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Šimą apie mūsų dienraščio va
jaus rezultatus. Pasirodo, kad 
draugė K. Žukauskienė šiemet 
nusinešė vyriausiojo vajininko 
vainiką. Garbė jai uz tai’ Gar
bė ir didelė padėka jai ir vi
siems vajimnkams, kurie dir
bo šiame vajuje. Mes pasitiki
me, kad jie energingai dirbs 
ir ateityj.

įdomu vajaus reikalu pra
nešimą padarė mūsų adminis
tracija penktadienio “Laisvė
je.” Ji sakė, kad “šiemet va
jus buvo geriausias iš visu bu
vusių vajų per paskutinius 12- 
ką metų!”

Ar tai nedžiuginąs reiški
nys^? Ar tai nėra kuo kiekvie
nam laisviečiui pasididžiuoti?

Kas sakė, kad mes “sensta
me ir mirštame”?.'

[SOVIETAI ARTINASI PRIE GELŽKELIŲ CENTRO KAUKAZE
RAUDONOJI ARMIJA IMA 

i VOKIEČIUS I REPLES 
GEORGIEVSKE, KAUKAZE

Prez. Roosevelftas Reikalauja Užtikrini
Po Karo Visiem Amerikiečiam Laisvę1

nuo Skurdo--Darbą ir Gyvenimą

šiomis dienomis mes ir vėl 
gavome pluoštą dailiosios li
teratūros, sukurtos žymiųjų 
lietuvių rašytojų : Antano 
Venclovos, Kosto Korsako, Sa
lomėjos Nėries ir J. Palemono.

Pereito šeštadienio “Laisvė
je” skaitytojas veikiausiai bus 
skaitęs nepaprastai gražų, 
vaizdingą ir patrijotingą An
tano Venclovos eilėraštį “Ma
no Karta.” Kiekvienas, kuris 
tą kūrinį skaitė, negalėjo 
drauge su poetu nesisieloti sa
vo tautos likimu, ir tomis vil
timis, kuriomis yra perpildyta 
siela kiekvieno padoraus lie
tuvio, iškeliavusio iš savo gim
tinės ten, “kur aušta horizon
tai tolimi.”

Maskva, saus. 10. — So
vietų kariuomenė iš dviejų 
šonų pradeda suglaust rep
lių žiotis aplink vokiečius 
mieste Georgievske, kuris 
yra svarbus geležinkelių 
centras už 50 mylių į šiau
riu vakarus nuo Nalčiko 
Kaukaze.

Raudonarmiečiai atėmė 
iš hitlerininkų Soldatską 
Aleksandrovsk}, 15 mylių į 
šiaurių rytus nuo Georgiev- 
sko, ir užėmė miestą Zols-.

su geležinkelio stočia, 35 
mylios į pietų vakarus nuo 
Kotelnikovo, atėmė iš vo
kiečių eilę apgyventų vietų 
ir grumiasi į pietus vis ar
tyn Salsko, svarbios gele
žinkelio stoties. Kiti Raudo
nosios Armijos daliniai iš 
Kalmukijos šono bloškia 
vokiečius atgal linkui Sals
ko.

Tūli pranešimai teigia, 
kad Sovietų kariuomenė 
Orlovkos srityje randasi

žymieji Lietuvos politikai, 
visuomenininkai, publicistai, 
rašytojai, poetai, darbininkai, 
raudonarmiečiai, laikinai gy
veną Rusijoj ar kitoj kurioj 
tarybinėj respublikoj, yra. gi
liai įsitikinę, jog karas bus 
laimėtas, hitlerizmas sunaikin
tas, ir jie grįš į mieląją Lietu
vą, o tuomet, poeto žodžiais: 
Užlyginsim kapus, gėlėm papuošim. 
Kaip mūs tėvai juos puošdavo kadai. 
Vėl eisime statyti, kas sugriauta, 
Vėl iš griuvėsių kils nauji žiedai. 
Sugriūva miestai, ir išdžiūsta sodai, 
Ir vis retėja mūs draugų karta. 
Tačiau klestės o e r imžiusmūsų iemė. 
Ir amžinai gyva bus mūs tauta!

Šiandien pradedame spaus
dinti žymaus Lietuvos teisinin
ko Povilo Pakarklio raštą apie 
tai, kaip smetoniškaisiais lai
kais Lietuvoje buvo ruošiama 
dirva nacizmui. Jis paima tik 
ideologinę propagandą, tuo
met vestą Lietuvos “mokslo 
vyrų,” dirbančių — tiesiogi
niai ar netiesioginiai — Hit
leriui. Raštas svarbus. Gal kai 
kuriems skaitytojams jis bus 
“perkietas,” bet visvien • ragi
name su juo susipažinti.

ką, apskričio centrą, 15 my
lių į pietų rytus nuo Geor- 
gievsko. Šioje srityje sovie
tiniai kovotojai taipgi iš
mušė vokiečius iš miestelių 
Koltunovskaja ir Morozov- 

'skaja, prie to paties gele- 
ižinkeliOpO kiti pranešimai 
teigė, kau raudonarmiečiai 
pasiekė punktus jau tik už 
10 mylių nuo Georgievsko, 

i kuris stovi prie geležinke
lio einančio iš Rostovo į Ba- 

. ku.
Žemutinėje Dono upės 

s srityje Sovietų kariuomenė, 
i užėmus miestą Zimovniki

jau tik už 50 mylių nuo Ro
stovo, kurį pasiekus galėtų 
atkirst pusę miliono Hitle
rio armijos Kaukaze.

Per dieną sovietiniai ko
votojai atėmė iš priešų dau
giau 22 miestus, miestelius 
ir kaimus.

Į pietus nuo Zimovniki na
ciai su daugiau kaip 100 
tankų kontr-atakavo rau
donarmiečius. Tuzinai jų 
tankų, tapo sudaužyti, o kiti 
pabėgo, palikdami mūšio 
lauke didelį skaičių nukau
tų ir sužeistų savo kareivių 
ir oficierių.

(Prezidento Roosevelto Kalbos Tąsa)
Bedarant mums gamybos stebuklus, tuo pačiu laiku 

praeitais metais mūsų ginkluotos jėgos išaugo nuo bu
vusių tik truputį daugiau kaip 2,000,000 vyrų iki 7,- 
000,000. Kitais žodžiais, mes ištraukėme iš dirbtuvių 
ir farmų kokius 5-kis milionus mūsų jaunesnių darbi
ninkų. Ir to nepaisant, mūsų farmeriai pridėjo savo 
dalį prie bendrųjų pastangų, prigamindami daugiau 
maisto reikmenų, negu bet kuriais kitais metais viso
je mūsų istorijoje.

NEIŠVENGIAMI NEPATOGUMAI
Ar yra bent vienas toks neišmanėlis, kuris manytų, 

kad visi tie dalykai buvę galima padaryt be tūlų sukrė
timų ir išnarinimu normaliame mūsų gyvenime, be kai 
kurių nepatogumų ir net be tūlų apsunkinimų?

Kas galėjo tikėtis, kad tatai bus padaryta be apsun-

Sovietai Užėmė Dar Tuzinus
Miestų Kaukaze Ir Kituose 

Frontuose
*

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Kai Povilo Pakarklio kūri
nys pasibaigs, — jis nėra il
gas, — tuomet duosime mūsų 
skaitytojams “lengvo” pasi
skaitymo. Spausdinsime “Lais
vėje” vieno žymiausiojo rašy
tojo (kurio vardo dabar ne
norime sakyti) kūrinį. Juo 
džiaugsis ir gėrėsis kiekvienas, 
kuris šiek tiek įdomaujasi gro
žine literatūra.

Redakcija deda didelių pa
stangų, kad padaryti dienraštį 
įdomų, kad jame kiekvienas 
rastų sau patinkamų ir in- 
struktyvių raštų.

Mes to paties norime ir iš 
mūsų bendradarbių: mažiau 
polemizuokite, d r a u gės ir 
draugai, o daugiau rašykite 
apie tokius dalykus, kurie bū
tų visiems įdomūs, iš kurių 
skaitytojas galėtų pasimokinti.

Mūsų dienraščio špaltose 
privalo išnykti ne tik peštukiz- 
mo terminai, bet ir peštukizmo 
tonas.

Per Tris Dienas Talki
ninkai Nušovė Žemyn 
77 Japony Lėktuvus
Australija, saus. 10. — 

i Vakar amerikiečiai ir aus
tralai nukirto žemyn 39-nis 
: japonų orlaivius, o turbūt 
ir dar septynioliką, virš sa- 

Tos Naujosios Guinejos ir 
Į arti jos. Per dvi dienas pir
miau toj pačioj srityj talki
ninkai sunaikino 38-nis 
priešų lėktuvus.
NUSKANDINTA 3 JAPO

NŲ LAIVAI
Amerikiečių ir australų 

orlaiviai bombomis nuskan
dino tris stambius japonų 
laivus ir padegė du kitus iš 
tų transporto laivų, kuriais 
japonai mėgino iškelt dau
giau savo kariuomenės į 
Naująją Guineją ties Lae.

Tik vienam japonų laivui 
pavyko įgabent ten kiek 
pastiprinimų saviškiams.

Taksai Būsią Tuoj At
skaitomi iš Algą

Washington. — Senato 
komisijos pirmininkas fi
nansiniais reikalais, sena
torius George pranašauja, 
jog kongresas priims suma
nymą atskaityt viąus fede- 
ralei valdžiai priklausomus 
taksus tuojaus iš kiekvieno' 
algos mokėjimo, taipgi ir iš i 
kitų nuolatinių įplaukų.

Prez. Rooseveltas pritarė 
tokiam taksų išrinkimui, 
bet neužgyrė Rumml’io pa
siūlymo dėl to panaikint vi
sus 1942 metų taksus.

Atsiminkime laikotarpį, ku
rį mes gyvename!

■ Anglu Laivynas Apgynė 
Eilę Laivų Gabenusių
Sovietam Reikmenis
London. — Vokiečių šar

vuotlaiviai, naikintuvai ir 
vienas stambus karo laivas 
atakavo keturis kartus eilę 
talkininkų prekinių laivų, 
kurie šiauriniu vandenynu 
plaukė su reikmenimis į So
vietų Sąjungą. Anglų šar
vuotlaiviai ir naikintuvai 
atmušė nacių atakas, apgy
nė prekinius laivus, nu
skandino vieną vokiečių 
naikintuvą ir sužalojo vie
ną šarvuotlaivį.

Naciai taip pat nuskandi
no vieną anglų naikintuvą. 
Bet visi prekiniai talkinin- 

ikų laivai sveiki pristatė vi
sus gabenamus karo reik
menis į šiaurinį Sovietų uo
sta, v

NACIAI PASIMOJO 
SUNAIKINT LIE

TU VIŲ TAUTA
Stockholm, šved. — Šve

dų laikraštis “Dagens Ny- 
heter” paskutiniu laiku pa
skelbė žinią, jog vokiečiai 
sudarė slaptus planus taip 
sunaikint lietuvių tautą, 
kad Lietuva jau niekados 
negalėtų tapt nepriklauso
ma valstybe.

A mer. Lekiančios Tvirto
vės tris kartus bombardavo 
fašistus Bizertėj, šiaur. Tu- 
nisijoj.

Anglų lakūnai vėl ataka
vo vakarinę Vokietiją.

London, saus. 8. — Specialis Maskvos radijo praneši
mas užrekorduotas Londone:

Po atkaklių kautynių, sausio 8 d. Sovietų kariuome
nė užėmė miestą ir geležinkelio stoti Zimovniki.

London, saus. 8. — Reguliaris vidunaktinis Sovietų 
pranešimas, užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė, tęsdama savo ofensyvą žemutinio 
Dono srityje, užėmė Novy Mir, Aleksėj ev, Medveržką, 
Nižni Viazovy, Verchni Viazovy, Federovka, Vladimi
rov, Bieliajev, čųmakov ir Umšak.

šiaurini* me Kaukaze mūsų kariuomenė užėmė mies
tą Novo Pavlovsk/ apskričio centrą, ir apgyventas vie
tas Nikolskoje, Radukumski, Novo Sredni, Nasigo- 
rinski, Orlovski, Staro Maniški ir Marinskoje.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų smarkuoliai ka
riai užėmė eilę priešų fortukų ir apgulė vieną vokiečių 
atspirties centrą.

Viename šiaurinio Kaukazo sektoriuje mūsų kariuo
menė užėmė dar vieną apgyventą vietą ir pagrobė 19 
vokiečių tankų, 110 trokų, 26 kulkasVaidžius ir keturis 
drabužių ir kitų reikihenų sandėliu/

NACIŲ MELAI
Berlyno radijas saus. 8 d. nustebino vokiečius klau- 

sovus šiuo nauju paskelbimu: “Saus. 7 d. vakare atė
jo Berlynui žinia, kad vokiečių kariuomenė rytiniame 
Kaukaze trumpino savo fronto liniją, pagal planą, pa
sitraukdama iš stiprių priekinių punktų. Sovietų ata
kos prieš užnugarinę, saugančią vokiečių kariuomenę 
buvo nesėkmingos, nors jie vartojo dideles tankų jė
gas.”

Visiems žinoma, jog per kelių dienų ofensyvą šian- 
. riniame Kaukaze Raudonoji Armija per mūšius nužy

giavo pirmyn 68 iki 88 mylių, užėmė miestus Alagir, 
Ardpn, Malgobek, Mozdok, Nalčik, Prochladnaja. Mais- 
koje ir daug kitų svarbių apgyventų vietų ir geležinke
lio stočių ir pagrobė daugius įrengimų ir paėmė didelį 
skaičių priešų į nelaisvę. <

Suprantama, jog hitlerininkų komanda jau seniai ži
nojo, kad vokiečiai traukiasi atgal šiauriniame Kauka
ze, bet nenorėjo tiesos pasakyti Vokietijos gyvento
jams, ir todėl gana ilgai apie tai tylėjo. . j

Kada jau negalima buvo ilgiau ištylėti apie tą jų 
pasitraukimą, tai hitleriniai valdovai nusprendė pra
bilti, bet prabilo taip, kad niekas nieko nesuprastų. Jie 
vėl melavo.

Bet tai ir ne nauja tokia jų giesmė—giesmė, kurią 
hitlerinė šeinekatarinka raliuoja apie dabartinį jų “li
nijos ištiesinimą.” Visi atsimename, kaip praeitą žie
mą, kuomet Raudonoji Armija, atmušus vokiečių ata
ką prieš Maskvą, perėjo į ofensyvą, nuvijo vokiečių 
kariuomenę atgal ir kai kur nužygiavo daugiau negu 
250 mylių pirmyn. Tąi tada hitlerininkai pirmu kartu 
prabilo apie savo “fronto linijos ištiesinimą.”

Visai taip, kaip ir pernai, hitlerininkai dabar vėl ple
pa apie savo “fronto linijos sutrumpinimą.”

kinančių valdiškų patvarkymų, kurie yra įkyrūs kiek
vienam, net ir tiem, kuriem tenka nedėkingoji pareiga 
.juos pravesti?

Mes visi žinome, jog buvo klaidų—klaidų neišvengia
mai kylančių tokiame atsitikime, kur bandai, apsirin
ki ir turi taisyti, atlikdamas didžius darbus pirmą kar
tą. Mes visi žinome, jog buvo perdaug painių blankų 
su klausimais, perdaug apklausinėjimų. Aš tatai žinau. 
Kai kurias jų aš pats turėjau išpildyti.

1 Iš KLAIDŲ PASIMOKINOME
Bet mes ryžtai žiūrėsime, kad maistas ir kiti būti

nieji civiliniai reikmenys būtų žmoniškai ir teisingai 
paskirstyti—turtingiem ir beturčiam, samdytojam ir 
darbininkam, farmeriam, lygiai kaip ir miestiečiam. Ir 
mes esame pasiryžę išlaikyt pragyvenimo lėšas pasto
viame lygyje (lygmale). Visam tam reikėjo surinkti 
daug žinių. Blankos ir apklausinėjimai yra sąžiningų 
ir nuoširdžių valdininkų teisinga ir nuoširdi pastan
ga gauti tų žinių.

Mes pasimokinome iš padarytų klaidų.
Mūsų gauti patyrimai duos mums šiemet galimybės 

pagerinti reikalingus ūkinio sužiūrėjimo (kontrolės) 
mechanizmus karo metu ir paprasčiau tvarkyti daly
kus iš valdžios pusės. Bet mes nemanome palikti da
lykus taip palaidai, kad liktų pralindimo skylėfe apga-’ 
vikams ir skatikams ar juodosios rinkos meistrams. .

žinoma, kad buvo nepatogumų—ir net apsunkinimų.: 
Ir jų dar daug bus, daug daugiau, kol mes galutinai' 
laimėsime. Taip, 1943 m. bus nelengvi mums na
miniame fronte. Kasdieniniame savo gyvenime mes 
daugeriopai jausime visuotinio karo stiprų gnybimą.

Gerai, jog tik mažai tėra tokių amerikiečių, kurie 
vo apetitą stato aukščiau patriotizmo. Milžiniškoji 
dauguma supranta, kad mūsų siunčiamas užsienin 
maistas eina karo reikalams, pačių mūsų ir talkininkų 
kovojančioms jėgoms ir reikalingai pagalbai žmonėms 
tose srityse, kurias mes užimame.

DID J DARBĄ BENDRAI ATLIKSIME
Mes, amerikiečiai, esame nusiteikę tą didį darbą 

drauge atlikti. O bendrajame savo darbe*mes turime 
statyti ir tvirtinti pačius tautinės vienybės pamatus— 
pasitikėjimą vienų kitais. Dažnai būna smagu, o kar
tais politiniai naudinga, vaizduot Washingtono mies
tą kaip pamišėlių namą, kad kongresas -ir vykdomoji 
valdžia išsiblaškę, sumišę, dvejoja ir bendrai nesuvokiu 
savo pareigų atlikti.

Tačiaus—svarbiausias kare dalykas tai pasekmės. O 
vienas reikšmingas faktas yra, jog tik po keleto pasi
ruošimo metų ir dar tik vienus metus tekariavę, mes 
dvasiniai ir fiziniai sugebame vesti visuotinį karą.

AŠIS NORĖTŲ TOKIO PAMIŠIMO
Galbūt, Washingtonas ir yra pamišėlių namas—bet 

tiktai tokia prasme, kad jis yra sostamiestis tautos, ku- 
| ri kovoja kaip pamišus. Ir aš manau, jog Berlynas ir 

Roma ir Tokio, taip niekinusieji nusenusius demokra
tijos veiksmus, dabar mielu noru panaudotų tos pačios 
rūšies pamišimą, kiek tik galėtų jo gauti.
RUSAI, ANGLAI IR CHINAI IŠVYSTĖ GAMYBĄ 

DAUG SUNKESNĖSE SĄLYGOSE
Ir mes neturime užmiršti, kad mūsų nuveikti darbai 

gamyboje palyginamai nėra didesni už tokius darbus 
rusų ir anglų ir chinų, kurie išvystė savo karines pra
mones neapsakomai sunkiose mūšių sąlygose. Jie turė
jo be paliovos dirbti per bombardavimus iš oro ir ap- 
temdymus, ii\jie niekados nenuleido rankų.

Mes amerikiečiai esame geroj, drąsioj bendrijoj šia
me kare ir mes garbingai vaidiname savo vaidmenį šio
se milžiniškose bendrose pastangose.

NUSIIMAME KEPURES GAMYBOS DARBUOTOJAM
Kaipo Jungtinių Valstijų valdžios atstovai, jūs ir aš 

nusiimame savo kepures žmonėms, taip patarnavu
siems mūsų amerikinei gamybai—savininkams, vedė
jams ir priežiūroms, braižytojams ir inžinieriams, dar
bininkams—vyrams ir moterims—dirbtuvėse ir arse
naluose, ir laivastatyklose, ir kasyklose, ir fabrikuose, 
ir ant geležinkelių ir vieškelių.

Mes nusiimame kepures fermeriams, kuriems teko 
dar negirdėtas uždavinys—maitinti ne tik šią didžią 
tautą, bet ir didžią viso pasaulio dalį.

Mes nusiimame kepures visiem tiem ištikimiem ne- 
garsinamiem, nenuilstantiem vyram ir moterim, ku
rie dirba privačiose įmonėse ir valdinėse įstaigose ir 

(Tąsa 5-me puslapy  j)

i
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Prezidentas Kalba už Ofensyvą
Kiekvienas pilietis, kiekvienas anti- 

hitlerininkas, kuris trokšta greičiau ir 
su mažiau aukų išlaimėti karą, karštai 
sveikins prezidento Roosevelto pasakytą 
kalbą atidarant 78-tą Kongresą. Roose- 
veltas nesvyruojančiai pasisakė už Jung
tinių Tautų ofensyvo žygius 1943 metais, 
o tas reiškia už atidarymą galingo ant
ro fronto prieš Hitlerį Europoj, be ku
rio Jungtinės Valstijos negali karo iš
laimėti.

Pereitais metais, kaip pareiškė prezi
dentas, vyriausios svarbos turėjo, tai 
Sovietų Sąjungos ilgas karo* frontas, 
didvyriškas Stalingrado gynimas ir 
Raudonosios Armijos ofensyvas, kuri jį 
pradėjo lapkričio mėnesį.

1943 metai turi būti užpuolimo, ata
kų, ofensyvo metai prieš vyriau
sias Ašies jėgas — Hitlerį. 1943 
m e t ai s Hitleris turi būti sumuš
tas, hitlerizmas turi būti nušluo-, 
tas, pavergtos tautos turi būti išlaisvin
tos iš po našių kruvinojo teroro!

Iš prezidento kalbos mes matome, ko
kios galybės pasiekė Jungtinių Valstijų 
armija, laivynas ir orlaivynas, kaip šios 
mūsų jėgos išaugo į milžiniškas karo jė
gas, tinkamas kariauti ir sunaikinti mū
sų jpįešus. O tatai galėjo atsitikti tik 
todėl, kad jau virš pusantrų metų veik 
prieš visas Hitlerio ir Mussolinio jėgas 
didvyriškai kariauja Raudonoji Armija 
ir Sovietų Sąjungos liaudis priešakyj su 
savo vyriausybe ir tas suteikė Ameri
kai progos gerai pasiruošti 1943 metų 
veiksmams.

Prezidentas nužymėjo daug ir labai 
svarbių darbų, kuriuos turės atlikti 78- 
tas Kėngresas ir visa Jungtinių Valsti
jų liaudis karo išlaimėjimui.

Aišku, kaip praeityje, taip ir ateityj 
mūsų dienraštis nurodys būdus ir prie
mones, kaip lietuvių masės turi prisi
dėti prie tų visų darbų pravedimo, kad 
mūsų šalis ir jos talkininkės kuo grei
čiau ir su mažesnėmis aukomis išlaimė- 
tume karą prieš barbariškąjį hitlerizmą 
ir jo talkininkus. /

“Daily News” Propaganda
Komercinės spaudos dienraštis New 

Yorke, “Daily News,” negali išeiti be 
propagandos prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
nuolatos rašo, kad Jungtinės Valstijos 
turėtų atsisakyti nuo kovos fronte prieš 
Hitlerį, bet muštis vyriausiai prieš Ja
poniją, mažesnį mūsų priešą, iš kur pa
vojus yra mums mažesnis.

Kiekvienas sąmoningas žmogus su
pranta, kad, jeigu Amerika ir parblokštų 
Japoniją, tai mūsų karo išlaimėjimas 
dar būtų labai toli, jeigu Hitleris būtų 
galingas ir laikytų visą Vakarinę ir 
Centralinę Europą. Gi visai kitaip daly
kai pasisuks, kada Hitleris bus sumuš
tas, kai Europa bus išlaisvinta, kada 
Amerika, Anglija ir jų talkininkės galės 
visas savo jėgas sokoncentmoti prieš Ja
ponijos samurajus.

Iš to taško “Daily News” nuolatos puo
la Roosevelto administraciją už teikiamą 
Amerikos pagalbą Sovietų Sąjungai. Iš 
to taško kursto piliečius prieš Roosevel
to vyriausybę, niekina Sovietų Sąjungą, 
plūsta premjerą Staliną.

Vėlesniu laiku, kada taip didvyriškai 
kariauna Raudonoji Armija ir su tokiais 
dideliais pasisekimais, “D. News” jau 
negali “varažyti” Hitlerio pergalės, tai 
nors religijos klausimu niekina Staliną 
ir Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungoj kunigai ir kiti auk
šti religijos vadai nusitarė sukelti pini

gų/kad nupirkus tankų kolumną, kurią 
' jie siūlo pavadinti kunigaikščio Dimitrio 
Donskoi vardu. Jų pasiūlymą pasveiki
no Juozas Stalinas. Ir čia nieko naujo, 
nes Sovietų Sąjungos konstitucija garan
tuoja kiekvieno piliečio politinę ir kito
kią laisvę, tame ir religinę. Niekas po 
prievarta religijos neišplėšė ir nemano 
išplėšti. Šią žinią' “Daily News” vėl nau
doja niekinimui Sovietų.

Bet gi tai labai nevykusiai naudoja 
“D. N.” ir kiti laikraščiai, mulkindami 
skaitytojus, būk Sovietai viską nuo baž
nyčių atėmė, o dabar pasirodo, kad 
Maskvos metropolitas • Sergei aukojo 
100,000 rublių, Jalokovski katedros ve
dėjai net 300,000 rublių, tūlas Nikolai 
Kalčinski aukojo 100,000 rublių ir kiti 
taip pat po dideles sumas pinigų. Jeigu 
metropolitai ir katedros po tokias su
mas gali aukoti, tai tas ir patvirtina, 
kad religija ir jos vadai Sovietų Sąjun
goj nebuvo labai nuskriausti. Jie, žino
ma, dar neseka Kristaus mokslą, kad 
artimą šelpdami turi ir marškinius ati
duoti.

Jeigu taip Sovietų Sąjungoj bažnyčia 
ir jos vadai kietai išstojo prieš hitleriz
mą, tai tik todėl, kad jie persitikrino, jog 
Hitleris su savo žvėrišku režimu, su sa
vo “nauja tvarka” ir pagonišku religijos 
mokymu yra tikras žmonijos nevidonas 
ir priešas.

Dėl Važinėjimo Automobiliais
Vyriausybės patvarkymu sulaikytas 

“pleasure” važinėjimas 17-koj rytinių 
valstijų ir Kolumbijos Distrikte. Tatai 
reiškia, kad visi automobilių savininkai, 
nepaisant, kokios rūšies gazolino korte
les jie turi: “A,” “B” ar “C”, tuojau tu
ri susilaikyti nuo pasivažinėjimų, nuo 
važiavimų j tokias vietas, kaip tai: ark
lių lenktynės, bolių žaidimas, parkai, 
važiavimo į teatrus, nuo važiavimo ant 
ledo čiužinėti, nuo vakacijų, nuo važiavi
mo į svečius ir kitų tikslų, kurie nėra 
būtini, be kurių galima apseiti arba kur 
vietas galima pasiekti kitaip, kaip auto- 
mobliumi.

Naudoti automobilius galima tik to
kiems būtiniems reikalams, kur be jų 
negalima pasiekti darbo, kur be auto- 
mobiliaus negalima parsivežti ar nuvež
ti įvairius pirkinius, nuvažiavimui pas 
gydytoją, laidotuvių pareigoms, kur pro
fesinis darbas reikalauja automobiliaus, 
kaip daktaro; arba kur būtinai ir grei
tai reikia pasiekti susirinkimus, surištus 
su apsigynimo reikalais; nuvežimui vaikų 
į mokyklas arba kiti greiti reikalai, ku
rių neatlikus gali nukentėti žmogaus 
sveikata arba nuosavybė.

Taip yra sutvarkyta automobilius nau
dot; Ii) kiekvienas pilietis, kuris tik nori 
gįeit^snio ir sekmingesnio mūsų karo 
laimėjimo, privalo ne vien sutikti ir pra
vesti šiuos vyriausybės patvarkymus, bet 
ir kovoti prieš priešų skleidžiamą propa
gandą, kurie kursto piliečius, "kad būk 
“Rooseveltas atidavė gazoliną bolševi
kams, o Amerikos piliečiai turi pėsti 
vaikštinėti.”

Atminkime, kad mūsų karo frontas 
Afrikoj reikalauja daug gazolino. At
minkime, kad ne vien Amerikos lėktu
vai, tankai, sunkvežimiai reikalauja ga
zolino, bet ir Anglijos ir kitų mūsų tal
kininkų. Atminkime, kad Sovietų Sąjun
gos žmonės tūkstančiais mirė Stalingrado 
fronte ir kitur, kad Jungtinės Tautos 
galėtų karą išlaimėti. Atminkime, kad 
žiemos metu labai daug reikia šilumai 
aliejaus-kerosino ir atminkime tą, kad 
gazolino pristatymas yra labai sunkus.

Tada suprasime, kad reikia taupinti 
kiekvieną gazolino galioną, kiekvieną 
kvortą ir naudoti tik ten, kur be to ne
galima apseiti.

Literatūros Draugijos Vajus ir 
Istorinė Knyga

Pereitais metais Literatūros Draugija 
davė labai naudingą Amerikos lietu
viams knygą — “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai.” Tai knyga, kurios lietu
viai jau seniai laukė. Daug iš lietuvių 
gyvena jau po 30 ir daugiau metų fnūsų 
naujoj tėvynėj, bet nedaug jų žino Ame
rikos istoriją ir tas garbingas demokra
tijos tradicijas, už kurias dabar milio- 
nai jaunų vyrų yra pasirengę kovoti iki 
mirties.

“Amerikos Demokratijos Steigėjai” 
yra knyga, kuri užpildo tą spragą. Tai 
jau 49-tasis Draugijos leidinys. Ir kny-
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’’Laisvės” Vajus Pasibaigė
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų pasibaigė. Pirmų 

dovanų laimėjo Katrina Žukauskienė iš Newark, N. J.
Vajus buvo sėkmingas. Kontestantai dir

bo entuziastiškai ir laikėsi gan arti vienas 
nuo kito. Dažnai vienas kitą pralenkdami.

KATRINA ŽUKAUSKIENĖ

Vajus užsibaigė sekamai:
K. Žukauskienė, Newark, N. J......... ....5015

1- mą Dovaną, $50.00 U. S. War Bond.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J....................4699

2- rą Dovaną, $30.00 pinigais.
Philadelphijos Vajininkai ........................4366

3- čią Dovaną, $25.00 pinigais.
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. ...............3693

4- tą Dovaną, $25.00 U. S. War Bond.
M. Svinkūniene ir M. Meisonienč,.......... 3499

Waterbury, Conn.
5- tą Dovaną, $20.00 pinigais.

S. Penkauskas, P. Tamašauskas, ............ 2192
Lawrence, Mass.
6- tą Dovaną, $18.00 pinigais.

P. Beeis, Great Neck, N. Y.......................2036
7- tą Dovaną, $15.00 pinigais.

J. Kazlauskas, Hartford, Conn..............1922
8- tą Dovaną, $10.00 pinigais.

Geo. Shimaitis, Montello, Mass.................1828
9- tą Dovaną, $7.00 „pinigais.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.............1678
10- tą Dovaną, $5.00 pinigais.

Kiti Dalyvavusieji Šiame Konteste:
S. Puidokas, Rumford, Me ....................1495
Baltimorės Vajininkai ............................. 1183
P. žirgulis, Rochester, N. Y..................... 1154
J, Grybas, Norwood, Mass.........................1052
V. J. Stankus, Easton, Pa.........................1033
J. Blažonis-R. Čiulada, Lowell, Mass. ... 948 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa................... 792
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa................... 734
J. Bimba, J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 732 
J. Jaskevičius, Hudson, Mass.................... 712
J. Ramanauskas, Minersville, Pa............. 668
ALDLD 136 kp. Harrison-Kearny, N. J. 627 
J. Rudmanas, New Haven, Conn.............604
J. Burba, So. Boston, Mass..................... 579
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio................. 567
ALDLD Mot. 20 kp., Binghamton, N. Y. 534 
J. Simutis, Nashua, N. H........................  529
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........................  511
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J................... 432
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.............413
ALDLD 20 kp. Binghamton, N. Y......... 409
A. Valinčius, Pittston, Pa........................ 372
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........................366
J. Striška, Sudbury, Ont., Canada.......... 315
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass................... 308
M. Smitravičienė, Detroit, Mich............. 294
A. Vinckevičius, Stoughton, Mass.............294
J. Margaitis, Windsor, Conn......................284
J. Gavenavičius, So. Boston, Mass......... 262
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y....................257
M. Slekienė, Gardner, Mass...................... 240
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa......................  229
A. Venskevičienė, Cambridge, Mass. ... 228 
M. Urba, Easton, Pa.................................  211
A. Marshall, Torrington, Conn................... 184
L. Prusęika, Chicago, Ill............................ 174
A. Totorei is, Hartford, Conn................... 168
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J. ..... 168 
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.............  168
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa. .. 168

Svarbių Įvykių Savaitė
Pirmoji 1943 metų savai

tė buvo kupina svarbių ir 
daug žadančių įvykių lais
vės žmonėms. Visus juos 
negi čia atpasakosi, bet ke
letą reikia būtinai primin
ti.
Lietuvos Vadų Sveikinimai

Mūsų dienraštyj skaity
tojai matė Lietuvos rašyto
jų sveikinimus su naujais 
metais, kaip tai Petro Cvir
kos, K. Korsako, Salomėjos 
Neries, A. Venclovos1, J.

Žiugždos ir kitų. Mes 
aplaikėm sveikinimus 
profesionalų ir mokslinin
kų. Amerikiečius sveiki
no Tarybų Lietuvos 
vyriausybės vadai Justas 
Paleckis ir M. Gedvilas ir 
tarpe kitko pareiškė:

“1942 metai buvo metai 
žūt-būtines kovos dėl Lietu
vos. Peisikraustę Sovietų 
Sujungon, lietuviai darbi
ninkai, lietuviai kareiviai, 
kovoju lietuviškuose tauti

gos naudingumą patvirtina tas, kad pa
staruoju laiku į Draugiją daug lietuvių 
pradėjo įsirašyti.

Šiuo laiku Literatūros Draugijoj eina

A. Buivid, Dorchester, Mass................... 144
P. Krutulienė, Plymouth, Pa................  144
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill................... 132
A. Navickas, Haverhill, Mass................... 130
J. Lesevicius, Montreal, Canada............. 128
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass........... 120
F. Kemežis, Torrington, (Conn................. 120
V. Smalstienė, Royal Oak, Mich............... 120
y. T. Yokim, New Britain, Conn............. 120
Geo. Urban, Braddock, Pa........................ 108
II. Tamošauskienė, W. Roxbury, Mass. 104 
A. Glebevičius, Gardner, Mass.......... . .96
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. .. . ........... .96
W. Karlonas, Maspeth, N. Y........................ 90
A. žvingilas, So. Boston, Mass. ................... 84
Anna Gendrenas, Cleveland, Ohio............. 82
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa.......................... 72
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa...................... 60
J. Sekys, Hartford, Conn..............................58
J. Adams, Grand Rapids, Mich...................58
Grand Rapids Mich. Vajininkai............... 56
M. Bendinskas Sumffterlee, W. V................ 48
A. Gudzin, Schenectady, N. Y...................... 48
M. Klimas, Rich. Hill, N. Y............. .  .48
F. Wilkas, Wilmerding, Pa. ..................48
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . .............. 24
P. Jurkonis, Springfield, Ill..........................24
P. Jočionis, Detroit, Mich............................ 24
V. Kelmelis, Torrington, Conn. .. *............. 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y.......................... 24
A. Sinusas, B’klyn, N. Y............................ 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y............. .  .20

“Laisvės” Darbininkai
D. M. šolomskas ......................................4959
G. Kuraitis ..................................  341
J. Bankus ................................... '■............. 142
P. Buknys ............................................... 122
R. Mizara   116
P. Šolomskas ............................................... 34

Labai įvertiname didelį darbą visų kontes
te dalyvavusių draugų ir draugių. Dalyvavo 
gražus skaičius kontestantų, gavo daugiau 
naujų skaitytojų negu tikėtasi ir patarnavo 
daugeliui atnaujinimu prenumeratų.

Po vieną naują skaitytoją neperdidelis 
skaičius gavo. Tuom reikalu darbas dar neuž
baigtas. Prašome visų “Laisvės” skaitytojų, 
visų jos rėmėjų pasistengti, kad prikalbinti 
nors po vieną naują skaitytoją savo dienraš
čiui iki pavasario.

Širdingiausia dėkojame vajininkams ir vi
siems, kurie jiems padėjo gauti naujų skai
tytojų. Vajus buvo entuziastiškas ir pasekmės 
džiuginančios. Visi dalyvavusieji šiame svar
biame apšvietos platinimo darbe užsitarnavo 
aukštos pagarbos visuomenės akyse ir užsi
tarnavo šiltų pasveikinimų iš visų apšvietą 
branginančių žmonių.

Dabar gyvename sunkius karo laikus. Dien
raštis “Laisvė” yra mūsų svarbiausia įmonė 
stiprinimui žmonių moralo už karo laimėji
mą, kėlimui civilių ir kareivių kovingumo 
ūpo. “Laisvė” vienyja Amerikos lietuvius ir 
šaukia jos glaudžiai kooperuoti su savo val
džia sukriušinimui fašistinio barbarizmo. 
“Laisvę” platindami platinate savo valdžios 
siekius ir geismus karo laimėjimui. Taigi 
“Laisvės” vajininkai pasirodė ne tik apšvietos 
platintojais, bet kartu ir savo šalies—Ameri
kos patriotais.

Dėkodami vajininkams už sėkmingai išve
dimą vajaus norime priminti, kad mūsų dien
raštis turės finansinių keblumų šiais metais. 
Taigi prašome vajininkų nenutraukti darbo 
su pabaiga vajaus, ale tęsti jį toliau—per vi
sus metus, žinoma, ne tokiu tempu reikės 
dirbti kaip laike vajaus, bet nenuleiskime 
rankų.

Tegyvuoja “Laisvės” vajininkai!
Tegyvuoją mūsų visų bendras darbas už 

pergalę!
Tegyvuoja dienraštis “Laisvė” kaipo Ame

rikos lietuvių organizatorius ir įkvėpėjas už 
pergalę!

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

niuose Raudonosios Armijos 
pulkuose; valstiečiai, inte
lektualai, garbingieji parti
zanai — visi pakilo į grum
tynes prieš ruduosius bar
barus.”

Mus sveikino Lietuvos 
jaunimas dėkodami už pa
galbą ir šaukdami visus lie
tuvius į bendrą kovą prieš 
žvėris hitlerininkus ir jų 
pakalikus.

Mus sveikino lietuviai 
generolai - majorai, paauk
štinti laipsniais Raudono
sios Armijos dalyse ir sto
vinti lietuviškų dalinių prie
šakyj, kaip tai generolai 

Vitkauskas, žemaitis, Kar
velis ir Čepas. Ir apibudinę 
Raudonosios Armijos, ir lie
tuviu daliniu kovas sakė:

“Raudonosios Armijos 
pergalė išlaisvins lietuvių 
tautą iš vokiškosios pries
paudos, kurioj ji yra pa
smerkta visiškai žūti.”

Ir kaip žinome, Raudono
ji Armija kirto ir kerta vi
sos žmonijos priešams smū
gius. Minėtos savaitės pra
džioj, sausio 1 dieną, Sovie
tų Sąjungos atskaita iš ko
vų už šešias savaites rodė, 
kad nuo gruodžio 12 dienos 
Raudonoji Armija užmušė 
175,000 nacių ir jų pakali
kų, į nelaisvę suėmė 137,- 
650, šimtus tūkstančių su
žeidė, suėmė arba sunaikino 
tūkstančius tankų, kanuo- 
liu, lėktuvu ir didžius kie- 
kius kitų ginklų. Apsupo 
Hitlerio armiją Stalingrado 
srity j.

Minėta savaitė pasižymė
jo paaštrintomis ir sėkmin
gesnėmis Amerikos armijos 
kovomis prieš Japonijos im
perialistus, Buna srityj, ant 
Kiška salos ir kitur Toli
muose Rytuose užduota ke
li smūgiai Japonijos karo 
laivynui, transportams ir 

oriai vynui.
Minėta savaitė buvo pilna 

žygių Libijoj ir Tunisijoj, 
kur Amerikos ir Anglijos 
jėgos išvien su kovojančių 
francūzų jėgomis daugiau 
pasirengė stipresniems žy
giams prieš Tripolį, Bizer- 
tos ir Tunis prieplaukas.

Gauta žinių, kad smar
kiau kovoja pavergtų šalių 
žmonės prieš hitlerininkus. 
Jonas Šimkus pateikė ži
nių, kaip Lietuvoj partiza
nai naikina priešus, sprog
dina traukinius, kurių vie
ną sunaikino tarpe Rokiš
kio ir Obelių; jungiasi ben- 
dron kovon prieš lietuvių 
tautos neprietelius.

Ir ne vien pavergtų šalių 
žmonės įsitraukia į kovą, 
bet net Hitlerio “talkinin- 
kiškoj” Rumunijoj prasidė
jo demonstracijos ir išsto
jimai prieš nacius ir karą, 
kur per 4,000 žmonių buvo 
areštuota ir per 80 sušau
dyta.

Baigiantis savaitei įvyko 
didžiausios svarbos atidary
mas Jungtinių Valstijų *78- 
tos Kongreso sesijos. Šis 
Kongresas atsidarė tokioj 
šaliai padėtyj, tokioj atsa- 
komingoj atmosferoj, ko
kioj nei vienas pirmesnis 
Kongresas nepradėjo savo 
darbu.v

Ir tą svarbą savo gilioj 
ir pilnoj faktų kalboj api
budino prezidentas F. D. 
Rooseveltas pereitą ketvir
tadienį. Jisai nužymėjo vi
sus 1942 metu svarbesnius 
atliktus karo laimėjimui žy
gius, kurių vienas iš svar
biausių Jungtinių Tautų ko
voj buvo, tai Raudonosios 
Armijos kovos ir dabartinis 
ofensyvas. Jis nurodė, kaip 
Jungt. Valstijos tuo laiku 
pasiruošė kovai už savo lai
svę. Ir jis nužymėjo, kad 
karo laimėjimui bus pradė
ta 1943 metais.. Jungtinių 
Tautų generalis ir smarkus 
priešo puolimas.

Toki tai buvo svarbiausi 
įvykiai pirmosios šių metų 
savaitės.

vajus už naujus narius. Vajaus metu 
priimami nariai be įstojimo. Draugija 
daug dirba bendruose reikaluose už mū
sų šalies karo laimėjimą.



Kas Laimcjo-ar Karo Laivas, 
Ar Tuzinai Orlaivių?

NAUJAS PUIKUS POŽEMINIS 
MASKVOS GELEŽINKELIS

Mažai Žinomos Louisianos 
Valstijos Turtai

Pernai spalių 26 d. trys 
bangos Japonijos orlaivių 
smigikų ir torpedinių lėk
tuvų įtūžusiai atakavo vie
nų Amerikos karo didlaivį, 
kurio vardas neskelbiamas. 
Pirmuoju atveju tą laivą 
puolė 20 priešų bombanešių 
smigikų, ir visi jie tapo nu
šauti žemyn ugnim iš prieš
lėktuviniu laivo kanuoliu. 
Antrojoj užpuolikų bangoj 
buvo 40 torpedinių Japoni
jos lėktuvų, ir 39-ni buvo 
nukirsti i jūrą, o vienas pa
spruko atgal. Trečiuoju at
veju 24- r i japonų torpedi
niai lėktuvai ir bombanešiai 
smigikai suspito prieš tą 
karini Amerikos didlaivi. Jo 
kanuoliu ugnis sudarė tokį 
tankų ir karštą užtvarą ore, 
kad tik vienas priešų smigi- 
kas tepralėkė paleist savo 
bomba i amerikini laiva. 
Ši bomba pataikė į vieną 
laivo bokštuką, truputį su
žalojo jį ir palietė kelis jū
reivius, bet nepagadino pa
ties laivo veikimo. Taigi lai

Šarkių Kepeny Aliejus Turtingas 
Vitaminais A ir D

Iki šiol žuvis Šarkis (ryk-1 
lis) buvo laikomas, kaipo j 
draskantis jūrų gyvūnas ir' 
niekam nenaudingas. Bet 
pastaruoju laiku tyrinėji
mai parodė, jog Šarkio ke
penys turtingi labai svar
biais A ir D vitaminais. Ka
dangi dabar visai negalima 
importuot norvegiškojo cod 
(trešku) liver oil, nes jį I 
sulaižo naciai, tai tą spragą 
manoma užpildyt šarkišku 
aliejum.

Ant rytinio kranto pieti
nėj Floridoj išsivystė nau
ja industrija — Šarkių gau
dymas ir jų produktų ap
dirbimas. Miestelis Salerno I 
prie Manatee upės yra cen-' 
tras žuvininkų.

Šarkiai yra gaudomi ant 
ilgo tvirto lenciūgo, prie 
kurio kas 25 pėdos būna 
pririšta vaškara, o ant vaš- 
karos žuvies šmotas. Len
ciūgo' galus laiko pridrūtin- 
ti inkarai, kad Šarkis pra
rijęs vąškarą su žuvies šmo- 

' tu nenuvilktų lenciūgą į jū
rų gilumą. Lenciūgas su in
karais vakare nuleidžiamas 
į jūrų dugną prie šiltos 
Gulf Stream jūrų tėkmės, 
kur Šarkiai labiausia mėgs
ta nardyti.

Ant rytojaus lenciūgas j 
būna išvinduojamas iš jūrų i 
dugno kartu su Šarkiais, 
kuriuos žuvininkai užmuša 

-ir parsiveža į krantą. Čia 
iš jų kepenų, virinant, iš- i 
leidžia aliejų, supila į bač-1 
kas ir išsiunčia į išdirbimo 
(išvalymo) fabrikus. Vieno! 
Šarkio kepenys duoda nuo 2 
iki 25 gal. aliejaus. Flori
dos žuvininkai yra pagavę 
milžinų Šarkių, sveriančių 
iki 1,500 svarų. Vidutinis 
Šarkis turi apie 7 pėdas ii- į 
gurno.

Šarkiai yra sukapojami į 
dalis, kaip kad kiaulės Chi- 
cagos stokjarduose. Oda bū
na išrauginama ir siunčia
ma į Newark, N. J., kur iš- 
dirbinėja visokius smulkius 
skūrinius dalykus. Pelekus 
siunčia į didelių miestų 

vas sunaikino J18-nis priešų 
lėktuvus, pats visai menkai 
tenukentėdamas.

Manoma, kad tai buvo 
vienas iš naujų galingųjų 
Amerikos karo didlaivių. 
Apie kovą tarp jo ir japonų 
orlaivių tik dabar teprane- 
nešė Amerikos laivyno de- 
partmentas.

Laivyno departmentas 
pažymi, jog prieš tą karo 
laivą buvo padaryta dides
nė ataka iš oro, negu prieš 
bet kurį kitą laivą, ir jis 
išėjo laimėtojas.

Netoli šio karinio didlai- 
vio buvo amerikinis lėktuv- 
laivis (orlaivių išvežioto- 
jas). Bet laivyno depart
mentas nenurodo, kokį vaid
menį lėktuvlaivis suvaidino 
tame mūšyje. O kol nėra 
žinių apie lėktųvlaivio or
laivių veikimą, tol lieka ne
išspręstas klausimas: Kas 
geriau — ar vienas naujo
viškas karo didlaivis, ar tu
zinai bombiniu lėktuvu?

N.

“chinatown”, kur chinu vi- z v
rėjai išverda aukštos rūšies 
sriubą; mėsą sukapoja* ir 
sukenuoja kaipo maistą šu
nims ir vištoms; žandakau- 
liai parduodami kaipo “su- 
venirai”; akys išdžiovina
mos, nušveičiamos ir par
duodamos kaip “žemčiū
gai” žibučiu mylėtojams.

V. R.

SOYBEAN - MAISTAS VIŠ
TOMS PENĖTI

Iki šiol markete ir res- 
taurantuose būdavo bran
giausia vištiena vadinama 
“milk-fed chickens” — pie
nu maitintos vištos. Bet ka
ro laiku Jungtinėse Valsti
jose pradėjo pritrūkt pieno 
ir pieniškų produktų, ka
dangi dideli kiekiai išsiun
čiami Jungtinių Tautų ar
mijoms į visus kraštus. To
dėl džiovinto pieno vištoms 
penėti taipgi pritrūko.

National Resarch Council 
pataria vištas penėti- soy 
pupų miltais, kurie taip, 
kaip ir pienas, turi gerą 
kiekį vitamino vadinamo 
riboflavin.—Gali būt, greitu 
laiku geriausios vištos mar
kete ir restaurantuose va
dinsis — “soybean-fed-chi- 
ckens.” V. R.

Ar Žinai, Kad?-
Spalių 18 d. yra švenčia

ma Alaskos teritorijoje, 
kaipo prijungimo diena prie 
Jungtinių Valstijų. (Alaska 
buvo nupirkta nuo Rusijos 
1867 m. už 7,200,000 dol.)

1940 metais Jungtinėse 
Valstijose tapo išdirbta mo
toriniu vežimų už $7,209,- 
000,000. Ta suma pasiskirs
to sekamai: paprastų auto
mobilių už $5,376,000,000; 
sunkvežimių (trokų) — $1,- 
165,000,000; busų — $668,- 
000,000.

Surinko V. R.

Naujų metų dienoj šie
met Maskva susilaukė pui
kios dovanos—ta diena bu
vo atidarytas naujas, dide
lis požeminis geležinkelis 
(subway), patogus ir gro
ži škas.

Už valandos ar daugiau 
pirm jo atsidarymo susirin
ko Sverdlovo aikštės stoty
je minia raudonarmiečių, j mozaiškas paveikslas, kur, 
jūreivių, vyių, moterų ir kaip per rūkus, matyt Mas- 
vaikų, laukdami pirmutinės kvos Kremlius; prie Krem- 
progos pavažiuot tuo pato- liaus sienos stovi senovės 
giu ir grožišku požemio ke- Rusijos “bogatyrius”-kar- 
liu. Pasirodžius pirmajam, žygis, žvelgdamas į miestą 
šviesiai mėlynam trauki-. žemiau. Priešakyje senovės 
niui, žmonės karštai svei-1 didvyrio ant didelio tanko, 

ginkluoto įvairiais pabūk-kino darbininkus, kurie, nu
galėdami visas karo laiko 
sunkenybes, atliko tokį dar
bą, v

Per aštuonias minutes 
traukinys atvažiavo į seka
mą didžią stotį, vadinamą 
Stalino Fabriko stočia, nes 
arti jos stovi Stalino vardo! 
automobiliu fabrikas.c.

Ši stotis požemyje yra 
daugiau kaip bloko ilgio, o 
jos platforma' tokia plati, 
kaip New York o Fifth Ave
nue ir 42nd St.

Stotics sienos ištisai ap
dengtos baltuoju šlipuotu 
marmuru su rusvomis gys
lelėmis, kurios atspindi į 
granito grindis raudonos- 
juodos-pilkos spalvų. Plat
formoje stovi eilės marmu
ro piliorių — 44 iš viso, o 
viename platformos gale di
džiulis skulptūriškas Stali
no pavidalas.

Platformos sienas puošia 
aštuoni dideli mozaiški pa
veikslai, tai tokie paveiks
lai, kur be maliavų, o iš pa
rinktų, suderintų spalvų 
akmenėlių yra sudaryta 
įvairūs vaizdai. Jie artis
tiškai paveiksluoja sovieti
nius darbus, apsigynimo 
kovą ir pramoninę ir kari
nę Sovietų Sąjungos galybę.
LENINGRADO ARTISTŲ 

DARBAS
žymėtinas dalykas, jog 

Leningradas padėjo paga
mini tuos nepaprastus pa
veikslus. Kuomet vokiečių 
orlaiviai zvimbė virš Lenin
grado ir jų bombos ir na
cių artilerijos šoviniai per- 
kūnavo ir rausė gatves ir 
ardė namus, tuo laiku mies
to artistai Meno Akademi
joj gamino šiuos grožiškus 
paveikslus naujam požemi
niam Maskvos geležinkeliui.

Šis vaizdas parodo (nakties metu) anti-lektuvinių šau
tuvu veiksmą prieš vokiškuosius bomberius. Tas viskas 
įvyko vieną naktį Alžyre, Šiaurės Afrikoje.

SENOVINIS KARžYGIS 
IR ŠIANDIENINIAI

DIDVYRIAI
Trys judamieji laiptai- 

eskalatoriai iškelia pasažy- 
rius į apvalią stoties prie
menę, kuri tokia daili ir 
įspūdinga, kaip ir pati po
žeminė stotis. Vienoje prie
menės sienoje yra didžiulis

lais, matosi naujieji, dabar
tiniai didvyriai, kurie šian
dien kovoja prieš įsiveržė
lius hitlerininkus.

PATARNAUS IR 
FRONTUI

Atsidarius naujajam po
žemio geležinkeliui, darbi
ninkai kalbasi, kad jis la
bai patarnaus ne tik mies

GUMA AMERIKAI IŠ SOVIETŲ SĖKLŲ
Jungtinės Valstijos per

nai parsigabeno iš Sovietų 
Sąjungos guminio augalo 
sėklų ir .pasodino jų visose 
48-se valstijose, kad patirt, 
kur jis duos daugiau gu
mos (robo).

Tas augalas, vadinamas 
kok-sagyz, yra pienių rū
šies; ir Sovietai iš jo pasi
gamina daugumą savo nau
dojamos gamtinės gumos.

P i r mutinis kok-sagyzo 
derlius Amerikoje buvo su
imtas praeitą savaitę Uni
ted States Gumos Kompa
nijos farmoje ties Paramus, 
New Jersey valstijoje. Kok- 
sagyzo didelės žolės tapo 
ne nupjautos, bet iškastos, 
nes jų šaknyse daugiausiai 
yra gumos. Išbandymui vie
nas akras žemės buvo apso
dintas kok-sagyzu. Ir sužiū
rėjęs derlių,' dr. John Mc-
Gavack, tos kompanijos (lio nei iš . žibalo-aliejaus 
mokslininkas, pareiškė, jog produktų.
New Jersey valstijos oras 
ir. žemė “labai tinka kok- 
sagyzo gumai auginti.” Pa
sirodė, jog net, kada jo la
pai nušalo, vis tiek šaknys 
žemėje dar augo.

Sovietų Sąjungoj bent 
ant 100 tūkstančių akrų 
kok-sagyz yra auginamas, 
ir iš vieno akro vidutiniai 

tui, bet ir karo frontui. 
Vienas sako:

“žmogus, dirbąs Stalino 
automobilių fabrike, pavyz
džiui, turėdavo bent dvi va
landas sugaišti, keliauda
mas darban ir atgal. O jūs 
žinote, ka reiškia keliauti, 
kuomet miestas aptemdy
tas (atsargai nuo priešų or
laivių), ypač, kai oras šal
tas, kuomet gatvekariai ir 
auto-busai tik palengva te
gali judėti; tai žmogus ir 
darban gali pavėluoti. Bet 
šie traukiniai yra šilti ir 
patogūs. Kada darbininkai 
jais pasieks fabriką, jie ne
bus pavargę nuo kelionės. O 
po darbo jie greitai sugrįš 
namo ir gaus daugiau laiko 
pasilsėti.”

Taip, tai didelis darbas 
atliktas, nežiūrint karo me
to vargų ir sunkenybių— 
naujas paliudijimas Sovie
tų žmonių darbingumo, ga
bumu ir pasiaukojimo.

J. C. K.

gaunama 125 svarai gumos. 
Taigi, skaičiuojama, jog rei
kėtų 16 milionų akrų že
mės užauginimui tiek kok- 
sagyzo, kad prigamint iš jo 
užtenkamai gumos visiems 
kariniams- ir civiliniams 
Jungtinių Valstijų tikslams, 
kiek reikalauja valdžios 
programa 1943 metams.

Bet ir tai kok-sagyz už
imtų neperdidelį plotą, ly
gint su visomis farmų že
mėmis šiame krašte. Juk, 
pav., 1935 m. farmos Jung
tinėse Valstijose užėmė 1 
bilioną 54 milionus 515 
tūkstančių ir 111 akrų plo
tus. Reiškia, pavartojus tik 
apie vieną 66-tą dalį farmų 
žemės kok-sagyzui auginti, 
pilnai būtų išspręstas gu
mos klausimas Amerikoje, 
net jeigu nebūtų guma dir
bama nei iš grūdų alkoho-

Pradiniai akeriai šioje ša
lyje užsodinti kok-sagyzu 
valdiškų žinovų priežiūroje, 
o jie buvo gavę nurodymų 
iš Sovietų, kaip tam auga
lui dirvą išdirbt, įtręšt, drė- 
kint ir t.t. Sovietų Sąjun
goje yra išvystyta ir maši
nerija kok-sagyzo derliui 
suvalyt ir greitai į gumą 
perdirbt.

Kaip mūsų dienraščio 
skaitytojams žinoma, Jung
tinės Valstijos neseniai pa
siuntė į Sovietų Sąjungą 
tinkamų žmonių komisiją, 
kuri ims patyrimus, kaip 
Sovietai prisigamina dirb-! 
tinęs gumos iš grūdų, bul-Į 
vių bei kitų lauko ūkio pro-1 
dūktų. J. C. Į

Pereitą vasarą (1942) 
Jungtinėse Valstijose ant 
farmų dirbo 11,390,000 žmo
nių. Iš to skaičiaus 8,191,- 
000 buvo patys farmeriai su 

Į savo šeimynomis, o 3,199,- 
\ 000 — samdyti darbininkai 
bei darbininkės.

Šunų amžius paprastai 
yra nuo 10 iki 12 metų. Bet 
yra ilgaamžių šunų, kurie 
gyvena net iki 20 metų.

Louisiana yra viena iš 
mažiausiai žinomų Ameri
kos valstijų. Bet ta pie
tinė valstija yra nepapras
tai gausinga gamtiniais 
turtais ir turi gana didelę 
įvairių rūšių pramonę.

Jeigu Louisiana būtų Eu
ropoj, tai Hitleris tikrai 
skverbtųsi prie jos, kaipo 
medžiagų versmės karinei 
industrijai.

Louisiana yra turtinga 
miškais, derlingais laukais 
(ypač ryžiams ir medvil
nei) ir įvairiais mineralais. 
Jos žibalo šaltiniai yra gau- 
singiausi po Texas ir Cali- 
fornijos' žibalo versmių. 
Louisianos požemiuose yra 
daugiau natūralio geso 
(vartojamo apšildymui, ži- 
binimui, valgių gaminimui 
ir t.t.), negu bet kur kitur 
visose Jungtinėse Valstijo
se.

Jau praeito karo metu 
Louisiana gamino po penkis 
milionus dolerių vertės sie
ros per metus. O iš sieros 
yra dirbama sierinė rūkštis,

Paskutinis Elementas
Esąs Surastas (?)

Chemijos moksle yra su
skaityta 92 elementai, atsi
eit, pamatinės medžiagos. 
Iš tų elementų ir jii jungi
nių susideda bei yr.-Ų įda
roma visi medžlagimūi 
daiktai, kokie tik žinomi 
pasaulyje. Bet keletas ele
mentu ' taip artimai pana
šūs vienas į kitą, jog kiek
vienas jų nėra laikomas pa
matiniu elementu.

Tikrai pagrindinių, savi
stovių elementų iki šiol bu
vo priskaitoma tiktai 85-ki, 
bet paskutinis, 85-tas nesi- 
duodavo išskirt iš kitų me
džiagų. Dabar gi du fizikos 
mokslininkai, nariai Radi- 
jumo Instituto Berne, Švei
carijoj, paskelbė, kad jiedu 
surado būdą išskirt ir šį ta
riamą paskutinį pagrindinį 
elementą. Suradę jai yra 
šveicaras dr. Walter Min
der, to instituto direktorius, 
ir anglų mokslininkė dr. 
Alice Leigh - Smith, šį ele
mentą jiedu pavadino ang- 
lo-helvetium, tokiu vardu 
pagerbdami anglų tautą ir 
šveicarų (nes Šveicarija lo
tyniškai vadinasi Helvetia).

N. Ch.

PAO SANTO MEDIS
Brazilijoj auga medis, va

dinamas Pao Santo. Iš jo 
storos žievės galima gamin
ti bonkoms kamščius. Bra
zilijoj jau per daugelį metų 
vartoja to medžio žievę bon- 
kų kamščiams. Tačiau bra- |
ziliško Pao Santo medžioj 1941 metais Jungtinės^ 
žievė nėra taip gera, kaip į Valstijose tapo pagaminta 
ispaniško kamštinio aržuo- 1,205,280,000 paprastų pai- 
lo žievė. Todėl iki šiol var- šelių, 60,000,000 mechaniš- 
tojimas Pao Santo kamščių kų paišelių ir 50,000,000 fon- 
buvo anrubežiuotas vien tik taninjų plunksnų.
Brazilija. Šiais metais (1943) val-

Jungtinės Valstijos kas- džios yra numatyta gaminti 
met importuodavo iš Ispa-1 sukamai: 1,060,646,400 pa- 
nijos, Portugalijos ir Šiau-Įprastų paišelių; 24,300,000 
rinės Afrikos apie 120,000į mephaniškų paišelių ir 18,- 
tonų kumštinės žievės. Bet 000,000 fontaninių plunks- 
dabar, kada Europos ir nų. V. R.

be kurios turėtų visai sus
tot daugelio pramonių ra
tai.

Louisianos žemėje yra be
veik neišsemiami klodai pa
prastos valgomosios drus
kos. ši gi druska yra che
minis junginys sodiumo 
(natro) ir chloro. Paskir- 
sčius ją į sudėtinius ele
mentus, gaunama grynas 
chloras ir sodium, kurie tu
ri begaliniai didelės svarbos 
daugeliui pramonių. —Chlo
ras vartojamas ir nuodin
gom karo dujom gaminti.

Tarp gausingųjų Ixiuisia- 
nos mineralų yra gipsas, 
lignitas, kalkinis akmuo, 
titnaginės medžiagos ir kt.

Pernai Louisiana pagami
no 400 milionų svarų cuk
raus ir 20 milionų galionų 
moliaso ir sirupo iš cukri
nių nendrių. 95 procentai 
viso amerikinio cukraus y- 
ra gaunama iš Louisianos, 
o iš to cukraus ir moliasų 
padirbama ketvirtadalis vi
so alkoholio vartojamo ka
riniams ir pramonės reika
lams. J. C. K.

Automobiliai ir Bombos 
Kaip Žudytojai

• Praeitais metais automo
bilių nelaimėse Jungtinėse 
Valstijose per neatsargų 
važiavimą žuvo daugiau 
žmonių, ųeiru nacių orlaivių 
bombos užmušė Anglijos 
gyventojų nuo pat karo pra
džios iki šiol, kaip pareiškė 
Wm. A. Irvin, pirmininkas 
valdiškos Žmonių Jėgų Tau
pymo įstaigos, kalbėdamas 
New Yorke kelios dienos 
atgal.

Autoihobilinėse nelaimėse 
Amerikoj žūva beveik pen
kis kartu tiek žmonių kaip 
Japonijoj ir tris kartus 
tiek kaip Vokietijoj, paste
bėjo Irvin!

“Nors gazolino ir taje- 
rių pirkimo apribojimas 
(Amerikoj) sumažino važi-' 
nėjančių automobilių skai
čių, tačiau dėl to nesumažė
jo nuošimtis tokių nelai
mių.”

Auklėti automobilistų ir 
nėščiųjų atsarguma ir ato
dairą, tai vienintelis būdas 
sumažint tų nelaimių skai
čių, pridūrė p. Irvin.

šiaurinės Afrikos pakraš
čiuose knibždėte - knibžda 

į nacių submarinai, tai im
portavimas kumštinės me
džiagos iš Europos pasidarė 
labai pavojingas. Todėl ma- 

i noma išbandyti braziliško 
Pao Santo medžio žievę, ku- 

j rios importavimas iš Pietų 
Amerikos yra daug sauges
nis. V. R.

PLUNKSNOS IR PAIŠELIAI



Ketvirtas Puslapis L A I S V fi Pirmadienis, Sausio 11, 1943

Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją /Valdant
Rašo POVILAS P AK ARKLĮ S.

Prieš keturis metus žymus Lietuvos tei
sininkas, Povilas Pakarklis, parašė kny
gutę, pavadintą “DAKTARATAI -. Jų įsigi
jimas, mokslinė bei visuomeninė reikšmė ir 
su kai kuriais iš jų susijusi žala Lietuvai.”

Knygutę išleido Mokytojų Knygynas 
Kaune 1938 m. Kai ši knygutė pasiekė 
Ameriką, mažai kas į ją tuomet kreipė di
delio dėmesio. Bet šiandien, visos eilės įvy
kių šviesoje, knygutės svarba darosi labai 
didelė. Teisininkas Pov. Pakarklis joje iš
kelia faktus, kaip Lietuvoje, Smetonai ją 
valdant, buvo plečiamas naciškas “moks
las,” kaip Lietuva buvo ruošiama nacių 
okupacijai. Reikia priminti ir tas, kad Po
vilas Pakarklis šį kūrinį rašė labai atsar
giai, labai “švelniai,” nes jis suprato, jei 
aiškiau pasisakys; tai kūrinys nematys die
nos šviesos, — smetoniška cenzūra jį su
naikins. Nepaisant to, “Daktaratai” turi 
didžiulės reikšmės ir šiandien, nes tai paro
do, kokiais būdais naciai (su pagalba sme- 
tonininkų) tiesė kelius Lietuvai pavergt ir 
lietuvių tautai išnaikinti. Mes pasitikime, 
kad šis rašinys skaitytojams bus įdomus ir 
instruktyvus. — “Laisvės” Red.

1.’Bendros žinios Apie Įvairių 
Kraštų Daktaratus

Lietuvių kalboje daktaras paprastai 
reiškia tą pat ką ir gydytojas, tačiau jau 
gerokas bus laiko tarpas, kaip Lietuvos 
platesnė visuomenė žino, kad yra ne tik 
daktarų, kurie^gydo žmones ligose, bet

• yra ir vadinamų filosofijos daktarų. Ne
mažai Lietuvos visuomenės daliai taip

• pat yra žinoma, kad be filosofijos dakta
rų yra dar teisės, ekonomijos ir kitokių 
daktaru. Pastaraisiais atsitikimais tu- ■ 
rime reikalo su titulais arba vadinamais 
mokslo laipsniais, duodamais universite
tuose už tam tikrus darbus.

Daktaras, žodiškai imant, bus moky- 
tojas, bet tas vardas jau nuo 12-to šimt
mečio yra vartojamas ir mokslo laips
niui žymėti. Europoj ir Amerikos Jung
tinėse Valstijose daktaro laipsnis yra iš
likęs iki šiol, ir jo gavimas yra susijęs 
su parašymu darbo, vadinamo disertaci
ja.

Anglijoj ir Amerikos Jungtinėse Vals
tijose daktaro laipsniui gauti, be to, yra 
reikalinga baigti specialius aukštuosius 
kursus (graduate school), kuriuos turi, 
įsisteigę atitinkami universitetai ir dar, 
bendra taisykle, reikia turėti bakalauro 
(Bachelor), o kai kur ir magistro 
(Master) laipsnius.

Bendra taisykle, bakalauro laipsnio tu
rėjimas yra būtina sąlyga, kuri stato
ma norintiems patekti į Amerikos uni
versitetų specialius aukštuosius kursus. 
Jei neskaityti visai mažų išimčių, šie 
kursai išduoda laisvųjų menų magistro 
(M. A.) ir filosofijos daktaro (Ph. D.) 
laipsnius. Kai kur dar skiriama filoso
fijos daktaro ir mokslo daktaro laipsniai. 
Mokslo daktaro laipsnis (S. D.) suteikia
mas už didesnius darbus gamtos moks
lų srity j, ir jis yra išduodamas daug re
čiau. Pavyzdžiui, Harvardo universite
tas 1873—1898 metų laikotarpyj išdavė 
190 filosofijos daktaratų, o mokslo dak
taratų per tą laiką tik 22.

Minėtuose kursuose daktarautai pa
prastai turi išbūti ne mažiau dviejų me
tų. Jei kartais į tokius kursus patenka 
ir belaipsniai asmens, vadinasi, netuij^ 
bakalauro laipsnio, tai jie ten turi išbū
ti 3-jus ar 4-rius metus. Disertacijų vie
šo gynimo ir jų atspausdinimo tereika
lauja tik kai kurie Amerikos Jungtinių 
Valstijų universitetai.

Magistro laipsnis Amerikoje yra lai
komas žemesniu už daktaro laipsnį ir 
pagal tai jam yra statomi mažesni rei
kalavimai. Anksčiau magistro laipsniai 
paprastai būdavo suteikiami po tam tik
ro laiko visiems tiems bakalauro turėto
jams, kurie įmokėdavo tam tikras pini
gų sumas. (Prof. E. D. Perry. Die ame- 
rikanische Uni versi tat, Leipzig, p. 56— 
59).

.Francijos. universitetų išduodamieji 
diplomai yra skiriami į valstybinius ir į 
grynai universitetinius diplomus. Tas 
pats reiškinys yra ir su daktaratais, ku
rie yra laikomi tam tikra diplomų rū
šimi. Francijoje yra skiriami valstybi
niai daktaratai (Doctorat D’Etat) ir 
universitetiniai daktaratai (Doctorat D’ 
Universite).

Valstybiniai daktaratai išduodami įvai

riuose fakultetuose ir pagal tai yra šių 
rūšių: teisių daktaratas (Le Doctorat en 
droit), medicinos daktaratas (Doctorat 
en medecine), gamtos — matematikos 
mokslų daktaratas (Le Doctorat es— 
sciences), humanitarinių arba filosofi
nių mokslų daktaratas (Doctorat es— 
lettres). Universitetiniai daktaratai taip 
pat išduodami visuose minėtuose fakul
tetuose, bet jie visi turi bendrą pavadi
nimą universitetinis daktaratas.

Studijozas, išėjęs teisių mokslus Pa
ryžiaus universitete, gali įsigyti arba tei
sių daktaratą, kuris yra valstybinio dak
tarato rūšis, arba gali įsigyti Paryžiaus 
universiteto daktaratą.

Paryžiaus universiteto studijozas, išė
jęs medicinos mokslus, gali gauti medi
cinos daktaratą arba Paryžiaus universi
teto daktaratą. Tapti medicinos daktaru 
ir tapti Paryžiaus universiteto daktaru 
studijozui medikui nėra tas pats. Medi
cinoj daktaro laipsnis išduodamas tik 
Franci jos piliečiams, ir jų turėtojai įgy
ja teises verstis gydytojo praktika Fran
cijoje, tuo tarpu Paryžiaus universiteto 
daktaratas tėra duodamas vien svetim
taučiams, ir tokio daktarato turėtojai 
neįgyja teisių verstis minėtąja praktika.

Nors Francijoje ir valstybinius ir uni
versitetinius daktaratus išduoda univer
sitetai, tačiau jiems gauti yra statomi 
visai ne tokie pat reikalavimai. Pavyz
džiui, norint gauti valstybinį daktaratą 
Paryžiaus universiteto humanitarinia
me fakultete, ten vadinamame Faculte 
Dės Lettres, reikia turėti to fakulteto 
licencijato laipsnį ir, be to, reikia para
šyti dvi disertacijos. Tuo tarpu tame 
pat fakultete vadinamam universiteto 
daktaratui gauti nereikalaujama licen
cijato laipsnio ir tereikia parašyti vie
na disertacija (Livret De L’Etudiant 
Universite De Paris, 1934—1935).

Nors valstybinis daktaratas Franci jos 
universitetuose ir nėra lengvai duoda
mas, takiau daug svarbesniu dalyku ten 
yra laįKomaS' agrežės laipsnis (agrege). 
Šiam laipsniui gauti reikia laikyti agre
gacijos egzaminus: šie susideda iš rašti
nių ir žodinių atsakinėjimų, ir jų ko
misijose,' neskaitant universiteto profe
sorių, dalyvauja ir aukšti valstybės įstai
gų atstovai. Kai kuriuose fakultetuose, 
kaip antai humanitariniame, yra duoda
mi 4 rašto darbai, o kiekvienam tokiam 
darbui atlikti skiriama po 7 valandas 
laiko. Gerai atlikę rašto darbus yra pri
leidžiami prie žodinių atsakinėjimų. Per 
tokių egzaminų sesijas paprastai mažai 
kas nenuvirsta, agrežės laipsnį papras
tai tegauna maždaug 5—15% visų lai
kančių egzaminus.

Agregacijos egzaminai yra aukščiau
si valstybiniai egzaminai, ir jie, o ne 
daktaratai, yra skaitomi priemone žy
miausioms asmenybėms atrinkti. Fran
ci jos studijozas humanitaras, gavęs hu
manitarinių mokslų švietimo licencijatą 
(licence es—lettres d’enseignement), įgy
ja teises būti mokytoju gimnazijoje, tuo 
tarpu humanitaras studijozas, gavęs ag
režės laipsnį, jau įgyja teisę būti uni
versiteto docentu, nors francūzų valdžia, 
norėdama gimnazijose turėti žymesnių 
asmenybių, bendra taisykle, ir agrežės 
laipsnio turėtoją humanitarą iš sykio 
neskiria į universitetą; bet verčia jį pa
būti kurį laiką gimnazijoje.

Agrežės laipsnis Francijoje tegalima 
įsigyti asmenims, neturintiems daugiau 
30 metų, tuo tarpu daktaratui gauti to
kia sąlyga nėra statoma.

Ne kas kita, o greičiausia Franci jos 
mokyklų santvarka bus prisidėjusi prie 
to, kad francūzų liaudyje apie imponuo
jantį žmogų yra sakoma: “išsimokslinęs 
kaip agrežė.”

Francijoje apie žymesnę asmenybę ne
klausiama, ar jis yra daktaras, bet tei
raujamasi, ar jis yra agrežė. Ir plates
nė Francijos visuomenė žino, kad agre
žės laipsnį turi tokios žymios asmenybės, 
kaip rašytojas Romain Rolland, buvęs 
Kaune rašytojas Jules Romain, Parla
mento pirmininkas Herriot, Ministeris 
pirmininkas Daladier, Francūzų atsto
vas Berlyne Francois Poncet ir kiti.

£Bus daugiau)
\ i ! < ‘
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Kodėl tie Mainieriai So. Boston, Mass. Newark, N. J.
Streikuoja?

Wilkes-Barre, Pa. — Šiuo 
laiku čia eina angliakasių 
streikas jau antra savaitė ir 
pabaigos dar nesimato. Bet 
šiuom sykiu ne visi streikuoja, 
daugelis yra dirbančių.

Nekuriu lokalai streiką iš
šaukė už tai, kad iš praeitos 
mokesties (pūdės) buvo išim
ta 50 centu mokesčiu drau
giau į mėnesį į uniją. Todėl 
šis streikas ir iškilo. Bet kaip 
jfe bus baigtas; tai dabar sun
ku pranašauti. Gal trumpa 
ateitis parodys.

Tas 50 centu ekstra būt ne
daug ir nieks tam priešingas 
nebūtų, kad unijos viršininkai 
nors kiek rūpintųsi mainierių 
reikalais. Bet jiems tas visai 
nerūpi. Daug mainų darbinin
ku ir šiandien dar dirba už 
nuo $3 ligi $4 į dieną, o to
kiam pragyvenimo brangume, 
tai tikras vargas pragyvent. 
Čia dar gyvuoja tas įpratimas, 
kad vienas yra mainierys, o 
kitas leiberis. Tai tiems mai- 
nieriams yra daug geriau, ne
gu leiberiams, o jau pačiai 
kompanijai tai visai gerai, nes 
mainieriai prieš kompaniją ne
kovoja. Jie tik kovoja prieš 
leiberį, užkraudami jam 4 ar 
5 karus užlioduot, tai gausi 
dienos užmokestį!»O kaip.tas 
leiberis tuos karus užlioduos, Į 
į dvi dienas ar daugiau, tai; 
niekam tas nerūpi. Vienu)- tų: 
karų negaunama, kitur jeigu 
jųjų ir pristato, tai kitokį trū
kumai neleidžia juos užlio
duot. Tai perdaug akmenų, 
arba vanduo kliudo. Tai taip 
ir vargsta daugelis darbininkų 
už tą viršui suminėtą mokestį, 
ir už juos niekas neužstoja.

Kaip visur, taip ir čia, daug 
kareivių išvežama į tarnystę 
Dėdei Šamui, kurie kovos 
prieš fašizmą ir kitokius už

puolikus, kad palaikyt demo
kratiją šioje šalyj, taipgi ir ki
tose. Iš mūsų miesto labai 
daug išvežama, nes čia juos 
suvežą net iš 15 apskričių 
(counties). Beveik kasdien be
lini prie stoties traukia viso
kias meliodijas išlydint juos.

Daug ir lietuvių jaunimo 
yra tarnyboje. Iš daugelio na
mų yra po 2—3 vyrukus. Lai
ke praeitų švenčių nemažai 
buvo parvažiavusių saviškius 
aplankyti.

Mūsų mieste nemažai lietu
vių, kaip vyrų, taip ir moterų 
yra mirusių. Apie nekuriuos 
reikėjo ir mūsų spaudoj prisi
minti, bet nieks to neatliko.

Kaip šis angliakasių strei
kas baigsis, teks pranešti į 
dienraštį vėliau. Būtų gerai, 
kad kiti draugai apie tai pla
čiau parašytų.

Wilkesbarrietis.

Mūsų Ligoniai

Kai- kurie turėjome links
mas Kalėdas, bet mūsų drau
gų Lazickų šeima turėjo labai 
liūdnas Kalėdas, nes buvo su
sirgus mūsų gera draugė Bar
bora Lazickienė. Buvo susirgu
si labai sunkiai.

Drg. Lazickienė yra “Lais
vės” skaitytoja ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 2 kuopos 
narė. Ji yra tikrai darbšti mo
teriškė.

Taipgi sunkiai serga ir jų 
sūnus Tilparas Lazickas, turi 
“gripą” ir guli lovoje. Jis pri
klauso prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 62 kuopos. 
Abudu ligonius prižiūri Dr. J. 
Repšys.

Linkiu abiem greitai pa
sveikti ir vėl sykiu darbuotis.

Draugai ir draugės aplan
kykite mūsų draugę ir jos sū
nų. Adresas: 266 Gold St., ant 
trečių lubų.

John Burba.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Malonus Surprizas

Ketvirtadienio rytą, 8:30 v. 
drg. Jurgiui ir Katrinai Žu
kauskams įvyko malonus sur- 
^prizas — jiems visai nežinant 
parvažiavo jų sūnus Bob Žu
kauskas. Drg. Žukauskienė iš
girdo ką nors barškinant į du
ris, atidaro ir štai stovi sūnus 
Bob! Jie nesitikėjo su juo ma
tytis dar iki pabaigai sausio 
mėnesio. Tai galima sakyti, 
gera “dovaną,” kaipo laimė
tojai “Laisvės” vajuje gavime 
naujų skaitytojų.

Bob armijoje yra mechani- 
kas-bombardier, prie orlaivių. 
Jis užbaigė mokyklą ir gavo 
diplomą, taipgi kaip ameriko
nai sako “Wings” — reiškia, 
jis pilnai kvalifikuotas pilotas. 
Tad ta proga jam davė virš 
savaitės laiko vakacijų — pa
simatyt su tėvais, giminėmis ir 
draugais. Jis bus namie iki 
sausio 18 d., vėliau grįš atgal 
į Midland, Texas.

Linkime gerų atostogų, Bob!
Drauge.

New Kensington, Pa
tų šio mies
telio lietuvių 
j a u n uolių, 
k u r i e • tar
nauja Dėdės 
Šamo armi
joj, randasi 
ir Anthony 
Walaitis, sū
nus m ū s ų 
draugų Ago
tos ir Auta 
no Valaičių.
Jis Šiuo tai’- Anthony Walaitis 
pu randasi Tulsa, Oklahoma. 
Vėliname jam drąsiai kovoti 
prieš kruvinuosius fašistus ir 
laimingai sveikam sugrįžti pas 
savo tėvelius ir draugus.

, Kep.

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.
176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c-------

Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 
35 centai, nes kainuoja persiuntimas.

Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

"Laisves” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

;----- =?

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ 
NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

LDS

□□

Per 12 metų savo gyvavimo LDS išmokėjo virš $550,000 sa
vo narių pagalbai. Vienintelė lietuvių organizacija, kuri iš
moka kareiviams pilną pašalpą ir pomirtinę, nepaisant kur 
juos nelaimė patiktų.

LDS yra priešfašistinė organizacija, visokiais būdais remian
ti karo pastangas sudaužyti fašistinę Ašį. Įsirašydami į LDS, 
jūs prisidėsite prie karo laimėjimo.

Pašalpos į savaitę moka §6, $9, $12 ir $15.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Dabar vajaus laikas: visiems Įstojimas veltui.

LDS kuopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose. \

Del platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą 
arba sekamu adresu:

LDS yra vienatinė lietuvių organizacija, kurioje 
lietuvių jaunimas turi geriausių progų veikti spor
to ir kultūros srityje.

LDS nariai gauna veltui laikrašti “Tiesą.”

Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 
===== ir kitokių nelaimių = 
Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiuo metu apdraustas. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 
tokią apdraudą. 
Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus. 
Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtinės ir pašalpos. 
Galima apsidrausti ant — 

$100, $150, $300, $500, $600 ir $1,000

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug ištinka.

ma
n : ■ ■

Ii 

■d

p L §4C'

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y. Seimininkių darbas Irgi nesau
gus nuo susižeidhnų.

t



Pirmadienis, Sausio 11, 1943 LAISVE
I * _ 1 . '

Penktas Puslapis

Prez. Rooseveltas Reikalauja Užtikrini Amerikos Orlaiviai Nuolat 
Po Karo Visiem Amerikiečiam Laisvę nuo 

Skurdo—Darbą ir Gyvenimo Apsaugą
Atakuoja Japonų Lėktuvų 

Stovyklas ir Laivus

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 j metus, 
tai kviečiame visus narius dalyvau
ti, taipgi kiekvieno šėrininko parei
ga dalyvauti. —J. S., Pirm. (6-8)

GREAT NECK, N. Y.
(Tąsa nuo 1 pusi.)

kurie su geru ūpu ir gera valia priima maisto ir kitų 
dalykų apribojimus ir suvaržymus..

Taip, mes nusiimame kepures visiems amerikiečiams, 
taip puikiai prisidejusiems prie bendrojo mūsų visų 
reikalo.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

PLATESNIEJI SIEKIMAI
Šioje karo įvykių ir jo reikalų peržvalgoje aš sten

giausi pabrėžti, jog mes turime laikytis proporcijos 
(spręsti apie įvairius dalykus pagal palyginamąją jų 
svarbą).

Mes niekados neturėtume užmiršti dalykų, dėl kurių 
kovojame. Bet šiame kritiškame karo laikotarpyje mes 
turėtume atsižvelgti tiktai į didesniuosius tikslus, o ne- 
suklimpti ginčuose apie veikimo būdus ir smulkmenas.

Mes ir visos Jungtinės Tautos norime žmoniškos tai
kos ir pastovios taikos. Per eilę metų tarp Pirmojo 
Pasaulinio karo ir Antrojo Pasaulinio Karo pradžios 
mes gyvenome neturėdami žmoniškos ar pastovios tai
kos.

Aš pamatiniai žinau, kad mūsų berniukams fronte 
rūpi du platūs tikslai, siekią toliau negu tik karo lai
mėjimas; ir jų^mintys ir jų nuomonė sutinka su nuo
latinėmis daugumos amerikiečių mintimis namie. Jie 
žino ir mes žinome, jog tai būtų tiesiog neįsivaizduo
jamas dalykas—beje, tąi būtų šventvagiškas dalykas,— 
jeigu ši tauta ir pasaulis nepasiektų kokio nors tikro, 
pastovaus gero per visas tas pastangas ir kančias, ir 
kraujo liejimą ir mirtis.

Vyrai mūsų ginkluotose jėgose nori pastovios taikos 
ir jie lygiai nori rasti nuolatinio darbo sau, savo šei
mom ir savo kaimynam, kada jie bus paleisti iš tarny
bos, karu1’ pasibaigus.

Pirm dvejų metų aš savo metiniame pareiškime kal
bėjau apie keturias laisves. Dviejų iš tų laisvių palai
mos—žodžio laisvė ir religijos laisvė—sudaro būtinąją 
dalį paties šios tautos gyvenimo; ir mes tikimės, jog 
šios palaimos bus suteiktos visiem žmonėm ir visur.

LAISVE NUO SKURDO LR DARBO TEISĖ
Žmonės namie ir žmonės fronte—vyrai ir moterys— 

galvoja, truputį abejodami, apie trečiąją laisvę—lais
vę nuo skurdo. Ši laisvė reiškia jiems, jog kai vyrai 
bus paleisti iš kariuomenės, kai karinė pramonė bus 
pakeista, tarnaut ūkiniams taikos reikalams, tai jie tu
rės teisę tikėtis nuolatinio užsiėmimo—nuolatinio už
siėmimo sau patiems ir visiems sveikiems vyrams ir 
moterims Amerikoje, kurie tik nori dirbti.

Jie tikisi progos dirbti, vesti savo farmaS, savo krau
tuves, užsidirbti žmoniškas algas. Jie pasiryžę sutikti 
rizikus, susijusius su mūsų laisvo verslo-pramonės san
tvarka.

Jie nenori tokios pokarinės Amerikos, kuri kentėtų 
nuo nedavalgymo ar skurstų lūšnose, ar turėtų iš pa
šalpų gyventi. Jie nenori greitojo pralobimo apgavin- 
gos “gerovės” gadynės, kuri jiem baigtųsi taip, kad 
jie turėtų pardavinėti obuolius ant gatvių kampų, kaip 
kad atsitiko, sprogus tokiai išpūstai “gerovei” 1929 m.

Besikalbant su jaunais vyrais ir jaunomis moterimis, 
žmogus atrandi, kad jie nori dirbti sau ir savo šei
moms; jie mano, kad jie turi teisę dirbti; ir jie žino, 
kad jų tėvai po praeito karo negavo tos teisės.

Besikalbėdamas su mūsų jaunais vyrais ir jaunomis 
moterimis, žmogus atrandi, jog kartu su proga dirbti 
jie nori užtikrinimo prieš visų didžiųjų ekonominių 
pavojų blogybes—užtikrinimo visam gyvenimui, nuo 
lopšio iki grabo. Ir ši didi valdžia gali ir turi suteikti 
tokį užtikrinimą.

Kai kurie žmonės man sakė, kad dabar ne laikas 
kalbėti apie Amerikos pagerinimą po karo. Man buvo 
sakyta, kad čia aš darąs didelę klaidą. Aš nesutinku 
su tokia nuomone.

UŽTIKRINIMAS VISAM AMŽIUI
Ir jeigu kiltų visašališkas ginčas kai dėl užtikrinimo 

pavieniam piliečiui ar šeimai, tai šalis žino, kur aš sto
viu šiuo klausimu.

Tatai aš dabar sakau šiam 78-tam kongresui todėl, 
jog yra labai galimas dalykas, kad laisvė nuo skurdo— 
teisė dirbti ir užtikrinimo teisė atsitikimuose gyveni
mo pavojų—kad ta laisvė užims labai didelę vietą kai
po Amerikos uždavinys sekamais dvejais metais.
TO REIKALAUJA PATS AMERIKOS SAUGUMAS 

ATEITYJE
Tikiuosi, jog tai nebus laikoma ginčijamu klausimu, 

bet tikriau uždaviniu visiems mums šį reikalą palan
kiai gvildenti, ir planus gaminti, nuolat atsižvelgiant į 
siekiamąjį tikslą, su teisingumu visiem ir be skriaudos 
niekam.

Šiame kare dėl paties išlikimo mes turime laikyti gal
voje ne tik blogybes, prieš kurias mes kovojame, bet ir 
gėluosius dalykus, dėl kurių kovojame. Mes kovoja
me, kad išlaikyti didžiąją savo praeitį—ir mes kovoja
me, kad laimėti dar didesnę ateitį.

Atsiminkime ir tai, jog ekonominiam Amerikos sau
gumui ateityje grąsins pavojus, jeigu visame pasauly
je nesusidarys didesnis ekonominis pastovumas. Mes 
negalime paversti Ameriką kokia atskira sala nei ka
riniu nei ūkiniu atžvilgiu. Hitlerizmas, kaip ir bet ku
rio pavidalo piktadarystė ar liga, gali lygiai išaugti iš 
nelabųjų ekonominių sėklų, kaip ir iš karinio feodaliz
mo (baudžiavos).

(Trūkstant vietos, turime atidėti kitam numeriui 
svarbiąją prez. Roose vėl to kalbos pabaigą.)

Washington, saus. 7. — Laivyno pranešimas 243: o
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Saus. 6. — Mūsų Lekiančiosios Tvirtovės, lydimos 
Lightning ir Warhawk lėktuvų kovotojų, atakavo ja
ponų transporto laivą Shortland salos srityje. Prane
šama, kad, gal būt, pataikė bomba į užpakalinę to lai
vo dalį.

Jungtinių Valstijų lėktuvai bombardavo japonų or- ‘ 
laivių stovyklą Kahili, arti Buino, Bougainville saloje. 
Miglotas oras neleido pastebėt pasekmių.

Vidudienį Jungtinių Valstijų lėktuvai bombardavo 
japonų orlaivių aikštę Mundoj, New Georgia saloj. 
Nėra pranešimo apie pasekmes.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 7. — Vidudieninis Sovietų pranešimas, 

tarp kitko, sakė:
Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 

užėmė 20 vokiečių apkasų.
Į vakarus nuo Rževo vienas sovietinės kariuomenės 

dalinys atmušė priešų kontr-ataką ir nukovė daugiau 
kaip 300 hitlerininkų.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė mūšyje dėl 
vienos didelės apgyventos vietos nušlavė apie 600 prie
šų kareivių ir oficierių ir pagrobė 28 tankus, septynis 
šarvuotus automobilius, 160 trokų, 21-ną kanuolę, 74 
kulkasvaidžius, 33 mortiras ir kelis sandėlius amuni
cijos, maisto ir kitų reikmenų. Daugiau kaip 200 prie
šų kareivių ir oficierių buvo paimta į nelaisvę.

FAŠISTINĖ YLA
Ir vėl yla fašistinė

Išlindo iš maišo,
Toji caca hitlerinė,

Ką pronacius kaišo.
Ak, kiek verksmo begalinio

Ašarų išlieta,
Kai pronacių apiekūnams

Gyvent buvo kieta.
Alasai tarsi liugynais

Iš visur pukšėjo, 
Verksniai dėl finų likimo

Net iš galvos ėjo.
Ir lietuviški naciukai

Keikė “ruskio” “mešką,” 
Tik jų uoslės labai jautrios,

Nesuuodė šešką.
Kai japonai mums į strėnas

Savo durklu vėrė,
Tai tą sukaktį bešvenčiant,

Finai tostą gėrė.
Su japoniškais banditais »

Sutartis turėjo,
O į nacių gilią sterblę

Seniai nugarmėjo.
Tas parodo, su kuomi eina

Kinijos fašistai,
Tas gal būti labai aišku

Ir pereklei vištai.
Tiktai mūsų pronaciukai

Šito nesuprato,
Nes nejaučia jie sunkumo

Hitlerinio bato.
Gal tik tada užkietėję

Naciai susiprasit,
Kada savo mesijošiaus 

Nė dūko nerasit.
Naguotis.

Graikai įkandžiai Puola 
Hitlerininkus

London. — Pranešama, 
jog Graikijos patriotai-par- 
tizanai, dažnai basi, alkani 
ir visuųmet prastai ginkluo
ti, vis dažniau ir smarkiau 
atakuoja vokiečius ir ita
lus fašistus, kaip pranešė 
graikų valdžios ministeris 
pirmininkas Em. J. Tsoude- 
ros Anglijoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, sausio 11 d., 7:30 v. v. 

įvyks ALDLD 68 kp. susirinkimas, 
157 Hungerford St. Nariai prašomi 
dalyvauti ir pasimokėti už 1943 m. 
ir atsiimti 1942 m. knygas. Taipgi 
nepamirškite ir naujų narių atsive
sti įrašyti į organizaciją. — Kp. 
Sekr. (7-8)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12 d., Liaudies Namo, 735 
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes bus me
tinis susirinkinnis. — J. S. Rainys.

(7-9)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 13 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
ir draugės, dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų aptarimui. — V. K. Sheralis, 
Sekr. ' (7-9)

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 ščrininkų metinis susirinki-

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 į 
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)

BALTIMORE, MD.
' ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

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

“Laisvėje” galima gautj 
Apsigynimo Bonai

SVEIKATA4URTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamstą kankina reurna- 
tiški skausmai prieš oro permainą, 
jauti dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko 
nelaukdamas, įsigyk DEKSNIO GA
LINGA MOSTĮ. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mostis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk ir 
vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių 
kitų pasiūlymų, bet visada reikalau- 
būtų užrašyta: DEKENS OINT- 
kite ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų 
užrašyta: DEKENS OINTMENT. 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį
Dekcns Ointment.

DEKENS OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

| F. W. Shaliiis |
$ (Shalinskas) T-

I Funeral Home |
a 84-02 Jamaica Ave. g
S Opposite Forest Parkway g

1
 WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves 8

$150 • I
Koplyčias suteikiam nemoka- S 

8 mai visose dalyse miesto. g 
g Tel. Virginia 7-4499 |

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 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, mos daromo šį speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

Dienraščio Laisves Bendroves
Konvencija ir Bankietas

31 d. Sausio, šių metų, įvyks dienraščio 
“Laisvės” Bendroves dalininkų suvažia
vimas. Jis bus Grand Paradise Salėje, 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 j “Laisvės” 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” 

J

savininkais ir leidėjais.
Visi dienraščio “Laisvės” dalininkai, 

skaitytojai ir rėmėjai privalo rūpintis, 
kad šis suvažiavimas būtų skaitlingas ir 
kad būtų sėkmingas bankietas.

‘ ‘ Lai s ves” Admii lis trac i ja.

ii

įA LIETUVIŲ ŽINIAI .
/O Girdėjote?
f .Ji'vi j ■ ■ ■ J n Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
1^ Į \ Į ] I I* genome ? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
/ maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų.

. nMM Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 

** vitaminais, būtent:
1. VHF Vitamin-B-Complex tableteles; maisto eksportai atrado, kad 

tai yra būtinai reikalinga del’ palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi 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 tableteles dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir ’ tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

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

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizfrto, 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, del sausos veido odos; vienas iš geriausių
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir ’ r 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; 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 ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta. v

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. Mūsą pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
*£*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Aleks. Vasiliauskas
Lankėsi Brooklyiie

kūną Dėdės Šamo ducpna. Tš-
Ir

Laiškai iŠ Kariuomenes
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubui
Brangios Moterys—

Po švenčių aš turiu daugiau 
laiko dėkingai pareikšti ačiū 
jums kiekvienai ir visoms už 
man atsiųstą paketą.

Kažkaip gyvenimas pasida
ro daug lengvesniu mums tar
nyboje, sužinojus, kad jūs, na
mie pasilikę žmonės, vis dar 
mus turite mintyje ir dirbate 
mūsų gerovei — toji sdvasia 
pagelbsti mums dar daugiau, 
kuomet ateina laikas kovos są
lygose išstoti ir atlikti gerai 
pareigas, kad amerikinis gy
venimo pobūdis galėtų pasilai
kyti ir toliau.

Aš tiktai trokštu, kad mano 
išsilavinimas ir apšvieta padė
tų man, kada tas laikas ateis. 
Pagaliau, aš turiu 
skolą kraštui, kuris 
žmones visų tautų su 
mis rankomis. Mano 
namai yra svetimųjų
Jlabar, bet ateis diena, kada 
mes girdėsime kitą istoriją.

Dar kartą ačiū. Jūsų,
Jules Kleizo, 

vienas iš Dėdės Šamo sūnėnų.

damas Ateities žiodo Vaikų 
Draugijėlės nariu ir dainuoda
mas soprano balsu.

šventėmis lankydamiesi na
mie asmeniškai dėkojo kliu- 
biotėms už pasveikinimus ka
riai Frank Kavaliauskas ir 
Johnnie Blass.

Moterims Kliubietėms;
šia proga noriu pareikšti 

mano nuoširdžią padėką už 
puikią Kalėdų dėžutę, kurią 
jūs man atsiuntėt.

Dar kartą 
liekuosi,

tardamas ačiū,

Edw. Gaučas.

atmokėti 
priėmė 

ištiesto- 
protėvių 
rankose

Gaila, kad mūsų pastangos 
negalėjo Edward o visai pra
linksminti. O tas negalima bu
vo dėlto, kad jo mylimas tė
vas prieš pat šventes sunkiai 
susirgo ir
dar vis randasi ligoninėj.

šiuos žodžius rašant

Aplankiau Charles 
Young

Browderio Svarbi Prakalba ir Žavingas 
200 Artistų Spektaklis Sudarys 

Programą Lenino Minėjime
Sausio 11-tos vakarą, pir

madieni įvyksiančiame devy
nioliktame metiniame didžiojo 
pasaulio darbininkų vado Le
nino mirties minėjime Madi
son Square Gardene atsilan
kysiančių laukia nepaprastai 
Įdomi ir žavinga programa.

ir mėgėjams aktoriams, daini
ninkams, šokėjams, virš dviem 
šimtams menininkų, Įskaitant 
tokius paskubusius artistus, 
kaip Canad-a Lee, Laura Dun
can, Sam Gary, Richard Dypr- 
Bennett, Jack De Merchant, 
Radiševo šokėjus.

Šiandien, kada Sovietų Są
junga su pasauli stebinančių 
didvyriškumų ir pajėga triuš
kina hitlerizmo siaubūną, Lc-, 
ninas, tos didvyriškos 
bes įsteigėjas, liekasi 
pažįstamu ir artimu 
nams laisves mylėtoju 
pasaulyj'e. Tad šiemet

šalį iki perga-

gėlos, o jei no — daugiau ne
važiuos, uos knygelės bus kon-

buvo laimiu-

Aleksandras Vasiliauskas

arčiau 
m iii j o- 
v i same

f

Mokyklos Pertrauka 
Atkelta j Vasari

Kad taupyti aliejinį, o taip 
pat ir anglinį kurą, pavasarinė 
mokyklos pertrauka atkeliama 
i pirmą savaitę vasario mėne
sio. Milijonas vaikų, vieton tu
rėti atostogas Velykomis, tu- 
’ės jas pradedant sausio 30-ta, 
baigiant vasario 7-ta.

Tiktai 51 iš 8(10 mokyklų 
esančios šildomos'aliejumi, ta
čiau .jų ištekliai esą labai ma
ži, prie to norima pataupyti ir 
anglies, nes ir anglies čia pat 

i nesiranda, t uri būti atgabena- 
: ina iš toliau, nors ir ne taip iš 
Į toli, kaip aliejus.

Roofing Co.,
»n St., )kd pamatę poli

cijos radijo mašiną iššokinėjo 
iš taksės ir leidosi bėgti. Po-

II IRŲ

Korporalas Julius yra sūnus 
maspethiečių Kleizų, gyvenan
čių Ramsen PI. Jo motina yra 
viena iš plačiai žinomų veikė
jų organizacijose per eilę me
tų. Ir dabar, greta šeimos rei
kalų, ji suranda 
darbams, kurie 
laimėti — siuva 
Kryžiui, mezga
Kliubo mezgėjomis ir gelbsti 
kituose veiksniuose. Ji — vie
na iš tų, kurios įsitikinuosios, 
kad stiprus namų frontas gre
ta karo fronto padės greičiau 
sumušti fašizmą.

Pereitą 
nuėjęs i
Brooklyn

penktadienį buvau 
Jewish Hospital of 
ir aplankiau Charles 

(Kazimierą Jušą). 
buvo Laisvėje rašy- 

didelė nelaimė

laiko tiems 
padėtų karą 
Raudonajam 
su Apšvietos

Kaip jau 
ta; jį ištiko 
chemikališkoj dirbtuvėje. Da
bar jis paaiškino smulkmenas 
apie tą nelaimę. Jam dirbant, 
kaip nors krito ir sudužo dido
kas butelis su bromaine acid.

Alfonsas Maželis, marinas, 
šiuo tarpu tarnaująs Kalifor
nijoj, dėkoja Moterų Apšvie
tos Kliubui už kalėdinę dova
ną ir prašo tuo patimi pareikš
ti padėką Aido Chorui ir J. K. 
Rušinskams už dovanas šven
tėmis. <

Alfonsas buvo jaunas me
tais, bet senas Aido Choro na
rys, atėjęs choran dar tebebū-

Mergaite Padeginėjus, 
Kad Nedaboti Vaiky

jas smarkiai apdegino.
Dabar Charles jaučiasi ge

riau. Baisieji skausmai jau 
praėjo. Bet kiek žalos kojoms 
padaryta, nežino nei jis, nei 
gydytojai. Kojos tebėra storai 
aprištos. Tiktai dar už keleto 
dienų tie raiščiai bus nuimti ir 
tiktai tada gydytojai galės 
spręsti ligonies kojų tikrąją 
padėtį.

Ligoninėje priežiūra labai 
puiki. Slaugės labai draugiš
kos ir ligonį gerai prižiūri.

Charles Young yra malo
naus, linksmo būdo ir labai 
kantrus jaunas vyras. Nei ši 
nelaimė nepakirto jo dvasios. 
Jis pilnas vilties, jog pagaliau 
laimingai pasveiks. Aš to jam 
ir vėlinu. Rep.

EARL BROWDER,

A.K.P. generalis sekretorius, 
kalbės Madison Sq. Gardene.

Vakaro vyriausiu ir vienin
teliu kalbėtoju bus Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene
ralis sekretorius, kuris duos 
išsamią pasaulinės padėties 
peržvalgą ir nušvies mūsų ro
lę, svarbiausias pareigas pa
saulio žmonių kare prieš bar
barišką nacizmą-fašizmą. Pir
mininkaus VjjHizabeth Gurley 
Flynn.

Visą kitą programą užims 
milžiniškas spektaklis, daly
vaujant jame profesionalams

_ __ —d________________

labiau pritinka, kad šis Leni
no mirties minėjimas būtų ma
sinis ir įspūdingas. Rengėjai-iš 
savo pusės tai atliko pilniau
sia. Reikia tikėtis, kad minios 
newyorkiečių, ypatingai darbo 
žmonės, taipgi atliks savo, 
skaitlingai dalyvaus Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke, sausio 
11-tos vakarą. Pradžia lygiai 
7:30 v. v. įžanga nuo 40 cen-

Mrs. Sara Bertish aptarmen- 
te, New Yorke, buvo surasta 
grupė žmonių lošiant iš pini
gų. Dabar moteriškę skundžia
si, kad ji faktinai su policija 
gula ir kelia, ją taip saugo 
nuo gemblerystės.

Gubernatorius Dewey pa
skyrė valstijos vaizbos komi- 
sionieriumi Harold Keller, bu
vusį savo sekretorių.

Penktadienį, sausio 8-tą, ap
lankė dienraščio Laisvės įstai-j 
gą Aleksandras Vasiliauskas, j 
plačiai Amerikos lietuviams! 
žinomas dainininkas.

mo armijoje, Fort McClellan, 
Alabama. Jis dabar gavo dvi 
savaites vakacijų, tai atvyko Į 
Brook lyną pasimatyti su drau
gais. Tačiau Brooklyne Vasi
liauskas neilgai svečiuosis. Jis 
vyks i savo gimimo vietą, Į Mi
chigan valstiją, pasimatyti su 
giminėmis.

Matyt, Vasiliauskui eina i

a

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

Nuo Nepaiseliy Atima 
Gazolinos Knygeles
Pereitą penktadieni prie i 

kliubų, teatrų bei restauranų 
rastų automobilių savininkams' 
teko pasiaiškinti, dėlko tos 
mašinos ten atsirado, o astuo
nių gazolinos knygelės atimtos 
ir liepta jas atsiimti Kainų 
Administracijos Raštinėj. Pa
vykus išaiškinti, kad. jie važi- 
nėję rimtu reikalu, ne dėl pa-1 
silinksminimo, jie atgaus kny-

A , ?

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
kra,javus 
su amc-

Rei- 
i r

1. ūkio

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisi i, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

J. GARŠVA
Grahorius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius c
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesolijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingokl Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

.Juozas Zeidat 
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Rakandų Krautuvė
a <♦>< >

<♦>•><<

9

<♦>>

<♦><♦>

<
<>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451

<♦>

d>

<♦>

<f>

Kelis kart užsikūrus ma
žiems gaisrams 326 Knicker
bocker Ave. buvo pastatyti de
tektyvai ir į jų tinklą pateko 
nedrąsi, graži 16-kos metų 
mergaitė Evelyn Hubbard.

Paklausinėjus teisme, dėlko 
ji padeginėjo, mergiščia aiški
nosi nenorėjus ir nemanius 
padaryti kam blogo, tik norė
jusi išgązdinti motiną, kad ji
nai iš ten kraustytųsi į Long 
Island City, kur gyvena jos 
gera teta ir jos motina pas ją 
galėtų palikti mažesnę jos se
sutę ir naujagimį kūdikį. Kaip 
dabar buvę, mergaitė negalė
jus niekur pas drauges užei
ti, turėdavus skubinti namo 8 
metų sesutės daboti arba ją 
visur sykiu vestis, o dabar, 
tam mažiukui atsiradus, moti
na sakiusi, kad ji turės visiš
kai mesti mokyklą ir eiti vai
kų daboti.

Teisėjas- ir detektyvai iš
reiškė apgailestavimą jaunai 
padegėjai ir pasiūlė pakeisti 
kaltinimą nuo padegimo į len
gvesnį ir perkelti bylą 
žamečių teismą, taipgi 
pakviesti teisman abu 
Teisėjas mano, kad iš
pusės stoka išsiaiškinimo tarp 
tėvų ir jaunametės dukros, 
taipgi visiškas nebuvimas pro
gos jai normalaus pasilinksmi
nimo ir savystovumo buvo 
priežastimi jos prasikaltimo ir 
kad išsiaiškinimas tarp tėvų ir 
jos, su patarimu jaunamečių 
teismo ekspertų padės ištaisy
ti įvykus} blogą.

Armija Jieško Motery 
Svarbiai Pareigai

Armija mokins moteris Ar
mijos Signalų Korpuso inžinie
rių padėjėjais. Ima turinčias 
bent dviejų metų vidurinės 
mokyklos (high school) moks
lą ir mokančias bent pradinę 
algebrą. Priimtąsias siųs į 
Fort Monmouth 6 mėnesių 
kursui, laike kurio mokės po 
$120 per mėnesį, o po to 
$1,620 metams.

Registracijai paskutinė die
na sausio 8-ta, iki 8 v. v. as
meniškai, Civilės Tarnybos 
raštinėj, Room 915, 641 Wa
shington St., New Yorke.

SCHOENFELD SUGRlžO 
PASITARTI

‘Aš buvau įsakytas sugrįž- 
pasitarimui,” tai buvo vis-

į ma- 
jsake 

tėvus, 
vienos

ti
kas, ką atsakė jį apstojusiems 
reporteriams II. F. Schoenfeld, 
Jungtinių Valstijų ministeris 
Suomijai, kada jis orlaiviu pri
buvo į LaGuardia orlaivių sto
tį iš Europos kartu su 15 kitų 
keleivių.

Jo atšaukimas paskelbta po 
to, kai iš Washingtono buvo 
pranešta, jog Suomijos valdi
ninkai sveikino Japoniją ata
kos ant Perlų Uosto sukaktyj.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Sfu/ 
a<h‘esas

Fotografas
Traukiu paveikslus famili.jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
'’ikoniškais. 
kalui esant 
padidinu

F/dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi a (maliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Mąrion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway I. 

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

E 
E

FUNERAL PARLORS
Incorporated'

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

ICHARLES!
■A UP-TO-DATE g
| BARBER SHOP | 
g K. Degutis, Savininkas g 
?> Prielankus Patarnavimas g 
g 306 Union Avenue g 
g Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. g 
g BROOKLYN g
o Gerai Patyrę Barberlal g

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. SJagg 2-8842

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir 
PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

už prieinamą kainą
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PASARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

AMONA VUtl-THIN* tAHBL-

GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tek STagg 2-2173

VIR1-THIN* £

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

. V




