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dien hitleriniu simpatijų nega
li paslėpti tie, kurie ju turi.

Štai Chicagos kunigu “Drau
gas“ (gr. 22 d.) per visa pir
mą puslapi, per visas septy
nias špaltas uždėjo toki ant- 
galvj: “Hitleris Rengiasi Va
duoti Tunisiją.“

Ar girdėjote, Hitleris išva
duos Tunisiją? Nuo ko ir iš ko 
jis ją išvaduos?

Reiškia, Tunisiją dabar yra 
Amerikos ir Anglijos armijų 
pavergta. Hitleris ruošiasi ją 
išvaduoti!

VOKIEČIAI NUŽUDĖ DAR KETURIS SIMTUS LIETUVIŲ
I... ....... .............................. . ................... B ---------
RAUDON. ARMIJA ,ATeME Amerikiečiai Sunaikino 24 LIETUVIAI PATRIOTAI
IDAR DESĖTKUS MIESTU 
IR MIESTELIU IŠ NACIU

Japonų Orlaivius, o Tinu
si jo j Pažygiavo 6 Mylias

UŽMUŠĖ EILĘ NACIU KA
RIU IR VALDININKU

Sovietų Oficialiai Pranešimai Amerikos Oficialiai Pranešimai
Kai Hitlerio kruvinos gaujos 

užpuolė ir naikino Lietuvą, 
panašiai “Draugas“ ir kiti tos 
rūšies laikraščiai šaukė, kad 
Lietuva jau “išvaduota,“ jau 
“nepriklausoma.“

Gerai tiems, kurie turi pini
gų krūvas. Nesvarbu, kaip ir 
iš kur tie pinigai atėjo.

Turtingas žmogus ir garsus 
ir protingas. Komercinė spau
da jį sušilus garsina ir rekla
muoja.

Štai dabar ta spauda garsiai 
paskelbė, kad milijonierius 
Bernard M. Baruch paaukojo 
čielą milijoną dolerių įvai
riems labdaringiems reika
lams.

žinoma, gerai, kad paauko
jo, vietoj kad tais pinigais bū
tų išnaudojęs žmones.

Bet kaip tai galima, argi tai 
dora, kad kai milijonai vargs
ta ir skursta, vienas žmogus 
turi susikrovęs tokias krūvas?

Tegul gyvuoja moterys, nes 
jos daug ilgiau gyvena už vy
rus! O gyvena ilgiau todėl, 
kad geriau moka gyventi.

Bent jau tą galima drąsiai 
sakyti apie senosios kartos 
moteris, kai moterims būdavo 
sarmata smarkiau gerti ir rū
kyti už vyrus.

Maskva, gruod. 26. — Specialis Sovietų Pranešimas.
Mūsų kariuomenė gruod. 25 d. vis žygiavo pirmyn 

Dono upės vidurinės tėkmės srityje ir užėmė keliasde-
I šimt apgyventų vietų, tame skaičiuje šias dideles ap

gyventas vietas: Pesenkovo, Nalčevka, Zapadnaja, 
Kantemirovka, Bugajevskaja, Rassochovaty, Bonda- 
revka, Grekovo, Fominka, Keselenko, Utenikov ir ap
skrities centrą su didele geležinkelio stočia Nalševska- 
>•

Gruodžio 25 d. buvo paimta nelaisvėn dar 7,500 prie
šu kariu.

Viso per mūšius nuo gruodžio 15 iki 25 d. mūsų ka
riuomenė šioje srityje paėmė nelaisvėn 49,700 priešų 
kareiviu ir oficieriu.

Kautynėse tarp gruod. 15 iki 25 d. mūsų kariuome
nė pagrobė 172 tankus, 1,877 kanuoles, 64,000 šautuvų, 
82 bevielinio telegrafo stotis, 1,177 motorinius dvira
čius, 1,115 vežimus, 6, 783 arklius, 97 amunicijos san
dėlius ir kiekį kitų įrengimų ir maisto sandėlių.

Mes sunaikinome 107 orlaivius, 133 tankus ir 351-ną 
kanuolę gruod. 25 d. Priešai mūšių laukuose tą dieną

! paliko daugiau kaip 7,000 užmuštų savo kareivių ir
I oficieriu.

Stengdamiesi išgelbėt savo karius apsuptus arti Sta-
I lingrado, priešai sutelkė septynias divizijas savo pės

tininkų ir stiprias tankų jėgas į šiaurius nuo Kotelni- 
kovo. Su tomis jėgomis gruod. 12 d. jie pradėjo ata-

(Tąsa 5 puslap.)

Sovietų Kariuomenė Pasiekė Punktus tik už 100 
Myliu nuo Didmiesčio Rostovo

Washington, gruod. 25. — Laivyno pranešimas 229: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Gruod. 24. — Jungtinių Valstijų orlaiviai, pakilę nuo 
Guadalcanal salos, bombardavo ir apšaudė japonų or
laivių stovyklą ir pajūrių įrengimus Mundoj (Saliamo
no) saloj New Georgia. Japonų lėktuvai ir priešorlai- 
vinės kanuoles silpna ugnim priešinosi. Amerikiečių 
orlaiviai nutildė priešlėktuvines japonų kanuoles ir nu
šovė žemyn keturiolika iš jų lėktuvų. Be to, buvo su
naikinta dar 10 priešų lėktuvų ant žemės. Visi Jung
tinių Valstijų orlaiviai sveiki sugrįžo.

Vėliau tą pačią dieną Jungtinių Valstijų orlaiviai 
bombardavo japonų valtis, kurios gabeno priešams 
naujų karių ir reikmenų į Mundos sritį. Keturios val
tys pasiekė krantą. Amerikiečiai lakūnai bombarda
vo japonų lėktuvų stovyklą, žemai skrisdami, nesant 
jokio pasipriešinimo iš japonų pusės.

Karo Departmento Pranešimas:
ŠIAURIŲ AFRIKA

Priekiniai būriai Amerikos kariuomenės atmušė 
priešų kontr-atakas ir užėmė vieną poziciją šešios my
lios į šiaurių rytus nuo Medjez-el-Babo (šiaurinėje Tu
nisijoje.) Kituose sektoriuose veikė mūsų žvalgai.

Blogos oro sąlygos vakar suvaržė veiksmus ore, bet 
mūsų žvalgybos lėktuvai kovotojai atakavo priešų 
punktus ant žemės priekinėje srityje. Vienas priešų 
bombanešis buvo nušautas žemyn.

AŠ ATSILAIKYSIU PRIEŠ VISUS, 
PAREIŠKIA ANTANAS STRIPEIKA

Tos tiesos gyvą pavyzdį su
teikia buvusių prezidentų naš
lės.

Tie vyrai seniai, jau labai 
seniai, amžinai ilsisi po juoda 
velėna, o jų žmonos, tos bu
vusios “pirmutinės leidės,” te
begyvena ir tebesidžiaugia.

žurnalas “Look” (gr. 29 d.) 
paduoda paveikslus net pen
kių tokių garsių moterų. Bū
tent, tebėra gyvos ir sveikos 
Clevelandienė, Rooseveltienė 
(Theodor Roosevelto žmona), 
Taftienė, Wilsoniene ir Cool- 
idgienė.

Jos visos gyvai interesuojasi 
karo eiga. Visos ragina pilie
čius pirkti karo bonus.

Nežinau, kokį pastenkini- 
mą turi “Tėvynės“ redaktorius 
Bajoras sistematiškai ir be 
pertraukos meluodamas.

Maniau, gal nors su Naujais 
Metais pasitaisys ir padarys 
rezoliuciją, jog tiesiu keliu ei
ti gražiau ir padoriau. Deja, 
kaip atrodo, teks ir vėl skau
džiai nusivilti. Nes ponas Ba
joras užbaigė šiuos metus ne
gražiai juos apmeluodamas.

štai, va, “Tėvynėje“ gruo
džio 25 dieną jis išdrožia šito
kį hitlerini, melagingą pa
mokslą :

“Komunistai ypač šiemet 
parodė didelio noro Lietuvą 
pavergti, o Amerikos lietuvių 
gyvenime kodidžiauslos suiru
tės pasėti.”

Matote, Lietuva dabar yra 
laisva, o tie nevidonai komu
nistai nori ją pavergti!

(Tąsa 5-tam puslapy])

Maskva, gruod. 27. 
cialis Sovietų pranešimas:

Mūsų kariuomenė gruod. 
26 d. palei vidurinę Dono 
upės tėkmę pasigrūmė dar 
9 iki 12 mylių pirmyn, tai 
viso per šį 11 dienų ofen- 
syvą nužygiavo jau 90 iki 
124 mylių pirmyn.

Sovietinė kariuomenė da
bar užėmė geležinkelio sto
tį Tatsinskają, apskričio 
centra, taipgi stambią gele
žinkelio stotį Verchne-Ta- 
rasovą ir šiuos’ apskričių 
centrus: Krivorožę, Kašarį, 

j Jefremovsko - Stepanovską, 
Kaskovką, Nikolskaią, Šir- 
najevką, Iljilka, Kostino- 
Bystrianskį ir Gruzinovą.

Nuo gruod. 16 iki 26 d. 
sovietine kariuomene atva- 

i davo nuo vokiečių 812 ap
gyventų vietų, tame skai
čiuje astuonių apskričių 
centrus ir septynias dideles 
geležinkeliu stotis. Tuo tar
pu buvo paimta 56,000 prie
šu ’ nelaisvę (o užmušta 
60 000).

Mūsų kariuomene arti 
Tatsinskajos pagrobė 300 
vokiečiu orlaivių pačiose jų 
stovyklose, o načioie Tat- 
sinskoie suėmė traukinį su 
50 nriešų orlaiviu.

Tarn gruod. 16 ir 26 d. 
! ^•'"su kariuomenė (be kit- 
i ko) pagrobė 178 vokiečiu 
tankus, 1.926 kanuoles. 850 
mortiru. 370 kulkasvaidžių, 
690 prieštankinių šautuvų, 
56,000 šiaip šautuvų, virš

Spe-;30 milionų kulkų, 1,500 mo-
torinių dviračių, 310 sandė
lių ginklų, amunicijos ir 
maisto, 920 geležinkelio va
gonų ir 21 garvežį.

Sovietų kariuomenė gru
miasi pirmyn į pietų vaka
rus nuo Stalingrado (Lin
kui Kotelnikovo) ir pastū
mė priešus dar 6 iki 1Z my
lių atgah^užimdama šias 
apgyventas vietas: Novo- 
Askaiską, Gniloaksaiskają, 
Kadaurovą, šestakovą, An
tonovą, Krugliakovą, Ra- 
maškiną ir Čilekovą.

(Šioje srityje Raudonoji 
Armija pasiekė punktus tik 
už 105-kių mylių nuo did
miesčio Rostovo.)

Anglai Atgriebė Pozici
ją Šiaurinėje Tunisijoje

London. — Vokiečiai bu
vo užėmę strategine kalvą 
į šiaurių rytus nuo Medjez- 

| el-Babo, šiaurinėje Tunisi- 
; joje; bet paskui anglu gvar
dija išmušė priešus laukan 
iš tos pozicijos.

Blogas oras šiuo tarpu 
• trukdo ten bet kokius pla- 
I tesnius karo veiksmus ant 
žemės.
Anglu submarinai nuskan

dino du fašistų transporto 
laivus.

Raudonarmiečiai gręsia 
apsupt nacius Kotelnikove.

Ačiū elizabethiečiam ir hillsidiečiam, kurie dalyva
vo! ant mano vajaus vakarėlio, ba tas vakarėlis bus 
naudingas dėl mūsų vajaus. Aš manau laikytis ir la
bai laikytis prieš visus vajininkus. Jeigu nebūtų bu
vęs vajus prailgintas, tai aš būčiau pasidavęs. O dabar, 
vajininkai ir vajininkės, kad ir jūs turite po daug pa- 
gelbininkų, ale jūs laikykitės prieš mane vieną. Jūs ne
manykite, kad aš pasigiria, ale aš nemiegosiu. Ba rus- 
siškas kareivis nieko nebijo, nei šalčio, nei sniego.

Draugės ir draugai, man ne vienas tas “Laisvės” va
jus, aš ir kitą sykiu turiu. Tai dėl Rusijos medikalės 
pagalbos surinkau 275 dolerius ir dėl “Laisvės” popie- 
ros fondo virš 20 dolerių. Ir da nenuvargau prieš jū
sų didelį pulką laikytis.

O kas pasidarė su mano draugu J. Bakšiu, kad taip 
toli atsiliko? Drauge, pakilk aukščiau, arba pralenk 
mane. Tai tada nerašysi, kad aš cūdaunas, kaip pra
eitą metą buvai parašęs.

“Laisvės” vajus dabar pas mane yra rugiapjūtė ligi 
po Naujų Metų! Antanas Stripeika.

Rašo M. BUTKUS
MASKVA, GRUOD. 22, INCONTNEWS

Per fronto liniją atėjo mums žinių apie augantį vo
kiečių terorą laikinai užimtoje Lietuvoje.

Išvakarėse Spalių Revoliucijos dvidešimt penkių me
tų sukakties hitlerininkai pakorė, sušaudė ir kitaip nu
žudė daugiau kaip 400 ištikimų Lietuvos piliečių. Vien; 
Kauno kalėjime buvo nugalabinta 140 lietuvių.

Pagal atėjusius iš Lietuvos pranešimus, hitlerinin
kai žvėriškai kankino savo aukas pirm nužudant juos. 
Buvo atrasta daug lavonų su išsukinėtomis rankomis 
ir išlupinėtais rankų ir kojų pirštų nagais.

Vienas iš tų nelaimingųjų, Vincas Vaitekauskas bu
vo atrastas ant kartuvių už kojų pakartas, galva že
myn.

ŽUDYNĖS RASEINIŲ KALĖJIME
Lapkričio 7 d. išvakarėse hitlerininkai įsiveržė.į Ra

seinių kalėjimą, neva jieškodami maištiškų lapelių ir 
ėmė žvėriškai bizūnais plakti kalinius.

Kuomet tūli kaliniai pasipriešino, tai nacių slapto
sios policijos agentai įsakė visiems jiems eilėn sustoti 
kalėjimo kieme ir nušovė kiekvieną dešimtą iš jų. O 
kurie liko gyvi, tuos naciai vėl žiauriausiai plakė.

ALEKSOTE NACIAI SUŠAUDĖ 30 NEKALTŲ ~ 
LIETUVIŲ

Neseniai vienas vokiečių kareivis buvo užpultas ant 
Aleksoto tilto ir užmuštas. Vokiečiai tuojau apsupo vi
są apskritį, bet negalėjo surast to lietuvio patrioto. Jie: 
suėmė 30 vietinių gyventojų, užreikšdami: Jeigu per 
24 valandas nebus vyriausybei įduotas žmogus, užmu
šęs tą kareivį, tai jie sušaudys visus šiuos įkaitus (im
tinius).

Ant rytojaus vokiečiai ir nužudė visus tuos trisde
šimt neakltų lietuvių.
HITLERININKAI SAKO: KAD VOKIEČIAI ŽAGI- 
NA LIETUVAITES, TUOM JOS TURI DIDŽIUOTIS!

Pilviškiuose vienas hitlerinis oficierius išžagė jauną 
lietuvę mergaitę. Kada mergaitės motina pasiskundė 
vokiečių policijos viršininkui, jis begėdiškai atsakė: 
“Tos kiaulės lietuvės turėtų laikyt sau didžia garbe, 

(Tąsa 5 puslapyje)

Gen. De Gaulle Veiksiąs Iš
vien su Giraudu; Darlano 

Žmogžudis Sušaudytas

"LAISVES" VAJUS
P. Beeis pralenkė Mockaitį ir Puidoką. Jo talkinin

kas M. Klimas pridavė naują prenumeratą ir keletą at
naujinimų.

P. žirgulis taipogi gražiai pašoko punktais, prisiųs- 
damas atnaujinimų, bet visvien pasilieka toj pačioj 
vietoj.

Naujų skaitytojų gavome (taip pat ir atnaujinimų) 
nuo sekamų vajininkų: V. J. Stankus, Easton, Pa. (1); 
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. (1); D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa. (1).

Atnaujinimų prisiuntė sekanti vajininaki: P. J. Mar
tin, Pittsburgh, Pa.; J. Ramanauskas, Minersville, Pa.; 
M. Slekienė, Gardner, Mass.; L. Prūseika, Chicago, Jll.; 
M. Klimas, Richmond Hill., N. Y.

Nuo pavienių skaitytojų gavome naujų prenumeratų 
— Paul Jurkonis, Springfield, Ill. ir Liudvika Bartkie-

(Tąsa 5-me puslapyje)

Madrid, gruodžio 27. — 
Pranešama iš Tanžyro, kad 
Morokko radijas paskelbė, 
jog Francūzų Imperijos Ta
ryba paskyrė gen. Henri 
Honore Giraud’ą Šiaurinės 
ir Vakarinės Francūzų Af
rikos pirmininku vietoj nu
žudyto admirolo Darlano.

Paryžiaus radijas prane
šė, kad generolas Charles 
de Gaulle, vyriausias Kovo
jančiųjų Francūzų vadas, 
taip pat dalyvavo posėdyje 
Francūzų Imperijos Tary
bos Šiaurinėje Afrikoje, 
kuomet taryba skyrė gene
rolą Giraudą civilės val
džios galva tenai.

London. — Neoficialiai 
teigiama, kad generolas de 
Gaulle bendradarbiaus su
gen. Giraud kare išvien su 
anglais ir amerikiečiais 
prieš fašistų Ašį.

Gen. Giraud buvo francū
zų kariuomenės komandie- 
rius Šiaurinėje Afrikoje ir 
francūzai jot komandoje

veikliai kovojo prieš vokie
čius Tunisijoje.

Generolas Giraud jau 
pirmiau pareiškė norą susi
tart su gen. de Gaulle ir 
drauge kariaut prieš Hitle
rį ir Mussolini.

London. — Karo teismo 
sprendimu Alžyre šeštadie
nį tapo sušaudytas 22-jų 
metų vyras, kuris ketvirta
dienį nušovė admirolą Dar- 
laną, buvusį civilės valdžios 
galvą Šiaurinėje ir Vakari
nėje Francūzų Afrikoje, 
žmogžudžio vardas neskel
biamas. Pranešama tik 
tiek, kad jo tėvas buvo 
francūzas, o motina italė, 
kuri ir dabar gyvena Itali
joj. Darlano nu žudyto jas, 
kvočiamas, sakė, kad, 0rdi, 
jis pats vienas, be jokio są-
mokslo su kitais, nušovė 
Darlaną.

Neoficialiai teigiama, 
kad žmogžudis priklausęs 
J. Dorioto francūzų fašistų 
partijai, kuri karštai veikia 
išvien su naciais*
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atsigaus. Korespondentas kalbėjosi su 
suimtu į nelaisvę rumunų generolu, ku
ris pareiškė:

“Kada Rumunijos žmonės sužinos tik
rą tiesą apie šią tragediją, tai bus gene
rolo lono Antonescu pabaiga.” Antones
cu yra fašistinis Rumunijos diktatorius 
ir Hitlerio pakalikas. Korespondentas 
rašo, kad jis matė dešimtis tūkstančių 
rumunų kareivių, suimtų į nelaisvę, ku
rie džiaugiasi į ją patekę.

Bėgamaisiais Klau
Simais

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

Act of March 3, 1879.

Finliandijos Fašistai Džiaugiasi 
Amerikos Nelaimėmis

Washingtone vis dar sėdi ir “neutra- 
liškos” valstybės teisėmis naudojasi Fin
liandijos fašistų atstovas Procoęe. Ame
rikoj tūla komercinė spauda jį vis tebe- 
teisina, Finliandijos fašistus vadina “de
mokratais.” Gi tuo pačiu kartu finai fa
šistai kas kart vis darosi akiplėšiškesni 
ir begėdiškesni.

Finliandijos fašistai, su Hitleriu ir 
Mussoliniu susitarę, užpuolė Sovietų Są
jungą. Finliandijos lėktuvai išvien su 
Hitlerio lėktuvais skandina Amerikos lai
vus ir žudo jūreivius. Finliandijos prie
plaukos tarnauja Hitlerio submarinams, 
kaipo bazės, iš kurių žudo mūsų šalies 
geriausius sūnus, bevežančius karo reik
menis į Murmanską. Finliandijos aero
dromai tarnauja Hitlerio lėktuvams už
puolimui ant Sovietų, Anglijos ir Ame
rikos laivų. Finliandijos fašistiniai val
džios nariai gavo medalius ir dovanas 
nuo Japonijos imperialistų laike vienerių 
metų sukakties, kai Japonija užpuolė 
Ameriką Perlų Uoste. Hitleris ir jo* raz- 
baininkai generolai lankėsi Finliandijoj, 
o finų fašistų generolas G. Mannerhei- 
mas pas Hitlerį. Visa tai ir daugybė ki
tų faktų, rodosi, jau seniai turėjo ap
valyti mūsų šalį nuo finų fašistų atsto
vo ir jo agentų.

Gruodžio 23 d. iš Washingtono pra
neša labai žingeidų dalyką. Gruodžio 7 
dieną, proga Japonijos gyvatiško užpuo
limo ant Amerikos karo laivų ir lėktu
vų Perlų Uoste, kur tiek daug mūsų lai
vų buvo nuskandinta, sugadinta ir ge
riausių sūnų nužudyta arba sužeista, tai 
Helsinkyje, Finliandijos sostinėj, Japo
nijos ambasados namuose, buvo sureng
tas balius. Ten dalyvavo Hitlerio, Mus- 
solinio atstovai, ten dalyvavo ir “demo
kratinės” Finliandijos valdonai, prem
jeras Rangelį užsienio ministeris Rolf 
Johan Witting, ir kiti.

Japonijos imperialistai apdovanojo 
juos medaliais ię kryželiais. Finliandi
jos valdonai džiaugėsi išvien su Japoni
jos, Hitlerio ir Mussolinio atstovais, kad 
Japonijai pavyko gyvatiškas užpuolimas 
ant Amerikos. Pokilyje pirmiausiai bu
vo parodyta japonų filmą, kaip jie už
puolė Ameriką Perlų Uoste. Finai val
dininkai karštai plojo. Po to japonai 
parodė Amerikos nutrauktus paveikslus, 
kurie vaizdavo, kaip mūsų laivai nuken
tėjo. Finai fašistai dar karščiau plojo 
ir kėlė toastus už Japonijos laimėjimą.

Šitaip elgiasi finai fašistiniai šeškai! 
Gi tuo kartu jų atstovas Mr. Procope 
laisvai važinėjasi po šalį, duoda įsaky
mus finų fašistinei spaudai, ką ji turi 
rašyti ir ko ne. Kada tam bus galas? 
Kada tas “Ašies” agentas bus ištrenktas 
iš mūsų šalies su visais jo agentais?

Gali Paslėpti Liepsną, Bet 
Nepaslėpsi Dūmų

Prieš virš savaitę laiko Buenos Aires 
mieste įvyko didžiulis žmonių susitelki
mas,—masinis mitingas, kaip mes vadi
name. Jis įvyko puošniajame Lima Par
ke,—parke, kadangi Argentinoje šiuo 
metu yra vasara, šilta, saulėta, gražu.

Tai buvo anti-fašistų mitingas ir ja
me dalyvavo apie 30,000 žmonių, trokš
dami pareikšti savo sąjausmą Jungti
nėms Tautoms, kovojančioms prieš fa
šistinę Ašį.

Bet Argentiną šiuo metu valdo pro- 
naciški elementai. Todėl ir šiam mitin
gui buvo darytos visokios kliūtys. Visų 
pirmiausiai, jis buvo apšauktas “komu
nistų mitingų,” nes šiandien kiekvienas 
pažangesnis žmonių judėjimas tokiu pa
vadinimu užantspauduojamas. Tačiau di
delis visuomenės spaudimas sulaikė reak
cininkus nuo mitingo uždarymo. Tai jie 
štai ką padarė: prisiuntė policiją ir chu
liganų būrius, kurie graibstė Churchillo, 
Stalino ir Roose velto atvaizdus, iškeltus 
mitinge! Jau ir Churchillas, jau ir Roo- 
seveltas jiems patapo bolševikais! Jau ir 
į šitų žmonių veidus draudžiama Argen
tinos žmonėms žvilgterėti, draudžiama 
juos gerbti!

Bet 30,000 žmonių minia nepaisė to 
policijos pasimojimo. Mitingas tęsėsi. 
Audringos ovacijos lydėjo suminėtųjų 
Jungtinių Tautų generolų vardus—Mac- 
Arthuro, Montgomerie, Aleksandro. Bet 
džiausios ovacijos lydėjo maršalo Timo- 
šenko vardą, kai tik jis buvo suminėtas!

Mitingas, vadinasi, užsibaigė, kaip jis 
buvo planuotas. Reakcijos pasimojimas 
neišdegė.

Bet iš Argentinos prisėstoji plati apie 
paminėtąjį mitingą žinia (prisiųsta te
legrafu) ne visuose laikraščiuose pasiro
dė,—pasirodė ji tik mažam skaičiuje 
laikraščių ir tai labai sutrumpinta!

Ar ne keista?
Argentinos pro-fašistinė vyriausybė 

bandė užgniaužti žmonių troškimą pa
reikšti savo sąjausmą Jungtinėms Tau
toms.

Jungtinėse Valstijose, kurios yra ka
re, stambioji spauda bandė užgniaužti 
tojo mitingo—labai svarbaus politiniu 
atžvilgiu žygio—aprašymą.

Bet vis tik kaip nors tas viskas pa
siekė pasaulį. Priežodis sako: Gali pa
slėpti liepsną, bet nepaslėpsi dūmų. Pa
našiai buvo ir su tuo didžiuoju Buenos 
Aires miesto žmonių masiniu mitingu.

Išsinėrusi Gyvatė

“Rumunija Jau Pabaigta”
Amerikinis korespondentas, Henry 

Shapiro, kuris lankėsi Stalingrado fron
te, kasdien iš ten patiekia labai žingei
džių faktų. Jo įsitikinimu, Stalingrado 
srityje Hitleris ir jo talkininkai vien už
muštais neteko per 400,000 fašistų. Hit
lerio nuostoliai tankais, lėktuvais, kanuo- 
lėmis ir kitais ginklais viršyja jo nuos
tolius 1941 metais prie Maskvos.

Labiausiai nukentėjo Rumunijos fa
šistai, rašo jis. Hitleris Rumunijos ar
miją nuo pat karo pradžios grūda į pir
mas linijas. Rumunijos armija labai bu
vo sumušta prie Odesos, o paskui prie 
Sevastopolio. Gi prie Stalingrado jai / 
UžduŪtas TŪkis smūgis, nuo kurio j: ne-/

Lenkų Fašistų Apetitai
Lenkai fašistai kas kart vis labiau pa

rodo savo grobikiškus apetitus. Atvykus 
į Ameriką Lenkijos valdžios premjerui 
W. Sikorskiui dar pikčiau rašo “Nowy 
Swiat,” ir ten sėdįs Ignacy Matuszewski, 
buvęs imperialistinės lenkų valdžios mi- 1 
nisteris ir savo laiku Varšuvoj redaga
vęs reakcinį laikraštį “Gazeta Polska.”

Fašistų lenkų triukšmas parodo tą, 
kad jie nenori Sovietų Sąjungos karo lai
mėjimo, kad jie niekina tą tvirčiausią 
Jungtinių Tautų ir viso žmoniškumo gel
bėtoją. Fašistai lenkai niekina net gene
rolą Sikorskį, kad jis “perdaug nusilei
džia” Sovietams.” 1

Jie reiškia norų, kad Lenkijai pri
klausytų Vakarų, Ukraina, Baltarusija, 
dalis čechoslovakijos, Vilnius su Vilnija, 
Rytų Prūsai ir daug kitų žemių, kurios 
niekados tikrumoj Lenkijos nebuvo. Ma
tys jie jas taip, kaip mato savo ausis be 
veidrodžio! Šis jų kačių koncertas dar 
kartą parodo, kaip laisvę mylį žmonės 
turi vieningai veikti, kad išnaikinus hit- 
lerizmą ir jo visokią padermę.

“Naujienų” Įdubimas Vir
šija Beprotystę

Gestapininkų Prano An- 
cevičiaus ir Krebs - Valti- 
no, tų Hitlerio agentų 
“Naujienos” tiek apimtos 
neapykantos prieš Sovietų 
Sąjungą, Amerikos talkinin
kę, kad savo “argumentuo
se” viršija bepročius. Ir 
kuo daugiau Raudonoji Ar
mija paverčia į niekus Hit
lerio planus, kuo labiau Hit
leriui nesiseka, tuo “Nau
jienos” begėdiškiau rašo.

Iš lapkričio 17 dienos jos 
užtraukė: “Frontas Rusijoj 
neteko reikšmingumo.” Ir 
Grigaitis tauškia, kad jau 
Sovietų frontas veik nieko 
nereiškia, kad jis “trečios” 
ar net kelintos svarbos 
frontas.

Ir taip rašo Šveicarijos 
“sūris” tada, kada Sovietų 
Sąjungos fronte Hitleris 
turi virš 3,000,000 savo ar
mijos ir apie 2,000,000 fa
šistinių talkininkų. Taip 
rašo “mokytas” ir “protin
gas” M'r. Grigaitis tada, ka
da ten tūkstančiais naikina-< 
mi Hitlerio tankai, lėktuvai, 
sunkvežimiai, kanuolės ir 
šimtais tūkstančių fašistai!

“Naujienos,” kurios glė
biais spausdino Hitlerio a- 
gentų Prano Ancevičiaus ir 
Krebs-Valtino nacių propa
gandą, niekina Sovietų Są
jungą, niekina didvyrius, 
kurie miršta* už mūsų visų 
laisvę, už mūsų pergalę!

Ką gi “Naujienos” pasta
to prieš Sovietų Sąjungos 
2,000 mylių frontą? Kur jos 
surado didesnį ir Jungti
nėms Tautoms svarbesnį 
frontą? -'i !

Afrikoj. Niekai nemažina 
Afrikos fronto svarbos, bet 
jeigu Sovietų Sąjungoj Hit
leris patsai vienas turi apie 
200 savo divizijų, tai Afri
koj viso buvo tik apie 15 
Hitlerio ir jo talkininkų di
vizijų.

Mr. Raymond Daniel pa
teikė “New York Times’ui” 
žinių, kad Jungtinių Tautų 
komanda mano, jog Hitleris 
ir Mussolinis Tunisijoj turi 
tik 28,000 kareivių ir 200 
tankų. Tuo gi kartu vien 
Stalingrado fronte Raudo
noji Armija laiko apsupus 
nuo 150,000 iki 300,000 hit
lerininkų ir ten tikxnuo lap
kričio 19 iki gruodžio 11 
dienos suėmė: 74,000 nacių 
į nelaisvę; 105 lėktuvus; 1,- 
510 tankų; 2,134 kanuolės; 
7,306 trokus; 1,714 mortirų; 
4,445 kulkasvaidžius ir dau
gybę amunicijos ir kitų gin
klų! Prie to ten pat per tą 
laiką 94,000 hitlerininkų už
mušė ir sunaikino 632 lėk
tuvus; 548 tankus; 934 ka- 
nuoles ir daug kitų ginklų. 
O kur dar kiti frontai, kaip 
tai Leningrado, Priekauka- 
zijos, Voronežo, Rževo, Ve- 
likije Lūki? Ar tas gi nepa
rodo, kad geštapininkų

“Naujienos” dasigavo iki 
bepročio pasakų beniekin- 
damos Sovietų Sąjungą?

Hitlerio Divizija Perėjo 
Malūną

United Press žinių agen
tūra gruodžio 18 dieną pa
davė žinią iš Maskvos apie 
Hitlerio 14-tą motorizuotą 
diviziją, kuri, kaip ir dau
gelis jo kitų divizijų perėjo 
per Raudonosios Armijos 

malūną.
Korespondentas kalbėjosi 

su tos divizijos belaisviais. 
Divizija buvo organizuota 
Leipzige, ji kariavo Len
kijoj, kur mažus nuostolius 
panešė. * Vėliau, gruody j, 
1939 metais buvo perkelta 
į Franci jos pusę. 1940 me
tais mušėsi Holandijoj ir 
Belgijoj, Francijoj ir prie 
Dųnkirko, bendrai šiuose 
mūšiuose, ji neteko 350 žmo
nių. c

Buvo grąžinta poilsiui į 
Leipzigą, kur ji buvo pa
pildyta iki 20,000 vyrų ir 
permesta karui prieš So- 

| vietų Sąjungą. Pirmiausiai 
’ji panešė didelių nuostolių 

mūšy j su Raudonąja Armi
ja Sovietų Baltrusijoj. Iš- 
naujo papildyta ir permesta 
mūšiams prieš Maskvą. Ten 
divizija neteko pusę savo 
jėgų.

Buvo vėl atitraukta į už
frontę ir naujomis jėgomis 
papildyta. Iš ten permesta.’ į 
Rževo frontą, čia taip Rau
donoji Armija ją sumalė, 
kad iš kuopų, kurios pirma 
turėjo po 200 ir 250 žmonių, 
tai liko tik po 10 arba 15 
žmonių^

Spalių mėnesį buvo vėl 
atitraukta į užfrontę ir 
naujai perorganizuota, pa
pildyta, kuopos pasiekė iki 
150 žmonių. Lapkričio mė
nesį grįžo į frontą, kur į 10 
dienų buvo galutinai su
mušta naujoj Raudonosios 
Armijos ofensyvoj.

Šis aprašymas aiškiai pa
rodo, kaip Hitlerio divizija 
po divizijai pereina 
Raudonosios Armijos 
lūną, kaip jos būna su
muštos, veik išnaikintos, 
bet fašistai naujomis jėgo
mis jas atsteigia.

Gyvatė kartkartėmis kei- į Fašistinė vokiečių gyvatė 
mūsų neapgaus. Mes žino
me, jog su gyvate, kad ir 
kokia būtų jos oda, kad ir 
kaip ji žvilgėtų, gali būti 
tik viena kalba — mušti ją 
tol, kol trekštels jos stubur
kaulis. Tik tada nebepavo
jingi jos nuodingi dantys.

V. Rudminas

čia odą — neriasi. Toks 
jau gyvatės būdas. Nume
tusi savo senąją odą, išsi
nėrusi ji kiek gražiau atro
do, gražiau žvilga.

Bet gyvatės dantys palie
ka, žinoma, tokie pat nuo
dingi, kaip ir buvę.

Lietuvą okupavusi fašis
tinė hitleriška gyvatė taip 
pat nutarė pastaruoju lai
ku numesti senąją išnarą. 
Ne vien dėl gražumo. Hitle
rininkai jaučia, kad artėja 
lemiamieji mūšiai. Jie bijo 
tų mūšių ir skuba ramsti- 
nėti savo smarkiai braškan
tį užnugarį, kad galėtų vi
sas savo jėgas sukaupti gin
tis nuo tų galingų smūgių, 
kuriuos jiems suduoda Rau
donoji Armija. Jie užvelka 
naujus mundierius savo šu
nims - pakalikams, jie sag
sto naujus vardus savo kru
viniems žandarams. Jie ža
da. Jiems negaila pakeisti 
odą. Tik savo nuodingus gy
vatiškus dantis, kuriuos jie 
turi giliai įleidę į mūsų tau
tos kūną, jie saugo.

Smogikas Ložė tebėra, 
i ir buvo. Kruvinasis 

Rentelnas tebėra, kaip ir 
buvo. Išdavikas Kubiliūnas 
tebėra, kaip ir buvo. Fašis
tiška vokiečių gyvatė yra 

- tokia pat nuodinga, krauge
riška ir godi, kaip ir buvo.

Mes gerai pažįstame vo
kišką grobiką. Jis visuomet 
troško tik vieno — dalį lie
tuvių tautos pavergti, liku
sią dalį išnaikinti, užgrobti 
lietuvišką žemę, paversti 
Lietuvą savo faterlandu.

To siekė klastingieji kry
žiuočiai, to siekė kaizeriai, 
to siekė bermontininkai, to 
dar labiau siekia kruviniau- 
sieji vokiškieji grobikai — 
hitlerininkai.

Binghamton, N. Y
U.nija Laimėjo

Endicott - Johnson baty in
dustrijoj jau per kelis metus 
buvo bandoma suorganizuoti 
darbininkus į uniją. Tačiau 
pirmesni bandymai nepavyko. 
Kai anais metais buvo balsavi
mas už uniją, ar prieš, tai mil
žiniška didžiuma darbininkų 
nubalsavo prieš.

Unijos organizatoriai tačiau 
nenuleido rankų ir savo pa
stangų neatsižadėjo. Tik pasi
ryžo savo organizavimo darbą 
labiau koncentruoti į vieną 
šios .industrijos šaką, būtent į 
odų išdirbinio darbininkus. Ir 
šiuo kartu organizacinis dar
bas pasiekė laimėjimo. Gruo
džio 18 dieną, Endicott, N. Y. 
(kur randasi odų išdirbimo 
dirbtuvės) buvo balsavimas. 
Už International Fur & Leath
er Workers Union, CIO, pa
duota balsų 1,037, o prieš 
951. ši industrijos šaka apima 
2,215 darbininkų, — tai be
veik lyginasi dešimtam nuo*- 
šimčiui visų 
darbininkų.

šis unijos 
mas daiktas,
tus darbininkus, dirbančius ki
tose industrijos šakose, dau
giau dėmesio kreipti į orgam- 
zavimąsi, nes darbininkų rei
kalų negins niekas kitas, kaip 
tik jie patys turi savo reika
lus ginti. O savo reikalus gin
ti geriausia galima tik esant 
gerai organizuotais.

Ė-J Darbininkas.

End icott-Johhson

laimėjimas, gali- 
paakstins ir ki-

per 
ma-

Ar Hitleris Eis Ispanijon?
Ant kiek daugiau Jung

tinės Tautos laimi Afrikoj, 
ant tiek garsiau kalba, kad 
Hitleris mes savo armiją į 
Ispaniją, kad prasimušus 
prie Anglijos Gibraltaro 
tvirtumos, kad persikėlus 
ta pertaka į Šiaurinę Afri
ką ir atkirtus Amerikos ar
mijos susisiekimą. Šioj 
kryptyj galima laukti nau
jos Hitlerio ir Mussolinio 
avantiūros, ypatingai, kada 
Ispanijoj viešpatauja jų pa
statytas generolas fašistas 
Franko.

Val. Sūnus.

EVERYBODY MTV SAVING IN 
EVERY PAYDAY WAR BONDS Šitoki ir panašūs braižiniai, nupiešti žymių artistų, sako 

žmonėms^ kodėl jie turi pirkti pergalės bonus ir karo 
Štampas.

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

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NEGALI IšSIšLAPINTI. | tinė liauka didelė, tai ji lai-
Drauge daktare, malonė

kite pašvęsti savo brangaus 
laiko ir patarti per “Lais
vę”, ar būtų galima pagy
dyt arba bent palengvint 
mano ligą.

Jau netoli du metai, kaip 
aš labai sirgau. Tai gydy
tojas sakė, kad tai pūslės 
liga. Ir nuo to laiko aš ne
galiu šlapintis, kaip reikia. 
Kai jaučiu, kad reikia šla
pintis, tai tik keli lašai iš
eina. O už kokios dvidešim
ties minučių tai ir vėl varo 
šlapintis. Tai tada išleidžiu 
daug šlapimo, bet kožną 
kartą vis su dideliu skaus
mu. Per visą mano sirgimo 
laiką pasitaikė tris kartus, 
kad šlapinaus su trupučiu 
kraujo. Ar galima tokią li
gą pagydyt ir kaip? Ar 
reikia operacijos? Ar gal 
yra kokių gerų gyduolių?

Taip sau jaučiu, kad da 
galėčiau gyvent, nes apeti
tas neblogas. Esu vyriškis, 
metų 67, sveriu 150 sv., 
aukščio 5 pėdos ir 10 colių.

Atsakymas.
Be asmeninio ištyrimo ne

galima pasakyti, kas Jums, 
Drauge, iš tikro yra. Gali
ma daleisti, kad veikiausia 
Jūsų pros ta tinę liauka 
(prostate gland) yra su
brinkusi arba peraugusi. Ta 
liauka yra pūslės apačioj, 
ir per ją pereina šlapina
masis kanalas. Kai prosta-

ko užčiaupusi pūslės atva
rą ir neduoda jai gerai iš- 
situštint. Ilgainiui, nuo šla
pimo nuosėdų, pūslės plė
vės įsi jaudina ir pasidaro 
ten įdegimas. Dėlto ir skau
da, besišlapinant, kai pūslė 
susitraukia.

Ar galima pagydyt ir 
kaip? Tai priklauso diag
noze, o diagnozui nustaty
ti, reikia eiti pas gydytoją. 
Gydytojas ištyrinės su cis- 
toskopu (įdedamu pūslėn 
per kanalą) ir galės spręs
ti, kas ir kaip.

Paprastai, jei yra pūslės 
įdegimas, gydytojas priski
ria kokių antiseptikų tam 
įdegimui mažinti (pyridium 
— po 1 piliulę kokius 4 kar
tus kas diena; urotropin — 
po porą tablečių į vandenį 
irgi 4 kartus, arba kitko). 
Šių vaistų neimkite, nebent 
gydytojas Jums priskirtų.

Paprastai taipgi esti 
daug naudos is vyriškų ly
tinių hormonų — testoste
rone. Iš pradžių gydytojas 
leidžia jų su adata giliai į 
didžiuosius raumenis, kas 
kelios dienos. Tatai atgai
vina ir sutvirtina netik kad 
lytinį ir šlapinamąjį apara
tą, bet ir visą organizmą. 
Paskiau galima imti tolygių 
tablečių per burną. Gerai 
imti ir vitaminų, ypač Vi
tamin B Complex, Vitamins 
A and D (žuvies kepenų 
aliejus), diatermiją, ultra
violetinius švitinimus.
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Hitleriškas Žvėris Spąstuose
Laike Pirmo Pasauliui:) 

Karo keliu metu kaizeriniu-! 
kai vaikštinėjo užrietę no- ■

Ketvirtas Laipsnis i 10,000 nacių užmušta,
Prasidėjo I kanuoles sunaikinta,

Jungtinių Tautų vyriau- i tankai sudaužyta ir
z. . . • ri • 1sis ir garsiai šaukė, kad jie sias frontas yra, tai Sovie 

“iškovos vietą po saule.” 
Bet jau su pradžia 1918 me
tų jie pamatė, kad jiems ne
pavergti pasaulį ir pradėjo 
sukti galvą, kaip išgelbėti 
savo kailį ir fabrikus. Jie 
jau tada sušuko tūlo Graff 
lūpomis: „Mes spąstuose!”

Laike Antro Pasaulinio 
Karo hitleriški žvėrys gar
siai šaukė apie savo kokią 
ten “virš-žmonių” veislę, 
apie Hitlerio “nesulaikomą” 
ir “nesumušamą” armiją, 
melavo svietui apie “sunai
kintą” Raudonąją Armiją. 
Bet jau 1942 metų pabaiga 
rodo, kad Hitleris žvėris ir 
visa jo vagių ir razbainin- 
kų šaika pateko į spąstus.

Hitlerio ir jo melagių i 
propagandos mašinos jau 
šimtus kartų “sunaikinta” i 
Raudonoji Armija pasirodė] 
yra ne tik nesunaikinta, bet į 
naikina hitlerininkus.

Jugoslavijos kovingi par
tizanai jau antri metai ve-

tų Sąjungos frontas, nes jis 
ir ilgiausias, ir ten tiek 
daug veikia jėgų, kaip nie
kur ir niekados pirmiau ne
veikė ir neveiks. Raudonoji 
Armija laikosi prieš galin
giausių priešų smūgius ir 
kertą jiems dar galinges
nius atsakymus.

Sovietų Sąjungos fronte 
jau prasidėjo ketvirtas 
laipsnis kovos. Pirmas bu
vo, kada Hitleris ir jo raz- 
baininkai talkininkai, Ven
grija, Rumunija, Finliandi-
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suim
ta 2,000 nacių, 30 kanuolių 
ir 12 tankų. Lapkričio 10 
dieną sunaikino 68 nacių 
didelius transportus, ku
riais buvo gabenama mais
tas, amunicija ir padrūtini- Į 
mai hitlerininkams Stalin
grado srityj. Už poros die
nų vėl 60 didelių transpor
tų sunaikinta.

Ir taip diena iš dienos. 
Gruodžio 12 diena Sovietu 
Informacijų Biuras paskel
bė, kad Stalingrado fronte 
nuo lapkričio 19 dienos iki 
gruodžio 11 d. suėmė: 109 
lėktuvus; 1,510 tankų; 2,- 
134 kanuoles; 1,714 morti-

Armija turėjo panešti. Bet gas apsupimui visų Hitlerio 
Raudonosios Armijos pere- jėgų Ukrainoj ir Kryme, 
j imas į ofensyvą visu pla- Raudonosios Armijos pla- ŠYPSENOS

da didvyrišką karą. Pa
vergtų šalių žmonės dau
giau įsidrąsina kovoje Nor
vegijoj, Francijoj, Belgijoj 
ir ant sienų užrašo “1918”, 
kas hitlerininkam primena 
kaizerio armijų susmuki
mą, v

Hitlerio pavergtuose So
vietų Sąjungos plotuose — 
Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, 
Baltrusijoj, Moldavijoj ir 
Ukrainoj vis daugiau ple
čiasi partizanų karas.

Italijoj įvairių politinių 
paž valgų atstovai atlaikė 
slaptą konferenciją Milano 
mieste ir per slaptą savo, 
radio stotį paskelbė mani
festą šaukdami Italijos 
žmones apvalyti tą šalį nuo 
Hitlerio ir Mussolinio pa
vietrės.

Vokietijoj vis tvirčiau ir 
garsiau girdimas “Liaudies 
Balsas” per slaptą radio* 
stotį, kurią jokiu būdu ne
gali susekti Hitlerio govė- 
dos iš Gestapo vilkinyčios. ;

Amerikos ir Anglijos jė-j 
gos pasekmingiau veikia 
Afrikoj ir siekia galutinai1 
iš ten ištrenkti nacių ir fa- j 
šistų armijas. Mūsų lėktų- j 
vai vis dažniau apsilanko 
virš Vokietijos karinių in- ■ 
dust rijų ir sumažina nacių Į 
karo reikmenų gamybą.

Tokia tarptautinė padėtis! 
pabaigoj 1942 metų ir be-; 
laukiant 1943 metų vyriau
siame Antro Pasaulinio K a-j 
ro fronte, o ir Tolimuose !

vietų Sąjungą ir per penkis 
mėnesius ėjo pirmyn, kada ras; 4,445 kulkasvaidžius; 
Raudonoji Armija, daryda
ma priešui didelių nuosto
lių, traukėsi atgal.

Antras laipsnis prasidėjo, 
kada Raudonoji Armija ne 

| vien priešus atmušė nuo
Maskvos, bet ir p radėjo va
ryti atgal. Šis laikotarpis 
tęsėsi veik iki birželio mė
nesio, per kurį Hitleris ir 
jo šaika panešė didelių nuo-

7,306 trokus ir daugybę ki
tų ginklų ir amunicijos. Ten 
pat sunaikino: 632 priešo 
lėktuvus; 548 tankus; 934 
kanuoles; 1,946 kulkasvai- 
džius; 1,386 trokus ir dau
gybę kitų ginklų ir amuni
cijos. Tuo pat laiku Stalin
grado fronte užmušta 94,- 
000 nacių ir.į nelaisvę su
imta 62,400 priešų. Gi cen-

čiu frontu pastato Hitlerio nai geriausiai paruošti spą- 
jėgas į apsupimo maišus.

Jeigu Raudonoji Armija 1 lerio vieną po kitai armi- 
daves iki galo savo ofensy- jas. Bet kad Raudonoji Ar- 
vą Smolensko fronte, užims mija tą galėtų pravesti gy- 
jį, prasimuš iki Baltijos Jū- veniman, tai reikalingas 
ros, tai ne vien bus sunai
kinta Hitlerio armija Rže- 
vo srityj, bet nukirsta Le
ningrado srityj ir ji liks su
naikinta.

Jeigu Raudonajai Armi
jai pavyks nuo Bogučaro 
ofensyvas pravesti per Mi- 
lerovo, Lichaja iki Rostovo 
ant Dono, tai ne vien bus ^us Jos Kaičia, nes prieš ją 

Hitleris sutraukė ne vien 
savo visas jėgas, bet ir jė
gas Mussolinio, Rumunijos, 
Finliandijos, Vengrijos ir 
kitų fašistų.

Vienok, išvakarėse 1943 
metų visi galime lengviau 
atsidusti, nes Raudonoji Ar
mija jau pusantrų metų 
garbingai išlaikė barbarų 
atakas, o dabar kaskart vis 
daugiau įsitraukia Jungti
nių Valstijų jėgos, kurios 
su savimi velka ir Anglijos 
jėgas į kovą už žmonijos 
laisvę.

sunaikinta Hitlerio jėga 
Stalingrado srityj, ją gel
bėjanti jėga Kotelnikovo 
srityj, bet ir visa jo armi- 

Ija uždaryta Priekaukazijoj, 
kuriai vargiai pavyks.prasi
mušti kelias per Krymą.

Ir jeigu šių ruožtų Rau
donosios Armijos ofensyvas 
vystysis pasekmingai, tai 

įaišku, kad ji prasimuš iki 
1 Kijevo, pasieks tuos gelž- 
i kelių mazgus, atsirems į 
Pinskas balas ir tuo ne 
vien perskels Hitlerio ryti
nį frontą į Ukrainos ir Pa
balti jos, bet sudarys sąly-

stam, į kuriuos uždaro Hit-

veniman, tai reikalingas 
Jungtinių Tautų energingas 
veikimas iš vakaru, reika- 
linga veikti ne vien Afri
koj, bet ir Francijoj. Jei
gu tą atliks Jungtinės Tau
tos, tai hitlerizmui galas jau 
bus ne už kalnų. Jeigu Rau
donoji Armija ne visus pla
nus galės pravesti, tai ne-

D. M. š.
stoliu.

Trečias laikotarpis prasi
dėjo, kada po žiaurių kovų 
Hitleris užėmė Sevastopolio 
tvirtumą, visą Krymą ir 

; pradėjo savo ofensyvą lin
kui Voronežo, Stalingrado 

'ir Kaukazo.. Jis ryžosi su
daužyti Raudonąją Armiją, 
i paimti net ir Maskvą. Pro- 
i naciai garsiai šaukė, kad 
Hitleris nušluos Sovietus. 
Lietuvių pro-nacių “Naujie
nos” jau vėl džiūgavo, kad 
bus naujas Hitlerio “blitz- 

i krigas”. Bet visos šios na- 
jcių pastangos susmuko, ka
da Raudonoji Armija jų 
bangas atmušė nuo Voro
nežo, išlaikė ten nacius į 
vakarus už Dono, Stalingra
dą pavertė į nacių malūną, 
o jo apylinkes į kapus, ap
gynė Kaukazą ir uždarė 
Hitleriui kelia linkui Persi
jos, Irako, Sirijos ir Indi
jos. .

Ketvirtas laikotarpis pra
sidėjo, kada lapkričio 19 
d. Raudonoji Armija perėjo 
į ofensvvą Stalingrado sri
ty i. lapkr. 25 dieną Velikije 

1 Lūki ir Rževo srityj ir 
gruodžio 20 dieną pradėjo 
milžiniška ofensyvą Bogu
čaro ir Bokovskaja srityj 
linkui Azovo Jūrų. Šis lai
kotarpis daug siūlo Jungti
nėms Tautoms.

Naikinimo Jėga
Kokis naciu naikinimas 

eina Sovietų fronte, tai 
skaitlinės parodo. Gruodžio 
6 diena sunaikinta 77 tan- 

C

traliniame fronte suimta 
194 tankai, 550 kanuolių, 
1,063 kulkasvaidžiai, 920 

trokų ir daugybė kitų gin
klų ir amunicijos, o sunai
kinta 200 lėktuvų, 416 tan
ku, 541 kanuolė, 1,230 kul- 
kasvaidžiai ir 860 trokų. 
Stalingrado fronte yra ap
supta apie 300,000 nacių.

Viduryj gruodžio pasiro
dė, kad Raudonoji Armija 
prisiartino ant 75 mylių iki 
Smolensko. Bet didžiausias 
priešui buvo smūgis, tai 
naujas Raudonosios Armi
jos ofensyvas Bogučar— 
Bokovskaja srityj, kur į 
keturias dienas Raudonoji 
Armija prasimušė ant 75 
mylių fronto iki 38 mylių 
gilyn, išlaisvino Bogučar, 
No vaja - Kalitva, Tali, Rad- 
čenskaja, Bokovaja, Monas- 
tirčizna miestus ir apie 200 
apgyventų vietų. Naciai ne
teko 28,000 užmuštų ir 13,- 
500 belaisvių. Raudonoji 
Armija ištaškė 14-ką prie
šo divizijų. Kovoj suėmė: 
8i9 tankus, 1,320 kanuolių, 
800 mortirų, 1,969 kulka
svaidžius, 28,000 šautuvų, 
420 prieš-tankinių kanuo- 
lių, 6,320 trokų ir daugybę 
kitų ginklų ir amunicijos. 
Greta dar sunaikino: 64
lėktuvus, 88 tankus, 120 
kanuolių, 500 trokų ir daug 
kitų ginklų.

Perspektyvos
Sprendžiant iš priešo 

nuostolių, galima jau jaus- 
sti, kaip dideli buvo mūšiai

Rytuose dalykai jau kryp- ] kai, 65 lėktuvai ir tukstan- Sovietų fronte ir kaip dide- 
sta į mūsų pusę. j čiai nacių. Sekančią dieną lių nuostolių ir Raudonoji

Skaitytojui Balsai
Spauda ir žmonių Masės.
Kad suprasti komercinės 

spaudos reikšmę ir kokį 
vaidmenį ji suvaidina ma
sėse, tai reikėtų surinkti 
visus jos numerius per ko
kius 20 metų ir palyginti, 
kaip ji tais pat klausimais 
rašė viešpataujančių nau
dai.

Darbininkiška, progresy- 
vė spauda jau seniai karo 
pavoju nurodė, taip rašė, 
kaip dalykai vystėsi. Ko
mercinė spauda pamatė 
mūsų kraštui pavojų tik po 
Perlų Užlajos užpuolimo.

Lietuviams, tai geriausiai 
būtų, jeigu jie galėtų pa
vartyti “Laisvės” ir “Vii-, 
nies” senus numerius, tai 
pamatytų, kad dar nuo to 
laiko, kaip tik pasibaigė 
Pirmas Pasaulis Karas, tai 
jau “Laisvė,” o vėliau įsi
kūrusi ir “Vilnis” pasauli
nio karo pavojų numatė. 
Jūs surasite, jog kai kai
zerinės Vokietijos ir jos 
talkininkių pergalėtojai su
važiavo į Versalį, Franci ją, 
taikos sutartį padalyti, kur 
jie paruošė naują pasaulio 
žemlapį, tai mūsų spauda 
nurodė, kad naujo karo pa
vojus čia pas prasideda.

Ir tą pavojų kėlė viešu
mon darbininkų spauda die
na iš dienos ir jų kalbėto
jai, bei organizacijos. Dar
bininkų spauda rašė, aiški
no, kad dideliu tempu arti
nasi naujas pasaulinis ka

Kai laikraščių išvežiotojai (New Yorke) streikavo, tai tūli bosai patys buvo pra
dėję pardavinėti laikraščius — skebauti. Nuotraukoj matome vieną New Yorko 
“Timeso” bosą pardavinėjantį laikraštį.

ras, nurodinėjo į fašistus,

vą, kad viską padaryti ir 
neįleisti į pasaulį karo. Da
bar visi matome, kaip dar
bininkiška spauda sakė tie
są, šventą tiesą! Bet jau 
pervėlu ir dabar brangiai 
mokame savo krauju ir a- 
šaromis! Bet masės įsi
traukę į kovą prieš fašiz
mą jau nenusiramins tol, 
kol pasaulyj bus įvesta nau
ja santvarka, kuri daugiau 
neleis į naujus karus ir ne
leis savęs daugiau apgaudi
nėti, pažins išdavikus, ne
paisant kaip jie maskuotu
si, kas jie būtų — penkta 
ar šešta kolona.

Dėka vis augančiai So
vietų Sąjungos įtakai, atsi
rado ir toki vyrai, kaip de
mokratinių šalių vadai — 
Rooseveltas, Wallace, W. 
Willkie, Churchill ir jų pa
galbininkai, kurie darbuo
jasi išlaimėjimui karo prieš 
budelišką hitlerizmą ir ku
rie po šio karo, spaudžiant 
masėms, daug prisidės prie 
žmonijos gerovės. Mes žino
me, kad liaudis sieks galu
tinos laisvės, kur ji galėtų 
laisvai ir kultūriškai gy
venti neskriaudžiama.

Aišku, kad jeigu Franci- 
jos ir buvusios ponų ranko
se Lenkijos žmonės būt pa
žinę savo šalių išdavikus, 
jeigu jie būtų daugiau 
kreipę atydos į tų šalių Ko
munistų Partijų mokinimą 
ir nurodymus, skaitę jos 
spaudą, klausę jos žodžio, 
kuri nuoširdžiai nurodė ša-

Rochesterio Lietuvių Biznio Centras
Kuomet mane šaltis griebė stuboje kratyti, 
Greitai bėgau pas šerelį anglių užsakyti.
Bet ant kampo Watkin Terrace, truputį sustojau, 
Degdams pypkę užsimąsčiau ir užsižiopsojau.
Maniau sau : Keičiasi žmonės ir bizniai kitėja, 
Vieni smunka, bankrutuoja, kiti vis didėja.

Ant šio kampo dabar riogso Eišmonto galiūnas, 
O čia, priešais, tokį biznį varo Mocėjūnas.
Jei Mocėjūnas man duotų ką nors ne taip gerą,
Už minutos jau stovėčiau pas Eišmonto barą.
Ten toliau, “pikčius” mozoja, senas kavalierius, 
O ten, vis liežuviu mala vienakis biznierius.

Ten senberniai ir ženočiai tankiai “diskusuoja,” 
Džiaugiasi jei naciai laimi, ant rusų skrepliuoja.
Vienakis nacių “kultūrą” labai aukštai stato;
Patarlė sako: “Vienakis tarp aklų daug mato.”
Skersai gatvę, ten ant kampo, pas pat Weegcr strytą, 
Lietuviška bažnytėlė, nauja, patupdyta.
Užpakalyj’ vienuolynas — mizernas namelis,
Ten rožančiais suvaržytos “nekaltos” mergelės .. .

Klebonija prilipdyta prie bažnyčios šono;
Tas pelningas, šventas biznis, tai Bakšio, klebono.
O štai, plytų diktas namas, su kryžium ant stogo, 
Ir ten buvo švento biznio įstaiga nebloga.
Vargonai dūdavo, žviegė, varpeliai skambėjo, 
žmonės meldės, poteriavo, rožančiai barškėjo. '*
Dabar ten maldos pakriko ir biznis sustojo, 
Šventenybės išsikraustė ir Jurgis išjojo.
“Te deum liaudamas” dingo, nutilo vargonai, 
Tik parengimus suruošia ten parapijonai.
Ten surengia vakarienes, o kai kada pietus, 
Kartais pakviečia pro-nacį, apšmeižti Sovietus.
Tačiaus, daug parapijonų jau kitaip galvoja, 
žino, kad jų brolius smaugia naciai Lietuvoje.
Griniai, Prunskiai, Gabaliauskai, atsiųsti Berlyno;
Kam tarnauja Laučka, Pakštas — daugelis jau žino!
Reiškia, laikas keičia žmones, biednus ir bagotus, 
Keičia įstaigas ir biznius, keičia žmonių protus.

Driežas.

kurie jį ruošia, dėstė, kad 
Antras Pasaulinis Karas 
bus dar baisesnis, dar skau
desnis ir už pirmą, jeigu 

įjam masės nepastos kelio.
Tuo kartu komercinė 

spauda ir kartu “socialistų” 
mases ramino, migdė, ap- 
gavinėjo, įrodinėjo, kad būk 
daugiau karų nebus, kad 

i būk tik komunistai prasi
mano ir žmones baugina 
karu.

Mes pamename, kaip 
I “Laisvė” ir kita darbininkų 
spauda viešumon kėlė pa
vojų, kada Vokietijoj socia
listai puolė komunistus, ka
da ruošė naciams kelią į 
galią. Mes pamename, kaip 

, nuo Hitlerio įsigalėjimo 
mūsų dienraštis diena iš 
dienos nurodė, kad fašiz
mas grūmoja uždegti visą

lims ir žmonėms pavojų, 
nuoširdžiai ir karštai gynė 
liaudies ir šalių reikalus, 
tai visokį Daladierai, 
Blumai, Bekai, Smigios ir 
kiti nebūtų turėję progą su
lošti tokias roles ir įstumti 
i vergiją milionus žmonių. 
Ir tas, kas įvyko, tai už tą 
daug atsako ir pati liaudis 
už savo nebudrumą.

Lenkijoj buvo sunkiau, 
ten kiekvienas tiesos žodis 
ateidavo tik iš požemio, 
viešai darbo liaudies veiki
mas buvo smaugiamas. Bet 
Francijoj buvo dalykai vi-' 
sai kitaip; ten viešpatavo 
demokratija, ten ne vien 
veikė unijos, bet viešai vei
kė Komunistų Partija, jos 
organas “La Humanite” tu
rėjo apie 500,000 skaityto
jų, ten per kelis mėnesius

mokratijos vadus, tai tokie 
Daladierai nebūtų įstūmę 
Franciją ir kartu pasaulį į 
nelaimę. Francija buvo su
siartinus su Sovietų Sąjun
ga, bet paskui vedama Da- 
ladieru atsitraukė nuo So
vietų, pasidavė rankas su 
Hitleriu, įvykdė Municho 
išdavystę ir dabar už tai 
jos liaudis baisiai brangiai 
moka gyvastimi, visoj ša
lyj liejasi kraujas ir aša
ros. O to galima buvo iš
vengti, jeigu Francija būtų 
laikiusis su Sovietų Sąjun
ga, kietai stovėjus ir kitų 
šalių demokratija su Sovie
tais, tai 20-to šimtmečio 
banditas Hitleris nebūtų iš
drįsęs užpulti nei Franci
ją, nei bendrai pasaulį. Ir 
pasaulis šiandien būtų Kuo
sas nuo karo!

Bet Francijos žmonės 
gal daugiau lankėsi į Pary
žiaus kliubus, negu į unijų 
susirinkimus. Jų “demokra
tai” vadai užsikrėtė hitleri- 
zmo dvasia, pradėjo dau
giau bijoti savo žmonių, ne
gu Hitlerio. Unijų vadai ir 
gi, nejausdami kieto masių 
spaudimo, nesijungė aplin
kui komunistų teisingus o- 
balsius. fTancijos liaudis 
yra pavelde jus kovingas 

| tradicijas nuo savo bočių. 
Ji atgaivins kovingas Pary
žiaus Komunos tradicijas 
1871 metų. Ji skaudžiai už

mokėjus už savo klaidas ir 
vadų išdavystes pakils su 
nauja energija kovai už sa
vo laisvę.

Taigi, matome, kokią 
svarbią rolę vaidina spau
da. Ir kiekvienas žmogus 
turi atskirti savo spaudą 
nuo priešų spaudos, tą 
spaudą, kuri rodo žmonijai 
laisvės ir laimingo gyveni
mo kelią ir tą spaudą, kuri 
tarnauja saujalės reikalams 
ir klaidina mases.

Susnikų Jurgis

Daugiau Karo Bony 
Parduota negu Tikėtasi

Washington. — Amerikos 
iždo departmentas buvo 
skyręs parduot gruodžio 
mėnesį Pergalės Bonų už 9 
bilionus dolerių; bet iki 
gruodžio 23 d. buvo jų iš
parduota jau už 11 bilionų 
ir 200 milionų dolerių.

Manoma, jog iki naujų 
metų amerikiečiai išpirks 
tų bonų dar už 800,000,000 
dol., tai bus 12 bilionų do
lerių paramos pergalei per 
vieną mėnesį.

Maskva, gruod. 25. — So
vietai žygiuoja pirmyn vi
suose 4-se frontuose.

pasaulį. Bet masės buvo įta- buvo liaudies fronto val
koj turčių reikalus ginančių džia. Ir jeigu tik masė bū- 
didlapių ir neįsitraukė į ko- tų daugiau paspaudus į de-

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 in vestmen tas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą, Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.



Ketvirtas Puslapis
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Apsakymai Apie Vokiečių
Okupantus

GUY DE MAUPASSANT Vertė A. Venclova

(Tąsa)
Ir staiga aš supratau, atspėjau viską! 

Jie ją numetė ant to čiužinio šaltame 
tuščiame miške ir, ištikima savo įky
riajai minčiai, ji mirė po glaudžiais ir 
minkštais sniego pūkais, nepajudinusi 
nei rankos, nei kojos.

Paskui ją sudraskė vilkai.
O paukščiai susisuko lizdą iš jos su- 

driskusio čiužinio vilnų.

Tėvukas Milonas
Štai, jau mėnuo, kaip skaidri saulė lie

ja į laukus savo deginančią liepsną. Spin
dulingas gyvenimas pražysta šioje ug
nies srovėje; žemė, kiek tik akis užmato, 
padengta žalumos. Dangus mėlynuoja 
ligi pat horizonto krašto. Normandijos 
fermos, iškrikusios lygumoje, iš tolo at
rodo kaip maži miškeliai, aukštų buko 
medžių apsupti. O iš arti, kai atidarai 
kirminų sugraužtas lango groteles, at
rodo, kad matai didžiulį sodą: senos obe
lys, gumbuotos, kaip patys valstiečiai, 
žydėte žydi. Seni juodi stuobriai, kreivi 
tiesias per kiemą ir kelia į dangų savo 
žibančias baltas ir rausvas bonias. Sal
dus jų žydėjimo kvapas maišosi su aitriu 
atdarų tvartų kvapu ir su garais šuntan- 
čio mėšlo, kuriame klaidžioja vištos.

Vidurdienis. Paunksnėje kriaušės, pa
sodintos prieš duris, pietauja šeimyna: 
tėvas, motina, ketvertas vaikų, dvi tar
naitės ir trys bernai. Kalba mažai. Val
go sriubą, paskui nuima dangtį nuo bul
vių ragu dubens kiaulės taukuose.

Kartkartėmis tarnaitė pakyla ir eina 
į rūsį į ąsotį pripilti sidro. Šeimininkas, 
sveikas keturių dešimtų metų vyras, žiū
ri į dar nuogą vynuogyną prieš namus, 
kuris raitosi pagal sieną, po langinėmis.

— Tėvo vynuogės šiemet kažkodėl 
anksti rengiasi išsiskleisti, — sako jis. 
— Gal būt, bus uogų.

Žmona taip pat apsigręžia ir žiūri, ne
tardama nė žodžio.

Šis vynuogynas pasodintas toje pat 
vietoje, kur sušaudė tėvą.

Tai buvo per 1870 metų karą. Prūso
kai stengėsi užimti visą kraštą. Genero
las Federbas, vadovaująs Šiaurės armi
jai, vis dar jiems tebesipriešino.

Prūsų štabas įsikūrė šioje fermoje. 
Jos savininkas, senis valstietis, tėvukas 
Pjeras Milonas, prūsokus priėmė ir su
talpino.

Mėnesį laiko vokiečių avangardas 
žvalgybai stovėjo kaime. Prancūzai ne
judėjo iš vietos, — jie buvo už dešimt 
Ije nuo čia. Ir vis dėl to kaskart išnyk
davo po keletą ulonų.

Niekas iš žvalgų, kuriuos siųsdavo į 
žvalgybą, nė karto negrįžo, — jeigu jie 
išjodavo tik dviese ar trise.

Rytą juos surasdavo negyvus kur nors 
lauke, netoli kokio nors valstiečio ūkio, 
griovyje. Net jų arkliams, gulintiems 
šalia kelio gerklė būdavo perpjauta kar
do kirčio.

Atrodė, kad šias žudynes vykdo tie 
patys žmonės. Tačiau nevyko jų susekti.

Visas kraštas buvo įterorizuotas. Vals
tiečius šaudė pagal paprastą įskundimą, 
sodino į kalėjimus moteris, grąsinimais 
mėgino iš vaikų išgauti prisipažinimus. 
Ir visiškai nieko nesužinojo.

Bet, štai, kartą iš ryto tėvą Miloną 
rado gulint arklidėje, jo veidas buvo per
kirstas.

O už trijų kilometrų nuo fermos buvo 
surasti du ulonai su perpjautais pilvais. 
Vienas jų dar tebelaikė rankoje savo 
kruviną ginklą: jis gynėsi.

Tuojau pat buvo sudarytas lauko teis
mą? po atviru dangumi, prieš fermą; at
vedė senį.

Jam buvo sukakę šešiasdešimt aštuo- 
neri metai. Jis buvo nedidelio ūgio, apy- 
liesis, kiek kreivašonis, su ilgomis ran
komis, panašiomis į krabo (vėžio) žnyp
les. Pro jo bespalvius, retus ir plonus, 
Jpg ančiuko-pįjkai, plaukus švitėjo kau- 

olės oda. Ant' kaklo, po tamsia raukš
lėta oda žymėjosi storos gyslos; jos ny
ko po žandikauliais ir vėl pasirodė smil
kiniuose. Visoje apylinkėje senis buvo 
žinomas kaip šykštuolis ir nesukalbamas 
žmogus. ’ * . .

Jį pastate tarp keturių kareivių, prieš 
virtuvės stalą;Išneštą oran. Penki kari
ninkai ir pulkininkas atsisėdo prieš jį.
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Pulkininkas prabilo francūziškai:
— Tėvuk Milone, nuo to laiko, kai 

tamsta čia, mes negalėjome tamsta atsi
gėrėti. Visada tamsta buvai paslaugus, 
net malonus mums. Tačiau šiandien prieš 
tamstą yra baisus kaltinimas, ir būtinai 
reikia šią bylą išaiškinti. Kuriuo būdu 
tamsta buvai sužeistas į veidą?

Valstietis nieko neatsakė.
Pulkininkas kalbėjo toliau:
— Tamstos tylėjimas tamstą išduoda, 

tėvuk Milone. Tačiau aš reikalauju tams
tą atsakyti, girdite? Ar žinote, kas už
mušė abu ulonus, kuriuos šįryt rado ne
toli kalvos su kryžiumi?

Senis aiškiai atsakė:
— Aš.
Nustebęs pulkininkas valandėlę nuti

lo, atydžiai įsižiūrėdamas į areštuotąjį. 
Tėvukas Milonas stovėjo abejingai, pa
niuręs kaip kaimietis, nuleidęs akis, tar
tum kalbėdamas su savo klebonu. Jo dva
sios sujudimą išdavė tik tai, kad jis be 
paliovos, aiškiai stengdamasis rijo seilę, 
tartum jam buvo suveržta gerklė.

Senio šeima — jo sūnus Žanas, marti 
ir du maži vaikučiai stovėjo už dešimt 
žingsnių užpakaly jo išsigandę, prislėgti.

Pulkininkas prakalbo vėl:
— Ar tamsta žinai, kas užmušinėjo 

visus mūsų armijos žvalgus, kūrinęs per 
visą šį mėnesį rasdavo rytais apylinkėje?

Senis taip pat nesumišdamas ramiai 
atsakė:

— Aš.
— Tai tamsta visus juos užmušei?
— Visus — aš.
— Tamsta vienas?
— Aš vienas.
— Papasakok, kaip tamsta tai darei.
Šį kartą senis, rodėsi, ėmė jaudintis; 

būtinumas ilgai kalbėti jį aiškiai jaudi
no. Jis sumurmėjo:

— Iš kur aš galiu žinoti? Dariau, kaip 
pasitaikydavo.

Pulkininkas tęsė:
— Įspėju, tamsta turi man papasa

koti viską. Tamstai pačiam bus geriau, 
jeigu tamsta tuojau pat prisipažinsi. 
"Kaip tamsta visa tai pradėjai?

Senis neramiai žvilgterėjo į pusę savo 
šeimos, kuri atydžiai klausėsi už jo nu
garos. Jis valandėlę pagalvojo, paskui 
netikėtai pasiryžo:

— Kartą vakare aš grįžau namo. Ga
lėjo būti apie dešimta valanda, kitą die
ną po to, kai jūs čia atvykote. Jūs ir 
jūsų kareiviai iš manęs atėmė beveik už 
penkiasdešimt ekiu pašaro, karvę ir du 
avinus. Aš nusprendžiau: kas kartas, 
kai jie iš manęs ims už dvidešim ekiu 
aš jiems už tai atmokėsiu. Be to, dar šis 
tas man gulėjo ant širdies; pasakysiu 
paskui. Ir, štai, matau, vienas jūsų ka
valeristas rūko pypkę pas griovį, už ma
no daržinės. Aš nuėjau, nuo kablio nu
sikabinau dalgę ir vogčiomis nusėlinau 
prie jo, kad jis nieko negirdėtų. Ir aš nu
kirtau jam galvą kaip varpą, vienu 
kirsmojimu, vienu vieninteliu, jis nė ne
riktelėjo. Pajieškokite griovio dugne — 
ir rasite lavoną anglių maiše su akme
niu iš tvoros.

— Aš susidariau planą, paėmiau vi
sus jo daiktus, nuo batų ligi kepurės, ir 
paslėpiau juos gipso krosnyje Marteno 
tankmėje, už kiemo.

Senis nutilo. Nustebę karininkai žvilg
terėjo vienas į kitą. Tardymas prasidė
jo vėl, ir štai, ką jie išgirdo.

Užmušęs, senis ėmė gyventi vienin
tele,, mintimi: “Žudyti prūsokus!” Jis 
neapkentė jų slapta, žiauria godaus vals
tiečio ir drauge patrioto neapykanta. 
Jis turėjo savo planą, kaip jis išsireiškė. 
Jis pralaukė kelias dienas.

Jis turėjo visišką laisvę, galėjo išeiti 
ir grįžti kada norėjo — toks jisai apsi
metė susitaikąs su nugalėtojais, nuolan
kus ir paslaugus. Ir štai, pastebėjęs, kad 

' kas vakaras išjodavo pranešėjai, jis įsi
dėmėjo pavadinimą kaimo, kur jojo rai
teliai, išmoko, bendraudamas- su karei
viais, keletą jam reikalingų žodžių ir 
kaitą naktį išėjo iš namų.

Praėjęs kiemą, jis nusėlino į mišką, 
priėjo gipso krosnį, įėjo į ilgo požemio 
gilumą ir, suradęs užmuštojo drabužius, 
apsivilko jais.

^Bus daugiau)
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Pergalės Taksai
Apart didesnių įeigų tak

sų, kuriuos daugumas ameri
kiečių turės mokėti sekamais 
metais, kad padėti išlošti karą, 
kiekvienas, kurio įeigofe 1942 
metais viršijo $624, turės dar 
mokėti Pergalės Taksus, ir 
valdžia tikis šiuo būdu gauti 
net tris bilijonus dolerių karo 
tikslams.

Kongresas neseniai patvirti
no Pergalės Taksus, su naujais 
Įeigų taksų patvarkymais. Bet 
Pergalės Taksai skirtingi ir ki
tokį nuo normalių, įeigų taksų 
išmokesčių.

Reguliariai įeigų taksai bus 
mokami sekamais metais dėl 
Įeigų gautų 1942 m. Pergalės 
Taksai bus uždėti ant įeigų 
uždirbtų 1943 m. Kitais žo
džiais, jie bus “pay-as-you- 
go” taksai. Ir daugumoj atsi
tikimų jie prasidės su pirmu 
algos konvertu sausio mėnesį, 
1943 metais. -

Pergalės Taksai padengs vi
sokių rūšių įeigas, su dviemis 
išskyrimais — Įeigas nuo val
džios bonų ir kapitalo pelną. 
Pergalės Taksai lies algas, už
darbius, nuošimčius, nuomas ir 
metinius mokesčius.

Visi amerikiečiai, kurie už
dirba daugiau kaip $624 per 
metus, turės mokėti Pergalės 
Taksus. Jie padengia ir gink
luotas jėgas, nors kareiviams, 
jūreiviams ir marinams ir ki
tiems vyrams uniformose ir 
ūkės darbininkams ir namų, 
tarnams, skirtinga mokesties 
sistema bus sumanyta.

Pergalės Taksai bus 5%. 
Yra valdžios pirmos pastangos 
takšnoti pilnas įeigas ir yra 
pirma rūšis Įeigų taksų Įtrauk
ti Į federalių taksų tinklą as
menis, kurie uždirba tik $12 
per savaitę. " ""

Industrijų ir ofisų darbinin
kams taksai bus 5% algos ar
ba uždarbio. Jeigu darbininko 
alga pasikeičia per metus tak
sų suma ir pasikeis. Todėl, 
kad taksai bus renkami kur 
algos mokamos, jie bus nu
mušti nuo savaitinių, dvi-savai-l 
tinių arba mėnesinių mokesčių, 
čekių.

Vyrams armijoj, laivyne, 
marinų korpuse arba pakraš
čių sargyboj, ūkių darbinin
kams ir namų tarnams Perga
lės Taksai nebus atskaityti 
nuo jų algos. Bet tas jų nepa- 
liuosuoja. Užmokestis tik ati
dėta. Sausio mėn. 1944 m. jie 
turės išpildyti taksų blaftką 
praėjusiems metams, kurioje 
turės parodyti pilnas Įeigas, 
net ir jeigu jie neuždirbo pa
kankamai. Taigi, vienus metus 
vėliau specialės blankos bus 
išleistos, kurias reikės išpildy
ti su Internal Revenue kolek
toriais. Jie per 1944 m. mokės 
jų 1943 m. Pergalės Taksus, 
pagal mokesčių pagrindą.

Atskaityti taksus nuo algų 
darbdaviams vėl bus daug 
darbo. Apie tai Washingtono 
ekspertai rūpinasi. Bet tūks
tančių žmonių taksų nebus ga
lima sulaikyti nuo algų. Tarp 
tų yra profesijonalai, gydyto
jai, dantistai, advokatai ir biz
nieriai, kurie neįkorporuoti, 
kaip mažų krautuvių savinin

kai, ir tie, kurių Įeigos paei
na nuo mokesčių, nuomų ir t.t.

Daugumas virš minėtų as
menų turės paduoti jų 1943 
m. Įeigas ant reguliarių Įeigų 
taksų blankų, kurias turės iš
pildyti kovo mėn. 1944 m. Jei
gu neuždirbo užtektinai pini
gų, tada turės išpildyti Perga
lės Taksų blanką, panašią į tą, 
kurią vartos žmonės ginkluo
tose jėgose.

Didesnė dalis dirbančių 
žmonių galės mokėti taksus 
per darbdavius. Sakysime, 
kad darbininkas uždirba $2,- 
000 per metus. Pirma reikės 
numušti $624. Lieka $1,376. 
Reikės mokėti penktą nuošim
tį tų pinigų — arba $68.80 
Pergalės Taksais dėl 1943 m.

Asmenys, kurie uždirba 
daugiau kaip $12 ir nedaugiau 
$16, mokės 10 centų kas sa
vaitę. Kurie uždirba nuo $16 
iki $20 per savaitę, mokės 30 
centu ir t.t. <r

Pergalės Taksų parūpini- 
mai turi vieną nepaprastą 
ypatybę, kuri palengvins tak
sų naštą asmenims ateityje. 
Valdžia sugrąžins dalį tų tak
sų po karo, bet Įstatymas ne
sako, kada po karo pabaigos 
pinigai bus sugrąžinti.

Pokariniai kreditai nevedu- 
siems vyrams bus 25% ir ne
daugiau $500, vedusioms vy
rams bus 40 nuošimčių ir ne
daugiau $1,000. Šeimų gal
voms bus 40% arba nedau
giau $1,000, virš 2% arba ne
daugiau $100 dėl kiekvieno 
užlaikomo vaiko. Aukščiau
sias sugrąžinimas bet kuriam 
asmeniui bus $1,000 ir po 
$100 dėl kiekvieno užlaikomo 
asmens.

1944 m., kada reguliariai 
Įeigų taksai bus rokuojami, 
paliuosavimas iš $624 pridėjus 
sumą užmokėtų, kaipo Perga
lės Taksai praėjusiems me
tams, bus numušta nuo pilnų 
Įeigų.

FLIS.

Oregon City, Oregon
Gruodžio 6 d., 1942 metais, 

LLD 223 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą pas drau
gus Ulckius. Susirinkimą ati
darė organizatorius d. Ambra
sas. Tvarkos vedėja išrinkta 
drg. Jezelskienė. Perskaitytas 
protokolas ir priimtas su pa
taisymu.

Finansų sekr. W. Murphy 
raportavo, kad už šiuos 1942 
metus yra užsimokėję duokles 
visi nariai, taipgi įstoję 4 nau
ji nariai — Juozas Matuzas ir 
Matuzienė, Mary Jankaus
kienė ir J. Jankauskas, jos 
sūnus. Kuopa džiaugiasi susi
laukus tokių malonių draugų. 
O draugei Ulckienei ačiū už 
jų pakvietimą. Darbuokimės ir 
ant toliau, draugai, visi Įraši
nėjime naujų narių. Lai nelie
ka nei vieno garbingo lietuvio 
bei lietuvaitės už mūsų drau
gijos durų!

Taipgi smagu pasakyti, kad 
jau mūsų kuopos didžiuma 
narių pasimokėjo duokles už

Chinietė mergaitė, sakydama kalbą, rodo 
užpuoliku žiaurumus, atliktus Chinijoj.

į japoniškų

Pirmad., Gruodžio 28, 1942

Chicagos Žinios
Raud. Kryžiaus Vienutė Va

dovybėj Lietuvaitės
Užėjus bile dieną Į Lietu

vių Auditoriją, 3133 So. Halst- 
ed St., rasi 15 ar daugiau mo
terų dirbančių bandažus Rau
donajam Kryžiui. Kasdien jos 
dirba, nuo 9 ryto iki 5 vai. va
kare, išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį. Du kart savaitėje, 
antradienį ir penktadienį dir
ba ir vakarais.

Gruodžio 7 d., Perlų Uosto 
sukaktuvių dieną, virš 100 mo
terų dirbo ištisas 24 valandas. 
Viena dar uždėjo apie šešias 
valandas. Tai moterų atsaky
mas tiems, kurie gruodžio 7 
d., 1941 m., užpuolė mūsų ša
lį.

ši Raudonojo Kryžiaus gru
pė, vadovybėje gabios Mrs. 
Sophia Barčus, iš viso turi su
registravus apie 300 moterų 
gyvenančių po visą Chicagą. 
Antradieniais sueina ir dirba 
per visą dieną apie 100. Ant
radienio vakarais mokinasi 
moterų choras po vadovybe 
prof. Pociaus. Antradienio va
karais prieš choro pamokas 
apie 60 moterų studijuoja na
minį slaugymą (home nurs
ing). Raudonasis Kryžius duo
da mokytoją.

Jau apie 100 iš šios grupės 
davė kraujo Raudonajam Kry
žiui ; nekurtos po du, tris, net 
po keturis sykius. Gruodžio 7 
d., taipjau minėjant metų Per
lų Uosto sukaktuves, virš 40 
tos grupės moterų grupėj nu
ėjo ir davė kraujo.

Gruodžio 19 d. minėtos gru
pės komitetas: Rose Mazi- 
liauskienė, Jean Brožas, Ma
tilda Ardžek, Sophia žickus, 
Antanina Vaišvilienė ir Sophia 
Barčus nuvežė kalėdinių dova
nų lietuviams seneliams gyve
nantiems O ak Forest prieglau
dos namuose. Ten, kaip komi
tetas praneša, gyvena 113 vy
rų ir 2 moterys. Moterys abid
vi nesikelia iš lovos; jos para
lyžiuotos.

Vyrai visi gaus po dolerį 
pinigais, cigaretų pakiuką, 
bonkutę trinamo alkoholio, 
muilo kavalką ir obuolių ir 
apelsinų po kiek išeis iš nu
pirktų dviejų didelių skrynių 
(crates). Komitetas šiam lab
daringam tikslui surinko pini
gais $202. Moterims komite
tas nupirko po šiltą apvalkalą 
dėvėti, kada lovoj sėdi. Joms 
žada duoti kiek daugiau ir pi
nigais, kad jos ką nors gar
desnio galėtų nusipirkti ir pri
siminti šią grupę, kuri taip 
gražiai jas apdovanojo per 
šias Kalėdas.

Sophia Barčus kviečia visas 
moteris, turinčias bent keletą 
valandų laiko į savaitę, užeiti 
ir praleisti šiam naudingam 
darbui, būtent darant banda
žus Raudonajam Kryžiui. Ga
lima užeiti bile dieną ir pra
leisti tiek laiko, kiek kuriai 
galima, ši “dirbtuvėlė” veikia 
kasdien, išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį. A. J,

PERGALĖS KONFERENCI
JOS KOM. IMASI VEIKTI

Rengs Mitingą Karo Bonų Va
jui; Veiks Raud. Kryžiui 
Chicagos Lietuvių Pergalės 

Konferencijos komitetas gruo
džio 20 d. laikė susirinkimą, 
išrinko valdybą ir padarė pla
nus veikimui.

Nutarta surengti didelis mi
tingas su koncertine progra
ma, kuris bus sukoncentruotas 
Karo Bonų ir Štampų pardavi
mui.

Išrinkta komisija, kuri ves 
vajų už karo bonus nuolat.

Taipgi išrinkta Raud. Kry
žiaus reikalams komisija.

Šimaičiu komitetas turės su
sirinkimą tuojau ir pradės 
darbą.

Skubinama išleisti knygelę 
Civilio Apsigynimo reikalams, 
paskui bus leidžiama knygelė 
anglų kalba apie Lietuvos si- 

Ituaciją. K. N.

sekančius metus, 1943!
Toliau pramogų komisija, 

Murphy ir Ulckis, raportavo, 
kad mūsų kuopa, bendrai 
veikdama su Portlando LLD 
4 kuopa, buvo surengę 5 pa
rengimus' — dvejas prakalbas 
ir 3 piknikus. Ir visi parengi
mai buvo pasekmingi. Kuo
met apie prakalbas jau buvo 
seniau rašyta, tai tik čion apie 
piknikus pažymėsiu. Nuo 3 
piknikų likę pelno $225.51. Ir 
tapo paskirstyta sekančiai: 
Mūsų dienraščiams: “Laisvei” 
$47.50, “Vilniai” $47.50. So
vietų Rusijos medikalei pagel- 
bai $94. Raudonajam Kryžiui 
$20. Ispanijos liaudies kovoto
jams $5.

Tai visų parengimų, pelnas 
ir išaukotas demokratijos gy
nimo reikalams.

Didelis kreditas už tai drau
gams Ulckiams, kurie ir vietą 
duoda veltui ir patys, visa šei
myna, kiek išgalėdami dirba, 
kad tik pasekmės būtų geres
nės. Dirbo ir kiti draugai ir 
draugės. Taipgi keletas biznie
rių stambiai prisideda, kaip 
tai, portlandiečiai Ratkauskai 
visuomet aukoja ką nors dėl 
išlaimėjimo; iš Salem dr. 
Bussh; fotografistas Tonik. 
Šie žmonės veltui pagrajina. 
Ačiū jiems visiems. O lietu
viai neturėtų pamiršti tų biz
nierių, kurie su mumis koope
ruoja. Reikalui esant, reik pas 
juos kreiptis.

Taipgi ačiū ir publikai, ku
ri taip skaitlingai lanko taip 
naudingus parengimus.

Dirbkime ir ant toliau visi 
bendrai. Matote, gerbiamieji, 
kad tie visi jūsų doleriai ir 
centai būna rūpestingai su
naudoti dėl svarbiausių demo
kratinės visuomenės reikalų, 
kurios vyriausis tikslas yra su
naikinti žiaurųjį fašizmą, ku
ris siekia pavergti visa pasau
lį.

Pastaba: Sekantis LLD 223 
kuopos susirinkimas bus šau

kiamas per atvirutes. Visi da
lyvaukite !

Mirė Stanley Karbanckis
Gruodžio 6 d., 1942 m., čia 

pasimirė visų gerai pažįstamas 
Stanley Karbanckis. Priežastis 
mirties, tai sunkiai susižeidė 
darbe ir tą pačią dieną nuvež
tas ligoninėn pasimirė. Paliko 
sūnus ir duktė nuliūdime. 
Vaikai abudu vedę ir gerai 
gyvena.
‘ Tai buvo geras ir rimtas 
žmogus ir su visais gražiai su
gyveno.

Kas kitas, kuris daugiau ži
no apie įvykusią nelaimę ir 
abelnai, gal plačiau apie tai 
parašys.

Iš savo pusės labai apgailes
tauju drg. Stanley Karbanc- 
kio.

C. M.,
LLD 223 Kp. Koresp.

Redakcijos Atsakymas
Sanoj, Philadelphia, Pa. — 

Nebeapsimoka toliau ginčytis 
dėl tų, kurie dalyvavo smeto- 
nininkų kermošiuje. Atleisite, 
kad jūsų rašto negalėsime su
naudoti.

Prancūzai atmušė vokie
čių atakas centralinėje 
Tunisijoje.

r

Wo/re Up, Americans]

Į •!

Wake up, Ameri
cans!

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 your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper
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LIETUVIAI PATRIOTAI 
UŽMUŠĖ EILĘ NACIŲ KA

RIŲ IR VALDININKŲ
(Tąsa nuo 1 puslapio)

kad arijus (vokietys) net per prievartą teikiasi pa
naudot jas savo smagumui.”

Kuomet pasipiktinusi motina davė tinkamą atsaky
mą į tą įžeidimą, hitlerinis banditas išsitraukė revol
verį ir vietoje ją nušovė.
LIETUVIAI SUDEGINO HITLERININKO DVARĄ

Fašistų valdžia Vilniaus apskrityje atidavė vieną di
delį dvarą vokiečiui dvarininkui, atsikrausčiusiam Lie
tuvon apsigyventi. Lapkričio 28 d. naktį sudegė dva
ro rūmas kartu su tuo vokiečiu. Keršydami už tai, 
vokiečiai pakorė pirmus šešis pasitaikiusius valstiečius 
ir žvėriškai bizūnais nuplakė penkiolika kitų, akyse di
delės žmonių minios.

AŠTRĖJA LIETUVIŲ KOVA PRIEŠ VOKIEČIUS
Žiauriausiais teroro veiksmais hitlerininkai tikisi 

įbaugint lietuvius ir priverst juos pasiduot. Tačiau 
bergždžios yra nacių pastangos.

Lietuviai patriotai, atsiliepdami į kruvinąjį terorą, 
dar ryžčiau kovoja prieš amžinus lietuvių tautos prie
šus—vokiečius užpuolikus.

Taip antai, lapkričio mėnesio pradžioj, ties Rumšiš
kės miesteliu, buvo užmušti keturi vokiečių kareiviai 
ir vienas jų slaptosios policijos agentas, bevarant jiem 
areštuotą lietuvį valstietį, nužiūrimą kaip partizanų 
kovotojų narį.

Alytuje arti malūno buvo atrastas lavonas vokiečių 
karininko-majoro, kurį nežinia kas užmušė. Paskui 
buvo paskandinti du vokiečiai raitininkai, kurie vedė 
savo arklius Nemunan girdyti toj pačioj vietoj.

Cukraus fabriko sandėlyje Marijampolėje buvo at
rastas vokiečio darbvedžio lavonas tarp cukrinių run
kelių. Darbvedis buvo vienas iš vadinamų atgal tėvy
nėn (Lietuvon) sugrąžintų vokiečių; jį užmušė lietu
viai darbininkai. Slaptoji vokiečių policija dėl to įka
lino porą desėtkų darbininkų. Kai kurie jų paskui, po 
ilgos kvotos ir žiaurių mušimų, buvo paleisti, o kiti ne
žinia, kur dingą.1

Nežiūrint tokių aštrių veiksmų, vokiečių vyriausybė 
po keleto dienų rado ir to fabriko direktoriaus padėjė- 
jo-vokiečio lavoną. ,

Lietuviai patriotai Marijampolės apskrityje pakasė 
minas po vieškeliu arti Kazlų Rūdos. Minos sprogda
mos suardė vokiečių auto-troką ir užmušė jo vežiką ir 
keturis vokiečius kareivius.

Tą pačią naktį buvo nudurtas karinis vokiečių žval
gas.

Suvalkijoj plačiai yra skleidžiamas atsišaukimas, 
kuris šaukia lietuvius vis energingiau priešintis vokie
čiams įsiveržėliams, nemokėt jiem plėšikiškų vokiečių 
uždėtų taksų, renkamų ūkio produktais, sabotažuot vi
sus įsiveržėlių darbus ir patvarkymus ir šautuvu ran
koje naikint vokiečius ir lietuvių tautos pardavikus.

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

nė, Linden, N. J., užrašė seseriai kaip dovaną šventėm.
Tai puikus pasirodymas. Norime priminti, kad va

jus oficialiai baigsis sausio 5 d., 1943 m. Po tos datos 
punktai nebus priskaitomi. Todėl prašome prisiųsti 
prieš 5 d. sausio. Ačiū.

Linkime visiems vajininkams daug pasisekimo va
juje ir laimingų Naujų Metų!

Dovanų ruožte šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................. 3395
Philadelphijos Vajininkai ..............................    3292
K. Žukauskiene, Newark, N. J................    3250
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .. 3073 
J. Bakšys, Worcester, Mass...........................  2728
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1948 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................1581
P. Beeis, Great Neck, N. Y.................................... 1425
S. Puidokas, Rumford, Me...................................... 1329
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 1188

P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 965
J. Blažionis ir R. Ciulada,

Lowell, Mass.............................. 948
Geo Shimaitis, Montello, Mass. 831
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 816
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. .. 734
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 712
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.........................  689
3altimores Vajininkai ............ 661
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J............................................. 627
J. Burba, So. Boston, Mass........ 543
ALDLD Moterų 20 kp., Bing-

hampton, N. Y.........................  534
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 490 
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 484 
J. Grybas, Norwood, Mass........ 456
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 487 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 391 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 392
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 324
J. Striška, Sudbury, Canada.... 3.15 
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y............................................ 304
A. Vinckevičius, Stoughton ..... 294
VI. Smitravičienė, Detroit, Mich. 294
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 249
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........ 248
M. Slekiene, Gardner, Mass...... 240
J. Simutis, Nashua, N. H.......... 229
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........ 229
M. Urba, Easton, Pa.................. 211
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 202 
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass. ..................................... 192
A. Marshall, Torrington, Conn. 184 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168 
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
L. Pruseika, Chicago, Ill............ 174
A. Buivid, Dorchester, Mass...... 144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
P. Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 144

KRISLAI

□
Raud. Kryžius Prašo 

Aukoti Kraujo

A. Kupstas. E. St. Louis. Ill.... 132
A. Navikas, Haverhill Mass. 130
F. Kemežis, Torrington, Conn. 120
V. Smalsticne, Royal Oak, Mich. 120
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120

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

Mūsų kraštui reikalinga 
šimtai tūkstančių aukotojų 
kraujo gelbėjimui sužeistų 
kare ir nelaimės nuotikiuo- 
se. Raudonojo Kry ž i a u s 
Brooklyn© Skyrius turi gau
ti po 2,000 kraujo davėjų 
kas savaitę.

Kas gali duoti kraujo?
Kiekvienas geroje svei

katoje esąs žmogus nuo -18 
iki 50 metų. Jaunesni 21 m. 
turi gauti leidimą iš tėvų ar 
globėjų.

Dėl kraujo davimo dienos 
ir laiko susitarkite iš anksto 
asmeniškai, atvirute ar tele
fonu Brooklyno R. K. Cent
re, 57 Willoughby St. Tele
fonas : TRiangle 5-8040.

0---------------------- --------------------------S
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U.S.War Bonds and Stamps
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TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rlieingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
( Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

104
. 96

96
84.
84 j
72
64
60
58i
58
56

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: JLLUmboIdt 2-7984

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

!Le VANDA I
?: 9
? FUNERAL PARLORS ’
j. Incorporated J

| Juozas Levandauskas į
jj

I Graborius—Undertaker
I -------- i
| 337 UNION AVENUE į
fe BROOKLYN, N.Y. į
| Tel. STagg 2-0783 į
I NIGHT—HAvemeyer 8-1158 i

Mass............................................
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............
J. Lesevičius, Montreal, Canada 
W. Lasky, Brocktondale, N. Y.
A. žvingilas, So. . Boston, Mass. 
J. Vitkūnas, Naniicoke, Pa........
W. Kartonas, Maspeth, N. Y. .. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Adams, Grand Rapids, Mich.
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vartininkai .........
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48
F. Wilkas, Wilmerping, Pa.
M. Bendinskas, Su 
M.
V.
E.
A.
P.

P.

48
48
481
24
24
24
24
24
24
24

RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ 
DAR DESETKUS MIESTŲ 
IR MIESTELIŲ IŠ NACIŲ

(Tąsa nuo 1 puslapio)
ką prieš mūsų kariuomenę. Pirmomis tų kautynių die
nomis priešai, vartodami daugiau jėgų, pastūmė mūsų 
kariuomenę atgal ir užėmė kelias apgyventas vietas.

Bet per veiklius apsigynimo mūšius Sovietų kariuo
menė nuvargino priešų jėgas, perėjo į kontr-ofensy- 
vą, sulaužė jų pasipriešinimus ir atmetė hitlerininkus 
20 iki 25 kilometrų atgal į pietų vakarus.

Mūsų kariuomenė atgriebė šias apgyventas vietas: 
Nižnetuiski, Osungovka, Šapčenka, Parižskaja Komu
na, Benzavon, Verchne-Tulski, Vysoch-Vtoroj ir Smy- 
chov.

Nuo gruod. 12 iki 24 d. mūsų kariuomenė sunaikino 
268 priešų orlaivius, apie 300 tankų ir 160 įvairių ka- 
nuolių, ir užmušė apie 9,000 jų kareivių ir oficierių.

Gruod. 25 mūsų kariuomenė plėtė savo ofensyvą į 
pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze).

Per kautynes nuo gruod. 22 iki 25 d. mūsų kariuo
menė šioje srityje pažygiavo pirmyn 25 iki 30 kilomet
rų ir užėmė šias stambias apgyventas vietas į Krasno
gorsk, Bielorečenski, Jegorą, Orlankenzekal, Lonšez- 
bach ir Lurje.

Tarp gruod. 22 ir 25 d. mūsų kariuomenė pagrobė 
32 tankus, 30 kanuolių, 88 kulkasvaidžius, virš 1,000 
šautuvų, 300,000 kulkų ir daug kanuolinių šovinių ir 
minų.

Tuo tarpu mes taipgi sunaikinome 36 priešų tan
kus, 19 kanuolių, 180 kulkasvaidžių ir 365 trokus. Tuo 
pačiu laiku priešai prarado daugiau kaip 2,000 savo 
kareivių ir oficierių, užmuštų.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Atsimenate, kaip “Tėvynė

je” Bajoras talpino raštus, ku
riuose buvo sakoma, kad Lie
tuvos žmonės su džiaugsmo 
ašaromis sveikino nacius, atė
jusius į Lietuvą. Tie žmonės, 
anot Bajoro, net džiaugėsi, ka
da nacių bombos krito ant 
Kauno ir degino miestą.

Todėl, aišku, dabar, Bajo
ro supratimu, po nacių letena, 
Lietuva yra laisva, ale, ot, ko
munistai, ypač šiais metais 
norėjo Lietuvą pavergti — ne 
išlaisvinti iš po nacių jun
go, bet pavergti!

Tai viena medalio pusė. O 
kita: Kaip gi Amerikos komu
nistai galėtų Lietuvą paverg
ti? Jie čia gyvena ir gyvens. 
Jie neturi armijos pasiųsti Lie
tuvon ir ją paimti.

Tikrai misteriškas dalykas. 
Jis gali būti suprantamas tik
tai visai prasimelavusiam hit
lerinės propagandos šinkoriui 
“Tėvynės” redaktoriui Bajo
rui.

Jam rūpi lietuvius paagituo
ti ir pakurstyti ne prieš na
cius, ne prieš tuos dvidešimto 
šimtmečio barbarus, bet prieš 
tuos, kurie šį karą prieš nacius 
šimtu procentų remia.

Priešai Mažiau Tenu- 
skandina Amer. Laivų

Washington. — Vokiečių 
submarinai ir kiti jūriniai 
užpuolikai vis mažiau tenu- 
skandina prekinių Ameri
kos laivų, pareiškė admiro

las Ei. S. Land, administra
torius karinių gabenimų 
laivais per jūras.

Jis pastebėjo, kad preki
niai šio krašto laivai dabar 
yra gerai ginkluojami; be 
to, juos atydžiai saugo ka
riniai Amerikos laivai-paly- 
dovak

Galima nesutikti su komu
nistų filozofija, jų programa, 
jų troškimais dėl ekonominio 
visuomenės perorganizavimo. 
Niekas nė neverčia ką nors su 
jais tame sutikti.

Bet taip pat niekas negali 
užginčyti to fakto, kad lietu
viai komunistai iš širdies, su 
didžiausiu pasiryžimu remia, 
šį Jungtinių Tautų karą prieš 
fašistinę Ašį. O tai yra karas 
už išlaisvinimą Lietuvos ir kitų, 
pavergtų tautų.

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, abclna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

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

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

darymai ........................................ 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži 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 ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

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

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST., 

SPENCERPORT. N. Y.

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

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

Akiniai30 Dienų 
Nuolaida

merlee, W.Va, 
Klimas, Richmbnd Hill, N. Y. 
Kelmelis, Torrington, Conn. 
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 

Sinusas, B’klyn, N. Y............
Jočionis, Detroit, Mich.........
Kalvaitis, Maspeth, N. Y......
Kaulinis, Maspeth, N. Y........
Jurkonis, Springfield, Ill.......
“LAISVĖS" DARBININKAI

M. Šolomskas............ *......... 4959
293 
142 
122 
116 

34

D.
Geo. Kuraitis

Karkus ....
Buknys .. 
Mizara .... 
šolomskas

"Laisvės” Administracija

.35
J.
P.
R.
P.

.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums | 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip I 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50. 9

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

i

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 ir LDS 13 kuopų 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 30 d. 
gruodžio, 8 v. v., 101-54—1101h St. 
Nariai būtinai dalyvaukite, nes rei
kia užbaigti vakarienes apyskaitą. 
V. Paukštys. (303—305)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia vakaruškas, 

naujų metų sulaukti, 31 d. gruodžio, 
8 v. v;, 1435 W. Lombard St. Kvie
čiame narius ir ne narius dalyvauti, 
linksmai. praleisti laiką. Bus užkan
džių ir gėrimų, taipgi muzikantų 
šokiams. Kom. (303—305)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 30 d. gruodžio, 8 v. v., 
408 Court St. Nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
rinksime naują valdybą. Kurie ne
gavote knygą 1942 m., galėsite gau
ti šiame susirinkime.
C. Andriūnas, Sekr. (303—305)
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I Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i!

Lietuvių Rakandų Krautuvė

LIETUVIŲ ŽINIAI

1.

2.

3.

8.

9.

6.
7.

4.
5.

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

CORR

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Ancmia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ii’ tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti. ’
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; ir 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų 
grūdų ruginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate 
Malt, su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS •
SAVININKAI KANATORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

Telephone EVergreen 7-8451

| CHARLES J. ROMAN
J* (RAMANAUSKAS)

R"

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ 1

★ ★ ★
Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną Et 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patama- 
vimą. Patogiai ir gražiai W 
moderniškai1, įruoštas mū» ft? 

ų šermenine. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis

būsite patenkinti rN

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar <110
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Settas puslapis

NowWko^^^Zinioi»r;

programoj Para- 
ir kitos trumpos

taipgi dalyvau- 
eilė kitų žinomų

Trečiadienio vakara,

Mobilizuoja Visuomenę
Transportininku 

Paramai
Laiškai iš Kariuomenes

Kliubui
Brangios Kliubietės:

Jūsų draugiška dovana bu
vo įvertinta ne tik per mane, 
bet ir visų vaikinų, kurie man 
padėjo pakete rastas saldaines 
suvalgyti.

Šiuo tarpu turiu laimės bū
ti paskirtu tarnauti Brooklyne. 
Gaila, kad kiti mano draugai 
tarnyboje negali turėti tokios 
laimės. Aš žinau, kad bile ku
ris iš karių, kuris gavo tokį 
paketą, kaip aš, įvertins ne 
vien tik pačią dovaną, bet ir 
faktą, kad bent tūli, kuriuos 
jis paliko namie, pagalvoja 
apie jį kai kada.

Tarnyboje dabartiniu laiku 
esu trečios klasės elektristu 
arba trečios klasės jaunesniuo
ju oficieriumi.

Dar kartą noriu, pareikšti 
savo padėką už dovaną ir pa
sveikinti su šventėmis visas 
Moterų Apšvietos Kliubo na
res.

Jūsų, Anthony Yakstis.

kada kur sustosiu. (Paskiau
siu laiku jis buvo jau Kolona
doj.—Red.)

Dar kartą dėkoju už dova
ną ir linkiu jums viso geriau
sio. Prašau nuo manęs pasvei
kinti ir visus kitus.

Jūsų, George Kazakevich.

Jurgis yra plačiai žinoma
sis menininkų veikėjas, — 
Meno Sąjungos CK narys, 
Great Nocko lietuvių Choro 
Pirmyn vadas, taipgi aidietis 
ir Williamsburgo LDS jauni
mo kuopos narys, vienas iš 
dviejų Jurgio ir Onos Kazake
vičių sūnų, kuriuodu abu tar
nauja Dėdei Šamui.

Vincas Kazakevičius, Jur
gio brolis, per savo motiną 
taipgi mums atsiuntė padėką 
už dovaną ir pasveikinimą 
šventėmis. Vincas, tarnaująs 
arti metai, kariuomenėj lanko 
specialę mokyklą.

Aido Choro Nariams ir 
Visiems Lietuviškos 
Dainos Mylėtojams

Aido Chor’o nariai visi pra
šomi susirinkti į Laisvės sve
tainę, 419 Lorimor St., 8 vai., 
antradienio vakare, gruodžio 
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.

Brooklyniečiai Tures Progos 
Linksmai Sutikti Naujus

Metus

Atminčiai Sesers Jinai 
Parėmė Laisvę ir 

Kitas įstaigas

Išapose pravestuose balsavi- 
, muose darbininkai trimis bal
sais prieš vieną pasisakė už 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers Lokalą 450, 
CIO. Sprendimas paliečia 15,- 
000 tos firmos darbininkų, dir
bančių dešimtyje atskirų ša-

du meilužius — Jon Hali ir 
Leif Erikson, 
ja vaidinime 
a 1; torių.

Toj pat 
mount News 
filmos.

FortM. Valilionienė 
Lauderdale, Florida, atsiuntė 
čekį $30 ir sekamą laiškutį: 
Drauge:

Šį čekį siunčiu prisiminimui 
mano brangios sesutės Katari
nos Viltrakiūtės, kuri išsisky
rė iš mūs tarpo gruodžio 27- 
tą, 1941 m.

Padalykite: $10 dienraščiui 
Laisvei, $10 Brooklyn© Mote
rų Apšvietos Kliubo vilnų fon
dui, $10 Great Necko Chorui 
Pirmyn, prie kurio Katriutė 
priklausė ligi pat mirties.

ko, Sušaukta CIO ir AFL uni
jų, taipgi broliškų ir pilietinių 
organizacijų konferencija ap
svarstymui 
ninku

transporto darbi- 
padėties ir suradimui 

transportin inkams pa

Balsuota sekamai: už Unit- 
Electrical 6,564 balsai, Int.

Kiek Mes Išmokame už 
Pieną?

Association
visai n on or i nčiu

remti.
Transportininkų Unija sako, 

kad santikiai tarp miestavos 
Transportacijos Tarybos ir 
unijos patapo plačios visuo
menės klausimu ir rūpostimi.

Unija lauke, bet nesulaukė 
žodžio nuo miesto, majoro La 
Guardijos apie iš naujo pra
dėjimą derybų.

Tarp miesto įstaigų ir uni
jos deryboms prie nieko nepri- 

, vedant, unija prašė Karo Dar-
Magdalena Valilionienė. bo Tarybos tarpininkauti, bet

unijos 4 58.

“Arabiškos Naktys” 
Rivoli Teatre

Pradedant Kalėdų rytu, Ri
voli Teatre, 49th St. ir Broad- 

New Yorke, rodoma var- 
Walter Wanger prod uk- 
filma “Arabiškos Nak- 
kurios vyriausiose rolė-

Už New Yorke ir priemies
čiuose suvartotą pieną per 
lapkričio mėnesį šešių valstijų 
tai meriams, pristatau tiems 
metropoliui pieną, sumokėta 
$13,777,430.

Pieno šiemet per tą patį 
mėnesį pristatyta miestan 4.6 
nuošimčiais mažiau, negu per
nai, bot bendra suma sumokė
ta 10.2 didesnė. Tai esą dėlto, 
kad

: way, 
sola 
c i.j os 
t.vs,” 
se vaidina Claudette Colbert ir mas pienas turįs daugiau rie- 
Joel McCrea. 'bumų. New Yorko 56,010 far-

merių pristato miestui 78.47 
nuošimčius pieno.

Minėta suma liečia tik išmo- 
kesčius farmeriams. Vartotojų 
sumokama suma būtų daug 
didesnė.

pakelta mokestis nuo 
S2 iki $3.28 per šimtą sva- 
ir kad didžiumos pristato-

p a be

baus-

Aido Choras.

SU

231
S

L

algų ir darbo sąlygų.

Paštas Praneša Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
pri-

Maži rankpinigiai palaikys ;

kampas

patyrusi

BARBER SHOP

|

P. Grigaitis.
Gruodžio 24, 1942

antrašu: 216
Roebling St., 

(303- 304)

ftV. 
ft' 

S
s&

ft- 

lt.

pora dirbti 
prie 42 šei-

Laisvės kaimynui ir senam 
laisviečiui Adomui Kavaliaus-

Reikalingas darbininkas valgyk
loje. Pageidaujama, kad suprastų tą 
darbą. Kreipkitės po 
Broadway, 
Brooklyn, N.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šeši gražūs kamba

riai, aliejum šildomi. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės po antrašu: 
31 Norwood Avenue, (Išlipkite ant 
Norwood Ave. stoties, Jamaica lini
ja ir eikite j kalną), Brooklyn, N. 
Y. (303 -304)

Reikalinga 
kaipo Superintendents 
mynų namo. Garu šildomas. Gaus 
3-jų kambarių apartmentą ir $75.00 
į mėnesj. Prašome kreiptis po ant
rašu: 403 Hewes Street, (Apt. 3), 
Brooklyn, N. Y. (303 308)

Darbininkų Unija 
užsi- 
jais

i ft-

ft'

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirb

ti Bar & Grill. Pageidaujama, kad 
jis rytais dirbtų, kaip tai apvalytų 
vietą, atidarytų bizni, ir kad už 
baro padirbėtų. Taipgi, kad supras
tų angliškai. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės j "Laisvės” ofisą, 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.Y.

(302-304)

ft......................................

4?.
ft

I

I 168 GRAND STREET |
| Brooklyn, N. Y. «=
| Tel. EVergreen 8-7179 4

Graborlus-Undertaker a
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka 
rietas

savimo, kadangi jis po 
gimo iš kalėjimo visą 
gyvenęs pavyzdingai. Jo 
mė tapo panaikinta.

Nepavykus susitaikyti su di- 
fcorsuotu vyru, Mrs. II. McDo
nald, 40 m., 351 W. 14th St., 
New Yorke, užsidusino gasu.

pavienių, 
padarau 
paveiks-1 
krajavus1 
su ame-i 

Rei-

K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

*uįTarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

veseli.jom, krikštynom 
ir kitkam

BEDFORD AVE.
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA I

i Clement Vokietaitis | j 
Lietuvis Advokatas f ft: 

66 COURT STREET |
Brooklyn. N. Y. 

Tol. TRiangle 5-3622 I 8

ORU t H

3
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Kavaliauskų Sąskridis 
Tėvui PagerbtiAntanas yra woodhave- 

niečių darbuotojų, seniau 
buvusių Williamsburg iečių, 
Motiejaus ir Marcelės Yakščių 
antrasis sūnus, kurie abu da- ^uj gyvenančiam 415 Lorimer
bar tarnauja mūsų šaliai. An- st., suėjo 82 metai amžiaus ir 
tanas civiliniame gyvenime. var(}0 diena. Ta proga visa di- 
būdamas priklausė LDS jau- dėlė Kavaliauskų šeimyna šu
ninio kuopoje Maspethe ir sitarė ir gruodžio 25-tą suruo- 
dainavo Great Necko lietuvių | tėvui pagerbti sąskridj. Iš 
chore Pirmyn, taipgi su chor- • Newarko atvyko duktė A. Ju- 
vedžiu Kazakevičium daug revičienė su šeima, iš Hillside 
pasidarbavo sudaryme ir pa
laikyme to choro šokikų gru
pės, taip gražiai pasižymėju
sios programose.

Brooklyniečiai, kurie dar 
nėra nusprendę, kur ir kaip 
sutiks 1943 metus, taip pat ir 
tie, kurie jau nusprendė,.turė
tų savo sprendimą pakeisti ir 
ateiti į Aido Choro rengiamas 
Naujų Metų sutiktuves, nes 
choras užtikrina kad niekur 

f

kitur jie linksmiau ir malo
niau to momentingo laiko ne
praleis, kaip su choru, čia, be 
kitko, choras išpildys tam mo
mentui pritaikintą programą, 
paskui publika bus pakviesta 
dainuoti kartu su choru. Abel- 
nai, galiu pasakyti, kad atsi
lankiusieji bus maloniai “su- 
praizinti,” tikrai nesigailės at
silankę; priešingai, gailėsis 
tie, kurie pasirinks praleisti tą 
svarbų laiką kur nors kitur.

Aido Choro Naujų. Metų su
tikimo vakaras įvyks gruodžio

Atleido Nuo Bausmės 
Už Seną Kaltybę

James T’. Owen, 40 m., dir
bęs namų prižiūrėtoju 1165 
Park Ave., New Yorke, sulai
kytas už neatbutą bausmę dėl 
$10 vertės vagystės, kurią jis 
papildęs prieš 19 metų.

Oweno žmona, samdytojas 
ir kiti stojo prašyti jo paliuo-l

majorui protestuojant prieš 
jos kišimąsi ir tarybai atsisa
kius tarpininkauti kaipo ne 
jos .jurisdikcijoj’ esančiai įstai
gai, problema vėl likosi tarp 
(miesto ir jo darbininkų, kurią 
miestui nesiimant rišti unija 
atsišaukė j organizuotą plačią
ją visuomenę.

Veikalas sukasi apie šera- 
zadą, gražuolę Bagdado šokė
ją, už kurios meilę du broliai 
iš didžiūnų giminės lenkty- 
niuoja viens su kitu. Maria 
Montez vaidina šorazada. o

Lietuviškas Kabaretas

Brangios Moterys:
Turėjau daug džiaugsmo 

gavęs tą puikų kalėdinį pake
lį. Iš gilumos širdies esu jums 
dėkingas.

Jums tarnaujantis,
Pvt. Albert Sherry.

Albertas, našlės Tesės Še
rienės sūnus, jau tarnauja ka
riuomenėj arti metai. Civili
niame gyvenime seniau yra 
dainavęs Aido Chore ir šiaip 
dalyvaudavo lietuvių jaunime.

Sveikos:
Gavau nuo jūsų paketą, už 

ką esu jums labai dėkingas, ši 
yra labai graži vieta (atvirutė 
rašyta iš Albuquerque, New 
Mexico). Dar nedaug mačiau, 
bet kiek mačiau, labai gražu. 
Naktys yra šaltos, bet dienos 
saulėtos. Mes esame 14 tūks
tančių pėdų virš jūrų lygio. 
Laukiu paskyrimo j kokį 
skvadroną. Parašysiu ir vėl,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Adomo Labučio bro

lis. Paeina nuo Svaunės Parapijos, 
Graužų kaimo, Kauno gubernijos. 
Adomas Labutis mirė gruodžio 21 
d., Stamforde, jis paliko nuosavy- 
’x's ir pinigų Todėl prašome jo bro
lio, jei gyvas, atsišaukti. Rašykite: 
Dominick Burba, 68 Stone Street, 
Stamford, Conn. (303 .304)

Eksplozija kriaučiaus ša- 
poj, 397 Myrtle Ave., padegė 

.»! d., 8 vai. vakare, Laisvės L . ]<e]jas kitas apylinkes krau- 
svetainėje, 419 Lorimer St. |tuves 
Įžanga tiktai 45c., įskaitant ii’ 
taksus. a

Keturių metų vajus suorga
nizavimui j uniją Speny Gy
roscope .Kompanijos darbinin
kų rytinėse valstijose pasibai
gė CIO unijos pripažinimu 
vieninteliu teisėtu darbininkų 
atstovu. Joseph Dermody bu
vo vadovybėje to vajaus. ,

Pereitą antradienį Naciona- 
lės Darbo Santikių' Tarybos

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ

^tal

VYNŲ IR DEGTINIŲ
Ateikite pasimatyti su Girtais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. 
Tel. EV. 4-8698

P. Grigaitis Sveikina 
Su Šventėmis

— II. Kudirkienė su šeima, 
duktė Margaret ir jos draugas 
Charlie, laisvietė Lilija, sūnus 
Adomas Kavaliauskas, Jr., ir
simus Jonas. Pastarasis šiai iš
kilmei specialiai atvyko iš 
Virginijos. Sūnus Pranas, prieš 
savaitę turėjęs atostogų iš ar
mijos, šį kartą negalėjo pri
būti. Taipgi dalyvavo Dovidas 
Matusevičius, karys, švenčių 
proga parvykęs atostogų iš 
Virginijos.

Laisviečiai taipgi linki savo
(kaimynui sveikatos ir dar ii-1 . „ .
gų, laimingų metų. . ’

1 ’ 427 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y.

Sveikinu visą Laisvės štabą 
su Kalėdų šventėmis ir Nau
jais Metais. Linkiu jūs dar-, 
buotėj nenuilstamai dirbti ko
lei bus pasiektas vyriausis taš
kas ... Aš turėtau pastebėti, 
kad 1943-ti metai visai nusvirs 
kita kryptimi, — į tą kryptį, 

! kurios mes taip nekantriai 
(laukiame . . .

Kitu sykiu, kai sveikinsiu su 
1944 metais, žinokite, bus di
delė permaina, Hitlerio jau 
nebus ant žemes veido, būkite 
tikri.

Prašė Majoro Tartis su 
Transportininkais

Atstovai virš 150 darbo uni
jų ir pilietinių organizacijų 
pereito trečiadienio vakarą 
lankėsi pas miesto majorą La I 
Guardiją su prašymu nuošir
džiai pradėti derybas su 
Transporto 
ir greitai išspręsti ilgai 
vilkusį nesusipratimą su 
dėl

Nuo spalių 21-mos yra 
imami oro pašto laiškai užru- 
bežiuose tarnaujantiems kont- 
raktoriams ir civiliniams su
mokestimi 6 centų per pusę jienose 
uncijos, bet tik tokiems, kurie 
yra tiesiog surišti su karo pa
reigomis. Paliečia tik tuos, ku
rių laiškai eina per karišką 
paštą ir būna pažymėti A.P.O.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Te). STagg 2-3842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

(š senų 
naujus 

. tus ir 
k sudarau 
S rikoniškais. 
B kalni esant ir 
a padidinu tokio 
F dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 

įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191veikiausia, esate nustebinti 
šiuo sveikinimu, manydami,J 2 
kad mus sveikina Pijus Gri- 
gaitis, kurio laikraštyje

vis tebetalpinama 
hitlerininkų propaganda. . Bet S 
nieko stebėtino — šis. sveikini- S. 
mas yra tikro antifašisto, lie- | 
tuvių veikėjo iš Montreal, Ca- & 
nada. #

Vaizdas iš naujausio Sovietų judžio “Tvirtuma Ant 
Volgos,” gruodžio 24-tą pirmu kartu Amerikoj prade.- 
damp rodyti Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., Nu Y.

% b. a-l! ft
f
£ U

TELEPHONE
STAGG 2-5048

S

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

S:

B

t

■iiiiii

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

jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR
TT*

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIW-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAPIER.—

701 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-2173


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00605.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00606.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00607.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00608.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00609.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00610.pdf (p.6)

