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teko Encyclopedia Britannica 
World Atlas — “Britaniško
sios Enciklopedijos Pasaulinių į 
žemėlapių Rinkinys.“

Tai didelio formato, stora, 
gražiai išleista, su žemėla
piais, su smulkmeniškais apie 
kiekvieną pasaulio kraštą iri 
kraštelį daviniais, iliustruota' 
knyga. Turėti ją savo namuos 
— nepaprastas žinių šaltinis 
kiekvienam. Deja, ne kiekvie-i 
nas šį leidinį galės įsigyti, nes' 
knyga lėšuoja virš 20 dolerių.

No. 300

naudotis tik laikraščių redak
cijos, tik visoki žymesnieji po
litikai, visuomenininkai ir, ži-j 
noma, tik tie žmonės, kurie, 
galės pasiekti didesniąsias bib
liotekas (knygynus).

Knygą išleido “Encyclope
dia Britannica, Inc., Chicago, 
Ill.”
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SOVIETAI UŽĖMĖ MIESTĄ TIK 110 MYLIŲ NUO ROSTOVOT
-B

Amerikos Orlaiviai Naciai Grūmoja Nuodingom
Sunaikino 44 Uaciy
Lėktuvus Francy of

Amerikos Oficialiai Pranešimai
LONDON, gruod. 22. — Čionaitinis Jungtinių Valsti

jų štabas išleido tokį pranešimą:
Jungtinių Valstijų oro jėgos, atakuodamos Romilly- 

sur-Seine (Franci joj), tuo pačiu žygiu viso nušovė že
myn 44 priešų lėktuvus kovotojus.

šeši iš jų, kaip buvo matyta, susikūlė žemėn, 23 nu
krito liepsnodami, 14 sutruko ore, o vienas buvo apleis
tas savo lakūno.

Dujom Žudyt Jugoslavus, 
Priešingus Hitlerininkam

London.— Čionaitinė Ju- pasipriešinimus. Vien Mo- 
goslavijos valdžia pranešė, 
jog vokiečiai grūmoja nuo
dingais gesais žudyt gy
ventojus Serbijoj, Jugosla
vijos daly j, jeigu tenaitiniai 
partizanai ir toliau kovos 
prieš nacius.

Hitlerininkai degina kai
mus, keršydami už žmonių

Raudonoji Mrmsia 
Gręsia Apsupi Mi- 

lioną Vokiečiu
Lt

Siūlo įvest Verstinus Anglai Atėmę Sirtę 
Darbus Amerikoje Iš Rommelio

Washington. — Paul V'. Cairo, gruod. 22. — Šar
vuotos anglų jėgos Libijoje, 
bėsivydamos Rommelio na
cių armiją, užėmė Sirtę, pa
jūrio miestelį, 180 mylių į 
vakarus nuo EI Alaghei- 
los.

Yra spėjimų, kad vokie- 
nj) žemėlapį, — ten taipgi tokias pareigas bei dirbt to-! čiai visai paspruksią iš Li- 
.. i kj darbą, kuris reikalin- bijos į Tunisiją, kad susti

prini fašistų jėgas ten prieš 
amerikiečius ir anglus.

Man, kaipo lietuvių tautosi 
patrijotui, žingeidi! buvo suži
noti, kaip šitos didžiulės ency-: 
klopedijos leidėjai traktuoja 
Lietuvą, kur jie ją stato (nes 
knyga išleista š. m. spalių mė-' 
nesį) ir dėl to pirmiausiai puo
liausi į turinį, jieškodamas 
“Lithuania.” Atsivertęs nuro-i 
(lytąjį puslapį matau, kad
vienoje vietoje sudėtos visos McNutt, pirmininkas Kari- 
trys Pabaltijo respublikos: Es-jnės Žmonių Jėgų Komisijos, 
tija, Latvija ir Lietuva. O po! sakė kongreso nariams, kad 
jomis parašas: “The Baltic So- reikia, išleist įstatymą, pa- 
viet Republics.” gaĮ purį valdžia galėtų pri-

Paskui pasižiūrėjau į bend- verst kiekvieną asmenį 
ra Tarybų Sąjungos (Europi- Jungtinėse Valstijose eiti į

Lietuva yra įjungta.
Toliau apie Lietuvą 

apie kitas šalis) įdėta 
skaitmeniškų davinių 
gyventojus, didesnius 
etc. Ten pat išspausdinta įdo
mi nuotrauka iš Vilniaus 
to, turgaus metu.

nemažai

miestus,

mios-

Ogiausias karinėms šio kraš- 
įto pastangoms.

Tuo tikslu bus įteiktas 
■ kongresui sumanymas po 
naujų metų.

HITLERININKAI MAŽINA
ITALIJOS REIKŠMĘ KARE

ni VOS apskrityje jie nužudė 
35 žmones už maisto teiki
mą partizanams.

Naciai išleido spaudintą 
grūmojimą nužudyti 10 iki 
100 nekaltų juogslavų imti- 
nių-įkaitų už kiekvieno vo
kiečio valdininko užmuši
ma. 4.

LAISVĖS" VAJUS

Kai ši encyklopedija 
spausdinama, tai tūlas 
rizmo garbintojas, profesorius 
Pakštas parašė redakcijai laiš
ką, reikalaudamas, kad ji ne
padarytų Lietuvos tarybine’...

Bet, pasirodo, jog encyklo- 
pedijos redakcija šiuo atveju 
skaitėsi su faktais, o ne su ne
rimtomis Pakšto ambicijomis. 
Redakcija žino, kad tą, ką is- 

i torija padarė, negi iškirsi, 
kaip kokį medį. Kai šis karas 
prasidėjo, Lietuva buvo tary
binė respublika. Ji ir bus tary
binė respublika, kol Lietuvos 
žmonės to norės. Jeigu jie ka
da nors, — kai hitlerizmas; 
bus sunaikintas, — panorės 
(kas labai abejotina) kitokios į 
valdžios formos, tai patys lais
vu noru dėl to pasisakys, visai 
nesiklausdami nei Pakštų nei 
jo politinių šaląputrių.

hitle-

Prancūzai Tunisijoje 
Sukerta Vokiečius

London, gruod. 22. — 
Francūzai vidurinėje Tuni
sijoje atėmė iš vokiečių Pi- 
choną ties Kirouanu, tik 32 
mylios nuo Ašies uosto Sou- 
sse.

Kiti francūzų kariuome
nės daliniai laimėjo kauty
nes prieš fašistus pietinėje 
Tunisijoje, netoli Sfax uos
to.

Berne, šveic. — Čia gau
ti pranešimai iš Vokietijos 
rodo, kaip naciai mažai 
svarbos tepripažino Italijos 
atstovų nuomonėms apie 
karą, kuomet italų užsienių 
reikalų ministeris Ciano ta
rėsi su Hitleriu praeitą 
penktadienį ir šeštadienį.

Anglai Tebemaršuoja 
Pirmyn Burmoje

London, gruod. 22.—An
glai, martuodami Burmoje 
pirmyn, užėmė Alethang- 

Sis dalykas veda prie kito. yow u mylių į pietus nuo 
Ska.tytojas veik.aus.ai bus da. Maun d vig dar niekur 

prietikio. Kadaise “Laisvėje” nesusidurdami SU pas_.pr.e- 
mes rašėme, kad New Yorke.1S puses,
išeinąs didelis metraštis (ka-l “ 7 ' " _
lendorius) “World Almanac” 
skelbia Lietuvą esant tarybinei 
respublika.

Ar nepradės 
kieji lietuviški 
to pulti. Grigaitis netgi valdiš
komis represijomis mums gra
sino. O “Keleivis,” norėdamas 
dar mokytesniu pasirodyti, pa
reiškė, kad paminėtąjį met
raštį leidžią “žydeliai,“ dėl to 
jis taip rašąs apie Lietuvą!

Ką tie redaktoriai dabar me mūsų krašto karines pa- 
pasakys, kai jie susipažins su stangas. To iš mūs reikalauja 
tuo, ką patiekė ši britanikinė mūsų krašto gerovė. Tą priva- 
encyklopedija ?

Kai kuriuos jų gali drugys 
užkrėsti.

mus pro-naciš- 
laikraščiai dėl

Angly Orlaiviai Triuški
no Nacių Municha

London, gruod. 22. —Ke
li šimtai Anglijos orlaivių 
audringai bombardavo Mu- 
nichą, nacių partijos gim- 
tavietę. Miestas paskendo 
dūmuose ir liepsnose. Ang
lai prarado 12 orlaivių.

NACIAI PRIPAŽĮSTA, KAD 
JIE TRAUKIASI ATGAL

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

Berlyno radijas pripaži
no, kad “rusams pavyko 
prasiveržt į vokiečių apsi- 

, gynimus vidurinės Dono 
upės fronte,” bet, girdi, na
ciai pasitraukė atgal į “pri
ruoštas iš anksto pozicijas,” 
iš kurių, esą, jie atremią 
sovietines atakas.

Hitlerininkai be jokio pa
tvirtinimo iš niekur kitur 
pasakoja, būk jie nuo gruo
džio 11 iki 20 d. sunaikinę 
bei pagrobę 1,318 rusų tan
ku. c

Naciai taipgi pripažino, 
kad Sovietai pramušė vo
kiečių linijas Tereko srity
je, Kaukaze, bet, girdi, pas
kui naciai atmetę rusus at-

NORVEGAI PARTIZANAI 
UŽMUŠĖ 150 NACIŲ

lome mes ir daryti.

Mano patarimas tos rūšies 
redaktoriams: jeigu jums rū
pi, kaip jūs rašote, laimėti

Jau neturėsiu progos para
šyti kitų Krislų prieš Kalėdas. 
Dėl to: visiems mūsų vajinin- 
kams, bendradarbiams, veikė
jams ir skaitytojams — links

prieš fašistine Ašį karas, tai miausių žiemos švenčių! 
netriukšmaukite. Neardykite 
ramybės. Visi iš vien stiprinki- šizmą!

Už greitą pergalę prieš fa-

Maskvos radijas pranešė, 
jog norvegai partizanai su
sprogdino vokiečių kareivi
nes, prieplaukas ir apsi- 
tvirtinimus Bodo, šiaurinė
je Norvegijoje, ir užmušė 
150 vokiečių.

’Pranešimai iš Jugoslavi
jos sako, kad Priešfašisti- 
nė Jugoslavijos Taryba lei
džia ten laikraštį “Tautos 
Laisvinimas” prieš nacius.

iii nilffilVirinffiiii iirifj^ihiWiifCniiiiiwt-

Antanas Stripeika sako: “Man linksma, kad šiemet 
turiu stiprių kompetitorių. Tačiaus, aš pirmos vietos 
lengvai neužleisiu niekam.” Stripeika dirba po 10 va
landų ir šešias dienas dirbtuvėje. Jis pareiškė: “Jei aš 
dirbčiau tik penkias dienas ir trumpesnes valandas, da
lykai būtų kitaip, šiemet gana lengva gauti naujų skai
tytojų.”
. .Philadelphijos Vajininkai pralenkė Žukauskienę.. 
Jiems pagelbėjo punktais pašokt A. J. Smitas, prisius- 
damas atnaujinimų.

J. Blažionis—R. čiulada prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų. Jie pralenkė Šimaitį ir Žirgulį.

J. Burba vėl prisiuntė atnaujinimų ir po biskį arti
nasi prie dovanų ruožto.

J. Lesevičius, mūsų geras darbuotojas iš Montreal, 
Canada, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimą. 
Laukiame daugiau žinių iš Montreal.

“Laisvės” darbininkai Geo. Kuraitis ir J. Barkūs 
taipgi pridavė atnaujinimų ir pašoko punktais.

Pavienis skaitytojas, brooklynietis J. Lemeikis, pri
davė naują prenumeratą.

Tai tiek šį. sykį. Laukiame daugiau,
Dovanų ruožte šiandien yra:

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

(Tąsa 5-me puslapyje)

Maskva, gruod. 22.— So- kiečių kariuomenės būtų vi- 
vietų kariuomenė, blokšda- somis pusėmis apsupta ir 
ma vokiečius vis tolyn at- | atkirsta.
gal į pietus plote pagal vi-| United Press amerikietis 
dutinę Dono upės tėkmę, • korespondentas Henry Sha- 
užėmė stambų geležinkelio jjiro pats tikrai parytė, jog 
miestelį (ar miestą),stovintį ’ Sovietų kariuomenė atkirto 
tiktai už 110 mylių į šiau- 300 tūkstančių hitlerininkų, 
rius nuo didmiesčio Rosto-; apsupdama juos dideliame 
vo, kuris yra prie Dono u- plote iš šiaurių, rytų, vaka- 
pės įplaukimo į Azovo Jū- rų ir pietų nuo Stalingrado, 
ra. Amerikiniai korespon- | Raudonarmiečiai tebeve- 
dentai ir radijas spėja, kad da sėkmingą ofensyvą prieš 
dabar užimtas raudonar-; vokiečius ir centraliniame ir 
miečių miestas tai yra Mil-1 Stalingrado frontuose. Per 
lerovo prie to geležinkelio, i dieną jie užmušė 3,200 prie-

0^1.1 1c d. 1 V'l O TT*1 O j c šų, nelaisvėn paėmė 540 ir 
to, užėmė kelias kitas dide-• sudaužė, sužalojo bei pa
les apgyventas vietas ir grobė dar 64 vokiečių tan-- 

, bendrai pažygiavo dar 15 kus.
: mylių pirmyn vidurinio Do-; 
no srityje.

Vidunaktinis pranešimas 
teigė, kad nacių kariuome
nė betvarkėje bėga atgal, nes kontr-atakas į pietų 
palikdama savo pabūklus ir 
karinius reikmenis.

Jeigu Raudonoji Armija, 
žygiuodama pirmyn pro. 
Millerovo, pasiektų Rosto-

Vidudienio pranešimai 
antradienį sakė, kad hitle
rininkai su žvėrišku įnirti
mu priešinasi, daro stipres-

vakarus nuo Stalingrado, 
bet Sovietų kovotojai vis 
grumiasi pirmyn, nors ir 
ne taip greitai.

(Daugiau žinių iš Sovietų 
tai apie milionas 'vo- fronto yra 5-me puslapyje).

Talkininkai Perskėlė > Anglų Komandy Žygis
Jap&ny Linijas Šiaur. Tunisijoj

3395
3292 
3250 
3073 
2728
1948
1581
1329
1188
1118

Australija, gruod. 22. —
Amerikos ir 
tankai, orlaiviai ir kanuo-

ĮKAITINTA kompanija už suktybes 
KARINIU UŽSAKYMU ATLIKIME

Anglų smarkuoliai— ko- 
Australijos imandos iš Viduržemio Jū

ros staiga įsiveržė į šiaurinę 
lės per smarkią ataką įva- Tunisiją, už penketo mylių 

varbiausias japo- nuo Bizertės; susprogdino 
nų pozicijas ir perkirto jų : svarbius fašistų pastatus, 
apsigynimo linijas Bunos i nukovė kiek priešų, sugrįžo 
srityje, šiauriniai rytinia- ; i savo motorinius greita
me salos Naujosios Guine- laivius ir pasišalino. Ko
jos pajūryje. Talkininkai; mandos nukentėję tik men- 
taip pat užėmė vieną iš 1 kų nuostolių.
dvieiu nedideliu priešo lėk-;----------------
tuvy stovyklų šioje srityje. pERSKyR0S GAUT0S Vffi.

NOJ VALSTIJOJ YRA TEI
SĖTOS IR VISOJ ŠALYJ

rė kylį i

Gener. Eisenhower Buvo ir 
Gibraltaro Kojnandiarius

Fort Wayne, Ind.— Fe- 
deralis teismas įkaitino A- 
naconda vielų kompaniją ir 
penkis jos viršininkus, kad 
jie gamino silpnesnes vielas 
kariniams reikalams, negu 
buvo valdžios užsakyta, slė
pė jas nuo valdiškų inspek
torių ir perdaug brangiai 
ėmė iš valdžios už tas vie
las.

Byla buvo užvesta pagal 
Sovietu padarytus kaltini
mus. Jie nurodė, kaip blo
gos yra vielos, kurias ta 
kompanija gamina
tam lėšomis paskolų iš 
amerikinio lend-lease fon
do.

State Pavojun Kareivių ir 
Jūreivių Gyvybes

Washington.— Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Francis Biddle pareiš
kė, jog Anaconda kompani
ja darė “vieną iš bjauriau
sių suktybių prieš valdžių 
ir statė pavojun Amerikos 
kareivių ir jūreivių gyvy-

bes.” Ji dirbo valdžiai 
šimt kartų silpnesnes 
las, negu buvo užsakyta.

de- 
vie-

VALDŽIA STENGIASI PADĖT 
MAŽIEM BIZNIERIAM

Washington. — Jungti
niu Valstijų Aukščiausias 
■ Teismas šešiais balsais 
prieš du nusprendė, jog 
Renoj ar kur kitur Neva

rdos valstijoj gautos persky
ros (divorsas) turi būti pri
pažintos teisėtomis visose 
Jungtinėse Valstijose, pa
gal šios šalies konstitucijos 
IV skyriaus 1-mą straips
nį, kuris sako:

“Pilnas pasitikėjimas ir 
pripažinimas yra teikiamas 
kiekvienoj valstijoj tos val

stijos išleistiems įstaty
mams, įstatymų ir nuosavy-

II* *vl vjl AT ! bes užrašams ir teismi-VlSISkai dumust Nacius niams užrašams kiekvienos 
kitos valstijos.”

šiaur. Afrika. — Tik da
bar leista pranešt, jog pir
momis dienomis amerikie
čių ir anglu įsiveržimo į 
Francūzų Šiaurinę Afriką 
amerikietis generolas Ei
senhower taip pat buvo vy
riausias komandierius ang-

Washington. — Valdiškos lų Gibraltaro tvirtumos— 
karinės gamybos įstaigos I uolos, kontroliuojančios są- 
galva Donald M. Nelson sa- šiaurį tarp Viduržemio Jū- 
vo laiške senatoriui J. E'.
Murray’ui pareiškė, jog ta 
įstaiga daro viską, besi
stengdama duot karinių už- 

Q ; sakymu :
ovie" niams, kad jie “ne tik išlik

tų, bet dar sustiprėtų.”
Sen. Murrav yra pirmi- .. _ „

nlnkas specialės senato ko-j Stalmgiado Fiontas. 
misiios smulkiųjų biznių I Amerikietis korespondentas; Toki sprendimą dabar vy- 

• v ° v LIzma^^it C? L» i-v n •»«ta I i rA . n n o 11 o i o o rmoįvinn v\nrlni*z\ r>__
, reikalais.

ros ir Atlanto Vandenyno. 
Pirmiau cenzūra nepraleido 
šios žinios.

Raudonarmiečiai Žada

Italai bėga iš Florencijos, 
Triesto ir kitu Italijos mie
stų, bijodami talkininkų 
oro bombų.

London. — 28,000 Pales
tinos žydų kariauja talki
ninkų armijose.

Henry Shapiro, plačiai ap-: riausias teismas .padarė a- 
žvelgęs sovietinį mūšių peliacijos byloje, kur buvo 
frontą, patyrė, jog visi rau- nurodinėjama, jog persky- 
donarmiečiai yra giliai įsi- ros Renoje buvo gautos ne 
tikinę, kad jie galutinai su- iš tikrųjų ten apsigyvenus, 
muš vokiečius. bet tiksliai ten nuvažiavus

------ įr keletą mėnesių pabuvus, 
Japonų orlaivių grupė vėl kad persiskirt pagal leng- 

bombardavo Indijos didmie- vus tenaitinius divorsų įstų 
stį Kalkuttą.-------------------- j tymus.
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Gimtadienis Jam—Ne Gimtadienis
Iš Maskvos pranešama, kad gruodžio 

21 dieną, kurią Tarybų Sąjungos prem
jerui sukako 63 metai amžiaus, jubile- 
jatas dirbo taip sunkiai, kaip ir kiek
vieną dieną.

Turime nepamiršti, jog Stalinas šiuo 
metu eina net kelias pareigas, — dideles 
pareigas. Jis yra valstybės premjeras. Jis 
yra pirmininkas krašto apgynimo tary
bos. Jis, be to, yra visų ginkluotųjų jėgų 
komanduoto jas, — komanduoto j as ne tik 
iš vardo, bet faktinas komanduoto jas.

Šiandien jau nėra paslaptis, kad Sta
linas yra vienas tų strategų,—sakytum, 
vyriausias strategas, — kuris nutiesia 
planus ofensyvams prieš vokiečius. Kiek
vienas didesnis Raudonosios Armijos 
žygis yra pradedamas su Stalino žinia, 
su jo patarimais. Šiandien tas gal būt 
nėra visiems žinoma, bet gerai žinoma 
Tarybų Sąjungos kovotojams—koman- 
dieriams. Ne kartą ir ne du Stalinas yra 
apsilankęs frontuose. Tarybų Sąjungos 
liaudis ir kiekvienas kituos kraštuos gy
venąs asmuo, kuris norėjo sužinoti, su
pranta, jog Stalinas revoliucijos metais 
buvo Raudonosios Armijos smagenys. 
Juo labiau jis Šiuo metu savo genijališ- 
kumą naudoja SSSR ir visos laisvę my- 
linčiosios žmonijos priešui sumušti.

Todėl visai natūralu, kad savo gimta
dienį Stalinas praleido sunkiai dirbda
mas. Jis jaučia, jis mato,v.kaip “pasiauko
jusiai, kaip didvyriškai kiekvienas Ta
rybų respublikų pilietis atlieka savo pa
reigą, kaip pasiaukojusiai jis ar ji muša 
vokietį įsibriovėlį, kaip šventai Tarybų 
Sąjungos žmones tiki tam, ką Stalinas 
sako, ką jis mokina. Tas viskas ant pa
ties tautų vado, ant Stalino deda dides
nę atsakomybę dirbti jiems, Tarybų Są
jungos ir viso pasaulio darbo žmonėms, 
kad juo greičiau jie galėtų būti laisvi, 
gyventi taikoje ir kurtų naująją san
tvarką. _

Savo 63 metų sukakties proga Stali
nas gavo tūkstančius sveikinimų—svei
kinimų ne tik nuo Tarybų Sąjungos liau
dies, bet ir iš kitų kraštų — nuo valsty
bių pareigūnų, nuo darbininkų organi
zacijų, nuo pavienių veikėjų. Nesuklysi- 
me pasakę, jog gavęs tuos sveikinimus, 
Stalinas pamąstė: “Dėkui už sveikini
mus; bet kiekvienas aukokime kiekvie
ną unciją savo jėgos greitesniam priešo 
sumušimui, o tuomet visi džiaugsimės 
bendru džiaugsmu.”

gis yra vystomas nuo Voronežo ir Bogu- 
čaro linkui Lisičensko, Kamensko, Li- 
chaja ir Rostovo ant Dono. Raudonosios 
Armijos priešakyj stovi toj srity j paty
ręs majoras-generolas -Charaktionovas, 
kurio armija 1941 metais atėmė nuo na
cių Rostovą ir generolai Golikovas, Kuz
necovas ir L. J. Leliušenko, kuriu ar- 
mijos 1941 metais sumušė nacius ties 
Maskva.

Jeigu Raudonosios Armijos ofensyvas 
vystysis taip pasekmingai, kaip jis pra
sidėjo, jeigu jai pavyks paimti geležin
kelių mazgą Lichajoj ir prisiartinti prie 
Rostovo ant Dono, tai ne vien Hitlerio 
jėgos Stalingrado priemiestyj bus galuti
nai uždarytos, bet ir tos jėgos, kurios 
dabar ties Kotelnikovu mušasi, kad iš
laisvinti prie Stalingrado apsuptus na
cius ir visos fašistų armijos Priekauka- 
zijoj bus nukirstos ir sunaikintos.

Sovietų Sąjungos fronte mūšiai vysto
si milžinišku plotu, tarpe Dono, prie Sta
lingrado, linkui Lichaja ir Charkovo, 
Rževo ir Priekaukazijos frontuose. Ir 
nuo jų laimėjimo daug priklausys ne 
vien Europoj pavergtų šalių išlaisvini
mas, bet ir mūsų karo laimėjimas.

Gazolinas ir Pani- 
kieriai

Dienos Klausimais

Nauja Sovietų Pergale
i Visas kultūriškas pasaulis nusidžiau

gė, kada sekmadienį Sovietų Sąjungos 
Informacijų Biuras pranešė, kad Raudo
noji Armija, vadovystėj generolų Vatu- 
tino, Golikovo, Kuznecovo, Leliušenko ir 
Charitonovo sudaužė keturioliką nacių 
divizijų, jų tarpe vieną tankų diviziją ir 
suėmė 13,500 nacių, 89 tankus, 1,320 ka- 
nuoles; 800 mortirų; 1,969 kulkasvai- 
džius; 28,000 šautuvų; 420 prieš-tankinių 
kanuolių; 6,320 trokų; 300 motorinių 
dviračių; 3,600 arklių; 77 sandėlius amu
nicijos ir kitų reikmenų. Prie to, Rau
donoji Armija užmušė 28,000 fašistų ir 
sunaikino 64 lėktuvus, 88 tankus, 120 ka- 
nuoles; 500 trokus; 203 arklių vežimus 
ir daug kitokios karo medžiagos.

Raudonoji Armija vienoj vietoj, tarpe 
Novaja-Kalitva ir Monastarina — 60 
mylių fronte nuvijo priešus 30 mylių at
gal ir užėmė Novaja-Kalitva, Tali, Kon- 
temirovka, Bogučar ir Radčenskaja 
miestus. Kitoj vietoj, tarpe Monastirči- 
na ir Bokovskaja per 13-ką mylių pločio 
nuvijo priešus nuo 30 iki 38 mylių atgal 
užimant visą eilę miestų ir sodžių.

Bendrai, šis Raudonosios Armijos žy

Blaškosi Michailovičiaus
Teisinto jai

Generolas Draža Michailovičius vaidi
na Jugoslavijos “Kerenskį”. Jis buržua
zijos “žvaigždė”, jis darbo žmonių prie
šas ir, kaip Kerenskis, užsiima intrigo
mis su liaudies priešais. Rusijos Keren
skis, matydamas galą, suokalbiavo su 
kontr-revoliucija — generolu Kornilovu, 
planavo kaizerininkams-vokiečiams ati
daryti frontą, kad jie pasmaugtų Petro
grado proletariatą. Taip elgiasi ir ge
nerolas Michailovičius, kuris išvien su 
Mussolinio fašistais puola didvyriškus 
Jugoslavijos ir Kroatijos partizanus, ku
ris išvien su Mussolinio razbaininkais 
žudė Juodkalnijos partizanus ir komu
nistus. Šis kelias veda jį ten, kur ir 
Kerenskis nuėjo.

Susidariusi Jugoslavijos valdžia užsie- 
nyj, kurios ministerial ir diplomatai šil
tai gyvena Londone ir kitur; jie bijo pa
rako pauostyti, jie net Karinę Tarybą 
yra sudarę, bet ne tam, kad mušti Hit
lerį ir Mussolinio razbaininkus, 'bet 
tam, kad Londone “karą vesti”, besivo- 
liojant minkštose kėdėse ir leisti pareiš
kimus garbinimui generolo Dražos Mi- 
chailovičiaus, kurį Jugoslavijos partiza
nai taip neapkenčia.

Šiomis dienomis ta Jugoslavijos užsie
ny j valdžia ir jos ministerial atsidūrė 
juokingoj padėtyj. Sekmadienį, 13 d. 
gruodžio, Anglijos karo ministerija pa
skelbė sveikinimą generolui Michailovi- 
čiui. Bet jau pirmadienį Anglijos karo 
ministerija pareiškė, kad ji jokio pa
sveikinimo viešai nedarė, kad ji davė to
kį pareiškimą Jugoslavijos valdžiai, jai 
prašant.

Antradienį Jugoslavijos Karo Taryba, 
Londone, išleido pareiškimą, kad Angli
jos karo ministerijos tas sveikinimas 
parodo, kokis “puikus” vyras yra tas ge
nerolas Draža Michailovič. Bet jau ket
virtadienį Jugoslavijos valdžia atšaukė 
Karo Tarybos pareiškimą ir pranešė, 
kad ir pačioj Jugoslavijos valdžioj bus 
padarytos permainos.

. Tuo pačiu kartu, kada tokia mali-ma- 
lienė eina dėl generolo Dražos Michailo- 
vičiaus, tai tūli Jugoslavijos valdžios na
riai hitleriškai niekina Jugoslavijos par
tizanus, tuos nenuilstančius kovotojus! 
Tai dalykas, kuris nėra normalus!

Daugiau Areštavo Mūsų Priešų
Federalis. Investigacijos Biuras New 

Yorko mieste vėl suėmė 35 mūsų prie
šus. Jie veik visi vokiečiai, 3 japonai ir 
viena moteris italė.

Suimtųjų tarpe vienas yra buvęs lei
tenantas kaizerio laivyne, paskui šnipa- 
vęs nacių naudai Šveicarijoj, Ispanijoj, 
Švedijoj, Finliandijoj ir dabar Ameri
koj.

Nuo to laiko, kai Amerika įstojo" į 
karą, jau suimta 1,460 vokiečių, kaipo 
šnipų arba įtariamų, 376 japonai, 402 
italai ir po mažiau vengrų, rumunų ir 
kitų Hitlerio talkininkų.

Mūsų priešai ilgai rengėsi 
karui, jie pavergė didelę 
pasaulio dalį ir yra galingi. 
Jų nugalėjimui reikės Jung
tinėms Tautoms įtempti vi
sas savo jėgas ir kiekvieno 
piliečio pagelba bus reika
linga. Kol kas sunkiausią 
karę naštą neša Sovietų Są
jungos žmonės. Laikui bė
gant ir Amerikos žmonės 
turėsime daugiau aktyviai 
dalyvauti kovos lauke, dau
giau pagaminti ginklų, a- 
municijos, karo reikmenų, 
daugiau pirkti bonusų ir 
apsieiti su mažiau reikme
nų civilių gyvenime. Mūsų 
prezidentas Rooseveltas tą 
jau daug kartų nurodė.

Pereitos savaitės pabaigoj 
laikinai buvo sulaikytas ga
zolino pardavimas 17 ry
tų valstijų. Kaip tik žinia 
pasklydo, tai New Yorke ir 
kitur automobilistai, ypa
tingai, kurie turi visokių 
knygelių — A, B ir C ku-i 
ponų—apgulė gazolino sto
tis. Kreditas gazolino stočių 
pardavėjam, kad jie milži
niškoj didžiumoj atsisakė 
“kupčių” reikalavimus iš
pildyti.

Tas paskelbimas parodė, 
kad dar Amerikos žmonės 
vis rimtai neima karo klau
simus. Vienų parodė silp
nybę, kad jie nesiinteresa- 
vo, kas atsitiks su Ameri
kos tankais, lėktuvais, sunk
vežimiais Afrikoj kovos 
laukuose, o rūpinosi prisi
pirk! gazolino, prisitaupint, 
kad jie galėtų važiuoti į. 
bolės žaislavietę, į golfo 
kliubo lauką; kad jie nesi- 
interesavo, kas atsitiks su 
Amerikos talkininkių jėgo
mis, reikalaujančiomis ga
zolino.

Radio ir komercinė spau
da pirmon vieton pastatė 
“gazolino krizį,” apie tai 
kalbėjo, apie tai rašė. Ir 
kas pastebima,"kad kiekvie
nas aiškino savaip. Tūli ra
dio komentatoriai ir tūla 
spauda, vietoj aiškinti daly
kus, tai tik paniką skleidė, 
nieku paremtas išvadas da
rė. Tokia taktika nepadeda 
karo laimėjimui. Sovietų 
Sąjungoj, jeigu tokia pani
ka būtų buvus Leningrado, 
Maskvos, Voronežo, Stalin
grado ir kituose frontuose, 
tai priešas jau seniai būtų 
laimėjęs.

Hearsto “Journal Ameri
can” šaukė: “Pleasure Cars 
Face War Ban” — didžiau
siu antgalviu. “New York 
World-Telegram” irgi šau
kė: “All Pleasure Driving 
May End.” Ką jie vadina

“pleasure”, tai tuos pilie
čius, kurių yra daugiausiai, 
kurie turi pasiėmę “A” kvo
tos knygeles, tai yra, kurie 
apseina su kuomažiausiai 
gazolino, dabar gaudami 
mažiau, kaip po 3 galion. į 
savaitę. Ar tai toki žmonės 
gali turėti “pleasure”? Aiš
ku, kad ne! Jie savo mažą 
kvotą sunaudoja reikalin
giausiam nuvažiavimui. Jų 
tarpe atrasime daug tokių, 
kurie galėjo reikalauti ir 
gauti “B” ir net “C” kor
tas, bet nereikalavo; jie su
pranta, kad gazolinas karo 
laimėjimui yra reikalinges
nis. Bet gi tų, kurie apkli
javo savo automobilius “A”, 
“B” ir “C” kortomis, kurie, 
šaukia, kad jų važiuotė yra 
būtina, daug atrasim tokių, 
kas jau buvo įrodyta dien
rašty “PM,” kad jie suva
žiuoja į bolės žaidimo vie
tą, į arklių reisus, į kitas 
žaislavietes. Aišku, kad 
daugelis jų neturėtų turėti 
didesnį kiekį gazolino, kaip 
“A” kvotos. Ir vyriausybė 
labai teisingai pasielgė pa
likdama “A” rūšies gazoli
no kiekį seną, o apkarpė 
privilegijuotų “B” ir “C” 
kvotas, kurie patys važiuoja 
į žaislavietes ir tą skaito 
“būtina” važiuotė, o ma
žiausio kiekio kvotos pilie
čius vadina tik “pasivažinė
toj ais.”

Šis gazolino klausimas 
parodo, kad Amerikos žmo
nės dar turi daug rimčiau 
žiūrėt į karo klausimą. Da
lis tų panikos skleidėjų gal 
tiksliai tą daro, kad paruošt 
Hitlerio “taikos ofensyvai” 
dirvą. Jau nuo seniai yra 
numatoma, kad kuo mažiau 
Hitleris matys progų karą 
išlaimėti, tuo daugiau jis 
šauks prieš “komunistus,” 
“bolševikus” ir siūlys Ang
lijai ir Amerikai taiką. O 
jo “taikos” sėkla geriau pri- 
gys, jeigu žmonėse bus pa
sėta karu įbauginimas, jo 
sunkenybių našta perdėta.

Reikia suprasti, kad šis 
karas mums užkartas, kad 
mes jį turime išlaimėt! vi
siškai sumušdami hitleriz- 
mą, fašizmą ir Japoniją, 
kad kitaip mes laisvi nebū
sime. Mes turime suprasti, 
kad vien gazolino, kavos, 
arbatos, cukraus, mėsos ir 
kitų dalykų stoką turime 
mokėti pergyventi ir per
gyventi reikmenis protin
gai ir pagal reikalą sunau
dojant, o ne vien sau pri
vilegijų jieškoti ir kitų kai
na tą krizį pergyventi.

Vai. Sūnus.

Sovietai Greitai Mokina 
Karius

Sovietų korespondentas 
A. N. Buchnovas rašo, kad 
Tarybų vyriausybė į 210 va
landų paruošia kovotojus 
frontui.-’ Bendrai, tai apie 
keturių savaičių lavinima
sis.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė gali tatai padaryti to
dėl, kad visi šalies piliečiai 
sulaukę 21-nų metų am
žiaus buvo šaukiami į ap
sigynimo tarnybą, o jau 
pirm to pei’ du metus jie 
pasiruošdavo civiliame gy
venime karinei tarnybai.

Bet tai ne viskas, prie to 
reikia pridėti ir tą, kad 
kiekvienas Sovietų Sąjun
gos pilietis žino, už ką ir 
prieš ką jis priverstas yra 
kariauti! Žino, kad jis gina 
ne vien savo ir savo šalies 
piliečių laisvę, malonų gy
venimą, bet ir kovoja už 
kitų šalių darbo žmonių iš
silaisvinimą iš po budelių 
fašistų jungo.

Dar daugiau, dažnai So
vietų Sąjungos kariai ant 
greitųjų paruošti buvo pri
versti stoti į frontą, kad 
pastojus kelią neprieteliui. 
Taip buvo Stalingrade, ka-

da vakar fabrike dirbę dar
bininkai ir darbininkės, o 
jau šiandien ėmėsi šautuvą 
į rankas ir stojo kovon už 
savo miestą, fabrikus, lau
kus, laisvę ir teises gyven
ti.

Svetimas Mums Protavimas
Vienas žmogus, kuris sa

ve labai išmintingu nešasi, 
reiškia mintį, kad būk mū
sų dienraštyj “perdaug ra
šoma apie Sovietus.” Maty
ti, kad jis mylėtų matyti, 
kad mūsų dienraštis dau
giau rašytų taradaikas apie 
nebūtus dalykus ir nieko 
neturinčius su pačių mūsų 
ir visos žmonijos gyveni
mu.

Tiesa, kad mūsų dienraš
tyj priseina daug vietos pa
švęsti Sovietų Sąjungos gy
venimui ir jos kovoms. Juk 
jau greitai pusantrų metų, 
kaip ji laiko virš 2,000 my
lių ilgio frontą, kur kas
dien tūkstančiais žūva jos 
kovotojai ir naikina hitleri
ninkus, jos ir mūsų priešus. 
Sovietų Sąjunga yra vy
riausia jėga Jungtinių Tau
tų tarpe ir neša sunkiausią 
naštą. Apie ją ne vien mes 
daug rašome, daug rašo ir 
anglų spauda. V. S. B.
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Thomas L. J. Corcoran, 
veikiantysis New Yorko valstijos Karo Tarybos sekre
torius. Iš profesijos jis yra advokatas, 35 Inetą am
žiaus. Jis šias pareigas eina,1 tačiau, be jokio atlyginimo*

PROSTATINĖ LIAUKA IR* 
AKMENYS

Gerb. daktare, aš esu 
“Laisvės” skaitytojas ir aš 
prašyčiau man duoti patark 
mą ar nurodyti kokių vais
tų, už ką būsiu dėkingas.

Aš esu vyras, 50 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio ir 
svorio, vedęs. Nevartoju jo
kių svaiginamų gėrimų. Vi
duriai dirba gerai. . •

Bet štai mano vargas. 
Man jau ir seniau strėnas 
vis skaudėjo, bet laukiau, 
kenčiau. Ant galo nuėjau 
pas gydytoją. Jis surado, 
kad man nesveika prostata 
ir kad aš triu ten akmenis. 
Iš pradžių šildydavo su el
ektra, o paskiau išpjovė su 
mašinomis. Tai buvo prieš 
keletą metų. O dabar ir vėl 
man skauda ir degina toj 
pačioj vietoj. Tai aš ir vėl 
nuėjau pas tą patį gydy
toją, kurs man operaciją 
darė. Tai jis su mašinomis 
vėl išžiūrėjo ir sako, kad 
ten kampuose vėl yra ma
žų. akmenų, ir jis negalįs 
nieko daryti, ba labai pras
toj vietoj. Tik jis galįs vi
durį padeginti ir sako, kad 
dėlto man gyduolių nėra. O 
pjauti žemiau pilvo—labai 
didelė operacija. Tai, ger
biamas daktare, kas man 
dabar daryti?

Atsakymas.
Iš Jūsų, Drauge, laiško 

išeina, būk tie akmenys at
sirado prostatinėj liaukoj. 
Tai abejotina.

Veikiausia Jums prosta- 
tinė liauka nėra sveika, bet 
kai dėl tų akmenų, tai jie 
gal susidarė šlapimo pūslėj 
kaip tai pusėtinai dažnai 
atsitinka.

Akmenų žmogui atsiran
da bent keliose vietose. Vie
nam gali atsirasti akme
nys tulžiapūslėj, kitam — 
šlapimo pūslėj, trečiam — ■ 
inkstų angoj arba šlapime • 
dūdelėj.

Bendrai imant, akmenys 
susideda iš šarminių drus-.Įduoda ir maisto pagalbos.

kų skysčiuose, kai nevarto
ji pakankamai vitaminų A 
ir D. šiedu vitaminai palai
ko tas šarmadruskes pra
skiestas ir neduoda joms 
sutirštėti ir sutenėti. Tų vi
taminų turi kiaušinio try
niai, kepenys, bet daugiau 
jų turi žuvų kepenų aliejus.

Jūsų atsitikime vis viena 
bus labai naudinga, jei Jūs 
pradėsite imti tų vitaminų 
ir imsite nemažomis dozo- 
mis nuolatos, per mėnesius 
ir metus.

Gaukite cod ar halibut li
ver oil ir imkite po gerą 
valgomą šaukštą per pusry
čius, pietus ir vakarienę, 
tai po 3 šaukštus kas die
na. Jei aliejus nemalonu im
ti, tai, jo vietoj, gaukite su
tirštintų vitaminų: Vita
mins A and D, capsules. Jų 
imtu te po trejetą kapsulių 
su maistu, tai po 9 kas die
na.

Jeigu kaip, tai nuo šitų 
vitaminų galėtų kartais at- 
siliuosuoti ir tie akmenukai 
ir išeiti su šlapimu. Nuo tų 
vitaminų geriau galės būti' 
ir pūslėj ir prostatoj, nes 
visur tada pasidaro sveikes
nės plėvės.

NUMATOMA PIENO VARTO
JIMO APRĖŽIMAS

Washington. — Žemdir
bystės departmento atsto
vas sakė, jog ateinančiais 
metais turės būti kiek apri
botas ir pieno vartojimas 
civiliams amerikiečiams.

Šiemet jie vidutiniai su
naudojo po 840 svarų pieno 
ir pieninių produktų per 
metus; o kitąmet turėsią 
būt aprėžtas pieno ir jo 
produktų vartojimas iki 
f95 ar 800 svarų per metus 
asmeniui. Tai todėl, kad 
daug pieninių valgių reikia 
carinėms Amerikos jėgoms 
■r talkininkų kraštams, ku- 
‘iem Jungtinės Valstijos
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Kiekvienas darbas, l<ožna» doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

\_________________ ______ _ __________________________________________________________________________>

Dabar eina dienraščio Laisvės vajus ga
vimui naujų skaitytojų. Jeigu norite, kad 
jūsų draugai būtų išlaisvinti nuo pronaciš- 
kos propagandos, kad padėtų pergalėt 
fašizmą, užraŠykit jiems Laisvę.

\---------------------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------- ... —

Tos Šalies Moterys Niekad Binghamton, N. Y. SAN FRANCISCO IR OAKLAND, CALIF., Į Iš Brooklyno Moterų Veiklos
Nepaliauja Mokintis

Žymus amerikietis, ku
ris neseniai sugrįžo iš mi
sijos Maskvon, buvo labai 
sudomintas Sovietų Sąjun
gos žmonių troškimu mo
kintis. Ko jis gal nesužino
jo, tai kad ir judžių akto
rės Rusijoj eina mokyklon. 
Faktinai jos negali tapti 
aktorėmis ar jie aktoriais, 
direktoriais ir tt. be ketu
rių metų pamatinio kurso 
Valstybiniame Judžių In
stitute.

Valen t i na K aravajeva
Vienu iš naujausių pro-

dūktų to planingo pasiruo
šimo judžių gamybai yra 
Valentina Karavajeva, 
žvaigždė judžio “Mashen- 
ka,” sėkmingai rodyto 
New Yorko Stanley Teatre, 
kuriam, kaip atrodo, lemta 
bus sėkmingai apkeliauti ir 
visas Jungtines Valstijas. 
Karavajevaite atėjo ton 
svarbion rolėn tiesiai iš
Mosfilm Studijų mokyklos, 
kuri duoda po-mokyklinį 
lavinimą baigusiems Vals
tybini Institutą, fc .v

Karavajeva pradėjo la
vintis judžių srities darbui 
būdama 16-kos metų, vado
vybėje Sergejaus Eisenstei- 
no, V. L Pudovkino, IIjos 
Traubergo, Lev Kulešovo ir 
Edvardo Tisse, kurie veikia 
Instituto fakultete. Kartu 
su trim šimtais kitų, ji stu
dijavo daugybę klausimų, 
kuriuos Sovietų filmų in
dustrija laiko artimai su
rištais su judžių produkci
ja. Ji mokinosi supratimo 
dailės, Rusijos istorijos, pa
saulio istorijos, svetimų 
kalbų, elementarės fotogra
fijos, dramos, literatūros 
ir, žinoma, vaidinimo tech
nikos. Ji ir jos draugai stu
dentai taipgi turėjo daryti 
praktikavimosi filmas.

Baigus mokslą institute, 
Karavajeva prašė ją pas
kirti Maskvos filmų Studi
jos mokyklon. Čia jos moki
nimas jau buvo labiau spe
cializuotas. Iš mokslą bai
gusių čia sudaroma nepri
klausomos produkcijos gru
pės. Tos grupės ne vien 
kad gauna kolektyvę prak
tiką veikalų rašyme, kame
ros darbe, dirigavime, sce
nų suplanavime ir studijos 
administracijoj, bet taip 
pat stato scenon dramas 
specialiame mažame teatre. 
Aktoriai turi progos diri
guoti, direktoriai — dirbti 
fotografuoto jais ir fotogra
fai randa galimybių prak
tiškiems patyrimams scenų 
suplanavime ir dirigavime.

Viena iš įspūdingiausių 
po-mokyklinio darbo ypaty
bių buvo perfilmavimas 
daugybės amerikoniškų, 
francūziškų, angliškų ir ki
tų ne rusiškų filmų. Kara- 

vajeva, ypatingai, kaip ir 
daugelis kitų rusių aktorių, 
įskaitant Zoją Fedorovą, 
mylinti amerikietę aktorę 
Bette Davis.

Tuo pat laiku protarpiais 
Karavajeva ir kiti jos kla
sės draugai dirbdavo pava
duotojais kitų aktorių re- 
guliarėse produkcijose. Per 
tą visą, atrodantį be galo, 
lavinimosi laikotarpį studi
jos direktoriai atydžiai se
ka mokslą baigusių studen
tų progresą. Pasekmėj to
kio atsargaus parinkimo 
direktorius Juri Raisman 
parinko Karavajeva “Ma- 
shenkos” rolei. Jo paskyri
mas rado platų užgyrimą 
po filmos pasirodymo. Apie 
ją plačiai ir gražiai atsilie
pė Maskvos spauda, kaipo 
apie žvaigždę aktorę.

Vienok amerikiečiams 
ypatingiausia bene atrodys 
tas, kad po tokio pasirody
mo ir pripažinimo žvaigžde 
Karavajeva vėl sugrįžo stu
dijos mokyklon dar dau
giau mokintis ir ištobulinti 
savo vaidinimą.

Atrodo, kad Sovietų Są
jungos moterys nenori per
traukti mokinimosi. Gal 
būt tas ir išaiškina, dėlko 
tarp jų randasi tiek daug 
užimančių aukštas vietas, 
tiek svarbių pareigų gabiai 
atliekančių moterų. Šian
dieną, norint spėti su gyve
nimu, o ypatingai norint
eiti gyvenimo priešakyj, tu
rint karą laimėti, reikia 
daug mokintis ir daug veik
ti, kad laimėti pergalę.

Kaip daug laimėtume ir 
mes, jeigu kiekvieną liuos- 
laikio valandą praleistume 
moksle ir darbe už greites
nę pergalę ir šviesesnį ry
tojų. M-te.

Rochester, N. Y.
Klaidos Atitaisymas

Aukojusių kareivių pasveiki
nimui skelbime, tūpusiame 
gruodžio 16-tos Laisvėje, įvy
ko nemaloni klaida, praleista 
dalis sąrašo. Nekartojant aną 
syk skelbtųjų, čionai randasi 
buvusieji praleistais ar netiks
liai paskelbtais. Aukojo:

Ch. J. Bonikatai $1, Miss 
į Rogys $1.

Po 50c: F. Gricius, E. Sho- 
pienė, J.Andrus, čereškienė,
(ne černauskienė), K. Ander- 

! son 40c.
Po 25c: Siganevičia, Ch. Ga- 

linaitis, Kaminskas, Miliaus
kas, Giadraitis, B. Lastauskas, 
Baltakienė. A. Duoba, S. Vai- 
vodienė, B. Duobienė, C. Si

maitis, G. Daukas, S. Kiaura- 
kis, Rimkus, M. Chesonis, A. 

. Baronienė, A. Švedienė, Vili- 
maitienė. A. Duobienė 15c, 

1 Rumbutis 15c. Smulkiui surink
ta 30c. Viso (su aną syk skelb
tų žmonių aukotais) . $26.05. 
Aukojusieji malonės atleisti už 
įvykusią paklaidą.

R. Barauskas aukavo 3 do
lerius pirkimui audeklų siūti 
drapanas Rusijai.

L. B.

Langų valymą daug paleng- 
' vina komercinis melsvas prepa
ratas (vanduo su amonija ir 
t.t.), gaunamas visur krautu
vėse. Bonkos užtenka desėt- 
kams langų. Nusausinti, nu
blizginti langams geriausia 
tarnauja laikraštinė ir abelnai 
popiera.

Iš Moterų Skyriaus Prieš- 
Metinio Susirinkimo

Gruodžio 4 įvykusiame su
sirinkime, Lietuvių Svetainėje, 
narių dalyvavo nemažai, nors 
galėjo būti ir daugiau. Komi
teto, komisijų ir literatūros 
agentės raportai išduoti ir pri
imti.

Mezgėjų Raportas
Draugė M. Kulbienė numez

gė 3 svederius su ilgom ranko
vėm, raudonarmiečiams, o apie 
kitas numezgusias jau buvo ra
šyta pirmiau. Dabar laukiame 
siūlų prisiunčiant, yra užsaky
ta už $20. Siūlų laukia nekan
triai mūsų draugės mezgėjos.

Literatūros agentė O. Gir- 
nienčv nedalyvavo susirinkime 
dėl darbo sąlygų, dirba nakti
mis. Agente J. K. Navalinskie- 
nė raportavo, kad yra pinigai 
pasiųsti už atnaujintas. Laisvės 
prenumeratas ir 2 skaitytojai 
gauti nauji. Ateinantį susirin
kimą, manome, priduos rapor
tą d. Girnienė.

Taipgi J. K. N. raportavo, 
kad yra aukų surinkta $47 su 
pasveikinimais Sovietų Sąjun
gos žmonėms nuo kai kurių 
binghamtonicčių. Motorų Sky
rius taria ačiū visiems auko
tojams. Virš minėtos aukos yra 
surinktos ant 2 blankų ir tre
čia pradėta rinkti. Iš Moterų 
Skyriaus iždo yra paaukota $3.

Moterų Skyrius kviečia vi
sus Laisvės skaitytojus atsi
naujinti prenumeratas, kurių 
yra išsibaigusios, ir naujų už
rašyti Kalėdų dovanoms savo 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems. Tai bus geriausia do
vana. Tie žmonės gaus moks
lo, apšvietos, žinojimo ir jie 
mūsų niekados nepamirš už 
tai. Vajus greit pasibaigs.

Komitetas ateinantiems me
tams perrinktas, vienbalsiai 
paliktos1 tos pačios draugės: 
Pirmininke A. Maldai.kienė, 
sekr. M. Kulbienė, iždininke O. 
Mikalojūnienė, korespondente 
J. K. Navalinskienė, literatū
ros agentėmis O. Girnienė ir 
J. K. Navalinskienė.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė.

Svarbu Taupyti Namu 
įrankiai

Kainų Administracija, ben
drai su Namų Ekonomikos ir 
žemdirbystės įstaigomis, išlei
do informacijų lakštus su pa
tarimais moterims, kaip taupy
ti prosą, skalbiamą 'mašiną ir 
kitus namų įrankius, kuriuos 
bus sunku atpildyti naujais.

Neregė Margareta Tynan, narė United Auto Workers 
(CIO), dirba Bendix Aviation Korporacijos fabrike 
(Brooklyne) svarbų darbą. Kadangi ji nemato, tai jo
sios pirštai yra toki jautrūs, taip ištobulinti, kad jie 
supranta, ar dalykas padarytas gerai, ar ne.

MEZGĖJŲ METINIS RAPORTAS
Lapkričio mėnesį, 1941 me

tais, suorganizuota Oakland ir 
San Francisco mezgėjos. Per 
tą trumpą laiką darbo pasek
mės yra džiuginančios.

Įplaukų turėjome per vilnų 
fondą $709.12.

Vilnų pirkom 214 svarų.
Sovietų medikalei pagalbai 

per mezgėjas aukauta $170.
Surinkta per V. Sutkienę ant 

blankų pasveikinimais Sovietų 
Sąjungos žmonėms nuo Ame
rikos žmonių $43 ir Russian 
War Relief spilkučių pardavė 
už $15. šios sumos neįskaity
ta. virš m i neto j sumoj.

Parengimų turėjom du pik
nikus ir vieną balių.

Kas menesi laikom susirinki
mą pas vieną iš mezgėjų, ten 
mezgėja surengia pietus ir ren
kamos aukos vilnoms. Pietus 
duoda veltui.

San Francisco rėmėjai A. 
Shultz, J. Koblin, ir “Senber
nis” surengė mezgėjom bankie- 
tą, ten sukelta gera* suma pini
gų vilnoms.

Mezgėjos numezgė per metus 
sekančiai:

K. Jankauskienė 152 poras 
kojinių.

V. Sutkienė 8 svederius, 8 
helmetus, 73 poras pirštinių, 
61 porą kojinių; viso 150 ka- 
valkų.

E. Slcgeriene 59 poras koji
nių.

K. Slcgeriene 11 svederių, 7 
poras kojinių, 2 šalikus ir 10 
svederių Raudonajam Kryžiui.

O. Zalogienė 31 porą koji
nių.

Timmermanienė 27 poras ko
jinių.

M. Paukštienė 16 porų koji
nių, ir pasiuvo 8 sukneles So
vietų vaikučiams.

B. Zalogiutė 11 helmetų, 2 
poras pirštinių, 5 svederius, 2 
poras kojinių.

M. Baranauskienė 9 poras 
kojinių, 2 svederius.

A. Aukštiene 14 porų koji- 
! nių.

Benes Sutkus 11 porų koji
niu. c

M. Rudienė 5 poras kojinių.
U. Burdienė 4 poras kojinių.
M. Lemingienė 4 poras ko

jinių.
K. Karosienė 2 poras koji

nių, 1 helmetą.
G. Karosiutė 2 poras kojinių.
K. Palšienė 1 porą kojinių.
K. šilkaitienė aukavo šaliką.
M. Prokšaitienė 2 poras ko

jinių.
E. Vilkaitė 1 porą kojinių.
K. Mugianienė aukavo šali

ką ir pridavė 6 poras kojinių

nuo restorantų darbininkų uni
jos.

Viso numegsta per metus 407 
poros kojinių, 18 porų pirkta 
gatavų kojinių, -75 poros pirš
tinių, 26 svederiai, 20 helme- 
tu, ir 3 šalikai.

Ne tik kad turime nenuils
tančių mezgėjų, bet ir gerų rė
mėjų, kaip A. Shultz, “Sen
bernis,” J. Kazlauskas, J. Kob
lin, F. Leming, J. Baker, J. K. 
Chaplikai, Semitai, Ečiai, M. 
Baltulioniutė, K. šilkaitienė, 
Tilda King, ir keletas kitų.

šie draugai pastaruoju laiku 
aukavo per V. Sutkienę: A. 
Shultz ir J. Kazlauskas, po 
$10, V. Sutkienė $5, O. Zalo
gienė, J. Baker po $2, J. Radęs 
$1.

Mezgėjos ir rėmėjai su pasi
ryžimu pasižadėjo tęsti šį pra
kilnų darbą iki hitlerizmas bus 
sutriuškintas.

M czgė j ų Kom i tetas:
V. Sutkienė, M. Rudienė, 
K. Mugianienė.

Worcester, Mass.
Baigiant 1942-rus ir Prade

dant 1943 Metus

LLD moterų 155 kuopos 
metinis susirinkimas gruodžio 
14-tą užbaigė 1942 metų dar
bus ir pradėjo planą 1943-čių 
metų veiklai. Ir kartu gražiai, 
širdingai apvainikavo savo vi
sų praėjusių metų veiklą. Ot, 
rodos, kad mūsų kuopos gra
žiem darbam taip ir reikėjo 
dar gražesnės užbaigos — ap
vainikavimo, kuris ir likos su
pintas šiame susirinkime.

Ir kam iš mūs, atvykusiem 
iš Lietuvos, neprisimena mūsų 
senos tėvynės darbymetės-ru- 
giapjūtės užbaiga. Sušilę, nu
sidirbę, nuvargę. Supynę vai
nikus iš spalvotų lauko žoly
nų, su orą pripildančia daina 
darbuotojai - darbuotojos at
žymi užbaigimą brandžios dar- 
bymetės ir drauge, tuo pačiu 
ūpu, pasiruošia naujiem, jų 
laukiantiem darbam.

Toks ūpas, toks pasiryžimas 
ir kilni dvasia viešpatavo mū
sų metiniame susirinkime, ku
ris buvo skaitlingesnis, negu 
paprastai, ir ėjo sklandžiai, 
greitai, nežiūrint, reikalų aps
tumo.
Ve Kaip Šis Susirinkimas Ap

vainikavo Praėjusiu Metu 
Veikla

Kadangi su gruodžio 14-ta 
diena baigėsi savaitė, kuri bu
vo paskirta pagerbimui Sovie
tų Sąjungos moterų kovotojų 
per Amerikos visuomenininkes 
moteris, sudariusias šiam rei
kalui komitetą, kurios garbės 
pirmininke yra mūsų šalies 
prezidento žmona Eleanor 
Roosevelt, mūsų kuopa, su
prasdama ir įkainuodama So
vietų šalies moterų, svarbią 
rolę savo ir pasaulio demokra- 
tijos-laisvės gynime, pagerbė 
moterim skirtą savaitę ir pa
aukavo jų medikalei pagalbai 
$50.

Trisdešimts penkis dol. pa
aukavo įsirašydamos į 25 me
tų sukaktimi sveikinimų blan
ką (Scroll) ir narės surinko 
$68 ant 25-kiąis metais svei
kinimo blankų, kas sudarė 
bendrai $153. Suaukavo $2 
ant Sovietų medikalės pa
galbos “Junior Group” blan- 
kos. Sunešė jau pakankamai 
šiltų drabužių sudarymui tre
čio siuntinio. Pasiuntė pasvei
kinimą su $5 draugui H. Jag
minui (vilniečiui) į tolimą 
Arizoną, kur jis šiuo tarpų 
gydosi. Nutarė • atmokėti d.

(Tąsa 5-tam pdslapyj)

Netikėtai šalčiui užėjus, Mo
terų Apšvietos Kliubo susirin
kimas 17 d. š. m., dalyvių skai- 
tliumi nebuvo taip didelis, kaip 
paprastai moterų susirinkimai 
esti. Kliubiečių skaitlius pas
kutiniam susirinkime padaugė
jo net aštuoniom naujom narė
mis. Į Kliubą įstojo: R. Kruo- 
pienė, Mary Stukas, Veronika 
Menkevich, Mary Yanches, 
Domicėlė Velička, Ona Nečiuns- 
kas, Anna Cibulskis, Uršulė Ar- 
čikauskas.

Kadangi kliubietės gan ener
gingai įvairiose srityse darbuo
jasi, tai tokis gražus būrys 
naujų narių bus joms didelė pa
spirtis darbe.

Komisija raportavo, jog ka
riškiams Kalėdų dovanoms li
kosi surinkta $140.88 ir visi 
pinigai skirtam tikslui išleista. 
Dovanų jau išsiųsta 84 siunti
niai. Nuo daugelio karių aplai- 
kyta gražūs padėkos laiškai. 
Laiškus nutarta talpinti dien
raštyje Laisvėje, kad visi ži
notų, kaip kariškiai giliai įver
tina gautas nuo Moterų Kliu
bo dovanas.

Komisija iš mezgėjų įvyku
sio socialio susirinkimo rapor
tavo, kad susirinkimas buvo iš 
visų atžvilgių sėkmingas ir da
lyvės, kurių buvo virš 70, vi
sos buvo pasitenkinusios. Ko
misija taipgi raportavo, kad 
susiorganizavo mezgėjų grupė 
Elizabeth, N. J., ir tenaitinės 
draugės kooperuos kartu su 
brooklynietėmis. Joms užsaky
ta vilnų, bet kol kas vilnų dar 
visos laukiame.

Ant pasveikinimo Sovietams 
blankų kliubietės surinko $115.

Nutarta suruošti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naudai 
pramogą, kuri turėtų įvykti 
pradžioje ateinančių metų. Į 
komisiją pramogos suruošimui | 
apsiėmė: J. Augutienė, O. Dep-; 
šiene, S. Kleizienė ir S. Sasna.!

Nutarta vėl organizuoti krau
jo davėjų grupę. Dabar nutar
ta eiti į kraujo priėmimo pa
talpą visai grupei kartu.

Draugė Lazauskienė, ilgą lai
ką buvusi Kliubo sekretore, 
sunkiai serga. Prašyta susirin
kimo dalyvių, kad ligonę tan
kiau lankytų.

Megstinių praeitą mėnesį 
pridavė sekamos mezgėjos: O. 
Čepulienė — 4 svederius su 
rankovėmis; R. Laukaitienė — 
2 su rankovėmis ir 1 be ran
kovių ; N. Lipskienė — 2 su 
rankovėmis. Po vieną svederį 
su rankovėmis: Mrs. Thos. 
Keegan, Mrs. C.-Rufe, Miss Al- 
bie Smaidjas, A. Kalvaitienė, 
A. Bečienė ir Mrs. Keras.

M. Kupčinskienė — 4 šali
kus, O. Cibulskienė — 2 šali
kus. Po vieną šaliką numezgė: 
Mrs. Rosenbaum, Kielienė, 
Bunkienė, PaŠkauskienė, F. Ka- 
zokienė, O. Kvietkienė.

K. Petlickienė — 4 poras ko
jinių. (Jinai jau numezgė 144 
poras). K. Rėklienė 4 poras 
ir S. Kleizienė — 2 poras.

Megstinių kiekis žymiai su
mažėjo, nes jau virš mėnuo lai
ko prabėgo belaukiant vilnų.

Sekamą megstinių siuntinį 
brooklynietės nusprendė pasiųs
ti Lietuvių Daliniams Raudono
joj Armijoje. Brooklynietės 
bandys susižinoti ir su kitose 
kolonijose mezgėjomis ir ku
rios sutiks lietuvių daliniams 
savo dirbinius siųsti, kad tai 
būt daroma kartu, nes sudary
tume didesnį kiekį.

Dėkoja už Kojines
Pasirodo, kad amerikiečių 

megstiniais džiaugiasi ne vien 
tik Sovietų kariškiai, jais pri
sidengia ir civiliai gyventojai. 
Ralph Parker, amerikietis ko
respondentas, nuvykęs į apva
lytą nuo fašistinio brudo kai
mą, kad pamačius, kaip gyven
tojai pradeda susitvarkyti, jam 

apleidžiant vietą, kaimo kalvis 
patraukęs kelinę sako: “Padė- 
kavok amerikiečiams už šias 
kojines.”

Sovietų valdžia, vydama hit
lerininkus iš miestų ir kaimų, 
kartu siunčia prilioduotus tre
kus maisto ir drabužių, nes 
kur fašistų gaujos pereina, ten 
nuo vietos gyventojų viskas iš
plėšta esti. Valdžia rūpinasi 
savo žmonėmis, kiek tik išgali. 
Mūs mezgėjos su savo dirbi
niais žymiai prisideda prie pa
lengvinimo tos sunkios padė
ties.

Aukos Vilnų Fondui
Elizabeth, N. J. mezgėjų 

grupė, per L. Sheralis $26.
A. Mureika, Brooklyn, N. Y., 

per S. Sasną $5.
Navikienė, Montello, Mass, 

per O. Čepulienę $1.
Per Kulikienę aukojo po $1: 

M. Litostanskienė, P. Wanke- 
vičia, M. Dzivenas, W. Mikulė- 
nas ir O. Velmusienė.

Kliubo susirinkime aukojo: 
Stotkienė, Kanopa ir D. Velič
kienė — po $1.

Vilnų pirkta: Elizabeth, N. 
J., mezgėjoms 15 sv. už $28.80. 
Great Neck, N. Y., 10 sv. 
$19.20. Brooklynietėms vėl 10 
sv. už $19.

Vilnų jau gauta ir mezgimas 
bus tęsiama toliau.

Kliubietė.

Sveikina su Šventėmis
Visam Laisvės štabui vėli

nu laim’.ngai sulaukt švenčių 
ir linksmai jas perleist ir lai
mingų Naujų Metų, kad ga
lėtumėm sulaukti karo pabai
gos. To vėlinu ir visiems 
Laisvės skaitytojams

M. JANONIENĖ.

Praktiška ir graži mieg- 
kambario suknelė- ir žaketu
kas lengvi padaryti, tik susiū
ta ištiso audimo gabalai. Visą 
pagražina sutrauktas ir ko
kardomis užbaigtas juosmuo, 
kaklo linija ir pūko apvadai
ant žaketo apačių ir rankovių. 
Formos gaunama nuo 12 iki 
40 dydžio.

Norint užsisakyt formą įdė
kit 15 centų pinigais ir 1c. 
štampą, pažymėkit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Pęess Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N. Y.
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Apsakymai Apie Vokiečių 
Okupantus

GUY DE MAUPASSANT Vertė A. Venclova

(Tąsa)
— Numeris pirmas, Pamela, skiriama 

komandirui.
Paskui, apkabinęs antrąją, Blondinę, 

ir ja pasižavinęs, jis storąją Amandą 
pasiūlė leitenantui Ottui; Jevą, pravar
džiuojamą Pomidoru, — jaunesniajam 
leitenantui Fricui, o visų mažiausią, žy
daitę Raselę, jaunutę briunetę su juodo
mis, tartum rašalo dėmės, akimis, su už
riesta nosyte, nepatvirtinančia taisyklės, 
kad visų žydų nosys kuprotos, — jau
niausiam karininkui, trapiam markizui 
Vilhelmui fon-Eirikui.

Tiesą sakant, visos moterys buvo gra
žios ir pilnos, iš veido viena nuo kitos 
maža tesiskyrė ir viena į kitą buvo pa
našios manieromis bei odos spalva dėl 
kasdieninio užsiėmimo meile ir dėl ben
dro gyvenimo viešuosiuose namuose.

Trys jauni vyrai savo moteris norėjo 
tuojau vestis į viršų, neva norėdami duo
ti joms nusiprausti ir apsišvarinti; ta
čiau, kapitonas išmintingai tam pasi
priešino, tvirtindamas, kad jos užtekti- 
niai čiuinos sėsti už stalo ir kad tie, ku
rie su jomis nueitų į viršų, gal būt, no
rės nusileidę pasikeisti damomis ir tuo 
būdu išardys kitas poras. Jo gyvenimiš
kas patyrimas nugalėjo. Apsiribojo dau
gybe pabučiavimų, laukimo pabučiavi
mų.

Staiga Rašelė vos neužduso, ligi aša
rų užsikosėdama ir pro šnirples išleisda
ma dūmus. Markizas, dėdamasis bučiuo
jąs, įleido jai į burną tabako dūmų sro
vę. Ji nesupyko, nepasakė nė žodžio, ta
čiau atidžiai pažiūrėjo į savo savininką, 
ir jos juodų akių gilumoje plyksterėjo 
pyktis.

• # S ’ i > ' 4 % < Į « ’ <

J Susėdo prie stalo. Pats komanduoto- 
jas, rodėsi, labai džiaugės; sau iš deši
nės jis pasodino Pamelą, iš kairės — 
Blondinę ir, išskleisdamas servietėlę, 
pareiškė:

netekdamas kvapo; ir staiga vieną tokių 
valandėlių jis įkando ją taip giliai, jog 
kraujo srovelė ėmė tekėti per merginos 
kaklą, bėgdama už gorseto.

Ji dar kartą pažvelgė karininkui tie
siog į akis ir, šluostydamasi kraują, ta
rė:

Seattle, Wash.

— Jums, kapitone, į galvą atėjo pui
ki mintis.

įeitenantai Ottas ir Fricas, kurie lai
kėsi be galo mandagiai, tartum greta jų 
būtų buvusios tikros damos, kiek varžė 
tuo savo kaimynes, tačiau baronas fon- 
Kelveingšteinas, jausdamasis esąs savo 
sferoje, džiūgavo, barstė dviprasmiškus 
sąmojus ii’ dėl savo raudonų plaukų ke
purės rodėsi apimtas liepsnos. Jis mei
liai kalbėjo savo reiniškai-francūziška 
kalba, ir jo smukliniai komplimentai, iš
spjauti pro dviejų išmuštų dantų tarpą, 
lėkė į merginas drauge su seilių šrapne
liais.

Tiesą sakant, merginos nieko nesupra
to, ir jų sąmonė, rodėsi, nubudo tiktai 
tada, kai baronas ėmė žagsėti nešvan
kius ir nepadorius žodžius, be to, dar su
darkytus jo netaisyklingos tarties. Tada 
visos jos drauge ėmė kvatoti kaip bepro
tės, užguldamos savo kaimynams ant 
pilvų, kartodamos barono posakius, ku
riuos jis tyčia ėmė darkyti, norėdamas 
jąs priversti nešvankiai kalbėti. Jos tas 
nešvankybes bėrė gausiai, apsvaigusios 
nuo pirmųjų butęlių vyųo, ir vėl, virtu
sios pačios savimi, ėmė į dešinę ir į kai
rę bučiuoti ūsus, gnaibė rankas, perve
riamai šaukė, gėrė iš visų stiklų, daina
vo franęūziškus kupletus ir vokiškų dai
nę nuotrupas, kurių jos išmoko, kasdien 
bęndraudamos su priešu.

Veikiai ir vyrai, apsvaigę nuo šių mo
tery kūno, tokio prieinamo, — pami
šo, ėmė staugti, daužyti indus tuo me
tu, kai kareiviai, stovėję užpakaly kiek
vienos kėdės, abejingai jiems patarnavo.

Tik vienas komanduojąs kiek saugiau 
ląjkėsi.

Madmuazelė Fifi Raselę pasisodino 
ant kelių ir užsiliepsnojęs, — nors ir li
ko šaltas, — čia pradėdavo beprotiškai 
bučiuoti juodas plaukų garbanas ties jos 
Viršugalvių,, įkvėpdamas, tarp drabužių 
ir odos/ švelnią jos kūno šilumą ir nuo jo 
sklindantį kvapą, čia, apimtas žvėriško 
įsiutimo, skatinamas reikalo griauti, 
įnirtęs gnaibė ją pro drabužius taip, jog 
ji turėjo rėkti, Taip pat dažnai, laiky
damas ją glėbyje ir spausdamas taip, 
tartum stengdamasis su ja susilieti, jis 
ilgą laiką įsisiurbdavo lupomis į šviežią 
žyddit^ burniukę ir bučiuodavo ją ligi

— Už tai atsimokama.
Jis nusijuokė žiauriu juoku.
— Aš užmokėsiu, — tarė jis.
Padavė desertą; pilstė šampaną. Ko

manduojąs pakilo ir tuo pačiu tonu, ku
riuo būtų paskelbęs tostą už imperato- 
rienės Augustės sveikatą, tarė:

— Už mūsų damas!
Ir prasidėjo tostai, iškilmingi kari- 

nink-palaikių ir girtuoklių tostai pakai
tomis su juokais, kurie dėl kalbos nemo
kėjimo atrodė dar šiurkštesni.

Karininkai kilo vienas paskui kitą, 
mėgindami žybtelėti sąmoju, stengda- 
mies būti įdomūs, o moterys, visiškai nu- 
sigėrusios, su klaidžiojančiais žvilgsniais, 
su nukarusiomis lūpomis, kas kartas pa- 
blaikusiai plojo delnais.

Kapitonas, stengdamasis orgijai su
teikti šventišką ir galantišką pobūdį, vėl 
pakėlė taurę ir sušuko:

— Už mūsų širdžių pergalę!
Tada leitenantas Ottas, panašus į 

Švarcvaldo mišką, atsistojo sujudęs, įsi
gėręs ir patriotizmo įkarštyje sušuko:

— Už mūsų Francijos pergalę!
Nors moterys ir buvo girtos, jos iš 

karto nutilo, o Rašelė drebėdama apsi
gręžė.

— Na, žinai, aš esu mačiusi francū- 
zų, prie kurių tu to nepasakytum!

Tačiau mažasis markizas, tebelaiky
damas ją ant kelių, ėmė kvatoti, įsi
linksminęs nuo vyno:

— Cha-cha-cha! Aš tokių nesu matęs. 
Mums tereikia pasirodyti, ir jie ima bėg
ti, kiek tik kojos neša!

Įsiutinta mergina atkakliai jam šūkte
rėjo: </

— Niekše, melagi! t
Akimirksnį jis atydžiai žiūrėjo į ją 

šviesiomis akimis, kaip žiūrėjo į paveiks
lus, kurių drobę badė revolverio šūviais, 
paskui susijuokė:

— Štai kaip! Na, pakalbėkime apie 
tai, gražuole! Bet argi mes būtume čia, 
jeigu jie būtų buvę narsesni?

Jis pagyvėjo:
— Mes jų ponai! Franci j a — mūsų!
Išsiverždama Rašelė nuslydo nuo jo 

kelių ir atsisėdo savo kėdėje. Jis atsisto
jo, ištiesė taurę ties stalo viduriu ir pa
kartojo :

— Mums priklauso visa Franci ja, vi
si francūzai, visi Francijos miškai, lau
kai ir namai!

Kiti, visiškai nusigėrę, staiga apimti 
karinio entuziazmo, galvijų entuziazmo, 
pakėlė savo taures, staugdami: “Tegy
vuoja Prūsija!” — ir ištuštino jas vie
nu atsikvėpimu.

Moterys, priverstos tylėti, išgąsdintos, 
neprotestavo. Tylėjo ir Rašelė, neturė
dama jėgų atsakyti.

Tada markizas žydaitei pastatė ant 
galvos vėl pripildytą taurę šampano.

— Mums, — sušuko jis, — priklauso 
ir visos Francijos moterys.

Rašelė pašoko taip greitai, jos taurė 
apvirto; tartum krikšto metu, ji gelto
nu vynu apliejo jos juodus plaukus ir, 
nukritusi ant grindų, sudužo. Jos lūpos 
drebėjo; ji iššaukiamai žiūrėjo į karinin
ką, kuris tebesijuokė, ir, uždusdama 
nuo pykčio, sušnibždėjo:

— Ne, tu juokauji, tas tai jau ne: 
Francijos moterys niekad nebus jūsų.

Jis atsisėdo, norėdamas kaip reikiant 
pasijuokti ir, pamėgdžiodamas paryzie- 
tišką tartį, pasakė:

— /Ji labai maloni, labai maloni; bet 
tuo atveju kodėl tu čia, mano mažyte?

Apstulbinta iš pradžių ji nutilo, nesu
prasdama jo žodžių ir ją apėmusio susi
jaudinimo, bet vos tiktai suprato, ką jis 
kalba, pasipiktinusi ir įnirtusi sviedė 
jam:

— Aš! Aš! Aš gi ne moteris, aš — 
kekšė, o tai kaip tik tas, ko prūsokams 
reikia.

{Bus daugiau)

Darbininkų Reikalavimas War 
Labor Boardui

Boeing kompanijos fabri- 
kuose dirba tūkstančiai darbi* 
ninku. Jie gamina pačius svar
biausius lėktuvus, pačius di
džiausius bombnęšius. Bet dar
bininkai nėra pakankamai ap
mokami. Jie jau seniai reika
lauja algų pakėlimo. Dalykas 
yra atsidūręs į War Labor 
Boardo rankas. Bet paaiškėjo, 
kad boardo nariai yra nusitarę 
pasiimti ant Kalėdų atostogų, 
vietoj apsvarstyti ir išrišti 
Boeingo darbininkų reikalavi
mus.

Todėl Boeingo organizuoti 
darbininkai pasiuntė War 
Labor Boardui tokią telegra
ma :

“Kaip lakūnai neturės kalė
dinių vakacijų ir kaip Boeingo 
darbininkai dirbs per šventes 
ir gamins lėktuvus, kuriais 
mūsų lakūnai muš priešą, taip 
męs reikalaujame, kad War 
Labor Boardas atidėtų savo 
vakacijas, idant išrišti vakari
nio pakraščio lėktuvų gamini
mo darbininkų problemą, kuri 
be galo yra svarbi karinei ga
mybai.

“Kadangi Paul Porter jau 
išdavė dalį raporto War Labor 
Boardui, mes nematome reika
lo toliau vilkinti iki sausio 8 
dienos. Dar kartą mes reika
laujame greitos veiklos.” i

Keturiolika valstijos seime
lio narių iš Kings pavieto pa
sirašė po telegrama preziden
tui Rooseveltui, kurioje jie 
pilnai palaiko Boeing darbi
ninkų reikalavimą algas pa-, 
kelti. Jie nurodo, kad darbi
ninkų algos yra per žemos. Jie 
ragina prezidentą panaudoti 
savo galią, kaipo vyriausias 
karinių jėgų komandierius, iš
rišimui lėktuvų gamybos dar
bininkų reikalavimo.

Darbininkus labai apsunki
na ir būtų stoka. Visam vaka
riniam pakraštyje susikimši
mas pasidarė nesvietiškas. 
Pragyvenimas pabrango ant 
36 nuošimčių. Tuo tarpu karo 
pramonės darbininkų algos ta
po užšaldytos.

Apskaitoma, kad į Seattle 
pribuvo nuo 100,000 iki 110,- 
000 naujų gyventojų per pas
kutiniu du metu. Pagal mies
to dydį, Seattle yra skaitomas 
32-ras miestas Amerikoje. Bet 
pagal karinę gamybą, imant 
nuo žmogaus, Seattle šiandien 
yra trečias miestas.

Pasiekimas darbo labai 
sunkus, transportacijos prie
monių neužtenka. Transporta
cijos priemonių yra parūpinta 
dėl 275,000 darbininkų, tuo 
tarpu kasdien darbą turi pa
siekti tomis priemonėmis 450,- 
000 darbininkų! Rep.

Clevelandiečiy 
Dėmesiui

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

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

kauskas, K. Kosulis, J. Petkū- 
nas, F. Mozurka, W. Wond- 
zill, K. Morkūnas, T. Seklecki, 
P. Baciavičia, H. Stankus, F. 
Mačiulis, F. Drake, A. Kat- 
kauskaitė, V. Katkauskas, A. 
Drake, V. Pačesa, A. Granic- 
,kas.

Viso suaukota $126.
širdingai ačiū visiems svei- 

kinusiems-aukavusiems.
Sveikinimų Rinkėjai.

Point St., Charles lietuvių sa
lėje, 01284 Charlevoix St.

Visi Montreal o ir apylinkės 
lietuviai, anti-fašistai ir Lie
tuvos liaudies draugai turėtų 
šiame susirinkime dalyvauti, 
kad atiduoti pagarbą žuvu- 
siems mūsų broliams mirtinoje 
kovoje, nuo fašistinio priešo 
kulkos už Lietuvos laisvę Ir 
prieš bendra mūsų priešą.

L. B. K.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Vajus

Džiugu pranešti visiems, kad 
šalia einančio Liaudies Balso 
vajaus, nė kiek neužmirštas ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
vajus. Mūsų kolonijoj vajus i 
.oficialiai prasidėjo dar tik sa-| 
vaite atgal, o jau gauta eilė 
naujų narių.

Drg. A. Merkevičius, LLD 
47 kuopos sekretorius, kuris 
tik per kelių mėnesių sekre- 
toriavimo laiką žymiai sustip
rino savo kuopą mokesčių 
klausime, ir šiame vajuje pats 
pirmas pradėjo darbuotis ir 
turi gražias vajaus pasekmes.

137 kp. ne tik nemano pasi
duoti 47 kp., bet pasiryžusi j 
užduot didelį “smūgį.” Šios, 
kuopos narys drg. F. Spaičys 
pareiškė, kad jis pasiryžęs ir 
tikisi gauti nemažiau kaip 10 
naujų narių. Jau jis turi ant 
rankų keletą gavęs.

Kuopos susirinkime eilė 
draugų,-gių pasižadėjo gauti 
naujų narių. Pasižadėjusieji 
savo žodžio laikysis, tai nerei
kia abejoti.

Šis vajus, kaip ir L. B. va
jus, yra labai svarbus. Mūsų 
pareiga suverbuoti kuodau-1 
giausiai narių į šią kultūros ir 
apšvietos organizaciją. Pasi- 
stengkime pasidarbuoti ir įvy
kinti gyvenimai! LLD KVK 
obalsį — gauti 1OO naujų na
rių visoj Kanadoj. P-rė.

Worcester, Mass.

Montreal, Canada
Keturių Sušaudytų ir Visų Žu
vusių už Laisvę Paminėjimas

šiais metais, gruodžio 27 d.,( 
sukanka lygiai 15-ka metų,, 
kaip Spietopos, - Vpldęmaro• 
klika, pyv^rtųsi .smurto kelių: 
demokratm^ Jjętųvo.s vyriau-■ 
sybę, savo purring žygių pą- 
teisinimui, sušaudė geria 
Lietuvos patryptus, nuošir-. 
džius įr daiigįaųsįaį pasiauį:a-j 
vusius dėl žmonijos gero ketu
ris Lietuvos liaudies vadus: 
k. Požeją,
Giedrį įr (Černių.

Ta prpga, kad atžymėti 
šias taip svarbias Ibrfcęč metą 
sukaktuves prasidėjusio Dietur 
voje fašistinio teroro ir pagert 
bimui tų didvyrių,' kurie Pirt 
mieji žuvo be jokios baimes 
už Lietuvos žmonių reikalus, 
taipgi pagerbti tuos lietuvius, 
kurie vėliau žuvo nuo Smeto
nų režimo ir kurie paskutiniu 
laiku žuvo ir žūsta nuo Hit
lerio ir lietuviškų Kvislingų 
rankos herojiškai kovodami už 
Lietuvos laisvę, LLD Pirmas 
Rajonas rengia paminėjimą - 
susirinkimą, sekmadienį, gruo
džio 27 dieną, 2 vai.’ po piety,

Worcesterieciai sveikina So
vietų Sąjungos žmones. Pasi
rašė sveikinimo lakšte (skro- 
le) sekami:

LLD Moterų kuopa $35. P. 
Jclskis $5. B. Bernotienė. $4.

Po $2: W. K. Sukackienė, 
P. Kazlas, J. Kairys, J. Skliu
tas, P- Shępįro.

Po $f : M. Navikienę, D. 
Lukįenė, M. Kižienė, L. Va
lančiauskas, F. Repšys, A. Bal
čiūnienė, M. šiupėnįenė, H. 
Jaąulienė, J. Skeltis, F. Skol- 
tieųė, R. Miza.ra, J. Palionis, 
A. Palionienė, Z. Dvareckas, 
Ą. Meškinis, J. Doresky, J. 
Jakaitis, A. DvaręcRienė, K. 
Kibirkštis, E. Kanapkienė, J. 
Norvaiša, Ą. Brazauskas, D. 
/elsjtįenė, P. Sadauskas, D. 
Vaį.tęlįs, J. žalimas; J. Rąulu- 
šaitįs, O. BuWaririene, E, če- 
ponjenė, B. Kųkąųskąg, M. 
Lukas, J. Daugėją, Ą. Rut
kauskas, J. Lukas, J. Bakšys, 
M. Narkienė, J. Pocius, J. 
Anioliauskaitė, M. Stankūnie
nė, M. žukienė, P. Butkiavi- 
čia, S. Olbruck, J. Olbruck, P. 
Shušąs, L. Ausiejįeriė, P. Gri- 
niavičienė, A. Balčiūniene, B. 
Valančiauskienė, J.z Karso- 
kas, K. Valentukiavičia, Biti
ninkas Končius, J. Kižas, P. 
Banionis, F. Balčiūnas, K. Juo
daitis, F. J. Repšys, A. Pil-

Tunisijoj vis nėra mūšių 
ant žemes tarp talkininkų 
ir fašistų; veikia tik orlai
viai iš abiejų pusių.

JUNGT. VALSTIJŲ ATSTO
VAS ŠIAURINEI AFRIKAI 
šiaur. Afrika. — Prezi

dentas Rooseveltas paskyrė 
Robertą D. Murphy regu
liariu Amerikos atstovu ci
viliais reikalais Šiaurinėje 
Francūzų Afrikoje.

Murphy pirmiau, kaipo 
asmeninis prezidento atsto
vas, daug pasidarbavo pri- 
ruošime amerikiečiams įsi
veržimo į Šiaurių Afriką. 
Jis veiks kaipo civilis ge
nerolo Eisenhowerio štabo 
narys.

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.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

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

• • • • • ® ■

English ■ Lithuanian 
Self - Instructor

I
Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu

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

PARAS® DR. J. J. KA6KIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • ••

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAB
800 puslapių, kaina $1.25.

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

• • • • • •

Bešuintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• •••<••

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KASK1AUCIU8

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos
Paveikslų Albumas

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

' . 56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y



Penktas Puslapis

2 kepures,

po
400

i
BORDEN’S HOMOGENIZED

i

Akiniai
už $7.50Sovietų Oficialiai Pranešimai

Worcester, Mass

at-

Kapi-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
KrautuvėLietuvių RakandųTelefonas: HUmboldt 2-7984

LAISVĖS" VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

i.

2.

3.

Nervų sustiprintojas

8.

689
661

627
543

4.
5.

Deksniene 2 poras pirš-
2 pr. rankaukų, 1 sve-

mes duosime jums 
yra nustatytas taip

948
860
831
732
712
771

534
532
484
456
432
427
392
324
315

192
184

48
48
24
24
24
24
24
24
24
24

6.
7.

svederiu.
svederius.
1 svederį.
1 svederį.

144 
13?
130
120

Smetona kiekviename gurkšnyje!

Maistingumas kiekviename gurkšnyje!

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*

4959
293
142
122
116

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

f s

1

j Naudokitės Gera Proga
» Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo f 
£ seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
£ ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame1 
s: už senas žemas kainas.

£ >

Vienetų Vitamino D kiekvienoj kvortoj! 

Greičiau suvirškinamas!

E. 
M. 
A. 
P. 
J. 
J. 
P.

I Lietuvių Kuro Kompanija
Uzį Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
W kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

'7fe CMcteris Mi/e
400 UNITS VITAMIN D IN EVERY QUART!

© Borden Co.

TreČiad., (gruodžio 23, 1S42*‘

Svarbus Atsišaukimas

2
Kasdieniniai Mano 

linkėjimai
vaikams...1

t

%

£
I

RAUDONOJI ARMIJA NUVIJO NACIUS 
DAR KELIOLIKA MYLIŲ ATGAL; AT

KARIAVO EILĘ SVARBIŲ PUNKTŲ

MASKVA, gruod. 22. — Vidunaktinis .Sovietų pra
nešimas sako: ,

Mūsų kariuomenė gruod. 21 d. Stalingrado srityje ir 
centraliniame fronte vedė ofensyvo mūšius tomis pa
čiomis kryptimis kaip ir pirma.

Plote palei vidutinę Dono upės tėkmę sovietinė ka
riuomenė sėkmingai išvystė savo ofensyvą ir dabar ve
jasi priešus, kurie betvarkėje traukiasi atgal; mūsų ka
riuomenė čia pažygiavo pirmyn dar 20 iki 25 kilometrų. 
Mūsų kovotojai užėmė kelias dideles apgyventas vie-, 
tas, taipgi pagrobė karinių reikmenų ir paėmė nelais
vėn tam tikrą skaičių priešų.

Stalingrado srityje gruod. 20 d. buvo sunaikinta 39 
priešų transportiniai orlaiviai.

Mūsų kovotojai iš dalinio “X” per dieną užmušė 1,- 
300 priešų kareivių ir oficierių, suėmė 540 kitų ir pa
grobė nuo priešų 11 tankų, 43 kanųoles, 170 trokų, 
penkis traktorius, apie 2,000 arklių, maisto sandėlį, 
artilerijos sandėlį ir daug kitų karinių reikmenų.

MASKVA, gruod. 21. — Sovietų Žinių Biuro prane
šimas:

Vidurinės Dono upės tėkmės srityje mūsų kariuome
nė paliuosavo nuo vokiečių dar kelias apgyventas vie
tas. Vienas Sovietų kovotojų dalinys užmušė 1,300 vo
kiečių ir pagrobė 19 kanuolių, 10 kulkasvaidžių, 56 
mortiras, 21-ną troką ir kelis maisto ir drabužių san
dėlius; suėmė daug priešų.

Kitame sektoriuje per žiaurias kautynes Sovietų 
kariuomenė šturmu užėmė vieną apgyventą vietą, nu
kaudama 380 hitlerininkų. Keli šimtai priešų tapo pa
imti nelaisvėn. Mūsų kovotojai pagrobė 15 kanuolių, 38 
kulkasvaidžius, 23 mortiras, 49 trokus ir didelį amuni
cijos sandėlį.

J. Blažionis ir R. čiulada,
Lowell, Mass.............................

?, Žirgulis, Rochester, N. Y. ... 
Geo Shimaitis, Montello, Mass 
V. J. Stankus, Easton, Pa......
J. Yaskevičiųs, Hudson, Mass. 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.
J. Bimba—J. Matačiūnas,

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

N. J.............................................
J. Burba, So. Boston, Mass........
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

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

304 
294 
294 
294 
284 
257 
249
248 
229 
211 
202

D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.
A. Vinckevičius, Stoughton .....
VI. Smitravičiene, Detroit, Mich.
J. Margaitis, Windsor, Conn......
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........
M. Urba, Easton, Pa..................
J. GavSnavičius, So. Boston......
A. Venskevičiene, Cambridge, 

Mass.... ........... ...v..................
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

Į Bostono Apylinkės Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų 
Apskričių Komitetus.

Draugai ir Draugės, Nariai Apskričių Komitetų, že
miau sužymėtų organizacijų: LDS., ALDLD. 7-to ap
skričio, Lietuvių Moterų Sąryšio, Meno Sąjungos, Pa
žam Lietuvių Tarybos ir Sovietų S. Medikalės Pagelbos 
darbuotojai, — mes, kolonijų atstovai, suvažiavę į 
svarbų pasitarimą gruodžio 19 d. š. m., kur dalyvavo 
ir draugas Abekas, nutarėm šaukti virš minėtų orga
nizacijų komitetus į labai svarbų suvažiavimą šį sek
madienį, gruodžio 27 dieną, 1 vai. popiet, Žinyčios sve
tainėje, 2 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Šiame suvažiavime bus pakeltas naujas, didelis ir la
bai svarbus klausimas, kurio galutinam nutarimui būti
nai reikalingas tokis platus visų komitetų narių daly
vavimas. Tad, draugai, be jokių abejonių, visi daly
vaukite.

Pirmesnės konferencijos raštininkas J. M. Karsonas, 
Pirmininkas J. Grybas.

Vokiečių Teroras prieš Bel
gus, Kroatus ir Kt.

London. — Belgijos vy
riausybė gavo žinią, kad 
vokiečiai sušaudė dar 15 
belgų už tai, kad jie su
sprogdino pumpas viename 
svarbiame metalo fabrike.

Jugoslavijos daly j Kroa
tijoj naciai nužudė aštuonis 
mokinius.

Berlyno radijas pranešė,

Rekordinis Pergalės 
Bonų Pirkimas

Washington. — Gruodžio 
mėnesį buvo skirta ameri
kiečiams išpirkti pergalės 
bonų už |9 bilionus dolerių 
iš viso, bet jau iki gTūodžio 
20 dienos jie išpirko tų bo
nų už 10 bilionų dolerių, 
viršydami visus rekordus, 
kaip sako Jungtinių Valsti-

kad vokiečiai sušaudė f ran- jU iždo sekretorius Mor-i _ ii „ m • ™ „ v ~cūzą Jeaną Perotą, sako, 
už šnipinėjimą anglų nau
dai.

genthau. Taigi vyriausybė 
skyrė dar biliono dolerių 
vertės pergalės bonų išpirk
ti iki naujų metų.

Cairo, gruod. 22. — Tal
kininku

fašistų 
Libijoj;

lėktuvai sunaikino 
buvusių ant žemės 
orlaivių ties Hun, 
kitus sužalojo.

šiaurinėje Tunisijoje ant 
žemės, teveikia tik žvalgai. 
Anglų ir amerikiečių orlai
viai atakuoja Tunisą ir ki
tus fašistų punktus.

Tunisijon per savaitę 
vyksta po 8,000 daugiau fa-

Anglai praneša, kad jų ir 
amerikiečių jėgos viešpa
tauja kaip vakariniame, 
taip rytiniame Viduržemio 
Jūros galuose.

Japonijos orlaiviai bom
bardavo Indijos didmiestį 
Kalkuttą.

V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
P. Krutulienė, Plymouth, Pa. . 
A Kupstas. E. St Louis. Ill.. 
A. Navikas, Haverhill Mass.
F. Kemežis, Torrington, Conn, iw, Hnrvmai
V. Smalstiene, Royal Oak, Mich. 120 j
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120 

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

Mass.........................................
M. Slekienė, Gardner, Mass.......
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............
J. Lesevičius, Montreal, Canada
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.
L. Prūseika, Chicago, Ill............
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
W. Karlonas, 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........
ML Bendinskas, Summerlee, W.Va.

Kelmelis, Torrington, Conn. 
Cibulskienč, Nanticoke, Pa. 
Klimas, Richmond Hill, N.Y. 
Sinušas, B’klyn, N. Y............
Jočionis, Detroit, Mich.........

Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
Kaulinis, Maspeth, N. Y........
Jurkonis, Springfield, Ill. ...
“LAISVĖS” DARBININKAI

D. M. Šolomskas, .................... -
Geo. Kuraitis ..................... ........
J. Bankus ...................................
P. Buknys ..................................
R. Mizara .... ...............................
P. šolomskas ...............................

“Laisvė*” Administracija.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
I Abeko prakalbų susidariusias 
išlaidas.

Mezgėjos Pridavė Mezginių 
Sekančiai

M. Stankūnienė 6 poras

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

rimai ..............................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena —

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

■ ■ l ........................................ 25
I Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose: W

.85

.60

104 
96 
96 
96 
84 
84 
78 
72 
64..... .. .............
60 širdies ir Vandeninės Uigos .......
įŽ Užsisenėjųsio kataro bei hay 
r? I fevęr .....i.....,...,....,,......................

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

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCEEPOET, N. Y.

pančiakų, 4 rankauku (wrist
lets).

B. Valančiauskienėi 3 svede
rius.

M. 
tinių, 
derį.

sim būdus šios kovos rėmimui 
moraliai ir materialiai.

Mes jau dabar jus visus pra
šome, kurie esate eilėse Jung
tinių Tautų kovos rėmėjų, pasi- 
žymėkit savo kalendoriuje 24- 

I tą sausio (Jan.), 1943 m., ir 
rengkitės būti mūsų kuopos 
Victory Bankiete. Lai jokios 
kliūtys nesulaikys jumis.

Narė.

A. Dvareckienė 1 svederį, 
poras pančiakų.

E. Trasikienė 
pr. rankaukų.

A. Sankienė 2
’M. Lukienė 2
O. Virbašienė
II. Gurskienė
Gauta aukų vilnų fondui 

$1 nuo E. Kanopkienės ir 
M i žaros.

Aplaikytas padėkos laiškas 
nuo Golden Rule fondo komi
teto už jiem priduotą auką.

Puikų raportą išdavė Rum
mage Sale komisija. Ačiū vi
som už gražų darbą, ir daug 
energijos linkiu jums, drauges, 
ateities darbams.

Kalbėta apie suteikimą dova
nų ŪSO, kuri perduoda jas 
mūsų šalies kariam. Palikta se
kančiam susirinkimui.

Svarbus Naujas Tarimas
Gerai užbaigus senus metus, 

dar geriau pasiryžom pradėti 
sekančius naujus metus. Pra
džiai veiklos nutarta surengti 
šaunų Victory Bankietų 24-tą 
sausio, 1943 m. Pelnas eis vil
nų fondui ir #belnai karo lai- | 
mėjimo reikalams. Karinis S 
maisto aprubežiavimas nekliu- « 
dys surengimui bankieto — iš | 
kalno visus užtikrinam. Juk ir | 
karo laimėjimui yra kliūčių, s 
bet Jungtinės Tautos, laisvės | 
kultūros, demokratijos gynė- | 
jos, kurių tarpe turim garbės | 
būti ir mes, laimes su visuoti- S 
na pergale. Todėl mes sura- į

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PLYMOUTH, PA.
Piymoutho Liet. Tautiškų

nių Bendr. metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 27 d., A. Strąvinskio 
salėje, 40 Ferry St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame ščrininkus ir lotininkus, 
kurių mokestys užvilktos pasimokė- 
ti. Ščrininkai būtinai turi dalyvau
ti, nes rinkisime valdybą 1943 me
tams. Todėl visi dalyvaukite, kvie
čiame prie vienybės ir dirbti nau
dingą darbą.—C. S. Kasparas, Sekr.

(300-302)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro, Amerikos Raud. 

Kryžiaus ir Sovietų Sąjungos Me- 
dikalei naudai yra rengiama vaka
riene ir' šokiai. Sekmadienį, gruo
džio 27 d., 155 Hungerford St., 3 
vai. dieną. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes lietuvius dalyvauti, nes 
šis parengimas yra skiriamas svar
biam tikslui. Praleisite linksmai 
laiką ir paremsite savo garbingas 
organizacijas. — Komisija.

(300-302)

Klaidos Atitaisymas
Moterų skyriuje gruodžio an

trą, LLD 155 kuopos kores
pondencijoj, kur pažymėta au
kos vilnų fondui, įvykusi klai
da. Sunešimas $9 yra teisin
gas. Bet P. Butkiavičia įdė
tas prie aukavusių po $1, o jis 
aukavo $2. Atsiprašau P. But- 
kiavičią už padarytą klaidą.

Narė.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta ady 
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, kuria 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

30 Dienų 
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums š| 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-;

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

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

pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėles; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletčlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėles turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletčlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletčlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletčlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėles geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletėles dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti,

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; ir 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų 
grūdų rugine, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate 
Malt, su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy^ 
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer StreeĮt Brooklyn, N. Y,

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

Telephone EVergroen 7-8451

g«®®®®®®®®®®®®®®®®
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Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110



NewWko^Ė^^Zimos Meno Sąjunga Šaukia 
Pasitarima

Teatrininkai Nuteisti 
Kalėti

Laisvės Skaitytojai 
Nori Žinoti

NEW YORKO AMALGAMEITU UNIJOS 
AKTYVIU NARIU PIETŪS

Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Mono Sąjungos 

Centro sekretorius V. Bovinas 
visiems

Gruodžio 19 d. A.C.W. of 
A. New Yorko Joint Board da
vė pietus Commodore viešbu
tyje visų lokalų pildančių ta
rybų nariams. Pokilyje prezi
dentas Sidney Hillmanas sakė 
kalbą apie dabartinę karo pa
dėtį. Užsikandus šiek tiek, 
Joint Board manadžeris Cata- 
lanotti atidarė programą, pa
reikšdamas, kad mūsų prezi
dentas S. Hillmanas, buvęs 
Washingtone per 2 metus prie 
produkcijos administracijos, 
ką nors pasakys.

Sidney Hillman, pradėda
mas savo kalbą, sako — aš iš
buvau Washingtone daugiau 
dviejų metų ir dirbau demo
kratijai. Kada pasijaučiau nu
silpęs sveikatoj, tai buvau li
goninėj keletą savaičių. Bet 
būnant Washingtone 1941 me
tais buvo kalbama, kad Angli
ja negalės ilgiau išsilaikyti ka
re prieš Hitlerį, kai 6 savaites, 
nes Hitleris rengėsi prie šio 
karo per 10 metų. Bet dabar 
Jungtinės Tautos savo produk- (]ygOse, turim remti savo šalį ir 

visas šalis, nusistačiusias prieš 
i fašizmą, pakol jis bus sumuš
tas.

Prisiminė ir apie unijas. Sa
ko — Amalgameitai prisidėjo 
prie organizavimo CIO unijos. 
Dabar yra klausimas suvieni-| 
jimo tų unijų, tai yra CIO ir; 
AFL. A maigam eitų unija dės 
visas pastangas, kad įvyktų 
vienybė tarpe tų. unijų ir kad 
po karo darbininkai bū1(j or
ganizuoti ir vieningi, mokėtų 
ir pajėgtų apginti savo reika
lus dėl kasdieninio gyvenimo.

Dalyvis.

Ir kad vėl kariuomenė ir ka
riški ginklai nebūtų žvangina
mi sudaužymui to, ką žmogus 
per keliasdešimt metų padarė.

Dabar, sakė kalbėtojas, yra 
trumpa gazolinos automobi
liams, nes ji reikalinga ka
rui. Bet gazoliną yra eikvoja
ma, automobiliais važiuoja. 
Bet turėtų gėdytis jais važinė
ti. Ir yra sarmata važinėti. 
Taipgi buvo ir dar yra sabo- 
tažninkų. Vieni liko nuteisti 
mirtin, kiti padėti į koncen
tracijos kempes.

Taipgi kiti bėdavoja, sakė 
Hillmanas, kad po naujų me
tų bus mažai mėsos. Bet jie 
nenori matyti, kas darosi Rusi
joj rytų fronte, kas darosi Af
rikoj ir Pacifiko vandenyse. 
Ten yra aukojamos gyvastys 
ir tai neaimanuoja.

Taigi, mes šiais metais pir
kom bonus ir dirbom įvairius 
darbus sumušimui fašizmo, tai 
ir kitais metais, kad ir gali 
prisieiti gyventi blogesnėse są-

Kliubui
Dėkoju jums už draugišku

mą ii’ noriu pranešti, kad jūs 
siuntinys buvo 
tas. Daugelis 
soms.

šiltai įvcrtin- 
ačiu jums vi-

Pvt. Adam Stupur.

Adomas civiliniame gyveni
me buvo veiklus lietuvių jau
nime — dainavo Aido Chore 
ir priklausė LDS jaunimo kuo
poje. Jo tėvai, seni demokra
tijos mylėtojai ir rėmėjai, jį 
išauklėjo tame judėjime.

cija net ir pralenkia Hitlerį.
Nežiūrint, kas ką dirba: 

kaipo kriaučiai ar jūs siuvate 
uniformas ar civilinius drabu
žius, bet visi prisidedam prie 
sumušimo fašizmo ir jis bus 
sumuštas. Bet kada bus taika, 
mes turim dirbti, kad po karui 
visiems darbininkams gyvenr- 
mas būtų geriau apsaugotas.

Motery Kareiviu
Patronatui

Širdingiausiai dėkavoju jum, 
dirbančiosios dėl karo laimėji
mo moterys, už kalėdinę do
vana.

Gavęs tą siuntinį parodžiau 
visiems mano barako gyvento
jams, pavaišinau su ta nuo jū
sų gauta dovana. Visi susiįdo- 
mavo, kad aš, jaunas J. V. 
gyventojas, gaunu nuo organi
zuotų moterų kalėdinę dova
na.

Kiek mokėdamas paaiški
nau, kad lietuvių daugelis mo
terų yra įsitraukusios į akty- 
vį užfrontės darbą.

Tie siuntiniai, kuriuos gavo
me mes, tarnaujanti Dėdės Sa

limo armijoje, daug ką parodo 
•mums kariams. Mes esame įsi
tikinę, kad draugai ir draugės 
taip pat dirba, kai ir mes, tik 
kitokiose sąlygose.

Mes pakol kas tik mok įna
mės vartoti ginklą, ant priešo 
užpulti taktikos ir kai įsakys 
mūsų vyriausybė pulti, tai mes 
visi pulsime ir sunaikinsime tą 
visos žmonijos priešą.

Kurie esate pasilikę dirbti

mums ginklus ir kitą mums 
reikalingą medžiagą, atliekate 
irgi didelį darbą. Bet taipgi 
yra labai svarbus darbas pa
laikyti kareivio moralą, kad 
jis galėtų žinoti, ką dirba jo 
pasilikę draugai.' Gaudamas 
laiškus, siuntinius, jis dalinasi 
su visais, apkalba iš kur gavęs 
ir tokiu būdu yra žinoma, kas 
yra dirbama karo laimėjimui.

Tai, brangios draugės, jūs 
atlikote garbingą darbą šio 
karo laimėjimui.

Dar sykį dėkoju ir 
dirbti pasekmingiausiai, 
jūsų darbas prasiplėštų 
sas lietuvių kolonijas.

V. P. Venta

suintere-

išleido pakvietimą
LMS 3-čio Apskričio komiteto 
nariams ir visiems 
suotiems menu dalyvauti pla
čiame menininkų posėdyje šio 
sekmadienio ryto 10:30 vai., 
gruodžio 27tą, Laisvės name, 
LDS raštinėje.

į posėdį taipgi kviečiami 
chorų, atstovai — Aido, Siety
no, Bangos, Pirmyn ir visų 
tų meno mylėtojų grupių 
stovai ir nariai.

at-

G operai ių Sesijų teisėjas 
Owen W. Bohan pereitą ket-| 
virtadienį nuteisė I. H. Herk, 
uždarytojo “Vynas, Moterys 
ir Daina” vaidinimo statytoją 
(produserį) šešis mėnesius ka
lėti. Jį gale,jo teisti iki trijų 
metų kalėjimo.

Teisėjas sako, kad jis skir-1 
damas bausmę atsižvelgė ir į. 
tai, kad Herk per laikus esąs' . 
buvęs surištas su tos rūšies 
perstatymais scenoje (“Vynas, 
Moterys ir Daina” buvo 5 mo
terų ir 7 biznierių džiūrės pri
pažintas esant nepadorios rū-

ADAM
Suteikit jam smagumą 
Adam Dovanų liudijimu! 
Jūsų dasiprotėjimas duo- 
da jam progų 
sau skrybėlę ift 
įvairių madų ir

$3«

pasirinkt 
daugelio 
spalvų

A5K f °

~ _ Krantuvės ir
Agentūros Visur

FOR ADAM ANO LONG’S HATS 
COMVINICMTLY LOCATCO F»OH COAST TO COAST 

Buy War Bonds and Stamps

linkiu 
kad 

po vi-

Norite Pasimaudyti?
Niekas Nedraudžia

Povilas Venta prieš išėjimą 
kariuomenėn dirbo Laisvės 
spaustuvėj ir dainavo Aido 
Chore, taipgi rėmė visą demo
kratini, karo laimėjimo judėji
mą. -

Kai kas iš mūs sėdėdami 
prie pečiaus pereitą sekmadie
nį manėm, būk šalta, bet tai 
buvo, veikiausia, “tik įsivaiz- 
dinimas.” Bent taip pamanytų 
apie mus 14 narių Iceberg At
letiško Kliubo, kurie, kaip pa
prastais sekmadieniais, išsi-

Teisėjas suspendavo baus-1 
mę kitiems dviem buvusio te
atro viršininkams, su grasini
mu, kad jeigu kuris iš jų bus 
sugrąžintas teisman tuo pačiu 
kaltinimu, taip lengvai nebe- 
praeis.

Margie Hart, 
“strip tease

Laisvės skaitytojai nori ži
noti apie viską, kas darosi 
tarp vietos lietuvių. Ir ypatin
gai kiekvienas nori žinoti apie 
išeinančius kariuomenėn ar 
parvykusius atlankyti saviš
kių. Daugelis norėtų nueiti pa-

: linkėti geros kloties, pamatyti, 
I pasveikinti, bet sužino jau 
per vėlai.

Laisvė mielai patarnauja 
visiems norintiems apie ką 
nors svarbaus informuoti vi
suomenę. Parašykite ant atvi
rutės faktus, pasirašykite ir 
sekamą dieną ar už poros die
nų žinią matysite dienraštyje 
Laisvėj.
centas, o žmonės už informa
ciją bus jums dėkingi.

Jums kainuos vienas

Nors gazolinos jau 
ųdama A, B ir C kortų

Rašęs.

Mirė Dr. Franz Boas, 
Žynius Mokslininkas Sandaras Svečiuojasi '

Brooklyne

Sveikos, Visos—
Gaila, kad neparašiau anks

čiau, bet aš buvau apleidęs 
Kempę Pickett, Va., tad ši yra 
mano pirma proga rašyti ir 
pranešti jums, kaip aš įvertinu 
jūsų atsiųstą paketą.

Esu tikras, kad visi vaikinai 
kariuomenėje jaučiasi taip dė-Į 
kingi, kaip kad aš už mūsų! 
dovanas, ir ypatingai džiaugia 
si, kad namie pasilikę žmonės 
jų neužmiršo. Linkiu visoms 
smagių Kalėdų.

Jūsų,
Pvt. Edward Shablauskas,

Meade, Md.Fort

parduo- 
savinin- 

kams, tačiau visi miesto ofi- 
vyridusia cialų automobiliai majoro La

aktorė to teatro, Guardijos įsakymu tebėra pa- 
praėjo nebausta, sakoma, dėl dėti garadžiuose. Pagal liau
to, kad tas įstatymas nepritai- jus patvarkymus B ir C kortų 

maudė Coney Islande ir palošė komas aktoriams, tik vaidini- savininkai tegauna tik po 3 
bolę vilkėdami tik maudymosi mo statytojams-savininkams.
kostiumais. --------------------------------- ------

Džiūrė išteisino Louis A. 
Vierbuchen, Hudson Tubes 
motormaną, kuriam vairuojant 
traukinį ištiko nelaimė balan
džio 26-tą.

I galionus per kuponą.

I Green Star Bar & Grill |
Lietuviškas Kabaretas ®

fe
&

•fe

dienraščio
sūnus Stasio »g f s

■■ ••• .................... - $ '

Le VANDA
FUNERAL PARLORS |

Incorporated :S.

Juozas Levandauskas |
Graborius—Undertaker $

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’* nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
■ dtfij Geriausias Alus Brooklyne 

----------------------------
Ed ward as yra 

Laisvės kaimynas, 
ir Florence Shablausku, gyve-! 
n ančių 65 Ten Eyck St.

Dr. Franz Boas, buvęs per 
43 metus Columbijos Univer
siteto anthropologijos profeso
riumi ir pasižymėjęs moksli
ninkas, daug studijavęs žmo
gaus kilmę ir jo įgimtas, pa
veldėtas ypatybes, mirė gruo
džio 21-mą, nuo širdies ata
kos, dalyvaudamas Men’s Fa
culty Kliubo sueigoje, N. Y. 
Mirė sulaukęs 83 metų.

Franz Boas buvo susidomė
jęs nacių “viršžmogiškumo” 
teorijomis ir jas moksliškai 
numaskavo, sumušė. Nepasi
tenkinęs vien mokslišku muši
mu fašizmo, jis pastaruoju de
šimtmečiu aktyviai rėmė prieš- 
fašistinį judėjimą, išstodamas 
kalbėtoju daugelyje svarbių 
konferencijų ir susirinkimų.

Jis buvo nariu daugelio 
mokslininkų organizacijų, yra 
parašęs daug moksliškų raštų. 
Apie jo gyvenimą ir darbus 
plačiau bus rašoma Mokslo ir 
Įvairumų puslapyje.

Visi miesto knygyno skyriai 
būsią uždarytais Kalėdų ir 
Naujų Metų dienomis, tik 
centralinis New Yorko knygy
nas bus atdaras.

UNION AVENUE |
BROOKLYN, N.Y. |

STagg 2-0783 |
NIGHT—HA veineyer 8-1158 |

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

m
TEL’ Tel. EV. 4-8698

.........................

I

PARDAVIMAI
Labai pigiai parsiduoda du mūri

niai namai, 16 šeimynų. Yra garu 
šildomi, maudynčs ir nauji įtaisy-; 
mai. Randasi Miesto Centre, prie
Broad ir Market gatvių. Visi apart- duota 
mentai pilnai išnuomuoti. 
įeigos per metus $6744.00 
namai parsiduoda, už $23,000. Pini
gais $6000, t

Devyniose Valstijose 
J:eško Mašinos Su 

Negyvu Kūdikiu

• žiemos atostogų proga sve
čiuojasi Brooklyne pas laisvie- 
čius P. ir N. Buknius Simo
nas Sandaras iš Marlboro, N. 
Y., Buknienės švogeris. Vasa
ros metu farmeriams iš namu į 
ištrūkti negalima, tad mieste $ 
reikalus atlikti ir pasisvečiuo- j f 
ti pas gimines randasi proga | 
tik žiemą.

Atsilankymo proga, svečias 
užsimokėjo dienraščio Laisvės 
prenumeratą už du metus $12, 
aukojo į Popieros Fondą $2 ir 
Sovietų medikalei pagalbai $2.

f
u

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

fa LIETUVIŠKAS fa j

TRAKTYRIUS |
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E^tra Dry Ahis 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynu ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. BrooklynStanley Teatre Rodys
• i 1 . IT | „

F. W. Shalins |
(Shalinskas) $

Funeral Home I
A- 

84-02 Jamaica Ave. | 
Opposite Forest Parkway fl: 

WOODHAVEN, N. Y. |

f
fI

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas |

66 COURT STREET |
Brooklyn, N. Y. , |

Tel. TRiangle 5-3622 a

168 GRAND STREET 4
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 |

s

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

f MATTHEW P. BALLAS
® (BIELIAUSKAS)

1 LAISNIUOTAS GRABORIUS
ĮJrt Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
w bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI [RENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 
3* DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI
0 660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA j

Graborius-Undertaker Ą 
f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1 

Išbalsamuoja ir laidoja ant $ 
visokių kapinių «

VELTUI ŠERMENINE S
(KOPLYČIA) ' |

Parsamdo automobilius ir ka- ;s 
rietas veselijom, krikštynom g 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. | 

BROOKLYN |
Telephone: EVergreen 8-9770

Išbuvus per kelias savaites 
Stanley Teatre “Mashenka,” 
sovietinė karo laikų meiliška 
filmą, ištraukiama iš eigos iki 
pasirodymo vėliau kuriame 
nors kitame teatre. Gruodžio 
24-tą pradedama rodyti nau
ja filmą “Tvirtuma Ant Vol
gos.” šis bus pirmas tos filmos 
pasirodymas Amerikoj. Filmą 
gaminta Lenfilm studijose.

“Tvirtuma Ant Volgos,” ga
minta brolių Vasiljevų, paskil- 
busių su “čepajevu,’.’ perstato 
1918 metų kampaniją, kurio
je armijos, vadovybėje Voro- 
šilovo, išsikovojo persikėlimą 
skersai Volgą susijungti su 
apgultu Juozo Stalino garnizo
nu ties Caricinu. Tai tas pats 
miestas, kuris vėliau buvo pa
vadintas Stalingradu atžymė- 
jimui Sovietų vado militariško 
atsiekimo išgelbstint miestą 
nuo vokiečių ir baltųjų armijų.

Staliną šiame judyje atvaiz
duoja Mikaila Gelovani, o Vo- 
rošilovą — N. L Bogoliubovas.

Tarpe sužeistų amerikiečių, 
apdovanotų Purple Heart po
žymiu, Londone, randasi 
brooklynietis seržantas W. V.
Sherwood, gyvenęs 9104 Third Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergroen 4-9508 
Avė.

Pirkite Kalėdą Dovanas Dabar
c

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

UP-TO-DATE
| BARBER SHOP |

K. Degutis, Savininkas -Vk 
"v Prielankus Patarnavimas 

$ 306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. Kt 

W BROOKLYN ffr-
Nil Gerai Patyrę Barherial trt

Suteikiam garbingas laidotuves Š 

į S150 J 
g? Koplyčias suteikiam nemoka- § 
:» mai visose ^dalyse miesto. n

Tel. Virginia 7-4499 1pa- 
iš

Devynioms valstijoms 
signalas jieškoti 

Queens, Frank Schweigertui 
priklausančios mašinos, su ku- 

V4VJV4C4 • «PX>O, VA-/V/. X- II! I" i , , . • . •
o likusi ant mortgage. ri» sustojęs pasiimti gąso 

Jeigu kas nori pasinaudot šia pro- Rhode Islande vairuotojas pa
rodęs bląnkiete suvyniotą ma
žo berniuko kūną ir vežęsis 
kelis gyvus berniukus.

Apibūdinimas vairuotojo iš
vaizdos ir amžiaus, sakoma, 
atatinka pačiam Schweigertui, 
kuris gruodžio 11-tą metęs 
Jamaica Buses, Inc., buso 
vairuotojo darbą, pereitą ket- 
v i r tadięnį atsisveikinęs su 
žmona, su vaikais ir dingęs.

Rendų
Abudu

ga, kreipkitės greitai pas: Smith, 
17 William St., Newark, N. J. Tele
fonas Mitchell 2-0620.

icĮKjfek

MATEUŠAS SIMONAVICIUS »
. Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

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 
6-6933.

Reikalinga merginų-moterų dirbti 
prie skirstymo naujų bovelninių 
skudunj. Nuolatinis darbas, per 
penkias dienas j savaitę. Kreipkitės 
pas: Gcrofsky, 19 Bond St., New 
York City, N. Y. (299-301)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. *4?
Atskiras kambarys yįš 
u ž ė j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vėlai.

Pirmadienį 130 miesto de
tektyvų. ir policistų pakelti į 
seržanto laipsnį.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VERI-THIN' RAMONA VERI-THIN* RAMUI.—

701 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

TeL ST&gg 2-2173
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