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No. 305

Gruodžio 6 dieną Maskvoje j 
Įvyko antroji Lietuvos žmonių; 
atstovų konferencija. Kalbėjo: 
žymiausi Lietuvos veikėjai. Jie 
visi mušė Į vieną tašką: Hitle-! 
rizmas turi būti sunaikintas 
vokiški grobikai turi būti iš 
grūsti iš Lietuvos.

Jie ragino amerikiečius lie-1 
• tuvius veikti išvien už laimėji-Į 

mą šio karo. Lietuva bus lais- i 
va tiktai laimėjus karą.
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KRISLAI
Ta pati meliodija, tas pats 

tikslas.
Laikraštininkų konferencija.
Baisi neteisybė.
Popiežiaus neutralitetas.
Durys Į pragarą.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SOVIETAI IMA Į REPLES DAR 400,000 HITLERININKŲV

Sovietų Oficialiai PranešimaiAmerikos Oficialiai Pranešimai

(Tąsa 5 puslapyje)

“LAISVES" VAJUS
rolą Giraudą

Franc. Samalija Eina sii

skandino 2 Ašies Laivus

žemės

pats. ’
Nelaimingasis be jokiu ce

remonijų tapo nuteistas mir
tim Ir jau turėjo būti nužudy
tas. Bet didelė protestų audra 
privertė valstijos gubernatorių 
WeHmano nužudymą atidėti 
šešioms dešimtims dienų.

įvarė foetu- 
is galutinais

Bet Wellman bus nužudy
tas, jeigu dar didesnis masinis' 
spaudimas neprivers North; 
Carolines ponus atimti savoj 
rankas nuo to nekalto žmo 
gaus.

MHH

Lietuvos Tarybų Socialist!-: 
nės Respublikos komisarų pir-1 
mininko Mečio Gedvilos pra-j 
kalboje pakeltas vienas labai 
įdomus klausimas, 
kad Lietuvoje naciams parsi-1 
davęs Kubiliūnas ir patys na-i 
ciai sušilę skelbia melą, būk ' 
bolševikai norėję iškraustyti i 
visus Lietuvos žmones Sibiran. I

Pas mus katalikų, tautiniu-: 
kų ir menševikų spauda taip i 
pat šinkavoja šitą melą. Mes1 
galvojome: iš 1 
ištraukė, kas jiems ji iškopė? menės iš

Dabar aišku. ; pirmyn per Burma.

4NGLAI ŽYGIUOJA Amero Lakūnai Nuskandino SOVIETAI IŠ TRIJŲ Raudonoji Armija Apsupo 
JaP°ŪŲ Laivus; Naikino ŠONŲ ATAKUOJA NA- Svarbų Geležinkelio Mazgą;

PONUS BURĖJE parašTtus su Reiklneniniis aus KOTELNIKOVE Arti„asi rie Kotelnikovo
London, gruod. 29. — 

Anglų kariuomenė pergalin
gai maršuoja prieš japonus 
Burmoje ir užėmė punktus 
tiktai už 24 mylių į šiaurius 
nuo svarbaus uosto miesto 
Akiabo, vakariniame Bur
mos pajūryje.

Neoficialiai * pranešama, 
kur jie tą melą Į jog kita dalis anglų kariuo- 

šiaurių žygiuoja

Susidarė grupė Amerikos , e v _
visuomenininkų ir šaukia New j Amerikiečiai Nušovė 7 
Yorke sausio 9 dieną neanglis-
kųjų laikraščių leidėjų, redak-j Japonų Lėktuvus 
torių ir atstovų konferenciją., r T 
Tai bus tik New Yorko 
tijoj išeinančių laikraščių 
ferencija.

Kiek mums žinoma, jos 
las bus geriau įtraukti svetur-j 
girnių spaudą į 
stangas.

Tikslas geras, 
lietuvių laikraščiai taip pat; atkeršyt amerikiečiams, ku- 
bus gerai atstovaujami šioje I rie js' or0 pleškino japonų 
konferencijoje. > kareivines ir sandėlius La-

„ .. , , .. Ishio, Burmoje. ,
Ir a l>-tu nvt n w*» i r\I o /li/'t I '

Amerikos lakūnai nukir
to žemyn septynis iki dvy
likos iš keršijusių japonų 
orlaivių, o savo neteko tik 
dviejų lėktuvų kovotojų.

]<on.i Chungking, Chinija.—De- 
jvyni japonų bombanešiai ir 

tiks-i devyni lėktuvai kovotojai
■ mėgino atakuot priekinę 

i šio karo pa-: amerikiečių orlaivių stovyk
lą Chinijoj, netoli Burmos 

Tikimės, kad sienos. Tuom japonai bandė 
taip pat'atkeršyt amerikiečiams, ku-

Beveik kiekviena miela die-; 
na iškelia aikštėn mūsų pieti
nėse valstijose naujus pavyz
džius baisios neteisybės prieš 
juodveidžius žmones.

Štai dar vienas: North Ca- 
rolinoj tūla sena baltveidė 
moteriškė pasiskundė, būk ją 
išgėdinęs vienas 
Tuojaus valdžia suareštavo tū- v . .
lą William Wellman. Užteko, Saude kalimus 
jog ta moteriškė pirštu paro-; Penktus Yunnan

WASHINGTON., gruod. 28. — Laivyno’ pranešimas 
No. 232:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gauta platesnių pranešimų apie ataką,F kurią mūsų 

bombanešiai smigikai, pakilę nuo Guadalcanal salos, 
padarė prieš nedidelę japonų laivų grupę į pietus nuo 
Vangumų salos, New Georgia salų grupėje, Saliamono 
salyne. Jie nuskandino ne tik priešų laivą 3,000 tonų 
ties Wickham sala, bet taipgi sunaikino ir kitą japonu 
laivą per tą pačią ataką. Ši ataka buvo padaryta gruod. 
2S d., o ne gruod. 25'd., kaip kad pirmiad pranešta.

Gruod. 26 d. Douglas Dauntless bombanešiai smigi- 
kai, lydimi lėktuvu kovotojų, bombardavo ir apšaudė 
japonų lėktuvų aikštę Mundoi, New Georgia saloj. 
Apie pasekmes nėra pranešimų.

Gruod. 27 d. mūsų lakūnai tėmytojai pastebėjo apie 
30 japonų parašiutų nusileidusių su kroviniais Tassa- 
faronga pajūryje, Guadalcanal saloje. Mūsų armijos 
Airacobra lėktuvai kovotojai paskui bombardavo ir ap
šaudė tuos priešu reikmenis.

Dauntless bombanešiai smigikai ir Airacobra lėktu
vai kovotojai bombardavo ir apšaudė japonu kariuo
menės stovyklų sritį į šiaurių vakarus nuo Kokumbona 
Guadalcanal saloje! 4

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gruodžio 26 d. Amerikos armijos Lightning lėktuvai 

kovotojai bombardavo ir apšaudė pakrantinius japonų 
įrengimus saloje Kiškoje. Mes netekome dviejų lėktu
vų kovotojų, bet vienas lakūnas tapo išgelbėtas.

. ... . Amerikos orlaiviai vėl juodveidis. , . . , . .■ -. bombardavo, degino ir ap- 
japonų 

provinci- 
VC* ll'VVVII.MVj; I7I1.TI.L1 j/CHW .J . ................................................. 1

dė ir pasakė, kad tai bus tas joj, Chimjoj, ir Burmoj.

VICE-PREZIDENTAS WALLACE IŠDĖSTĖ
JUNGTINIU TAUTŲ SIEKIMUS

Tautos turės įsteigt .(tarp- £a susijungi raudonarmie- ;

Maskva, gruod. 29.—Rau
donoji Armija visomis pu
sėmis apsupo vokiečius Mil
lerovo mieste su svarbiu 
mazgu geležinkelių, einan
čių i Rostovą ir j Ukrainą. 
Millerovo stovi už 125 mylių 
į šiaurius nuo didmiesčio 
Rostovo, bet sovietiniai ko
votojai, pagal anglų prane
šimus, nužygiavo jau 55 my
lias pirmyn į pietus nuo 
Millerovo; taigi jiem telie
ka jau tik 70 mylių iki Ros
tovo.

Viena dalis Raudonosios 
Armijos, grumdamasi pir
myn į šiaurių vakarus nuo 
Kotelnikovo, užėmė Biriu- 

ikovą, o kitos raudonarmie
čių jėgos, atakuodamos vo-! 
kiečius iš šiaurių vakarų į 
pietų rytus, atėmė iš priešų’ 
Soloneckį.

Į rytus, pietus ir šiaurius 
nuo Biriukovo ir Solonec-; 
kio yra 400 tūkstančių hit-' 
lerininkų kariuomenės kaip' 
kokiame milžiniškame mai- ; 
še. žiotys tai nacių armijai; 
ištrūkt tarp Biriukovo ir j 
Soloneckio tebuvo tiktai 40 
mylių pločio, bet Sovietų 
kovotojai atakomis iš abie
ju pusių dar žymiai susiau
rino tą pasprukimo spraga.

Vidudienio pranešimas iš 
Maskvos teigė, jog yra pro-

MASKVA, gruod. 29. — Specialis Sovietų praneši
mas:

Mūsų kariuomenė Į pietus nuo Stalingrado gruod. 28 
d. ir toliau sėkmingai plėtė savo ofensyvą linkui Kotel- 
nikovo ir pažygiavo pirmyn tarp 20 ir 25 kilometrų.

Mūsų kariuomenė užėmė eilę apgyventų vietų, o tarp 
jų ir šiuos apskričių centrus: Zavietnoje, Verchni, 
Kurmojarsk, Nižni, Jabločni, Majorski, Nagolni, Karai- 
čev, Kraino Jabalka, Pobierežni, Budarka, Krilov, Ša- 
balin, Novi Larinski, Nikolski, Kiseleva, Tičineri ir 
Tičkino, ir geležinkelių stotis Niebekovski, Gremiačaja 
ir Kurmojarski.

Per keturių dienų kautynes mūsų kariuomenė nužy
giavo pirmyn 60 iki 85 kilometrų. Gruodžio 28 d. šioje 
fronto dalyje buvo paimta nelaisvėn dar 3,500 prie
šu, v

ANTROJO LIETUVIŲ TAUTOS 
ATSTOVŲ SUSIRINKIMO MAS

KVOJE PAREIŠKIMAS

Prancūzai Vėl Laimėjo 
Prieš Ašį Tunisijoj

Ir teisme buvo parodyta ir 
faktais paremta, kad Well
man negalėjo būti tas kalti
ninkas, nes jis tą dieną ar tą 
vakarą dirbo New Orlean 
mieste, už 400 mylių nuo tos 
vietos, kur tą moteriškė buvus 
išgvoltavota.

Bet argi teismas paisė? Nie
ko* nepaisė.

Tas jau perdaug pasirodė ir 
gubernatoriui. Atidė damas 
Nužudymą, gubernatorius pri
pažino, kad tie dokumentai,
kurie parodo Wellmana dir- p ii • p 
busį tą dieną už keturių šim-j De Gaulle wna tezie- 
tu mylių, atrodo visai auten
tiški.

šiaur. Afrika, gruod. 29. 
—Francūzu kariuomenė vėl 
laimėjo mūšį prieš vokie
čius ir italus vidurinėje Tu- 
nisijoje ir dikčiai priešų pa
ėmė į nelaisvę.

LAIVYNAS NEPALEIS
SENESNIŲ JŪREIVIŲ
Washington. — Amerikos 

laivynas atmes prašymus 
38-nių metų ir senesnių jū
reivių bei oficierių paliuo- 
suot juos iš tarnybos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Wallace per radi i ą pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos sie
kia, karą laimėjus, įkurt 
naują pasauliniai - plačią 
demokratiją, kur žmonijos 
reikalai būtų taip sutvarky
ti, kad “joks Adolfas Hitle
ris... niekada daugiau ne
galėtų įstumt visą pasaulį į 
karą ir kraujo liejimą.” .

Vice-prezidentas Wallace 
apgailestavo, kad buvo su
ardyti velionio prezidento 
Woodrow’o Wilsono planai 
dėlei pastovios taikos užtik
rinimo po Pirmojo Pasauli
nio Karo.

“Aišku, kad Jungtinės

tautinę) mašineriją, kuri 
galėtų nuginkluot ir palai
kyt nuginkluotas tokias pa
saulio dalis, kurios mėgin
tų laužyt taiką,” sakė Wal
lace: “Taipgi turės būti su
daryta mašinerija, kuri pa
stotų kelią ekonominiams- 
ūkiniams karams ir stiprin
tų ekonominę santaiką tarp 
tautų.

“Turbūt, bus ir tarptauti
nis teismas, kuris spręs gin
čus tarp įvairių kraštų.”

Visa to “tikslas bus pa
laikyt Jungtinių Tautų lais
vu lygybę, saugumą ir vie
nybę,” pareiškė vice-prezi
dentas.

London. — Kalbėdamas 
'per anglų radiją, generolas 
1 Charles de Gaulle, Kovo- 
įjančiųjų Prancūzų vadas, 
gyrė generolą H. F. Girau- 
dą, paskirtą aukštuoju 

Proga Kalėdų popiežius Pi-'Šiaurinės ir Vakarinės! 
jus XII kalbėjo Į katalikų pa-; Prancūzų Afrikos komisio- | 
šaulį. Kalbėjo apie karą, ;
žmonijos likimą.

Popiežius pasisakė esąs vi- ■ 
sai neutrališkas šiame kare! 
Jam nesvarbu, kuri pusė lai
mės: hitlerinis barbarizmas, 
ar laisvoji žmonija!

Popiežius neįvardino nacių 
ir nepasmerkė jų kriminalys- 
tės. Nepasmerkė nacių barba
rizmo.

(Tąsa 5-tam puslapy])

apie nierium, vietoj nušauto ad- 
jmirolo Darlano.

I

Dę Gaulle siūlė sukurt; 
bendrą laikiną francūzu 
valdžią, kurios vadovybėje 
apsivienytų visi francūzai 

patriotai kovai prieš fašistų 
Ašį. O atėjus .laikui, fran- 
cūzų tauta galėtų pasirinkti 
pastovią sau valdžią, sakė 
gen. De-Gaulle.

Pasirodo, kad Antanas Stripeika serioziškai pagrąsi- 
no jo lenktyniuotojams vajuje; jis sakė, kad atsilaikys 
prieš visus. Dabar nuo jo gavome tris naujas prenu
meratas ir atnaujinimų. Sunku bus jį išvaryti iš pir- * 
mos vietos.

K. Žukauskienė pralenkė philadelphiečius. Jos talki
ninkas K. Čiurlys iš Bayonne, N. J., prisiuntė naują 
prenumeratą dr atnaujinimų.

S. Penkauskas ir P. Tamošauskas prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Laukiame daugiau.

J. Kazlauskas taipgi prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

S. Puidokas prisiuntė naują metinę prenumeratą ir 
atnauiinimų.

J. Mockaitis prisiuntė dvi naujas prenumeratas. La
bai puiku!

Geo. Shimaitis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir 
daugelį atnauiinimų. Jis gražiai darbuojasi šiame va- 
juie.

Daugiau naujų skaitvtojų gavome nuo šių vaiinin- 
kų: J. Grybas, Norwood, Mass. (1); P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa. (2) ir Anna Gendrėnas, Cleveland, Ohio (1).

(Tąsa 5-me puslapyje)

Antrasis Lietuvių Tautos Atstovų Susirinkimas Mas
kvoje išleido šitokį pareiškimą:

Lietuviai, Broliai ir Seserys!
Jau beveik 18 mėnesių, kai priešai drasko mūsų' tė

vynę, naikindami viską, ką Lietuvos darbininkai, (yals- 
tiečiai ir intelektualai buvo sukūrę savo teisingu dar? 
bu. Jau beveik 18 mėnesių, kai lietuviai vaitoja po vo
kiečių prispaudėjų jungu, įvaryti į desperaciją nepa
keliamomis kančiomis, badu, šalčiu ir apkrečiamųjų li
gų siautimais.

Švenčiausios žmogiškos lietuvių teisės yra sutremptos 
po įsiveržėlių kojomis.

Tūkstančius ramių Lietuvos gyventojų hitlerininkai 
sušaudė bei mirtinai užkankino per tuos 18 mėnesių 
nuo savo įsiveržimo.

Vokiečiai fašistai naikina tautinę Lietuvos inteligen
tiją. Pranešimai sako jog įtartiniausiu būdu vienas po 
kito miršta Lietuvos kultūros ir mokslo švyturio nešė
jai — jos artistai, gydytojai, mokslo vyrai, mokytojai. 
Iš tikrųjų gi priešai juos tiksliai žudo ir naikina.

Vokiečiai įsiveržėliai per tuos mėnesius j 
vą į visišką skurdą, pavertė jos gyventojus 
driskiais ir nustūmė mūsų kraštą šimtmečius atgal.

Vokiečiai fašistai išplėšia iš lietuvių, ką tiktai nacių 
nagai pasiekia, pradedant grūdais ir baigiant paskuti
ne vilnų gniūžte ir linų sauja.

Visokiomis apgavingomis gudrybėmis ir teroru jie, 
pagal šaltai apgalvotą planą, verčia sveikiausius, stip
riausius Lietuvos vyrus važiuoti j Vokietiją vergauti 
prakaitinėse dirbyklose ir tokiuose Vokietijos pramo
nės centruose, kurie nuolat (anglu ir amerikiečių) bom
barduojami iš oro ir iš kurių vietiniai gyventojai, vo
kiečiai yra pabėgę.

Taip naikindami lietuvius. įsiveržėliai stengiasi “ap
valyt” Lietuvą vokiečiams kolonistams.

Tūkstančiais miršta lietuviai Vokietijos kasyklose, 
kur jie negauna avalų nei drabužių, nei maistingo val
gio. Vestfalijoj ir Bavarijoj (Vokietijos dalyse), Rhei- 
no upės pakrantėse yra daugybė lietuviu kapinynų, kur 
palaidoti lietuviai, numarinti vokiečių fašistų.

Iš antros pusės, naujai atvykstantiems į Lietuvą vo
kiečiams ir “atgal namo sugrįžtantiems” yra kasdien 
pervedinėjami ūkiai ir dirbtuvės, iš kurių hitlerinin
kai išmėtė tikruosius jų savininkus. O sugrįžusieji 
plėšt Lietuva vokiečiai su atvira begėdyste pareiškia, 

Generolu De Gadle kad tai esanti senovinė tėvynė.”

čiams, atakuojantiems prie-( 
šus iš tų dviejų pusių, ir 
visai užrišt tame “maiše” 
šimtus tūkstančių vokiečių.

Sovietų kariuomenė, kaip 
žinoma, jau yra visomis pu- 

! sėmis apsupus 330 tūkstan
čių vokiečių artimojoj Sta- 
lingradui srityj. Keliolikos 
mylių pločio koridorium 
raudonarmiečiai yra atkirtę 
apsuptąją nacių armiją nuo 
dabar apsupamos.

Antradienio žinios iš 
Maskvos taipgi sakė, jog 
sovietinė kariuomenė dasi- 
grūmė iki trijų mylių nuo 
Kotelnikovo ir trimis pusė
mis apsupo jame esančius 
fašistus. Kotelnikovas ' su 
svarbia geležinkelio stočia 
stovi už 90 mylių į pietų va
karus nuo Stalingrado. Pro 
Kotelnikovą eina geležinke
lis iš Stalingrado į vakarinį 
Kaukazą. Raudonarmiečiai 
dabar, atakuodami priešus 
dviem šonais, stengiasi vi
siškai apsupt hitlerininkus 
Kotelnikove ir iš ketvirto, 1 
pietiniai-vakarinio šono.

London. — Prancūzų ko-( 
lonijos Somali jos vyriausy
bė prisidėjo prie Kovojan
čiųjų Prancūzų, vadovau
jamų generolo de Gaulle’o. 
Franc. Somali ja yra rytinė
je Afrikoje*.

Anglijos srityj buvo jau
čiamas nesmarkus 
drebėjimas.

Angly Submarivai Nu- Sunaikintas Japonų 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; Šarvuotlaivis

Australija, — Amerikie-London, gruod. 29. — An
glijos submarinai Vidurže- čiu ir australų orlaiviai tri- 
mio Jūroje nuskandino 2, o j mis bombomis pataikė į ja- 
gal būt keturis, fašistų j ponų šarvuotlaivį ties Ra- 
transporto laivus, kurie ga- i baulu, New Britain saloj, 
beno pastiprinimus vokie-. ir manoma, kad nuskandi- 
čiam ir italam į Tunisiją. j no jį.
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Dalykai Taisosi Afrikoje
Per kelias dienas Afrikoje įvyko dide

lių atmainų politiniame fronte. Tąsias 
atmainas padarė nušovimas admirolo 
Darlano, Vichy pardavikų klikos nario, 
kuris prieš savo mirtį, pamatęs, iš kur 
vėjas pučia, sakoma, buvo palinkęs prie 
Jungtinių Tautų.

Koks asmuo Darlaną nudėjo? Kuriais 
sumetimais tatai buvo padarytą? Kol 
kas niekas nežino. Vienas tėra žinoma: 
Darlano vietoje pastatytas generolas 
Henri Honore Giraud. Jis yra visos fran- 
cūziškosios Afrikos—Šiaurinės ir Vaka
rinės— valdytojas.

Mažai tenka aiškinti, kad admirolo 
Darlano neapkentė nei vienas žmogus, 
kuris tik stovėjo su Jungtinėmis Tauto
mis. Nes tai buvo didelis oportunistas. 
Nes tai buvo labai didžiai nusižengęs 
francūzų tautai ir visai demokratijai 
žmogus, — žmogus, daugiausiai pasi
darbavęs Hitleriui. Tai buvo Kvislingas 
pilnoje to žodžio prasmėje ir dėl jo mir
ties nei vienam demokratui neiškris iš 
akių ašara.

Dabar Afrikos politinėje padangėje 
pradėjo dalykai taisytis. Sakoma, kad su 
generolu Giraudu sutiko bendradarbiau
ti visi generolo de Gaulle pasekėjai, esą 
Anglijoje ir kitur. Be abejo, tai daug 
žadą reiškiniai. „

Tačiau būtų klaida manyti, kad tik su 
tuo viskas ir pasibaigs arba turėtų pasi
baigti. Ne! Reikėtų visoje Afrikoje pra
dėti apvalyti valstybinis aparatas nuo 
darlanininkų. O jų ten pilna visur. Dar- 
lanas, būdamas valdžioje, sukišo saviš
kius į atsakomingąsias vietas, o savo 
priešus — de gaullistus, — sukišo į kon
centracijos stovyklą ir į kalėjimus. Pre
zidentas Rooseveltas andai pareiškė, kad 
jis reikalaująs išlaisvinti visus anti-fa- 
šistus, esančius Afrikos kalėjimuose — 
jų ten yra apie 25,000 asmenų. Reikia 
tikėtis, kad jie bus išlaisvinti. Reikia 
taipgi tikėtis, kad gen. Giraudo vado
vybėje visa Šiaurės ir Vakarų Afrika 
glaudžiai kooperuos su Amerikos ir An
glijos karinėmis pajėgomis, — kooperuos 
vienam ir tam pačiam tikslui: fašisti
nei Ašiai sumušti ir laisvai, demokrati
nei Franci jai atsteigti.

Lietuviai Naikins Nacius
Radio komentatorius ir kolumnistas 

Mr. Johannes Steel rašo New Yorko dien- 
raštyj “Post,” kad hitlerininkai bus iš
naikinti. Jis rašo, kad tie kareiviai, ku
rie nepritaria hitlerizmui, tai dabar, ka
da Raudonoji Armija pradėjo ofensyvą, 
didžiumoj pasiduos ir išsigelbės. Bet 
žvėriški hitlerininkai mušis -iki galo, nes 
jie žino, kad už žvėriškus savo darbus 
jiems reikės atsakyti.

Mr. Steel mano, kad Hitlerio armija 
bus išnaikinta. Jis rašo: “Tai reiškia, 
kad Vokietijos armija sutraukta ant 2,- 
000 mylių fronto Rusijoj, niekados ne
pasieks namų. Nepaisant, kaip vystysis 
vėliausias rusų ofensyvas, bet tas daly
kų nepakeis. Vokietijos generalis štabas 
jau pradeda suprasti tą neišvengiamą 
pražūtį jo armijos, kuri nuėjo per visą 
Lenkiją ir įžygiavo giliai į Rusiją.

“Kada įvyks šios armijos žlugimas, 
tai jai nebus pasitraukimo. Tai bus skir
tingas nuo Napoleono armijos pasitrau
kimo, nes Raudonoji Armija vys prie
šą, o Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Čechoslovakijos ir Rumunijos gy
ventojai naikins tuos likučius, kurie dar 
nebus Raudonosios Armijos sunaikinti. 
Kiekviena diena parodo naujas Raudo
nosios Armijos jėgas, kad ji sugebės tą 
atlikti.”

Dėmesio Ispanijai
Spaudoj vis dažniau kartojamas Ispa

nijos vardas. Aišku, kad ji turi didelės 
reikšmės karo eigoj. Kada 1936 metais 
ant tos šalies užpuolė Hitleris ir Musso- 
linis, jeigu tada Amerikos ir Anglijos 
demokratijos būtų parėmusios Ispani
jos liaudies kovą prieš barbariškus fa
šistus, kaip ją rėmė Sovietų Sąjunga ir 
visi pažangūs pasaulio žmonės, tai šian
dien Ispanijos klausimas kitaip stovėtų. 
Ten, vietoj Hitlerio ir Mussolinio berno 
generolo Franco, būtų liaudies tvarka ir 
Ispanija būtų mūsų atspara kovoj už 
pergalę. Ispanija galėtų būti geriausia 
vieta atidarymui antro fronto prieš Hit
lerį Europoj.

Dabar dalykai yra kitokį. Ispanijos 
liaudis veik po trijų metų buvo nugalėta 
ir prie jos pralaimėjimo prisidėjo tų lai
kų Anglijos valdonai ir Francijos fa
šistai. Mūsų šalis irgi laikėsi “neutra
liteto,” kuris tarnavo fašistams, nes iš 
Amerikos nieko nepardavė Ispanijos 
liaudies vyriausybei, o Vokietijos ir Ita
lijos laivai dešimtimis tūkstančių lėk
tuvų bombas vežė fašistams prieš liau- 
diečius; vien iš Wilmingtono keturi Hit
lerio garlaiviai išvežė 80,000 lėktuvų 
bombų. Aišku, kad tas “neutralitetas” 
tarnavo fašistams prieš Ispanijos liaudį.

Kada Ispanijoj dabar viešpatauja Hit
lerio ir Mussolinio bernas generolas 
Franco, tai reikia laikyti ne vien akis 
atkreipus linkui to pusiausalio, bet ir 
užtektinai jėgų, kad, jeigu Hitleris puls 
per Ispaniją linkui Gibraltaro Pertakos, 
kad iš Afrikos ir jūros pusės būtų gali
ma pastoti jam kelią, pirm jis pasieks 
Šiaurinėj Afrikoj Ispanijos Morokko.

Nemokėjome paremti Sovietų Sąjun
gos kovą už taiką, nemokėjome paremti 
jos kovą Ispanijoj prieš barbarišką fa
šizmą, kad pastojus kelią Antram Pa
sauliniam Karui, kad ten nulaužus na
cizmui ragus, tai nors mokėkime budėti 
dabar, kur tas budėjimas labai reika
lingas. Ispanijos ir Portugalijos fašistų 
susitarimas ir paskelbimas “neutralite
to” gali tik užmigdyti ir sumažinti mūsų 
budėjimą ten, kur jis dabartiniu laiku 
labiausiai yra reikalingas.

Kenkia Oras
Kada Amerikoj . pro-naciška ir tūla 

komercinė spauda bando mažinti Rau
donosios Armijos pajėgumą ir Hitlerio 
pralaimėjimus ir tą viską aiškina jam 
“blogu oru” ir “žiema,” tai iš Sovietų 
Sąjungos amerikinis korespondentas Mr. 
Ralph Parker rašo, kad Sovietų karo 
vadovybė nepatenkinta oru, kuris jai 
kenkė ir kenkia. Jis sumini sekamus 
faktus.

Vasarą, kada Hitlerio jėgos grūdosi 
prie Stalingrado, tai ten, kur seniau 
dažnai lydavo, tai 1942 metais, kaip So
vietų nelaimei, stovėjo giedrą ir suteikė 
geriausias Hitlerio mechanizuotoms jė
goms sąlygas veikti. Gi Rževo srityj, 
kur Raudonoji Armija vedė ofensyvą, 
kad palengvinus Stalingrado gynėjams, 
tai, kaip tyčia, lietus lijo ir kenkė Sovie
tų tankams ir ofensyvui.

Ruduo Stalingrado srityj, kaip tyčia, 
vėlai atėjo, suteikė kelias savaites dau
giau gražaus laiko hitlerininkams. Gi ka
da Raudonoji Armija pradėjo ofensyvą 
nuo Voronežo linkui Charkovo ir Rosto
vo, tai dažnai yra pusnys, kas kenkia 
Sovietų lėktuvų veiklai ir abelnai Rau
donajai Armijai, kuri veda ofensyvą, o 
padeda naciams gintis. Vietomis tiek 
daug sniego privertė, kad raudonarmie
čiai turi daryti puolimą iki juostos snie
ge.

Reiškia, bendrai, oras šiemet nepade
da Raudonajai Armijai. Bet jeigu ji vis 
vien gali mušti priešą, tai tik todėl, kad 
Raudonoji Armija yra geriau prisitai
kiusi žiemos kampanijai, negu Hitlerio 
govėdos. Taip rašo amerikinis kores
pondentas, kuris yra SSSR ir dalykus 
žino.

Net Su Kaupu!
Valstybės iždininkas iš Washingtono 

praneša, kad Pergalės Bonų iki naujų 
metų bus išpirkta net už $12,000,000,- 
000 (dvyliką bilijonų dolerių)! Tas vir
šys nuskirtą kvotą net trimis bilijonais 
dol. Kada vyriausybė pradėjo kampa
niją už Pergalės Bonus su gruodžio 1 
diena, tai manė, jog bus gerai, jeigu su
kels devynis bilijonus dolerių.

Mr. Morgenthau yra dėkingas pilie
čiams, kad taip nuoširdžiai atsiliepė į 
vyriausybės prašymą. Kiekvieno piliečio 
yra pareiga pirkti kuo daugiiąusiai ka
ro bonų, nes karo vedimas ir jzo laimėji
mas daug pinigų reikalauja.

Mūsų Sveikinimas su
Prašymu ir Paraginimu

Nuoširdžiausiai sveikiname visus Lietuvių Literatū
ros Draugijos narius. Visiems vėliname laimingų Nau
jų Metų.

Uždarydami paskutinį šių audringų metų puslapį, 
norime su jumis visais pasidalinti svarbiomis mintimis 
apie mūsų garbingos organizacijos reikalus. Praūžusie- 
ji 1942 metai dar sykį turėjo įtikinti mus visus, kaip 
svarbi ir nepavaduojama yra Amerikos lietuvių visuo
meniniam gyvenime Lietuvių Literatūros Draugija. 
Mūsų Draugija per savo kuopas, veikėjus ir narius at
liko didelius darbus. Sunku ir apskaičiuoti, kiek jos 
pastangomis buvo suruošta mitingų, parengimų ir su
rinkta auku svarbiems visuomeniniams tikslams. Var
giai kada pirmiau kuriais nors metais mes turėjom 
prieš save tokias svarbias problemas, pastatytas šio 
žmonių karo prieš fašistinį barbarizmą, kaip praėju-. 
siais 1942 metais. Gal negalime sakyti, kad visa mūsų 
Draugija, kad mes visi iki vienam, atlikome pilnai vi
sas mūsų pareigas, tačiau galima didžiuotis, kad mes 
rimtai pridėjome savo petį prie didžiųjų Amerikos ir 
visų Jungtinių Tautų pastangų amžinai sunaikinti dvi
dešimtojo šimtmečio naciškų barbarų militarinę jėgą, 
atsteigti pasaulyje pastovią taiką ir sukurti žmonijai 
ramesnį ir šviesesnį gyvenimą,

Dabar įžengiame j 1943 metus, kurie taip pat neža
da būti lengvesni. Nors žmonijos mirtinasis priešas 
jau mušamas ir svyruoja, bet toli gražu dar nėra per
blokštas. Prieš mus, prieš visą žmoniją, stovi didžiau
sio pasiaukojimo darbai. Kaip niekados pirmiau mes 
turime būti pasirengę darbuotis karo laimėjimui.

Lai 1943 metai bus metai mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų ir narių smarkiausio veiklumo ir pa
siryžimo metai!

Šia proga mes norime taipgi atkreipti visų kuopų ir 
narių dėmesį į mūsų Draugijos labai svarbią organiza
cinę problemą. Turime pripažinti, kad Draugijos vajus 
už gavimą naujų narių eina labai lėtai. Tik viena kita 
kuopa, tik maža sau jale narių tėra susirūpinę vajum 
ir verbuoja naujus narius. Gi progų yra daug. Su di
desnėmis pastangomis galėtumėme gauti į Draugiją 
šimtus naujų narių.

Centralinis Komitetas dėjo visas pastangas pereitais 
(1942) metais atlikti pilnai visas savo pareigas. Mes 
manome, jog tas pareigas mes atlikome, pilnai praves- 
dami mūsų literatūros leidimo programą ir sistemačiai 
ragindami kuopas ir narius prie geresnio, smarkesnio 
veikimo. Deja, nepaisant visų Centro pastangų, vis dar 
yra likę keletas šimtų narių, nepasimokė jusiu duokles 
už 1943 metus. Tai labai gaila. Tai apsileidimas tų na
rių ir tų kuopų, kurios nepakankamai darbavosi išrin
kimui duoklių iš savo narių.

Įžengdami į naujus metus mes kreipėmės į visus na
rius ir visas kuopas tuojau susirūpinti duoklių mokėji
mo ir rinkimo klausimu. Tiktai dėl to,- kad keli šimtai 
narių neužsimokėjo laiku duoklių, Centras turi susi
durti su labai svarbia finansine problema. Už išleistą 
knygą ir už žurnalą “Šviesą” reikia užmokėti bilas lai
ku. Išeitume ant lygių, jeigu visi nariai užsimokėtų 
duokles Konstitucijoje nustatytu laiku.

Mes esame pasiryžę ir dėsime visas pastangas 1943 
metais vėl pilnai pravesti mūsų literatūros leidimo pro
gramą. Planus jau turime sudarę. Bet tai galėsime pa
siekti tiktai su visos organizacijos pilna kooperacija.

Todėl, draugės ir draugai, mes prašome jūsų nuošir
džios talkos. Pradėkime 1943 metus su pasižadėjimu, 
jog prie pirmos progos kiekvienas ir visi pasimokėsime 
duokles. Nelauksime nei kelių mėnesių, nei pabaigos 
metų! ' '

Kuopos ir jų veikėjai! Pasekite garbingą Oregon Ci
ty, Ore., kuopos pavyzdį. Ji nelaukė nė pradžios metų. 
Jos narių duoklės už 1943 metus jau Centre! Koks pui
kus, koks gražus pavyzdys visoms kuopoms ir visiems 
veikėjams!

Mes karštai tikime, kad šis mūsų atsišaukimas ir 
paraginimas nebus veltui. Mes tikime, kad tuojau po 
Naujų Metų duoklių pasimokė j imas greitai ir laiku 
bus rimtai apsvarstytas visose kuopose ir visų narių. 
• Lauksime, draugai, jūsų talkos ir kooperacijos!

L. L. D. Centro Valdyba:
' Pirm. A. BIMBA,
- Sekr. D. M; ŠOLOMSKAS,

Ižd. EVA MIZARIENĖ.

Roanko, Virginijoj, vaikai, užbaigę mokykloje pamo
kas, renka geležies laužę.

Pasiaukojimas
Šis karo laikotarpis ata- 

nešč į mūsų gyvenimą tam 
tikrus trūkumus. Gyvenimo 
reikmenys jau daugelyje at
vejų parduodami apribotu 
kiekiu. Šalies gynėjams tu
ri būti duota visa pirmeny
bė. Juk jie išėjo į tokį žygį, 
kuriame net gyvybės auko
jimas nėra perbrangus.

Jei civilis pilietis raukosi, 
kad jam sumažėjo porcija 
kavos, cukraus, mėsos ar 
sviesto; Jei jo betiksliam 

pasivažinėjimui trūksta ga
soline arba nebegali gauti 
ratams naujų padangų, — 
reikia jam kiekvienoje pro
goje priminti, kad jis savo 
elgesiu gelbsti penktajai ko
lonai. Kai jis raukosi, tai 
jis pats dažname atvejuje 
nei nesvarsto apie savo el
gesį, — vadinasi, jis gelbsti 
penktajai kolonai nesuži- 
niai.

Jei šalies gynėjai išėjo į 
žygį, kuriame net brangioji 
gyvybė, reikalui esant, gali 
būti paaukota, tai jau civi
lis gyventojas turėtų savo 
jaučiamus trūkumus laikyti 
už mažiausią menkniekį.

Tiesa, labai daug civilių 
gyventojų supranta tikrą 
gyvenamąją padėtį ir skų
stis nemano niekam. Jie ži
no reikalą, jie supranta pa
siaukojimo svarbą, jie ša
lies gynimą stato aukščiau
siu reikalu.

Kad įtikinti besiraukantį 
žmogų, jog jo elgęsis nege
ras, reikia jam rodyti pa
vydžius tų žmonių, kurie 
pasiaukojimą laiko garbe. 
O tų pavyzdžių mes rasime 
gana daug. Pasiaukojimo 
pavyzdžių mes rasime labai 
daug savo šalyje, o dar dau
giau tose šalyse, kur karas 
eina nuo pirmiau.

Štai vienos moters laiš
kas iš Anglijos. Mary Jane 
Scaife rašo savo draugei 
Amerikon:

“Nesiunčia jums gražių 
kortų šventėms, nes jų 
trūksta ir jos yra perbran- 
gios. Bet tai nereiškia, kad 
aš negalėčiau pasiųsti jums 
savo linkėjimų. Tik... atlei

skite už mano popierį, nes 
ir jo trūksta ir sunku gau
ti.

“Tikėjomės, kad karas a- 
pie šį laiką jau bus pasibai
gęs, bet dabar matome, jog 
vėl įeiname į tamsią karo 
žiemą. Mes pripratę nešio
tis kišenines šviesukes.

“Aš gaunu savaitinę por
ciją sviesto — 2 uncijas, 
taukų — 2 unc., margarino
— ketvirtdalį svaro, lašinių
— ketvirtdalį svaro, cuk
raus — pusę svaro, vaisių 
ar uogų košės (jam) —sva
rą mėnesiui, šokolado arba 
kitų saldumynų — 3 unci
jas, — ir viskas gaunama 
tik taškais ir kuponais. O 
jei taškus ir kuponus, duo
tus vienam mėnesiui, išbai
gi peranksti, tai prisieina 
laukti kito mėnesio pra
džios. Kiaušinius ir pieną 
mes gauname tik skardinė
se.

“Kalėdoms skanėsių ne
bus, nes jų trūksta.

“Juokinga, kad mes jau 
įpratome į savitarpinį mai
ną. Pavydžiui, mes vieni su 
kitais išsimainome • cibulį 
ant cukraus, arba sviestą 
ant margarino, nes vieni 
su varto j ame vienų daiktų 
daugiau, o kitų mažiau, ki
ti panašiai pasielgia su ki
tais daiktais, gi pirkti dau
giau negalime gauti, kaip 
nusakyta porcija.

“Jei mes einame pas 
draugus ant pietų, tai valgį 
nuginešąme savo, nes mes 
žinome;' kad pas draugą 
maisto pertekliaus nerasi
me, — visi gauname jo ly
giai.”

Tai šitaip žmonės gyve
na ir gyveninio trūkumais 
nesiskundžia. Vedamas ka
ras prieš barbarišką fašiz
mą ir to karo laimėjimas 
yra daug sykių svarbiau, 
negu asmeninis pasiganėdi- 
nimas gyvenimo reikmeni
mis.

Asmeninis pasiaukojimas 
labai daug gali padėti karo 
laimėjimui.

St Jas—nis.

Šypsenos
Nepamanykit Blogai

— Ha, panašus atsitiki
mas, bet skirtingai sutik
tas, — kalba vienas drau
gas kitam.

— Koks atsitikimas, 
kaip? — įsimaišiau ir aš.

— A, ir tau svarbu? Jei 
taip, tai pakartoju. Važiuo
ju šį rytą autobusu ir ste
biu konduktoriaus elgesį. 
Ant vieno gatvės kampo įli
pa autobusan moteris ir ma
žas vaikutis su ilgomis keli
nėmis. Konduktorius parei
kalavo už vaikutį pilnos 
mokesties, nes jis “jau di
delis, jau nešiojąs ilgas ke
lines.” Moteris užmokėjo.

— Ant kito kampo, — 
tęsia pasakotojas savo kal
bą, — įlipa autobusan di
desnis vaikutis, bet su 
trumpomis kelinėmis.- Už 
šį konduktorius ima tik pu
sę mokesties.

— Ant trečio kampo įli
pa autobusan suaugusi dik- 
ta merga. Nuo jos konduk
torius visai neima mokes
ties, — šypterėdamas bai
gia aiškinimą pasakotojas.>

— Ha, ha, ha, — pratrū-J 
kau aš juokais.

— Jau tu čia ką tai blo
go pamanei, — sako man 
pasakotojas. — O čia juo
ko visai nėra.

— Kaip gi ne, — sakau 
jam. — Jeigu konduktorius 
sprendžia mokesties ėmimą

tik nuo kelinių, tai aišku, 
kad ta suaugusi dikta mer
ga buvo visai be kelinių, 
jei nuo jos mokesties nerei
kalavo.

— Ne, ne, ne! Ji turėjo 
persėdimo bilietą (trans
fer) ...

Tai Nonsensas
Kai Hitlerio leitenantas 

apžiūrinėjo kareivines ir 
pietų laike klausinėjo atski
ro kareivio, kaip patenkin
tas, — jis nuo kiekvieno iš
girdo tą patį atsakymą:

— Negalima skųstis. *
— Žinoma, kad negalima 

skųstis, — patvirtino leite
nantas kiekvienam.

O betgi atsirado vienas 
kareivis, kuris išdrįso lei
tenantui tarti žodį apie ka
vos skonį. Jis sakė, būk ka
va atsiduodanti chlorine 
rūkštimi.

— Tai nonsensas, — pa
uostęs ir truputį sriūbtelė
jęs kavą, pasakė leitenan
tas. — Čia yra karbolinė 
rūkštis.

Sugraibstė Es-Džei.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

^reiias thislapla

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

i

Lietuvos Žymiausios Poetes 
Salomėjos Neries Prakalba
Sunki, geležinė vokiečių i malūno sparnai, pamažu 

kurka trempia mano numy- sukdamiesi aplink, tarsi 
lėtą žemę. Aš galiu įmatyti, skirstydami mažyčius leng- 
svetimus begėdžius min- vus debesėlius, uždengia 
džiojant kelius ir takus ma- veik visą permatomą pa- 
no žemės, peržengiant \ dangę.
slenksčius mūsų namelių. | Pušelės su savo kekine-

SALOMĖJA NĖRIS,

Ši jautri jos prakalba buvo pasakyta 
antroje Lietuvos Liaudies Atstovų 
Konferencijoj, Maskvoj, gruodžio 6- 
tą, 1942 metais.

Takas, kuriuomi jūs pėrė- rios yra mačiusios daug 
jote skersai per ramią, tai-1 žmogaus kančių ir atrodo 
ką mylinčią Lietuvą buvo vargelio paliestomis, kaip 
grobikiškai sunaikintas ug- kad rūpestingoji motina, ir 
nimi ir bombomis. Ramios apleistasis malūnas, skirs-
Palangos baltą smėlį jūs su- 
liejote raudonai krauju mū
sų vaikų, takas jūsų trium
fuojančios procesijos buvo 
numėtytas mažyčiais kūne
liais nekaltu kūdikiu. Net 
ir jūrų bangos traukėsi nuo 
jūsų pasipiktinime, karklai 
nugrįžo savo galvutes jums 
ateinant, kad neduoti pavė
sio kūdikių žudytojams.

Prieš septynis šimtus me
tų jūs taip pat įsibriovėt į 
mūsų žemę su pančiojan
čiais kryžiais ir mirtimi ant 
kiekvieno žingsnio. Tuo pa
čiu keliu jūs atėjote šiandie
ną su išnertu kailiu, po ku
riuomi, kaip kad jūs protė
viai beširdžiai su kaukolė
mis ir kryžkauliais ant jūsų 
šalmų atnešėte neapsako
mas kančias mano žmonėm.

Lietuviai būna išvejami 
iš nuosavų namų ir nuo sa
vo gimtosios žemės, prie 
kurios jie yra prisirišę, 
kaip medis šaknimis į žemę. 
Lietuviai, kurie dabar gy
vena ištrėmime, yra ištik
ti tokio pat likimo, kaip 
ąžuolas išrautas iš žemės. 
Kiekvienas colis Lietuvos 
žemės yra permirkęs pra
kaitu jo tėvų ir protėvių. 
Didelės viltys buvo ton že
mėn įsėtos, milžiniškas dar
bas, su kuriuomi ji buvo į- 
dirbta, kad ateities gentkar- 
tės galėtų rinkti jos vaisius. 
Ir dabar ateina tas nelauk
tas, nekenčiamas svetimasis 
ir sako: “Ta žemė yra ma
no ir jūs esate mano ver
gais. Ar jūs drįstate galvo
ti kitaip? Tuomet pelenai 
jūsų namų bus išnešioti su 
Lietuvos vėjais ir jūs patys 
niekad daugiau nematysite 
saulės.”

Ežerai n kalneliai, apau- Valgantiem restauranuose ir- 
gę linguojančiomis pušimis, gį reikia kai kas žinoti apie 
skaidrina vasarą padangę, valgį, kad gauti visko, kas rei- 
0 ant kalnelio mažo vėjinio kalinga sveikatai. J. V. Svei- 
mis šakelėmis savo šešėliu katos Apsaugai Mitybos Divizi- 
dengia rugių laukus ir pil- ja net specialę brošiūrą tuo 
kas kaimiečių bakūžes, ku-‘ klausimu išleido.

tas mažus, baltus debesė
lius, visa tai yra dalimi 
peizažo to mielo Lietuvos 
kampelio, vadinamo Duse- 
tais. Darbštūs ir džiaugs
mingi gyventojai tos ma
žos vietovės pasėjo daug 
žadančių vilčių į kukurūzų 
laukus dienomis trumpo Ta
rybų Lietuvos gyvenimo.

Ne skaisti saulė užtekėjo 
ant tų laukų, bet sloginan
čios liepsnos baisių gaisrų 
pasiutimu siautė ant puše
lių šakų ir nudegino malū
no sparnus. Miestelio bakū
žės liepsnojo ir Dusetų 
smėlinė žemė godžiai sugė
rė ištisas šeimynas užmuš
tų žmonių.

Apylinkės netoli Panevė
žio, netoli Kauno buvo iš
statytos panašiam sunaiki
nimui. Neliko nei vieno už
kampio ar kertelės, kuri ne
būtų permirkus ašaromis, 
nevarvėtu krauju, pralietu 
per fašistinius žmogžu
džius.

Lai visas pasaulis pažįsta 
jus iš jūsų darbų! Jūs korė
to jaunus berniukus ir mer
gaites, manydami tuo būdu 
apsisaugosią nuo partizanų. 
Jūs klystate! Jų skaičius 
daugėja kiekvieną dieną ir 
kožną valandą.

Geras vardas mano tėvų 
krašto, sutremptas vokiečių 
fašistų, bus sugrąžintas sa
vo gimtajai žemei ir su juo 
ateis laisvė ir pavasaris.

Tiktai jūs, niekingi už
puolikai, būsite sugrąžinti 
jūsų tėvų žemėū. Po Stali
no vėliava mes žygiuosime 
pirmyn į pergalę.

Salomėja Nėris.

San Francisco-Oakhnd, 
Calif.

Aukos Mezgėjų Susirinkime
Gruodžio 5 d. mezgėjos su

sirinko pas drg. Burdienę lai
kyti susirinkimą. Komitetas 
išdavė raportą finansinio sto
vio, ir kiek mezginiu per mo
tus buvo priimta.

Valdyba, kuri atstovaus 
mezgėjų grupę ateinančiais 
metais, užgirta ta pati: pirm. 
M. Padienė, finansų rast, ir 
iždininke’ V. Sutkienė, proto
kolo rast, ir korespondente* K. 
M ugianienė.

Drg. V. Sutkienė rūpinas, 
kad' negales tiek daug nu- 
megsti, kaip ji norėtų, nes .ji
nai jau dirba “defense” dar
be prie mašinos, bet mezga 
kiek .ji išgali važiuojant i dar
bą ir grįžtant nuo darbo.

Po susirinkimo drg. Ibirdjo
ne pakvietė visus prie skaniai 
pagamintu pietą. Jau kelintu 
syk drg. Burdienę surengė 
mezgėjoms pietus, tai puiki 
moteris. Po $1 aukavo vilną 
pirkimui: U. Burdienė, M. Pa
dienė, M. Prokšaitienė, D. 
Ečienė, V. Sutkienė, B. Sut
kus, M. Paukštiene, Burdus, 
K. šlegerienė, K. Mugianienė, 
K. Karosicnė; po 50c: K. Bal
sienė, J. Jankauskas. Viso 
$12.

V. Sutkienė aukavo $5 pa
sveikinimą Sovietą Sąjungos 
25 metą sukaktuvėse.

Per K. Jankauskienę surink
ta ant blanku pasveikinimui 
Sovietu Sąjungos žmonių nuo 
Amerikos žmonių : $5 J. K. 

. Chaplikas, po $2: M. Padie
nė, D. P. Ečius, Am. Robin
son; po $1.50: A. Senuty, W. 
Senuty; po $1: A. Radis, V. 
Jacobs, 11. Jacobs, 'Aug. Jan
kauskas, J. Jankus,Į J. Karo
sas; ALDLD 198 k p. $10.

Per V. Sutkienę i surinkta: 
B-. J. Sutkus $5, J.) Kazlaus
kas $3, F. V. Knox $1.50; po 
$1 : E. šlegerienė, A. Mugia- 
nis, ALDLD 153 kp.|$10. Visoj 
ant blankų per tas labi mūsą j 
čempiones surinkta $51.50.

Sausio 10 d., 19R3 metais 
susirinkimas įvyks pas drg. 
Karosienę, 2380 — 1031x1
Ave., Oakland, Calif. Visos 
mezgėjos dalyvaukite.

Kp. Koresipondentė, 
K. M.

Skaičius moterų darbininkių 
fabrikuose padaugėjo virš pu
se miliono bėgiu pirmųjų karo 
metų, kaip praneša darbo se
kretorė Frances Perkins savo 
raporte. Ton skaitlihėn neįei
na naujai išėjusios į darbus 
ofisuose ir kituose su raštine 
surištuose darbuose, taipgi par
davinėtojos, viršininkės ir ki
tos darbo vedėjos.

Betty Domico, kurčia ir nebyle, bet mokinasi darbo 
North American Aviation kompanijos fabrikuos Ingle
wood, Cal. Ji vadinasi, dirbs karo pramonėje, kairėje, 

dirbtuvės formanas C. E. Gann,—duodąs jai patarimus.

Ašaros Negelbės Nieko
Jau žuvusių neliūdėkim, 
Bet tik darbus jų minėkim, 
Nes nėr nieko jiems geresnio, 
Už jų darbus naudingesnio.

Nepabaigti jie atliko, 
Bet mes turim jiems sutikti 
Visi veikti, priešą vyti, 
Tuos jų darbus įvykdyti.

Nes jie dirbo, kol galėjo.
Ir gyvastį jie padėjo, ’ 
Katrie mirė—negailėkim, 
Tiktai darbus jų minėkim.

Ašaros -negelbės nieko, 
Tiktai trumpin’ mūsų vieką, 
Tad mes tik tvirtai stovėkim, 
Savo priešus nugalėkim.

Hitlerizmą sunaikinsim
Ir liuosybę išlaimėsim 
Ne ašarom ir liūdnybe,—

. Pasiryžusią tvirtybe.
Neliūdinti Motina.

Baigiant Senus ir Pradedant o
Naujus Metus

Bendram pasveikinimui 
šio skyriaus bendradarbių, 
rėmėjų ir tūkstančių skai
tytojų, palinkėjimui sėk
mingos darbuotės ateinan
čiais metais, leisite man pa
sinaudoti svarbios ameriki
nės įstaigos — CIO unijoms 
Moterų Pagalbinių Kon
greso kalėdinio pasveikini
mo sekamu gražiu pareiški
mu :

“Bendras ryšys jungia 
Amerikos moteris su mote
rimis visų Jungtinių Tautų 
šiomis Kalėdomis, tai pasi
ryžimas daryti viską mūsų 
galioje laimėti ankstybą 
pergalę ant Ašies ir taiką 
ir laisvę visiems žmonėms.

“Tūkstančiai mūsų CIO 
pagalbinių narių, kaip kad 
moterys kitose pasaulio da
lyse, šiomis Kalėdomis turi 
rūpestingas širdis, dūmoja 
ar jų vyrai, sūnūs ir bro
liai karinėse jėgose ir pre
kiniame laivyne yra saugūs 
ir sveiki. Joms mes sakome, 
sesės, mes didžiuojamės jū
sų vyrais ir mes didžiuoja
mės jumis. Jūsų darbas na
mų fronte yra būtinas pa
sisekimui jų darbo karo 
fronte. Mes pasižadame 
dirbti su jumis nenuilsta
mai, kad priskubinti dieną 
pergalės.

“Mes CIO Moterų Pagal
binių Kongrese duodame tą 
patį pasižadėjimą CIO uni
joms. Mes pasižadame tar
nauti savo susiedijose kai

po pergalei padėjėjos, kai
po kainų sargai, kūdikių 
priežiūros liuosnorės, ir bi
le kuriose kitose reikalingo
se pareigose; užimti savo 
vietas šapose, kaip mus 
prie to šaukia; ir virš vis
ko būdavoti ir stiprinti sa
vo unijas ir joms pagalbi
nes, kas garantuoja žmonių 
pergalę ir žmonių taiką. 
Mes raginame visas mote
ris CIO namuose stoti su 
mumis įvykdymui šio pasi
žadėjimo.”

Šimtai, gal tūkstančiai šio 
skyriaus skaitytojų, unijis- 
čių ir ne unijisčių, darbi
ninkų ir biznierių šeiminin
kių, jau yra stojusios įvai- 
riosna pareigosna už perga
lę. Mes, sveikinant su Nau
jais Metais, linkime, kad 
kiekviena ateinančiais me
tais veikliau darbuotųsi rė
mime karo ir už pergalę 
1943 m.

Specialė Padėka
Mūsų specialė padėka 

mezgėjoms, taipgi aukoto
joms ir rinkėjoms aukų pi
niginių ir kitokių ir dirbė
joms visų darbų mūsų ša
lies ir jos talkininkių šalių 
karo paramai. Tai dėka 
tiems jūsų kilniems dar
bams ir jų atžymėjimui 
mūsų skyriuje, “Laisvės” 
Moterų Skyrius turėjo gar
bės ir laimės būti vienu iš 
svarbiausių karo laimėjimo 
skyrių visoje Amerikos lie-
tuviu spaudoje, tikru veid
rodžiu namų fronto pastan
gų už pergalę.

Belieka palinkėti, kad tie 
gražūs darbai daugėtų ten, 
kur jau dirbami, ir plistų i 
vis naujas sritis, taipgi, kad 
jie būtų dažniau ir iš dau
giau vietų atžymėti šiame 
skyriuje.

Mūsų specialė padėka ir 
pagarba taipgi toms mūsų 
didžiadarbėms spaudos pla- 
tintoioms-vajininkėms, ku
rių didelio pasišventimo dė
ka mūsų darbai ir mūsų 

I raštai už pergalę pasiekia 
s vis didesnius skaičius lietu
viu ir žadina juos prisidėti 
prie bendro darbo, gauna 
mums vis daugiau talkos.

Taipgi mūsų sveikinimai 
ir linkėjimai geriausios klo
ties gavėjoms narių pažan
gioms organizacijoms, jose 
darbuotojoms, b u d a v oto- 
joms tų garbingų įrankių

Šeimininkė Nori Visuotino 
Padalinimo Produktų

Darbininkes Laiškas Mais
to Viršininkui Wickard 

Mr. Claude R. Wickard 
žemdirbystės Sekretoriui 
Washington, D. C.
Brangus Mr. Wickard:

Aš esu amerikietė šeimi
ninkė, dirbanti dienomis ir 
vienintelis laikas, kurį aš 
turiu supirkimui savo šei
mai reikmenų yra vakare 
po dienos darbo, arba nedir
bama diena.

Manau, jog aš kalbu už 
milionus moterų panašiose 
sąlygose, kuomet aš sakau, 
kad seniai atėjo laikas, ka
da mes privalėjome turėti 
padalintu visą maistą, koks 
yra gaunamas civiliniams 
po aprūpinimo mūsų ka
riuomenės ir mūsų talkinin
ku.

Mes moterys norime lai
mėti šį karą, Mr. Wickard, 
ir mes esame pasiryžusios 
daryti viską, kas tik reika
linga pergalei. Bet mūs pa
čių darbas už pergalę ir 
darbas mūsų vyrų karui ša- 
pose bus pavojingai susilp
nintu, jeigu mes negalėsime 
nusipirkti maisto, reikalin
go išlaikyti mus stipriais ir 
galinčiais dirbti.

Ištikrųjų yra aiškiai ma
toma kiekvienai moteriai, 
kuri užlaiko namus, kad at
skirų valgiu padalinimo, ir 
liuosnorio dalinimosi nepa
kanka. Sulyg esamusandė- 
lių krautuvėse nesvmku su
prasti, kurie produktai ma
žėja. Ir, ar tam-yra ar nė
ra pateisinimo, tūli dalykai 
visai dingsta nuo krautuvių 
lentynų.

Aš nesu grobikė-gobšė, ir 
nemanau, kad didžiuma ki
tų žmonių būtų. Bet sami- 
ši-s ir rūpestis dėl nežino
jimo, ar galėsi pirkti to, ko 
tau reiks rytoj, daugelį 
žmonių paakstina pirktis 
daugiau,, negu jiems reikia 
šiandieną.

Kai kurie viršininkai Wa
shingtone atrodo galvoją, 
būk Amerikos žmonės esą 
priešingi padalinimui. Gali 
būti, kad keli saumyliai 
žmonės priešinasi padalini
mui dėlto, kad jie turi lai
ko ir pinigų, kuriuos jie su
tinka panaudoti sistematiš- 
kam sugrobikavimui ir atė
mimui iš kitų žmonių mais
to, kuriems jis reikalingas.

Bet taipgi yra žmoriių šio
je šalyje, kurie nenori ko
voti ar laimėti šį karą, Mr. 
Wickard, o tai nereiškia, 
kad mūsų vyriausis koman- 
dierius ir didžiuma piliečiu 
nedarytu visko, ką jie gali 
atlikti už pergalę.

Kavos, cukraus ir gazoli- 
nos padalinimas padarė ga
limu kiekvienam gauti sa
vo dalį tų reikmenų. Pakol 
kiti dalykai, kurių dabar 
trūksta ar ne, bus padalin
ti, daug nereikalingų sugro- 
bimų, trūkumų ir to pasek
mėj- piktumo ir rūgojimo 
pasilaikys.

Dideliame kompaniškame 

darbui uz pergalę ir visuo
menės gerovę.

Su padėka jums visoms- 
visiems už kooperaciją šiais 
metais ir linkėjimais vi
siems laimingų-pergalingų 
Naujų 1943 Metų,

S. SASNA,
Jūsų Skyriaus Vedėja.

markete, kur aš perkuosi, 
bandyta buvo sugrobimui 
pastoti kelią pardavimu tik 
vieno, o kitais atvejais dvie
jų ar trijų daiktų vienam 
kostumeriui. Bet tas vis 
dar duoda progą žmonėms, 
kurie gali kasdien pirktis, 
prisipirkti kiekvienu sykiu, 
kada jie eina pirktis.

Mano atsitikime, taipgi 
atsitikime milionų dirban
čių moterų, kuries taip pat 
turi užlaikyti ir namus, aš 
negaliu bėgioti turgavietėn 
kas dieną. Tą vieną dieną 
savaitėj, kada aš galiu nu
eiti, mane pasitinka tuščios 
lentynos ar iškabos “tik po 
vieną kostumeriui.” Jeigu 
man prisieina pirktis vaka
re, retai gali gauti tokių da
lykų, kai mėsa ar sviestas.

Aš nemanau, kaa pirki- 
masis viena diena savaitės 
reikalavimam yra grobimu. 
Vienok kuomet aš bandau 
nusipirkti septynis kenukus 
kondensuoto pieno, kuriuos 
mano kūdikis suvartoja kas 
savaitę, aš negaliu pirkti ir 
turiu surasti laiko sugrįžti 
kitomis dviem dienomis, 
kad gauti tiek, kiek man 
reikia.

Kada aš nueinu pirktis 
sviesto, nėra sviesto. Mums • 
sakė, kad pagerintas mar
garinas yra sveiku pava
duotoju sviesto. Bet krau
tuvės jo neparduoda, dau
giausia dėlto, kad žmonės, 
kurie daro ir parduoda 
sviestą sėkmingai kovojo 
nedaleisti pavaduojančiam 
pigesniam produktui lenk
tyniuoti prieš aukštomis 
kainomis sviestą.

Prie visuotino padalinimo 
maisto mes, šeimininkės, 
žinotume, kur stovime. Mes 
galėtume išrokuoti, kiek 

ikožno produkto mes galime 
gauti ir planuotume savo 
valgius pagal davinį. Mes 
galėtume atlikti susipirki- 
mą be eikvojimo bereikalin
gai laiko rūpestyje apie tai, 
ar mes galėsime gauti ko 
reikalinga po to, kai kiti 
žmonės turėjo visą dieną 
lentynų nuvalymui.

Man atrodo, kad jau la
bai pribrendęs laikas daryti 
ką nors užtikrinimui kiek
vienam dalies turimų reik
menų. Tai reikštų visuoti
ną padalinimą ir aš žinau, 
kad Amerikos šeimininkės 
tai sutiktų su džiaugsmu. 
Taip pat jį sutiktų ir krau
tuvininkai.

Dabar, kada jūs esate 
pastatytas atsakomingu pri
žiūrėti, kad Amerikos pa
gamintas maistas būtų ata
tinkamai padalintu, aš ti
kiuosi, jog jūs panaudosite 
savo gerą įstaigą priežiū
rai, kad amerikiečiai kariai 
namų fronte gautų reika
lingo maisto buvimui svei
kais darbininkais, galinčiais^ 
pagaminti įrankius greitai’ 
pergalei ant Ašies.

Norėčiau greitu . laiku 
gauti atsakymą.

Su pagarba jūsų, •'
KATHERINE BEECHER " ' 

Moterų Puslapio Redaktore
(Šis Katrinos Beecher

laiškas buvo išspausdintas 
AFL Trade Union Rekorde, 
unijos leidinyje, ir po to 
pakartotas kitoje spaudoje.
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Laisvoji Sakykla Bostono ir Apylinkes Žinios
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tai tik jau nebaustumei,

UŽ ŠALIAI NAUDINGĄ VA
GYSTĘ — KALĖJIMAS

Karo metu, nežiūrint, kaip 
ir kas tavo priešui kiek, nors 
pakenkia, yra tau naudingas 
dalykas, nes tavo priešas tam
pa tiek silpnesnis prieš tave. 
Jeigu pasitaiko pašalietis, ku
ris tiek nusilpnina tavo priešą, 
tai jau, jeigu
tai atlyginti kuo geru, bet jo 
už 
kaip atrodo pagal logikos iš
vadą. Bet, va, vyras, už mė
ginimą padaryti savo šaliai to
kį gerą, pateko kalėjiman per 
tos pačios šalies pastangas ...

Jaunas Emil Jacoby, užside
gęs savo šalies patriotizmu ir 
norėdamas pagelbėti savo ša
liai, kaip geriausiai jis išmanė, 
vogė iš miesto knygyno prieš- 
sovietines knygas ir jas naiki
no; net apie 50 jis tokių kny
gų sunaikiifęs. Už tai jam teis
mas davė tris mėnesius kalėji
mo.

Tiesa, vagystė, tai vagystė 
— įstatymų akyse visos vagys
tės vienokios, todėl už visas 
vagystes prasikaltėliai bau
džiami kalėjimu. Tačiau, jei
gu ir nepritariame vagystėms 
nors ir bile kokioms, visgi šia
me atsitikime, logika vaduo
jantis, atrodo, kad tokis “va
gis”.ne tik neturėjo būt bau
džiamas, ale dar pagiriamas...

Juk, kiek svietui yra žino
ma, tai tų prieš-sovietinių kny
gų randasi visokių, net ir to
kio valdininko parašytų, kaip 
kongresmanas Dies, o ką jau 
kalbėti apie Hearsto “didvyrį” 
Jan Valtin, kuris taipgi para
šė tokią knygą ir kuris dabar 
tupi už spygliuotos tvoros, 
kaipo mūs šalies priešas. Lai 
tos knygos ir yra tik prieš So
vietų Sąjungą parašytos, ta- 
čiai>, aiškių aiškiausia, taipgi 
jos yra Hitlerio įrankis žudyti 
mūsų piliečius. Nes kiek tomis 
knygomis pakenkiama Sovie
tams, tiek daugiau mūs jauni 
vyrai turi prieš hitlerininkus 
kariauti ir žūti.

Ypatingai dabar, karo lai
ku, tokios priešsovietinės kny
gos mūsų šalyj daugiau ken
kia mūs pačių šaliai, negu So
vietų Sąjungai. Mūs valdžia 
pilnai visukuomi susidėjus ly
giai su Sovietais gintis ir muš
ti priešą, hitlerinę Ašį. Bile 
niekinimas ir propaganda 
prieš Sovietus yra sykiu sklei
dimas ir nepasitikėjimo tarp 
piliečių mūsų valdžia, nes 
tiems piliečiams gali atrodyti, 
būk mūsų valdžia susidedą^u 
mūsų šalies priešu, kaip Mar
tin Dies’as nori išaiškinti daly
kus savo prieš-sovietinėj kny
goj.

Piliečiai, prisiskaitę tokios 
hitlerinės propagandos, gali 
ne tik neremti iš visos širdies 
savo valdžios prie privedimo 
karo prie pasekmingos užbai
gos, ale dar jie gali kenkti to
kių pastangų pravedimui, ir 
tiesioginiai gelbėti mūsų šalies 
priešams hitlerininkams. Tai 
jau aišku, kad tokių prieš-so
vietinių knygų laikymas kny
gynuose yra labai tiesioginė 
pagelba hitlerininkams prieš 
mūs šalį, nors to nemato kny
gynų administratoriai per hit
lerinės Ašies paskleistus 
mus prieš Sovietus.

Nei vienas sąžiningas ir 
vo šaliai ištikimas pilietis 
manyti nemanytų laikyti kny
gas prieš mūs talkininkę Ang- 
liją viešuose knygynuose, net 
ir pardavinėti jų nesutiktų; 
taipgi jis nesutiktų tokių kny
gų laikyti viešuose knygynuo
se prieš bile kitą mūsų šalies 
talkininkę. Tai kaip dabar ga
lima prieš mūs šalies tai kinin-

Sąjungą tas clary-

Ęąs pirm šio karo buvo, tai

r<

dū-

sa- 
nei

sįfltkę savotišką propagandą 
mte Šalies nusilpnini- 

hOk mfls šalis, jeigu ka- 
rifc&airti, tąi kariausianti dėl 
AatfUot, arba dčl žydų. O ka

administracijų. Tai 
daryti pavieniai pi- 
organizacijos.

tai visi kampiniai siaurapro
čiai btivo pradėję šūkauti iš 
tikrųjų, būk mes kariausime 
dėl žydų.

Bet tokia hitlerinės Ašies 
propaganda labai greitai galą 
gavo, nes net ir tie siaurapro
čiai pradėjo pamatyti, jog tai 
karas ne už žydus, Angliją ar 
kitus, ale stačiai už savo šalį, 
laisvę ir net gyvastį, ką hitle
rinė Ašis nori sunaikinti, ir 
įsteigti fašistinę vergiją visa
me pasaulyj. Jau jie pamatė, 
jog kenkimas mūsų talkininkei 
Anglijai ar kitai šaliai, ar mė
ginimas pulti žydus ir kelti bi
le suirutę savo šalyj yra ne
leistinas ir pragaištingas šaliai 
dalykas, gelbėjimas hitlerinei 
Ašiai, ardymas savo šalyj vie
nybės, ko hitlerininkai ir nori.

Jeigu prieš mūsų talkinin
kę Angliją ir* žydus pragaiš
tinga hitlerinės Ašies propa
ganda buvo sunaikinta pirm 
pilno pražydėjimo, tai kaip 
dabar čia galėtų būti, kad to
kia pat pragaištinga propa
ganda gali tebežydėti mūsų 
viešuose knygynuose prieš So
vietus, kurių sūnūs taipgi 
kraują lieja už mūs šalį, kaip 
ir už save? Juk kiek rusai iš
muša hitlerininkų, tiek jų bus 
mažiau pulti mūsų žmones ir 
mus žudyti.

Niekas ant svieto neprašo, 
kad kas mylėtų Sovietus ar jų 
ekonominę tvarką. Tas visai 
kitas dalykas. Jeigu kam jų 
tvarka nepatinka, jis pilną tei
sę turi jos nemylėti ir jos sa
vo šalyj nepriimti. Ir, tikrų 
tikriausiai, niekas neverčia 
mus čia turėti jiems panašią 
tvarką, čia tai jau pilna mūsų 
šalies piliečių valia. Kokia 
jiems tvarka patinka, tokią jie 
gali ir turėti, nes turime demo
kratinę tvarką, kur niekas 
svetimas mums nieko negali 
uždėti, jeigu rn.es nenorėsime.

šiandien klausimas mūsų, ša
lyj yra ne patikimas ar nepa
tikimas kokios tvarkos,'ale gy
nimasis ir mušimas mūsų ša
lies neprietelio ir naikintojo— 
hitlerinės Ašies. Taigi, ir 
bile niekinimas mūsų šalies 
talkininkės yra kenkimas sau 
ir savo šaliai ir gelbėjimas 
priešo prieš save.

Kuris mūs šalies valdiniu-
I

kas ar kitas atsakomingas as
muo to nesupranta, tas yra po
litinis vienkaulis, 
tantis demokratinės 
gerovės. Tokiems
net ir šiandien viskas eina feo- 
dališkai: jeigu kokis patvar
kymas padarytas, tai nors ir 
žemė griūtų, vistiek jo nega
lima pakeisti dėl šalies ir žmo
nijos gerovės.

Knygynuose patvarky mus 
padaro ’knygynų administraci
ja, o ne legislatūra, tai jokių 
atidėliojimų nereikia juos 
pertvarkyti pagal reikalą. Jei
gu tokių svarbių įstaigų atsa- 
komingi žmonės būt užtekti
nai politiniai ir demokratiniai 
lankstūs, tai jiems nereikėtų 
susidurti su tokiais nemalonu
mais, ir nelaikytų tokios tvar
kos, kuri piliečius erzina ir ša
liai kenkia.

Už tokią “vagystę” piliečio 
net negalima logiškai ir kal
tinti, o dar mažiau jį bausti, 
jeigu jau jo nepagirti. Juk 
yra vagystė ir “vagystė.” Dar 
daugelis atmename ir tą krikš
čionišką pasaką, kur būk tū
las vagis pavogė ketvirtąją vi
nį, kuria Kristus turėjo būt 
prikaltas, ir tuomi sumažinęs 
Kristaus kančias. Už tai tas 
vagis gavęs net dangaus kara
lystę, kaip pasakojama. Už 
naikinimą hitlerinės propagan
dos ir gelbėjimą savo šalies, 
nežinau, kaip galėtume bausti 
bile ką.

Dėl šalies gerovės, dėl išlai
kymo demokratijos ir jos lais
vių, knygynų valdininkai tu
rėtų būti tiek lankstūs ir su- 
pratlyvi, kad šaliai kenkian
čias knygas tuojaus nušluotų 
nuo lentynų, ką jie turėjo pa
daryti ir nepadarė nuo pat 
karo pradžios. Tie hitleriniai 
nuodai juk negali ardyti mūsų

nesupran- 
žmonijos 
žmonėms
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Stalingrade, atsirėmė 
Volgos upės ir ištarė

ti žgesti, ji la- 
liepsnoti, kad 

generolų akys 
Dabar nėra nei

links- 
ir rūs- 

saulė

Kiekvienas Privalo Dalyvauti!

Po pusantrų metų ' laiko, 
diena iš dienos, vis linksmes
nės žinios ateina iš Sovietų ka
ro lauko. Sovietų kovotojai, 
pastaruoju laiku, pradėjo ma
siniai grūst laukan iš savo 
laisvos žemės barbarus fašis
tus. Su virš trys mėnesiai tam 
atgal, Sovietų kovotojai atsi
stojo 
prie
šiuos žodžius: “Nėra kur to
linus trauktis, už Volgos nė
ra kito pasaulio, čia turi būti 
paskutinė stotis barbarams.” 
šie kovotojų žodžiai pavirto į 
tokią kaitrią ugnį, jog barba
rai masiniai į ją vertė savo gy
vą kurą, norėdami ją užgesin
ti, bet vietoj 
biau pradėjo 
net barbarų 
pradėjo svilti.
mažiausios abejonės, jog Rau
donosios Armijos liepsna išde
gins visokius nevidonus iš sa
vo laisvos žemės!

Su džiuginančiomis 
momis žiniomis ateina 
čių-liūdnų. Skaisčioji 
nuo Sovietų žemės pasitraukė 
į Afrikos tyrlaukius. Padangė 
apsiniaukė, šiaurus vėjas visu 
smarkumu pradėjo kaukti, 
sniego-ledų pūgos, viena po 
kitai, siaučia dieną ir naktį. 
Visokios užvėjos ir civilizuoto 
žmogaus pastatai, supleškėjo 
karo liepsnoje. Maistas ir me- 
dikale pagalba likos išteriota. 
Milijonai Europos žmonių vai
toja žaizdose, be maisto, dra
bužių ir pastogės. Diena iš 
dienos jie šaukiasi pagalbos ir 
nors dalinai, kad kas padėtų 
jiems apsiginti nuo žiaurios 
mirties. Iš visų Europos kam- 

, pų tie balsai susiliejo į vieną 
galingą balsą ir pasiekė jau 
mumis amerikiečius. Dabar 
prieš mumis stovi vienas klau
simas, ar leisime mes tiems 
milijonams Europos žmonių 
mirti žiauria mirčia, ar paau
kosime savo likučius ir išgel- 
bėsime jų gyvybes? Abejo- 
jam, jog atsiras daug tokių, 
kurie užsimerks ir numos su 
ranka ant tu šaukiančiu balso.V 4-

Mes galime daug kuo padė
ti jiems, jeigu tik norėsime. 
Vieni aukodami centą kitą, ki
ti paaukokime atliekamus 
drabužius, treti, negalėdami 
prisidėti sū auka, prisidėkime 
su savo darbu, o tuomet at
liksime visi savo pareigą ir 
jausimės, jog esame gelbėtojų 
armijoj. Nelaukime, kad kas 
mus ragintų, o stokime patys 
pirmutiniai ir raginkime kitus 
tai padaryti.

So. Bostono komitetas nu
samdė ant Broadway krautu
vę. šioje krautuvėj bus įsteig
tas Russian War Relief Sky
rius, kuriame bus galima at
nešti atliekamus drabužius ir 
perduoti kitokias 
skyrius įsteigtas 
Bostono apylinkės 
būtų patogiau perduoti savo 

aukas, šis 
tam, kad 
lietuviam

šalies vienybę amžinai, kuri 
dabar taip reikalinga...

A. Gilmanas.
Nuo Redakcijos: Pilnai su

tinkame, kad iš mūsų viešųjų 
knygynų turėtų būti prašalin
ta visokia hitlerinė propagan
da. Betgi jokiu būdu negalima 
sutikti su tuo būdu, kurį pasi
rinko minėtas jaunuolis ii* ku
riam netiesioginiai lyg ir pri
taria, arba bent jau bando jį 
pateisinti, drg. A. Gilmanas. 
Vogimas knygų iš viešųjų kny
gynų ir jų naikinimas, nepai
sant motyvų, yra neleistinas 
vandalizmas, šiandien šis jau
nuolis vogė ir naikino prieš- 
sovietines knygas, rytoj kitas, 
koks reakcijonierius, vogs ir 
naikins pažangiąsias knygas. 
Prie ko tas privestų? Nereikia 
nei aiškinti.

Už prašalinimą hitlerinės 
propagandos iš viešųjų knygy
nų reikia veikti organizuotai. 
Reikia padaryti spaudimas ant 
knygynų 
turi teisę 
liečiai ir

auką-nuo- karo nukentėju- 
siems.

Nusamdžius krautuvę ir 
pradėjus tokį platų darbą, ko
mitetas susidūrė su keliom 
problemom, kurių be platesnės 
visuomenės paramos neįmano
ma įvykdyti. Reikalinga finan
sinė parama, o labiausia, tai 
suorganizuoti darbuotojų ar
miją, kurie pakaitomis galėtų 
laikyti krautuvę kuo ilgiausia 
atdarą; kiti eis per organiza
cijų susirinkimus ir namus, 
kviesdami visuomenę prisidėti 
prie šio kilnaus darbo.

Komitetas šaukia platų apy
linkės pasikalbėjimą su už
kandžiais. P a s i k a Ibėjimas 
įvyks sausio 3 d., 6 vai. vak., 
376 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass., šiame pasikalbėji
me bus pateiktas pagrindinis 
pamatas šiai darbuotei ir nuo 
šios dienos bus atidaryta 
krautuvė-skyrius. Todėl yra 
labai svarbu, kad visi jame 
dalyvautų ir prisidėtų su savo 
patarimais, bei įstodami į dar
buotojų armiją.

Širdingai kviečia Komitetas:
Prof. B. J. Kubilius, Dr. J.

B. Boris A. J. Kupstys, J. 
Musteikis, M. Kaslauskas, A. 
Barčius, G. Likas ir J. Petrus.

Lowell, Mass
Senų Metų Pabaigą Sunaudo

kime Geriausiam Tikslui

Mes visi pažangieji - demo
kratiniai nusiteikę žmonės, 
kasdien sekdami pasaulines 
žinias per spaudą ir oro ban
gomis, girdime, kad apsijun
gusios demokratinės tautos 
jau pradėjo visur triuškinti 
juodosios Ašies galybę ir 
Ašies tvirtumai jau visur braš
ka.

Iš rytų fronto žinios labai 
džiuginančios, kur Raudonoji 
Armija veda puikiausius ofen- 
syvus, didvyriškai naikinda
ma šimtus tūkstančių kruvino
jo hitlerizmo patrakusių gau- 
JU-

Tačiau vien tik džiaugsmo 
nepakanka. Džiaugsmu ir 
sveikinimu tik moraliai kovo
tojus tegalima kiek sutiprin- 
ti, gi priešo tuomi nei vieno 
neparblokši. O toje žmonijai 
dar negirdėtoje kovoje reikia 
begaliniai daug ir gerų gink
lų. Mūsų karžygiškų kovotojų 
irgi daug krinta. Tūkstančiai 
sužeistų, kuriuos, turint pa
kankamai medikamentų, gali
ma išvaduoti nuo mirties.

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
kaip ir kitos tautos daro, savo 
gausia finansine parama esa
me jau daug kovotojų išgel
bėję nuo mirties. Jų tarpe ne
mažai ir mūsų brangių bro
lių' lietuvių.

Mes tuomi galime pasidi
džiuoti, bet neperdaug . . .

Tuomet pasididžiuosime ir 
pasidžiaugsime, kuomet bar
bariškas priešas bus galutinai 
sunaikintas ir demokratija — 
tikroji demokratija pasauliui 
išvaduota. Tuomet vieningo 
darbo pasekmėmis džiaugsi
mės.

Dabar, brangūs draugai ir 
draugės, liuosybės prieteliai, 
visi apsijungkime ir dar kar
tą ir be paliovos remkime tų 
pasaulio vaduotojų sunkiausią 
kovą parengimais, aukomis 1 ir 
kuomi kas galime paremti. 
Tai bus mūsų šventas darbas.

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 da
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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Apart to, ką jau pirmiau rė- 
mėme, dabar vėl mūsų Liet. 
Pil. Kliubas, kartu su IWO 
vietine rusų kuopa, rengiame 
labai šaunų bankietą gruodžio 
31 d., 8 vai. vakare, kliubo 
svetainėj, 338 Central St., 
Lowell, Mass. Tai bus užbai
gimas senų ir pasitikimas Nau
jų Metų. O rezultate to viso, 
—visas padarytas zir sukeltas 
pelnas bus atiduotas Russian 
War Relief, Inc. supirkimui 
medikamentų Raudonajai Ar
mijai. Bilieto kaina $1.50. Bet 
palaukite, nenusigąskite. At
silankę patys sakysite, jog tai 
labai verta.

Draugai lawrencieciai jau 
gražiai susiorganizavę daly
vauti. Yra ir daugiau kolonijų 
ir gana tolimų, kurių draugai 
rengiasi būt pas mus brangiais 
svečiais ir viešniomis.

Sveikinu 
draugės, iš 
Metais. Iki 
mo.

jus, draugai ii* 
kalno su Naujais 
malonaus susitiki-

J. M. Karsonas.

Hartford. Conn
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos

Gruodžio 21 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas sa
vo svetainėje turėjo priešmeti- 
nį susirinkimą. Narių dalyva
vo nemažai.

Kliubo pirm. J. Pilkauskas 
atidaręs susirinkimą prašė na
rius užsilaikyti šaltai pakel
tuose klausimuose, nes nema
žai jųjų būsią. Teisybė, nariai 
pirmininko prašymą išpildė, 
viskas ėjo- tvarkingai.

Skaitė 
lietuviu 
skyriaus, 
dėti prie 

Vienbalsiai 
išrinkdami

laišką nuo vietinio 
Raudonojo Kryžiaus 
kuriame prašė prisi- 
bendro veikimo dėl

pasekmingesnio sukėlimo fi
nansų, kurie eisią lietuvių tau
tos karžygiams, 
laišką priėmė, 
delegatus — J. Maziliauską ir 
S. Makavecką. Ir dar kliubas 
tam pačiam tikslui paaukavo 
$25. Delegatams ' pastebėjo, 
kad šis brangus darbas būtų 
veikiamas bepartyviškai.

Darbas gražus, tiktai reikia 
mokėti veikti. Nuo savęs lin
kiu gražių 
darbuotei.

Raportai 
veikiančios 
bai aiškūs, 
kliubas visame 
gyvuoja.

Iš eilės priėjo

pasekmių bendrai

valdybos ir biznio 
komisijos buvo la- 
Iš jų pasirodė, kad 

kame puikiai

rinkimas val
dybos ir kitų įvairių komisijų. 
Pirma perstatymo kandidatų, 
pirmininkas pasiprašęs balso 
perspėjo narius, kad perstaty
tų tokius kandidatus, labiau
siai į valdybą ir į biznio ko
misiją, gerai veiklius ir sąži
ningus. Nes dabar esą daug 
daugiau darbų po įsigijimo 
nuosavo namo, ir keletą sykių 
esant didesnei finansiškai apy
vartai. Pirmininkas, išskiriant 
save, rekomendavo valdybą ir 
veikiančią komisiją palikti tą 
pačią ir ant kitų metų. Taipgi 
prašė jų neatsisakyti, neturint 
tam rimtų priežasčių.

Užbaigęs savo pareiškimą, 
pirmiausia prašė perstatyti! 
kandidatus į pirmininką. Visi, 
kaip vienas, sušuko, “tas pats 
be jokio slapto balsavimo.” 
Jis apsiėmė veikti ant toliau.

Tas pats buvo ir su kitais 
valdybos nariais ir biznio ko
misija, pasiliko dirbti visi ant 
toliau.

Tai pirmą kartą taip kliu
bas išrinko valdybą savo gy-

šaunus parengimas, 
balius su šokiais pasi- 

Naujų Metų. Gros 
žambrauskio radijo 

, viena iš geriausių

- 1 
vavimo istorijoj. Maždaug visi 
darbuotojai susideda iš pažan
giųjų.

Komisija raportavo, kad at
sibusiąs 
tai yra, 1 
tikimui 
Viktoro 
orkestrą, 
apylinkėje. Duos prie įžangos 
tikieto tam tinkamus papuoša
lus ir įvairius skambučius. Bus 
geriausių gėrimų ir užkandžių. 
Parengimas tęsis iki Naujų 
Metų 3 vai. ryto.

Aš patarčiau dalyvauti ma
sėmis šiame kliubo parengime. 
Kadangi kliubas irgi labai 
gražiai skaitosi su visuomeniš
kais darbais, mūsų dalyvavi
mas dar daugiau kliubiečius 
pastūmės prie bendro darbi
ninkiško judėjimo. Be to, dar 
suteiksime veikiančiajai komi
sijai daugiau energijos dirbti 
1943 metas.

Dėl užbaigimo pertvarkymo 
konstitucinių įstatų, šauks 
ekstra susirinkimą.

Kliubietis.

Gražus 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.

! CHARLES J. ROMAN
$5 (RAMANAUSKAS)

T DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

iliustracijų, ir taip pat
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“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Cliffside, N. J.
i

Krutami Paveikslai ir 
Prakalbos

Matysite vėliausius karo pa
veikslus, skęstančius laivus, 
krintančius orlaivius ir kitas 
karo baisenybes; matysit vaiz
dus iš Lietuvos naturalėse 
spalvose ir Pasaulinėj Parodoj 
martuojančius lietuvius. Bus 
rodoma:

Trečiadienį (December) 30 
Griniaus Salėj

267 Walker St., Cliffside, N.J.
Prašoma visi ir iš visur. Pra

džia 7 :30 v. v. Įžanga 35c.

EVERYBODYII!

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

o

r

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi 
m e modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Musų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar tilt

&&&*■



Sovietų Oficialiai Pranešimai
eiad., Gruodžio 30, 1942

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Mūsų kariuomenė nuo gruod. 12 iki 27 d. šiame sek

toriuje pagrobė 60 tankų, 155 kanuoles, 105 trokus ir 
du amunicijos sandėlius ir sunaikino 278-nis priešų or
laivius, 472 tankus, 221-ną kanuolę, 85 apkasų mortiras, 
537 kulkasvaidžius, 877 trokus ir 15-ką įvairių reikme
nų sandėlių. Tuo naciu laikotarpiu buvo užmušta 17,- 
000 priešų.

Du Fašistu Būriai 
mušti Tunisijoj

Su

MASKVA, gruod. 2|9. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Pirmadienį Sovietų kariuomenė, tęsdama savo ofen- 
syvą vidurinio Dono srityje, užėmė tam tikrą skaičių 
apgyventų vietų, tarp kurių yra miestas Čertkovo su 
geležinkelio stočia ir Vysdčanov, Rudovo, Prosany, 
Krizskoje ir Zernovy.

24 vokiečių transporto orlaiviai tapo sunaikinti Sta
lingrado srityje.

Stalingrado fabrikų vietovėje Sovietų kariuomenės 
smarkuolių grupės sunaikino 36-nis priešų kanuolių 
lizdus ir fortukus ir užėmė eilę namų.

Centraliniame fronte, Velikije Lūki srityje sovietinė 
kariuomenė, po žiauriaus mūšio, užėmė du aptvirtin- 
tus vokiečių pasipriešinimų lizdus. Vokiečiai kontr-ata- 
kavo, bet jiem nepavyko, ir mūšio lauke jie paliko 300 
nukautų saviškių.

Į vakarus nuo Rževo priešų pėstininkai su tankais. 
kontr-atakuodami pastūmėjo vieną dalinį mūsų ka
riuomenės šiek tiek atgal. Mūsų kovotojai, kirsdami 
smūgį iš savo pusės, atgriebė poziciją ir nušlavė apie 
kuopą priešų pėstininkų. Septyni priešų tankai buvo 
išdeginti bei išmušti iš veikimo.

Į pietų rytus nuo Nalčiko sovietinė kariuomenė at
mušė priešų kontr-atakas ir užėmė dvi apgyventas 
vietas. Mūsų kariuomenės dalinys X vedė mūšius gat
vėse vienos didelės apgyventos vietos. Hitlerininkai pa
liko 400 užmuštų saviškių trijuose blokuose, kuriuos' 
mūsų kariuomenė apvalė nuo priešų. Buvo paimta ne
laisvėn tam tikras skaičius hitlerininkų.

Gruodžio 27 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto daly
se sunaikino 10 vokiečių tankų, 140 trokų su kariuome
ne ir reikmenimis ir šešis žibalo trokus, nutildė ketu
rias baterijas priešų kanuolių, sunaikino geležinkelio 
traukinį, susprogdino vieną amunicijos sandėlį ir iš
blaškė, dalinai sunaikinant, dvi kuopas priešų pėsti
ninkų.

šiam*. Afrika. — Du stam
būs vokiečių - italų žvalgų 
būriai, vienas su šarvuotais 
automobiliais, bandė prasi
verš t pirmyn Medjez-el-Bab 
ir Tebourbos srityje, šiauri
nėje Tunisijoje. Anglai ir 
amerikiečiai supliekė prie
šus ir atgal nuvijo.

Amerikos ir Anglijos or
laiviai ardė ir degino kari
niai svarbius fašistų punk
tus Tunise ir kitur.

Apsistojus didiesiems ke
tams, abidvi pusės ruošiasi 
platiem karo veiksmam.

nes ar pirštines. Dabar dar 
vieną darbą paėmėm ant savo 
pečių, tai rinkimą drabužių, 
kad. palengvint būklę, kad su
šelpt tuos nelaimingus, kurie 
kenčia alkį ir šaltį koncentra
cijose ir kitur, paliesti karo 
priežasties.

Man einant per stubas ir 
prašant sušelpt nelaimingus, 
nors atliekamais drabužiais, 
tenka girdėt įvairių išsireiški
mų, link pašelpos. Daugelis 
duoda, su noru, apgailestauda
mi nelaimingus. Bet randasi ir 
tokių beširdžių, kurie atsisako 
su išmetinėjimais, būk jie da
vė per aną karą, tai nekurie 
pasinaudojo ir gavę tik tie, 
kurie pinigų turėjo. Reiškia, 
jų manymu, kas nors gešeftą 
varė.

O daugiausia tokių išsireiš-

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

Charles Glaubert, Seattle, Wash., pavienis skaityto
jas, prisiuntė naują prenumeratą.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. Bimba-
J. Matačiūnas, Paterson, N. J.; S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa.; Geo. Kuraitis, B’klyn, N. Y.; A. Glebavičius, 
Gardner, Mass.

Širdingai tariame ačiū! Norime priminti, kad oficia
liai vajus užsibaigia su 5 d. sausio. Po tos datos nebus 
įskaitomi punktai vajuje.

Dovanų ruožte šiandien yra:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................
K. Žukauskienė, Newark, N. J...............................
Philadelphijos Vajininkai .....................................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. .-.
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.
P. Beeis, Great Neck, N. Y. ...
S. Puidokas, Rumford, Me.......
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn

Geo Shimaitis, Montello, Mass. 1239 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...... 965
J. Blažionis ir R. Ciulada, 

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

Paterson, N. J........................
J. Grybas, Norwood, Mass........
J. YaskeviČius, Hudson, Mass. 
3altimorės Vajininkai ............
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

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

hampton, N. Y..........................
J. Rurimanas, New Haven, Conn.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 490
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
J. Striška, Sudbury, Canada.... 
ALDLD 20 kp., Binghampton,

N. Y................................................
A. Vinckevičius, Stoughton .....
U. Smitravičienė, Detroit, Mich.
J. Margaitis, Windsor, Conn......
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........
M. Slekienė, Gardner, Mass......
J. Simutis, Nashua, N. H..........
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa........
M. Urba, Easton, Pa..................
J. Gavėnavičius, So. Boston......
A. VenskeviČienė, Cambridge,

Mass............................................
A. Marshall, Torrington, Conn.
Adelė Bakūnienė, Cliffside,' N.J. 168 
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 174
A. Buivid, Dorchester, Mass...... 144
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barr^ 144 
P. Krutullenė, Plymouth, Pa. ..
A. Kupstas. E. St. Louis. Ill— 
A. Navikas, Haverhill- Mass.
F. Kemežis, Torrington, Conn.
V. SmalstienS, Royal Oak, Mich.
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 120 

Geo. Urban. Braddock, Pa. -----  108
A. Sabulienė, So. Boston, Mass. 108

3675
3430
3292
3073
2728
2052
1724
1425
1453 

....1308

948
816
734

732
720
712
661.

627
543

534
532
492

484
487
391
329
324
315

304 
294 
294
284
257
248
240 
229 
229
211 
202

192
184

144
132
130
120
120

Du Touhy Kriminalistai 
Suimti, o Du Nušauti
Chicago, gruod. 29. —Fe- 

deraliai agentai sugavo 
Touhy ir B. Banghartą, du 
iš labiausiai paskubusių 
Amerikoj žmogžudžių - plė
šikų, ir nušovė du kitus iš 
tos septynių piktadarių šai- 
kos, kurie buvo pabėgę iš 
Stateville, III., kalėjimo.

Valdžios agentai užklupo 
juos viename apartmenti- 
niame name. Prispirti prie 
sienos, kriminalistai šaudė 
tol, kol ištuštino savo 
veiverius.

Dar neskelbiama, kas 
sitiko su trimis kitais 
gaujos nariais.

re-

at- 
tos

Valgyk-Washington.
lose nebus iš kostumerių 
imama maisto pirkimo 
stampos už pavalgius, kaip 
sakė kainų administracijos 
atstovai.

Baltimore, Md
Baltimorės Progresyvių Miela- 

širdingi Darbai!
Renkam pinigus ir siunčiam 

pagelbai kovotojų už demo
kratiją ir žmogaus teises. Mo
terys, ir nekurios merginos, 
mezga šiltus svederius, koji-

KRISLAI
nuo 1-mo pusi.)
tai popiežius tiksliai 
savo neutraliteto ir 

“marksistinį socia-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas 
sekmadienį, sausio 3 d., 1 vai. die
ną, YMHA salėje, Ferry ir Walnut. 
Sts. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime. — Evelyn Fa
rion, Sekr. (305-307)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12, Liaudies Name, 735 Fair
mount Avė., 7:30 v. v. 
visus’ dalyvauti. — J. S.

WILKES-BARRE
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 3 d., 1:30 vai. dieną. Kvio- 
nau-čiame narius dalyvauti, taipgi 

jų narių atsiveskite. — J. F.
(305-307)

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia pasilinks

minimo vakarėlį, užbaigti senus me
tus ir pasitikti naujus. Įvyks ketvir
tadienį, gruodžio 31 d., 7 v. vak., 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečia
me draugus dalyvauti, praleisti link
smai laiką. — F. Š. (305-306)

LIVINGSTON, N. J.
LDS 47 kp. susirinkimas įvyks 

naujų metų išvakarėj, gruodžio 31 
d. Nariai kviečiami dalyvauti pas A. 
Palson, 7:30 v. v. Po susirinkimo 
turėsime “vaišes,” pasitikimui Nau
jų Metų. Tai kviečiamo ir pašali
nius draugus, bendrai pasilinksmin
ti, pasikalbėt bėgamais šių dienų 
įvykiais. — G. A. Jamison,. Sekr.

(305-306)

ELIZABETH, N. J.
LDR Kliubas ruošia pasilinksmi

nimo vakarėlį, sutikti naujus me
tus. Įvyks ketvirtadienio vakare, 
gruodžio 31 d., 8 vai., 408.Court St. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Gera orkestrą šokiams. Bilietas 
$2.00. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės draugus dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (305-306)

H. Tamošauskienė, W. Roxbury, 
Mass.........................................

A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............
J. Lesevičius, Montreal, Canada 
Glebavičius, A. Gardner, Mass. 
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 
Gendrėnas, Anna, Cleveland, O. 
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........
W. Kartonas, Maspeth, N. Y. .. 
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 
J. Sekys, Hartford, Conn..........
Grand Rapids, Vajininkai .........
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 
F. Wilkas, Wilmerding, Pa.........
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.

Sinušas, B’klyn, N. Y.......... ..
Jočionis, Detroit, Mich.........

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

4959 
341 
142 
122 
116 

.. 34

P.

P.

104
96
96
96
84
84
82
72
64
60
58
58
56
48
48
48
48
24
24
24
24
24
24
24

(Tąsa
Bet už 

išvirto iš 
pasmerkė
lizmą.” Pasmerkė ne nacizmą, 
ne barbarizmą, prieš kurį ko
voja visa padorioji žmonija, 
bet socializmą!

Tai toks popiežiaus neutra
lumas.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. sausio, 1:30 'vai. dieną, pas J. 
Bakūnus, 316 — 3rd St. Kviečiame 
narius dalyvauti, rinksime delegatus 
i 2-ro 
įvyks 8 
tarsime 
Gausite

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

(304-306)

D. M. Šolomskas,
Geo. Kuraitis .....
J. Barkus ...........

Buknys .........
Mizara ...........
Šolomskas .....

“T.ai(*vR»»” Administracija

P.
R.

VICHY ATeMė PILIETY
BĘ Iš GEN. GIRAUDO
Paryžiaus1 radijas paskel

bė, kad Vichy Franci jos 
valdžia atėmė pilietybę iš 
gen. Giraudo, naujo civilio 
valdovo Šiaurinėj Francūzų 
Afrikoj.

Washington
duota 8 valandų darbo die
na darbininkam ir mecha
nikam samdomiem karo de
partment. įi

Suspen-

šita popiežiaus prakalba 
yra didžiausia nelaimė pasau
lio katalikams. Milijonai jų 
šiandien ištikimai kariauja 
Jungtinių Tautų pusėje ir 
šimtai tūkstančių jų guldo 
galvas, kad pasaulį apvalius 
nuo naciškojo, rudojo barba
rizmo.

Popiežius nedavė jokio jiems 
padrąsinimo, suraminimo, pa- 
akstinimo.

Jų bažnyčios galva nesura
do nei žodžių, nei jausmų juos 
paguosti, pakelti jų dvasią ši
toje šventoje, garbingoje ko
voje už laisvę, už žmonių ir 
tautų gyvybę.

Bažnyčia kalba apie praga
rą po mirties. Jei tokia vieta 
yra, tai j on plačiai atsidaro 
sau duris visi, kurie šiandien 
sakosi esą neutrališki, bešališ
ki.

Argi marksistinis socializ
mas yra žmonijos didžioji ne
laimė šiandien? Argi socializ
mas sukūrė šį kruviną karą? 
Argi prieš socializmą Ameri
kos milijonai jaunų vyrų su
mobilizuota ?

Ne, ne prieš socializmą.
Tai visa padarė ‘fašizmas. 

Tai žino popiežius, tai žino 
kiekvienas, kuris nori teisybę 
žinoti.

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę 

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

BINGHAMTON, N. Y.
Southern Tier C. P. ruošia vaka

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

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

(304-306)
BAYONNE, N. J.

LDS 26 kp. bendrai su IWO, ren
gia balių. Bus ir gera muzika pasi
tikimui naujų metų. Įvyks gruodžio 
31 d., 8 v. v., ’Liberty Hali, 
Broadway. Įžanga 55c. 
visus dalyvauti. — Kom.

(304-306)

RICHMOND HILL,
ALDLD 185 ir LDS 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 30 d. 
gruodžio, 8 v. v., 101-54—110th St. 
Nariai būtinai dalyvaukite, nes rei
kia užbaigti vakarienės apyskaitą. 
V. Paukštys. (303—305)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia vakaruškas, 

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

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

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

Penktas Puslapis

£

fe 4t/7 /"'ll ’■ • :S
fe

Suteikiam garbingas laidotuvesįvyks

S

$

PA.

Telefonas: HUmboIdt 2-7964

SSi

Akiniai
už $7.50

ir

2.

3.

7.

8.

9.

.85

.60

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

»
:g

4.
5.

fe Vi

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

S 
fe

Koplyčias suteikiam nemoka- 
mai visose dalyse miesto. .1

Tel. Virginia 7-4499 ’

Kviečiame 
Rainys.

329 
Kviečiame

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

N. Y.
13 kuopti

fe LIETUVIŠKAS + S

| 168 GRAND STREEJ^4 
įi: Brooklyn, N. Y. |
g Tel. EVergreen 8-7179 |

|Naudokitės Gera Progai 
fe Per sekančias 30 dienų, mes darome šį specialį pasiūlymą savo |
2 seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų | 

ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

kimų išgirsti iš šiaudinių kata
likų ir socialistų. Negana, kad 
jie neduoda, bet ir kitiem da- 
šneka neduoti. Tai saumyliai, 
bile tik jiem gerai gyvent Dė
des Šamo stuboj.

Mes, su draugu S. Meškiu 
paėmę dar vieną naštą ant pe
čių, kartais nešam ir gana 
sunkiai. Važiuotumėm su ma
šina, bet gazolino mažai, ži
not, koki dabar laikai.

Graborius-Undertakcr
Laidotuvią Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius-ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

al%

g (VALGYKLA IR ALINĖ) 
g Rheingold Efctra Dry Alus 
& Didelis pasirinkimas visokių

Vyną ir Degtines 
g Kasdien Turime 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

I Juozas Zeidat |
fe Savininkas

t 411 Grand St. Brooklyn |

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

I Clement Vokietaitis
| Lietuvis Advokatas
1 66 COURT STREET

Brooklyn, N. Y. 
Tol. TRiangle 5-3622

Sandėlis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

nimą Chicago'ge, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

Nervų sustiprintojas ...;..............
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

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

M. ŽUKAITIS
834 DEANT ST.»

SPENCERPORT. N. Y.
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Taigi, gerbiamas skaityto
jau, prisidėk prie to mielašir- 
dingo darbo, kalbinkit ir ki
tus. Būtų, daug naudingiau, 
kad paimtumėte baltimorie- 
čių pavyzdį ir kitų kolonijų 
lietuviai rinkime drabužių.

čia priminsiu, kurie jau yra 
davę. Pirma ir bene didžiau
sia mielaširdystė priklausys 
drg. P. Paserckiui, kuris atve- 

*žė daug ir šiltų gerų drapanų. 
1. Kanišauckas atnešė nema
žai. J. Melinavičius davė gerą 
siūtą ir dvi poras batų. Adv. 
N. Rastenis davė pilną baksą

gerų drapanų neštis. Juraičiai 
taipgi atvežė. Ir daugelis pri
žadėjo duoti, taip, kad pas 
mane jau yra keli šimtai sva
rų.

Drg. S. Meškys renka kitoj 
apylinkėj. Tuojau vešim į pa
skirta Russian War Relief sto
tį, o iš ten pasiunčia, kur ga
lima ir kam reikalinga.

Taigi, kurie tu ritė atlieka
mų drapanų ar apsiavimų, pri
sidėkite prie virš minėtos pa- 
gelbos ir priduokite po nume
riu 739 W. Lexington St.

K. Mikolaitis

į F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

tš senų padarau 
nauju? paveiks
lus ii* krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

z dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojv 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ

Štai 
ll(^resas

VYNŲ IR DEGTINIŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

M 
K\S

t

| 30 Dienų 
s Nuolaida

1.

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 mos eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazjj; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro
nišką Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono krąujo celių padau
ginimo.
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių. '
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri- 

, tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 

P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė
jimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiū būdu duoda pro
gą opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC 
ir REDUCING DIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto įkraus syrupp; 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. NąturaliŠkap salflainefc;
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 rųiestuf. Rašy
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo' 10 vai. ryte 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
/SAVININKAI KANAPORUl

465 Lorimer Street
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Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Moterų Apšvietos

• Kliubui
kas, ką aš galiu jums visoms 
pasakyti: smagiausių Kalėdų

Linksmų Naujų Metų 
Su Aidu!

goką amžių taikęsi visokių : 
uždarbiavęs duonvežiu, parda
vinėtoju įvairiu dalykėlių ne
šiojant po namus, bandęs biz
niu voti, tad laikais pagyvenęs 
pasiturinčiai ir laikais gana ri-
botai.

Iš .jo artimųjų liko jo antro
ji žmona J ieva, po tėvais Ta- 
leliūtė, su kuria buvo susive- 
dęs 1012 metais, sūnus Vytau-

Sveikinimai ir linkėjimai su 
Kalėdų ir Naujų Metų šventė
mis. Taipgi dėkoju jums už 
dovaną.

Algerd Pavilonis, 
Aviacijos Kadetas.

Algirdas yra sūnus veiklios 
kliubietės ir senos fašizmo 
priešininkės Veros šibeikienės. 
Tai jinai kas mėnuo j susirin
kimą atnešdavo surinkus nuo 
cigaretų pakelių po keliolika 
svarų švino mušimui fašistų 
Ispanijoj, visai nežinodama, 
kad tai tie patys priešai, prieš 
kuriuos jos sūnui, tuomet bu
vusiam dar tik vaikiščių, 
eis pabaigti kovoti.

prisi-

Mano Brangios Moterys,
Rašau jums visoms laišką 

bandydamas išreikšti mano 
širdingiausią padėką už gra
žų paketą, kurį jūs man at
siuntėt. Iš tiesų, buvau didžiai 
nustebintas jį gavęs. Tai buvo 
pirmas mano bent kada gau
tas paketas, ir jame rasti 
daiktai, o, kaip jie pataikė po 
ranka. Aš nei nežinau, kaip 
jums ganėtinai padėkoti, bet 
aš tikiuosi, kad jūs suprasite, 
ką aš noriu išreikšti. Tad vis-

Dėlto, kad Weiner Reimann 
esąs pronacis ir kad Appolo- 
nia Reimannienė, kuri tapo 
divorsuota už santikius su ki
tu vyru, paskaityti netinka
mais auklėti savo 3 metų duk
rytę, mergiščia padėta prie- 
glaudon.

1943 m, Kalendoriai
Kurie norite būt apdovano

tais gražiais 1943 metų kalen
doriais, užeikite į šias 
gas:

IGNAS SUTKUS 
Bar & Grill 

492 Grand Street, 
Kampas Hooper St., Brooklyn, N. Y.

Įstai-

JOHN BALEŽENTIS 
Bar & Grill 

49 Ten Eyck Street 
Kamp. Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VAIGINIS ir ŠAPOLAS
Bar & Grill 

147 Thames Street, 
Kamp. Varick Ave., Brooklyn, N. Y.

Lithuanian American Citizens’ 
Club

280 Union Avenue,
Kamp. Stagg St., Brooklyn, N. Y.

R. YUREWICZ
Bar & Grill 

343 Broadway, B’klyn, N.

ANDY’S TAVERN
Bar & Grill 

53-73 65th Place, 
Maspeth, N. Y.

ir linksmiausių Naujų Metų, ir 
lai Dievas laimina jus

Jūsų,
Peter J.

Vagys Jieško Ne Aukso, 
Bet Sviesto

Atrodo, kad ir vagiu apeti
tai keičiasi su laikais. Pereitą 
pirmadienj surasta, jog kada 
nors tarp gruodžio 24-tos iri 
28-tos iš Gotham - Harrison 
sandelio, 14 Harrison St., N.

Y., išvogta 22,000 svarų svies 
to. Kiaušiniai ir sūriai palikta. 
Nuo dabar atvežami maisto 
sandėliai būsią stropiai saugo
mi.

visas.

Shalins.

Petras yra Laisvės 
kos Uršulės 
sūnus.

kaimin-
Arčikauskienės

Gerbiamos Moterys:
Gavau nuo jūsų kalėdinę 

dovaną, už kurią esu jums dė
kingas. Ir buvo sumaningas 
man prezentas, kad visi 
kai man buvo naudingi, 
jų reikėjo. Visuomet aš 
siu mintyje .jūsų duotą 
žentą. . .

Aš esu sveikas, bet ne
linksmas tarp svetimų žmonių, 
tačiau dabar jau apsipratau, 
tai ne taip paisau. Iki šiolei 
dar čia man gerai yra, neži
nau, kai$ bus toliau.

Linkiu jums visoms smagių 
Kalėdų ir linksmų Naujų Me
tu. 4

man 
turė- 
pre-

labai

Stanley Zurauskas.

Stasys yra siuvėjos žuraus- 
kienės sūnus, Onutės Prankai- 
tienės brolis, dar neseniai išė
jęs kariuomenėn.

Albinas Kraujalis Išei 
na į Armiją

Al
am-

K et vi rtad i e n į, gru o d ž i o 
d. išeina į armijos tarnybą 
binas Kraujalis, 27 m. 
žiaus.

Pereitą ketvirtadienį, gruo
džio 24 d., Juškevičiaus dirb
tuvėje, kur Albinas dirbo, įvy
ko išleistuvės. Juškevičiaus 
kompanija ii- darbininkai ap
dovanojo Albiną sudedami po 
dolerį, kitą, kiek kas išgali ir 
palinkėjo jam gero pasisekimo 
armijoje.

Albino tėveliai, Motiejus ir 
Juzė Kraujaliai, 
siems Juškevičiaus
jos darbininkams ir kompa-' 

! nams už dovaną ir
• jų sūnui. Taipgi dėkoja Frank 
i Reinhardtui, šapos čermanui 
' ir Frydai Bunakai, kurių ini
ciatyva buvo surinkta dova
nos.

Albinas yra na 
k p., taipgi yra narį 
unijos, 54-to 
riaus.

Motiejus ir 
yra Laisvės
pat jos įsikūrimo. Jie ne tik 
skaito Laisvę, bet ir remia ją.

Kraujalis ii- šia žinia mums 
pranešdamas paaukojo Lais
vei $3.

dėkoja vi
lt om pan i -

užuojautą

ys LDS 1
5 ACWOA

Lietuvių Sky-

Juzė Kraujaliai 
skaitytojai nuo

Naujų Metų sulaukę visi no
rime eiti kur nors pasilinks
minti. Jei taip, tai belieka tik 
pasirinkti, .kur eiti.

Aido Choras nežino, koks 
jūsų skonis, koks pasirinki
mas, tačiau širdingai kviečia 
jus pas save. Jeigu jūs norite 
išleisti dešimkę nevalgęs, ne
gėręs, tik už vietą atsisėsti, tai 
pas mus atsilankymu jausiesi 
apsivylęs — pas mus už vietą 
sėdėti ir vaišintis ir šokti per 
visą vakarą mokėsite tik 45c. 
su taksais, o vaišėmis čia aut 
vietos būsite aprūpintas, už 
tiek, kiek jūsų apetitas ir ūpas 
neš.

ėia dar būsite priimtas sujdžio 31-mos vakarą 
tuo, ko nerasite niekur kitur,, mer St., Brooklyne. 
tai su miela lietuviška daina. J Komisija.

Su gražiomis dainomis pasvei
kins savo svečius patsai Aido 
Choras, o po to bus, masinis 
dainavimas, choristams vado
vaujant dainuosite visi. Daino
je sutiksite Naujus Motus su 
savo jaunimu, kuris .jums dai
navo per visus šiuos metus ir 
norėtų dainuoti ateinančiais 
1943 metais. Jūsų atsilanky
mas, draugiškas su choristais 
sugyvenimas duos chorui ener
gijos ir paramos toliau dai
nuoti.

Tad visi Brook lyno ir apy
linkės lietuviai, kur buvę, kur 
nebuvę, užaukite sulaukti Nau
jus Metus su Aido Choru gruo- 

419 Lori-

tas apie 30 metų, kuris gyve
na prie'tėvu, taipgi dvi -dukte
rys, prigyventos su pirmąja 
žmona. Ona Radavičienė, gy
venanti Pearl River, N. Y., ir 
Konstancija, gyvenanti su vy
ru Italijoj, taipgi tolimą gi
minaitį Praną Menkeliūna, ir 
prieš karą dar gyveno jo bro
lis Lietuvoj. Duktė Ona ir sū
nus dalyvavo še 
tė Konstancija

Mrs. Mary Massow, 60 m., 
iš Binghamton, iškrito ar iššo
ko iš University Heights ligo
ninės trečio aukšto, Bronxe, ir 
užsimušė.

nežino

ru ir jo šeima kol kas dar bu-

laiškas rašytas pamotei J. 
Mcnkt'liūnienoi pereita rudom 
ir po apie treietos mėnesiu ke-

Šalinsku Sūnus Juozas Iš A. Menkefeo
Irgi Kariuomenėj Gyvenimo

Juozas šalinskas-Shalins, ži
nomų laidotuvių Įstaigos savi
ninkų Pijaus ir Frances šalins-. Pond krematorijoj Brooklyne, 
kų sūnus, tarnauja karinome- gruodžio 24-tos popietį, daly- 
nėj jau nuo gruodžio 7-tos. vaujant 
Randasi pajūrio artileristų da-:ip pačių 
linyje Naujojoj Anglijoj. Taip šeii

Šermeninės reikalus, kaip ii’Įft’al jo paties pageidavimą, 
pirmiau, veda Šulinskų duktė, 
prigelbstint tėvams. Jinai už
ėmė tą vietą neužilgo po žu
vimo auto nelaimėje jos pir
mutinio brolio, tos įstaigos ve
dėjo. Paskiau tam pasiruošė ir 
Juozas, buvo jai ir tėvams 
ru talkininku pastraisiais

Antano 
kai buvo

Men keliūn o pai a i- 
Fresh

būreliui jo šeimynos 
art i m i a u si ų as menų.

lai-

sa-kas kita prisieina atidėti į 
lį. Seseriai sunkiau, tąčiau 
įstaiga vedama pavyzdingai 
gražiai, ir, kaip ir pirmiau, 
patarnauja savo tautiečiams ir 
kitataučiams visuose su laido
tuvėmis surištuose reikaluose.

Kurui Aliejaus Esą
Tik Savaitei

Miestui aliejaus kurui san
dėlių žinovai sako, kad juose 
turima aliejaus pakankamai 
vienai savaitei, jeigu nepavyks 
daugiau pristatyti — o po 
daug pristatyti nesitikima — 
gyventojai turėsią panaudoti 
svederius, blanketus, kailinius 
ir kitas priemones apsisaugo
ti nuo šalčio nekūrentuose ai’ 
mažai įkūrentuose hildinguos.

Jaunuoliai Registruojasi

Pereitą pirmadienį 
Yorke dar suregistrtiota 
jaunų 18 metų vaikinų 
tu i. 
tie,

Majoras LaGuardia paskel
bė, kad Miesto Salėj, Miesto 
Tarybos posėdžių kambaryje 
Naujų Metų dieną bus viešos 
pamaldos, dalyvaujant įvairių ! mos suėjo ar 
religijų kunigams.

New 
1,120 
draf- 

Registruojasi šią savaitę 
kuriem nuo lapkričio 1- 

I31-mą šio mėne- 
Isio sueis 18 metu.

lionės ją pasiekę*
gruodžio mėnesio.

Nežiūrint savo
dėlto vargingesnio

' taipgi neatsargaus
mo,
roką skaičių motų, ko ne kiek
vienas ir vadinamas sveiku ,su

nelaimūs ir 
gyvenimo, 
užsilaiky- 

Menkoliūnas išgyveno ge-

lio mėnesį, 1865, mirė anksti 
gruodžio 23-čios rytą nuo už- 
gavimo gatvekariu gruodžio 
22-ros vakarą, nuo kurio už- 
gavimo neužilgo jis neteko są
monės. ir po keliu valandų mi
rė Greenpoint ligoninėj.

, nes 
i išsikalbėjus apie pomirtinius į 
reikalus visuomet paroikšda- į 
vęs norą būti sudegintu. j

Velioniui Menkcliūnui, kaip! 
atrodo, nelaimėse toko dau.gj 
nukentėti, nuo nelaimės ir' 
mirti. Pricuš apie 17 motų jis At
buvo netekęs kojų ir tuomij 
žymiai pasikeitė, pasunkėjoj 
.jau ir taip senyvo žmogaus 
gyvenimas, tačiau iš prigini- 
ties būdamas stipriu žmogumi, 

Ijis ir rm kriukiais pasirems-j 
į eiliodamas dar daug apeidavo | 
: ir apvnžinėdaVo iki pačių 
priešpaskutinių laikų, kada 
jis atrodė .jau labai nupuolęs 
sveikatoje ir ūpo.

Menkeliūnas paėjo iš Rasei
nių apskrities, Vadžgirio pa- 

ji’api.jos, kurios chore buvęs 
giesmininku su savo pirmąja! 
žmona pirm išvykimo Ameri-i 

Ikon 1892 m. Ameriką .jis iš

namais, kadangi jau 1898 me
tais tapęs Amerikos piliečiu. 
Atvykęs ii’ didžiumą savo mo
tų gyvenęs Waterbury, Conn., 
ii’ apylinkėse. Paskiau apie 10 
metų pragyveno Mahanoy 
City, Pa., o per pastaruosius1 
apie 7 metus gyveno Brookly 
ne.

Darbų ir užsiėmimų per

Rup

. Paroda skrybėlių, kurios matomos šiame Adam krau
tuvės lange, atstovauja tik vieiaą iš dviejų šimtų 
Adam krautuvių kiekviename dideliame Amerikos 
mieste nuo pajūrio iki pajūrio. Adam skrybėlės yra 
nešiojamos milijonų, nešiojamos didesnio skaičiaus vy
rų negu bent kokia kita skrybėlė. Adam skrybėlės turi 
savo specialiŠka ypatybe aukščiausią rūšį ir žemiau
sias kainas.

$ Lietuvių Rakandų Krautuvė gN. Marchese, 18 m., 138 
Lincoln Avė., sugautas ban
dant parduoti $150 vertės 
vogtą kamorą už $65, pašovė 
detektyvą ir pats tapo pašau-

| BARBER SUOPI
(š priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

^BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberiai

YA* X. '

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue k

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus
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FUNERAL PARLORS 
Incorporated

Juozas kvandauskas
Graborius—Undertaker

UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158
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t Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam Žnįi

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

JOHN YUŠKA
Shoe Shop 

187 Sands Street, 
Brooklyn, N. Y.

M. SIMONAVIČIUS
Bar & Grill 

426 South 5th Street, 
Brooklyn, N. Y.

M. TRACH
Groceries 

428 Lorimer Street, 
. Brooklyn, N. Y. 
Skersai nuo “Laisvės”

STANLEY WENSON
Bogart St. Tavern 

38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

Shimanskas ir Petkauskas 
Meat Market & Groceries 

378 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

JOHN BEREHEIKA
Groceries

400 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. 
Kampas Stagg St.

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

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

Telefonas EVcrgreen 7-1661

t MATEUŠAS SIMONAVIČIUS »
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

a-iJfc '.'-O
• y::

Gražuolė iš varsoto jaudinančio judžio ‘‘Arabiškos 
Naktys,” rodomo Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., 
New Yorke.

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

Telephone EVergrecn 7-8451'd iciennoiie r. vi?rirrcr,n /-o»oi • P3
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5013

MATTHEW P. BALLAS g
(BIELIAUSKAS) AjJj

LAISNIUOTAS GRABORIUS g
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

na

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Dapartmentą.

Ateikit Pasirinki Dovanas Dabar

yd Vietos 
tuotos 
vynaif

™ bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

ir im per
degti nes ir 
ger iausių 

alus

Kiekviena su batą ' 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- į 
penis. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. j 
dieną iki vėlai. .i

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. 

Tel. STagg 2-2173

VERI-THIN* RAMONA VERI-THIN’ RARIIR.—
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i ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. . _ 
® Blokas nuo Hewos St. elovolterlo stoties. Tol. EVorgreon 4-9508 W
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