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Lietuvių Literatūros Draugi-1 
jos sekretorius išsiuntinėjo ke
letą desėtkų kopijų knygos No. 297 
“Amerikos Demokratijos Stei-i 
gėjai’’ viešiems knygynams. . 
Daba)' gauna nuo jų padėkos! 
laiškus.

Padėka jau gauta nuo New i 
Yorko, Brooklyno, Baltimorės,' 
Rochesterio San Francisco ir1 > , 
Philadelphijos knygynų. Vadi
nasi, šiuose knygynuose vieti
niai lietuviai galės gauti ir pa-1 
siskaityti mūsų draugijos kny
gą.

susirūpinę
Mūsų visu

išleidimą

Mes jau rimtai 
1943 metų leidiniu, 
mintis sukasi apie 
knygos apie Lietuvą.

Pernai išleidome knygą apie 
Sovietų Sąjungą.

šiemet apie Ameriką. 
1943 metais apie Lietuvą!

Kadangi mūsų gi m t inis 
kraštas dabar kenčia okupan
to jungą — to paties priešo, 
kuris amžiais kėsinosi ant Lie
tuvos gyvybės, tai noras yra 
tokią knygą išleisti kaip

Būtų gerai, kad vietoj 
ti pabaigos metų, mūsų 
metų knyga pasirodytų 
pavasarį.

greit

lauk-
19 43
dar

L.L.D. Komitetas galėtų ta
tai padaryti, bet reikėtų grei
tos ir didelės visų narių tal
kos.

Viena, kuopos lengvai galė
tų iš savo iždų po dolerį kitą 
paaukoti knygos išleidimui.

Antra, ir svarbiausia, drau
gijos nariai tuojau, pradžioje

APSUPTA IR PUSE ROMMELIO FAŠISTU TANKĮ) LIBIJOJ
Amerikos Lakūnai Sužalojo 

Japonų Karinį Laivą ir 
Sunaikino 12 Jų Lėktuvų

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gniod. 17. — Laivyno pranešimas 

222:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruod. 16. — Jungtinių Valstijų laivyno bombanė- 
šiai smigikai (Douglas Dauntless) atakavo japonų lai
vus ir įrengimus Mundos srityje, New Georgia saloje. 
Buvo pataikyta bombomis į priešų naikintuvą (ar šar
vuotlaivį) ir jis tapo sužalotas. Vienas mūsų bomba- 
nešis nesugrįžo.

Grupė mūsų armijos Lekiančių Tvirtovių (Boeing 
E-17) susidūrė su dvylika japonų Zero lėktuvų. Visi jie 
tapo nušauti žemyn. Viena Lekiančioj! Tvirtovė žuvo, 
bet jos lakūnai išgelbėti.
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Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos junginio kovoto
jų būrelis statuto pamokos metu.

Pelnagrobiai Išėdė iš Tarnybos Leoną 
Hendersoną, Kainų Administratorių

Vokiečiai AJkina Lietuvius 
Patys' Pustrečio Karto 
Tiek Duonos Grohiasi

Washington. — Pasitrau-| Dauguma kongreso narių, 
kė iš tarnybos Leonas Hen- tarnaudami tokių biznių 
dersonas, kainų administra-1 norams, atmetė valdžios 
torius. Atsistatydinimo laiš- į reikalavimus paskirt reika- 
ke prez. Rooseveltui jis ra- lingas sumas pinigų įvyk-

Naciai Atvirai Pasako, kad Jie Naikins Lietuvių Kultūrą; 
Tuo Tikslu Jie Žudo Lietuvius Rašytojus ir Sugrūdo Liet.

Profesorius Į Kalėjimus ir Koncentracijos Žardžius

metų turėtų pasimokėti savoje, jog dėl menkos sveika- dymui kainų nustatymo ir 
tos apleidžiąs tą vietą. Bet1 maisto reikmenų teisingo 
kalbėdamas savo pagalbi-

metines duokles.
Finansiškai išsiverstu m ėmė.

Nariai savęs irgi nenuskriaus-1 ninkams, Hendersonas sakė, 
tų, nes jiems nedaro skirtumo, kad galingi bizniai ir jų at- 
kadjy duokles pasimoka — stovai ((senatoriai ir kon- 
pradzioje, viduryje, ar pabai- gresmanai) grąsino sudau- 
goje metų. vįs& valdžios programą

rr • • „7, . , . . dėlei kainu aprėžimo irVyriausias Hitlerio kariniu. . . U, •• i, I maisto reikmenų apriboji- jėgų komandantas generolas . . ,7 1 . . J
Brauchitsch pasiuntė iš fron- m0 kortelcs- JClgU . . ..
, b. ... . _ , .-i* Hendersonas ir toliau bus nnnistracijos, kaip tvirtinato Vokietijos žmonėms kaledi-i c ° vuuciu uuo, j , i.
nius pasveikinimus 1940 me-' hainų administratorium. politiniai stebėtojai. • . 
tais. Lygiai prieš du metu!

Jis tada sakė: “Aš esu įsi-, 
tikinęs, kad mūsų karas jau 
laimėtas.”

Taip Vokietijos žmones 
mulkino ir pats Hitleris.

Bet jau du metai prabėgo, i
Gen. Brauchitsch jau seniai.
atstatytas iš komandos. O Hit-. _ ...
leriui kinkos dreba iš baimės, j Washington. Dvylika 
Vokiečių gi kančios dar tik' Jungtinių Tautų narių iš- 
prasideda. Iki šiol jie plėšė, leido bendrą pareiškimą, 
dabar turės su kraujais atiduo-jkur pasmerkė nacių 
ti! h.............."

paskirstymo. Už gyvenimo 
reikmenų nuolatinį brangi
mą, todėl, kaltino kongresą 
ir žemdirbystės sekretorius 
Wiekard.

Štai kur tikrosios prieža
stys, dėl kurių Henderso- 
nas pasitraukė iš kainų ad-

Amerika, Anglija, Sovietai ir 9 Kitos 
: Jungt. Tautos Pasižada Tikrai Nubaust 
: Nacius už Žvėrišką Žydų Tautos Žudymą

G r a i k i j o s, Luksembur-
H Olandijos, Norve-
Lenkijos, So-

Anglų Kariai ir Amerikos 
Lakūnai Naikiną Tūkstan

čius Apsuptų Vokiečių
Cairo, Egiptas, gruod. 18. lių į vakarus nuo EI Agh- 

—Anglai Libijoj nuvijo dalį 
Rommelio fašistų kariuome
nės jau per šimtą mylių nuo 
EI Agheilos ir žygiuoja vis 
pirmyn keliu į Tripolį, vy-' iš apsupimo lanko. Juos an* 
riausią italų uostą Libijoj, glai pliekia iš vakarų, rytų, 
Čia priešinasi tik vokiečiai, šiaurių ir pietų, o anglų ir 
nes italai jau pabėgę toliau amerikiečių lakūnai nuolat 
į vakarus. pila į juos ugnį iš oro.

Tuo pačiu laiku anglai ne-' Anglų karininkai sako, 
atlaidžiai naikina kitą, ry- jog ten apsupta pusė visų 
tinę Rommelio armijos da- priešų tankų ir didelė dalis 
lį, kuri yra atkirsta ir ap- buvusios 50 iki 60,000 faši- 
supta už kokių 65-kių my- stų armijos.

eilos. Apsuptieji hitlerinih- 
kai su tankais ir šarvuotais 
automobiliais įnirtusiai gi
nasi ir stengiasi prasimuši

Sovietai Laimi Mūšius prieš Nacius ir 
Atkariauja Daugiau Stiprių Punktų

Maskva, gruod. 18. —So- rus nuo Stalingrado ir iš* 
vietų kariuomenė nukovė mušė nacius
1,235 vokiečius ir išmušė aptvirtinto punkto į vaka- 

iš veikimo 12 jų tankų prie 1 rus nuo Rževo, centralinia- 
geležinkelio einančio į Ko- me fronte.
telnikovą, 90 mylių į pietų 
vakarus nuo Stalingrado;
o arti paties Kotelnikovo 
sudaužė smarkius vokiečių 
pasipriešinimus ir per dvi 
dienas sunaįkino 50 nacių 
tankų.

Raudonarmiečiai užėmė 
dar vieną vokiečių apdrū- 
tintą poziciją į pietų vaka-Į puslapyje.)

dar iš vieno

Kitose šio fronto dalyse 
sovietinė kariuomenė atre^ 
mė priešų atakas ir kai kur 
dar pąsigrūmė pirmyn.

I vakarus nuo Surovikino 
' raudonarmiečiai be kitko, 
pagrobė ir 580 vokiečių ka- 
nuolių. (Platesnių žinių iš 

i Sovietų fronto rasite 5-me

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, lapkr. 20.
Vokiečiai tdeidžia. lietu viams-pirJiL tik po 200 gramų 

duonos per dieną pagal korteles (bet stokuojant duo
nos, lietuviai ne visada ir to gauna). Vokietys, tačiau, 
turi teisę gauti ir gauna po 500 gramų duonos per 
dieną vadinamose uždarose krautuvėse. (Taigi vokie
čiui yra skirta 1 svaras ir dešimtadalis dienai, arba 
pustrečio karto tiek, kaip lietuviui.)

Vokiečiai gauna lašinių, sviesto, kiaušinių, sūrio, ku
rių reikalauti lietuviai neturi jokios tesės.

ALKIS IR KAIME .
Letuviai miestečiai apleido miestus su visa savo man

ta juose ir metėsi į kaimus, bet po to, kai vokiečiai 
įvedė ūkių registravimo korteles kaimuose ir suregi
stravo visus gyvulius, tai tie lietuviai nė kaimuose ne
gali nuvyt alkio vilko nuo durų.

O blogiausias likimas ištiko žydus, lenkus ir rusus 
Lietuvos gyventojus. Jie tiesiog naikinami.

NACIAI VADINA LIETUVIŲ KULTŪRĄ 
“MUILO BURBULU”

Praeitą pavasarį sodžiaus komisarų konferencijoj 
Kaune vokietys komisaras Kramer’is pasakė:

“Gerbiamieji, jūs klaidą darote, šnekėdami apie lie
tuvių kultūrą. Lietuvių žąsys — tatai mes suprantame. 
Bet kas gi yra ta lietuvių kultūra? Tai tiktai lietuvių 
tautininkų muilo burbulas, kuris tuojau sutruks, kai 
tik susidurs su tikrąja vokiečių kultūra.”

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ ŽYMIUOSIUS LIETUVIŲ 
KULTŪROS DARBUOTOJUS

Lietuvių .kultūros naikinimas buvo pradėtas, naiki
nant kultūrinius jų darbuotojus. Vokiečiai nužudė 
šiuos žymius lietuvių rašytojus: Binkį, Teofiliij Tilvy
tį, Vytautą Montvilą, Kazį Borutą, A. Rūką, Juozą 
Jurginį. Jie užmušė Kauno Universiteto profesorių 
Augustaitį; jie į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas 
sumetė daugelį lietuvių profesorių ir mokytojų.

Jie sufašistino ir suvokietino visas lietuvių kultūros 
įstaigas — teatrus, muzėjus, mokyklas, radiją. Jie iš
metė iš knygynų 75 procentus lietuviškų knygų, o jų 
vieton sudėjo vokiškas knygas. Jie padarė vokiečių 
kalbą oficiale Lietuvos kalba.

Jie teleidžia tik’ tiek lietuvių kalbos, kiek reikia vo
kiečiams palaikyt susisiekimą su žmonių dauguomene.

Jie įsteigė apie 400 kursų vokiečių kalbai studijuoti. 
Jie įkūrė dešimtį vokiškų laikraščių Lietuvoje, o ir lie
tuviškuose laikraščiuose ištisi puslapiai yra vokiečių 
kalba spausdinami. Vien tik Kaune jie atidarė dvyliką 
vokiečių mokyklų.

Vokiečiai suvarė lietuvių kultūrą stačiai į požemius.

Griežtai Aprėžė Gazoli- Atimta iš Nacių 9-ni 
na Rytin. Valstijose Punktai Vienam Ruožte

Maskva, gruod. 18. —Washington, gruod. 18.—
Kainų Administracija penk- Rževo - Viazmos geležinke- 
tadienį įsakė visoms gazoli- lio ruožte Raudonoji Armi
no stotims 17-j e rytinių ja per tris dienas atkariavo 
valstijų atmest visus gazoli- nuo vokiečių jau 9 mieste- 
no pirkimo kuponus apart liūs bei kaimus.
T kuponų prekiniams auto
mobiliams ir trokams, iki 
tolesnio patvarkymo.

Tik viena išimtis tedaro- vokiečiai apsupę kokią ten 
ma, kad būtiname greitame rusų armiją Toropeco srL 
reikale galima gaut gazoli- tyje, į šiaurių rytus nuo Ve- 
no už vieną kuponą. | likije Lūki.

Maskva. — Sovietai už
ginčija nacių pagyrą, bukgo, 

gijos, 
vietų Sąjungos, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų, Jugo
slavijos ir Francūzų Tauti
nis Komitetas.

DVYLIKOS TAUTŲ 
PAREIŠKIMAS

Jų pareiškimas sako:
“Ne gana, kad vokiečių 

valdžia atėmė paprasčiau
sias žmogiškas teises iš 
žydų tautos žmonių visose 

(Tąsa 5-tam pusiapyj)

t “žvė
rišką politiką, šaltakraujai 
naikinančią žydų tautą,” ir 

; “ne
išvengs bausmės” už' tai. Šį 

. naciams 
pasirašė sekamų kraštų ir 
tautų valdžios:

Belgų, Čechoslovakijos,

Karinės pramonės darbiniu- j įspėjo hitlerininkus, jie 
kai skundžiasi, kad neturi kur(įovcl Lauouico" 
pietus pavalgyti. Tik viena išj bendrą įspėjimą
keturių dirbtuvės turi po tuo 
patim stogu valgyklas. Eina 
vajus už įsteigimą valgyklų 
kiekvienoje didesnėje įmonė
je.

Taip ir turėtų būti. Anglijoj' 
valdžia priverčia dirbtuvės 
savininkus užlaikyti ir valgyk
lą, jeigu jie samdo daugiau 
kaip 250 darbininkų.

Prie to turės būt prieita ir 
Amerikoje.

Socialistų partijos spaudoje 
plačiai skamba vardas mote
riškės vardu Symes. Ji dažnai 
rašinėja partijos organe “So
cialist Call.”

Symes didžiuojasi, kad ji
nai labai seniai priklauso prie 
Socialistų Partijos. Dar ano 
karo laikais, kai buvo sufrė- 
muotas Mooney, Symes buvo 
Socialistų Partijos sekretorė 
Kalifornijos valstijoje.

Ta panelė (tada ir veikiau
sia buvo panelė) išėjo griež
tai prieš gelbėjimą nekalto 
Tom Mooney. Ji išsiuntinėjo 
laišką partijos kuopoms ir iš-

plūdo Mponey anarchistu, ra
gindama narius jo saugotis. O 
Tom Mooney buvo irgi Socia
listų Partijos narys.

Bet dabar šita pati Symes 
sušilus darbuojasi už išlaisvi
nimą iš kalėjimo Hitlerio 
agento Valtin-Krebs. Tam sa
vo purvinam darbuo vėl jinai 
panaudoja Socialistų Partiją ir 
jos spaudą!

’———į——
S.L.A. organas “Tėvynė” 

1915 metais rašė:
“Rusijai laimėjus karą, Lie

tuva atidengs naują, neišpasa
kytai turtingą tautinio atgimi
mo lapa. Todėl aišku, kodėl 
mūsų simpatijos stovi Rusijos 
pusėj . .

Šiame kare “Tėvynė” dar 
nėra taip aiškiai pasisakius už 
Rusijos laimėjimą prieš Vo
kietiją. Kodėl?

Šimtai Anglą Orlaivių 
Atakavo Vokietiją

London, gruod. 18. —Ke
li šimtai anglų lėktuvų 
bombardavo karinius punk
tus, fabrikus ir geležinke
lius šiaurvakarinėje Vokie
tijoje. Negrįžo 18 Anglijos 
orlaivių.

Mėsos Apribojimas
KainųWashington.

Administracija nutarė nuo 
naujų metų kortelėmis su- 
mažint mėsos pirkimą 12 ir 
puse procentų.

šiaur. Afrika. — Prancū
zų generolas H. Giraud per 
radiją pareiškė: “Būtinai 

reikia sutriuškinti Ašį,’ kad 
išlaisvint Franci ją.”

Anglų submarinai Vidur
žemio Jūroj taip sužalojo 
tris fašistų transporto lai
vus, kad jie, turbūt, nu
skendo.

LAISVES" VAJUS

3205
3190
3073
2728
1948
1581

J. Kazlauskas prisiuntė penkis atnaujinimas. Jis, 
matyt, pasiryžęs pralenkti Penkauską su Tamošausku, 
ir manoma, kad taip ir bus.

J. Mockaitis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir 
atnaujinimą. Jis pralenkė greatneckietį Bečį, bet great- 
neckiečiai netaip lengvai pasiduos.

H. žukienė, “L.” agentė ALDLD kuopai Binghamto- 
ne, kartu su drg. Bekeriene gražiai pasidarbavo; pri
siuntė naują prenumeratą ir desėtką atnaujinimų. Lau
kiame daugiau. .

Tai tiek šį sykį. Artinasi šventės, bus gera proga 
gauti naujų skaitytojų, besisvečiuojant pas gimines ar 
draugus. Linkime vajininkams gero pasisekimo.

Dovanų ruožte šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J................................
Philadelphijos Vajininkai .....................................
K. Žukauskienė, Newark, N. J.............................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 
J. Bakšys, Worcester, Mass..................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn............
S. Puidokas, Rumford, Me...................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn...........
P. Beeis,4 Great Neck, N. Y...................

(Tąsa 5-me puslapyje)
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pereitą pavasarį pranašavo Japonijos 
užpuolimą ant Sovietų Sąjungos, o vasa
rą dar daugiau buvo tvirtinama.

Visi žinome, kad Japonijos imperia
listai baisiai neapkenčia Sovietų Sąjun
gos, kad per daugelį metų jie bandė pul
ti kibirą, kad jie norėtų padėti Hitleriui, 
bet taip pat turime nepamiršti ir to, kad 
Raudonoji Armija jau daug kartų iš-" 
daužė jiems dantis ir jeigu jie dar ne
padarė ant Sovietų Sąjungos užpuolimo, 
tai tik todėl, kad bijo savo kailį įkišti į 
karštuvus.
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Amerikos Generolai Stalingrado 
Fronte

Brigadierius generolas Patrick Hur
ley, Jungtinių Valstijų ministeris Nau
jojoj Zealandijoj, atvyko į Maskvą. Pirm 
to jis buvo Stalingrado fronte ir ten ap
žvelgė kovas. Jam buvo suteikta tokios 
pat privilegijos, kaip Raudonosios Ar
mijos komandieriams: apžiūrėti žemla- 
pius, tėmyti tikrus karo veiksmus fron
te. Jis matė, kaip Raudonoji Armija tu
ri apsupusi nacių jėgas Stalingrado prie
miesty j.

Kartu su juomi dalyvavo leitenantas- 
pulkininkas Richard Park ir majoras 
John Henry, kurie yra kariniai atašės 
prie Amerikos ambasados Maskvoj.

Generolas Hurley ir jo pagelbininkai 
išsireiškė, kad Raudonosios Armijos ko
manda yra labai gabi, kad raudonar
miečiai drąsūs, kovingi, gerai išlavinti ir 
apginkluoti.

Hitleriškas Blofas
Pirmiau mūsų šalyj, kiekvienoj prie

plaukoj, kiekvienam industrijos centre 
sėdėjo neva Finliandijos konsulai. Aiš
ku,’ kad tokia maža šalis jų negalėjo už
laikyti ir jai jie nebuvo reikalingi. Bet 
jie, kaip ir jų bosas, fašistas generolas 
Mannerheimas, tarnavo hitlerizmui ir 
visai “Ašiai.” Kol jie sėdėjo mūsų prie
plaukose, tol priešų submarinai kasdien 
skandino mūsų laivus.

Pagaliau mūsų šalies vyriausybė juos 
išvijo. Sumažėjo ir mūsų laivų nuosto
liai. Bet Washingtone dar vis sėdi fašis
tinės Finliandijos atstovas Procope ir 
naudojasi “neutrališkos” šalies teisėmis. 
Kad užmaskavus tą visą politiką ir Fin
liandijos fašistų veiklą prieš Jungtines 
Tautas, karts nuo karto naciai paleidžia 
smarvę, būk tarpe Finįįandijos ir Sovie
tų Sąjungos eina taikos derybos. Ir šio
mis dienomis tokie melai buvo pasiekę 
mūsų šalį iš Skandinavijos per Londoną, 
o gruodžio 15 dieną Finliandijos fašistai 
juos vėl užginčijo.

.   . ll'J |U I H . . IJ-J. . .

Fašistinės Italijos 
Katastrofa

Mus pasiekė du svarbūs

Skaitytojų Balsai

Rasų Pergalė—Mūsą Pergalė
Dienraštis “Times” iš gruodžio 17 die

nos redakciniame straipsnyje rašyda
mas apie sprendžiamąją Sovietų Sąjun
gos jėgą, sako: “Vokiečiai... negalėjo 
paimti Stalingrado ir nukirsti susisieki
mą Volgos upe. Jie negalėjo įsiveržti į 
Kaukazą ir kontroliuoti tuos didžius ru
sų aliejaus turtus. Jie net nepasiekė 
Kaukazo. Virš visko jie negalėjo su
laužyti rusų armijos kovos dvasios. O 
Hitlerio planai 1942 metais prie to vis
ko siekė... Milionai rusų islaimėjo tas 
pergales prieš mūsų bendrą priešą.”

Ir dienraštis rašo, kad Rusija yra 
Hitleriui Verdunas, prie kurio jis gaus 
galą. Taip reikia žiūrėti į visus Jung
tinių Tautų laimėjimus ir pralaimėji
mus. Jeigu laimi Raudonoji Armija, tai 
kartu laimi Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Chinija ir kitos šalys. Jeigu kur pra
laimi anglai, tai kartu pralaimi visos už 
laisvę kovojančios šalys.

50,000 Senegaliečių Prieš Hitlerį
Pirmame Pasauliniame Kare gerai at

sižymėjo Franci jos kareiviai negrai, se- 
negaliečiai, iš Afrikos. Jie nepaisė jo
kių pavojų, bet puolė priešą ir naikino. 
Kaizerininkai labai bijojo senegaliečių.

Dabartiniu laiku Francijos kolonijose 
Afrikoj, kurios perėjo į Jungtinių Tau
tų pusę, yra apie 50,000 gerai išlavintų 
ir apginkluotų senegaliečių. Manoma, 
kad jie neužilgo bus patraukti į kovos 
lauką.

Siūlo Sušaudyti Hitlerininkus
Radio komentatorius Johannes Steel 

citavo Jungtinių Tautų išleistą brošiū
rą, mėtomą ant Vokietijos ir Italijos, ku
rioj yra surašąs kriminalistų, kurie, nu
galėjus hitlerizmą, turės būti sušaudyti. 
Jis nurodo, kad kartu su Hitlerio mar
šalais turi būti sušaudyti ir visokį Kvis- 
lingai, tokie, kaip lietuvių tautos išda
vikai—generolai Kubiliūnai ir kiti, ku
rie dabar tarnauja hitlerizmui.

Hitleris Bijo Ataką Norvegijoj
Iš Londono praneša, kad hitleriškoj 

Vokietijoj jau apie pusė žmonių neturi 
vilties, kad hitlerininkai išlaimėtų karą 
ir tai yra nepaisant nacių propagandos 
ir melų.

Tuo pačiu kartu Norvegijoj pastebėta 
tarpe hitlerininkų didelė baimė, kad An
glija ir Amerika nepadarytų ant Norve
gijos, ypatingai šiaurinės, užpuolimo. 
Naciai ypatingai bijo, kad Sovietų Są
junga, Anglija ir Amerika šią žiemą ne
padarytų bendro užpuolimo ant šiauri
nės Norvegijos ir fašistinės Finliandijos.

Tarėsi Bausti Nacius 
Kriminalistus

Anglijai Gręsė Pavojus
Mr. Churchill pareiškė parlamente, 

jog kada Hitleris pavergė Franci ją ir 
sumušė anglus prie Dunkirko, tai An
glijai gręsė didelis pavojus, nes ji turė
jo tik apie 100 tankų ir dar neperge
riausių.

Jeigu Hitleris tada nedrįso užpulti 
Anglijos ir ten išlipti, tai reikia supras
ti, kad jis bijojo Sovietų Sąjungos, kad 
jis bijojo, jog jo užpuolimo metu ant 
Anglijos, Raudonoji Armija nekirstų 
jam smūgio į nugarą.

Washingtone įvyko konferencija tar
pe Sovietų Sąjungos ambasadoriaus Mak
simo Litvinovo ir mūsų šalies sekretorio 
pavaduotojo Mr. Sumner Welles. Smulk
menos neskelbiamos, bet “N. Y. Time- 
sui” specialiu telegramų pranešta, kad 
buvo svarstyta, kaip pravesti planus nu
baudimui budelių hitlerininkų, kurie žu
do nekaltus civilius žmones.

Būtų gerai, kad abi šalys imtųsi ben
drų žygių žmonijos neprieteliams nu
bausti.

1 Milijonas Japoną Mandžiūrijoj
Iš Chinijos vėl pasipylė pranešimai, 

kad Japonijos imperialistai sutraukė 1,- 
000,000 vyrų armiją į Mandžiūriją, sta
to tvirtumas ir ruošiasi pulti Sovietų Si
birą. Kartu praneša, kad prie tvirtumų 
statymo suvaryta labai daug chiniečių, 
kuriuos japonai nužudo, kai tik tvirtu
mos būna baigtos statyti, nes bijo, kad 
chiniečiai neišduotų paslapties.

Iš, generolo Chiang Kai-sheko šaltinių

Dokumentališki Sovietą Judžiai
New Yorko laikraščiai karštai pasvei

kino naują Sovietų Sąjungoj pagamintą 
dokumentališką judj: “69-tas Parale
lius,” kuris pagamintas vadovystėj Bie- 
lajevo ir Ošurkovo. Jis vaizduoja, kaip 
Sovietų Sąjungos Šiaurinis Laivynas gi
na SSSR prieplaukas, naikina mūsų 
priešus, pasitinka Jungtinių Tautų — 
Anglijos ir Amerikos konvojus, juos ap
saugo ir kaip Sovietų jūreiviai daro puo
limus ant priešo pozicijų sausžemyj. Tai 
jau kelintas SSSR judis, kuris dokumen
taliai parodo kovas už žmonijos laisvę.
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Apie “Kaip Buvo Sumušti Na
ciai Ties Maskva”

Drg. L. Bekešiene - iš Ro
chester, kuri ten labai daug 
darbuojasi mezgėjų ratelyj, 
kurios mezga Raudonajai Ar
mijai ir kartu lietuvių kovoto
jams svederius, kepures, šali
kus ir renka aukas, rašo, tarpe 
kitko:
“Drauge šolomskai!

“Aš labai mylių jūsų raštą 
‘Kaip Buvo Sumušti Naciai 
Ties Maskva’ ir kasdien laukiu 
‘Laisvės’ ir pirmiausiai per
skaitau jį, kur taip aiškiai su
rašyta, kad aš rodosi ir ma
tau tas kovų baisenybes. Be- 
kešius ir myli’ir kasdien skai
to. Viename mezgėjų susirin
kime klausiau, kaip jos myli 
jūsų tą raštą, jos atsakė, kad 
visos skaito ir myli.”

Mus pasiekė du svarbūs Dabar apie minėtą “ben- 
dokumentai, kalbą apie vi- dro fronto” atsišaukimą į 
dujinę padėtį fašistinėje Italijos žmones. Atsišaukia 

mas kalba apie katastrofiš
ką Italijos padėtį. “Du me
tai karo,” sako atsišauki
mas, “buvo mums du metai 
sumušimo, nelaimės ir pra
žūties. O šiandien mums o

grūmoja dar didesne nelai
me... Karas klabena į 
mūsų duris, perkeliamas į 
mūsų teritoriją. Prieš mus 
stovi gyvenimo ar mirties 
klausimas.”

Atsišaukimo autoriai siū
lo sukilti prieš Mussolinio 
diktatūrą, iššluoti fašistus 
iš valdžios ir ištraukti Itali
ją iš karo be jokio atidėlio
jimo. Jie sako, kad Italija 
virto tiktai Hitlerio įran
kiu ir vergu. Hitleriui svar
bu savo kailį gelbėti ir jis 
dabar tam panaudoja Itali- Raudonosios Armijos mūšių su

i vokiečiais prie Maskvos, tai 
jie man interesingi. Aš apie

- \juos kalbėjausi su ‘Laisvės’ 
skaitytojais, tai jie yra užga
nėdinti tuo aprašymu. Būtų 
gerai, kad daugiau tokių ap
rašymų tilptų, nes iš jų daug 
sužinai.”

Italijoje. Vieno autorius 
yra “Pravdos” rašytojas B. 
Šatrovas. Savo straipsnį jis 
remia daviniais, dabar gau
namais iš Italijos.

Kitas dokumentas yra 
“Atsišaukimas į Italijos 
žmones.” Pasirodo, kad ne
seniai įvyko slaptas pasita
rimas pačioje Italijoje. Ja
me dalyvavo liberalai, kata
likai, socialistai, komunis
tai ir kiti Mussolinio dikta
tūros oponentai. Tas atsi
šaukimas buvo perduotas 
Italijos žmonėms iš slaptos 
radijo stoties. Jis buvo gir
dėtas ir nukopijuotas Ge- 
nevoje.

Iš šių dviejų dokumentų 
sužinome apie be galo rim
tą padėtį Italijos viduje.

“Hitleris be per stojimo 
siunčia Gestapo a g entų 
naujus būrius Italijon; 
Mussolinio spauda barasi 
ant ‘abejotojų’; policija 
praveda masinius areštus; 
šiaurinių miestų gyventojai 
bėga i pietus; kasdien auga 
agitacija ir spekuliacija, 
vystosi panika,” rašo Šatro
vas.

Toliau jis nurodo, kad fa
šistine Italijos spauda su
šilus darbuojasi pateisini
mui ir nuplovimui Mussoli
nio ir jo šaikos nuo atsako
mybės už Italijos įtraukimą 
j karą. Iš sykio, žinoma, 
kai karas sekėsi, fašistams 
pavyko apsvaiginti dalį Ita
lijos žmonių.’ šiandien, kai 
Jungtinių Tautų jėgos bai
gia fašistus mušti laukan iš 
Afrikos, kai Anglijos ir 
Amerikos lėktuvai daužo 
Italijos mieštus, kai aiškiai 
matosi galimybė Jungtinių 
Tautų armijoms išsikelti 
pačion Italijon iš Vidurže
mio jūros, Italijos žmonėse 
kyla panika/

Laikraštis “Stampa” pra
neša apie padidėjusį skai
čių slaptų radijo stočių Ita
lijoje. Mussolinis įsakė ap
valyti Italijos armiją nuo 
“revoliucinių e 1 e m e n tų.” 
Plačiai paskleistas Italijos 
socialistų atsišaukimas nu
versti Mussolinio valdžią. 
Policija nesuranda atsišau
kimo platintojų.

Mussolinis italams žadėjo 
labai daug. Jis sakė, kad 
šiame kare Italija laimės vi
są Viduržemio Jūrą ir tur
tingus pakraščius Afrikos, 
Azijos ir Europos. Bet visi 
tie pažadai pavirto į griu
vėsius. Karas atėjo prie pat 
Italijos durų. Tunisija yra 
tik už 90 mylių nuo Sicili
jos. O kad iš Tunisijos bus 
išmuštos Hitlerio ir Musso-> 
linio karinės jėgos, tai ne
begali nematyti Italijos 
žmonės.

Šitaip Italijos vidujinę si
tuaciją apibūdina Šatrovas.

ja. i i
Jie nurodo, kad Italijos 

ateitis turi būti surišta su' 
Jungtinėmis Tautomis. Iš
gelbėjimui Italijos, jie pa^ 
tiekia tokią programą:

1. Tuojau nutraukti visus 
ryšius su hitlerine Vokieti
ja.

2. Tuojau sustabdyti ka
rą ir atšaukti Italijos ka
reivius iš rytinio fronto ir 
Balkanų.

3. Tuojau padaryti pa
liaubas Afrikoje ir pradė
ti taikos derybas su Jung
tinėmis Tautomis.

4. Tuojau sulaikyti siun
timą Vokietijon reikmenų 
iš Italijos.

5. Nuversti Mussolinio 
režimą.

6. Atsteigti Italijos žmo
nėms demokratines laisves.

Atsišaukimas ragina Ita
lijos žmones imtis už darbo. 
Pražūtis laukia, jeigu bus 
pasilikta pasyviais ir leista 
Mussoliniui tempti kraštą į 
bedugnę. Kareiviai turi su
kilti. Darbininkai turi atsi
sakyti gaminti karo pabūk
lus. Valstiečiai turi priešin
tis valdžios agentams, ku
rie plėšia iš jų maisto pro
duktus. Jaunimas ir mote
ly s turi stoti į kovą. Viena 
kova, vienas frontas!

Džiova ir Karas
Karo metu žymiai padi

dėjo skaičius mirimų nuo 
džiovos Franci j o j, Anglijoj 
ir Kanadoj. Paryžiuje per 
šešis pirmuosius 1941 metų 
mėnesius 10 procentų dau
giau žmonių. mirė nuo tos 
ligos, negu per tuos pačius 
139 metų mėnesius. Tai dėl 
nedavalgymo ir suvargimo.

Jungtim Valstijose 1941 
metais, tačiaus, mirimai 
nuo džiovos truputį suma
žėjo, lygint su 1940 metais.

Žemlapis parodo, kaip , Amerikos ' ir australiečių ka
riuomene, . vadovaujama generolo MacArthuro,' užbaigė 
užėmimų miestelių Gona ir’Buna (Naujojoj Gvinėjoj), 
kur buvo. įsistiprinę japonai.

S. Penkauskas nuolatinis 
“Laisves” , platintoj as ir vaji- 
ninkas iš Lawrence rašo:

“Kas dėl aprašymų jūsų

J. Lesevičius veikėjas darbo; 
unijoj Montreale, tarpe kitko, 
rašo:

“Man patinka jūsų raštas j 
‘Kaip Buvo Sumušti Naciai)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7961

mi- 
ap- 
ne 

ten 
ku-

Ties Maskva? Mario nuomone, 
jis labai geras, nes duoda 
litavę ir moralę padėties 
žvalgą, kas parodo, kad 
kokių ‘stebuklų’ pagelba 
naciai buvo sumušti, kaip 
rie mano.

“Apklausinėjau ir kitus 
‘Laisvės’ skaitytojus, kai ku
rie sakė, kad neseka jį, bet 
du trečdaliai mūsų skaitytojų 
skaito jį ir sakė, kad jiems 
labai patinka. Tenka pastebė
ti, kad daugiau skaito tie, ku
rie dar toliau stovi nuo orga
nizacijų.”

Redakcijos Atsakymas
P. J. Pabaliui. — Jūsų 

“Žydelio Pakuta” — per- 
silpnas dalykėlis, be to, jis 
ir bendrai spaudai netinka. 
Nepasinaudosime.

PRES. COOLIDGE JŪRI
NINKŲ NUOMONE

San Francisco, Calif. — 
Keli laivo President Cool
idge įgulos nariai išreiškė 
nuomonę, kad jis, turbūt, 
užplaukęs ant dviejų ame
rikinių minų viename uos
te, Saliamono salose.

Maskva. — Tūkstančiai 
Sovietijos piliečių įsūnina 
ir įdukrina našlaičius, ne
tekusius tėvų šiame kare.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NORI PASTOTI NĖŠČIA ,
Drauge gydytojau, aš esu 

nuolatinė “Laisvės” skaity
toja ir prašau man sutęikti 
patarimą, kaip aš galėčiau 
pastoti nėščia ir turėti vai-

Aš esu vedus jau 8 me
tai. Man eina 29 metai. Kai 
apsivedžiau, svėriau 180 
svarų. Per tą laiką turėjau 
du persileidimu. Pirmas — 
po metų po apsivedimo pa
stojau nėščia ir gal nuo 
sunkaus kėlimo man pasi
leido kraujai ir pasigadino. 
Daktaras patarė daryti iš- 
skaptavimą. Padarė. Už še
šių mėnesių ir vėl pasto
jau. Ir vėl įvyko nelaimė. 
Nuėjau pirtin, gal perdaug 
persikaitinau, tai man ir 
vėl pasigadino. Pradėjau 
jaustis blogai, tai daktaras 
vėl išvalė gimtuvę ir kelis 
kartus šildė su diatermija. 
Jaučiaus labai gerai gal* ko
kius metus, bet jau nebepa- 
stojau.

Vėl pradėjau negerai 
jaustis. Mėnesinės skau
džios, labai kraujingos ir il
gos, labai nusilpnina. Jau
čiuos nervuota, nenoriu vai-* 
gyt, dažnai verkiu, rūpinuo
si. Ir už poros savaičių pc 
mėnesinėmis vėl pradeda pc 
truputį skystai kraujuoti. 
Baltųjų perdaug neturiu. 
Sveriu 140 svarų. Dažnai 
maudaus ir saule kaltinuos. 
Šeimynos labai norėčiau, bet 
jausmai visai silpni. Patar
kite per “Laisvę,” 
labai dėkinga.

Atsakymas.
Jums, Drauge, matyt, y- 

ra silpnos kiaušidinės liau-

busiu

kos, permažai gamina tani 
tikrų hormonų, ir kiaušinė
liai pilnai neišauga, nepri- 
sirpsta. Ryšy su tuo Jums 
gali būti silpnoka ir skydi
ne (tiroidinė) liauka. Ir gal 
permažai . gaunate vitamino

E — vaisingumo vitamino. 
Jo po truputį turi daržovės 
ir vaisiai, bet daugiausia jo 
turi javiniai grūdai, jų dai
gai; kviečio daigų aliejus 
(wheat germ oil) yra tur
tingas vitamino E šaltinis. 
Yra ir sutirštintas iš to alie
jaus preparatas — Toco
pherol acetate, tablečių pa- 
vydale, — irgi naudingas 
daiktas.

Patarčiau Jums štai ką. 
Gaukite wheat germ oil 
capsules, gerą skaičių, bent 
kelis šimtus. Iš pradžių im
kite bent po 15 kapsulių 
per pusryčius, per pietus ir 
per vakarienę, tai po 45 kas 
diena, per trejetą dienų. 
Paskiau jau mažiau: po 3 
kapsules su maistu, tai po 
9 kas diena, bent keletą mė
nesių ir metų. Jei pastotute 
nėščia, tai vis taipo pat var
tokite tas vitamino E kap
sules ir dar po daugiau, 
kad nepasigadintumėt.

Be to, gerai būtų imti ir 
tam tikrų kiaušidinių hor
monų: corpus luteum hor
mone, progesterone — pra- 
none (Schering), 10 mg., 60 
ablets. Imkit po vieną tab- 
etę kas diena per kokias 10 
lienų prieš mėnesines. Tada 
lebeimkite, o vėl pradėkite 
mti už 10 dienų prieš mė- 
lesines iki pat kitų mėnesi- 
lių.

Yra dar kitų naudingų 
ireparatų. Synapoidin P. D. 
Jojo gydytojas leidžia su 
adata į raumenis: tai su
tvirtina kiaušides, kad jos 
padėtų pastoti nėščiai. Kar
tais neblogai esti imti ir 
estrogenic hormone tablets,
prasidedant mėnesinėms, 
per keletą dienų. Be to — 
vitaminų preparatai, ypač 
Vitamin B Complex gerai 
vartoti visą gyvenimą. Thy
roid gland, į grain tablets, 
po vieną kas rytas.



Nesilenks Lietuvis
Neša mums fašistai mirtį ir kapus, 
Mano, kad lietuvis tyliu vergu bus. 
Griauna miestus, kaimus, degina namus, 
Kad klusnus lietuvis būtų ir ramus. 
Žudo mūsų vyrus, moteris, vaikus, 
Kad į laisvę mes užmirštumėm takus. 
Bet veltui stengies tu, nacių šunauja, 
Neilgai tedžiūgaus budelių gauja.
Tų lietuvių ainis, kur ties Žalgiriu 
Sutrypė kryžeivių išdidžius būrius, 
Tų lietuvių sūnūs, kur kare anam, 
Tas lietuvis, kurs po atkaklios kovos 
Kėlė vėliava Tarybų Lietuvos— 
Nesilenks prieš smurtą ir nebus bailys, 
Vokiškam smogikui batų nevalys. 
Žengia partizanai Lietuvos laukais, 
Jie fašistams pirtį kruviną užkais. 
Myli tautą savo, nori gero jai— 
Pamylėk nūn ginklą, šaudyki taikliai. 
Nekenti vergijos, laisvės nori tu, 
Eik į partizanus, eik su jais kartu. 
1942. VIII. 3. J. Palemonas.

PASTABOS IR
NUOMONES

Sutiks Mus Seses
Per tirštus, juodus debesis kovos 
Sušvis greit saulė aukso spinduliais. 
Pakils, apšvies dirvonus Lietuvos, 
Ir mūs gretas, žygiuojančiais keliais.
Mes žengsime tvirtai gimtais takais, 
Sesutės džiaugsmo ašarą nubrauks. 
Nuklos gatves gėlėm, kelius žiedais, 
Prie pravirų vartelių mūsų lauks.
Suspausim glėbin artimus savus 
Su tyro džiaugsmo laimės šypsena. 
Pagerbsime, papuošime kapus, 
Kuriuos supylė priešo letena.
Ir vėl laisvai kvėpuos mūs Lietuva
Ir su laisvom tautom į laimę žengs iš- 
Tik prieky viso’to—kova, kova, [vien. 
Kuriai mes sparčiai ruošiamės šiandien!

Baud. Armijos Kovotojas
Vacys R eime')-is.

Spąstuos Pagavęs 
Barsuką

Džio Stalinas suka ūsą, 
Kaip jo vyrai pliekia prūsą, 
Afrikoj—jenkės, anglai— 
Rūksta prūso skarmalai.

Maišosi smilčių ciklonai 
Ir fašistai, makaronai;
Sukaliojas smiltyse, 
Nečysta Dučės dvasia.

Gi Romelio, didžio vado 
Frontas, kaip karvė ant ledo— 
Tirpsta pergalės dvasia, 
Karšto smėlio bangose.

Hitleris prie Stalingrado, 
Tik špunką nuo bačkos rado, 
O už Maskvos vartų spyną, 
Gavo antspaudą į klyną.

Šaltis spaudžia, sniegas rūksta, 
Čia jam trumpa, o ten—trūksta; 
Narsūs sūnūs proletaro, 
Jau į rinkę prūsą varo.

Čia jis pūola, ten vėl ginas,
Dar vis pergalę vaizdinas,
Bet pergalės ukdėsy,
Matos praraja baisi.

Prūsą ima pasiutimas, 
Braška kariškas vežimas— 
Grobis byra per kraštus, 
Trauko viržius ir veržtus.

Ir taip vargšas Hitleriukas, 
Kaip vijurkas dar vis sukas— 
Vienur puola, kitur—ginas, 
Kilpa prieš akis vaizdinas.

Drąsiai ėjo ir važiavo,
Kol pienai susikryžiavo, 
Kol ant galo, vokietuko, 
Po piet galva apsisuko.

Džio Stalinas ūsą suka,
Spąstuos pagavęs barsuką, 
Bus čebatai bei taukų 
Ir vailokai iš plaukų.

Senas Vincas,

“DIDELI” IR “MAŽI” ŽMONĖS 
AMERIKOJ NYKSTA.

Amerika yra šalis didelės, plačios li
teratūros. Čia nėra gal tokio didelio pa
kilimo, pasirinkimo didelių menininkų, 
kaip kad Europoj buvo Paderevskis, Ša- 
liapinas, dabar yra Šostakovičius. Ta- 
čiaus tai, kas yra knygoje, literatūroje, 
čia yra viskas. Visos žymių autorių kny
gos, nepaisant ar jos būtų meno, litera
tūros, mokslo srityje •— yra Amerikoj. 
Amerikos pilietis, mokantis anglų kalba 
skaityti, gali susipažinti su pasauline 
kultūra.

Todėl čia nėra tokio didelio skirtumo 
tarpe “mažų” ir “didelių” žmonių. Eu
ropoj, sakysim, darbdavis, kaip kad mes 
sakome — “bosas,” yra skaitomas ap
šviestu, mokytu, o jo darbininkas, daž
niausia, tamsus, nemokytas žmogus. Čia, 
Amerikoj, darbininkai yra kultūringes
ni ir daugiau apšviesti, negu jų bosai.

Ameriką pralenkia šioj srityj tik So
vietų Sąjunga, kur tiksliai pati valsty
bė kelia darbininkų apšvietą, kad jie 
taip lygiai kultūriniai būtų pakilę, kaip 
kad tie, kurie yra profesionalais, įmonių 
vedėjais. Sovietų Sąjungoj ir Amerikoj 
nėra tokių titulų, kaip kad “kunigaikš
tis,” “grafas,” “lordas,” “karalius.” 
Amerikos darbininkai, nugirdę tokius 
titulus, ne galvas prieš juos lenkia, bet 
išjuokia juos.

Todėl čia atvykę kai kurie europiečiai, 
atsivežę senas tradicijas, tik juokina 
amerikiečius, kuomet jie persistato:

“Aš—kunigaikštis ”
“Aš—artistas ”

, “Aš—profesorius”
“Aš—virtuozas”
“Aš—specialistas.”.
Amerikiečiai skeptiškai žiūri į tokius 

svečius, kurie čia išeina su savo iškaba 
—“aš.” Prasilavinę žmonės menininkus, 
literatus, specialistus ir profesorius čia 
sprendžia ne pagal tai, kokia jo iškaba 
(koks jo “aš”), bet pagal jo darbus, 
kaip gerai jis pasirodo savo šakoje. 
Žmonės čia yra tokių tradicijų, kurie ne- 

i reikalauja, kad jiem pasisakytų pats 
■ subjektas, kuo jis yra—jie subjektus pa

tys nori pažinti ir įvertinti.
* * >:«

Pastaruoju laiku, arba šu vėliausiu 
pareiškimu, Vytautas Bacevičius fašis
tinėje “Vienybėje” pasirodė, kaip kad 
viena nepilnamečių, susipykusių mergai- 

* čių. Jis spiktelėjo: “Aš su tavim ne
šneku — mes piktuoju.” Taip jis pareiš
kė laisviečiams. Girdi, “jokio reikalo 
mokslo klausimais polemizuoti su anal
fabetais” nematau.

Kodėl? Juk pamokyti “analfabetus” 
yra labai garbingas ir naudingas dar
bas. Bet jis nenori polemizuoti todėl, kad 
“estetikos moksle esiu išsispecializavęs.” 
Matote, jis estetikoj “specialistas,” bet 
nenori nei įrodyti arba paremti įrody
mais, kodėl anie “analfabetai.” Tai kam 
verta jo specialybė?

O dar kitoj vietoj Bacevičius tvirtina, 
jog jis tarnauja “visai liaudžiai, visai 
tautai.” Argi tai tarnavimas “visai tau
tai,” kad nenori net. pamokyti estetikos 
nežinančius? Na, sakysime, su laisvie- 
čiais jis nenori polemizuoti, bet jo pole
mika galės pamokyti ir nelaisviečius, ar
ba parodyti, kaip laisviečiai “neišmano” 
apie estetiką. O gal Bacevičius nepasiti
ki nei savo “specialybei”?

Tame pačiame savo “nepolemiškam” 
pareiškime, Bacevičius išleidžia ir kitą 
įsakymą: “griežtai draudžiu... vadinti 
mane fašistu.” Veikiausia Bacevičius 
pamiršta, kad jis gyvena Amerikoj. Juk 
“griežtai” galėjo “drausti” tik Smetona 
Lietuvoj, kuomet jis ten buvo įsibriovęs 
į prezidento vietą. Pagaliaus, rašant pa
reiškimus, tai svarbiausia taisyklė yra 
ta, kad pats rašytojas suprastų, ką ir 
apie ką jis rašo. Laisviečiai Bacevičių 
nevadina fašistu, bet visi žino, kad jis 
nuėjo pas fašistus. . ..

Ir da vienas jo negramotnas išsireiš-

kimas. Jis giriasi, “aš atstovauju svei
ką demokratiją.” O Lietuvoj Smetona 
sakydavo: “Aš Lietuvos demokratija.” 
Demokratiją niekas negali atstovauti — 
demokratija atstovauja pati save. Bace
vičius, nei kas kitas negali atstovauti de
mokratiją. Tik diktatorius, fašistas sa
ko: “Aš vyriausybė, aš demokratija.“ 
Kaip matosi, demokratijos klausime Ba
cevičius irgi nėra specialistas.

Na, o “Vienybė,” kuri visuomet už fa
šistus, kuri skleidžia fašistinę ideologi
ją, apie Bacevičių paskelbė, kad jis tik 
“gyvenime padarė klaidą,” kad jis 
“nieko bendro neturi su komunistais.” 
Tai reiškia ir su visa pažangiąja visuo
mene. Jei taip, tai kokiu būdu Bacevi
čius gali tarnauti “visai visuomenei, vi
sai tautai”? Reiškia, jis tarnauja tik fa
šistinės ideologijos grupei. Prieš “Vieny
bės” pareiškimą Bacevičius dar nepro
testavo.

Dar vienas ir paskutinis patarimas 
Bacevičiui. Kad jis nesimaišytų savo 
mintimis, kalba ir gramatika, tai jis tu
rėtų savo pareiškimus, pirma jų siunti
mo spaudon, duoti kokiam kalbos ir gra
matikos specialistui suredaguoti. Kitaip, 
iš jo pareiškimų nieko rimto neišeina.

Man rodos, kad pirmu kartu Jungti
nių Valstijų vyriausybė Rusijos Spalio 
Revoliuciją sveikino, kaipo “garbingą 
gimtadienį.” Jungtinių Valstijų vice
prezidentas sakė kalbą 25 metų sukak
ties iškilmėje — Madison Square Gar
den svetainėj, New Yorke.

Vice-prezidento Wallace kalba yra la
bai reikšminga. Jis padarė peržvalgą 
Sovietų Sąjungos progreso ir nurodė, ko
ki santikiai yra Jungtinių Valtijų vy
riausybės su Sovietų Sąjunga dabar ir 
koki santikiai numatoma po karui — 
taikos laiku.

Visi Amerikos lietuvių laikraščiai tu
rėtų vice-prezidento kalbą išspausdinti, 
nes tai informacija ir pozicijos nusaky
mas tarpe šių dviejų šalių. Be to, tai 
kalba už demokratiją, už karo pastan
gas. Toki laikraščiai, kaip “Naujienos,” 
“Keleivis,” “Dirva,” “Draugas” ir kiti, 
kurie sakosi einą su mūsų vyriausybe, 
turėtų tą kalbą išspausdinti dėl savo 
skaitytojų. Jei jie to nedarys, lietuviai 
turėtų reikalauti: Kodėl jie ne talpina 
šios šalies vice-prezid. kalbą savo laik
raščiuose? Čia jie pasirodys, kur jų sim
patijom, Ši kalba turi pasiekti kiekvieną 
lietuvį. Jei ne kitaip, tai kad ir lapelių 
formoj. Sodietis.

--------------------------------------------------------

Hartford, Conn.
Iš Metinio Susirinkimo Ke

letas Žinučių

Gruodžio 10 dieną buvo lai
komas Laisvės Choro svetainė
je Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos metinis susirinki
mas. Susirinkime tapo išrinkta 
valdyba ir komisijos dėl atei
nančių metų.

Turiu pastebėti, kad šis me
tinis susirinkimas buvo skirtin- 
gesnis už kitus susirinkimus. 
Pirmiau būdavo įvairios gru
pės stato savo kandidatus į 
valdybą ir stengiasi juos iš
rinkti, nežiūrint kandidatų tin
kamumo. šį gi sykį buvo visai 
kitaip. Niekas nesigrupavo, 
visi bendrai, vienbalsiai išrin
ko sekamus į valdybą: pirmi
ninkas K. Vilkas, finansų sek. 
Aldona Seliokiūtė, užrašų 
rast. Juozas Kazlauskas, iždi
ninkas A. Ambrazas, draugi
jos organo, tai yra, “Laisvės” 
prižiūrėtojas J. Kazlauskas.

Į Lietuvių Sąryšio Bendrovę, 
kuri turi labai gražią vietą dėl 
vasarinių išvažiavimų ir pikni
kų, atstovais išrinkti Z. Juška

Anglų Kalboj Knygos Apie Sovietų Kovas
knygą, kuri apima Japonijos, Italijos ir 
Vokietijos karo užpuolimo žygius dar 
nuo 1931 metų, kada Japonijos (Samura
jai užpuolė Mandžūriją ir iki paskutinių 
dienų.

Šis almanakas yra vien paveikslų su 
parašais po jais. Jis vadinasi “WAR 
IN OUR TIME.”

Sovietų korespondentas Aleksandras'1 
Poliakovas paruošė labai svarbu veikalą 
vardu: “RUSSIANS DON’T SURREN
DER.” Jis išleistas anglų kalboje. Patsai 
autorius vėliau žuvo kovoje už žmonijos 
laisvę.

Yra ir daugiau išleistų knygų ir bro
šiūrų, kaip tai: nedidelis paveikslų al
manakas “INSIDE RUSSIA,” kurį šie
met gauna visi Liter. Draugijos nariai 
imanti anglų kalboj knygas. Yra daug 
brošiūrų ir kitų knygų, kurias rašan
čiam šiuos žodžius ne visas teko matyti. 
Minėta literatūra gaunama visose dides
nėse anglų kalbos knygų pardavyklose.

D. 'M. S.

Sovietų Sąjungos sunki ir didvyriška 
kova prieš barbariškus hitlerininkus iš
šaukė taip didelį susidomėjimą ta ša
limi ir žiniomis apie ją, kad jau daug 
knygų išėjo anglų kalboj, kurios aiškina 
Sovietų Sąjungos tvarką ir aprašo Rau
donosios Armijos, Orlaivyno ir Laivyno 
kovas. Tokiomis knygomis yra:

Joseph E. Davies, buvęs Amerikos am
basadorius Sovietų Sąjungoj parašė di
delę knygą vardu: “Mission to Moscow,“ 
kurioj aiškina tos šalies tvarką ir kovą 
prieš penktą koloną.

L. Zacharoff surinko iš karo lauko 
įvairių korespondentų aprašymus, įspū
džius ir paruošė didelę knygą vardu: 
“THE VOICE of FIGHTING RUSSIA.”

Erskine Caldwell, buvęs dienraščio 
“PM” korespondentas Sovietų Sąjungoj 
ir matęs kovos laukus, parašė knygą var
du: “ALL OUT ON THE ROAD TO 
SMOLENSK.” 1

Kitos Erskine Caldwell knygos:
All Night Long—apie Sovietų parti

zanu kovas.
Moscorv Under Fire,—kaip Maskva 

gynėsi nuo nacių.
Russia at War,—bendrai paruošta su 

fotografiste Margaret Bourke-White.
Walter Mehring:
“TIMOSHENKO — the story of the 

Russian Marshal,“—veikalas apibūdina 
Sovietų maršalą Simą K. Timošenko bio
grafiniai ir parodo, ką žmogus gali at
siekti prie Sovietų tvarkos.

Anna Louise Strong, kuri karo išva
karėse buvo Tarybų Lietuvoj ir Sovietų 
Sąjungoj veik pati pirmoji parašė knygą 
vardu: “THE SOVIETS EXPECTED 
IT.”

Kapitonas Sergei Kournakov patiekė 
labai išsamų veikalą, kuriame paima 
Rusijos praeitį ir apibūdina 1941 metų 
visas kovas savo knygoje: “RUSSIA’S 
FIGHTING FORCES.”

Anglijos korespondentas Alex Werth, 
kuris matė daug žiaurių kovų laukų So
vietu Sąjungoj patiekė didelį veikalą 
vardu: “MOSCOW WAR DIARY.”

Karo reikalais specialistas Max Wer
ner, kuris nuo pat Hitlerio užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos numatė, kad Raudono
ji Armija atsilaikys, kad ji parblokš 
Hitlerio ir jo talkininką jėgas, paruošė 
didelį veikalą po vardu: “THE GREAT 
OFFENSIVE, kuriame aiškina karo ei
seną nuo pradžios Hitlerio karo iki jo 
puolimo linkui Kaukazo ir išdėsto Jung
tinių Tautų uždavinius.

Harry Henderson ir Herman E. Mor
ris paruošė almanaką, paveikslų didelę

Ruduo
Medžių lapai paskutiniai, 
Nuraškyti visur tapo... 
Audrai siaučiant nuolatiniai— 
Atsidūrė glėbyj kapo.
Ir šakelės, likę nuogos, 
Taip liūdnai ir gailiai ošia.. . 
Vai jais puošę gėles uogos ...— 
Dabar audros žaismę lošia .. .
Žaismę lošia, kriokia, pyksta, 
Medžius purto, blaško tvoja, 
O jų rūbai krinta, nyksta, 
Gi juos žemė pakavoja.
Ir dejuoja tamsus šilas:
Pušys gausti nenustoja 
Jųjų raudos veržias, pilas, 
O jas vėtros vis kartoja.
Debesuotas dausų plotas, 
Skaidri saulė pasislėpus... 
Audra griežia rudens notas 
Viską po savim aprėpus.
Vargšė žemė nusiminus:
Lyg ko laukia, lyg ko žiūri . . .
Vasarėlę prisiminus, 
Josios ilgis dėl to niūri...

A. Dagilis.

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa ant 4-to puslapio)

ir J. Rėkus.
Buvo skaitytas laiškas nuo 

lietuvių katalikiškų draugijų, 
kuriame prašo prisidėti prie 
bendro lietuvių veikimo Liet. 
Raudonajam Kryžiui. Nutarta 
prisidėti ir išrinkta dvi at
stovės — V. Kazliutienė ir A. 
Bernotienė. Jom duota pasta
ba, kad viskas būtų daroma su 
žinia Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

JiL." 
" Taipgi nutarė apvaikščiok 

draugijos 30 metų gyvavimo 
jubiliejų ir užkviesti visas ki
tas lietuvių vietines organi
zacijas ir draugijas. Tam dar
bui į komisiją išrinkti gerai 
patyrę draugai ir draugės. 
Plačiai kalbėta, kas būtų 
geriausia surengus. Vieni 
stojo už vakarienę su šokiais. 
Kiti nurodė, kad tinkamiausia 
būtų pasikviesti gerą kalbėto
ją ir prie prakalbų pridėti 
koncertinę programą ir šokius. 
Aš irgi tokiam parengimui pil
nai pritariu, nes ypatingai da
bartiniu laiku daug ko išgirs- 
tumėme iš gero prakalbininko. 
O antra, ir pačiai draugijai 
atneštų didesnę naudą, kaip 
finansiniai, taip dvasiniai. Pa
minėjimas įvyks Liet u v ių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėje.

Buvo skaitybas laiškas su 
atsišaukimu aukų dėl politiš
kų kalinių. Vienbalsiai nutarė 
paaukoti $5. Taipgi buvo ren
kamos aukos ant vietos ir su
rinkta $15.35. Tai gražus pa
vyzdys ir. kitoms draugijoms. 
Aukotojų vardai bus paskelb
ta vėliau.

Gruodžio 21 dieną bus 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo metinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama valdyba 
ir biznio veikiančioji komisija. 
Visų kliubiečių pridermė daly
vauti. Mat, dabar kliubas, 
kaip turi nuosavą namą, tai 
daro nemažą biznį, kurį, žino
ma, reikia gerai prižiūrėti. 
Jeigu taip, tai rinkite gerai 
patyrusius narius ir teisingus.

Dabartinė valdyba ir biznio 
direktoriai susideda iš pažan
gių ir sąžiningų žmonių. Kad 
jie savo pareigas gerai atlieka, 
tai paliudija kliubę bujojimas. 
Aš sakyčiau, kad juos visus 
reikėtų palikti tarnauti ir ki
tiems metams, jeigu jie apsi- 
ims.

Teisybes Mylėtojas.

Pagelbėkit tavo tautai pirkda
mi bonus ir stampa*
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“Amerikos Demokratijos Steigėjai” Elizabeth, N. J.
Po tokia tai antrašte tik šiomis dieno

mis išėjo iš spaudos iš eilės 49-tas Liet. 
Literatūros Draugijos (ALDLD), 361 
puslapio, leidinys. Tai bene bus pirmuti
nė taip Amerikos lietuviams reikalinga, 
taip žingeidi, taip užinteresuojanti skai
tytoją iš visų Literatūros Draugijos iš
leistų knygų — knyga.

Kūrinys labai įvairus dar ir tuomi, 
kad jį sukūrė net visa trylika mūsų ga
biausių literatų, kaip tai: A. Bimba, V. 
Andrulis, L. Prūseika, Pranas, Dr. A. 
Petriką, V. Tauras, D. M. Šolomskas, 
Walter Kubilius, J. Siurba, J. Gasiūnas, 
Rojus Mizara, Fred Abekas ir Stefanija 
Sasna, kuri pateikia daug davinių ir už 
Suvienytų Amerikos Valstijų laisvę bei 
negrų vergijos panaikinimą kovojusias 
moteris—Martha Washington, Abigail 
Adams, Mercy Warren, Molly Pitcher, 
Elizabeth Zane, Nancy Hart, Catharine 
Greene, Mary Draper, Harriet Tubman, 
S. Truth, H. B. Stowe, L. Mott, F. 
Wright, S. B. Anthony ir S. Bagley.

Nors visi, virš paminėti to veikalo au
toriai savo rašinius prirengė gan rūpes
tingai—be tuščių frazių ir ilgų išvedžio
jimų, tačiaus draugui A. Bimbai už 
“Istorinius Bruožus,” tenka atiduoti už 
vis didžiausias kreditas už taip suglaus
toj formoj, taip ryškiai nušviestą, taip 
mažai kalbėtą, o daug pasakytą—Ame
rikos Demokratijos Steigėjų apibūdini
mą.

Knyga labai svarbi Amerikos lietu
viams dar ir iš atžvilgio, kad daugelis 
iš mūs, naudodamiesi šios šalies laisve, 
o nežinojome, kaip brangiai ta laisvė, už 
ją kovojusių anų laikų revoliucijonierių 
krauju, gyvastimi, didžiausio vargo ver
petuose, o dar didesniu pasiryžimu—iš 
Didžiosios Britanijos priespaudos tapo 
išpirkta. Pasidėkavojant tik nenuilstan- 
tiems kovotojams, anų laikų ištvermin
giems revoliucijonieriams, mes turime 
paują, turtingiausią, laisviausią bei vie- 
ping’iausiąv"salį, visų nuskriaustųjų mo
tiną, kuri priglausė prie savo krūtinės 
kaip mus, lietuvius, taip ir tūkstančių- 
tūkstančius kitataučių, atklydusių čion 
prieglaudos, paguodos ir užtarimo j ieš
koti.

Mes, gal būt, esame girdėję Jurgio 
Washingtono, Tomo Jeffersono, Samue
lio Adamso, Tomo Paine, Benjamino 
Franklino, Patriko Henry, Richard Hen
ry Lee, Andrew Jackson, John Brown, 
Abraham Lincolną, Frederick Douglas, 
M. Lafayette, K. Pulaski, T. Kosciušką 
ir kitus už šios šalies laisvę bei savisto
vumą ir prieš negrų vergiją kovotojų

Philadelphia, Pa.
Stalingrado Naktis

Lapkričio 27 d., Russian War 
Relief, Inc. ir United States 
Treasury War Savings Staff, 
surengė masinį parengimą Sta
lingrado Nakties naudai vienoj 
iš didžiausių salių Philadelphi- 
joj — Convention Hall, žmo
nių prisirinko apie 12,000. Ant 
šio parengimo Sovietų Sąjun
gos naudai susirinko virš 27,- 
000. Šios šalies bonų išpirko už 
$10,000. lai skaistus ir žavin
gas visokių tautų sudarytas 
masinis parengimas, tai vienin
gas parengimas už vedamą ka
rą suvienytų tautų prieš 'bar
barus agresorius.

IŠ atsibuvusios programos 
irgi galima prisiminti apie jos

Clevelandiečių 
Dėmesiui

V i s o k i ais dienraščic 
“Laisvės” reikalais — dėl 
prenumeratų užsimokėji
mo, dėl užsisakymo “Lai
sves,” etc., — kreipkitės 
pas “Laisvės” vajinininką 
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) 

įvairumą, susidėjo net iš 19 
punktų. Įvairių prakalbų pasa
kyta už vedamą karą prieš 
priešus. Dainavo dvi žymios 
dainininkės. Kalbėjo senatorius 
K. McKellar, iš Tennessee, Glo
ria Stuart — judžių žvaigždė, 
rusų bendra programa, orkes
trą ir karinis benas grajino. 
Ant galo buvo paradas suvieny
tų tautų vėliavų iš pietų ir 
šiaurės Amerikos, Sovietų Są
jungos, Anglijos, Chinijos, ir 
daug kitų mažųjų per Hitlerį 
pavergtų tautų. Philadelphijoj 
Rusijos pagelbai jau surinkta 
arti ketvirtadalio miliono dole
rių. Puikus darbas ir šį darbą 
tęsim tolyn iki Hitlerio gyva
tėms bus nusuktas sprandas.

Drg. F. Abekas Kalbėjo

29 d. lapkričio, Lietuvių 
Tautiškoje salėje, kalbėjo “Vil
nies” redaktorius F. Abekas iš 
Chicagos. Tą dieną smetonlai- 
žiai buvo surengę Smetonai 
kermošių ir dalinai pakenkė 
mūsų prakalbom, bet vistiek 

.atsilankė apie 200 žmonių. Mū
sų laisvųjų žmonių ėjimas į
Smetonos prakalbas padidino 
jų publiką ir padėjo išgarsint 
Smetonos autoritetą. Jie nebū
tų gavę nei pusės svetainės 
žmonių. Suėjo pažiūrėti Lietu
vos kraugeriško diktatoriaus ir 
budelio Lietuvos valstiečių ir 
bendrai Lietuvos liaudies. Vi
si išsinešė blogą įspūdį apie 
Smetonos figūrą .. .

! Drg. Abekas aiškino apie 
j esantį karą ir lietuvių srioves. 
Skaitė citatas iš priešų spau
dos, tai yra, penktosios kolonos 
darbus ir siekimus.

j Neužilgo surengsim prakal
bas vėla. ~Rey.

vardus. Bet nežinodami, kiek jie vargo 
ir paniekos panešė, kiek taurios ištver
mės, pasiryžimo ir net savo turto į tas 
kovas įdėjo—permažai, kaip tuos kovoto*- 
jus, taip ir pačią laisvę įvertinome ir tik 
tos nežinios dėlei mes tiems aną laiką už 
laisvę kovotojams dar daug esame sko
lingais.

Laisvės priešai, Anglijos karaliaus če- 
batlaižiai, didieji plantatoriai (negrų 
vergijos palaikytojai) ir kitokį kieta
kakčiai —tuos revoliucijonierius nieki
no, šmeižė, pravardžiavo ir visokias, kad 
ir purviniausias intrigas prieš juos va
rinėjo nė kiek ne švelnesnė j formoj, kaip, 
iki Hitlerio užpuolimo ant Sovietų Są
jungos, buvo niekinamas, šmeižiamas, in
triguojamas komunistinis judėjimas, o 
dar šlykščiau niekinami ir persekioja
mi to judėjimo darbuotojai. Todėl man, 
perskaičius tą knygą—Amerikos Demo
kratijos Steigėjai, daug šilčiau pasidarė 
ant širdies, daug lengviau ant sąžinės, 
kad ir aš, atsidėkodamas tiems revoliu
cijonieriams už iškovotą mums laisvę, 
turiu garbės dalyvauti' tam judėjime, 
darbuotis tai didžiulei idėjai, kuri eina 
už Amerikos laisvę kovotojų pramintu 
keliu ir tęsia jų pradėtąjį darbą—už vi
sos žmonijos laisvę, gražesnį gyvenimą 
ir už paliuosavimą žmogaus minties is 
prietarą vergijos.

“Amerikos Demokratijos Steigėjai” 
knygą, turėtų perskaityti kiekvienas lie
tuvis, nepaisant jo pažvalgų bei įsitiki
nimų. Minėta knyga supažindins skaity
toją ne tik su anų laikų kovotojais už 
šios šalies laisvę, kuria jis naudojasi ir 
džiaugiasi, bet ir su Nepriklausomybės 
Deklaracija, negrą iš vergijos Paliuosa- 
vimo Proklamacija, ir Amerikos Jungti
nių, Valstiją Konstitucija.

Tai lietuvių kalboj bene bus tik pir
mutinė, taip naudinga, taip daug istori
nių faktų pateikianti knyga, kurią gali' 
gauti tik dabar į ALDLD kuopą įstojęs 
lietuvis už labai prieinamą kainą. Kny
ga daug gali pagelbėti ir tiems lietu
viams, kurie nori tapti šios šalies pilie
čiais.

Šitokiu puikiu kūriniu apsidžiaugęs, 
aš rekomenduočiau Literatūros Draugi
jos Centro Komitetui, kad sekantis ir 
50-tas tos draugijos leidinys, būtų iš
leistas apie pirmuosius Amerikos lietu
vių švietėjus, progresyvį lietuvių atbudi
mą, laikraščių kūrimąsi ir jų rolę ap
švietus dirvoje, meno progresą ir visą 
tą persilaužimą, iš klaikios nežinystės į 
šviesesnį rytoją.

Senas Vincas.

Shenandoah, Pa.
Garnys Aplanke Jaunus 

Motuzus

Gruodžio 11 diena A. ir 
E. Motuzų šeima susilaukė sū
nelio. Motina ir naujagimis, 
kuris sveria virš aštuonių sva
rų, jaučiasi gerai. Albertas, 
grįžęs namo, bus labai links
mas, radęs sūnelį. Mat, jis lo
šia profesinę futbolę su Chica
go Bears ir šiuo tarpu gyvena 
Chicagoj. Bet futbolės sezonui 
pasibaigus, vėl grįš į Shenan- 
dorį gyventi.

Abudu jaunieji Motuzai pri
guli prie LDS 213 jaunuolių 
kuopos.

Rusiški paveikslai ŪSO 
Naudai

Sausio 10 dieną, 1943 me
tais, Mainierių Salėje, bus ro
domi rusiški krutami paveiks
lai “Red Army Strikes Back” 
ir “Musical Story.” Visas pel
nas yra skiriamas dėl ŪSO or- 
.ganizacijos, kurios tikslas yra 
pagelbėti kariuomenėje esan
tiems Amerikos' kariams. Tie 
paveikslai yra rengiami LDS 
34 kp. vardu.

Draugai, nepraleiskite pro
gos matyt šiuos gerus paveiks
lus, kuriuose yra rodoma, kaip 
Raudonoji Armija kovoja 
prieš rudąjį fašizmą. O, be 
to, sykiu paremsite ir savo 
karius, kurie randasi kariuo
menėj. Įžanga 50 centų.

A. K.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Statymas bomberiy (Lockheed fabrike, Burbank, Cal.) 
nėra vienintelis darbininkų žygis karinėms pastangoms 
remti; jie dalyvauja ir radijo programose žmonių mo
ralui kelti. Nuotraukoje matome unijistus darbininkus 
(ADF narius) dainuojančius NBC studijose Holly- 
woode.

Binghamton, N. Y.
Sveikinimai Sovietų Sąjun

gos Žmonėms

Mes širdingiausiai sveikina
me. herojiškos sąjungininkes 
Sovietų Sąjungos narsiausią 
Raudonąją Armiją, kuri kar
žygiškai .kariauja.

Sveikiname Sovietų Sąjun
gos žmones, narsiai kovojan
čius prieš vokiškuosius grobi
kus, prieš niekšingą mūsų ir 
visų kultūringosios žmonijos 
tautų priešą — fašizmą!

Mes matome, kad jūs tęsiate 
didvyrišką kovą del laisvės ir 
liuosybės visam, pasauliui.

Tegyvuoja didvyriškoji Rau
donoji Armija!

Tegyvuoja mūsų sąjunginin
ke didžioji, galingoji, nenuga
lima Tarybų Sąjunga!

S ve i ki nto j ų va rd a i i r a u k os:
M. Liužinas $25.
Ig. Liužinas $25.
J. Olum $10.
J. Free j e $5.
H. žukienė $5.
A. Tamiška $2.
Po $1: Jos. Strole, E. Strole, 

P. Sasinek, J. Petras, J. Sebes- 
ta, Broome Avetlet Co., J. Ka- 
nek, J. Feinbu rg, L. Roof f, N. 
K. Nelson, J. Sladek, J. Eisen
berg, J. Kasky, L. Belski, Al. 
Beker, A. Tvari jonas, H. Blin- 
kevich, V. E. Čekanauskai, P. 
Balčiūnas, H. Belazarow, V. 
Kaminskienė, P. Pabalis, B. 
Dmitris, A. Zmitra, UndrejCi
nas, J. Garuckis, S. Vaineikis, 
M. S. Cohen, J. Strole, Iz. Ve- 
žis, M. Bekeriene, J. Skrebis, 
A. Klimas.

Aids Uncle Sam Again

SAGINAW, MICH.—With the same earnestness with which he 
fought in World War I, Henry George, who left both his legs on a 
French battlefield, is fighting today in World War II as a seller of 
War Bonds and Stamps... Since Sept. 1 his sales total is $3,175 in 
bonds, $1,148.70 in stamps.z He is pictured selling a batch of War 
Savings Stamps to Patricia Johnson, aiid Charles R. Schattilly, in 
a theater1 lobby,-here/*" ff.S. Treasury Department

Viso surinkta $106.
Renkant sveikinimus, gavau 

gražų Įspūdį ir žmonių prita
rimą Sovietų Sąjungai. Didelė 
didžiuma išsireiškė, kad juos 
visada reikia atlankyti, kuomet 
aukos renkamos Sovietų Są- 
jungos karžygiams.

Išreiškiu savo didelę padė
ką visiems aukavusiems.

II. Žukienė.

Aukų surinkta per Moterų 
Skyrių del pasveikinimo Sovie
tų Sąjungos žmonių nuo Bing- 
hamtono žmonių, per J. Nava- 
linskicnę $42, per O. Girnie- 
nę $5, viso $47.

Aukavo sekamai:
M. Liuzinienė $5. J. K. Vai

čekauskų šeima $4. K. Kon- 
drotas iš Ohio, Martins Ferry 
$3. Po $2: A. ir J. K. Na
valinskai, Paul ir A. Mikolajū- 
nai, P. ir E. černauskai, Pct. 
ir M. Mikolajūnai, V. ir A. 
Kazėnai, A. ir L. Mainioniai, 
W. ir O. Girniai. Po $1: M. 
žvirblienė, Pet. Mačiukas, N. 
Mačiukienė, A. Mikolajūnaitė, 
Al. Mikolajūnas, A. Baka, 
Iggy Mainionis, P. ir K. Juo- 
zapaitis, P. Zalumskis, V. Gai- 
dis, J. Kazlauskas, J. M. Ka
minskas, V. Kapičiauskiene, P. 
Stasiūnas, J. Klivis, A. Žemai
tienė, K. Stanulis, Wiktorck, 
Pet. Mainionis, N. Yudikaitie- 
nė, Ed. Zavicki.

Širdingiausiai d ė k a vo j am e 
visiems aukotojams dėl to 
svarbaus tikslo.

Aukų rinkėjos:
O. Girnienė ir
J. K. Navalinskienč.

Išėjo Ligoninėn
Drauge Bronė Makutėnienė 

pasidavė ant operacijos gruo
džio 11 dieną. Operacija pa
daryta pasemingai. šiuo lai
ku Makutėnienė randasi Eliza
beth General Hospital. Kam
bario num. 459, ant 4-tų lubų.

Reiškiu užuojautą draugei 
Makutėnienei šioj ligoje ir lin- 

.kiu greito pasveikimo.
• •

Mirė
Gruodžio 14 dieną Petras 

Murinas anksti rytą ėjo į dar

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

• • • • • •

Mortos Vilkienės Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

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

© • o • e • •

English - Lithuanian
Sėli ■ Instructor

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

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

• o •• •e

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Kaina $1.00.

• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
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.

bą. Atėjęs į geležinkelio stotį 
krito ant vietos ir mirė. Pa
šauktas gydytojas pripažino, 
kad nelaimingasis mirė nuo 
širdies ligos.

Petras Murinas gyveno po 
num. 300 First St. Paliko nu
liūdime žmoną Agniešką ir 
dukterį Agnes.

Ukrinas.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas
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Raudonarmiečiai Kirto Nau
jus Vokiečiam Smūgius 

Trijuose Frontuose
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, gruod. 18. — Vidunaktinis Sovietų pra

nešimas:
Mūsų kariuomenė Stalingrado srityje ir centralinia- 

me fronte tebedarė ofensyvo žygius.
Pagal jau užbaigta suskaičiavimą, Sovietų kariuo

menė, užimdama vieną apgyventą vietą į vakarus nuo 
Surovikino, pagrobė ne 305 vokiečių kanuoles, kaip kad 
pirmiau pranešta, bet 580 įvairių kanuolių.

Į vakarus nuo Surovikino mes taip pat pagrobėme 
15 tankų, 26 mažus tankus ir šarvuotus automobilius, 
65 mortiras, 203 didžiuosius kulkasvaidžius, 650 prieš
tankinius šautuvus, 3,510 šiaip karinių šautuvų, 940 
motorinius dviračius, 140 trokų, 2,500 kanuolinių šo
vinių, 570 dėžių paprastų kulkų, 25 dėžes amunicijos 
didiesiem kulkasvaidžiam, 160 dėžių kulkų prieštanki
niams šautuvams, 200 dėžių minų, 143 dėžes rankinių 
granatų, 10,000 dėžių gazolino, septynis vežimus medi- 
kalių reikmenų, tris maisto sandėlius ir kiekį kitų 
reikmenų.

Stalingrado srityje grupė raudonarmiečių prasiver
žė į priešų užnugarę ir užmušė apie 500 hitlerininkų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado, mūsų kariuomenei 
bedarant ofensyvius žygius, mūsiškiai tankistai nušlavė 
1,235 priešų kareivius ir oficierių. Jie išmušė iš veiki
mo penkis priešų tankus, sunaikino 30 kanuolių, 12 
trokų su reikmenim ir 52 aptvirtintus trobesius ir pa
ėmė nelaisvėn 70 hitlerininkų.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse sovietinė kariuomenė 
užėmė kelis priešų aptvirtintus punktus ir sunaikino 
apie kuopą hitlerininkų.

MASKVA, gruod. 17. — Sovietų Žinių Biuro vidu
dienio pranešimas:

Mūsų laivai Juodojoj Jūroj padegė vieną priešų 
transporto laivą 5,000 tonų ir nuskandino vieną stambų 
laivą, kaip ano palydovą.

Centraliniame fronte, į vakarus nuo Rževo vienas 
raudonarmiečių dalinys išvijo vokiečius iš stipraus 
punkto, o paskui išmušė priešus iš penkių kitų apgy
ventų vietų, viena po kitos.

Buvo nušluota apie du batalionai vokiečių pėstinin
kų ir sunaikinta 24 priešų tankai, 20 kanuolių, aštuoni 
kulkasvaidžių lizdai, 95 aptvirtinti punktai ir du amu
nicijos sandėliai. Mūsų kariai pagrobė tris sandėlius 
vokiečių maisto ir drabužių, 32 trokus ir kiekį kitų 
karinių reikmenų.

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

?. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 860
J. Blažionis ir R. čiulada,

Lowell, Mass. _........................ 796
V. J. Stankus, Easton, Pa....... 732
J. YaskeviČius, Hudson, Mass. 712
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. 771
Saltimorės Vajininkai ............. 661
Geo Shimaitis, Montello, Mass. 627
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J............................................. 627
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.......................... 589
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y..................   534
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532
J. Burba, So. Boston, Mass......  495
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 484
J. Grybas, Norwood, Mass........  456
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 427
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 392
A. Valinčius, Pittston, Pa..........  324
J. Striška, Sudbury, Canada.... 315
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y. ......................................... 304
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 294
A. VinckeviČius, Stoughton ..... 294
VI. Smitravičienė, Detroit, Mich. 294
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 249
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa...... .. 248
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........ 229
M. Urba, Easton, Pa.................. 211
J. Gavėnavičius, So. Boston......  202
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass............................................ 192
A. Marshall, Torrington, Conn. 184
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 229
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144
P. Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 144

P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
P. Jurkonis, Springfield, Ill....... 24

“LAISVES” DARBININKAI
D. M. Solomskas, ....................  4959
Geo. Kuraitis .............................. 269
P. Buknys ................................. 122
R. Mizara ................................... 116
J. Barkus .................................... 79
P. Solomskas ............................... 34

“Laisvės” Administracija

NACIAI “PER KLAIDA” 
SUŠAUDO KAUKAZIEČIUS
Maskva.— Rytiniame ka

ro fronte naciai sušaudo vi
sus nelaisvėn paimamus žy
dus raudonarmiečius. Jie 
taipgi nužudė daugelį ar
mėnų ir kitų kaukaziečių, 
palaikydami juos žydais.

Amerika, Anglija, Sovietai ir 
Kt. Jungt. Tautos Žada Nu

baust Žydu Žudeikas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žemėse, kuriom vokiečiai 
užkorė savo barbarišką 
viešpatavimą, bet jie dabar 
vykdo dažnai pakartotą 
Hitlerio intenciją — visai 
išnaikint žydų tautą Euro
poje.

“Iš visų užimtų kraštų 
žydai yra pergabenami ne
apsakomai baisiose ir žiau
riose sąlygose į rytinę Eu
ropą. Lenkijoje, toje di
džiausioje nacių skerdyklo
je, vokiečiai įsiveržėliai ima 
iš savo įsteigtų ghettų (ati- 
tvėrimų žydams) visus žy
dus, apart keleto aukštai 
išlavintu darbininku, reika- 
lingu karinėms pramonėms. 
Ir apie nė vieną tų, kurie 
iš ghettų paimti, jau nieko 
daugiau niekada nebuvo 
girdėt. Sveikieji yra palaip
sniui iki mirties kamuoja
mi darbų stovyklose. Ne
sveiki gi yra paliekami mirt 
badu ir nuo šalčio arba tik
sliai masiniai išžudomi. Jau 
skaitoma daug šimtų tūks
tančių aukų ' tokio kruvino 
žiaurumo prieš visai nekal
tus vyrus, moteris ir jų a- 
nūkus.

“Minimos valdžios ir 
Prancūzų Tautinis Komite
tas kuo stipriausiai pa
smerkia tą žvėrišką šalta- 
kraujo naikinimo politiką. 
Jos pareiškia, kad tokie 
įvykiai tegali tik sudrūtint 
visų laisvę mylinčių tautų 
pasiryžimą nuversti barba
rišką hitlerinę tironiją. Jos 
iš naujo patvirtina iškil
mingą savo sprendimą tik
rai padaryt taip, kad nusi- 
kaltusieji tokiais krimina
liais darbais negalėtų iš
vengt bausmės, ir ryžtai 
panaudot reikiamas šiam 
tikslui priemones praktiko
je.”

Mussolinis Išmeta 
Armijos Vadus

Mussolinis pavarė iš tar
nybos generolą Vit. Ambro
sio, italų armijos štabo gal
vą, ir maršalą Ettorę Bas- 
toico, Libijos gubernatorių, 
kaip teigė Sovietų radijas.

Mėtydamas laifkan senuo
sius karo vadus, Mussolinis 
stengiasi suverst ant jų kai
čią už Italijos sumušimus 
kare. •

Smarki Oro Veikla 
Šiaur. Tunisijoj

Šiaur. Afrika, gTuod. 18. 
— Amerikos ir Anglijos 
lėktuvai vėl per valandų va
landas atakavo fašistų pun
ktus šiaurinėje ir rytinėje 
Tunisijoje. Didesnių veiks
mų ant žemės dar nebuvo.

STUDENTAI ARMIJON 
Washington. — Karo ir 

laivyno departmental pa
tvarkė, kad bus imami ka
rinėn tarnybon kolegijų ir 
universitetų studentai abel- 
nai ir lavinami taip, kaip 
reikės karui.

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J. 1 

Sietyno Choro Atydai!
Paskutine repeticija Sietyno Cho

ro šiais metais, įvyks šį pirmadienį, 
gruodžio 21-mą, 8 vai. vakare, Šv. 
Jurgio Svetainėj. Visi nariai ateiki
te. Nariai įsitėmykite gerai — 
Gruodžio 21-mą. (297-298)

LICENSES
WHOLESALE AND' RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby ’ R'ivon that License No. 
L 1215 has been issued to the undersigned 
to sell Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114-36 Merrick Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN SITZMAN 
Linden Liquor Shop

114-36 Merrick Rd., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section u)7 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SIIEVINSKY
S. & L. Delicatessen 

685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

--------------------------------------- ----------------- -—

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)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedėlionua ir šventadieniais:

A. Kupstas. E. St. Louis. Bl— 132
A. Navikas, Haverhill Mass. 130
V. Smalstienė, Royal Oak, Mich. 120
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120

Hitleris Bijo Įsiver
žimo Norvegijon

Stockholm, gruod. 18. — 
Naciai visais garais drūti- 
nasi Norvegijoj; supranta
ma, bijo talkininkų įsiverži
mo. O Norvegijos gyvento
jai vis plačiau priešinasi 
vokiečiams, kenkdami jiem 
įvairiais būdais.

Geo. Urban. Braddock. Pa........ .. 108
A. 3abulienė, So. Boston, Mass. 108
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

Mass.....................   104
M. Slekienė, Gardner, Mass.....  96
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa..........  96
A. Bulvid, Dorchester, Mass.....  84
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Zvingilas, So. Boston, Mass. 84
L. Prūseika, Chicago, Ill............  78
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa...... ~ 72
W. Kartonas, Maspeth, N. Y. .. 64
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 58
J. Sekys, Hartford, Conn. ----- 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48
F. Wilkas, Wilmerding, Pa......... 48
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 48
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
E. Cibulsklenė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A Sinušas, B’klyn, N. Y. ------ - 24

Los Angeles, Calif. — 
Amerikietis W. H. Hale iš
radęs šautuvą iššaunantį 12 
tūkstančių kulkų per minu
tę.

Maskva. — Siaučia mū
šiai ties Biely, tik 85 mylios 
nuo Smolensko.

Talkininkai atrėmė japo
nų atakas link Bunos.

Turkijos spauda įspėjo, 
kad naciai gali prakišt ka
rą.

Sandelis Knygij ir Zoliy
KN lows;

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

puslapių 464, ............................. $3.OU
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

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

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

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

nmai ..............................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose: 

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

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

M. ŽUKAIT1S
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

2.

3.

8.

9.

4.
5.

6.
7.

1.

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 pasipiršime 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 j Chro
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Ancmia, raudono kraujo colių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų marin
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 kemikalų 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.

1 <

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MONTELLO, MASS.
Gruodžio (Dec.) 19-tą yra. šaukia

mas “Laisvės” skaitytojų ir šiaip 
darbininkiško judėjimo rėmėjų su
sirinkimas Liet. Taut. Namo Sve
tainėj, 7 vai. vakare. Po susirinki
mo bus pasilinksminimas. Kurie at
sinaujins “Laisvę” arba naujai užsi
rašys, tiems bus užlundyta šampa
no. Bus muzika, valgių ir gėrimų. 
Įžanga dykai, šaukia “Laisvės” ad
ministracijos užtikrintas darbuoto
jas. — George Sliimaitis.

patersonn. 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 elizabethiečiai ir hillsi- 

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

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)

PHILADELPHIA, PA.
Du Svarbūs Susirinkimai.

Sekmadienį, 20 d. gruodžio įvyks 
visuotinas organizac.jų ir Bendro

V V r

g * LIETUVIŠKAS ★ b 

iį TRAKTYRIUS 
H (VALGYKLA IR ALINU) g 
Ą Rheingold Extra Dry Alus g 
y Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtinės g 
g Importuotų ir Vietinių g 
? Kasdien Turime 8
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore. 5-6191

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.

)

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

♦

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip- ; 
kites prie manęs dieną ; 
ar naktį, greit suteiksi- Į;;; 
me modernišką patama- 
vimą. Patogiai ir gražiai J;;- 
modemiškai įruošta njū- J; ; 
sų šermenine. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110



gruodžio 26-ta, 
koncertų 
W. 43rd 
perstato-
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Noh Yorko^/6^jfer2iiiios
Ne Visi Suprato Naujus Miesto 

Užtemdymo Signalus
Gruodžio 17-tos vak. 9:24 

įvyko pirmasis išbandymas 
miesto užtemdymo pagal nau
jausius patvarkymus, kurio tė- 
mytojai sako, kad veikla mies
te rodė, jog ne visi suprato 
naujos sistemos veiklą.

Seniau būdavo reikia šviesas 
užgesinti su išgirdimu pirmų
jų sirenų ir jos būdavo atida
romos ant antrųjų.

Dabar pirmosios sirenos reiš
kia tik perspėjimą, kad bus 
užtemdymas. Pirmasis signa
las, taip vadinamasis “on the 
‘blue’,” reiškia tik perspėjimą, 
kad bus užtemdymas, bet duo
da laiko pasiruošti jam—susi
tvarkyti kai ką namuose, esant 
netoli namų suspėti pareiti, 
esant gatvėj spėti į subway ar 
kokion kiton vieton, kurią no
rima pasiekti, kad nereikėtų 
gaišuoti laiko tunojant kur 
svetimų namų koridoriuje.

Antrosios sirenos, kurios šį 
kartą buvo paduotos net de
vyniomis minutėmis vėliau, 
patvarkė užgesinti šviesas ir 
visos gatvių šviesos buvo už
gesintos. Bet kai kur bildin- 
guose, sako tėmijusieji iš Em-

Paruošė 70 Vaikų Prie
žiūros Pagelbininkij 

Liuosnoriy

priežiū- 
Baigtuvių iškilmės 
Study Association 
patalpose, 221 W.

Pereitą trečiadienį N. Y. iš
duota septyniom dešimtim as
menų liūdymai užbaigimo de- 
šimt-savaitinio vaikų 
ros kurso, 
įvyko Child 
of America 
57th St.

Pirm išdavimo liūdymų per 
Dr. Alice V. Keliher, Civilinių 
Apsigynimo vaikų priežiūros 
viršininkę, baigusieji kursą 
buvo suregistruota savo mies
to dalies pirmininkų ir paskir
ti liuosnorėms vaikų priežiūros 
pareigoms savo susiedijoj.

Tie liuosnoriai nėra apmo
kami ir nedirba ištisai per visą 
savaitę, tik liuosnoriai pašven
čia po keletą valandų, o kas 
nori ir išsigali ir po keletą 
dienų kas savaitę vaikų prie
žiūros centruose, veikdami pa
dėjėjais reguliarių tų įstaigų 
vedėjų.

Šios ir kelių pirmiau prala- 
vintų vaikų priežiūros liuosno- 
rių grupių ne gana. Jų reikia 
labai daug. Tad tūlos kitos 
grupės jau mokinasi, o kitos 
dar registruojasi. Kam galima, 
reikia į jas stoti.

Nubaudė Už Sukimą 
Nuo Kareivių

,Už nusukimą svorio nuo pa
kelių, parduodamų siuntimui 
karių dovanoms, Samuel Ho
rowitz, 57 m., savininkas 
Hyde Park Confectionery 
krautuvės, 1256 Broadway, 
New Yorke, buvo teisėjo nu
baustas užsimokėti $100 arba 
60 dienų kalėti. Jis pasimokė- 
jo šimtinę.

Gaisras Nušaldė Žolynus
Atrodo keista, o visgi tai 

tiesa. Taip atsitiko pereitą 
ketvirtadienį Botani š k a m e 
Darže, Bronx Parke, kur nuša
lo įvairūs retai randami žoly
nai, tame skaičiuje ir gurno 
auginimui žolės, ten laikytos 
bandymams. Nušalo po sude
gimo daržo šildymui aparato.

REIKALAVIMAI
Patyrusių operatorių reikalinga 

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

(296-298) 

(all 
pa- 
bu-

pire Stato Bildingo, tuo laiku 
šviesos buvo atidarytos ir war- 
denai turėjo daug darbo pa
siekti visus ir išaiškinti, kad 
užtemdymas tik prasidėjo.

Trečiasis signalas 
clear), pareiškiantis, kad 
sibaigė užtemdymo laikas, 
vo paduotas 9 :50 vai.

Pirmieji du signalai, perspė
jimo apie būsiantį užtemdymą 
ir įsakymo uždaryti šviesas, 
būna paduodami, kaip kad ir 
seniau pirmasis, linksniuojan
čiu balsu, o užbaigos signa
las — vientisu, vienodo balso 
švilpimu. Kas buvo prisiklau
sęs šiai taisyklei, tas negalėjo 
padalyti klaidos.

švilpikų melodijos yra svar
bu įsiklausyti, suprasti. Atsiti
kime tikro pavojaus nuę ata
kų iš 
balso švilpikai bus kartojami 
taip ilgai, po tiek kartų, kol 
praeis pavojus. Tokiame atsi
tikime galėtume būti priežas
timi didelių nelaimių, jeigu iš
girdę antrąjį ar trečiąjį švil
piką atidarytume šviesas. Tik 
vientisas švilpikas mums pa
sako, kad jau viskas baigta.

s oro tie linksniuojančio kartu $7.70> $5.78 ir $3.85.

Tėvai Prašė Mokyklose 
Dėstyti Mokiniams 

Lyties Higijeną
Jungtinės Tėvų Sąjungos 

pereitą ketvirtadienį pareiškė, 
jog jos pilniausia sutinka su 
sveikatos komisionieriumi Dr. 
Ernest L. Stebbins, kad reika
linga mokyklose jaunimui dės
tyti lyties problemas ir apsau
gą nuo ligų.

Savo laiškuose, pasiųstuose 
Dr. Stebbins ir mokyklų vy
riausiam perdėtiniui Dr. John 
Wade, organizacijos pareiškia 
savo susirūpinimą dėl plitimo 
venerinių ligų tarp jaunimo. 
Tėvai, sako laiškas, stengiasi 
tuos dalykus vaikams išaiš
kinti, bet tas jiems sunku dėl 
stokos mokėjimo moksliškai 
aiškinti ir dėl jausmingumo 
santikių tarp tėvų ir vaikų. Jie 
nori, kad tie dalykai būtų aiš
kinami mokyklose, tam tikslui 
specialiai paruoštų mokytojų.

Miesto pilietinės ir kitos or
ganizacijos reikalauja atsteig- 
ti Jaunamečių Pagalbos Biurą, 
kuris panaikinama majorui ir 
Budžeto Tarybai išmetus įstai
gą iš budžeto.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Irving Place The.Art* ‘^T0"s<" Vėlus Rodymas 
Kas šeštadieni

2 Puikūs Rusiški Judžiai 

Nazar Stodoly a 
Žavinti Sovietinė Ukrainų 

Operetė.

— Tik Čia Rodomi!

“Peasants”
Šaunusis judis iš Sovietų, 

valstiečių gyvenimo.

LWUVB4
GERIAUSIA DUONA 

\SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad' mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

Rusų Operos Sezonas 
Town Hali Salėj

Pradedant 
žymioj New York o 
salėj Town Hall, 123 
St., New Yorke, bus 
ma eilė rusų operų,
Dragomižskio, Čaikovskio ir 
Moussorgskio kūrinių.

Pirmutine iš to cikliaus, 
statoma šeštadienį, gruodžio
26- tą, bus “Ruslanas Ir Liud
mila,” Glinkos. Ji statoma sce
noj paminėjimui šimto metų 
sukakties nuo pirmojo tos 
operos perstatymo Peterbur
ge.

Sekamą vaidins “Rusalką” 
sausio 30-tos vakarą, o vasario
27- tą perstatys “Eugenijų 
Oneginą” ir, balandžio 3-čią, 
“Chovanščiną.”

Tikietai vienam kuriam per
statymui $2.20, $1.65 ir $1.10. 
Perkant visiems keturiems

Prasikaltimai ir Vaikų 
Priežiūra Susiveda į 

Vieną ir tų Patį
Miesto Tarybos narys Stan

ley Isaacs pasikalbėjime su 
darbininkų dienraščio Daily 
Workerio reporteriu pareiškė, 
kad prasikaltimų tarp vaikų 
daugėjimas yra artimai suriš
tas su stoka atatinkamos vai
kams priežiūros ir jis aštriai 
kritikavo miesto vyriausybę
dėl neaprūpinimo to svarbaus, tas dėželes, iš kur 
klausimo.

Kalbant apie gruodžio 18- 
tą, 1 :30 vai. po p., įvyksiantį 
Miesto Tarybos viešą posėdį 
tuo klausimu, Isaacs pareiškė 
pageidavimą, kad ten būtų ir 
publika, kuri prižiūrėtų, kad 
problema būtų rišama visapu
siškai, o ne vien tik teismiš- 
kom akimis.

Įsteigė 12 Pašto Stočių
Iš priežasties švenčių labai 

padaugėjus laiškams ir siunti
niams, esamose stotyse pasi
darius per ankšta dirbti ir su
sitalpinti, Manhattan ir Bron- 
xe įsteigta 12 ekstra pašto sto
čių, kurios veiks kas dieną 
nuo 8 iki 8 vai. Jos priiminės 
tik laiškus ir pundelius.

Harleme gruodžio 18-tą ati
daryta centras lavinimui jau
nų vyrų ir moterų apsigynimo 
darbams. Įstaiga paruošianti 
po 100 darbininkų kas 10 sa- 

I vaičių.

Kliube Bus Šokiai 
Šeštadienį

Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliubo salėj įvyks šokiai šio 
šeštadienio vakarą, gruodžio 
19-tą.

Kliubas dabai1 rengia šokius 
kas šeštadienio vakarą, jeigu 
salė nėra užimta kokios kitos 
organizacijos baliui ar poki- 
liams, tad eidamas kliuban 
veik kas šeštadienį pataikysi į 
balių.

Kliubo šokiams vyrai moka 
įžangos tik 25c. ir už juos 
gauna 3 stiklus alaus, o mer
ginoms įžanga nemokama.

Rep.

Rusijos Karo Paramai 
Rinkliava Baigiasi

Sovietų Sąjungos paramai 
paskelbtosios trijų dienų rink
liavos darbe dalyvauja tūks
tančiai uhijistų ir kitų organi
zacijų narių, tame skaičiuje ir 
lietuvių. Kur tik pažvelgsi, 
čia pamatysi žmones su raudo
na dėžele rankoj. Ant dėželės 
matosi užrašas:

“Duokite . .. Padėką Rusi
jai.”

Rinkliavai duota miesto vy
riausybės leidimas ir aukos 
renkama visur — gatvėse, po 
įstaigas ir namus. Kai kurie 
rinkėjai sakosi pildą jau ke
lintą dėžutę.

Rinkliavos paskutinė diena 
yra 19-ta. Kadangi sekama 
diena pripuola sekmadienis, 

paimtos,
rinkėjai prašomi sugrąžinti 
pirmadienį.

Majoras Atsišaukė į 
Žmones Nevartoti

Automobilių
hUžėjus dideliems šalčiams 

ūmai padaugėjus reikalavi
mam aliejaus šildymui namų ir 
įstaigų, miesto majoras La 
Guardia pereito ketvirtadienio 
vakarą atsišaukė į visus gy
ventojus visiškai susilaikyti 
nuo vartojimo automobilių pa- 
s i va ž i n ė j imams.

Įsakyta net miesto viršinin
kams nevartoti savo oficialių 
mašinų. Palikta veikti tik vie
šosios ir slaptosios policijos ra
dijo mašinos, arešto ir nepa
prastos padėties vežimai.

Majoras sakė, jog tas yra 
būtina miesto gyventojų svei
katos apsaugai ir kad jis pa
naudos visus įstatymus to pra
veri imu i.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATEUS AS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "Ybli

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

• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

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

• ROBERT UPTON BROOKLYN^ N.
• ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178

Šeštad., Gruodžio 19, 1
- - ----- - - . ------- ----------- - ------ 1 -•

Iš Kariuomenės Parvy 
ko Atostogų

Pereitą ketvirtadienį parvy
ko iš kariuomenes šventes 
praleisti pas tėvus Jonas Si- 
monavičius, žinomų biznierių 
Mateušo ii’ Emilijos Si m on avi- 
čių sūnus, tarnaująs pajūrio 
sargų oriai vyno skyriuje, Mis
sissippi valstijoje. Namie pra
eisiąs Kalėdas ir Naujus Me
tus.

Jono tėvai džiaugiasi sulau
kę svečio. Sugrįžo netikėtai, 
kadangi iš anksto nebuvęs 
tikras, ar atostogų gaus ilges
niam laikui, kad spėti namo.

Tobulasis šventadienių indis ... James Hilton’s 
garsi 
velta

meiliška istorija puikiai nupaveiksluota .. .
minėt lygiai kaip ir Mrs. Minniver
RONALD COLMAN GREER GARSON

“RANDOM HARVEST”
Music Hall’s Kalėdinis vaidinimas scenoj “The Nativity,” pa

garsėjusi metinė regykla ir grožiški šventadieniai Hat Off pamar- 
ginimai, paruošti Leonidoff’o. Simfonijos Orkestras, vadovaujamas 
Erno Rapee.

RADIO CITY MUSIC HALL
Tautos pasilinksminimų vieta Rockefeller Center

Darbo Partijos Progresyvių 
Komitetas sušaukė vartotojų 
mitingą gruodžio 18-tos vaka
rą, 44 Sutter Ave., svarstymui 
kainų ir kitų problemų.

Bronx© moterys protestuoja 
prieš planą uždaryti mokyklą 
No. 29. Manoma uždaryti sau
sio 31-mą, ekonomijos sume
timais.

PASKUTINĖS KETURIOS DIENOS

"MASHENKA"
(Meilės drama karo lauke)

Didžiausias Sovietų judis po “Gir! from Leningrad”
EXTRA įdomus priedas:

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

iš Rusijos karo laukų . ..

MATYKITE Naciai krinta pries Sovietų virs-saulius, ir kt.
Tikras oro mūšis Kaukaze. . .

Pradedant gruodžio 23-čią:
“FORTRESS ON THE VOLGA”

Oppenheim Collins darbinin
kai, nariai Unijos Lokalo 2-ro, 
nusitarė susijungti su Hearns 
darbininkų Lokalu 1250.

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

STANLEY THEATRE ’4^Sts

Nauja šios valstijos Darbo 
Įstatymų knyga gaunama 
State Labor Departmente, 80 
Centre St., New Yorke. Par
duoda po 40c.

Queens legijonieriai žada 
kovoti iki atgaus teises lošti 
bingo savo organizacijos nau-įI d ai.

tn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
8tai Geriausias Alus Brooklyne 

*dreSa(( -----------------------------

459 GRAND ST 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmcntą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. 4

VUU-THIN* RAMONA VCRl-THIM* UH1R-
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