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Virs Devyni Milijonai 
Dolerių.

Lietuviai Gražiai Pasi
darbavo.

Tik Vienas Špygos
Kavalierius Gavo Špygą.

Pergalės Konferencija.
Rašo R. MIZARA
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Su 1942 metų pabaiga Rus
sian War Relief Komitetas su
rinko Tarybų Sąjungos kovo
tojams paremti virš devynis 
milijonus dolerių aukų. Metų 
pradžioje buvo manyta su
rinkti apie $6,000,000, bet, 
pasirodo, Amerikos žmonės 
buvo daug duosnesni, negu 
komitetas numatė.

Su 1942 metų pabaiga šis 
komitetas buvo jau sumokėjęs 
virš penkis milijonus dolerių 
už daiktus, supirktus Tarybų 
Sąjungai. Daug tų daiktų jau 
buvo Tarybų Sąjungoj, kiti 
buvo kelyje, o dar kiti laukė 
progos būti išsiųstais. 70 n u oš. 
supirktų daiktų buvo mediką-1 
mentai bei chirurgijos įran
kiai.

Devyni milijonai dolerių — 
geroka pinigų krūva. Ji su
rinkta didesnėmis ir mažesnė
mis sumomis, — kai kurie au
kotojai tegalėjo aukoti tik po 
penktuką ir dešimtuką. Bet 
vistik aukojo!

PREZIDENTAS REIKALAUJA 109 BILIONŲ LĖŠŲ 1944 MET
Amer. Artilerija, Orlaiviai 

ir Pėstininkai Pamuše
Japonus Atgal Guadalcanale
Amerikos Oficialiai Pranešimai

<3

100 BILIŪNŲ DOLERIŲ 
BUS IŠLEISTA KARO 

REIKALAM PER METUS

Raudonarmiečiai Atėmė iš 
Vokiečių Eilę Svarbių

Gelžkelių Stočių Kaukaze:

Lietuvių Komitetas Tarybų, 
Sąjungos kovotojams paremti 
surinko apie $25,000 (pilnos 
atskaitos iždininkė Kavaliaus
kaitė dar nespėjo padaryti). 
Šis Lietuvių Komitetas (jo pir
mininkas Dr. J. J. Kaškiau- 
čius), kaip žinia, veikia Brook
lyne.

Kituose miestuose, ypačiai 
vakaruose, lietuviški komite
tai savo surinktas aukas ati
duoda tiesiai vietos Russian 
War Relief Komitetams, jie 
per Lietuvių Komitetą, esantį 
Brooklyne, pinigų nesiunčia, 
todėl negalima pasakyti, kiek 
rš viso Amerikos lietuviai su
dėjo šiam svarbiam reikalui 
aukų. Tačiau neperdėsiu pasa
kęs, kad jie bus surinkę apie 
40 tūkstančių dolerių, o gal ir 
gerokai daugiau.

Bet šiuomi darbas nesibai
gia, kaip nesibaigia pats ka
ras. Tarybų Sąjungos kovoto
jai per virš pusantrų metų 
muša žmonijos priešą, rudaii 
žvėrį, be jokios atvangos. Ei
namasis jų ofensyvas Rytų 
Fronte stebina visą pasaulį. 
Jiems, vadinasi, pagalba labai 
reikalinga. Mes ją turim rink
ti ir siųsti didvyriams.

WASHINGTON, saus. 11. — Laivyno pranešimas 
247:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Saus. 10. — Jungtinių Valstijų jėgos Guadalcanal sa

loje padarė artilerijos baražą ant japonų pozicijų.
Amerikos Dauntless bombanešiai smigikai ir Aira- 

cobra lėktuvai kovotojai tada bombardavo ir apšaudė 
priešų laikomas vietas.

Po to kai mūsų artilerija ir orlaiviai bombardavo 
priešus, Jungtinių Valstijų jėgos įvairiose vietose pra
siveržė šiek tiek pirmyn į japonų plotą. Japonai silpnai 
tesipriešino mūsų žingsniams pirmyn.

VARDAI PRARASTŲ AMERIKOS LAIVŲ
Laivyno Pranešimas 248:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Mūsų laivyno departmento pranešimai jau pirmiau 

paskelbė, kad buvo prarasti sekamieji Jungtinių Vals
tijų kariniai laivai per oro ir jūrų mūšius su japonais 
Saliamono salų srityje: Vienas lėktuvlaivis, du nedide
li šarvuotlaiviai ir septyni naikintuvai.

Karinio atsargumo sumetimais ir kad nepadarius 
bereikalingo rūpesčio giminėms ir draugams išeglbėtų 
jūreivių, tai pradiniai mūsų laivyno pranešimai nemi
nėjo žuvusių laivų vardų. Paskui gauta vardai visų ki
tų jūreivių, kurie tuose veiksmuose tapo užmušti, su
žeisti ar dingo be žinios, ir pranešta artimiausiem jų 
giminėm. Čia paduodame vardus mūsų žuvusių laivų:

Hornet (lėktuvlaivis) tapo nuskandintas pačių Jung
tinių Valstijų laivų po to, kai jis buvo nepataisomai 
sužalotas mūšyje ties Santa Cruz salomis 1942 m. spa
liu 26 d. c

Washington. — Preziden
tas Roosevelta^ saus. 11 d. 
įteikė kongresui reikalavi
mą paskirt 1044 finansi
niams metams $108,903,- 
047,923 beveik 109-nis bi- 
lionus) lėšų.

Iš tos didžiausios Jungti
nių Valstijų .istorijoje są
matos (biudžeto) šimtas bi- 
lionų skiriama karinėms iš
laidoms.

Prezidentas kartu siūlė 
padidint valdžios pajamas 
16-ka bilionų dolerių, užde
dant aukštesnius taksus, į- 
vedant verstiną ėmimą pa
skolų iš amerikiečių, arba ir 
vieną ir kitą.

Jungtinės Valstijos, pa
gal dabar veikiančius tak
sų įstatymus, turėtų $71,- 
047„679,923 nepritekliaus ir 
viso $210,549,150,549 valsty
binių skolų iki kitų metų 
birželio mėn. pąbaigos.

Prezidentas, tačiau, pa
reiškė, jog “ši tauta yra fi
nansiniai sveika” ir tokios 
skolos “gali būti atmokėtos 
ir bus atmokėtos.”

Prez. Rooseveltas nenuro
dė, kiek pinigų iš 1944 m. 
sąmatos bus išleista orlai
viams, tankams, kanuolėms, 
laivams ir kitiems kari
niams įrengimams, nes 
“taip greitai išsivysto toli
mieji mūšių frontai, jog ne
galima smulkmeniškai iš- 
dėstyt karinių reikalų są
matoj metams, pasibaig
siantiems už 18 mėnesiu 
nuo šiol,” pastebėjo prezi
dentas.

APRĖŽT IR PELNUS
Prez. Rooseveltas pareiš

kė, kad pelnai iš visokių ^al
tinių turėtų būti sumažinti 
iki $25,000 per metus. Jis 
sakė: “Algos jau yra apri
botos ir nustatytos; taigi 
labai didelės pajamos iš bet 
kurių kitų šaltinių yra 
šiurkšti nelygybė, kuri ardo 
tautinę (amerikiečių) vie
nybę.”

Pasikalbėjime su laikraš
čių atstovais prezidentas 
teigė, kad reikėtų aptaksuot 
ir naujai išleidžiamus vals
tijų ir miestų bonus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 11. — Specialis Raudonosios Armi

jos pranešimas per Maskvos radiją, užrekorduotas Lon
done:

Sausio 11d. šiauriame Kaukaze sovietine kariuome
nė, komanduojama generolo leitenanto Maslenikovo, po 
atkaklių kautynių, užėmė miestus ir geležinkelio stotis 
Georgievską ir Mineralnije Vodi, miestus ir geležinke
lio stotis Piatigorską, Kislovodską ir železnovodską, 
miestą ir geležinkelio stoti Budenovską, taip pat užė
mė apskričių centrus, miestus Ašikulaką, Archangels- 
koje ir Aleksandriiską. Buvo pagrobta iš priešų dideli 
kiekiai karo reikmenų, kurie dabar skaičiuojami.

Mūšiuose ypatingai atsižymėjo kariuomenė, koman
duojama generolų majorų V. A. Chomenko, K. A. Ko- 
rotejevo, P. S. Kozlovo, A. I. Nelniko ir gvardijos rai
tininkų generolo leitenanto N. J. Kiričenko ir generolo j 
majoro A. G. Selivanovo, taipgi tankistai, komanduoja
mi generolo majoro G. P. Lobanovo ir generolo pulk.

(Tąsa 5-ame pusi.)

Angly Lakūnai vėl Ala 
kavo Ruhr Kraštą

Amerika Protestuoja
Prieš Nacių Sauvalių

Mr. Bernard Baruch, vienas 
žymiųjų Amerikos visuomeni
ninkų ir turčių, andai paukojo 
Russian War Relief Komitetui 
1OO tūkstančių dolerių. Tai 
padarydamas, jis pareiškė ne
pritariąs socijalistinei santvar
kai, kuri viešpatauja Tarybų 
Sąjungoj, bet aukoja Tarybų 
Sąjungos kovotojams dėl to. 
kad jie narsiai muša žmonijos 
priešus, taigi ir Amerikos mir
tinuosius priešus, fašistus.

Be abejo, už tokį jo atviru
mą kiekvienas protaująs žmo
gus Mr. Baruchą pagerbs. Ne
mažai yra Amerikoje žmonių, 
kurie, .socijalistinei santvarkai 
nepritardami, gausiai remia 
Raudonąją Armiją, nes ši ar
mija gina ne tik savo kraštą, 
bet ir viso pasaulio civilizaci
ją ir kultūrą.

Milijonai amerikiečių — 
darbininkų, farmerių, intelek
tualų, visuomenininkų, moky
tojų, etc. — yra aukoję Rus
sian War Relief Komitetui. 
Mūsų žiniomis, tik vienas 
South Bostono Stasys Michel- 
sonas, paprašytas tam svar
biam tikslui aukų, atkišo špy
gą.

Tenka pasidžiaugti, kad iš 
milijonų žmonių teatsirado tik 
vienas špygos kavalierius ir 
kad juo pasirodė lietuviškų 
menševikų tūzas.

London, saus. 12. —Ang
lijos orlaiviai vėl įnirtusiai 
bombardavo fabrikinius na
cių miestus Ruhr klonyj, 
vakarinėj Vokietijoj. Tik 
vienas anglų orlaivis negrį
žo. ,

Wilkes Barre, Pa., Mirė 
M. Ulinskienė

Marcella Ulinskienė mirė 
sausio 11 d. Bus laidojama 
sausio 14 d. iš graboriaus 
C. J. Leagus šermeninės, 
298 East South St., 10 va
landą dieną. Draugai ir gi
minės prašomi dalyvaut. 
Taipgi praneškite Senam 
Vincui. C. S. Casper.

Washington. — Amerikos 
vyriausvbę per bepusišką 
Šveicarija užprotestavo Vo
kietijai, kad naciai apstatė 
savo kariais smogikais civi
lius amerikiečius, internuo
tus Lourdes, Franci joj, ir 
ruošiasi pergabent juos į 
Vokietiją.

Jungtinių Valstijų valsty
bės ministerija smerkia na
cius už tokį autokratišką 
(sauvališką) elgesį su ame
rikiečiais.

ARGENTINA PRAŠO LAU
KAN NACIŲ ŠNIPĄ

Įdomi ir svarbi buvo pereitą 
šeštadien; Pergalės Konferen
cija New Yorke. Ją sudarė ne- 
angliškųjų laikraščių leidėjai 
ir redaktoriai. Abi sesijos bu
vo paaukotos vienam didžia
jam tikslui: karui laimėti.

Deja, visos eilės lietuviškų 
laikraščių atstovų, kaip tik to
kių, kuriuose telpa prieš Jung
tines Tautas propagandos, 
konferencijoj nebuvo.

Kažin, ar jie ir nemano tai
sytis ?

Skaitykite šios dienos '‘Lais
vės” editorialą — susipažinki
te su mūsų vajaus pasekmių 
analizu.

Su juo reikia susipažinti!

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia prašė, kad Vo
kietija atsiimtų atgal kapi
toną Dietrichą Niebuhrą, 
karinį vokiečių atstovybės 
narį. Argentinos vyriausy
bė oficialiai kaltina jį kai
po nacių šnipą.

Sovietai Turės Pirme
nybę Gaut Karinią Reik

menų iš Amerikos
Washington. — Vidaus 

reikalų sekretorius Ickes, 
žibalo administratorius, pa
reiškė, jog Rusijai bus pri
pažįstama pirmenybė kai 

karinių reikmenų gavi- 
iš Jungtinių Valstijų.

dėl 
mo

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI 
NUKAUTI ŠIAUR. AFRIKOJ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo departmentas 
sausio 11 d. paskelbė var
dus savų karių užmuštų 
veiksmuose šiaurinėje Af
rikoje. Tarp jų yra ir šie
du amerikiečiai lietuviai:

Juozas J. Stasionis, pir
mos klasės kareivis, kurio

motina Ona Stasionienė gy
vena po num. 55 Chestnut 
St., Tuckahoe, N. Y.

Juozas Pitrenas, eilinis 
kareivis, kurio motina Jo
nienė Pitrėnienė gyvena po 
num. 791 South 15th St., 
Newarke, N. J.

Vidunaktinis Sovietų pranešimas, tarp kitko, sakė:
Pirmadienį Sovietų kariuomene šiauriniame Kauka

ze (apart specialiame pranešime minimų miestų) užė
mė dar geležinkeliu stotis Karamik ir Vinogradnaja 
ir stambias apgyventas vietąs GĮpriačevodsk, Svodobą,- 
Novogrigorevskoje, Konstantinovskį ir Praskoveja.

Zimovniki srityje sovietinė kariuomenė užėmė nuės
tą Kuteinikovską, apskričio centrą, apgyventas vietas^ 
Itovaiskį, žirnį, Russkį ir Novo Lodiną ir geležinkelio 
stoti Kuberlę.

Kariniai Sovietų laivai Juodojoj Jūroj nuskandino 
priešų transporto laivą 4,000 tonų.

Stalingrado fabrikų vietovėje Sovietų kariuomenė 
(Tąsa 5-ame pusi.)

VOKIEČIAI SUŠAUDO NORINČIUS 
PASITRAUKT ATGAL ITALUS

London. — Sovietų ka
riuomenė, grumdamasi pir
myn srityje žemutinės’ Do
no tėkmės, susidūrė su ne
laimingais italais, per prie
vartą laikančiais tūlas po
zicijas. Užnugarėje italų 
buvo sustatyti vokiečių kul- 
kasvaidžiai ir kanuolės.

Italai, smarkiai atakuoja
mi raudonarmiečių, mėgino 
pasitraukt atgal. Vokiečiai 
tad šaudė italus užnugarėn. 
Taip italai ir liko sunaikin
ti ugnim iš dviejų pusių. 
Paskui raudonarmiečiai už
mušė visus tuos vokiečius, 
kaip paskelbė Maskvos ra
dijas.

h-

Mirė Argentinos Ex- 
Prezidentas Justo

Buenos Aires.— Mirė ge
nerolas Justo, buvęs Argen
tinos respublikos preziden-' 
tas. Valdžia dėl to paskelbė 
gedulą (žėlavas) per 10 die
nų.

Vokiečių Generolai De
juoja dėl Rusą Fronto

London. — Vokiečiu už
sienių ministerijos laikraš
tis Dienst aus Deutschland 
rašė, kad “reikia kuo at
sargiausiai kalbėti apie mū
šius Rusijoj,” kaip pranešė 
Romos radijas. Tas nacių 
laikraštis sakė, kad “rusai 
dabar pasirodo su didžiau
sia stiprybe.”

Nacių generolas Dittmar 
dejavo, kad vokiečiai atsi
dūrė sunkioje padėtyje 
prieš-sovietiniame fronte.

Raudonoji Armija Numaršavo dar 15 iki 21-nos 
Mylios Pirmyn Dono ir Kaukazo Frontuose
Maskva, saus. 12. — So- kė smarkias vokiečių kontr- 

vietų kariuomenė nugalėjo atakas į pietų vakarus nuo 
įnirtusias vokiečių kontr
atakas žemutinio Dono sri
tyje ir žygiavo vis pirmyn. 
Vienoje tokioje kontr-ata- 
koje dalyvavo daugiau kaip 
100 Hitlerio tankų.

Raudonarmiečiai, užėmę 
geležinkelio stotį Kuberle, 
20 mylių į pietus nuo Zi
movniki prie Stalingrado- 
Kaukazo geležinkelio, pra
siveržė dar 21-ną mylią pir
myn per 21-ną valandą.

Sovietų tankai ir pėsti
ninkai tiek pažygiavo pir
myn pagal Stalingrado - 
Krasnodaro geležinkelį, kad 
jiem teliko tik 32 mylios 
pasiekt svarbų geležinkelių 
mazgą Salską. Jeigu Sovie
tai užims Salską, tai jie tu
rės tiesioginę geležinkelio 
liniją į Rostovą.

Velikije Lūki.

Vengry Sąjūdžiai prieš 
Fašistą Valdžią

Berlyno radijas pripaži
no, kad Vengrijoj išsivysto 
judėjimas prieš nacišką val
džią. Suimta 664 vengrų, 
kurie kaltinami, kad sten
gėsi prievarta nugriaut 
esamąją valdžia.

Talkiirrikai Atėmė 
Punktą iš Ašies

šiaur. Afrika, saus. 12.— 
Anglai ir amerikiečiai atė
mė iš vokiečių ir italų stra
teginę vieškelių poziciją, 15 
mylių į pietus nuo Medjez 
ei Bab, šiaurinėje Tunisijo- 
je.

Amerika ir Anglija At
sisako nuo Specialią

Teisią Chinijoj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė Wash
ingtone pasirašė sutartį su 
Chinija, o Anglijos atsto-

Kaukaze raudonarmiečiai, Į vybė pasirašė sutartį su 
grumdamiesi vis pirmyn į chinų valdžia Chungking^, 
šiaurvakarius linkui Rosto- kad Amerika ir Anglija i§- 
vo, per dieną numaršavo 12isižada (ekstrateritorinių) 
rųylių nuo geležinkelio cen- • teisių Chinijos miestuose ir 
tro Mineralnije Vodi, kurį Į uostuose. Tuomi Jungtinės 
užėmė dieną pirmiau. 1 Valstijos ir Anglija sugrą- 

KAZOKŲ ŽYGIS 'žiną Chinijai pilną valdžios 
Radijo pranešimai teigia, galią visoje chinų žemėje, 

jog kazokai raitininkai : Iki šiol Amerika ir Ang- 
Kaukazo fronte per dieną lija (kaip ir įvairūs kiti 
nuvijo hitlerininkus 15 my- kraštai) turėjo savo teis- 
lių atgal ir įsiveržė į Kuban 1 mus, miestines valdybas ir 
sritį tarp kalnų ir Dono kitas nepaprastas teises 
upės. | Chinijos miestuose Shan-

Sovietų kariuomenė ištaš-1 ghajuje, Amoy ir kituose.
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“Laisvės” Vajaus Pasėkos Sutei
kia Mums Kai Kurių Svarbių

Pamokų
Pasikalbėsime su skaitytojais apie 

mūsų dienraščio reikalus, apie pasibai
gusįjį vajų, apie su juo susijusius kai ku
riuos svarbius viso mūsų judėjimo daly
kus. Nes mes puikiai žinome, jog mūsų 
dienraščio gyvavimas yra tampriai susi
jęs su visu pažangiuoju judėjimu ir mū
sų karinių pastangų stiprinimu.

Pereitų metų “Laisvės” vajus pasibai
gė. Sausio 11 dienos “Laisvės” laidoje 
buvo paskelbta vajaus smulkmenos. Mes 
norime, kad kiekvienas mūsų veikėjas, 
kiekvienas skaitytojas ir va j įninkąs pa
darytų mūsų vajaus pasekmių analizą, 
nes tas padės mums geriau susiorijen- 
tuoti dėl ateities veikimo.

Pirmiausiai pabrėžiame, jog pereitų 
metų vajus buvo vienas geriausiųjų, pa- 
sekmingiausiųjų bėgyje pastarųjų 10-12 
metų. Mes gavome virš 1,000 naujų skai
tytojų. Prenumeratų atsinaujinimai 
taipgi pagyvėjo.

Vyriausieji mūsų vajininkai, laimėję 
dovanas, buvo (prašome įsitėmyti mies
tus) šie:

Punktai
K. Žukauskienė, Newark, N. J. ... 5015 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J........ *. 4699
Philadelphiaos Vajininkai    4366 
X J. Bakšys, Worcester, Mass........  3693
M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė..

Waterbury, Conn........................ 3499
S. Penkauskas, P. Tamašauskas ..

Lawrence, Mass............. . ........... 2192
P. Beeis, Great Neck, N. Y........... 2036
J. Kazlauskas, Hartford, Conn. ... 1922
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. ... 1828 
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 1678

Susipažinę su pirmaeiliais vajininkais, 
perskaitę ištisą eilę kitų, mažiau gavu
sių punktų vajininkų vardus ir miestus, 
kurie jie gyvena ir veikia, tuojau pasi
gendame vieno didelio miesto, vienos di
delės lietuvių kolonijos, kur dalykai ne
stovi taip, kaip jie turėtų. Tasai mies
tas yra Bostonas.

Per pastaruosius trejus metus tame 
mieste mūsų vajininkai neatsistojo į pir
maeilių vajininkų sąrašą. Padėtis Bos
tone negali būti sveika, kai mažytės ko
lonijos, tokios, kaip Norwoodas, Lowel- 
lis, vajuje geriau pasirodo už Bostoną. 
Yra South Bostone žmonių, kurie moka 
piktai, aštriai rašyti, barti kitus, deja, 
namieje reikalai stovi prastai.

Aišku, tai nereiškia, kad Bostono lie
tuviai nemėgtų dienraščio “Laisvės.” 
Bostonas yra “Laisvės” gimtavietė, Bos
tono lietuviai “Laisvę” myli, ją mėgia 
skaityti ir daugelis jų užsisako patys, 
patys atsinaujina prenumeratas. Bet jei 
ten reikalai būtų geriau sutvarkyti, mes 
matytume kitokį paveikslą: Bostonas at
sistotų pačiame vajininkų priešakyje.

Politiniai Bostono lietuvių kolonija 
šiandien turi mums didžiulės svarbos. 
Ten išeidinėja du lietuviški laikraščiai, 
nuodiją lietuviams protus pro-naciškais 
nuodais.x Niekas prieš juos negali taip 
ryškiai vėsti kovą, kaip dienraštis “Lais
vė.” Dėl to privalome juo daugiau kreip
ti dėmesio į Bostoną. Mūsų Jonas Bur
ba, Ganevičius, H. Tamošauskienė, A. 
Žvingilas, A. Sabulienė, A. Buivydas, ku
rie dalyvavo vajuje, turėtų tuomi labiau 
susirūpinti. Tuomi privalėtų susirūpinti 
kiekvienas mūsų darbuotojas, kiekvie
nas skaitytojąs, gyvenąs Bostone ir 
South Bostone!

Connecticut valstijos vajininkai, šie
met, imant bendrai, pasirodė gražiai. 
Bet persilpnai stovime Pittsburghe. Šie
met, mūsų nuomone, ten turėjome daug 
aukščiau pakopti aukštyn. Mažiau

nuveikta Scrantone ir jo apylinkėj, taip
gi Wilkes-Barreje ir jo apylinkėj. Į šias 
kolonijas tenka kreipti daugiausiai dė
mesio. Esame tikri, kad, įdėjus ten dau
giau darbo ir rūpesnio, pasekmės būtų 
gražios.

Aišku, New Jersės valstijos vajinin
kai, kur veikia K. Žukauskienė ir A. 
Stripeika, jau per eilę metų gražiai pa
sižymi. Jie išmoko dirbti, išmoko meto
dus, kaip prieiti prie žmonių, kaip su 
jais susikalbėti ir dalykus jiems išaiš
kinti, na, ir dėl to jų darbo pasekmės 
•gražios! Tuo džiaugiasi visas mūsų ju
dėjimas!

Džiugina mus ir tas, kad mūsij vaju
je šiemet dalyvavo visa eilė draugių mo
terų, — pati vyriausioji vajininkė yra 
moteris. Taip ir privalo būti, nes šian
dien visas mūsų kraštas kreipia juo di
desnio dėmesio į moterį, kaipo veikėją 
ir darbininkę, kaipo nepavaduojamą san- 
darbininkę karui laimėti. Štai vajuje da
lyvavusios mūsų draugės: K. Žukauskie
ne, M. Svinkūnienė, M. Meisonienė, 
ALDLD 136 moterų kuopa (Binghamto- 
ne), M. Smitravičienė, M. Sliekienė (iš 
Gardner, Mass.), A. Venskevičienė, Ade
lė Bakūnienė, A. Sabulienė, P. Krutulie- 
nė, V. Smalstienė, H. Tamošauskienė, E. 
Cibulskienė, ir eilė kitų.

Iš viso vajuje ėmė dalyvumą virš 100 
asmenų.

Pačioje vajaus pradžioje mes prašėme, 
kad kiekvienas mūsų skaitytojas gautų 
bent po vieną naują skaitytoją. Žino
ma, tik maža dalis buvo tokių, kurie mū
sų prašymą-raginimą išklausė. Pasitiki
me, tačiau, kad tie skaitytojai, kurie nė
ra gavę vajaus bėgyje nei po vieną skai
tytoją, jausis savo dienraščiui kaltais ir 
stengsis savo darbu, savo dienraščiui pa
rama atsiteisti.

Atsiteisimui laiko užtenka — ištisi me
tai.

Gyvename svarbų laikotarpį, — karo 
laikotarpį. Mūsų kraštas, Amerika, išgy
vena didelį krizį. Šio krizio, šio karo 
metu svarbu, kad kiekvienas pilietis, 
kiekvienas krašto gyventojas būtų susi
pažinęs su savo reikalais ir pareigomis.

Niekas taip nepadės tąsias pareigas 
pažinti, kaip savo kalboje dienraštis,— 
tokis kaip “Laisvė”—dienraštis, remiąs 
mūsų krašto karines pastangas; dien
raštis, kurio užduotis yra ne tik infor
muoti skaitytoją, bet ir rodyti būdus ir 
kelius, kuriais einant jis galėtų geriau
siai padėti savo kraštui karą laimėti, 
kuris galėtų daugiau padėti savo krašto 
Vyriausiajam Komandieriui, savo kraš
to prezidentui.

Mūsų tėvų kraštas, Lietuva, gyvena 
sunkiausią savo istorijoje priespaudą,— 
priespaudą^ atneštą bestijiškų nacių, pa- 
simojusių lietuvių tautą visiškai išnai
kinti. “Laisvė” yra vienas tų lietuviškų 
dienraščių Amerikoje, kuris plačiausiai 
informuoja savo skaitytoją apie tai, kas 
darosi Lietuvoje, kaip Lietuvos žmonės 
kovoja už laisvę, kaip geriausieji Lietu
vos sūnūs ir dukterys, pasitraukę į gilu
mą SSSR, kovoja už savo gimtinės iš
laisvinimą.

“Laisvė” kovoja prieš visokius penkta- 
kolonistus, Hitleriui parsidavusius lie
tuviškus fašistus ir jų spaudą. Dėl to ji 
padeda skaitytojui susiorijentuoti visais 
svarbiaisiais savo krašto reikalais; ji 
padeda skaitytojui suprasti savo pilieti
nes pareigas.

Štai, kodėl kiekvienas laisvietis priva
lo gyvai rūpintis savo dienraščio reika
lais, jo stiprinimu, platinimu ir gerini
mu! 

• • • • "* • ’* •
Skaitytojams, be abejo, bus įdomu pri

siminti mūsų dienraščio vajus ir vaji- 
ninkus 1941 ir 1940 metais.

1941 metų vajuje pirmieji dešimts va
jininkų buvo sekami:

Punktai:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.......... 3709
J. Bakšys, Worcester, Mass............ 3198
K. Žukauskienė, Newark, N. J. ... 2710
Philadelphijos Vajininkai ............. 2584
P. Bokas, Waterbury, Conn............ 2087
Jurg. Šimaitis, Montello, Mass. ... 1808 
A. Klimas, Hartford, Conn............ 1704
K. čiurlys, Bayonne, N. J.............. 1286
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .. 1217 
Penkauskas-Tamašauskas, ...........

Lawrence, Mass. .. ...............     1212
1940 metų vajuje dešimts pirmaeilių 

vajininkų buvo šie:
Punktai:

K. čiurlys, Bąyohne, N. J.............. 4160
Philadelphijos vajininkai ............. 2919
K. Žukauskienė, Newark, N. J........  2729
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Neangliškos Spaudos 
Konferencija ir Karo 
Laimėjimo Pastangos
Šeštadienį, Roosevelt vieš

buty j, New Yorke įvyko 
neangliškosios spaudos re
daktorių konferencija. Ji 
bu^o šaukta New Yorko 
valstijos ribose, bet jos 
svarbą įvertindami visa eilė 
laikraščių iš Conn., Penn., 
ir kitų valstijų prisiuntė 
savo atstovus arba 'pareiš
kimus, kad jie praves kon
ferencijos nutarimus.

Konferencijoj dalyvavo 
apie 100 redaktorių ir laik
raščių atstovų, nuo 22 kal
binių grupių, atstovaudami 
45 laikraščius ir (dar buvo 
nuo 17-kos laikraščių pa
reiškimai, kad jie praves 
konferencijos nutarimus. 
Konferencijos išvakarėse 
tūli laikraščiai, kurie ardo 
Amerikos žmonių vienybę 
ir trukdo karo laimėjimui 
pastangas, kaip lenkų “No- 
wy Swiat”, siuntinėjo laik
raščiam cirkuliarus ir rei
kalavo nedalyvauti konfe
rencijoj, bet jų balso mažai 
kas klausė.

Konferenciją sveikino 
Jungt. Valstijų spaudos 
cenzorius Byron Price laiš
ku, o Office of War Infor
mation prisiuntė neangliš- 
kos spaudos direktorių Mr. 
C. Poulos, kuris konferenci
joj pasakė ilgą kalbą išdės
tydamas n e a n g 1 i š kosios 
spaudos rolę ir jos pareigas 
karo laimėjimo pastangose. 
Konferencijai pirmininkavo 
Manuel Komroff, o šaukėjų 
vardu išsemiamą pranešimą 
padarė vengrų žurnalo re
daktorius Mr. John Rom- 
man.

Iš visų raportų pažymėti
ni šie faktai: Jungtinėse 
Valstijose yra apie 11 mi- 
lionų sveturgimių, kurių 
dar apie 2 milionai gali 
skaityt tik neanglišką spau
dą ir per ją gauti informa
cijas. Neangliškos spaudos 
išeina apie 4 milionai kopi
jų, kaip tai dienraščių, sa
vaitraščių ir kitų leidinių. 
Sveturgimiai žmonės dirba 
labai svarbiose karo indus
trijose, kaip tai anglies ka
syklose, plieno, buvusioj au
tomobilių, o dabar ginklų 
industrijoj ir kitose šakose, 
nuo kurių gero darbo pri
klauso greitesnis ir su ma
žiau aukų karo laimėjimas. 
Tą neanglišką spaudą skai
to apie 10 milionų žmonių 
ir todėl labai svarbu, kad ta 
spauda pravestų prezidento 
Roosevelto nusistatymą ir 
atliktų reikalingas karo lai
mėjimui pastangas.

Konferencijoj paaiškėjo, 
kad milžiniška didžiuma ne
angliškos spaudos laikraš
čių pilnai ir teisingai remia 
Roosevelto administracijos 
pastangas, nepaisant kokio
mis kalbomis rašo, bet tai 
yra Amerikos kalba, nes ra
šo už Ameriką, už Jungti
nes Tautas. Bet yra spau
da, kuri, kaip tarpe lenkų

“Nowy Swiat“, tarpe lietu
vių “Naujienos,” “Keleivis”, 
“Draugas”, taip ir tarpe ki
tų tautų, kuri praveda 
Amerikai ir Jungtinėms 
Tautoms ‘ kenksmingą pro
pagandą ir kenkia karo lai
mėjimui. ; .

Iš visko pasirodė, kad 
pronacių spauda ir ken
kianti Jungtinių Tautų ka- 
ro; pastangoms turi vienus 
ir tuos pat tikslus, bet prie 
kiekvienos tautos prieina 
savo kanalais. Tarpe lietu
vių pronacių spauda kursto 
prieš Sovietų Sąjungą, 
skleidžia nacių melus, talpi
na Hitlerio agento Prano 
Ancevičiaus raštus, talpina 
nacių propagandą, gautą 
per “Lisaboną”, tai yra “ne- 
utrališką” šalį, nes ten sė
di Hitlerio agentai ir siun
tinėja į Jungtinių Tautų 
kraštus savo propagandą. 
Jugoslavų ir kroatų pro- 
naciai taip pat gauna jiems 
pritaikintą Hitlerio propa
gandą per Turkiją. Tarpe 
lietuvių jie skleidžia suiru
tę, talpindami vardus “po 
prievarta išvežtų į Sibirą,” 
tuo kartu užtyli nacių Lie
tuvoj terorą, paslepia tą, 
kad Hitleris šimtus tūks
tančių lietuvių, išvežė į Vo
kietiją katorgos darbams. 
Tarpe kroatų jie talpina 
vardų surašus neva per 
“serbus užmuštų žmonių,” o 
tarpe serbų vardus neva 
‘‘‘kroatų užmuštų,” kad Ju
goslavijos kilmės žmones 
kurstyti vienus prieš, kitus. 
Tarpe airių jie skleidžia 
kurstymą prieš anglus, o 
tarpe franeuzų prieš anglus 
ir amerikiečius ir taip pa
našiai.

Bendrai, nacių propagan
da taikosi prie sąlygų. Pro
nacių laikraščiai pasisako 
už Pergalės Bonusus, bet 
juk bonų pirkimas, tai dar 
tik paskola valdžiai pinigų; 
bet jie niekad nepasisako iš 
esmės prieš h i 11 erizmą, 
prieš fašizmą, o nuolatos 
bliauna prieš komunizmą. 
Pronacių spauda siekia įneš
ti nesutikimus tarpe Jung
tinių Tautų, kurstyti žmo
nes prieš Roosevelto admi
nistraciją, kam ji teikia An
glijai, Chinijai ir Sovietų 
Sąjungai pagelbą.

Šioj konferencijoj eilė re
daktorių savo kalbose fak
tais pavaizdavo, kaip tie 
pro-naciški laikraščiai pra
veda Hitlerio propagandą. 
Kaip jie veidmainiškai pasi
sako neva už Roosevelto ir 
Amerikos karo laimėjimą, 
bet tam kenkia visokiais 
būdais.

Konferencijos dalyviai 
priėmė eilę rezoliucijų, ku
riose pasisakė, kad dės dar 
daugiau pastangų pravedi- 
mui Amerikos vyriausybės 
planų gyveniman, kad jie 
kovos prieš Hitlerio ir Mus- 
solinio penktąją koloną ir

penktosios kolonos žygius 
neangliškoj spaudoj.

Konferenciją sveikino Mi- 
chigano valstijos senatorius 
S. Nowakas ir eilė kitų žy
mių žmonių. Konferencijoj 
buvo padaryta pertrauka 
pietums, laike pietų įdomias 
kalbas pasakė francūzė ra
šytoja Madame Genevieva 
Tabouis, radio žinių aiškin
tojas William S. Gailmore 
ir vokietys rašytojas Kurt 
Riess.

. Konferencija suorganiza
vo neangliškosios spaudos 
tarybą, taipgi išrinko iš 28- 
nių asmenų direktorius, žo
džiu organizavo aparatą, 
kuris rūpinsis subendrinti 
neangliškosios spaudos pa

stangas už karo laimėjimą, 
griežčiau vesti kovą prieš 
pro-nacių spaudą.

Nuo lietuvių dalyvavo re
daktoriai bei atstovai “Lai
svės”, “Tiesos” ir “šviesos”/ 
kurią yra New Yorko vals
tijoj ir tūlą laiką buvo 
‘Garso” redaktorius p. Zu- 
jus. Matas Šolomskas savo 
kalboj nušvietė lietuvių pro
nacių spaudos rolę.

Apie šią konferenciją ir 
jos svarbius darbus plačiai 
atsiliepė vietos angliškoji 
spauda, ypatingai “New 
York Times” sekmadienio 
laidoj.

Vėliau pagvildensim kon
ferencijos darbus plačiau.

Dalyvavęs.

Išrodo Visai Gerai
Kartą priminiau dienraš-1 me. O kurie dar nesate šėri- 

tyje, kad su sekančiu “Lais- ninkais, tuojau įsigykite šė- 
vės” bendrovės dalininkų rų. Už $10 galite patapti 
suvažiavimu turėtume su- dienraščio “Laisvės” leide-
kelti “Laisvei” apie $2000. 
Tą pačią dieną, kai pasiro
dė 'šis priminimas, geras 
laisvietis Stasys Bariais, 
brooklynietis, paaukojo do
lerį ir tarė: “Aš pirmas no
riu būt sukėlimui $2000 
d i e n r aš čiui suvažiavimo 
proga.” Jis linkėjo perga
lingų ir linksmų Naujų Me
tų laisviečiams ir pareiškė: 
“šis doleris, tai maža para
ma, bet šiuom kartu tiek 
teišgaliu. Jei viskas eis 
gerai dar ‘pasimatysime’ 
iki suvažiavimo.”

Draugas Barkus yra la
bai patenkintas, kad gerai 
pavyko šiemet “Laisvės” 
vajus, gavimui naujų skąj,- 
tytojų ir kad “Laisvė” fi
nansiniai išsilaikė gerai 
1942 metais.

Antras suvažiavimo rei
kalu atsiliepė draugas St. 
M. Leesis, iš Saginaw, Mich. 
Jis atsiuntė už prenumerar 
tą metams ir $2 aukojo 
“Laisvei” suvažiavimo pro
ga ir pareiškė: Sveikinu vi
są ‘Laisves’ štabą su Nau
jais Metais ir linkiu greito 
Jungtinių Tautų laimėjimo 
prieš Ašies banditus. Taipgi 
linkiu ‘Laisvės’ štabui pasi
sekimo vedamojoje kovoje 
per dienrašti už sunaikini
mą fašistinio barbarizmo.”

Šie du gražūs atsiliepi
mai į sukėlimą $2000 aukų 
“Laisvei” suvažiavimo pro
ga duoda vilties, kad tiks
las gali būti atsiektas.

Negalima laukti dienos 
prašyti dienraščiui para
mos, kada finansai bus išsi- 
sėmę. Turime iš anksto per
matyti sunkumus ir turime 
p r i s i r e n gti atsilaikymui 
prieš juos.

“Laisvės” bendrovės dali
ninkų metinė konvencija 
įvyks 31 d. sausio (Jan. 31). 
Visi dalininkai (šėrininkai) 
privalo pasveikinti savo 
dienraštį suvažiavimo pro
ga ir turi apdovanoti jį do- 
leriuku-kitu.

Draugijos ir organizaci
jos privalo turėti mintyje, 
jog įvyksta “Laisvės” suva
žiavimas. Arčiau didžiojo 
New Yorko gyvenanti 
“Laisvės” bendrovės dali
ninkai turi būt suvažiavi-

jais ir savininkais.
Toliau gyvenantieji, ku

riems aplinkybės neleis da
lyvauti suvažiavime asme
niškai, dalyvaukite savo ge
ra valia, prisiųskite žodį- 
kitą pasveikinimo ir pini
giuką dienraščiui. Kurie 
dalyvaus suvažiavime ir 
bankiete, aišku, turės išlai
dų. Namie būnantieji tą 
dieną, kiek sutaupysite ne
dalyvaudami konvencijoje, 
paaukokite dienraščiui. Bet 
kurie galite, tai būkite su
važiavime, nes labai svar
bu. P. Buknys.

Cleveland, Oho
Turės Žmonių Mobilizavimo 

Mitingą

Sausio 17 d., tai yra, atei
nantį sekmadienį, vietinė Ko
munistu Pamjos organizacija 
rengia Lenino mirties paminė
jimo susirinkimą. Kalbės tos 
partijos nacionalis pirminin
kas William Z. Foster, taipgi 
partijos nacionalio komiteto 
narys John Williamson. Tiks
las šio mitingo bus padėti Cle- 
velando žmones sumobilizuoti 
karo laimėjimui. Tad ir kalbės 
Fosteris temoje “Total War 
Production for Victory” ir 
Williamsonas “The Commu
nist Party and National Uni
ty.”

Be to, rengėjai žada publi
kai duoti gražią dainų ir mu
zikos programą. Įžanga į mi
tingą tiktai 30 centų ypatai.

Mitingas įvyks Public Audi- 
toriume ir prasidės 7:30 vai. 
vakare. Rep.

Chester, Pa.
Vytauto Lietuvių Kliubas, 

paaukavo dėl Sov. Sąjungos 
medikalės pagelbos $25. Taip
gi kliubas paaukavo svetainę 
dėl Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pagelbos koncerto. Kon
certą rengia Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 30 kuopa, kliubo 
svetainėj, sekmadienį sausio 
17 d., 2 vai. po pietų. Koncer
tas bus geras. Dalyvaus iš 
Philadelphijos rusų jaunuolių 
balalaikų orkestrą, susidės iš 
dainų ir šokių. Taip pat dai-

J. Bakšys, Worcester, Mass............ 2490
J. P. Martin, Pittsburgh, Pa..........  2264
P. Bokas, Waterbury, Conn...........1658
J. Šimaitis, Montello, Mass..............1643
A. Klimas, Hartford, Conn............ 1430
S. Tvarijonas, Detroit, Mich........... 1243
J. Jaskevičius, Hudson, Ma*ss.......... 972

Akylai patyrinėjus, palyginus, kiek
vienas laisvietis susidarys įdomių išva
dų, nors tai nėra pilni daviniai.

Mes raginame kiekvieną mūsų draugą 
ir draugę rūpintis savo dienraščio plati
nimu ir stiprinimu.

Mes raginame kiekvieną laisvietį, be
je, atsiminti, kad greit, sausio 31 dieną,

įvyks mūsų dienraščio bendrovės metinis 
šėrininkų suvažiavimas.

Kurie dar neturite bendrovės Šerų, įsi
gykite juos tuojau ir, jei galite, dalyvau
kite šėrininkų suvažiavime.

Karo metu dienraščio padėtis žymiai 
pasunkėjo,—priežasčių aiškinti netenka, 
jos žinomos. Tačiau, karo metu dienraš
tis kaip tik vaidina pačią svarbiausią ro
lę,—be jo negalima apsieiti. Štai, kodėl 
mes privalome nuolat ir nuolat rūpintis 
“Laisvės” reikalais!

Baigiant, tariame nuoširdžią padėką 
visiems mūsų vajininkams, visiems skai
tytojams, prisidėjusiems prie padarymo 
vajaus pasekmingu!

nuos keletą lietuviškų dainelių 
gerai pasižymėjusi draugė 
White. Taipgi kalbės nuo Rau
donojo Kryžiaus atstovas ir 
kun. R. N. Samilo. Pelnas bug 
skiriamas pusiau dėl Amer. 
Raudonojo Kryžiaus ir -Sov. 
Sąjungos medikalės pagelbos.

Užtai, gerbiami Chesterio ir 
apylinkės lietuviai, prašomi 
atsilankyti skaitlingai. Gra- 
žiai, smagiai laiką praleisite ir 
tuo pačiu kartu pagelbėsit 
Raudonajam Kryžiui ir Sovie
tų Sąjungai, taip sunkiai gi
nantis nuo kanibalų fašistų.

P. S,
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 

centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

\___________ ___________________________________

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite, 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

\________ 1___________________ _ __________

Pasveikinimas Dienraščio Laisvės 
Vajaus Čampionei

Lietuviu Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto 
posėdyj, įvykusiame perei
to sekmadienio rvta, suži- 
nojus, jog Katrina Žukaus
kienė išėjo dienraščio Lais
vės vajaus laimėtoja, tarp 
komiteto moterį] kilo sąjū
dis ir jo pasekmėj radosi 
sekamas čampionei pasvei
kinimas:

KATRINA ŽUKAUSKIENĖ,
E. Orange, New Jersey

dienraščio Laisvės vajaus 
čampionąs.

BRANGI DRAUGE:
,Sveikiname jus su di

džiuoju jūsų atsiekimu— 
laimėjimu dienraščio Lais
vės vajaus čampionato, lai
mėjimu su istoriškai didžio
mis pasekmėmis.

LLD Centro Moterų 
Komitetas:

Anna Deps, pirm., 
S. Sasna, sekr.,
K. Petrikienė, 

mezgimo vedėja,
E. Mizarienė,
L. Kavaliauskaitė.

K. Žukauskienė užbaigė 
Laisvei skaitytojų gavimo 
lenktynes pirmąja iš dešim
ties dovanų ruožte, turėda
ma 5015 punktų, kurių la
bai daugelis buvo gauti už 
naujus skaitytojus. Ji už
baigė pirmąja iš 88 asmenų 
ir organizacijų, oficialiai 
dalyvavusių vajuje. Laimė
jo 1-mą dovaną, $50 J. V. 
karo boną. Šį kartą ji su
kirto ir daugmetį čampio- 
ną Stripeiką, nors ir jis bai
gė su dideliais atsiekimais, 
antruoju.

Philadelphijos vajininkuo- 
se, gavusiuose 3-čią dovaną, 
kiek mums žinoma, koope
ravo drg. Šapranauskienė, 
nors jos sąlygos šiuo tarpu 
labai sunkios dėl draugo il
gos ligos, taipgi gelbėjo tū
los kitos draugės. Kitur 
miestų ir organizacijų var
du irgi dirbo eilė draugių.

Už Connecticut gražiai 
atsirekomendavo waterbu- 
rietės M. Svinkūnienė ir M. 
Meisonienė, jos laimėjo 5-tą 
dovaną.

Nors nepasiekė dovanų 
ruožto, tačiau taipgi darba
vosi pagal gęriausią savo 
išgalę ir figūravo vajininkų 
sąraše: M. Smitravičienė iš 
Detroito, M. Šlekienė iš 
Gardnerio, A. Venskevičie- 
nė iš Cambridge, Adelė Ba- 
kūnienė iš Cliffside, A. Sa- 
bulienė iš So. Bostono, P. 
Krutulienė iš Plymouth, 
Pa., V. Smalstienė iš Royal 
Oak, Mich., H. Tamošaus
kienė iš W. Roxbury, Mass., 

' Anna Gendrėnas iš Cleve
land, E. Cibulskienė iš Nan
ticoke ir kitos, kurios talki
no kitiems savo apylinkių 

' vajininkams.

Moterys dar vis ne tiek 
skaitlingai įsitraukia į laik- 

i raščio užrašinėtojų darbą, 
kaip vyrai, nors jos anaip
tol nėra mažesnės savo I 
dienraščio patrijotės už vy-j 
rus, kaip parodo jų begali- į 
niai daugiai darbo įdedami 
į dienraščio paramai ban-| 
kietų, piknikų ir bazarųi 
rengimą. Tačiau draugės! 
Žukauskienės atsiekimas ir; 
kitų stojimas laikraščio už-■ 
rašinėtoji] talkon rodo, kad 
mes galėtume būti ne pras- | 
tesnėmis už kitus vajininkė- . 
mis, tik reikia pasiryžimo— 
didelio pasiryžimo.

I

Dėka joms ir jiems vi
siems, kurie dirbo šiame ir 
praeities vajuose, mūsų 
dienraštis pasiekia vis nau
jus šimtus skaitytojų ir 
akstiną, padeda žygiuoti į 
pergalę ant fašizmo, mūsų 
šalies ir viso civilizuoto, 
laisvę mylinčio pasaulio 
priešo hitlerizmo, padeda 
mums siekti šviesesnio ir 
laimingesnio gyvenimo.

M. K. N.

Žuvis Negimė Vien Tik 
Penktadieniui

Susipažinkite gerai su 
žuvimi. Daugeliu atžvilgių 
žuvis taip jau geras mais
tas, kaip ir mėsa — turi 
mineralų, gerų riebumų, 
proteinų.

Žuvies brangumas ne vi
suomet reiškia, kad ji ge
resnė už pigiąją. Daug pri
klauso nuo to, kiek tos ar , 
kitos žuvies toje apylinkė
je ar tuo sezonu gaunama, 
kaip iš toli ji atvežama, ir 
t.t. i

Išmokim tankiau ir įvai
riau pagaminti žuvies, kai
po pakaitą nuo mėsos.

Parinkimas- Virimas
Perkant reikalaukit švie

žiausios. Šviežios raumuo 
yra standus, paspaudus 
šokte atšoka savo vieton, 
akys skaidrios, žvynų var
sos aiškios.

Šviežią žuvį suvynioti į 
vaškinę popierą ir laikyti 
šaldytuve. Šaldytą žuvį ne
atleisti iki verdant ir bis- 
kelį ilgiau virti.

Žuvis geriausia virti ant 
lengvos ugnies.

Vienos rūšies žuvis išeis 
geriau spraginta prieš 
liepsną, kitos — kepta pe
čiuje, trečios — spirginta 
skauradoj, ketvirtos —vir
ta. Ekspertai žuvies parda
vėjai, paprastai, žino, kokia 
rūšis kokiam gaminimui 
geriausia tinka. Jų paklau
sus, gali patarti.

Prieš ugnį spraginti la
bai gerai tinka salmon (la
šišos) steak, flounder 
(plokštė) halibut (didžioji 
(plokštė), mackerel ir dau
gybė kitų iš 162 rūšių žu
vų, kurios gaunamos di
džiojo New Yorko ir apylin
kių turgavietėse.

Ar žinote, kad senos jū
sų kojinės — šilkinės ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įstai
gon ar krautuvėse į tam 
įtaisytas dėžutes.

Smagi grupė Britanijos moterų ir vaiku atvažiuoja į 
Gibraltarą po daugelio pergyvenimų, kokių retai pasi
taiko net šiame kare. Jie buvo ant laivo, plaukiančio 
Anglijon, kuris buvo torpeduotas, buvo paimti j vokie
čių submariną, kuriame išbuvo 40 valandų, paskiau 
perkelti i francūzų kruizeri ir nuvežti i francūzišką 
Morocco internavimui, iš kur juos paliuosavo J. V. ka
riuomenė, kada jinai pradėjo ofensyva šiaurinėj Afri
koj.

Iš Philadelphijos 
Moterų Kliubo 

Susirinkimo
J susirinkimą gruodžio 17- 

tą nariu atsilankė nedaugiau- 
sia. Buvo atsilankius draugė 
šapran ir širdingiausia dėko
jo kliubietėms už išreikštą už
uojautą jos draugo nelaimėj, 
su užuojauta pasiunčiant ir 
$5. Pro ašaras ji tari savo 
draugo žodžius, kad dabar, 
šiame momente yra svarbes
nių reikalų, kaip kad Rusijos 
medikalė pagalba. Kada svei
ki buvome, lengviau buvo pa
aukoti ir veikti darbininkiš
kiem reikalam, negu dabar 
priimti nelaimėj esant. Drau
gė pasižada ir toliau veikti sy
kiu, kai tik biskį draugo svei
kata pagerės. Jis dabar jau 
randasi namuose, po gydytojo 
priežiūra.

by Alice Brooks 
VARSOTI PAGRAŽINIMAI 

MEGSTOJ BESKUTĖJ
Su šiomis Alice Brooks for

momis po ranka, tulpės, rožės, 
gladijolai, net ir alyvos taip-
gi gali būti jūsų per visus me- tą iš praeitų metų kliubo vel
tus ant rankšluosčių, užtiesalo 
ar staltiesiukės. Toji paprasta, 
kriukučiu mėgsta beskutė tin- 
ka prie visų. Forma 7392 tu-įkalbas, kurios pavyko labai 
ri formas dešimčiai motyvų puikiai visais atžvilgiais. Pa-
nuo 5X12 iki 3X3 y2 colius di-sipirkom valstybės Karo Bo- 
dumo, taipgi nurodymus mez- na vertės $50 (užmokėta 
gimui ir medžiagoms. $37.50). Išaukauta $40 svar-

Norint gauti šią formą, įdė- biems reikalams, kaip tai:
kite 11 centų' pinigais, pažy
mėkite formos numerį, savo 
vardą, antrašą ir pasiųskite 
Laisvės antrašu, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

\

Linkime draugui šapran 
greitai pasveikti.

Draugė Balčiauskienė užsi
mokėjo duokles ir paaukavo 
Rusijos medikalei pagalbai $5. 
Paaukodama ji sakė — Drau
gės, mano aplinkybės nelei
džia tankiai lankyti susirinki
mų, tai aš nors tiek prisidedu.

Svederių komisija taipgi 
pridavė $6; penkis dol. nuo 
draugės V. Urbienės ir $1 nuo 
kieno kito, pavardės nenugir
dau, atleiskite. Tai viso $11. 
Labai ačiū draugėms.

Mezgėjų komisija raporta
vo, jog mes gavom daugiau 
mezgėjų, daugiau moterų pa
sižadėjo nunerti nors po vie
ną svederį po šių žieminių 
švenčių. Vienas jau grįžo nu
nertas per drg. Urbonienę iš 
West Phi la.

Draugės p h i 1 a d elphietės, 
kad ir nesate kliubo narėmis, 
ateikite į sekantį susirinkimą 
ir prisidėkite prie mūsų pra
dėto darbo. Nors tik po vieną 
svederį nunersite, bus labai 

• ačiū varde mezgėjų.
Sekantis susirinkime įvyks 

sausio 21 d., 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave. Malonėkite 
dalyvauti kuo skaitlingiausia.

P. Walant.

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Moterų Kliubo 

Veikimo

Sausio 3 dieną, 6 vai. vaka
re, įvyko ALDLD Moterų Kliu
bo metinis susirinkimas. Nariu 
susirinko pusėtinai ir visos 
rimtai svarstėm pakeltus klau
simus. >

Prisirašė nauja narė, drau
gė Aksamaitienė. Buvo skaity
ti laiškai. Vienas laiškas nuo 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
skyriaus. Prašo prisidėti prie 
veikimo. Laiškas priimtas, iš
rinktos dvi draugės, tai M. 
Malerankienė ir F. Kūles, kad 
sužinotų plačiau apie jų vei
kimą.

Kitas laiškas buvo nuo vie
tinio Rusijai Gelbėt Komiteto. 
Taipgi prašo prisidėti veiki
me. Taipgi išrinktos dvi drau
gės, L. Monkus ir M. Barnett.

Draugė W. Kažlau, proto
kolų raštininkė, išdavė rapor- 

kimo. Atrodo, kad mes vei
kiame pusėtinai gerai. Suren
gėm keletą parengimų ir pra-

Raudonajam Kryžiui, Sovietų 
medikalei pagalbai, Ispanijos 
kovotojams, kurie randasi be
laisviais Franci joje. Taipgi 
mezgėm svederiusi dėl raudon- 

jarmiečių ir Raudonojo Kry
žiaus. Rinkom ir taisėm dra- 
Įbužius dėl Sovietų žmonių, nu- 
! kentėjusių nuo karo; rinkom 
laukas ant blankų ir ant gat
vių ant “tag day,” taipgi So

vietų medikalei pagalbai.Taip
ogi mūsų draugės, M. Maleran- 
(kienė ir K. Miller siuvo dra- 
! bužių dėl Raudonojo Kry
žiaus.

Valdyba pasiliko beveik ta 
pati: Organizatorė O. Bra- 
žauskienė, protokolų raštinin
kė V. Kažlau, finansų rašti
ninkė M. Malerankienė. Tik 
viena išrinkta nauja, tai iždi
ninkė, O. Silk, vietoj O.. Gi- 
raitienės. Draugė Giraitienė 
užsiėmus kitos draugystės rei
kalais. Ji išbuvo kliubo iždi
ninke du motu, už ką jai Mot. 
Kliubas taria širdingai ačiū. 
Taipgi išrinkta kliubo kores
pondentė, M. Barnett.

Aš manau, kad mes veikėm 
■ praeitais metais pusėtinai ge- 
j rai. Bet šiais pradėtais metais 
, mes turime veikt daug dau
giau ir daugiau suglaustomis 
jėgomis, nes ir labai nuošir
džiai dirbant, kelios draugės 
negali padaryti, kielt mes ga
lėtumėm visos sykiu . . .

Nutarta rengti bazaras dėl 
Raudonojo Kryžiaus ir Sovie
tų Sąjungos. Komisijon įeina 
šios draugės: O. Verkietienė, 
O. Giraitienė, V. Vasil, M. 
Barnett.

Draugė V. Kažlau, atsišau
kė į kliubietes, kas galėtų pa
imt megst svederius, pančia- 
kas, pirštines ar šalikus dėl 
raudonarmiečių. šiuo laiku 
yra gana siūlų. Keletas drau
gių apsiėmė mėgsti, o kitos, 
katros negali mėgsti dėlei 
akių slabnumo ar kitų priežas
čių, pasisiūlė paaukaut pini
gais vilnų fondui.

Taip ir liko nutarta pirkti 
pačioms vilnas ir numezgus 
svederius ir kitus dalykus, 
siųst lietuviams, kurie kariau
na po Sovietų vėliava už mū
sų visų reikalus prieš sužvėrė- 
jusį fašizmą. Pirmiau gauda- 
vom vilnas iš vietinio Russian 
War Relief Komiteto ir grą- 
žindavom gatavus atgal. Vil
nų pirkimo reikalu apsiėmė 
rūpintis V. Kažlau. Pas ją 
randasi ir minėti pinigai.

Čia aukavusių draugių var
dai :
O. Verkietienė $5.00
M. Margaitienė $2.00
M. Kazlauskienė $2.00
V. Vasil $1.00
O. Visockienė $1.00
A. Ramon $1.00
M. Narbutienė $1.00
V. Kažlau $1.00
M. Ramoškienė $1.00

Viso $16.00
Labai ačiū, draugės, už gra

žia auka. V 4
Kliubo Korespondente,

Akstiną Namie 
Kenavimą

Kainų Administracija pa
reiškė, kad namie kenuoti 
maisto produktai nebus rei
kalaujami raportuoti pra
dedant kenuotų produktų 
padalinimą pagal knygutes.

Tai reiškia, kad Perga
lės Darželiai nepastos kelią 
gavimui sau priklausomos 
porcijos iš perkamų pro
duktų, jeigu jų kam truks, 
jie tik padės išteklingiau 
gyventi tam, kas turės noro 
ir jėgų pasidarbuoti augi
nimui ir kenavimui daržo
vių ir uogų.

Romos radijas pranešė, 
kad talkininkų orlaiviai an
trą kartą paeiliui bombar
davo Tripolį, šiauriniai-va- 
karinėje Libijoje.

Detroitietes Sukels $100 Raudonojo 
Kryžiaus Ambulansui; Pirko Bony

L.M. Pažangos Kliubo Veikmė
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyko, nors ne
labai skaitlingas, bet padary
ta eilė gerų tarimų ir išrink
ta nauja valdyba 1943 me
tams.

Į valdybą išrinkta šiems me
tams: pirmininke M. Alvinie- 
nė, 12136 Monica St., fin. se- 
kret. J. Daukienė, 15922 Nor

Sovietu Sąjungos Oro 
Didvyrė Atidavė 

Gyvastį Kare
Sausio 9-tą United Press 

žinių agentūra iš Londono 
pranešė skaudžią žinią, kad 
“eidama savo pareigas” su
liko ankstybą mirtį Sovietų 
Sąjungos oro didvyrė, toli 
skraidančių Raudonojo Or- 
laivyno bomberių pulko ko- 
mandierius Marina Rasko- 
va.

Marina buvo viena iš 
trijų žymių Sovietų moterų 
lakūnių, kurios atliko toli
mąjį be sustojimo skridimą 
iš Maskvos į Tolimuosius 
Rytus 1938 metais.

Dėl jos mirties Sovietų 
Sąjungos radijo paskelbė 
sekamą gedulo pranešimą:

“ Liaudies Komisarą Ta
ryba ir Centralis Komitetas 
Visasąjungines Komunis
tą Partijos pranešė su gilia 
apgaila mirtį numylėtos 
dukters Sovietą zmonią, vy-
resniojo komandieriaus oro 
jėgą pulko, didvyrės Sovie
tą Sąjungos, Marinos Ras- 
kovos, kuri mirė eidama sa
vo pareigas.”

Sovietų Sąjungos didvy
rio titulas yra aukščiausis 
Sovietų Sąjungoj.

Marina Raskova taipgi 
du kartus buvo apdovanota 
branginamu Lenino Ordi
nu. Jos vadovybėj lavintos 
orlaivininkų grupės yra at- 
likusios svarbių žygių šia
me kare.

“Jinai buvo jauna, kukli, 
pilna gyvumo ir visiškai 
atsidavus aviacijai,” pažy
mėjo Sovietų radijas. Ji bu
vo 31 metų.

Raskova pradėjo orlaivi- 
nifikės pareigas dar dauge
liu metų pirm karo, iš kar
to kaipo darbininkė orlaivy- 
no akademijos laboratori
joj, baigdama tolimųjų 
skridimų lakūnams akade
miją ir pagaliau pulko ko- 
mandieriumi karo metu.

Vadovaujanti Sovietų la
kūnai, įskaitant premjero 
sūnų Vasilių Staliną, atida
vė jai pagarbą už jos did
vyriškumą.

Asmenyje Marinos Ras- 
kovos Sovietų Sąjunga ne
teko gabios ir pasišventu- 
sios pareigūnės, pasaulio 
laisvės mylėtojai neteko žy
mios kovotojos, mes, mote
rys netekome skaisčios 
pirmtakūnės, kuri dėka So
vietų Sąjungos duotai pil
nai lygybei ir savo dideliam 
pasišventimui ir pastan
goms įrodė pasauliui, jog 
nėra moterims nepasiekia
mų aukštumų ir nėra pa
reigų, kurias moterys nebū
tų pasiryžusios atlikti ap
gynimui savo mylinio kraš
to ir žmonijos laisvės.

M-tė.

mandy, St.; užrašų sekr. M. Gi- 
naitienė, 15895 Cloverlawn; 
iždininke U. Litvinienė, 7749 
Cahalan St. Taipgi išrinkta ei
lė pastovių komisijų ir mote
rų choro tvarkymo veikėjos.

Man atrodo, kad vienas da
lykas liko pamirštas aptarti, 
kad susirinkimai būtų prade
dami nors puse valandos anks
čiau, nes žinote, kad šiuo ka
ro metu laikas yra paskubin
tas viena valanda, todėl pra
dedant susirinkimą senu lai
ku įvyksta taip, kad mote
rims, kurioms reikia toli va
žiuoti gatvekariu, pasidaro la
bai vėlyvas laikas, ir daugeliui 
net nemalonu vidurnaktį vė
lai pareiti namo. Todėl, ma
no supratimu, mes turime ga-' 
na laiko pradėti susirinkimą 
nuo 7 :30 vakare. Ir aš prašy
čiau drauges moteris, kad se
kamą susirinkimą ateitumėte į 
svetainę apie 7 v. v., galėsime 
pradėti susirinkimą anksčiau. 
Nepamirškit, kad sekamas su
sirinkimas bus metinis ir bus 
raportai metinio veikimo.

Išdavus raportą apie bendrą 
komitetą pirkimui ambulanso 
Raudonajam Kryžiui, raportas 
priimtas ir kliubas nutarė su
kelt $100 tam reikalui. Taipgi 
yra nupirkta Karo Bbnų $75 
vertės varde LMP Kliubo.

Kliubietes n e n u i 1 stančiai 
darbuojasi su mezginiais, pa
rengimais ir moterų choras 
puikiai dainuoja ir skaitlingas 
narėmis.. Apie metinį susirin
kimą gal teks daugiau aprašy
ti. Nepamirškite dalyvauti sau
sio 21 d. susirinkime, tuo pal
tim laiku ir toj pačioj svetai
nėj. M. Alviniene.

Kada aš pažiūriu į tuos 
gražius žiurstelius, man prisi
mena artėjantis Laisvės baza
ras ir mintyje kyla linkėjimas, 
kad draugės, apart daugybės 
kitų darbų, neužmirštų ir vėl 
mus apdovanoti žiursteliais, 
kurie išbėga iš bazaro, kaip 
“hot cakes.”

žiurstam ši forma galima 
gauti nuo 14 iki 44 dydžio.

Norint užsisakyt formą įdė
kit 15 centų pinigais ir 1c. 
štampą, pažymėkit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N.‘ Y.
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
Rašo POVILAS PAK ARKLĮ S.

(Tąsa)
Minėtos vokiškų disertacijų savybės 

gal bus buvusi viena iš priežasčių, kodėl 
Vokietijoj paskutiniu laiku tapo įves
tas antras daktaro laipsnis, žymimas 
“Dr. habil.” pavadinimu. Šis daktaro 
laipsnis maždaug atitinka Sovietų Są
jungos daktaro laipsniui ir yra duoda
mas žmonėms, besiruošiantiems į moks
lo karjerą. Vokietijos studijozai, gavę 
“dr. habil.” laipsnį, panašiai kaip Lietu
vos studijozai, parašę habilitacijos dar
bą, įgyja vadinamą veniam legendi tei
sę ir gali prašyti Švietimo Ministeriją 
skirti tuosius į docentus.

5. Pagalbininkai Disertacijoms Rašyti
Kaip Lietuvoje diplominiams darbams 

rašyti, taip ir užsienyj disertacijoms pa
ruošti atsiranda nemaža pagalbininkų. 
Lietuvoje kartais susidaro grupės stu
dentų asmenims į gimnazijas ruošti, o 
užsieny įsisteigia tam tikri biurai dak
taratų siekiantiesiems padėti. Pasiro
do, kad šioje srity dirba ir vienas kitas 
lietuvis, turėjęs apleisti Lietuvą. Kiek 
teko patirti, per vieno lietuvio geroką 
pagalbą jau apie 10 asmenų yra gavę 
daktaro laipsnius.

Berlyno, Muencherio ir kituose univer
sitetuose ant sienų teko pamatyti skel
bimų, kad toks ir toks daktaras duoda 
patarimus disertacijoms parašyti. Pata
rimų sąvoka yra plati, ir patarimai, be 
abejo, esti didesni tiems, kurie atsiveža 
daugiau pinigų; jie gali virsti visai rim
ta pagalba, už kurią daug kur yra nu
statytos ir maždaug pastovios taksos; 
šių dydis mūsiškiais pinigais kai kur su
darys 2000—2500 litų, o kitur tesieks tik 
600 litų.

Todėl studijozas gali gerokai girtuok
liauti, su panomis ūžti, beveik visai į uni
versiteto bibliotekas nesilankyti—ir vis 
dėlto įsigyti disertaciją, tapti daktaru. 
Jei yra sakoma, kad stambaus turtuolio 
vaikas, nors būtų didelis bukaprotis ir 
tinginys, daugely kraštų baigs gimnazi
ją, tai tas posakis dar labiau gali būti 
pritaikomas daktaratų gavimui.

Tuo labiau, kad pašaliečių pagalba 
kartais esti nereikalinga vien todėl, kad 
patys profesoriai tampa tikrasis diserta
cijų autorius. Tas greičiau reiškiasi ten, 
kur profesoriai maža teturi klausytojų, 
o universitetai lengvais daktaro laips
nių tiekimais nori daugiau pritraukti 
studentų iš užsienio. Studentų iš užsie
nio pritraukimu ypač yra suinteresuoti 
Šveicarijos universitetai, kurių krašte 
yra gana daug, o kraštas nedidelis.

Jei ir rečiau profesorius yra tikras di
sertacijos autorius, tai visai paprastas 

• dalykas, jei Vokietijoj rašyta disertaci
ją yra ne vieno studento, bet profeso
riaus ir studento drauge atliktas darbas. 
Profesorius tokiais atsitikimais papras
tai esti faktiškas redaktorius, o studen
tas—medžiagos rinkikas.

Jau minėtasis prof. Ziegleris, tarp ki
ta ko, sako: “Kiek darbo profesorius ,tu- 
ri su tam tikim daktarato darbu: kaip 
dažnai jis tąjį turi perskaityti ir grąžinti 
perdirbimui, kiek jam kainuoja apsvars
tymų, kur ir kaip padėti, kiek valandų 
jis turi su autoriumi drauge išsėdėti ir 
tartis, kiek prieš spausdinimą ir laike 
spausdinimo reikia tąjį darbą vartyti, 
taisyti ir dailinti.” (Cituota knyga p. 
110).

Jei profesorius daktarantui turi teikti 
pagalbą ir disertacijos spausdinimo me
tu, išeitų, ir taisyti korektūrą, tai visai 
nėra ko stebėtis, kad apie daktaratų iš
gavimą kursuoja įvairių anekdotų, kurių 
vieno turinys yra sekantis.

Wurzburgo stoty sustoja tolimesnio 
susisiekimo traukinys. Pro traukinio 
langus žiūri keleiviai, ir kai kurie iš jų 
kits kito klausinėja, ar pakaks jiems lai- 
ko nueiti į geležinkelio stoties rūmus.

Raliai traukinį vaikšto universiteto 
sargas (pėdelis), teiraudamasis, ar ne
nori kas iš keleivių įsigyti daktaratą. 
Išgirdęs, kad keleiviai, teiraujasi apie 
traukinio stovėjimo laiką, universiteto 
sargas garsiai pradeda aiškinti: “Ponai, 
Jūs turite dešimt minučių laiko. Kas iš 
Jūsų nori įsigyti daktaratą. To laiko 
visai pakanka1 nueiti iš čia į unive’rsite-

tą, ten įsigyti daktaratą, sutvarkyti su 
tuo susijusius formalumus ir ątgal grįž
ti į traukinį.”

Lietuvoje šiuo atžvilgiu yra gerokai 
kitaip. Profesoriai turi nemaža studen
tų, dažnai turi dar daugybes pašalinių 
darbų, ir todėl šioje srity j studijozui žy
mios pagalbos yra sunkiau iš jų laukti. 
Tuo labiau, kad kai kurie iš profesorių 
patys nėra rašę disėrtacijų: per tat gal 
neturi įgudimo disertacijų rašymo darbe 
ir nėra linkę lengvai išdavinėti daktaro 
laipsnius kitiems. Mūsiškius profesorius ' 
gal sugestionuoja ir jų baigtieji prieš
revoliucinės Rusijos universitetai, ku
riuose taip pat sunkiai būdavo suteikia
mi daktaro laipsniai. Lietuvoje dar 
yra įvestas viešas disertacijų gynimas, 
o pašalinė pagalba disertacijoms paruoš
ti taip pat dar nėra susiorganizavusi. 
Čia suminėtos priežastys padaro tai, jog 
ir Vytauto D. universiteto personalo na
riai, kaip antai asistentai, kurie turi pa
lyginamai labai geras sąlygas disertaci
joms rašyti, ilgai, 4—8 metų bėgyje, ne
įsigyja daktaro laipsnių.

Neįsigyja Lietuvoje greitai daktaro 
laipsnių ir turtingųjų sluoksnių vaikai, 
kuriems studijų metu ne tik netenka 
galvos kvaršinti dėl pragyvenimo šalti
nių, bet dar turėtų pakankamai lėšų ap
mokėti disertacijų rašymo pagalbinin
kams. Tad ką bekalbėti apie smulkes
nių valstiečių, o dar labiau darbininkų 
vaikus, kurie studentaudami turi blaš
kytis jieškodami įvairių pragyvenimo 
šaltinių, neturi gerų sąlygų svetimoms 
kalboms pramokti, o baigę universitetą 
turi džiaugtis, jei gauna tarnybas, kurių 
darbe įsimiklinimą bei tarnybinėje pa
dėtyj įsistiprinimą laiko svarbesniu da
lyku negu įsigijimą daktaro laipsnio.

Kalbėdamas apie daktaratų įsigijimo 
sunkumus Lietuvoje, nieku būdu neno
riu tvirtinti, kad visos Vyt. D. universi
teto priimtos disertacijos turėtų didelę 
mokslinę vertę, kad mūsų aukštosiose 
mokylose mokslas būtų ' nepaprastai 
aukštai pastatytas ir kad mūsų universi
tetas profesorių tarpe turėtų daug pa
saulinio masto garsenybių. Kūrybiškai 
gabių ir didžiausi išsimokslinimą įgiju
sių lietuvių profesorių, kurie akademi
kų pasauliui imponuojančiu būdu grum- 
tųsi su vokiečių ar lenkų istorikais, kal
bininkais, archeologais ir teisininkais, 
veikiančiais prieš Lietuvą, atrodo, lietu
vių tauta dar jaučia nemažą trūkumą.
6. Galima Įsigyti Daktaratą, ir Neturint 

Pilnų Universiteto Baigimo Teisių
Kaip minėjau, kai kuriuose kraštuose 

šalia daktarato egzaminų yra dar vals
tybiniai egzaminai. Pažymėtina, kad 
valstybiniams egzaminams paprastai yra 
priduodama daug daugiau reikšmės, ne
gu kad daktarato egzaminams.

Pavyzdžiui, Vokietijoj studijozas hu
manitaras, parašęs disertaciją, išlaikęs 
daktarato egzaminus — gali tituluotis 
daktaro vardu, bet jis negalės gauti mo
kytojo vietos gimnazijoje ar kitoje aukš
tesniojoje mokykloje, jei nebus išlaikęs 
valstybinių egzaminų, kurie paprastai 
esti žymiai sunkesni už daktarato egza
minus. 1

Nors būna atsitikimų, kad vokiškų 
universitetų studijozas pirma išlaiko 
valstybinius egzaminus, o tik paskui ra
šo disertaciją ir laiko daktarato egzami
nus, bet šiaip paprastai anksčiau pasida
roma daktaru, o vėliau laikomi valsty
biniai egzaminai.

Žinoma, ir vokiškuose kraštuose gali
ma išlaikyti valstybinius egzaminus, 
gauti atitinkamą tarnybą — ir daktara
tu visai nesirūpinti. Tačiau kai kurie iš 
studentų, kurie nemėgsta titulų, rašo di
sertacijas ir laiko daktarato egzaminus 
vien tam, kad pratintųsi prie egzaminų 
laikymo ir turėtų šios rūšies praktiką, 
eidami laikyti valstybinių egzaminų.

(Bus daugiau)

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS
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Earl Browderis Nurodo, Kas Bū 
tinai Reikalinga Karui Laimėti.
Ar Mūsų Kelias į Pergalę Rožėmis Klotas? Ko. Mokina Mus Jugoslavijoj Įvykiai? 
Liberalai Turi Taisytis. Karinės Gamybos Neprieteliai. Suokalbiavimai, Neša Tautai 
Nelaimę.

Rašo EARL BROWDER
(Pabaiga) , . ., , v. , . . , ... ., , ,. .Ireigūnus ir iki šiol nieko spiracijoje yra įtraukti net 

Pavyzdžiui, Hendersono nepadaryta tuo reikalu. ' 
atsistatydinimas buvo pa- Darbininkai iki šiol gyvena 
seka gerai žinomo fakto, auto-kabinose (“treileriuo- 
kad visa kainų, tvarkymo se”), tvartuose, palapinėse. 

Ir tas fabrikas dar nieko 
negamina dėl karo. Tech
niškai tas vadinama pro
dukcija, bet faktiškai nie
kas nepasiekia ginkluotas 
mūsų krašto jėgas. Ir ta 
situacija egzistuoja toje 
vietoje, kur dirba Lindber- 
gas, bet mes neturime jokio 
valstybinio tyrinėjimo ir ta 
neapkenčiama padėtis lieka.

Kai kurie savininkai ban
do palaikyti produkciją — 
kai kurie — kada jie neturi 
karinių užsakymų. Bet ka
da jie tik gauna karinius 
užsakymus, jie tuojau pra
deda tramdyti produkciją 
mažindami algas.

sistema tapo palaužta ga
lingų reakcinių jėgų, kurios 
ją palauždamos siekė savo 
defytistinių tikslų.

Akyvaizdoje to viso, mes 
matome, kaip reakcinių re- 
publikonų iš Vandenbergo- 
Tafto-Hooverio stovyklos ir 
pietinių poll-tax demokratų 
blokas galanda ginklus ir 
rengiasi prie laukinio puoli
mo prieš darbininkus ir ad
ministraciją naujame Kon
grese, rengdamiesi pakelti 
aštriausią klasinę kovą, ko
kią ši šalis bet kada matė.

Kas daugiau, industrijos 
centruose, kurie yra vien 
dalinai organizuoti ir ran
dasi netinkamose vietose, 
jaučiama streiko atmosfera. 
Be abejonės — tai nedaug 
gero žadanti reiškiniai atei
nantiems metams. Kas pa
galiau yra ta priežastis, ku
ri didina darbininkų nepa
sitenkinimą dabartine karo 
vedimo ekonomija? Kai ku
rie New Yorko laikraščiai 
neseniai kaip tai įspėjo, kad 
darbininkai kils prieš uždė
tą ant jų karo sunkią naš
tą. Paskutiniais dviem mė
nesiais man teko lankytis 
svarbiausiuose p r a monės 
centruose ir kalbėtis su dar
bininkais ir jų vadais. Aš 
manau, kad turiu pilną 
vaizdą apie tai, kas dedasi 
karinės pramonės darbinin
kų eilėse, ir aš galiu drą
siai pasakyti, kad darbinin
kai yra pilnai patriotiniai 
nusiteikę, pasirengę išlaiky
ti kiekvieną karo sunkeny
bę. Bet darbininkai yra pa
ilsę nuo nereikalingų sun
kenybių, kurios gimsta nuo 
tos beprasmės taktikos, ku
rioje karas vędamas ir jie 
yra pasirengę pakeisti pa
dėtį.

Tie darbininkai, kurie yra 
pasirengę naudoti streikus 
problemos išrišimui, žino
ma, yra suvedžioti, nes tas 
tos problemos dabar neiš
riš. Streikai nepadės ir ko
munistai priešinasi strei
kams su visa savo turima 
įtaka. Bet nuotaika už 
streikus gali perviršyti ko
munistų ir visų geriausių 
darbininkų vadų įtaką, ku
rie stengiasi neprileisti, kad 
tas nepasitenkinimas nuei
tų streikų sentimento gys
lomis. Viena priežastis, ko
dėl taip gali atsitikti, yra 
tas, kad dalis fabrikantų, 
ypač tas N AM būrys, yra 
užimti bandydami provo
kuoti streikus.

Yra pilnai tikra, kad kai 
kurie patys labiausiai reak
ciniai fabrikantai bando bet 
kokiu būdu streikus išpro
vokuoti veikdami iš tam 
tikro taško ir su savimi 
tempia ir dalį patriotinių 
fabrikantų, padarydami tą 
tendenciją bendra visai ša
liai. Paimkime Fordo bom- 
banešių fabriko atsitikimą; 
to fabriko, kurį Fordas sta
to valstybės pinigais De
troite. Valstybės Butų Biu
ras (Government Housing 
Authority) bandė įsimaišy
ti ir pastatyti gretimoje 
vietoje tame pačiame sta
tymo veiksme namus Wil
low Run fabriko darbinin
kams, bet Fordo privatinė 
policija beveik su šautuvais 
nuvarė tuos valstybės pa-
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Prakalbos ir Aukos
Gruodžio 20 d. ALDLD 31 

kp. surengė prakalbas. Kalbė
toju buvo F. Abekas, “Vil
nies” redaktorius. Drg. Abe
kas pasakė gan gerą prakal-' 
bą, nes nuodugniai išdėstė šio 
visapasaulinio karo eigą ir 

>. nežiūrint
tokie fabrikantai, kurie iš 
pagrindo yra prieš ją. Jie kvietė ~ klausytojus, 
įtraukti, nes jie neturi sa-įkas kokių pažiūrų yra, dėti vi
vo vadovybes. Jie žino, kad Sas pastangas, kad šis karas 
jie žalingai elgiasi, bet jie 
bijo sukilti prieš savo kole
gas kitus fabrikantus.

Komunistų Partija bando 
sulaikyti darbininkus da
bar nuo streiko žygių, bet 
šalis turėtų suprasti, kad 
Komunistų Partija nepa
kankamai stipri prieš tas 
koncentruotas jėghs ir pa
ti negali to atlikti. Niekas; “Vilnies, 
negali išrišti tos problemos, 
iki valdžia Washingtone ne
pradės aiškios ir griežtos 
akcijos 'tuo reikalu. Kiek
vienas patriotiškas ameri
kietis, kuris nori karo lai
mėjimo, turėtų atkreipti 

Tas jų ■ dėmesį į tą vulkaną, kylan- 
veikimas yra lyguę sabota- tį ekonominiame, politinia- 
žui.

Amerikos darbininkai su 
entuziazmu atsako į val
džios šauksmą didinti ga
mybą. Darbininkai žino, 
kaip didinti gamybą. Ir jie 
žino, kaip didinti: gamybą 
perdaug neišsisemdami, — 
ir jie buvo pasirengę tai da
ryti iki jie atsitikime po at
sitikimo pamatė, kad, jeigu 
jie taip daro, savininkai 
juos baus. Ir po to dauge
lis darbininkų stabdo ga
mybos kėlimą, bet vien to
dėl, kad jie žino tai darą ne 
dėl valdžios, ne dėl karo 
laimėjimo, bet dėl privati
nių monopolių pelnų, kurie, 
vietoje veikti dėl karo lai
mė j i m o, d ezorganizuoja 
krašto ekonomiją tuo pačiu 
laiku rinkdami didelius pel
nus ir galios kaupus.

Kiti savininkai priėmė 
taktiką negalį susitarti jo
kiu būdu su darbininkais, 
išskyrus per Washingtoną. 
Jie tokiu būdu nutęsia de
rybas — jie tęsia derybas 
prieš pranešus apie savo 
planus, bet jas galutinai nu- 
tęsus praneša nematą jokio 
išėjimo ir kreipiamasi į 
Washingtoną. Tūkstančiai 
tokių bylų dabar randasi 
Washingtone, kur į juos ne
galima atsakyti ir po to

5, 6, 7 mėnesius ar daugiau 
kokis nors savininko klap
čiukas eina tarp - darbinin
kų ir sako: .Jūs balsavote 
už tą, kuris sėdi Washing
tone; ar jūs gaunate, ko 
reikalavote ?” Tada kitas 
boso klapčiukas pasakys: 
“Ar jūs nesi j austume t ge
riau, jeigu kaip anomis ge
romis dienomis galėtumėt 
streikuot?”

Tada atsitinka, kad dar
bininkai ir išeis į streiką ir 
savininkas tada susitars su 
jais. Taip, daugelis fabri
kantų dabar pageidauja 
streikų. Jie jokiu būdu ne
nori susitarti su patrioti-, 
niais darbininkais, kurie at-1 
sisako streikuoti. Bet tie 
darbininkai, kurie pasiduo
da streiko sentimentui ir iš
reiškia savo nepasitenkini-’ 
mą Washingtonu — su jais 
savininkai pasirengę susi
tarti po kelių valandų, tuo 
tarpu kai taikių derybų mė
nesiai ir mėnesiai tam ne
padeda.
Konspiracija Prieš Karą
Visa tai yra konspiraci

jos prieš karą išraiškos ir 
tą tiesioginai organizuoja 
defytistinė Fabrikantų Aso
ciacijos klika, ir toje kon-l1^
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būtų Suvienytų Tautų laimė
tas. Ypatingai pabrėžė tą fak
tą, kad lietuvių tarpe būtų 
vienybė.

žmonių dalyvavo nelabai 
daug, tur būt dėl to, kad bu
vo nepaprastai šalta, nes bu
vo 20 laipsnių žemiau zero 
šalčio. Laike* pertraukos buvo 
renkamos aukos dėl palaiky
mo darbininkiško laikraščio

J. Antanaitis $2.50.
J. Liaudanskas, A. 

ir P. Zarkauskas. Po 
Apšega, J. Krapavic- 
Maskolaitis. Po 50c.:

E. Krapavickienė, K. Stepo
naitis, V. Martinkus, L. Zar- 
kauskienė, A. Kaulakis, P. 
Wil d nėr, J. Žilinskas, J. Ap
šega, M. Byronas, K. Martin
kus. Po 25c.: M. Wildnerienė, 
M. Tamošiūnienė, J. Kanišaus
kas, W. N^ainoris, A. Apšegie- 
nė, S. Uždavinis, K. Blieka ir 
A. Steponaitienė. Smulkių 51 
centas. Viso aukų surinkta 
$19.01. Dvylika-, dolerių per
davėm drg. Abekui dėl “Vil
nies,” o $7.51 (?) pasilikom dėl 
padengimo prakalbų lėšų. Nes 
mum reikia apmokėti $10 kal
bėtojui ir $5 už svetainę. O 
mūsų ALDLD 31 kp. kasoje 
maždaug keturi vėjai švilpau
ja. Tai dalį surinktų aukų tu
rėjom /paimti dėl padengimo 
lėšų.

Dar tą turiu pasakyti, nors 
mes priklausom prie ALDLD 
7-to Apskričio ir mokame 
duokles į apskritį, bet apskri
tys jokios pagelbos mum ne
duoda. Apart to, maršrutą su- 

taip, kad kalbėtojas var- 
užbaigęs prakalbą pas 
turėjo bėgti į Rumford, 
kad pribūti į laiką, nes

Aukavo:
Po $2: 
Laucius 
$1: F.

me ir socialiniame Ameri- 
! kos gyvenime,

Pavojus yra didelis. Mes 
davėme alarmą. Mes neno
rime aštrinti klasinės ko
vos, nes mes norime tauti
nės vienybės karo laimėji
mui. Bet mes žinome, kad 
ta vienybė negali būti sta
tyta ant darbininkų pasida
vimo fabrikantu netoleruo
tiniem veiksmam, 
žinome, kad tie 
išplaukia iš noro 
žuoti kara.

Mes artinamės prie kri
tiškų dienų. Bet aš nesu 
pesimistiškai nusiteikęs. Aš 
manau, kad šalis išriš tas 
problemas. Bet jos nebus 
išrištos automatiškai. Bus 
reikalinga kova ir ji reika
laus sukoncentruoto veiki
mo visų patriotinių ameri
kiečių, kurie nori karo lai
mėjimo, kurie stato perga
lę virš visko, kurie nori na
cizmo ir Ašies sumušimo.

Visos tos jėgos turi susi
vienyti ir surasti kelius sa
vo pasireiškimui ir remti 
visus tuos veiksmus, kurie 
turi būti prausti, kuriuos 
praveda dėl karo laimėjimo. 
Darbininkai ir liaudis gali 
priduoti drąsos ir paspir
ties tiems mūsų valdžioje, 
kurie nori laimėti karą, ku
rie nori teisingos taktikos 
karo vedime ir kurie pri
ims teisingą taktiką, kada 
žmonės pareikš savo norą.

Tokis vaizdas. Uždavi
nys artimiausiu laiku yra 
gauti masių paramą tokiai 
karo vedimo taktikai, kuri 
atneš pergalę — paramą iš 
visų šalies elementų, ypač 
iš darbininkų, — taktikai, 
kuri sutvarkys ekonominį dėl Raudonojo Kryžiaus kari- 
chaosą ir sudalys sąlygas nio fondo. Tikietai buvo maž- 
pergalei. 1 (Tąsa 5-am pusi.)

nes mes 
veiksliai 

sabota

taisė 
giai 
mus, 
Me.,
ten prakalbas nuskyrė 7 vai. 
vakare, o nuo mūsų miesto li
gi Rumfordo yra kelio 50 my
lių. Tai vienas dalykas. O ant
ras — pas mus kalbėtojas tu
rėjo atvažiuoti šeštadienį, 
gruodžio 19 d. ryte. Bet ap
skričio komiteto nariai su ko
kiomis ten savo konferencijo-. 
mis sulaikė kalbėtoją taip, 
kad jis atvažiavo į mūsų mies
tą 1:30 sekmadienio ryte, tai 
yra\ vidurnaktį, tame laike, 
kada visi žmonės miega ir vi- 
są£ judėjimas busų ir taksi yra 
sustojęs. Kalbėtojas turėjo 
klaidžioti ir vaikščioti po ne
žinomas vietas ir j ieškoti sau 
prieglaudos.

Mes Remiame Karo Pastangas
Gruodžio 26 d. Lewistono ir 

Auburno Lietuvių Karui Rem
ti Komitetas surengė balių-šo- 
kius. Pelnas buvo paskirtas

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

■ ■ 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c-1-
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

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.j
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Trečiadienis, Sausio 13, 1943________________________ '

Amerikos Oficialiai Pranešimai
E A I S V 0
■,4... J.

Penktas Puslapis

TAI BENT PASITARIMAS!
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Juneau ir Atlanta (lengvieji šarvuotlaiviai) ir Cush
ing, Preston, Benham, Walke, Monssen, Laffey ir Bar
ton (naikintuvai) buvo japonų nuskandinti mūšiuose 
ties Guadalcanal sala, 11942 m. lapkričio 13-15 d.

Northampton (didysis šarvuotlaivis) buvo nuskan
dintas priešų veiksmais mūšyje į šiaurius nuo Guadal
canal salos naktį lapkr. 30—gruod. 1, 1942 m.

CAIRO, Egiptas, saus. 11. — Čionaitinis Jungtinių 
Valstijų armijos štabas savo pranešime sako:

Didieji Jungtinių Valstijų bombanešiai vakar dienos 
laiku atakavo prieplaukų įrengimus La Goulette (Tuni
so uoste, šiaurinėje Tunisijoje).

Debesiuotas oras neleido patėmyti, kaip pavyko šis 
žygis. Du priešų orlaiviai atakavo mūsų orlaivius, bet 
jokio nuostolio nepadarė mūsų orlaiviams. Du priešų 
orlaiviai tapo sužeisti.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) j 

užėmė eilę priešų atspirties punktų ir apvalė šešias gat
ves nuo vokiečių. Tose kautynėse būvo sunaikinta apie 
400 vokiečių kareivių ir oficierių, pagrobta kiekis kari
nių reikmenų ir paimta nelaisvėn tam tikras skaičius 
priešų.

Žemutinio Dono tėkmės srityje sovietinė kariuomenė 
tęsė ofensyvą ir užėmė eilę apgyventų vietų. Vokiečių 
tankai ir pėstininkai atkakliai priešinasi.

Centraliniame fronte sovietinės jėgos sudrūtino sa
vo pozicijas ir atmušė priešų kontr-atakas. Į šiaurva
karius nuo Veliki j e Lūki vokiečių pėstininkų pulkas ir 
23 tankai pradėjo ataką. Lėšomis sunkių sau nuostolių 
vokiečiai šiek tiek pastūmėjo mūsų kariuomenę atgal. 
Šiose kautynėse buvo sunaikinta keli šimtai hitlerinin
kų ir septyni jų tankai. Kitame gretimame sektoriu
je vokiečiai kontr-atakavo mūsų pozicijas, laikomas 
raudonarmiečių komanduojamų Telechino. Sovietiniai 
kariai leido vokiečiams prisiartint, tada galinga ugnim 
supleškino kontr-ataką. Priešai tapo atmesti atgal į 
pirmiau buvusias jų pozicijas; sunaikinta penki vokie
čių tankai ir apie dvi kuopos jų pėstininkų.

Sekmadienį sovietinės oro jėgos įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužalojo 40 priešų trokų, nutildė še
šias baterijas jų kanuolių, susprogdino du karinių reik
menų sandėlius ir išvaikė, dalinai sunaikinant, iki ba
taliono priešų pėstininkų.

Vidudieninis Sovietų pranešimas, be kitko, davė ši
tokių žinių:

Viename sektoriuje centralinio fronto priešai su di
deliais sau nuostoliais buvo įvarę kylį į mūsų pozicijas. 
Bet mūsų kariuomenė paskui, kirsdama jiem smūgį iš 
savo pusės, nuvijo vokiečius atįgal į pirmiau buvusias 
jų pozicijas.

Šiauriniame Kaukaze raudonarmiečiai perėjo per 
vieną upę ir įsiveržė į vokiečių pozicijas. Per tiesioginį 
mūšį (durtuvais ir kt.) hitlerininkai tapo atmesti at
gal. Mūsų kariuomenė pagrobė gana daug karinių reik
menų ir suėmė tam tikrą skaičių priešų.

Nacių Pagyrai ir 
Užtylėsimai

(Čia yra praneštam** iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Vokiečių komanda per 
Berlyno radiją pasakojo to
kius dalykus:

Naciai šiauriniame Kau
kaze, Stalingrade ir Dono 
upės srityje, girdi, per kru
vinas kautynes atmušę di
desnes jėgas Sovietų pėsti
ninkų ir tankų. Vokiečių 
kariuomenė ir orlaiviai būk 
sunaikinę ar iš veikimo iš
mušę 136 rusų tankus bei 
šarvuotus automobilius. Na
cių lėktuvai kovotojai, gir
di, nušovę žemyn 20 sovie
tinių lėktuvų, o vokiečių žu
vę būk tik du lėktuvai. 
Centraliniame fronte vo
kiečių smogikų kariuomenė 
būk užėmus didelį skaičių 
stiprių punktų ir pagrobus 
kiekį karo reikmenų ir so
vietinių kovotojų.

Naciai giriasi, būk nuo 
saus. 1 iki 10 d. jie sunai
kinę, pagrobę bei išmušę iš 
veikimo 624 sovietinius tan
kus.

BERLYNAS APIE VEIK
SMUS ŠIAURIŲ AFRIKOJ

Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečių ir italų or
laiviai atakavo talkininkų 
pozicijas ir maršuojančią 
anglų ir amerikiečių kariuo
menę Šiaurinėje Afrikoje. 
Naciai giriasi, buk jie nu
šovę žemyn penkis talkinin
kų orlaivius.

So. Boston, Ma»s. — Prieš priėmimui daiktų ir jų sutvar- 
sausio 3 d. aplankėm kaimy
nus drg. Vaškius, kad susitar
ti dėl nuvažiavimo į So. Bosto
ną, kur minėtą dieną, per 
“Laisvės” 305 num. kviečia
mas pasitarimas, kaip sėkmin
giau rinkti drabužius ir kito
kius daiktus dėl Sovietų Są
jungos. Mes savo mašinos ne-
registravom dėl 1943 m. dėl mėn., 
visokių trūkumų, labiausia dėl (mėn. 
gazolino ir padangų.

kymui. Tuojau radosi laisva- 
norių tokiems mokesčiams ir 
nelaukiant, kad kitą sykį už
simokėti, bet tuojau ir vėl pi
nigus tik neša prie pirminin
ko. Iš Quincy Vaškienė už 
penkis mėnesius po $1 užsi
mokėjo iš kalno. Niaurai, ro
dos, už 4 mėn. Nekubie už du 

o daugelis už vieną 
Taip, kad $27 duoklių 

Mass.1 sudėjo, o kiti pasižadėjo vė- 
valstijoje šiemet daugiau 100,- liau užsimokėti.
000 neužsiregistravo 
nūs su pernai metais. 
Vaškiai užsiregistravo 
automobilį. Tai nors 
Vaškis sirguliuoja, bet sūnus 
Vytautas su motina ir 
nuvažiavom į tą pasitarimą.

Apie 7 vai. vakare jau bu
vo susirinkę gerokas būrelis, 
gal daugiau 40 ypatų. Rodos, 
moterų buvo daugiau negu vy
rų. Vienas iš komiteto papra
šo susėsti apie stalus, kurie 
buvo ištiesti išilgai svetainiu- 
kę. Nugi, užkandžiais, šilta 
kava ir dar kitokiu pagardin
tu gėrimėliu apdalino visus. 
Tik baigiant užkandžiauti 
prof. Kubilius skambiai ką tai 
subarškinęs atidaro pasitarimo 
susirinkimą, paaiškind amas 
ant kiek yra mums svarbu 
veikti ir ką nors veikti gelbė
jimui Sovietų Sąjungos ir per- 
stato A. Kupstį, vieną iš ko
miteto narių, pakalbėti, kas 
planuojama rinkliavos reikale. 
Komitetas jau nusamdęs krau
tuvę patogioje vietoje, 494 E. 
Broadway, So. Boston, Mass, portai ir valdybos perrinkimas^ —

palygi-
Bet 

savo 
tėvas

mudu

Todėl esą reikalinga pradžiai 
pinigų, gal susirinkusieji su
mestų po kokį pusdoleriuką ir 
paskiau pakalbėsim, kaip dar
buosimės.

Dar nebaigus Kupsčiui kal
bėti, vienas draugas iškelia 
dešimtinę, sakydamas, aš au
koju $10. Taip ir kiti tuojau 
pradėjo traukti popierines. 
Pirmininkas tuoj nuskiria au
kų priėmėjus, ir pradėjo iš
šaukti visą eilę draugų ir 
draugių pakalbėti.

Jusius kalba, kad džiugu, 
kuomet southbostoniečiai mo
jusi ir sunkesnius darbus at-
likti, vardan mūsų brolių lietu
vių ir vardan mūsų idealo. Da
bar labiau reikia dirbti, negu
bile kada.

Naujas Aukščiausio 
Teismo Teisėjas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė W. 
B. Rutledge šalies Aukš
čiausio Teismo teisėju vie
toj J. Fr. Byrnes, kuris 
pirm 14 savaičių pasitrau
kė iš Aukščiausio Teismo. 
Rutledge iki šiol buvo Co- 
lumbijos Apskričio apeliaci
jų teismo teisėjas.

Washington. — Medika- 
lė armijos ir laivyno tarny
ba atsišaukė, kad dar 5 mi- 
lionai amerikiečių aukotų 
kraujo būsimiems sužeis
tiem mūšiuose.

New Delhi, Indija.—Siau
čia mūšiai tarp anglų ir ja
ponų Arakan apskrityje į 
šiaurius nuo Akyabo, Bur- 
moj.

Maskva. Sovietų kariuo
menė per 35 pastąrasias va
landas atėmė iš vokiečių 60 
miestų, miestelių ir kaimų.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Antanas Stripeika ruošia savo 
talkininkų pavaišinimui parę. įvyks 
sekmadieni, sausio 174 d., Kliubo sa
lėje, 408 Court St., 2-rą vai. dieną.
Antanas Stripeika kviečia visus 

naujus “L.” skaitytojus ir talkinin
kus būti parėjo. Nauji skaitytojai 
ir talkininkai bus apdovanoti kalen
doriais 1943 metams. Šioje parėjo 
dalyvaus P. Buknys, iš Brooklyno 
ir pasakys prakalbą apie karą ir jis 
nurodys kuomi mes visi galime pri
sidėti karo laimėjimui. (10-12)

Pirm. Kubilius praneša, kad 
aukų sudėta arti $70. Jis links
mai atšaukia savo nusiskundi
mus, kad yra sunku dirbti ir 
brangų laiką eikvoti ir paski
ria savo dalį indėtų pinigų 
kaipo auką dėl parandavojimo 
krautuvės (sunešimui daiktų). 
Jis šaukia, kad Sovietų Rau
donosios Armijos didvyringa 
kova šiame galingame kare 
bus garbinama amžinai.

Niaura kalba, kad daugiau 
kai metai laiko atgal jis ginči
josi su Dr. Repšiu. Jis tikrinęs, 
kad Leningradas bus paimtas 
per vokiečius, o Dr. Repšys 
tikrinęs, kad negalės paimti, 
ir, esą, gal jo noras ir širdis 
taip jam diktavo. Mat, Lenin
gradas ir nebuvo paimtas.

Barčius kalba, kad jis ma
tęs ir kalbėjęsis su svetimtau
čių komitetu dėl Rusijos pa
gelbės, tai, esą, gana daug 
daiktų gauna nuo parapijinių 
organizacijų. Todėl klausimas, 
kaip su lietuvių parapijomis, 
argi jos negalėtų pasižymėti, 
aukaudamos, surenkant nuo 
žmonių atliekamų gerų vilno
nių drabužių, kad ir pinigų ?

Likas kalba, kad yra bažny
tinių žmonių, kurie baisiausiai 
neapkentė bolševikų. Bet jų 
vaikai parėję iš aukštesniosios 
mokyklos aiškina tėvams, kad 
Rusija būsianti garbingesnė 
šalis pasaulyje po šio karo, ne
gu Amerika po Washingtono 
vadovaujamos revoliuc i j 0 s. 
Tiesiog vaikai prašo tėvų už
sidaryti burnas šmeižime Ru
sijos.

Kalba Musteikis. Jis paduo
da sumanymą, kad būtų gali
ma užsidėti mokestis po $1 į 
mėnesį. Tai būtų pinigų, dėl 
kelių mėnesių randai užmokė
ti ir, reikalui esant, atlyginti 
tam, kas bus toje krautuvėj

Lewiston-Auburn, Maine
l ______

(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 
daug visi iš kalno išparduoti. 
Pardavinėjime tikietų ypatin
gai atsižymėjo draugės mote
rys. Pavyzdin, Juzefą Bal
trušaitienė pardavė net 57 th 
kietus.

Laike baliaus buvo išleista 
ant išlaimėjimo gražūs vyriš
ki marškiniai, kuriuos aukavo 
vietinis lietuvių biznierius 
Frankis Drigotas, kuris užlai
ko visokių drabužių krautuvę. 
Ir aš patariu lietuviam parem
ti tą mūsų biznierių, kuris re
mia mūsų parengimus.

Dar aukavo dėl išlaimėji
mo šios draugės: J. Baltrušai
tienė $1 pinigais, M. Wildne- 
rienė riešutam dišelę, M. Ta
mošiūnienė numegstą dišelę, A. 
Liaudanskienė vyno butelį.

So-1 min®ti daiktai davė g
gryno pelno $14.80. Norint ■ 

labai gali būt toli, ne- žmonili baliu-’e nedaug daly- i 
vavo, nes daugelis ir pirkdami £ 
tikietus sakė, kad gal neda- S

Iš moterų tarpo kalbėjo 
Niaurienė ir Tamošauskienė. 
Jos prisižadėjo daug pagelbėti 
gavime ir tvarkyme daiktų ir 
mėgsti naujus svederius, ša
likus, kojines ir t.t.

Nemažai čia nesuminėtų 
kalbėjo. Visi į vieną tašką 
mušė, kaip geriau ir daugiau į 
pasidarbuoti gelbėjimui I 
vietų Sąjungos, nes kovos ga
las dar 
paisant antro fronto Afrikoje’,1 
Hitleris 
divizijų

]yvaus, bet tjkietus pirko, 
kaipo auką dėl Raudonojo 
Kryžiaus, kuris sušelps mūsų 
kovotojus su tais žvėrimis na- 
ciais-fašistais.

šis komitetas, kuris yra iš
rinktas nuo visų lietuvių orga
nizacijų ir draugysčių, atlieka 
jau nebepirmą parengimą ir 
visi lietuviai remia jo paren
gimus.

Aš aukščiau parašiau, kad 
šis Lietuvių Karo Rėmimo Ko
mitetas atstovauja visas lietu
vių organizacijas ir draugijas, 
bet tas mano pasakymas nėra 
visai teisingas, nes viena dide
lė draugystė nepriklauso prie

taip prakilnaus darbo ir netu
ri išrinkus savo atstovų į šį ko
mitetą. Todėl aš kviečiu savo 
brolius, tos draugystės narius 
paraginti, kada turėsite savo 
metinį susirinkimą, pakelkite 
šį klausimą ir išrinkite atsto
vus į šį komitetą.

Pelno nuo šio parengimo, 
apmokėjus visas rengimo iš
laidas, liko $57.32. Raudona
jam Kryžiui perdavėm $51. Ir 
valdžiai taksų pamokėjom 
$6.32. į

Gamtos Sūnus.

į

dar turi armijos 300
Europoje. D. J.

s

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE g
BROOKLYN, N.Y. $

Tel. STagg 2-0783 x
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 ‘
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

. PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas.

Sekmadienį, 17 d. sausio, 3-čią v. 
po pietų įvyks visuotinas organiza
cijų ii’ veikiančio komiteto susirinki
mas dėlei “Laisves” banketo rengi-; 
mo. Prie to rengiam prakalbas So-I 
vietų Sąjungos konsulato lietuviui 
atstovui, Povilui Rotomskiui ir A. | 
Bimbai, 14 d. Vasario, Lietuvių 
Tautiškoj Salėje. Šiame susirinkime 
bus pristatyta lapeliai. Tai bus me
tinis susirinkimas, ant kurio bus ra-

Sekr.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras bendrai su rusų 

choru rengia 3-čią metinį koncertą, 
įvyks sausio 23, 1943, Šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 180 New York 
Avė. Durys atdaros nuo 7 vai., pro
gramas prasidės 8 vai. vakare. Įžan
ga 55c, įskaitant taksus. Bus šokiai 
prie geros orkestros; bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti. — Komisija.

(9-11)

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamstą kankina reuma- 
tiški skausmai prieš oro permainą, 
jauti dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko
nelaukdamas, įsigyk DEKSNIO GA
LINGĄ 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 ii’ važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk ir 
vėl tepk su Dcksnio Galinga Mostim. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

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

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150.
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins I
(Shalinskas) 8

Funeral Home 8

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 

■padidinu

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir 

r— ........ tokio
/dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLemnore 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmbojldt 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.

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 knygute, “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, 
HL, arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

•aleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
tar Bar and Grill,” nes žino,

Kas nori gražiai laiką pr;
užeina pas “Green Star

kad visados bus patenkinti.

£in&s/na Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

štni 
Qtlresas

9 •
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

f
 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 
krautuve 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, 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 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, t
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 
DELa MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekintl 
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. 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

4* 4* *2*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Šeštas Puslapis
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Laiškai iš Kariuomenes Amerikos Žmonės Privalo Kovoti Už

Iš LDS 55-tos Kuopos
Susirinkimo '

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
— Sausio 5 d. atsibuvo Lietu
viu Literatūros Draugijos 55-

Trečiadienis, Sausio 13, 1943

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubui

Sveikos Liaudietės:—
Mano padėka visoms ir 

kiekvienai iš jūs už puikų do
vanos paketą, kurį jūs man 
atsiuntėt. Jūs mane labai pra- 
linksminot. Įvertinu viską, ką 
jūs atlikote. Dėkui milijoną 
įkartų.

Mano geriausi linkėjimai 
šventėmis. Jules.

Julius yra sūnus maspethie- 
čių K. ir A. Lazunų, green- 
pointiečių M. ir A. Liepų žen
tas.

Lietuvos (prieš penkis metus 
buvusią) valdžią ir, rodos, kai 
papasakoju žmonėms, yra įdo
mu, bet aš atsimenu keturi 
metai atgal begyvendamas 
metus Pennsylvanijos valstijoj 
dar įdomesnių žinių girdėjau 
per Laisvės dienraštį.

Tuom kart baigdamas rašy
ti su šiuo laišku siunčiu nuošir
džių jums linkėjimų ateičiai 
šiuose Naujuose Motuose.

Su pagarba,
Albinas Zabotka.

Korporalas Zabotka kliu- 
biečių pažįstamu tapo jau ka
riuomenėj būdamas, kuomet 
darbščiosios Maspetho mezgė
jos mums gavo jo antrašą.

Tarp Lietuvių -:-
Albina Depsytė prieš šven

tes per keletą savaičių buvo 
iškviesta į Waterbury, Conn., 
vesti vienos žymios krautuvės

darbo šventėms išdabinimo ir prekių 
garsinimo darbą.

Prezidento Karo Politiką, 
Pareiškė Browderis

Kalbėdamas dviejų dešimtų į bėjo apie Lenino ir jo vadovy
bėje įkurtos Sovietų Sąjungos 
rolę įsteigime ir gynime lais
ves ir lygybės milijonams žy
du ir kitu tautu žmonėms. * < *

tūkstančių newyorkiečių mi-

Gerb. Draugai Ir 
Draugės!

Šiuomi aš norėčiau jums 
padėkoti už jūsų pagarbos 
man dovaną ir nuoširdžius 
Naujųjų Metų linkėjimus.

Gal teiksitės atleisti, kad aš 
taip vėlai atrašau. Tai buvo di
džiosios šventės, bet mums tik 
pusiau šventės, nes mes ruošė
mės kelionėn. Turėjom
talpint savo daiktus maišan. 
Tačiau, kaip nebūt, šį kartą aš 
esu atskirtas nuo savo organi
zacijos, bet vis viena teko iš- 
si kraustyt.

Po kelių mėnesių bus penke- 
ri metai, kai aš esu iš Lietu
vos. Aš esu pragyvenęs 18 
metų prie pat Lietuvos ka- 

Jriuomenės, tačiau, tikrumoj 
pasakius, Amerikos kariuome
nėj nėra varginga. Bet žinom, 
kad yra šimtai narių, kurie 
nepatenkinti kariuomenės gy
venimu. Aš. esu metus su puse 
kariuomenėj, savanoris, ir aš 
džiaugiuosi, kad įstojau anks
čiau, dar kaipo nepiliečiu bū
damas. Kaip žinia, pirmiau, 
kuomet buvo taika su Vokie
tija ir Sovietų Sąjunga buvo 

y-- spaudžiama, rusų piliečiui bu
vo vargu tikrą darbą gauti, o 
aš esu Rusijos-Lietuvos pilie
tis.

Aš vis pamenu kai ką apie

Teatre Išstatoma Sovietų 
Posteriai 

f

Rinkinys Sovietų Sąjungos 
karo “posterių” ir karikatūrų, 
atsiųsti Moderniškos Dailės 
Muziejui, per mėnesį bus iš
statyti parodai prieškambary
je Gildijos Teatro, kur dabar 
vaidinama žymusis veikalas 
“Rusijos žmonės.”

REIKALAVIMAI
Reikalingos moterys prie finish

ing darbo ant vyriškų paltų. Nuo- 
Jatinis darbas ir gera mokestis. 
Kreipkitės: S. Markowitz, 17 E. 
16th St., New York City, N. Y.

(10-12)

Reikalinga moteriškė prie namų 
darbo, skalbimas ir valgių gamini
mas, turi būt patyrusi. Valgis ir 
$16.00 į savaitę alga. Miegojimui 
kambarj turėtų pati samdytis. Pra
šome kreiptis rytais arba vakarais 
7 vai. 40 W. 47th St., New York 
City, N. Y. Telefonas: ED 2-2587.

(10-12)

Genovaitė Vikrikas, Grasil
dos ir Antano Vikrikų duktė, 
susižiedavo su Walteriu Mar- 
dosa, Antaninos ir Vinco Mar- 
dosu sūnumi. c

* * * * • —
Korporalas Julius Kleiza, 

maspethietis, buvo parvykęs 
atlankyti saviškius. Jis pasta
ruoju laiku perkeltas iš Ver
mont į Fort Monmouth, N. J.

Seržantas Ant. Ražickas 
šventėmis buvo parvykęs pas 
tėvus atostogų.

Dr. Antanas Kairys išėjo 
kariškon tarnybon J. V. Lai
vyne.

Buvusi aidietė ir aidbalsie- 
tė Vera (Bubliūtė) ir Walteris 
Stipelkovich šventėms, gruo
džio 22-rą, gavo gyvą dovaną 
— pirmagimę dukrytę Sandrą. 
Motina su dukra parvyko iš li
goninės sausio 31-mą.

Stasys Julevičius, maspethie- 
čių Agotos ir Stasio Julevičių 
sūnus, išeina kariuomenėn. Iš 
Maspetho šiomis dienomis išei
na labai daug jaunimo.

M. Zajankauskaitė įstojo 
kariuomenėn slauge su antro
jo leitenanto laipsniu.

Sofija Butrimienė turėjo 
smagesnes šventes, negu tikė
josi. Prieš pat šventes buvo 
pašauktas kariuomenėn jos sū
nus Petras ir brolis, bet tiems 
išvykus netikėtai grįžo apsi
lankyti sūnus Al, jau senokai 
tarnaująs kariuomenėj.

Atostogomis lankėsi pas sa
viškius maspethietis leitenan
tas Blėka.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, sausio 14-tą, 7:30 v. 
vakare, Laisvės svetainėj, 419 Lori
mer St. Susirinkimas yra labai 
svarbus — turėsime išrinkti dele
gatus LLD apskričio metinėn kon- 
fėrencijon, pasiruošti judžiam-pra- 
kalboms, kurie įvyks sausio 23 d., 
taipgi knyga “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai“ jau dalinama na
riams. Katrie dar negavote, būki
te susirinkime, ir atsiimkite. Jau 
laikas mokėti ir duokles už 1943 m. 
— 1 Kuopos Org.

(9-11)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas Jvyks trečiadienį, sausio 13 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliubo kambariuose, 269 
Front St. Visi nariai būkite. — Val
dyba. (9-10)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, sausio 14 d., 
8 v. v. Zabielskio salėje. Prašome 
narių dalyvauti susirinkime.—Sekr.

(10-12)

niai, susirinkusiai į Madison 
Square Gardeną pereito pir
madienio vakarą paminėti Le
nino mirties 19-tą metinę su
kaktį, Earl Browder, Ameri
kos Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius pareiškė, jog 
“mes esame laimingi,” kad 
mūsų šalies prezidentas turi 
gerą karo vedimo programą ir 
jos laikosi. Vienok, sakė jis, to j 
neužtenka, Mes, Amerikos/ 
žmonės, “turime mobilizuoti , 
ir organizuoti visas jėgas pa
rėmimui prezidento.”

Savo išsamioj kalboj, kurią 
minia išklausė dideliu susido
mėjimu, tylą protarpiais per
traukiant išsiveržiančiai galin
gai ovacijai, Browderis nuro
dė, kas atsitiko su septyniais 
prezidento Roosevelto punk
tais, kad pravedime daugelis 
iš jų beveik sunaikinta, nes 
žmonės nestovėjo jų sargybo
je, už juos ne gana kovojo. 
Mūsų karo pastangos, sakė 
Browderis, turi būti pačių 
žmonių rūpestingai saugomos 
ir pasišventusiai pravedamos 
iki laimėjimo.

Lenino mokslas, sakė kal
bėtojas, “gali mus daug pamo
kinti apie tai, kaip laimėti šį 
karą.” Ir daugelis amerikiečiu, 
kaip kad ir žmonių visose ki
tose pasaulio šalyse daug pa
simokina iš mokinimo Lenino 
ir jo mokinio ir įpėdinio Sta
lino.

Browderio prakalba, davusi 
įdomiu faktų ir pamokų mitin
go dalyviams, nebuvusiems 
mitinge yra pasiekiama per 
angliška darbininkų dienraštį 
Daily Worker. Visa prakalba 
tilpo sausio 12-tos laidoj.

Daily Workeris, beje, sau
sio 13-tą apvaikščioja savo 19- 
kos metų sukaktį ir toji sukak
tis, taipgi dienraščio rolė 
Amerikos darbininkams irgi 
buvo atžymėta Browderio pra
kalboje .

Paul Novick, žydų dienraš
čio Freiheit redaktorius kai-

Carlo Tresca Nušautas 
New Yorke

Carlo Tresca, žinomas italų 
anarchistų grupių veikėjas, 
kuris tūlais klausimais pareng
davęs ir abelną priešfašistinį 
judėjimą, tapo nušautas gat-

Pabaltijos Kultūrinė Taryba 
rengia trečią metinį koncertą 
vasario 13-tos vakarą, šešta
dienį, su šaunia kelių tautų 
žymių menininkų pildysima 
programa, Finų Salėj, 15 W. 
126th St, New Yorke. 

• • •
Lankėsi pas tėvus leitenan

tas Juozas Garšva. ž. R.

Jungtinių Tautų 
Savaitė

Ateinantį ketvirtadienį pra-^ 
dedama Jungtinių Tautų sa
vaitė. Jos atidarymas bus at
žymėtas iškilmingomis progra
momis visose dalyse miesto. 
Times Square programoj daly
vaus Lily Pons ir Zinka Mila- 
nov iš Metropolitan Operos, 
Benny Goodmano ir Jimmy 
Dorsey benai ir bus scenos ak
tai iš Loew’s State, Radio Ci
ty Music Hall, Roxy ir kitų te
atrų.

ve j e prie Fifth Ave. ir 15th 
St., New Yorke, pereito pir
madienio vakaro 10-tą valan
dą. Gretimai esamos įstaigos 
savininkas girdėjęs tris šūvius 
ir prišokęs prie lango spėjęs 
pamatyti tik mašiną skubinant 
tolyn, šovėjų jau nematęs.

h----------------------------------------- a

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
B----------------------_-------------------- a

J. GARŠVA I
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770 
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Pirmininkavo F 1 i z a b eth 
Gurley Flynn, rinkliavą prave
dė Carl Brodsky.

Prakalbų pertraukoje buvo 
suvaidinta scena iš veikalo 
“Rusijos žmonės” per Gildijos 
Teatro aktorius, o pabaigoje 
artistiškai žaviai ir talentingai 
suvaidinta milžiniškas spek
taklis, su daugeriopomis sce
nomis didžiulėj estradoj ir 
dramatiškais, taipgi protar
piais ir iki ašarų prijuokinan
čiais aktais, kuinuose žmonės 
juokiasi ne iš savęs, bet iš 
penktosios kolonos. Baigta 
J u n gt i n i ų T a u t ų marš ų.

Rep.

Apgaudinėtojas Pateko Į 
Teismo Rankas

A. Kimmel, 54 m., 2425 
Kings Highway, norėjęs var
dan “tėvynės” pasipinigauti. 
Jis vaikščiojęs pagal stubas ir 
persistatydamas valstybi n ė s 
iždinės agentu bandęs iš šei
mininkių supirkinėti auksinius 
daiktus už pusdykį, šeiminin
kės, pasirodė, apart patrijotiz- 
mo, turinčios ir gudrumo, pra
dėjo tyrinėti dalyką ir kiše- 
niaus patrijotas atsidūrė pas 
teisėją.

tos kuopos susirinkimas, kuris 
buvo šaukiamas kaipo nepa
prastas. Mūsų kuopos susirin
kimai atsibūna trečią antra
dienį mėnesio, o šis buvo anks
čiau dėlto, kad apskričio ko
mitetas buvo pranešęs, jog ap
skričio konferencija įvyks sau
sio 10 d., norėjom išrinkti de
legatus. Bot dabar matome, 
kad konferencija nukelta į 
sausio 24 d.

Apskričio konferencijoj at- 
stovaut kuopą išrinkta M. Sta
ke vas.
Laisvės Bendrovės Suvažiavi
mą Nutarta Pasveikint su $5

Kadangi Laisvės dienraščio 
bendrovės dalininkų suvažia
vimas atsibus sausio 31 d., nu
tarta jį pasveikint su $5 ir 
kuopos šėrą atstovaut išrink
tas drg. Petras Babarckas.

šiame susirinkime jau kole
tas narių pasimokėjo duokles 
už šiuos metus. Sekančiam su
sirinkime, manoma, jau pasi
mokęs visi kuopos nariai.

i «
Apdiskusuota Naujoji Knyga

Knygą “Demokratijos Stei: 
gėjai,” nekurie nariai jau bu
vo gavę praeitam susirinkime, 
o kiti gavo šiame. Tie nariai, 
kurie gavo pirmiau ir skaitė, 
tai vieni gyrė, kad labai gera 
knyga, o kiti išsireiškė, kad 
nelabai svarbu apie praeitį. 
Jųjų nuomone, būtų daug 
svarbiau, jeigu būtu knygoje 
daugiau apie ateitį, kurioje 
žmonės turės gyventi, o apie 
praeitį užtektų laikraščiuose, 
žurnaluose ir kalendoriuose. 
Pavyzdžiui, kaip šių metų Vil
nies kalendoriuj.

Gavom Vilnies Kalendorių
šiame susirinkime išsidalino

Vilnies kalendorius, kuriuos 
kuopa parsitraukė. Dar ne
skaitėme, bot atrodo, kad pui
kus leidinys, uos tik pavarčius 
matyt gerų straipsnių, gražių 
eilių, o biznierių pagarsinimų 
iš visų lietuviškų kolonijų, iš 
aidimų ir tolimų. Tokį kalen
dorių turėtų kiekvienas pasi
pirkti, nes kur tik nuvažiuosi, 
gali susirasti draugų be jokio 
keblumo.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks sausio 23 d.

M. Stakovas,
Kuopos Koresp.

sustabdys išdavimą ne tik ga
zolinos, bet ir cukraus, kavos 
ir viso kilo kas neužilgo bus 
gaunama tik su knygutėmis. 
Tas, manoma, įtikins ir di
džiausi nepaisė!/.

MIRĖ -:-

Griežtai Ims Nagan 
Pasivažinėtojus

Dar vis randasi žmonių, ku
rie į vyriausybės patvarkymus 
žiūri .kaipo tik taikomus ki
tiems, no jiems. Dėlto Kainų 
Administracijos patvarkymams 
pravesti viršininkas Mitchell 
Jei Ii ne pereitą sekmadienį pa-1 
kartojo paskelbimą, kad žmo- i 
nes važiuotų automobiliais tik | 
neišvengiamu reikalu.

Mašinistai bus gatvėse su- ’ 
stabdomi, klausinėjami ir rei- į 
kalaujami parodyti gazolinos 
knygutę. Nužiūrėti važinėjantį 
be reikalo ir nenorinti atiduoti ■ 
knygutės bus šaukiami OPA į 
centran pasiaiškinti. O jeigu 
kurie nestos pasiaiškinti, bus i 
įsakyta lokaliniai padalinimo 
(ration) tarybai nubraukti tol 
asmens vardą nuo produktų ga- i 
vėjų sąrašo. O tai reiškia, kad j

Joseph Yurkevich, 57 m. 
amžiaus, 104 Reid Avenue, 
Brooklyne, mirė namuose, sau
sio 12 d. Laidotuvės įvyks sau
sio 16 d., 10 vai. ryto, §v. Jo
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos kop
lyčioje, 231 Bodford Ave.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Uršulę, sūnus, Juozą, 
Kazį ir Joną, keturius anūkus 
ii1 brolį Baltrų Lietuvoje.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

John lleckinger, 235 Stan
hope St., mirė traukiniu va
žiuodamas į Long Island.

Dienraščio ‘Laisves* Bendroves
Konvencija ir Bankietas
Tuojau įsigykite bankieto bilietus, nes reikia iš anksto 

žinoti kiek bus žmonių, kad gauti 
gana mėsos vakarienei.

Įvyks 31 d. Sausio-Jan. 31st
Konvencija prasidės 10 vai. ryto, bankietas nuo 6 v v.

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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STAGG 2-5043

Aitwilit
Šokiai prasidės 7 vai. vakaro

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75. TIK ŠOKIAM 50c (iškaitant taksus)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "fish.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
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 Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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.
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Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON ™ ™‘“ET
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178




