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vauti karo pastangose. O kas
blogiausia, kad jie dar tuomi 
didžiuojasi ir garsiai skelbia
si visam svietui.

Taip pasielgė SLA 3-čio 
Apskričio konferencija, kuri! 
įvyko Pittsburghe lapkričio 29 
d. Tik keturi delegatai tebal-Į 
savo prisidėti prie pakvietimo, 
bendrai lietuviams veikti už 
karo laimėjimą.

Priešams bendro veikimo 
vadovavo, kaip parodo konfe- 
renc i.j os aprašy m as, 
tai Bakanas ir Dargis.

Nieko nepagelbės pasaky
mas, kad šitie vyrai užsitrau
kė ant savęs amžiną gėdą, nes 
jie jokios gėdos seniai nebe- 
pripažįsta.

Ma- 
kalbėjo už bendrą 
Jis elgėsi patrijotis-

už bendrą veikimą 
J. Miliauskas, senas

SLA vice-prezidentas 
žiukna 
veikimą.
kai.

Taipgi 
kalbėjo
SLA veikėjas.

Taigi, toje konferencijoje 
buvo ir garbingų, patrijotin- 
gų vyrų, puikiai suprantančių 
savo pareigas. Gaila, kad jie 
buvo mažumoje.

United Press koresponden
tas plačiai rašo apie amerikie
ti didvyrį kapitoną Herman 
H. L. Bottcher. Jis randasi 
Naujojoj Guinejoje. »Tai 
maniausias ir drąsiausias 
votojas visam būryje.
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Amerikos Bombane- 
šiai Pleškino Nacio 
Punktus Franci joj
London. — Stambus bū- 

socialis- rys Amerikos Lekiančių 
Tvirtovių pleškino didžią 
vokiečių orlaivių stovyklą 
Romilly-sur-Seine, 80 mylių 
i pietų rytus nuo Paryžiaus. 
Tuos amerikinius bomba- 
nešius lydėjo 300 Anglijos 
lėktuvų kovotojų, kurių la
kūnai buvo ne tik anglai, 
bet ir amerikiečiai, lenkai. 
Laisvieji Prancūzai, cechai 
ir belgai.

Pranešama, jog bombar
davimas puikiai pavyko. 
Buvo sunaikinta priešų or
laivių pastoges ir jų taisy
mo dirbyklos.

Tuose žygiuose buvo nu
šauta žemyn daugiau kaip Į 
40 Hitlerio lėktuvų kovoto-! 
jų, o amerikiečiai neteko 
tiktai šešių bombanešių.

su
ko-

Vancouver, Canada.—Ne
žinia kur dingo keleivinis 
Kanados lėktuvas, kuriame 
buvo 13 žmonių.

nUUSKINO NACIU orlaiviu cemtkįv

HITLER TARES! SU CIANU IR LAVALIU
KAIP ATLAIKYT LŪŽTANČIUS FRONTUS

Ciano ir Lavalio da-

Naujame Ofensyve Sovietai 
Sunaikino 42,000 Nacių;

Užėmė 300 Miestų ir Kaimų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Bottcher yra vokiškos ,kil
mės. Amerikon pribuvo tik 
1930 metais. Tuojau tapo šios 
šalies piliečiu. 1937 jisai da
lyvavo Ispanijos liaudies ko
vose, ten puikiai atsižymėjo 
ir buvo paaukštintas į kapito
no laipsnį.

ĮSAKYTA LAVALIUI SU
KURT VIENA NACIŠKA 

PRANCŪZU PARTIJA
iš 

sako,

Bet ar žinote, kad šis did
vyris dabar nėra Jungtinių 
Valstijų pilietis? Taip, nėra. 
Mat, jam, kaip ir tūkstan
čiams kitų amerikiečių kovo
tojų prieš Franco, Hitlerį ir 
Mussolinį 1937 metais, mūsų 
šalies valdžia atėmė piliety
bės teises!

Tai sena Amerikos gėda. 
Ją turėtų valdžia kuo grei
čiausia nušluoti, be jokių cere
monijų visiems amerikiečiams, 
kurie dalyvavo Ispanijos 
jalistų kovose, sugrąžinant 
lietines teises.

lo- 
pi-

sa-Kas pasidarė tam mūsų 
lies prokurorui ponui Biddle? 
Neseniai jis visai be reikalo 
sukėlė audrą, patvarkydamas, 
kad jūrininkų žymusis vadas 
Harry Bridges turi būti išde- 
portuotas iš Amerikos.

Dabar vėl naujas skanda
las. Dabar jis suareštavo Mi- 
chigano valstijos seimelio se
natorių* Nowaka ir grūmoja!

MASKVA, gruod. 21. — Specialis Sovietų praneši
mas :

Mūsų kariuomene ir toliau veda ofensyvą vidurines 
Dono upes tėkmės srityje.

Mūsų kariuomene gruodžio 20 d. sėkmingai plėtė 
savo ofensyvą toje Dono upes srityje štai kuriose link
mėse:

Sovietine kariuomene, vydamosi supliektus ir skubo
tai besitraukiančius atgal vokiečius fašistus linkui pie
tų vakarų, pažygiavo pirmyn 25 iki 30 kilometrų (16 
iki 19 mylių). Viso nuo šio ofensyve pradžios mūsų ka
riuomene nužygiavo 75 iki 120 kilometrų (47 iki 75 my
lių) pirmyn.

Per vienos dienos mūšius sovietiniai kariai užėmė 
daugiau kaip 100 apgyventų vietų, tame skaičiuje seka
mas dideles apgyventas vietas:

Mankovo-Kalitvenskają, šeptuchovką, Debtevą, Ku- 
teinikovą, Aleksėjevo-Lozovskają, Setrakovskį, Meško- 
vą, Baskosskają, Krušiliną, Karginskają.

Gruodžio 20 d. buvo nelaisvėn paimta dar 3,500 prie
šų karių. ;

Viso per mūšius šiame fronte nuo gruod. 16 iki 20 
d. mūsų kariuomene suomė 13,500 priešų kareivių ir 
oficierių.

Kautynėse nuo gruod. 16 iki 20 d. sovietiniai kovo
tojai pagrobė 89 vokiečių tankus, taip pat ir pilną ve
žamų tankų traukini, 1,320 įvairių kanuolių, 800 morti- 
rų, 1,969 kulkasvaidžius, daugiau kaip 10 milionų -šau
tuviniu kulkų, virš miliono kanuolinių kulkų 
ir minų, 70 radijo stočių, 6,320 t rokų, 
90 treilerių (tam tikrų vežimų, prijungtų prie trokų 
bei automobilių), 3.600 arklių, 77 sandėlius amunici
jos, įrengimų ir maisto.

Gruodžio 20 d. priešai mūšių laukuose paliko virš 
8,000 nukautų savo kareiviu ir oficieriu.

(Tąsa 5 puslapyje)

London. — Praeitą penk-l Franci jos valdžios “galva,” Gėrio, 
tadienį ir šeštadienį atvyko ir “susitarė panaudot visas gyvavo ir H. Goering, Vo- 
į Hitlerio štabą grafas Čia- savo jėgas, kad laimėt ga
no, Italijos užsienių reikalų' lutiną pergalę,”' kaip oficia- 
ministeris (Mussolinio žen- liai paskelbė ■ Berlyno radi- 
tas) ir Pierre Laval, Vichy jas. Sako, “buvo ilgai kal

bėtasi su Lavaliu apįe Fran- 
>” ir kaip 

jis ketina tuos uždavinius 
išspręsti.

Atrodo, Hitleris nepaten-! 
kintas, kad Lavalis nesuge- Ašies valstybės padarė slap- 
bėjo įkinkyt francūzus abel- tą sutartį, kaip “atremt 
nai bendradarbiaut su na- milžiniškas anglų-amerikie- 
ciais. Berlyno radijas tikičių pastangas Viduržemio 
trumpai ir nekaip atsiliepė i Jūros srityje.” Bet supran- 
apie Lavalį, kad “nedaug! tama, jog fašistai ten pla- 
svarbos tematoma Lavalio navo ir kaip hitlerininkam 
atsilankyme čia.” atsilaikyt sovietiniame fron-

Pasitarimuose tarp Hit-; te.

ISPANIJA IR PORTUGALIJA ei jos uždavinius
BUS NEVA BEPUSISKOS

(čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Lisbon. — Ispanijos faši
stų valdžia pranešė, jog ji 
susitarė su Portugalija, kad, 
esą, abidvi laikysis bepusiš- 
kumo ir, girdi, nesikiš į da
bartinį karą.

Londone gautos žinios 
Europos sausumos 
kad Hitleris liepė Lavaliui 
sudaryt vieną francūzu fa
šistų partija, paremtą na
ciškais pagrindais. Tuo tik-.------- c —
siu jau įvvkę pasikalbėji- 1 (Tuo tarpu yra nurody- 
mai tarp Lavalio ir fašisti- 
tinio francūzu vado Marce
lio Deat’o. Atrodo, jog kita 
francūzu fašistų sriovė su 
lack Doriot’u priekyje bū
sianti šalin pastumta.

Privačiai pranešama, kad 
Lavai žadėjo vokiečiams 
griežtai apvalyt buvusią 
nepriklausoma Francijos 
dalį nuo priešingų naciams 
elementų.

mų, jog Hitleris planuoja 
panaudot Ispanijos Balearic 
salas karui prieš anglus ir 
amerikiečius Viduržemio 
Jūros srityje. Jau buvo 
“Laisvėje” paskelbta faktai, 
kaip vokiečiai kariniai įsi
tvirtinę Ispanijos pajūrių 
miestuose.)

i Japonai Burmoį Vis 
Dar Nesipriešina

London, gruod. 21. —An
glai maršuoja vis pirmyn 
vakariniu Burmos ruožtu į 
pietus linkui Akiabo uos
to. Japonai, pasišalinę iš 
aptvirtintų savo pozicijų, 
vis dar niekur nesipriešina

atėmimu jam pilietybės teisių, i 
Kaip koks didelis vulkanas, 

išsiveržė Detroito darbininkų 
protestas prieš šitą Biddle ne
apgalvotą žygį.

organizuoti auto- 
ragina prezidentą 
poną Biddle atsta-

Detroito 
mobilistai 
Roosevelta 
tyti iš tos labai svarbios ir at-
sakomingos vietos. Jis su sa
vo netikusia politika vandenį 
drumsčia ir kenkia šalies vie
nybei.

(Tąsa 5-tam puslapy))

Rommelis Vis Bėga
London, gruod.21.—Rom- 

melio komanduojami vokie
čiai taip Sparčiai bėga per 
Libiją linkui Tunisijos ar 
Tripolio, kad anglai nepa
jėgia jų pasivyt.

Naciai ten nurūkę jau 175 
mylias į vakarus nuo buvu
sios savo stiprios pozicijos 
EI Agheiloj. Anglų ir ame
rikiečių lakūnai masiniai 
naikina bėgančius priešus.

Talkininkų Tankai Ge
neravai Puola Japonus

Australija, gruod. 21. — 
Amerikos ir Australijos • 
tankai ir pėstininkai pradė
jo generalę ataką prieš ja
ponus Bunos fronte, šiaur. 
rytiniame salos Naujos Gui- 
neios pajūryje.

čia tapo užmuštas ir gar
sus japonu generolas Toma- 
tore Morii.

NACIAI STATO NAUJUS 
REIKALAVIMUS

London. — Pranešimai iš 
Europos žemyno teigia, jog 
Hitleris liepė Lavaliui, Vi
chy Franci j os valdžios ne
va galvai skubiau ir dau
giau siųsti francūzu darbi
ninkų j Vokietiją. Hitleris 
taipgi states klausima, kaip 
Lavalis užtikrins, kad fran- 
čūzai, rekrutuoti karau 
prieš talkininkus, ištikimai 
kovos už fašistų Ašį.

kieti jos oro laivyno minis- 
terįs; Ribbentrop, jos už
sienių reikalų ministeris; 
maršalas Wm. Keitei, na
cių aukštosios komandos 
galva, ir generolas Ugo Ca- 
vallero, Italijos generalio 
štabo galva.

Romos spauda rašė, kad

LAISVĖS" VAJUS
Kadangi artinasi šventės ir daugelis žmonių įpratę 

duoti dovanas giminėms ir draugams, tai labai puiki ir 
naudinga dovana yra užrašymas dienraštį “Laisvę”. 
Pavyzdžiui, F. Kemėšis iš Torrington, Conn., prisiuntė 
tris naujas prenumeratas, užrašė dienraštį „Laisvę”, 
kaipo švenčių dovaną giminėms. Tai graži dovana! Taip 
pat padarė ir Jonas šatkus iš Peoria, Ill.; jis užrašė 
metams dienraštį “Laisvę” kaipo dovaną seseriai.

S. Radusis iš Bayonne, N. J., prisiuntė naują metinę 
prenumeratą ir pranešė, kad punktus atiduotume K. 
Žukauskienei. Ačiū drg. Radušiui už naują prenumera
tą; ir dabar Žukauskienė pralenkė Philadelphijos vaji- 
ninkus.

J. Bimba ir J. Matačiūnas gerai darbuojasi Paterso- 
no apylinkėje. Matačiūnas prisiuntė naują prenumara- 
tą, o. Bimba atnaujinimų. Laukiame daugiau.

A. Buividas.— Mažai iš Dorchesterio gauname žinių, 
bet kai gauname, tai vis su nauja prenumerata — taip 
ir šį sykį prisiuntė Buividas naują metinę prenumeratą.

Šie pavieniai skaitytojai prisiuntė po naują prenu
meratą: A. Žvingilas, So. Boston, Mass., ir J. Pakutka, 
Wilkes-Barre, Pa.

Širdingai ačiū vajininkams už gražų pasidarbavimą.
Dovanų ruožte šiandien yra:

A. Stripeika, Elizabeth, N. J................... ..............
K. Žukauskienė, Newark, N. J......... ..................
Philadelphijos Vajininkai ............................... .
Svinkūniene ir Meisoniene, Waterbury, Conn. ..
J. Bakšys, Worcester, Mass......................... .
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1948 
J. Kazlauskas. Hartford, Conn........
S. Puidokas, Rumford, Me. ..............
J. Mcckaitis, Bridgeport, Conn.........
P. Beeis, Great Neck, N. Y.................

(Tąsa 5-me puslapyje)

3395
3250
3205
3073
2728

1581
1329
1188
1118
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Maskva, gruod. 21. — svarbaus geležinkelių maz- 
Raudonoji Armiją, blokšda-( go, apie 130 mylių i šiaurius 
ma hitlerininkus vis tolyn nuo Rostovo.
atgal į vakarus srityje Do-' 
no upės vidurinės tėkmės, ! 
per šešias dienas tiek nuvi-; 
jo priešus atgal, jog vokie-' 
čiai atsidūrė jau 150 mylių, Kaukazą......... .................... ‘
į vakarus nuo Stalingrado. ; \ _ . v;
' Per ši ofensyvą Sovietai Berlyno radijas pripaži- 
atkariavo bent *300 miestų, , no, kad rusai įsiveržė ir į 
miestelių ir kaimų; užmu- , miestą Velikije Lūki, cent- 
šė suvirs 28 tūkstančius na- ratiniame fronte, 265 mylios 
cių ir nelaisvėn paėmė 13,- j i<mi iii \ <i <ti u. nuo iMas 
500. *

International News Ser
vice, amerikinė žinių agen
tūra, skaičiuoja, kad Rau
donoji Armija apsupa jau 
300 tūkstančių Hitlerio ka
riuomenės tarp dabartinės 
mūšių linijos ir Stalingra
do.
Vokiečiai darė desperatiš

kas, kartotinas kontr-ata- 
kas į pietų vakarus nuo Sta
lingrado, stengdamiesi pra- 
kirst sovietinėj linijoj spra
gą, per kurią apsuptieji fa- 

! šistai galėtų susisiekti su 
! kitomis savo armijomis. So- 
; vietų kovotojai sudaužė vi- 
j sas tas kontr-atakas.

United Press pranešimas 
teigia, jog pirmieji raudon-

Sovietų kariuomenė gru- 
i miasi pirmyn ir linkui Ko- 
į telnikovo, stovinčio prie 
geležinkelio iš Stalingrado į

: kvos. Bet naciai pasakoja, 
būk jie paskui atmušę ru
sus.

GIMTADIENIO DOVA
NA STALINUI

Maskva, gruod. 21.—J. Sta
linui suėjo 63 metai am
žiaus. Amerikiečiai kores
pondentai rašo, jog nauja- 
sis šaunus Raudonosios Ar
mijos ofensyvas tai jos do
vana Stalino gimtadieniui 
pagerbti.

- —London. — Pranešama, 
kad vokiečiai telkia Prancū
zų laivus pietinėje Franei- 

; armiečių būriai jau veržiasi joje, iš kur mėginsią pasti- 
į priemiesčius Millerovo, t print saviškius Tunisijoj,
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Pusantrų Metų!
Kai pasalingasis priešas, Hitlens, už

puolė mūsų tėvų kraštą, Lietuvą, ir vi
są Tarybų Sąjungą, mes tuomet skaitė
me karo eigą Rytų Fronte ne savaitėmis, 
ne mėnesiais, bet dienomis. Mums buvo 
sakyta, mat, kad Hitlerio govėdos Ta
rybų Sąjungą užkariaus per 30 dienų. 
Vienu tokių „ekspertų” buvo kongres- 
manas Diesas, didelis anti-fašistinių 
žmonių priešas Amerikoje ir priešas Ta
rybų Sąjungos. Jeigu Hitleris užkariavo 
Franci ją (su jos “stipriausia sausžemio 
armija”) per kelioliką dienų, tai kodėl 
jis neužkariaus Tarybų Sąjungos su jo
sios “išpūsta” armija, kudos kariai “ba
si,” “alkani” ir neišoją šautuvus parištus 
virvutėmis?!... Taip buvo mums “aiškin
ta”, taip buvo sakyta “didžiųjų karinių 
ekspertų.” Jeigu Rusija atsilaikys prieš
Hitlerio armijas, tai bus didžiausias pa
saulyj stebuklas nuo to, kai Biblija pa
sirodė, sakė kiti.

Ir taip ėjo dienos, — sulaukėme 30 
dienų, 60, 90 dienų ir vis tų ekspertų 
žodžiai nesipildė. Tuomet pradėjome 
skaityti mėnesiais. Na, ir šiandien, gruo
džio 22 dieną, turime jau pusantrų me
tų, kai Hitlerio govedos užpuolė Tarybų 
Sąjungą!...

. Supliuško visoki “ekspertų” pranaša
vimai. Nuėjo vėjais visokios jų viltys, jų 
norai. ; -

Šiandien, po pusantrų metų didžiausių 
pasaulyj mūšių, jau, berods, mažai kas 
abejoja, kad Tarybų Sąjungos Hitleris 
nesunaikins. Šiandien vis daugiau ir 
daugiau žmonių įsitikina, jog pats Hit
leris ir jo visoki kanibalai bus sunai
kinti. šiandien, po pusantrų metų negir
dėto didvyriškumo, kurį parodė Tarybų 
liaudis ir Raudonoji Armija, kiekvienam 
darosi aiškiau, jog fašizmas bus sunai
kintas!

Nereikia nei aiškinti, kad Hitleris bū
tų buvęs dar šiemet arti pralaimėjimo, 
jei antrasis frontas Europoj būtų buvęs 
atidarytas pereitą vasarą.

. Per tuos pusantrų metų Hitleris pra
žudė milijonus kareivių, daugybę gink
lų, tankų, orlaivių, kanuolių. Per tuos 
pusantrų metų Hitleris, tiesa, sunaikino 
— išžudė bei badu išmarino,—milijonus 
pavergtų žmonių, tačiau, kiekvieno nu
žudytojo vieton atsistoja naujas kovoto
jas prieš neprietelių, persigėręs kerštu 
ir pasirįžimu budeliams atmokėti, su jais

,1I atsiskaityti!
Nereikia nei aiškinti, kad per tuos 

18-ką mėnesių didžiai nukentėjo ir Ta
rybų Sąjunga. Ir jai prisiėjo paguldyti 
daug žmonių gyvybių. Ir jai teko paneš
ti baisių nuostolių.

Tačiau šiandien Tarybų Sąjunga, 
imant relatyviai, yra kur kas stipresnė, 

Inegu ji buvo prieš 18-ką mėnesių. Josios 
kovotojai išmoko geriau kovoti. Josios 
liaudis labiau apsivienijo vienam ir di- 
džiąjam tikslui — priešui sumušti, šian
dien Tarybų Sąjungos armijos veda net 
du didelius ofensyvus—priešo naikinimo 
ofensyvus, — kur kas dieną žuvą po ke
lis tūkstančius vokiečių ir jų sėbrų.

Šiandien, po pusantrų metų, Hitleris 
jau priverstas sukti galvą, kur ir kaip 

. atsilaikyti nuo Jungtinių Tautų, šiau
rės Afrikoje jis mušamas. Prie Stalin
grado jis mušamas, Smolensko srityj jis 
mušamas.

Jungtinės Tautos šiandien jau turi aiš
kesnį planą priešui mušti. Jos pradėjo jį 
apsupTi ir spausti, iki jis bus 
visiškai suspaustas. Nereikia pamiršti, 
kad 1943 metai atneš naujų žygių. Ne
reikia pamiršti, kad 1943 metais antra
sis frontas Europoje turės būti atidary
tas. •- - *

Tuo pačiu sykiu Amerikos piliečiai,

kurių laisvei ir saugumui Raudonoji Ar
mija yra savo didvyriškumu tiek nusi
pelniusi, privalo nuolat ir nuolat padėti 
Tarybų Sąjungos liaudžiai!

Pastaba. Po to, kai viršpaduotieji žo
džiai buvo parašyti, atėjo papildomų ži
nių apie tretįjį Raudonosios Armijos 
ofensyvą tarp Voronežo ir Stalingrado. 
Šis ofensyvas eina greitesniu tempu ne
gu pirmutiniai du — Stalingrado ir Rže- 
vo frontuose. Tai dar vienas Raudono
sios armijos stiprybės įrodymas!

šis tretysis ofensyvas, beje, supuolė 
kaip tik su Stalino gimtadienio minėji
mu — gruodžio 21 dieną Stalinui suka
ko lygiai 63 metai amžiaus.

Patys vokiečiai skelbia, būk jie su
trumpiną savo frontą. Taip, jie sutrum
pino jį su Raudonosios Armijos pagal
ba, per tris dienas netekdami 41,000 na
cių! Atrodo, jog fašistų frontas Rytuo
se greit dar bus labiau sutrumpintas, nes 
Raudonoji Armija galinga ir ji yra pasi
ryžusi. Patys vokiečiai skelbia, kad Ta
rybų Sąjungos karinės jėgos koncent- 

I ruojamos ir Briansko srityj, kur jos 
greit gali pradėti dar vieną ofensyvą. 
Neatrodo, kad raudonarmiečiai duos 
hitlerininkams atsikvėpti bent kurioj 
nors vienoj vietoj.

Kitais žodžiais, po pusantrų metų di
džiojo karo Rytų Fronte, Hitleris yra 
priverstas sukti galvą, kaip jis gali iš ten 
išeiti nesunaikintas!

Kaip Gi Bus Su Ispanija?
Šiuo metu spaudoje ir per radiją daug 

skaitome ir girdime diskusijų apie Ispa
niją. Ispanija — viena didesnių kraštų 
Europoje, kurios Hitleris formaliai ir 
oficialiai dar neužėmė. Ispanija šiuo me
tu stovi labai strategiškoj geografinėje 
pozicijoje. Be to, kad ji iš Europos pu
sės arti prie Gibraltaro, Ispanija turi 
Ispanišką Morokko — taipgi labai stra- 
tegingas žemės plotas.

Jau prieš virš metus laiko buvo pra
našauta, kad Hitleris bandys Ispaniją 
užimti. Bet šiuo metu, kai Amerikos ir 
Anglijos karinės jėgos pradėjo operaci
jas šiaurės Afrikoje, toji galimybė da
rosi reališkesnė. Yra manoma, kad Hit
leris Ispaniją gali užimti greitu Jaiku ir 
iš jos jis gali pradėti karinius veiks
mus Šiaurės Afrikoje — per Ispanišką 
Morokko. Turime žinoti, kad Franko, Is
panijos liaudies bučeris ir jos diktato
rius, eina išvien su Hitleriu ir Mussoli- 
niu, nes šiedu jį pastatė ten, kur jis yra. 
Todėl apie jo pasipriešinimą Hitleriui 
tebėra labai mažai abejojimų.

Dėl to pažangesnieji žmonės jau senai 
ragino Jungtines Tautas, kad jos pradėtų 
veiksmus Europoje per Ispaniją. O "ten 
veiksmai lengva pradėti, nes Ispanijos 
pakraščiai nėra apginkluoti taip, kaip, 
sakysime, Francijoje, Hollandijoje ar 
Belgijoje. Įėjus Jungtinių Tautų kariuo
menėms į Ispaniją, josios liaudis tuojau 
stotų su Jungtinėmis Tautomis, prieš 
budelį Franko. Greit būtų galima palei
sti iš kalėjimų anti-fašistai — jų milio- 
nai — ir ant sykio susidarytų stipri pa
jėga, geras talkininkas mūsų kariuome
nėms.

Hitleris ir jo agentai dabar nuolat 
skelbia, būk Jungtinės Tautos norinčios 
įsiveržti Ispanijon. Tokips kalbos ir gan
dai rodo, kad Hitleris ruošia savo jėgas 
Ispanijon įsiveržimui.

Mes nesame joki kariniai ekspertai, 
tačiau mums atrodo, kad Jungt. Tautos 
turėtų nelaukti iki Hitleris ką nors Is
panijoje pradės. Mums rodosi, kad jos 
pačios turėtų pradėti veiksmus, — kas 
reikštų antrojo fronto atidarymą Euro
poje.

Paisrodo, kad ten, kur Jungtinės Tau
tos parodė savo iniciatyvos pirmiau, kaip 
Ašis, visur jos laimėjo. Tas pats būtų ir 
Ispanijoje.

Its qoihq to cost Billions to
(fefenqtheJdp!

wmps ^stamps;

Jugoslavija ir Draža
Michailovich

I

Jau kelis kartus pirmiau 
'mūsų dienraštyj buvo atžy- 
imėta, kad Draža Michailo
vich kenkia- Jugoslavijos 
liaudies kovoms prieš na
cius ir Italijos fašistus.

Draža Michailovich yra 
j savo šalies patriotas, bet 
tuo pat kartu priešas prog
reso ir darbo žmonių lais
vių. 4š to ir išplaukia jo 
dubeltava — dviveidiška po
litika. Jis norėtų matyti 
Jugoslaviją laisvą iš po na
cių ir fašistų jungo, bet jis 
ją norėtų vėl matyti tokia 
pat, kaip pirm karo buvo, 
kur viešpatavo, fašistinis re
žimas, kur viešpatavo 1’00,- 
000 rusų baltagvardiečių— 
vrangeliečių, kurie milžiniš
koj didžiumoj nuėjo Hitle
riui ir Mussoliniui bernau
ti. Jis norėtų, kad Jugosla
vijos partizanai kovotų, sa
vo kraują lietų, žūtų kovoj, 
bet šalies valdymą pavestų 
jam ir panašiems gaiva
lams. Jis norėtų, kad Jugo
slavijos žmonės nesiektų de
mokratinių ir darbininkiš
kų laisvių. Juk nepripuola- 
mas dalykas, kad Draža Mi- 
chailovičio rūšies elementai 
per virš 20 metų neturėjo 
diplomatinių santykių su 
Sovietų Sąjunga. Toliau jis 
norėtų, kad • Jugoslavijoj 
viešpatautų viena slavų gru
pė—tai serbai—ant kitų, 
būtent, kroatų, slovėnų, 
juodkalniečių ir makedo- 
niečių.

To pasekmėj Draža Mi
chailovich jau praeityje ke
lis kartus puolė partiząnus, 
vietomis su* savo šaikomis 
šimtus partizanų nužudė. 
Vietomis išdavinėjo partiza
nus Mussolinio baudžia
moms ekspedicijoms. Pana
šiai buvo nužudytas ir 
Juodkalnijos Jaunų Komu
nistų sekretorius. Buvo at
sitikimų, kad tarpe darbi
ninkiškai ir demokratiniai 
nusistačiusių partizanų bū
rių ir Draža Michailovich 
būrių įvyko net atviri mū
šiai.

Aišku, kad tokia padėtis 
kenkia Jugoslavijos liaudies 
kovoms prieš Hitlerio ir 
Mussolinio armijas ir fašis
tines Jugoslavijos ir Kroa
tijos valdžias, kurios ber
nauja priešams. Buvo atsi
tikimų, kada Draža Mi
chailovich komandieriai pa
bėgo į nacių pusę. Juos mie
lai priėmė generolas Nadič, 
kuris yra neva Jugoslavijos 
valdžios galva ir aklas Hit
lerio įrankis.

žurnalas “Time” Apie 
Michailovich

Žurnalas “Time” iš gruo
džio 1 dienos tarpe kitko 
pateikia sekamų davinių a- 
pie Dražą Michailovich po
litiką ir Liaudies Išlaisvini
mo Armijos veikimą. Jugo
slavijos plote, kuris yra jau 
išlaisvintas iš po Hitlerio 
ir Mussolinio jungo, įvyko 
Seimo posėdis ir likosi su
daryta Liaudies Išlaisvini
mo Taryba ir organizuota 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
ja iš partizanų, kuri veiks 
savarankiai prieš pulkinin
ko Draža Michailovich va
lią. žurnalas tarpe Įdtko ra
šo: 1 ’ I'*1

“Tokis išstojimas parti
zanų, pereitą savaitę, kaipo 
vyriausios prieš-fašistinės 
jėgos Balkanuose, atiden
gia naują gadynę piliečių 
kare, kuris nepertraukian
čiai liepsnoja Jugoslavijoje 
nuo Hitlerio įsiveržimo veik 
du metai laiko atgal. Parti-

zanai organizavo savo ar
miją ir valstybę. Jie orga
nizavo ant 100 myl. karo 
frontą ir jau sunaikino vie
ną mechanizuotą priešo di
viziją.

“Suklaidinti tūli Ameri
kos piliečiai įprato matyti 
generolo Michailovich as- 
menyj ir jo “četnikuose” 
pasipriešinimo jėgą naciams 
užpuolikams toj dalyj Eu
ropos. Bet praeitą savaitę 
jau paaiškėjo, kad partiza
nai savo šiuo žygiu užtam
sino generolą Michailovic.”

Ir toliau žurnalas, nuro
dęs tą, kaip Draža Michai
lovich armija pakriko, ra
šo: “Patsai Michailovich į- 
puolė į neveikimą kur tai 
Juodkalnijoj, vengdamas 
karo veiksmų, . išskiriant 
pereitą birželio mėnesį, ka
da jis veikė prieš partizanų 
armiją, bekevojančią prieš 
italus fašistus Juodkalnijoj. 
Juodkalnijos partizanai 
tvirtina, kad kai kuriais 
atsitikimais Draža Michai-

Nauja Valstybe! Laisvė 
žmonėms! Mirtis fašistams!

Jugoslavijos liaudis trau
kiasi, kaip nuo Hitlerio ber
no Milano Nadičio, taip ir 
nuo Draža Michailovich.

su Sovietų Sąjunga.
Dr. Ivan Subasich, kro

atas, kuris yra nariu Jugo
slavijos valdžios užsienyje, 
griežtai pasmerkė Dražą 
Michailovich ir tūlus tos

Žmonės jungiasi apie Liau
dies Išlaisvinimo Tarybą, 
kurios pirmininku yra Ivan 

iRybariem. Minėtas žurna- 
! las rašo:

“Kaip ir buvo galima lauk
ti, “Ašies” propagandistai 
partizanus piešia, kaip ko- 

1 kius žmogžudžius, vadina 
komunistais ir banditais. 
Londone Jugoslavijos val
džios užsienyj viršininkai 
tą tik pakartoja prieš par
tizanus.”

Jie iš Londono pradėjo 
siųsti žinias į Washingto- 
ną, kad būk Sovietų Sąjun
ga lėktuvais nuveža ir pa
rašiutais nuleidžia partiza-

valdžios narius, kurie nieki
na partizanus ir Sovietų 
Sąjungą.

Jis sakė: “Mano nusista
tymas linkui partizanų yra 
aiškus... Visi, kas tik kovo
ja prieš Hitlerį, tas tarnau
ja mūsų tėvynei ir Jungti
nėms Tautoms. Aš be jokių 
susilaikymų p a s m e r kiu 
tuos, kurie išprovokavo ne
sutikimus eilėse Jugoslavų 
partizanų.”

Ir jis griežtai pasmerkė 
Draža Michailovich šali- 
ninkus-šovinistus, kurie no
ri kroatams, slovėnams, 
juodkalniečiams ir makedo
nams užkarti serbų valią.

Tokia padėtis yra Jugos
lavijoj. Nepavyks nei Draža

nūs, kurie kovoja prieš jo 
i “didybę” Dražą Michailo
vich. Washingtone tas pa- Michailovičiui, nei naciams 
sakas skleidžia senos Jugo- ir fašistams pavergti žmo- 
slavijos valdžios atstovas neš, kurie trokšta laisvės. 
K. Fotitch, kuris prisiųstas: Hitleris ir Mussolinis jau 
dar prieš karą, tos valdžios, nusvilo ųagus. Nusvils ir 
kuri per virš 20 metų ne- Michailovich su savo grupe, 
turėjo diplomatinių ryšių 1 V. S. B.

Svarbu Remti Priešfašistinius Kovotojus
lovich veikė išvien prieš 
juos su italais fašistais.”
Nauji Liaudies Didvyriai
Toliau žurnalas paduoda: 

“Partizanų būriu koman
duoja jaunas 32-jų metų 
Kosta Nadži. Nadži jau bū
damas komandierium kul- 
kasvaidininkų bataliono Is
panijos Liaudies Respubli
kos armijoj užkariavo did
vyrio vardą. Jis per savai
tes gynė ant Ebro upės po
ziciją, nepaisant, kad daug 
galingesni ir tvirčiau gin
kluoti fašistai jį atakavo...

“Dabar armijos dalis, va
dovaujama Kosto Nadži, 
vadinasi Basainos srities, 
kas reiškia ir yra viena iš 
galingiausių ir veikliausių 
partizanų grupių, kuri ne
pertraukiančiai kaunasi 
prieš nacius ir fašistus iš
tisi metai laiko.”

Liaudies Vyriausybė
Pietų Chorvatijos rajo

nuose ir šiaurrytinė j Bosni
joj jau pilnai viešpatauja 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
ja. Plote yra įvesta demo
kratinis valdymasis. Miestai 
išrenka savo Sovietus visų 
piliečių balsavimu. Medici
nos aptarnavimas atlieka
mas vadovystėj paskilbusio
Belgrado profesoriaus Simo 
Miloševičio. Iš po nacių ir 
fašistų paliuosuotame plote 
yra radio stotys, kurių ban
gos pasiekia net Šveicariją. 
Partizanų obalsiai yra:

Kai kurie klausia. Ar šiuo 
momentu, kuomet Franci  j a yra 
H itlerio rankose, o Franci jos 
kolonijos Afrikoje — amerikie
čių, tai ar galima kaip nors 
pagelbėti tiems priešfašisti- 
niams kovotojams, kurie yra 
Franci jos koncentracijos kem
pėse.

Taip, šiuo metu pasidaro 
daug daugiau progų gelbėti 
tuos kovotojus, kurie yra Fran
cijos koncentracijos kempėse 
Afrikoje, šiuo metu jiems gali
ma priduoti maisto, drabužių 
ir kitokių būtinai jiems reika
lingų dalykų. Jų ten gyvenimas 
kempėse baisus. Pusnuogiai ir 
alkani turi dirbti prie kelių 
vedimo ir kitų katorgiškų dar
bų. Ten. jų yra apie 25,000

Dabar Priešfašistinis Komi
tetas mobilizuoja masinį spau
dimą ant Francijos kolonijų 
valdytojo Darlano, kad jis tuos 
kovotojus paliuosuotų. Bet kol 
kas Darlanas tik žodžiais žai
džia, vis žada paliuosuoti, o ne 
paliuosuoja.

Priešfašistinis kom i t e t a s 
rengiasi net savo atstovą pa
siųsti Afrikon, kad tiesioginiai 
susisiekus su tais« kovotojais.

O jeigu jie būtų paliuosuo
ti, tai ir reikės jiems suteikti 
skubios paramos, kad jie galė
tų vėl atsistoti ant savų kojų 
ir veikti ten, kur jie tinkami.

Iš pačios Francijos ir net iš 
į Ispanijos pasitaiko kai ku
riems slaptai pabėgti. Tada pa
bėgusiems reikia taipgi pagel
bėti, kad jie galėtų persikelti 
saugesnėn vieton.

O tas visas darbas kaštuo
ja nemažai pinigų. Todėl tos 
aukos, kurias Priešfašistinis

Komitetas gauna, sunaudoja
mos labai svarbiems reika
lams. Juo daugiau aukų, tuo 
sėkmingesnis darbas.

Dabar apie pačias aukas.
Nuo lapkričio 28 iki gruo

džio 18 sekami prisiuntė aukų:
ALDLD 40 kp., McKees 

Rocks, Pa., $5.
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., 

ant blankos surinkęs $2.50.
Helen Gulbin, Forest City, 

Pa., ant blankos surinkusi $5.
N. Belunas, Detroit, Mich., 

prisiuntė $17.25.
LLD 8 Apskr., Wis. valst., 

$3.
M. Baltrušaitis, Seattle, 

Wash,//ran t blankos surinkęs 
$7.

Dienraštis “Vilnis,” Chicago, 
prisiuntė $17.50.

Walter Krizius, Racine, Wis., 
ant blankos surinkęs $3.

J. Stupur, Portland, Ore., 
ant blankos surinkęs $8.50.

K. Lawdanskas, Rockford, 
Ill., surinkęs $7.

K. Stukas, Chicago, Ill., ant 
blankos surinkusi $4.75.

LDS 139 kp., Roseland, Ilk, 
$5.
/ ALDLD £36 kp., Washing
ton, Pa., $2.

A. Dambauskas, Girardville, 
Pa., parinkęs prisiuntė $1.50.

J. Yesadavice, New Ken
sington, Pa., ant blankos su
rinkęs $5.25.

Anna Apšegienė, Auburn, 
Me., ant blankos surinkusi 
$10.85.

Lucy Lavkowsky, Auburn, 
Me., ant blankos surinkusi 
$7.75.
. Geo. Warison, Brooklyn, N, 
Y.' ant blankos surinkęs $5.

Anna Smith, Los Angeles, 
Calif., ant blankos surinkusi

Farmerka Mrs. Ben Hutt, iš Anselmo, Nebraskos, lai
mėjo dovaną už tai, kad ji įrodė, jog bile šeima gali 
lengvai pragyventi iš $25,000 metinės algos... Nuo
traukoje matome Mrs. Hutt su dukrele ir vyru. Dova
nos laimėtoja, <beje, yra Nacijonalės Farmerių Unijos 
narė.

$6.05.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas, Los Angeles, Calif., 
$10.

E. Brazauskienė, Hunting
ton, N. Y., ant blankos .surin
kusi $5.50.

A. Kuzmickas, Girardville, 
Pa., ant blankos surinkęs $4.75.

Wm. Michalites, Benld, 111., 
ant blankos surinkęs $9.15.

Gruodžio 18 d. priduota An
tifašistinių Tremtinių Komite
tui visos viršuje pažymėtos au
kos — viso $153.30. Pirmiaus 
buvo priduota $1,508.01. Viso 
nuo lietuvių minimam komite
tui priduota $1,661.31.

širdingai ačiū visiems auka
vusiems ir aukų rinkėjams. 
Laukiame daugiau, aukų.

J. Galiūnas.
i

Anglų 
orlaiviai vėl

šiaur. Afrika 
ir Amerikos 
triuškino karinius fašistų 
punktus Sicilijoj, italų sa
loj, ir pietinėj Italijoj. t
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Apie Tai, Kaip Lavin 
tis, Kad Būti Ap-

sisvietusiu
Didieji mintytojai iš pat 

jaunų dienų nesiskirdavo su 
knyga. Šita karštąja knygų 
meile degė ir Marksas ir 
Engelsas ir Stalinas. Mark
sui knyga buvo ne praban
gos dalykas, o tik “sielos 
įrankiai.” Savo kambarį jis 
visiškai užvertė knygomis. 
Pagal Lafargo atsimini
mus, Marksas ir jo darbo 
kambarys “sudarė darnų 
vienetą. Tame kambaryje 
esančios knygos ir popie
riai buvo jam klusnūs ly
giai taip pat, kaip ir jo kū
ne sąnariai.” Marksas apie 
knygas sakydavo: “Jos ma
no vergai ir privalo taip 
man tarnauti, kaip aš no
riu.” Kai 1895 metais caro 
valdžia suareštavo Leniną, 
pirmasis prašymas, kurį 
Vladimiras Iljičas pasiuntė 
į laisvę savo seserims buvo 
prašymas prisiųsti knygų. 
Ona Iljinična Uljanova vė
liau prisimindavo, kad ji 
Iljičui į kalėjimą nešiojo 
kalnus knygų, didesnė kalė
jimo kameros dalis buvo 
užversta knygomis. Ypatin
gą jaunojo Stalino knygų 
meilę pastebi visi, kas tik 
atsimena jo jaunas dienas. 
Kiekvieną valandą, kiekvie
ną laisvą minutę Stalinas 
sunaudodavo knygom skai
tyti. Karštą jauno Stalino 
patraukimą prie knygos ne
galėjo užslopinti net Tifliso 
dvasininkų seminarijos vy
riausybės žiauriausios re
presijos, ten už “neleistinų” 
knygų skaitymą užrakinda
vo į karcerį (mokyklos ka
lėjimą).

M. Gliaserio knygoje pa- Į v*sa .^^oso^ne’

James Loughridge, 90 m. amžiaus senukas, per 72 me
tus veikęs darbo unijose, gauna bukietą gėlių savo su
kaktuvių proga. Jis biskelį negaluoja ir yra viename 
Chicagos ligonbutyj. James Loughridge dar vis tebeei
na savo unijos lokalo sekretoriaus pareigas. Jis pri
klauso Inti. Union of Hatters Cap & Millinery Work
ers (ADF).

šimtus
mano

Josifai

ilgalaikis karceris ir griež
tas įspėjimas.”

Savo knygoje drg. Glia- 
seris patiekia nepaprastai 
įdomią ištrauką iš G. Sav- 
čenko pasakojimo apie lan
kymąsi pas Staliną 1938 
metais.

Mes nuėjome į Josifo Vi- 
sarionovičiaus butą, — ra
šo G. Savčenko. — Mūsų 
dėmesys nukrypo į krūvą 
knygų, matyt, ką tik išėju
sių iš spaudos. Čia buvo 
knygų tekstilės klausimais, 
odininkystės, karo istori
jos, dailiosios literatūros 
kūriniu.

— Kada jūs suspėjate vi
sa tai perskaityti, Josifai 
Visarionovičiau?— nejučio
mis išspruko mums klausi
mas.

Stalinas nusišypsojo.
— Kad ir kažin kaip bū

čiau užimtas, — tarė jis, — 
būtinai kasdien turiu per
žiūrėti apie penkis 
puslapių... Tokia 
porcija!

— Didelė porcija, 
Visarionovičiau!

— Nieko, aš pripratau. 
Taip pripratau aš kalėji
muose ir ištrėmimuose. 
Kaip matote dabar truputį 
susitrukdė, bet aš prisivy
siu.

— Patariu ir jums dau
giau pasiskaityti, — pridė
jo jis, — ir kiekvienam mū
sų padovanojo po knygą.” 

Marksizmo — leninizmo 
klasikai jų laikais moky
čiausi žmonės. Jų protiniai 
siekimai ir reikalavimai ne
apsakomai įvairūs. Mark
sas ne tik susipažindavo su 

, istorine ir 
tiekta įdomus dokumentas! P°p_^škai^ ekonomine lite- 
- Tifliso dvasininkų semi- ratura> ’sspausdmta anks- 
narijos inspektoriaus pa
dėjėjo S.
pranešimas:

“11 valandą vakare aš at
ėmiau iš Jono Džugašvilio 
L’eturno knygą: “Liaudies 
rasių literatūrinė plėtra,” 
knygoje atrastas ir abonen
tinis lapelis. Minėtąją kny
gą Džugašvilis skaitė sėdė
damas ant cerkvės laiptų. 
Skaitant “Pigiosios biblio
tekos” knygas, minėtasis 
mokinys susekamas jau 13 
kartą. Knygą aš įteikiau t. 
inspektoriui.”

čiau; jis susipažindavo ir 
Murachovskio ?u technikos istorija kon- 

krečia ekonomika, statisti
ka, aukštąja matematika, 
fizika, chemija, filologija, 
anatomija, net itališka bu
halterija. Tuo metu, kai 
kūrė “Kapitalo” III tomą, 
Marksas gilinosi į agrono
miją, rusų ir amerikiečių 
santykius dėl teritorijų, ge
ologiją. Engelsas gilinosi į 
karo klausimus ir pagaliau, 
Lenino žodžiais, “pasidarė 
didžiu karo dalykų moko
vu,” jis domėjosi archeolo
gija, filologija, matematika 

Šitam pranešime “vyriau- ir gamtos mokslais. Kaip 
sybė” uždėjo rezoliuciją: j jau žinome, Engelsas sukū- 
“Rektoriaus parėdymu — • re savo įžymiuosius veika-

“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 yra pasisekimas visai 
demokratiniai nusiteikusiai Amerikos lietuvių vi
suomenei.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

lūs, nuodugniausiai benag- 
rinėdamas gamtos mokslus, 
tuos mokslus pažinęs mate
rialistinės dialektikos po
žiūriu.

Dėl tokio rūpimų klausi
mų įvairumo Markso ir En
gelso protinį darbą lygiai, 
kaip ir Lenino ir Stalino 
darbą pažymi vienas skir
tingas bruožas: kritiškas 
įsigytųjų žinių įvertinimas, 
kritiškas gautosios medžia
gos sudorojimas. Net anks
tyvaisiais jaunystės metais 
Marksas, Engelsas,«Leninas 
ir Stalinas niekados neįsi- 
gydavo žinių mechaniškai. 
Visa buvo suprasminama, 
visa apgalvojama.

Didieji marksizmo klasi
kų protinio darbo pavyz
džiai Įtartum sako: negali
ma save lavinti vien tik iš 
prievolės, — tasai darbas 
reikalingas visos širdies 
liepsnojimo. Kaip Lafargas 
atsimena; — “darbas Mark
sui buvo jo aistra, darbas 
taip jam buvo patrauklus, 
kad jis prie darbo dažnai 
ir valgį užmiršdavo.” Vil
helmo Libknechto atsimini
mais Marksas “nuolatos 
dirbdavo, dirbdavo visada, 
kai tik pasitaikydavo ma
žiausia proga. Net eidamas 
pasivaikščioti, jis pasiimda
vo užrašų knygelę ir joje 
nuolatos įrašydavo savo pa
stabų. “Leninas net savo 
buvimą kalėjime sunaudeįo 
protiniam darbui. Pirmąjį 
partijos programos projek
tą Leninas parašė pienu ka
lėjime mediciniškos knygos 
tekste. Nepaprastą faktą 
primena atsiminimuose 
Ona Iljinična UljanoVa: 
“Kapitalizmo plėtotei” gau
si medžiaga buvo surinkta 
kalėjime. Vladimiras Ilji- 
čas tą darbą labai skubino. 
Kartą, kai besibaigiant ka
linimo laikui, aš jam prane
šiau, kad byla, kaip girdė
ti, greitai baigsis, jis sušu
ko: “Anksti, aš dar nesu
spėjau visos medžiagos su
rinkti!”

M. Gliaserio knygos didi 
vertė yra ta, kad ji parodo 
marksizmo leninizmo klasi
kų mokslinio darbo meto
dą, neatskiriant jo nuo jų 
revoliucinės veiklos. Nie
kad, net ankstyvosios jau
nystės metais, marksizmo 
klasikai nežiūrėjo į savo 
mokslinį darbą kaip į aukš
čiausią tikslą. Savo žinias, 
sukauptas didžiu triūsu, jie 
vertino, kaip proletariato 
ginklą kovoj už komuniz
mą. Ypatybės, kurias jie, 
kaip mokslo darbininkai sa
vyje išugdė, — tikslingu
mas, griežti reikalavimai

darbo žmonijos vadų: Mė
giamiausias Markso posa
kis buvo: “Dirbti pasau
liui.”

Kiekvienas socialistinės 
kultūros -veikėjas, kiekvie
nas mokytojas, turi draugo 
Stalino Savčenkai duotus 
patarimus taikyti sau: dau
giau dirbti savišvietai, nuo
latos plėsti savo žinias. Ir 
tas savišvietos darbas bus 
juo sėkmingesnis, juo atly
džiau kiekvienas mokytojas 
pažins 
Lenino,
mokslinio 
džius.

Markso, 
Stalino 

darbo

Engelso, 
didžius 
pavyz-

M. K-čius.

Hartford. Conn.
Iš Laisvės Choro

Dabartiniu .laiku Laisvės 
Chore pasidarė didelė spraga, 
nes netekom dviejų narių K. 
Kiškiūnas, buvęs geras daini
ninkas ir operečių lošėjas, lap
kričio 30 d. buvo pašauktas 
Dėdės Šamo- tarnystėm Choro 
nariai dėl atsisveikinimo su
ruošė išleistuves, kurios sutei
kė jam virš $22 dovanų.

Taip pat ir antras narys iš
ėjo i tokią pačią garbingą tar
nystę, tai S. Bėrison. Jam tas 
pats buvo padaryta, tai yra, 
suruoštos išleistuvės, kurios su
teikė $24 dovanų.

Kaip pasirodo, tai Laisvės 
Choro nariai moka pagerbti 
savo draugus.

Tose išleistuvėse eilė drau
gų pasakė po trumpą kalbą, 
velydami draugam sumušti fa
šistinius žvėris, visos žmoni
jos priešus ir laimingai sugrįž
ti ir vėl dalyvauti Laisvės Cho
re, sykiu dainuoti ir operetes 
lošti.

Kadangi dabar tokie laikai, 
žmonija kariauna prieš viso
kias išmatas, tai reikia pagel- 
binių organizacijų. Mes turi
me Amerikos Raudonąjį Kry-1 
žiu, taipgi turime ir Sovietų 
medikalę pagelbą. Kadangi 

'mūsų choro jau keturi nariai 
randasi tose eilėse, tai choras 
nutarė surengti vakarienę su 
šokiais naudai Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir Sovietų 
medikalės pagelbos. Įvyks ne- 
dėlioj, gruodžio 27 dieną. 
Prasidės 3 vai. po pietų, savoj 
svetainėj, 155, Hungerford St.

Taigi, gerbiamieji, matote, 
kokiem svarbiem reikalam tas 
parengimas yra ruošiamas. Ti- 
kietai yra platinami. Malonė
kite pasipirkti ir dalyvauti. 
Bus valgių ir gėrimų. Galėsite 
smagiai praleisti laiką prie ge
ros muzikos.

Pasimatysime gruodžio 27.
Choro Narys.

Maskva. —Raudonoji Ar
mija Velikije Lūki srityje 
atėmė iš vokiečiu dar viėna

pačiam sau, uolumas ir sis- 
tematiškumas, — tai ypaty
bes proletariškų kovotojų,

tai ypaty-
svarbią, poziciją, iš kur da 
bar audringai atakuoja na 
cius.

Maine Valstijoje 
Medžioklė

Nušautas Stirnius Išsigando peilio; meška šokino mane.
F. Buško, rusas, ir aš išėjo

me medžioti ant stirnų — į 
vadinamą Sandy Stream di
delį mišką, augantį tarpe 
Farmington, Solon ir New 
Portland, miestelių. Medžioklė 
perskyrė mus į 4 mylias at
stumą viena nuo kito. Aš už
ėjau darant operaciją dėl stir
nų ožio. Mergaitė laiko at
skleidus ožio koją, o vaikinas 
su peiliu atliuosuoja širdį, 
plaučius ir lytinius organus. 
Viduriai paskendę kraujuose. 
Jis rita pilvą į lauką.

Čia paaiškėjo, kad Evelyn 
pašovė ožį per strėnas, o 
Gerald už mylios atsekęs pri
baigė. Taip aš ir apleidžiau 
minėtus medžioklės sportus 
liejant kraują iš stirnino vi
daus . ..

Man kavalką paėjus, palei 
upelį, spygliuoti medeliai su
judėjo. Per žiūroną aiškiai pa
stebėjau širmą spalvą vienoje 
vietoje tarpe prasiskleidusių 
krūmo šakų ... Po šūvio tren
kimo pasigirdo greitas bėgi
mas ir už šimto mastų kriti
mo bildesys . . . Tada aš su at
laužtu šautuvo gaiduku artė
jau prie kritusio ožio. Guli ra
miai, tik beviltingos, bet pik
tos akys žvelgia į mane — ro
dos, tai būtų sunkių skausmų 
kankinamos nuo priešo žaiz
dos!... Kulka pralėkė per 
viršutinę dalį sprando.

Priekyje galvos du beržai 
auga. Prie beržo pastačiau 
šautuvą, tik gaiduką pamiršau 
užleisti. . . Tuomet ožio koja 
sukrutėjo ir akių lėlės apsiver
tė. Aš greit jo sprandą atlo- 
šiau prispausdamas prie savo 
kojos — ragai apkabino mano 
blauzdą.. Koją pasukau į šalį, 
kad kraujas neaplietų čevery- 
ką ,'ir ėmiau peilį, kad atida
linti gerklę , į dvi dalis. Tuo
met be įspyrįmo galėsiu pjau
ti išilgai pilvą. Aš tik už pei
lio, o “nušautas” ožys taip 
smarkiai šoko, it būtų laukinė 
katė iš medžio ant stirnos 
(mat laukinės katės taip pa
pjauna stirnas ir kitokius gy
vūnus) . • Aš apsiverčiau rago
žium. Mat, ragai užsikabinę 
už pančiakos taip ir metė ma
ne kojomis aukštyn. Tuomet 
trenkė šūvis palei mane, per
šaudamas- džeketo skverną!... 
Mat, mano šautuvas, stirnino 
paliestas, virto ir iššovė.

Kuomet priėjau prie “nu
šauto” ožio, tada maniau: 
Negudrus buvai, tai ir gyvybę 
praradai. Bet po pabėgimo, 
jau aš mislijau taip: Tai “vel
niškas” ožys: šūvį iškentėjo. 
Atsigavęs, tik per plauką ma
nęs neužmušė ir saldžiai ap
gaudamas pabėgo! . .. Matyti, 
kulka tik švelniai palietė jo 
sprando kaulą, o neįlaužė, to
dėl jis ir atgijo ... Po tam dar 
aš sekiau jį apie dvi mylias,

3 stirnas, 12
6 antis, 3 u čekus ir

bet veltui.
Man pagrįžus, jau Feleksas 

turėjo jauną stimiukę apie 
100 svarų. Tai buvo geras vai
kinas ir atidavė pusę stirnelės 
man. Jos stoikas buvo labai 
skanus, tai gardžiausias, kokį 
aš valgiau.

Per keliolika metų aš nušo
viau : 4 ožius, 
zuikių,
ėdžioką. Dar du ožiai pašauti 
pabėgo. Keletą petredž-kurap- 
kų nudėjau.

Dar reikia priminti iš nu
šauto genio kilusį liūdesį. Va
sarą, su 22-jų kalibro šautuvė
liu girioje sėdžiu, genys su il
gu snapu skaptuoja medį ir 
iš skylės lesa, renka pasislėpu
sias skruzdėles. Gal maistą 
dėl vaikų ? Kulka pervėrė per 
vidurį ir genys nukrito nuo 
stuobrio. Aš paėmiau ir uždė
jau ant kelmo apgailestauda
mas, kad pataikiau. Kitą rytą 
čia einu ir dėl paukščių čiul
besio sustojau. Iš tolo žiūriu, 
matyti ant kelmo 6 geniukai 
labai čiulba prie negyvo ge
nio. Tur būt paukštukai alka
ni apverkė motiną prašydami 
maisto ! . . . Tuomet aš labai 
gailėjau tokio neapgalvoto 
žaidimo.

Dar vėl nuo ūkės už apie 
trijų mylių miške, tarpe kal
velių žemai, obelis pilna saldi
nių obuolių, ir ant žemės yra 
nukritusių. Tūli perkąsti stir
nų. čia vakare įlipau į obelį ir 
laukiu ožio. Kaip 10 vai. po 
obele prisirinko daug žvėre
lių, kaip tai: voverių, zuikių, 
učekų ir t.t. Visi ėda obuolius 
ir ąžuolų giles ir šokinėja ap
link obelį. Mėnulis skaidriai 
šviečia. Aš žiūriu į jų koncer
tą ir man darosi smagu., Tik 
ėdžiokas labai stumdo zuikius, 
voveres ir kitus, 
klaikiais garsais, 
je pelėda gieda 
balsą, it ubagas 
mę. . L. ’ ;

Bet kaip viena valanda 
nakties, žvėriukai išsisklaidė 
ir užviešpatavo rami tyla. 
Stirna nepasirodė. Aš traukiau 
žvėrių pramintu takeliu namų 
link. Tik palei upelį, rodos 
geležiniais padais, sutrepsėjo 
į akmenuotą taką. Aš dreban
čiu balsu sušukau: “Stoj za- 
bju.” Ir taip šautuvą ištiesęs į 
priekį ėjau, o išgąstis lydėjo 
iki namų. Bet išgąstyje rusų 
žodis “stoj” greit išsiveržia. 
Mat, seniau Latvijoj šaudė 
revoliucijonierius caro dragū
nai už Bauskės miesto, palei 
buvusią seną tvirtovę. Tuomet 
latvelis, latvaitė ir aš iš Bru- 
navos miestelio išvykom į Min
taują- Mytavą-latviškai vadi
na Yelgave. Tai gražus mies
tas. Tad į Bauskę atėję ir no
rėjome aplankyti revoliucijo- 
nierių kapus. Mes ėjome tvir

tovės link, čia dragūnas suri
ko: “stoj!” Mes buvome 
per jauni ir tarpe savęs 
jome nekreipdami domės į 
riksmą. Vėl sušuko: “stoj za- 
bju!” Tada labai krūptelėj 
ir sustojome. Greit priėjo c 
kareivis su čerškančiais penti
nais ir peržiūrėjęs mūsų pas- 
portus liepė eiti atgal. Mieste 
buvo daug raitosios armijos.

Dar man medžiojant už Na- 
ratų miesto, Latvijoj, su 1 
vaite ir latveliu ant slun..^. 
didelė pelėda mus labai pra
juokino. Paukštis, it su katės 
galva, iš medžio žiūri į mus ir 
kukena, rodos, juokiasi. Tad 
ir mes pradėjome skaniai į 
juoktis iŠ jos keistos išvaizdos. 
Jau latvelis norėjo šauti, bet 
sesuo sulaikė, sakydama, na, 
gal jausmų netekai. . . Staigiai 
pelėda pakilo ir nuplasnojo 
girios gilumom

v • *■ J ITai čia tik mano nuotikiai iš 
medžioklės sporto. Vienok 
Maine giriose medžioja virS i 
šimto tūkstančių strielčių.
1941 metuose buvo nušauta 
stirnų ir briedžių 22,122
Maine valstijos miškuose. Na, 
o kiek yra stirnų nugalabintų 
farmerių daržuose bei pievo
se? Jų yra nukniaukta labai 
daug. Tik vienas lapkričio mė
nuo yra atdaras šaudyti stir
nas. O nėr 11 mėnesiu, tai I 
slapta jas gaudo. Dar ir me-

o šie kriokia 
Kitoje obely- 

įvairindama 
alkanų gies-

Her First Birthday Present

ter), has just purchased from Mrs. Frank A. Wellington of the Navy 
League Service. The child’s father, a Pharmacist’s Mate, First 
Class, in the Navy, is on duty in the Pacific and has never seen Joan. 
__  . ' .. . ..........   „ ' U. S.Trt<uury Dipartmtnt

PHILADELPHIA, PA.—In a serious mood, appropriate to the 
occasion, one year old Joan Lohrmann inspects her birthday pres-

O per 11 mėnesių, tai 

džiotojai nušauna vienas kitą 
palaikydami už ožį! Per me
džioklės mėnesį žūsta būrys 
strielčių. čia paduodu tik 
dvieju dienų nuotikį. Lapkri
čio 29 d. Machios, Me., N. 
Smith 64 metų 
upės nušautas 
Farmingtone 
metų, lapkričio 30 d. užmuš
tas palaikant už ožį. Dar Cut
ler, Me., lapkričio 30 d. už 
stirną nušautas U. Wilcox, 49 
metų. Wilcox paliko pačią, sū
nų ir tris dukteris.

Lapkričio 21 d. G. Palmer 
grįžęs iš nelaimingos medžiok
lės miestelyje Unity Township, 
Me., nušovė pačią ir du vai
ku. šis įvykis nepriklauso me
džioklei. Cumberland Center, 
Me., lapkr. 30 d. K. E. Lea
vitt, 25 metų, šūviu sužeidė 
pačią 32 m. ir pats peršovęs 
krūtinę šoko į vandenį.

Dar vėl biskį apie mešką. 
Trys mylios miško gilumoj, 
pusė po aštuonių vakare, einu 
per tankumyną siauru takeliu 
iš avietyno nešdamas viedrą 
aviečių uogų. Taip vėlyva, gi
ria nelabai pažįstamą, kad 
nepaklysti. Bėgu risčia — o gi 
meška, taip didelė, prieš ma
ne! Povaliai eina it svyruoda
ma. Jos ilgas “veidas” ir ži
bančios akys taip ir strigo man 
į jhrdį. Baimė balsą užveržė— 
vos tik užkimusiai iškošiau 
“stoj!” Tuomet pradėjau tan
kiai trepsėti, ant vietos ir šok
ti. . . Tada meška, rodos susi
gėdus, akis nuleidus, galvą nu
lenkė žemyn ir atsigrįžus į šalį 
palengva įlindo tankumynan. 
Tada ir aš sustojau “tropick 
dance.” Bet viedras su uogo
mis buvo apvirtęs. Po tam 
prabilau sau: Meška nualsino 
mane bešokindama ...

Taip, mielas “Laisvės” skai
tytojau, be ginklo meška yra 
baisi. Vienok hitleriškas siau
būnas dar yra žiauresnis ir 
baisesnis ir su ginklu bei ki
tokiais būdais reikia prieš jį 
kovoti, kad į kapą palaidoti.

prie Dennys 
stirnos vietoj. 

K. Phillips, 37

Sutikau francūzą x-klieri- 
ką — jis man šovė taip: Tai 
Stalino vadovybėj Raudonoji 
Armija išgelbėjo civilizaciją 
nuo naciško barbarizmo! Ir 
sykiu su Amerika ir Anglija 
sutrekš niekšą. Dar pridūrė: 
Kaip Kristus atpirko per kry
žių griešnus nuo šėtono, taip 
Sovietų armija išžudydama 
daugybę nacių atvaduoja pa
saulį nuo budelio — Hitlerio! 
Per savo kraują!

Amerikietis karys man ra
šo laiške: Aš esu palei Meksi
kos ruhežių.'čia buvo visą sa
vaitę 5 Sovietų oficieriai ir ke-

cieriai. Darė smotrą 
stebėjo mūsų muštrą.

Jauna M
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Apsakymai Apie Vokiečių 
Okupantus

GUY DE MAUPASSANT Vertė A. Venclova
prieš užpuolimą, tylos protesto, taikingo 
ir vienintelio protesto, kuris, jo žodžiais, 
tiko dvasininkui, nešiotojui ramumo ir 
jokiu būdu ne keršto; per dešimtį Ije 
(mylių) apylinkėje visi gyrė tvirtumą 
ir didvyriškumą abato Šantavuano, ku
ris išdrįso įvesti tautos gedulą, paskel
bęs jį atkaklia savo bažnyčios tyla.

Visas kaimas, įkvėptas šio pasiprie
šinimo, buvo pasiryžęs ligi galo palaiky
ti savo ganytoją, rizikuoti visa kuo, lai
kydamas šį tylų protestą tautos garbės 
išgelbėjimu. Valstiečiams rodėsi, kad jie 
tėvynei pasitarnavo ne mažiau už Bel- 

* f ordą ir Strasburgą, kad jie davė vieno
dą patriotizmo pavyzdį, kad jų kaimelio 
vardas pasidarys nemirštamas; neskai
tant to, jie nieku neatsisakė patarnauti 
prūsiškiesiems nugalėtojams.

Viršininkas ir karininkai juokėsi iš 
šio neįžeidžiamo vyriškumo, o kadangi 
visoje apylinkėje su jais buvo elgiamasi 
mandagiai ir nuolankiai, tai jie noriai 
sutiko su šiuo tyliu patriotizmo pareiš
kimu.

Tiktai mažasis markizas Vilhelmas 
norėjo būtinai, kad varpas suskambėtų. 
Jis pyko dėl diplomatinio savo viršinin
ko abejingumo il? kasdien maldavo jį 
leisti kartą, tik vieną kartelį, tiesiog dėl 
juoko, suskambinti “din-don-don.” Jis to 
prašė su katės gracija, su moters meilu
mu, švelniu balsu meilužės, apsvaigusios 
nuo geismo; tačiau majoras nenusileido, 
ii' Madmuazelė Fifi, norėdamas nusira
minti, Juvilio pilyje dėjo minas.

Keletą minučių visi penki grupe sto
vėjo prie lango, alsuodami drėgmę. Pa
galiau, leitenantas Fricas, susijuokęs 
tirštu juoku, tarė:

— Šioms merkinoms pasitaikė ploka 
laika dėl jų pasifaikščiojimo.

Po to kiekvienas išėjo savo reikalais, o 
kapitonas pasirodė turįs daugybę rūpes
čių, ruošiant pietus.

Vėl susitikę vakare, jie negalėjo nesi
juokti, pažvelgę vienas į kitą: atsigaivi
nę, išsitepę tepalais, išsikvėpinę, visi jie 
buvo išsipuošę ir akinami, kaip didelių 
paradų dienomis. Majoro plaukai jau 
rodėsi nebe toki žili kaip rytą, o kapito
nas apsiskuto, palikdamas tiktai ūsus, 
kurie liepsnojo jam po nosimi.

Nors tebelijo, langą paliko atdarą, ir 
nuolat kas nors prieidavo prie jo pasi
klausyti. Kai buvo dešimt minučių sep
tintos, baronas pranešė girdės tolimą ra
tų dundėjimą. Visi šoko prie lango, ta
čiau veikiai į kiemą įlėkė didžiulis fur
gonas, užkinkytas vis dar tebebėgančiais 
ketvertu arklių, apdrabstytų purvu ligi 
pat nugaros, garuojančių nuo prakaito 
ir šniokščiančių.

Ir į priebutį nusileido penkios moterys, 
penkios gražios merginos, kruopščiai at
rinktos kapitono draugo, pas kurį buvo 
nuėjęs Pareiga su vizitine savo karinin
ko kortele.

Jos nevertė save prašyti, iš anksto’ži
nodamos, kad joms gerai užmokės, su- 
spėjusios per tris mėnesius susipažinti 
su prūsokais ir susjtaikydamoB su tuo, 
kaip ir iš viso su dalykų tvarka. “To rei
kalauja mūsų amatas,”—tikino jos save 
pakeliui, be abejo, stengdamosios nuslo
pinti kažkokius slaptus sąžinės liekanų 
priekaištus.

Tuojau suėjo į valgomąjį. Apšviestas 
jis rodėsi dar niūresnis dėl savo apverk- 
tinio išdažymo, o stalas, apptatytąs yąL 
giais, brangiais indais ir sidabriniais 
daiktais, rastais sienoje, kur juos buvo 
paslėpęs pilies savininkas, kambarį' darė 
panašų į taverną banditų, vakarieniau
jančių po plėšimo. Kapitonas, visas spin
dėdamas, tuoj apvaldė moteris, kaip 
įprastą turtą, apžiūrinėjo jas, glėbesčia
vo, uostė, nustatinėjo jų kaip linksmybės 
vaidilučių vertę, o kai trejetas jaunų vy
rų norėjo 'išsirinkti sau po damą, jis 
griežtai juos sustabdė, norėdamas pa
skirstyti pats, pagal laipsnius, teisingai, 
kad jerarchija nieku nebūtų paliesta.

Kad butų išvengta visokių ginčų, vi
sokių nesusipratimų ir visokių įtarinė
jimų, subjektyvumų, jis išrikiavo jas 
eilėje, pagal ūgį, ir kreipėsi į visų aukš
čiausią, tartum komanduodamas:

— Tavo vardas?
— Pamela, — atsake toji, stengda

masi kalbėti garsiau.
Ir jis paskelbė:

£Bus daugiau)

j (Tąsa)
Nors liūtis tebebuvo tokia pat smarki 

kąip anksčiau, majoras paskelbė, kad pa
sidarė šviesiau, o leitenantas Ottas įsi
tikinęs tvirtino, kad dangus tuojau pra- 
giedrėsiąs. Pats Madmuazelė Fifi, ro
dėsi, negalėjo išsėdėti vietoje. Jis kėlė
si ir sėdo vėl. Jo šviesios, šiurkščios akys 
jieškojo, ką čia sudaužius. Staiga, žvilgs
niu sustojęs ties ūsuota dama, jaunasis 
blondinas išsitraukė revolverį.

— Tu to nepamatysi, — tarė jis ir, 
nepikeldamas iš vietos, nutaikė. Dvi kul
kos paeiliui pragręžę protreto akis.

Paskui jis sušuko:
— Padėkim miną! i
Ir pokalbis bematant nutilo, tartum 

visus dalyvius pagavo kažkoks įdomus 
ir naujas susidomėjimas.

Mina buvo jo sumanymas, jo griovimo 
būdas, jo mėgstamas žaidimas.

Palikdamas pilį, jos savininkas, gra
fas Fernanas d’Amua d’Juvįlis, nesu
spėjo nei pasiimti su savim, nei paslėpti 
nieko, išskiriant sidabrą, kurį jis už
mūrijo vienos sienos įdubime. O kadan
gi jis buvo turtingas ir didelis ponas, 
tai didžiulė svetainė, išeinanti į valgo
mąjį, ligi šeimininkui pabėgant, buvo ti
kra muziejinė galerija.

Sienose kabojo brangios drobės, pie
šiniai ir akvarelės; ant staliukų ir spin
tose, etažerėse ir puošniose vitrinose dau
gybė niekelių — kiniškų vazų, statulė
lių, Saksonijos porcelano figūrėlių ki
niškų išsigimėlių, senas dramblio kau
las ir Venecijos stiklai visa tai di
džiulį kambarį pripildė brangia ir fan
tastiška minia.

Dabar iš viso to nebeliko beveik nie
ko. Ne tai, kad daiktai būtų buvę iš
plėšti, .— majorą? grafas Ęarlsbergas to, 
niekad nebūtų leidęs, — tačiau Madmu
azelė Fifi kartkartėmis dėdavo miną, ir 
tokiomis dienomis visi karininkai iš tik
rųjų linksmindavos kaip reikiant keletą 
minučių.

Mažasis markizas įėjau svetainę, j ieš
kodamas to, ko jam .reikėjo. Jis atnešė 
mažutį kinų porcelano arbatinuką — iš 
“rausvųjų” šeimos — pripylė jį parako, 
atsargiai įkišo pro noselę ilgą dagtį, už
degė ją ir bėgte nunešė šią pragaro ma
šiną į gretimą kambarį.

Paskui jis bematant grįžo, užpakaly 
savęs uždarydamas duris. Visi vokiečiai 
Jaukė, stovėdami, su vaikiško smalsumo 
Šypsniu veiduose, ir kai tik sprogimas 
sudrebino pilies sienas, visi šoko į sve
tainę.

Madmuazelė Fifi, įeidamas pirmas, 
smarkiai ėmė ploti delnais, pamatęs te
rakotinę Venerą, kuriai, pagaliau, atlū- 
žo galva; kiekvienas rinko.porcelano ga
balus, stebėdamies keista forma šukių, 
kurių pridirbo sprogimas, žiūrėdami į 
naujus sužalojimus ir ginčydamies dėl 
kažkurių, kaip dėl ankstesnių sprogimų 
išdavos; a majoras tėvišku žvilgsniu 
žvalgėsi po didžiulę salę, sugriautą, tar
tum pagal Nerbno valią, šių šrapnelių ir 
pribarstytą meno kūrinių nuolaužų. Jis 
išėjo pirmasis, geraširdiškai pareikšda-

— Šį kartą labai pavyko.
Tačiau į valgomąjį įsiveržė toks stul

pas dūmų, sumišdamas su tabako rūku, 
jog ąunku buvo alsuoti. Majoras atidarė 
langą, , ir karininkai, grįžę baigti pasku* 
tinių konjako stikliukų, taip pat priėjo 
prie lango.

Kambarį pripildė vandens kvapas ir 
drėgnas oras, kuris su savim atsinešė 
vandens dulkių debesį, krintantį ant 
barzdų. Karininkai žiurėjo į aukštus 
medžius, palinkusius liūtyje, į platų slė
nį, aptemusį nuo juodų ir žemų debesų 
prasiveržimo, ir į tolimą bažnyčios var*

• tnK"
Nuo put prūsokų atėjimo šioję varpį, 

nėję neskąmbino. Tarp kitko, tai buvo 
vienintėlis pasipriešinimas, kurį užka- 
riaųtęjąi sutiko šiąme krašte. Kiurė 
(klebonas) nė kiek' neatsisakinejo pri
imti gyvepti jr maitinti prūsų kareivius, 
jis netgi pe kartą sutiko išgerti bute
liuką alaus arba bordo su priešų komąn- 
diru, kuris dažnai naudodavęs jo palan
kiu tarpininkavimu; tačiau nereikėjo jį 
prašyti bent kartą suduoti į varpą: jis 
veikiau būtų sutikęs būti sušaudytas. 
Tai buvo jo asmeniškas protesto būdas
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Ministras Skiepe
Tai laikai, tai gadynė už

ėjo! Ot ką mes, lietuviško
ji “elitą,” sulaukėme! Tie
siog sudegti galima iš sar
matos, kada mūsų visa 
šviesūniją ekselencijos, 
ministrai, ambasadoriai, 
atašės ir kitokia buvusi na- 
čalstva, 
jau pateko kategorijon pi
liečių garsiosios New Yor
ko gatves, Bowery.

Tik pamislykite, gerbia* 
mieji, kokis vaizdas susida
ro svetimtaučių akyse ma
tant mūsų ekselenciją ar
ba ministrą, vilkinčius nu-* 
dėvėtą fraką ir laikantį 
rankoje 1926 metų nutriu
šusį cilinderį — stovintį ant 
šaligatvio ir maldaujantį 
praeivius: “Mister, please, 
five cents for cup of cof
fee?” Aišku, svetimtautis, 
žinodamas, kad tai reikalas 
su buvusiu Lietuvos valdo
nu, kuris nemokėjo gaspa- 
doriauti savo šalyje, bus 
tos nuomonės, jog toks val
donas “good for nothing” ir 
pasakys mandagiai, “sorry,” 
o pamanys: ar jau ir Adol
fas subankrutino ?

Gi lietuviški “sermėgiai” 
tai jau tikrai nepasigailės, 
jų nuomone: kaip tu, pone, 
man, taip ir aš tau!

Padėtis apverktina ir ji 
darosi kas kart prastesnė. 
Ateitis načalstvai ant tiek 
juoda, ant kiek juoda Sme
tonos praeitis. Jau dabar 
net pats ekselenciją nebe
gali subalansuoti savąjį biu
džetą, nori ar ne, reikalas 
verčia trankytis iš vietos į 
vietą ir prašyti almužnos, 
duoti savo ponišką ranką 
sermėgiui pakratyti už 
žymiai numažintą kainą ir 
dar nusilenkti — padėkoti.,

Ar tai garbė, mieli kole
gos? Tai ironija, šiderstva. 
Lietuviški sermėgiai nume
ta kelis skatikus visai ne 
kokiai pagarbai ekselenci- 
jai, bet tartum sakyte pasa
ko: “še, gal netrukus pri
reiks virvės”... Nes jie pa
tys nenori turbacytis tais 
dalykais, jie praktikoje jau 
matė, kaip nekurie lygiai 
“dideli” žmonės 1929 me
tais, krizio laike, šoko per 
langus nuo dešimto aukšto 
ir užbaigė savo karjerą.

Sakau, išgudrėjo tie lie
tuviški sermėgiai — kalbi 
jiems apie Lietuvos ^nepri
klausomybę”, prieš bolševi
kus; deklamuojame apie 
sukūrimą “naujo lietuvio”, 

- jie pasiklauso, bet perka

dar vieną fondą tam reika
lui po vardu ‘‘Fondas Va
davimui Ministro iš Skie
po”. Jei mes “elitą” tuo ne
susirūpinsime ir neatsiliep-(Feljetonas)
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Dėdės Šamo bonus, noriai sjme ant Tysliavos atsišau- 
ąukoja Ajnerikos Raudona-1 kimo, žinokite, tuomet ne- 
jam Kryžiui, perka ambu- įteksime lietuviškosios švie- 
lansus, taipgi rieškėmis sūnijos, nes vienas po kitam 
duoda i dėl Russian War sušals arba kitaip kaip pra-

* vienas po kitam

Relief, o mums, Smetoninei 
načalstvai, nė mažiau, 
daugiau 
špyga.

Biudžeto, bracia, špygo
mis nesubalansuosi. Iki 
1940 m, tas klausimas labai 
lengvai išsirišdavp, Būdavo, 
įvadas” taria žodį ir litų 
užtekdavo ne tik jam, bet ir 
visiems ministrams, įskai
tant ir antstolius. Tuomet 
nereikėjo nė prakalbų sa- 
kyti-ašaroti, nei rankomis 
kratytis su sermėgiais. O Į 
dabar? vien tik klapatai. 
Jau nėra pavožonės net iš 
svetimų valstybių — kiek 
dar buvo grašių kitose val
stybėse, sukrovė į ledaunes 
ir užšaldė. Liko tik titulai 
ir tų jau nebepripažįsta, jei 
kartais ir pasako: “prezi
dentas” bei kitokį titulo žo
dį, tai prikergia tą nepa-1 
geidaujamą žodį “ex,” o tas 
prasčiau negu, kad kas duo
tų į snukį.

Tačiaus iki šiol dar vis 
šiaip taip vartaliojomės, 
bet štai atsirado dar kelios 
burnos, kurias oru neužki
ši. Ponas Tysliava praneša 
baisiai liūdną žinią iš Lon
dono, kad ministras Balutis 
jau tapo iš ambasados iš- 
mufintas su visom manat- 
kom sklepan ir kuris su ki
tais dviem kolegomis “šil
dosi prie paprasto pečiuko” | 
ir veikiausia šviesai vartoja 
balanas.

Girdėjote? Juk tai tra
gedija ! Tik pamislykite..,. tai 
įvyko Anglijoj! Sakykite, 
na, kas čia tokio.... A-a-a, 
nesuprantate? Juk tai di
džiausia nelaimė. Jei tas 
būtų atsitikę Rusijoj, tai 
būtų auksinė proga pada
ryti Balutį kankiniu, smar
kiai iškeikti Staliną ir bol
ševikus, padeklamuoti apie 
atvadavimą Lietuvos nuo 
bolševikų ir tąja proga me
džiaginiai kilstelėti, dar ke-! 
liom dienom atitolinti vilką 
nuo durų. Dabar visam tam 
uždarytos durys. Prisieina 
jau tiesiai maldauti del ba
lanų ministrui Kalėdomis, 
kad tame skiepe jie ten 
Londone visai nesušaltų.

Aš, kaipo pisorius lietu
viškos ponstvos, tapau di
džiai sujaudintas tąja ži
nia ir padėčia ministro. Tad 
siūlau nuo savęs sutverti _

Governor’s Wife Aids F
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'■ RICHMOND, VA,—Mrs. Colgate W. Dardę>< Jr., wife of the 
Governor of Virginia and Honorary Chairmap of the'Women’s War 
Sayings Committee jn that state, sews the Treasury “T” on the 
Minute Man flag of the Virginia Engineering Co. and Wise Con
tracting Company, Inc., Navy project at Yorktown. The “T’Lflag 
Is awarded conipaiiics achieving 10% of payroll with 90% em
ployee participation in the War'Bond payroll Savings Plan. Shown 
with Mrs. Darden above is A,.S. Cann, Chief Accountant op the 
Yorktown project, whoi installed plan. U.S. Treasury Department 
...   Inunwywwwy niitii»» i iqn   - ■_   - ■ — t

nyks, o kaip ir kas tada ap
gins vakarų civilizaciją nuo 
bolševikų, nuo sermėgių ? 
Ponai, nesigailėkite bala
nų...

Barbintas.

Wal<e Up, Americans]
UD Wake up, Amerl-

Make America’s 
answer roar out

Jr over the world.
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje
Puslapiu 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 baisiai 
nedėkingi savo prieteliamsv Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą Šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškylą daug skandalų.

English - Lithuanian 
Sell - Instructor

,1
Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu 

kiškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo 
kytis anglų kalbos.

PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS
Puslapių 252. stipriais audimo apdarais, kainu $1.50

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAI8® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

fOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PAKAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KA6KIAUČIU8

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<
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Naujame Ofensyve Sovietai "LAISVES" VAJUS
Sunaikino 42,000 Nacių;

Užėmė 300 Miestų ir Kaimų
(Tąsa nuo 1 puslapio)

MASKVA, gruod. 21. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas, tarp kitko, sakė:

Per savaitę užsibaigusią gruodžio 19 d. viso buvo su
naikinta 322 priešų orlaiviai, tame skaičiuje 94 trimo- 
toriniai transporto orlaiviai, per kautynes ore, ugnim 
iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių ir ant žemės.

Mes tuo tarpu netekome 156-šių lėktuvų.
Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė, 

veikdama mažomis grupėmis, naikino priešų apsitvir- 
tinimus, apsupdama juos.

Viename sektoriuje į šiaurvakarius nuo Stalingrado 
mūsų kariuomenė įsiveržė į vieną apgyventą vietą ir 
nušlavė daugiau kaip batalioną priešų pėstininkų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė vedė įnirtusius mūšius su priešų tankais ir motori
zuotais pėstininkais. Vokiečiai desperatiškai stengiasi 
pramušt mūsų apsigynimo linijas šiame sektoriuje, bet 
mūsų kariuomenė stipriai juos atremia.

Vieno kolektyvio ūkio plote vokiečiai padarė aštuo- 
nias kontr-atakas, bet buvo priversti pasitraukt atgal 
su sunkiais sau nuostoliais, čia buvo nušluota 1,500 
priešų kareivių ir oficierių ir sunaikinta 24 jų tankai, 
60 trokų ir 14 kanuolių.

Kitame sektoriuje vokiečiai motorizuoti pėstininkai 
ir 60 tankų darė ataką. Per mūšį tapo išdeginta bei iš 
veikimo išmušta 16 priešų tankų. Oro kautynėse nu
šauta žemyn 21-nas vokiečių lėktuvas.

Plotuose palei vidurinę Dono upės tėkmę Sovietų 
kariuomenė, vydamasi supliektą vokiečių kariuomenę, 
užėmė tuzinus apgyventų vietų ir išlaisvino kelis aps- 
kričius.

Per dieną buvo užmušta 8,000 ^priešų kareivių ir ofi
cierių ir nelaisvėn paimta 3,500. ( c .

Centraliniame fronte Sovietų kariuomenė toliau ge
rino savo pozicijas ir atmušė priešų kontr-atakas. Ve
likije Lūki srityje buvo sunaikinta kuopa priešų pės
tininkų ir trys vokiečių tankai.

Į vakarus nuo Rževo vienas dalinys Sovietų kariuo
menės nušlavė 700 priešų kareivių ir oficierių ir su
naikino 18 jų tankų, penkias mortiras, tris motori
zuotas kanuoles, 46 kulkasvaidžius, tris priešlėktuvi
nes kanuoles, 45 trokus, tam tikrą skaičių amunicijos 
sandėlių ir kiekius kitų karo reikmenų.

Vienas partizanų būrys Oriolo srityje suardė kari
nį priešų traukinį. Tapo užmušta 180 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

Kitas partizanų būrys užpuolė vokiečių garnizoną 
ir užmušė 120 priešų, pagrobė keturis kulkasvaidžius 
ir kiekį kitokių karo reikmenų.

MASKVA, gruod. 20. — Šiandieninis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas, be kitko, davė sekamas žinias:

Vienoje fronto dalyje, plote pagal vidurinę Dono 
upės tėkmę sovietiniai kovotojai per dvi dienas užmu
šė 1,500 priešų ir suėmė apie 1,000 hitlerininkų. Čia 
raudonarmiečiai pagrobė 23 priešų tankus, keturis 
kulkasvaidžius, 50 didžiųjų kulkasvaidžių, 20 mortirų, 
per milioną kanuolinių šovinių, 60 kilometrų telefonų 
laidų ir kiekius kitų karo reikmenų.

Į vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė užėmė du 
stiprius priešų punktus ir sunaikino daugiau kaip kuo
pą vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje vokiečiai padarė kelias įnirtusias 
kontr-atakas, bet jiem nepavyko. Priešai tose kontr
atakose prarado apie 800 kareivių ir oficierių, užmuš
tų. Mūsų kariuomenė sunaikino šešias jų kanuoles, 
penkis tankus, 37 kulkasvaidžius, 62 fortukus ir 47 
pavienius apkasus ir susprogdino amunicijos sandėlį.

Velikije Lūki srityje mūsų kariuomenė vedė mūšius, 
naikindama vokiečių garnizonus apsuptus apgyvento
se vietose.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse (Kaukaze) sovietinė ka
riuomenė išmušė priešus iš tam tikro skaičiaus aukš
tumų ir pagrobė 422 šautuvus, 38 lengvuosius kulka
svaidžius, 13 reguliarių kulkasvaidžių, šešias kanuoles, 
penkias mortiras, tris prieštankinius šautuvus, 1,000 
kanuolinių šovinių, 115,000 šautuvinių kulkų, 1,000 mi
nų ir tris amunicijos sandėlius.

AMERIKIEČIŲ ORLAIVIAI SĖKMINGAI 
ATAKUOJA JAPONUS MUNDOJE

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, gruod. 20. — Jungtinių * Valstijų 

laivyno pranešimas 226:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruod. 19. — Mūsų laivyno bombanešiai-smigikai 
(Douglass Dauntless), lydimi Grumman Wildcats lėk
tuvų kovotojų, atakavo japonų įrįengimus Mundos sri
tyje, New Georgia saloje; jie padegė ir sunaikino kelis 
priešų trobesius.

Mūsų Armijoj Lekiančios Tvirtovės, lydimos Lock
heed Lightning lėktuvų kovotojų, taip pat atakavo 
priešų poziciją Mundoj ir užkūrė kelis gaisrus. ’ Buvo 
sunaikinta trys iš dvidešimties japonų Zero lėktuvų, 
kurie priešinosi mūsų orlaiviams.

Jungtinės Valstijos neprarado nė vieno t savo - orlai
vio.*;

J««4SSit&.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
860
831

796
732
712
771

689
661

?. Žirgulis, Rochester, N. Y. ... 
Geo Shimaitis, Montello, Mass 
J. JBlažionis ir R. Ciulada,

Lowell, Mass............................ .
V. J. Stankus, Easton, Pa......
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. 
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J......... ...............
Baltimorės Vajininkai ............
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

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

hampton, N. Y......................
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 
J. Burba, So. Boston, Mass......
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
J. Grybas, Norwood, Mass........
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 
A. Valinčius, Pittston, Pa........ .
J. Striška, Sudbury, Canada.... 
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y............................................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
A. Vinčkevičius, Stoughton .....
d. Smitravičienč, Detroit, Mich. 
J. Margaitiš, Windsor, Conn......
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........
M. Urba, Easton, Pa..................
J. Gavėnavičius, So. Boston......
A, Venskevičienė, Cambridge, 

Mass.........................................
A. Marshall, Torrington, Conn.
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168 
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 229
A. Buivid, Dorchester, Mass...... 144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 

Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 
Kupstas. E. St Louis, Ill. . 
Navikas, Haverhill Mass. 
Kemežis, Torrington, Conn.

627

534
532
495
484
456
432
427
392
324
315

V. Smalstienė, Royal Oak, Mich. 120
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120 

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

Mass............................................
M. Slekienė, Gardner, Mass.......
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. ŽVingilas, So. Boston, Mass.
L. Prūseika, Chicago, Ill............
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
W. Kartonas, Maspeth, N. Y. ..
M. Poderis, WilkeS-Barre, Pa. 
J. Adams, Grand Rapids, Mich.
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48 
F. Wilkas, Wilmerding, Pa.......
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 
V. Kelmelis, Torrington, Conn.
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............
P. Jočionis, Detroit, Mich.........
J. Kalvaitis. Maspeth, N. Y......
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........
P. Jurkonis, Springfield, Ill. ...

“LAISVES” DARBININKAI
D. M. Šolomskas, ......    4959
Geb. Kuraitis ............................. 269

Buknys ................................. 122
Mizara ................................... 116
Barkus ..................................... 79
Šolomskas ............................... 34

•‘Laisvės” Administracija

104
96
96
84
84
78
72
64
60
58
58
56

Binghamton, N. Y

304
294
294
294
284 i
257
249
248
229
211
202

192
184

P. 
A. 
A. 
F.

144
132
130
120

KRISLAI
nuo 1-mo pusi.) 
mūsų lietuvninkas, 
ir veikėjas Dr. Grai-

(Tąsa
Senas 

veteranas 
čiūnas rašo:
A. Bimba, ALDLD
Didžiai Gerbiamas.

D. M. šolomskas prisiuntė 
man knygą No. 49, ALDLD 
leidinį. Aš nežinau, kas su
galvojo turinį šios laidos, bet 
aš pasižadu dieną ir naktį | 
dirbti atsidavusiai, platinant 
šią knygą tarp lietuvių ir žiū- ■ 
rėti, kad kiekviena šėima —| 
lietuvių tautos šeima — įsigy
tų ją ir įsigijus būtinai" atsi- ■ 
dėjusiai ne tik perskaitytų,' 
bet pastudijuotų. Tai ne tik 
lietuviams, bet visai žmonijai 
Katechizmas, vedantis žmoni
ją prie gerbūvio ir palaimos. 
Ir jei priedan pridėsime lie-1 
tuvių tautos nariams žiniją iš 
hygienos, sanitarijos, maisto 
rūšių, (kūną maitinančių me
džiagų maisto), preventive 
mediciną, genetiką, ir t.t., tai 
lietuvių tauta nemirtina ir pa
saulio atgimime stovės pirmoj

Sugalvotojui ir autoriams 
širdingiausią ačiū, — ypač 
sveikinu Dr-ą A. Petriką už 
Thomas Paine’o veikmės nu
švietimą !

Dr. A. L. Graičūnas.

48
48
24
24
24;
24
24
24
24
24

P.
R.

Angly Lakūnai Pavertė 
Duisburg? Liepsny Jūra

London, gruod. 21. —Šim
tai Anglijos orlaivių vėl 
pragaištingai atakavo Vo
kietijos ’ uostą ir karinės 
pramonės miestą Duisbur- 
gą, kuris dėl to paskendo 
liepsnų jūroje.

11 anglų bombanešių ne
sugrįžo.

Maskva, gruod. 21.—So
vietų kariuomene naujame 
Dono upės fronte vidutiniai 
pažygiuoja po 15 mylių pir
myn per dieną.

Hollywood judžių karalystė 
iškirto didelę kiaulystę. MGM 
kompanija iškepė tokią filmą, 
kokios 
tikėtis 
tijoje, 
je. •

Ta filmą vadinas “Tennes
see Johnson.” Ją jau matė' 
rimtas judžių kritikas David 
Platt. Jis sako, jog ta filmą j 
yra didžiausia istorinė begė
dystė. Joje Amerikos istorija 
apversta aukštyn kojom.

galima buvo laukti ir 
tiktai hitlerinėj Vokie- 
o ne laisvoje Ameriko-

Filmą iškelia į padanges 
prezidentą Andrew Johnsoną, 
kuris tapo prezidentu mirus 
Line oi nu i ir kuris istorijoje 
žinomas kaipo pirmos rūšies 
reakcionierius ir priešas visos 
negrų rasės. O joje esąs bai
siai neteisingai išniekinamas 
didysis Amerikos demokratas, 
kovotojas už paprastosios liau
dies interesus Thaddeus Ste
vens.

Jau daugybė negrų organi
zacijų pakėlė protestą prieš ši
tą filmą. Platt ragina ir balt- 
veidžius protestuoti. Protes
tus reikia siųsti Washingtonan 
į Office of War Information.

ši filmą pakenks tautos vie
nybei ir karo pastangoms.

Clevelandiečių 
Dėmesiui

V i s o k i ais dienraščic 
“Laisves” reikalais 
prenumeratų užsimokėji
mo, del užsisakymo “Lai
sves,” etc., — kreipkitės 
pas “Laisves” vajinininką 
S. K. MAZAN, 722 E. 
127th St., Cleveland, Ohio.

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

de]

Iš Mūsų Veiklos
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 20 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 
11 d., Lietuvių Svetainėje. Na
rių dalyvavo vidutiniai, nors 
galėjo daugiau būti. Komiteto į 
ir komisijų raportai išduoti ir 
priimti. Apšvietos komisijos 
narys J. Vaičekauskas išdavė 
raportą iš prakalbų rengimo 
drg. A. Bimbai. Aukų surinkta 
$22.45. Padengus išlaidas, li
ko dėl Sovietų Sąjungos medi- 
kalės pagelbos $14.95.

Antras didelis raportas iš
duotas iš parengimo gruodžio 
5 d., kuris įvyko Lietuvių Sve
tainėj, rengtas su Moterų Sky- . 
riumi dėl vilnų fono ir medi- 
kalės pagelbos. Viso, su auko
mis, pelno padaryta $106.20. 
Vilnų nupirkta už $20. Pini
gais pasiųsta $86 dėl medika- 
lės pagelbos Sovietų Sąjungai.' 
Komisijos raportas priimtas su 
pagyrimu. Tik gaila, kad ne 
visos rengimo komisijoj da- | 
lyvavo. Tas negerai, draugės. | 
Taipgi tos pavienės draugės, | 
kurios rinko pinigus dėl blan-1 g 
ketų pirkimo, irgi nedalyvavo,! $ 
nors buvo kviestos per “Lais- 
vę,” kad ateitų į kuopos susi- $ 
rinkimą ir raportuotų. f

tAteinantiems 1943 metams | 
komitetas išrinktas iš šių drau- | 
gų-gių. Atsisakius pereitų | 
(šių) metų pirmininkei O. Mi- S 
kolajunienei ir sekretorei J. *

K. Navalinskienei išrinktas 
pirm. drg. L Luzinas (geras 
rėmėjas Sovietų Sąjungos ir 
labai draugiškas žmogus, ma
nau, daug pagerės kuopos vei
kimas nuo jo) ; protokolų sek
retore išrinkta H. žukienė. Se
nieji pasiliko: fin. sekr. S. Je- 
silionis, ižd. U. šimuliūnienė.

Literatūros Draugijos 20 kp.

Penktas PUštaptt -įTrii... r--T
metinis susirinkimas įvyks sau
sio (Jrfin.) 8-tą, 1943 m. Na
riai prašomi dalyvauti skait
lingai ir išgirsti metinį rapor
tą iš kuopos veiklos 1942 me
tų. Taipgi naujų narių atsi- 
veskime. Susirinkimas įvyks 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

J. K. N a valinskiene, Sekr.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ '■
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

——    ............................... ......... .  ..............................  ■■■■■—* .■■■ i » ■ i .y.i ■ i ■ .i. ■ ■■

Naudokitės Gera Proga!
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą savo J 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų s 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 8 
už senas žemas kainas. «

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

mes duosime jums L 
yra nustatytos taipf

■ i
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Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę” T

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

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

FOTOGRAFAS
į Traukiu paveikslu* famihjų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

tš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
'•ikoriiškais. Rei
kalui esant ir 
>adidmu tokio

/.dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.!

JOfNAb STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 6-6191

| Lietuvių Kuro Kompanija 
b Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 
® sunkus anglių pristatymas į miestus

Vies taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo> 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

S

r-

DR. J. J. KASKIAUCIUb
Lietuvių Rakandų KrautuveFelefonas; HUmboldt 2-7964

VALANDOS: 2-4 ir 6-b 
Nėra valandų sekmadieniai*

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

LIETUVIU ŽINIAI

6.
7.

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 
ki'autuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau
dėjimas, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rakščių haikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rhėumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo. .
N-56 CA-83 tabletėlės del 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” maištą, konuotus 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 j visus kilus miestus. Rašy
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė ■ atdara nuo 10 vai. ryto 1 
‘iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta. ;

VITAL HEALTH FOODS !
T J SAVININKAI KANAPORIAI . <

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tab 
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 7-84511.

2.

3.

8.

9.

4.
5.

*■ /A *,'‘<7 7. ■ « ■ . ■ į
tn ...■... C............ ..

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai Įruošta mū- 
ų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti *

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110



vineti

iflltas fhlslapis Antrad., Gruodžio 22, 1912

NewYorko-^i^zfeTI iiios
darbo apdraudos fondą ir gali 
būti vartojamos išimtinai tik 
nedarbo apdraudos išmokėji
mais.”

10 centų, pundeliams 15c.; 
nuo 2 iki 10 svarų laiškam 15 
centų, pundeliam 25c.; virš 10 
svarų laiškam 20c., pundeliam

Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubui

Brangios Draugės:
Vakar, gruodžio 9-tą, (laiš

kas rašytas 10), gavau dovanų 
paketą nuo jūsų organizacijos, 
kuriame radosi saldainių, 
skustuvėlių, skutimosi kremo,1

Edvardas yra sūnus kliubie- 
tės Kostancijos ir seno Laisvės 
skaitytojo Karpavičių sūnus, 
civiliniame gyvenime visuomet 
dalyvavęs su lietuvių jaunimu.

Aido Choras Ruošia 
Šaunias Sutiktuves 

Nauji) Metų

Vieša Padėka

Brangios Moterys: 
širdingiausia dėkoju už pui

kų siuntinį ir kalėdinius svei- 
šešios skarytės ir kišeninės šu-.kinimus. Linkiu jums visoms 
kos, taipgi rašomos popieros ir daugeriopo džiaugsmo Kalė- 
vokų. Noriu padėkoti jums už domis.
duosnią dovaną ir pasveikinti 
už parinkimą įvairių dalykų.
Kiekvienas iš rastų siuntinyje 
daiktų buvo man naudingu.

Jūsų Joseph J. Dobrow.

Juozas Dobrow jau kelinti 
metai tarnauja liuosnoriu pa
jūrio sargyboje ir yra mašinis
to padėjėju, 1-mos klasės.

7-tą)
Esu

Brangios Draugės:
Šiandien (gruodžio 

gavau nuo jūsų pakelį, 
dėkingas už manęs atsimini
mą. Skustuvėliai buvo tikrai 
naudingi, o taipgi saldainiai 
ir visi kiti daiktai rasti pake
te. Daug kartų už tai ačiū. Ga
vimas paketų ir laiškų mums 
kariškiams suteikia daug 
džiaugsmo.

Sveikinu visas.
Pvt. Edward Karpavich.

Ragino Budėti Prieš 
Džiovos Pavojįi

Pvt. Carl Belte.

Kuomet aš atsinešiau 
į savo šėtrą, vaikinai 
oh, mos valgysime, 
liko tik viena išeitis— 
aplink. Mano šėtroj 
penkiese.

čionai buvo debesiuo- 
savaitę (rašyta gruo-

Aido Choras, kaip kas mo
tai, taip ir šiemet, ruošia sma
gias senųjų metų išleistuves ir 
sutiktuves naujųjų.

Naujų Metu sutiktuvės žada 
būti tikrai iškilmingos. Jaunų 
chorisčių komisija ketina pra
mogą padaryti tikrai varsota, 
naujametiška, su visomis de
koracijomis. Pasveikinimui sa
vo svečių dainuos patsai cho
ras, taip pat ruošiama ir ma
sinis dainavimas. O jis suruo- 
šiama štai 
talka kitų 
ir publikai 
kų dainų
grupėmis pasiskirstę po pub
liką praveda dainavimą ir vi
sa publika kaitų dainuoja.

Priedams, žinoma, choras

kaip: komisija su 
choristų pagamina 
išdalina popuJiariš- 
lakštus, choristai

Brangios Draugės:
Gavau jūsų paketą. Tai da

lykai, kuriuos aš visada galiu 
vartoti, 
paketą 
sušuko, 
Matote, 
paleisti 
būname

Oras 
tas visa
džio 10-tą, Birmingham, Ala- turės skaniu užkandžiu ir gė- 
bahioj), panašu lietui ar snie-1 rimų, taipgi muziką šokiams, 
gui. Naktys būna gana šaltos, tad visiems atsilankiusiems už- 
Apsišildymui 
pečiu. ’___
vaidiname paskutiniu kartu.

Pvt. AL Danisas.

Visiems mano prieteliams, 
kurie, man sergant buvo ma
nimi susirūpinę ir neužmiršo 
aplankyti, kad palengvinus 
sergančio nuobodulį ir bent 
valandėlei pagelbėjus užmirš
ti apie savo liga, tariu didelį 
AČIŪ.

Atleiskite, kad negaliu su
minėti visų mano gerų priete- 
lių vardus, yjps tas užimtų la
bai daug laikraščio vietos; ti
kiuosi priimsite mano šią vie
šą padėką.

Ypatingai didelė ir nuoširdi 
padėka tenka tarti Petrui B. 
ir jo žmonai iš Worcesterio, 
Mass., kurie net atsiuntė fi
nansinės paramos. žinoma, 
jausdamas nuoširdžiausią dė
kingumą draugams iš Wor
cesterio, turiu atsisakyti nuo 
tokios medžiaginės paramos, 
nes ji nėra man būtinai rei
kalinga. Tačiau labai smagu 
žinoti, kad yra tokių žmonių, 
kurie pasirodo tikrais priete- 
liais, ir užjaučia žmogų ištik
tą nelaimes.

Taigi/nuoširdžiai spaudžiu

moką lygiai su savo samdyto
jais į apdraudų fondą, iš ku
rio išmokama nedarbo pašal
pos. O faktas yra, kad visas 
nedarbo apdraudos programos 
lėšas paneša samdytojai. Nėra 
uždėta jokių taksų ant darbi
ninkų algų dčl nedarbo ap
draudos fondo.

“Mes tankiai gaunamo laiš
kus,” sako toliau direktorius, 
“kuriuose sakoma: ‘Aš mokė
jau į tą Social Security per ko-j 
lėtą metų. Aš nesuprantu, ko- 
dėl aš negaliu gauti savo pini
gu.’

“Tie žmonės, matomai, su
maišo Senatvės ir Užlaikomų
jų Apdraudą — specialį sky
rių plačioje Socialio Saugumo 
programoj — su nedarbo ap- 
drauda. Einant Socialio Sau
gumo įstatymu, darbininkai ir 
samdytojai moka po lygią da
lį į Senatvės ir Užlaikomųjų 
Apdraudą. Bet nedarbo ap- 
drauda yra mokama tiktai per 
samdytojus po 2.7 nuošimčių 
darbininko gaunamos algos 
kiekio. Nedarbo Apdraudos 
duokles yra padedamos į ne-

Paštas Praneša Paskubinimui kalėdiniu, siun
tinių Now Yorko mieste Įsteig
ta 12 ekstra stočių, o Brook- 
lyne visos raštinės buvo palik
ta atdaromis sekmadienį, 
gruodžio 20-tą.

Iš pašto viršininko raštinės, 
Brooklync, pranešama, jog 
Kalėdų dieną paštas bus užda
rytas, tik bus išnešiojami paš
iau pribuvę “Special Dolive- 
‘ siuntiniai.

Laiškams ir 
dviejų svarų 
“Special Delivery 
prie regu Ii arės mokesties) yra $260 pinigais ir prekių.

Vagys išpjovė tris vidujines 
sienas bildinge prie Flatbush 

atvirutėms iki Avė. ir Courtelyou Road, kad 
mokestis

(priedams Įstaigas.
už Įsibriatiti i tris jame esančias

Iš vaistinės išsinešę

THEATRE GUILD rodo
KONSTANTINO S I M O N O V O

Puikųjį Veikalą

Th© Bwssiaw People
i Epiška Sovietų Vyrų ii' Motorų dramą, kuri 

begaliniai paliko MASKVAI.

i mes kūrename tikrinta smagios Naujų Metų 
Gruodžio 11 mes čia sutiktuvės.

Toji pramoga įvyks pasku* dešinę tau, drauge Petrai B 
tinį šių metu vakarą, ketvirta-i už tokį atjautimai 
dieni, gruodžio 31-ma, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
Ivne. Choras kviečia visus jau 
dabar rengtis į šią pramoga ir 

j prašo apie ją pasakyti savo 
draugams.

Karys Danisas veikia keliau
jančiame armijos spektaklyje, 
apie tai jis ir kalba savo laiš
ke.

Dar kartą ačiū visiems ma
no prieteliams ir linkiu jums 
linksmiausių švenčių.

Draugiškai,
J. Byronas.

i OFICIAllS LDS OPTIKAS į
t UNION SQ.
| OPTICAL CO.
to 147 FOURTH AVE.
ft Arti 14th St.

Akis Ištiria s
GVDVTO:’AI . n
nuoš. unija sapoj « | .X

Telcf.: GR. 7-7553 $
2539 Woodward Avenues 
602 Hofmann Bldg. w

to N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai^

a

100 nuoš. ____
ft . — - 
:V. “ '" ’ ’ ”
ft )& DETROITE: f ‘

S:

Iš Rūsy kalbos vertė 
Clifford Odets

Su žavinčiomis Rusų 
Dainomis ir Muzika

GUILD Theatre
52nd St. W. nuo Broadway

Green Star Bar & Grill |
Lietuviškas Kabaretas ®

Iš LLD 55 Kuopus 
Susirinkimo Šalčiausia Gruodžio 

20-ta Rekorduose

Tik Samdytojai Mska Į Ne- “ 
darbo Apdraudos Fondą

Le VANDA j 
niNFRAI. PARI.ORA S

Dr. Meagher, buvęs Kings Ridqewood—Brooklyn, N. Y.
apskričio Medikalės Draugijos — Gruodžio 15 dieną atsibuvo 
prezidentas, atsišaukė i ap
skričio gydytojus budėti prieš 
džio vos pavojų, padėti suža
dinti žmones jos saugotis. Jis 
sako, kad tas ypatingai svarbu 
dabar ir ateinančiais metais; 
kadangi džiova susirgimai pa
daugėja karo ir artimu poka-

Pereitą virš savaite išvargi
nęs newyorkiecius stiprus šal- 

Į tis užsimanė dar stipriau pa- 
; spausti, gruodžio 20-tos rytą

LLD 55 kp. jau paskutinis 
šiais metais susirinkimas.. Ka
dangi šioje kolonijoje nebega-!
Įima išvystyti vietinį veikimą, nustumdamas termometro ro
tai kuopa anį, kiek išgalėda- dyklį net trim laipsniais že
ma prisideda prie pažangaus mjau zero, šaltis laikosi, 
veikimo.

šiame susirinkime buvo

Ą

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokt) 
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©

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

ft:
ti

Milton C. Loysen, direkto
rius valstijinės Darbo Jieško- 
jimo ir Nedarbo Apdraudos 
Divizijos pareiškė, kad nors 
nedarbo apdraudos programa 
veikia jau septinti metai, ta
čiau dar daugelis darbininkų 
nežino, kad į nedarbo ap
draudos fondą moka tik vieni 
samdytojai.

“Laiškais ir žodžiu užklau
simai, gaunami administraci
jos centre ir apylinkių rašti
nėse,” sako direktorius, “rodo, 
jog daugelis darbininkų mano

ft

ft:i

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN. N 

Tel. STagg 2-0783 
MIGHT—HAvemeyer 8-11 fix

u

kuriame prašo

ft:

to

f

Y

Tarp Lietuvių Karių

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

I Buvo Ką Nešti it.

%

'£r'^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

MATEUŠAS SIMONAVICIŪS I
Gražiai {rengta Susiejimams Įstaiga

r

Freedman išTh.

gruodžio mėn. 
pasižadėjo eit 
užsisakyta ke-

Išvyko atgal kempėn Frank 
Kavaliauskas, laisvietės Lilijos’ 
brolis, čięnai turėjęs atostogų 
apie porą savaičių

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų departmentą

vo šalčiausia ne tik už visas 
gruodžio 20-tas, bet ir visas

Šalčiausia žinoma gruodžio 
20-ta buvo 1 laipsnis žemiau

I

f

$ BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberiai

V ’W

I Clement Vokietaitis
| Lietuvis Advokatas
I 66 COURT STREET

Brooklyn, N. Y 
Tel. TRlangie 5-3622

Nauja klasė Raudonojo Kry
žiaus slaugėms padėjėjų, 18- 
kepuraites gruodžio 17-tą, 
New Yorko Moterų ir Vaikų 
ligoninėj.

i 
C :

Sekantis susirinkimas įvyks 
trečią antradienį sausio mėne
sio,

£

Dr.
Neponsit, Queens, pašauktas 
teisman kaltinimu, kad jis

120 SOUTH 5th ST., BROOKLYN. N. Y 
Blokas nuo Hęwes 8t eleveltorto stoties Tel. EVergreen 4-9503

1943 m.
M.' Stakova®,

Kuopos Koresp.

K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

$ 306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. St

KL

riniu laikotarpiu. Kovai prieš skaitytas laiškas nuo Pabalti- zero 1871 metais ši 20-ta bu- 
džiovą, sakė jis, reikia finan- jos valstybių išeivijos Kultūri- 
sinės ir moralės paramos. Jis nes Tarybos,
raeino daktarus padėti parda- aukų darbui - kovai prieš fa-; jaiįa7 dienas" m.oUasarioU-

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteris 

dirbti prie generalinio namų.darbo, 
lengvas skalbimas. Šeimynoj yra 
keturi suaugę. Kreipkitės po antra
šu: 1578 — 52nd St., Brooklyn, 
N. Y. Arba telefonuokite: Windsor 
0-6933.

Reikalinga merginų-moterų dirbti . . . , •.
prie skirstymo naujų bovelninių iniestui padavęs bilą uz 82 Vl- 
skudurų. Nuolatinis darbas, per zitus pas kompensacijos ligo- 
penkias dienas į savaitę Kreipkitės nj kuomet ligonis raportuoja 
York City, n. y. (299-301) | lankytas tik 15 karty.

! F. W. Shalins t
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave, 
Opposite Forest Parkwa

WOODHAVEN, N. Y

■ ? Suteikiam garbingas laldnt»iv«» S

j 8150 I
Koplyčias suteikiam nemoks S;

S mai visose dalyse mipstr o
Tel. Virginia 7-4499 |

I TRAKTYRIUS
f (VALGYKLA IR ALINEI | 
K Rhelngold Extra Dry Alus į- 

Didelis pasirinkimas visokie
g Vyny ir Degtinės Ji į

Importuotų ir Vietinių
to Kasdien Turime s
I KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

I JUOZAS ZEIDAT į
ft Savininkas
I 111 Grand St. Brooklvn |

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tei. EVergreen 8-717Ji

37
8

RMitn

Christmas Seals,” nes šizmą tarpe Pabaltijos valsty- 
tuomi paremiama kova prieš bių išeivijos. Tam tikslui pa- 
džiovą finansiniai.

Daktaras kreditavo
Prieš Džiovą Sąjungą per 35 
metus vedus veiklią kampani
ją prieš džiovą. Jis sako, kad 
dėka tos organizacijos kam
panijai laiku buvo atrasta 
džiova tarp tūkstančių asme
nų, kurie nesitikėjo esą ser
gančiais, ir jų gyvastys išgel
bėta.

aukota $2. Ir išrinkta atstovas, 
Kovos;kuris reikalui esant atstovautų 

mūsų kuopą minimo kultūros 
komiteto posėdžiuose.

Taipgi buvo skaitytas laiš
kas nuo Russian War Retief 
Komiteto, kuriame prašo, kad 
apsiimtų rinkti aukas Sovietų 
medikalei pagalbai laike “tag 
days,” kurios atsibuvo 17, 18 
ir 19 dienomis 
Keletas draugų 
rinkt aukas ir 
lėtas dėžučių.
Padėkos Laiškas Nuo Raudo

nojo Kryžiaus
Mr. A. Sakalauskas, 
Liet. Literatūros Draugijos

j finansų sekretoriui
Sekmadienio proga lankėsi Brangūs Draugai:

Jonas Siurba, LDS sekretorius. Malonėkite priimti širdingą 
------- ; padėką nuo Raudonojo Kry

žiaus, Queens Centralinio Sky
riaus, už duosnią auką $5 nuo 
Amer. Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55-tos kuopos.Prireikus išvežti ligoninėn 

Ązzie Mixon, 58 m., 500 sva
rų moteriškę, iš jos namų, 14 
E. 132nd St., New Yorke, ne
šėjais buvo pašaukti 6 policis- 
tai. Jai padarė ir specialius 
neštuvus.

Taipgi šiame susirinkime 
buvo renkama valdyba 1943 
m. Į valdybą apsiėmė ir tapo 
išrinkti visi buvusieji valdyboj 
nariai: pirmininku J. Berno
tas, užrašų, sekr. P. Vyšniaus
kas, fin. sekr. A. Sakalauskas, 
ižd. F. Vaitkus. Taipgi ir ko
respondentu paliko dar tą pa-

tos, 1934 m., kada buvo 14 
laipsnių žemiau zero.

New Yorko miestas dar bu
vo ne šalčiausia vieta. Neto
liese esąs Westchester apskri
tys vietomis turėjo 20 laipsnių 
žemiau zero.

šalčiams suspaudus miestą, 
Sveikatos Departmentas gavo 
virš šimto skundų nuo miesto 
gyventojų dėl neapšildytų 
apartmentų. Vienam tokių, 
9502 Kings Highway, Bkook- 
lyne, pasiuntus tyrinėtoją, at
rasta, kad 110 šeimynų visai 
neturėjo stuboje šilumos jau 
nuo išvakarių. Bildingo prižiū
rėtojas sakęs, kad savininkas 
buvęs liepęs nuo 9 vakaro iki 
4 ryto uždaryti šilumą, o prie 
to sugedęs aliejumi šildymo 
kontrolis, kurio nebegalėjo 
atidaryti laikui atėjus. Vaikai 
rasta apklostyti lovose ir kė
dėse, o daugelis kitų bąndė 
apšilti sustoję aplink namo ko
ridoriuje ant greitųjų iš pele
ninės bačkos pastatytą ir už
kurtą pečiuką.

Trys asmenys vos neužduso 
208 E. 57th St., New Yorke, 
šildydamibsi aplink gesinį pe
čiuką, kuris užgeso išdegus vi
sam oksigenui. Kaimynai rado 
juos be sąmonės ir nuvežė 
Bellevue ligoninėn.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom. krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS | 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas- 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

$ UP-TO-DATE (j

I BARBER SHOP į
-- - - -

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kaledę Dovanom

Penčiai Užkurtas Pečius 
Padarė Eksploziją

Stubai gerokai įšalus trijų 
aukštų, name, 35 Ten Eyck St., 
šeimininkė užkūrė pečių ir pa
ti išėjo kur nors su reikalu. 
Pasirodė, kad speigas jau bu
vęs pasiekęs stubos vidų, už
šalusios vandens dūdos. Pečiui 
ir artimoms dūdoms pradėjus 
įkaisti, pečius eksplodavo. 
Eksplozija išdaužė langus ir 
skeveldromis apmėtė rakan-

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

Kiekvieną subatt? 
karšta vakarienė 
Atskiras kambary 
užėjimui su mote 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai. VEU-THIN* RAMONA VtRI-THIN RAFIML—

ROBERT LIPTON BROOKLYN, N.
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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