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Spaudos Konkurentas.
Be Faktų Rašinėlis.
Virš 150 Bendradarbių. 
Kas Būtų, Jei Taip Būtu?

Rašo R. M1ZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $G.OO Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $6.50 

Metams
Jei tokis laikraščių išvožio- 

tojų streikas, kokis pasireiškė 
New Yorke šią savaitę, būtų 
įvykęs, sakysime, Pirmojo Pa- =
saulinio karo motu, jis būtu No. 296 
miestui uždavęs didelį smūgi. 
Nes keletas milijonų žmonių 
būtų buvę atskirti nuo pasau
lio, nebūtų žinoję, kas darosi 
karo frontuose, mūsų krašto ii 
bendrai visame pasaulyj.

Bet štai šią savaitę per tris 
dienas apie penki milijonai 
niujorkiečių, įpratusių kasdien 
pirkti vieną arba du laikraš
čius, jų negavo. Ir neatrodo, 
kad dėlto būtų kilusi panika. 
Beveik kiekvienas žmogus, ku
ris tik norėjo, gavo žinių per 
radiją.
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ANGLAI PUSIAU PERSKELS R0MMELI0 NACIU ARMIJA
Sovietų Kariuomenė 
Visuose Frontuose 
Pažygiavo Pirmyn

žinios smulkmeniškiau paduo
damos, bet vis tik tas parodo, 
kad radijo yra didelis spaudai 
konkurentas.

Maskva, gruod. 17.—So- 
! vietų kariuomene užėmė 
i vieną apgyventą vietą (gal 
būt, Lobačevą), 20 mylių į 

I vakarus nuo pirmiau užim
to Surovikino, viso daugiau 
kaip 80 mylių užnugarėje 

i vokiečių armijos veikiant 
' čios Stalingrado apylinkėje.
SUNAIKINTA 89 NACIŲ 
TANKAI, 40 ORLAIVIŲ

Raudonarmiečiai per dvi

pasiremiant gandais, — rašy
ti “nuo ausies.” Deja, kai ku
rie mūsų bendradarbiai kai 
kada ima ir nusižengia tam 
pamatiniam žurnalizmo prin
cipui.

štai mūsų senas bendradar- dienas sunaikino pulką nio
bis, Senas Vincas, be niekur į torizuotos nacių pėstininkų 
nieko ima ir parašo, būk kariuomenės ir 50 tankų į 
“Laisvės” redaktoriai “išsivai- i pietų vakarus nuo Staliu
ke is dienraščio bendradar- igraj0 įr supliekė, išmušda- 
bius.” Redaktoriai apsirgęl • ,auk ieš kurie 
braukymo liga, pal.eka..., prasiskverbę
vo darbą ir išmintį įvertinąs Į i sovietinę liniją, 
pareigūnas . . .” Mūsų dienraš
tis “i ..................... ' ‘
jis turėjo keletas metų atgal,” 
na, o “likusių bendradarbių 
rašiniai - korespondencijos už
tempti ant to paties redakto-1 
riaus kurpalio, paliko tik vie
nodo styliaus kopijomis.

Į pietų vakarus nuo Sta- 
nustojo to įvairumo, kurį lingrado^ kur naciai darė 

ypatingai smarkias kartoti
nas kontr-atakas, raudon- 

jarmiečiai vėl paėmė mūšių 
iniciatyvą į savo rankas.— 
Tomis kontr-atakomis vo- 

' kiečiai stengėsi prakirst 
Jeigu būtu taip, kaip Senas spragą 1 ate, kuriliom RaU- 

Vincas rašo, tai, žinoma, ir jo doūoji Armija ■ apsupa bent 
rašinys būtų buvęs “sudespo- 
tintas” ir tie visoki redakto
riams kaltinimai nebūtų galėję 
pasirodyti laikraštyj.

Bet taip toli gražu nėra, — 
tas tebėra tik Seno Vinco vaiz
duotėje.

Tegu gerb. Vincas, pavyz
džiui, pažiūri į tris šią savaitę! 
išėjusius “Laisvės” numerius,. 
— pirmadienį, antradienį i r j 
trečiadienį, štai ką jis suras:) 
pirmadienio “Laisvėje” tilpo) 
2O-ties mūsų bendradarbių ra
šiniai — korespondencijos, 
straipsneliai; antradienio — 
20-ties; trečiadienio, kur pasi-) 
rodė ir Vinco kaltinimai, — 
15-kos!'

Atsiminkim : p r i s kaitoma 
tik bendradarbių, nedirbančių
jų redakcijoj rašiniai!

Na, ir tegu Senas Vincas 
kiekvieną jų paskaito ir paro
do, kur kas ten yra “sudespo- 
tinta,” kur ir kas “i 
ant to paties kurpalio.” 

žinoma, jis nieko panašausi 
neras!

150,000 hitlerininkų Stalin
grado srityje.

Per dieną vokiečiai įvai
riose fronto dalyse prarado 
daugiau kaip 1,300 karių, 
89 tankus, 40 orlaivių ir 
daugius kitų karinių reik
menų.

RAUDONARMIEČIAI 
PAGROBĖ DAUG GINK

LU IR AMUNICIJOS
Į vakarus nuo Surovikino 

sovietiniai kovotojai pagro
bė 305 priešų kanuoles, apie 

; pusantro tūkstančio trokų 
I ir karinių automobilių ir du 
traukinius su karo reikme
nimis.

Kitame šio fronto sekto
riuje raudonarmiečiai, žy
giuodami pirmyn, pagrobė 
20 tūkstančių kanuolinių 
šovinių ir gana daug įvai-

užtempta rių gink]ų. '

Į vakarus nuo Rževo So
vietu kariuomenė išmušė 
vokiečius iš vienos didelės 
aptvirtintos vietos ir užėmė 
penkis apgyventus punk
tus.

SUNAIKINTA VISA 
NACIŲ DIVIZIJA

Centraliniame fronte So-

Senas Vincas primeta mums, 
ir tą, būk mes norį dienraštį i 
“susmelstorinti,” — išvaikyti 
bendradarbius, koresponden
tus. Gerai, bet kur gi faktai ? j 
Kokią naudą skaitytojas gaus 
iš tokio rašinio, ^kuriame bus 
tik žodžiai, bet nebus faktų,! vietai per 10 dienų visiškai 

: sunaikino vieną vokiečių di- 
i viziją, turėjusią 20 tūkstan- 
'čių karių.

Kaukazo fronte, ties Mo-* 
i zdoku sovietinė kariuomenė 
atėmė iš vokiečių tris ap
gyventas vietas. Čia vien 
kazokai gvardiečiai išmušė 
iš veikimo 13 nacių tankų.

Nežiūrint didžių sau nuo
stolių, tačiau, vokiečiai tebe
daro ryžtas kontr-atakas 
įvairiose fronto dalyse. 
Raudonarmiečiai atmuša vi
sas kontr-atakas.

(Platesnių žinių iš Sovie
tų fronto yra 5-me puslapy-

įrodymų ?!

“Laisvė” turi virš 150 ben 
dradarbių. Vieni jų rašo daž- 
niau, kiti — rečiau. Vieni mo- i 
ka rašyti tobuliau, kiti pras
tėliau. Bet redakcijos nuotaika 
vienoda linkui visų mūsų ben
dradarbių.

Redaktoriams būtų geriau
sia, jei, gavę korespondenci
ją, straipsnį, bei eilėraštį, jie 
galėtų tik perskaityti ir įdėti 
laikraštin be jokio taisymo. 
Bet taip, deja, nėra. Iš virš 
150 bendradarbių, ’ tokių, ku
rių straipsniai bei korespon
dencijos nereikalingi taisymo,

(Tąsa 5-tam puslapyj)

M®

Vieno lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos junginio artileristai žygyje. (Nuotr. 
padaryta 1942 m. geg. mėn.)

-X.XX •• •> ... '• Amerikos - Anglijos Lakūnai 
Be Atlaidos Naikina Nacius, 
Sumišime Bėgančius Atgal
Cairo, gruod. 17. —Ang

lų kariuomenė vakarinėje 
Libijoje pusiau perkirto 
likučius Rommelio koman
duojamos vokiečių armijos, 
už 65 mylių į vakarus- nuo 
EI Agheila, ir nelaisvėn pa
ėmė gana daug hitlerinin
kų. Tūkstančiai kitų lieka 
visomis pusėmis apsupti. .

svarbiausio likusio fašistų 
uosto, Libijoj.

Anglijos ir Amerikos or
laiviai iš visų pusių neat- 
iaidžiai naikina atkirstus ir 
bėgančius hitlerininkus, da
rydami jiem didžius nuosto
lius.

Vydamiesi anglai turi

LIETUVOS MASINAS NACIAI 
IŠSIUNTĖ VOKIETIJON

Vokiečiai Pagrobė Milionus Lietuvos Gyvulių ir Atėmė Žemę iš 70,000 
Valstiečių; Užgrobė net Kooperatyves Lietuvių Amatininkų Dirbtuves

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, lapkr. 18.
Vokiečiai užgrobė visą Lietuvos pra

monę, kuri per vienus Tarybų valdžios 
metus buvo žymiai sunaujovinta ir 30 
procentų padidinta. Jie užgrobė ne tik 
fabrikus, žaliąsias medžiagas ir paga
mintus dirbinius, bet ir kolektyves lie
tuvių amatininkų dirbtuves. Paskui šių 
dirbtuvių mašinos buvo pervestos vokie
čiams amatininkams, kurie tapo jų šei
mininkais, o lietuviai amatininkai liko 
tik jų darbininkais.

Vokietijon tapo išgabento visos šių 
fabrikų mašinos: “Kauno Audiniai,” 
“Bostonas,” “Medvilnė”, “Silva,” ‘’Ne
ris”, “Livella” ir trijų Kauno tabako 
dirbtuvių.

Vokiečiai paliko Lietuvoje tik maisto 
apdirbimo įmones ir dirbtuves, vartojam 
čias vietines žaliavas.

Kada 1942 m. pavasarį buvo sušauk
tas mitingas viename judamųjų paveiks
lų teatre darbininkams rekrutuoti Vo
kietijon, — ką vokiečiai vadino “laisvą
ja sakykla”, — vienas darbininkas pa
sakė: “Mes norime pasilikti čia su savo 
mašinomis,” tai įsiveržėlių agentas 
Seif’as atkirto:

“Mašinos yra išsiųstos Vokietijon. Ten 
jūs rasite jas, jeigu važiuosite Vokieti
jon.”

Neseniai vokiečių profesorius Arnold’- 
as, kalbėdamas Kaune, pareiškė:

“Šis kraštas (Lietuva) gamina puikų 
sviestą, lašinius, linus ir grūdus; štai 
kur jos gamyba turėtų atsižymėti. Bet 
kuri kita pramonė čia tiktai trukdytų 
planingai suderint ūkį ir gamybą Nau
jojoj Europoj.”

Taigi įsiveržėliai pavertė Lietuvą žem- 
dirbine vokiečių kolonija.

LIETUVIŲ ŽEMĖ VOKIEČIŲ 
NAGUOSE

Žemė, kurios vokiečiai per septynis 
šimtus metų pageidavo, dabar yra jų na
guose. Vokiečiai žemės savininkai įstei
gė draugiją “Žemei Tvarkyti Ostlande” 
ir atidarė tos draugijos skyrių Kaune. 
Vokiečiai atėmė žemę iš 70 tūkstan
čių valstiečių, kurie buvo ją gavę iš Ta
rybų valdžios. Vokiečiai užgrobė visus 
valstybinius ūkius. Tokiu būdu 20 pro-< 
centų visos Lietuvoj dirbamosios žemės 
perėjo į įsiveržėlių rankas jau pačiuose 
pirmuose mūsų krašto užėmimo mėne
siuose.

Per visuotinas rekvizicijas, padarytas 
1941 metų rudenį, vokiečiai atėmė iš Lie
tuvos valstiečių 200 tūkstančių karvių, 
apie 150 tūkstančių arklių, 600 tūkstan
čių kiaulių, 500 metriškų centnerių grū
dų ir kelis milionus naminių paukščių. 
________________________________ j__

ADM. DARLANAS PASIŽADA PILNAI BENDRADARBIAUT 
SU JUNGTINĖMIS TAUTOMIS PRIEŠ FAŠISTU AŠĮ

šiaur. Afrika, Talkininkų 
štabas, gruod. 16. — Admi
rolas Darlan’as, civilėš val
džios galva Prancūzų Šiau
rinėje ir Vakarinėje Afriko
je, pareiškė:

“Prancūziškoji Afrika iš
vien su talkininkais turi dė
ti kuo didžiausias karines 
pastangas, kad sumušt Vo
kietiją ir Italiją. To bus pa
siekta veikiant yisiem pilie
čiam išvien, nežiūrint poli
tinių ir religinių nuomonių 
skirtumo.

“Kuomet Francija ir 
Prancūzų Imperija bus iš
laisvinta nuo to jungo, pa
tys francūzai laisvai nusi- 
spręs, kokios valdžios ir 
tautinės politikos jie nori... 
Aš griežtai ir kartotinai 
pareiškiau vyriausiam ko- 
mandieriui generolui Eisen- 
hower’iui, jog vesdamas

Šiaurių ir Vakarų Afriką į 
Jungtinių Tautų eiles prieš 
Vokietiją ir Italiją, aš ne- 
jieškau jokios paramos ar 
paspirties asmeniškiems sa-

vo siekimams. Mano tiks
las yra išgelbėti Prancūziš
kąją Afriką ir padėti išlai
svinti Franci ją, o tada aš 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Naciai Priversti Trauk-lAfrikinis Francūzy Lai-
tis Atgal nuo Medjez 

EI Babo
vynas Kariaus prieš 

Fašistu Ašį

Pranešama, kad priekinė pirma nekenskmingai sau 
nacių armijos pusė, vis beg- išsprogdini minas, kurių 
dama, pasiekė jau Sirtės vokiečiai yra prikaišioję po 
apylinkę, pusiaukelyje tarp žeme. Tik tatai trukdo an- 
E1 Agheilos ir Tripolio, I fflų žygiavimo greitumą.

Prez. Rooseveltas Esąs Sakoma, kad Vokiečiai 
Pasitenkinęs Darlano

Pareiškimu
Washington. — Admiro

lo Darlano paskutinis pa-į 
' reiškimas buvo paskelbtas i 
iš Baltojo Rūmo. Tuomi esą 
pabrėžta, jog prezidentui' 
Rooseveltui patikęs tas pa- 

' reiškimas, kuriame Daria- i 
nas, civilės valdžios galva daugeliu laivukų iškėlę di- 

i šiaurinėje ir Vakarinėje delį skaičių savo kariuome- 
Francūzų Afrikoj, pasižada nes į rytinę Tunisiją tarp 
kovot išvien su Jungtinėmis Gabes ir Sfaxo.
Tautomis prieš Vokietiją ir m n >
Italija, o kai karas bus lai- I alki Rinkli įspėjimas 
S “iS'SSiwt Naciam, 2ydq Žudikam 
pasitikėjimu, jog francūzai Washington, gruod. 17.— 
patys sudarys jiem patin- Jungtinės Valstijos, Angli- 
kamą valdžią ir pasirinks ja, Sovietų Sąjunga ir 11 
sau būsimus politinius va- Į kitų talkininkaujančių kra- 
dus. Įštų aštriai pasmerkė hitle-

------ ; rininkus “žvėriškai žudan- 
New York. —Teigiama, Įčius žydų tautą” ir įspėjo, 

jog čia dabar turima gazo- kad tiem žmogžudžiams bus 
lino tik vienai dienai. i “atsiteista” už tai.

Pradeda Briautis Pir
myn Tunisijoje

Neoficialiai spaudos pra
nešimai sakė, kad Tunisijoj, 
lietui praėjus, šarvuotos na- 
cių jėgos trimis eilėmis pra
dėjo veržtis pirmyn linkui 
Medjez ei Babo.

Teigiama, kad fašistai

"LAISVES" VAJUS

Morocco, Šiaur. Afrikoj, 
radijas gruod. 17 d. prane
šė, kad vokiečiai traukiasi 
atgal Medjez ei Babo sri
tyje, 30 mylių į pietų vaka
rus nuo Tuniso. Tai esą to
dėl, jog amerikiečiai ir an
glai pradėjo imt viršų ore 
prieš fašistus.

Anglų ir amerikiečių or
laiviai per ištisas aštuonias 
valandas pleškino Tuniso 
uostą ir įrengimus visame 
tame pajūrio ruožte.

šiaur. Afrika, gruod. 17. 
— Admirolas Darlanas pa
skelbė, kad jis įsakė kari
niam francūzų laivynui Da
kare bei kitur vakarinėje 
Afrikoje prisidėt prie Ame- 

1 rikos ir Anglijos karo lai- 
|vynų ir bendrai sū jais ka
riaut prieš vokiečių ir italų 
jėgas jūrose.

Amerikos bombanešiai 
smarkiai atakavo japonus 
Hanoi, Indo-Chinoj.

A. Stripeika jau pirmoj vietoj! Jis pereitą mėnesį 
pareiškė: “Kai tik užeis tikras šaltis, tai moterys pa
siliks namie, o aš ‘subytinsiu’ jas.” Well, draugės Žu
kauskiene, Meisoniene ir Svinkūniene, ką jam atsaky
site į tai? Argi jis “subytins” jus?
/ S. Penkauskas ir P. Tamašauskas gražiai kyla punk
tais. Su pagalba Ig. Čiulados ir V. Kralikausko jie pri
siuntė tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Gra
žu, kai draugai bendrai dirba gavimui naujų skaityto
ju-

P. Beeis prisiuntė du naujus skaitytojus ir pralenkė
J. Mockaitį. Pirm negu vajus užsibaigs, Greatneckas 
bus dar aukščiau pakilęs punktais.

P. Paserskis dar kitą naują prenumeratą prisiuntė. 
Matot, kai su talka dirba, tai ir rezultatu būna. Lauksi- 
me daugiau iš Baltimorės.

P. žirgulis pralenkė BlažionĮ ir Čiuladą, lowelliecius. 
Matyt, kad Rochesteris nemiega.

M. Smitravičienė prisiuntė atnaujinimų ir neblogai 
kyla punktais. Ši draugė ne vien “L.” vaįuje darbuo
jasi, bet gerai dirba ir “Vilnies” vajuje. Detroitas di
delis miestas; jai turėtų daugiau draugų pagelbėti.

Ačiū viršminėtiems vajininkams. Laukiame daugiau 
naujų skaitytojų!

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

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Svarbas Amerikos Kariams 
Afrikoje Įsakymas

Tik šiomis dienomis pasirodė spaudo
je įdomi žinia, kad tuomet, kai į Šiau
rės Afriką Amerikos kariai buvo veža
mi ir kai jie ten buvo iškelti, jiems bu
vo duoti mokymai ir įsakymai, kaip jie 
turi nusiteikti linkui vietos gyventojų, 
linkui arabų ir negrų. Tai buvo pada
ryta brošiūros formoje, — brošiūros, ku
rią paruošė pati mūsų kariuomenės va
dovybė.

“Jūsų santykiai su vietos gyventojais 
yra tiek pat svarbūs, kiek ir jūsų kar- 
žygiškumas mūšio fronte,” sako brošiū- 
raitė: “Jei jūs pasielgsite netiksliai, jūs 
gelbesite priešui.”

Arba štai:
“Gal būt jūs atsivežete senų prietar- 

čių (prejudices) su savimi, — rasinių, 
spalvinių bei tikybiškų prietarčių. Jeigu 
taip, tai atsiminkite, jog tai yra jūsų 
pirmoji pareiga atsisakyti nuo jų savo 
krašto naudai. Privalote suprasti, kad 
tokių prietarčių laikymasis reikštų šau
dymą į amerikiečių nugaras.”

Brošiūraitė aiškina mūsų kariams, 
kad vietos gyventojai spręs kiekvieną 
karį pagal jo elgseną. “Jūs esate tikroje 
prasmėje mūsų tautos ambasadoriais.”

Mūsų kareiviams duodama suprasti, 
kad arabai, negrai ir kitoki žmonės, gy
veną Šiaurės Afrikoje, nėra koki nors 
atsilikėliai, netikę, toki ar kitoki. Ne! 
Jų protėviai buvo sukūrę aukštą kultū
rą daug anksčiau, negu Kolumbas atra
do Ameriką.

Na, o jeigu vietos gyventojai paklaus
tų kurio nors kario: “Ko jūs čia atvy
kote?” tai jis privalo duoti tokį atsaky
mą:

“Mes atvykome išvyti mūsų visų ben
drą priešą. Mes nejieškome jokių teri
torijų arba medžiaginių laimėjimų, ši
tos srities žmonės yra mūsų tradiciniai 
prieteliai. Mes atvykome padėti jiems, 
bet ne pavergti juos...

“Mes, amerikiečiai, atvykome iš toli 
mušti bendrąjį priešą, ir esame nusi- 
sprendę atlikti savo pareigą — išlaisvin
ti pavergtuosius žmones.”

Šitokį ir panašūs klausimai ir moky
mai dėstomi brošiūroje. Jie, aišku, yra 
naudingi, jie yra teisingi. Tokios bro
šiūros išleidimas ir šitaip klausimo sta
tymas supažindins mūsų karius su jų pa
reigomis, su kultūriško žmogaus parei
gomis ir podraug supažindins vietos gy
ventojus su mūsų karo tikslais.

Kariuomenės vadovybė verta didelio 
pagyrimo už tokį darbą!

vokiečius jūreivius (I. S. H.), kurie, pa
siremiant Krebso-Vai tino melagingais 
liudijimais, buvo nuteisti į kalėjimą. Tai 
buvo daug anksčiau, negu Amerikoj pa
sirodė jo melaginga knyga “Out of the 
Night.”

Kas yra tas Krebs, apie tai Vokieti
jos Jūrininkų ir Prieplaukų Darbininkų 
(L S. H.) unija dar 1937 metais rašė 
organe “Schiffahrt” persergstint pasau
lio darbininkus. Vėliau, 1938 metais, 
sausy j vokiečių anti-nacių jūrininkų or
ganas “Paa Torn” tą pakartojo.

Imigracijos Biuras pareiškė: “Pagal 
jo paties (Krebs) prisipažinimą pasiro
do, kad Rusijos vyriausybė linkui jo at
sinešė, kaip linkui ‘vieno iš svarbių Ges
tapo agentų’.” Tas pareiškimas dar kar
tą sumuša Sovietų Sąjungos priešų pa
sakas, būk ką nors su juomi turėjo tos 
šalies vyriausybė. Darbininkams ir So
vietų vyriausybei Krebs-Vai tinas seniai 
buvo žinomas kas jis yra, tik liaudies 
apgavikai ir penktos kolonos elementai 
jį naudojo, kaipo kokį “autoritetą.”

• 300,000 Nacių Apsupta
Pasirodo, kad Stalingrado fronte yra 

apsuptos visos Hitlerio armijos lieka
nos. “Krasnaja Z vėzdą” numato, kad iš 
miliono fašistų ten yra likę apie 300,- 
000. /

Tos Hitlerio jėgos apsuptos tarpe 
Stalingrado ir Dono upių. Raudonoji 
Armija tarpe jų ir kitų nacių jėgų yra 
užkariavus plotą nuo 20 iki\60 mylių. 
Pradžioj apsuptos Hitlerio jegwjprie 
Stalingrado užsikasė ir, matyt, labkė, 
kada naujos Hitlerio jėgos ateisim iš
gelbėjimui. Bet vėlesni pranešimai jodo, 
kad apsupti hitlerininkai jauL^fradėjo 
daryti žiaurias atakas linkui vakarų pu
sės, tai yra, patys siekia prasilaužti per 
Raudonosios Armijos lanką ir ištrūkti.

Hitleris apsuptiems fašistams amuni
ciją ir padrūtinimus pristato pagalba 
lėktuvų. Tam tikslui sutraukė daug ka
rinių, transporto ir net pašto lėktuvų. 
Per tris savaites Stalingrado srityje So
vietų lakūnai ir prieš-lėktuvinė artile
rija sunaikino 1937 lėktuvus, jų tarpe, 
353 didelius transporto lėktuvus.

Ar pavyks nors dalį šių nacių Hitle
riui išgelbėti, tai kol kas dar per anksti 
spėlioti. Fašistai jau panešė didelius 
nuostolius, bet jie iš visos Europos jė
gas koncentruoja prieš Sovietų Sąjungą, 
kol dar nėra antro Jungtinių Tautų 
fronto Europoje.

Sovietų ir Turkijos Santykiai
Gaunama žinių iš Ankaros, Turkijos, 

kad tarpe Sovietų Sąjungos ir Turkijos 
santykiai daug pagerėjo. Per daugelį 
metų tarpe šių šalių santykiai buvo geri. 
Bet laike Finliandijos karo buvusi Fran
ci jos reakcinė valdžia ir tų laikų Angli
jos diplomatai, išvien su hitlerininkais, 
buvo Turkiją nustatę prieš Sovietų Są
jungą.

Anglijoj valdžia visai išsikeitė, Fran
ci jos valdonai pražudė savo kraštą, Tur
kijos valdonai po metų ir pusės Hitlerio 
karo prieš Sovietų šalį jau įsitikina, kad 
naciai negalės laimėti. Sovietų Sąjun
gos vardas ir jėgos tarptautinėj padėtyj 
išaugo. Turkija keičia savo nusistatymą 
į gerąją pusę.

Lietuvos Sportininkams
Į kovą prieš Hitlerinius Okupantus!

ŠIMANAS, 
LTSR sporto reikalų komiteto pirmininkas

(Šis rašinys neseniai gautas iš SSSR)
Lietuvos sportininkai ir 

sportininkės!
Tarybinės Lietuvos gyva

vimo metais sportas ir fiz
kultūra tikrai tapo pla
čiausiom darbininkų ir vals-' 
tiečių jaunimo masėms pa
siekiama ir prieinama.

Paimsim kad ir gimnasti
ką. Anksčiau ja užsiimda
vo tik moksleiviai pamoko
se. Tarybinės valdžios lai
kais visuose fabrikuose ir 
dirbtuvėse susidarė darbi
ninkų gimnastikos grupės. 
1941 metų pavasarį praves
tas gimnastikos krosas, ku
riame dalyvavo 70,000 da
lyvių, įtraukė į šią sporto 
šaką ir valstiečių jaunimą.

Slidžių sportas Lietuvoje 
visada buvo pasiturinčiųjų 
sluoksnių privilegija. Per 
tarybinį laikotarpį slidėm 
pradėjo domėtis ir darbi
ninkų bei valstiečių jauni
mas. Vilniuje buvo atidary
tas sporto reikmenų ir sli
džių fabrikas. Kaune mes 
pastatėm tris tramplinus 
šuoliams, įrengėm tris sli
džių stotis, čiuožyklas. Vil
niuje ir kituose Lietuvos 
miestuose irgi buvo atida
rytos slidžių stotys bei čiuo
žyklos. Visur naudojimasis 
sporto inventoriumi buvo 
nemokamas.

Aukšto laipsnio pasiekė 
ir lengvoji atletika. 1940 
metų rudenį pravedėm ma
sinius krosus, rugtynes su 
Pabaltijo respublikomis ir 
su Bielorusija.

Mėgiamiausia mūsų spor
to šaka krepšinis dėl 
rikiečių krepšininkų 
žiavimo nenukentėjo, 
rybų valdžia sudarė

riausius sūnus, tūkstančius 
mūsų brolių išveža baudžia
vos darbams į Vokietiją ir 
į fronto priešakines linijas. 
Kiekviena hitlerinės okupa
cijos diena atneša mūsų 
tautai sunkiai užgydomas 
žaizdas. Negali būti nė vie
no žmogaus, nei vieno jau
nuolio, kuris tuo momentu, 
kada sprendžiamas klausi
mas būti ar nebūti lietuvių 
tautai, sfovėtų nuošalyje, 
užsiimtų vien sportu ir kra
tytus! nuo baisios tikrovės.

Mirties pavojus kabo virš 
mūsų tautos. Kilkit į kovą 
prieš hitlerinius grobikus!

Už Lietuvos ateitį, už lie
tuvių tautos laimę — į ko
vą, draugai, sportininkai!

Hugh Byas Rašo 
Apie Japoniją

ame- 
išva-

“Naujienų” Autoritetas—Hitlerio 
Agentas

Per metų metus ir net vėlesniu laiku 
“Naujienos,” “Keleivis” ir panaši spau
da niekino Sovietu Sąjungą, Amerikos

Ikininkę, imdamos “faktus” iš krimi
nalisto ir Hitlerio agento Krebs-Valtin.

Kad Krebs-Vai tin buvo kriminalistas, 
melagis ir Hitlerio agentas, tą daug kar- 

’ darbininkiška spauda ir mūsų dien
raštis nurodė. Bet “Keleivio” ir “Nau
jienų” redaktoriai glėbiais stvarstė jo 
melus prieš Sovietų Sąjungą ir grūdo 
savo skaitytojams.

Dabar Krebs-Valtin yra areštuotas ir 
laikomas Jungtinių Valstijų valdžios ži
nioj. U. S. Board of Immigration Ap
peals paskelbė, kad Krebs-Valtin: “Jau 
per pastaruosius penkis metus buvo ži
nomas, kaipo nacių Vokietijos agentas.” 
Ir per tą visą laiką “Naujienos” spaus
dino Krebso-Vai tino išmislus prieš So
vietų Sąjungą ir darbininkų judėjimą. 
-.-Dar 1934. metais-. Krebs-Valtin jau 
liudijo Hitlerio valdžiai Vokietijoj prieš

Stanley Crawford, unijistas 
CIO narys, dirbąs RCA-Victor 
fabrike, Camden, N. J., tapo 
apdovanotas už puikų pasižy- 

, me j imą darbe. Dovaną nuo 
WPB įteikė prez. Rooseveltas.

visas 
sąlygas krepšinio vystymui
si ir mūsų krepšininkai puL 
kiai apgynė Lietuvos spor
to garbę rungtynėse su Pa
baltijo respublikom. Reikia 
pastebėti, kad niekad dar 
mūsų santykiai su Pabalti
jo respublikų sportininkais 
nebuvo tokie draugiški ir 
nuoširdūs, kaip tarybiniais 
metais.

Tarybų valdžia asignavo 
fizkultūros ir sporto reika
lams 4-ris milijonus rublių.

Klastingai įsiverždami į 
mūsų karštą, hitlerininkai 
nutraukė mūsų sportinį gy
venimą. Okupantai stengia
si paversti Lietuvos sporti
ninkus savo batlaižiais, jie 
stengiasi išnaudoti jų jėgą 
ir miklumą lietuvių tautai 
pavergti ir supančioti. Mes 
puikiai atsimename, su ko
kiu paniekinimu ir pasity
čiojimu žiūrėjo į Lietuvos 
sportininkus Klaipėdos vo
kiečių sportininkai: jie boi
kotavo Klaipėdos lietuvius, 
nepalaikė su jais jokių spor
tinių santykių. Manau, kad 
neužmiršot jūs ir tos šmeiž
to kampanijos, prasidėju
sios hitlerinėj spaudoj, ka
da mūsų krepšininkai gar
bingai išsikovojo Europos 
krepšinio meisterio vardą. 
Neišdilo iš lietuvių sporti
ninkų atminties paslaptin
gos dviejų, mūsų sakalų-la- 
kūnų Dariaus ir Girėno — 
mirties aplinkybės prie Sol
dino. Visi mes tada šnekė
jom, kad tai hitlerininkų 
darbas, kurie pavydėjo lie
tuviams Atlanto nugalėtojų 
garbės ir pašovė mūsų did
vyrių lakūnų lėktuvą. Tuo 
ir dabar niekas neabejoja.

Lietuvos sportininkai ir 
sportininkės! jDabar Hitle
ris žudo mūsų tautos ge-

pulkais užpuolė Diet’o (sei-! 
mo) rūmus ir kitas viešas 
vietas Tokio mieste, susek
dami ir užmušdami, kiek tik 
galėjo surasti, Japonijos 
aukštų valdžios valdininkų. 
Byla prieš juos įrodė, kad 
jų tikslas buvo priversti ei-' draugystės Japonijoj, ku- 
vilių valdžią atsistatydinti 1 rios stūmė valdžią į milita- 
ir įvesti militarinę kontrolę rinius užkariavimus ir apie 
visoj šalyj. Nepasitenkini
mas kapitalistine kontrole 
šalies ir noras “apvalyti” 
šalies politiką buvo prieža
stis tokio pasielgimo. Bet 
jie tikrai norėjo visiškai 
prašalinti net likučius re- 
prezentatinės valdžios ir 
pavesti ekonominę ir poli
tišką kontrolę militarizmui ganizavimo klaidų, jis gal 
ir turėti visą-galingą impe- per greitai sudėjo kartu at- 

I ratorių, kuris faktinai būtų . skirus straipsnius. Bet ji 
jų įrankis. <’ ’

Byas paaiškino, kad jie tos patriotinės 
nesekė Vokietiją, bet grįžo world, 
prie feodališkos Japonijos, Japonijos 
kada imperatorius buvo tik vadus, tikrai atnešė karą į 
figūra militarinės kontro- i Tolimus Rytus. FLIS.

lės. Kalbėdamas apie bylas 
jaunų karininkų, p. Byas į-

vyresniuosius ir privedė 
valdžią arčiau prie karo.

P. Byasui buvo gana sun
ku aprašyti patriotinės

šių draugysčių atsiradimą 
ir pranykimą. Bet iš' viso 
to pasirodo figūra patriar- 
ko Toj amo, savo pasekėjų 
pripažinto kaipo žymaus 
patrioto, kuris turėjo dide
lę įtaką valdžioj, bet visada 
laikėsi nuošaliai.

P. Byas knyga turi suor-

siūlo geriausią aprašymą 
“under-

” kuri, užmušdama 
liberališkiausius

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

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

(Šių dienų knygos; recen
zija Stephen Pearce).

Hugh Byas, kuris pralei
do 23 metus Japonijoj kai
po Amerikos laikraštinin
kas, savo neseniai išleisto
je knygoje, “Government 
by Assassination,” įrodo, 
kad jis visapusiškai pažįsta 
tą šalį.

Geresnėse dienose Hugh 
Byas rašė apie japonų žmo
nes — apie jų darbštumą, 
jų lojalumą savo šeimom, jų 
artistiškumą. Bet dabartinė 
knyga apibūdina šių dienų 
gyvenimą Japonijoje, ypa
tingai plėšikus ir naciona
listus, kurie veikia užkuli
syje ir stumia Japoniją į 
jos dabartinį kursą.

Amerikiečiai labai mažai 
žino,kokiais keliais Japonija 
per paskutinius 12 metų 
buvo įstumta karau tam ti
krų vidujinių jėgų. Ameri
kiečiams gal teko matyti, 
davinius Japonijos milita- 

rizmo, bet jie ligi šiol neži
nojo, kokios grupės žmonių 
ir įstaigų tai nustatė. H. 
Byas knyga yra labai įdomi 
todėl, kad ji aprašo istoriją 
3 įtakingų grupių — gali
ma sakyti japonų “under
world.” Jos yra jauni ka
rininkai armijoj, taip vadi- skirtingų rūšių; priguli nuo 
narnos patriotinės draugys-■ vietos ir nuo parazitų rū- 
tės ir žulikai, kurie atlieka 
draugysčių biaurius dar- niai tai ne bakterijos, 
bus.

Sukilimas jaunų karinin
kų prieš jų vyresnius įvyko 
1936 m., kada jie su savo Į tiseptikų.

DEDERVINĖ ANT VEIDO
Gerb. gydytojau, jūsų 

draugiški atsakymai mūsų 
dienrašty j “Laisvėj” dau
gumui teikia pagalbos. Gal 
ir man duosite atsakymą.

Aš esu moteris, 35 metų 
amžiaus, 5 pėdų 6 colių 
ūgio, sveriu 140 svarų. Ne
rūkau ir jokių svaiginančių 
gėrimų negeriu. Bet va at
sirado man ant veido ma
žas papaukšliukas. Iš mažo 
pasidarė didelis plėmas, 
raudonas, ir labai niežti.

Buvau pas gydytoją, tai. 
davė tokios mosties tept. 
Ir sakė, kad yra vandeninė 
dedervine. Bet jau septyni 
mėnesiai, kaip atsirado, o 
niekiek negeriau. Iš kalno 
tariu širdingai dėkui.

Atsakymas.
Tai Jums, Drauge, vei

kiausia taip ir yra, kaip a- 
nas gydytojas sakė — de
dervinė. Kad neina geryn, 
tai tik da labiau patvirtina 
diagnozą. Dedervinės vi
suomet yra pusėtinai atspa
rios ir nesiduoda taip leng
vai gydyti.

Dedervinių yra keletas

an- 
tik

va

arba lyg ir grybeliais (fun
gi). Grybeliai, jei jau kur 
įsikabino, įsigalėjo, tai iš- 
krapštyt jų nelengva. Ne
labai ko boja. Lengvesni 
tiseptikai pelėsiams tai 
juokai.

Dedervinė moksliškai
dinama bendru vardu der- 
mophytosis. Yra pelėsių, 
ką tik paviršium odos sklei
džiasi. Tokie lengviau pa
siekt ii’ išganabyt. Bet yra 
tokių nevydonų, kurie gi
liai įsigali į odos sluogsnius 
ir net sueina po oda. Čia 
tai jau kova sunki. Smar
kūs antiseptikai ir gryba- 
mušiai (fungicide) netik 
kad naikina pačius grybe- 

bet dar labiau erzina 
ypač švelnią odą, kaip 
veido. Tokioj vietoj 

pačių

šies. Parazitai dedervini

tomis lengviau apsidirbti, 
nes jo opesnės ir greičiau 
nyksta nuo smarkesnių an-

liūs, 
odą, 
kad 
stačiai 
smarkiųjų naikintuvų var
toti.

Gaukite dvejokios mos
ties: Ammoniated mercury 
10 per cent ointment ir 
Whitfields ointment. Tep
liokite pirmąja mosčia — ji 
odai lengvelesnė. Jeigu po 
poros savaičių dėmė neina 
menkyn, pradėkite antrąją, 
stipresnę most j. Kai oda 
parausta ir pabrinksta, jo
kios mosties nevartokite 
porą dienų, o paskui ir vėl, 
kol galų gale pergalėsite 
parazitus.

Neseniai Kansas City Įvyko North American Aviation kompanijos darbininkų 
balsavimas klausimu, prie kurios jie unijos nor prisidėti: prie United Auto 
Workers (CIO) unijos ar prie International Association of Machinists (ADF) 
unijos. Milžiniška balsų dauguma pasisakė už CIO. Nuotraukoje matome bal
savimo pasekmių skaitymą.
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1- Star of "Junior Miss” Can’t Do
r Enough to I )estroy Axis

The Lowdown on Pat Peardon:
By Nat Low

T ran into Patricia Peardon for 
the first time some weeks ago at 
the Radio City Music Hall during 
the China War Relief benefit show. 
And I mean ran.

I was hurrying through the en
trance when I almost knocked her 
off the feet. She was standing in 
the lobby dressed in a gorgeous 
gown with a red and blue shawl 
over her blonde hair.

When we had disent angekl she 
said with a smile. “Program, 
please? Proceeds to China War Re
lief ”

I stood there for some moments, 
just looking.

After ą while she repeated. “Pro
gram? Only one dollar for the he
roic Chinese people ” and again 
she smiled.

Finally I became conscious of the 
fact that I had been staring at her 
so I handed over a dollar and re
luctantly went off to my seat.

The next time we met her we 
were on an assignment to interview 
the star of “Junior Miss,” one of 
the best comedy hits on Broadway.

Pat Peardon is an anti-fascist. 
Just that. She hates the guts of 
fascism and all its manifestations. 
She hates anti-Semitism too.

“When I was younger I used to 
spend my summers at Martha’s 
Vineyard where I met a lot of Har
vard and Yale students. They were 
the worst bunch I ever saw’. .. They 
reeked of anti-Semitism and I 
couldn’t understand that at all. . . .”

The coffee she had in front of her 
was getting cold by this time so 
she remained quiet for a few mo
ments while I spoke.

As we spoke of the war, the So
viet Union, Ludmila Pavlichenko 
and others she looked at U.S in
tently, her blue eyes serious and 
thoughtful.

Then we asked her to tell us of 
her activities.... And there are 
many of them. Pat Peardon is

working hard, in her own way, to 
jwin the war. A few weeks ago she 
was in a youth delegation which 
visited the White House asking for 

■ the opening of the second front.
She is on the executive hoard of 

the Youth Division of the War Re
lief and is the head of the .'.peak
er’s bureau of the same organiza
tion.... “I make about two speech- 
es a week to all kinds of organi
zations. ... And I get wonderful res
ponses. ...”

She is an air raid warden in her 
neighborhood—on 22nd Street—sells 
war bonds at parties, meetings etc., 
collects money for Chinese War Re
lief, works as a hostess every Sun
day at the Stage Door Canteen, rai
ses funds for the Navy War Relief 
and belongs to two trade unions, 
the Actors Equity and the Ame
rican Federation of Radio Artists.

Quite a program for one person, 
isn’t it?

Our interview wasn’t getting 
along too well. We forgot our lines 
and all the prepared questions we 

, were going to ask her, and instead 
discovered that we were staring at 
her—in a manner which was unbe
coming a reporter.

The coffee had become cold by 
now and she said, “I have to do 

‘some shopping for galoshes, will you 
come with me?”

So off we traipsed to Macy’s, 
through the mobbed halls, up to the 

'fifth floor, where the galoshes were 
on sale.

Pat finally selected a pair, but 
turned up her nose with a “My, 
how horrid looking. . . .’’And indeed 
they were horrid looking.

Walking to the Lyceum Theatre 
where “Junior Miss” has been run
ning for some 14 months we con
tinued our interview’ and learned 
that she is only 18 V2 years old 
(“People still think I am a child.”), 
has been a radio star for nine years 
on March of Time and Cavalcade 
of America.. . .

“One of my favorite roles was 
the one in which I played Stalin’s

[daughter.... That was thrilling..., 
j “I also played alongside Katherine 
■Hepburn in “Jane Eyre:” The show 
! toured the country. . . . But my 
1 break on Broadway came with 
1‘Junior Miss’, and now I hope to 
I be hero for some lime....”

We walked briskly along Broad- 
' way for Pat Peardon had to catch 
Į the Saturday afternoon matinee 
[during which time she told us her 
! credo.

“I want to see, a work! without 
fascism,” she said with her face 

I serious and grim. “That’s why I 
i am as active as I am. . . . And 
I that’s why I want to see that 
second front opened, for I know 

i that that would end the war in a 
much shorter time.”

Wo stood at the stage entrance 
j of the theatre for a few moments 
and she told us how much she had 

j enjoyed reading Earl Browder’s 
'book, “Victory and After”.... “I 
1 read that because I want to better 
į understand all that is happening 
...I wish millions of other people 

i would read it loo.”
j It. was 2:15 and she had to hurry 
in to get ready for the show. We 

[left her to get a ticket for that 
■ performance and sat through the 
play laughing from Logining to 
end . . . The play is one of the best 
comedies running, an innocuous 
pleasant story of the adventures of 

[a precious 13-year-old whom Pat 
[portrays splendidly . . .

With the theatre emptying at the 
I end we went backstage to say good- 
I bye and tell her how much we cn- 
1 joyed the show ... Thon we watch- 
j ed her disappear into the dressing 
room at the top of a high cat
walk . . .

Oh, yes, wo forgot to add that 
she is married to one Peter Kali- 
scher, who must be a helluva nice

I guy, for, among other things, he 
I lead her onto the road of progress- 
i iveism . . .At present he is a private 
fin the Army. And that’s Pat Pear- 
[don, a fighting Irish lassie, and 
i beautiful too—no kidding.

The Bill of Rights This last Tuesday, December 15th, 
marked the 151st anniversary of 
one of America’s most prized posses
sions—

By OAKLEY JOHNSON
The Constitutional Convention 

adopted the United States Constitu
tion by a vote of 46 to 23 on Sept. 
15, 1787, and the 13 states slowly 
ratified it. But something new had 
to be added to satisfy the people.

This was the “Bill of Rights,” 
consisting of 10 amendments in
troduced on March 4, 1789, in the 
first session of the first Congress 
and ratified by the required num
ber of states by Dec. 15, 1791.

Great as the American Constitu
tion undoubtedly is, the Bill of 
Rights—including the woman suff
rage and anti-slavery amendments 
added in later years—is greater.

Main objection to the Constitu
tion as originally drawn up and 
submitted was the lack of a bill of 
rights.

“I do not like,” said Thomas Jeff
erson, in a letter to James Madi
son about the new Constitution 
while public discussion of it was 
going on, “. . . the omission of a bill 
of rights, providing clearly and 
wlthoud the aid of sophisms for free
dom of religion, freedom of the 
press, protection against standing 
armies, restriction against monopo
lies, the eternal and unremitting 
force of the habeas corpus laws, 
and trials by jury. (...”)

Most of the first 10 amendments 
arc foreshadowed in this brief pa
ragraph.

“A bill of rights is what the peo
ple are entitled to against every 
government on earth, general or 
particular; and what no just gov
ernment should refuse. ...” Jeffer
son said, heatedly, in another letter 
to Madison, and he said the same 
in letters to George Washington 
and to various other leading men.

And the people, newly freed from 
English kingly tyranny, were pas
sionately determined to have a bill 
of rights. Their spokesmen were 
particularly vigorous in Virginia, 
Massachusetts, and New York.

Edmund Randolph of Virginia, 
writing to the speaker of the Vir
ginia house, declared in favor of 
amendments “while wę have the 
Constitution in our power. . . .”

Elbridge Gerry of Massachusetts 
declared in a mesage to the Massa
chusetts legislature that the "liber
ties of America were not secured 
by the system (provided by the 
Constitution)....” He thought, how
ever, that adoption of amendments 
might provide for "exigencies of 
government, and preservation of li
berty.”

Hundreds of such expressions are 
preserved in the letters and other 
documents of the time. The people 
of the 13 states had come to Ame
rica in the first place to escape rc- 

• ligious or political persecution, and 
from 1620 to 1791 their political 
existence had been one long fight 
for freedom, culminating in the 
American Revolutionary War which 
they had just won eight years be
fore. They had no intention of 
giving up, or running a chance of 
losing, their hard-won liberties.

Besides, they had the tradition 
of the Magna Carta of Old Eng

land, won from King John in 1215. 
No, they wanted a Bill of Rights 
in their Constitution, and they 
were on the verge of rejecting the 
Constitution if they didn’t get it.

James Wilson, o Federalist, tried 
a tricky argument against the Bill 

[of Rights demand: “A bill of rights 
annexed to a constitution,” he said, 
"is an enumeration of the powers 

I reserved. If we attempt an enu- 
' meration, everything that is not 
enumerated is presumed to be giv- 

j en.”
But this just gave the people a 

new idea, and it was embodied in 
; the 9th Amendment:

“The enumeration in the Consti-

to ratify the Constitution, in 1790. 
By this time the Bill of Rights —- 
though not ratified by all the 
states until the following year — 
was already thought of as a part 
of the Constitution.

That is why at this time a dinner 
was held in Philadelphia to celeb
rate the adoption of the Constitu
tion, and here are some of the 
toasts that were drunk: “The 
PEOPLE of the United States”; 
"May America diffuse over Europe 
a greater portion of political light 
than she has borrowed from her”; 
and “Peace and free governments 
to all the nations of the world.”

The People’s War against Hitler

THOMAS JEFFERSON
tution, of certain rights,” that ar
ticle reads, “shall not be considered 
to deny or discharge others retained 
by the people.”

George Washington swung many 
doubtful people over to support of 
the Constitution by pointing to Ar
ticle V, which provided for amend
ments. “I am fully persuaded .. . 
that it (the Constitution) or disun
ion, is before us,” he said. "If the 
first is our choice, when the de
fects of it are experienced, a con
stitutional door is open for amend
ments and may be adopted in a 
peaceable manner without tumult 
or disorder.”

But even with Washington’s pow
erful influence, the Constitution 
was not ratified by all the states 
until 1790, three years after it had 
been submitted, and one year after 
the Bill of Rights amendments were 
submitted.

Rhode Island was the last state

fascism is a new effort to make 
those toasts come true. . . .

It is notable that the "Personal 
Liberty” laws adopted by many 
states in the 1840’s were, according 
to the Dictionary of American His
tory, Vol. IV, “considered by slave
owners as a gross infringement” of 
their property rights. South Caroli
na in 1860 named 13 states whose 
laws, it said, "nullify or render 
useless” attempt to enforce federal 
guarantees to slave-holding states.

Finally, the American people, 
who fought like tigers to get the 
first 10 Articles of the Bill of 
Rights, also fought the Civil War 
to add the 13th, 14th and 15th Am
endments, guaranteeing freedom, 
citizenship and equal rights to Ne
gro Americans.

And then, in 1919, right after the 
First World War, the people added 
the Equal Suffrage Amendment to 
this growing Magna Carta. Its ra-
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Women Against the Axis Are
1 Number One Job
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Fighting against slavery, 
at the same time equality
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that welder 
woman’s face
(he nearby
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prepare for

The Flying Freight Trains

Redskins Cuff Bears

of theghost

touch-

made by

139 O’Rourke then replaced Luckman
1 for seven minutes. During O’Rour-

Worcester, Mass 1

in.

By The Trio
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now in 
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own. I 
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43 by 
three

The girl 
the torch 
a welder’s

very 
at 

time 
next

I found ■ 
so worried 
was in the 
afraid they’d

rifling 
Moore

I can say is that we all 
Mr. V will continue to 

give us all of the latest 
gossip, 

very

Everybody’s making fun of the 
suit I wear on the program. But 

ain’t ashamed of it-—the spots on 
are genuine coffee stains!

noticed the strength 
section as of late?

to be very strong in

I hoar Washington is so crowd
ed that as soon as one rumor 
starts to fly two others move

Women cab drivers will make 
out pretty good. They’ll probably 
knock down about forty a week. 
People or dollars.

who says she’s carrying 
for someone, is probably 
helper.

• Duke Ellington and his Orchestra will make their Carnegie Hall 
debut on Saturday evening, Jan. 23, at 8:45 P. M„ in a concert that will 
present a cross-section of outstanding Ellington music plus excerpts from 
the composer’s new, unproduced opera, "Boola.” Proceeds of the concert 
will go to Russian War Relief.

“Umme see the Union label on your beard or I won’t believe 
in you any more.

game.
course,
Wilbur

yards away in
a few minutes 

had picked up a

I’m not worried about the sal
ary freeze.. I’m waiting till spring 
when the Morgan thaw starts.

and a comedy. The prepa- 
are well under way and the 
date is set for the first 
in January. There will be 

the chorus,
group, the women’s 
young people’s group, 
promises to be hilar- 
this equals to a 

gas-rationed-Sunday

Washington 
the 
of 
to 

44

out why the Japs were 
about where our fleet

1 Pacific. They were 
get to the bottom of 
did.

And, to give it 
the Bears out- 
in the air,

again after a 
absence, and very much 
have been accused of 

V, but I assure my ho- 
a ecu.sens

1 Have you 
of the tenor 
They seem

[their volume. What’s new?
The Aido Chorus is planning a 

concert 
rations 
present 
Sunday
many special besides 
the men’s 
group, and 
The comedy 
ious and all 
enjoyable,
the Endicott Street Hall. The 
will be announced within the 
week.

See you at next rehearsal,

fumbled but the official waved his 
hand signifying it was 
down.

Both extra points were 
Materson.

feet at rushing and de- i 5 and then to the 1 and over. He 
only on Sammy Baugh’s 
support against the mass-

Farkus started it 
bulling to (he 34. 
and then Baugh, his receivers all 
covered, ran
bucked lhe line and was stopped. 
But he climbed up and over the 
backs of the tangled mass to the 
20. The next play he made

for 5. Farkus

— Wide World Photos
LOS ANGELES.—After two and one-half years of service in 

Britain, the Douglas A-20 has been found to fulfill 14 different uses. 
These include night-fighting, intercepting, pursuit, observation and 
laying smoke screens. In this photo Cassie Nell Wilson (left) and 
Phyllis M. Clark work on Douglas A-20 noses. Help pay for these 
potent fighting machines—sign up 10% of your pay for War Bonds 
no later than New Year’s Dav. y. .S'. Treasure Department

By Ed. Sidney
Washington Redskins ccr- 

clamped down on those big 
from Chicago with a

The 
tainly 
bad Bears 
14-6 victory last Monday at Grif
fith Stadium.

Strangely enough, the Redskins 
did it the hard way, spotting the 

1 burly Westerners a touchdown and 
[then storming back twice them- 
I selves to win going away.

A look at the statistics shows 
that each team had 10 first downs, 

j but that the Skins supposedly dead 
jon their 
1 pending 
arm for 
ivc Bears’ line, outrushed the Bears, 
101 yards to 69. 
the right touch, 
gunned the Skins 
yards to 65.

Fifty of those 
yards sowed up 

Baugh did it, 
a desperate pass 
in the end zone, 
the second quarter, 
after the 
Skin fumble to go 49 yards for a 
touchdown.

The scoring was done by Leo 
Arton when Dick Todd fumbled at 
the midfield strip.

Baugh then passed again to put 
the Skins where they were headed 
for two years.

Andy Farkus led the second half 
smash that laid the 
Bears in the dirt.

aerial ike’s operation from the “T” lhe 
Bears looked like themselves again.

But the onslought of the Red
skins ' was too much. Even 
O’Rourke running the club,
Bears were belted dizzy and there 
died their last chance to get in the 
full game.

Sammy Baugh played 60 minutes, 
threw 13 passes and completed 5 

[ for 55 yards wound up his season 
I in a burst of glory.

Here I am back 
very long

I rested. I 
being Mr. 
norable accusers that I am 
pietely innocent of such fine 
All 
that 
and 
and 
some very interesting and worth
while t hings so far.... Keep it up! 
ECHOES:

WE now have a new member in 
the bass section who camo 
his brother’s place (who is 
the army), but it looks as 
he has made a place of his 
am sure that you will agree 
say that A. P. will be a great bass

I some day.
R. B. has now completed her 

'training for a hair-dresser, f and we 
' know that she will always succeed 
I in that line and do her best work 
■ there. I wish to quote here, if I 
j may. "When are you going to hang 
(up your shingle, Rita?”

O. D. can’t find the time to come 
' to our advance first—aid class, and 
I that can only mean one thing. Who 
lis ho ONA?

com- 
work.
hope 

write 
news 

He has done and said 
interest ing

tification was a victory for women, 
and for the laboi’ and progressive 
forces which had supported their 
demand during three-quarters of a 
century of struggle for the ballot.

Now President Roosevelt’s Four 
Freedoms is an anti-Hitler battle 
cry, and the Atlantic Charter, with 
its promise of self-determination to 
the oppressed colonial nations, is a 
United Nations Bill of Rights that 
the world is fighting for.

. aMEMMw.

A Crown of 
War Stamps

— Wide World Photon

New Orleans, La.—When Tu
lane University held its home- 
coming football game recently, it 
was true to war style. Every- 

, thing featured War Stamps, with 
even the home-coming queen, 
pretty Miss Dorothy Ecuyer, 
wearing a crown made of $45 in 
War Stamps, as shown here. In
stead of chrysanthemums, War 
Stamp corsages were worn by the 
queen and her court and football 
fans were able to buy them too. 
About 1,000 corsages were made 
up by the students for sale at the 
game, at no profit; each $1 or $5 
corsage had that much in stamps.

I n (J. S. Treasury Department

Lift the helmet on 
in the shop. That’s a 
underneath. * Pass to 
lathe. There’s a woman 
it. American womanhood’s on the
march into industry today, and 
most of those who haven’t taken 
their place on lhe work bench yet 
are preparing to do so.

There were already 14,000,000 at 
work in the nation’s workshops be
fore the grim business of destroying 
fascism called the country’s moth
ers, wives and sisters to pick up 
the tasks the soldiers left behind. 
A million now women workers have 
since added their strength to Ame
rica’s production. Another six mil
lion are expected to join them with
in the next months.

They’re not unique— these grand
mother’s mothers and jitterbugs— 
who’ve decided they’ve a much big
ger job to do than 
fires burning.

They symbolize womanhood 
which, in virtually all countries of 
the world, faced by the greatest res
ponsibilities in history, have risen 
to meet those responsibilities.

Not all of them fight only 
machines. In the Soviet Union, 
sharp crack of a rifle breaks 
brooding silence of a Nazi-occupied 
Soviet village. The bullet that tears 
through the body of a German plun
derer is fired by a woman sniper, 
one of thousands who today fight 
as integral part of a mighty peoples 
army.

In the conquered countries, wo
men who have dedicated their lives 
to fight against slavery, join with 
their menfolk in sabotage, in the 
underground work that keeps alive 
the spirit of liberation.

If today women have been able to 
do this, it is not only because of

the great issue, the cause 
tional independence, which 
them< all.

Every earlier fight for 
made its contribution to the
rity which today makes it possible 
for womankind 1o meet its greatest 
test.

America’s powerful movement for 
equal rights was Lorn in the heat 
of the Civil War, as women, throw
ing their hearts into the drive for 
slavery’s abolition, found their ef
forts circumscribed by their 
limited liberties.

Spain’s war against fascist 
ders destroyed centuries of 
wardness among women and
birth to a liberation movement 
which produced a Pasionaria and 
a drive for emancipation which was 
only interrupted by Franco’s com- 
ming to power. It can never be de
stroyed.

In China’s war against the would- 
be destroyers of her national 
pendencc, women who had 
held inferior for generations 
under the leadership of 
Chiang Kai-shek.

In America and throughout the 
United Nations, long-time barriers 
in industry slip from place under 
the powerful pressure of war’s needs. 
The principle of equal pay for equal 
work, a goal for more than a hun
dred years, becomes official govern
ment policy in the United States as 
the fight against the Axis unfolds. 
In Britain, women 
equalities alongside their menfolk 
as together they 
triumph.

Today, 
war, all 

j together, 
they win 
for themselves.

The “Laisve” English Section Editorial Staff greet readers of the 
English Sections on this Holiday season, and wish them a Merry Christmas. 
Together with you we express the hope that by the time next Christmas 
comes around that the enemies of mankind and civilization will have been 
defeated and j>eaee on earth and good will toward all men shall once 
more prevail.

NOTE: Due to the Christmas holiday, there will be no issue of the 
English Section next week.

EDITORIAL STAFF.
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Musical 
Notes

• "Soviet Songs from Soviet Films,” an album of four 10-inch re
cords comprising music from Russian motion pictures shown in this 
country, has just been released by Stinson Trading Co. Selections con- 
tained in this new album are from the pictures “Girl from Leningrad”, 
"One Day in Soviet Russia,” "Red Tanks,” “Alexander Nevsky,” "Tanya,” 
and "Volga-Volga.” The composers represented range from Sergei Pro
kofiev, who did the entire "Nevsky” score, to the Pokrass brothers, 
Dmitri and Daniel, popular Russian songwriting team. Zoya Fyodorova, 
the "Girl from Leningrad,” and Lubov Orlova do some of the singing. 
Altho these recordings are not as clear-toned as ones made first hand, 
the material is bright and spirited and the result is attractive.

• Musette Publishers will publish the score of the musical
"Doodle Dandy of the USA” by Elie Siegmeister. The published folio 
from the patriotic fantasy include, "Doodle Dandy’s back in Town," 
"Don’t Let the Black Clouds Gather,” and many others.

• Kenneth Gordon, a brilliant 12-year-old Brooklyn boy is crazy 
about baseball, will be violin soloist with the NBC Symphony Orchestra 
when Leopold Stokowski presents a special Children’s Concert Wednesday, 
December 23rd, 1:30 to 2:00 P. M. The concert is well-named. An au
dience of some 1,200 New York children and others throughout the 
country will be treated to a varied program highlighted by compositions 
created by other children without the help of adults. Kenneth Gordon, 
whose favorite composer is Bach, is an humble, middle-class boy, son of 
Frank Irving Gordon, a dress salesman. He has been taking violin lessons 
since he was 6, but “doesn’t practice so much” and is more enthusiastic 
about baseball and his three-months-old brother.

• Johnny Doughboy, somewhere in England or Africa, is getting the 
best of NBC’s programs. They are getting the real stuff -from Tosca
nini and Stokowski to the sizzling refrains served up hot on the Chamber 
Music Society of Lower Basin Street. More than 30 news broadcasts 
and over a dozen* sports features are. short-waved to the Service men.

I
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Bostono ir Apylinkes Žinios
Chicagiečiui Bostone 

Nepavyko
Gruodžio 6 d., So. Bostone 

kalbėjo drg. F. Abekas iš Chi
cagos. Prakalbų rengimo ko
mitetas dėjo visas pastangas, 
kad šiose prakalbose sukvie
tus skaitlingą publiką. Komi
tetas atlaikė net tris mitingus, 
kaip geriau būtų galima su
kviesti publiką, bet pastangos 
nedavė pageidaujamų pasek
mių.

Priežasčių dėl mažai atsi
lankiusios publikos buvo dvi: 
“Laisvės” meškiškas patarna
vimas ir maršruto tvarkytojos. 
Mes buvome nusitarę, prieš 
prakalbas tą savaitę patalpin
ti dvi korespondencijas “Lais
vėj,” vieną pradžioj savaitės, 
o antrą pabaidoj. Pirmoji tilpo 
tvarkoj, o antra, ant kurios 
net buvo pažymėta, kad tilptų 
penktadienį, tilpo šeštadienį. 
Gi, šeštadienio “Laisvė” Bosto
ną pasiekia tik pirmadienį, 
reiškia, po prakalbų. Tai kam 
tokius raštus ir talpinti, ku
rie neneša jokios naudos? O 
kad ir patalpino, tai, rodosi, it 
ant juoko, šmotais išmėtyta 
po laikraštį, kad net sunku ir 
susijieškoti. Antgalviai tokių 
raštų, kurie šaukia mases į 
mitingus, turi mestis skaityto
jams į akis, vos paėmus laik
raštį į rankas. Plakatai turi 
būt taip spausdinami, kokioj 
dvasioj kolonijų draugai para
šo, o ne “skarbavi.” Kita bai
siausia bėda, tai su maršrutų 
tvarkytojais. Jeigu tvarkytojas 
nuskyrė katram miestui, die
ną ir laiką, tai ir baigta. Reiš
kia, tą patį, kaip kad Lietuvoj 
paėmei šliūbą.

Pastarais porą metų So. 
Bostonas žymiai pasikeitė, nu
griovus senus laužus ir jų vie
toj pastačius valdžios projek
tus, lietuviai iškriko po visas 
apylinkes. Vakare sušaukti į 
So. Bostoną lietuvišką publiką 
beveik neįmanoma, nes nuo 
devynių vakare, gatvekariai 
eina ne kas dešimt minučių, 
bet kas valanda-dvi. Tai jei 
esi labai didelis entuzijastas, 
tai stovėk ant kampo porą va
landų iki gausi karą. Nors 
maršruto tvarkytojos prašėme 
pakeisti laiką, kad galėtume 
prakalbas laikyti 3 vai., bet...

Nors publikos buvo mažai, 
vakarą atidarius, Harmonijos 
Grupė vadovaujant drg. Gi- 
čiūtei, sudainavo keletą daine
lių, kurios išėjo labai gerai. 
(Grupę mokina ir vadovauja 
Elena žukauskiūtė, bet ji da
bar randasi ligoninėj.) Labai 
didelė garbė priklauso drg. 
Gičiūtei, kuri pavadavo ser
gančią mokytoją.

Draugas Abekas pasakė la
bai gerą prakalbą. Jis atvaiz
davo šio karo pradžią ir jo ei
gą. Klausovai galėjo pasidary
ti aiškią išvadą, kas yra fa
šistai ir kas remia demokrati
ją. Jis kvietė publiką sekti 
spaudą, saugotis nedraugauti 
su fašistais.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos dėl spaudos, “Laisvės” 
ir “Vilnies.” Aukavo sekan
čiai :

J. Šukys $5. Po $1: J. Bur
ba, B. J. Kubilius, J. Petruš
kevičius, L. Zelsonas, J. žei- 
mis, J. Gedvilą, J. Zulis, Pa
kalnis, J. Naujokaitis, G. Li
kas, P. Traupys, J. Usevičius, 
Kavoliūnienė, J. Matulevičius, 
A. Buivydas, H. Tamošauskie
nė, Dr. Repšys, J. Butkus, A. 
Kupstys, Gičius, J. Musteikis, 
A. Musteikis, Zinckienė, Žino
kis, Alukonis/ K. Koloušius, 
Kubilius, Vaškys, Mrs. Amb- 
rozienė, Mrs. Krasauskienė, 
Mr. ir Mrs. Barčiai, Mrs. Gi- 
č*ei|ę, ! Žukauskas, G. Bražins
kas, J. Gavinavičius, J. Bųze- 
vičius, M. Kafekauskas ir A. 
Dambrauskas.Mi Po ‘$2 :' čuber- 
kis ir A. žvingela.

Cambridge, Mass. drg. P. 
Andreliūnas, surinko ir per 
prakalbas pridavė $7. Aukavo 
šie draugai: $2 P. Andre: 
liūnas. Po $1: M. Andreliū- 
nienė, G. Kvietkus, V. Kvietr

kienė, S. žižienė, M. Krasaus
kienė.

Viso aukų surinkta $62.62. 
Varde LLD 2 kuopos, tariu 
nuoširdžiai ačiū visiems auko
tojams ir rengimo komisijai.

P. S. Padengus rengimo lė
šas, Abekui perdavėme $42;

Jaunutis.
Nuo Redakcijos: Labai atsi

prašome prakalbų rengėjų už 
tą nemalonų įvykį su kores
pondencija. Korespondencijų 
redaktorius buvo parašęs ant 
rankraščio, kad minėta kores
pondencija turi tilpti penkta
dienį. Bet kadangi tos dienos 
dienraštyje vietos buvo labai 
mažai, tai laužytojai pamanė, 
jog nebus per vėlu ją įdėjus į 
šeštadienio laidą. Buvo many
ta, kad šeštadienio laida So. 
Bostoną pasiekia šeštadienį. 
Ateityje žinosime.

kauskienė. Pirmininkavo drg. 
J. Vaičekauskas.,

Aukavo sekamai:
M. Kulbienė $3. Po $2:] M. 

Liuzinięnė ir I. Liužinas. Po 
$1: I. Vezis, Al. Shulskis, A. 
Bagdonas, Joe Strolis, • 
žvirblienė, J. žemaitis, 
Mikolajūnienė, Alice Pagięga- 
lienė, > John Kazlauskas, J. 
Vąičekauskas ir r. Stasiūnas. 
J. K. Navalinskienė 75c. Po 
50c.; K. Stanulįs, S. Jasilięnis, 
P. Mikolajūnas ir I;. Twaryo- 
nas. Po 25c.; J. Morkūnas, M. 
Bekerienė, P. Machukas ir II. 
žukienė. Smulkiomis surinkta 
70 centų. ! •

Dalyvavęs Reporteris.

Haverhill, Mass.
Sveikinimai

Žmonėms

M.

Philadelphia, Pa.

Sovietų Sąjungos 
nuo Haverhill’io

Žmonių
ant blankos:
Benkus
Berželionis

$11.00
11.00

Montello Žinios

įeigas $56,, viso sykiu 
$226. Dabar atėmus iš- 
už svetainę, orkestrą, 
kalakutus ir kitas iš- 
kurių viso susidaro 

tai gryno pelno lieka

raįs gyvenimo faktais atrėmė 
visus melagingus šmeižtus da
romus per tūlus Hitlerio agen
tus. Pabaigoje savo kalbos pa
sakė, kad pasibaigus dabarti
niam kjarui, Lietuvos likimas ir 
žmonių tvarka priklausys nuo 
tų Lietuvos piliečių, kurie šio 
audringo karo metu kovoja už 
išliuosavimą Lietuvos ’ žmonių 
iš po despotiško nacių jungo.

“Laisvės” ir “Vilnies” fon
dams aukų surinkta $28.05. 
Pirmininkavo J. Kukaitis.

Gruodžio 5 d. Liuosybės 
Choras turėjo savo koncertą ir 
šokius Liet. Taut. Namo sve
tainėje.
programą, 
po vadovybe Geo. Steponavi
čiaus padainavo keletą gražių 
dainų.

Paskui dvi solistės, Antone- 
tė Steponavičienė ir Merkeliū- 
tė padainavo po keletą daine
lių. Jųjų dainavimai publikai 
patiko. Po tam duetas, A. Ste
ponavičienė ir M. Petrauskie
nė gražiai dainavo visiems su
prantamas lietuviškas daine
les.

Pradedant muzikos
Liuosybės Choras,

McKees Rocks, Pa
Sveikinimai Sovietų Sąjun

gos žmonėms ir auka medika- 
lei pagelbai. Aukavo 
J. Miliauskas 
J. Vaišnis 
V. Šerbinienė 
H. Elince 
Ign. Kazlauskas 
Jonas Purtikas 
Fr. Imbras 
M. Paulauskas 
A. Valeika 
Niek Bohonos 
St. Orda 
Wm. Kisielius

Izid. Balsius
Dr. L. Kabakeris 
Jos. Mažeika 
J. Kvederas
Petronėlė Paulauskienė

$5.00
5.00
1.00
2.00
2.00
6.00 8
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Viso surinkta ........... $47.00

J. Miliauskas.

Bulgarijoj nusmerkta dar 
asmenys mirt už sabota

žą prieš fašistus.

Chinija šaukia talkinin
kus atakuot japonus Bur- 
moje.

“Laisvės” korespondentas, 
mano supratimu, įžeidė publi
ką, aprašydamas apie A. 
Smetoną, štai jo žodžiai: “A. 
Smetona ir smetonlaižiai.” Tas 
netiesa, tos publikos negalima 
vadinti smetonlaižiais.

Philadelphijos publika ir 
abelnai publika nori matyti ir 
išgirsti žmogų, apie kurį tiek 
daug yra kalbėta ir kuris taip 
buvo garsintas per radiją ir 
kitais būdais.

Bet Smetona daugiau neva
žiuos Philadelphijon, nes jis 
čia nieko nepešė* Philadelphi- 
jos lietuviai paaukavo Raudo
najam Kryžiui $539 su cen
tais ir raštiškai pasižadėjo 
pirkti karo bonų už $17>000. 
O Smetonai davė tiktai: vieną 
šimtą su keliais doleriais ant 
kelionės. Matote, publika jam 
nepritarė daug.

Smetona atėjo į svetainę su 
didele armija policijos ir po-1 
licmonai jį sergėjo prie stei- 
džiaus visą laiką. O vėliau per 
vakarienę prie jo stalo policis-1 
tai stovėjo visą laiką. Man bu
vo labai nuostabu žiūrint į po- 
licmonus.

J. S. Rainys.

10.00

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00 
2.00 
2.00

Surinkta 
Stanislovas 
Alexander 
Augustas ir Marė

Kazlauskai 
Walter ir Antosė 

1 Račkauskai 
Juozas Jarelionis 
Vincas Kancevičius 
Albinas P. Dambrauskas 
Juozas Masevičius 
Stasys Už d avinis 
Antanas J. Navickas 
Bronius Gumauskas 
Walter Simanavičius 
J. Kibildis (iš Bradford)
M. Meškinis (išBradford) 1.00 
Jonas Kvadaravičius (iš

Bradford)
D. Bankus (iš Bradford) 
J. Bankus (iš Bradford) 
Bronius Baublys 
Justinas Pretcus 
Jonas Saulėnas 
Wm. J. Paulikonb 
Jonas Rutkauskas 
Adolf Večkys 
Vladas Rasiulis 
James Aidukonis 
Jonas J. Glaveckas 
Stasys Acas 
Waclas Pūtis 
James Kaminskas 
Maika Alkunas 
Antanas Subačius 
Antanas Jurkevičius > 
Elzbieta Radzevičienė 
Petras Paulauskas 
Marcelė Matonienė

Viso sveikinimų 
$100.

Visiems aukavusiems 
ačiū.

Aukas surinko ir pasiuntė 
ten, kur buvo skirtos A. J. Na
vickas.

ir

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 

aukų

Gražiai Pasidarbuota
Lapkričio 21 d. Lietuvių 

Tautiško Namo svetainėje įvy
ko šokiai ir laimėjimas penkių 
gyvų kalakutų (turkeys). Tai 
buvo LLD 6-tos kuopos sureng
tas vakaras, kurio pusė pelno 
paskirta karo reikalams. Ka
dangi laimėjimo tikietų kny
gutės buvo iš anksto pardavi
nėjamos, tokiu būdu kuopa pa
darė nemažai pelno.

Viso knygučių parduota aš- 
tuonias dešimts penkios, kiek
viena po $2. Viso pasidaro 
$170. Paskui pridėjus minėto 
vakaro 
padaro 
laidas 
spaudą, 
laidas, 
$100,
$126. Tokiu būdu $63 eina ka
ro reikalams sekančiai: $50 
paskirta ’ Rusijos karinei pagel
bai; $10 Raudonajam Kryžiui 
ir $3 nupirkimui vilnų svede- 
riams mėgsti.

Kadangi beveik visas uždar
bis ateina nuo parduotų tikie
tų, tai yra reikalinga paminė
ti tie nariai, kurie pardavinė
jo tikietų knygutes. Parduota 
sekančiai: J. Kukaitis pardavė 
25 .knygutes, Geo. Shimaitis— 
9 knygutes, J. Stigienė, P. Sin
kevičienė ir K. Beniulis po 5 
knygutes; J. Kaminskas, P. 
Klimas, A. Klimiene, J. 
deikienė, M. Gutauskienė 
knygutes; P. Baronas, I. 
dienienė, M. Pocienė, W. 
kevichius, 
verauskas, 
Baronas 
Saukienė,
K. Valangevičienė, Geo. Stepo- 
nauskas, W, Kelley, O. Tar
vainienė, Beržinis po 1 knygu
tę.

Kalakutai teko šioms:
M a r g a ret Palmery, 

Haword St., Brockton, 
Serial No. 563.

Clara Pakrakas, 718 
Montello St., Brockton, 
Serial No. 1330.

Mrs, Felix Norvish, 73 Up
land Rd., Brockton, Mass. Se
rial No. 728.

V. Savilonis, 
St., Norwood, 
No. 1588.

1. Jecius, 18 
Norwood, Mass. 
512.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančiu 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Juo- 
po 3

Yur- 
Kleinauskas, J. Ne-

A. Kukaitienė, S. 
po 2 .knygutes; S. 
Stirienė, A, Sauka,

194
Mass.,

No.
Mass.

Apart dainų, buvo ir šokiai. 
Dvi mažos mergaitės, tai bu
vo seserys Grušaitės, kurios 
šoko įvairius šokius. Viena iš 
jų pašoko akrobatišką šokį. 
Kuomet jos pabaigė šokti, abi 
aplaikė dovanas.

Paskutinis iš programos bu
vo Liuosybės Choras. Užbai
giant koncertą, padainavo po
rą dainų ir tuomi muzikos 
programa užsibaigė.

Visiems solistams ir šokė
jams pianu akompanavo Geo. 
Steponavičius.

Po koncertui buvo šokiai iki 
vėlumai, žmonių nelabai daug 
tebuvo, gal būt nebuvo gerai 
išgarsinta. ..

X. Kareivis.

New Haven, Conn.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo

PARAS® MIKAS RASODA 
autorius labai gyvai vaizduoja ekono 
kultūrinį lietuvių gyvenimą 
Puslapių 320 Kaina $1.00 
paprasti darbininkai išsilavina

Apysaka, kur 
minį, politinį ir

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi-1 

jos 20 kuopos apšvietos komi-j 
sija buvo surengusi prakalbas ] 
Lietuvių Svetainėj, lapkričio į 
27 d. Kalbėjo drg. A. Bimba. 
Jis pasakė gerą prakalbą.

Tik gaįja, kad mažai tesu-! 
sirinko žmonių, per tai, kad 
nebuvo gana išgarsinta. Atro
do, kad rengimo komisija ne- 
sutartinai dirbo šį sykį, nė 
“Laisvėj” nebuvo pagarsinta. 
Kiek man žinoma, tai drg. J. 
K. Vaičekauskai visu tuo tu
rėjo rūpintis ir tik į trumpą 
laiką tesužinojo. Laiškas buvo 
prisiųstas sekretoriui apie pra
kalbų rengimą ir jis pridavė 
vienam apšvietos komisijos 
nariui, bet ‘tas draugas nie
kam nieko nepranešė, o laikė 
tą laišką pas save. Ir tik pe
reitame, lapkričio 13 d., kuo
pos susirinkime sekretorius 
raportavo, kad laišką pridavė 
F. Z., bet jis į susirinkimą ne
atėjo ir tada J. Vaičekauskas 
buvo paragintas, kad rūpin
tųsi surengimu prakalbų ir pa
sitartų su kitais 3 komisijos 
nariais. Bet gal dėl laiko sto
kos nesusitarta gerai ir neiš
garsinta. Per tai mažai klau
sytojų tesusirinko tokių svar
bių prakalbų pasiklausyti.

Mes visi turime pasimokinti 
iš tokių klaidų dėl ateities. 
Nors ir mažai žmonių tesuėjo, 
bet aukų surinkta nemažai dėl 
Sovietų Raudonosios Armijos 
karžygių medikalės pagelbos 
ir lėšų padengimui, kurios pa
sidarė rengiant prakalbas.

Viso surinkta $22.45. Išlai
dos $7.50. Liko $14.95 dėl S. 
S. M ėdį kalės Pagelbos.

Aukų rinkėjus buvo drg. K. 
Juozapaitienė ir K. Vaiče-

labai

124 Pleasant
Mass. Serial

Chapel
Serial

st., 
No.

Tau-
A. J. Navickas.

$205.90
Tai pasveikinimas nuo 

yonnės lietuvių dėl Sovietų Są
jungos žmonių. Tai yra tie pa
sveikinimai, kurie buvo renka
mi ant tam tikrų blankų, va
dinamu American - Soviet 
Friendship ir Scroll. Vardai, 
kurie aukavo šiam tikslui ne
bus spaudoje skelbiami dėl to, 
kad jų labai daug yra ir jeigu 
juos reikėtų visi paskelbti, tai 
užimtų visą “Laisvę.” Tokiuo 
būdu aukavusieji malonėsite 
pasitenkinti paskelbiant tik 
stambesnes sumas. ,

Šie asmenys surinko pasvei
kinimų ir aukų sekamai. Ant 
blankų American - Soviet 
Friendship surinkta viso $26.- 
90. Ant blankų, vadinamų 
Scrolls, buvo renkama pasvei
kinimai ir aukos per šias ypa- 
tas:

P. Janiūnas, pasveikinimų 
28, aukų $44.

Jonas Kirmelas, pasveikini
mų 20, aukų $37’.

J. Sthnelis, pasveikinimų 20, 
aukų $27.

M. Maziliauskienė, pasvei
kinimų 20, aukų $20.

Jokūbas Kirmelas, pasveiki
nimų 20, aukų $20.

J. Urbonas, pasveikinimų 
11, aukų $16.

J. Jurkevičius, pasveikini
mų 12, aukų $15.

Viso pasveikinimų 131, au
kų $179.

Pridėjus pirmesnių blankų

Ba-

Gruodžio 8 d. Lietuvių 
tiško Namo svetainėje įvyko 
LLD 6-tos kuopos prakalbos. 
Kalbėjo drg. F. Abekas, dien
raščio “Vilnies” redaktorius, iš 
Chicagos. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet, aš tikiu, kad 
nei vienas nesigailėjo atėjęs 
pasiklausyti tokių prakalbų. 
Drg. Abekas pasakė labai įdo
mią prakalbą apie dabartinį 
karą. Jis, darydamas peržval
gą nuo pat pradžios šio karo, 
aiškiai išdėstė priežastis, ku
rios įtraukė viso pasaulio žmo
niją į baisias žudynes... Su
lig jo išvedimų, tai tą viską 
padarė bjauri reakcijonierių 
politika. Toliau nurodė, kaip 
tūli hitlerininkai stengėsi
sitarnauti fašistinei Ašiai, va
rydami propagandą prieš 
vienytas Tautas.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvą ir jos gyventojus. Tik-

pa-

Su-

sumą (aukos) $26.90, tai ir 
bus viso $205.90.

Visi vardai su minėtais pa
sveikinimais per Sovietų Są
jungos ambasadorių Maxi- 
mu Litvinovą bus pasiųsti į So
vietų Sąjungą, kaipo išreiški
mas didžiausios mūsų ameri
kiečių simpatijos Sovietų Są
jungos žmonėms,' goriausiems 
mūsų talkininkams, kovoj su 
20-to šimtmečio barbarais vo
kiškais naciais. O už pinigus 
bus nupirkta medicinos ir taip
gi pasiųsta į Sovietų Sąjungą.

Tai tiek šiuom tarpu. Pro- 
gąi pasitaikius, pasistengsiu 
sužinot, kiek abelnai Bayon- 
nėj iki šiol jau yra sukelta au
kų paramai Sovietų Sąjungos 
ir paskelbsiu per “Laisvę.”

P. Janiūnas.

Sveikinimai Sovietų Sąjungos 
Žmonėms nuo Amerikos Žmo

nių, su Parašais ir Aukomis

Lapkričio 29 d. LLD 32 kp. 
tam tikslui surengė vakarienę.] 
Del blogo oro žmonių buvo ■ 
mažai atsilankę. Drg. R. Mi-: 
žara pasakė trumpą, bet gerą 
prakalbą ir viskas pavyko ge
rai. Vakarienės pelnas paskir
tas aukščiau minėtam tikslui.

Aukavo sekančios 
B. Vaitkevičienė 
J. Didjun 
J. & H. Kalvaičiai 
LLD 32 kuopa 
A. Miller 
J. & E. Rudmaiu 
J. Aleka
A. Kašelynas
J. Ragauskas1
B. Medley
K. Yesulaitis 
A. & J. Petkai 
A. Sholunas 
J. Kunca 
P. J. Ūsas 
J. Šimkus 
A. Waskas

B. L. White 
G. Savage
A. M. Valuckas 
Anna Valuckas 
A. Mason
C. Shemeth 
J. Kunch 
S. Mason
A. Hessinger 
J. čirvinskas 
O. Latviene 
A. Stakonienė 
J. Latvis, Jr. 
J. Tumosa 
A. Didjunienė 
L. Didjunaitė

ypatos: 
$10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.001 
1.00 1 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00, 
1.00 i 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00

Viso sykiu............ $110.00
Aukų rinkime dalyvavo se

kanti draugai: A. šoliunienė, 
J. Rudman ir J. Didjun.

Visiems aukotojams varde 
LLD 32 kuopos tariame šir
dingą ačiū.

1.00
2.00
2.00
1.00
5.00

3

Amerikoje

ii patampa 
aukštus mok

Nurodoma kaip 
visuomenės veikėjais. Kaip biedm bemoksliai išeina 
sius ir atsiekia profesijas su kitų pagalba o vėliau būna baisia 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiem.- 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie 
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje ku> 
iškyla daug skandalų

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAS® DR. J. J. KAŠKIAUCHJ8
Puslapių 252. stipriais audimo apdarais, kaina 61.50

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS®

Kaina $1.00
DR. D. PILKA 
už egzempliorių.

“Gyveninio Saulėleidis” 
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą 
Parašė ir Išleido Graborius 

•OSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS 
S00 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 mirusi/- 
♦ u to pervedimai ir tt

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Partini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PAKAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metu iki «iu

Puslapių 32. Kains t Or

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimei
PARAS® DR J 4 KASKlAUcll •

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo narnuust 
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus staigiai kam apslnhi. 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gyru 
ds pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00

New Yorko Pasaulines Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui Tai pui 
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje Trijų spalvų viršeliai 
iaugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New York, 
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.Pagel bėkit savo tautai pirkda* 

mi bonus ir štampas

\ f

J y iJ



Penlętad., cfnjodžio 18, 1942 Penktas Puslapis

v AMERIKOS ORLAIVIŲ ŽYGIAI PRIEŠ 
JAPONUS, VOKIEČIUS IR ITALUS

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 16. — Laivyno pranešimas 

221:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Jungtinių Valstijų žvalgai gruod. 13 d. sunaikino dvi 
japonų kulkasvaidžių pozicijas ir nukovė abiejų įgulas.

Jungtim Valstijų bombanešiai gruod. 14 d. atakavo ja
ponų orlaivių aikštę Buine, Bougainville saloje. Nebu
vo susidurta su jokiais priešų lėktuvais nei su ugnim 
iš jų priešorlaivinių kanuolių. Nėra pranešta, kaip 
pavyko tos mūsų atakos.

Amerikos marininkų bombanešiai - smigikai gruod. 
15 d. vidudienį, pakilę nuo Guadalcanal salos, atakavo 
japonų įrengimus Mundo j, New Georgia saloj. Nebuvo 
susitikta su jokiais pasipriešinimais iš japonų pusės. 
Nepastebėta, kokių nuostolių priešams padarė mūsų 
bombanešiai.

Veliki j e Lūki srityje mūsų kovotojai vedė mūšius, 
naikindami apsuptus vokiečius įvairiose vietose.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė darė ofen- 
syvo žygius ir užėmė kelis tvirtoviškus priešų punk
tus.

Vienas raudonarmiečių dalinys atmušė dvi žiaurias 
priešų kontr-atakas ir per 24 valandas nukovė apie 
700 vokiečių kareivių ir oficierių.

"LAISVĖS" VAJUS

JAPONŲ CARO ĮSA
KYMAS

Australija. — Japonų im
peratorius įsakė saviškiams, 
kad ir visiem žūt, bet nesi- 
traukt iš Bunos srities, 
šiaur-rytinėj Nauj. Guine- i 
joj.

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

RUMFORD, ME.
Sekmadienį, 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)

Amerikiečiai ir anglai la
kūnai vėl atakavo karinius

PHILADELPHIA, PA. 
Du Svarbūs Susirinkimai.

Sekmadienį, 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)

CAIRO, gruod. 16. — Čionaitinis Jungtinių Valstijų 
armijos štabas išleido tokį pranešimą:

Vidutiniai Jungtinių Valstijų bombanešiai ir lėktu
vai bombarduotojai vakar smarkiai veikė. Jie taikė 
bombas į priešų motorinius transportus, važiuojančius 
į vakarus nuo EI Agheilos pozicijos (Libijoj). Daugelis 
bombų pataikė ir sunaikino bei padegė didelį skaičių 
priešų trokų ir automobilių.

Oro kautynėse, kurios tą dieną išsivystė, mūsų lėk
tuvai kovotojai sunaikino vieną vokiečių ME-109 or
laivį ir sužalojo kai kuriuos kitus.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš tų veiksmų.

NAUJI SOVIETŲ OFENSYVŲ PASISEKIMAI 
PRIEŠ FAŠISTUS TRIJUOSE FRONTUOSE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 17. —Sovietų Žinių Biuro prane

šimas šiandien sakė:
Mūsų kariuomenė gruod. 16 d. tęsė ofensyvius mū

šius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.
Užimdami vieną apgyventą vietą į vakarus nuo 

Surovikino, mūsų kovotojai pagrobė 395 kanuoles įvai
rių rūšių, apie 1,500 trokų ir automobilių, du trauki
nius vežančius karo reikmenis, ir taipgi užgrobė amu
nicijos sandėlius ir kitus įrengimus.

Šiaurvakariniuose Stalingrado priemiesčiuose mūsų 
kariuomenė darė veiklius žygius. Nedidelė grupė mūsų 
karių prasiveržė į priešų poziciją ir susprogdino kelis 
jų kanuolių lizdus kartu su buvusiais ten fašistų ka
riais.

Po dviejų dienų mūšio, į pietų vakarus nuo Stalin
grado, Verchne-Kunskij apylinkėje, mūsų kariuomenė 
supliekė grupę priešų, kurie buvo prasiveržę į šią apy
linkę; mūsiškiai kovotojai čia sunaikino 50 priešų tan
kų ir pulką motorizuotų vokiečių pėstininkų iš šeštos 
jų tankų divizijos.

Stalingrado fabrikų apskrityje buvo sunaikinta tam 
tikras skaičius priešų apsitvirtinimų tiesioginiais smū
giais iš sovietinių kanuolių ir mortirų. Stalingrado sri-. 
tyje mūsų lėktuvai sunaikino 35 vokiečių orlaivius, 
tarp kurių buvo ir keturi transporto orlaiviai.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado vokiečiai viename 
sektoriuje mėgino atgriebt vieną poziciją, jų prarastą 
pirm kelių dienų, ir darė kelias kontr-atakas. Mūsų ka
riai atmušė visas tas kontr-atakas. Tapo nušluota apie 
200 priešų kareivių ir oficierių ir sunaikinta penki jų 
tankai. Kitame sektoriuje mūsų žvalgai susprogdino 
du priešų amunicijos sandėlius.

Centraliniame fronte, į vakarus nuo Rževo raudon
armiečiai iš “X” dalinio išmušė priešus iš vieno dide
lio aptvirtinto punkto. Mūšio* lauke liko daugiau kaip 
200 nukautų priešų ir dideli kiekiai jų įrengimų.

Kitame gretimame sektoriuje sovietiniai kariai atrė
mė tam tikrą skaičių priešų kontr-atakų ir nušlavė apie 
600 vokiečių kareivių ir oficierių, taipgi apšlubindami 
bei išdegindami šešioliką priešų tankų.

Rževo-Važmos geležinkelio srityje būriai raudonar
miečių pėstininkų darė žygius, kad pagerinti savo po
zicijas, ir sunaikino penkis vokiečių tankus ir tris mo
torizuotas kanuoles.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenė, įveik
dama atkaklius hitlerininkų pasipriešinimus, užėmė 
tris apgyventas vietas. Vokiečiai, mėgindami su turėt 
mūsų kariuomenės žygiavimą pirmyn, darė eilę kontr
atakų su pėstininkais ir tankais, bet jų kontr-atakos 
nepavyko. Kazokai gvardiečiai išmušė iš veikimo try- 
liką priešų tankų ir pagrobė devynis trokus bei auto
mobilius. Mūšių lauke priešai paliko virš 300 negyvų 
saviškių.

Į pietų rytus nuo Nalčiko grupė priešų pėstininkų ir 
tankų bandė atstumt atgal priekinius mūsų būrelius. 
Vokiečiai buvo atmesti atgal į pirmesnes savo pozici
jas; jie prarado penkis tankus ir 30 karių, užmuštų.

* —""■•■"•i--------------------

MASKVA, gruod. 16. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas šiandien, tarp kitko, sakė:

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atmušė tris vokiečių kontr-atakas.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė vedė už
puolimo mūšius, pažygiavo pirmyn, pagrobė tam tikrą 
skaičių kulkasvaidžių, 500 šautuvų, 20,000 kanuolinių 
Šovinių, 15,000 kulkų šautuvams ir kulkasvaidžiams ir 
maisto sandėlį.
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Adm. Darlanas Pasiža
da Pilnai Veikti su Tal

kininkais prieš Ašį
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

pasitrauksiu į privatų gyve
nimą su vilčįa, jog patys 
francūzai pasirinks Fran
ci jos vadus ateityje, o nie
kas kitas.

“Gana stambios ginkluo
tos francūzų jėgos, vado
vaujamos generolo Gi- 
raud’o, veikliai kariauja 
petys petin išvien su Jung
tinėmis Tautomis Šiaurinėje 
ir Vakarinėje Afrikoje (tai
gi ir Tunisijoje) prieš vo
kiečius ir italus.

“Šiaurinės Afrikos laivai 
jau vyksta tarnauti Jungti
nėms Tautoms. Geležinke
liai, kariniai trokai, susisie
kimai, vieši ir privatūs tro
besiai ir viskas, ką Šiaurių 
Afrika galėtų duoti, yra pa
vesta talkininkų jėgom nau
doti, kur tik reikia.

“Spaudos ir radijo cen
zūra, kurioj dalyvauja tal
kininkų vyriausybė, yra 
vartojama tik tiek, kiek rei
kia karinių veiksmų saugu
mui.

“Aukštasis komisionierius 
(adm. Darlanas) jau pilnai 
dovanojo bausmes visiem, 
kurie buvo baudžiami už 
pritarimą talkininkams. ^Kai 
kurie iš šių žmonių jau tapo 
paskirti į svarbias vietas 
Aukštajame Komisariate. 
Jis sugrąžino į atitinkamas 
vietas ir visus armijos ka
rininkus, kurie buvo su
spenduoti už paramos teiki
mą talkininkams.

“Tapo greitai išlaisvinti 
Jungtinių Tautų žmonės, 
kurie pirmiau buvo įkalinti 
arba suvaryti į koncentra
cijos stovyklas.

‘‘Padaryta žingsniai, ku
riais sustabdoma bet koks 
žydų persekiojimas pagal 
tokius Franci jos įstatymus, 
kurie buvo išleisti per vo
kiečių darytą jai spaudi
mą.”
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“Laisvės" Administracija

taikinius šiaurvakarinėje 
Vokietijoje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PATERSON, N. J.
Iš priežasties pavėluoto pranešimo 

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 elizabethiečiąi ir hillsi- 

diečiai rengia vakarėlį dėl vajininkoi 
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., Jurginėj 
salėje, 180 New York Avė. Visi bū
kite šiame susirinkime 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)

•v

BĄYONNE, 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.
Plymoutho Liet. Tautiškų Kapi

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

(295-296)

KAIP PATAPTI AMERIKOS
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybes 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. 
Knygutes 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.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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.

ITALAI “NUGINKLUO
SIĄ” ROMĄ

Berne, šveic. — Praneša
ma, kad jtalai rengiąsi nu- 
ginkluot Romą ir paskelbt 
ją “atviru miestu,” idant 
apsaugot ją nuo bombarda
vimo iš oro.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

turime labai mažai. Kitų ben
dradarbių rašiniai tenka taisy
ti, nes jei jie nebūtų taisomi, 
— paties laikraščio galėtume 
netekti.

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-

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus 
★ ★ ★I Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 

turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuve
Be to, laikraštis negi kokis 

maišas: jin negali kišti bile 
ką, nors tas “bile kas” galėtų 
būti parašytas vadovaujantis 
geriausiais norais.

Tūli mūsų draugai, stovį 
nuošaliau nuo mūsų redakci
jos, bet gerai suprantą žurna- 
lizmą, dažnai mus kritikuoja 
dėl to, kam mes permažai tai
some korespondencijas bei kai 
kuriuos rašinius. Gi mes tai 
darome tik tam, kad juo dau
giau palikti “originalumo,” — 
pačių bendradarbių žodžių ir 
pasireiškimų.

Tą, rodosi, turėtų gerai su
prasti tokis asmuo, kaip Senas 
Vincas.

Deja! . ..

Aųglų orlaiviai jau penk? 
tą dieną paeiliui bombar
davo japonų stovyklas Bur- 
moj.

London. — Graikų žinių; 
ministeris A. Mįchalopoulos 
teigia, kad jau 30,000 jo 
tautiečių veikliai kovoja 
prieš fašistus įsiveržėlius 
Graikijoj.

Berlyno radijas sakė, kad 
Italijoj nlokyklos laikinai 
uždarytos dėl anglies netu
rėjimo.

Clevelandiečių 
Dėmesiui

V i s o k i ais dienraščic 
“Laisvės” reikalais dėl 
prenumeratų užsimokėji
mo, dėl užsisakymo “Lai
svės,” etc., — kreipkitės 
pas “Laisvės” vajinininkų 
S. K. MAZAN, 722 E. 
127th St., Cleveland, Ohio.

Be to, S. K. MAZAN 
(Mažanskas) yra ir Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmasis vice-pre- 
zidentas, todėl visokiais 
LDS reikalais kreipkitės 
pas jį paminėtuoju adre
su: (296-300)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
ITraukiu paveikslus familijų, ves-) 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Cš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavc ji 
įvairiom spalvom.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 6-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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



Vaikinai pasakojo, kad jie

West End Ave. ir Shore Boule
vard. Jų 25 pėdų valtis pradė-
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Šeštas Puslapis

NavWko^fc^Ziniov
Laisvietis Venta Aprašo Karių Sovietų Sąjungai Rinkliavoj

Gyvenimą ir Pratimus
Gerbiami Laisviečiai:

Po vieno mėnesio kareivio
gyvenimo, pamačiau, kaip yra

ar-

ko ir paskiau patalpino j pul
ko buletiną.

Goriausių linkėjimų visiems 
prieteliams.paruošiama mūšiams J. V 

mija.
Pirmiausiai kiekvienas 

rys yra išklausinėjamas: 
jis gali atlikti naudingo armi
jai? Ką jis veikė civiliniame 
gyvenime? Ką jis nori veikti, 
ar turi patraukimą kokiai pa
reigai ? Jį ten ir paskiria, jei 
tik leidžia jo fiziniai gabumai. 

Paskiau karys yra per tris 
dienas supažindinamas su ka
rišku vaikščiojimu, drausme. 
Jam tuos dalykus aiškina ka
rininkai ir rodomos filmos 
apie tą patį.

Po trijų dienų paskiria į 
kuopą, kur su visais sykiu pra
deda mokinti vartoti ginklą, 
jį mylėti. Po kiekvieno prade
damo mokinimo yra parodoma 
filmą ir taip eina visas apmo
kymas.

Vakar, gruodžio 12-tą, tie 
kariai, kurie prieš mėnesį lai
ko buvo paimti iš civilinio gy-| 
venimo, jau žygiavo pilnoj 
kautynės aprangoj pro savo. 
divizijos vadą majorą genero- tune Avenue ir Brighton 8th 
lą Paul L. Rensom, žygiavo i st., Brighton Beach, policistas 
15-kos karių gretose, bet ėjo 
kai vienas, pilni kariškos drą
sos. Pasirodė, kad jau gali sto
ti į mūšį prieš žmonijos priešą, 
bet mūsų generolas dar ne
duos ženklo eiti į mūšį, jis dar 
mokins ir 
taip, kaip 
technika, 
laikraščio, 
paveikslą.

Man asmeniškai sekasi ne
blogiausia, tik stoka kalbos 
šiek tiek neleidžia progreSUO- 
ti. Pastarosiomis savaitėmis 
pradėjau eit į mokykla, jau 
šiaip taip susigaudau. Gavau 
vieną paaukštinimą . . . Nes, 

lauku o s e 
tai 
kitiems taip W. 24th St. Sekamus jis iš

daryti : kaip apkasus kasti, traukė Robert \Hendricksen, 
perbėenmus daryti, maskuotis, 18 m., 2953 Ocean Parkway ir 
išsirinkti tinkamą poziciją ir Ivan Howell, 17 m., 36 West 
t.t. Tik bėda, kad negaliu ge- End Ave. 
rai paaiškinti, bet greitai ma
nau nugalėti ir tą sunkumą, žuvavę Sheepshead Bay, prie 
nes komandą duoti pramo
kau. »

Vieną laiška, kuris tilpo jo plaukti link atvaros didžiu-1 
Laisvės angliškame skyriuje į lės rynos ir taip juos ten įne-i 
(jį prisiuntė man žmona), pa-j še. Kartą įnešti rynon, jie ne
matė seržantai, padavė kuo-! begalėjo vartoti irklų ir stum- 
pos vadui. Laiškas jam patirtis prieš srovę, kuri vis nešė

Venta.

k ji
lt ą

paruoš savo karius 
reikalauja kariška 
Įdedu iškarpą iš 

vakarykščio parado

ką aš darau 
manevruojant, 
kai liepia ir

2.

Reikia Slaugiau Talkininkų

Margaret Wycherly.
“Random Harvest“ gamino 

tas pats Sidney Franklin, ku
ris padare “Mrs. Miniver,” di
rigavo Mervyn LeRoy. Scena
rijų parašė Claudine Vest, 
Georgo Froeschel ir 
Wim peris. Gaminta
G o 1 d w ,v 11 - M ay er stu d i j oso.

Arth ur 
Metro-

Turėdamas 
išmokti ir 

spaustuvės 
dirbdamas

prasidėjo ketvirtadieni, gruo
džio 17-tą. Baigsis 19-tą. To
mis trim dienomis norima ap
lankyti kiekvienas miesto gy
vento,jas ir pakviesti prisidėti 
nors su maža dalelyte pasiun
timui tiems didvyriškiems ko
votojams medikamentu medi- 

€ * I

Laikraščių Išvežiotoje 
Streikas Nutraukta

Karo Darbo Tarybai paė
mus savo žinion rišimą nesusi- 

tarp New Yorko 
Miesto Laikraščių Leidėjų Są-

Karys Venta civiliniame gy
venime buvo dienraščio Lais
vės spaustuvės technikas, šioje 
šalyje jis apsigyveno tik prieš 
virš metus laiko, 
tuo trumpu laiku 
dirbti sudėtingą 
techniko darbą ir
vien su lietuviais neturėjo pro
gos daug pramokti anglų kal
bos. Tačiau kovinga dvasia — 
noras greit ir gerai pasiruošti 
kovai prieš fašizmą ir garbin
gai patarnauti savo naujam 
kraštui — jam padeda nuga
lėti su stoka I.„"__ ___
sunkumus ir progresuoti.

kalbos surištus aukoti.

Srove Tris Vaikinus 
Valtimi Įnešė Bi

dden Rynon
Dežuruodamas prie

su

Nep-

Pollack pereito antradie- 
popietj išgirdo keistus gar- 
kurie, jam atrodė, ateina 

iš po kojų, iš po žemės. Jis 
sustojo ir pradėjo apsidairyti, 
prisiklausyti garsams.

Kartą pradėjęs tyrinėti, po
licistas persitikrino, kad iš- 
tikrųjų garsai ateina tiesiai iš 
rynos atvaros. šiaip taip jis 
ant greitųjų atvožė rynos už
dangą ir žiūrėjo tamsion olon. 
Jo nuostabai, link jo iš gelmės 
pakilo irklas ir jaunuolio bal
sas šaukė pagalbos. Atsigulęs 
ant žemės policistas siekė taip 
toli, kaip galėjo ir pasiekė 
ranką. Už rankos jis iškėlė 16- 
kos metų vaikinei), kuris per-

karinin- j sistatė esąs Neil Garrett, 3027

Sol 
nio 
sus,

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
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
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 tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
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, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL 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 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, „ kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikaių ir balto cukraus syrupo; ir 
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 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

kai koks karalius, pats vienas 
iš ryto viešpataudavo ant pat 
vidurio ir viso stando, o nuo 
pietų jam talkon ateidavo po
pietiniai PM ir Brooklyn 
Eagle, kurio, kaip ir Daily 
Worker, nebuvo užstreikuoti.

Užstreikuotais buvo Journal 
American, Mirror, World-Te
legram, Daily Nows, Timos, 
Herald-Tribune, Sun ir Post.

Irving Teatre Rodoma 
Puiki Operetė

X-Spindnliai Parodo 
Krūtinės Padėti

kališkų įrankių ir kitokios bro- ’ Gdbėti raštinėj 
liškos paramos, kad jie 
lėtų sėkmingai kovoti 
dar galingą ir žiaurų 
visti priešą nacizmą.

Rinkliavai yra duotas 
to valdžios leidimas ir 
žymių miesto valdininkų yra 
asmeniškai užgyre tą rinklia
vą, atsišaukę į žmones ją pa
remti. žmonės yra pasiryžę 

Tačiau būtų klaida 
manyti, kad žmonės masiniai I 
eis jieškoti, važiuos kur nors 
tikslu surasti, per ką priduoti

“Nazar Stodolia,” įspūdinga 
sovietinės Ukrainos operetė, 
gruodžio 17-tą pradėta rodyti 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15111 St., Now Yorke. Operetėj 
mat o m e Tarybų Ukrainos 
žmonių linksmą ir laimingą 
gyvenimą pirm barbariškų 
Hitlerio gaujų įsibriovimo Uk
rainon.

Toj pačioj programoj 
ma filmą “Kaimiečiai“ 
vietų Sąjungos valstiečių 
nimo.

rodo- 
iš So- 
gyvo-

Pirmais devyniais mene-' 
siais 1942 metų New Yorke 
nuimta krūtines paveikslai 
109,318 vyrų, šaukiamų ka
riuomenėn. Iš tų 6,358 buvę 
atmesti dėl kokių negalavimų 
krūtinėj.

X-Spinduliais reikia patirti

Didžioji rinkliava Sovietu savo dešimtuką ar kvoterį, ar 
Sąjungos Karo Pagalbai jau. kad ir dolerį. Kas nors turi 

pas juos nuvažiuoti, nueiti: 
Pasitikti einant į šapą, į res- 
tauraną, į krautuvę, gatvėje, 
jų pačių namuose. Ir dėlto tam
darbui reikia tūkstančiu atiku pratimo * < 
rinkėjų. Padėkite.

Dėžutės gaunamos Lietuvių1 )Un^os Laikraščių Išvežioto- 
Komiteto Sovietų Sąjungai ■ K* Mailerių Unijos, unijos 

46 Ton Eyck viršininkai sušaukė special) sa- 
, vo narių susirinkimą vėlai tre- 
! čiadienio vakarą su tikslu ro- 
Ikomenduoti tuojau grįžti prie 
darbo.

Mitinge, užsitęsusiame iki I 
vai. ryto, nutarta streiką nu-1 
traukti — grįžti darban ir 

I laukti išsprendimo ginčijamų! 
klausimų su tarpininkyste Ka

iro Darbo Tarybos. Arthur 
Meyer, New Yorko Tarpinin- 
kystės Tarybos pirmininkas, ir 
Fred Croxton, einąs valdiško 
taikytojo pareigas paskirti 
taikytojais.

Iš mitingo, įvykusio Man
hattan Center, išvežiotojai šo
ko į trekus ir per tris dienas 

tradicinis' nepasirodę laikraščiai neužil- 
| go buvo ant standų. Ketvirta-;
dienio rytą jau buvo ant stan-1 
dų visi. Pirmomis trimis šios | 
savaitės dienomis tik vienas | 
darbininkų Daily Workeris, I

8’A- st., Brooklyne. 
prieš 
mūsų

mies- 
daug

Radio City Music Hall 
Turi Žavią Programą

krūtinės padėtį ir visiems civi
liniams, kad anksti nesveik li
tas atrasti ir jas išgydyti.

New Yorką Užklupo 
Šalčiai

juos gilyn. Pamatę kas atsiti
ko, jie praplaukiant pro at
varąs į gatvę pradėjo belsti 
savo irklais. Atvarąs jie galė
ję pažinti nuo pasirodančių 
šviesesnių vietų.

Didžiajame Now Yorko 
miesto teatre, Radio City Mu
sic Hall, Rockefeller Center, I 
gruodžio 17-tą pirmu kartu ; 
pasaulyje pradėta rodyti fil
mą “Random Harvest,“ Greer 
Garson ir Ronald Colman vai
dinant vyriausiose rolėse.

Programoje taipgi visuomet 
būna žavūs scenos aktai, dai-j 
uos ir muzika. Gi šiuo švenčių ! 
sezonu perstatoma t------------
“Užgimimo“ spektaklis.

Judis “Random Harvest“ 
yra pagamintas romiau t i s 
James Hiltono meiliška' nove
le, tapusia viena iš daugiau
sia parsidavusių knygų. Fil- 
mos žvaigždė aktorė Greer 
Garąon buvo ilgai tame teatre 
matyta ir pamylėta pirmiau 
ėjusioj filmoj “Mrs. Miniver,” 
kuri sumušė visus pirmesnius 
rekordus, išbūdama tame tūks
tančius publikos talpinančia
me teatre per 10 savaičių. 
Naujausioj filmoj Garson vai
dina atmintį praradusio kario 
žmonos rolę.

Kiti iš žymiausių aktorių 
yra Philip Dorn, Susan Peters, 
Henry Trave r s, 
Owen, Bramwell 
Rhys Williams, Una 
Charles Waldron, 
Risdon, Melville

Gale pereitos savaitės pra
sidėjęs šaltis, kaip atrodo, to- 

S lyn vis labiau įsismagina. Trc- 
. J . /•' čiadienio vidurnaktį buvo tikjunga per savo įstaigas parda-, 

vus $3,500,000 vertės karo bo- 
nų per lapkričio 'mėnesį.

Taupmenų ir Paskolų

Patraukta 
tn Coffee & 
vision Ave., 
pus 513,000

ll^ll

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVcrgreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte , 
1—8 vakare '

Penktadieniais uždaryta

10 laipsnių virš 0, o anksti 
ketvirtadienio rytą šiluma bu
vo vietomis nupuolus iki 
laipsnių virš 0.teisman Manhat-

Sugar Co., 25 Di-
kaltinama nuslė- Biznieriai, skelbkite savo biznį 

svaru cukraus, c

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksmint) 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
štaj Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Reginald
Fletcher,

O’Connor, 
Elizabeth 
Cooper ir

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Sensacinė, Century studijų ga
minta filmą “Gyvenimas Pra
sideda Astuonios Trisdešimt,” 
su Monty Woolley ir Ida Lu- 

, pino vadovaujančiose rolėse, 
dabar rodoma Roxy Teatre, 
7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Toj pat programoj yra 
ir scenos spektaklis.

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio . 18 dieną, 8 
vai. vakare, grab. Shalins įstaigoj, 
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
N. Y. Visi nariai ir norintieji tapti 
nariais namų savininkai yra kvie
čiami atsilankyti.

REIKALAVIMAI
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)
Patyrusių operatorių reikalinga 

dirbti prie moteriškų paltų. Kreip
kitės pas Giacalone Bros., 43 
Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

(296-298)

I
* LIETUVIŠKAS ★ § 

TRAKTYR1US 
(VALGYKLA IR ALINfi) g 
Rheingold Extra Dry Alw> g 

Didelis pasirinkimas visokiu § 
Vynų ir Degtinės g 
Importuotų ir Vietinių o 

Kasdien Turime 2

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ § 

JUOZAS ZEIDAT | 
Savininkas 9

411 Grand St. Brooklyn gOOOOOO0OOO0O®OOOOOOOO(W

F. W. Shalim
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N V

Suteikiam garbingas lai(iotuv«»

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai

MATEUSAS SIMONAV1ČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIRJ-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAJUMI.—

701 GRAND STREET ?
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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