
KRISLAI
Nuoširdi Padėka Visiems. 
Su Melu Toli Nenueisi.
Ne Visur Mūsų Prakalbos

Esti Pasekmingos.
Kas Reikia Daryti?

Rašo R. MIZARA

Nuoširdžią padėką reiškiu j 
visiems draugams ir priete-1 
liams, prisiuntusiems sveikini
mus Žiemos Švenčių proga.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

AXTKTdeJhon‘eI 878Brooklyn, N. Y., Šeštadienis, Gruodžio-Dec. 26, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIVNo. 302 LAISVĖS

Kalėdos praėjo, bet didieji! 
darbai, svarbieji uždaviniai te-1 
bestovi prieš m tisu akis. Mes' 
juos dirbame ir dirbsime su di
desniu pasišventimu ir energi-1

“Tėvynė” rašo, būk “na
ciams prieš Jugoslavijos pa
triotus padeda komunistai. . .” 
Ką padeda? Matyt, “Tėvynės” 
redaktorius turėjo omeny.j pa
sakyti: “padeda kovoti.” Iš 
“Tėvynės,” kuri net po už
puolimo ant Perlu (Tosto 
džiaugėsi naciais, garbino Hit
lerį, idealizavo jo užpuolimą 
ant Lietuvos, visko galima ti
kėtis.

Jugoslavijos komunistai vei
kia išvien su 300,000 partiza
nų, kovojančių prieš Hitlerio 
ir Mussolinio karines jėgas. 
Jie kovoja ir prieš naciams 
parsidavusį berną D rąžą Mi- 
chailovičių. Tačiau p. Bajoras 
turi rašyti kitaip, negu yra! 
Jis negali atsisakyt nuo šmeiž
to ir melo!

Bet Maksimas Gorkis yra 
pasakęs: “Nors melas dar gy
vuoja, bet tobulėja tiktai tie-

Neseniai visoje eilėje mies
tų mūsiškių organizacijų kuo
pos buvo suruošusios prakal
bas. Ne visur tačiau tos pra
kalbos buvo pasekmingos. 
Faktinai, daugelyj vietų jos 
buvo mažos ir, aišku, savo 
tikslo nepasiekė.

Kai kur prakalbų rengėjai I 
kaltino “Laisvę,” kam joje ne
buvo užtenkamai prakalbos; 
garsintos. Kitur buvo jieškota 
kitokių dėl nepasisekimo prie
žasčių.

Tačiau man rodosi, pamati
nė nepasisekimo priežastis 
glūdi kur kitur.

Daugelyj miestų mūsų vei
kėjai prakalbas rengia per
daug senoviškai, be didelio 
rūpesnio, be apdairos, be uo
lesnio darbo. Ot, ruošia tik 
tam, kad yra mada, kad se
niau taip būdavo daryta!

Taip neturėtų, tačiau, būti. 
Nereikia rengti prakalbų be
tiksliai. Rengėjai privalo pir
miau patys suprasti, kas jų su
manytose prakalbose norima 
išaiškinti, ko norima pasiekti? 
Turint tąjį tikslą, tuomet pra
kalbos turėtų būti gerai garsi
namos, — keliomis savaitėmis 
prieš prakalbas plakatai turi 
būti platinami; laiškeliai siun
tinėjami tiems žmonėms, ku
rių adresai gaunami, per ra
diją skelbiamos ir vietos spau
doje (angliškoj spaudoj taip
gi) turi būti garsinamos, ži
nau, kad mažesniuose miestuo
se vietos spauda mielai sutiks 
tokį pranešimą įdėti.

Ir garsinti reikia kiek galint 
rūpestingiau. Geriau turėti 
kolonijoje per metus vienas 
prakalbas dideles, šimtu nuo
šimčių pasekmingas, negu jų 
daug, o bet kaip surengtas, 
mažytes.

Maskva. — Sovietų ka- 
> riuomenė, supliekus vokie
čių diviziją vidurinio Dono 
fronte, paėmė nelaisvėn 
tūkstantį vokiečių su jų ko- 

, mandieriais, tame skaičiuje 
i sučiupo ir vieną nacių divi- 
jzijos generolą, kaip praneš
ta iš Maskvos ketvirtadie
nį. Apart generolo, suimta 
ir 16 kitų aukštų Hitlerio

I karininkų.
Tą pačią dieną Raudono

ji Armija sustatė kanuoles 
bombarduot hitlerininkus 

; mieste Millerovo, geležinke- 
i lių mazge, 130 mylių i šiau
rius nuo didmiesčio Rbsto- 

ivo. Viename sektoriuje vo- 
1 kiečiai bėgdami paliko sto- 
i vvkloje 17 sveikų savo orlai- 
I viu. i *•

I

3 Amerikos Generolai 
Sužeisti ties Buna

Karo metu privalo būti pas 
mus didelė ekonomija visame 
kame. Karo metu, beje, priva
lo būti naudojamos naujos me- 
todos visuose mūsų veiksmuos.

Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas pranešė, 
jog mūšiuose prieš japonus 
Bunos srityje, šiauriniai ry
tiniame Naujosios Guinejos 
pajūryje, tano sužeisti šie 

1 trys Amerikos g enerolai 
I brigadieriai: Hanford Mc- 
j Nider, Albert W. Waldron 
i ir Cloovis E. Byers.

ziastr.ngos, keliančios patrijo- 
tizmo dvasią.

Ar mes tą galime padaryti?
Galime, tik reikia visiems 

išvien, kooperatyviai ir apdai
riai dirbti!

Galimas daiktas, jog kai 
kada “Laisvėje” neesti skel
biamos tos ar kitos prakalbos, 
— tai įvyksta grynai per ne
apsižiūrėjimą. Tačiau, mes 
manome, kad į mūsų prakal
bas turi būti sukviesta juo 
daugiau tų žmonių, kurie 
“Laisvės” dar neskaito.

Mūsų masiniai mitingai ka
ro metu, mūs-i prakalbos pri
valo būti didelės, gyvos, entu-
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KARTOTINI AMERIKOS 
LAKŪNŲ ŽYGIAI PRIEŠ

JAPONUS BURMOJE
Amerikos Oficialiai Pranešimai

NEW DELHI, Indija, gruod. 23.— Pranešimas Jung
tinių Valstijų oro jėgų Indijoj:

Du būriai didžiųjų Amerikos bombanešių dienos lai
ku gruod. 20 atakavo Rangooną (Burmoj).

Per dvi pirmutines atakas buvo smarkiai ir sėkmin
gai bombarduota svarbiausia japonų užfrontės orlai
vių stovykla Mingaladon’e. Daug didžiųjų bombų patai
kė tiesiog į lėktuvų aikštę ir jų pastoges.

Neužilgo po to dar stambesnis būrys didžiųjų ketur- 
motorinių Amerikos bombanešių atakavo geležinkelių 
kiemus ir labai svarbias Rangoono miesto prieplaukas. 
Buvo matyta, kaip didelis skaičius mūsų bombų tikrai 
nukrito į tas vietas, kur buvo taikomos. Buvo pastebė
ta gaisrai geležinkelių kiemuose ir prieplaukų įren
gimuose.

Pirmadieni vidutiniai Amerikos bombanešiai dienos 
laiku su tikrais nutaikymais bombardavo svarbių japo
nų geležinkelių kiemą centralinėje Burmoje. Daugeliu 
bombų buvo tiesiog pataikyta į geležinkelių bėgius ir 
vagonus bei garvežius.

Tokios atakos buvo pakartotos antradienį, taipgi 
dienos laiku.

Antradienį tuoj popiet didelis būrys stambiųjų mūsų 
bombanešių puolė Rangooną. Didelis skaičius sunkiųjų 
bombų buvo numesta į prieplaukų įrengimus ir sandė
lius.

Visi mūsų orlaiviai ir lakūnai saugiai sveiki sugrįžo 
iš tų žygių. Tik du japonų lėktuvai kovotojai antradie
nį arti Rangoono bandė pasipriešint. Abudu, turbūt, 
tapo sunaikinti.

Raudonarmiečiai Suėmė Neištrūks 330,009 Ap- 
Naciy Generolą ir 16 Ki- suptu Vokiečių, Sako

ty Aukšty Karininką Gen. Čistiakov

Finliandijos Valdovai 
Sveikino Japonus Už 
Ataką Prieš Ameriką

Stalingrado Frontas. — 
Generolas I. N. Čistiakovas, 
Raudonosios Armijos ko- 
mandierius šiaurvakarinia
me Stalingrado fronte, už- 
reiškė, jog 22 apsuptos ten 
vokiečių divizijos (330,000 
karių) jokiu būdu nepa
bėgs :

“Jie yra į sląstus suimti. 
Arčiausias mūsų tikslas yra 
juos sunaikinti. Mes turi
me geresnes pozicijas. Mes 
turime geresnius susisieki
mus, o priešai yra visomis 
pusėmis apsupti. Jiem jau 
sumažinta maisto. Priešai 
tikisi gaut pastiprinimų or
laiviais - transportais, bet 
musų lakūnai šaudo žemyn 

1 tuos transporto orlaivius, 
kaip kokius molinius balan-

! džius.”

Amerikiečiai Nuskandi
no 2 Japony Laivu

Australija. — Amerikos 
bombanešiai nuskandino 
dar vieną Japonijos naikin
tuvą arti Salamaua ir vieną 
transporto laivą, 5,000 to
nų, ties sala New Britain.

Ašies Viltys Vysta, 
Sako Prezidentas

Prezidentas Rooseveltas, 
per radiją siųsdamas kalė
dų linkėjimus visom Jungt. 
Tautoms, pareiškė, kad fa
šistų Ašis jau “mažiau te
turi vilties laimėti” karą.

Amerikos Lietuviam
*< r - - - -    - - - - - - - . - - _

Lietuvių Atstovų Susirinkimas 
Šaukia Visus Amerikos Lietuvius

Į Vienų Frontą prieš Hitlerį
MASKVA, (gruod. 12.—
Mes, dalyviai lietuvių tautos atstovų antrojo susi

rinkimo, įvykusio Maskvoj 1942 m. gruodžio 6 d., siun
čiame broliškus sveikinimus visiems lietuviams, gyve
nantiems Jungtinėse Valstijose, Kanadoj ir Pietų Ame
rikoj.

šioje didžių pavojų valandoje,—kada vokiečių fašis
tai sistematiškai naikina Lietuvos Tarybų Respublikos 
žmones, kada jie deportuoja mūsų tautos žiedus į pra- 
kaitinių darbų kiemus Vokietijoj ir į karo fronto 
ruožtą, kur lietuviai tūkstančiais žūva; kada naciai 
veja lietuvius valstiečius nuo savos žemės, siųsdami 
vokiečių atmatas kolonizuoti Lietuvai, — tai mes at
sišaukiame į visus Amerikos lietuvius, nepaisant jų 
pažiūrų skirtumo, sutelkti savo jėgas ir sudaryti bend
rą prieš-hitlerinį frontą kovai prieš vokiečius įsiveržė
lius ir Lietuvos išvadavimui iš vokiškos vergijos.

Mūsų tautos reikalai turi būti aukščiau visa ko sta
tomi !

Tegyvuoja lietuvių tauta, kovojanti dėlei išsilaisvini
mo!

Antrojo Lietuvių Tautos Atstovų Susirinkimo 
Prezidiumo vardu (pasirašo):

FELIKSAS BIELIAUSKAS, 
MEČYS GEDVILAS, 
SALOMĖJA NERIS, 
KAZYS PREIKŠAS, 
ANTANAS SNIEČKUS, 
GENER. LEIT. VINCAS VITKAUSKAS.

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ga
vo pranešimus apie tai, 
kaip Finliandijos (Suomi
jos) ministerial gruodžio 7 
d. š. m. sveikino japonus už 
tai, kad jie iš pasalų už
puolė Amerikos Perlų Uos
tą pernai tą dieną.

Tos sukakties proga bu
vo suruoštas pokilis Japoni
jos ambasadoje Helsinki j e, 
Finliandijos sostinėje. Finų 
ministeris pirmininkas Ju- 
ho Rangel ir kiti aukšti val
dininkai gėrė, pakeldami 
taures už Japonijos sveika
tą, ir žodžiais gyrė niekšiš
kąjį japonų žygį. Tame po
kily je, tarp kitų, dalyvavo 
ir Finliandijos užsienių rei
kalų ministeris R. J. Wit
ting ir Vokietijos, Italijos 
ir jų pakalikų atstovai.

Ant rytojaus japonai Hel
sinki je rodė judamuosius 
paveikslus savo užpuolimo 
ant Perlų Uosto, ir Finlian
dijos valdovai džiaugėsi 
tais judžiais. ų

Kartu yra primenama, 
kad Japonija andai sutei
kė aukštąjį savo Tekančios 
Saulės ordiną Finliandijos 
premjerui Rangeliui, o pra
eitą vasarą Finliandijos 
valdžia pagerbė japonų carą 
Hirohito, suteikdama jam 
aukščiausią Finliandijos or
diną.

Grįžta Amerikon jos at
stovas Arthur Schoenfield 
iŠ Finliandijos. Jis, supran
tama, raportuos ir apie mi-. 

nimą japonų-finų iškilmę 
dėlei viliūgiškos Japonijos 
atakos prieš Perlų Uostą.

Didėja Amerikiečių Jė
gos Vakarų Afrikoje
London. —Jungtinės Val

stijos nuolat vis daugiau at
siunčia savo orlaivių, lakū
nų ir kariuomenės į Daka
rą ir į kitus punktus Vaka
rinėje Francūzų Afrikoje.

Amerikos lėktuvai jau 
kuris laikas veikia iš sto
vyklų toje francūzų kolo
nijoje prieš vokiečius ir ita
lus Šiaurinėje Francūzų Af
rikoje.

Prancūzai specialistai pa
deda amerikiečiams gerinti 
prieplaukų įrengimus.

POPIEŽIUS “BEPU- 
SIšKAS”

Popiežius kalėdinėje sa
vo kalboje sakė, kad bažny
čia bepusiškai laikosi kai 
dėl kariaujančiųjų kraštų 
(demokratijų ir. fašizmo) 
politikos. ’

Amerikiečiai ir anglai at
ėmė vieną svarbią poziciją 
iš vokiečių arti Medjez-el- 
Bab, šiaurinėje Tunisijoje.

Anglų ir Amerikos orlai
viai vėl bombardavo Neapo
lį, Italijoj.

Anglijos bombanešiai ata
kavo vakarinę Vokietiją.

BUVĘS VICHY POLITIKAS, 
DARLAN GALOP PASVI

RĘS TALKININKŲ PUSĖN
Algiers. — Admirolas 

Jean Fr. Darlanas, talki
ninkų pripažintas aukštuo
ju komisionierium Francū
zų Šiaurinės ir Vakarinės 
Afrikos, buvo pašautas ket
virtadienį 3 vai. popiet sa
vo raštinės koridoriuje ir 
mirė bevežamas į ligoninę. 
Jį nužudė “nežinomos” tau
tos jaunuolis, apie 20 metų 
amžiaus. Dar nesą žinios, 
ar vokiečiai bei italai įkvė
pė šią žmogžudystę.

Šovikas suimtas ir kvo
čiamas.

Admirolas Darlanas, 61 
metų amžiaus, pirmiau bu
vo Vichy Francijos ministe
ris vice-pirmininkas, ko- 
mandierius visų buvusios 
nepriklausomos Francijos 
dalies karinių jėgų, dešinio
ji ranka maršalo Petaino, 
Vichy valdžios “galvos,” ir 
jo “įpėdinis.”

Pirm amerikiečių ir an
glų įsiveržimo į Francūzų 
Šiaurine Afriką Darlanas 
buvo ten nulėkęs “ginti 
Francūzų Imperiją.” Pas
kui vyriausias talkininkų 
komandierius ten, genero
las Eisenhower susitarė su 
juom ir Darlanas buvo pri
pažintas galva civilės val
džios Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje.
Praeitą ketvirtadienį Dar

Sovietai Veda Sėkmingą 
Ofensyvą ir Kaukaze

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 25. —- Specialis Sovietų pranešimas:
Mūsų kariuomenė vidurinės Dono upes tekinės plote 

pažygiavo pirmyn dar 20 iki 25 kilometrų (13 iki 16 
mylių). viso per astuonias mūsų ofensyvo dienos so
vietinė kariuomene nužygiavo pirmyn 135 iki 190 ki
lometrų (85 iki 120 mylių).

Mūsų kariuomenė užėmė kelis tuzinus apgyventų 
vietų, tarp jų ir šias dideles vietas: Michailovką-Alek- 
sandrovską, Kolodezi, Mankovo-Berezovską ri Selinva- 
novką ir apskričių centrus Skozyrskają ir Miliutinska- 
ją, taip pat geležinkelio stotis Čiakiną ir Šeptuchovką.

Gruodžio 24 d. buvo paimta nelaisvėn dar 5,600 prie
šų. Per visą šį ofensyvą nuo gruodžio 16 iki gruod. 24 
d. tapo suimta 42,200 priešų kareivių ir oficierių.

(Tuo pačiu laiku buvo užmušta 49.000 hitlerininkų, 
kaip rodo kiti pranešimai.)
Mūsų ofensyvas šiauriniame Kaukaze yra varomas 

pirmyn. Paskutinėmis dienomis mūsų kariuomenė, 
perėjus į ofensyvą srityje į pietų rytus nuo Nalčiko, 
pažygiavo pirmyn 18 iki 20 kilometrų (12 iki 14 mylių) 
ir užėmė šias stambias apgyventas vietas: Dzurikau, 
Kadgaron, Ardon, Alagir ir Nogkau.

MASKVA, gruod. 24. — Specialis Sovietų praneši
mas :

Mūsų kariuomene užėmė kelis tuzinus ap
gyventų vietų, o tarp jų ir šias dideles apgyventas vie
tas: Kabičenko, Baranikovka, Novoselovka, Olchovoj 
Rog, Bolšinsk, Sulinski ir apskričių centrus Vološina ir 
Pervomaisk.

Tuo pačiu laikotarpiu sovietinė kariuomenė pagrobė 
143-ris priešų tankus, 1,805 kanuoles, 2,849 kulkasvai- 
džius, 2,000 automatinių šautuvų, 48,399 šiaip karinius 
šautuvus, 7,414 trokų, 1,151-ną motorini dviratį ir 
5,800 arklių.

Tuo pačiu laiku mūsų kariuomenė sunaikino 85- 
kis priešų lėktuvus, 120 tankų, 235 kanuoles ir dau
giau kaip 900 vežimų su kariniais reikmenimis.

(Tąsa 5 puslapyje)

lanas atsišaukė į visus 
francūzus “tuojau susivie- 
nyt” karui prieš fašistų 
Ašį. Už keleto valandų po 
to atsišaukimo Darlanas ir 
tapo mirtinai pašautas — 
viena kulka į burną, kita į 
plaučius.

Kiek pirmiau Darlanas 
leido Amerikos ir Anglijos 
laivams, orlaiviams ir ka
riuomenei naudoti Dakaro 
uostą, Francūzų Vakarinėj 
Afrikoj, veiksmam prieš 
vokiečius ir italus. Darla
nas buvo prižadėjęs, kad it 
tenaitiniai francūzų karo 
laivai kovos išvien su talki
ninkais prieš Ašį. Darlano 
žinyboie francūzų kariuo
menė Tunisiioi jau veikė 
drauge su talkininkais.

Įžiūrima, kad Darlano 
vieton bus paskirtas gene
rolas Giraud vyriausiu ci
vilės valdžios galva Šiauri
nėje ir Vakarinėje Francū
zų Afrikoje.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PASMERKĖ ŽMOGŽUDĮ

Washington. —- Prezid. 
Rooseveltas karčiai pa
smerkė nušovusį Darlaną 
asmenį kaip “niekšišką, pir
mo laipsnio žmogžudį,” ku- 

' ris už tai turi būti “greitai 
: nubaustas.”
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taip, kaip tie elementai, kurie. Anglijoj 
ir Amerikoj kenkia atidarymui antro 
fronto prieš Hitlerį. Jie laukia, o jis jų 
laukia, ir visi nori, kad Hitleris karą 
laimėtų. <

Bet gyvenimas eina savo keliu. Jugo
slavijos partizanai veda didvyrišką ko
vą ir savo reikalus ima į savo rankas. 
Jie nelauks, kada Londone tūli Jugosla
vijos valdžios žmonės išsimiegos ir pa
norės būti valdonais. Jie nelauks, kada 
Balkanų “Kerenskiai” nustos koopera
vę su Hitleriu ir Mussoliniu. Jie kovos 
prieš visus savo šalies ir savo liaudies 
priešus tol, kol juos sunaikins ir sau 
pilną laisvę išlaimės.

, < -i <' K «

........................................ ■ 1...............................\ ■ ■ ■■■ ...................... ... ■ ■........ ■■ ........................

Fašistai Apsupti Stalingrado Fronte, — 
Rašo Amerikietis Korespondentas

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

Act of March 3, 1879.

Dėl Povilo 4. J otulio Straipsnio
Ketvirtadienio “Laisvėje” tilpo vais

tininko gerb. Povilo A. Jatulio straipsnis 
po antrašte: “Rinkim Medžiagą Ameri
kos Lietuvių Istorijai.” Be kitų dalykų, 
jis sugestuoja Amerikos lietuvių laik
raščių redakcijoms įvesti savo laikraš
čiuos specialinius tuo reikalu skyrius, 
kuriuose medžiaga galėtų pasireikšti. Be 
to, jis linki, kad 50-tasis ALDLD leidi
nys būtų Amerikos lietuvių istorija!

Tuo klausimu jau buvo dėl P. A. Ja
tulio straipsnio išsireikšta neseniai kris
luose. Šia proga norisi tarti dar vienas 
kitas žodis.

Pirmiausiai, dėl to, kad sekamas 
ALDLD leidinys būtų — “Amerikos lie
tuvių istorija.” Mes manome, tatai bū
tų perankstyvas dalykas, niekaip nebūtų 
galima knygą gerai paruošti, nes per- 
mažai laiko. Antra, šiuo metu, mūsų 
nuomone, Literatūros Draugijai reikėtų 
rūpintis išleidimu tokio leidinio, tokios 
knygos, kuri liečia dabartį, kuri liečia 
karo klausimus.

Kitas dalykas dėl įvedimo mūsų laik- 
rašciuosna specialių istorijos medžiagai 
rinkti skyrių. Plačių, didelių skyrių, pa
švęstų tokiems klausimams, kuriuos ke
lia g. Jatulis, įvesti, be abejo, nebūtų ga
lima. Nes laikraščiuose taip jau daug 
vietos užima rašiniai bėgamaisiais klau
simais, — karui laimėti pašvęstais klau
simais. Tačiau karts iš karto atsiras
tų, be abejo, vietos neilgiems rašiniams 
iš mūsų gyvenimo praeities. Bet toki ra
šiniai turi būti gerai paruošti; jie turi 
būti tikrai istoriniai, turį visuomeninės 
reikšmės.

Mūsų nuomone, geriausiai būtų, jei 
ALDLD Centro Komitetas paskirtų ko
misiją tuo rūpintis. Paskirtųjų uždavi
nys turėtų būti susirasti žmones, kurie 
turi laiko ir galimybių medžiagą rinkti, 
rašyti.

Jei ALDLD galėtų gerą istorinę kny
gą paruošti, sakysime, už dviejų ar tri
jų metų — būtų didelis ir gražus žygis!

Hitlerio Vanagai Išblaškyti
Visa Hitlerio ir jo generolų “blitzkry- 

gų” taktika susivedė prie sekamos veik
los: pirmiausiai puola nacių vanagai- 
lėktuvai (Luftwaffe); paskui uragaiiiš- 
ką ugnį atidaro artilerija, po to seka tan
kai ir tik paskui tankus mechanizuota 
pėstininkija. Hitlerio pėstininkai buvo 
išlepinti, nes jiems tik tas teko dabaigti 
naikinti, ką nesunaikino nacių vanagai, 
kanuolės ir tankai.

Taip buvo Lenkijoj, Norvegijoj, Ho- 
landijoj, Belgijoj, Francijoj ir Balka
nuose. Ten Hitleris vienu kartu galėjo 
sukoncentruoti visas savo jėgas. Ne taip 
dalykai dėjosi Sovietų Sąjungoj, kur 2,- 
000 mylių frontas paskaldė Hitlerio va
nagų, tankų jėgas, kur ne vien atskiri 
Raudonosios Armijos būriai, bet net at
skiri apsupti raudonarmiečiai mokėjo 
vesti kovą, kur išsivystė didvyriška par
tizanų kova, kur susmuko Hitlerio vy
riausia kazyrė — penktoji kolona.

Dabar Hitlerio pusei situacija pablo
gėjo. Jeigu 1939 metų gale jis turėjo 
apie 8,500 pirmos eilės lėktuvų ir pasi
gamino kas mėnesis apie 2,500 naujų 
ir savo vanagus galėjo į vieną frontą 
sutraukti, tai dabar yra kitaip.

Sovietų Sąjungoj Hitleris jau neteko 
apie 20,000 lėktuvų. Dabar jo lėktuvai 
išmėtyti 2,000 mylių ilgio Sovietų Sąjun
gos fronte, kita dalis ant 2,000 mylių il
gio — Norvegijos, Danijos, Vokietijos, 
Hollandijos, Belgijos ir Franci jos pa
kraščių. Ir trečia dalis Afrikoj ir pietų 
Europoj. Hitleris jau nebegali savo va
nagus, kurie tiek daug nukentėjo So
vietų Sąjungoj, sutraukti į vieną frontą. 
O jo lėktuvų gamyba taip pat sumažėjo 
iš priežasties Anglijos, Amerikos ir So
vietų Sąjungos bombardavimų.

Tuo gi kartu, Jungtinių Tautų lėktu
vų jėgos nuolatos auga. Jungtinės Vals
tijos kas mėnesį pasigamino apie 5,000 
lėktuvų, o sekamais metais pasigamins 
iki 10,000. Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
lėktuvų gamyba žymiai paaugo. Aišku, 
kad Jungtinės Tautos lėktuvų, tankų, 
kanuolių ir kitų ginklų srityį jau pralen
kė savo priešus. Dabar reikalingas tik 
bendras veikimas, aktyvus antras fron
tas prieš Hitlerį Europoj mūsų karo iš- 
laimėjimuL

Jugoslavijoj Yra 300,000 
Partizanų

Jugoslavijoj yra apie 300,000 kovin
gų partizanų, kurie veikia Serbijoj, Ma
kedonijoj, Kroatijoj, Slavonijoj ir Juod
kalnijoj. Šie kovingi partizanai ne vien 
jau pusę Jugoslavijos atkariavo nuo Hit
lerio ir Mussolinio, bet net daro užpuo
limus ant Italijos plotų.

Jugoslavijos įvairių slaviškų tautų 
partizanų vadai atlaikė konferenciją, su
organizavo Karinę Tarybą, ant vietų iš
rinko tarybas ir veda kovą už savo ša
lies išlaisvinimą. Jų kova priverčia Hit
lerį ir Mussolinį ten laikyti apie 30 di
vizijų, tai yra apie 450,000 ar 500,000 
armijos. Ši jugoslavų partizanų kova 
daug padeda Sovietų Sąjungai ir kitoms 
Jungtinių Tautų jėgoms.

Tuo pat kartu Jugoslavijoj yra gene
rolas Draža Michaįlovič, kuris nori 
viešpatauti ant žmonių sprando, kuris 
nori- serbų fašistinių elementų diktatūrą 
uždėti ant kitų slaviškų tautų. Jis jau 
nuo šių metų pavasario visai liovėsi ko
vojęs prieš Hitlerio ir Mussolinio gaujas, 
jis tik su fašistais išvien veda karą prieš 
kovingus partizanų pulkus.

Generolas Draža Michailovič teisina
si, būk jis “taupo jėgas,” kurių, būk jau 
turi 150,000, tam laikui, kada Anglija 
padarys puolimą ant Hitlerio Europoj, 
tai ir jis pradės veikti. Jis elgiasi lygiai

Japonija ir Sibiras
Mr. Philip Simms vis nesiliauja “va- 

ražyti” greitą Japonijos užpuolimą ant 
Sovietų Sibiro. Jis faktų neturi, bet tai 
jo troškimas. Bet kitaip jau į tą klau
simą pažvelgė New York “Times” savo 
redakciniame iš gruodžio 19 d., kuriame 
pabrėžė tą faktą, kad Japonija ir So
vietų Sąjunga laiko galingas jėgas ant 
Sibiro-Mandžūrijos sienos. Bet kartu at
žymi, kad Japonija jau du kartus turėjo 
neoficialį karą prieš Sovietus, 1938 me
tais prie Changkufėngo, ir 1939 metais 
prie Nomonhano ir žino, ką reiškia Rau
donoji Armija;

United Press korespon
dentas Mr. Henry Shapiro 
gruodžio 1|9 dj rašo iš Sta
lingrado fronto, kur jis 
randasi, sekamai:

“Stalingrado paliuosavi- 
mas nuo apgulos dabar yra 
tik laiko klausimas; Liku
čiai vokiečių 22-jų divizijų, 
savo laiku buvusios geriau
sios Hitlerio jėgos, dabar 
yra spąstuose, ant sniegu 
uždengtų laukų, tarpe Vol
gos ir Dono upių ir Rau
donoji Armija lėtai, bet 
nuolatos naikina jas dali
mis.

“Aš pažįstu rusų milita- 
rius vadus per šešis metus 
ir diskusuoju su jais karo 
klausimus jų kalboj. Bet 
dar niekados nuo Vokieti- 
jos-Sovietų karo pradžios 
aš neradau tokį didelį pasi
tikėjimą pas juos ir karei
vius, kaip dabar ant šių 
plačių, sniegu apdengtų 
laukų, kurie užima apie 10,- 
000 ketvirtainiškų mylių.

“Nėra abejonės nei pas 
vieną Raudonosios Armi
jos kovotoją, nuo generolo 
iki eilinio raudonarmiečio, 
kad Stalingrado apgula bus 
nuimta ir Raudonoji Armi
ja pergalingai maršuos pir
myn.

“Gene rolas-maj oras J. N. 
Christijankov, kctfnandie- 
rius 21-mos Raudonosios 
Armijos ir vienas iš žymių
jų Sovietų karo vadų yra 
pavyzdys tipiško aukšto 
moralo šios armijos. Jis 
man pareiškė', kad jeigu ne
įvyks kokių didelių pasikei
timų kare, tai Stalingrado 
paliuosavimas nuo apgulos 
tuojau bus atliktas ir dide
lė Raudonosios Armijos jė
ga, kuri gina ’Stalingradą 
bus panaudota kitur.

“Vyriausi faktai iš da
bartinio rusų ofensyvo gali 
būti pažymėti sekamai:

“(1) Priešams smūgis bu
vo užduotas visai nelauktai. 
Tą pripažino rumunų gene
rolas, su kuriuomi aš kal
bėjausi geležinkelio stotyje 
pirm jis buvo pasiųstas į 
Maskvą. Jis sakė: ‘Rusų 
ofensyvas visiškai mum bu
vo nelauktas ir nelauktos 
jėgos. Jis ištaškė visus pla 
nūs vokiečių-rumunų aukš
tosios komandos. Mes paty
rėme rusų pajėgas laike 
pereitos žiemos ofensyvo, 
bet mes nemanėme, kad 
Raudonoji Armija dabar 
gali tą atlikti su tokia jė
ga. Pasiruošimas ir prave- 
dimas ofensyvo tikrai kla
siškas.’

“(2) Raudonosios Armi
jos planas ofensyvui buvo 
išdirbtas vadovystėj Sovie
tų premjero Juozo Stalino. 
Didžiausias punktuališku- 
mas tam buvo reikalingas, 
nes vokiečių rankose buvo 
geresnės priemonės komu
nikacijos.

“(3) Jungtinių Tautų pa
ėmimas Šiaurinės Afrikos 
buvo didelis pakėlimas mo
ralo Raudonojoj Armijoj. 
Rusų oficieriai pareiškė, 
kad dabar jie įsitikinę, kad 
jau ne viena Sovietų armi
ja mušasi.

“(4) Stalingrado srityje 
žiema bloga, kaip ir kitur 
— bet tai nėra pamatinis 
faktorius ‘Ašies’ pralaimė
jimų. Sovietų bficieriai pa
reiškė, kad priežastis yra 
tame, kad jie gudresni ir 
rusai geriau kovoja, negu 
priešas.

“Aš, siekdamas pilniau
sių žinių, apie šias didžiau
sias žmonijos kautynes —- 
apie ‘Raudonąjį Verduną,’ 
turiu pareikšti, kad naudo
juosi pilniausią laisve ir ne
turiu jokio suvaržymo, kas 
tik yra galima karo sąlygo
se. Man yra leišta laisvai 
vykti į kovos lauką, kalbė
tis su Raudonosios Armijos 
komandieriais ir kovoto
jais, apklausinėti priešo be
laisvius ir studijuoti kovos 
nužymėjimo žemlapius.

“Aš tėmijau mūšius iš 
pirmaeilių linijų apie 35- 
kios mylios į vakarus nuo 
Stalingrado. Su manimi bu
vo ir Raudonosios Armijos 
oficierius, bet jis nedarė jo
kių kliūčių mano žingeidu
mui ir smalsumui.

“Tokia padėtis yra Sta
lingrado fronte.1 Dabarti
nių laiku Raudonoji Armi
ja prieš save turi du: užda
vinius: (1) - Laikyti kietai 
apsupus likučius priešo bu
vusių 22 divizijų, suspaus
tų tarpe Volgos ir Dono 
upių ir (2) žygiuoti į vaka
rus ir pietus ir palaikyti 
nuolatiniame sus isiekime 
Sovietų jėgas pietų .ir šiau
rių sparnų didžiojoj Dono 
alkūnėj, . •

“Pirmoji fazė Sovietų 
karo veiksmų užsibaigė tik 
prieš mano .atvykimą į 
frontą. Aš atvykau į šiaur
vakarinio sektoriaus štabą, 
vieną iš Stalingrado trijų 
sektorių ir svarbiausi punk
tą. Raudonoji Armija tik 
buvo baigus naikinti rumu
nų armiją, kuri kovojo prie
šo kairiame sparne ir atli
ko žygį pirmyn, susijungė 
su Raudonosios Armijos jė
gomis, žygiuojančiomis iš 
pietų pusės.

“Aš suradau, kad jokio 
plyšio priešo apsuptos jė
gos neturi per Raudono
sios Armijos jėgas. Vokie
čiai bandė perlaužt Raudo
nosios Armijos lanką, kuris 
susidarė jų užnugaryj, da
rydami puolimus į piet-va- 
karų kryptį, bet visos jų 
pastangos nuėjo niekais.

“Į reples yra suspausta 
vokiečių jėgos, kurias, iš 
vienos pusės spaudžia Sta
lingrado garnizonas, o iš ki
tų lanku apsupo kitos ru
sų armijos jėgos.

“Per dvi dienas aš tėmi
jau, kaip nuolatos rusų jė
gos vis greitai auga. Ma
čiau begaliniai ilgas kolum- 
nas baltai nudažytų vežimų 
ir transportų ir ilgas eiles 
padrūtinimų, kaip tai: pės- 
tininkijos ir kitų dalių, 
traukiančių į frontą. Iš ki
tos pusės mes nepertrau
kiančiai sutikome ordas 
rumunų belaisvių, einančių 
nedidelėj apsaugoj į šiaur
vakarių pusę.”

Taip apibūdina Amerikos 
korespondentas padėtį Sta
lingrado fronte. Iš to aiš
ku, kad Hitlerio jėgos, ku
rios norėjo paimti Stalin
gradą, dabar pačios su
spaustos tarpe Dono ir Vol
gos upių, > visai nukirstos 
nuo kitų fašistų jėgų ir nai
kinamos. Hitleris šiems 
razbaininkams r e i k m enis 
bando pristatyti transporto 
lėktuvais, bet tas jam daug 
atsieina. Ir kuo didesnę 
spragą išvers Raudonoji 
Armija tarpe šios Hitlerio 
jėgos ir kitų, kurias grū
da į piet-vakarius, linkui 
Rostovo, tuo naciams sun
kiau bus gauti reikmenų 

I Stalingrado srity j. Kores-

šeštad., ’Gruodžio'26, 19*42

Seattlės mieste, Washington© valstijoj, žmonės pradė
jo pirktis buffalą mėsą, kai pamatė, kad jautienos pa
sireiškė stoka.

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

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Netvirtas Neklaužada
Drauge Daktare, mes 

esame “Laisvės” skaityto
jai, ir aš savo vyrui dažnai 
sakau, kad ir jis pasiklaus
tų apie save, bet jis manęs 
vis neklauso ir gana, ką aš 
jam sakau. Tai aš nutariau 
pati apie jį pasiklausti jūsų 
patarimo per “Laisvę.”

Mano vyrui suėjo 50 me
tų amžiaus. Jis dirba prie 
anglių, kasyklose. Jis labai 
dažnai pasigauna šaltį. Jis 
geria alų ir degtinę, bet ne- 
perdaug. Jis taipgi labai 
daug rūko ir kartais pakos- 
ti.

Bet aršiausia — tai jis 
visai ištižęs lytiškai, visai 
neturi ukvatos. Aš manau, 
jūs suprasite, ką aš noriu 
pasakyti. Kai jis prieina 
artyn prie manęs, tai ir 
niekai. Aš esu už jį daug 
jaunesnė. Ir jis man labai 
sugadina nervus ir visą su
erzina. Taip jis geras būtų 
vyras, ale va, kad toks ne
tikęs ant to dalyko.

Aš nenoriu, kad jis žino
tų, jog aš rašiau apie jį. 
Bet, kai aš pamatysiu laik
raštyj apie jį, tai jau žino
siu, kad čia mano rašyta. 
Labai dėkui iš kalno. La
bai lauksiu.
Atsakymas.

Tai veikiausia Jūsų kava
lieriui eina gyvenimo pa
kaita. Labai subaladoja 
žmogų ir išmuša iš vėžių. 
Matyt, gerokai save apmul
kinęs laiko su tuo gėrimu ir 
dideliu rūkymu, kad pasi
slėpus nuo gyvenimo būty
bės. Daug taip daro, save 
apgaudinėja — ir tik da 
greičiau smunka žemyn. 
Jei jau net pats nesirūpina 
savo būkle, kad išsilaikius 
vyriškai, tai bėda ir gėda.

O, jei tik nusipręstų, ga
lėtų gerokai atsigauti. Ką 
gi aš Jums, Drauge, patar
siu, be jo kooperacijos? Ag, 
žinoma, užėjęs šį rašinį 
laikraštyj, gal susidėmės 
ir bandys prie savęs taikyti.

Būtų labai gerai, jei jis 
pamestų tą nuolatinį siste- 
matingą savęs nuodijimą 
tuo rūkymu, taipgi ir gėri
mu. Vietoj to, tegul vely 
pradeda vartoti vitaminus 
ir liaukų preparatus.

pondentas rašo, kad naciai 
kasdien netenka nuo 35 iki 
75 savo didelių transporto 
lėktuvų. Jis sako, mažai 
matė Hitlerio mūšio ir bom- 
binių lėktuvų ore, bet So
vietų “Štormovikai” veikia, 
nepaisant sniego pūgų iri 
žemai plaukiančių debesų.

Iš vitaminų tegul ima 
Vitamin B Complex capsu
les, bent po kelias su mais
tu, per pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Vitaminai, savo 
esme, nėra jokis maistas, 
nėra nuodas, nėra akstinto- 
jas, o yra tai dapildomasis 
maistas. Visą organizmą 
tvirtina ir taiso. Be vita
mino B dalelyčių, be tam 
tikro jų kiekio, visa kas ei
na menkyn organizme, .tai 
ir lytiški pajėgumai. Tegul 
ima vitaminą B visą gyve
nimą. Vitaminas E — kvie
čio daigų aliejus — wheat 
germ oil capsules — irgi 
būtinas lyties organams. 
4mti po keletą kapsulių, ir
gi su maistu, 3 kartus kas 
diena. Būtų gerai ir žuvies 
kepenų aliejus — halibut 
liver oil arba jo kapsulės. 
Mažiau turėtų tų slogų, ka
tarų.

V y r i š k i lytiniai 
hormonai (išjudinto- 
jai) — male sex hormone— 
testosterone, be abejo, jį 
tvirtesnį padarytų. Iš pir
mo gydytojas leistų su ada
ta giliai į didžiuosius rau
menis, o paskiau galima 
būtų imti ir per burną ir 
įtrinti į odą.

Montello, Mass.
Vardai aukavusių drg. F. 

Abeko prakalbose, gruodžio 8, 
1942 m.

Po $1: P. Klimas, K. Ustu- 
pas, P. Baronas, A. Glodenie- 
nė, V. Sinkevich, J. Kukaitis, 
A. Lukavičia, A. Stirienė, P. 
Mickevičienė, G. Šimaitis, J. 
Gutauskas, A. Tribušauskas, 
F. Markevičia, K. Benulis, M. 
Gutauskienė, K. Valangevičie- 
nė ir S. Vaismanas.

Po 50c.: J. liaukis, K. Ged
vilą, F. Pūkelis, A. Baronas, 
V. Saulienienė, J. Vaitaitis, J. 
Stigienė, W. Yurkevich, J. 
Keunis, W. Ambroz, T. Kristy 
ir S. Baronas. Ir smulkių 
$4.55. Viso $28.05.

Aukos buvo renkamos, kas 
liks nuo pedengimo lėšų, eis 
dėl mūsų spaudos. Tai paden
gus lėšas liko “Laisvei” ir 
“Vilniai” $14.40, ką perda
vėm drg. F. Abekui, kuris ap
siėmė paskirstyti virš minė
tiems laikraščiams.

Didelis ačiū visiem aukavu
siems. /

Rengimo Komitetas.

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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I I fllAII lA n M IE N AS
Prunskis Pasimojo Apsaugoti Mus 

Nuo Revoliucijos
Šis Tas iš LMS

Raštines
Kun. K. J. Prunskis parašė brošiūrą, 

pavadintą: “Komunizmas ir Revoliucija 
Amerikoje.” Brošiūrą išleido “Tėvai 
Pranciškonai” Pittsburghe. Kuniginė 
spauda garsina šią brošiūrą, ragindama 
kunigus pirkti ir platinti ją, kai jie eis 
kalėdoti. Vadinasi, bus daug tokių vietų, 
kur kiekvienas parapijonas, aplankytas 
savo klebono, brošiūrą gaus, norės jis ar 
ne. Už ją parapijonas turės duoti kuni
gėliui kelis dolerius.

K. J. Prunskis, atvykęs Amerikon iš 
Berlyno, matyti, dar vis tebėra sužavė
tas hitlerizmo dvasia: kovoti prieš ko
munistus. Nenuostabu. Prunskis gyveno 
Smetonos valdomojoj Lietuvoj, kur ko
munistai buvo visaip persekiojami, kali
nami ir žudomi; jis svečiavosi nacių Vo
kietijoj, kur dar žiauriau su komunis
tais elgiasi Hitleris. Atvykęs Amerikon, 
kur komunistai veikia laisvai, Prunskis 
negali susivaldyti nepradėjęs karo prieš 
juos. Jis pasimojo “apsaugoti” Ameriką 
nuo “komunistinės revoliucijos.” Ir ko
dėl gi ne?! Ar Hitleris ne tą patį daro? 
Kam gi šis karas, jei ne “pasauliui ap
saugoti nuo komunistinio pavojaus”? 
Argi Hitleris, Mussolinis ir Japonijos 
imperialistai ne tam įkūrė anti-komin- 
terninę Ašį?!... Tiesa, Amerika, Angli
ja ir visas laisvę mylįs pasaulis šiandien 
kovoja ne prieš komunizmą, bet prieš fa
šizmą, tačiau Prunskiui tatai mažmožis. 
Tegu Jungtinės Tautos kovoja sau prieš 
fašistus, o jis, Prunskis, kovos prieš 
tuos, prieš kuriuos Hitleris kovoja—ko
munistus!

Tai visai natūralu. Prunskis buvo su
žavėtas hitlerine “santvarka.” Jis buvo 
Hitlerio vaišintas. Jis buvo hitleriškais 
lėktuvais vežiotas. Ar gi tokis vyras ne
turi parodyti savo Berlyno geradėjams 
nei žiupsnelio dėkingumo?

Na, ir jis, Prunskis, parašė minėtąją 
brošiūraitę. Sulipdė ją iš patvorių su
rinkta medžiaga, nes jeigu žmogus netu
ri ko geresnio, tai lipdo iš to, ką turi.

Kas gi Prunskio didžiausi autorite
tai?

Du “dideli vyrai,” kuriais kunigėlis 
remiasi:. Martin Dies ir B. Gitlovas. 
Pirmasis — visiems gerai žinomas “ra
ganų gaudytojas,” antrasis—prieš 14-ką 
metų iš Komunistų Partijos išmestas 
Gitlovas, po to dirbęs špiegavimo darbą. 
Kai kur jis bando neva cituoti Browderj, 
bet citatas iškraipo, sudarko ir iškepa 
tokį patiekalą, kurį kunigas mano, tam
sus žmogus ims ir prarys, taiytum kokį 
gardų kepsnį.

Iš hitleriškosios viešnagėj atvykęs, 
kun. Prunskis, bendrai, labai daug ir 
garsiai kalba apie revoliuciją. Jis jos bi
josi, jis, atrodo, nebeišsitenka dėl jos sa
vo marškiniuose.

Bet kun. Prunskis nei to nežino, kad 
Amerikos žmonės turi revoliucines tra
dicijas, kad jie jose išsiauklėję. Pati 
amerikinė demokratija gimė revoliucinio 
karo liepsnose. Vėliau revoliucinis karas 
nuplovė nuo Amerikos kontinento vergi
jos negarbę. Prunskis nežino ir to, kad 
patsai žymiausias Amerikos prezidentas, 
Lincolnas, yra pasakęs, jog bile “žmonizį, 
dauguma gali naudoti revoliucinį judėji
mą nustelbti mažumai, esančiai tarp jzį, 
ar arti jzį, kum galėtą prieštarauti ši
tam judėjimui.” Kun. Prunskis nežino 
nei to, pagaliau, kad revoliucinę' žmo- 
nėmč teisę suteikia pati Amerikos Ne
priklausomybės Deklaracija, — kertinis 
mūsų krašto laisvės pastato akmuo! Jis 
nežino ir to, kad vice-prezidentas Wal-. 
lace pareiškė, jog Didžioji Francūzų 
Revoliucija ir Didžioji Spalių Revoliuci
ja (Rusijoj) buvo niekas daugiau, kaip 
tęsinys Amerikoje įvykusios Revoliucijos 
prieš Angliją! To nežinodamas, jis sie
lojasi, rėkia, šaukia, gąsdina savo pase
kėjus revoliucija, nors jo kaltinamieji 
asmenys, komunistai, viešai ir visur pa

reiškia, kad, jiems zie revoliucija šian
dien rūpi, bet rūpi sumzzšimas fašistinės 
Ašies!

Kun. Prunskis gązdina farmerius, būk 
komunistai atimsią iš jųjų • žemę, bet 
faktai rodo, jog komunistai, kur jie tik 
įėjo į vyriausybę, bežemiams ir mažaže
miams davė žemės. Lietuva yra geriau
sias pavyzdys. Per trumpą laiką buvimo 
Lietuvoje tarybų vyriausybė atėmė iš 
dvarponių žemę ir išdalino ją valstie
čiams—virš 71,000 smulkiųjų Lietuvos 
ūkininkų ir lauko darbininkų buvo ap
rūpinti žeme! O kun. Prunskio garbina
masis Hitleris, okupavęs Lietuvą, tą že
mę atima ir atiduoda vokiečiams dvar
poniams!

Kun. Prunskis negali apsieiti nesuri
kęs ir dėl “Laisvės”: “‘Vilnis’ ir ‘Lais
vė’ — Komunistų dienraščiai.”

Baisus čia būtų dalykas, jei ir taip 
būtų!

Bet kun. Prunskis ir čia parodo savo 
obskurantizmą, ignorantiškumą. Jei pa
imsim “Laisvę” — ji buvo įsteigta 1911 
metais, kai Amerikoje komunistų ir var
do nebuvo girdėti. 1914 metais senieji 
“Laisvės” leidėjai suorganizavo koope
ratyvą, patiekė konstituciją, pagal ku
rią virš pusantro tūkstančio “L-vės” 
bendrovės šėrininkų tvarkosi ir leidžia 
savo dienraštį. Na, o 1914 metais apie 
komunistus Amerikoje vargiai kas ir 
girdėjo.

Šitų žodžių rašytojas tegali tiek pasa
kyti kunigui Prunskiui: Tas, kuris šian
dien bando organizuoti žmones kovai 
prieš komunistus, o zze prieš fašištus— 
dirba Hitlerio naudai. Kanibalas Hitle
ris organizuoja visą pasaulį “prieš ko
munistus” (iš tikrųjų: prieš demokrati
ją). Na, ir kun. Prunskis stoja jam tal
kon !

Jei kun. Prunskis nori iš tikrųjų su
prasti ką nors apie komunistus ir jų nu
sistatymą linkui einamojo karo, dėl ša
lies gynimo, aš jam patariu perskaityti, 
kad ir vėliausiąją Browderio knygą: 
“Victory and After.” Jis ten suras, jog 
komunistai karo metu atsisako net nuo 
savo pagrindinių principų, — nuo so
či jalisti nes programos. Jiems šiandien 
vyriausiai rūpi kaip įvykinti tautinę vie
nybę fašizmui nugalėti ir Amerikos de
mokratijai apginti. Komunistams šian
dien rūpi ne revoliucijos kėlimas, bet 
žmonizį; karo rėmimas, s fašistinės Ašies 
szznaikinimas.

Galimas daiktas, kad paminėtosios 
juodos brošiūraitės autorius tą puikiai 
žino, bet kadangi jam reikia mulkinti 
žmones, kadangi jis, matyti, yra pažadė
jęs savo bosams Europoje dirbti, kas įsa
kyta, tai jis ir varo savo. Žmonių prie
žodis sako: Miško žvėris—į mišką ir žiū
ri. Kady ras.

Pergales Daina

Eina dienos, eina naktys gūdžios. 
Smaugia brolius vokiečio ranka. 
Girtuokliauja tėviškę praūžę 
Kubiliūnų ir Paukščių klika.
šniokščia upės, Nemunas banguoja. 
Neša vilnis sielvarto marias.
Ir kasnakt pakyla Lietuvoje 
Partizanai laisvę broliams rast.
Jie supranta—tai ne girios ūžia, 
Ir ne vandens šniokščia į mares, 
Tai lietuviai, mūs tauta įtūžus, 
Rengia niekšams vienas kartuves.
Ir drebėkit, niekšai, prispaudėjai. 
Ne už marių atpildo diena. 
Atidunda tankai mūs greitieji, 
Skamba aiškiai pergalės daina.

VI. Mozūriūnas.

Šį sekmadienį, gruodžio 27 d., 10:30 
vai. ryte, LDS raštinėje (“Laisvės” na
me), įvyks praplėstas LMS Centro Ko
miteto posėdis. Šiame posėdyje turi da
lyvauti visi LMS III Apskričio Komite
to nariai ir vienetų, kaip tai: Sietyno 
Choro, Pirmyn Choro, Bangos Choro, 
Aido Choro, L. Liaud. Teatro valdybų 
nariai, atstovai.

Taip pat kviečiami ir kitų vietinių 
organizacijų valdybų atstovai-svečiai da
lyvauti. Visiems yra svarbu meno judė
jimas. ir veikla. Todėl svečiai turėtų 
skaitlingai dalyvauti. Šis posėdis nėra 
konferencija, todėl nėra reikalo, kad ja
me daly vau janti atstovai būtų vienetų iš
rinkti. LMS Centro Komitetas kviečia 
meno vienetų valdybų narius ir veikėjus 
pasitarimui, diskusavimui svarbių klau
simų.

>‘c

Šiuo tarpu iš LMS raštinės siuntinė- 
jame laiškus LDS ir LLD kuopoms, ku
rios įstojo į Lietuvių Meno Sąjungą 1942 
metais ir užsimokėjo duokles po $5.00 ir 
$3.00.

LMS Centras prašo visų šių kuopų ir 
organizacijų, kurios 1942 m. buvo Lie
tuvių Meno Sąjungos narėmis, pasimo- 
kėti duokles už 1943 metus ir pasilikti 
LMS narėmis. Kuopos, organizacijos, 
kurios prisideda prie meno Sąjungos su 
penkine metinių duoklių, labai daug pa
deda mūsų menui.

Tuo būdu LMS gali paruošti ir išleis
ti scenai veikalų, mūsų chorams dainų 
ir operečių.

Mes prašome minėtų kuopų ir jų vei
kėjų šį klausimą pakelti artimiausiame 
savo kuopos bei organizacijos susirinki
me ir teigiamai išrišti.

:|c

Šiuo tarpu LMS Centre jau galima 
gauti veikalai, kurių pirmiaus nebuvo: • 
“Dėdė Atvažiavo” ir “Vargšas Tadas” 
—abi lengvai vaidinamos komedijos. Ki
ti LMS veikalai buvo jau minėtų šiame 
skyriuje ir yra LMS Knygų Kataloge.

Nauji Leidiniai
“LMS Naujiezzos” — daugiausia or

ganizacijos ir meno reikalais buletinas. 
Šiuo tarpu baigiamas ruošti — bus iš
siuntinėtas kaip tik po Naujų Metų. 
Šiame numeryje tilps pradžia pamokų, 
patarimų apie režisūrą.

“Liaudies Dainos”—moterų balsams. 
Šiame leidinyje, kuris yra paskutinis 
1942 metų LMS leidinys, telpa sekamos 
dainos: “O, Aš Graži—Aš Bagota,” 
“Verpėjos Dąina,” “Motinėle, Mario,” 
“Trys Balandžiai Klane Gėrė,” “Linkė
jimas Tamylai,” “Gaspadinė,” “Ant 
Aukšto Kalno,” “Siuntė Močiutė,” “At
plaukia Laivas,” “Kelkitės Vaikeliai” ir 
“Vai Niekur Nėra.” Kaina — 50c.

“Kol Laisvi Bus Visi.” Ši dainą tu
rėtų būt dabartiniu mūsų maršu, vedan
čiu į kovą prieš barbariškas Hitlerio 
gaujas. Šis gražus kūrinys jau turėjo 
anksčiau pasirodyti, bet dėl technikinių 
priežasčių, kurias sudaro dabartine pa
dėtis, šiek tiek susivėlavo.

Už šios dainos pasirodymą dėka Jur
giui Kazakevičiui ir jo draugams, kurie 
gavo originalą ir dėka mūsų gerbiamam

• meno ir kultūros darbuotojui, Dr. Jo
nui Kaškaičiui, už jos sulietuvinimą.

Tekstas (žodžiai) šios dainos jau kar
tą buvo išspausdyta šiame skyriuje, bet 
bus taip pat gerai, kad dar kartą žemiau 
mes paduosime žodžius šios dainos. Šios 
dainos žodžius turėtų ne tik choras, bet 
ir visa mūsų publika mokėti ir dainuoti. 
Ji seka:
Pagal Albertą S. Kroketą

Jonas Kaškaitis
KOL LAISVI BUS VISI!

(Drąsiai, maršo taktu.)
Jūs—bočių didvyrių ainiai, 

Pasaulio laisvės jūs gynėjai,
Kardus iškelkite š&Uiiiąi, 

Kaip drąsiu krauju paveldėjot.

Ir pamanyt juk nejauku,
Kiek tų baisių, skaudžių aukų!
Pagalbą skubinkim laiku, 

Kur kaujas armija drąsi!
Tik vien kalbėt—skurdu:
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok,

Kol laisvi bus visi!
Jūs—bočių didvyrių sūnai— 

Sutraukėt pančius vergijos.
Teskamba obalsis nūnai:

“Pasaulis demokratijos!”
Jūs’ priešas velniškai žiaurus, 
Baisingus pleškina karus.
Bet jungia rytus-vakarus 

Liuosybės vėliava šviesi.
Pirmyn visi kartu!
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok,

Kol laisvi bus visi!
“Kol Laisvi Bus Visi” kaina—10c. Ją 

kiekvienas choras turi dainuoti koncer
tuose ir prakalbose. Tai pirmas mūsų 
kūrinys, paruoštas šiam kariniam tiks
lui! Taip pat šią dainą, apvilktą muzi
kos rūbu, ras chorai mūsų buletine— 
LMS Naujienose.

V. Bovinas, LMS Sekret.

Hartford, Conn.

Valstybine Filharmoni
ja ir Jos Reikšme 

Mūsų Menui
Tarybų valdžia, didžiausią dėmesį 

kreipdama į Lietuvos kultūros pakėli
mą, į jos meno išplėtojimą, į liaudyje 
tvyrančių meno jėgų iškėlimą, šalia ki
tų per trumpą jos gyvavimo laikotarpį 
atliktų darbų, organizavo ir be galo svar
bią mūsų muzikos meno gyvenime įstai
gą—Valstybinę Filharmoniją.

Beveik pačiame mūsų gražiosios sosti
nės, Gedimino miesto Vilniaus centre, 
Filharmonijai buvo atiduota viena gra
žiausių Vilniaus patalpų. Vestibiulis, pa
puoštas marmuro kolonomis, vedė į pui
kią erdvią salę, kurios paskirtis buvo 
savo sienose ugdyti mūsų liaudies dai
nas, muzikos ir šokių meną. Tas trum
pas laikotarpis, kurį Lietuvos Valstybi
nė Filharmonija gyvavo, suspėjo įrody
ti, kad mūsų liaudies menas greitu lai
ku mūsų respublikoje turėjo užimti sau 
priderančią garbingą vietą.

Iš pačių mūsų liaudies gelmių, iš visų 
Lietuvos kampų ir kampelių buvo su
rinkti geriausieji liaudies dainininkai. 
Pasirodė, kad puikios dainos meno jė
gos dirba ne tik mūsų operoje, ir mo
kosi konservatorijoje, bet kad jų, tartum 
perlų, pribarsyta gabioje dainai ir muzi
kai mūsų tautoje. Ir iš tikrųjų visi, 
kam teko būti bent viename filharmo
nijos koncerte, turėjo pripažinti, kad to
ji jaunuomenė, kuri susirinko į mūsų 
sostinę mūsų liaudies meno ugdyti ir kel
ti, pasižymi nuostabaus grynumo ir jė
gos balsais. Visu tempu jau ruošėsi ir 
liaudies muzikos bei liaudies šokių an
sambliai. Mūsų liaudis, per ištisus am
žius kovodama su savo priešais—vokiš
kaisiais grobikais, niekad nesiliovė kū
rusi savo meno. Ji turėjo ir įdomų, sa
votišką, gilų ir įvairų savo muzikos bei 
šokio meną. Jeigu liaudies šokis per pas
kutiniuosius metus buvo pradėjęs Lie
tuvoje įgyti vis platesnių teisių, jeigu 
vis dažniau šen ir ten būdavo galima 
matyti mūsų mergaites ir berniukus šo
kant apsirengusius tautiniais rūbais, tai 
mūsų liaudies muzika — ragų, trimitų, 
ožragių, skudučių ir kitų liaudies muzi
kos instrumentų muzika buvo tikrai su
sidomėta tik tarybų valdžios laikais. Bu
vo parinkti geriausi šios srities specia
listai ir duotas jiems uždavinys, giliai 
išstudijavus mūsų liaudies muziką, ją 
prikelti naujam gyvenimui. Tos studi
jos buvo vaisingai pradėtos, ir artimiau
sioje ateityje buvo galima laukti tikros 
mūsų liaudies muzikos atgimimo, to at
gimimo, kuris taip vaisingai buvo pra
sidėjęs Lietuvos meno srityje.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Mirtis
Gruodžio 3 dieną vakare mi

rė draugas Frank Maršalas, iš
sirgęs gana ilgą laiką. Velio
nis dar nebuvo senas, tik bis- 
kį virš penkių dešimtų metų. 
Bet nelabasis vėžys pakirto jo 
gyvybę.

Velionis priklausė prie Lie
tuvos S. ir D. Draugystės ir 
prie LDS. Nuo abiejų drau
gysčių buvo gražūs gyvų gėlių 
vainikai. Taipgi buvo ir dau
giau gėlių nuo savųjų ir gimi
nių.

Velionis buvo smagus, drau
giškas žmogus. Išgyveno Hart
forde 12 metų. Seniau gyveno 
Detroite, Mich. Gimęs Lietu
voje.

Paliko nuliūdime žmoną, 
vieną posūnį ir podukrą ir vie
ną sesutę.

Velionis F. Maršalas palai
dotas gruodžio 7 dieną su baž
nytinėmis apeigomis, Blue Hills 
kapinėse. Į kapines palydėjo 
gražus būrelis draugų.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai šeimynai, o jums, drauge 
F. Maršalai, ramiai ilsėtis Dė
dės Šamo šaltoj žemelėj.

M.

Philadelphia, Pa.
Dėlei Aiškumo

Gruodžio 18 d. drg. J. S. 
Rainis pastebi, kad, jo many
mu, buvus įžeista 'Philadelphi- 
jos publika, aprašyme Smeto
nos prakalbų “Laisvėje” iš 
gruodžio 8 d., kur pasakyta: 
“A. Smetona ir smetonlai
žiai.” Gaila. Jei drg. Rainis 
taip mano, tai gal ir kas dau
giau taip mano.

Tam aprašyme nėra minties, 
nei kaltinimų, kad visa publi
ka būtų “smetonlaižiai.” Tik 
pradedant rašyti apie prakal
bas jau pasakyta: “Einu į sve
tainę. čia ir pilna policijos ir 
žingeiduolių.” žingeiduol i ai 
nėra smetonlaižiai.

Baigiant aprašymą, sako
ma: “Nors mūsų poneliai jau
tėsi, kaip į kitą planetą pate
kę, besiglausdami prie smeto- 
nėlės, kaip meilus ir garbina
mas tas jų svietelis, bet di
džiuma publikos tai tik juoka
vo.”

Taigi, ar ne aišku, kad di
džiuma publikos buvo tik žin- 
geiduoliai ?

Na, betgi ar nebuvo smeton- 
laižių ? Kasgi jam tą jomarką 
surengė? Kas išgarsino, kas 
tikietus išpardavinėjo? Kas gi 
tokie buvo, kurie, konvertėlius 
išdalino, prašančius pinigų, ir 
kad priduotų “ekselencijai” 
Smetonai ? Tai nemažas būrys 
fašistuojančių smetonlaižių ir 
juos visus gerai žino ir pažįs
ta drg. Rainis. Ir kaip būtų 
puiku, kad drg. Rainis parašy
tų plačiau apie tų ponelių be- 
simeilinimą prie smetonėlės.

M. Sūnus.

Wake Up, Americans!
Wake up. Ameri

cans I
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

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

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

GUY DE MAUPASSANT Verte A. Venclova

Kaip Religiniai Lietuviai, Apvilti Savo 
Dvasinių Vadų, Remia Hitlerinį 

Barbarizmą!
(Tąsa)

Kitą rytą senute auklė, iš baimės ne
tekusi galvos, norėjo ją apvilkti; tačiau 
pamišėlė ėmė staugti priešindamasi. Ka
rininkas skubiai užlipo į viršų; tarnaitė 
puolė jam prie kojų, šaukdama:

— Ji nenori keltis, pone, nenori. At
leiskite jai: ji tokia nelaiminga!

Karininkpalaikis sumišo, nors ir labai 
buvo įnirtęs, nesiryždamas traukti jos 
iš lovos, jo žmonėms padedant. Tačiau 
jis staiga susijuokė ir davė įsakymą vo
kiškai. ; ! /

Ir veikiai pamatė, kaip pro namų var
tus išėjo nedidelė rinktinė, kuri nešė 
čiužinį, tartum pernešdama sužeistąjį. 
Tačiau savo guolyje suneraminta pami
šėlė liko ir toliau tokia pat rami, tyli ir 
abejinga visa tam, kas vyko, nes jai, 
kaip ir anksčiau, leido gulėti. Paskui ka
reivis nešė ryšulį su moteriškais drabu
žiais.

Karininkas, trindamas rankas, tarė:
— Pamatysime, kaip jūs nekalėsite 

apsirengti be pakalbos ir atlikti mašą 
pasifaikščiojimą!

Po to procesija nuėjo Jmovilio miško 
link. <

Po dviejų valandų kareiviai grįžo vie
ni. ’

Nuo to laiko pamišėlės niekas nebe
matė. Ką jie jai padarė?'Kur ją nune
šė? Niekas niekad to nežinojo.• ♦ •• • •

, Sniegas dabar krito dieną ir naktį, 
slėnį ir miškus palaidodamas po sušalu
sių putų antklode. : Vilkai ‘ateidavo 
staugti prie pat mūsų durų.

Mintis apie dingusią moterį be pa
liovos mane kankino; aš daug kartų 
kreipiausi į prūsų vyresnybę, norėdamas 
gauti paaiškinimu. Mane vos nesušau- 
dė.

Atėjo pavasaris. Okupacinė armija 
nuėjo. Kaimynės namai liko uždaryti; 
tiršta žolė išaugo sodo alėjose.

Senelė auklė mirė žiemą. Niekas dau
giau nebesidomėjo šiuo įvykiu, tik aš 
vienas nesilioviau apie jį galvoti.

Ką jie padarė šiai moteriai? Ar ji pa
bėgo per mišką? Ar ją kur nors surado 
ir nugabeno į ligoninę, taip ir nepavy
kus iš jos nieko sužinoti? Niekas ne
išsklaidė mano neramumo; tačiau pama
žėle širdies nerimą ramino laikas.

Kitą rudenį perkūno oželių atskrido 
labai daug, ir, kadangi padagra mane 
kurį laiką liovėsi kankinusi, aš nukrėb- 
]inau ligi miško. Aš užmušiau jau ket
vertą penketą ilgasnapių paukščių, ka
da vienas mano pašautas perkūno ože
lis nukrito į griovį, užverstą sausomis 
šakomis. Teko nusileisti tenai pakelti 
paukštę. Aš jį radau gulint šalia žmo
gaus kaukolės. Ir netikėtai pamišėlės 
atminimas smogė man į krūtinę, kaip 
kumščio smūgis. Gal būt, nemaža ir ki
tų žmonių žuvo miške tais tamsiais lai
kais, bet, nežinau kodėl, aš buvau įsiti
kinęs, — kartoju, įsitikinęs, — kad ne
tikėtai užėjau tos nelaimingosios pami
šėlės kaukolę.

(Bus daugiau)

tėvynės, savojo krašto meilės, žadino 
šviesesnio rytojaus viltį, grūdino jo tau
tinį atsparumą. Dainos ir liaudies meno 
gaivinama lietuvių tauta išlaikė visus 
mėginimus. Tarybiniais laikais ji ugdė ir 
puoselėjo dainą, muziką, liaudies meną, 
kaip niekad! Ji—gyva! Jos nepalauš ir 
šiandien laikinieji jos pavergėjai—hitle
riniai grobuonys.

Ant. Venclova.

Duokit Mums Kardą
Duokit mum kardą, duokit durtuvą.
Leiskit į kovą su priešu stot.
Už brolių laisvę, žmonių liuosybę.
Mes jau mokėsim, kaip reiks kovot.

Mūsų krūtinės keršto jau pilnos.
Suspausim ginklą delnuos’ kietai.
Už liaudies vargą, už brolių mirtį,—• 
Mes atmokėsim priešam už tai.

Seniai mūs broliai narsiai kovoja, 
Ir upės kraujo plaukia ten jau.
Ko gi dar laukiam, ko dar Svajojam,—
Drąsiai į kovą, marš, ei, greičiau!

Gal ne kiekvienas iš mūs’ negiąsrm,—
Sena močiutė nesulauks;
Bet ant mūs’ kapo, ant mūsų kraujo
Pasauliui rytas naujas išauš. / .

> - B. P, Pilėnas;

Prūsas Slieku Išsities!
Skubiai dirbkim ginklus, 
Greit’ bus galas karo, 
Nes mūs’ vyrai farfliuktus, 
Jau į varžą varo!

Šauk, trauk iš peties!
Siekis idealo! ‘
Prūsas slieku išsities
Šalę taikos stalo!

Visi dirbkim iš širdies, 
Pirkim bonus karo;
Duokime daugiau ugnies, 
Daugiau karšto garo!

Šauk, trauk iš peties!— 
Karas prašo mūs dalies, 
Ištvermės ik’ galo!
Tas, kas žiūri iš šalies. 
Pats sau gėdą daro!

Šauk, trauk iš peties!— 
Skilkim daugiau kibirkšties, 
Kūjais ant priekalo! ’ • 
Traukini kardą iš makšties, 
O bus galas karo!

Šauk, trauk iš peties!
Siekis idealo!
Prūsas slieku išsities
Šalę taikos stalo!

Senas Vincas.

Viešas Nuoširdus Ačiū!

Meno Skyriaus Dalis
Valstybine Filharmoni

ja ir Jos Reikšme 
Mūsų Mene
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Visi Lietuvos muzikos srities darbuo
tojai, visi, kam tik buvo brangi mūsų 
daina, muzika ar šokis, nuoširdžiai prisi
dėjo prie Valstybinės Filharmonijos 
įsteigimo. Tarybų valdžia, suprasdama 
didžiulę Filharmonijos reikšmę bendram 
mūsų tautos kultūros pakėlimui, nuolat 
ją irūpinosi jr;stengėsi sudaryti jai visas 
sąlygas plėtotis.

• Lietuvių tauta ^nuo amžių pamylėjo 
dainą, pamėgo muziką ir meną. Su dai
na narsieji mūsų prabočiai stodavo į 
mūšį .prieš amžinuosius mūšų tautos 
priešuš—vokiškus grobikus! Su daina 
jie triuškindavo šunų-riterių gaujas. 
Daina lietuvį g{iodė,.ir ramino sunkiau
siais baudžiavos metdis; ji mokė savo

Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos valdyba sugalvojo ir 
išleido knygą: 11 Amerikos Demokratijos 
Steigėjai.” Man, kaipo tos Draugijos na
riui, sekretorius D. M. Šolomskas ją pri
siuntė. Aplaikęs knygą, atydžiai ir at
sidėjusiai perskaičiau. Ir daug pasimo
kinau. Todėl visų pirma nuoširdžiai 
ačiuoju ne tik Centro valdybai, bet ir 
tos knygos autoriams.

Dabar keletas žodžių apie pačią kny
gą. Spauda graži, skaitosi lengvai. Pra
dėjęs skaityti - nesinori nepabaigęs 
straipsnio užvožti knygos. Žodžiu, to
ji knyga, mūšy, lietuvių gyvenimui atne
šė neišsemiamą žinijos šaltini—kaip įgy
ti demokratiją tautos gyvenime ir kaip 
įgytą demokratiją palaikyti-patobulinti, 
kad gyvuotų amžinai ir nemirtinai.

Visi tojoj knygoj straipsniai geri, 
ypač puikiai nušviestas Tomas Paine’o 
gyvenimas ir jo darbas visuomenės la
bui, kurį parašė Dr. A. Petriką.

Lietuvi-lietuve, būtinai įsigyk šią kny
gą “Amerikos Demokratijos Steigėjai” 
ir ne tik pats perskaityk, bet būtinai 
prikalbink ir kitus brolius ir seses, kad 
įsigytų ir atydžiai perskaitytų.

Kviečiu talkon visus brolius ir seses, 
pagelbėkit man tąją knygą paskleisti 
masėse. Lai nepasilieka nei vieno lie
tuvio ir lietuvės—seno ir jauno, kuris 
nebūtų įsigijęs šios knygos ir neperskai
tęs* Dr. A. L. Graičūnas.

žinoma, ne visi ir religiniai 
darbininkai, sutinka visapusiai 
remti senosios tėvynės Lietu
vos budelius, hitlerinius fašis
tus! Yra labai gerų žmonių, 
kurie didžiai apgailestauja 
šiandieninę Lietuvos žmonių 
padėtį, ir abelnai visos žmoni
jos. Jie ateitų į pagelbą su 
kuom tiktai galima; atiduotų 
visų savo turtų, kokį tiktai tu
ri, bile tiktai būtų, užgesinta 
šita pragariška liepsna, kuria 
uždegtas visas pasaulis ir ku
rioje žūsta nekalta žmonija!

Bet, deja; šita doroji žmoni
ja, trokštanti laisvės ir taikos 
visai žmonijai, i labai įsitikinus 
į savo vadų neklaidingumą; 
ji pilnai jiems patiki,' ir ant 
paliepimo deda aukas "gelbė
jimui” senosios tėvynės Lietu
vos, kaip jiems aįškina tie jų 
vadai. Ret tie vadai neišduo
da jokio‘ liudijimo, kiek kas 
aukavo. Ir neparodo, kokiais 
keliais tos aųkęs eina, ir kam. 
Na, duokim sau, jie savo pase
kėjam suko: Siunčiam per 
Roma popiežiaus vardu (Šv. 
Tėvo), , o tas perduoda Lietu
vos gelbėtojams aukas sunau
doti. Kokia tai ironija taip že
mai laikyti supratime darbi
ninkus! Juk visi pilnai ižino, 
kad Italija stovi kare kartu 
su Hitleriu ir Mussoliniu prieš 
Jungtines Valstijas. 6 Lietu
va okupuota Hitlerio. Taigi, 
mūsų aukos siunčiamos Lietu
vai tais keliais, būtų tik Hit
lerio gelbėjimas, o ne Lietu
vos žmonių/ Todėl Jungtinių 
Valstijų valdžia . niekuomet 
nesutiks perleisti tokias' a’ukas; 
kad šios šalies piliečiai ■ savo 
aukomis remtų savo priešų!

Katalikai žmonelės pilnai 
tiki, kad šventas Tėvas už vis- 
kų galingiausias ir teisingiau
sias, tai ir jų aukų nepasisa
vins, ir atiduos kur skiriamos. 
Todėl jie aukoja. Bet visgi at
siranda ir tokių, kurie abejo
ja, kaip man pačiam teko iš
girsti, kada aš rinkau aukas 
pasveikinimui Sovietų Sąjun
gos ant 25 metų sukaktuvių, 
arba dėl medikalės paramos 
raudonarmiečiams.-

Vienas katalikas žmogus 
prasitarė: "Mes kas sekmadie
nis aukoj am, kunigai renka 
aukas bažnyčioj, bet mes nie
ko nežinom, kur tos aukos ei
na, ir kas jomis naudojasi.”

žinoma, tas religinis žmo
gus pasakė tiesų, nes kunigai 
rinkdami aukas bažnyčioj po
litiniams ar kitiems reikalams, 
niekuomet nepasakys, kur su
naudojo. Ir dabar mes gerai 
žinom, kad A. Smetona smur
tu užgriebdamas Lietuvos val
džių, buvo kruvinas budelis 
Lietuvos liaudies! Per 14 metų 
laikė užgrūstus kalėjimus dar
bininkais ir valstiečiais, nekal
tus šaudė ir gazais dusino. Ka
lėjimuose budeliai visokiais 
būdais kankino be skirtumo 
lyties, moteris ir vyrus, ir dar 
nesubrendusius metais jaunuo
lius, darbininkų ir valstiečių 
sūnus ir dukteris; nebuvo nė 
jiems jokios išimties, nė pasi
gailėjimo! Vyriausiu valstybės 
ministeriu turėjo pasiskyręs 
kunigų, kuris eidamas mišių 
laikyt ir kitų pamaldų prie al
toriaus, taip vadinamo "Die
vo stalo,” visuomet turėjo 
prie šono prisikabinęs revolve
rį! Bet ar jis nors vienų žode
lį tarė už darbininkus ir vals
tiečius, nekaltai kankinamus, 
pūdomus kalėjimuose ir žudo
mus per paskirtus savo bude
lius? Nieko panašaus pas fa
šistų SmętoAą,1 hė*?'p$s paskir
tų kabinetų nebuvo. Tik kada 
pasibaigė darbininkų ir visos 
liaudies kantrybė, kada sušau
kė liaudies steigiamųjį seimų 
ir legaliai, sulig visos liaudies 
sprendimu nutarė steigti tary
binę valdžių, tik tuomet kru
vinasis Smetona ir visa jo mi
nisterija traukė, per beržynų į

Berlynu pas kruvinąjį budelį 
Adolfų Hitlerį jieškoti prie
glaudos. O iš Berlyno per Li
sabona, pribuvo į mūsų Jung
tinių Valstijų demokratinę 
valstybę, skleisti hitlerinę na- 
cizmo-fašizmo propagandą. Ir 
tuom pačiu kartu iš šios šalies 
lietuvių piliečių darbininkų 
rinkti aukas to viso fašistinio 
briido palaikymui, kurie mūsų 
tėvus, mūsų brolius ir draugus 
senojoj tėvynėj Lietuvoj kan
kino, žudė, nekaltai kraujų 
liejo, ir kalėjimuose pūdė. Tai 
ar už tai mes savo sunkiai už
dirbtais centais visokius kruvi
nus budelius turim palaikyti?

Rodos, kiekvienam darbinin
kui turėtų būti gėda, kad mes 
savo tėvų, brolių, giminių ir 
draugų budelius šelpiame.

Ir tai neužginčijamas fak
tas, kad mūsų lietuviški kuni
gai tokius kruvinus budelius, 
kaip A. Smetona, įsileidžia į 
bažnyčia net už Dievo stalo, 
jį garbindami ir įdievindami, 
renka aukas nuo savo viernų- 
jų parapijonų palaikymui to 
budelio! Tai argi ne gėda ku
nigams taip apgaudinėti reli
ginius darbininkus, kurie savo 
įsitikinimais palaiko kunigus, 
kaipo moralinius ir dvasinius 
vadus ?

O faktas yra faktu, kad ku
nigai renka aukas bažnyčiose 
nuo savo vienių jų parapijonų 
kruvinųjų budelių palaikymui. 
Tai liudija nuotikis Detroit, 
Mich., kur lietuvių bažnyčioj 
surinkta net keli šimtai dole
rių ! Ir kaip gi neaukos tie 
žmoneliai, kad už Dievo stalo 
vaikščioti liuosai gali tik Die
vo pateptiniai su patarnauto
jais, o dabar čia įsileido tą 
kruviną budelį! "Tai tur būt 
tokia valia Dievo!”

Kaip paduoda Philadelphi- 
jos žinios, tai ten atsibaladojęs 
Smetona nusitrenkė su savo 
pravadyrium net pas kardino
lą Dougherty apsireikšti lap
kričio 2 9d., tik nežinia, ar jo 
pravadyrius paaiškino kardi
nolui koks buvo budelis An
tanas Smetona, Lietuvoj smur
tu užgrobęs valdžių?

Korespondentas rašo, kad 
lietuviškos parapijos neprisi
dėjo prie surengimo bankieto 
ir prakalbų rinkimui dėl jo 
aukų. Bet, matomai, visgi su
sidarė grupė tokių padramaiz- 
gų hitlerizmo smala susitepu
sių, kurie gelbėjo tam budeliui 
iš darbininkų iškaulyt kiek 
aukų nors su apgavimu. Tokiu 
būdu darbininkai lieka apvil
ti, todėl, kad neskaito savos 
darbininkiškos spaudos, kuri 
ištikimai jų reikalus gina.

Kaslink minersvilliečių, kad 
jie aukauja ir nežino kur au
kos eina, tai tame ir bėda, 
kada nežino ir aukoja. Tos au
kos kartais būna sunaudotos 
prieš patį aukotojų. Duokim 
sau, jeigu jūsų aukas atiduo
da palaikymui čia subėgusių 
visų hitlerinių rėmėjų, smeto- 
nininių fašistų, kurie laukia 
Hitlerio, Mussolinio pergalės 
ir panaikinimo viso pasaulio 
demokratijos. Taigi, tos aukos 
eina terorizavimui mūsų bro
lių Lietuvoje, jeigu šitie pabė
gėliai gautų progą sugrįžti į 
Lietuvą po karo. Taip pat ir 
prieš mus pačius, J. V. dar
bininkus, jeigu mūsų šalis to 
pasiutusio rudojo žvėries ne- 
parklupdytų!

Mes turėtume suprasti, kad 
ir tokiem atbėgusiems Gel- 
čiams, kurie tik iš darbininkų 
aukų dyki duonų ėda, o dar
bininkų laiko kaipo ne sau ly
gų, tvarinį, neturėtų būti nie
ko duodama. Tokiems veltė
džiams neturėtų būt vietos 
tarp darbininkų, kuriuos jie 
žemina. Toki gaivalai kenks
mingi ne tik darbininkams, bet 
ir visai šiai šaliai.

J. Ramanauskas.

Sudbury, Canada
Mainoj Užmušė Walterj 

Bandažą

Gruodžio 3 dienų Jerrome 
aukso kasyklose užmušė du 
mainierius, vienų čekoslovakų, 
■o kitų lietuvį; Paul Hamermy- 
ką ir Valterį Bandažų. Hamer- 
mykas buvo 24 metų amžiaus, 
o Bandaža 52 metų.

Abu buvo užmušti dirbant gi
liai po žeme, kuomet šmotas 
uolos krito ant jų.

Kadangi minėtos mainos už 
120 mylių nuo Sudburio, tai

lavonai buvo atvežti orlaiviu.
Valteris Bandaža Kanadon 

atvyko 1927 metais. Ilgą laiką 
gyveno pas savo sesutę Mrs. 
Peter Bagius Montreale. Minė- 
toj kasykloj jis išdirbo pusan
trų metų. Lietuvoje turėjo mo
tinų, du broliu ir seserį.

Švogeriui paprašius, Valte
rio lavonų graborius pasiuntė 
į Montrealą, kur jis ir buvo pa
laidotas.

Mes, nikelio kasėjai, linkime 
žuvusiems aukso kasėjams ra
maus amžino poilsio, o liku
siems jų giminėms reiškiame 
užuojauta.

Sudburietis.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠfi UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE; MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
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 šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• • • • • •

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ; DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

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

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

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

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • • • • >• •

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

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, 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; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorku 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.)

MASKVA, gruod. 24. — Reguliaris vidunaktinis So
vietų pranešimas, tarp kitko, sakė:

Stalingrado fabrikų vietovėje, mūsų kariuomenė, 
įveikdama atkaklius vokiečių pasipriešinimus, grūmėsi 
pirmyn ir išmušė priešus iš 24-rių fortukų ir atėmė 
iš jų tam tikrą skaičių namų.

Pietiniuose Stalingrado priemiesčiuose buvo išvaiky
ti priešai ugnim iš mūsų mortirų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
sudrūtino savo pozicijas. Viename sektoriuje mūsų 
žvalgų grupė užėmė penkis vokiečių apkasus.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado tęsėsi nuožmios kau
tynės. Vokiečiai metė į mūšius vis daugiau tankų ir 
pėstininkų, bet jiem nepavyko sulaužyt mūsų pasiprie
šinimo. Atvirkščiai, jie per dieną buvo išmušti iš dvie
ju apgyventų vietų.

Centraliniame fronte mūsų kariuomene darė ofen- 
syvius veiksmus prieš apsuptus hitlerininkų garnizo
nus. Per dieną buvo sunaikinta 48-ni vokiečių fortukai 
ir du tėmijimo punktai.. Nušluota daugiau kaip 400 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Į šiaurių rytus nuo Tuapse (vakariniame Kaukaze) 
Sovietų kariuomenė per kelias paskutines dienas suėmė 
į reples ir sunaikino kalnuose vieną priešų grupę. Pa
gal dar nepilnus skaitmenis, tuom žygiu buvo ‘sūriai^ 
kinta 3,000 priešų kareivių ir oficierių"ir pagrobtą 76/ 
kulkasvaidžiai, 18 mortirų, šešios kanuoles, virš 1,000 
šautuvų, 250,000 šautuvinių kulkų, daug granatų, minų, 
kanuoliniu šoviniu ir kt. < ’ ' / V "
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nienė ir Butman, mūsų kp. na
rys per daugelį metų, bet pir
mų sykį dainavo.

Šokiai buvo prie Stanley 
West orkestros smagūs, nes 
mūsų Stenlis dar gali pūst mu
ziką gana gerai.

žmonių buvo arti šimto. 
Kuopai liks pelno, o katrie da
lyvavo, tai ilgai atmins, nes 
tikrai buvo linksmas popietis.

Komisijai už surengimą šir
dingas ačiū, ypatingai Verbic
kui. Taipgi J. Bobicz labai ačiū 
už tokį skanų vyną, katrą jis 
aukavo. R—ka.

Waterbury, Conn.

Baruch ’as Padovanojo Talkininku Lakūnai Ar-
Milioną Dol. Jungtinėm 

Tautom Paremti
Washington.— Amerikie

tis finansistas Bernard M.; 
Baruch, prezidento Roose- 
velto patarėjas kariniai- 
ekonominiais reikalais, da
vė milioną dolerių kaipo ka
lėdinę dovaną Jungtinėms 
Tautoms ir žmonėms kovo
jantiems už laisvę prieš fa
šistų Ašį. Kartu jis pareiš
kė: “Gal kai kas paaukojo 
dešimt dolerių, kurie jam 
daugiau reiškia, negu man 
ši mano dovana.”

Paremti Jungtinių Vals
tijų armijos, karo laivyno 
ir prekinio laivyno žmo
nėms Baruchas paskyrė pu
sę miliono dolerių; Ameri
kiniam Raudonajam Kry
žiui $100,000, karinei ang
lų pagalbai $100,000, Kari
nei Rusijos Pašalpai (Rus
sian Relief) $100,000 ir kt.

dė Nacių Gelžkelius
‘ < i ■ ' '■«' ■ i

r . ■ ■ . »

London.— Anglų ir a'me^- 
rikiečių orlaiviai triuškino 
nacių geležinkelius ir trau
kinius vakarinėje Vokieti
joj, šiaurinėje: Francijoje ir 
Belgijoje.

Stalingrado srityje rau
donarmiečiai labai dažnai 
durtuvais naikina nacius.

Graikijos partizanai per 
dvi savaites užmušė 600 ita
lų karių.

Iš Lietuvių Komiteto Apgyni
mui Amerikos Veikimo

Gruodžio 13 d., šių metų, 
įvyko šio komiteto mėnesinis 
susirinkimas. Į susirinkimą at
silankė mažai delegatų, tur 
būt dėl blogo oro, nes tą die
ną buvo prisnigę daug sniego.

Valdyba savo raporte pra
nešė, kad ši organizacija da
bar yra užregistruota į mieste 
esantįjį komitetą, kuris yra su
organizuotas dėl apgynimo 
šios šalies.

Komisija 1 'sukėlimui pinigų 
dėl nupirkimo ambulanso ir 
surengimui masinio mitingo, 
pranešė, kad mitingas įvyks 
sausio 24 'd., 1943 m. Taipgi 
pranešė, kad pagamino tam 
tikrus tikietus su raudonu kry
žium ant tikieto. žmonės, ku
rie aukaus nemažiau kaip do
lerį dėl nupirkimo ambulan
so, gaus tą tikietą.

Dėl draugijų turi pagaminęs 
tam tikrus certifikatus ir drau
gijos, kurios aukos nemažiau 
kaip $1.0, gaus tą certifikatą.

Buvo pranešta susirinkime, 
kad kitos draugijos jau yra su- 
kėlusios, arba paaukavusios iš 
savo iždų dėl nupirkimo to 
ambulanso. Lietuvių. Piliečių 
Politiškas Kliubas praeitame 
susirinkime paaukavo $50. Li
teratūros Draugija yra sukėlu
si apie $22.

Lietuvių Susivienijimo Ame
rikoje 11 kp. paaukavo $10. 
Lietuvių Vaizbos Buto Ekzile- 
ri komitetas paaukavo $10.

dar penkių kareivių antrašus, 
kuriems bus pasiųsta dovanos.

Tame pačiame susirinkime 
buvo renkama ir valdyba dėl 
1943 metų. Į valdybą buvo iš
rinkta tie patys žmonės, kurie 
dabar yra. Tik finansų sekre
toriaus, kuriuomi buvo G. že
maitaitis, bet kuris dabar yra 
išėjęs į armiją, vieton išrink
tas A. Orentas.j

Šičia norime paskelbti tų 
kareivių vardus, kuriems bu
vo pasiųsta dovanos nuo ko
miteto, bet kurių dar vardai 
nebuvo tilpę “Laisvėje.”

Buvo pasiųsta dėl: Edward 
Wortel, George Wortel, 
James Wortel, Al Rubertas, 
Bronius Marcinionis, Alphonse 
Lusas, J. C. Petrauskas, Vic
tor Gribinas, S. Balcauskas, 
John Valuckas, Vincent Valuc- 
kas, Leslie Adomaitis, Benja
min Sevas, Stanley Sevas, 
Alexander J. Stephens, Ralph 
T. Miscavage, Frank G. Mis- 
cavage, Clarence D. Miscava
ge, Xavier Navikauskas, Alton 
Pinard, S. Samulis ir V. Ado
maitis.
' Jau nekurie kareiviai pri
siuntė padėkavonės atvirutes 
už tas dovanas, dėl' L.K.A. 
Amerikos. : . '

Corporal John Jesulevičius, 
sūnus J. Jesųlevičių, kuris- da
bar randasi New Jersey vals
tijoje, buvo parvažiavęs ant 
24 valandų atlankyti savo tė
vus ir buvo sustojęs apsilankys 
ti pas J. ir. M. Svinkūnus ant 
Lawlor St. Jis prašė, perduoti 
padėkavonę nuo jo dėl Lietu
vių Komiteto Apgynimui Ame
rikos, už jam prisiųstą dova
ną.

Draugų Jesųlevičių ir kitas 
vyresnis sūnus Joseph Jesule
vičius jau seniai randasi ar

onijoje ir yra išvežtas į Hawaii 
Salas apginti jas nuo japoniš
kų užpuolikų. Mes linkime 
jiems ir kitiems kareiviams go
riausio pasisekimo sumušti vi-

sus priešus ir laimingai sugrįž
ti pas mus.

Vilijos Choro Naujų Metų Va
karienė Jau Čia Pat

Komisija labai gerai dirba 
ir turi jau daug tikietų išpla
tinus. Manoma turėti žmonių 
ne tik iš Waterbury, bet ir iš 
kitų kolonijų: iš Southbury, 
Oakville, Naugatuck, Wai *- 
town, Bridgeport ir Seymour, 
Conn.

John Jesulevičius, kareivis, 
ketino atvažiuoti ir atsivežti 
savo draugus ir net patį leite
nantą iš armijos iš New Jer
sey kempės.

Tikietų dar randasi ir ku
rie norite įsigyti, tai kreipki
tės į komisiją: M. Svinkūnie- 
nę, M. Lisauską, Mrs. B. Lu
cas, M. Meisonienę ir Peter

Marozą. Daugiausia kreipki
tės pas M. Lisauską į 103 
Kliubą, nes fenais jis geriau
sia galima surasti.

Vakarienė įvyks gruodžio 
31 d., 103 Green St. svetainė
je, Waterbury, Conn. Pradžia 
nuo 9 vai. vakaro iki 3 vai. 
iš ryto. Tikietus malonėkite 
įsigyti iš anksto.

Delegatas.

I F. W. Shalins f
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y

Los Angeles, Calif.

Komisija Pasiuntimui Dovani) 
Del Lietuvių Kareivių

M. Svinkūnienė pranešė, kad 
jau yra iki šiol pasiųsta Ka
lėdų dovanos dėl 95 kareivių 
ir kad tą patį vakarą gavo

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Liet. Tautiškų Kapi

nių Bendr. metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 27 d., A. Stravinskio 
salėje, 40 Ferry St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame šėrininkus ir lotininkus, 
kurių mokestys užvilktos pasimokė- 
ti. Šėrininkai 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)

l Clentent Vokietaitis |
| Lietuvis Advokatas
| 66 COURT STREET |
| Brooklyn, N. Y. 1
| Tėl. TRiangle 5-3622 |

f 168 GRAND STREET |
$ Brooklyn, N. Y. |
S: Tel. EVergreen 8-7179 I

$150 |
| Koplyčias suteikiam nemoka- 
b. mai visose dalyse miesto. .Į,
| Tel. Virginia 7-4499 |

i? Suteikiam garbingas laidotuves -j!

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS,
1.0-13 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedoliomis ir Šventadieniais:

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

[š senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojr 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

KODeL baruchas au
kojo SOVIETŲ KOVO

TOJAMS PAREMTI
Kas liečia paspirties So

vietų kovotojams, p. Baru
chas pareiškė:

“Nors aš neremiu Mas
kvos valdiškos santvarkos, 
tačiau aš labai gerbiu rusus 
už jų narsą ir aš esu giliai 
jiem dėkingas už tai, kiek 
jų pastangos patarnavo 
mums” (Amerikai).

Kitą dalį savo kalėdinių 
dovanų Baruchas skyrė ko
vojantiems graikams, nor
vegams, čechoslovakams, 
krikščionims pabėgėliams iš 
Vokietijos ir t.t.

London. — Pranešama, 
jog Kovojančių Prancūzų 
komandierius generolas de 
Gaulle deda pastangas ap- 
vienyt visus karinius fran- 
cūzų vadus Šiaurinėje 
Afrikoje prieš fašistus.

Iš Mūsų Veiklos.
6 d. gruodžio ALDLD 145 

kp. susirinkimas buvo geras ir 
gyvas. Visi diskusavo klausi
mus su energija.

Naujas komitetas ant 1943 
metų išrinkta iš sekančių na
rių : '

Org. Daukšienė, protokolų 
rašt. W. Verbickas, turtų rast. 
M. Bušienė, ižd. M. Pu pienė, 
knygius J. J. Pupis. Visi pasi
šventę, energiški draugijos 
nariai. Su tokia valdyba tai 
draugijos gyvavimas užtikrin
tas ant ateinančių metų.

13 d. gruodžio ALDLD kp, 
turėjo puikų banketą. Buvo ge
ri valgiai, vyno, alaus ir kavos 
išsigerti. Valgį visą sutaisė 
mūsų geras draugas W. Verbic
kas su pagelba Rufienės ir Le- 
višauskienės. Verbickas tikrai 
yra geras kukorius, nes valgiai 
tikrai buvo skanūs.

Programa buvo irgi gera. 
Kalbėjo Rufus, Bush, Niek ir 
Karosienė. Dainavo mūsų drau
gė ir gera dainininkė O. Leva-

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 —

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro, Amerikos Raud. 

Kryžiaus ir Sovietų Sąjungos Mc- 
dikalei naudai yra rengiama vaka
rienė ir šokiai. Sekmadienį, gruo
džio 27 d., 1.55 Hungerford St., 3 
vai. dieną. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti, nes 
šis parengimas yra skiriamas svar
biam tikslui. Praleisite linksmai 
laiką ir paremsite savo garbingas 
organizacijas. — Komisija.

(300-302)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HU mb o Id t 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
85c 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.

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

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

fever ..................... .........  85
Nesi^lapink Lovoje Miegant .... .60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85
Cukrinės Ligos — Diabetes .........85
Nemalonaus Kvapo ........................ 60

• Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60

i Vyriškumo Pataisymui .................. 85
Sour Stomach — Heart Burn .85

’Kosulio — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma .............. 60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60
Permainų gyvenimo moterims .. .85
Pailių Arbata ...................................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo - .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių .........60
Palangos Trajanka (stambi)_ .60

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST, 

SPBNCEBPOBT, N, T.

Ar Girdėjote?
Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa

senome ? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų ; 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. ; 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto I 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su j; 
vitaminais, būtent:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad ;
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys- J 
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- ;I 
nišką Alkoholizmą. j i

2. ENRICH table teles del Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau- 
ginimo.

3. Alfalfa Arbata ir tabletėles turtinga vitaminais ir mineralais, >
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- j; 
toja laike mėnesinių. ;!

4. VHF tabletėles turintiems aukštą kraujo spaudimą. ;!
5. SODEOM tabletėles, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri- 

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėles nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. Ij
7. P. B. LAX tabletėles geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietč- i;

jimo. ;!
8. N-56 CA-83 tabletėles dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina j

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro- ;! 
gą opai užgyti. <;

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI J£ANATOKIAI ;

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y. j

| * LIETUVIŠKAS ★ j;

i TRAKTYRIUS I: 
f (VALGYKLA IR ALINfi) fl 
j Rheingold E^tra Ory Alus t 
i Didelis pasirinkimas visokių į 
» Vynų ir Degtines ' 
į Kasdien Turime \ 
\ KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

i JI/0Z4S ZElDATį
Savininkas

į 411 Grand St. Brooklyn

i Le VANDA
FUNERAL PARLORS | 

i Incorporated į:

Juozas Levandauskas |
Graborius—Undertaker j i

£ 337 UNION AVENUE j 
BROOKLYN, N.Y. J

4 Tel. STagg 2-0783 į
f NIGHT—HAvemeyer 8-1158 <

30 Dienų 
Nuolaida

’ . , .’ "j 

Akiniai

y- f

INaudokitės Gera Progai
« Per segančias 30 dienų, mes darome šį Speciali' pasiūlyihą savo 

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

mes duosime jums. 
yra nustatytos taip

g: Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir
> 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
g žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.
f STENGER & STENGER, Optometrists-
v 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
H 496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.
w Telefonas EVergreen 7-1661

| Lietuvi ų Kuro Kompanija
tfk Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

N

A

(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip* 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškaį, įryęšta, ,,
sų šermeninė. Mūsų, pa

tarnavimu ir kainomis ' . 
būsite patenkinti.

1113 Mt Ve
Philadelphia, a
Telefoną* Poplar 4110
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NwYorko^/a^ferZl nlt b Bruną Castagna Dai 
nnos J. V. Iždines

Koncerte
METAI BE KATR1N0S VILTRAKIŪTES

- TALANDZEVIČIENĖS
Gruodžio 27-tos rytą sueina 

vieni metai, kai ankstoka mir
tis išrovė iš mūsų eilių vieną iš 
tų liaudies dukterų, kurios 
savo gyvenime užsipelno am
žinos atminties — sueina me
tai, kai netekome Katrinos 
Viltrakiūtės - Talandzev i č i e- 
nės.

Katrina Viltrakiūtė
— Talandzevičiene

savo keturios dė
mėtų gyvenimo, 
žodžiais, nejieš- 
ar padėkos, bot

dėti nei džiaugtis. Tačiau jei
gu ji galėtų pakilti iš Alyvų 
Kalnelyje švelnute veja pri
dengto kapo, tankiai padabi
namo žaviais Great Necko žo
lynais per draugą Antaną, ji 
būtų ton, kur šaukia darbai už 
pergalę ant žmonijos priešų, 
už liaudies džiaugsmą ir lais
vę, kaip kad ji buvo per di
džiausią dalį 
ši m t devynių 
Kukli ir tyli 
kauti garbės
tvirta nusistatyme ir iškalbi 
darbais ten, kur eina liaudies 
reikalai, Katrina bus su meile 
ilgai minima visų tų, kurie ją 
pažino asmeniškai, taip ir tų, 
kurie pažino iš jos darbų.*

Su Katrina atsisveikinome 
gruodžio 30-tą, dideliu būriu 
ją palydėję į Alyvų Kalnelį. 
Palydėjome brooklyniečiai, su 
kuriais-kuriomis jinai veikė di
džiausią dalį savo gyvenimo 
nuo atvykimo šion šalin 1913 
metais. Palydėjo ir 
kiečiai, su kuriais ji 
nuo persikėlimo iš 
iki mirtis atskyrė.

Apsisuko metai.
mas Choras Pirmyn, kuriame 
jinai dainuodavo ir kuris jai • 
dainavo jos šermenyse, išpil
dė daug į pergalę akstinančių ' 
V programų. Pagaliau ir dau
gelį to dainingo, grakštaus 
jaunimo karo audros išnešiojo 
po visą šalį ir, gal, užjūrius, 
surikiavo į kovotojų eiles. Jos 
teisingai pažinta ir įvertinta 
Sovietų Sąjunga karo ugnyse 
gavo didvyrio pripažinimą,

greatnec- 
darbavosi 
Brooklyno

Jos myli-

Laiškai iš Kariuomenės
Moterų Apšvietos Kliubui 

Moterys:
Linkėdamas smagių Kalėdų 

ir laimingų 
siunčiu .jums 
tariu — 
visas.

ateinančių motų, 
milijoną ačiū ir 

lai Dievas laimina jus

C. William Augustus.

Augutis yra žinomosVilius 
kliubietės veikėjos Josephinos 
Augutienės vyro brolis, tačiau 
su šia organizacija pažinčių 
neturėjęs iki išėjiimo kariuo
menėn.

Gerbiamosios:
Leiskite man pareikšti šir

dingiausią padėką už man at
siųstą Kalėdų paketą ir svei
kinimo kortą.

Tikėkite man, niekas taip 
nepaliečia kario širdį, kaip to
ki draugiškumo pareiškimai, 
tie padrąsinimai nuo . namie 
pasilikusių žmonių.

Dėkoju jums visoms, niekad 
neužmiršiu jūsų.

Su pagarba,
Pvt. Wm. Rusinskas.

taipgi.
Dėkodamas dar kartą 

paketą iš gilumos širdies
u z 

lin
kiu kiekvienai iš jūs, puikios 
moterys, malonių ir smagių 
Kalėdų ir baigiu laišką su mie
lomis mintimis apie jus.

Čalukas.
Tuomi čaluku yra Chas. De 

Vetsco, newyorkiecio veikėjo 
Dzevečkos sūnus, Ispanijos ko
vų prieš fašizmą veteranas.

Karys Dzevcčka primena 
vieną svarbų reikalą — krei
pimą atydos ir pasilikusioms 
karių namiškiams, 
padėtį ir teikti 
reikale
Čaluko tėvas, patsai senas ko
voto.) as, kai)) visada paskendęs 
rėmime darbų už karo laimė
jimą, nesiduoda ilgesio palau
žiamas. Sūnaus džiaugsmui fr 
krašto naudai, jis darbuojasi, 
kaip kad darbavosi ir pirm sū
naus išėjimo kariuomenėn.

suprasti jų 
sąjausmo, o 

ir pagalbos. Laimei,

Aido Choro Nariams

Jei Katrina būtų dar gyve
nus, šie praėjusieji metai, di
džiumoje jai būtų buvę skaus
mų metais. Bet vienu dalyku 
mes esame tikri — skausmai 
ar džiaugsmai, ji būtų buvus 
talkininke visuose mūsų dar
buose karui laimėti.

Skausmų ji būtų 
daug, kadangi jos 

kaimas

Karys Bašinskas, žinomų 
darbuotojų Kostancijos ir Jo
no-Rušinskų sūnus, civiliniame 

[gyvenime dienomis buvęs dar
bininku, o vakarais studentu 
ir veikliu unijistu, kai ir visi 
kariai 
z u otų 

i karo.

aukštai įvertina organi- 
moterų darbą rėmime

Mano

turėjus , gauna daugiau paramos iš sa- 
gimtasis vo talkininkų ir veja barbarus 
ir visas nacius iš savo žemių. Jos se-Majoriškių

Vilkaviškis, visa Lietuva, kur 
tebegyveno jos miela motutė, 
seselė ir du broliai, antri me
tai tebėra po žvėriškojo dras- 
kuonies hitlerizmo letena. Ji 
būtų kentus dėl to, kad štai 
apsisuko metai, o mūsų šalis 
dar vis randasi žūt būtinoj ko- organizacijos gyvuoja, 
voje už mūsų namus ir laisvę, vjs darbai, 
— laisvę viso civilizuoto pa
saulio. Ji būtų liūdėjus, kad 
dėl karo aptyko jos numylėta 
daina, kad pats taikiausis jau
nimas, eiliniai ir vadai, turėjo 
iškeisti mūzą 
nimui savo 
žmonijos.

Vienok ją
Amerikos žmonyse įsisiūbavus 
vieningumo idėja ir ypatingai 
ryškėjantis vieningumas tarp 
Jungtinių Tautų, Sovietų Są
jungos pasaulį sujudinę ir jai 
pagarba pasaulį uždegę žy
giai, kas suteikia žmonijai vil
tį pergalės ir pastovios taikos. 
Katrina buvo įsitikinus, kad 
darbininkų - liaudies šalis — 
kur visi dirba, visi naudojasi 
darbo vaisiais — negali pra
laimėti, kad tiesa, laisvė ir 
šviesa turi imti pergalę ant 
neteisėtumo, vergijos ir tam
sos. Tik vaduodamos giliu įsi
tikinimu per visą gyvenimą ji 
uoliai rėmė liaudies kovas 
prieš reakciją ir fašizmą, to 
neužmiršdama net mirtinuose 
skausmuose, paskirdama $50 
dienraščiui Laisvei, kad tiesos 
žodis, galingas balsas prieš fa
šizmą galėtų gyvuoti ir po jos 
mirties, taipgi paskirdama $50 
Sovietų Sąjungos m ėdi k ai e i 
pagalbai.

Katrina šiandieną negali liū-

Brangios Draugės:
Daug kartų dėkui už kalė

dinį paketą. Tik moterys su
galvoja tokius dalykus, kaip 
šis. Stebėtumėtės, kaip dovana 
mane sujaudino. Ji manyje su
kūrė neišaiškinamą jausmą ir 
džiaugsmą, kad aš turiu na- 

drau-t sės greatneckietės, o taip pat m^e pasilikusius tikrus 
ir iš jos kaimyniškojo Mas- £us> kurie neužmiršta.

ant šautuvo gy- 
šalies ir laisvos

būtų džiuginus

petho pro pat jos vartelius! 
tankiai pravažiuoja veždamos; 
megstinius — šiltą 
didvyrių gyvastims ir sveika
tai. Jos branginta spauda ir 

O tai 
kuriuose ji būtų 

norėjus pati dalyvauti ir ku
riuos pamačius džiaugsmo dei
mantais sužibėtų blakstienai. 
Toks jau dėkingas likimas vi
sų organizuotų, visuomenės 
gerovei gyvenusių žmonių, 
kad jų idėjos, jų numylėtas 
darbas vykdoma ir po jų mir
ties.

Katrinos palikti darbai vyk
domi daugelio jos draugų, ku
riuose veikliai dalyvauja, ku
riuos gausiai remia buvęs jos 
gyvenimo sankeleivis Antanas 
Talandzevičius, sesuo M. Va- 
lilionienė su savo draugu, dė
dė Kazys ir kiti artimieji.

Ilsėkis Katrina, ramiai, nu
dirbus savo dalį, o mes dirbsi
me toliau iki išauš diena, ka
da ir Alyvų Kalneliu galėsime 
atnešti saują žiedų tau pra
nešančiu apie mūsų pergalę.

D-ė.

apsaugą i

Sveikina su Šventėmis
Joe Mokola ir S. Masiulis, 

savininkai Bar & Grill, 518 
Grand St., sveikina su šventė
mis dienraštį Laisvę ir per ją 
visus laisviečius.

Taipgi sveikina Internatio
nal A. L. Co. vedėjai.

Jinga merginų-moterų dirbti 
skirstymo naujų bovelninių 

skudurų. Nuolatinis darbas, per 
penkias dienas į savaitę. Kreipkitės 
pas: Gerofsky, 19 Bond St., New 
York City, N. Y. (299-301)

Reikal’ 
ti Bar 
jis ryi 
vietą, * 
baro paa 
tų anglišk i. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės į “Laisvės”, ofisą, 
427 Lorimer Street,. Brooklyn, N.Y.

(302-304)

General ių Sesijų teisėjas 
Wallace nuteisė 4 jaunus vy
rukus mirti elektros kėdėj už 
žmogžudystes apiplėšimuose 
ir muštynėse. Du iš jų yra tik 
po 18 metų amžiaus, vienas 
19-kos.

senyvas žmogus dirb- 
U. Pageidaujama, kad 

ų, kaip tai apvalytų 
.4 biznį, ir kad už 

cų. Taipgi, kad supras-

Bruną Castagna, vadovau
janti Metropolitan Operos 
kontralto, dainuos New Yorko 
Miesto WPA Sim toniškos Or
kestrus rengiamame Jungtinių 
Valstijų Iždinės naudai kon
certo Carnegie Hali šio sek
madienio prievakarį, gruodžio 
27-tą, 5:45 P. M. Emerson 
Buckley vadovauja programai.

Šis bus paskutinis iš serijos 
koncertų, suruoštų per 
džio mėnesį. Įžanga

gr uo
slėms 

koncertams yra faktinai nemo
kama, tik perkama karo stam- 
pos ir pagal kiekį perkamų 
štampų gauni sėdynę, kurios 
yra numeri notos. i

Castagna, tarptautiniai pa-' 
skilbus dainininkė, dainuos 
arijas iš operos “Carmen.” Ji, 
kaip ir kiti tuose koncertuose 
pildę programas artistai, savo 
darbą aukoja J. V. Iždinei.

A. Stiipuras Parvyko
Atostogų)

Aido Choro nariai visi 
šomi susirinkti į Laisvės 
tainę, 419 Lorimer St., 8 
antradienio vakare, gruodžio | elienį. 
29 d. čia turėsime pamokas 
prisirengimui prie Aido Choro 
ruošiamo Naujų Metų sutiki
mui vakarėlio. Visi choristai 
stengkitės atsilankyti į šias 
pamokas ir atsilankykite lai
ku, kad galėtume gerai pasi
ruošti išpildyti programą ir ki
taip pasiruošti pasekmingam 
Naujų Metų sutikimui.

Aido Choro Naujų, Metų su
tikimo vakaras įvyks gruodžio

I . Karys Adomas Stuporas 
' parvyko iš kariuomenės ketu
rioms dienoms atostogų pas tė- 

sve-1 vus Vincą ir Emiliją Stuporus 
ir brolį. Grįš tarnybon sekma- 

Ta proga svečias atlan
kė ir Laisvės įstaigą.

pra

ft

ft- 

■if. 
ft 

■■i?. 
ft'

t %
svetainėje, 419 Lorimer St. 
Įžanga tildai 45c., įskaitant ir 
taksus.

Aido Choras

J. (L4RŠK4
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

g 231 BEDFORD AVE. g 
ft: BROOKLYN g
$ Telephone: EVergreen 8-9770 $ 
■■if. ft

Matyk 1001-ną meilišką sujaudinantį įvykį... 1001-ną virpinantį 
nuotikj puikioje, spindinčioje daugia-spalvėje regykloje!

WAI .TER WA NGER’S

“ARABIAN
NIGHTS”

TECHNKKOMIS SPALVOMIS
su JON HALL, MARIA MONTEZ, SABU ir tomis žavinčiomis 

Haremo Karalienėmis Aeųuanetta ir Carmen D’Antonio

RIVOLI BROADWAY 
ir 49th St., Now York.

DABAR RODOMA!

“Fortress on the Volga”
(Tvirtovė prie Volgos upės)

Stalingrado Pirmosios Kovos dėl Gyvybės Dramatiška Istorija.
Parašyta ir pagaminta Aleksejaus ir Georgijaus Vasilievų, 

“Chapayevo” kūrėjų.
Su Michailu Gelovani STALINO rolėje ir
Nikolajum Bogoliubovu kaip VOROŠII.OVU.

NEPAPRASTAS PRIEDAS:
Ištraukos iš ŠOSTAKOVIČO SEPTINTOSIOS SIMFONIJOS.

Vadovauja Leopold Stokowski, griežia Los Angeles 
Symphony Orkestras.

Aiškina Maksimo Litvinovo žmona ir Edward. G. Robinson.
Nuolat nuo 9 A. M.- 25c iki 1 P. M., apart S<št., Sekm. ir Sventad

STANLEY THEATRE Av-st% N-K

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic. Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

CHARLES DE VETSCO

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3812

su
|BARBER SHOP$

K. Degutis, Savininkas
W Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue įL 
*^4 Tarp Ton Eyck ir Maujer Sts. 
W BROOKLYN fK

Gerai Patyrę Barberiai

PUBLIC STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(SVHSriVITMHl)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Ui ū dės i o v a 1 a n d o j kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

už prieinamą kainą 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

Kuomet aš nuplauksiu anon 
pusėn vandenyno aš dėsiu ma
no geriausias pastangas jums 
visoms atsilyginti už jūsų at
mintį pasiuntimu japonams 
kai ką iš savo išsilavinimo su 
komplimentais nuo 
Moterųi Apšvietos 
Brooklyno.

Turiu prie jūsų
prašymą. Juomi yra 
manęs nebus namie, malonėki
te prižiūrėti, kad mano tėtė 
neliūdėtų. Bet kuomet aš va
landžiukę pagalvoju, tikiuosi, 
kad jūs ir tuomi apsirūpinate

Lietuvių
Kliubo Iš

tik vieną
kol

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte 

„1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Irving Place The. * Vėlus Rodymą.4
Kas šeStadienj

Harry Baur puikiame francūziškame gar- 
»aus padavimo dramatizavime!

'The Golem’
Extra: “A NAT’

-y -----------------------

“Gypsies”
Tikri Čigonų Šokiai ir Dainos!

ON DANCES.”

f).......................................... ’CiPirkite Kalėdų Dovanas Dabar

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų department^

i

s

s: f
i

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR s

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS 1Į
|| &?T Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga g

Vietos ir impor- 'Kiekvieną subatą I

® tuotos degtinės ir OjK'įyĮĮaSį karšta vakarienė. yk b: 
vynai, geriausių Atskiras kambarys g

M bravorų alus ir u ž ė j i m u i gru- ft
alina Karia hiisifp name NTn/151 inm i c Vi'ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

perns. Nedėliomis 
atdaras h u o 1 vai. 
diena iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIW-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAFIEK-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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