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“Lietuviai vienijasi lemia 
mai kovai prieš vokiečius Įsi 
veržėlius dėl teisės gyventi 
Mūsų tautos išvadavimas sto 
vi aukščiau bet kokių pažiūrų 
skirtumų ...” — Justas Palec
kis ir Mėčis Gedvilas, tarybi-lI nės Lietuvos respublikos pre-1 
zidentas ir premjeras.

“Nors vandenynas skiria 
mus vienus nuo kitu, tačiau 
mūsų širdys yra Įkvėptos vie
nu ir tuo pačiu troškimu—iš
laisvinti mūsų gimtąjj kraštą 
iš vokiečių. Mes šaukiame jus

SOVIETŲ KARIUOMENE ŽYGIUOJA VIS ARTYN ROSTOVO
<3

AMERIKOS LAKŪNAI Nū- PREZIDENTO ROOSEVELTO
SKANDINO DAR 1 JAPO-

' NŲ LAIVĄ, SUŽEIDĖ DU Į Prezid. ’ Rooseveltas

KALBA KONGRESUI

frontą...” — Lietuviai kovoto
jai Raudonojoj Armijoj.

“Raudonosios Armijos per-

vokiškosios priespaudos, ku
rios ji yra pasmerkta visiškai 
žūti...” — Keturi lietuviai, 
generolai Raudonojoj Armi-i 
joj.

“Šiuo metu, kai vyksta le
miami mūšiai dėl mūsų tautos; 
ateities, dėl josios gyvybės — 
visos lietuviu jėgos turi susi
vienyti aplink vieni.ntėlĮ tiks
lą— kuo greičiausia fašizmo 
sunaikinimą. Mes, lietuviai ra
šytojai, užtikriname jus, mū-, 
sų brangūs broliai ir seserys, 
jog nesigailėsime jėgų, kad 
mūsų balsas skambėtu kaip 
trimito šauksmas už visų lie
tuvių vienybę kovoje dėl Lie
tuvos išlaisvinimo iš hitlerinės 
vergijos...” — Lietuviai rašy
tojai.

“Nei vienas lietuvis neturi 
teisės nuošaliai stovėti, kada 
jo tautos likimas yra ant svar
styklių padėtas...” — Lietu- > 
viai žurnalistai ir visuomeni
ninkai.

RAUDONARMIEČIAI ATE- 
MĖ DAR TUZINUS MIESTŲ, 

MIESTELIŲ IŠ NACIŲsaus. 7. — 
i savo 

i kalboj naujai, 78-tai kon- 
1 greso sesijai peržvelgė 
■ Amerikos ir jos talkininkų 
i kovą prieš fašistų Ašį vi
suose frontuose, pabrėžda- 

a *1 si P * >• • v. • mas, jog praeitais metaisAmerikos Oficialiai Pranešimai Ašis buvo sulaikyta, o šie
i met Amerika su kitomis 
j Jungtinėmis Tautomis jau 
I perėjo į ofensyvą. Prezi
dentas priminė didvyriškas 
amerikiečių kovas prieš 
milžiniškai didesnes japonų 
jėgas Bataane ir kitur Ra
miajame Vandenyne ir nu
rodė į šaunią Jungtinių 
Valstijų laivyno ir orlaivy- 
no pergalę ties Midway sa
la,

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog svarbiausi ir didžiausi 
karo veiksmai praeitais 
metais įvyko Rusijos fron
te. Jis pareiškė gilią pa
garbą neatlaidiem Stalin
grado gynėjam ir su pasigė
rėjimu atsiliepė apie dabar-. 
tinį didį, nepaprastai sek-, 
minga Sovietų ofensyvą 
prieš nacius.

Prezidentas taipgi nuo
širdžiai pagerbė Chinijos 
kovotojus ar .pranešė apie 
Amerikos - teikiamą jiem 
gausingą ginklų pagalbą.

Atliuosavimui spaudimo

Amerikiečiai Ore Laimėjo Mūšius prieš Japonas;
Guadalcanal Nukauta dar 84-ri Japonai

Washington, saus. 6. — LaivVno pranešimas 241: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Sausio 5. ■— Tamsoje anksti iš ryto grupė Jungtinių 
: Valstijų karo laivų sėkmingai bombardavo japonų or

laivių stovyklą Mundoj, New Georgia saloj (Saliamo
no salyne).

Begrįžtant tiem mūsų laivam atgal, juos atakavo ja
ponų bombanešiai smigikai. Keturi amerikiniai lėktu- 

’ vai Wildcats puolė priešų orlaivius ir nušovė žemyn 
keturis iš japonų bombanešių smigikų. o gal sunaikino 
ir dar du. Visi Wildcats sugrįžo po to, kai likusieji 
priešų lėktuvai pasitraukė atgal.

Vidutiniai mūsų Marauder bombanešiai paskui ata
kavo priešų įrengimus Mundoj; bet negalima buvo pa
stebėt, kokių pasekmių jie turėjo.

Po piet mūsų Lekiančiosios Tvirtovės (Boeing B-17), 
lydimos Lightning lėktuvų kovotojų, atakavo japonų 

(Tąsa 5 puslap.)

TIK MAŽA DEMOKRATU DAUGUMA NAUJOJOJ 
JUNGT. VALSTIJŲ KONGRESO SESIJOJ

Tai penkios ištraukos iš pen
kių Amerikos lietuviams svei
kinimų, prisiųstų iš anapus už
jūrio, iš Tarybų Sąjungos. 
Sveikinimai, kaip žinia, tilpo 
mūsų dienrašty. ♦

Kiekviena tų ištraukų ragi
na mus vienytis vienam bend
ram tikslui, vienam bendram 
reikalui: mūsų tėvų kraštui iš-L 
laisvinti. Pamirškim tatai, kas j vienas 
mus skiria; < 
tam, kas mus jungia. O muši 
jungia vienas didysis reika- ■ 
lae: Hitlerio ir jo kruvinosios! 
šaikos sunaikinimas; mus jun-' 
gia mūsų tėvų krašto, Lietu
vos, išlaisvinimas ir mūsų nau
jajai tėvynei, Amerikai, tai-: 
kos ir laisvės užtikrinimas!

Washington. — Dabartį- nų daugiau, negu visų kitų 
nėję, 78-je Jungtinių Vals- partijų, imant bendrai, 
tijų kongreso sesijoje yra j praeitos Sesijos Sąstatas 

i senate 57 demokratai, 38; praei to j /Jungtinių Vals- 
republikonai ir vienas pro- kongreso 

įgresyvis, o kongi eso atsto- senaįe demokratai
sesijoj buvo 
_____ i, 28 

republikonai, vienas pro- 
gresyvis ir vienas nepri
klausomas, o atstovų rūme 

į 268 demokratai kongresma- 
dirbkime bendrai i stovas ir viena tuščia vie- republikonai, trys

ta. Taigi dabar demokratai Į progresyviai ir vienas dar- 
. . j teturi tiktai 10 kongresma-! bietis.

įvu rūme 222 demokratai, 
;208 republikonai, du pro- 
■gresyviai. vienas darbietis, 

farmeriu-darbo at- c

RUMUNAI IŠTISAIS PULKAIS PASIDUODA 
RAUDONAJAI ARMIJAI Į NELAISVE

, Maskva. — Per šešias sa-
Andai šitoj pačioj vietoj is- > vaįįes rumunai Stalingra- 

kėliau klausimą dėl mūsų pra-, do.Dono fronte prarado dvi 
kalbų rengimo 1
nijose). Tuojau 
southbostonietis

Prisipažinsiu, 
anuos krislus, visiškai neturė
jau mintyj South Bostono,— 
turėjau mintyj kitas mūsų ko
lonijas, kur grynai per drau
gų neapdairumą ir nerūpestin
gumą nebuvo prakalbos su
rengtos, arba kur surengtos, 
jos buvo prastos.

Jaunutis, deja, neima to 
klausimo taip, kaip jis 1 
būti imamas. Ir imtoji Brow

(tūlose kolo-1 pėstininku divizijas, 
Tnnnntią tns bitininkų divizijas ir 

. / i viena tanku diviziją.- Dabar 
yra apsuptos dvi rumunų 
divizijos arti Stalingrado ir 
jos tikrai neišeis iš tų spąs
tų. c

Sovietai sužinojo iš ne- 
’ laisvėn paimtų karių, jog 
I kai pradėjo rumunam labai 
inesisekt, tai net aukštieji 

turėtu oficieriai svarstė, ar ne 
r. geriau būtų jiem su savo 

derio kalbos citata yra tai- armija maršuot namo, o jei- 
kyta ne tam, kam Jaunutis gu vokiečiai pastotų kelią, 
bando ją panaudoti. Redakto-j tai ginklais prasiveržt ir 
riai (gali būti jie geriausi) i grįžt Rumunijon. Bet dau- 
prakalbų kolonijoms nesu- guma rumunų oficierių nu
rengs. Prakalbų garsinimas; sprendė, kad naciai tikrai 
per spauda taipgi turi ^remtis suardytų tokį planą.

Buvo daug atsitikimų, jog 
ištisi rumunų pulkai su sa
vo komandieriais pasidavė 
Sovietams, ypač, kuomet 

-vokiečiai pabėgo, palikdami 
I savo “talkininkus” rumu- 
! nūs.

Vienas vyresnysis rumu
nų oficierius pranešė, kad 
jis ir 650 jo kareivių nume
tė ginklus ir pasidavė viso 
trims raudonarmiečiams.

Visi nelaisvėn painfiri bei

rengėjų pranešimais, bet ne 
redaktoriais.

Tik šitaip dalykus suprasda
mi ir imdami, mes galime', 
spręsti prakalbų rengimo rei-l1 
kalus.

Klysta Jaunutis, kratydama
sis nuo garsinimosi vietos ang
liškoj spaudoj. Šiandien rasi
me retą lietuvišką šeimą, kuri 
neimtų vietos angliško laikraš
čio.

(Tąsa 5-tam puslapy])

pasidavę rumunų oficieriai 
keikia vokiečius. Kapitonas 
Ureulan skundėsi, kad vo
kiečiai labai niekina ir įžei
dinėja rumunus. Kapitonai 
Teodorescu ir Georgiescu 
rašė, jog vokiečiai yra 
“bendrieji mūsų priešai?’

Amerikiečių Lakūnų Žy
giai Burmoj ir Tunisijoj

New Delhi, Indija. — 
Amerikos bombanešiai pa
taikė septyniomis bombo
mis į japonų lėktuvų aikš
tę Monywoj, Burmoj. Kitu 
atveju amerikiečiai lakūnai 
atakavo japonų geležinkelio 
garvežius ir vagonus Na- 
boj, Burmoj, ir suardė vie
ną nedidelį geležinkelio til
tą. Paskui didelė Amerikos 
bombanešių grupė sėkmin
gai atakavo japonų geležin
kelių kiemus Mandalay, 
Burmoj, tą pačią dieną ir 
užkūrė didelius gaisrus.

Cairo, Egiptas. •— Jung
tinių Valstijų oriai viai 
smarkiai bombardavo vo- 
kiečių-italų {rengimus Sous- 
se uoste, Tunisijoj > sukel
dami gaisrus ir sprogimus.

prieš Rusiją, sakė preziden
tas, Amerika ir Anglija pa
darė sėkmingą žygį į Šiau
rinę Prancūzų Afriką. Da
bar ten liūtys ir neapsako
mi dumblynai sulaiko talki
ninkus nuo karo veiksmų 
ant žemės, bet su laiku 
amerikiečiai ir anglai tik
rai iššluos vokiečius ir ita
lus ne tik iš Tunisijos, bet 
iš visos Afrikos.

Prez. Rooseveltas kreipė 
dėmėsi ir i talkininku žygius 
prieš japonus Burmoj, Malajų 
pusiausalyj, Naujojoj Gilinė
jo j ir kitur.

Jis priminė nuolatinį talki
ninkų jėgų augimą, o Ašies 
silpnėjimą. Naciai patys žino
jo, kad jeigu jie 1942 metais 
nelaimės karo, tai jie bus su
mušti, sakė prezidentas.

Susidūrimuose ore su vokie
čiais amerikiečiai padaro prie
šam dveja tiek daugiau nuos
tolių, o susikirtimuose su japo
nų orlaiviais tai amerikiečiai 
keturis kartus daugiau sunai
kina priešų orlaivių, negu savo 
netenka.

Dabar užjūriniuose kraštuo
se yra jau pusantro miliono 
Amerikos kareivių, jūreivių, 
lakūnų ir k t.

(Rytojaus numeryje bus 
plačiai paduota prez. Roose- 
velto kalba.)

"Laisvės" Vajui 
Pasibaigus

. “Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų pasibaigė 
su 5 d. sausio 1943 m. Laiškai, kurie su prenumerato
mis buvo išsiųsti 5 d. sausio, o “Laisvės” ofisą pasiekė 
6 ir 7 dd., yra kredituojami kontestantams. Bet kurie 
laiškai buvo pasiųsti po 5 d. saus., nebus kredituojami.

Paskutinėm dienom gavome prenumeratų ir stam
biom sumom pinigų už prenumeratas. Nes daugelis kon- 
testantų laikėsi po skvernu paskutinį šūvį. Todėl Admi
nistracija turi daug darbo išskaičiuoti punktus, sutvar
kyti surašą paskelbimui paskutinių vajaus rezultatų.

Pilnas kontestantų surašąs ir nurodymai, kas laimė
jo dovanas, bus paskelbta pirmadienį, 11 d. sausio.

Visiems vajininkams, visiems “Laisves” bendrovės šė- 
rininkams ir visiems dienraščiui “Laisvei” gero velijan
tiems žmonėms pranešame, kaip džiaugsmą, jog šiemet 
vajus buvo geriausias iš visų buvusių vajų per paskuti
nius 12 metu. “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

Verda Rumunų Demonstracijos prieš Ka
rą ir Nacius; 4,000 Suimta, 80 Sušaudyta

London. — Privačiai pra
nešta iš Rumunijos, kad vi
same krašte plinta bruzdė
jimas prieš nacišką rumunų 
valdžią su jos diktatoriumi 
lonu Antonescu ir* prieš 
žiaurų vokiečių šeimininka
vimą. Teigiama, kad rumu
nų minios reikalauja pasi
traukt iš karo prieš Sovie
tus.

Paskutinėmis d i e nomis 
Rumunijoj tapo areštuota 
daugiau kaip 4,000 akmenų 
ir jau sušaudyta 80.

Kai kurie gandai teigia, 
kad, girdi, rumuniški fašis
tai, vadinami geležiniai 
gvardiečiai, sudarę sąmoks
lą nuverst dabartinę na-

Maskvos radijas sausio 6 
d. pranešė apie plačias 
prieškarines žmonių de
monstracijas daugelyje Ru
munijos dalių. Demons
trantai reikalauja ištraukti 
savo šalį iš karo ir sutrau
kyti ryšius su Vokietija.

Anglų žinių agentūra Re
uter sako, kad vokiečiai ir 
italai su užtaisytais kulka- 
svaidžiais saugo gatves Bu- 
charesto, Rumunijos sosta- 

1 miesčio.
AUGA SABOTAŽAS

Istanbul, Turkija.—Gau
ta pranešimai iš Rumunijos, 
kad nacių priešai ten vis 
labiau ardo geležinkelius, 
telefonų ir telegrafo linijas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Paėmė Nelaisvėn 144,150 Hitlerininku; Pagrobė Tris Mi

liūnus Kanuoliniu Šovinių, 20 Miliūnu Kulkų ir kt
London, saus. 6. — Specialis Maskvos radijo prane

šimas užrekorduotas Londone:
Per mūšius su fašistu kariuomene nuo sausio 1 iki 

5 d. Į pietų vakarus ir pietus nuo Stalingrado mes pa
grobėme 27 priešų orlaivius, 56 tankus, 429 kulkasvai- 
džius, Ž67 mortiras,' 1,016 prieštankinių šautuvų, 10,- 
000 automatinių šautuvų, 15,770 šiaip karinių šautuvų, 
daugiau kaip tris milionus kanuoliniu šovinių, daugiau 
kaip 20 milionu šautuviniu kulkų, 500 tūkstančių oro 
bombų, 83 radijo stotis, 239 trokus su maistu; 3,217 
arklių, 4,400 vežimų su Įvairiais reikmenimis, 18-ką ge
ležinkelio garvežių, 400 vagonų ir 37-nis įvairių daly
kų sandelius.

6,500 priešų kareivių ir oficierių buvo paimta nelais
vėn.

Pradedant nuo lapkr. 19 d. 1942 m., viso tapo nelais
vėn paimta 144,150 priešų kareivių ir oficierių.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

RAUDONOJI ARMIJA PASIEKĖ PUNKTĄ AR
ČIAU KAIP 75 MYLIU NUO ROSTOVO

Maskva, saus. 7. — So- kaze Sovietų kariuomenė, 
vietų kariuomenė abiem šo- grūsdama priešus į šiaurių 
nais žemutinės Dono upės vakarus nuo Nalčiko, peį 
tėkmės bloškia vokiečius vis dieną nužygiavo 25 mylias 
tolyn atgal linkui Rostovo, j pirmyn, 
svarbiausio nacių atspirties j --------
punkto prie Dono įplauki- London, saus. 7. — Anglų 
mo į Azovo Jūrą, pietuose, žinių agentūra Reuter pra- 
Vakarine Dono puse rau- neša, jog vokiečiai jau, esą, 
donarmiečiai šluoja hitleri- be organizuoto pasipriešini- 
ninkus atgal 30 iki .50 my- mo traukiasi vis atgal 'Kau
lių pločio ruožtu, ir pasiekė kkaze. Spėjama, kad naciai 
punktus jau arčiau kaip 75 planuoja sudaryt sau naują 

apsigynimo liniją į šiaurius 
nuo Rostovo.

Kita Sovietų armija grą- > 
sina iš šiaurių pusės hitle
rininkams, be s i t r aukian- 
tiems atgal Kaukaze.

mylios nuo Rostovo.
Rusai prakirto 20 mylių 

pločio spragą vokiečių fron
te pagal žemutinę Dono 
upės tėkmę.

Šiauriniai-rytiniame Kau-

Uždraudė Važinėt Automobiliais Tik Dėlei Sma
gumo; Sumažino Žibalo Kūrą Įstaigom

Washington. — Valdiška kyklų, net ligoninių (apart 
kainų administracija už- kambarių, kur guli ligo- 
draudė bet kokį važinėjimą niai) ir kitų negyvenamų 
automobiliais be tikro rei- patalpų. Toliau gal visai 
kalo, o tik dėl smagumo, bus užginta kūrenamojo ži- 
septyniolikoje rytinių vals-. balo naudojimas kai kuriom 
tijų. Patvarkyta, kad jei-. nebūtinom įstaigom, kaip 
gu turintieji A, B ir C kor-' kad, pav., teatram, 
teles gazolinui pirkti, va- ' 
žiuos automobiliais į tea- šias valstijas: 
trus, į sportų lošimus, į New Jersey, Mass., Conn., 
svečius ar šiaip tik dėl sma-i Maine, New Hampshire, 
gurno važinės, tai bus iš jų Maryland, Virginia ir kt. 
visai atimamos gazolino i ----------------
kortelės, pradedant nuo, Berlyno radijas pasako. 
sausio 7 vidudienio. j0> vįenas nacių subma-

Duodamas tokį patvarky- rįnas buvęs įplaukęs 90 my- 
mą, kainų administratorius ijų j Amerikos upę Missis- 
Leonas Hendersonas paste- sjppj. Niekas nepatvirtina 

to jų pagyro.

Tie patvarkymai paliečia 
New York,

ciams vergaujančią Rumu- ir užkuria daugiau ir dau- trų, 
Igiau gaisrų.nijos valdžią. -

bėjo, kad 40 procentų visų 
karinių pramonių darbinin
kų, turėdami A korteles, 
važiuoja darban savo auto
mobiliuose.

Kainų a d m inistracija 
kartu ‘ 
numušė kūrenamojo žibalo 
vartojimą apšildymui tea- Stockholm. —Pranešama, 

raštinių, bažnyčių, kad naciai pakeitė savo ko- 
krautuvių, dirbtuvių, mo- mandą Tunisijoj.

Australija, saus. 7. — 
Amerikos ir Australijos or
laiviai pleškino japonu or
laiviu stovykla Lae, šiaur- 

25-kiais. procentais i rytinėj Naujojoj Guinejoj.
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miestų. Jugoslavijos ir Kroatijos parti
zanai jau apie pusę savo šalies išlaisvi
no iš po budelių jungo. Jų didvyriška 
kova ir pasisekimas prieš pusę milijono 
Hitlerio ir Mussolinio armijos dar kar
tą į šipulius sumuša tas “strategų” pa
sakas, būk negalime atidaryti antro 
fronto Europoje.
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Johannes Steel Apie Kąrą
Radio komentatorius ir kolumnistas 

Johannes Steel rašo dienraštyje ‘Tost” 
(iš sausio 5 d.), lygindamas 1918 metus 
per Pirmąjį Pasaulinį Karą su 1943 me
tais. Jis rašo, kad Vokietijos dabar pa
dėtis yra geresnė, negu' 1918 metais iš 
šių pusių:

(a) Ji yra užkariavusi didelius plotus 
Europoj, kas sumažina blokados reikš
mę.

(b) Hitleris turi galingą Gestapo šni
pų agentūrą, kuri palaiko aukštą karinį 
ūpą Vokietijoj ir veikia kitose šalyse.

(c) Japonija kariauja Hitlerio pusėj, 
gi pirmame kare ji kariavo prieš Vokie
tiją.

Vokietijos padėtis yra blogesnė šiais 
klausimais:

(1) Su 1918 metų pradžia kaizerinė 
Vokietija buvo likvidavusi kovą ant 
dviejų frontų. Sovietų Sąjunga tada pa
sirašė taikos sutartį, toliau negalėdama 
kariauti. Kaizeris gavo progą mesti visas 
jėgas į vakarus ir vienu kartu ten su
traukė 197 divizijas.

Dabar Hitleris laiko veik visas jėgas 
prieš Sovietų Sąjungą, bet jis žino, kad 
antras frontas — Anglijos ir vyriausiai 
Amerikos organizuojamas prieš jį.

•
(2) Tada Vokietija turėjo 730 kilomet- 
ūgio frontą, nuo šiaurinės Belgijos

iki Šveicarijos, o dabar ją apsupa tūks
tančiai mylių fronto, nes ji išsiskėtė vi
soj Europoj. Vien Sovietų Sąjungos fron
tas turi per 2,000 mylių.

(3) Tada kaizerinė Vokietija turėjo 
didelį karo laivyną, kuris lyginosi iki 
75% Anglijos karo laivyno jėgų, o dabar 
Hitlerio laivynas yra lygus tik 15% An
glijos laivynui.

(4) Tada Vokietijos submarinai buvo 
pavojingesni, negu - dabar Hitlerio, nes 
prieš submarinus išrasta daug naujų 
būdų kovai.

(5) Tada orlaivynai neturėjo tokios 
didelės reikšmės ir veik abi pusės turėjo 
lygius, o dabar orlaivynai vaidina labai , 
svarbią rolę ir Jungtinės Tautos jau ima 
viršų.

Mainieriai Stoja Už C.I.O.
Nepaisant visokių John L. Lewiso sky- 

mų prieš C.I.O., mainierių masės stoja 
už šias kovingas unijas. Nors UMWU 
konvencijoj, kuri įvyko Cincinnati mies
te, pono Lewis mašina viešpatavo, bet gi 
trys skaitlingiausi šios unijos Penn. kie
tų anglių srities lokalai reiškė kietą ne
pasitenkinimą UMWU nutraukimu ry
šių su CIO ir reikalavo nevaržomo loka
linio veikimo.

Pittsburgho srityje Lewiso mašina sie
kė nugalėti distrikto vadovybę, bet ji 
susitiko su vietos mainierių kieta ats
para.

West Virginijos valstijoj visa eilė di
delių lokalų veda kovą už teises laisvai 
veikti savo srity j, palaikyti ryšius su 
CIO unijomis.

Ohio valstijos distriktas iškėlė stip
riausią kovą prieš Lewiso mašiną. Jo 
konvencija pasiuntė sveikinimus Roose- 
veltui, raginančiam apvienyti unijas, 
Stalingrado kovotojams, užgyrė kongres- 
mano Pepper-Tolan Bilių ir • atliko eilę 
kitų svarbių žygių. Lewisui nepavyko 
nustatyti mainierius prieš CIO. unijas.

Bendrai, visur tarpe mainierių jaučia
ma nepasitenkinimo Lewiso mašina, ir 
jis ruošiamas atvirai kovai. Mainieriai 
nepasitiki Lewisui ir algų klausimo rei
kalais ir abelnai kitais darbo žmonių rei
kalų punktais.

Žinoma, Lewisas iš savo pusės imasi 
skymų, kaip tai spendavimų, braukimų 
veiklių unijos narių ir net žiauraus te
roro, bet tas juk negalės sulaikyti mai
nierių nuo kovos už jų demokratines ir 
organizacines teises, taip pat, kaip ir nuo 
interesavimosi visais darbo žmonijos ir 
liaudies klausimais, kaip ir karo laimė
jimo klausimais.

Suprantama, prieš mainierius yra dar 
sunki kova už jų pačių teises ir organi
zacijos reikalus. Ponas Lewis yra suda
ręs savo mašiną, kuri veda UMWU į ne
laimes ir įneša suirutę į Amerikos uni
jinį darbininkų judėjimą.

Bendro Antifašistinių 
Tremtinių Komiteto pirmi
ninkas, sausio 3 d. patiekė 
platų raportą apie padėtį 
priešfašistiniu k o v o t o jų, 
kurie randasi Šiaurinės 
Afrikos koncentracijos 
kempėse.

Savo raporte jis atžymė
jo, kad ten randasi apie 
30,000 tremtinių, kuriuos 
Vichy vyriausybė, admiro
lui Darlanui vadovaujant, 
buvo suvariusi į koncentra
cijos kempes ir pastačiusi 
prie sunkių katorginių dar
bų. Kalinių padėtis ten be
galiniai baisi. Maistas ne
pakenčiamas, drapanų visai 
negauna, tik skarmalais 
prisidengę turi ilgas valan
das dirbti laukuose prie tie
simo kelių po aštria sargy
ba.

Kuomet amerikiečiai užė
mė Šiaurinę Afriką, tai ke
letas šimtų jų pasiliuosavo,! 
bet tie tūkstančiai pasiliko 
koncentracijos kempėse. Jų 
padėtis nei kiek nepagerė
jo tuo metu, kai Darlanas 
patapo visos francūziškos 
Afrikos komisionieriumi.

Bendrasis Antifašistinių 
Tremtinių Komitetas tuo- 
jaus išvystė kampaniją rei
kalaujant tuos kovotojus 
paliuosuoti. Buvo kreipta

si prie Valstybės Depart- 
mento, Karo Departmento, 
prez. Roosevelto. Tuo metu 
prez. Rooseveltas buvo pa- 
siuntęs^adm. Darlanui savo 

| reikalavimą, kad tie kovo
tojai būtų paliuosuoti. Ga
vęs tą reikalavimą, adm. 
Darlanas pažadėjo paliuo
suoti, bet nieko nedarė. Pa- 
galiaus, jis buvo užmuštas 
ir tada jo vietą užėmė gen. 
Giraud, kuris irgi žada juos 
paliuosuoti, bet nepaliuo- 
suoja.

Minimas Komitetas da
bar veda plačią kampaniją 
už paliuosavimą tų kovoto
jų. šiuo metu, kuomet Afri
koje verda kova prieš fa
šistus, tai tie patyrę kovo
tojai ten labai reikalingi. 
Bet ir gen. Giraud, atrodo, 
bijo apie jį susispietusių 
Vichy agentų, ’ kurie tam 
pastoja kelią. Jie sabota- 
žuoja tą visą kovą prieš 
fašistinę Ašį.

Dabar, todėl, dar svar
biau moraliai ir materialiai 
paremti tuos kovotojus. 
Lietuviai šiuo metu jau su
kėlė virš $1,700. Bet dar 
turime daugiau pasidarbuo
ti, kad geriau juos paremti. 
Nepamirškime, kur tik ga
lima, parinkti jų naudai 
aukų.

J. Gasiūnas.

Drg. D. M. šolomsko raš
tas “Kaip Buvo Sumušti Na
ciai Ties Maskva,” kanadie
čius “Laisves” skaitytojus la
bai sužavėjo. Giria jie drg. šo- 
lėmską, kaip susitarę, vienas 
po kitam. Nieko blogo nebūtų, 
jeigu iš jų tarpo vienas įsisma
ginęs nebūtų pradėjęs smerkti 
Seno Vinco raštus. Neužtenka 
to, tas draugas iš Huron Port, 
Ont., Pranas Morkūnas, “Lais
vėj” No. 304 pradėjo negra
žiai verbuot Seno Vinco dai
liąją literatūrą.

Kuomet mūšiai ėjo ties 
Maskva, matyt, mūsų kanadie
čiai draugai neturėjo progos 
skaityt “Laisvę,” bet dėl mūsų 
amerikiečių tie dalykai buvo 
neužmirštini, ir drg. šolomsko 
raštas buvo pakartojimas anų 
mūšių laikų ties Maskva, su 
platesne apžvalga. Aš per po
rą numerių perskaičiau ir dau
giau buvo tuščias eikvojimas 
laiko.

Drg. šolomskas yra mano 
mėgiamas rašytojas, taip, kaip 
ir Senas Vincas. Bet, daleiski- 
me, Šiandien eina dideli mū
šiai ties Stalingradu, Dono
upe, Kaukaze, Velykie Lūki. 
Raudonoji Armija muša Hit
lerio banditus nacius, kaip šu
nis pasiutusius ir žygiuoja ant 
Charkovo ir kitų miestų ir kai
mų. Mes tai per “Laisvės” pir
mą ir penktą puslapius per- 
skaitom su žingeidumu. Ir už 
metų jeigu rašytojas atkartos 
tas pačias žinias, kad ir su 
platesniu aprašymu, skaitymas 
nebus žingeidus. Nes po šio 
karo, baisenybės turės būt ap-

Bėgamaisiais 
Klausimais

rašomos kitoniškoj formoj, ku
rios vargiai atatiks šių dienų 
aprašymam.

Kanadietis piktai rėkauja 
ant Seno Vinco. Jis rašo: “Re
dakcija turi pasitenkinti jo

Didvyrė
Raudonosios Armijos galingoji artile

rija sutriuškino Hitlerio tvirtumą Veli- 
kije Lūki ir Raudonoji Armija užėmė tą 
svarbų miestą. Naciams buvo užduotas 
toks didelis smūgis, kad per kelias die
nas jie vis melavo, būk ten laikosi.

Vėlesnės žinios teigia, kad Raudona
jai Armijai padėjo užimti tą miestą did
vyrė partizanė Tamara Samčakova, vie
tinių partizanų vadovė. Ji, gerai žinoda
ma vietos aplinkumą, tūlas Raudonosios 
Armijos dalis atvedė toKlais keliais, iš 
kur naciai visai nelaukė puolimo.

United Press žinių agentūra praneša, 
jog, kada Raudonoji Armija visai apva
lė miestą ir toliau žygiavo per jį, tai 
Tamara ir Sovietų dalinių vadai stovėjo 
ant laiptų, kur pirmiau buvo Hitlerio 
komandos centras ir smagiai šypsojosi!

Amerikos Tankai Nustebino 
Nacius

Dabar jau daugiau paaiškėjo, kodėl 
anglai ir amerikiečiai taip skaudžiai su
pliekė Hitlerio “laukinę lapę” — genero
lą Rommelį — Egipte ir Libijoj.

Pirmoji priežastis, tai ta: Hitleris už
sispyrė paimti Stalingradą ir atitraukė 
didelę dalį savo lėktuvų iš Egipto, pa
siųsdamas prieš Raudonąją Armiją. Ir 
kada anglai ir amerikiečiai kirto Rom- 
meliui smūgį, tai jie tuojau užviešpata
vo ore ir iš oro pradėjo naikinti nacius.

Antras hitlerininkams “suprizas” bu
vo — tai Amerikoj gaminti tankai, ku
rie yra vikrūs ir ginkluoti po 105 mili
metrų kanuolėmis. Naciai nesitikėjo, kad 
jų priešai turės tokias kanuoles.

Vieni “Raudonaisiais” 
Džiaugiasi—Kiti Jais 

Baugina
♦ *

Raudonoji Armija kriuši- 
na žvėriškas tlitlerio jėgas 
Dono srityje. Visi laikraš
čiai, kuriems rūpi Jungti
nių Tautų karo laimėjimas 
džiaugiasi ir deda didelius 
antgalvius. Lietuviški pro- 
nacių laikraščiai bando nu
stelbti tas žinias, užkišti į 
kampelius, rašyti mažomis 
raidėmis. Panašiai daro ir 
Hearsto laikraščiai, kurie 
dar neseniai džiaugėsi Hit
lerio laimėjimais.

Gruodžio 22 dienos New 
Yorke angliški laikraščiai 
turėjo veik visi didelius 
antgalvius apie Raudono
sios Armijos pergales, bet 
Hearsto laikraščiai tą pat 
dieną “raudonaisiais” bau
gino amerikiečius. Dien
raštis “PM” nutraukė di
džių antraščių antgalvius

ir gruodžio 23 dieną visus 
patalpino. Jie buvo seka
mi:

“Daily News” trimis eilė
mis per visą pirmą puslapį 
šaukė: “NAZIS FLEE AS 
REDS PRESS ROSTOV 
DRIVE.”

“Herald-Tribune” trimis 
eilėmis per pusę puslapio 
rašė: “REDS SMASHING 
TOWARD ROSTOV TO 
CUT OFF 1,000,000 GER
MANS IN CAUCASUS 
AND STALINGRAD 
AREA.”

“New York Post” dviem 
eilėm per visą puslapį rašė: 
“RED ARMIES POUND 
ON.”

“New York World-Tele
gram” rašė dviem eilėm 
per visą lapą: “ROSTOV 
DRIVE THREATENS.”

Visi šie antgalviai buvo 
reiškianti Raudonosios Ar
mijos pergalę, kelianti 
džiaugsmą, kad Amerikos

talkininkės Sovietų Sąjun
gos armija laimi, o kartu 
ir mes laimime. Tai turčių 
spaudos antgalviai, čia mes 
nepaduodame “Daily Wor- 
kerio,” kuris nuolatos rašo 
tiesą.

Hearsto dienraštis Jour- 
nal-American” irgi rašė 
apie “raudonuosius,” bet jis 
nesidžiaugė Raudon osios 
Armijos pergalėmis, o per 
visą puslapį dviem eilėm 
įdėjo tokį antgalvį: “EDU
CATORS ASK OUSTER 
OF RED TEACHERS.” 
Reiškia, kėlė Hitlerio bau
bą prieš raudonuosius, rė
mė reakcijos žygius.

Kuris iš šių antgalvių ge
riausiai patiko lietuvių pro- 
naciams iš “Naujienų,” 
“Keleivio” ir “Draugo?” 
Manau, atsakymas aiškus- 
paskutinis, nes jie irgi nuo
latos gieda Hitlerio gies
mę ir “komunistais” bau
gina. Vai. Sūnus.

Jugoslavą Partizaną Kova
Kai jau nuo pereitų metų pavasario 

generolo Michailovičiaus “armija” nieko 
nedaro prieš hitlerininkus, o vietomis 
išvien su Mussolinio ir Hitlerio gaujomis 
puola “komunistus,” tai tuo pačiu kar
tu Jugoslavijos liaudies partizaniška ar
mija vysto naują ofensyyą.

Dabar partizanų armija žygiuoja lin
kui Livno, Bendžialuko ir Kolovaros

Naciai Baigia Ėsti Arklius
Hitlerio milijoninė armija, kuri perei

tą vasarą užpuolė Stalingradą, sutirpo 
iki 100,000 ar 150,000, kaip Sovietai 
praneša. Ir tie likučiai, apsupti iš visų 
pusių ir kasdien yra naikinami. • «

Stalingrado srityj suimti į nelaisvę 
naciai sako, kad jie baigią ėsti arklius, 
kuriais pirmiau vežė kanuoles arba ku
rie tarnavo raitarijai. Taip pasakoja ir 
Rudolf Richter, buvęs 133-Čio pėstinin
kų pulko karys. Jis, be kitko, pareiškė:

“Mes gauname šešias uncijas arklie
nos ir labai mažai duonos per dieną/Mes 
jau veik suvalgėme visus mūsų arklius. 
Mano skyriuje iš 100 arklių beliko tik 
12.”

Jis sako, kad daug Hitlerio kareivių 
suserga nuo stokos maisto.

Tarybų Sąjungos spauda jau senokai 
rašė, kad, jeigu naciai nori Sovietuose 
žemės, jie jos gaus—po kelias pėdas 
kiekvienas. Atrodo, kad prie to ir eina
ma.

Kairėje matosi admirolas Darlanas, kuris buvo nužudytas prieš tūlą laiką; dešinė-
je — gen. Giraud, užėmęs Darlano vietą, Šiaurės Afrikoj. Nuotrauka padaryta 
prieš pat Darlano nušovimą.

neturi su gyvenimu.” Ot, ko
kį sekretą iškepė tas draugas 
kanadietis. Matyt, kad jis 
skaitė tą apysaką, bet konkre
čiai jos nesuprato. Apysaka 
Petras Dramblys aiškiai at
vaizdavo, kokias jis gyvenimo 
klaidas padarė per savo neap
sižiūrėjimą, ir bastėsi po visą 
pasaulį, tiek vargo ir rūpesčio 
nukentėjo, kuomet ant jo 
ūkės, jo moterėlė vedė laimin
gą gyvenimą su savo meilužiu. 
Apart apysakų, turbūt kana
dietis nežino, kad Senas Vin
cas parašo daug straipsnių ir 
eilių, šitame “Laisvės” vajuje 
aš patyriau, kad skaitytojai 
myli Seno Vinco raštus. Kiti 
užsirašė “Laisvę” vieji todėl, 
kad gavus progą skaityt, 
apart politinių straipsnių, ka
ro žinių, ir tokias apysakas, 
parašytas Seno Vinco, Petro 
Cvirkos “žemė Maitintoja,” 
Juliaus Butėno “Mėlyni Karei
viai”—veikalas iš pasaulinio 
karo laikų nuo 1914 metų. 
Kiek anksčiau geras apysakas 
ir romanus parašydavo R. Mi- 
zara. O savo laiku gerus vei
kalus išversdavo iš rusų kal
bos D. M. šolomskas.

Geros ir ilgos apysakos, su 
pertrauka per kelioliką nume
rių, ypač iš darbininkų gyve
nimo, neša didelę naudą, ne 
tiktai skaitytojam, bet ir pa
čiam dienraščiui “Laisvei.” 
Aš mačiau daug skaitytojų, 
kurie pasigavę laikraštį į sa
vo rankas pirmiausia perskai
to apysaką, ar jum tas patin
ka ar ne. Tai taip, kaip ame
rikonai, pirmiausia perskaito 
“fones” ir “boles.” Ir tiktai
tuokart pradeda žiūrinėt žinių 
iš pirmo puslapio.

Prie pabaigos turiu pasa
kyt, kad mes neturime smerkt 
nei vieną rašytoją. Visi jie se
nukai ir visi geri, bile tiktai jų
rašomos plunksnos nekandžio-
ja darbininkų klasės reikalų. 
O jau ir tų pačių rašytojų ne 
kažin kiek turime. Nenoriu 
būti pranašu, bet už 15 metų 
visa mūsų spauda, su visais ra
šytojais, ramiai sėdės pas Ab
raomą ant loskavos duonos. 
Nes jaunoji kaita bus suame- 
rikonėjusi, tikėkite, ar ne.

V. J. Stankus.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys’ 

BUY WAR BONDS

Boston, Mass.
Dienraščio Laisvės nau

dai bankietas įvyks sekma
dienį, sausio (Jan.) 10-tą, 
6 vai. vakare, 376 Broad
way, So. Bostone. Progra
moj Rožė Merkeliūte, Ignas

, Kubiliūnas, Richard Buivi- 
das, Helen Žukauskaitė. Ge
ri valgiai. Įžanga tik $1.50. 
Rengia Literatūros Draugi
jos 2 kuopos moterys.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai prašomi dalyvumU 
tame gražiame bankiete pa
remti dienraštį Laisvę.

Mažiau Reik Važinėti
Transportacija karo są

lygose užimta pervežimu 
armijos ir jai reikmenų. Ci
viliai žmonės privalo kuo 
mažiau važinėti, kad nesu
daryti nereikalingo apsun
kinimo tiems, kam būtinai 
reikia važiuoti. 1(942 metais 
vie miegamuose traukiniuo
se pervažiavo 7 milionai ka
reivių ir bendrai per me*
tus ginkluotų .dalinių vyrai/
atliko 10,500,000,000 kelio
nės mylių.
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BALTIC CULTURAL COUNCIL RAPS 
LITH PRESS HINDERING WAR EFFORT 
OF PATRIOTIC LITH-AMERICANS

NEW YORK. — In a shocking, 
revelation of brazen pro-axis pro
paganda, the news letter issued by 
the Baltic American Cultural I 
Council on December 29, 1942 char- ■ 
ges that, the newspapers Naujienos! 
and Draugas are spending propa- i 
ganda that benefits only our axis' 
enemy. į

The release charges that “the' 
Lithuanian daily Draugas, in its is- j 
sue of December 4, 1942 dares to 
curse a group of patriotic Lith
uanian-Americans for voting contri- ! 
butions to U.S.O., Navy Relief Fund,1 
Russian War Relief, Red Cross and' 
China War Relief." j

I

To support this charge, the Bal-1 
tic Cultu.-a. Council letter submits 
the following translation from 
Draugas, appearing in the Decem
ber 4 edition of the paper:

“Thus the hard earned money of' 
the Lithuanian Cultural Circle, 
through a suit brought! by A. Povi
lonis, was equally divided for Rus- • 
sian Relief, the U.S.O., the Navy,. 
the Red Cross and China War Re-; 
lief. This action of Lithuanian- 
Russians — the Railas, the Jud-i 
zentaviches, the Povilonises and the j 
Kislaiciuses — is directly the work 
of swine. They have turned the

Sports Review 
of 1942

By Ed.- Sidney
BASEBALL

St. Louis Cardinals. These three 
words sum up one of the most 
amazing phenomena in baseball his
tory. Eight full games behind the 
league leading Brooklyn Dodgers, 
the Red birds, with just one month 
of play remaining, generated a su
stained stretch drive that had fans 
the country over, gasping in admi
ration. The Dodgers never knew 
what hit them. Speed, and enthu
siasm of the Redbirds was no match 
for the Durocher men.

But the best was yet to come. 
For the Cards went into the World 
Series against the supposedly in
vincible Yankees. Very few people 
conceded the Cards much of a 
chance. You know as I know that 
the Cards blasted the Yankees of 
their high perch in just five games.

Johnny Beazley freshman pitcher 
personally accounted for two of the 
five Cardinal wins.

The ninth inning homer off Red 
Ruffing by Stan Kurowski, for 
sheer drama, completely oversha
dowed any other single happening 
in the Series. Handicapped with a; 
defective arm, Stan Kurowski car-1 
ved a notch for himself in the led
ger of World Series Heroes.

BOXING
Joe Louis made boxing history, 

this year by twice fi^liYing for the 
benefit of service charity organiza- j 
tions. The great Negro champion į 
was to turn over his entire purse j 
to the Army Relief Emergency j 
fund. Joe was happy that he was 
able to contribute to this worthy 
cause, and desired to make the 
evening a memorable one and he 
did, didn’t he?

Tearing out of his corner Louis j 
completely annihilated his 250 
pound, 6 feet and four inch op
ponent, in two minutes. It was the | 
greatest display of punching ability

’ST to be seen in the ring.
•'‘'There were other big points in 
the fistic arena in 1942. Remember 
when little Tami Mauriello topped 
off his ring activities for the year 
with an awe inspiring and polished 
six round kayo over Lou Nova?

Ray Robinson continues merrily 
along the path of the unbeatens. No 
one as yet has stopped Ray either 
in the amateurs or the pros. Re
cently Ray has hung up his fortieth 
consecutive victory as a profes
sional.

Joe Louis, Tami Maurello, and 
Ray Robinson ... ringdoms best per
formers for the year of 1942.

FOOTBALL
This was one of the most upset

ting gridiron seasons that football 
has ever seen. No one will ever for
get the upset at Boston and the 
trimming at Chicago. Both elevens 
were strangely enough defeated 
by their rivals. Boston’s beating 
was terrible for a team which had 
all the ear marks of a bowl. game.

The Holy Cross eleven played 
good football that afternoon at 
Fenway Park. As a matter of fact 
so did the Eagles. But one of the 
teams had to get the bad breaks 
so madam fate picked as looser, 
Boston.

As for the defeat of the Chicago 
Bears, well, nothing can be said, 
but that the Washington Redskins 
used all their playing ability that 
afternoon and played brilliant foot
ball. What did do the damage to the 
Bears was the aerial attacks for 
which Sammy Baugh was respon
sible.

Smarting from the 73-0 shellack
ing they swallowed last year, the 
Red Skins were out to wipe clean 
the memory of that humiliating set 
back. They were able to accomplish 
this against the most powerful pro
fessional squad of the last decade. 
This is a testimonial to the sur
prising Red Skins.

‘Lithuanian Cultural Circle’ into a 
Russian Cultural •Circle’."

I
“An entirely different picture of I 

the case," the letter continues, “isĮ 
given by the consistently anti-IIit- 
ler Lithuanian daily Vilnis, in its 
edition of December 8, 1942: ‘The 
Lithuanian cultural Circle, by a 
vote of 18 • to 3 decided to dissolve 
and to contribute its treasury of 
$500 in the following way: $100 to 
U.S.O., $1,00 to Navy Relief Fund, 
$100 to Russian War Relief, $100 
to Red Cross and $100 to China 
War Relief. But the Circle’s trea
surer, Anthony Jakutis, (one of the 
three who voted against it), re
fused to abide by the decision and 
the matter went to court. Judge 
Prystalski ordered Jakutis to give 
the money as decided. Furthermore, 
he (the judge) told him to donate 
also the $50, which had been put 
aside for amusement."

Hits Alibi for Hitler.
Of quite a different nature is the 

propaganda style followed by Nau
jienos, according to the news let
ter, which alleges that the news
paper “accepts Hitler’s alibi" .and 
"tries tQ blame the Soviet Union 
for the War.”

Quoting from the November 10

U. S. Army Accomplishes Miracles 
Says Fighting Tiger From China

Stanley G. Regis, Lithuanian, Who 
Served Under General Chennault 
In The First American Volunteer 
Group in Burma and China Pauses 
in Globe-Girdling Adventures en 
Route to—Where?—Says Japs Good 

Fighters and Play For Keeps.
Stanley G. Regis, until recently 

a member of General C. L. Chen- 
nault’s “Flying Tiger” squadrons 
which raised havoc with the Jap
anese air forces in Burma and Chi
na earlier this year, paused this 
week in his globe-girdling adven
tures to re-visit his friends in the 
quiet of his home town of Rumford, 
Maine.

It was in August, 1941, that Re
gis first arrived in Burma to take 
up his duties as “crew chief” in 
General Chennault’s forces. Those 
forces consisted of 100 ’obsolete air
planes and 250 Americans. This 
small group, handicapped though it 
was by inferior equipment and 
scanty supplies built up a notable 
record against the Japanese. Regis 
said the official record of Japanese 
planes destroyed was 300, but un-, 
officially the count was 600. Many 
planes downed in the jungle could 
not be found for counting, he ex
plained.

Lost Only 20 Men
The flying Tigers lost only 8 

men in combat and 22 by accidents 
or bombs. The reason for the suc
cess of the American group, he 
said, was the fact that every man 
was picked for his special function 
and they were “very highly train
ed” by General Chennault who 
Regis said he considered to be one 
of the finest pilots and tacticians in 
the services today.

Japanese Good
Contrary to popular opinion, Re

gis said the Japanese were “very 
good” in the air and their men 
were “full of fight." When a Japa
nese pilot bails out of a plane, he 
lands on the ground with a tom
mygun in his hands and sells his 
life as dearly as possible. No pri
soners are taken in the war bet
ween the Japanese and Chinese and 
few in the war between the Japa
nese and the Allies.

Regis said he had not actually 
had personal combat with the Ja
panese but they had bombed him 
enough times.

Foxholes Safe
Asked how it felt to be bombed 

Regis replied that it wasn’t plea
sant, but that if you take adequate 
precautions and get under covei' 
you are pretty safe. Foxholes are 
the best protection, he said.

“It gives you a funny feeling," he 
said with faint smile on his lips, 
“to see a stick of bombs dropping 
down on you. They look as though 
they were coming right at you, but 
somehow they miss. Unless they 
land right on you, you are pretty 
safe,” he said.

“How is that?” his interviewer 
asked.

“Well,” Regis went on, “it’s this 
way.. A bomb will hit the ground 
and cover the surface of the earth

Their’s was a truly great achieve
ment in the world of sports.

Paul Governali who is from the 
Columbia eleven showed from this 
year’s record that he is all of a 
football player that any coach 
would be proud of.—Paul broke Da
vy O'Brien’s touchdown Pass’s re
cord, in the last game for the Lions.

This was the culmination of a 
season’s exhibition of superlative 
passing eclat, and a wonderful way 
to wind up an equally wonderful 
career.

Holy Cross, the Washington Red
skin^ and Pau) Governali... sup
plied the gridiron with the year’s 
highlights.

edition of Naujienos, the letter 
reads: “The terrible sacrifices of 
the Russian people under the bol
shevik rule were borne not so that 
peace of the world would be safe
guarded, the power of democracies 
and workers strengthened, and (he 
well-being of the people raised, but 
so that catastrophe should overtake 
the world. Wishing,to destroy ‘capi
talism,” for 25 years the bolsheviks 
were building the pyre for a world 
conflagration with the blood and 
sweat of the Russian people. Hitler 
did the some only for a shorter 
time.”

“Thus Naujienos goes as far as it 
dares in whitewashing our mortal 
enemy Hitler,” the news letter de
clares.

The Baltic American Cultural 
Council likewise accuses these pa
pers of conducting “agitation on 
certain political issues and remote 
international problems, which have 
already been settled by events, or 
which can be settled only after a 
victory for the United Nations” and 
warns that such agitation diverts a 
great deal of attention from pre
sent win-the-war questions and im
mobilizes sections of Lithuanian 
Americans from actively contribut
ing to the war efforts.

1

with a sheet of metal. Nothing can 
live above the surface of the earth 
and trucks, airplanes, houses and 
anything nearby is certain to be 
hit and set afire. But the force of 
the bomb is up and sideways in 
such a way that a bomb can land 
within three feet of a man in a 
foxhole and he won’t necessarily 
suffer from anything more than 
concussion.”

“Arc bombs effective against ci
ties?”

“They certainly are,” Regis said. 
“I have seen large cities lose 75% 
of their efficiency after a raid. But 
on the other hand, bombing isn’t so 
effective against military objectives. 
You can’t bomb a flying field out of 
action. You just disperse your men 
and equipment and after the raid, 
fill in the holes.”

VVohst Experiences
“What were some of your worst 

experiences in bombing raids?”
“Well, I guess the worst was at 

Rangoon, the time I had just ar
rived in Burma. I was caught in a 
raid directly after arriving there 
and 3,000 persons were killed with
in a short distance of where I was. 
’Two big hombs landed in the block 
where I had taken refuge and kil
led nearly 500 people. During the 
raid people would run frantically 
through the streets and the Japs 
would swoop down and strafe 
them. It was terrible.”

“That seems like an understate
ment. But what others did you 
have?"

At Paoslian
“It was pretty tough at Paoshan. 

The Japanese Red Dragon Motoriz
ed Division was pressing the Chi
nese Army very heavily and half the 
Chinese Army managed to cross the 
Salween River before they found it 
necessary to blow up the only 
bridge. This left half the Chinese 
with their backs to the river, the 
Japanese coming up, and the Chi
nese necessarily moved north 
through Paoshan which was on that 
side of the river and was being 
bombed constantly by the Japs. 
They bombed Paoshan for two days 
and I had to go through Paoshan 
to get to my unit. I had to fight 
my way through that town with a 
tommy-gun that night. It was bed
lam."

Tigers Stopped Bombings
The Flying Tigers moved up from 

Burma to Kunming and Chungking. 
Although Chungking had been 
bombed for over 100 consecutive 
days, Regis said, when the Flying 
Tigers arived there to protect the 
city, the bombings ceased.

Regis said the Chinese have the 
“best alert system in the world.” 
The “Jingbao” (pronounced jing- 
boW) consists of paper balls moun
ted on poles in the streets of the 
cities. One ball means alert; two 
means a raid within ten or 15 mi
nutes; and three balls mean an air
raid going on.” China, he said, is 
covered by a network of telephone 
wires operated through radio sta
tions. In a matter of minutes re
ports can be flashed from anywhere 
to anywhere else in China. Very of
ten news that a Japanese bombing 
plane has left a flying field in 
Bangkok or Canton will be received 
hundreds of miles away within mi
nutes. Lost planes have often been 
safely landed by this system, he 
said.

"The Chinese always leave their 
cities in a raid, he said. <

Regis said he left the Far East 
on July 4th and spent a month 
“seeing the sights" in India. He 
took a steamer to Durban, South 
Africa, from Bombay, and later 
moved on from South Africa to the 
Congo River.

“That’s where you find real cha

“It’s for your own good I’m not giving you a raise. You’d only 
have to pay more taxes.’’

he0everything,racters, spies and 
said with a grin.

From the Kongo he flew to 
North Africa and later to Brazil 
and Miami.

“What about America?”
America Best Off

“America is the best-off country 
in the whole world,” he said with 
conviction, "and let me tell you one 
thing: our Army is clicking on eve
ry cylinder and accomplishing mi
racles. I have seen places in Africa 
that were jungle just a few months 
ago that are today modern flying 
fields with hangars, hospitals and 
even nurses. There’s nothing wrong 
with American Army organization. 
And I’ll tell you another thing 
everywhere in the world they res
pect Americans. That’s going to 
help us when it comes time for the 
big push — ■ and don’t make any 
mistake about that! The big push 
is coming this spring. We’re going 
to carry the ball and we’re going 
in for a touchdown. It’s going to be 
tough going. Firepower has increas
ed enormously in this war. And our 
enemies are good fighters. But our 
production is going to make itself 
felt and the planes we will have 
available when the time comes will 
surpass anything they can offer. 
We’ll straighten out the mess, but 
it won’t be any picnic. The best we 
have won’t be any too good for the 
boys who step in to do that dirty 
job."

Regis was secretive about future 
plans ,but he said he would remain 
at home through lhe holidays and 
then leave on a “civilian airplane 
job.” He indicated that it would be 
a long, long way from Rumford, 
Maine.

Regis said he received three co
pies of the TIMES while in China 
and in all that time just one lettei’ 
got through to him. The copies of 
the TIMES were pretty battered 
but readable.

Stanley Regis, son of Mr. and 
Mrs. Regis, is a graduate of Ste
phens high school, and attended the 
University of Alabama and the Co
lorado School of Mines. For a time 
he was employed on a steamship 
plying the Mediterranean and the 
African coast, and later, returning 
to the United States, he attended 
the Air Corps Technical School at 
Chanute Field, graduating as a ra
dio operator and repairman. Later 
the entire class in which he gra
duated signed with the First Ame
rican Volunteer Group as instruc
tors and went to Burma and China, 
participating in the now well known 
exploits of the Flying Tigers.

He has a brother, Peter D. Regis, 
a Master Sergeant, chief of a press 
section at army headquarters in 
Washington, D. C.

ED. NOTE:—Some of you Brook
lynites may remember Stanley Re
gis or just “Regis” as we used to 
call him here. He lived here seve
ral years ago (1936 or so) with two 
other buddies from Rumford, Me., 
Bali Kilas and Steve Wcliska.

10,000 Watches Sought 
For Russian Soldiers
A campaign to supply the Red Ar

my with a minimum of 10,000 
watches urgently needed by Russian 
soldiers and airmen has been under
taken by the Ambijan Committee 
for Emergency Aid to the Soviet 
Union (cooperating with the Rus
sian War Relief), 285 Madison Ave.

The Committee seeks not only 
money donations, but used watches.

The Committee points out that 
before the war, the Soviet Union 
had only two watch plants. Both 
had to be transferred to the rear 
and the Committee has no informa
tion as to their present operation.

Humor Is Weapon 
Against Hitler- 
Here Arė Samples

The peoples of occupied Europe 
are fighting Hitler in guerrilla 
units, sabotaging lhe production 
lines, organizing the underground as 
never before. But in their arsenal 
is also the ^weapon of humor. The 
Office of War Information makes 
public a number of wise-cracks, 
some of them funny and others just 
grim, that are now circulating 
among the European peoples. Here 
are a few:

An old Dutch*-woman was arrest
ed for listening to B.B.C. broad
casts from London and haled before 
a Nazi court.

"Why did you do this?” asked 
the judge.

“Oh, but your honor," she replied, 
“Hitler told us he would be in Lon
don in October, 1940. I have been 
listening every day since then. I 
would not want to miss Der Fueh
rer.”

One dark night in Prague a 
Czech policeman spotted a man who 
appeared to be chalking something 
on a wall.

Going closer he saw, written in 
Czech, the words.-—“Perish Hitler.”

Immediately he shouted indig
nantly at his countryman:

"Fool! Haven’t you heard that all. 
public inscriptions must be written 
first in German and then in 
Czech?”

Recently Quisling sponsored a pa
rade in Oslo consisting of such 
youths whose support he had been 
able to enlist.

The Norwegians took no notice 
of them with the exception of one 
sweet old lady.

She stood near the curb and nod
ded to them all as they marched 
by.1

“Why in the world are you stand
ing there greeting all those scoun- 
drells?” an irritated patriot finally 
asked her.

“Surely,” she replied, "I may pay 
my respects to my dear boys.”

"But you can’t possibly know 
them all."

“And why not?" she asked. 
“Wasn’t 1 the matron at the basto, 
our jail for criminal offenders, for 
twenty-five years?”

A Norwegian Quisling and a Nor
wegian patriot who used to be 
friends met in a street.

"You arc eating well now,” said 
the patriot, “but what will you do 
when Germany loses the war?”

“It is simple,” the Quisling re
plied, “I shall take my hat and coat 
and leave immediately.”

“I see,” said the patriot, “but 
where will you hang your hat?"

BE 100%
WITH YOUR

BUY WKITBONDS

Lith. Red Army Man 
Tells How Nazis Are 
DestroyingLith. Youth

Following is the speech of 
Feliksas Bieliauskas, represen
tative of Lithuanian Red Army 
units, delivered at the Second 
Lithuanian Anti-Fascist Cong
ress held in Moscow last No
vember.

'•’f sj: o

Comrades and Friends! I have 
arrived today at this meeting 
as a representative of Lithuanian 
National Red Army Units. I add
ress myself to all Lithuanian youth: 
to boys and girls, school children, 
students and peasant children and 
to all Catholic youth.

We all remember how without 
declaration of war the German ag
gressors shelled and bombed a camp 
of sleeping, innocent children in 
Palanga.

After invading Kaunas, the Hit
lerite robbers like hungry wolves 
arrested and shot down on the 
Great Hill in Shanchai and in Wil
liams Field over 1,000 young ,mcn 
and women.

Several thousands of young men 
and young women were hung and 
shot by the Hitlerite cannibals in 
our ancient town of Gediminas. 
Not far from Vilna, the Hitlerite 
soldiers surrounded a large party 
of youth, who fought back until 
their last cartridge. Taking them 
prisoners, the Hitlerites threw ben
zine upon them and set fire to 14 
of them, subjected the rest to tor
ture by cutting five pointed stars
on their bodies, then gouged out 
their eyes and shot them.

In Rokishkis the German can
nibals organized a bloody orgy in
which they hung fifty young men 
and young women. In the vicinity 
of Shauliai the Germans set up 

’a concentration camp. Behind the 
barbed wire they drove great mas
ses of people, among whom were 
800 young men and young women. 
Typhus and hunger claimed hund
reds of young lives. The ranks of 
the others were thinned by the 
machine gun fire of the Hitlerite 
beasts. Survivors were herded up 
and taken to Germany.

Several thousands of young Lith
uanian suspects, whom the Gesta
po considered unreliable, were sent 
to concentration camps in Germa
ny.

In the yard of the Kaunas prison 
the Hitlerites shot 216 young men. 
At a concentration camp in *Ras-' 
einsk hundreds of young girls died 
from typhus and hunger. A group 
of 48 young prisoners who were 
held in solitary confinement died 
in a prison in Shauliai.

Now the Germans have invented 
a new method of exterminating 
Lithuanian youth. For Judas pieces 
of silver, the>-Hitlerites recruit 
young Lithuanians' into the blood
thirsty German Police force and 
sent them to Minsk, Warsaw and 
Kiev; they also send them to the 
Eastern front where certain death 
awaits them.

In Kaunas and in Ukmergės the 
Hitlerite blackguards have opened 
huge houses of prostitution. Over 
a hundred of the most healthy Lith
uanian village girls were selected 
by the fascist doctors and sent to 
the brothels. Their fate is tragic. 
Not a day goes by without one of 
the girls committing suicide or be
ing murdered.

The forced laboi' in Germany, 
which Hitlerites and Lithuanian Ju
dases praise so highly^ is nothing 
more than a bloody, mincing ma
chine devouring the Lithuanian 
youth.

Lithuanian youth in Germany are 
subjected to the most horrible tor
tures.

Hunger, a sixteen hour work day, 
outraged shootings, floggings and 
solitary confinement is the lot of 
Lithuanain youth in Germany. 
That’s “the paradise” with which 
the Germans are trying to tempt 
Lithuanian youth.

Recently the following document 
was found on the body of a slain 
German Corporal Erich Hom, for
mer warden of the Koeningsberg 
labor camp:

Order 58 of chief of camp for 
foreign workers by Joachim Bek- 
ker to his wardens: "I wish to point 
out”, writes the chief murderer, 
“that the wardens are too lenient

Musical
Notes 

• Earl Browder will be the only speaker at the Lenin Memorial Meeting 
to be held Monday night January 11th at Madison Square Garden. The 
rest of the program will be a musical revue including a Living Newspaper, 
eight dramatic sketches, dances and a chorus of eight singers, each of 
whom is also a soloist. The song, “Dive Bomber, Dive Low,” will be sung 
for the first time by Laura Duncan who made "Strange Fruit" famous. 
"Dive Bomber, Dive Low” was written by Corporal Dumont F. Wade, an 
anti-aircraftsman in Bataan. Earl Robinson’s newest song, “Song of the 
Free Men,” with words by Millard Lampell will be the finale. Other 
songs include “The Birds Got Together,” "Quiet Girl,” “We Have a Date," 
and “Sascha, Jascha and Pascha, All the Same.” Music for thė revue 
was written by Lou Cooper, and others.

• Elie Siegmeister, the composer, has gathered 83 war songs by 30 
American composers , in response to a request from the Soviet Union. 
Grisha Shneerson, A Muscovite friend of Siegmeister, wrote aoout 2 
months ago, asking for new American music, especially new patriotic 
songs.

with workers from regions of Ost- 
land, the Latvians, Estonians and 
Byelorussians and deserve to be 
punished. All Lithuanians and Lat
vians must be regarded as pro
bolsheviks and therefore every time 
any of them miss work, no matter 
for what reason, they must be pun
ished on the spot, oven if it neces
sary to use arms. For refusal to 
obey orders, all offenders should 
be shot on the spot. This labor 
cattle cannot be permitted to do 
as they please at a time when 
thousands of German soldiers are 
being killed on the Eastern front."

We know the’ following facts:
In Nurenberg the Hitlerites be

headed 20 Lithuanian youth. In 
Koenigsberg about 30 more Lithu
anian -youth were sentenced to 
death.

The Hitlerite newspaper the Ber
liner Berzenzeitung wrote the fol
lowing:

“The death rate of foreign work
ers has increased by 50 per cent." 

The Lithuanian youth is the fertil
izer with which the Hitlerite slave
owners feed their soil.

All young men and young wom
en! Unite in the struggle against 
the grave diggers of our people, the 
German occupationists.

Let the partisan warfare of the 
whole Lithuanian people rage 
throughout Lithuanian Kurshenai to 
Svenconis.

The Red Army on the one hand 
and allied Anglo-American forces 
on the other are undermining the 
forces of Hitlerite Germany.

Worcester, Mass.
Greetings! This is your roving re

porter, and at the job of giving to 
you, the latest news and gossip. 
And such news! The Worcester Ai
do Chorus will present a concert 
and comedy on Sunday, January 17, 
1943. The concert promises to be
come the hit show of the season, 
and the most entertaining to all. 
We are going to present to you ma
ny choral groups that* will sing old 
songs that you have heard many 
times before and never grow tired 
of hearing and also some of the 
newest songs out that are so plea
sing to hear. The comedy will go to 
the end of being just* that, and 
make you forget the cares of the 
day. The name of this comedy is 
“O, S,. S.,’/, pr “Sliubinė Iškilmė," 

‘Mfwtien a girl is told 
supposed to marry, the resuA j| 
either comical, or tragic. This 
time the result proves to be co
mical. So to spend a day away 
from the cares and worries of these 
present times, come to 29 Endicott 
Street at 4 P. M. on Sunday, Ja
nuary 17; don’t forget!
Echoes:

The chorus should stage regular 
boxing or wrestling matches every 
“Tooesday” nite. I’m sure that ma
ny of those famous right hooks and 
muscles would be used to an ad
vantage then.

Where has O. D. been keeping 
herself lately? She been helping to 
keep up the moral of the boys left 
at home? It seems that R. B. has 
been absent from our regular as
sembly lately. What’s going on in 
your part of town R. ?

What is wrong with those threek 
young “gentlemen”? Are they ply
ing their future trades when they 
fish through everyones’ pockets? 
Why don’t you pick on some one 
who has money for a change?

Congratulations to those of our 
members who passed and received 
certificates from the advanced first- 
aid class! Myself being one of them. 
Hm-m.

Our teacher was absent from last 
rehearsal. Here is a hope for a 
speedy and permanent recovery to 
you, Mrs. Korsak! Echoetta,

LDS’ER INJURED AT WORK.

Charles Young, LDS “Builder’s” 
member was very badly burned at 
work by chemicals the other day. 
He is at the Brooklyn Jewish Hos
pital, where doctors say his condi
tion is very serious. His visiting 
hours are: Wednesdays and Fridays, 
from 7 to 8 P. M.

By The Trio

j
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MASSACHUSETTS RIBOSE PIRMO LDS 
APSKRIČIO KUOPŲ ATYDAI

Drauges ir draugai! Pirmo 
Apskričio sekr. F. Repšys yra 
pasiuntęs visom LDS kuopom 
laiškus su pakvietimu, kad 
išrinktų skaitlingą delegaciją 
į LDS metinę konferenciją, 
kuri įvyks sausio 31 d., 376 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Jeigu kuri kuopa nega
vo laiško su pakvietimu, tai 
čia nuoširdžiai prašom visas 
kuopas atkreipti atydą ir imti

VALGIŲ GAMINIMUI, NAMŲ APŠILDYMUI, 
ŠALDYTUVAMS, VANDENS KAITINIMUI

B. Andrukaitis 1.00
T. Magilo .25
P. Laskis .25
A. Čepas .30
K. Bozen .25
W. Aksomaitis .25
M. Andrukaitis .25

Susirinkimas
LLD 22 kp. susirinkimas at

sibus sausio 12 dieną, 7:30 v. 
vak., Moniuško svetainėj, 

dalyvumą šioj konferencijoj, 
suteikiant delegatam raportus 
ir metines duokles atvesti į 
konferenciją.

Kurių kuopų susirinkimai 
yra jau praėję, tai kuopų val
dybų nariai turėtų dalyvauti 
konferencijoj.

Konferencija prasidės 11 v. 
lyte. Būkit visi laiku.

LDS 1-mo Apskr. Komitetas.

Shenandoah, Pa.
f

Klaidos Pataisymas
Sovietų Sąjungos žmonėms 

sveikinimuose praleistas var
das, kuris aukavo penkis do
lerius, būtent, Vladas Sklaras.

Ačiū už auką ir atitaisau 
klaida.v

S. Kuzmickas.

GAMINANT namams gesą, reikia sunaudot 
didi daugybė kūrenamojo žibalo. Stokuojąnt 

pervežimų, sunku mums gaut gana žibalo, kad 

vis galėtume pagamint tiek geso, kaip dabar.

Jei padėtis nepagerės ir kiekvienas žymiai nesu

mažins geso naudojimo, tai gal reikės daryti 

griežtų žingsnių.

Karo Gamybos Taryba, žibalo Administracijos 

Įstaiga Karui ii\mes patys dėjome ir dedame 

visas pastangas, kad išvengt tos kraštutinybės. 

Mes taupome žibalą, kur tik galima geso gami

nime, ir jūs turite prisidėt ir pagelbėt.

Philadelphia, Pa.
Kaip Galima Surasti Mezgėjų, 

Kurios Numezga Raudonar
miečiams Svederių

Laike “Laisvės” vajaus, te
ko pasiteiraut tarpe lietuvių 
moterų, galinčių mėgsti, ar 
galėtų numegsti Sovietų Są
jungos kariams vilnonių sve- 
derių, nes jie tik vieni kauja- 
si didžiausiuose šalčiuose už 
pasaulio demokratiją.

Užvažiavęs pas Ulevičius, 
6424 Lawndale Ave., užklau
siau Mrs. Ulevičienės, ar ga
lėtų numegsti svederių minė
tam reikalui. Atsakymą ga
vau: “Su mielu noru, juk jie 
kariauja už mus visus.” Sa
kau, kiek, drauge, jūs galėsit 
numegsti? “Atvežk dėl 6 sve
derių.”

Ta draugė labai trumpu lai
ku atliko labai gražiai darbą 
ir dar pareiškė: “Mezgiau 
taip, kad jiems būtų šilčiau.” 
Tai brangus pasiaukojimas tos 
širdingos draugės.

Užvažiavau pas Mrs. Stro- 
gienę,. 2548 N. 22nd St., su 
tuo patim reikalu, ši draugė 
sako: “Atvežk vilnų dėl dvie
jų svederių, o vėliau vėl galėsi 

♦ atvežti dėl dviejų.” Draugė 
Strogienė numezgė labai greit 
ir atvirute pranešė, bet kaip 
nor$ atvirutė dingo ir tik vė
liau aplankiau ir gavau atsa
kymą, kad buvo pranešta. Ji 
pareikalavo vėl atvežti dėl 
dviejų svederių.

Lietuvių ir rusų liaudies na
me iš rusų įstaigos galima 
gauti vilnų, tai iš čia gabenu 
vilnas, šitoms draugėms var
de karių reikia išreikšti širdin

giausią padėkavonę. Daug yra 
lietuvių moterų, kurios gali 
mėgsti, tik reikia jas matyti, 
su jomis pasikalbėti.

Laike vajaus galima claug 
reikalų atlikti. Galima gauti 
Sovietų pagelbai aukų. '

Surinktos Aukos Sovietų 
Pagelbai

čia paskelbiu, kiek teko 
gauti aukų Sovietų medikalei 
pagalbai: ALDLD 6-tas Ap
skritys aukavo $25; Lina Ni- 
čienė $10; ALDLD 149 kp. 
$10; Jonas Klimka $4; Mrs. 
Strogienė $2; Baranauskai $2; 
Pocienė (iš Riverside, N. J.) 
$1; D. Deveikis (iš Burling- 
tono, N. J.) $1; J. Jatužis (iš 
Riverside, N. J.) $1; Samulio- 
nis (iš Delair, N. J.) $1; Ka
ris $1; A. Bisters (karis sar- 
gentas) $1; Mrs. Michell $1; 
Plask 50c.; Juknevičienė 90c. 
Viso $51.40.

Per Balčiūno išleistuves į ar
miją surinkau $51. Aukos til
po “Laisvėj.” Šie pinigai buvo 
pasiųsta į lietuvių fondą. Ant 
blankos, kurias kontroliuoja 
Lietuvių Komitetas, pasiunčiau 
$34. Už kitas aukas buvo iš
duota specialės kvitos iš Phi- 
ladelphijos Russian War Re
lief, todėl pinigai pasiliko Phi- 
ladelphijoj.

Tik vienoje Philadelphijoje 
jau sukelta Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai $300,000. 
Rusai, Ukrainai, slavokai ir 
Russian War Relief komitetas 
sukėlė ..tūkstančius dolerių.

Lietuva pavergta Hitlerio ir 
jos niekas neišlaisvins, kaip 
tik raudonarmiečiai. Jų žaiz
dos pasisiuvusios krauju. Lie
tuviai nori paaukoti, bet juos 
reikia aplankyti ir prisipiintį

ŠTAI KĄ JŪS
Jei Valgius Gamini Gesu, 
Vartok Ketvirčia Mažiau
1 Nešildyk gesiniu pečium virtuvės.
2 Gamink valgius mėlyna liepsna (ne 

geltona), ir vartok mažiau vandens 
inde.

3 Kuo mažiausiai kepk, ir lai stengkis 
viską kartu pagamint. Nevarstyk 
tankiai durelių,

4 Planuok daugiau “vieno valgio’’ pa
valgių. Gamink daugiau kaip vieną 
dalyką indo, jei gali.

Jei Šildai Vandenį Gesu,
Vartok Pusiau Mažiau
1 Pataisyk varvančius karšto vandens 

kranus.
2 Neleisk nuolat karšto vandens, kai 

rankas plauji, skutiesi ar indus maz
goji.

JŪSŲ VALDŽIA PRAŠO JUS NAUDOT MAŽIAU GESO!

apie aukas.

Laiškas iš Armijos nuo 
Felikso Balčiūno

Pastaruoju laiku gavom nuo 
drg. Balčiūno laišką iš Virgi
nijos valstijos. Jis rašo: “Bran
gus Drauge! Atrodo visai 
trumpas laikas, kaip prisime
ni 15 metų atgal, kuomet aš 
vilkėjau Lietuvos armijos uni
formą ir perleidau esančias 
šventes. Gi dabar esu Ameri
kos armijoj ir apsivilkęs šios 
šalies uniforma ir praleidžiu 
tas pačias šventes, tik, žino
ma, skirtingai. Palyginus Lie
tuvos kariuomenės tvarką ir 
drausmę prie Smetonos reži
mo, man atrodo, tarnaujant 
Amerikos armijoj, jautiesi 
kaip svečias, kaip ir kokiam 
piknike. Kareivių visur pilni 
kampai, visokio amžiaus — 
jaunų ir senų iš visos Ameri
kos ir visokių tautų. Reikia 
pasakyti, kad Amerikos armi
jos viršylos, karininkai labai 
yra mandagūs ir inteligentiški 
vyrai; visur dalykus puikiai 
išaiškina, ypatingai tiems, ku
rie mažai vartoja anglų kalbą. 
Valgis geras; kareivinės šva
rios ir drapanų irgi pusėtinai 
duoda. Lietuvos karininkas 
negaudavo tokių gerų drapa
nų, kaip Amerik. eilinis karys, 
čia žmogų lavina švarume, 
mandagume. Būsiu 10 savaičių 
šioj stovykloj.”

Jis prašo padėkavot Bulo- 
tams už surengtas jo išleistu
ves, ant kurių buvo surinkta 
$51 Sovietų medikalei pagel
bai. Drg. Balčiūnas su pasiry
žimu sako eisiąs kovoti prieš 
hitlerizmą - fašizmą; geriaus 
kovoti, negu patapti amžinai 
vergu. Taip, drauge, mes phi-

GALITE PADARYT!
3 Vartok kuo mažiausia vandens mau

dynei. Apsimazgok po švirkštyne, jei 
gali.

Jei Šildai Namus Gesu, 
NEDAŠILDYK IKI 65%
1 Aptvarstyk duris ir langus aplinkui, 

įsidėk dvigubus langus.
2 Uždaryk nevartojamus kambarius. 

Laikyk miegamojo kambario duris 
uždaras naktį ir kuomet kambariai 
vėdinami.

3 Naudok židinį, jei turi. Uždaryk ži
dinio jušką, kai ugnis užgesta, kad 
sulaikyk šilumą nuo išėjimo per ka
miną.

Jei Turi Gesinį Šaldytuvą
1 Atvėdink pagamintus valgius pirm 

dedant juos į šaldytuvą,
2 Niekad nepalik šaldytuvo atdaro.

ladelphiečiai linkime geriau
sių pasėkų užkariauti priešą ir 
grįžti sveikam namo.

A. J. Smitas.

Pittsburgh, Pa.
LLD Kuopos Susirinkimas
Gauta keturi nauji nariai į 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
87 kuopą. Gauta ir nariams iš
dalinta 1942 metų Draugijos 
knyga “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai.”

Sausio 10 dieną yra šaukia
mas kuopos susirinkimas po 
num. 1320 Medley St. Bus iš
rinkta kuopos valdyba 1943 
metams. Visi nariai privalo su
sirinkime dalyvauti.

Pasimirė Lietuviai
Gruodžio 22 dieną mirė 

Vincas Balukas, 69 metų am
žiaus, ilgai gyvenęs Pitts- 
burghe. Buvo bedarbis. Mėne- 
sis atgal tapo išvežtas į Lich 
farmą, į Pittsburgh© džiova 
sergančių įstaigą. Tenais ir 
mirė. Palaidotas be jokių pa
maldų šv. Kazimiero kapinė
se. Jis buvo jau ant senatvės 
pensijos, prie lietuviškų drau
gijų nepriklausė, per blogrnetį 
iš visur išsibraukė. Buvo pa
vienis. Paliko tris brolius 
Amerikoje. Vienas jo brolis 
Jonas randasi taipgi ant džio
vininkų farmos jau pora metų. 
O apie kitus brolius neteko 
sužinoti, kur jie randasi. Vin
cas Balukas iš Lietuvos paėjo 
Kauno rėdybos, Debeikių kai
mo.

Gruodžio 28 dieną tapo pa
laidotas J. Jurgaitis. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis šv. Kazimiero kapinėse.

D. P. Lekavičius.

CLEVELAND, OHIO
Parengimo Pasekmės

LLD 22 kp. suruošė paren
gimą gruodžio 12 dieną dėl 
sukėlimo fondo Sovietų medi
kalei pagelbai. Pirma visko 
dėkavojam tiems, kurie lankė 
parengimą. Už tai parengimą 
padarė pasekmingu. Didelis 
ačiū tiems draugams, kurie 
pasidarbavo ir aukavo, štai tų 
draugų ir vardai: Venclovie
nė, Bauža, Gendrėnas, Luka- 
šis, Janusevičienė, Young, Di- 
lis, Vasiliauskas, Sutkaitis, 
Stripeikienė, Saimonienė, Gen- 
drėnienė ir Greenburg, auka
vę tris dovanas dėl laimėjimo.
O draugė Miss. P. Venclow 
padarė garsinimus.

1komisija.

Clevelandiečių Aukos Dėl An-
tifašisti.nių Tremtinių Surink-

tos per Draugą James 
Shimkus

Viso suaukota $10. 
kavo sekamai:

55. Au-

Meli Petrun .50
W. Andrews .25
F. G raičius .25
N. Purow .25
A. Lesnikow .25
M. Gedaminskienė 1.00
A. Gendrenienė .50
S. B. Rūbo .50
J. Gizelak .25
A. Norvilas .25
J. Wenclow .50
K. Prankūnas .50
B. Danaitis 1.00
L. Lipui .25
Kanadietis X. .25
A. Brazauskas .50
J. Jankauskas .25
J. Palton .25
f. Pipiras .50

1073 E. 79 St.
■ Brangūs nariai! Malonėkit 
atsilankyti ant susirinkimo. 
Praeiti du susirinkimai buvo 
pusėtinai skaitlingi ir gyvi. 
Tad šį susirinkimą padarykim 
daug skaitlingesniu.

Komitetas, j

t
 IO% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Dienraščio Laisvės Bendroves
Konvencija ir Bankietas

31 d. Sausio, šių metų, įvyks dienraščio 
“Laisves” Bendroves dalininkų suvažia
vimas. Jis bus Grand Paradise Saloje, 318 
Grand St, Brooklyn, N. Y. Prasidės 10 
vai. ryto.

Po Konvencijos, vakare bus bankietas, 
toje pačioje salėje. Bankietas prasidės 6 
vai. vakaro. Bus graži dainų programa ir 
bus šokiai. Antano Pavidžio Orkestrą gros 
šokiam.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bi
lietus. Vakarienei ir šokiam įžanga $1.75. 
Vientik šokiam įžanga 50c, įskaitant ir 
valdžios taksus.

Kadangi dabar yra sunkoka gauti mė
sos, tai visas maistas bankietui turi būti 
iš anksto užsakytas. Todėl būtinai reika
linga, kad ir bilietai būtų iš anksto iš
pirkti.

Mažiausia savaitę laiko prieš bankietą 
turime žinoti, kiek yra parduota bilietų. 
Tad prašome tuojau įsigyti bilietus. Ma
lonėkite kreiptis į “Laisves” raštinę dėl 
bilietų, jei platintojai jums dar nepasiū
lė jų. .

Kurie dar nesate “Laisvės” bendrovės 
dalininkai (šėrininkai), įstokite į bendro
vę prieš suvažiavimą ir dalyvaukite su
važiavime. Būkite dienraščio “Laisvės” 
savininkais ir leidėjais.

Visi dienraščio “Laisvės” dalininkai, 
skaitytojai ir rėmėjai privalo rūpintis, 
kad šis suvažiavimas būtų skaitlingas ir 
kad būtų sėkmingas bankietas.

“Laisvės” Administracija.

1 V <f
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RAUDONARMIEČIAI ATĖ
MĖ DAR TUZINUS MIESTŲ, 

MIESTELIŲ IŠ NACIŲ 
Sovietų Oficialiai Pranešimai 

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Tuo pačiu laikotarpiu mes sunaikinome 88 priešų 

lėktuvus, 118 tankų, 122 įvairių rūšių kanuoles, 291-ną 
mortirą, 787 kulksvaidžius, 570 trokų, vežusių kariuo
menę ir įrengimus, 340 motorinių dviračių, 432 gele
žinkelio vagonus ir 20 įvairių sandelių.

Nuo sausio 1 iki 5 d. vien tik užmušta buvo daugiau 
kaip 20,000 priešų kareivių ir oficierių.

T==
L A IS V® Penktas Puslapis
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Maskva, saus. 6. — Vidudieniais Sovietų pranešimas, 
tarp kitko, sakė:

Stalingrado srityje tapo sunaikinta 12 priešų fortu- 
kų jXaptvirtintu pavienių apkasų.

Per mūšius dėl vienos aukštumos į vakarus nuo 
Stalingrado mūsų kariuomenė užėmė dar kelis tuzi
nus priešų apkasų.

Į kai kuriuos sektorius į pietų vakarus ir pietus nuo 
Stalingrado priešai atsigabeno naujus kariuomenės da
linius. Vokiečiai kontr-atakuodami stengėsi sulaikyt 
Sovietų kariuomenės ofensyvą, bet priešų kontr-atakos 
negalėjo pavykti ir nepavyko.

Keturiolika priešų tankų kontr-atakavo mūsų gvar
dijos pėstininkų dalinį, komanduojamą jaunesniojo lei
tenanto Vasilenko. Mūsiškiai gvardiečiai pasitiko prie
šus ugnim iš prieštankinių kanuolių ir greitai padegė 
penkis vokiečių tankus; tuomet kiti priešų tankai pa
sitraukė atgal.

Mūsų kovotojai iš dalinio “X” mūšyje dėl vienos ap
gyventos vietos nušlavė daugiau kaip 400 hitlerininkų. 
Buvo pagrobta devynios priešų kanuoles, 300 šautuvų 
ir amunicijos sandėlis, o vietiniai gyventojai pagrobė 
nuo vokiečių 3,008 centnerius grūdų ir didelį kiekį ra
guočių galvijų. Paimta į nelaisvę tam tikras skaičius 
vokiečių.

Vidurinio Dono srityje mūsų kariuomenė tęsė ofen
syvą ir užėmė dar kelias apgyventas vietas. Vienas 
mūsų kariuomenės dalinys sunaikino apie batalioną 
priešų pėstininkų, du šarvuotus automobilius ir 11 ka
nuolių.

Kitame sektoriuje priešų tankai ir pėstininkai darė 
ataką, stengdamiesi pasiekt vokiečių garnizoną, apsup
tą sovietinės kariuomenės. Mūsų kovotojai atmĮušė šią 
vokiečių ataką.

šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomene ir toliau ve
dė sėkmingą ofensyvą ir užėmė kelias apgyventas vie
tas. Raudonarmiečiai iš dalinio “X” per dviejų dienų 
kautynes pagrobė vieną ketur-motorinį vokiečių trans
porto orlaivį, 26 tankus, 29 kanuoles, 33 mortiras ir 
didelį skaičių trokų, pėstininkų ginklų ir kitų karinių 
reikmenų. Daugiau kaip 300 vokiečių oficierių ir ka- 
revių tapo paimta į nelaisvę. .

ši^ip. tikslui. Paskui kalbėjo J. 
Serėįųk, rusų k&lba, J. tar
senas ir kiti. St. Paulenka sa
ko, gana kalbų, reikia darbo, 
einame prie tikslo. Dabar bol
ševikai pila kailį fašistams, o 
mes padėkime jiems, kas kiek 
išgalime aukomis. Na, ir pasi
pylė aukos.

Aukotojų vardai: A. Pau- 
lenkienė aukavo $20, W. J. 
Chulada $20; po $10: A. Stra
vinskas, F. Greška, F. Bago- 
čius ir A. Drazdauskas. Law- 
renciečiai pridavė $10. Po $5: 
R. Chulada, J. Sereduk, J. ir 
U. Daugirdai, *P. Kisli, D. Bi- 
lida, Mikmenas Svinirski (pa
vardė neaiškiai parašyta. — 
Red.), J. Gecevičius, F. Arba- 
čauskas, F. Kaladinskas, G. 
Ulič, J. Blazonis, J. Nagarski, 
Abrel S. D. Po $2: J. Kazlaus
kas, Uias Bilida, Ch. žusinas, 
A. Rutkauskas, J. Daugirda, 
Ch. Kniatis, J. Navik, D. Mo- 
zal. Po $1: V. Mikalopas, Gu- 
.gent, Salei, J. Palubinskas, J. 
Karsonas, Drazdauskienė, Ch. 
Piters, J. Daugirdaitė, J. Bris-

ka, Puskumgiene,.A. Chulada.
Viso kaiju 

$181. 
bus 
$50. 
bos 
ačiū

surinkta aukų
O nuo parengimo irgi 

gražaus pelno, liks virš 
Vardu . medikalės pagel- 

tariu visiems širdingai 
už aukas.

Kiek teko nugirsti išskalbti, 
mūsų smetonininkai labai 
pyksta, kad lietuviai remia 
Raudonąją Armiją, o jiems 
neduoda.

Taip, mes remsime raudon
armiečius, o ką ponai remsite, 
fašistinę Ašį, kuri baigia lūž
ti ? Lowellietis.

Rumunai susijaudinę del 
daugybes savo tautiečių žū
vančių prieš - sovietiniame 
fronte ir dėl bado, kurį at
nešė vokiečių plėšrumas.

London, saus. 7. — Sovie
tų kariuomenė per naktį 
pagrobė 28 nacių tankus 
Kaukazo fronte.

Jersey City, N. J
Tyku-Ramu

Mūsų kolonija tuojau išsi- 
brauks iš veikimo žemlapio. 
Parengimų visiškai nemanoma 
ruošti. Prakalbos neįvyksta, 
kalbėtojai iš arti ar toli atva
žiuoja ir pravažiuoja pro mū
sų koloniją, bet prakalbų pas 
mus nėr, nėra kam jomis rū
pintis. Ir jeigu kurie prakalbų 
pageidauja, tai kiti sako, “nie
ko naujo iš prakalbų nebus.” 
Ir dar kiti daug ir viską žino. 
Tai taip ir slenka dienos ar
čiau veikimo užmiršties.

Teisybę pasakius, pateisini
mą randame dabartiniam ka
re, bet matosi iš laikraščių, 
kad kurios kolonijos juda ir 
pasekmes turi. Gi tos koloni
jos, kurios įpuolė į pesimizmą, 
eina į užmiršties užkampį.

Jau ir mūsų LDS 133 kuo
pos keletas jaunuolių yra Dė
dės Šamo kariuomenėje. Tei
sybę rerkia pasakyti, kad tė-!

ir kam nauda iš tokių pokilių. 
Našlė atminčiai savo vyro už
perka mišias, susikviečia savas 
drauges į bažnyčią, iš bažny
čios į namus prie valgio ir gė
rimų, apkalba praeities savo ir 
kitų griekus. žinoma, vyrai 
nedalyvauja, mat, jie turi 
dirbti, iš tokių baliavojimų 
nauda eina kunigui, ir toms 
moterims, kurios pasilinksmi
na, bet visuomenei nieko.

Trūkumas
Trūkumas mėsiško 

mūsų mieste apsireiškia smar
kiai. Tos gaspadinės, kurios 
užtinka bučerį, tik parvykusį 
iš markėto, dar gali gauti pa^ 
sirinkimui mėsos, bet tos, ku
rios pasivėluoja, tai jau kar
tais nieko negauna.

Daržovės tiek pabrango, 
kad dar nėra ribų jų kainų 
kilimui. Ir čia krautuvininkai 
dejuoja, jog biznio nėra, bet 
rendą reikia mokėti tą pačią. 
Gaspadinės turi budėti ir 
laukti bučerio parvykstant iš

maisto

sos Jokios, kokios jos pagei
dauja.

Karo Bonai
Biznierius Mačionis, manau, 

yra vienas toks biznierius, ne 
tik Jersey City. Jis pralenkia 
visas kolonijas ir visus biznie
rius pirkime karo bonų. Jis 
jau yra pirkęs už apie 15,000 
dolerių. Reiškia, Mačionis re
mia dabartinį karą ir šio kraš
to vyriausybę taip duosniai, 
kad mažai tokių biznierių lie
tuvių tarpe randasi. Bravo, 
Mačioni!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 11 d., 8 v. v. Liet, salėje, 
853 Hollins St., ant trečių lubų. —
Valdyba. (6-8)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. sausio, 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, ir naujų na
rių atsivesti. — A. W. (6-8)

WATERBURY, CONN.
Waterburio Lietuvių Parko Ben

drovės šėrininkų metinis susirinki
mas įvyks sausio* 11 d., Liet, salėje, 
103 Green St., apatinėj salėje, 8 
v. v. Užbaigiant susirinkimą turėsi
me užkandžių ir gėrimų. Kadangi 
turime vieną susirinkimą į metus, 
tai kviečiame visus narius dalyvau
ti, taipgi kiekvieno šėrininko parei
ga dalyvauti. —J. S., Pirm. (6-8)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 11 d., 8 v. v., A. ir J. Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Na
riai dalyvaukite, nes gausite knygą 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai,’’ 
taip pat bus rinkimas delegatų j 
2-ro Apskr. konferenciją, kuri įvyks 
24 d. sausio, Elizabeth, N. J. Nariai 
kurie skolingi už 1942 metus, pra
šome dalyvauti ir atsiteisti. Bus ir 
kitų kuopos reikalų aptarti. — Val
dyba. (6-8)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Taip pat jis klysta, jei ma
no, kad atvirutėmis arba laiš
kais nesušauksime žmonių į 
masinius mitingus. Žinau lie
tuvių kolonijų, kur panašios 
priemones yra naudojamos ir 
jos duoda puikių vaisių, ži
nau kolonijų, kur mūsų vietos 
veikėjai turi po kelis šimtus 
vietos lietuvių adresų. Kodėl 
gi jiems nepasiųsti po atviru
tę, pranešant, jog tą ir tą die
ną įvyks 
tingas ?!

Be to, 
lėti kur
privalo būti išplatinti.

Kaip tuomet, taip ir dabar 
pabrėžiu: naujos apystovos, 
nauji laikai reikalauja iš mū
sų visų naujų metodų darbuo
tėje. Tuo privalome rūpintis. 
Dėl to turime diskusuoti — 
gražiai, mandagiai diskusuo
ti, — tiek spaudoje, tiek mū
sų organizacijų, mūsų veikė
jų posėdžiuose ir susirinki
muose.

svarbus masinis mi-

plakatai neturi išgu- 
nors kliube, bet jie

AMERIKOS LAKŪNAI NU
SKANDINO DAR 1 JAPO
NŲ LAIVA, SUŽEIDĖ DU 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. sausio, pas dd. 
Indrulius, 415 Electric St. Draugai, 
dalyvaukite, yra svarbių reikalų, ap
tarti. Turime gerai prisirengti prie 
“vakaruškų,” kurios įvyks 31 d. 
sausio, taipgi, kurie dar negavote 
knygos “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” gausite šiame susirinki
me.—P. Šlekaitis, sekr. (5-7)

vai iki šiolei mokėjo duokles parketo, kad gavus šmotą mė- 
už savo sūnus, kurie yra ka- ~~ 
riuomenėje. Tie tėvai, kurie 1 y/ 
neišgalėtų pamokėti tarnau
jančių kariuomenėje duokles į 
LDS, lai kreipiasi į vietinę 
LDS 133 kuopą ir manau, kad 
kuopa suras būdus jų duoklių 
pamokėjimui. Išsibrauk i m ų, 
apleidimų organizacijos netu
rėtų būti.

Kalbant apie parengimus, 
negalima praleisti nepastebė
jus, kad naminių parių yra ir 
mūsų mieste. Daugumą tokių 
parių ruošia mūsų mirusių vy-! 
rų moterys ir štai kokiu būdu

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Iš rudens pobažnytinįam 
skiepe įvyko pora parengimų, 
jeigu ne kitų kolonijų atvykę 
svečiai, būtų vietine publika 
buvę skysti. Dabar jau ir po- 
bažnytiniam skiepe nerengia
ma, todėl, kad ir iš mūsų ko
lonijos išvykusių jaunuolių į 
Dėdės Šamo kariuomenę virš 
30 ir kuomet seniai sutingę ir 
jaunuolių nesiranda, tai ir kle
bonas su savo davatkėlėmis 
bijo ką rengti.

K. Biuras.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
J • a f

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givtais 
Geriausias Alus Brooklyne5 Ui 

Presas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8G98

(Tąsa nuo 1 pusi.)
šarvuotlaivį Buine, Bougainville saloje. Pasekmės ne
pastebėtos. Mūsų lėktuvus kovotojus puolė 25-ki ja
ponų Zero lėktuvai ir vanden-lėktuvai. Trys priešų 
lėktuvai tapo nušauti žemyn ir, turbūt, dar du sunai
kinti. Žuvo du Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai.

Mūsų Lekiančiosios Tvirtovės atakavo vieną japo
nų transporto laivą ir pataikė bomba į jį Shortland 
salos srityje.

Apvalant Aesten kalno sritį, Guadalcanal saloje, nuo 
priešų, amerikiečiai per dieną nukovė 84 japonus.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Sausio 5 d. Vidutiniai mūsų Mitchell bombanešiai 

bombardavo japonų prekinį laivą už 110 mylių nuo sa
los Kiskos. Laivas buvo padegtas ir, kaip paskui pa
stebėta, skendo.

Sausio 6 d. vienas didysis mūsų bombanešis Libera
tor viena bomba tiesiog pataikė ir dviem kitom beveik 
pataikė į kitą japonų laivą už 185 mylių į pietų vaka
rus nuo Kiskos.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai nusitarė, kad būti 
sekmadienio ryte, tai prašome daly
vauti laiku, nes man reikės būti ki
tame 'susirinkime po pietų. Lai bū
na mūsų pirmas š. m. susirinkimas 
skaitlingas. — J. M. Lukas, Sekr.

(5-7)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Nariai kviečiami pradėti naujus 
metus lankydami susirinkimus. 
Taipgi pasistengkite gauti naujų 
narių. — O Zdanienė, sekr.

(4-6)

Šiandien, sausio 8 dieną, su- į 
kanka du menesiai, kai Ame- į 
rikos ir Anglijos jėgos buvo f 
išsodintos Afrikoje. Tūli en
tuziastai tuomet manė, kad 
per kelias savaites šiaurės Af
rikoje viskas bus baigta. De
ja, šiandien kai kurie mano, 
kad busią gerai, jei po keletos 
mėnesių ten bus “vįskas 
baigta.”

Kitais žodžiais, šiaurės Af
rikoje dalykai neina taip ge
rai, kaip buvo manyta, kaip 

‘’buvo laukta.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUinboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N, J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

*•

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

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

Sausio 4 d. Amerikos or
laiviai dviem bombomis tie* 
siog pataikė į didelį japonų 
laivą, 15,000 tonų, Irrawa- 
dy upėje, Burmoje, ir lai
vas liko smarkiai padegtas. 
Visi amerikiečiai sugrįžo su 
savo lėktuvais be jokių nuo
stolių. ,

šiaur. Afrika. — Daug 
didesnės fašistų jėgos at
griebė poziciją, kurią ang
lai buvo užėmę diena pir
miau ties Mateur, Tunisi-

Lowell. Mass.
Iš Mūsų Darbuotės ir Veikimo

Buvo suruoštas parengimas 
pasitikimui Naujų Metų. Pa
rengimas įvyko gruodžio 31 
dieną vakare. Pokylį surengė 
L. P. Kliubas ir IWO rusų 
skyrius.

Vakarienė buvo gana puiki, 
o pasekmės dar puikesnės. 
Kliubo pirmininkas A. Stra
vinskas perstatė vakarienės 
tikslą. Jis sakė: ši vakarienė 
surengta naudai medikalės pa
ge! bos Raudonajai Armijai. 
Visas pelnąs _ yra

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 10 d., 11 vai. ryto. 
Draugų Lato’zų salėje. Nariai kvie
čiami dalyvauti, turime svarbių 
reikalų aptarti. Prašome narių už, 
simokėti duokles, nes yra keletas 
kur neužsimokėjo už 1942 metus. 
Taipgi yra draugų, kurie dar nepa
siėmė šių metų knygą. Prašome at
likti savo pareigą, tai kad būtų ga
lima užbaigti senų metų darbą ir 
perduoti naujam sekretoriui. (4-6)

SHENANDOAH, PA.
Sausio 10 d-, 7 v. v., Mainięrįų 

salėje bus rodomi rusiški judžįaį - 
“Red Army Strikeš Back” ir “Mu
sical Story.” Rengia LDS 34 kp,, 
visas pelnas bus skiriamas dėl ŪSO. 
—karinės organizacijos. Įžanga 50c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Narys. (4-6)

JOHNSON CITY, N. Y.
šeštadienį, sausio 9 d., Ukrainą 

kp. ĮWO rengia pramogą naudai 
Sovietų Medikalei Pagelbąi. Bus ro
doma Sovietų pagaminta filmą 
“Guerrilla Brigade.” Labai intere
singa filmą iš Sovietų gyvenimo ir 
kovų su užpuolikais. Bus rodoma 
Enjoy Theatre, 11:15 vai. vakaro. 
Kiekvienam laikas prieinamas ir 
mes kviečiame pamatyt šią filmą. 
Įžąpgą 45c ąsmeniųi. (4-6)
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30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

mes duosimo jums 
yra nustatytos taip

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglip 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.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kiųie Jaukiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syruęo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą jr 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonus Poplar 4110
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NewWfaia^^MZi nit»
CIO Prezidentas Pasisiūlė 

Majorui Padėti Miesto 
Tranzito Problemose

$1,000 Už Nurodymą 
Merginos Užmušėją

Murray 
pasiu ntė 
“atvirą 

pasisiūlė
ir patenki- 
miesto ne- 
Transporto

savo laiške

CIO prez. Philip 
pereitą antradienį 
majorui LaGuardijai 
laišką,” kuriame jis 
pagelbėti “taikiai 
nančiai suderinti” 
susipratimą su 
Darbininkų Unija.

CIO viršininkas
kaltina Miesto Transportacijos 
Tarybos viršininką John II. 
Delaney neturėjime gerų no
rų pravesti derybas ir pilnai 
remia Transporto Darbininkų 
Unijos pasiūlymus panaujini- 
mui derybų. Savo laiške Mr. 
Murray sako:
Brangus Mr. Majore:

Jūs ir aš priėjome prie su
tarties birželį, 1941 m., kuri 
pareiškė, kad “miestas ir 
Transportacijos Taryba tarsis 
su Transporto Darbininkų 
Unija klausimais algų, valan
dų, nesusipratimų ir darbo są
lygų iki to paties laipsnio ir 
tuo pat būdu, koks suplanuo
ta ir nustatyta” tada galioju
sioje su darbininkais sutarty
je.

Virš šeši mėnesiai atgal 
Transporto Darbininkų Unija 
įteikė Transportacijos Tarybai 
keturių punktų Pergalės Prog
ramą, kuri reikalauja:

1—Generalio algų pakeli-

Wards Kepykla pasiūlė tūks
tantį dolerių asmeniui ar as
menims, kurie suteiktų paro
dymų, privedančių prie sura
dimo tų, kurie nužudė einan
čią darban tos firmos šapon 
Dorothy Huberiūtę pereitą 
pirmadienį, Wales Avenue, 
Bronxe. Policija gavus ir iš
tyrus desėtkus neva nurody
mų, bot pasirodę nepamatuo
tais įsivaizdinimais ar įtari
mais.

Vieninteliu kol kas turimu 
raktu į misteriją yra turimasis 
peilis, kuris rasta užtvoryje 
netoli nuo žmogžudystės vie
tos. Tyrimas parodęs, kad li
kučiai kraujo ant peilio esą 
žmogaus kraujas. Likę dar pa
tikrinti to kraujo rūšis. Taipgi 
ant peilio radę kai ką dau
giau, kuomi nustatyta, iš ko
kios rūšies tarnybos tas peilis 
atnešta į užtvorį, tačiau tas sa
vaime dar nieko neišaiškini

Darbiečiai Ragina iš 
Valstijos Pinigus 

Skirt Švietimui
Louis P. Goldberg ir Salva

tore Ninfo, darbiečiai Miesto 
Tarybos nariai, žadėjo įteikti 
Miešto Tar, 
kuri prašytų 
Dew c.y 
va 1st i j os 
valstijos 
000,000 
kalama.

Savo pareiškime tarybinin- 
kai nurodinėja, kad praplėti
mas švietimo programos pa
stotų kelią jaunimo prasikalti
mams ir būtų didele parama 
demokratijai.

Paveikslas iš naujos Sovietų 
dramos, atvaizduojamos judy- 
je “Tvirtuma Ant Volgos,” 
sėkmingai rodomame Stanley 
Teatre, 7th Avenue ir 42nd 
St., New Yorke, jau trečia sa
vaite.

mas daugiau paskyrų Dies to
limesnei ragangaudiškai veik-l 
lai būt ii davimu “dovanos) 
Ašiai.”

prieš tolimesnį palaikymą Dies 
Komiteto buvo Lewis Merrill, 
Jungtines Raštinių ir Profe
sionalų Darbininku Unijos 
tarptautinis prezidentas: Al-

pa-

ma- 
pri-

Help Me Win 
MY. Victory"*

ant 
šios

“Rytojaus Amerika bus 
tiek stipri, kiek stiprūs 
dienos vaikai.” Su tais Frank
lin D. Roosevelto žodžiais kai
po šūkiu pradėta dešimtoji 
metinė kampanija sukėlimui 
aukų kovai prieš vaikų para
lyžių. Visokiausios pramogos 
bus ruošiamos po visą šalį 
tarp sausio 15-tos ir 30-tos, 
kada prezidento gimtadienis 
pažymės pabaigą kampanijos. 
Sukeltų pinigų pusė bus palie
kama darbui toje apylinkėje, 
kur jie sukelta, o kiti 50 nuo
šimčių siunčiama National 
Foundation for Infantile Pa
ralysis, Inc., centran, 342 Ma
dison Ave., New Yorke, vedi
mui tyrinėjimo tos ligos prie
žasčių ir būdų kovai prieš ją. 
Atsišaukimas paliečia visą ša
lį. Įstaiga nepripažįsta diskri
minacijoj amžiaus, rasių, spal
vos ar tikybos savo darbe — 
jos mielaširdinga ranka siekia 
visur.

Kadangi darbas siekia vi
sus, tad ir paramos prašoma 
ir tikimasi iš visų. Tuose va
juose net vaikučiai siunčia de
šimtukus prezidento komitetui 
kovai prieš vaikų paralyžių.

mo, kuris būtų pakankamu 
padengti pakilusias pragyveni
mo lėšas pagal formula, kokia 
buvo priimta Nacionalės Karo 
Darbo Tarybos “Mažojo Plie
no” nuotikyje; pakėlimo že
miau stand arei o esamų algų 
iki /pragyvenimui reikalingo 
lygio; ir prašalinimo nelygy
bės mokestyse už viens kitam 
panašų darbą.

2— Pagerinimo darbo sąly
gų peržiūrėjimu - pertaisymu 
esamų taisyklių.

3— Unijos saugumo, parem
to liuosnoriu palaikymu na
rystės pagal formula Naciona
lės Karo Darbo Tarybos “Ma
žojo Plieno” nuotikyje.

4— Įsteigimo darbininkų ir 
vedėjų komiteto su tikslu at
siekti aukščiausio panaudoji
mo New York o miesto tranzi
to paranku m ų šalies karo 
stangoms.

Toji programa sudarė 
nyje įspūdį kaipo gera ir
imtina, kadangi ji tik prašė 
Transportacijos Tarybos duo
ti dvidešimt dviem tūkstan
čiam savo darbininkų tiktai 
tą, prie ko N'acionalė Karo 
Darbo Taryba jau buvo pa
skelbus visus Amerikos dar
bininkus turint teise. Dar dau
giau, ji man persistatė kaipo 
programa, kuri duotų galimy
bę New Yorko miesto tranzito 
sistemai daugiausia prisidėti 
prie šalies karo pastangų, pa
laikant moralą ir padidinant 
darbininkų nuodarbumą ii' 
produktyvingumą.

Aš, dėlto, buvau nustelbtas, 
kuomet sužinojau, kad tik po 
dviejų pasitarimų John H. De
laney, Transportacijos Tary
bos pirmininkas, atmetė kiek
vieną iš unijos reikalavimų. 
Einant jūsų sugestija aš ma
čiausi su Mr. Delaney spalių 
20-tą, ir po konferencijos, ku
ri tęsėsi beveik porą(valandų, 
aš išėjau su aiškiu įspūdžiu, 
kad jisai buvo ne tik piktas 
ir nusistatęs prieš uniją ir dėl 
to netinkamas vesti su ja nuo
širdžias derybas, bet kad jis 
visiškai nepaiso reikalų ir ge
rovės darbininkų, kurių liki
mas yra jo rankose.

Mano sprendimas Mr. Dela
ney atsinešimo ir elgsenos bu
vo patvirtintas per Nacionalę 
Karo Darbo Tarybą, kuri 
vienbalsiame nuosprendyje, iš
duotame gruodžio 24-tą, 1942 
m., apie Mr. Delaney pasakė:

ant 
ra- 
jog 
Ka-

lš Neponsit Beach ligoninės 
žeisti vaikai ligoniai paskirs
ti po kitas ligonines, kad 
lipyti kurą, ligonine uždaro- 
1 iki pavasario.

Vietinės produktų padalini
mo tarybos jau gavo aplikaci
jų formas atnaujinimui B ir

ybai rezoliuciją,
1 gubernatoriaus 

ir republikonų vadų 
seimelyje paskirti 

iždinėj turimą $80,- 
perviršį švietimo rei-

Kalėdiniu Stampučią 
Kampanija Baigiasi

Darbininku Vadai Sau-

Yorko CIO Tarybos viec-pre-j siųs į namus, 
zidentas; Sam Buri, Kailių 
Darbininkų Unijos Jungtinės 
Tarybos vedėjas, taipgi eilė 
kitų žymiu unijistų pasisakė 
prieš skyrimą Dies’ui daugiau 
pinigų.

“Martinas Dies Hitlerio tau- 
kiausia cituojamas Amerikos 
politikierius, Goebbelso nu
mylėtinis, be abejo tęs savo 
kampaniją nuo tos vietos, ku-

1 rioje jis paliko, ardys mūsų

Ida Nutildyti Ragangau- :; , ;;. |į:
di Dies Komitetą pa|,°ižlte Kgh00-

UP-TO-DATE \ (KJ 

S BARBER SHOI’b 
yi K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas P’S 
306 Union Avenue 

*u4Tarp Ton Eyck ir Maujor Sts. 
® BROOKLYN

Gerai Patyrę Rarberial

Kehoe, Amerikos su- 
Sąjungos, CIO, na-j 
direktorius, pereitą

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

šildomi. Taipgi 
ir 5 kambarius, 
tyn. Kreipkitės 
vemeyer St., ir 212 Moore Street, 
BrooWyne. (4-6)

3 kambariai, garu 
pasirandavoja po 4 
Renda $15 ir aukš- 
po antršais 32 Ha-

tacijos Tarybos pirmininko at- 
sinešimas link unijos yra gerai 
priparodomas provokac i n i o 
pareiškimo, kurį jis išleido už 
kelių dienų po to, kai darbi
ninkai atsišaukė į Karo Darbo 
Tarybą imti jurisdikcija 
to nesusipratimo. Spauda 
portavo, kad jis kaltino, 
unija savo atsišaukimu į
ro Darbo Tarybą panaikinanti 
savo sutartį su miestu ir dėlto 
paliuosuojanti miestą nuo to
limesnės pareigos prisilaikyti 
sutarties su unija nuostatų.

“Aišku, unijos pastangos 
nustatyti, ar Karo Darbo Ta
ryba turi ar neturi jurisdikci
jos ant jos nesusipratimo su 
Transportacijos Taryba ir jos 
pastangos suinteresuoti tarybą 
panaudoti kokią jurisdikciją ji 
galėjo turėti buvo teisėtas ir 
legalus kelias unijai eiti. Toki 
provokaciniai p a r e i škimai, 
kaip tas virš minimas Trans
portacijos Tarybos pirmininko, 
tikrų tikriausia neveda prie 
harmoningų santikių tarp 
miesto viršininkų ir tranzito 
darbininkų.”

Murray 'toliau nurodo, kad 
unijos nesiėmimas tuojau to
kių priemonių (streiko), ku
rios kitais laikais būtų buvu
sios tinkamu atsakymu į pono

Antanas Norbut - Norbertas, 
52 m. amž., 165 Meserole St., 
mirė sausio 1 d., Adelphi ligo
ninėj. Pašarvotas buvo Bie
liausko koplyčioj. Palaidotas 
sausio 4 d., 10 vai. ryto iš Ka
ralienės Angelų bažnyčios, šv. 
Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius žmoną 
Karoliną, du sūnus, Stanley ir 
Antaną, keturias dukteris, 
len, Clarą, Matildą, Anna.

He

Petras Karalevičius, 81 Mil
ford St., automobiliaus už
muštas Naujų Metų dieną, bu
vo pašarvotas Bieliausko kop
lyčioj. Palaidotas sausio 5 d. 
iš Kar. Angelų bažnyčios, šv. 
Trejybės kapinėse.

Paliko nuliūdusius sūnų Pet
rą, dukteris Albiną 
seseris Kastanciją,
rijoną, Magdaleną, brolį Juo
zapą ir du anūkus. Buvo šv. 
Jurgio Draugystės narys.

Abiejas laidotuves aptarna
vo graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Dr. Charles S. Prest, Džio
vos ir Sveikatos Sąjungos sek
retorius praneša, jog1 nors ka
lėdinių stam p učių (Christmas 
Seals) vajus pilnai nebaigtas, 
trūkstama $12,000 iš šimto 
tūkstančių dolerių kvotos, ta
čiau tikimasi, kad daugelis 
žmonių, kurie nedaspėjo pasi
pirkti arba, atsiųsti tų štampų, 
nespėjo už jas atsilyginti prieš 
šventes, tai padarys prie pir
miausios progos dabar.

Organizacijos ištekliais pa- 
gelbstima jau ištiktiems džio
vos ir vedama švietimas, visuo
menės apsaugai nuo džiovos, 
taipgi duodama krūtinės egza
minai minimum 
reikale ir visai 
Taigi,

kainomis, o 
nemokamai, 

įsigijimu tų stampučių 
paremiama svarbi visuomeniš-

ir Aleną, 
Oną, Ma-

Martin Karpavich, 77 m. 
amžiaus. Gyveno 266 Autumn 
Ave., Brooklyne. Mirė sausio 
6 d. Laidotuvės įvyks sausio 9 
d. šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose, po virš 
minėtu antrašu. Paliko nuliū
dime du sūnus — kunigą Jo
ną Karpavičių ir Juozą. Taip
gi tris dukteris, Anna, Marga
ret ir Agnes.

Rokas Vereikis, 72 m. amž. 
Mirė sausio 4 d., Kings Coun
ty ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
sausio 8 d., Mount Olivet ka
pinėse.

Laidotuves prižiūri grabo
rius J. Garšva.

Civilinių Apsigynimas nuo
lat ragina jaunas moteris stoti 
j liuosnores slaugėms padėjė
jas, kad padėti apsaugoti civi
linių sveikatą.

Delaney provokuojantį veiks
mą, ’ “iškalbiai liudija apie jos 
atsakomybę, valstybiškumą ir 
patrijotizmą.” Ir jis pasisiūlo 
majorui bile kada pagelbėti 
išrišti tą tarp miesto ir unijos 
kilusį nesusipratimą, prašo 
majoro informuoti jį tuo klau
simu. k

Reiškia, unijos vietinis sky
rius ir ne.t nacionalis jos prezi
dentas yra pasiryžę daryti vis
ką taikiam išrišimui transpor
tininkų problemps. Miesto vir
šininkai iš savo pusės turėtų 
irgi parodyti kooperacijos, ne
versti darbininkų prie vergiš
kų sąlygų arba prie jų nusi
kratymo streiko keliu.

Joseph 
sisiokimų 
čionai is 
trečiadienį atsišaukė i organi
zuotus darbininkus pradėti Į 
kampaniją panaikinimui Dies 
Komiteto.

Kehoe pareiškė, kad davi-

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

h- B

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3(522

Jeigu turite nors keletą 
liuosų valandų per savaitę, 
kur nors jūsų apylinkėj ran
dasi jums pareiga, kurią jums 
nurodys jūsų susiedijos Civili
nių Apsigynimas ar Raudona
sis Kryžius. Kreipkitės į juos.

| J. GARŠVA į 

s: Grahorius-Undertaker į!
? Laidotuvių Direktorius $

Išbalsamuoja ir laidoja ant it! 
visokių kapinių. L

! VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA) |

!>. Parsamdo automobilius ir ka- $ 
rietas veselijom, krikštynom $

ir kitkam 4
231 BEDFORD AVE. |

BROOKLYN 4
Telephone: EVergreen 8-9770 4

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikon iškaiš. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

I>ogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLemnore 5-6191

nimo bloko plano.

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Te). EVergreen

Street

7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

pavienių, 
padarau 
pa veiks
li ra javus 
su amo-

Lietuvių Rakandų Krautuve168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. EVergreen 8-7179

ly

y

&

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rheingold E.^tra Dry Alus 4 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines 4
Kasdien Turime f

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat I
Savininkas -S

411 Grand St. Brooklyn |

I Le VANDA
| FUNERAL PARLORS
» Incorporated
£| Juozas Levandauskas

Graborius—Undertaker

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
symu ir perdirbiniu kitchen, bedroom ir livingroom sets. JA.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas. ®

M. Petraitiene ir Sūnai h
409 ir 417 Grand Street Brooklyn,

Telephone EVergreen 7-8451

| 337 UNION AVENUE 1,»
?. BROOKI.VN, N.v. L M

g Tcl. STagg 2-0783 4 j (rt
g NIGHT—HAvemeyer 8-1158 |

| Lietuvių Kuro Kompanija |||
tįL Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam P? ; M 
w kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra fle į
kV sunkus pristatymas anglies. įjA 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
W Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekviena subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
ūžė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vėlai.

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

NOTARY
PUBLIC

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) L

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumenams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
kiwi

YHU-THIN’ RAMONA VtRI-THIN* RAFIR-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




