Brookly- 
ne) bus laidojamas gruodžio 
17-tą.

Šiuomi LDS 50-tos kuopos 
viršininkė M. Kulikienė prane
ša, kad Vasiliausko laidotuvių 
Brooklyne nebus, nes atsišau
kė ir pribuvo iš New Britain, 
Conn., velionio sesuo, kuri pa
geidavo iš kuopos perimti bro
lio laidojimo pareigas. Kuopa 
jos pageidavimą patenkino ir 
velionis gruodžio 16-tą, 1 vai. 
dieną, išvežtas į New Britain, 
Conn., palaidojimui.

šermenis ir laidotuves ap
tarnavo F. W. Shallins (ša
linsimo) laidotuvių įstaiga.

Gaisras Išvijo Šaltin 
50 Asmeny

Pereito pirmadienio rytą 
dėl nežinomos priežasties iš
kilęs gaisras pašiūrėj kieme 
prie 525 Graham Ave. persi
metė į artimus trejus namus 
ir išvijo 50 asmenų į šaltą ga
tvę. Prie gaisro sušaukta šim
tas gaisragesių, kurie darbavo
si per virš pusvalandį iki gai
srą suvaldė. Sušaukta ir bū
riai policijos prilaikyti žiūro
vus nuo trukdymo darbo.

Namuose padaryta, daug ža
los, tačiau daugiau viskas nu
kentėjo nuo vandens, negu nuo 
ugnies.

laujančiu ženklu.

Tačiau Mac Cormack’as tuo 
pat sykiu pastebėjo, kad tie 
asmenys ar organizacijos, ku
rios isteriškai šaukia apie tuos 
blogumus; daug perdeda. Tū
lu mokytoju šauksmas, būk rei
kią mokykloms policijos pro
tekcijos, sakė MacCormack, 
yra ne mažesne susirūpinimui 
priežastimi, kaip kad pats 
daugėjimas prasikaltimų taip 
vaikų. Kas nors blogo su pa
čiais mokytojais, jeigu jie ne
begali padaryti tvarkos, sakė 
buvęs komisionierius.

Statymui policijos daryti 
tvarkai mokyklose yra prie
šingi ir didžiuma mokytojų, 
organizuotų į Mokytojų Uni
ją. Pagerinimui padėties jie 
reikalauja pastatyti daugiau 
mokytojų, sumažinti klases, 
parūpinti vaikams prižiūrėto ir 
planingo pasilinksminimo tarp 
mokyklos valandų ii’ pasilsio.

Septyniy Mėty Mergiš
čia. Šukele Kūdikio Pa

grobimo Panika
Joanie Reynolds, 7 metu, 

visuomet apgailestavo, kad 
pas juos nėra mažo kūdikio. 
Jos broliukas Carlton, 5 metų, 
jai atrodė tokiu jau dideliu, 
kaip ir ji pati, nogi skaitysi 
vaiku. Faktinai ir jos broliu
kas nebuvo patenkintas, kad 
pas kitus žmonos yra mažu 
vaiku, o jie neturi ko vežioti, 
su kuo žaisti.

Pereitą pirmadienį vaikai 
pamatė prie 206 Cornelia St. 
pastatytam vežimėlyje ver
kiantį kūdikį, gražų, ružavai 
įrengtą: Jeigu jau verkia, ma
nė vaikai, veikiausia, kūdikiui 
čia bloga, o pas juos būtų go
riausia, tad paėmę vežimėlį 
kūdikį nusivežė prie savo na
mų, 1138 Halsey St. Vežamas 
kūdikis užmigo ir vaikai pali
ko jį miegoti ant šaligatvio. 
Mergaitė nuėjo mokyklon, o 
berniukas stubon pas savo se
nutę.

Už kelių minučių kūdikio 
motina, Mrs. Borfitz, apsižiū
rėjo, kad kūdikio Dorothy, 
dviejų mėnesių, nėra prie na
mų ir niekur nematyt. Baisiai 
persigando, manydama, kad 
koks maniakas kūdikį pagro
bė. Laimei, tuo tarpu buvus 
pas ją jos vyro sesuo Mrs. 
Boyd šoko jai talkon, tuojau 
pašaukė policiją. Už kelių mi
nučių būrys policijos jau įieš
ko j o kūdikio. Gi už arti va
landos atbėgo uždusęs laik-

raščių pardavinėtojas, praneš
damas panašų kūdikį, kokio 
jieškoma, matęs ant Halsey St. 
Molina nuvažiavus su detekty
vu rado savo Daratėlę ramiai į 
miegant ir nei gyvos dūšios 
prie jos.

Kada, pagaliau, pastebėjus 
sąjūdį “kidnaperių” senutė su 
vienu iš tų “kaltininkų’’ Carl- 
tonu Reynolds, 5 metų, nuėjo 
žemyn pažiūrėti, išsiaiškino, 
kad mažasis Carltonas, kaip ir 
jo sesutė didžiavosi savo radi
niu ir negalėjo suprasti, kokių 
čia pretenzijų dabar turi kiti į 
jų savastį. Apklausinėta 7 me
tų Joane, kam jie tą kūdikį 
ėmė, sau, ai' savo motinai? 
Mergiščia atsakė: — žinoma, 
sau. i

Užėjo Tikra Žiema
šiemet ne\vyorkiečius už

klupo labai ankstyba ir stipri 
žiema. Geroku klodu sniego 
apdovanojo jau antru kaitų 
pereitą sekmadienį. Pirmiau 
iškritęs sniegas irgi išsilaikė 
koletą dienų. Paprastai būda
vo pirmas sniegas pasirodyda
vo Kalėdomis ir tai rotai pasi
likdavo kitai dienai.

Pereitą šeštadienį buvo ne
paprastai šilta. Sekmadienio 
rytą atsikėlę radom šlapdrabą 
ir gatvių įlinkimus pilnus van
dens. Vakarop pradėjo šalti ir 
pirmadienio rytą gatvės jau 
buvo apšalusios storais ledais. 
Aštuntą ryto prie namu ter
mometras rodė 18 laipsnių 
virš 0.

MIRĖ
Alexander Radauskas, 37 

m. amžiaus, 336 Union Avė., 
Brooklyne, mirė gruodžio 15 : 
d., Kings County ligoninėj.' 
Laidotuvės įvyks gruodžio 19 
d., 10 vai. ryto, Kalvarijos ka
pinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford A ve.

25 Gaisragestus Pakėlė 
Į Aukštesnį Laipsni

Pereitą antradienį gaisrage
sių komisionierius Patrick 
Walsh pakėlė 25 gaisragesius 
į leitenanto laipsnius. Sykiu su 
laipsniais eina ir pakėlimas al
gų po 8900 per motus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

g * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE) . Q 
8 Rheingold Extra Dry Alus g
5 Didelis pasirinkimas visokių g
6 Vynų ir Degtines g
g Importuotų ir Vietinių g 
S Kasdien Turime S 
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
| JUOZAS ZEIDAT | 
8 Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn |

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mokindamasis Vartoti 
Šautuvą Jaunuolis 

Pasišovė
Jaunuolis Lawrence Kue- 

gel, 18 metų, laukęs pašauki
mo kariuomenėn ir turėjęs pa
siryžimo būti geru kariu. Pe
reito pirmadienio vakarą ap
vaikščiota jo tėvo gimimo die
na ir šeima su gimine turėjo 
šeimynišką pokiliuką. Bet jau
nas Lawrence neužilgo prasi
šalinęs nuo jų į aukštinį ir ten 
manevravo su 22-ro kalibro 
šautuvu, nežinodamas, kad 
šautuvas užtaisytas, šautuvas 
iššovė ir pataikė jaunuoliai į 
vidurius. Jis nuvežtas ligoni
nėn ir, sakoma, randasi kritiš
koj padėtyje.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Sveikatos komisionierius Dr. 
Stebbins skelbia, kad švietimo 
Taryba ir Sveikatos Depart- 
mentas bendrai planuoja švie
timą lyties klausimais nuo 15 
iki 19 metų jaunimo.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Charles]
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas' 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR!

ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178 J
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