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syta ir “Laisvėje.’’
Dabar Jonas Šimkus prane

ša (žiūr. “Laisvę“ iš gruod. 
19 d.), kad Kazį Binkį nužudė 
kanibališkieji okupantai.

Tie patys rudieji žvėrys nu
žudė sekamus gerai žinomus 
lietuvių rašytojus-poetus:

Kazį Borutą, 
Vytautą Montvilą, 
A. Rūką,

, Juozą Jurginį. ( 
be to, jie nužudė Kauno

universiteto profesorių Augus-

RAUDON. ARMIJA ĮSIVERŽĖ UKRAINON PER 25 MYLIAS
Bus Aprėžtas Kortelėmis 
Kenuotų Vaisių ir Dar

žovių Pirkimas

EINA DIDYN LIETUVOS
VALSTIEČIU BOIKOTAS

PRIEŠ NACIUS

s ----------------------------

| Sovietų Kariuomenė Pasiekė
Punktą Tik už 35 Mylių 

Nuo Vorošilovgrado
Sovietų Oficialiai Pranešimainaudoja daugiau kaip treč

dalį visų kenuotų ir džio
vintų vaisių ir daržovių 
pagaminamų Jungt. Vals
tijose. O kitąmet karo jė
gos suvartos jau pusę tokių 
vaisių ir daržovių. Wickard, 
tačiau, pastebėjo:

“Nežiūrint, kad daug 
maisto reikia kovojančiam 
frontui, mes (Amerika) pa
gaminame tokius didelius 
kiekius maisto, jog daugiau 
negu užtenkamai lieka civi- 

Tik np danelis kai kuriu ,iamS S.vvent(>jams, kad Jie 
, , ‘ '• , - . ; galėtų sveikai misti. Kad

populiariškiaasių- cukruotų vaisių ir daržovių Į ivgsvarišką (gerai 
a-z- a • ’i^nUalZU balansuota) ir sveiką mity-
dezese daugiau kaip desim- b;} mflsų ^ongn,S( tą< mais.

tas turi būti teisingai pa
skirstomas. O šiam tikslui 
tarnauja maisto kortelių 
įvedimas,” kad tam tikra ne
skaitlinga žmonių mažuma

i Jų ir mokytoju subruko i ka
lėjimus.

šiomis dienomis mes gavo
me papildomų baisių žinių: 
naciai nužudė tris lietuvius ar
tistus :

Eidukevičių,

Grybą.

Washington. — Valdiška 
i Kainų Administracija pa
skelbė, jog 1943 m. vasario 
mėnesi bus kortelėmis ap
ribotas pirkimas “kenuotų” 
obuolių, vyšnių, kriaušių, 
tomeičių, greipfrutų ir viso
kių kitų vaisių, daržovių ir 
jų sulčių. Taip pat bus kor- 

[ telėmis aprėžtas pirkimas 
. i vairiu kenuotų sriubu ir 
I džiovintų kriaušių, slyvų,

t
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Teofilius Tilvytis — buvu-j rezinkų, pupų ir visų šaldy
sią satyros laikraščio “Kun-I(u daržovių, 
taplio“ leidėjas ir redaktorius. 
Jam redaguojant, “Kuntaplis“ 
buvo vienas i 
jų Lietuvoje laikraščių, nes ja- ir jų sulčių, 
me, kad ir netiesioginiai, buvo 
kedenami smetonininkai. Too- i ties svaru arba virš vieno 1 c.
filius Tilvytis — žymus poe- į galiono, bus leidžiama lais
tąs, mokąs gražiai rašyti. I lit- Į Vai pirkti, be kortelių.

KODĖL REIKIA APRI
BOT ŠIUOS VALGIUS
Maisto administratorius negalėtų “perviršius maisto

lerininkai, su smetonininkų; 
pagalba, dabar jam už tai at-, 
simokėjo, jį nužudydami!... į

Kazys Boruta — visos eilės 1 
knygų-apysakų autorius. “Me-[Claude R. Wickard pareiš- sau 
diniai Stebuklai“ — vienas jo [kė, jog karinės jėgos su- 
populiariškiausių veikalų. Jis. 
ypačiai energingai buvo pra- i 
dėjęs kurti, kai Lietuva pata
po tarybine respublika.

Juozas Jurginis — gerai;
laisviečiams žinomas žurnalis
tas; jis buvo apsilankęs Ame
rikoje; jis yra nemažai para-1

'šęs “Laisvėje.“

Šitokią “naująją santvarką’’ 
Lietuvon atnešė Ancevičiaus ir 
jo sėbrų Amerikoje garbina
mas Hitleris!

Šitaip Hitleris kuria “naują 
žmogų’’ (pasak “Naujienų’’) 
Lietuvoje!

Tegu šitie barbarų niekšiški 
darbai užartavoja kiekvieną 
Amerikos lietuvį didesnei ne
apykantai prieš mūsų tautos 
neprietelius, vokiškuosius bes
tijas, ir ju agentus, veikian
čiuosius mūsų tarpe!

Tegu tas viskas kiekvieną 
amerikietį lietuvį sužadina 
energingesnei kovai dėl grei
tesnio hitlerininkų ir jų sėb
rų sunaikinimo!

Tegu žuvusiųjų Lietuvos po
etų, artistų, švietėjų, valstiečių 
ir darbininkų partizane krau
jas suburia visus anti-fašistus 
Amerikos lietuvius vienam di
džiajam žygiui: kovai prieš 
Lietuvos okupantus, vokiškuo
sius bestijas.

krautis ir eikvoti su 
skriauda visiems mums.”

Amerikos Lakūnai Nuskan-
* (

(lino dar 1 Japonų Laivą
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, gruod. 27. — Laivyno department© 
pranešimas 231:

Gruodžio 25 d. mūsų Douglas Dauntless bombanešiai 
smigi kai, pakilę nuo Guadalcanal salos, atakavo nedide
lę SruPę japonų laivų į pietus nuo Vangumu salos, Sa
liamono salyno New Georgia grupėje.

Per ataką ties Vickham sala tapo nuskandintas vie
nas priešų laivas 3,000 tonų.

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, Gruod. 16, INCONTNEWS
Vokiečių okupantų valdžia Lietuvoje spalių 4 d. su

ruošė “derliaus iškilmes” Valstybės Teatre Kaune. Ti
kėdamiesi išgaut šiemetinį derlių iš valstiečių, vokiečiai 
paskyrė net dienas, kuriomis valstiečiai turi pristatyt 
jiem savo derlių, būtent:

Pusė rugių ir kviečių derliaus ir trečdalis miežių 
derliaus turi būti pristatyta iki lapkričio 1 d., o likusioji 
dalis iki lapkr. 15 d.

Bet lapkr. 1 d. vokiečiai tegavo tik tris procentus der
liaus, kurio jie tikėjosi. Valstiečiai boikotavo Rentelno 
įsakymus. Tada jis įsakė savo padėjėjui lauko ūkio rei
kalais, daktarui Gendenui sušaukt vokiečių agentus iš 
sodžiaus apskričių į konferenciją žemdirbystės reika
lais. Toje konferencijoje buvo svarstoma žingsniai, ku
riais reikėtų priverst valstiečius atiduot savo grūdus 
vokiečiams. Rentelnas, kalbėdamas konferencijoj, atvi
rai grūmojo lietuviams: “Jeigu gyventojai atsisakys 
suprast savo pareigas šiais sunkiais karo laikais, tai 
mes turime gana daug priemonių priversti juos,” pa
reiškė Rentelnas.

ŠIMTAIS ATIMINĖJA ŪKIUS Iš LIETUVIŲ
Nacių agentai stengėsi įrodyt, kad jie jau pavartoję 

tinkamas tam priemones. Taip antai, jie gyrėsi, jog per 
10 dienų atimta ūkiai iš 136-šių valstiečių įvairiose Lie
tuvos dalyse.

Bet lietuviai patriotai nenusigando.
SUDEGINO VOKIEČIŲ GRŪDŲ SANDĖLĮ

Lapkričio 4 d. nežinomi asmenys užpuolė nacių grūdų 
sandėlį Veliuonoje. Trys vokiečiai, saugoję tą sandėlį, 
buvo užmušti ir pats sandėlis sudegintas. Nors jis sto
vėjo netoli Nemuno, tačiau tas grūdų sandėlis sudegė 
iki pat žemės,1 nes niekas nesistengė gaisrą gesinti.

Bijodami keršto, faktinai visi vyriškiai Veliuonos 
gyventojai išsislapstė.

(Tąsa 5 puslap.)

MASKVA, gruod. 28. — Vidurnaktinis Sovietų prane
šimas :

Sekmadienį Sovietų kariuomenė vis plėtė sėkmingai 
savo ofensyvą srityje pagal vidurinę Dono upės tėkmę 
ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų, tarp kurių 
yra šios didelės apgyventos vietos: Novaja, Novaja 
Pasovka, Trolimenkov, Urypin, Jasinovka ir Solonec.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomene 
pažygiavo pirmyn 10 iki 15 kilometrų (6 mylias ir du 
dešimtadalius iki 9 mylių ir trijų dešimtadalių) ir už
ėmė šias apgyventas vieta s: Gorodskoi, Potemkinsk, 
Sazano v, Biriukov, Dorofeevski, Vodianski, Zalivski, 
Verchne-Jabločni, Nebikov, Samochin, Šarnutovski ir 
Imenkčerni ir geležinkelio stotis Žutovo ir Čilekovo.

Per keturias paskutines dienas Sovietų kariuomenė 
viso nužygiavo pirmyn 40 iki 60 kilometrų (beveik 25 
mylias iki 37 suvirš mylių).

Centraliniame fronte ir į pietų vakarus nuo Nalčiko 
(Kaukaze) Sovietų kariuomenė ir toliau vedė ofensy- 
vius mūšius.

Per savaitę nuo gruod. 20 iki 27 d. buvo sunaikinta 
176 vokiečių lėktuvai per kautynes ore, ugnim iš mūsų 
priešlėktuvinių kanuolių ir ant žemės; tame skaičiuje 
buvo sunaikinta 70 priešų transporto lėktuvų Stalin
grado srityje. Sovietai tuo pačiu laiku neteko 65-kių 
lėktuvų.

(Tąsa 5 puslapyje)

Sovietai Gręsia Apsupt dar 
300,000 Hitlerininkų

Maskva, gruod. 28.—Rau-IY. Times radijas pirmadie- 
donoji Armija vidurinės Do- n j teigė, jog Raudonoji Ar- 

— I 1 — • 4 • •• Al • J • • • •

Tūkstai^iai Lenki] Partizaną Būrių Ryžtai 
Kovoja prieš Hitlerininkus Lenkijoj

Talkininkai Sunaikinę 
Keturis Japonų Laivus

Užgrobė iš Dėžių Neiš
imtus Naciu Orlaivius

mija stato Į tiesiogini ap
supimo pavojų dar 300,000 
fašistų kariuomenės į pietų 
vakarus nuo Stalingrado, 

tarp Dono ir Volgos upių.
300 tūkstančių hitlerinin

kų jau yra visomis pusėmis 
apsupta artimiausioje Stau 
lingradui srityje.

Per dabartinį ofensyvą 
vien tik vidurinio Dono plo
te raudonarmiečiai užmušė 
bei nelaisvėn paėmė apie 
120,000 fašistų kariuomenės.

no upės tėkmės srityje pa- 
sigrumė pirmyn 20 iki 25 
mylių per rytinę Ukrainą 
ir pasiekė punktus tiktai už 
35-kių mylių nuo Voroši
lovgrado, didžio pramonės 
centro Doneco anglies ba
seine. Raudonarmiečiai, žy
giuodami į vakarus nuo 
Maskvos-Rostovo geležinke
lio, užėmė vokiečių pozici
jas už 130 mylių nuo Char
kovo, Ukrainos plieno pra
monės centro.

Kiti Raudonosios Armijos 
daliniai, grumdamiesi į pie
tus pagal Maskvos - Rosto
vo geležinkelį, pasiekė punk
tą arčiau kaip už > 100 my
lių nuo Rostovo. O jeigu 
Sovietai atgriebtų Rostovą, 
tai vokiečių armijai Kauka
zo fronte neliktų kitokio 
pasitraukimo atgal, kaip 
tiktai jūromis.

Vesdami ofensyvą linkui 
Rostovo, raudonarmiečiai 
jau pusėtinai toli praėjo a- 
biem šonais ‘ pro Millero
vo, svarbų geležinkelių maz
gą, ir faktinai apsupo prie
šus tame punkte.

Atakuodami hitlerininkus 
į pietj vakarus nuo Stalin
grado sovietiniai kovotojai 
užėmė Sazonovą, 20 mylių Į 
šiaurius nuo Kotelnikovo, 
stovinčio prie geležinkelio 
iš Stalingrado j vakarinį 
Kaukazą. Kotelnikov yra 
už 90 mylių į pietų vaka
rus nuo Stalingrado.

SLASTAI DAR TRIM 
ŠIMTAM TŪKSTANČIŲ 

NACIŲ
Associated Press, ameri

kinė žinių agentūra, ir N.

Maskva, gruod. 28. —So
vietų ofensyvas taip smar
kiai ir giliai prakirto vo
kiečių linijas Tatsinskajos 
srityje, vidurinio Dono 
fronte, kad raudonarmie
čiai sučiupo geležinkelių 
stotyse didelį skaičių vokie
čių orlaivių, kurie klėtkose- 
dėžėsę buvo dalimis apkalti 
ir dar neišimti. Toje srity
je sovietiniai kovotojai pa
grobė 350 nacių orlaivių.

Vološino banke, į vaka
rus nuo Millerovo, raudon
armiečiai užgrobė didelę 
sumą vokiškų ir sovietinių 
pinigų ir stambų sandėlį 
grūdų, daug automobilių ir 
kitų karinių reikmenų.

Australija, gruod. 28. — 
Amerikos ir Australijos or
laiviai srityje Bunos (Nau
josios Guinejos) ir Rabaulo 
(New Britain salos) taip 
pavojingai bombomis suža
lojo tris japonų transporto 
laivus, po 8,000 tonų kiek
vieną, ir vieną 15,000 tonų 
transportinį laivą, jog rei
kia laikyti sunaikintais tuos 
keturis priešų laivus (viso 
39,000 tonų).

Tuo tarpu generolo Mac- 
Arthuro oro jėgos nušovė

versti Lenkiją į vieną mil
žinišką kapinyną.”

Lenkijos moterys šiltai 
sveikina Stalingrado gynė
jus; reikalauja, kad Anglija 
ir Amerika, daugiau nelauk
damos, atidarytų antrą 
frontą prieš Hitlerį Euro
poj, ir primena, jog tuo tar
pu vokiečiai okupantai (tie
sioginiai ir netiesioginiai) L l i i „ 
„kasdien Lenkijoj daugiau |W“ be^ įaoS d d i • lolrtnvii Tmnnv» iv knnaill
nužudo žmonių, negu krin
ta kruviniausiame mūšyje.

London. — Slapta radijo 
I stotis “Kosciuszko” prane- 
;šė iš Lenkijos, jog tame 
' krašte keturi tūkstančiai 
būrių lenkų partizanų veik- 

. liai kovojįi prieš vokiečius. 
Lenkų žurnalas “Veiksmų 
Vienybė” Londone išspaus- 

jdino Lenkijos moterų atsi
šaukimo laišką į lenkų mi
nister! pirmininką, genero
lą Sikorskį, kuriam sako:

“Nė viena diena nepra
eina, kad lenkų partizanai 
nedarytų sabotažo veiksmų 
prieš vokiečius. Fabrikai, 
sandėliai ir traukiniai su 

[amunicija yra sprogdinami

1,750,000 Vedusių Be
vaikių į Kariuomeaę

tuojau
bent didesnėse lietuviu koloni
jose suruošti tam tikri masi
niai mitingai žuvusiesiems pa
gerbti ?

Ar nereikėtų tuose mitm- į padanges. Vokiečių žanda- 
guose plačiau nušviesti 
siuiu šviesūs darbai?

Ką mano Literatūros
giios kuopos? Ką mano
Sąjungos vienetai? Ką

‘ IDS kuopos?

Beje, ar nereikėtu

žuvu-[rai, policininkai ir valdinin- 
j kai žūsta nuo lenkų patrio- 

Drau- tų rankos... Mūsų kraštas 
Meno negaii laukti, nes laukimas 
mano tik padėtų Vokietijai pa-

ituvos visuomenės veikėjų ir 
rašytojų.

Tautos Atstovų Konferencija, i
Kai kurios, svarbesnės kal

bos, sakytos šitoje konferenci
joje, jau pasiekė mus ir jos 
neužilgo bus išspausdintos 
“Laisvėje.“

Turime kalbas: Mečio Ged- aplaistytoje mūsų tėvų žemėj 
vilo, K. Preikšo, generolo Vin-: jie visi,

Š. m. gruodžio 6 dieną Mas-

lėktuvų Timor ir Rabaul 
srityje.

■ ’ Visuose tuose žygiuose 
. v. . m., v talkininkai neteko tiktai Raudonarmiečiai Tik uz trijų savo lėktuvų.

80 Myl. Nuo Rostovo
Maskva, gruod. 28. — 

Amerikiniai koresponden
tai praneša, jog Sovietų ka
riuomenė, blokšdama hitle
rininkus vis tolyn į pietus, 
dasigrūmė iki punkto tik už, 
80 mylių j šiaurius nuo

I Rostovo didmiesčio, stovin-

De Gaulle’o-Giraudf) 
Derybos dėl Vienybės

Rommelio Naciai Atsi
dūrę jau Tripolyj

Viskas rodo, kad lietuviai, I £į0 prįe Dono upės įplauki
gyveną Tarybų Sąjungoj, ne 
tik drąsiai kovoja su vokiškuo
ju priešu fronte, bet ir ruo
šiasi grįžimui Lietuvon, kai iš 
ten naciai bus išmušti. Krauju

mo į Azovo Jūrą, pietuose.

vilo, K. Preikšo, generolo Vin-, jie visi, laimėję karą, kurs 
co Vitkausko, Salomėjos Nė- gražų, kultūringą, pilnai tu- 

ir eilės kitų svarbių Lie- rintį visko gyvenimą.

Kalėdinėse Šventėse per 
laimingus nuotikius Jung
tinėse Valstijose žuvo šie
met 413 asmenų, tai kur 
kas mažiau, negu pernai 
tuo laiku.

London. — Generolas de 
Gaulle, Kovojančiųjų Pran
cūzų vadas, veda derybas 
su generolu Giraudu, nau
juoju vyriausiu vietiniu 
valdovu Šiaurinėje ir Va
karinėje Prancūzų Afriko
je, dėlei apsivienijimo 
vai prieš fašistų Ašį.

ko-

• Paryžiaus radijas 
skelbė, kad Ispanijos dikta
torius Franko mobilizuoja 
savo laivyną.r

pa-

Washington. — Skaičiuo
jama, jog 1943 m. bus pa
šaukta į karo tarnybą 1,- 

1750,000 vedusių bevaikių 
vyrų.

28-ni Žuvo Traukinu 
Nelaimėj Kanadoj

London. — Pranešama, 
jog anglų vejami vokiečiai, 
komanduojami Rommelio, 
pabėgo 40 mylių į vakarus 
nuo Sirtės, o kai kurie prie
kiniai nacių daliniai jau 
subėgo į Tripolį, svarbiau
sią fašistų uosto miestą, 
šiaurvakarinėje Libijoje — 
Tripolitanijoje.

London. — Radijo pra
nešimai sako, kad Italijos 
gyventojai skubiai ima savo 
pinigus iš bankų, bijodami 
talkininkų įsiveržimo.

Almonte, Can., gruod. 28*. 
— Susikūlus dviem trauki
niam, tapo užmušta 28 as
menys ir sužeista bent 119.

Amerikos orlaiviai neat- 
laidžiai bombarduoja vo- 
kiečių-italų pastatus ir po
zicijas Bizertej, Tunise ir 
Sfaxe, Tunisijoje.

Berlyno radijas pripaži
no, kad vokiečiai pasitrau
kė atgal, girdi, į naujas po
zicijas į pietų rytus nuo 
Nalčiko, Kaukaze
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Antrosios Lietuvių Tautos Atstovų 
Konferencijos Maskvoje Žodis

Amerikiečiams
Kaip skaitytojai, be abejo, bus paste

bėję pereito šeštadienio “Laisvėj”, ant
roji lietuvių tautos atstovų konferencija 
įvyko š. m. gruodžio 6 dieną Maskvoje. 
Konferencijos prezidijumas prisiuntė 
sveikinimą Jungtinių Valstijų, Kanados 
ir Pietų Amerikos lietuviams.

Pįnnoji panaši konferencija įvyko š. 
m. balandžio 26 dieną (Apie pirmąją 
konferencija skaitytojas ras daug me
džiagos brošiūroje “Kovotojų Balsas 
Dėl Lietuvos Laisvės”; galima gauti ir 
“Laisvės” knygų sankrovoje). Vadina
si, tarp pirmosios ir antrosios konferen
cijų praėjo apie aštuoni mėnesiai. Per 
tą laiką išblaškytos lietuvių jėgos pla
čioje Tarybų Sąjungoje labiau susikon- 
solidavo, susitvarkė. Susiorganizavo 
naujų lietuviškųjų pulkų Raudonojoj 
Armijoj. Įsteigta daugiau mokyklų pa- 
sitraukusiemsiems iš Lietuvos mokytis 
savo kalbos, savo tautos istorijas, ama
tų ir kitų svarbių uždavinių. 7; ?

Mes gavome pluoštą naujų kalbų, sa
kytų Antrojoje Konferencijoje, — jos 
neužilgo pasirodys mūsų dienrašty j. 
Raginame mūsų skaitytojus tas kalbas 
atidžiai skaityti ir duoti kitiems žmo
nėms tą patį padaryti. '■ '

Vienas svarbus dalykas, viena pagrin
dinė mintis, beje, pasireiškė abiejose kon
ferencijose, būtent: gilus įsitikinimas, 
kad fašistinė žvėris bus parblokšta, kad 
naciai bus sunaikinti, kad Lietuva bus 
išlaisvinta ir esantieji Tarybų Sąjungoje 
lietuviai laimingai sugrižš laisvojon Lie
tuvon, savo gimtinėn ir ten kurs naują
jį, laisvą, laimingą gyvenimą!

Nereikia nei sakyti, kad toji mūsų 
brolių Tarybų Sąjungoje mintis — opti
mistiškas įsitikinimas — yra remiamas 
šių dienų įvykiais ne tik Rytų Fronte, 
bet ir kituose frontuose, kur Jungtinių 
Tautų ginkluotosios jėgos mušasi su 
priešo jėgomis.

Kaip pirmoji, taip ir antroji lietuvių 
tautos konferencija prisiuntė Amerikos 
lietuviams sveikinimus ir raginimus.

Ko gi jie trokšta? Ko lietuvių tautos 
patrijotai Tarybų Sąjungoj iš amerikie
čių nori?

Jie nori matyti mus susivienijusius 
vienam ir tam pačiam tikslui, karui prieš 
fašizmą laimėti, Lietuvai išlaisvinti.

Štai ką mūsų broliai užjūry j sakė š. 
m. balandžio 26 d.:

“Lietuvių tautos atstovai Maskvoje 
siunčia nuoširdžius sveikinimus broliams 
lietuviams Amerikoj ir šaukia visus lie
tuvius dar labiau suglausti savo eiles ko
voje prieš hitleriškus vokiečius, tuos am
žinus lietuvių tautos priešus ir visos kul
tūringos žmonijos užpuolėjus. Kovokim, 
kad išlaisvintume brangiąją savo gimti
nę Lietuvą nuo vokiečių okupantų, kurie 
siekia visai išnaikinti lietuvių tautą!

“Bendrasis mūsų uždavinys yra įtemp
ti visas savo pastangas, kad priartintu
me pergalės dieną ir Lietuvos išlaisvini
mo valandą. Mūsų pareiga yra daryt vis
ką, ką tik pajėgiame, kad jau šiais me
tais hitlerizmas būtų galutinai sunaikin
tas.”

Ką amerikiečiams lietuviams sako 
Antroji Lietuvių Tautos Atstovų Kon
ferencija, įvykusi š. m. gruodžio 6 die
ną? Štai josios žodžiai mums: .

“Šioje didžių pavojų valandoje,—kada 
vokiečių fašistai sistematiškai naikina 
Lietuvos Tarybų Respublikos žmones, 
kada jie deportuoja mūsų tautos žiedus 
į p ra kaitinių darbų kiemus Vokietijoj ir 
į karo fronto ruožtą, kur lietuviai tūk
stančiais žūva; kada naciai veja lietuvius

valstiečius nuo savos žemės, siųsdami vo
kiečių atmatas kolonizuoti Lietuvai, — 
tai mes atsišaukiame į visus Amerikos 
lietuvius, nepaisant jų pažiūrų skirtumo, 
sutelkti savo jėgas ir sudaryti bendrą 
prieš-hitlerinį frontą kovai prieš vokie
čius įsiveržėlius ir Lietuvos išvadavimui 
iš vokiškos vergijos.

“Mūsų tautos reikalai turi būti aukš
čiau visa ko statomi!”

Štai, ko kovotojai dėl lietuvių tautos 
laisvės nori iš Amerikos lietuvių! Štai, 
ko mes turime siektis, jei mums rūpi ma
tyti Lietuvą laisvą, štai, prie ko turi eiti 
kiekvienas padorus Amerikos lietuvis— 
nepartyvis, katalikas, tautininkas, komu
nistas!

Kada namas dega, jis reikia kuogrei- 
čiausiai visiems gesinti, o ne ginčytis dėl 
to, koks tas namas turi būti.

Kada tautai grūmoja išnaikinimo pa
vojus,‘kiekvienas josios sūnus ir dukra 
privalo mestis talkon ir gelbėti ją, o ne
siginčyti dėl josios visuomeninės san
tvarkos !

Ar Amerikos lietuviai gali tą padary
ti? Taip, gali ir privalo!

Hitleris “Vaduos Tunisiją”
Andai Marijonų “Draugas” (Čikago

je) išspausdino per visą puslapį didelę 
antraštę: “Hitleris rengiasi vaduoti Tu
nisiją.” Pacitavęs tą, V. Andrulis pa
stebi “Vilnyj”:

“Jei klausčiau, kas taip rašo, veikiau
sia sakytute, kad tai citata iš kurio na
cių laikraščio ar nugirsta per Berlyno 
radiją.

“Klystute. Tai yra “Draugo” antraš
tė,, stambiomis raidėmis, pirmame pusla
py, Vakūr.

“Hitleris vaduos Tunisiją?
“Vaduoti reiškia laisvinti, iš vergijos 

paliuosuoti. Ar Hitleris jau laisvintojas?
“Ir tai vargiai bus liežuvio paslydi

mas. Čia išreikšta kieno jausmas.
“Užvakar “Draugas” džiaugėsi, kad 

gen. Franco Ispaniją išgelbėjo.
“Berlyno radijas gi skelbia: Hitleris, 

Mussolinis, Lavalis ir Franco “stengiasi 
nustatyti įvykių kursą Europoj ir šiau
rinėj Afrikoj.”

“Matote, kokis yra vaduotojas gen. 
Franco.

“Ir vargiai galima tikėti, kad “Drau
go” redakcija taip rašo iš permenko su
pratimo.”

Nereikia nei aiškinti, jog ši “Draugo” 
“linija” yra gerai apgalvota ir jie jo
sios laikosi per visą karo metą. Jiems 
Hitleris “vaduotojas,” “tautų laisvinto
jas.” Ar gi neatsimename, kaip “Drau
go” redaktoriai džiaugėsi Hitlerio atneš
ta Lietuvai “laisve”?!

Partizanai Naikina Nacius
Sovietų liaudis didvyriškai kovoja 

prieš barbariškus hitlerininkus ne vien 
fronte, bet ir nacių užimtoj teritorijoj. 
Iš Maskvos praneša, kad Raudonosios 
Armijos ofensyvui labai daug gelbsti 
priešo užnugaryj partizanų veikla.

Pasirodo, kad partizanai ne vien nai
kina nacių padrūtinimus, ginklų ir amu
nicijos kiekius, siunčiamus į frontą, bet 
atima iš hitlerininkų grobį, kurį jie iš
vogė iš gyventojų ir veža į Vokietiją.

Už Artimesnį Bendradarbiavimų 
Amerikos ir Sovietų

Suruoštuose pietuose Sovietų Sąjun
gos pagelbai kalbėjo William H. Davis, 
pirmininkas War Labor Board, ir Sid
ney Hillman, specialis Roosevelto pata
rėjas.

Jie nurodė, kad ne vien karo metu, 
bet ir jam užsibaigus dar daugiau bus 
reikalingas Jungtinių Tautų glaudus 
bendradarbiavimas su Sovietų Sąjunga. 
Mr. Davis sakė, kad visų Jungtinių 
Tautų žmonės turi būti dėkingi Sovietų 
Sąjungos žmonėms už tą jų didvyrišką 
kovą, kuri kartu yra už visos žmonijos 
laisvę kova.

Nukloti Laukai Lavonais ir 
Įrankiais

ICN žinių agentūra praneša iš Dono 
srities, kad visi laukai, per kuriuos bė
ga Hitlerio govėdos, yra nukloti jų lavo
nais ir visokiais karo įrankiais.

Korespondentas priešo apkasuose ra
do didžius daugius norvegų kenuoto 
maisto, holandų sūrio, graikų ir kroatų 
cigaretų, francūzų vyno, lenkų lininių 
audinių ir kitų šalių turto. Tas parodo, 
kad hitlerininkai razbaininkai iki kaulo 
apiplėšė tų šalių žmones ir tas gerybes 
atgabeno į frontą. Jis kartu atžymi, kad 
naciai, bėgdami, žvėriškai žudo vietos 
gyventojus ir degina kas tik pakliūva.

Neleiskim Hitlerinin
kams Naikinti Lie

tuvių Tautos!
(Atsišaukimas į Lietuvos 

Liaudį)
Laužydami visus tarp

tautinius įstatymus ir nuo
status, vokiškieji okupantai 
mobilizuoja kariniams tiks
lams Lietuvos gyventojus. 
Hitleriui baigiasi paskuti
niai žmonių rezervai, ir jis 
nori gauti Lietuvoje pa
trankų mėsos savo griūvan
tiems frontams ramstyti. 
Hitlerininkai veža Lietuvos 
gyventojus į katorginius 
darbus į Vokietiją, kur jų 
laukia vergiškas likimas, 
kur jie bus atiduoti vokiš
ko bizūno, vokiškos kulkos, 
vokiško kirvio galiai. Štai 
šiomis dienomis Štutgarte 
ant vokiškos kaladės, po 
vokiečių budelių kirviu, pa
dėjo savo galvas 60 užsie
nio darbininkų, kurie buvo 
nužudyti kitiems užsienio 
darbininkams įbauginti, ir 
kurių tarpe buvo 18 mūsų 
brolių lietuvių.

Tačiau hitlerininkai nesi
tenkina tuo. Jie gabena iš 
Lietuvos vyrus į frontą. 
Štai, į Raudonosios Armi
jos pusę perėjo JUŠKA 
Stepas, Antano sūnus, gi m. 
19.16 metais, gyvenęs Tel
šių apskr., Plungės valse., 
Noriškiu km., ir JASION- 
KA Vladas, Kazio sūnus, 
gim. 1917 m., šaltkalvis iš 
Kėdainių. Jie pasakojo, jog 
jie buvo siunčiami į pavo
jingiausias vietas, po smar
kiausia artilerijos ugnimi, 
prie minų rankiojimo ir ša
linimo. Ne vienas lietuvis 
susirado sau pražūtį minų 
laukuose.

Toks likimas laukia dau
gelio ir dabar mobilizuoja
mų Lietuvos gyventojų.

Prakeikti vokiški okupan
tai nori išnaikinti lietuvių 
tautą.
LIETUVI!

Neklausyk vokiečių mo
bilizacijos įsakymų, nestok 
į registracijos punktus. 
Slapstykis po kaimus ir 
miškus, nesiduok pagauna
mas vokiškųjų smogikų, eik 
pas partizanus. Be gailes
čio keršyk išdavikams, ku
rie sėbrauja su vokiečiais 
ir išdavinėja savo brolius. 
Hitleris pasmerktas. Nie
kuomet nenugalės jisai ga
lingosios Tarybų Sąjungos, 
Didžiosios Britanijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų sąjungos. Žinok ir ki
tiems pasakyk, kad Lietu
vos išvadavimo valanda ar
tėja, kad Raudonoji Armija 
artėja prie Lietuvos sienų 
ir jau netrukus išvalys mū
sų Lietuvą nuo fašistiškos 
smarvės. ,

Didinkime partizanų bū
rius. Plėskime partizanų 
kovą. Kova — vienintelis 
kelias išsigelbėti nuo pra
žūties. Visi, kaip vienas, 
eikim mušti prūsokų, žal
čių nelabųjų, kaip ragina 
mus sena lietuvių liaudies 
daina.

Mirtis vokiškiesiems oku
pantams!

Tegyvuoja laisvoji Lietu
va!
1942 m. gegužės 10 d.

Pastaba: Šis atsišauki
mas išleistas lapelio formo
je ir buvo platinamas oku
puotoje Lietuvoje. Jis mus 
pasiekė neseniai. Paduoda
me jį mūsų skaitytojams 
kaipo dokumentą.

“L.” Red.

redakcijos turi pasitenkinti jo 
raštais, tokiais, kaip “Viešnia 
Nuo Marso” arba “Petras 
Dramblys,” kurie nieko bend
ro neturi su gyvenimu ?

Aš suprantu, kad bus daug 
knygų iš dailios literatūros ir 
istorijos, kurios aiškins šios 
baisios gadynės įvykius, bet 
tam nepastoja kelio nei šo- 
lomskas, nei kas kitas. Jeigu 
Senas Vincas sako, kad ten 
yra pakartojimai, tai matyti, 
kad jis patsai tą raštą neskai
tė. šolomskas ne patsai rašė, 
bet tik surinko raštus tų, ku
rie kovoja prieš Hitlerį, kurie 
miršta toj kovoj ir tie raštai 
nebuvo pirmiau tilpę. Aš ma
nau, kad “Laisvė” labai gerai 
daro talpindama raštų iš ak
tualių temų .. .

Pranas Morkūnas, 
i Huron Port, Ont.

Petre Matulaitytė-Kiselie.nė 
iš Montrealo, tarpe kitko, ra
šo :

“.. . Na, o dabar kas liečia 
Jūsų (šolomsko) straipsnių 
telpamu ‘Laisvėj,’ visi be iš
imties man ir kiek teko patir
ti kitiems skaitytojams pati
ko. Gi vėliausias ‘Kaip Buvo 
Sumušti Naciai Ties Maskva,’ 
buvo vienas iš geriausių. 
Mums tokio turinio raštų, ypa
tingai Kanadoj, visuomet buvo 
didelis trūkumas. Kitų tautų 
laikraščiuose buvo galima 
greičiau surasti tais klausimais 
naudingų, ar tai jų raštus, ar 
vertimus iš rusų kalbos, bet 
mes, Kanadoj lietuviai, ne visi 
galime kitų kalbų laikraščius 
skaityti.

“Mes, kanadiečiai, labai 
esame patenkinti, Kad tokiu 
svarbiu laiku ‘Laisvė’ pasie
kia mus. Tik gaila, kad ilgai 
dirbdami ne viską suspėjame

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

Tel. Humboldt 2-7964

perskaityti. Bet nei kiek ne
perdėsiu pasakius, kad kana
diečiai labai gerai jaučiasi, 
kada jų namus lanko dienraš
tis ‘Laisvė’ ir daugiau duokite 
panašių raštų, kaip paskutinis 
buvo.”

J. Vilčinskas iš Hartfordo, 
tarpe kitko, rašo:
“Gerb. Drauge šolomskai!

“Jūsų straipsnis ‘Kaip Buvo 
Sumušti Naciai Ties Maskva’ 
gana įdomus ir atidengė daug 
faktų, ko ypač lietuvių kalboj 
stokavo. Kalba, rašyba gana 
lengvai sugrumulupjama ir 
patraukianti. Bet kyla klausi
mas: kiek žmonių tą ar tam 
panašų straipsnį skaito? Kiek 
man teko su apylinkės ypa- 
tomis susitikti, tai daugelis sa
ko: ‘Oh, tai ką čia apie tokius 
dalykus galvą sukti, jau tiek 
laiko, kaip 'tas įvyko, džiau
giesi žmogus perskaitęs kas
dienines žinias.’

“Manau, kad panašius daly
kus reikėtų surinkti ir gal būt 
po karo išleisti knygoj. Taipgi, 
jo pavadinimas, man atrodo 
geriau būtų tikęs šitaip ar tam 
panašiai: ‘Kaip Naciai Buvo 
Atmušti Ties Maskva’, nes 
kaip mes visi žinome jie dar 
nėra galutinai sumušti, dar tik 
atmušti ir tie velniai kariau-

(Tąsa 5-tam puslapy])

DARBININKŲ 
SVEIKATA

V

Skaitytojų Balsai
Ties Maskva” n e a t a tinka 
spaudai ir kad būk kada ka
ras pasibaigs, tai tas viskas 
bus kitų geriau aprašyta ir 
Šolomskui “nereikia jiems už 
akių lįsti” ir “taip skubintis.”

PASTABA SENAM VINCUI
Gerb. Drauge šolomskai:— 

Rašau jums laišką ir manau, 
kad gal “Laisves” redakcija 
leis ir man kelis žodžius pasa
kyti. Atydžiai skaičiau Jūsų 
raštą: “Kaip Buvo Sumušti 
Naciai Ties Maskva.” Jis man 
ir mano draugams patiko, nes 
tai nušvietė tą klausimą, kuris 
pas daugelį nebuvo aiškus. 
Vieni sake, kad Hitlerio “ar
mijos sušalo,” kiti, kad būk 
“patsai Hitleris nenorėjo Mas
kvos.” Jūsų aprašymas aiškiai 
parodė, kad tik Raudonosios 
Armijos didvyriškumas Mas
kvą išgelbėjo.

Keistai skamba Seno Vinco 
pamokslas, kuris tilpo “Lais
vėj” iš gruodžib .16 dienos. Jis 
ten sako, kad toki raštai, 
“Kaip Buvo 'Sumušti Naciai

- . ,

Keistai protauja Senas Vin
cas. Matyti jis paseno, kad ne
gali su pasaulio įvykiais suspė
ti. Nejaugi jis, mano, kad mū
są redakcijos ir jų nariai tu
ri sėdėti rankas susidėję ir 
laukti, kada karas pasibaigs, 
kada kiti aprašys? Mano su
pratimu, kad “Laisvės” redak
cija ir šolomskas kaip tik ge
rai daro, kad dabar pateikia 
žinių ir faktų, kada pasaulis 
dega, kada visi nori žinoti, 
kaip dalykai dedasi, kada tar
pe žmonių yra susiinteresavi- 
mas ir žingeidumas. Nejaugi 
Senas Vincas mano, kad mūsų

GARANKŠČIUOTOS 
GYSLOS

Drauge gydytojau, man 
išpjovė išpurtusias venas 
ant kojų kovo mėnesy. Ir 
aš jaučiausi gerai, bet bir
želio mėnesy aš smarkiai 
užsigavau koją, ir iš to 
man atsivėrė opos. Nenori 
gyti, nors tu ir ką daryk. 
Kiti man patarė ir aš da
bar taip darau, — patarė, 
kad aš gaučiau šepetėlį iš 
smulkių žabelių, uždėčiau 
jį ant tų skylių ir liečiau 
drugną vandenį. Girdi, tai 
iš tų skylių išeis kokie gy
vaplaukiai — valasninkai, 
kurie tas opas padarą, ir 
tada opos užgysią.

Aš taip ir darau jau se
niai, bet geryn neina, sky
lės negyja. O, jei aš nepiliu 
vandens triskart kas diena, 
tai man labai niežti. ■ Regis, 
kad nuo to vandens per

Jungtinių Valstijų kariai Britanijoj ir Šiaurės Airijoj apdalina vaikučius dovanė
lėmis. Paveikslas parodo vieną tokių įvykių.

šepetėlį tai bent niežėjimą 
ramina. Nežinau, kas čia 
daugiau daryt, kad žaizdos 
ant kojos užgytų.
Atsakymas

Jeigu ant blauzdakaulio 
atsiveria opa arba opos 
(ulcers), tai visų dažniau
sia esti dėl garankščiuotų 
gyslų (varicose veins). 
Jums, sakote, gyslas išpjo
vė. Tur būt ne visas. Arba 
gal pasilikę gyslos išsiplėtė 
ir nebevarinėja kraujo, 
kaip pridera. Kai į išpur
tusias gyslas susidaro daug 
nešvaraus kraujo, tai tų 
vietų mitimas genda, jos 
pasidaro opios ir nuo men
ko užsigavimo atsiveria 
įkirios opos.

Tiesa, tokios kojų opos 
nesiduoda išgydyti, kolei 
nepataisai tų garankščiuo
tų gyslų. Eikite vėl pas gy
dytoją, tegul jis Jums ką 
daro. Pjaut visų neišpjaus
tysi, nes, jei išp j austytum, 
tai kojai būtų negerai.

Užtat tos gyslos galima 
gydyt įčirškinimais (injec
tion of varicose veins). Gy
dytojas iš eilės sistematin- 

I gai įleidinėja tam tyčia 
vaistų į gyslų garankščius, 
aptvarsto’ koją, ir nuo to 
laipsniškai gyslos eina ma
žyn. Tūlos visai užanka, 
užsikemša, o kitos tik pasi
daro siauresnės. Tuo būdu 
galima pataisyti išplėstos 
gyslos. Ir tada kraujas ge
riau išsivąikšto, o ne žliūk- 
si ant vietos. Ir tada užgy
ja opos, kad ir jų negydy
tum kokiais tepalais ar mil
teliais. x

Kai dėl tų “valasninkų,” 
tai prietaro padaras. Jokių 
ten gyvaplaukių nėra. Jei 
jų pamatai, tai iš vandens 
ar iš to šepetuko.
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Kaip Buvo Išgelbėtas Stalingradas
Amerikietis United Press 

korespondentas Mr. Henry 
Shapiro, kuris yra Stalin
grado fronte, aprašo tą di
džiausią kovą, kurioj buvo 
nugalėtos galingos Hitlerio 
jėgos ir išgelbėtas Stalin
gradas. Jis asmeniškai ne

jaučiu eilių ir stojau dar
ban. Pirmiausiai mes pakė
lėme reikalingą apsigynimui 
kietą nusistatymą. Mums 
buvo pasakyta, kad negali
me trauktis už Volgos. Ir 
mes patys matėme, kad nė
ra kelio mūsų pasitrauki
mui.

“Hitleris metė geriausią, 
ką jis turėjo prieš Stalin
gradą. Jis nesigailėjo nei 
kokybės nei kiekybės. Tai 
buvo mirties ar gyvenimo 
mūšis. Mus nuolatos prie
šas atakavo didelėmis ma
sėmis pėstininkų, tankų, ar
tilerijos ir lėktuvų. Mūsų 
jėgos nebuvo lygios priešo 
jėgoms. Priešas visur tu
rėjo persvarą.

“Vokiečiu komanda nau
dojo jos mylimus būdus. Ji 
siekė nugalėti mus kietais 
smūgiais. Jie manė, kad

vyriausią gynėją leitenan
tą generolą Vosilių Ivano- 
vičių šuikovą, kuris yra 42 
metų amžiaus, bet būdamas 
kito generolo buveinėj gavo 
šį apibudinimą per telefoną.

Generolas - leitenantas 
V. I. Šuikovas stovėjo ant 
kalno apie 30 mylių nuo Sta
lingrado ir žiūrėjo į miestą 
paskendusį liepsnoj, kurį 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė įsakė jam apginti.—Taip 
pradeda jis savo pranešimą. 
— Generolas gavo įsakymą 
apginti miestą, taip baisiai
naikinama, kaip dar jokis mes negalėsime prieš juos 
mieštas niekados nebuvo' atsilaikyti. Jie turėjo viltį 
naikinamas.

Vokiečiai turėjo daugiau 
kareivių, kanuolių, lėktuvų, 
tankų už rusus. Jie dieną 
ir naktį puolė, tūkstančiai 
naciu lėktuvu bombardavo 
ir degino. Rusų tarpe buvo 
daug pavargusių ir net nu
siminusių žmonių. Bet ge
nerolo šuikovo kovotojai at
laikė tokius puolimus, ko
kiu niekas kitas nebūtu at
laikę. Jie atmušė priešo at
akas ir dabar diena iš die
nos varo priešus namas iš 
namo, apvalydami miestą.

Amerikos korespondentas 
buvo Dono alkūnėj, genero
lo J. N. Christiankov štabe 
ir jis per telefoną klausė 
šią didvyrišką Stalingrado 
apgynimo istoriją, kurią 
pasakojo patsai generolas 
Šuikovas. Generolas Šuiko
vas ir jo kovotojai gynė 
Stalingradą dieną ir naktį, 
naudodami ginklus — nuo 
toli šaunančiu kanuoliu iki 
kumščio ir net bato.

Karų istorija daug žino 
žiaurių kovų ir didvyrių, 
bet tokių, kokios buvo prie 
Stalingrado dar niekur ne
buvo. Šios žiaurios kovos 
parodė, kaip gali didvyriai 
kovoti ir įrodė, kad mušan
tis namas nuo. namo galima 
sėkmingai apginti didelį 
miestą.

— Aš pilniausiai supra
tau ta didžia atsakomvb^ 
kokią ant manęs uždėjo, 
pavedant ginti Stalingradą, 
—sakė generolas šuikov. — 
Aš mačiau iš 30 myliu at
stos, kaip vokiečių lėktuvų 
bombos visą jį pavertė į 
vieną didelį gaisrą.

“Armijoj buvo nemažai 
pesimistų,' nusiminusių, ku
riuos aš išmečiau iš kovo-

suvaryti mus į Volgos upę 
vienu dideliu smūgiu. Ta
tai buvo rugsėjo 14 dieną, 
tatai buvo ir spalių 14 die
na.

“Vokiečių komanda pada
rė vieną nedovanotiną klai
da. Didelės vokiečiu karei
vių masės sudarė puikiausi 
cieliu mūsų artilerijai ir pė- 
stiiai. Mes naikinome juos 
dideliais kiekiais.
žiaurios Durtuvų Kovos
“Aš manau, kad niekur 

šiame kare nebuvo taip 
kruvinų mūšių, ypač durtu
vais, kaip čia. Niekur taip 
plačiai nebuvo naudojami 
durtuvai ir rankinės grana
tos, kaip prie Stalingrado. 
Vyriausias pobūdis Stalin
grado mūšių, tai mūšiai ma
žoj vieni nuo kitų atstoj.Aš 
neturiu mintyj tokius mū
šius, kokius mes darydavo
me karinėj mokykloj, kur 
kovojančios pusės susikerta 
ir paskui vėl išsiskiria. Čio
nai mes laikėme vienas ki
tą prirėmę iki mirties. Daž
nai kovojančias puses at
sta skyrė tik nuo 20 iki 100 
mastų, o didžiausia, tai 150 
mastų (apie 500 pėdų). Mū
sų armijos centras buvo už 
kilometro atstoj, o buvo mo
mentai, kada mus skyrė tik 
350 mastų nuo priešo.

Nauji Kovos Būdai
“Aišku, kad mes turėjo

me išsidirbti naujus kovos 
būdus. Mūsų ♦ manevravi
mas begaliniai buvo aprėž
tas siaurumu ploto ir prie
šo orlaivių ir artilerijos 
veiklos. Vokiečiai, kaip pa
prastai, atakavo Hienos lai
ku, kada jų tankai, lėktu
vai buvo veiklūs ir kanuo
lės ir mortiros gali būti

sėkmingai panaudotos.
“Mes kontr-atakavome 

nakties laiku. Mūsų apsigy
nimas vedė aktyvę kovą. Po 
kiekvienų 24-iu valandų ko
vos mes darėme sutrauką 
pasekmių. Tai buvo labai 
keblus uždavinys. Mūsų 
žvalgai nuolatos darė vieną 
ir tą patį pranešimą: ‘Ne
galima suskaityti taip daug 
priešo lavonų.’ Ir aš patsai 
kelis kartus turėjau progą 
matyti, ir tikrumoj nebuvo 
galima suskaityti. Kalnai 
lavonų buvo primušta prieš 
galą kiekvienos dienos.

“Mūsų armijos pasiryži
mas augo kasdien. Ir mes 
buvome įsitikinę, kad mes 
galėsime Stalingradą ap
ginti tik sunaikindami vo
kiečius. Didvyriškumas ap
ėmė mūsų kovotojus masi
nio pasiaukavimo. Kada 
priešas 10 ar 15 kartų 
skaitlingesnis užpuolė vie
ną ar kitą iš mūsų vienetų, 
tai mūsų kareiviai pasiųs
davo signalus savajai arti
lerijai, kad šaudytų į juos, 
tai yra, kad kartu juos ir 
priešus sunaikintų. Jie mąs
tė, kad jeigu mūsų kanuo
lės juos užmuš, tai tuo pat 
kartu 10 ar 15 kartų tiek 
priešų sunaikins.

“Mūsų kovotojai, kaip tik 
persikeldavo iš rytų pusės 
į vakarinę Volgos pusę, tai 
tartum jie naujai užgimda- 
vo. Didelė meilė tėvyųės ir 
dar didesnė neapykanta lin
kui hitlerininkų juos perim
davo. Ir ta dvasia duodavo 
mums galimybę su mažes
nėmis jėgomis atlikti prieš 
daug galingesnes priešo jė
gas sėkmingas kontr-ata- 
kas.

“Vokiečių pėstininkai yra 
drąsūs tik tada, kada juos 
palaiko tankai, lėktuvai ir

sakė: ‘Mes 
paskutinio 
neatiduosi- 
Rodimcovo

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

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

yra pasisekimas visai 
Amerikos lietuvių vi-

atsišaukimas pratęsti

tininkai susikirto su mūsų 
pėstininkais, tai jie pralai
mėjo. Mūsų gi pėstininkai 
sugabiai vedami ir turėda
mi aiškų kovos tikslą yra 
neįveikiami. Mes nežinojom 
pasitraukimo Stalingrado 
kovose. Vokiečiai galėjo ei
ti pirmyn tik ten, kur neli
ko Sovietų karių gyvų.

“Leit..-generolo Rodimco- 
vo divizija pirmoji pribuvo 
Stalingrado apgynimui ir 
pirmoji išlaikė žiauriausius 
vokiečiu smūgius. Genero
las Rodimcovas 
mušimės iki 
žmogaus! Mes 
me miestą!’ Ir
gvardiečiai sėkmingai atsi
laikė kairiajame sparne, 
kur buvo žiauriausios prie
šo atakos.

“Tada vokiečiai užpuolė 
Mamajev kaina. Juos suti
ko generolo Gorišnyj divi
zija, kuri atmušė visas prie
šo atakas. Tada vokiečiai 
užnuolė mūsų barikadas fa
briko, srityj. Ten jie susiti
ko su generolų Smekotoro- 
vo ir Gurievo divizijomis. 
Kruviniausi mūšiai įvyko.
Spalių 14 Diena Sunkiausia

“Žiauriausios kovos įvy
ko spalių 14 dieną, po to, ka
da Hitleris savo kalboj da
vė įsakymą paimti Stalin
gradą, nepaisant kiek tas 
kainuos. Iš tikro, aš nesu 
nieko panašaus matęs. Aš 
begalėjau įsitikinti, kad te
kis pragaras galima pada
ryti ant žemės. Tą dieną 
tu negalėjai toliau matyti, 
kaip už penkių mastų (apie 
15 pėdų). Gaisras ir dūmai 
viską uždengė.

“Tai buvo labai rimta 
diena Stalingrado apgynė
jams. Generolo Žoludievo 
divizija žiauriausiai buvo 
užpulta. Jau jo divizija bu-

vo daug netekus žmonių, 
kaip ant jos vėl užgriuvo 
dvi vokiečiu tanku divizi
jos. Generolo Žoludievo ka
riai buvo apsupti. Kiekvie
nas kovotojas nudėjo tuzi
nus priešų. Jie mirė, bet 
nesitraukė! Visi tos divizi
jos kovotojai, kurie žuvo ir 
kurie yra gyvi, man yra ly
gūs didvyriai. Negalima 
pasakyti, kiek priešas tą 
dieną darė atakų, nes visą 
dieną buvo viena baisi ata
ka.

“Vokiečiai didino ir aštri
no užpuolimus tikėdamiesi, 
kad tankų ir lėktuvų pa
galba jie sulaužys mūsų 
kovos dvasią. Bet rusai ga
li nugalėti vokiečių net ir 
žiauriausias atakas. Jų dva
sia nepalaužiama. Aš tikiu, 
kad jeigu toji militarė ma
šina būtų pavarto- 
ta prieš bile armiją pasau
lyje. net ir pačiu vokiečiu, 
kokią jie naudojo prieš 
mus, tai ta armija negalėjus 
būtų atlaikyti nei dešimtos 
dalies tu smūgių. Bet mū
sų kareiviai žinojo tik vie
ną: Stalinas įsake nesi
traukti ir jie nesitraukė.

Pradžia Mūsų Atakų
“Ir štai nuo lapkričio 7- 

tos dienos dienos mūsų ar
mija jau nėra apsigynimo 
armija, ji jau eina pirmyn. 
Šioji mažoji mūsų ofensyva 
sukaustė priešo veikimą ir 
atitraukė mintį nuo didžio 
Raudonosios Armijos ofen- 
syvo, ruoši amo kituose 
punktuose, tai yra, į šiau
rę ir pietus nuo Stalingra
do. Ofensyvas Stalingrado 
srityje privertė priešą pa
traukti prieš mūsų 62-rą 
Raudonąją Armiją dar 44- 
tą ir 160-tą rezervo divizi
jas, kurios buvo ties Gum- 
raku.

“Aš noriu tarti kelis žo
džius apie pačius ginklus. 
Karas įrodė, kad visi mū
sų ginklai nuo šautuvo iki 
kanuolės yra labai geri, jei
gu jie tinkamai panaudoti. 
Stalingrado kovose rusų 
rankinė granata išsikovojo 
didelės pagarbos. Ji yra 
daug . geresnė, negu vokie
čių rankinė granata. Labai 
vokiečiai nemyli, tai mūsų 
‘Kątiuška’ kanuolę (slaptą 
Sovietų ginklą), kurią jie 
vadina ‘Stalino mašina.’ 
Kur jos sviedinys nukrinta, 
tai viską sunaikina.

“Bet visi tie ginklai ne
turėtų vertės, jeigu jie ne
būtų rankose vyrų, kurie 
yra pasirengę numirti ko
voj už laisvę. Visi mūsų 
vyrai paprastai sako: ‘Už 
Volgos nebėra daugiau že
mės! Už Volgos yra'pabai
ga svieto!’

“Ir mūsų patyrimai kovoj

už Stalingradą leidžia mum 
daryti tūlas išvadas. Kiek
vienas* miestas, kiekvienas 
namas greitai gali būti pa
verstas j tvirtumą, jeigu 
kareiviai tinkamai jį panau
dos apsigynimui, jeigu ko
votojai nebijo apsupimo, 
jeigu jie nesibijo įeiti į na
mą ir ten pasilikti. Mūšis 
mieste yra mūšis artimoj 
atstoj, kur lengvi ginklai 
— durtuvas, šautuvas, ran
kinis kulkasvaidis yra la
biausiai naudojami. Kovo
tojas neturi bijoti užimti 
poziciją priešo kaimynystėj. 
Arčiau yra priešas, mažes
ni bus tavo nuostoliai. Prie
šo artilerija ir lėktuvai muš 
saviškius, jeigu tarpe kovo
jančių pusių atsta nėra di
desnė, kaip 20 ar 40 mastų 
tarpas.

“Ir kaip tik vokiečių lėk
tuvai atskrisdavo ant Sta
lingrado, tai mūsų artileri
ja atidengdavo ugnį, o vo
kiečiai leisdavo signalus sa
vo orlaiviams: ‘Nemuškite 
savo pačių kareivius.’ Mes 
irgi tokius pat signalus pa- 
leisdavome j orą, ir tada 
nei patsai velnias nežinotų,- 
kur numesti bombas.

“ Dar vienas klausimas: 
negalima manevruoti mies
te dienos šviesoj. Bet nak
ties laiku mūsų armijos da
liniai sėkmingai atlikdavo 
tą su palyginamai mažais 
nuostoliais, nepaisant, kiek 
vokiečiai raketų degino.

Taiklūs šauliai Kovoj
“Labai svarbu, tai mo

kinti daugiau taiklių šaulių 
(snipers) būrius. Tatai la
bai naudinga. Nuostoliai 
maži—keli šūviai, o priešo 
nuostoliai dideli.

Vokiečių propaganda taip 
toli nuėjo, kad turėjome 
juoko Stalingrado srityj. 
Kartą į mūsų pozicijas at
važiavo keturi Vokiečiai au
tomobiliu j. Mes klausiame 
jų, kur jie važiuoja? Jie at
sako, kad jie vyksta parsi
vežti maisto ir kiaušinių. 
Jie mums pasakoja, kad 
Hitlerio spauda ir radio pa
kartotinai pranešė, kad jie 
jau Stalingradą užėmė.

“Dabar jau atėjo ‘žiema. 
Žiema, tai mūsų pažįstama 
„aplinkuma. Rusai yra ge
rai prisitaikę žiemos ko
voms ir nepaisant, kokius 
žiemai pasiruošimus atliko 
vokiečiai, mes būsime už 
juos geriau pasiruošę.”

Amerikos korespondentas 
sako, kad Sovietų genero
las, su kuriuomi jis kalbė
jo apie Stalingrado apgyni
mą jam sakė, kad tai nau
jas stebuklas moderninių 
karu istorijoj.

D. M. š.

Mrs. Thomas Lennon dalyvauja savo sūnaus laidotu
vėse, — sūnaus, žuvusio mūšiuose. Jos sūnus-kovoto- 
jas buvo unijistas, priklausęs Front Service Employes 
ADF) unijos lokalui 144.

I ’ K • ' 4 ’ • . . • •

Spaudos Bendra 
darbiai

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba pakėlė klausimą apie 
mūsų spaudos bendradar
bius. Į jo klausimą jau at
siliepė A. Gilmanas ir Se
nas Vincas.

Senas Vincas tvirtinan
čiai rodo ir į priežastį, ko
dėl mūsų spaudos bendra
darbiai nustoja rašinėję. O 
tai, kad redaktoriai jų ra
šinius “be jokios mielašir- 
dystės išgvoltavoja.” Jis 
tam, matyt, turi faktus ir 
galįs “būt to visko liudinin
ku.”

Tuo klausimu ginčytis 
nėra ko. Jei yra liudinin
kas, tai gal ir tiesa. Tačiau 
neimkime tos tiesos ir to 
fakto; kaipo vienintelės 
priežasties. Vienas gali bū
ti nustojo rašinėjęs dėl tos 
priežasties, o kiti dėl kitos, 
ir dar kitos.

Kaip tą padėtį pataisyti, 
kaip atkviesti tuos buvu
sius bendradarbius atgal ir 
paprašyti, kad jie rašytu? 
Tai ne visai lengva proble
ma. Redaktoriaus laiškelis 
į. bendradarbį nedaug te- 
rcikš, jei bendradarbis bus 
kuom nors užsigavęs ir jei 
užsigavimo kaltininkas bus 
redaktorius. Šiame atsitiki
me būtu reikalingas redak
toriaus ir bendradarbio as
meninis pasikalbėjimas, ir 
kartais gal ne visai trum
pas pasikalbėjimas. O ar 
yra šitokiam pasikalbėji
mui progų? Labai retos.

Gal gi, sakysiu, redakto
riai ir yra perdaug “pana- 
bernūs”, išdidūs, kad jie nei 
laiško neparašo buvusiam 
bendradarbiui, nei, turint 
proga, nepakalbina ii? Ne
abejoju, kad rasime ir šito
kį “prasižengimą”. Juk jie 
paprasti žmonės, ne iš dan
gaus išdribę, ne angelai.... 
Jie tokie, kain ir visi kiti 
žmonės: su ydomis, su sa
vumais.

Neabejoju, kad į mane, į- 
ėjusį diskusantų tarpan, 
žvelgsite su klausimu: tai 
ka gi siūlai, kokią išeitį ran
di? Aha, noroms nenoroms 
— turi sakyti ką nors.

O sakysiu aš štai ką: ne
palikime spaudos bendra
darbių klausimo vien tik 
redakcijai rišti. Mes patys, 
kaipo dienraščio skaitytojai, 
prisiminkime kurių bendra
darbių mes pasigendame ir 
tiesiog — pajieškokime jų, 
paklauskime ju, kodėl nebe
rašo. Gal kai kurie ir atsi
lieps, ir atgrįš. Gal kai ku
rie pasisakys priežastis, dė
lei kurių nustojo rašinėję. 
Ot,,ir pats klausimas dary
sis lengvesniu rišti.

Imu bendradarbių vardus 
pagal raidyną. Pranas Bal
sys kai išėjo Dėdės Šamo 
tarnybon, tai parašė vieną 
gan žingeidų , laišką apie 
naujoko būklę. Maniau, kad 
jis ir dažniau parašys. Juk

medžiagos rašymui, tikiu, 
jis turi gana. Bet ėmė ir 
nutilo.

Vincas Bovinas seniau 
daug rašęs literatūros ir 
meno klausimais, dabar re- 
tai-retai bepasirodo.

J. Barkus, seniau davęs 
smagių apysakų vertimus, 
dabar, rodos, tebedirba 
“Laisvės” štabe, kaip ir 
dirbęs, bet savo plunksnos 
darbų neberodo skaityto
jams.

Dr. J. F. Barisas, rodos, 
irgi paskūpėjo savo raštų 
“Laisvei”. Tiesa, jis dar 
“nežuvęs”, jis rašinėja 
“Tiesai”, “Vilniai.”

Petras Baranauskas, vie
nas jaunesniųjų bendradar
bių, retai bepasirodo. O jo 
vaizdingi raštai lauktini.

Moterų žiniose namaža 
rašę M. Baltulionytė ir J. 
Bondžinskaitė — dingo kai 
vandeny. O juk moterų ži
nios dar nėra perpildytos 
bendradarbių gausa. Be to, 
jos gali rašyti ne vien tik 
moterų žinioms.

Žymų trūkumą jaučiame 
netekę Juozo Baltrušaičio. 
Bet jo atšaukti į bendra
darbius nebegalime. Jo ilgų 
metų triūsą laikraštinėj 
dirvoj mes tik įkainuoti ga
lime ir pasidžiaugti, o liū
desį pareikšti, kad jo jau 
nėra.

Senai - senai “Laisvė” tu-’ 
re jo gausų bendradarbį Ba- 
rabošių. Barabošius juk dar 
nemiręs. Ar niekas nebega
li su juo susisiekti ir papra
šyti, kad jis iš naujo pa
miklintų savo plunksną?

Bet — užteks šiuo kartu. 
Bijau, kad mano raštas ne
būtų perilgas, nes tada ma
ža kas jį perskaitys. Apie 
kitus bendradarbius bus ga
lima prisiminti kitą kartą. 
O viršrmnėtus bendradar
bius -kviečiu atsiliepti ir 
bent retkarčiais pasirodyti 
savo darbais “Laisvės” skai
tytojų akyse.

Josephus.

11939 metų gyventojų su
rašąs rodo, jog automobilių 
agentu (pardavėjų) Jungti
nėse Valstijose tais metais 
buvo 1,310,000.

ARE YOU 
putting Ten PtrCent of 
your Income into U.S. 
War Bonds tStamps ?

KAIP PATAPTI AMERIKOS
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

GUY DE MAUPASSANT < Verte A. Venclovą

Pittsburgh, Pa.

(Pabaiga)
Paskui jis ėmė klaidžioti laukais, čia 

Šliauždamas, čia selindamas pagal pra
dalges, norėdamas pasislėpti, įsiklausy
damas į mažiausią triukšmą, įsitempęs, 
kaip brakonierius.

Kai jam pasirodė, kad metas veikti, 
jis priėjo prie kelio ir, pasislėpė kai
muose. Jis laukė. Pagaliau, apie vidur
naktį tvirtu keliu pasigirdo arklių ka
nopų dundėjimas. Senis priglaudė ausį 
prie žemės, norėdamas įsitikinti, kad jo
ja tik vienas raitelis, paskui pasiruošė.

Ulonas prajojo stambia risčia, gaben- 
d&inas depešas. Jis jojo, budriai žvalgy
damasis, įtempdamas ausį. Kai tik jis 
prijojo per dešimtį žingsnių, ne dau
giau, Milonas ėmė šliaužti per kelią ir 
ėmė dejuoti: “Hilfe! Hilfe!” — “Padė
kit! Padėkit!” Raitelis sustojo, pamatė 
nuo arklio numestą vokietį, pagalvojo, 
kad jis sužeistas, nulipo nuo arklio, pri
ėjo, nieko neįtardamas, prie jo ir, kai 
tik pasilenkė ties nepažįstamuoju, gavo 
į vidurius smūgį ilgu kreivu kardo smai
galiu. Jis krito negyvas, raitydamasis 
priešmirtiniame virpėjime.

Tada normandas, spindėdamas tyliu 
džiaugsmu, pakilo ir, jau savo malonu
mui, lavonui perpjovė gerklę. Paskui nu
vilko lavoną prie griovio ir numetė jį 
ten&L

Arklys ramiai laukė savo šeimininko. 
Tėvas Milonas įšoko į balną ir risčia nu
jojo laukais.
/ Po valandos jis pastebėjo dar dvejetą 

ulonų, vienas šalia antro grįžtančių na
mo. Jis nulėkė jų linkui, šaukdamas: 
“Hilfe! Hilfe!” Pažinę savo mundierių, 
prūsokai prileido raitelį prie savęs be 
iphžiausio nepasitikėjimo. Ir senis, kaip 
patrankos sviedinys, pralėkė tarp jų, už
mušdamas vieną kardu, kitą — šūviu 
iš revolverio.

Paskui jis papjovė arklius — vokiečių 
arklius! — tyliai grįžo pas gipso kros
nį ir savo arklį paslėpė tamsios galeri
jos gilumoje. Ten jis nusivilko unifor
mą, vėl persirengė savo elgetiškais skar
malais ir, pasiekęs lovą, miegojo ligi ry
to.

Ketvertą dienų jis neišėjo iš namų, 
laukdamas pradėtojo tardymo pabaigos, 
tačiau penktą dieną vėl išjojo ir užmušė 
dar du kareivius, pavartodamas tą pat 
gudrybę. Nuo to laiko jis daugiau ne
besustojo. Kasnakt jis klaidžiojo, kur 
akys mato, užmušinėdamas prūsokus tai 
čia, tai ten, jodinėjo tuščiais laukais, 
mėnesienoje, — kaip ulonas klajūnas, 
žmonių naikintojas. Paskui, atlikęs sa
vo darbą, už savęs palikęs besivoliojan
čius kelyje lavonus, senasis raitelis grįž
davo ir slėpdavo gipso krosnies gilumoje 
arklį ir mundierių.

Apie vidurdienį jis ramiai atnešdavo 
avižų ir vandens požemio gilumoje li
kusiam arkliui ir maitindavo jį sočiai, 
nes reikalaudavo iš jo nelengvo darbo.

Tačiau neseniai vienas prūsokų, ku
riuos užpuolė senasis valstietis, buvo pa
siruošęs ir kardo smūgiu perkirto jam 
veidą.

Ir vis dėlto senis užmušė abu! Jis grį
žo, paslėpė arklį ir apsirengė vargingais 
savo drabužiais, tačiau, parėjęs namo, 
neteko jėgų ir vos prišliaužė prie arkli
dės, nebegalėdamas pasiekti namų.

Ten jį ir surado, kruviną, ant šiau
dų...

* * 51: ' f1

Baigęs savo pasakojimą, jis staiga pa
kėlė galvą ir išdidžiai pažvelgė į prū
sų karininkus.

Pulkininkas, traukydamas ūsą, pa
klausė jį:

— Daugiau nieko tamsta neturi pa
sakyti ?

— Ne, nieko; sąskaita teisinga: aš 
užmušiau šešioliką — nei daugiau, nei 
mažiau.

—• Ar žinai, kad tamstai reikčs mirti?
— Aš jus neprašiau pasigailėjimo.
— Ar tamsta buvai kareivis?
— Taip. Kadaise aš dalyvavau žy

giuose. Tarp kitko, jūs užmušėte mano 
tėvą, pirmojo imperatoriaus kareivį. Jau 
nekalbant apie tai, kad jūs užmušėte 
mano jaunesnįjį sūnų Fransua, praeitą 
mėnesį, netoli Erves. Už tat aš jums bu
vau skolingas. Aš užmokėjau. Mes su 

, jumis atsiskaitėmė.
Karininkai žvilgterėjo vienas į antrą.
Senis tęsė:
— Aštuoni už tėvą, aštuoni už sūnų, 

štai, mes ir atsiskaitėmė. Aš nejieško- 
jau su jumis vaidų, ne! Aš jūsų visiš
kai nepažįstu! Net nežinau, iš kur jūs 
atėjote. O štai jūs gyvenate pas mane 
ir elgiatės kaip namie. Aš jums ir atker
šijau už tuos. Ir nė kiek nesigailiu.

Ir, ištiesinęs savo sumedėjusią nuga
rą, senis sukryžiavo rankas kaip kuk
lus didvyris.

Prūsokai šnibždėdamiesi ilgai tarėsi. 
Vienas kapitonas, taip pat praeitą mė
nesį netekęs sūnaus, gynė vyrišką ir iš
didų skurdžių.

Tada pulkininkas pakilo ir, priėjęs 
prie tėvuko Milono, nuleidęs balsą, tarė:

— Klausyk, seni, gal būt, atsirastų 
būdas tau išsaugoti gyvybę, jeigu tu...

Tačiau senis neklausė. Vėjas ant pa
kaušio sklaidė jo plaukus. Atkakliai žiū
rėdamas į karininką nugalėtoją, jis bai
siai išvėpė veidą, suraukė jo liej>ą, ran
do sužalotą veidą ir, išpūtęs krūtinę, iš 
visų jėgų spjovė prūsokui į veidą.

Įnirtęs pulkininkas pakėlė ranką, o 
senis dar kartą spjovė jam į veidą.

Visi karininkai staugdami šoko iš sa
vo vietų ir vienu metu davinėjo įsaky
mus.

Nepraėjo nė minutės, kai senis, vis 
toks pat abejingas, buvo pastatytas prie 
sienos ir sušaudytas tuo metu, kai jis 
šypsodamasis žiūrėjo į Žaną, savo vy
resnįjį sūnų, marčią ir į abu vaikučius^

Įvairios Žinios
Gruodžio 13 dieną įvyko K. 

P. lietuvių skyriaus susirinki
mas. Dalyvavo viso> devyni na
riai. Iš distrikto atstovas 
James Dolson paaiškino, kas 
turi būti veikiama suregistra- 
vimui narių ir užsimokėjimui 
duoklių. Suregistruota dvylika 
lietuvių ir beveik visi pilnai 
pasimokėjo duokles. Parduota 
penkios kopijos Browderio 
knygos “Victory and After.” 
Atstovas pranešė apie buvu
sias prakalbas Nixon Teatre. 
Kalbėjo Earl Browderis. Pir
mą sykį visoje Pittsburgh© 
apylinkėje įvyko toks pasek
mingas susirinkimas. Pilnutėlė 
svetainė buvo žmonių, kurioj 
telpa 2,500. Republikonai bei 
demokratai tos svetainės ne
užpildo. Raginta gauti naujų, 
narių. Diskusuota Browderio 
knyga.

Kitas lietuvių skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 3, 1943 m.

Gruodžio 15 dieną William 
Penn Kotelyje skiepe užside
gė sandėlis visokių sukrautų 
daiktų. Begesinant užtroško 
vienas ugniagesis, o 30 jų tu
rėjo vežti į ligoninę atgaivinti. 
Mirė ugniagesis Michael B. 
Burke. Gesinime gaisro daly
vavo 10 kompanijų ugniage
sių. Nuostolių esą padaryta už 
75 tūkstančius dolerių.

Iš žmonių,, buvusių kotely
je, niekas nenukentėjo. Miesto 
trafikas buvo sustabdytas. Vi
sos gatvės buvo užtvertos toje 
apylinkėje. Ambulansai, dak
tarai, slaugės buvo sušaukta iš 
visų miesto ligoninių.

Praeitą mėnesį vieno viešbu
čio prieangyje buvo rastas pa
liktas dviejų metų vaikas. Jis 
tapo atiduotas į Mercy ligoni
nę ir niekas neatsišaukia. Dau
gelis nori vaikutį paimti už 
augintinį, bet kol kas tyrinėja, 
kam jis priklauso. Vaikutis la
bai gražus, linksmas, garbi
niuotais plaukais.

Dėdės Šamo armijon įstojo 
mūsų gabiausias lietuvis jau
nuolis Albertas Mikeska iš 
Soho dalies. Armijon išėjo 
gruodžio 16 dieną. Jisai visur 
veikdavo, dalyvaudavo darbi
ninkų judėjime, buvo narys 
LDS 8-to Apskričio komiteto. 
Mes jo pasigesime.

Parvažiavo svečiuosna du 
lietuviai kareiviai — Antanas 
Stapcinskas ir Charlis Gariza. 
Lankysis tiktai kelias dienas.

International Business Machines Firma 
Apdovanota Požymiu T

ĖNDICOTT, N. Y. —- Ar
mijos-Laivyno “E” požymis uz 
puikų darbą gaminime karui 
medžiagų gruodžio 15-tą buvo 
įteiktas vyriausiai Internation
al Business Machines Korpora
cijos šapai šiame mieste. Kad 
sutaupyti laiko ir nesutrukdy
ti produkcijos, ceremonijos 
buvo atliktos prie didžiosios 
šapos durų lempomis apšvies
tame kieme, keičiantis šiftams.

Brig. gen. Alexander G. 
Gillespie, Watervliet Arsenalo 
komanduojantis gene rolas, 
įteikė “E” papartį firmos pre
zidentui Thomas J. Watsoh, 
atstovaujančiam vedėjus, ir 
darbininkams per Warren M. 
JMilcax. Jį/i perstatė pulk. 
Frank J. Atwood, viršininkas 
Rochester Ordanance Distrik- 
to,_ kuriamo šapa randasi.

Savo kalboj generolas Gil
lespie pareiškė, kad karo kri
minalistai turi būti nubausti 
pirm pasirašymo bile kokių 
paliaubų, arba, sakė jis, “jie 
ghli HJikt visai nebaustais.“

“šis karas buvo ant mūsų 
užmestas, tad ... jis turi būti 
iškariautas iki sprendžiamo
sios užbaigos...“

Jis aukštai kreditavo IBM’s 
Yekordą produkcijoj medžiagij 
pergalės kampanijai, sakyda
mas Mr. /Watsbnui, kad “jūsų 
organizacija, vadovybė ir dar
bininkai kartu atsiekė pažy
mėtino rekordo ...”

Priimdamas požymį, Mr. 
Watson sakė, kad virš 19 nuo
šimčių firmos vyrų tarnauja 
ginkluotose jėgose ir kad iš 
tų tarnaujančių 20 nuošimtis 
yra gavę pripažinimą paaukš
tinimais. Tas, sakė jis,'“duoda 
mums didžiausios inspiracijos 
daryti viską mūsų galioje, kad 
juos paremti, parodyti įverti
nimą jų pastangų gynime mū
sų krašto ir laisvių, kurias mes 
branginame.“

Mr. Watson taipgi išreiškė 
dėkingumą prezidentui Roose- 
veltui už iškėlimą produkcijos 
vajaus, “kuris nustebino pa
saulį,“ pareikšdamas įsitikini

mą, kad sekančiais metais bus 
peržengta prezidento nustaty
tos aukštos kvotos,

Mr. Wilcox kalbėjo varde 
darbininkų.

Komandierius Harold D. 
Baker vadovavo, o kapitonas 
Elmer Kiehl iš Washington© 
trumpai kalbėjo išdavinėjime 
individualių “E“ požymių, ku
rių pirmieji prisegta Watsonui 
su Wilcox ir Miss Helėn’ai 
Saltry, vyriausiai moteriai ša
pos darbininkei, o paskui iš
dalinti visiems šapos darbinin
kams, turintiems teisę tą požy
mį nešioti.

Kiek anksčiau yra išėję į 
kariuomenę Walter Redeckas, 
Pranas Matonis, J. Račkaus
kas, A. Marcinkevičius, A. 
Gailus Ir Giustis. Paliuosuotas 
iš kariuomenės Alfonsas Pa
kalas.

Šiomis dienomis gavo pilie
tines popieras šie lietuviai: 
Baleslovas Redeckis, Kazimie
ras Laudailskis, Joseph Vasi
liauskas.

SCRANTON, PA.
....................—' 111 « I

Lapkričio 29 d. pas mus 
kalbėjo drg. A. Bimba, .prakal
bos surengtos per ALDLD 12- 
tą Apskritį. Prie šių prakalbų 
buvo gerai rengtasi. Mat, drg. 
A. Bimba Scrantone buvo labai 
seniai kalbėjęs, nes visokį 
niekšai įskųsdavo policijai, 
kad Bimba jei gaus kalbėt, tai 
tuoj kils revoliucija, ir mūsų 
tvarka grius, kaip peraugęs 
grybas. Bet persimainė laikai 
ir toki gaivalai aptilo.

Buvo nusiminimo pas ren
gėjus, nes buvo garsinta, kad 
prakalbos prasidės 2-rą vai. 
po piet, bet kalbėtojo kaip 
nėr, taip nėr. Jau ir pusė po 
dviejų, vis nėr! Jau ir trečia 
valanda, o dar vis kalbėtojo 
nėr.

“Štai ir kalbėtojas!,“ sušuko 
,kas tai iš publikos. Tuoj pa
sidarė visiems smagiau ir pa
sisveikinę su įdėjos draugu, 
griebemės prie darbo.

Pirmininkas draugas I. Kle- 
vinckas su įžangine kalba la
bai gražiai nušvietė, kaip pro-' 
naciški lietuviški laikraščiai 
dar vis nesiliauja klaidinę 
žmones, niekindami mūsų, tal
kininkę Sovietų Sąjungą, kuri 
neša didžiausią karo naštą, ir 
liedama savo kraują davė 
progą ir mūsų šaliai prisireng
ti.

Drg. A. Bimba pirmiausia 
kalbėjo apie ALDLD reikalus, 
nurodė, kad už tokią menką 
mokestį, kaip $1.50 • metams, 
gauname didelės vertės moks
liškų knygų ir žurnalą “Švie
są.“ Paaiškino, kad nesvarbu, 
kokių tu pakraipų, ar įsitikini
mų, nes to virš minėta draugi
ja nedraudžia. Vieną dalyką 
ką šioji draugija draudžia, tai 
streiklaužiauti.

Labai gražiai nupiešė, kad 
mes neturime verkti savo vai
kų, vyrų ar draugų, kurie išė
jo į karo frontą, mušti fašis
tinį žvėrį, kuris užpuolė ir 
mūsų demokratišką šalį, bet 
turime daryti ir naminį frontą, 
kad pagelbėjus jiems visais 
galimais būdais. Nurodė, kad 
laikraščiai (iš lietuviškų), tai 
teisingiausias žinias paduoda 
“Vilnis“ vakaruose, o “Lais
vė“ rytuose, ir todėl mes tu
rėtume surasti laiką ir būdą 
juos skaityti.

Kad šis karas bus laimėtas 
demokratiškų šalių ir kad Ašis 
jau pradeda braškėti, tai davė 
gralių pavyzdžių iš karo fron
to su vokiečiais.

“Pirmiau,“ sakė kalbėtojas, 
“nepaimdavo vokiečių į ne
laisvę, turėdavo kiekvieną už
mušti, kaip šunį, o dabar jau 
pasiduoda būriais, nes daug 
jiems geriau numesti ginklą, 
negu galvą.“

Labai gražiai paaiškino 
apie Lietuvą. Nuo ko priklau
sys Lietuvos klausimas? Pil
nai atsakė, kad tai nuo Lietu
vos žmonių, ir nuo greitesnio 
baigimo karo.' Juk Lietuvos 
žmonės lengvai gali apsieit be 
parazitų: ponų, ubagų, ir utė
lių. Mes nenorime, kad ponai 
bažnyčiose sėdėtų prie kunigų, 
o darbininkai klūpotų ant ap-

spjaudintų padlagų. Pasmerkė 
tautiškus fašistukus, kurie jau 
agituoja, kad sudaryt Pabalti- 
jos kraštų federaciją, o kodėl 
jie nenori, kad būt socijalisti- 
nės šeimos federacijos? Ko
dėl negalima sutvarkyti, kaip 
Amerikoj, kad nereikia ant 
kiekvienos stoties turėt pas- 
portą? Mes kovojam, kad būt 
lygybė! ... Todėl remkime 
Amerikos Raudonąjį Kryžių ir 
teikiame paramos Sovietų me- 
dikalei pagelbai, ir paprašė 
tam tikslui aukų. Aukų tapo 
surinkta $19.21, iš kurių ap
mokėjus prakalbų išlaidas 
$10.38, liko Raudonajam Kry
žiui $4.42 ir Sovietų medikalel 
pagelbai *$4.41.

Aukavo sekančiai: Po $1 : 
J. Norkus, J. Bružas, B. R'ek- 
laitienė, Mrs. 'Zoremba, N. N., 
Mrs. Gustaitienė, Mrs. Gele- 
zauckienė, P. Pėstininkas, D. 
Elinckienė, J. Klikūnas ir B. 
Tuškevičius. A. Plaucka auka
vo 55c. Po 50c.: P. Komarauc- 
kas, J. Belinkevičius, J. Elinc- 
kis, S. Batrukonis, A. Russup

ir M. Kupstienė. Po 25c.: I. 
Klevinckas, R’. Jenušaitis, D. 
Proleika, J. Gluoksnis, W. 
Medelis, P. Šlekaitis, J. Pro- 
leikienė ir A. Komičaitis. 
Smulkių 66c. Bet mažiau 25c. 
vardų negarsinam.

Po aukų padalinimui, drg. 
Elena Bužienė dar paaukavo 
50c. Todėl S.M.P. pasiųsta 
(atėmus persiuntimo išlaidas 
11c.) $4.80.

Apart to, dar drg. P. Šlekai
tis surinko $13 pasveikinimui 
Sovietų Sąjungos žmonių. Au
kavo sekančios ypatos: Po $1: 
A. Galinauckas, P. Vilčinckas, 
J. Kasparas, J. Lotovsky, M. 
Waisel, P. Kamarauckas, B. 
Rėklaitis, J. Bieliukevičius, A. 
Kairienė, J. Klikūnas, J. 
Elinckis; ir B. Tuškevičius $2.

Taigi, kaip rodos, tai pra- 
i kalbos pavyko gana gerai, o ir 
publikos buvo apsčiai, nore 
oras buvo gana blogas. Klau
simų nieks nestatė, matyt, visi 
buvo patenkinti kalbėtoju.

Reporteris.

s

Gražūs Spaudos Darbai
Biznio kortelės, gražūs antgalviai laiškam 

rašyti popieros ir kiti spausdiniai teikia bizniui 
honaro. Kartu ir kostumerių pasitikėjimas yra 
daug geresnis, kada į juos atsikreipiama artis
tiškai paruoštoms apeliacijoms.

“Laisvės“ spaustuvė turi gražių paveikslėlių, 
tinkamų tavernams, grožio salionams (beauty 
shops), statybai, dažymam-painting, siuvėjam 
ir kitokiem bizniam. Taigi “Laisvės“ spaustu
vė tikrai artistiškai gali padaryti Business 
cards, Letter-heads, Bill-heads ir kitokius 
spaudos darbus įvairiems bizniams.•

“Laisvės“ spaustuvė taipgi padaro draugi
joms visokius spaudos darbus: konstitucijas, 
finansų lapus ir kas tik reikalinga. Atliekamo 
vertimus iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietu
vių kalbas.

Už išvertimus ir gražų spaudos darbą “Lais
vė“ gauna daug komplimentų ir padėkų iš 
draugijų ir biznių. Nes “Laisvė“ turi geriau
sius spaudos technikus ir kiekvieną darbą at
lieka labai rūpestingai.

“Laisvės” spaustuvė daro kalendorius biz
niams ir turi didelį pasirinkimą gražiausių 
piešinių ir fotografijų kalendoriams. Pamaty
kite mūsų sampelius. Paskambinkite Stagg 
2-3878 ir “Laisvės“ atstovas aplankys jus su 
daugeliu įvairių sampelių.

“Laisvė“ parduoda Karinius Taupymo Bo
nus. Jums belaukiant bus išrašyti bonai ir ga- / 
lėsite neštis. Padėkite savo šaliai apsiginkluoti, 
taupykite sau pinigus Kariniais Taupymo Bo
nais. “Laisvės“ raštinėje' visada galite gauti 
Karinių Taupymo Štampų' po 25c, 50c ir $1.00.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savė šalies reikalus JP>r- 

kite bonus ir štampas.

Gruodžio 11 diėhą, parėjus 
iš darbo prie Savo stubos, 1401 
Reges St. (?—- gatves pava
dinimas neįskaitomas.—Red.) 
užpuolė plęšikas Antaną Kas
putį, atėmė algą, kurią buvo 
gavęs tą naktį, apdaužė, su
draskė marškiiiitiš ir kautą. 
Apkruvintas tapo paliktas ant 
gatvės. Nežino, kas jį užpuo
lė. Iš užpakalio, jam nema
tant, bonka mušė per galvą ir 
ptišvaiginb.

Gruodžio 15 dieną anksti 
rytmetį beeinant į darbą, plė
šikas užpuolė Praną Šimkų, 
atėmė $4.90 ir apdaužė. Už
puolimas padarytas ant kam
po Fulton St. ir Western Ave.

centre, ant Liberty Avė., tasai 
konduktorius išlipęs iš gatve- 
kario apalpo. Policija paėmė 
ir nuvežė į General ligoninę. 
Pabuvęs kiek numirė.

Žuvo Lietuvis Afrikoje
Kazimieras Kačinskas, ku

ris gyvena McKees Rockse, 
gavo laišką iš Washingtono, 
kąd jo sūnus Antanas Kačins
kas, 23 metų amžiaus, žuvo 
Afrikoje lapkričio 11 dieną. 
Jaunuolis buvo parvažiavęs 
aplankyti savo tėvus spalių 
mėnesį. Paskui buvo išsiųsta^ 
Afrikon.

I CHARLES J. ROMAN |
V (RAMANAUSKAS) EįJ

I DIREKTORIUS i

Gruodžio 17 dieną du raz- 
baininkai užpuolė ant gatve-
kario kondt 
Vay. Atėmė 
Užpuolimas
vUl. nafctį-

ktorio Joseph Mc- 
piniginę ir pasą, 

buvo padarytas 3 
Po tam, miesto

North Sidęs draugai pasi
darbavo dėl Russian War Re
lief. Ant blankos (scroll) su
rinko : Helen Kairienė pririn
ko dvi blankas parašų ir $61; 
P. Martins pririnko vieną 
blanką su $38; D. P. Lekavi
čius surinko $20.50. Visos au
kos pasiųstos į Brooklyną Lie
tuvių Komitetui.

D. P. Lekavičius.

LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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EINA DIDYN LIETUVOS VALSTIEČIŲ 
BOIKOTAS PRIEŠ NACIUS

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Vokiečiai tebekepsi ja valstiečiams.
Yra parodymų, kad viename tik Vilkaviškio sodžiaus 

apskrityje, kur vedama organizuotas boikotas prieš vo
kiečių valdžią, vokiečiai išmėtė iš ūkių daugiau kaip 
200 šeimų.

Kadangi vyrai buvo išsislapstę nuo vokiečių, tai oku
pantų valdžia suėmė jų šeimas, sumetė jas į koncentra
cijos stovyklas ir paskelbė, jog “tos šeimos bus tik tuo
met paleistos, kada jų vyrai asmeniškai atvyks ir pra
šys jas išlaisvinti.”

GROBIA LIETUVIŲ ARKLIUS Už NEPRISTA- 
TOMĄ MĖSĄ

Neseniai įvykusiame mitinge Rentelnas pareiškė:
“Padėtis susidarė tokia rimta, kad turi būti visai, su 

šaknimis išrautas bet koks nepaklusnumo judėjimas. 
60 procentų valstiečių nepristatė mėsos, kiek buvo skir
ta. Pagal mano gautas žinias, labai daug jų yra sabota- 
žuotojai, ir už tai jie bus atitinkamai nubausti. Bet ne
maža valstiečių dalis nepristatė reikalaujamos iš jų 
kvotos mėsos todėl, kad jie neturi galvijų. Aš todėl rei
kalauju pravest kampaniją, kur turi būt imami gyvi 
arkliai vietoj mėsos—po tris kilogramus gyvos arklie
nos už kiekvieną kilogramą gyvos jautienos ar avienos 
arba už pusę kilogramo kiaulienos.”

Rentelno įsakymas buvo viešai paskelbtas ir prasi
dėjo arklių surašinėjimas. Valstiečiam sakoma, kad 
jiem nereikią aklių žiemos metu ir kad vis tiek sunku 
būtų jiem arklius išmaitinti.

Tas įsakymas taipgi pareiškia, kad arkliai turi būti 
imami ne tik kaip apmokėjimas už šiemet reikalauja
mą mėsą, bet ir už kitų metų mėsos reikalavimus.

Taigi labai mažai teliks Lietuvoje arklių po šios re
kvizicijos.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Stalingrado fabrikų vietovėje sovietinė kariuomenė , 
vedė sėkmingus ofensyvo mūšius ir užėmė kelis trobe
sius ir kelis fortukus ir aptvirtintus apkasus. Pietiniuo
se Stalingrado priemiesčiuose Sovietų artilerija sunai
kino tris baterijas priešų apkasų mortirų ir aštuonis 
jų šaudymo punktus. Į šiaur-yakarius nuo Stalingrado 
sovietinė kariuomenė užėmė aptvirtintas* pozicijas ir 
sunaikino 24-ris pavienius vokiečių apkasus ir keturis 
tėmijimo punktus.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado Sovietų kariuomenė 
sulaužė hitlerininkų pasipriešinimus ir užėmė kelias 
apgyventas vietas. Paimti nelaisvėn vokiečiai kareiviai 
ir offcieriai sakė, jog 23-čia vokiečių tankų divizija per 
kelias paskutines dienas prarado visus savo šarvuotus 
įrengimus ir daugiau kaip du trečdalius karių. Pagal 
dar nepilnus skaitmenis, Sovietų kariuomenė čia sunai
kino 23 priešų tankus, 18 kanuolių, devynis lėktuvus, 
60 trokų ir nušlavė iki 2,500 priešų kareivių ir oficie- 
rių. Per vieną dieną sovietiniai kovotojai pagrobė 65 
kanuoles, 25 kulkasvaidžius, 300 šautuvų, 65 motorinius 
trokus ir du sandėlius karinių reikmenų. Keli šimtai 
priešų buvo paimti nelaisvėn.

Vidurinio Dono srityje vienas dalinys Sovietų kariuo
menės šiandien išlaisvino daugiau kaip 30 apgyventų 
vietų ir sunaikino iki 3,000 priešų kareivių ir oficierių. 
Sovietiniai kovotojai suėmė 1,700 hitlerininkų ir pagro
bė 3 tankus, 58 kanuoles, 67 kulkasvaidžius, 14 morti
rų, 30 trokų, 126 vežimus su amunicija ir kiekius kito
kių ginklų ir įrengimų.

Mūšiuose dėl vienos vietovės ypač atsižymėjo vieno 
mūsų tanko kariai: jie prasiveržė per šaudymo punk
tus ir nušlavė daugiau kaip 100 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Centraliniame fronte, Velikije Lūki srityje sovietinės 
kariuomenės dalinys, komanduojamas Viadiakonovo, 
sulaužė hitlerininkų pasipriešinimą ir užėmė stipriai 
aptvirtintą priešų atspirties centrą. Vokiečiai, stengda
miesi atgriebt savo poziciją, darė kontr-atakas. Sovie
tiniai kovotojai atmušė šešias kontr-atakas, nuvargino 
priešus ir tada pradėjo naują ofensyvą prieš kelias ap
gyventas vietas. Per šias kautynes vokiečiai nukentėjo 
sunkių nuostolių.

Kitame sektoriuje vokiečiai parašiutais mėtė amuni
ciją savo garnizonui, kuris yra apsuptas vienoj stam
bioj apgyventoj vietoj. Žymi dalis tos amunicijos nu
krito į mūsų pusę. Priešlėktuvinės kanuoles šioje srity
je nušovė žemyn šešis vokiečių orlaivius.

Į vakarus nuo Rževo pulkas priešų su tankais ataka
vo sovietinę kariuomenę. Priešai tapo atmušti atgal; jie 
prarado 40 procentų savo karių, skaitant vien tik už
muštus. Pulko komandierius taipgi buvo užmuštas.

Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) Sovietų kariuo
menė pirmyn varo savo ofensyvą. Lietų ištižinti keliai 
trukdo Sovietų kariuomenės žygiavimą pirmyn. O vis 
dėlto mūsų kariai iš “X” dalinio, nugalėdami pasiprie
šinimus, įsiveržė į vieną didelę apgyventą vietą.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė užėmė 'gele
žinkelio stotį ir pagrobė penkis garvežius, kelis trokus 
ir daugiau kaip 100 kilometrų telefonų laidų, ir sunai
kino iki 600 hitlerininkų... Sovietų kovotojai užtiko vie
name vokiečių fortuke didelius kiekius maisto dalykų, 
kuriuos vokiečiai buvo išplėšę iš vietinių gyventojų.

Šeštadienį Sovietų orlaiviai sunaikino bei sužalojo 
įvairiuose šio fronto sektoriuose 20 vokiečių tankų ir 
šarvuotų automobilių ir iki 150 trokų; nutildė keturias 
priešų artilerijos baterijas, suardė du geležinkelio trau
kinius ir išvaikė, dalinai sunaikinant, iki bataliono prie
šą pėstininkų. i . i j J1JJJ
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UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

STagg 2-0783

(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 
na ir kas žino, kada juos galu
tinai teks pribaigti.” •

VYNŲ IR DEGTINIŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

f 411 Grand St. Brooklyn

FQgjyiCTORY 
/S BUY

UNITED 
STATES

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

Vietinės Žinios
Edvard Lasher vairavo savo 

Plymouthą Lafayette St., ne
toli nuo 13-tos gatvės, mašina 
paslydo ir nėrė trim kūliom į

Tel.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

$3. Čekis pasiųstas 
D. M. šolomškui.

Gruodžio 18 buvo
Sąjungos diena po

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, ketvirtadienį, 31, d. gruodžio, 
LPK salėjo, 17 School St. Pradžia 
8:30 v. v. Kviečiame visus dalyvau
ti, pasitikti naujus metus ir links
mai laiką praleisti. (304-306)

j Naudokitės Gera Proga
S Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
■Ą seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
g ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 

už senas žemas kainas.

&

F. W. Shalins t'
(Shalinskas) $

Funeral Home I
84-02 Jamaica Ave. |
Opposite Forest Parkway &

WOODHAVEN, N. Y. |

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas
d. sausio, 1:30 vai. dieną, pas J. 

Lakūnus, 316 — 3rd St. Kviečiame
narius dalyvauti, rinksime delegatus 
į 2-ro 
įvyks 8 
tarsime 
Gausite

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su IWO, ren

gia balių. Bus ir gpra muzika pasi
likimui naujų melų. Įvyks gruodžio 
31 d., 8 v. v., Liberty Hali, 329 
Broadway. Įžanga 55c. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom.

(304-306)

Apskr. konferenciją, kuri 
d. sausio Elizabethe. Taipgi 
ir kitus svarbius reikalus, 
naują knygą. — G. S.

(304-306)

duodama Door Prize, 
vietinius ir iš apylinkės 
— J. K. Navalinskicnė.

(304-306)

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

susirinkimas įvyks trečiadienį, 30 d. 
gruodžio, 8 v. v., 101-54-7-llOth St. 
Nariai būtinai dalyvaukite, nes rei
kia užbaigti vakarienės apyskaitą. 
V. Paukštys. (303—305)

BINGHAMTON, N. Y. |
Southern Tier C. P. ruošia vaka- ft 

rienę su programa, bus ir gera mu-į g 
zika. Įvyks sausio 2 d., 5:30 v. v. 
Liet. Salėje, .315 Clinton St. Tikie- 
tas, įskaitant taksus $1.00. Prie ti 
kieto bus 
Kviečiame 
dalyvauti.

J. GARŠVA
Laidotuvįu Direktorius

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių.

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

168 GRAND STREET | 
Brooklyn, iV. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179 8

Jfciia Jfciia

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 
rinksipe naują valdybą. Kurie ne
gavote knygą 1942 m., galėsite gau
ti šiame susirinkime.
C. Andriūnas, Sekr. (303—305)

Suteikiam garbingas laidotuves

8150 I
Koplyčias suteikiam nemoka- S. 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 M

I- Clement Vokietaitis |
į Lietuvis Advokatas f
I 66 COURT STREET |
? Brooklyn, N. Y. S.
| Tęl. TRiangle 5-3622 $

I

JLondon, gruod. 27. — Ko
vojančiųjų Francūzų vadas 
generolas de Gaulle tarsis 
su premjeru Churchillu 
apie karinį bendradarbiavi
mą su generolu Giraudu, 
nauju aukštuoju francūzų 
komisionierium šiaurinėje 
ir Vakarinėje Francūzų Af
rikoje.

Washington. — Gruody
je pagaminta 12 proc, dau
giau karo reikmenų šioj ša- 
lyj negu lapkrityj.

Chungking. — Amerikos 
lakūnai Chinijoj nukirto 8 
japonų orlaivius.

Vienas kordas kietmedžio 
malkų (sveria apie 2 tonu) 
duoda tiek šilumos, kiek 
vienas tonas kietų anglių 
arba 200 galionų šildomojo 
aliejaus.

Pagalba Sovietų Sąjungai. Au
kos “Laisvės” Popieros Fondui

Vladas Cigas aukojo $5 me- 
dikalei pagalbai ir $1 “L.” 
Popieros Fondui. VI. Danie
lius — $3 “L.” Popieros Fon
dui; M. šluskis — $1 medik. 
pagalbai ir $1 “L.” Popieros 
Fondui; J. Johnson-Januškis 
— $1 med. pagalbai ir $1 
“L.” Popieros. Fondui; Charles 
Stankus — $1 medikalei pa
galbai.

John Rinkunas naujai užsi
rašė “Laisvę” ant metų; Sofi
ja Lūšis užsimokėjo už “Lais
vę” $6. Viso čekis $26.

Bethlehemietis Frank !Za- 
vis, per manę užsimokėjo į 
ALDLD Centrą už du metus

Sekr.

Sovietų 
Eastoną. 

Wilson Borro ir Phillipsburg 
rinko aukas ir drabužius per 
visas stubas, krautuves ir ju- 
džius. Į komisiją įeina teisė
jai, bankieriai, biznieriai ir 
šiaip darbininkai. Mačiau, 
kaip žmonės jiems gausiai au
kavo. Ir dabar priima aukas 
ir drabužius po adresu 125 N. 
3rd gatvės. Kokiai pasekmes 
turėjo, parašysiu, kaip tikras 
informacijas gausiu, 
rinko “boy scout’ai.”

Jaunuoliai U. S. Armijoj

Jau mano buvo pagarsinta 
per “Laisvę” 25 jaunuolių pa
vardės iš mūsų miesto. Pasta
ruoju laiku naujai įstojo tar
naut Dėdės Šamo armijoj: 
Juozas Milutis, leitenantas- 
dentistas; eiliniai kareivėliai: 
Petras Bleka, Lauras Rauktis, 
Adomas Rauktis, Kazys Šupe- 
nis, Stasys Stančius, Juozas 
Kaulins, Edvartas Johnson- 
Januškio antras sūrius, Petras 
Yurkus.

Korespondentai Pafiksino 
Redaktorius

Atėjo aukotojų 
pavardžių gadynė, 
draugai redaktoriai
no.” Mat, pavardėj

užrašymo 
ir mūsų 
“sustaki- 
pataisyti,

tai ne korespondenciją. Kaip 
tu žmogus galvos nesuk, bet 
neįskaitomos pavardes nepa
taisysi, ir jau nuo kelių auko
tojų gavo pipirų saują už su- 
ajnbrintas pavardes.

Draugai korespondentai, 
meskite rašinėję ilgas filoso
fiškas, tuščias korespondenci
jas, kurias mažai kas skaito, 
o pavardes galima ir su plunk
sna išdrukavot ir bus viskas

pakalnę 500 pėdų žemyn. 
Nuvežtas į miesto ligoninę, 
jaučiasi visai sveikas. Policija 
suka galvas, ir stebisi, kaip jis 
sprando nenusisuko. Tą dieną 
buvo gerai pasnigta.

Pereitą rudenį išdykėlis jau
nuolis W. Horon, 19 metų, pa
laukė, pakol išeis iš Wilbor 
judžių Ch. Sigafaas, vaikinas 
16 metų, kuriam jis smogė 
kumščia į galvą, kuris kris
damas atsimušė į šaligatvį, už 
kiek laiko mirė ligoninėj. Da
bar teisėjas H. 
na nuteisė tris 
lės prie sunkių 
dos užsimokėt 
dolerių,.

Atsiradus sniego, W. Wea
ver, 16 metų, čiuoždamas su 
rogutėm, atsimušė j šaligatvį 
13-tos |ir Wood' gatvių, nelai-

mingas užsimušė - mirė.
Prastas oras, labai šalta ir 

kiek pasnigo, apart to, naujas 
gazolino reišinas sugadino 
dienraščio “Laisvės” vajų, ne
galima nuvažiuot į porą kai
myniškų miestų. Jeigu ne tas 
prastas oras, tai būčiau išstū
męs iš dovanų ruožto savo se
ną pažįstamą P. Bečį.

V. J. Stankus.

įspūdžius, kurie priduoda žėd- 
nam skaitytojui džiaugsmo ir 
vilties laimėti pergalę. Aš tik
rai manau, kad minėtas raštas 
išblaškys iš žmonių ir mūsų 
judėjimo draugų ir draugių 
tas mintis, kurios pesimizmu 
■atsidavė dėl Raudonosios Ar
mijos pasitraukimo ir užleidi
mo didelio teritorijos ploto ... 
Pirmiau net ir gerų draugų, 
buvo labai nusiminusių . ..

“Aš manau, kad toki raštai 
mūsų judėjimui daug naudos 
atneša. Skaitytojas tokius raš
tus myli.”

‘ LIETUVIŠKAS *

TRAKTYR1US 
f (VALGYKLA IR ALINE) 
f Rheingold E^tra Dry Alus 
§ Didelis pasirinkimas visokių

Vynu ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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)

1.

2.

3.

4.
5.

Nuolatinis mūsų vajininkas 
ir veikėjas A. J. Smitas iš Phi- 
ladelphijos, tarpe kitko,, rašo:

“Jūsų raštas ‘Kaip Buvo Su
mušti Naciai Ties Maskva,’ | 
mane, ir manau kitus, lygiai
paliete, iškeliant tuos sėkmių- .A 
gus Raudonosios A r m i j o s | 
ofensyvo žygius, pateikė jų | 
aukas, laimėjimus ir suteikė g

štili 
aar<isas

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, . 1 

kad .visados bus patenkinti.
t

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

tš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajaVus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoji 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

i 30 Dienų 
t Nuolaida

£ Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
b 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
S. žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.
I STENGER & STENGER, Optometrists
| 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Akiniai 
už $7.50

| Lietuvi u Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai ėtrado, 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-Anemia, raudono kraujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų masin
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.

6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie- jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė-

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuve

P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletėlės del Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda pro
gą opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausią rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; ir 
nesulpuruotūs 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. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

’ VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

8.

9. Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus• ’ i i

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

M Telephone EVergrecn 7-8451
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NewWko-*^8ėžji!fo2iiiioi Daugelio Tauty Žmones 
Nori Tapti Pilnais 

Amerikiečiais

Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Moterų Apšvietos

Kliubui

Gerbiamos Kliubo Narės:
Aplaikiau nuo jūsų Kliubo 

siuntinį. Ačiū už dovaną.
Kareiviai labai įvertina do

vanas. Ir iš tikrųjų būna sma
gu, kuomet gauna dovanas. 
Tarp kareivių, didžiumoje, 
yra draugiškumas ir kuomet 
vienas katras gauna kokį nors 
siuntinį (iš valgomų daiktų), 
tuojau pasidalina, 
siųstas saldaines 
apie 10 kareivių, 
apie jūsų kliubą
įvertino jūsų veikimą.

Geriausių linkėjimų.
J. Siurba.

Gerb. Kliubietės:
Širdingai linkiu jums visų 

kalėdinio sezono džiaugsmų.
George Gresus.

Sutikite Naujus Metus 
Su Aido Choru ir 

Su Miela Daina

Sveikina su Šventėmis

J ūsų pri- 
paragavo 

Paaiškinus 
jie labai

Brangios Lietuvės
Kliubietės:

Gavau nuo jūsų pakelį ir 
tikrai pradžiugau. Esu jums 
labai dėkingas. Aš jūsų nepa
žįstu, bet kada nors, tikiuosi, 
gausiu progą jums visoms pa
dėkoti asmeniškai.

Smagių kalėdinių švenčių 
jums visoms.

Pvt. Andrew Sabai.

Jonas Siurba civiliniame gy
venime, kaip žinia, buvo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centro sekretoriumi, vedė 
tos didžiulės lietuvių organi
zacijos reikalus, bet šaliai pa
reikalavus stojo liuosnoriu į 
jos ginkluotas jėgas, tačiau 
taip pat giliai įvertina pasili
kusių namie civilinių dedamas 
pastangas karui laimėti.

Kliubietės:
Geriausių linkėjimų šventė

mis ir Naujais Metais, taipgi 
noriu padėkoti kliubui už pa

Anthony Petkus.

yra sūnus H. Pet- 
vienos iš darbščių-

A n ta n as 
kevičienės, 
jų Maspetho mezgėjų, kurios 
su virbalais gamindamos šiltus 
megstinius kovotojams pade
da jiems priartinti galą hit- 

’ lerizmui.

Visiems Verta prisiminti, 
kad tas šaunusis Naujų Metų 
sutikimo vakaras įvyks .jau tik 
už poros dienų ir kad pats 
smagiausis bus su Aido Cho
ru, kuris* yra pasiruošęs sutikti 
mus su gražiomis dainomis, o 
sykiu pakviesti ir mus su jais 
į masinį dainavimą — gražų, 
harmonizuotą dainavimą, cho
ristams vadovaujant.

Prie to, kaip žinia, Naujų 
Metų sutiktuvės negi bus su 
pasniku, nežiūrint karo. Ai- 
dietės paruoš gerų užkandžių, 
o aidinčiai gėrimų. Taipgi bus 
šokiai. Aidiečiai tikisi ir toli
mų kariškių ii- civilinių svečių.

Tas smagus pažmonys įvyks 
jau šio ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 31-mą, per visą va
karą ir iki gerų paryčių, Lais
vės salėj, 
Brooklyne.
Įžanga su taksais tik 45c.

ęjus

Sveikinimas Nuo Kario
Gerbiama Laisvė ir Joje 
Esanti Įgula!

Aš, J. Greivis, sveikinu 
su Kalėdų ir Naujų Metų
ir linkiu jūsų dienraščiui Lais
vei ir jos įgulai ko geriausios 
laimės ir pasisekimo ateinan
čiais 1943 metais. J. G.

Vyrai ir moterys iš Graiki
jos, Rusijos, Vengrijos, Lenki
jos, Ispanijos ir iš pačios 
Amerikos mokinasi, kad ge
riau galėtų padėti mūsų karo 
pastangoms. Jie yra studentais 
nemokamose anglu kalbos kla
sėse, duodamose WPA Piliety
bei Lavinti Projekto, remiamo
se Jungtinių Valstijų Teisda- 
rybės Dopartmento bendrai su 
Now Yorko Miesto švietimo

ją išvežę esant dviejų metų 
amžiaus. Jinai sugrįžo šion ša
lin prieš ketvertą metų visai 
nemokėdama savo gimtosios 
kalbos. “Laiminga esu, kad gi
miau Amerikoj,“ sako ji. “Dl- 

i džiuojuosi esanti amerikiete, 
šie yra mano tikrieji namai ir 
aš čionai pasiliksiu.“

Patriotizmas ir motinos mei
le uždegė Mrs. Mary Floros

nes ir šeimos priežastys truk
dė jai lavintis. Ji dabar sulau
kė progos išmokti gerai ang-

Pilietybei Lavinti Projekto 
klasės sveturgimiams randasi 
po visą miestą, šimte skirtingų 
centrų, tad nežiūrint, kur jūs 
gyvenate, netoliausia nuo jūs 
namų randasi viena iš tų kla
sių. Apie jas smulkmeningai

noru daugiau sužinoti apie sužinoti kreipkitės į WPA 
kraštą ir jo idėjas, uz kuri (Kducation Service Center 239 
jos du posūniai yra pasiryžę (
i-i 4- 4- 1 Hh St., New Yorke, as-atiduoti gyvastį. Jinai paeina, ’ ’

iš Ispanijos ir šion šalin pribu-( meniškai, ar telefonu: GRa- 
vo 1914 metais, bet ekonomi-; mercy 7-1966.

419 Lorimer St. 
Pradžia'* 8 v. v

N. Yorko Darbo Partija 
Planuoja Veikimo 

Programą

spaudai 
vadai,

Ame- 
visuo-,

Sveikinimas Nuo Miesto 
Tarybos Nario

Laisvei ir Jos štabui— 
Sezono sveikinimai.

Jūsų už pergalę 1943 
metais, 
Mr. ir Mrs.
Peter V. Cacchio.ne.

Central Parke Nušauta 
Raštininkas

John Syrian an, 44 1 Third 
Ave., New Yorko, gimęs Grai
kijoj, dabar yra wardenu. Jis 
lanko anglų kalbos klases pa
gerinimui savo angliškos iškal
bos ir išmokti “raštiško dar
bo,“ naudingo jo pareigose.

Beekie Allen, 307 E. 
atvykus iš Vengrijos, 
sūnus J. V. armijoj. 
I i u os 1 a i k i u s p aš ve n č i a
najam Kryžiuj, siuva ir ki
taip gamina drabužius kariuo
menei.

Širdingai linkiu savo kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems

6th St., 
turi du 
Ji savo 
Raudo-

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
. h>

jti 40 valandų savaitę, dirbti 
už pravedimą anti-poll taksų 
įstatymo, ir prašalinimą veiki
mo tokių neamerikon’škų. ir 
skirstančių komitetų, kaip va
dovaujamasis Martino Dies.

“Mūsų įstatymdavystei prog
rama valstijai ir miestui bus 
paremta tais pačiais siekiais. 
Mes manome nunešti savo 
Įstatymdavystei Komiteto 
programą pas kiekvieną bal
suotoją New Yorko apskrityje 
per mūsų 28 Assemblio 
triktų kliubų pastangas.“

Posėdin pakviesti 
įstatymdavysčių 
rie tapo išrinkti 
apskričio Darbo 
tu ar su Darbo
ma. Tarpe išrinktųjų su darbi-. pastaraisiais laikais nesveika- 
ninkų parama yra kongresma- 
nai James H. 
Clark Baldwin,
Samuel Dickstein, 
Klein, Louis Capazolli 
seph A. Gavagan.

Valstijos senatoriais 
su apskričio darbiečių
ba yra Lester Baum, Alexand
er Falk ir Richard D. Castan- 
za. O valstijos seimelyje iš tu
rėjusių darbiečių paramą yra 
John < 
vio, Leonard 
phen Jarema, 
son, Patrick 
Jack, Hamlet 
William T. Andrews ir Daniel 
L. Burrows.

Peržvelgus tuos sąrašus, at-

Buvus Draugė Bandžius 
Išgauti Turtą

su-Mrs. Rose Grieco, 58 m 
laikyta kaltinimu norėjų 
gauti $3,000 iš Mrs. Vincenza 
Giacini, 72 metų, Bronxe, ku
riai ji tarnavusi keletą mėne
sių už kompanijonę. Senoji 
moteris apsiskundė gavus ke
lis grasinančius pašaukimus 
pn atsisakymo patenkinti jau. 
nesnėsės moters reikalavimus.

Dis-

visi
ku-

ir 
atstovai, 
iš New York o

Sankienė Randasi 
Ligoninėj

Naktį iš gruodžio 26-tos į 
27-tą Central Parke dviem šū
viais iš 45 kalibro pištalieto 
nušautas Herbert Holtz, 34 
metų.

Prie Central Park West ir 
61st St. buvęs taksi k o vairuo
tojas girdėjęs tris šūvius ir 
matęs svyruojantį Holtz atei
nant laiptais ir krintant negy
vu.

Minėti laiptai veda iš par
ko, o taip pat ir iš išeinamo
sios vietos, kuri būna uždara 
nuo 9 vai. vakaro..

Holtz, menama ėjo namo 
114 W. 61st St., kur jis su mo- 

i tina turėjo trijų kambarių, 
$45 per mėn. mokamą apart
mentą. Jis buvęs išėjęs iš na
mų nuo 7:30 šeštadienio va
karą ir buvęs žadėjęs eiti sve- 
čiuosna į Greenwich Village. 
7 Morton St., bet paklausinė-
jus tenai atsakyta, kad nebu- tančių jos religiją 

čių žmonių.
Kita studente yra Helen 

Rudy, amerikone iš prigimties, 
bet užauginta ir mokslą ėjus 
Lenkijoj, kur jos tėvai buvo

E.
va- 
or-

Kita studentė yra Rusijoj 
mus Sarah Emanuel, 218 
12th St., kuri liuoslaikiais 
dovauja Chinijai pagalbos 
ganizaeijai savo susiedijoj.

Viena iš gabiausių studentų 
klasėj yra gabi trijų žvaigž- 

motina Mrs. Fannie Bo-
235 E. 57th St., N. Y. Jos 
sūnūs tarnauja karinome-’ 
Įgavus daugiau liuoslai- 
ji lanko Pilietybei Lavinti

rax, 
trys 
nėj. 
kio, 
klases, kurios, kaip ji aiškina,
yra “atsiliepimu į jos maldą.“ 
Ji pirmu kartu savo gyvenime 
pramoksta parašyti laiškus sa
vo sūnams angliškai ir per
skaityti j ii atrašytus. Lenkijos 
kilmės žydė, ji laukia dienos, 
kada armiją, kurioje kariau
ja jos sūnūs, įmaršuos į Ber
lyną i)’ pašauks atskaitomybėj) 
kaltininkus mirties šimtų tūks- 

išpažįstan-

Partijos tikie- Mary Sanka, 1060 Hancock 
Partijos para- St., žmona William Sankos,

JOHN BALEŽENTIS
AND GRILLB AE

Puiki sale parems.
T

49 TEN EYCK ST., 
Telefonas EVergreen 4-8520

BROOKLYN, N. Y.

♦|« II — UU —- nu —. |ff —- imi — Nil — UN —» MII — M — NU — Ml—— UU — NU■

8

e 
s 
I
§

I
0

I§
I R 
I
5

Sveikiname su Naujais Metais visus savo 
kostumerius, draugus ir prietelius.

TEGU NAUJI METAI, 1943 
teikia laimes ir džiaugsmo kiekvienam.

i

laimėjimo karo 
teisėtos taikos. 

Apskričio Komi- 
įstatymdavystės

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, New Yorko apskričio 
Darbo Partijoj pirmininkas ’ ir 
Eugene P. Cohnolly, sekreto
rius, paskelbė, jog gruodžio 
28-tos vakarą, viešbutyje Bre- 
voort, New Yorke, sušaukta to 
apskričio Įstatymdavystei Ko
mitetas paruošti programą 
1943 metų veikimui.

Savo pareiškime 
apskričio darbiečių 
tarp kitko, sako:

“Šie yra karo metai, 
rikos žmonės reikalauja 
tinų karo pastangų ir visuoti
nos pergalės. Politinė partija 
bus sprendžiama sulig jos pri
sidėjimo prie 
ir įsteigimo 
New Yorko 
tetas sutiks
metus su tuomi kaipo vyriau
siu siekiu.

“Mes kooperuosime su vi
sais, kurie tikrai rems šią 
programą, bet mes energingai 
priešinsimės tiems, kuriem 
politika ir biznis yra svarbiau 
už laimėjimą karo. Kai kuriais 
svarbiais punktais mūsų įsta- 
tymdavystės kalendoriuje bus 
pravedimas Pepper - Kilgore - 
Tolan biliaus, sumušimas re
akcionierių pastangų sunaikin-

Fay, Joseph
Sol Bloom, 
Arthur G. 

ir Jo-

išrinkti 
pagal-

vo ir pereitą ketvirtadienį ta
po išvežta Kings County ligo
ninėn. Jeigu ligoninės gydyto
jai, po egzaminų su įvairiais 
aparatais, patvirtins privatiš- 
kų gydytojų nuomonę, ji turė
sianti pasiduoti operacijai. Li
gonė randasi kambaryje C-41.

Kadangi jo1 paties darbo są
lygos neleidžia taip tankiai 
būti pas ligonę, kaip norėtų, 
Sauka būtų širdingai dėkin-

u uai virvių pa i cai ii ci v i cv . . . . -
J. Lamulaf Louis DeSal-lfas. vls?ems t,e™s’ 1k"r,e g,ale'

Farbstein, Ste- 
Irwin J. David- 
Sullivan, Hulan
O. Catenaccio,

’tų jo žmoną atlankyti, neleis
tų nuobodauti ligoninėj.

D-e.

rodo, kad Darbo Partija turė
tų gauti gražios talkos ir iš tų, 

| kuriuos ji parėmė.

tyrinėjimas jokių paro- 
apie jo n u žudytojus ne- 
Jis atrastas neapiplėš-

vęs atėjęs. Policija paėmė jo 
adresų knygelę ir pagal ją 
bando surasti, kur ir kaip jis 
praleido vakarą. Parke aplin
kybių 
dymų 
davęs.
tu.

Motina sako, kad jis buvęs 
ramus, liguistas ii* nežinanti, 
kad jis bent kokių priešų būtų 
turėjęs, taipgi negirtavęs. Ji 
mano, kad nušautas per klaif 
dą, palaikius už kitą. Dirbęs 
Metro - Goldwyn - Meyer Film 
Exchange, 630 Ninth Ave., 
New Yorke.

OFICIAIIS LDS OPTIKAS t
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
į?. 100 mioš. unija šapoj 

Tclef.: G R. 7-7553 
„ i 2539 Woodward Avenue
& DETROITE: [ f(02 jIofllinnn B](ig. « 
4. N. SHAFFER. WM. VOGEL, DircktoriaiS
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MILCHUS SHOE SHOPS
365 Grand Street 

cor. Marcy Ave. 
Brooklyn, N. Y.

69-21 Grand Ave.
prieš teatrą

Maspeth, N. Y.

:¥
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%

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(sviisavnaia) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. -

Stoka Aliejaus Kurui
Pardavėjai aliejaus kurui, 

sakoma, vieni jau ištuštinę, ki
ti baigią ištuštinti tankus. 
Aliejaus stokuoja ne dėlto, 
kad jo nebūtų, bet dėl nebuvi
mo gana tankinių vagonų jo 
pristatymui į rytus. Aliejumi 
šildantįem bildingus reikės 
per tūlą laiką apsieiti labai

UP-TO-DATE

| BARBER SHOP|
Mį K. Degutis, Savininkas -VĮ 
p Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. Vj 

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barheriai

M'
PAŠARVOTI DOVANAI

- BROOKLYN, N. Y.

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
e

kampas

patyrusi

R

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

(303—304)
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antrašu: 216 
Roebling St., 

(303—304)

pora dirbti 
prie 42 šci-

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

9
S

11 (2 /
GRCJtK

REIKALAVIMAI
I Reikalingas senyvas žmogus dirb
ti Bar & Grill. Pageidaujama, kad skūpiai.

i jis rytais dirbtų, kaip tai apvalytų j
1 vietą, atidarytų biznį, ir kad už Į 
baro padirbėtų. Taipgi, kad kupras-1 
tų angliškai. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės į “Laisvės” ofisą,- 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.Y.

(302-304)

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

■ T4&

4

Elizabeth Fraser, kuri išstoja Teatro Gildijos produk
cijoj Konstantino Simonovo veikalo “Rusijos Žmones?1 
Vaidinimą pradės antradienio vakarą, gruodžio 29-tą, 
Gildijos Teatre, New Yorke. Amerikinei scenai veikalą 
paruošė Clifford Odets.

Linkime Linksmų ir Laimingų
' NAUJŲ METŲ,

Visiems savo kostumeriams, draugams ir prieteliams.

K. ir N. KULBOKAI
Sumner - Hart Liquor Store

132 a SUMNER AVE., BROOKLYN. N. Y.
Telefonas EVergreen 8-7047

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalūdy Dovanom 
Pamatykite mūšy Kalėdinių 

dovanų department^

I
i
i

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šeši gražūs kamba

riai, aliejum šildomi. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės po antrašu: 
31 Norwood Avenue, 
Norwood Ave. stoties, 
ja ir eikite į kalną),

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Adomo Labučio bro

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

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vėlai.

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

ROBERT LIPTON
A ATDARA VAKARAIS.

♦»
sUs

•fi •5
VtU-THIN* RAMONA VSRI-THIN* KAPIUL—

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00611.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00612.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00613.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00614.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00615.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00616.pdf (p.6)

