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Perskaitęs Krislus, tilpusius 
pereito penktadienio “Laisvė
je,” vienas draugas pastebėjo:

— Nepažymėjot savo Kris
luose vieno svarbaus dienraš- 
tyj reiškinio: pirmu kartu 
“Laisvės” istorijoje turime 
tiek daug ir tokiu žymių Lie
tuvos literatų mūsų bendra
darbiais.

Vietoj pastaba!
Taip, niekad savo gyvenime 

“Laisvė” nėra turėjusi tokiu 
bend“adarbių, kaip šiais lai
kais. Patys ž^miansioji Lietu
vos literatai, kuriems pavyko 
pasišalinti iš mūsų tėvynės pir
miau negu vokiškieji barbarai 
ją okupavo, rašo “Laisvei”: 
Liudas Gira, Petras Cvirka, 
Antanas Venclova, Kostas 
Korsakas, Jonas Marcinkevi
čius, Justas Paleckis, Jonas 
Šimkus, J. Žiugžda, Salomėja 
Nėris (ši rašo rečiau), A. 
J iensnonis, V. Mieželaitis, 
Mėčis Gedvilas, — toli gražu 
nepilnas sąrašas.

Patys stipriausieji lietuvių 
literatūros pilioriai, — poetai, 
beletristai, kritikai, — yra 
mūsų dienraščio bendradar
biai !

Ar kada nors kas nors pa
našaus buvo pasireiškę?

Ne!

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Dienraščio XXIV

PRIEŠ JAPONUS
AMERIKOS SUBMARINAI
NUSKANDINO DAR 7-NlS

JAPONIJOS LAIVUS
i Amerikos Oficialiai Pranešimai

Kai Lietuva valdė fašistinė 
Smetonos klika', prisipažinsi- 
me, mes dėjome dideliu pa-' 
stangų, kad užmegsti ryšius su , 
šitais pačiais rašytojais. Dar 
savo lankymosi Tarybų Sąjun
goje proga vienas mano tiks
lų buvo užmegsti ryšius (per! 
ten gyvenančius lietuvius) su . 
pažangiaisiais Lietuvos rašy
tojais. Mes norėjome, kad jie 
rašytų mūsų dienraščiui ir j 
bendrai pažangiajai Amerikęs: 
lietuvių spaudai.

Deja, mažai kas iš to išėjo, i 
Daug geru žurnalistų buvo su-l 
kišti j kalėjimus, o smetoniš-! 
koje laisvėje pasilikusieji bu-į 
vo užimti darbais vietoje ir, 
galimas daiktas, nedrįso su 
mumis susirišti, nes Smetonos 
žvalgyba sekė kiekvieną jų' 
žingsnį.

Juozas Jurginis, kurį vokiš
kieji bestijos sušaudė karo! 
pradžioje, buvo pirmutinis 
nuolat mūsų dienraščiui raši-' 
nėjęs bendradarbis. Kai kada 
parašydavo ir tūli kiti, bet re-į 
tai.

šiandien, todėl, mes galime i 
gražiai didžiuotis, kad mūsų1 
dienraščio (ir “Vilnies”) špal-J 
tas margina suminėtųjų ir kitų ’ 
literatų, politikų ir visuome-| 
nininkų vardai!

Dėl to privalome juo labiau 
platinti mūsų dienraštį, gauti 
daugiau jam prenumeratų!

Tai jau turime gruodžio 21 
d. Oficialiai mes žengiame į 
žiemos sezoną. New Yorke 
žiema šiemet atėjo anksčiau 
negu rodo kalendorius: jau 
per kelias dienas glamžė mus 
šaltas oras, ir sniego jau turi
me nemažai. Tačiau vistik die
na pradės eiti ilgyn ir mes 
lauksime pavasario.

žiemos metu, kai vakarai il
gi, kai namie tenka daugiau 
pabuvoti, sunaudokime kiek
vieną valandėlę liuoslaikio sa
višvietai. Skaitykime, studijuo 
kime. Remkime mūsų krašto 
karines pastangas. Stiprinkime 
mūsų organizacijas, — LDS, 
ALDLD kuopas.

Naktį iš gruodžio 21 į 22 d. 
sukaks lygiai pusantrų metų, 
kai rudasis žvėris, Hitleris su 
savo šaika užpuolė Lietuvą ir 
visą Tarybų Sąjungą.

Nedaug Amerikoje buvo 
žmonių, kurie 1941 m. birže
lio 22 diena manė, kad po 
pusantrų metų Tarybų Sąjun
ga išliks.

Dauguma žmonių buvo už-

WASHINGTON, gruod. 18. — Laivyno pranešimas 
223:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gruod. 17 d. grupė mūsų armijos Rėkiančiųjų Tvir

tovių, lydima Airacobrų lėktuvų kovotojų, atakavo ja
ponus Mundos srityje, New Georgia saloje. Apie pasek
mes nepranešta.

Laivyno departmento pranešimas 222 buvo paskel
bęs, jog dvylika japonų Zero lėktuvų nušauta žemyn 
arti New Georgia salos gruod. 16 d. Dabar iš Pietinio 
Pacifiko Vandenyno srities gautas pataisymas sako, 
jog tada buvo nušauta žemyn trys priešų lėktuvai, o 
ne dvylika.

Jungtiniu Valstijų laivyno pranešimas 224:
RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo veiksmų pasekmes prieš japonus šių sričių vande
nyse :

Vienas didelis priešų žibalinis laivas nuskandintas.
Vienas stambus prekinis jų laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis japonų žibalinis laivas nuskandin

tas.
Du vidutiniai kroviniu laivai nuskandinti.
Vienas vidutinis priešų transporto laivas nuskandin

tas.
Vienas jų žvejinis laivas nuskandintas.
Laivyno departmentas dar nebuvo paskelbęs šių nu- 

skandinimų jokiame pirmesniame savo pranešime.

Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos dalinio automa
tininkai pratimų metu su dujokaukėmis. (Nuotr. padaryta 
1942 m. birželio men.)

Amerikiečių Kanuolės Nulė
mė Egipto-Libijos Kovą prieš 

Rommelio Fašistų Jėgas

IŠ ANGLU APSUPIMO IŠTRŪKO TIK DALIS 
AŠIES KARIU LIBIJOJ; JIE BĖGA TOLYN

London. — Paspruko da
lis vokiečių Rommelio armi
jos, kurią anglai buvo ap
supę Libijoj, apie 65 mylios 
j vakarus nuo EI Agheilos. 
Ištrūkę fašistų likučiai neš
dinasi visais garais tolyn į 
vakarus, linkui Tunisijos 
bei Tripolio, Ašies uosto.

Pirm hitlerininkams pra
simušus iš tos kilpos, anglų 
artilerija, tankai ir ameri
kiečių ir anglų orlaiviai iš
žudė didelį skaičių apsuptų
jų ir sunaikino daugelį jų 
tankų, šarvuotų automobi
liu ir trokų.

Kita dalis fašistų kariuo
menės likučių, kuriai buvo 
pavykę išvengti apsupimo, 
pabėgo net 155 mvlias į 
šiaurių vakarus nuo EI Ag
heilos, ir anglai juos atsivi
jo jau i Sirtės apylinkę, 
prie Viduržemio Jūros.

Prancūzų Morokko gi ra
dijas šeštadienį teigė, kad 
nriekiniai bėgančių vokiečių 
būriai nurūko jau 165 my
lias atgal nuo EI Agheilos, 
kuria jie be mūšio apleido J

Bėgančius be atlaidos 
mėsinėia Amerikos ir Ang
lijos orlaiviai.

DAR ARČIAU SMAUGIA 
ŽYDUS FRANCIJOJ

Paryžiaus radijas sakė,

nuodinti hitleriškos propagan
dos nuodais, todėl jie manė, 
būk Hitlerio govėdos sunaikins 
Tarybų Sąjungą per kelis mė
nesius, jei ne per savaites.

Mūsų dienraštis buvo vienas 
iš nedaugelio Amerikoje laik
raščių, skelbusių, jog hitleriz- 
mas, užpuldamas Tarybų Są
jungą, užsinėrė ant kaklo vir
vę, kuri jį pasmaugs!

kad visi žydai ateiviai Fran- 
cijoj lieka suvaryti į kon
centracijos stovyklas, o 
francūziškiem žydam atim
tos visos pilietinės teisės.

LEKIANČIOS TVIRTOVĖS
PASIŽYMI TUNISIJOJ

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečių bombanešiai — Le
kiančios Tvirtovės smar
kiai padegė vieną fašistų 
šarvuotlaivį ir sužalojo ke
lis kitus priešų laivus ties 
Bizerte, Tunisijoj. Jos taip
gi užkūrė didelius gaisrus 
ir sprogimus vokiečių užim
tos Bizertės prieplaukose. 
Lekiančių jų Tvirtovių paly
dovai buvo amerikiniai lėk
tuvai kovotojai Lightnings 
(Žaibai).

Amerikos lakūnai nušovė 
žemyn tris vokiečių lėktu
vus kovotojus ir sužalojo 
kitus šešis, o savo prarado 
vieną Lekiančiąją Tvirtovę.

Brazilija Pasiruošus Mir
tinai Kovai prieš Ašį

Rio de Janeiro. — Per 
pokilį anglų ambasadoj dr. 
Oswaldo Aranha, Brazili
jos užsienių reikalų minis- 
teris, pareiškė: “Mes esame 
pasiruošė net mirti, kad iš
laikyt tokią civilizacija, ko
kią atstovauja Amerika ir 
Anglija.”

Bolivijoj, Pietų Am. res
publikoj, areštuota taria
mas nacių šnipas ir keli ki-

New Yorkan sugrįžęs iš 
Libijos, United Press kore
spondentas McMillan tvir
tina, kad tai naujos ameri
kiečių kanuolės, triuškinda- 
mos Rommelio nacių tankus 
ir šarvuotus automobilius, 
privertė vokiečius trauktis 
nuo Alamęin Linijos, Egip
te. Po to ir prasidėjo nuo
latinės fašistų nelaimės ir 
visuotinas jų bėgimas per 
Libiją vis toliau atgal į va
karus. •

Tos amerikiečių kanuolės

yra motorizuotos; jos dide-' 
liais šoviniais ir toliau šie-! 
kia, negu išgarsėjusios vo-: 
kiečių 88-milimetrinės ka- į 
nuolės. Kol anglai Egipte i 
negavo tokių kanuolių iš 
Amerikos, vokiečiai stūmė 
juos vis tolyn į rytus, grum-- 
damiesi linkui Aleksandri
jos, Egipto didmiesčio".

Vokiečiai taip pat statė 
didžiąsias savo patrankas 
prieš amerikines kanuolės, 
bet amerikiečių kanuolės 
ėmė viršų ir prieš jas.

Raudon. Armija Pasiekė Punktus 69 My
lią nuo Smolensko ir 80 MyL nuo Latvijos

Maskva. — “Raudonoji 
Armija nugrūdo fašistinę 
vokiečių kariuomenę jau 
45 mylias į vakarus nuo To- 
ropeco ir apie 62 mylias į 
pietus ir pietų vakarus nuo 
jo, vadinasi, taip toli, kaip 
praeitą žiemą, ir tas mies
tas galima pilnai laikyt 
esančiu užnugarėje sovieti
nės linijos, kur negirdėt net 
didžiųjų kanuolių šūvių,” i 
kaip sakė oficialis Sovietų 
pranešimas šeštadienį.

Tuom sovietinė komanda 
atrėmė hitlerininkų pagyrą,

Smūgis Vokiečiams 
Stalingrado Fronte
Maskva. — Į pietų vaka

rus nuo Stalingrado vokie
čiai, įtūžusiai kontr-ata- 
kuodami, buvo įvarę kylį į 
Sovietų pozicijas. Raudon- 
armečiai sunaikino tą, kylį, 
užmušdami 3,000 priešų ir 
sudaužydami 50 jų tankų.

Automobiliai vėl Gaus 
Gazolino Ryt. Valstijose

būk naciai ten apsupę, už
mušę bei nelaisvėn paėmę 
beveik 20,000 rusų, ką So
vietai griežtai užginčijo. — 
Toropec yra apie 120 mylių 
į šiaurius nuo Smolensko.

“Tos linijos (nurodytos 
sovietiniame pranešime) lei
džia suprast, kad Raudonoji 
Armija yra jau tik už 601 
mylių nuo Smolensko ir 
mažiau kaip už 80 mylių 
nuo Latvijos sienos,” sakė 
Associated Press praneši
mas šeštadienį.

Talkininkai Užėmė 
Andaiadere

Australija, gruod. 20. — 
Amerikiečiai ir australai 
atėmė iš japonų Andaia
dere Iškyšulį, už trijų my
lių į pietų rytus nuo jau at
kariautos Bunos, šiauriniai 
rytiniame salos Naujosios 
Guinejos pajūryje. O talki
ninkų orlaiviai bombomis 
nuskandino japonų šar
vuotlaivį ties ta sala.

ANGLAI BE PASIPRIE
ŠINIMO NUŽYGIAVO 

40 MYLIŲ PIRMYN
London. — Anglų karino-! lakūnai pleškino karines 

menė iš Indijos įsiveržė į priešų pozicijas tame ruož- 
japonų užimtą Burma ir te.
žygiuoja linkui Akiabo, ■ Pradinis anglų praneši- 
miesto su uostu vakarinėje' mas nesakė, ar tame žygyje 
to krašto dalyje. dalyvauja amerikiečių ka-

Pačią pirmąją dieną ąng-! rju?JVen^’ kurios didokas
lai nužygiavo 40 mylių pi r- s^ueius buvo Indijoje.
myn, nesusidurdami su jo
kiu pasipriešinimu iš japo- 1 London, gruod. 20.—Pra
nų pusės, kaip oficialiai i nešama, jog anglai nuvijo 
pranešta šeštadienį. japonus jau 50 mylių Ben-

Pirm negu anglų armija,! galijos Įlankos pakrante- 
komanduojama generolo . mis, Bathidaungo, Rathen- 
Wavellio, įžengė Burmon, jų ; daungo ir Akiabo ruožte. .

Sovietai Užėmė JMO
ApygyveaBty Vieta 

Voronežo Srity j
Per 4 Dienas Raudonoji Armija Užmušė 20,000 
Nacių; Suėmė 10,000; Pagrobė Daugybę Ginklų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 20.—Specialis Sovietų pranešimas:

Pirm keliu dienų mūsų kariuomenė perėjo į sėkmin
gą ofensyvą vidurinės Dono upės tėkmės plote (Voro-. 
nežo-Bogučaro srityje).

Šis ofensyvas yra vedamas dviem .kryptim, — iš 
šiaurvakariu Novajos Kalitvos-Monastiršcinos sekto
riuje ir iš rytų Bokovskajos apskrityje.

Mūsų kariuomenė prakirto priešų apsigynimo pozi
cijas Novajos Kalitvos ir Monastirščinos sektoriuje 
95-kių kilometrų (60 mylių) ilgio linijoje ir Bokovska
jos plote 20 kilometrų (13 mylių) ilgio linijoje, ir per 
keturias dienas smarkių kautynių nužygiavo pirmyn 
50 iki 60 kilometru (31 iki 38 mylių).

Mūsų kariuomenė užėmė daugiau kaip 200 apgyven
tų vietų, o tame skaičiuje ir miestus Novają Kalitvą, 
Kantemirovką ir Bogučarą ir apskričių centrus Talį, 
Radčenskoje ir Bokovskają.

šiame ofensyve mūsų kariuomenė supliekė ir atgal 
nuvijo devynias priešų pėstininkų divizijas ir vieną 
pėstininkų brigadą.

Didžių nuostolių buvo padaryta keturiom priešų 
pėstininkų divizijom ir vienai jų tankų divizijai.

Pagal pradinius, nepilnus skaitmenis, mes pagrobė
me štai kokius priešų Įrengimus:

84 tankus. 1.102 Įvairaus dydžio kanuolės, 508 morti- 
ras, 1,729 kulkasvaidžius, 28.000 paprastų karinių 
šautuvų, 420 prieštankiniu šautuvų, 2,720 trokų ir 
automobilių, 300 motorinių .dviračių, .daugiau negu 
1,000 arklių ir 45 sandėlius ginklų, amunicijos ir mais
to.

Mūsų pagrobti dalykai dar tebeskaitomi.
Mes taip pat sunaikinome 64 priešu orlaivius, 88 tan

kus, 120 kanuolių, virš 500 trokų ir automobilių ir 203 
vežimus su įvairiais karo reikmenimis.

Mūšių laukuose priešai paliko daugiau negu 20 tuksi 
tančių užmuštų savo kareivių ir oficierių.

Mūsų kariuomenė tebeveda ofensyvą šiame fronte.

JUGOSLAVAI SUKERTA MICHA1L0VIC0 
BALTGVARD1ECIUS IR NAC1US-ITALUS

Washington. - Valdiškas 
kainų administratorius Le
onas Henderson pranešė, 
jog nuo 12 valandos naktį 
iš sekmadienio į pirmadienį 
privačiai automobilistai 17-

ti vadai sąmokslo nuverst koie rytinių valstijų galės 
valdžią. Įvestas karo stovis, pirkt gazolino po tris galio-

Tunisijoj įvyko keli aš
trūs mūšiai tarp amerikie- 
čių-anglu, iš vienos pusės, 
ir, vokiečių, iš antros. /
nūs savaitėje pagal A, B ir 
C kuponus. — Taigi B ir C 
automobiliams skiriama 
vienu galionu mažiau negu 
iki šiol.

International News pra-: taipgi sumušė četnikus ir 
neša, kad jugoslavai, šlove- fašistinius jų padėjėjus ties 
nai ir kroatai partizanai su- Suhoru, kur pagrobė ir 12 
naikino Drajos Michailovičo kulkasvaidžių. 
baltagvardiečius četnikus iri Ties Sanski Most ir Bo- 
italų fašistų kariuomenę sanski No vi partizanai nu
ties Metlika; o likusius 136-; kovė 200 priešų, tarp jų ir 
šis nelaisvėn paėmė. tuzinus vokiečių. Viena

Partizanai, veikią po kuopa Michailovičo četnikų 
Liaudies Armijos vėliava, • pasida

' . ' f i.
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tiek išvežę į Vokietiją sunkiems dar
bams!

Ir juo ilgiau hitlerininkai viešpataus 
Lietuvoj, tuo daugiau nuo jų budeliškų 
žygių žus mūsų giminių. Štai kodėl an
trasis frontas Europoj galėtų ne vien 
greičiau užbaigti karą, bet ir milijonus 
žmonių gyvasčių išgelbėti.

Amerikos Lietuviams MILIJONUI LAVINTŲ DARBININKU

Nuo Justo Paleckio GRŪMOJA NEDARBAS

Entered as second class matter March 11, 1924, ai 
the Post Office at Brooklyn, N. Y. under the 

Act of March 3, 1879

Ispaną Karo Veteranai Kovoj 
Už Žmonijos Laisvę

Ispanijoj pirmu kartu kultūriško ir 
civilizuoto pasaulio ginklai susikryžiavo- 
jo su žvėrių fašistų ginklais. Veik tris 
metus tos šalies geriausi sūnūs ir duk
ros ir Tarptautinė Brigada, kurią suda
rė iš kitur atvykę drąsuoliai, kovojo 
prieš barbariškas Hitlerio, Mussolinio ir 
Franko jėgas, kad pastojus kelią pasau
liniam karui.

Nors Ispanijoj demokratija pralaimė
jo, nors fašistai ten įsigalėjo, bet de
mokratijos kovotojai, užsiartavoję prieš 
fašizmą ir hitlerizmą, dabar atiduoda 
savo žinojimą kituose frontuose.

Jugoslavijos kovotojai, kurie mušėsi 
Ispanijoj prieš žmonijos priešus, dabar 
yra vadais partizanų pulkų ir ten laiko 
sukaustę apie 30 Hitlerio ir Mussolinio 
divizijų.

Sovietų Sąjungos piliečiai, kurie Is
panijoj kovojo, kaip generolas Radimce- 
vas, dabar kaunasi ant 2,000 mylių fron
to prieš ta patį priešą. Generolas Radim- 
cevas Madridą gynė, būdamas kapito
nu, o Stalingradą gina garbingų Sovie
tų Sąjungos generolų tarpe.

Franci jos reakcininkai dešimtis tūk
stančių lojalistų buvo išvežę į Afriką 
sunkiems darbams, bet atvykus ten 
Jungt. Valstijų armija juos paliuosavoir 

' nėra abejonės, kad tūkstančiai jų paims 
ginklą į ranką ir jeigu jiems Ispanijoj 
nepavyko nugalėti fašizmą ir hitlerizmą, 
tai dabar jie išvien su viso pasaulio ci
vilizuotomis jėgomis tą padarys.

Amerikos armijoj jau yra nemažai Is
panijos lojalistų veteranų, jų tarpe yra ir 
lietuvių, — Juozas Sakalauskas, Povilas 
Venta ir kiti. Ir jie savo geriausias jė
gas atiduos tam reikalui, kaip kad rašo 
P. Venta “Laisvės” num. 296.

United Press žinių agentūra gruodžio 
15 dieną pranešė, kad prie Buna Ameri
kos jėgoms didvyriškai vadovavo kovoj 
prieš japonus seržantas Herman Bottch- 
ner, voldetis, kuris liuosa valia buvo nu
vykęs į Ispaniją ir kdvojo liaudiečių ei
lėse. Dabar jis tą saVo patyrimą atiduo
da kovoj prieš japonus. Ir panašių kovo
tojų yra tūkstančiai. Garbė tiems kovo
tojams ir smagu mitins, kad mes visada 
buvome su jais, o jie su mumis.

Amerikos Vokiečiai Šaukia
Konferenciją

Amerikoj gyvenantieji vokiečiai šau
kia savo nacionalę konferenciją 1943 m. 
sausio 30-31 dienomis. Konferencijos 
šaukimo komiteto pirmininku yra Victor 
F. Ridder, redaktorius “Staats-Zeitung” 
laikraščio. Po šaukimu pasirašo visa eilė 
žymių vokiečių kilmės amerikiečių.

Konferencijos tikslas yra, kaip dau
giau apvienyti Amerikoj gyvenančius vo
kiečių kilmės žmones pagelbai Jungtinių 
Tautų karo laimėjimui ir kovai prieš 
hitlerininkų propagandą. Konferencijos 
šaukėjai sako, kad Hitleris ir jo šaika 
paneigė kiekvieno žmogaus teises ir vo
kiečių kilmės žmonių pareiga yra prisi
dėti visomis jėgomis priė hitlerizmą su
mušimo, prašalinimo tos žmonijos nelai
mės.

Kiek yra pastebėta, tai tarpe Ameri
kos vokiečių įvyko du kartu griežtas pa
sisukimas prieš hitlerininkus; pirmas, 
kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, 
o antras, kada jis paskelbė karą Ameri
kai.

Šioj šalyj per daugelį metų hitleriški 
elementai naudojosi mūsų demokratinė
mis teisėmis ir vedė nacių propagandą, 
organizavo žmones, bet Jungtinių Val
stijų vyriausybė jau tūkstančius hitleri
ninkų suėmė ir tuo pakirto jų niekšiš
kai veiklai dirvą. Tuo pačiu kartu vo
kiečių kilmės žmonės, demokratiškai 
nusiteikę, pamatė, kad Hitleris ir jo šai
ka ne vien Vokietijoj įvedė rudmarški- 
niiį žvėrių terorą, bet tą pat nori pada
lyti ir kitur, kartu ir Amerikoj.

New Yorke vokiečiais apgyventos da
lys — Ridgewood ir Yorkville — seniau 
buvo hitlerininkų veiklos centrai, dabar 
ten vokiškos kilmės žmonės stengiasi 
kuodaugiau išpirkti Jungt. Valstijų bo- 
nusų.

Suprantama, jų tarė yra ir hitlerinin
kų, kurie taikosi, kad ant jų naciškų 
galvų nenusileistų vyriausybės rykštė, 
bet didelėj daugumoj darbininkiški vo
kiečių kilmės žmonės nuoširdžiai išstoja 
prieš nacius. Manoma, kad jų konferen
cija labai daug pasitarnaus anti-hitleriš- 
kų žmonių vienybei.

Naciai Nužudė 6,500,000 Lenką
Lenkijos valdžios premjeras genero

las W. Sikorskis lankėsi Washingtone. 
Jis pasikalbėjime su laikraščių korės-' 
pondentais pareiškė, kad Lenkijoj hit? 
jerininkai išžudė iki 6,500,000 žmonių. 
Generolas sakė, kad jis turėjo noro pla
čiau apie tai kalbėti, bet sako: “ir ma
no geriausi ir ištikimiausi draugai var
giai tikės toms baisenybėms.” Naciai taip ; 
žvėriški, taip niekšiški, kad jie pralenkia 
ir laukinius žvėris ir todėl daug net nuo
širdžių žmonių, skaitydami apie jų žvė
riškumą mano, kad tai yra “perdeji- 

'**.s ” Hitleris jau šernai vra nusista
tęs, kad meluoti kuo daugiau, kad žu- 

r u ’ai. ne'; toki naciu “žy
giai” geriausiai jiems patiems ir tar
nauja.

• ’ 'Hari, kad jie vra “virš- 
žmončs”, tikrumoj, ta yra virš-žvėrys! 
Generolas Sikorskis sakė, kad nėra žo- . 
džių apsakyti tuos lenkų vargus, kokius * 
jie kenčia tarpe Wartos ir Wislos upių. I 

Aišku, kas darosi nacių pavergtoj Len- | 
kijo j, tas pats yra- ir mūsų tėvų žemėj 
Lietuvoj. Jau pusėtinai seniai Tarybų 
Lietuvos vyriausybė darė pranešimą, 
kad naciai Lietuvoj nužudė per 30,000 
žmottfų, kad apie 200,000 laiko sukimšę i 
į koncentracijos logėrius ir dū kartus j * -■ ‘

Gurno Reikalu Misija į Sovietus
Amerikos specialė misija vyksta į So

vietų Sąjungą tyrimui, kaip Sovietai 
moksliškai pasigamina gumą. Misijos 
priešakyj stovi Ernest W. Pittman, spe
cialistas gurno klausimais. Jo misijos na
riai yra: Dr. Willis A. Gibbons, Irving L. 
Murray ir Dr. Aristid V. Grosse. Visi 
yra toj srityj specialistai ir didžių fir
mų vedėjai.

Sovietų Sąjunga jau 1939 metais 
moksliniu būdu pasigamino du trečda
liu reikalingo gunio iš kitokių medžiagų, 
negu tikrą gumą gamina, o 1942 metais 
turėjo pasiekti laipsnį, kada panašiu bū
du pasigamins sau kiek tik reikia gu
rno. Mūsų šalies vyriausybė siekia pla
čiau susipažinti su tais būdais, kad išei
ti iš dabartinės gurno padėties.

Neleis Organizuoti Žydą Armijos
Žydų tautos žmonės iš Jungtinių Val

stijų siuntė daug prašymų Anglijai, kad 
leistų organizuoti snecialę žydų kovoto
jų armiją prieš Hitlerį. Jie manė, kad 
greitu laiku gali suorganizuoti apie 200,- 
000 vyrų armiją.

/nriijos karo ministeris Sir James 
Grigg pareiškė, kad nebus leidžiama sky
rium žydams organizuoti armiją, kad 
jie yra imami ir priimami į bendras ang
lų armijos eiles, kuri kovoja prieš hitle
rizmą.

Nusiminimas N adą Tarpe
Norvegijoj hitlerininkai stato pakraš

čiais tvirtumas, nes jie bijosi Anglijos ir 
Amerikos užpuolimo. Norvegijos gy

ventojai ant tų tvirtumų sienų ir namų 
užrašo “1918*’, kas naciams primena 
1918 metus, k£da kaižerininkai pralaimė
jo karą. Sakoma, kad vien tie Užrašai 
iššaukia tarpe hitlerininkų nusimiftimą*

(Kalba, pasakyta per radi
ją Amerikos lietuviams

1942 m. liepos 21 d.)
“Aš atvažiavau į Lietu

vą, bet Lietuvos neradau”-— 
taip pasakė liaudies rašy
toja Žemaitė, sugrįžusi iš 
Amerikos Lietuvon. Tą patį 
sakė lietuvių liaudis, kuriai 
buvo svetima fašistinė, dik- 
tatoriška Lietuva. Tiktai 
11940 metų liepos 21 dieną 
lietuvių liaudis rado savb 
Lietuvą. Tą dieną demokra
tiškai, laisvuose rinkimuose 
išrinktas Lietuvos Liaudies 
Seimas paskelbė Lietuvą 
Tarybų Socialistine Respub
lika ir priėmė nutarimą dėl 
jos įstojimo į Tarybų Są
jungos sudėtį lygiateisės 
sąjunginės respublikos tei
sėmis.

Trumpai teko gyvuoti 
Tarybų Lietuvai taikiose 
sąlygose — viso 11 mėne
sių. Tačiau ir per šį trum
pą laiką plačiausioms lietu
vių liaudies masėms buvo 
padaryta labai daug, daug 
daugiau negu anksčiau bu
vo daroma per visą eilę me
tų. 

»

Ne veltui Tarybų Lietu
vos susikūrimas sukėlė tokį 
didelį džiaugsmą tiek pla
čiausiose liaudies masėse, 
tiek ir mūsų brolių bei se
serų — Amerikos lietuvių 
darbo žmonių tarpe. Ne vel
tui Tarybų Lietuvos gimi
mas sukėlė tokį negirdėtą 
pyktį visų pažangos priešų 
tarpe, tamsiųjų reakcijos 
bei fašizmo jėgų tarpe.

Ir dabar, laikinai užgro
bę mūsų tėvynę, vokiškie
ji fašistai taip neapkenčia 
Tarybinės Lietuvos ir už
tvindo ją niekšingo melo 
ir šmeižto bangomis. Tai 
yra todėl, kad, nežiūrint lai
kinos okupacijos, Tarybų 
Lietuva yra gyva ir nenu
lenkė galvos, ji nėra paverg
ta, ji tęsia atkaklią ir sun
kią kovą už lietuvių tautos 
laisvę ir garbę. Tarybų Lie
tuva gyvena, gyveno ir gy
vens’ tąja meile laisvei ir 
naujam gyvenimui, už kurį 
ilgai kovojo liaudies masės, 
pirmą kartą pajutusios sa
vo galią tik prie Tarybų 
valdžios. Todėl Tarybų Lie
tuva yra rūsti ir baisi Vo
kiškajam fašizmui.

Vokiškasis fašizmas atne
šė Lietuvon mirtį, prievar
tą, kančias ir badą. Fašis
tai, neslėpdami savo tikslų, 
naikina lietuvių tautą bai
siu teroru, masiniais žudy
mais, išvėždami šimtus tūk
stančių lietuvių Vokietijon, 
kolonizuodami Lietuvą ir 
begėdiškai ją vokietindami.

Tačiau nežiūrint visų mė
ginimų ir aukų, lietuvių 
tauta tvirtai tiki išsivaduo
sianti, ji didžiuojasi tuo, jog 
šiame tėvynės kare ji kovo- diehį.

ja Tarybų Sąjungos tautų 
eilėse.

Vokiškieji fašistai neria
si iš kailio, kad apgautų lie
tuvių tautą ir niekšinga de
magogija nuslėptų savo tik- 
ruosiu tikslus. Jie jieško 
parsidavėlių, lėngVatikių, 
nesusipratusių žmonių ir 
sąmoningų išdavikų. Nežiū
rint visos propagandos, me
lų ir šmeižto, jie terąnda 
menkas^ saujeles bernų, ku
rie sutinka jiems tarnauti'. 
Visos lietuvių liaudies ma
sės dega aršia neapykanta 
fašistams ir išdavikams. 
Ne veltui blaškosi įtūžę lie
tuvių liaudies budeliai kaip 
Rentelnas ir jo pakalikai 
kubiliūnpalaikiai, bejėgiš
kai grasindami Lietuvos 
partizanams ir bolševikams, 
kuriuos jie mato kiekviena
me žingsnyje. Jie grasina 
sunaikinti visus, kas nere
mia jų žmogėdriškos politi
kos, kas nenori būti savo 
tautos duobkasiu.

Broliai ir sesės Amerikos 
lietuviai! Susivienykite visi 
be išimties nepermaldauja
mai kovai prieš amžinąjį 
mūsų priešą —.vokiškuosius 
grobikus liž

Nesinori tikėti, bet gali at
sitikti taip, jog visas milijonas 
aukštai lavintų darbininkų ga
li atsidurti nedarbo eilėse. 
Kalba eina apie namų staty
mo darbininkus. Tai parodo 
taltj^^k^tį-įn^^Jr jų niekas 
įeišgaJvojo, d paskelbė pane

lė Perkins, Jungtinių Valstijų 
darbo sekretorė, valdžios ka
bineto narė. O aišku, kad jinai 
žino, ką ji kalba.

Sekretorė Perkins tuos fak
tus viešai paskelbė kalbėdama 
New Yorke gruodžio 17 dieną. 
Ji sakė: šių metų rugpjūčio 
mėnesį namų statymo darbuo
se dirbo 2,413,000 darbininkų. 
Šiuo tarpu tuose darbuose dir
ba 800,000 darbininkų ma
žiau. Gi pabaigoje šių metų 
dar apie 550,000 namų staty
mo darbininkų neteks darbų.

Kodėl toks krizis namų sta
tymo pramonėje? Viena, pri
vatinė statyba labai sumažėjo 
dėl stokos visokių namams sta
tyti medžiagų. Valdiškos įstai
gos taip pat sumažino savo 
statybos programas, idant 
daugiau energijos įdėti į karo 
reikalus. Labai daug namų 
statymo darbininkų buvo pa
šaukta dirbti prie statymo ar-

Namų statymo darbininkai 
yra organizuoti į Amerikos 
Darbo Federacijos visokias 
amatines unijas. Prieš tas uni
jas dabar stovi svarbi proble
ma: ką daryti su tais bedar
biais? Pavyzdžiui, New Yorko 
mieste jau dabar tūkstančiai 
tų darbininkų vaikštinėja be 
darbo, o dar laukiama tarpe 
30,000 ir 50,000 daugiau jų 
sugrįžtant į miestą nuo kari
nių darbų.

Tiesa, geroka dalis tų dar
bininkų galės įsitraukti ir įsi
trauks į kitas pramones, kurio
se pradeda darbininkų stokuo- 
ti. Bet labai daug jų jokių ki
tokių amatų nemoka, nes visą 
gyvenimą jie dirbo tiktai prie 
namų statymo. Kitose pramo
nėse jie negalės prisitaikyti. 
Todėl jų išsilavinimas nebus 
panaudotas karo reikalams.

Šita svarbia problema turės 
greitai ir rimtai susirūpinti na
mų statymo amatų darbo uni
jos ir valdžios organai. Kas 
liečia unijas, jos jau numatė 
šitą krizį ir dar prieš kelius 
mėnesius jų atstovas pribuvo 
Washingtonan ir nurodė sena
to komisijai, jog valdžia turi 
turėti planą sunaudojimui tų

mijai barakų. Bet šita statyba darbininkų kituose darbuose, 
pradeda sumažėti. Taigi, na-j Kol kas, kaip pasirodo iš sek
mų statymo darbininkai dide- retorės Perkins kalbos, val- 
lėmis armijomis yra išmetami džios įstaigos tuo reikalu dar 
į bedarbių eiles. | neturi išdirbusios plano.grobikus uz Lietuvos išlais

vinimą iš kruvinosios hltle- 
rizmo vergijos. Bet kūris 
nuomonių skirtumas 
klausimu tarnauja tiktai 
vokiškajam fašizmui. Jokie 
svyravimai nėra galimi tuo 
momentu, kai sprendžiamas 
klausimas būti ar nebūti 
lietuvių tautai, kai hitleriz- 
mas kėsinasi prieš ♦ visos 
kultūringos ir pažangios 
žmonijos laisvę ir jų gyva
vimą. Galutinai išsklaidyki
te nuodus melagingos ir 
šmeižto propagandos prieš 
Tarybų Lietuvą ir Tarybų' 
Sąjungą, kuriuos taip aps
čiai paskleidė Amerikos lie
tuvių tarpe įvairūs fašistų 
agentai.

Demaskuokite šių šmeižtų 
platintojus. Tegu garsiai ir 
aiškiai praskamba Ameri
kos lietuvių balsas, šaukiąs 
į ryžtingą kovą prieš hitle
rizmą, kad nebūtų jokių a- 
bejojimų dėl visos lietuvių 
tautos vieningumo šioje ko
voje. Tegu šis balsas su
teikia drąsos Lietuvos par
tizanams ir lietuvių kovo
tojams < Raudonosios Armi
jos eilėse jų šventojoje ko
voje.

Tegyvuoja visų lietuvių 
vieningumas kovoje prieš j 
Vokiškuosius grobikus už 
lietuvių liaudies išlaisvini
mą!

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va ! J. Paleckis.

Šiuo

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

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

GYVENIMO PAKAITA IR 
SENĖJIMAS

Drauge Daktare. Visada 
skaitydama “Laisvėj” dak
taro patarimus, sumaniau ir 
pati paklausti patarimo.

Aš tuojau būsiu 52 metų 
amžiaus. Prieš dešimtį me
tų man darė operaciją: iš
ėmė tumerį ir apendiką. 
Daktaras sakė: Dabar bus 
visa gerai. Bet ne. Už metų 
laiko man pradėjo atsirasti 
lyg kokių pūlių. Gydytojas 
pasakė, kad čia nieko tokio 
ir liepė plautis su karbolio 
skiediniu dukart kas diena. 
Kiti gydytojai irgi patarė 
plautis, su soda ir druska. 
Visa tai nieko geriau nepa
darė. Argi jau man nėra 
geresnių vaistų tam gydy
ti?

Kiti sakė, kad man gyve
nimo pakaita ir reumatiz
mas ir kraujas prastai dir
ba. Du daktarai klausė, ar 
man išimti ovarai. Aš neži
nau.

Aš labai prakaituoju ir 
dažnai šaltį pagaunu. Mano 
kojos visada šaltos ir sugel
tos. Skauda narius ir gys
las ir raumenis. Ir po visą 

frontu šturmuoja vokiečius, kūną skausmai varsto. Va- 
ir grumiasi pirmyn, kaip 
teigė pietinė žinia penkta-

Sako, Sovietai Žygiuoja 
Pirmyn Visu Frontu

Sovietų kariuonlėne visu

Raudonosios Armijos kariai žygiuoja per sniegą kaž 
kūrRytį Frotite.

sarą esti geriau. Kai blogas 
oras — blogiau. Aš tuojau 
galiu pasakyt, kad bus oro 
permaina. Taip mane vargi
na jau keli metai.

Aš noriu važiuoti į Ar
kansas© šaltinius. Kitiems 
tenai geriau pasidarą. Se
suo mane bara, būk aš labai 
susigadinau nuo visokių šil
dymų, būk nuo to man ir 
skauda tas vietas ir jaučia
si šalta. Būk aš sugadinau 
savo skūra. Ar taip gali bū
ti?
. Atsakymas. i

Greičiau, kad ne. Šildy
mai, karšti kompresai, ma
sažai paprastai geriau pa
daro.

Gal Jums, Draūge, ir yra 
reumatizmas, bet viso da
lyko pamate yra Jūsų gy-

venimo pakaita. Jūs sakot, 
— nežinot, ar Jums tuomet 
išėmė kiaušides. Jei nuo 
tos < operacijos Jums nebėra 
mėnesinių, tai Jums kiau
šidės išimtos. Nėra kiauši
džių — nėra ir mėnesinių. 
Silpnos kiaušidės — silpnos 
ir netvariuos mėnesinės. 
Kiaušidinės liaukos suvaldo 
ir nusako visą moters orga
nizmą.

Jums dažnai užeina karš
ta, prakaitas išmuša, o pa
skiau greit nusišaldot. Ko
jos šaltos, visur skauda. Vis 
tai yra ženklai gyvenimo 
pakaitos, kai kiaušidės ne
beveikia arba kai jų visai 
nebėra, išimtos.

Šitų negerumų Arkansa- 
so šaltiniai nepataisys. Ži
noma, aplinkos pakaita, po
ilsis, maudynės — visai ne
blogi dalykai bet kam. Vis 
dėlto tai Jums kiaušidžių 
atgal neįsodins ir orgaiiiz- 
mo neatgaivins.

O organizmą gerokai ir 
daugiariopiai atgaivins kas 
kita: moters lytiniai hormo
nai (female sex hormone, 
estrogenic hormone). Iš 
pradžių tegul jų gydytojas 
įčirškina Jums į didžiuosius 
raumenis su adata, kas po
ra, kas trejetas dienų. O 
paskiau galima priskirt ir 
per burną imti. Greta to, 
Jums reikia ir vitaminų 
preparatų, o labiausia vi
tamin B Complex, kapsulių 
arba piliulių pavydale: po 
kokias 3 su maistu, tai po 
9 kas diena. Vitamins A 
and D, irgi po trejetą kap* 
šulių su maistu, atseit po 9 
kas dieną. Visa tai daug 
Jums gera padalys. Žino
ma, vartokite maistą gam
tinį, nesudarkytą per daug.

BUY
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Liter atviros Draugijos
Nariams

Knygą Jau Gavote
Ilgai ruošta viena iš ge

riausių knygų “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai” 
jau atspausdinta ir išsiun
tinėta visoms ' kuopoms ir 
pavieniams nariams.

Kifropų nariai šią puikią 
’-n-aa turi atsiimti kuopų 
susirinkimuose. Pavieniems 
nariams knyga pasiųsta į 
namus. Kurie dar nėra mo
kėję už 1942 metus, tai jie 
"Gimdami knygą turi 

oklę pasimokėti ir būtų 
n-erai, kad sumokėtų ir už 
1943 metus.

Jeigu kurie nori gauti 
kietais viršais knygą, tai jie 
gali gauti, bet turi už tai 
primokėti 25 centus. Tą turi 
atlikti per kuopos valdybą.

Knygą gaunate, nepadė
kite ją ant lentynos, bet 
tuojaus skaitykite ir para
šykite į spaudą. Didesnių 
miestų kuopų nariai turėtų 
suruošti skaitymo ir studi
javimo vakarus, kur bend
rai padiskusuotų knygos tu
rinį.
“šviesa” Jau Išsiuntinėta.

Mūsų žurnalo “Šviesos” 
paskutinis numeris už 1942 
metus atspausdintas ir iš
siuntinėtas visiems na
riams į namus. Tai labai 
svarbus numeris. Kiekvie
nas ir kiekviena perskaity
kite, o kaip kuriuos raštus, 
kaip tai R. Mizaros—“Vo
kiečių Nedorybės Lietuvių 
Tautai,” E. Browderio — 
“Amerikos - Sovietų Atei
ties Santikiai,” V. Vasilen
ko — “Fašistinių Plėšikų 
Rasinė Apgavystė” ir A. 
Bimbos — “Pilna Progra
ma Laimėjimui Pergalės” 
reikėtų skaityti susirinki
muose arba paversti į pa
skaitas masiniams susirin
kimams.

Jeigu kurie nariai ne
gauna “Šviesos”, kuriems 
priklauso, tai apie tai pra
neškite tiesiai į centrą, pa
duodant savo pilną antrašą. 
Centre visada yra ir pir
mesnių “Šviesos” numerių, 
kurie reikalaujant bus pa
siųsti.
Visi Mokėkite Duokles 

1943 Metus
Dar yra pasilikusių

rių su duoklėmis už 1942 
metus. Tokis narių elgęsis 
labai negeras. Yra net ke
lios mažytės nemokėję kuo
pos, kaip tai: Naugatuck, 
Conn.; Des Moines, Iowa; 
Riverside, N. J.; Reading, dalykas, kad greta kitų 
Pa.; Georgetown, III.; May 1

Wood, III.; Beloit, Wis., ir 
Auburn, III. šių kuopų na
rių pareiga sumokėti savo 
duokles už 1942 ir 1943 me
tus.

Taip, Visi nariai privalo 
tuojau mokėti duokles Už 
1943 metus. Centro Komite
tas ruošiasi 11943 metais iš
leisti labai svarbią knygą 
ir anksti, tai reikalingi bus 
ir finansai. Praktika paro
dė, kurios kuopos 
sumoka pradžioj
duokles, tai ta kuopa gauna 
ir naujų narių, nes valdyba 
ir veiklesni nariai įdeda 
tam laiko. Kur nariai vilki- 
nasi su duoklių mokėjimu, 
tai ten valdyba užimta iš jų i 
duoklių kolektavimu ir lie- ' 
ka apleistas i

nariai 
metu v

Devyni CIO unijų nariai pas prezidentą Rooseveltą gauna WPB dovanas už pasi
žymėjimus karo pramonių darbuose.
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naujų narių knygų Public Library (vie-! iš Clifton, N. J.; 
gavimo darbas. Todėl, visi šuose knygynuose). '.....
mokėkite duokles už 1943 
metus dabar!

Kiek Gavome Naujų 
Narių

Mūsų vajus už naujus na
rius paskelbtas su pradžia 
lapkričio ir jis tęsis po nau
jų metų. Laike vajaus nau
jus narius priimame be jo
kio įstojimo ir kas pasimo
ką $2,00, tai jo būna pilnai 
duoklė užmokėta už 1943 ir 
jis gauna šių metų taip 
svarbią knygą— “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai”. I- 
ki šiol naujų narių gavo se
kamai:
Kp.

98

161

137
17
47

133

Kiek naujų
narių

vėliausio leidinio — 
rikos Demokratijos Steigė
jai” į viešus knygynus pa
siuntėme iki 100 knygų.

Mes jau gavome padėka- 
vonę nuo Brooklyno, Phila- 
delphijos, Baltimorės 
New Yorko knygynų.
Aukos Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos Ap

švietos Fondas turi daug 
darbų, kaip tai — leidimas 
visokių lapelių ir brošiūrų 
dienos klausimais. Šis fon
das visai nesinaudoja Lite
ratūros Draugijos įplauko
mis, jis verčiasi tik auko
mis ir įplaukomis už išleis
ta literatūra. Vėlesniu lai- v u
ku tam reikalui gavom ati
ku:

Po $1 aukavo: P. Denis

; W. Babin 
Mūsų iš Phila.; Zigmas Jesekas 
Ame-! iš New Britain aukavo $2.

K. čiurlis iš Bayonne $5. 
D. Gabalis iš Newarko $5.- 
35. Literatūros Draugijos 
7-tas Apskritys, Mass., per 
G. Šimaitis prisiuntė $10 
aukų. Literatūros Draugi
jos 3-čias Apskr., Conn., per 
Ona Giraitienę prisiuntė 
$10?

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū! Prašo
me ir ateityj neužmiršti 
Apšvietos Fondo reikalus. 
Ypatingai į tai turėtų at
kreipti daugiau atydos mū
sų apskričių konferencijos 
ir pasekti 3-čio ir 7-to aps
kričio pavyzdį.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK. Sekretorius 

46 Ten Eyck St.,

kitų 
nori

dėl

v uz

na-

Miestas
Burlington
Brooklyn .. 
Seattle .... 
Detroit .... 
Montreal .. 
Shenandoah 
Montreal .. 
Camden ...

Po 1 naują narį gavo: 50 
kp. Rochester; 63 kp. 
Bridgeport; 68 kp. Hart
ford; 141 kp. Philadelphia 
ir 145 kp. Los Angeles.

Kol kas vajus eina silp
nai. Burlingtone draugai 
suorganizavo naują kuopą, 
Seattle mažoj lietuvių kolo
nijoj gavo 5 naujus narius, 
Brooklyno 1 kuopa pasiju
dino, bet tai neužtektinai. 
Padalykime sekmingesnį 
vajų!

Pasiuntėme Knygą į 
Knygynus

Literatūros Draugija vi-j 
sada aprūpina didmiesčių 

, viešus knygynus savo leidi-* 
’niais. Vietomis tą atlieka 
mūsų kuopos, kai kur tie
siai iš centro. Tai svarbus

tautų rastųsi ir lietuvių

ARGENTINOS LIETUVIUOSE

Apie Tai, Kaip Lavin- 
tis, Kad Būti Ap

sišvietusiu
Artinasi žiema. Kiekvic-1 ratūrą išstudijavo Leninas, 

nas padorus žmogus, nepai- kurdamas savo pagrindi- 
sant kur jis dirba ir ką nius veikalus. Jis nuodug- 
dirba, turi išnaudoti ilguo- niai susipažino su visų pa
sius žiemos vakarus savi-' šaulio šalių ūkio statistika, 
švietai. Svarbu, kaip savę,Vien tiktai “Imperializmo 
šviestis, kokiu būdu gauti sąsiuviniuose” Leninas įra- 
daugiau žinių. Mes čia že-; šė įvairių autorių ir įvairio-
miau spausdiname M. K- 
čiaus straipsnį apie tai, 
kaip savo žiniją plėtė toki 
didieji žmonės, kaip Mark
sas, Engelsas, Leninas, Sta
linas. Tikimės, kad šis 
straipsnis padės daugeliui 
ir mūsų skaitytojų pasi
semti medžiagos, apsišar
vuoti mokslu.

—“Laisvės” Red.

“Laisves” Vajus Pratęstas
Vajininkų reikalavimu “Laisvės” Bendrovės di

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

BUENOS AIRES
MILŽINIŠKAS TRIUMFAS.
Didžiulėj “Jose Verdi” salo

je, rugsėjo 19 d. įvyko milži
niškas vakaras, kuris pilniau
siai įrodė Argentinos lietuviu 
demokratinį nusistatymą ir so
lidarumą fašizmo aukoms.

Salėje 1200 svečių, scenoje, 
kaip programoje buvo skelbta, 
lietuvių, lenkų, baltarusių, uk- 
rainų, slavų ir kitų tautų pui
kios artistinės jėgos; artistų 
specialei tai dienai pritaikyti 
programos numeriai ir bendrai 
visų pakilusi demokratinė dva
sia sudarė labai puikų džiugi
nantį įspūdį.

Retai “Jose Verdi” salėje bu
vo toks didelis skaičius lietu
vių. Tai pirmą kartą Argenti-. 
nos lietuvių kolonijoj toks mil
žiniškas trimfas, kaip publikos 
skaičium, taip svečių ūpo paki
limu, taip ir visų lygiu nusista
tymu sušelpti savo brolius ken
čiančius žiaurią nacių prie
spaudą ir paremti narsiuosius 
demokratinius karius ruošian
čius mūsų gimtinės paliuosavi- 
m^.

Šis vakaras tai milžiniškas 
triumfas. Lietuvių Liaudies Te
atro, L. Moterų Draugijos, 
Draugijos “Taika,” “Momento” 
ir Lietuvių Demokratinio Ko
miteto bendras 
giant šį vakarą 
paramą 
riams.
yra $765.05.

Lietuvių Demokratinis Ko
mitetas, didesniam parėmimui 
mūsų brolių Lietuvos partiza
nų, pageidauja, kad ir daugiau 
būtų rengiama panašių bendrų 
parengimų. O tuo tarpu, vi
siems vakaro dalyviams vardu 
kenčiančios lietuvių liaudies 
reiškiame karštą nuoširdų 
ačiū.

Reikia pažymėti, kad konfe
rencijos pasekmės būtų buvę 
labai didelės ir smarkiai būtų 
pakėlę demokratinį paramos 
darbą lietuvių kolonijoj, nes 
paskirtu lai.ku rinkosi didelis 
skaičius organizacijų delegatų. 
Tai didelis pliusas, įrodantis, 
kad lietuvių organizacijos stovi 
laiko aukštumoj ir supranta 
dienos uždavinius. Bravo orga
nizacijos, skyrusios delegatus. 
Nors tuo kart konferencija ne
įvyko, bet per vietos Demokra
tinį Komitetą yra dedamos pa
stangos šį klausimą tinkamai 
išrišti ir ši konferencija grei
tai bus šaukiama antru kartu, 
su geresnėmis pasekmėmis.

Reikia pastebėti, kad minėtą 
dieną, apart lietuvių Demokra
tinės Konferencijos, policija 
suspendave ir kitas demokrati
nes sueigas, k. t. Vokiečių De
mokratinės Sąjungos, Komite
to už nupiginimą gyvenimo, 
kuriame turėjo kalbėti net sei
mo

kas yra geras kalbėtojas. Jo 
prakalba worcestorieciams ge
rai patiko. Jis ugningai kalbė
jo apie dabartinį karą ir kas 
bus po karo. Baigdamas Abe
kas pasakė, kad “fašizmas šia
me kare bus sunaikintas, ir po 
karo žmonės Europos ir 
kraštų nusitars, kaip jie 
gyventi.”

Buvo renkama aukos
palaikymo d a r b i ninkiškos 
spaudos. Aukojo šie: B. Va- 
lončauskienė $2. Po $1: D. 
Lukienė, P. Banionis, Z. Dva
reckas, P. Butkevičius, L. Au- 
sejienė, J. Karsokas, J. Žukas, 
V. Masiliauskas, L. Končius, 
P. Šiušąs, J. Daugėla, F. Ka
lanta, J. Skeltis, A. Balčiūnie
nė, P. Sadauskas, F. Balčiū
nas, J. Kanapkis, J. Juodaitis, 
K. Kosulis, Ig. šiupenas, F. 
Repšys, M. Sukackienė. 1. 
Jelskienė aukojo $1.25. Po 
50c.: A. Pilkauskas, II. Janu
tienė, P. Jelskis, K. Valontu- 
keviče. Po 25c: K. Kibirkštis, 
V. Norkus, P. Grinevičienė, A. 
Balčiūnienė, Igf Lozaraviče, B. 
Mizara, P. Kolonta, B. Coolo, 
V. Pačiesas, S. Janulis, F. Pa- 
leliūnas, P. Bacevičius, E. Tra- 
sikienė, J. Skliutas.

,Viso surinkta ir perduota 
drg. Abekui $31.12.

Šias prakalbas surengė LLD 
11 ir 155 kuopos. Varde orga
nizacijų ir darbininkiškos 
spaudos, visiem ir visom ačiū 
už aukas. J. M. L.

Stoughton, Mass

Gražiai 
Spaudą

Draugi-

yra pasisekimas visai 
Amerikos lietuvių vi-

atsišaukimas pratęsti

atstovai ir kitus. I
Demokratijų Draugas.

(“Momentas”)

Worcester, Mass.

darbas suren- 
sukėlė didelę 

demokratiniams ka- 
Grynas vakaro pelnas

DEMOKRATINĖ KONFE
RENCIJA NEĮVYKO.

Š. m. rugsėjo 27 d. Lietuvių 
Demokratinio Komiteto šaukto
ji konferencija neįvyko, nes 
paskutinę valandą policijos bu
vo pranešta, jog nėra leidimo.

Stoughtono Lietuviai 
Parėmė Darbininkišką

Lietuviu Literatūros 
jos vietinė kuopa turėjo suren
gus prakalbas draugui F. Abe
kui, “Vilnies” redaktoriui iš 
Chicago, 111. Prakalbos atsibu
vo gruodžio 10 d., Lietuvių 
Tautiškam Name-Svetainėje. 
žmonių atsilankė vidutiniškai. 
F. Abekas pasakė gerą pra
kalbą apie karo eigą ir ko 
laukia Lietuva.

Buvo pora paklausimų dėl 
| išvežtųjų iš Lietuvos gyvento-

Mūsų Žinios
Literatūros Draugijos 11 

kp. susirinkime pasirodė, kad 
užsimokėjusių narių už 1942 
metus yra 68. Drg. Bakšys jau 
pasiuntė “Laisvei” už prenu
meratas šiame vajuje $514. 
Drg. S. Janulis ir B. Mizara 
davė gerą raportą iš LLD 7-to 
Apskričio konferencijos. Pa
sirodo, kad gera nuotaika ir 
veikla visose kolonijose eina 
gražiai.

Likos nutarta pakeisti LLD 
11 kp. susirinkimų laiką dėl 
1943 metų. Nuo dabar susirin
kimai įvyks kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 11 v. 
ryte, 29 Endicott St. 
j e.

svetaine-

mus kal- 
“Vilnies”

Gruodžio 6 d. pas 
bėjo drg. F. Abekas, 
redaktoriusx iš Chicagos. Abe-

jų. Drg. F. Abekas, kaip savo 
prakalboj, taip ir į klausimus, 
atsakinėjo aiškiai ir gražiai. 
Nurodė, kaip žymūs žmonės 
atsineša į Sovietų Sąjungą ir 
jos Raudonąją Armiją ir kaip 
lietuviški hitlerininkai atbėgę 
iš Berlyno čirškia, kaip žvirb
liai ant tvorų pasitūpę, o tiems 
bėgliams iš Berlyno turavoja 
tokie Grigaičiai, Michelsonai.

Kvietė lietuvius vieningai 
veikti, kad karą laimėjus, su- 
mušant hitlerizmą ir tuomi iš
laisvinant Lietuvą.

Baigiant kalbą, paprašė au
kų spaudos palaikymui. Auka
vo po $2: A. Yurcius, V. Stul
ga itis ir J. Lavas. Po $1: A. 
Petrukaitienė, M. Stulgaitienė, 
J. Kavolius, T. Kibirkštis, K. 
Valantukevičius, A. Malakaus
kas, John Mayer, P. Yakonis, 
J. Cesnulevičienė, J. Petrukai- 
tis ir K. Česnulevičius. Po 50 
centų: Mrs, Lavas, V. Grigas, 
V. Valantukevičius, M. Grigie
nė.

Kiti aukavo mažesnėm, su-

Protinio darbo metodolo
gija domina visus, kas lavi
na save, kas savo žiniją 
papildo, kas veržiasi apim
ti žmonijos sukrautus kul
tūrinius turtus. Savišvieta 
nelengvas darbas, jis reika
lingas pažinimo tų kelių, 
kurie veda į kultūros vir
šūnes. Marksas yra puikiai 
pasakęs: “mokslo darbe nė
ra plataus vieškelio, ir tik
tai tas gali pasiekti mokslo 
spindinčių viršūnių, kas ne
sibijodamas nuovargio, ko
pia jo dygiais takeliais.” Ir 
kiekvienas, kas kopia mok
slinio pažinimo dygiais ta
keliais, kas stengiasi ne-; 
nuilstamai plėsti savo pa
saulėžiūrą, privalo visų pir
ma vadovautis tais didvy
riško triūso pavyzdžiais, 
kurių yra kupinas didžiųjų 
žmonijos atstovų — Mark
so, Engelso, Lenino, Stali
no gyvenimas ir veikla.

Tie pavyzdžiai turi ypa-. 
tingos 1 a v i n a m o s i os ir 
emocingos galios. Kiekvie
nam, kas nori iš tikrųjų la
vintis, jie suteiks tikrai 
praktinės pagalbos. Rimtą < 
darbą atliko M. Gliaseris, 
parašęs speeialę knygą, pa
vadintą: “Apie marksizmo 
leninizmo klasikų darbo su 
knygomis metodus.”

Visas Markso, 'Engelso, 
Lenino ir Stalino gyveni
mas yra tikrai milžiniškas, 
g e r o i nis neišmatuojamas 
triūsas. Marksizmo leniniz
mo klasikai — žmonijos is
torijoj didžiausi darbinin
kai. Dešimtis metų darbo 
be atvangos padėjo Mark
sas, kad atliktų svarbiau
sią savo gyvenimo uždavinį 
— parašytų “Kapitalą.” 
Sunku įsivaizduoti, kaip | 
galėjo vienas žmogus pa-; 
daiyti tokį milžinišką dar
bą. Užtenka pasakyti, kad 
vien tik pirmojo “Kapitalo” 
tomo parūpinimas pareika
lavo iš Markso 24 metų; 
pirmutinės pirmojo tomo

mis kalbomis ištraukas iš 
148 knygų ir 232 straipsnių. 
Suprantama, kad atliktų 
savuosius didžius moksli
nius darbus, marksizmo le
ninizmo klasikai darbe vi*? 
suomet laikėsi griežtos sa
vidrausmės, darbo nuosek
lumo, metodiškumo. Jie 
ypatingai brangino laiką, 
taupiai jį apskaičiuodavo, 
ypatingai kantriai dirbo sa
vo kasdieninį darbą.

Tikslaus darbo suplana
vimo dėka, Marksas stu
dentas per porą semestrų 
įsigijo tokią žinių atsargą, 
kurią vargu ar būtų galima 
įsigyti per 20 semestrų. 
Dar visai jaunas Engelsas 
išmoko tiksliai suplanuoti 
savo laiką. Jis nustatyda
vo kiekvienam savo darbui 
laiką pabaigos ir pradžios 
ir tiksliai jo laikydavosi. 
Leninas savo darbo laiką 
sunaudodavo vienos minu
tės tikslumu. Jis negalėjo 
pakęsti plepėjimo ir tuščio 
laiko leidimo. Ir draugo 
Stalino laikas visuomet 
griežtai paskirstytas.

Marksizmo leninizmo kla
sikai ne kartą pajuokė ne
išmanėlius, visažinius. Jie 
nuolat reikalavo, kad mažai 
žinąs žmogus turėtų drą
sos pats* sau apie tai pasi
sakyti, kad mažai žinąs 
žmogus atkakliai save švies
tų. 1920 metais Leninas 
kalbėjo komjaunimui: “Jei 
aš žinau, kad mažai žinau, 
aš pasieksiu, kad daugiau 
žinočiau.” Kai Marksui te
ko polemizuoti su “Augs
burgo laikraščiu” svarbiau-* 
šiai ekonominiais politiniais 
klausimais, jis toje polemi
koje (tame ginče), kaip vė
liau pats rašė “prisipaži
nau atvirai, kad mano tuo
metinės žinios neleido man 
pasiryžti kokiam savaran
kiškam sprendimui dėl 
francūziškų pakraipų es
mės.” Kaip matome, didis 
mokslinio socializmo pa
grindų kūrėjas nesigėdino 
prisipažinti dėl savo žinių 
stokos tam tikru klausimu 
net savo priešininkams po
litiniame ginče. Bet taip jis 
elgdavosi tik todėl, kad pas
kui dešimteriopu pasiryži
mu griebtųsi savo žinias 
papildyti.

(Bus daugiau)

dalys, apie 10—12 spausdin
tų lapų, atėmė jam net 15 
metų. Kurdamas “Kapita
lą,” Marksas išstudijavo ir 
sukonspektavo daugiau 
kaip 1,500 knygų. Kad 
parašytų pirmojo tomo 
“Kapitalo” dvi pirmąsias 
dalis, Marksas padarė išra
šų, bendrai imant, apie 200 
spausdintų lapų.

Neapsakomai plačią lite-

mom. Viso surinkta $22. Išlai
doms tik už svetainę išimta 
$2, o $20 priduota F. Abekui.

Didelis ačiū stoughtoniečiam 
už paramą spaudai. Mes, 
Stoughtono lietuviai, lauksim 
ir daugiau tokių pamokinančių 
prakalbų.

Stoughtonietis.

Clevelandiečiu 
Dėmesiui

V i s o k i ais dienraščio 
“Laisvės” reikalais — dėl 
prenumeratų užsimokėji
mo, dėl užsisakymo “Lai
svės,” etc., — kreipkitės 
pas “Laisvės” vajinininkq 
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)

i.



Ketvirtas Paslaptį >• ;

Apsakymai Apie Vokiečių 
Okupantus

GUY DE MAUPASSANT Vertė A. Venclova
Guy de Maupassant, 19-to amžiaus 

francūzų rašytojas, pasaulinėje literatū
roje žinomas, kaip vienas geriausių trum
po aprašymo—novelės meistrų.

Novelėse, įeinančiose į šį rinkinį, ra
šytojas pasakoja apie žvėrišką žiauru
mą prūsokų, 1870-1871 m. karo metu 
okupavusių kai kurias Franci jos provin
cijas, ir apie liepsningą francūzų tautos 
neapykantą grobikams.

Lietuvių kalbon vertė vienas žymiau
siųjų šių laikų lietuvių literatų—Antanas 
Venclova.—Red.

Madmuazele Fifi
Majoras grafas Farlsbergas, koman

duojąs prūsų rinktinę baigė skaityti jam 
atneštą paštą, paskendęs plačiame iš ki
limo padarytame krėsle ir užkėlęs kojas 
ant grakščios židinio lentos, kur per tris 
jo buvimo mėnesius Juvilio pilyje jo pen
tinai išmušė porą pastebimų duobelių, 
kurios kasdien ėjo vis gilyn.

Puodukas kavos garavo ant apvalaus 
stalelio su mozaikos lenta, aplaistyta li- 
kieriais, išdeginta cigarų, supjaustyta 
kišeniniu peiliuku karininko užkariauto
jo, kuris kartais, liovęsis smailinti pieš
tuką, imdavo krapštinėti brangiuose bal
duose skaitmenis ir piešinius pagal sa
vo laukinės vaizduotės įgeidžius.

Baigęs skaityti laiškus ir žiūrėti vo
kiškus laikraščius, kuriuos tik ką pada
vė vagenmeisteris, grafas pakilo, į židi
nį įmetė trejetą ketvertą storų, dar drėg
nų pliauskų—šie ponai pamažu kurui 
naudojo parką—ir priėjo prie lango.

Lietus lijo sriautais, tai buvo Norman
dijos lietus, kurį liejo tartum įnirtusi 
rauda, lietus įžambus, tankus, kaip už
danga, panašus į. sieną iš palenktų ruo
žų; Jietus, kuris teška, taškosi purvu, ap
semia viską—tikras Ruano, šio Franci- 
jos riaktinio puodo, apylinkių lietus.

Karininkas ilgai žiūrėjo į vandens ap
semtą veją ir į tolį, į ištvinkusią ir iš 
krantų išsiveržusią Andelę, jis pirštais 
barbeno į stiklą, belsdamas kažkokį Rei
no valsą, kada staiga triukšmas už nu
garos privertė jį apsigręžti: tai buvo jo 
padėjėjas, baronas Kelveingšteinas, ku
rio laipsnis atitiko mūsiškio kapitono 
laipsnį.

Majoras buvo didžiulio ūgio, plačia
petis, liga į vėduoKię panašia oarzaa, 
Krintančia jam ant Krutinės Kaip staltie
sė, visa jo augalota iigura keie vaizdą 
povo, karinio povo, kuris išskleidė uode
gą po smakru. Jo akys buvo mėlynos, 
šaltos ir ramios, ant veido buvo randas 
nuo kardo smūgio, gauto karo su Aus
trija metu, ir jis tieK pat buvo žinomas, 
kaip doras žmogus, kaip ir narsus( kari
ninkas. *

Kapitonas, mažutis, raudonveidis, di
deliu persmaugtu pilvu, trumpai kirpo- 
si savo rudas vilnas, kurių liepsningos 
atošvaistės tam tikroje šviesoje galėjo 
įkvėpti mintį, kad jo veidas įtrintas fos
foru. Jam trūko dviejų dantų, išmuštų 
pasilinksminimo nakties metu,—kaip tai 
atsitiko, jis gerai ir atsiminti negalėjo, 
—ir jis, švepluodamas, spjaudė žodžius, 
kuriuos ne visada buvo galima suprasti, 
ant jo viršugalvio buvo plikė, panaši į 
vienuolio tonzūrą; trumpų besiraitančių 
plaukų, auksinių ir žibančių, žiedas siau
tė šį nuogo kūno ratelį.

Komandiras jam paspaudė ranką ir 
vienu atsikvėpimu išgėrė puoduką kavos 
(šeštą šį rytą), išklausydamas savo val
dinio raporto apie įvykius tarnyboje; 
paskui juodu priėjo prie lango ir vienas 
antram pareiškė, kad juodviem nelinks
ma. Majoras, žmogus ramus, turėjęs šei
mą tėvynėje, prisitaikė prie viso ko, ta
čiau kapitonas garsus lėbautojas, nuola
tinis pritonų lankytojas ir pasiutęs si
jonų gainiotojas, tiesiog siuto dėl pri- 
yerštinės'trijų mėnesių nekaltybės.

Kažkas tyliai pasibeldė į duris, ir ko
mandiras sušuko: “Įeikite!” Tarpdury
je pasirodė vienas jų kareivių-automatų, 
savo pasirodymu pranešdamas, kad pus
ryčiai paduoti.

. Valgomajame jie rado tris jaunesniuo
sius karininkus: leitenantą Ottą Gross- 
li ngą,,< du jąųnesniuoąius leitenantus—

Fricą Šeinauburgą ir markizą fon-Eri- 
ką, mažą blondiną, pasipūtusį ir šiurkš
tų su vyrais, žiaurų nugalėtiems ir visa
da pasirengusį plyksterėti kaip parakas.

Nuo to laiko, kai įžengė į Prancūziją, 
draugai vadino jį ne kitaip, kaip tik 
Madmuazelė Fifi. ši pavardė jam prita
po dėl jo kokietiškos išvaizdos, plono, tar
tum gorsetu pertempto liemens, išblyš
kusio veido su vos prasikalusiais ūseliais, 

■o taip pat dėl jo įpročio vartoti kas va
landėlė, reiškiant’ didžiausią panieką 
žmonėms ii’ daiktams, prancūziškus žo
džius: “fi, f i, done”, kuriuos jis ištarda
vo švilpterėdamas.

Valgomasis Juvilio pilyje buvo ilgas, 
kariškai puošnus kambarys, kurio seno
viški veidrodžiai, visi su į žvaigždes pa
našiomis šukėmis nuo juos sušaudžiu- 
sių kulkų, ir aukšti flandriški audiniai 
sienose sukapoti kardo smūgiais ir vieto
mis nukarę, rodė Madmuazelės Fifi lais
vo laiko praleidimo pobūdį.

Trys šeimos portretai ant sienų — ka
rys, apsidaręs šarvais, kardinolas ir tei
smo pirmininkas — rūkė ilgas parcelia- 
nines pypkes, o tauri dama su siauru 
goijketu pasipūtusi kišo iš rėmų su nu
bluksiu paauksinimu didžiulius, anglimi 
pieštus ūsus.

Karininkai beveik tyliai pusryčiavo 
šiame subiaurintame ir apytamsiame nuo 
liūties kambaryje, kuris kėlė nuobodį sa
vo užkariautos vietos išvaizda, kur senas 
ąžuolinis parkietas pasidarė purvinas 
kaip smuklės grindys.

Baigę valgyti ir perėję prie vyno bei 
rūkalų, jie, kaip buvo įprasta kiekvieną 
dieną, ėmė skųstis nuoboduliu. Konjako 
ir likierių buteliai ėjo iš rankų į rankas, 
ir visi karininkai, sugriuvę kėdėse, be 
paliovos sriūbčiojo mažučiais gurkšne
liais vyną, iš burnos kampo neišleisda
mi lenktų pypkių su fajansiniu kiauši
niu ant galo margai išrašytu, tartum 
hotentotams gundyti. i

Vos stiklai ištuštėdavo, tuoj karinin
kai nuolankiai if nuvargę juos pripildy
davo iš naujo. Tačiau Madmuazelė Fifi 
kas kartas sudaužydavo savo stiklą, o 
kareivis tuojau jam paduodavo kitą.

Aitrus tabako rūkas siautė juos, ir jis, 
rodėsi, vis giliau nėrėsi į mieguistą ir 
liūdną girtumą, į niūrą apsvaigimą žmo
nių, kurie neturi ko veikti.

Bet staiga baronas pašoko. Drebėda
mas iš pasiutimo, jis sušuko:

— Velniai griebtų! Taip negali toliau 
tęstis, reikia, galų gale, ką nors sugal
voti!

Leitenantas Ottas ir jaunesnysis lei
tenantas Fricas, abu su tipingais vokiš
kais veidais, nejudamais ir giliai susi
mąsčiusiais, vienu balsu paklausė:

— Ką gi, kapitone?
Jis valandėlę pagalvojo, paskui tarė:

— Ką? Jeigu viršininkas leidžia, rei
kia iškelti puotą!

Majoras iš burnos išsiėmė pypkę:
— Kokią puotą, kapitone?
Baronas priėjo prie jo:
—Visą rūpestį aš imuosi sau. Pareigą 

aš pasiųsiu į Ruaną, ir jis atsiveš da
mų; aš žinau, kur jų rasti. Paruoš va
karienę, visko tam mes turime, ir mes 
tikrai praleisime gerą vakariuką.

Grafas Farlsbergas nusišypsojo, trau
kydamas pečiais:

— Jūs iš proto išėjote, bičiuli.
Tačiau visi karininkai pašoko iš savo 

vietų, apsupo komandirą ir maldavo jį:
— Leiskite kapitonui, viršininke, čia 

taip nuobodu.
Pagaliau, majoras nusileido, pasakęs: 

“Na, gerai,”—ir baronas bematant pa
siuntė jieškoti Pareigos. Tai buvo senas 
puskarininkis, kuris niekad nesišypsojo, 
tačiau tiksliai vykdė visus viršininko 
įsakymus, kad ir koki jie būtų.

Išsitempęs jisai abejingai išklausė ba
rono nurodymų; paskui išėjo, ir po pen
kių minučių ketvertas arklių jau tempė 
po smarkiu lietum didžiulį gurguolinį 
pulko vežimą su viršum jo užtemptu, 
tartum bonia, brezentu.

Bematant visi tartum nubudo: ištižu- 
sios figūros išsitiesė, veidai pagyvėjo, ir 
visi pradėjo plepėti.

(Tąsa bus) \
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Audra Prieš Pasikėsinimą ant 
Senatoriaus Nowako

Federalės valdžios prokuro
ro Biddle persekiojimas pą^- 
žangių liaudies vadų pasiekė 
Detroitą. Visuomenė dar nepa
miršo jo pasimojimą išdepor- 
tuoti Harry Bridges, o dabar 
iškilo visai naujas dalykas. 
Neseniai tapo suareštuotas la
bai veiklus žmogus, Michigano 
valstijos seimelio senatorius 
Nowak. Prieš jį kaltinimas yra 
toks, būk jis imdamas Ameri
kos pilietybės popieras 1987 
metais nepasisakęs, kad jis 
yra komunistas.

Aišku, kad šitą skundą ant 
Noįvako padarė reakcinis ele
mentas, prieš kurį Nowak taip 
smarkiai visuomet kovoja ir 
kuris Nowako baisiai neapken
čia. Taip tik galima išaiškinti 
šitą valdžios prokuroro žygį.

Kadangi senathrius Nowak 
yra labai įtakingas žmbgus 
Detroite •ir, ; visoj Michigano 
valstijoje/ tai dėl valdžios pa
sikėsinimo ant jo laisvės jau 
kilo didžiausia protestų audra. 
Tuo tarpu Nowak iš kalėjimo 
yra paleistas ant kaucijos.

Į protestus prieš persekioji
mą Nowako įsitraukė Detroito 
darbo unijos. Jos Nowako 
veikla puikiai pažįsta, nes jis 
uoliai padėjo joms darbinin
kus suorganizuoti. Tuo reikalu 
savo galingą žodį jau tarė 
CIO Didžiojo Detroito ir Way
ne County Taryba. Rezoliuci
ja tapo priimta gruodžio 15 
dieną tarybos susirinkime. Ta
rybos šūkis: “Atitraukite 
rankas nuo Nowako ir leiski
te jam tęsti konstruktyvų 
darbą.”

CIO taryba ne tik protes
tuoja, bet tiesiog reikalauja, 
kad prezidentas Rooseveltas 
atstatytų Biddle iš prokuroro 
vietos, nes jis, sako taryba, sa
vo tokiais žygiais kenkia tau
tinės vienybes reikalui. Be to, 
vedimui Nowako gynimo tary
ba paskyrė iš savo iždo pen
kis šimtus dolerių.

CIO Didžiojo Detroito ir 
Wayne County Taryba atsto
vauja 350,000 organizuotų 
darbininkų. Taryba, matyt, 
yra tokio nusistatymo, kad šis 
Biddle pasimojimas uždaryti 
burną Michigano valstijos sei
melio nariui, kuris visuomet 
palaiko darbininkų, pusę, ne
gali būti praleistas be labai 
smarkios kovos iš pusės pa
žangiosios visuomenės.

Apart minėtos tarybos, visa 
eilė automobilistų unijos loka
lų jau priėmė protesto rezo
liucijas. Pavyzdžiui, tą patį 
vakarą laikė susirinkimą Pack
ard lokalo komitetas, priėmė 
protesto rezoliuciją ir pasiun
tė prezidentui Rooseveltui. 
Taipgi šis lokalas paskyrė iš 
iždo penkius šimtus dolerių 
Nowako apgynimui. Plymouth

lokalaš taipgi buvo vienas iš 
pirmutinių pakelti balsą už se
natoriaus Nowako laisvę.

Detroito žmonės negali su
prasti, kas pasidarė su proku
roru < Biddle, kad jis, vietoje 
vienyti žmones karui, tai lai
kas nuo laiko suplanuoja tokį 
žygį, kuris pakenkia tautos 
vienybei ir sukelia visai ne
reikalingą audrą. Ir vis pasi
renka įtakingus pažangius 
žmones užpuolimui, idant kuo 
daugiausia kiltų triukšmo. De
troito organizuoti darbininkai 
mano, kaip matome iš CIO ta
rybos rezoliucijos, kad Biddle 
visai netinkamas tai atsako- 
mingai prokuroro vietai. To
dėl jie prašo, kad prezidentas 
Rooseveltas poną Biddle pa
vaduotų kitu žmogum, kuriam 
tikrai rūpės visos tautos ap- 
vienijimas laimėjimui šio karo 
prieš hitlerizmą.

Rep.

Norwood, Mass.

J. Grybas. Po $2: V. žilaitis, 
J. Barisauskai ir M. Grigūnie- 
nė, J. A. Krasauskas po pra
kalbai aukavo $2. Po $1: M. 
Uždavinis, A. Zaruba, A. 
Vaitkevičius iš Norfolk, M. 
Vaitekūnas, J. Valma, M. Do- 
vidonieriė, E. Kurulienė, E. 
Brazd^iūniene, John ir Ona 
Cesper, S. Karol, N. Grybienė, 
S. Budrevičienė. Po 50c.: Mrs. 
E. Karalienė, J. Aleksiūnas, D. 
Kazokevičius, J. Dovidonis, 
Helen Barris iš Dedham, 
Mass. Su smulkiomis aukomis 
pasidarė $33.70. Trys užsipre
numeravo “Vilnį” — du kas
dieninį, o vieną savaitinį. Tai

Draugas F. Abekas Norwood- 
iečiam yra Mylimas Svečias; 
Aukom ir “Vilnies” prenume

ratom Sukelta $35.70.

Gruodžio 11 d., Lietuvių 
Svetainėje, Lietuvių Literatū
ros Draugijos 9 kuopa turėjo 
surengus draugui F. Abekui, 
“Vilnies” redaktoriui, iš Chi- 
cagos, prakalbas. F. Abekas 
yra gilus marksistas ir geras 
kalbėtojas. Jis nurodė Sovietų 
Sąjungos rolę šiame kare ir 
kad pagaliau Sovietų Sąjungai 
pavyko a p vienyti demokrati
nes šalis prieš pasaulio civili
zacijos priešą hitlerizmą. 
Taipgi gražiai tarkavo atbėgu- į 
sius iš Berlyno hitlerininkus, 
kurie bando organizuoti “val
džią” ant Lietuvos liaudies 
sprando, ir kuriems pilnai pa
deda lietuviški “socialistai,”, 
kaip Grigaitis, Michelsonas ir 
panašūs jiems. Bet, aišku, Lie
tuvos liaudis, sykį pasiliuosa- 
vus nuo engėjų, antrą sykį ne
leis parazitams veistis ant jos 
kūno.

Kalbėtojas kvietė organi
zuotis ir veikti vieningai, kad 
padėjus hitlerizmą sunaikinti 
ir Lietuvą išlaisvinti, o sumu-' 
šus hitlerizmą, Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai mokės, 
kaip jiems patiks susitvarkyti 
ir be fašistinių parazitų.

Šias prakalbas labai puikiai 
pagražino Norwoodo Vyrų 
Grupė, vad B. Petrick, sudai
nuodama gražių ir žavių dai
nelių. Taipgi jaunuolis Reches 
Barris iš Dedham, Mass., gra
žiai sugrojo ant savo gražios 
pijanolos.

Spaudos paramai norwood- 
iečiai aukavo sekančiai: Po 
$5: Leonas Trakimavičius ir

MANILA, ARK.—C. Tipton,’ center, invested over $10,000 
in War Bonds during a recent auction bbiidsalc. He is shown with 
Grannie Davis, 73, venerable old lady of the town, mother of Mer
man Davis, No. 1 Arkansas hero of the First World War. Tipton is 
holding-Iiis $9000 War Bond cake. Bobbie Jean Killian, .7, at right, 
proudly waves a flag she received when she bought a $25 bonsMut 
oi her penny savings^ ;
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prenumeratom gauta $13. *
Du įsirašė į Lietuvių Litera

tūros Draugijos 9 kuopą.
Ant rytojaus pas drg. Ka

ralius turėta pasikalbėjimas 
vietos ir plataus judėjimo rei
kalais. Drg. F. Abekas daug 
gerų sumanymų pateikė dėl 
mūsų veikimo.

Geriausio pasisekimo Abe- 
kui ir kitose kolonijose!

Reporteris.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka is Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

• • • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RA8ODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisia) 
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, ktu 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian
,, Sell - Instructor

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

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

• • • • • •

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 Laidojimu
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 balzamavlmas, 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.• • • • i • •
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. KAŠKIAUCIU8

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

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy 
eis 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, 
iaugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorlv> 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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SOVIETAI LAIMI PRIEŠ VOKIEČIUS 
RŽEVO IR STALINGRADO SRITYSE
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 19. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Stalingrado fabrikų vietovėje gruod. 18 d. mūsų ka

riuomenė, veikdama nedideliais smarkuolių būriais, 
naifcno priešų šaudymo punktus ir aptvirtintas pozici
jas. Pietiniuose priemiesčiuose buvo nušluota vokiečių 
pėstininkų kuopa.

Šiaurvakariuose nuo Stalingrado vienas raudonar
miečių dalinys atakavo vokiečius įsidrūtinusius aukštu
moje. Per žiaurias kautynes tapo sunaikinta dvi kuo
pos hitlerininkų; paimta tam tikras skaičius jų į ne
laisvę ir pagrobta kiekis karinių reikmenų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado raudonarmiečiai ve
dė įtūžusius mūšius prieš vokiečių tankus ir pėstinin
kus. Priešams buvo pavykę užimt vieną apgyventą 
vietą. Bet mūsų kariuomenė, pergrupavus savo jėgas, 
kontr-atakavo vokiečius ir išmušė juos iš tos vietos. 
Mūšio lauke liko šimtai nukautų priešų ir trys išdegin
ti tankai.

Į vakarus nuo Rževo sovietiniai gvardiečiai per dvie
jų dienų kautynes užmušė 500 vokiečių ir sunaikino še
šis jų tankus, 19 trokų, vieną bateriją kanuolių ir vieną 
bateriją mortirų.

Kitame sektoriuje sovietiniai artileristai atmušė prie
šų tankų ataką. Tame susikirtime vienas prieštankinis 
mūsų šaulys išmušė iš veikimo šešis priešų tankus.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė aptvirtino 
savo pozicijas, pirmiau atimtas iš priešų, ir vis vedė 
ofensyvius mūšius.

Velikije Lūki srityje mūsų kariuomenė pažygiavo 
pirmyn ir nušlavė daugiau kaip 300 vokiečių kareivių 
ir oficierių, pagrobė du tankus, devynias kanuoles, ke
turias bevielinio telegrafo stotis, 22 trokus, 10 kulka- 
svaidžių ir du sandėlius drabužių. Mūsų lakūnai per 
kautynes ore nušovė žemyn 26 priešų lėktuvus.

Mozdoko sintyje (Kaukaze) priešų pėstininkai ir tan
kai atakavo mūsų pozicijas. Mūsų kovotojai iš dalinio 
“X” atmušė hitlerininkų ataką. Daugiau kaip kuopa 
vokiečių pėstininkų buvo nušluota, penki jų tankai 
išmušti iš veikimo ir trys padegti.

Būrys partizanų kovotojų, veikiąs Kalinino srityje, 
nuvertė nuo bėgių keturis priešų traukinius, visiškai 
sunaikino vieną garvežį, aštuonis kariuomenės vagonus 
ir keturis atvirus vagonus su trokais ant jų. 104 vago
nai buvo sužaloti.

MASKVA, gruod. 18. ~
Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariai apsupo ir 

šturmu užėmė eilę aptvirtintų trobesių, nušluodami 
150 priešų kareivių ir oficierių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečiai 
viename sektoriuje nušlavė apie 300 hitlerininkų. Buvo 
sunaikinta 12 priešų apdrūtintų namų ir nutildyta še
ši jų šaudymo punktai. Mūsų kariai pagrobė 15 kulka- 
svaidžių, aštuonias mortiras ir 800 prieštankinių minų.

Kitame sektoriuje buvo padegta bei sužalota aštuoni 
vokiečių tankai ir sunaikinta dvi kuopos pėstininkų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
prasigrūmė pirmyn ir užėmė aptvirtintas priešų pozi
cijas. Vokiečiai prarado 400 kareivių ir oficierių, kaipo 
užmuštų bei sunkiai sužeistų.

Kitame sektoriuje į pietų vakarus nuo Stalingrado 
sovietiniai tankistai, vydamiesi priešus, sunaikino de
vynis jų tankus, 11 prieštankinių kanuolių ir 14 tro
kų ir nušlavė daugiau kaip kuopą hitlerininkų. Buvo 
pagrobta kiekis karinių reikmenų ir nelaisvėn paimta 
tam tikras skaičius vokiečių.

Velikije Lūki srityje priešai stengėsi prasiveržti iki 
Vieno vokiečių garnizono, apsupto mūsų kariuomenės 
vienoje apgyventoje vietoje. Mūsų kovotojai atmušė 
atgal visas hitlerininkų atakas ir padarė jiem sunkių 
nuostolių. Jie sunaikino aštuonis vokiečių tankus ir 
keturis šarvuotus automobilius.

Velikije Lūki srityje mūsų kariuomenė, atremdama 
priešų kontr-atakas, per dvi dienas nušlavė apie bata
lioną (1,500) vokiečių pėstininkų.

Į pietų rytus ntio Nalčiko (Kaukaze) mūsų lakūnai 
Užpuolė priešų orlaivių stovyklą, kur tupėjo 40 vokiečių 
lėktuvų. Vokiečiai buvo užklupti netikėtai ir neparo
dė rimto pasipriešinimo. Sovietinių lakūnų bombos ir 
kulkasvaidžių ugnis sunaikino 18 priešų lėktuvų ir su
žalojo tris kitus.

Tą pačią dieną sovietiniai lakūnai bombardavo kitą 
priešų orlaivių stovyklą ir sunaikino 13 jų lėktuvų.

Į vakarus nuo Rževo vienas mūsų kovotojų dalinys 
suiiaikino vieną stipriai apdrūtintą priešų apsigynimo 
centrą.

MASKVIEČIŲ NUOMONE 
APIE DARLANO VALDŽIĄ
Maskva. — Sovietų laik

raščiai plačiai ir žymioj vie
toj paduoda žinias apie ka
rinę ir politinę būklę šiau
rinėje ir Vakarinėje Pran
cūzų Afrikoje, bet nedaro 
jokių redakcinių pastabų 
dėl to.

Amerikiniai koresponden
tai apklausinėj o maskvie
čius gatvėse, kaip jie žiūri 
į tai, kad talkininkų ko
manda (laikinai) pripažino 
admirolą Darlaną kaipo 
galvą civilės valdžios tose 
francūzų kolonijose. Žmo
nės kritikavo Darlaną, kai
po buvusį nacių sėbrą, bet 
sakė, kad trumpam laikui, 
girdi, esą galima pakęsti 
ten Darlaną, kol susiderė- 
jimas su juos tarnauja ka
riniams talkininkų tiks
lams.

VIEN LIUBLINE NACIAI NU
ŽUDĖ 8,000 ŽYDŲ

London. — Čionaitinė len
kų vyriausybė tvirtina, jog 
per paskutinius tris mėne
sius vokiečiai nužudė 8,000 
žydų vien tik Liublino ap
skrity j, Lenkijoj. Tuo pa
čiu laiku naciai išgabeno 
433,000 žydų iš Varšavos į 
rytus.

NACIŲ PAGYRAS
(Čia yra pranešimas iŠ priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Vokiečių komanda per 
Berlyno radiją gyrėsi, kad 
jie atkariavę nuo rusų kiek 
ploto į vakarus nuo Stalin
grado. Naciai sakosi prasi
veržę per stiprias sovieti
nes pozicijas Dono upės 
fronte ir būk sunaikinę 101- 
ną raudonarmiečių tanką 
per dvi dienas.

Hitlerininkai pasakoja, 
būk Kaukaze jie atmušę So
vietų atakas, ir giriasi, būk 
praeitą ketvirtadienį sunai
kinę 90 sovietinių tankų į- 
vairiose fronto dalyse.

(Niekas kitas nepatvirti
na tokių nacių pagyrų.

LAISVE Penktas Puslapis

Amerikos Oficialiai Pranešimai
AMERIKIEČIŲ ORO ŽYGIAI LIBIJOJ

CAIRO, gruod. 17. —- Jungtinių Valstijų armijos 
orlaivių čionai tinę komanda pranešė, kas seka:

Vidutiniai mūsų bombanešiai ir bombanešiai kovoto
jai Vakar taipgi smarkiai bombardavo priešų priešorlai- 
.vinių kanuolių pozicijas ir jų trokų ir karinių automo
bilių sutelkimus į vakarus nuo ElAgheilos (Libijoje).

Daugelis mūsų bombų smogė tiesiog į taikinius. Vie
name punkte mūsų vidutinio bombanešio bomba pada
rė labai didelę eksploziją, po kurios kilo debesys juodų 
dūmų.

Visi mūsų orlaiviai sugrįžo iš tų žygių.

Anglas Bijo Amerikos 
Lėktuvų Įsigalėjimo

London. — Anglijos sei
mo narys Perkins pareiškė 
baimę, kad Amerikos kelei- 
viniai-prekiniai orlaiviai po 
karo įsivyraus pasaulyje 
prieš anglų orlaivius.

Australija.— Pranešama, 
kad talkininkų artilerija ir 
mortiros visomis pusėmis, 
apart jūros, šturmuoja ja
ponus Buna Missione, Nauj. 
Guinejoj.

Lowell, Mass.
Šis Tas iš Mūsų Kampelio
Lietuvių Susivienijimo Ame

rikoje kuopa laikė susirinkimą 
gruodžio 6 dieną. Kilo klausi
mas, ar gali centras priversti 
mokėti 15 centų į kareivių 
fondą? Keli pasisakė, kad jie 
nemokės, nes centras nedavė 
nariams nubalsuoti, o savivališ

Pasadena, Md.
Gruodžio 11 d. A. A. Co. 

apylinkės aukštosios mokyk
los mokiniam važiuojant į 
mokyklą busu, Robertas Monk 
valė sau pirštų panages su ki
šeniniu peiliuku, šalę jo sėdė
jo Margaret Atkins ir rankose 
laikė paketbuką (ridikiulį). 
Robertas norėjo pabaikaut, 
būk norįs nu pjaut diržuką nuo 
paketbuko, bet Margaret ban
dė mušti jam per ranką ir pa
taikė suduot per peilį; persi
pjovė sau delną taip labai, > 
kad negalėjo kraujo siistabdy-: 
ti. Gerai, kad mokykla buvo 
arti. Gal bus jai pirštai suga
dinti, negalės sulenkti arba iš-1 
tiesti.

Tai mat, kas atsitinka ir iš 
juokų su peiliu. Turėtų būti 
pamoka daugeliui jaunuolių 
su tokiais dalykais nejuokau
ti. M. Y.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/ i

W WAR SAVINGS BONDS B STAMPS
1     11 I I*n   mill I I mi 

kai pasielgė. Kiti argumenta
vo, sakydami, kad pames SLA, 
o nemokės. Yra net tokių, ku
rie sako, kad pinigus prašvil
pė, o dabar mus apdeda mo- 
kestimis. Vienas narys man 
sako, Susivienijimas turi 16 
tūkstančių narių, tai padarys 
16 tūkstančių dolerių ekstra, o 
ką mes gausime, nieko!

Mano supratimu, klaida bū
tų pamesti Susivienijimą. Ge
riau kovoti prieš centrą ir ne
pamiršti, kada ateis viršinin
kų rinkimai. Pakeisti reikia 
tuos, kurie nesiskaito su na
riais, kurie elgiasi sauvališkai.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime nėra tokių dalykų, nes 
patys nariai pastato į valdybą 
teisingus žmones.

Teko sužinoti, kad L.P.K. 
rengiasi prie pasitikimo Naujų 
Metų. Sako, bus šauni vaka
rienė, o visas pelnas eis Ru
sijos medikalei pagelbai. Pi
liečių Kliubas niekuomet ne
pamiršta pagelbėti didvyriškai 
Raudonajai Armijai. Kiek su
žinojau, tai bus pakviesta 
IWO rusų kuopa bendrai da

lyvauti. Taigi, kas tik galėsi
te, dalyvaukite. Lowellietis.

Nuo Redakcijos? Nereikia 
juoktis iš kunigo, kad jis ne
pasitiki Dievu, o rūpinasi ap
sisaugoti nuo gaisro ir bombų. 
Kas liečia SLA, tai ne centras, 
o seimas nutarė uždėti tuos 
15 centų dėl apmokėjimo ka
reiviams duoklių.

Gruodžio 5 dieną buvo me
tinis susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopos. Kuopos valdyba pali-' 
ko ta pati ir 1943 metams.: 
Tarpe narių nėra pasiskirsty
mo, visi draugiškai sugyvena.

Sandelis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

rimai ...............................
Tūkstantis Naktų ir Viena 

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

darymai .................................... 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži 1st. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas .............—
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

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

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT. N. Y.

Cho

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro Atydai!
Paskutine repeticija Sietyno

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)
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i Naudokitės Gera Proga i
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savb f 

seniems ir naujiėrhs pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainu g 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 1 
už senas žemas kainas. 1

r 30 Dienų
Nuolaida

‘<0.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License
EB 2542 has been issued to the undersigned į 
to sell beer, at retail under Section <07 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MAX SHEVINSKY 
S. & L. Delicatessen

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

J i

Akiniai <;
UŽ $7.50 1

mes duosime jums ' 
yra nustatytos taip i

FOTOGRAFASI ’

į Traukiu paveikslus familijų, ves-į 
; tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

(š senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
cikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.1

STOKES

p aviai a u , 
paveiks- į 
krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLeninore 5-6191

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
I 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 

žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

i

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

I Lietuvių Kuro Kompanija

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 
sunkus anglių pristatymas į miestas

Heart Burn

Telefonas: HUmboldt 2-7964

6.
7.

4.
5.

t:

1.

2.

3.

8.

9.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

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 tabletelės; 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, nervuotl 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 tabletelės del Anti-Anemia, raudonė kraujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletelės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletelės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletelės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tablėtėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAK tablėtėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletelės 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 IlANATORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

(š priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai* 
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone Evergreen 7-8451

i CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)KAS)

DIREKTORIUS |
LAIDOTUVIŲ i

Liūdėsio valandoj kreip < 
kitės prie manęs dieni? 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patams 
vimą Patogiai ir gražia* 
moderniškai įruošta mū 
sų šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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Leitenantas Komandierius Pasakoja 

Apie Gelbėjimą Kariu Gyvasčių

Gyvybę gelbstintis eliksiras... puskvortė kraujo, paau
kota per Brooklyn© gyventoją, čionai rodoma leitenan
to komandicriaus Samuel A. Isquith, USNR, Brook
lyn© Raudonojo Kryžiaus Centre, 57 Willoughby St. 
Lt. komandierius Isquith, kaipo jaunesnis medikališkas 
oficierius nelaimingame kruizeryje Vincennes, vėliau 
laivyno transportuose, dalyvavo dvidešimt penkiuose 
gelbėjimuose gyvasties perliejimu gelbstimiems krau
jo plazmos.

Kaip tos Pacifiko mūšiuose 
sužeistų 25 jūrininkų ir mari
nų gyvastys buvo išgelbėtos, 
gal būt tik dėka kraujo plaz
mai, plačiai atpasakojo lt. ko
mandierius Isquith. Tai pirmas 
toks tiesioginis praneširrycrs 
brooklyniečiams per brookiy- 
nietį daktarą. Jisai veikia ka
riškoj tarnyboj nuo 'vasario 
mėnesio, šių metų. Laivyno 
rezervą n paskyrimą jis gavo 
1934 metais ir pirm išėjimo 
kariškon tarnybon buvo lan
kančiu vyriausio operacijų 
daktaro padėjėju Cumberland 
ir Brooklyno ligoninėse.

šiuo tarpu jisai yra paskir
tas prie Laivyno Ligoninės, 
Brooklyne.

Klausinėjamas Raudonojo 
Kryžiaus centre, lt. komandie
rius Isquith pasakojo:

“Tai buvo balandžio mėne
sį, laike mūšių praktikų Paci- 
fike. Kanuolės 
buvo sunkiai sužeistas penkia-Į 
colinės kanuolės. įleista plaz
ma į jo gyslas ne tik kad at
pildė nutekėjusį kraują, bet 
sustabdė ir sukrėtimą.”

Jis pasakojo, kad įleidimas 
plazmos gyslosna tūluose at
vejuose būna pakartojamas 
laivyno ligoninėse ar ant laivų 
iki sužeistasis pradeda sustip
rėti.

Sekamais mėnesiais, ypatin
gai pradėjus veikti Saliamonų 
salose — 
Vincennes 
rius Isquith dar dalyvavo dvi
dešimt keturiuose kraujo plaz
mos perleidimuose, kai ku
riuos padarė ant to laivo, o ki
tus ant transportų, kuriais bu
vo išvežama sužeisti marinai 
ir jūrininkai prie Tulagi ir ki
tose vietose. Plazma vartota 
gelbėti nutekėjus kraujui ir 
nuo gilių nudegimų ir žaizdų. Į 

"Manoma, kad daugelis tų 
sužeistų būtų išmirę, jeigu j 
kraujo plazmos nebūtų įleista 
jų gyslosna,” pareiškė lt. ko
mandierius. Kaipo buvęs eili
niu kariu Armijos Medikališ- 
kame Korpuse pereitam kare, 
jisai prisimena, kad tuomet 
kraujo plazma buvo dar neži
noma, bet dabar, sakė jis, 
“plazma išgelbsti tūkstančius

gyvasčių ant jūrų ir ant saus- 
žemio.”

Jis aprokuoja, kad virš de
vynios dešimtys nuošimčių su
žeistų, kuriem buvo duota 
plazmos, buvo išgelbėti Paci- 
fiko karo srityse.

Didžiuma tų kraujo plaz
mos perleidimų atlikta mūšių 
sąlygose. Kiekvienas laivas 
vežasi sandėlį kraujo plazmos, 
paskirstytą keliose laivo vie
tose kad viena bomba ar šovi- 
nys nepražudytų viso ištek
liaus.

“Kibirkštys gyvybės Matosi 
sugrįžtant į žmogų labai trum
pu laiku po perleidimo krau
jo plazmos,’’ pareiškė jis, baig 
damas savo pasakojimą ir pa
reikšdamas d ė k i n gumą vi
siems tiems patrijotiškiems 
gyventojams, kurie savo krau
ju padėjo išgelbėti tas ir tūks
tančių kitų gyvastis, be ko 
mokslininkas pats vienas būtų

nustatytojas ’ buvęs bejėgis juos išgelbėti.
nepagaminsi 
gaunamas iš 
Jį gali duoti 

50 metų žmo- 
miesto majo-

kuomet žuvo laivas
— lt. komandie-l

Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas prieš šventes išsiunti
nėjo pasveikinimus virš aš
tuoniom dešimtim lietuvių ka
rių, kurių antrašus turėjo.

Atsiliepdami į moterų drau-
Ską žygį, kariai atsiuntė 

pluoštus gražių, įdomių ir la
bai reikšmingų, laiškų, kuriuos 
po perskaitymo savo susirin
kime gruodžio 17-tos vakarą 
moterys nusprendė perduoti 
išspausdinimui Laisvėje. Mote
rys mano, kad būtų visuome
nei skriauda, jeigu tas bran
gus, nuo kovotojų gautas tur- 
tas-laiškai liktųsi nuslėpti nuo 
akių visų brooklyniečių, ku
riems jie taip pat mieli, kaip 
ir joms, tad laiškai bus talpi
nami po kiek vieta leis kas 
dieną.

Moterų Apšvietos Kliubui 
Sveikos, Kaiminkos:

Gavau paketą, kurį jūs man 
atsiuntėt. Iš tikro, nežinau nei 
kaip dėkoti jums visoms už jį. 
Jis man tikrai buvo naudin
gas. Ir buvo smagu žinoti, kad 
pasilikę namie žmonės mūsų 
neužmiršo. Noriu jums praneš
ti štai k a: c

Aš, vienas iš daugelio vaiki
nų, esančių mūsų šalies tarny
boje, atliksiu savo 
mes visi būtume 
diktatorių.

Dėkodamas jums
linkėdamas labai linksmų Ka
lėdų ir Naujų Metų, liekuosi,

Vienas iš jūsų kaimynų
Gustave Kruzait.

ji žvaigždė” reporteriu ir ku
ris parašė “Rusijos žmonės” 
vaduodamasis pirmam n k i u 
fronto linijų pažinimu dabar
tiniame karo ir kaip didvyriš
kai tas karas kovojama visu 
Rusijos frontu.

“Rusijos žmonės” buvo pa-|r 
rašytas Maskvoj pereitą liepos -ia> ° Lan Adomian

.jį atsimena ir į jį draugiškai 
atsineša.

Aš beveik nieko nežinau 
apie jūsų organizaciją, tačiau 
iš jūsų darbo laikau ją labai 
vertinga. Tad leiskite man pa
linkėti jai daug sėkmingų me
tų visuose jos siekimuose ii’ 
kiekvienai ir visoms narėms 
labai smagių Kalėdų ir links
mų Naujų Metų.

Alphonse Deikus,
Seržantas, U. V. Armija.

Alfonsas yra sūnus Aleksan
dro Delkaus, vieno iš Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo dar
bininkų ir veikėjų.

M. Petraitienė Eina 
Stipryn

Ana diena taikėsi užeiti su 
reikalais pas M. Petrai! ienų, 
žinomą Petraitienė ir Simai 
Rakandų Krautuvės savininkę. 
Jinai neperseniausia turėjo 
sunkią operaciją. Sakė, kad 
sveikata kasdien vis eina ge
ryn, tačiau kol kas spėkų dar 
nedaug turi, prisieina būti na
mie ir tankiai ilsėtis, taipgi šil
dytis nuo šalčio. Tačiau tikisi 
ir tuos ligos palikuonis neuž
ilgo nugalėti. D-ė.

mėnesį ii* nuo tada jis vaidinta 
virš šimte Sovietų teatrų, iš 
kurių daugelyje ir šiandieną 
tebevaidinamas. Kopija veika
lo, taikyto šiai šaliai, žuvo jū
rose, tad antra kopija turėjo 
būti išsiųsta ilgu ir kankinan
čiu keliu iki pagaliau pasiekė 
Gildijos rankas.

Amerikinei scenai tą veika
lą paruošė Clifford Odets, vie-: 
nas iš žymiausių, jeigu ne pats 
žvmiausis iš jaunėju veikalų 
rašytoju. Mr. Odets, paskiau
sia atstovautas ant Broadway 
veikale “Clash by Night,” ką 
tik pabaigęs rašyti judžiams 
“Gyvenimą George Gersh- 
vVin’o,” atvyko iš Hollywoodo 
tikslu paruošti perstatymą 
amerikiečiams veikalo “Rusi
jos žmonės.”

Vadovaujančiose rolėse virš 
dviejų dešimtų aktorių būryje 
yra tokios žinomos scenos 
žvaigždės, kai Loon Amos, 
Luther Adler, Victor Vareoni, 
Elizabeth Fraser, Eleonora 

į Mendelssohn, E. A. Krumsch- 
jmidt. Harold Clurman diriguo- 

i parinko 
autentiškos rusų muzikos ir 
pritaikė prie veikalo. Visą pa
ruošimą scenai prižiūri Law
rence Langner ir Theresa 
Helburn.

I !.<• VANDA f
FUNERAL PARLOR1 

Incorporated 

hiozas l.evandauslras 
Graborius—Undertake!

if

Miestan Atveš Pompas

mui padegančių bombų. Jos 
būsiančios parduodamos Civi
linių Apsigynimo informacijų 
centro, Pershing Square ir 
Worn rath krautuvėse po $1.91 
už vieną.

Dėl tų pompų buvo tarp 
miesto majoro ir kitų oficialų 
daug ginčų. Vieni užmetinėjo, 
kad tai esąs tik majoro prasi
manymas, kad paprasta kie
mui lieti švirkšlė ar bile gumi- 

i nė žarna, galima prijungti 
prie virtuvės kranelio, galinti 

i pavaduoti tas pompas. Po to 
kartą buvo Miesto Salėj, Mies
to Tarybos posėdyje demons
truojama tos pompos, kur pri- 

kad užmotinėji-

šį pirmadienį ai’ antradieni 
New York an žadama atvežti 
10,000 taip vadinamų “stir-: eita išvados, 
rup” pompų, vartoti gesini- mai nėra teisingi.

Tobulasis šventadienių judis ... James Hilton’s 
garsi meiliška istorija puikiai nupaveiksluota .. . 
verta minėt lygiai kaip ir Mrs. Minniver

RONALD COLMAN GREER GARSON

“RANDOM HARVEST’’
Didis Music Hall’s Kalėdinis vaidinimas scenoj “The Nativity,” pa
garsėjusi metinė regykla ir grožiški Šventadieniai Hal Off pamar- 
ginimai, paruošti Leonidoff’o. Simfonijos Orkestras, vadovaujamas 
Erno Rapee.

RADIO CITY MUSIC HALL
Tautos pasilinksminimų vieta Rockefeller Center

I: »'

Į| Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

k

337 UNION AVENUF 
BROOKLYN. N V

Tel. STagg 2-0783 
VIGIIT—-HAvemeyer 8-115> Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino 
kad visados bus patenkinti

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn^

dalį, kad
Ii uosi nuo' ~ “

Į Paruošė Scenai 
Veikalą “Rusijos 

Žmonės”

fc&sj >&a >$ja Ws

visoms, ir

Kazys Kruzaitis yra sūnus 
žinomos LDS 1-mos kuopos 
veikėjų Kruzaičių, gyvenančių 
56 Ten Eyck St. *

Teatro Gildijos paruoštas 
'scenai veikalas “Rusijos žmo
nės” pirmu kartu ant Broad
way bus suvaidintas antradie
nio vakarą, gruodžio 29-tą, 
Gildijos Teatre, New Yorke.

“Rusijos žmonės” yra pa-

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

«ta.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Brangios Moterys Kliubiętės:
Gavau pakelį, kurį jūs mo-skilbusi Sovietų drama, para- 

terys man atsiuntėt ir esu syta Konstantino Simonovo, 
jums labai dėkingas. Džiau-j žymaus Sovietų veikalų rašėjo, 
giausi kiekvienu jame rastu kuris dabar yra Raudonosios 
dalykėliu.

Su širdingiausiais linkėji
mais linksmų Kalėdų ir skais
čių Naujų Metų.

1P. F. C. John Kolis.

Armijos laikraščio “Raudono-

%I

t

Jonas Kolis yra sūnus kliu- 
bietės Onos Titanienės ir posū
nis S. Titanio, gyvenančių 
74-09 Rockaway Blvd., Wood- 
havene.

Kraujo, mat, 
fabrike, jis tik 
sveikų žmonių, 
visi nuo 18 iki 
nes, nors mūsų
ras LaGuardia aną dieną da
vė kraujo ir savo 60 metų su
kaktyje, apvaikščiodamas gi
mimo dieną.

Vėl Registruojasi Lietuvių 
Grupė

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas vėl pradėjo registruoti’ 
organizuotą kraujo davimą iri 
greitu laiku nustatys ir pa
skelbs dieną. Kam galima, 
prašomi užsiregistruoti kartu 
su grupe duoti kraujo. Atviru
tes savo sutarčiai pareikšti ga
lite gauti Laisvės raštinėj, 
taipgi pas kliubietes.

Kam bendrai eiti neparan
ku, tas gali susitarti dėl laiko 
tiesiog su Brooklyno Raud. 

! Kryžiaus Centru, 57 Willough
by St., asmeniškai, atvirute ar 
telefonu pašaukiant Blood 
Donor Service, TRiangle 
5-8040.

O jeigu kas manytų, kad 
garsiojo Maspetho vaikinai 
mus užmiršo, tas būtų labai 
klaidingas.

Sveikinu moteris kliubietes 
ir linkiu smagių, Kalėdų ir 
linksmų Naujų Metų.

Pvt. John Stirbis.

Jono tėvas J. Stirbis yra na
riu Maspetho organizacijose ir 
patsai Jonas veikė LDS jauni
me pirm išėjimo kariuomenėn,

Brangios Moterų Apšvietos 
Kliubo Narės:

Noriu padėkoti kiekvienai 
iš jūsų už jūsų draugišką ir 
atmintingą dovaną, kurią ga
vau geroje tvarkoje. Man yra 
sunku išreikšti mano įvertini
mą ir jums įsivaizduoti, kaip 
širdingai jūsų dovana buvo su
tikta. Kada žmogus būna toli 
nuo namų, gyvena svetimose 
sąlygose, niekas taip nedžiu
gina, kaip žinia, kad žmonės

REIKALAVIMAI
Patyrusių operatorių reikalinga 

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

(296-298)

Nuteisė už Muštynes
William Shepps, 41 m., 

Hope St., nuteistas keturiems 
metams į Sing Sing už suba- 
dymą peiliu John Gaines, 160 
Reid Ave., susirėmime prie 
alinės pereito gegužės mėne
sio 17-tą. Kito kaltinamojo 
John Stanitis, 24 m., 1024 
Greene Ave., bausmė suspen
duota.

Skirmontai Sveiksta
88 Maspethietis Alfonsas Skir- 

montas baigia pasveikti, gydy
tojas jau leido iš namų eiti. 
Skirmontienė irgi jau sveiks
ta, bet dar vis randasi gydy
tojo priežiūroj. Ligos laiku jai 
prisiėjo pergyventi ir susijau
dinimas dėl vienatinio sūnaus 
išėjimo kariuomenėn. Išėjo ga
le pereitos savaitės.

| ★ LIETUVIŠKAS * " 

l TRAKTYRIUS į 
f (VALGYKLA IR ALINE) |
S: Rheingold Extra Dry Alus
g1: Didelis pasirinkimas visokiu $ 
» Vynų ir Degtinės y

Importuotų ir Vietinių S 
* Kasdien Turime a 
J KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

f JUOZAS ZEIDAT l
»' Savininkas
g 111 Grand St. Brooklyn |

! F. W. Shalins I
(Shalinskas

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave

Opposite Forest Parkwa> 
WOODHAVEN, N V

Suteikiam garbingas laidotuve. (
$150 i

6 Koplyčias suteikiam nemoka 
!*. mai visose dalyse miesto
f: Te). Virginia 7-449P

Cistas W W

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

I Clement Vokietaitis | 
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. TRiangle 5-3622

t

te
168 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-717P

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

J. GARŠVA I
Graborius-Undertaker a 

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 
| Išbalsamuoja ir laidoja ant g 
£ visokių kapinių S
I VELTUI ŠERMENINĖ | 
| (KOPLYČIA) I
£ Parsamdo automobilius ir ka $ 
£ rietas veselijom, krikštynom S 
| ir kitkam $
f 231 BEDFORD AVE *

BROOKLYN į
Telephone: EVergreen 8-9770 i

mm

■'pj

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

660 Grand Street
PAŠARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

Gkorw r

4

chZrlešIi
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

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

S
426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewes St.

ST. BROOKLYN, N. Y. 
eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VtRJ-THIN’ RAMONA VIRI-THIN* MARIUt—

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178

4* t-
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