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Londonas teigia, kad marša- 
las Timosenko pradėjo ofenzy
vą Leningrado fronte. Gal būt, i
kai šitie žodžiai skaitytoją pa- i 
sieks, gausime konkretiškesniu i 
žinių iš to fronto.

Tuojau po to, kada pasirodė 
žinia apie generolo Žukovo 
vadovaujamą ofensyvą prieš 
vokiečius pietiniame fronte — 
tarp Stalingrado ir Rostovo - 
tūli anti-sovietiniai žurn«. 
ėmė visokius paskalas leisti. 
“Kur dingo maršalas Timosen
ko?” jie klausinėjo ir tuomi 
bandė pasakyti savo nelaimin
giems pasekėjams, būk Timo
senko jau esąs “likviduotas.” 
Tai paprasta jų maldelė.
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SOVIETAI TRIUŠKINA VOKIEČIUS IR VORONEŽO FRONTE
:j Amerikiečiai Pralaužė Ja

ponų Linijas; Atakavo iš 
Oro Daug Priešų Punktų

Amerikos Oficialiai Pranešimai

SUNAIKINTA 140,000 
APSUPTŲ VOKIEČIŲ 
TIES STALINGRADU

S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----—

i Raudonoj i Armija Pažygia
vo Linkui Rostovo; Užėmė 

i Kelias Geležinkelio Stotis

Mūsų bendradarbis, korpo
ralas Robertas Mi 'usevičius, 
tapo sužeistas mū > lauke 
Šiaurės Afrikoje. A| .? tai bu
vo pas mus rašyta prieš kelias 
dienas. Bet štai, turiu po ran
ka Roberto brolio, Dovydo 
(kuris taipgi yra kariuomenė
je) laišką: “Prieš porą savai
čių gavau nuo Roberto iš Šiau
rės Afrikos kablegramą, pra
nešant, kad jam viskas gerai. 
Diena vėliau gaunu iš Karo 
Department© Washing tone 
pranešimą, jog Robertas tapo 
sužeistas Afrikos fronte.”

“Laisvės” skaitytojų vardu 
linkiu korporalui Matusevičiui 
greit pasveikti ir atkeršyti fa
šistams.

Argentinoje i š e i d in ėjas 
“Balsas” rašo apie “didžiuli 
virtuozą,” kuris dabar gyvena 
Jungtinėse Valstijose ir, sako
ma, dirbąs SLA raštinėje:

“. . . ponas Bacevičius per 
drąsiai tvirtina' apie atsiteisi
mus, nepagalvodamas apie to
kius geradarius, kaip gerb. 
Venskūnai, kurie taipgi tapo

Australija, saus. 16. — Vidutinė grupė Amerikos ir 
talkininkų orlaivių bombardavo japonų lėktuvų sto
vyklą Matkus saloje.

Celebes. — Didelis talkininkų bombanešis, apžvalginė- 
damas priešų pozicijas, susidūrė su dviem japonų lėk
tuvais kovotojais į pietus nuo Kendari ir nušovė žemyn 
vieną lėktuvą.

New Ireland. — Buvo iš oro bombarduojamas preki
nis japonų laivas.

New Britain. — Mūsų bombanešiai atakavo japonų 
įrengimus Rabaule ir jų orlaivių stovyklą Gasmatoj.

New Guinea, Mandang. — Didelė grupė amerikiečių 
ir talkininkų lėktuvų bombardavo japonų orlaivių sto
vyklą.

Finschhafen. — Talkininkų lėktuvai atakavo čionai- 
tinę japonų orlaivių stovyklą.

Lae. — Amerikiečių ir australų lakūnai čia bombar
davo japonų sandėlius.

Huon Įlanka. — šeši japonų lėktuvai kovotojai ata
kavo vieną iš keturių mūsų didžiųjų bombanešių į ry
tus nuo Lae. Du japonų lėktuvai tapo nušauti žemyn į 
jūrą, o vienas pavojingai sužalotas.

Mubo. — Mūsų jėgos per tris dienas atakavo japonų 
pozicijas, daug priešų užmušė bei sužeidė, sunaikino jų 
komandos centrą, radijo Stotį, sandėlius ir kitus įren
gimus.

Sanananda, New Guinea.—Amerikiečiai ir australai 
prasiveržė per japonų linijas, sunaikino priekines jų 
pozicijas ir pagrobė kiekius priešų ginklų ir kitų įren
gimu. Mūsų kariuomenė jau palaidojo 152 nukautus 
priešus.

ar ligoniui Argentinos lietuviai . __ .
negalėtų taip gausiai gelbėti. PLANUOJAMA BENDRA KARINĖ AMERIKOS, 

ANGLIJOS, SOVIETU IR CHINIJOS TARYBAdaugiau rimtumo ir nuoširdų-,
mo” (“A. L. B.” 1942 m. rugs.
m6n.). | Washington. — Praneša-

Yra profesorių ir profeso- ma, jog Amerikos ir Ang- 
rių. Yra virtuozų ir virtuozų. Ii jos valdžių vadai palankiai 
žmogui ne visuomet lengva svarsto planą sudaryt ben- 
pažinti žmogų. Ima jis tave į drą vyriausią karinę tarybą 
kai kada ir prikurta! Jungtinių Valstijų, Angli-

Tenka priminti, jog “Balso” Į jos< Sovietų Sąjungos ir 
redaktorių K. Norkus, yra da- į įhinijos, kad Šie didieji 
bartinių virtuozo draugų poli-, kra^aį galėtu juo sutarti
mis i iu is. . n-au tiksliau kovoti prieš

Gerb. Venskūnai ir kiti pa- | fašistų Ašį. Iki šiol tik An- 
žangieji Argentinos lietuviai; glija ir Jungtinės Valstijos 
virtuozą nuoširdžiai rėmė, —  
rėmė panašiai, kaip Jungtinių PRAMCnTAI lAIMĖlD DU 
Valstijų pažangioji visuomenė, rKANLUZAl LAIMEJU Dll 
kada virtuozas atvyko pas 
mus.

Ateityj visi būsime atsar
gesni ir apdairesni.

MŪŠIUS TUNISIJOJ

turėjo oficialę plačiosios ka
ro strategijos tarvbą.

Manoma, jog Sovietai ir 
Chinija skundėsi, kad Ame
rika ir Anglija nepakvietė 
jų į bendrąją karinę tarybą, 
nors Sovietu Sąjunga ir 
Chinija vaidina milžinišką 
vaidmenį šiame kare.

Tokios bendros keturių 
didžiųjų Jungtinių Tautų 
tarybos reikalavo Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Wallace, Wendell Willkie ir 
kiti žymūs politikai.

Maskva, saus. 16. — Spe
cialia Sovietų pranešimas, 
tarp kitko, sako:

Pirm kelių dienų, . mūsų 
kariuomenė į pietus nuo 
Voronežo pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečių fašistų ka
riuomenę trimis kryptimis.

MiLų kariai pralaužė sti
prias priešų apsigynimo li
nijas prie Sęliavnoje per 28 
mylias ir Kantemirovkos 
srityje per 37 mylias ir pu
sę; per trijų dienų įveržtas 
kautynes mūsų kariuomenė 
nužygiavo pirmyn 30 iki 56 
mylių.

Mūsų kariuomenė atėmė 
iš priešų 600 apgyventų vie
tų, tame skaičiuje apskričio 
centra ir geležinkelių maz
gą Rossošą ir apskričių 
centrus ir geležinkelio sto
tis Olkovatką, Mitrofanov- 
ką, Tukarą; apskričių cen
trus Repjevką, Krasnoje, 
Rovenki, Martovką Kamen- 
ką, geležinkelio stotį Melo- 
grije, taipgi miestus Rybal- 
čino ir Stonikskaja.

Per šį ofensyvą mūsų ka
riuomenė supliekė ir nuvi
jo devynias priešų divizijas, 
ir per trijų dienų mūšius 
paėmė nelaisvėn 17,000 
priešų kareivių ir oficieriij; 
pagrobė, pagal dar nepilnus 
skaitmenis, 75 tankus, 800 
įvairių kanuolių, 493 morti- 
ras, 1,200 kulkasvaidžių, 
14,000 šautuvų, 520 trokų, 
130 traktorių, 672 automo-

bilius, 700 arklių, 21-naDilius, 7U9 arklių, zl-ną ra-; 
dijo stoti, 350,000 kanuoli- 
nių šovinių, virš 5,000,000 
šautuvinių kulkų, ir 70 san
delius amunicijos, maisto ir 
kitu reikmenų.

Mūsų kariuomene sunai
kino 135-kis priešų tankus, 
210 kanuolių ir 17 lėktuvų.

Per trijų dienų kautynes 
priešai prarado 15,000 savo 
kareivių ir oficierių, vien 
tik užmuštų.

APSUPTŲJŲ TRA
GEDIJA

Maskva, saus. 16. — Pa
pildomasis Sovietu praneši
mas rodo, jog Raudonoji 
Armija jau lapkričio 23 d. 
pernai galutinai apsupo 220 
tūkstančių vokiečių kariuo
menės į .vakarus nuo Stalin
grado ir iki šiol sunaikino 
140,000 iš tų hitlerininkų.

Sovietų komanda saus. 8 
d. šiemet pareikalavo, kad 
apsuptų likučiai pasiduo
tų. Nacių komandieriai at
metė reikalavimą; todėl so
vietiniai orlaiviai, artileri
ja, tankai ir pėstininkai 
naikina dar likusius 70 iki 
80 tūkstančių apsuptų prie
šų. Daug šių hitlerininkų 
taipgi krinta nuo siaučian
čių epidemiškų ligi), alkio ir 
šalčio.

(Šis nepaprastai įdomus 
Sovietų pranešimas bus iš
tisai įtalpintas kitame “Lai
svės” numeryje.)

Amerikiečiai Nušovė dar 
30 Japonų Orlaivių; Suža

lojo 3 Karinius Laivus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, saus. 15. — Vidunaktinis Maskvos radi

jo pranešimas, užrekorduotas Londone:
Sovietu kariuomenė sausio 15 d. šiauriniame Kauka

ze tęsė ofensyvą ir užėmė Blagodarnoje, miestą su ge
ležinkelio stočia; Aleksandrovskoje, apskričio centrą 
Soluno-Dmitrijevskoje, geležinkelio stoti Nogutskaja ir 
dideles apgyventas vietas Sadovoje-Nogutskaja ir Be- 
keševskaja.

Šiaurinėje Doneco upės srityje mūsų kariuomenė už
ėmė kelias apgyventas vietas, tarp kurių yra Litvinov- 
ka, Grucinov, Samburov, Diadin, Pocelujev, Borodinov, 
Jorofejevka ir Glubokaja.

Zimovniki srityje sovietinė kariuomenė atėmė iš 
priešų dvi geležinkelio stotis ir 14 apgyventų vietų, bū
tent: Orlovskaja, Batlajevskaja, Moskovski, Tatnikov, 
Riaska, Denisovski, No va j a Nadiežda, Stamanovski, 
Grekov, Krasnoja Znamia, Luganski, Kundriučenski ir 
geležinkelio stotis Dvoinaja ir Kurennyj.

Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų smarkuoliai ka
riai atmušė priešų kontr-atakas ir pažygiavo daugiau 
kaip 600 jardų pirmyn; apvalė dar kelias gatves nuo 
vokiečių ir nušlavė 600 priešų. Buvo sunaikinta daugiau, 
kaip šimtas vokiečių šaudymo punktų ir keli jų tankai; 
nukirsta žemyn 10 priešų lėktuvų.

Žemutinio Dono srityje mūsų kariuomenė, nugalėtai- 
ma vokiečių pasipriešinimus, toliau vedė ofensyvą ir: 
užėmė kelias apgyventas vietas. Žiauriuose mūšiuose 
tapo nukauta 400 priešų.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenės dalinys "hi
tas”, grumdamasis pirmyn, užėmė kelias apgyventas 
vietas ir vieną geležinkelio stotį.

Buvo supliekti ir atgal nuvyti priešai, kurie mėgino 
(Tąsa 5-ame pusi.)

DARBIETIS MARCANT0N10 PASKIRTAS Į 
SVARBU KONGRESO KOMITETĄ

Niujorko mieste gyvena žy
mus jugoslavas smuikininkas 
ir visuomenininkas Zlatko Ba
lokovičius. šiomis dienomis jį 
aplankė United Press žinių 
agentūros korespondentas, ku
riam p. Balokovičius pareiškė 
savo nuomonę dėl Michailovi- 
čiaus.

Balokovičius pasmerkė Mi- 
chailovičių, kuris pradėjo da
ryti kompromisus su Jugosla
vijos priešais, — kuris, kitais 
žodžiais, parsidavė fašistams.

Pereitų metų lapkričio mė
nesį, kaip žinia, partizanų iš
laisvintoj Jugoslavijos dalyj 
buvo susirinkęs jugoslavų stei
giamasis seimas, kurio pirmi
ninku buvo dr. Ivan Ribar. Pa
niški, kad dr. Ribar buvo Ba- 
lokovičiaus jaunų dienų drau
gas. Tai žymus vyras, 1920 m. 
buvęs Jugoslavijos parlamen
to pirmininkas.

Tūli žmonės, nurddo smui
kininkas, apšaukia komunistu 
kiekvieną pažangesnį Jugosla-

Į t f’-'. .p” .. /tY’.3 ■

šiaur. Afrika. — Pran
cūzų - morokkiečių kariuo
menė laimėjo du nedidelius, 
bet strateginiai svarbius 
mūšius prieš vokiečius ir 
italus ties Djebel bou Had- 
jar, pietinės Tunisijos kal
nuose. Atimdami iš priešų 
dvi pozicijas, francūzai nu
kovė 17 vokiečių, nelaisvėn 
paėmė keturis ir pagrobė 
s e p t y nis kulkasvaidžius. 
Italų gi jie suėmė 80 karei
vių ir du oficierius.

vijos patrijotą, kovojantį prieš 
fašizmą.

Gerbiamas Balokovičius tu
rėtų suprasti, kad taip yra ne 
tik pas jugoslavus; panašiai 
yra pas lietuvius, panašiai ir 
kitur.

Draugai laisviečiai! Nepa
mirškite metinio “Laisves” šė- 
rininkų suvažiavimo. Jis įvyks 
sausio 31 d., Brooklyne. Siųs
kit pasveikinimus. Padėkit sa
vo dienraščiui išgyventi karo 
metu sunkumus.

Audra Privertė Dvyliką 
Amerikos Lėktuvą Nu

sileist Portugalijon
Lisbon, Portugalija. — 

Šėlstanti audra privertė 11- 
ką Amerikos lėktuvų kovo
tojų nusileist žemyn ties Lis- 
bonu, Portugalijos sostine, 
o dvyliktas turėjo nusileist 
šiaurinėje to krašto dalyje.

Portugalų valdžia, kaipo 
bepusiškos (neutralės) ša
lies, internavo visus ameri
kiečius lakūnus ir laikys iki 
pasibaigs karas.

50 kitų amerikinių lėktu
vų perskrido virš Portugali
jos į ŠiauHų Afriką.

Washington, saus. 17. — 
Jungtinių Valstijų laivynas 
vakar pranešė, jog ameri
kiniai bombanešiai ir lėk
tuvai kovotojai užpuolė 19- 
ką japonų karinių laivų- 
naikintuvų, tris iš jų pavo
jingai sužalojo ir padegė 
vieną prekinį priešų laivą į 
šiaurių vakarus nuo Gua
dalcanal salos.

Oro kautynėse tuo pačiu 
laiku Amerikos lakūnai nu
kirto žemyn 30 Japonijos 
orlaivių. Iš savo pusės, 
amerikiečiai neteko vieno 
bombanešio ir šešių lėktuvų 
kovotojų.

Tokiu būdu Saliamono 
salų srityje amerikiečiai iki 
šiol sunaikino bei .pavojin
gai sužalojo 160 Japonijos 
laivų ir nušovė žemyn 755 
priešų orlaivius.

ĮSAKYTA PALEIST PO
LITINIUS KALINIUS 

ŠIAUR. AFRIKOJ
šiaur. Afrika. — Talki

ninkų štabas paskelbė, jog 
įsakyta išlaisvint visus po
litinius kalinius, kuriuos 
Vichy Francijos valdžia bu
vo įkalinus šiaurių Afrikoj 
už pritarimą Jungtinėms 
Tautoms.

Ketvirtis 1942 Taksy 
Tikrai Turėsianti 

Būti Sumokėta

Madrid.— Lėkdamas virš 
Ispanijos, per audra nukri
to vienas Anglijos bomba- 
nešis. Tapo sužeisti du iš jo 
įgulos narių.

London. — 'Lenkijos par
tizanai susprogdino 3 nacių 
traukinius.

>4

23 AŠIES ORLAIVIAI SU
NAIKINTI PER DIENĄ

šiaur. Afrika, saus.' 17.- 
Amerikos ir Anglijos orlai
viai vakar sunaikino 23-ris 
vokiečių ir italų orlaivius 
Tunisijoj ir Tripoly j. Ame
rikiečiai neteko 7-nių lėktu
vų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senato ir kongreso 
atstovų rūmo komitetai tak
sų reikalais įspėja, kad ame
rikiečiai būtinai turės su- 
mokėt federalei valdžiai 
taksus nuo algų ir kitų pa
jamų bent už viena 1942 
metų ketvirtį, nors kongre
sas ir priimtų naują taksų 
sumanymą, reikalaujantį 
tuojaus atskaityt iš algų ir 
kitų nuolatinių įplaukų tak-' 
sus valdžiai.

Pernykščių taksų mokėji
mas prasidės kovo 15 d.

-.G r 'uSNfiji UKlI&tWNMHMWn

Washington. — Kongre- Kongresmanas Marcanto- 
so komitetų komitetas pa- |nio praeitoje kongreso se- 
skyrė kongresmaną Vito sijoje smarkiai kovojo už 
Marcantonio, A m e r ikos išleidimą įstatymų pagal 
Darbo Partijos narį iš New šiuos sumanymus. Bet at- 
Yorko, i labai svarbu kon- galeiviai kongresmanai ta- 
gresinį komitetą teisių rei- da pakišo juos po stalu, 
balais.. -^aį kurįe atžagareiviai

Teisių^ komitetas, tarp demokrataj kongresmanai 
fatko vėl spręs sumanymą daba), pjestu stoja prie§ 
reikalaujantį panaikint tak-, j|arcanįonjo paskyrjmą į 
sus imamus uz teisę balsuo-, teigiu komitetą ir reikalau
ti federally valdininkų rin- ja aį-aukt „ iš vieto& 
kimuose keliose pietinėse i 
valstijose. Kitas sumany- Teigiama, jog komitetų 
mas, kurį šiam komitetui komitetas paskyrė Marcan- 
teks spręsti, reikalauja už- tonio už tai, kad jis gerai 
draust lynčiuot negrus ir pasidarbavo už demokratų 
skaudžiai baust lynčiuoto- kandidatus rinkimuose per- 
jus kaip kriminalistus. nai lapkričio mėnesį.

DAUGIAU MAINIERIŲ SUSTREIKAVĘ 
NEPAISANT VALDŽIOS IR VADU

Wilkes Barre, Pa. —Ima streikierių grįšią dar- 
Skaičiuojama, jog praeitą ban šį pirmadienį.
|eAAod*en? sustreikavo dai Pradžioj tie angliakasiai 
8,000 mainierių septyniose sustreikavo prieš unijinių 
kietosiose anghakasyklose, pakėlimą nuo vieno
nors valdiška Karo Dai bu dolerio iki pusantro dolerio 
Tarybai griežtai. pareikala-1 per mėnesį Paskui strei.

d tuoj ^grįžtų darban , kįerįaj reikalaut pridėt 
lo,000 mainierių, išėjusių t p0 jojerįu algos dienai, 
streikan pirm 18 dienų.

Washington. — Visi strei- Irakas, anglų globojamas 
kuojančiųjų mainierių loka- ■ arabiškas kraštas, Mažojoj 
lų vadai sueigoje su unijos1 Azijoj, taipgi paskelbė karą 
centro viršininkais vienbal-1 fašistų Ašiai, 
šiai atsišaukė į mainierius■----------------
baigti^ streiką, bet, kaip šiaur. Afrika. — Numa- 
pranešama, mainieriai ne- tomą, kad anglai panaujins 
klausą. . ofensyvą prieš Rommelio

Bet tikimasi, kad daugu- 1 nacius Libijoj.
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vietų Sąjunga nuoširdžiai ir daugerio
pai rėmė Chiniją ir remia. Net baisus 
Hitlerio užpuolimas ant Sovietų Sąjun
gos nesulaikė tos pagelbos. Chinijos ge
nerolas Chiang Kai-shekas daug kartų 
dėkavojo Sovietų Sąjungai už pagelbą.

Šiomis dienomis chinai energingai pra
dėjo pulti japonus ir atsiėmė labai svar
bų Sinyang miestą, kuris yra Honan pro
vincijoj, ant Peiping-Hankow gelžkelio.

Chinijos armija yra atsiėmusi nuo ja
ponų Chenkiang ir Fokien provincijose 
didelius plotus ir nemažai orlaukių, iš 
kur Anglijos ir Amerikos lėktuvams yra 
proga bombarduoti Japoniją ir jos svar
bius industrinius centrus. Vietomis iki 
Japonijos yra tik keli šimtai mylių, o 
linkui Formosa salos, kur Japonijos yra 
operacinės laivyno bazės, nėra nei 200 
mylių.

"Laisvės” Bendrovės 
Dalininkų Suva

žiavimas

Linksma Naujiena Ohio Lietuviams
CLEVELAND, Ohio. — Ohio anksto, 40c, pr

Taip, Tai Taip!...
“Naujienos” pacitavo vieną Londono 

“Timeso” telegramą iš Stockholmo, apie 
padėtį nacių okupuotoje Lietuvoje. Te
legramoje nušviečiama, kad Lietuvoje 
nacių priespauda baisi, žmonės tremiami 
į Vokietiją, — apie 100,000 lietuvių iš
tremta, ir t.t.

Tačiau, nepaisant visokios priespau
dos, Lietuvos žmonės kovoja prieš na
cius. Leidžiama nelegalė literatūra ir 
platinama žmonėse. Net Atlantiko Čar- 
teris išverstas lietuvių kalbon ir slaptai 
platinamas.

Kad Lietuvos žmonės kovoja prieš na
cius, tai “Laisvės” skaitytojams jau se
niai yra žinoma. Per virš metus laiko 
mes nuolatos informavome savo skaity
tojus apie partizanų veiksmus, apie ki
tus žygius Lietuvos patrijotų, kovojan
čių prieš bestijiškus okupantus. Tik 
“Naujienos” tą faktą slėpė nuo savo 
skaitytojų. Jos ne tik slėpė, bet spaus
dino nacių propagandą, pirmiau prisiųs
tą gestapininko Ancevičiaus tiesiai iš 
Berlyno, o vėliau, tą pačią propagandą 
(gal to paties Ancevičiaus patiektą) iš
leistą per Lisaboną. “Naujienos” rašė, 
būk naciai sukurs “naują lietuvį,” jos 
rašė, būk Lietuvos ūkininkai toki dabar 
turtingi, kad vyksta į Kauną ir perkasi 
visokius dailiadaikčius, piešinius, ko nie
kad pirmiau jie nėra darę!

Mes “Naujienoms” tiek galime pasa
kyti: tie Lietuvos patrijotai, kurie kovo
ja prieš nacius, nėra naujieniniai. Jie 
yra tikrieji lietuvių tautos patrijotai ir 
kovoja ne tik prieš nacius, bet ir to
kius neklaužadas, tokius parsidavėlius 
lietuvius, kurie naciams padeda, bet ku
riuos “Naujienos” ir jiems panašūs laik
raščiai užtarauja ir net per tūlą laiką 
skaitė savo bendradarbiais!

Busimoji Literatūros Draugijos 
Knyga

Pereitais metais Literatūros Draugi
ja išleido knygą “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai,” kuri nuo seniai buvo rei
kalinga Amerikoj gyvenantiems lietu
viams.

Dabar teko mums patirti, kad Litera
tūros Draugijos Centro Komitėtąs gavo 
rankraštį knygai apie šimtmetines Lie
tuvos žmonių kovas prieš vokiečius už
puolikus ir nutarė ją 1943 metais išleis
ti. Knyga dalinasi į dvi dalis: viena— 
literatinė dalis, paruošta iš lietuvių tau
tos žymių rašytojų eilių ir- raštų apie 
šimtmečių kovas prieš barbarus kryžio
kus; o antroji dalis — iš vėliausių Lie
tuvos laikų, kaip tai: gyvenimo Hitlerio 
kaimininkystėj, nacių užpuolimo ant Lie
tuvos, Lietuvos liaudies ir tarybinės vy
riausybės kovų už išlaisvinimą Lietuvos. 
Antrą dalį paruošė dabartiniai Lietuvos 
liaudies vadai ir literatai.

Literatūros Draugijos Centro Komi
tetas nutarė tuojau imtis darbo, kad dar 
pavasarį knyga būtų gatava. Tai bus 
labai svarbi knyga, reikalinga kiekvie
nam lietuviui, kad susipažinus su savo 
tautos praeitimi ir dabartinėmis kovo
mis už laisvę.

Dabartiniu laiku Literatūros Draugi
ja veda vajų už naujus narius. Šimtai ir 
tūkstančiai lietuvių yra artimai Drau
gijos ir jiems yra geriausia proga patap
ti nariais, gauti apie Ameriką ir Lietuvą 
taip labai svarbias knygas.

Smarkėjo Chinų Kovos
Jau šešti metai Chinijos liaudis veda 

didvyrišką kovą prieš Japonijos imperia
listus. Nuo pat Japonijos užpuolimo So-

Mokytam “Amerikos” 
Redaktoriui

“Amerika” iš sausio 15 dienos tieši- 
jasi, kad New Yorke išėjęs “New York 
World-Telegram” Almanakas skyrium 
aprašo Lietuva, kaipo atskirą valstybę. 
Ir jis siunčia savo skaitytojus į minėto 
Almanako li99 puslapį.

Minėtas Almanakas dažnai paduoda 
daug ką skyrium, kaipo atskirą šalį, taip 
aprašo Anglijos kolonijas — Burmą, net 
salą Newfoundland, arba Italijos kolo
nijas Eritrea, Libiją, arba Japonijos ko
lonijas Mančukuo, Formosa, Kwantung. 
Taip yra aprašyta atskirai ir Lietuva su 
“prezidentu” Smetona ir pažymi, kokis 
Londone ir Washingtone nusistatymas.

Bet kodėl “Amerikos” mokytieji re
daktoriai neatsivertė net ir to paties Al
manako 215-219 puslapius, kur aprašy
ta Sovietų Sąjunga. Ten jie būtų radę, 
kad Lietuva yra įstojusi į Sovietų Są
jungą ir žinoma, kaipo Lietuva Sovieti
nė Socialistine Respublika, kur tarpe 
kitko Almanakas rašo:

“Lietuvos Sovietinė Socialistinė Res
publika nusibalsavo įstoti į Sovietų Są
jungą 1940 metais. Rinkimai įvyko ir 
komunistų vadovaujamas parlamentas 
buvo išrinktas. Balsavimuose paduota 
99.19 nuošimčiai balsų už Darbo Liaudies 
bloką. Balsų buvo paduota 1,386,569. 
Naujas parlamentas paskelbė Lietuvą 
Sovietų Socialistine Respublika liepos 21 
dieną ir prašė priimti į Sovietų Sąjungą, 
ką ir išpildė Aukščiausias Sovietas rug
pjūčio 3 dieną. Sostinė yra Vilnius.”

Matote! “Amerikos” redaktoriai, besi
šaipydami iš kitų, kas moka ar nemoka 
skaityti, patys patingėjo pavartyti mi
nėtą Almanaką. Jeigu jie tatai būtų pa
darę, tai jiems nebūtų buvę iš ko džiaug
tis, nes Hitlerio okupavimas Lietuvos 
nepakeitė Lietuvos liaudies valios, kuri 
buvo 1940 metais išreikšta!

Hitlerininkai Nelaukia Antro 
Fronto

Nacių generolas-leitenantas Dietmar 
pareiškė, kaip praneša dienraštis “PM,” 
kad Vokietijos hitlerininkai mažai aty- 
dos kreipia į antrojo fronto galimybę, 
tai yra, į tai, kad Anglija ir Amerika 
gali Vokietijos ir Italijos fašistus rimtai 
užpulti iš vakarų pusės. Jis sakė, kad 
Hitleris pasirūpins pasiųsti daugiau ar
mijos prieš Raudonąją Armiją, kad tam 
jis ištrauks fašistų divizijas iš Eūropoj 
pavergtų šalių ir Raudonąją Armiją su
laikys.

Kodėl Hitlerio generolai ir propagan
distai taip drąsiai ir be baimės gali kal
bėti apie galimybę antro fronto? 1942 
metais, kada Sovietų Sąjungos užsienio 
komisaras V. Molotovas lankėsi Londone 
ir Washingtone, kada buvo susitarta vie
ningai veikti, kada buvo paskelbta, kad 
1942 metais Jungtinių Tautų bus svar
biausias uždavinys, tai atidarymas antro 
fronto prieš Hitlerį Europoj, Hitleris, 
Goeringas ir Goebbelsas juokus darė iš 
antrojo fronto ir sakė, kad jo nebus.

Dabar, kada Jungtinės Valstijos yra 
paruošę galingą armiją, kada Anglija tu
ri kelių milijonų armiją, kada antras 
frontas yra pilnai galimas ir būtinai rei
kalingas mūsų šalies karo laimėjimui su 
mažiau žmonių ir turto nuostolių, tai 
komercinėj spaudoj pravedamas hitleriš
kas bauginimas “komunistais,” o Hitle
rio generolai taip kalba apie antrąjį 
frontą, kad tartum juos kas užtikrino, 
kad ir vėl nebus rimtai ruoštasi ateinan
tį pavasarį prie antro fronto.

Sausio 31 d. įvyks “Lais
vės” Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas. Taja proga 
norime sukelti dienraščiui 
$2000. Jau gavome $52. At
eina žinių, kad aukoja or
ganizacijos ir atskiri asme
nys kolektuoja dienraščiui 
gan entuziastiškai sukėli
mui $2000 fondo suvažiavi
mo proga.

A. Matulis iš Jersey Ci
ty rašo: “Draugai! Čia ran
date money-order sumoje 
$19. Šie pinigai dalinasi se
kamai: $6 už ‘L.’ prenume
ratą metams ir G. Daugėla 
aukoja $2 Sovietų Medi ka
lei Pagelbai. Mūsų Litera
tūros Draugijos 16 kp. svei
kina “Laisvės” suvažiavimą 
ir aukoja dienraščiui $5. 
Taipgi sveikina suvažiavi
mą ir aukoja po $1 šie as
menys : A. Zavišius, J. B. 
Paserpskis, J. Kreivėnas, 
M. Sabaliauskas, K. Mazi
liauskas ir A. Matulis. Tai 
viso aukų yra $11. Draugiš
kai, A. Matulis.”

Philadelphietis, žymus vei
kėjas organizacijose Frank- 
fordo sekcijoje A. Kupčiū
nas, sveikina “L.” dalinin
kų suvažiavimą ir aukoja 
dienraščiui $2.

Taipgi J. Thomas iš New 
Kensington, Pa., suvažiavi
mo proga aukoja $2 ir P. 
Janavičia iš Baltimore, Md. 
aukoja $3.

Antanas Balčiūnas, “Lai
svės” kooperatyvo preziden
tas, atnešė dešimtinę į “L.” 
raštinę ir sako: “Už šią de
šimtinę išrašykite ‘Laisvės’ 
šėrų Petrui Tameliui iš Ma- 
spetho.”

Antras Valis Bunkus pa
sisakė greit tapsiąs “Lais
vės” savininku ir leidėju. 
Jis taipgi renka pasveikini
mus “L.” suvažiavimui.

Iš Hudson, N. H. gavome 
sekantį laišką: “Brangūs 
Draugai: Mes, Egerių šei
ma, sveikindami dienraščio 
‘L.’ Suvažiavimą, , linkime, 
kad Suvažiavimas išdirbtų 
planus greit nusukti fašiz
mui sprandą, kad žmonija 
galėtų laimingai gyvuoti. 
Aukojame sekamai: po $1: 
Joan Egeris, Kanstancija 
Egeris ir Juozas Egeris. 
Taipgi tie patys asmenys 
aukoja po $1. Sovietų Medi- 
kalei Pageliai ir dar prisi
deda su $1 viena gera drau
gė. Draugiškai, Egerių šei
ma.” /

Iš Bayonne, N. J. rašo: 
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.! Su 
šiltom laišku rasite $10 mo
ney order, už kurį prašome 
išrašyti “Laisvės” bendro
vės šėrų LDS 26 kuopai. 
Minimus Šerus, malonėkite 
prisiųsti LDS 26 kp. Fin. 
Sekr. A. Lukaitis. Su ge
riausiais linkėjimais, A. Lu
kaitis.”

Iš pranešimų spaudoje 
pastebėjome, kad daugelyje 
vietų organizacijos nutarė 
pasveikinti suvažiavimą ir 
paaukoti dienraščiui. Bet 
kol neaplaikėme pasveikini
mų ir aukų paskelbti nega
lime.

Iki šiol aukų gavome $32 
ir $20 už šėrus, viso $52. 
Norėtume surinkti $2000 
dienraščiui aukomis ir Še
rais' suvažiavimo proga. Iš
rodo aukšta suma, tačiau 
pradžia yra graži, turime 
vilties, jog tikslas gali būt 
atsiektas.'

Prašom organizacijų val
dybų, kur jau yra nutarta,

nesivėlinti prisiųsti aukas ir 
pasveikinimus “Laisvė s” 
Administracijai. Bus įspū
dingiau, kad paskelbsime 
spaudoje prieš suvažiavi
mą. O suvažiavime bus skai
tomi pasveikinimai ir bus 
paminėta aukos.

P. Buknys

Klausimai ir Atsakymai
Kla usimas:
Gerb. Redakcija: —

Meldžiu man atsakyti, 
kaip čia yra Amerikos ar
mijoj su viršininkais? Ca
ro Rusijoj buvo oficieriai 
ir jaunesnieji, “mladšyj” 
komandieriai - fedfebeliai. 
Mes turime daug ginčų, 
nes kai kurie giriasi, kad 
jų vaikai jau yra oficie- 
riais armijoj. Kaip čia yrą 
su tais oficieriais, nes Ru
sijoj oficierium tapti buvo 
sunku, tai buvo dideli žmo
nės. J. Thames.

Atsakymas:
Amerikos armija-'yra pa

našiai organizuota,, kaip ir 
kitų šalių. Sakysime, pės-. 
tininkų mažiausia armijos 
dalis ten buvo skyrius — 
“otdelenije,” čia yra taip 
]*it “squad”; paskui sekė 
“zvodas”, o čia yra “sekci
ja” ir tt. Ir komandieriai 
tų skyrių taip pat yra su
tvarkyta, nuo mažesnio iki. 
didesnio, kaip tai, “skvado” 
vadas, jo pagelbininkas, 
sekcijos vadas ir t.t.

Amerikos armijoj yra 
eilinis (private), paskui 
pirmos klasės eilinis, kuris 
ištarnavęs nemažiau 4 mė
nesių, paskui vadai tų ar
mijos dalių ir jų pagelbinin- 
kai.

Kodėl Amerikoj jaunuo
liai greitai užima armijoj 
aukštesnes vietas? Todėl, 
kad čia jauni žmonės dau
giau prasilavinę, negu bu
vo caro Rusijoj. Kita prie
žastis, tai kad Amerika ne
turėjo didelės armijos, ne
turėjo komandierių skait
lingų kadrų, tai reikia juos 
auklėti. Ir todėl armijoj su- 
gabesni jaunuoliai tuojau 
pakyla į vadovaujančias 
vietas. Žinoma, aukštų ko
mandierių vietas gali užim
ti tik tie, kurie tam per

Lietuvių Vienybės Konferenci
jos Komitetas ir vėl duos kon
certą ir statys scenoje gražią 
komediją “Kontrolius.” Įvyks 
sekmadienį, sausio (January) 
24 d., Lietuvių Svetainėje, 6835 
Superior Ave., Cleveland Ohio. 
Prasidės lygiai 5-tą vai. vaka
re. Nepasivėlinkite!

Dainuos Amerikos Lietuvių 
Moterų Kliubo Choras, vado
vybėj Mrs. M. Mason. Solistai: 
Yulius Krasnickas, Eleanor 
Stefanko; Piano solo Alice 
Brazis; klasiškus šokius pašoks 
Ruth Lesnikas.

Bus ir daugiau pamargini- 
mų, bus šokama kadrilius, ku
rį Amerikoj publika labai ma
žai yra mačiusi. Bus gera mu
zika šokiam. Todėl, gerbiamie
ji, mes maloniai užkviečiame 
visus, kaip Clevelando, taip vi
sos apylinkės lietuvius. Ohio 
Komitetas pasistengs užganė
dinti visus.

Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas darbuoja
si už vienybę karo laimėjimui. 
Įžanga - tikietas, perkant iš

ie durų, 50c., 
ant šokių, 25c.

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komitetas.

SKAITYTOJŲ
BALSAI

AUKŠTA PADĖKA

Aš, Konstancija Marks, dė- 
kavoju labai širdingai tam 
brangiam draugui, katras 
man užrašė laikraštį “Lais
vę” ir dėkavoj u “Laisvės” 
laikraštininkams už siuntinėji
mą. I

Laikraštį gaunu kožną die
ną, atsilanko kaipo seniai ne
buvęs svetys. Maloniai priimu 
ir prisimenu brangų draugą ir 
jo gerą širdį jj* jo neužmirš
tantį malonų draugiškumą. 
Nors jau ir seniai kaip matė
mės, bet gera žmogaus širdis 
niekados neužgęsta.

Taip, ir dar sykį tariu jam 
širdingai ačiū ir vėlinu jam vi
so gero ir laimingo pasiseki
mo. C. M.

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

, Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NUO GYVENIMO
PAKAITOS

| Mes “Laisves” skaitytojai, 
tai lauksiu atsakymo.

Gerb. gydytojau, atsi
prašau jus: aš jau trečiu 
kartu klausiu patarimo ma
no pusseserei. Ji 56 metų. 
Savo čėsą pabaigė jau 8 
metai. Niejokios operaci
jos neturėjo. Ji turi ketver
tą vaikų. Ir ji labai nesvei
ka jau 5 metai. Nieko ne
skauda, tik galvą. Ir labai 
pailsusi. Nieko dirbt negali. 
Vidurių užkietėjimas labai 
didelis.

Vietos gydytojai sako, ji 
neturi niejokios ligos, tik 
nervų kontrolė silpna nuo 
rūpesčių. Kiti sako — nuo 
gyvenimo atmainos. Gyduo
lės biskį mačina. Bet, kai 
pradeda triustis apie na
mus, tai ir vėl serga. Tai 
ar galima taip ilgai sirgti 
nuo gyvenimo pakaitos?

Tariu širdingai dėkui.

daugelį metų mokėsi karo 
mokyklose, kaip West 
Point, arba kurie turi ga
bumo ir armijoj pasiunčia
mi į panašias mokyklas.
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Šis braižinys (ir viršuje skaitlinės) parodo, kiek Fran- 
cijai, Norvegijai, Belgijai ir Holandijai kaštuoja vokie-
čią okupacija. Pagal tarptautinę Hagos sutartį, oku
pantas neturėtų iš okupuotosios šalies karo metu nieko 
daugiau imti, kaip tik maisto, bet vokiškieji naciai to 
nepaiso, — jie plėšia gyventojus ir maistu ir pinigais.

Atsakymas.
Taip, Drauge, galima. Ga

lima taip ilgai sirgti nuo 
gyvenimo pakaitos. Ne 
kiekvieną moterį gyvenimo 
pakaita vienodai veikia. Ki
tos lengvai perleidžia tą 
persilaužimo laikotarpį ir 
paskui sau ramiai gyvena. 
Bet daugelį moterų ta “pa
kaita” smarkiai subaladoja. 
Daugeliui moterų tai esti 
gyvenimo pakaita į bloges
nę pusę, esti involiucija, vi
so organizmo menkėjimas.

Tai tokios galingos yra 
kiaušidinės (o v a r i n ė s ) 
liaukos. Kolei jos gražiai 
tebeveikia, visa moteris žy
di, gyvena ir džiaugiasi. 
Nuvyto kiaušidės — vysta 
ir visas organizmas.

O visai be reikalo. Leisti 
taip beprasmiškai vysti ir 
nykti visam organizmui, 
akivaizdoj moderinio medi
cinos žydėjimo, yra stačiai 
apsileidimas ir kvailystė.

Yra tokių galingų, tokių 
veiklių, tokių tikrų gyvuli
nių ekstraktų — liaukų 
ekstraktų, šiame atsitikime 
moteriškų lytinių hormonų 
(išjudintojų), kad nuo jų 
stačiai stebėtinai atsigauna 
visas organizmas: nervai, 
viduriai, oda, plėvės ir vi
sa muzika. .

Seniau tie stebėtini mote
riški hormonai (female sex 
hormone, estrogenic hor
mone) būdavo brangoki. 
Dabar atpigo, nes labai 
daug jų gaminama ir labai 
daug vartojama.

Ir jūsų, Drauge, pussese
rei geriau pasidarys nuo tų 
moteriškų lytinių sunkų. 
Tegul iš pirmo gydytojas su 
adata keletą kartų jų įlei
džia į raumenis, o paskiau 
paskirs imti ir per burną.

Be to, vitaminų prepara
tai. Tegul ji būtinai gauna 
Vitamin B Complex, cap
sules or pills. Tegul ima po 
trejetą kapsulių su maistu 
laike pusryčių, pietų ir va
karienės, tai po 9 kas die
na, kad ir visą gyvenimą. 
Susitvarkys ir viduriai. Bet 
galėtų dargi imti ir mag- 
nezijo^ pieno arba sėmenų 
(flax seed). Tegul vaikšti
nėja po orą dažniau.



0

Pirmadienis, Sausio 18, 1948 MA'TSV® Trečias Puslapis

Užmušti Japonui Mainais SUŽEISTŲJŲ SUGYDYMO REKORDAI SOVIETUOSE 'Karo Gamybos Mo
Už Saldainius

Amerikos kapitonas I. L 
Cassell, iš Guadalcanal sa
los paršauktas pareigoms 
Jungtinėse Valstijose, pra
nešė, kaip puslaukiniai tos 
salos gyventojai padeda 
amerikiečiams kovoti prieš 
japonus. Jis sako:

“Tenaitiniai gyventojai 
neapkenčia japonų už tai, 
kad japonai žiauriai elgia
si su jais. Japonai, be kit
ko, plėšia daržoves iš tų 
žmonių daržu, o tai nume
rio pirmo piktadarystė jų 
akyse.

“Iš pradžios Saliamono 
salų gyventojai manė, kad 
amerikiečiai ir japonai ko
voja išvien, bet greitai jie 
patyrė ką kitą.

“Viena diena amerikie
čiai užtiko kelis tenbuvius

žmones, kurie dėl asmeniš
kų priežasčių užmušė kiek 
japonų. Mūsų marininkai 
davė jiem saldainių. Kitą 
dieną saliamoniečiai šypso
damiesi atplaukė valčia iš 
kitos salos, atgabendami 
keturis ar penkis užmuštus 
japonus. Jie norėjo, kad 
mes mainais už jų užmuša
mus japonus duotume jiem 
daugiau saldainių.

“Amerikiečiai sutiko, 
liamoniečiai džiaugėsi, 
mūsų marininkai taip 
buvo pasitenkinę.

“Vietiniai gyventojai
darė savo žvalgybas padėt 
Amerikos marininkams ir, 
neretai jie ateina pas mū
sų oficierius ir pasako, kur 
yra žvalginiai japonų ka
riai.”

O
pat

su-

Ar Tai Japonu Narsa, ar Gal Baimė?
tik parodo, kokie puikūs 
šauliai yra tie Amerikos 
marininkai, kaip gerai jie 
pataiko į priešus.

N. K.

BLOFAS AR GINKLAS?

Ja- 
sa-

do-

Jeigu japonai neatlaikys 
Guadalcanal© salos prieš 
amerikiečius, tai tie japo
nai bus nužudyti, pagal 
aukštosios jų komandos įsa
kymą.

Pas jfpaimtus nelaisvėn 
japonus’ amerikiečiai rado 
dokumentus su šitokiu gra
sinimu:

“Jeigu šis uždavinys ne
bus atliktas, tai japonai ka
reiviai nesugrįš gyvi i 
poniją” (iš Guadalcanal 
los).

Apie tuos japoniškus
kumentus liudija sugrįžęs 
brooklynietis Amerikos ma- 
rininkų kapitonas Irving I. 
Cassell, kuris šimtą dienų 
ir naktų kovojo su japonais 
Guadalcanal saloje. Japo
nai, beje, praminė Guadal
canal “mirties sala.”

“Elektrinės Akys”
Vienas nelaisvėn paimtas 

vyresnysis japonų oficie
rius sakė kapitonui Cassel- 
l’iui:

“Aš žinau, kad jūs mane 
nužudysite, bet pirm to, 
prašau, parodykite man sa
vo automatinius ginklus su 
tomis ‘elektrinėmis” aki
mis.”

Bet amerikiečiai nežudo 
belaisvių. O japonų oficie- 
riaus šneka apie ameriki
nius ginklus su vadinamo
mis ‘elektrinėmis akimis’

Amerikos daktarai sugy
dė i26 iš kiekvieno šimto 
karių, kuriuos japonai su
žeidė, viliūgingai užpuldami 
Perlų Uostą 1941 m. gruo
dyje. Tai buvo iki tol ne
girdėtas nuošimtis išgelbėtų 
nuo mirties sužeistu karei
viu. c

Pernai lapkričio mėnesį 
amerikietis daktaras Henry 
E. Sigerist, Johns Hopkins 
Universiteto profesorius, 
pranešė, jog 70 iš kiekvieno 
šimto sužeistų sovietinių 
karių yra taip sugvdomi, 
kad grįžta frontan ir vėl 
kovoja prieš vokiečius. O iš 
šimto sužeistų vokiečiu tik
tai 40 tėra tiek pagydomi, 
jog gali grįžt į veiklią karo 
tarnybą, kaip kad patyrė 
kariniai Raudonosios Armi
jos gydytojai.

Iš kiekvieno šimto sužei
stų anglų praeitame pasau
liniame kare Francijoj tik 
29 būdavo tain sugydomi, 
kad galėtų vėl kovoti fron
te, — sako Anglų Informa
cijų Knygynas.

Russian War Relief (a- 
merikiečių įstaiga Kari
niam Rusijos Gelbėjimui) 
dabar paskelbė dar įdomes
nių žinių apie sužeistų rau
donarmiečių sugydymus. Ši 
ištaiga sako: 98 procentai 
ir pusė visų sužeistų sovie
tinių karių tapo sugydyti, 
ir tik pusantro procento 
mirė; reiškia, iš kiekvienų 
dviejų šimtų sužeistųjų bu
vo išgelbėta gyvybė 197- 
niems. 140 iš to skaičiaus 
sugrįžo į mūšių linijas. Kitų 
gi pagydytų dalis gali ne 
tik gyventi, bet ir šiokius 
tokius naudingus darbus at
likti.

Įvairūs stebėtojai žiūri į 
! nuošimčius mirusiųjų nuo 
į žaizdų praeituose karuose 
ir Sako: rusų medicina ka
ro fronte ir amerikiečių |

Šio mėnesio pradžioje Vo
kietijos propagandos minis- 
teris P. J. Goebbels per ra
diją grūmojo, kad jeigu tal
kininkai “artinsis prie vo
kiečių gyvenamos vietos, 
tai mes (vokiečiai) pavar
tosime tokias priemones, 
apie kurias anglai net ne
sapnavo.”

Gal čia nacių ministeris 
grasina nuodų dujomis? 
Bet anglai, amerikiečiai ir 
Sovietai taipgi turi duju. O 
mil tai tik hitlerininku blo- i 
f as.

Ne kartą juk naciai grū
mojo talkininkams naujais 
savo baisiais pabūklais, bet me(]icina Perlų Uoste paro-1

V • ~ —is Jungtinių dyme<

tam kariui. Bet čia yra ir punktą. Taip yra gabenami bilizacija Amerikoj 
kiek skirtumo. * ---- v

Amerikos kariuomenėje 
yra vartojama džiovinta 
(p a s k ui praskiedžiama) 
kraujo medžiaga - plazma, 

' iš kurios pašalinta ir išmes- 
FELČERIAI I ta raudonieji kraujo rutu- 

Šalia gydytojų, Sovietuo-; liukai. Raudonojoj Armijoj 
se buvo priauklėta. pusė gi naudojama ne džiovinta, 
miliono felčerių. O tie felče- o skysta plazma ir čielas 
riai jau ne tokie, kaip kad kraujas, kuriame tebėra 
buvo senosios Rusijos armi- raudonieji kraujo rutuliu- 
joj, cariniais laikais. Sovie- kai. Sovietiniai gydytojai 

pranešė, kad jie surado bū
dus ilgokai išlaikyt čielą 
kraują sveiką tam tikruo
se induose, ir tvirtina, kad 
raudonieji rutuliukai tinka 
kaipo veiksniai naujam 

j kraujui gaminti.
se" Į FELČERIŲ DARBAS 
Y- Trečias svarbus būdas gy

vybei gelbėti tai yra paimt

jų įrengimus; pervežė 1,000 
mylių į Uralus, ir ten čka- 
love po trijų dienų susirin
ko į paruoštas patalpas pro
fesoriai ir studentai, ir va
rė pirmyn medicinos pamo
kas.

tin is felčeris yra išėjės dau
giau negu pusę daktaro 
mokslo ir jis yra laikomas 
pradiniu, jaunesniuoju gy- 
dvtojum. Pusė sovietinių 
felčerių skaičiaus yra mote-

Apie Sovietų felčerius 
karnai atsiliepia N. 
Times:

“Felčerių istorija jau

iš po priešų ugnies visi so
vietiniai sužeistieji. Pačių 
felčerių daug žūva, bet jie 
nepalyginamai daugiau iš- ! 
vaduoja raudonarmiečių 

gyvybių. . |
Sovietų karininkai sten

giasi prilaikyti moteris fel- i 
čeres nuo pavojingiausių 
vietų; bet ne visuomet jiem! 
tatai pavyksta, nes dauge
lis pasišventusių merginų 
ir moterų felčerių puolasi 
gelbėti sužeistuosius, nežiū
rėdamos jokių pavojų sau. 
Taip antai, Aleksandra Ka-' 
lenina, 23-ju metų jaunuolė, 
per vieną dieną išnešė šim-' 
tą sužeistų vyrų iš mūšio 
lauko.

ORO LIGONVEŽIMIAI
Daug sužeistųjų yra išga

benami senesniais orlaiviais'
i sužeistuosius iš mūšio lau-j iš pafrontės į tolesnes ligo- 

po epiška, didvyrybės isto- !p0 per vadinamas “aksines! nines ir daugelis tų orlaivių
rija. Savo pareigas jie at
lieka fronto linijose 
me mūšių įkaitime, 
kareivių po ugnim; 
veikla yra viena iš 
priežasčių, kodėl sutaupo
ma tiek daug sužeistųjų gy
vybių.”
TRYS SUŽEISTŲJŲ GEL

BĖJIMO BŪDAI
Sulfa Vaistai

valandas,” tai yra, eigoje I vairuotojų yra moterys, 
pirmųjų šešių valandų po! 
sužeidimo. Šis darbas tenka, 
keturiem šimtam tūkstan- Į 
čių fronto felčerių.” 

t 

Frontiniai felčeriai ne
šiojasi kastuvėlius (lope
taites) ir kraujo tam tik
ruose indeliuose, iš kurių 
jis tiesiog perleidžiamas su
žeistajam, ir turi kitų da- 

, . . . ..... į lyku reikalingu pirmutineiRaudonojoj Armijoj, kaip ■ e(jikalei agalbai.
ir Jungtiniu Valstijų ka- I ■ TZ . t . .. ,
riuomenėj, pirmiausiai yra! .^?.1 . suz^1_s^1 laudonai- 
dedama sulfa vaistai ant I ^?.iec1^1 £Įluva> felčeriai 
žaizdų, šie vaistai saugo|,sl.lauzia Prie.«- Jel‘ 
žaizdas nuo apsikrčtimo j-|k!.a’ °. albl nya J0^.08 ^U0‘ 
vairiu ligų perais. I bes- ,kul' Jal.lma butvl , fŲ

U . j žeistąjį tuojau paguldyt
Svetimo Kraujo Naudo- į daug-maž saugiai, tai felče- 

jimas i ris iškasa duobę, kur ir
Antrą vietą sužeistųjų Į duoda jam greitosios pagal- 

gydyme, kaip Amerikos ar-!bos. Paskui felčeris užrita 
• sužeistąjį sau ant nugaros 

užima svetimo ir šliaužia į artimiausią me- 
kraujo perleidimas sužeis-: dikalį Raudonosios Armijos

pačia- 
greta 
ir jų 
trijų

mijoj, taip ir Sovietų ka
riuomenėj,

Pravda, Sovietų komunis
tų laikraštis, pirm kelių 
dienų plačiai rašė, kaip 
Jungtinės Valstijos trumpu 
laiku išvystė tokią galingą 
karinę pramonę:

“Jungtinės Valstijos su
kūrė stiprų žaliųjų medžia
gų pamatą karinei gamybai 
mobilizuoti.

Hitlerininkai ir jų sėbrai 
tikėjosi, kad Jungtinėms 
Valstijoms pritruksią ža- 
liadaikeių arba pusiau už
baigtų dirbinių, ir todėl 

i Amerika negalėsianti įvyk
dyt savo karinių darbų pro
gramos. Bet ta hitlerininkų 
viltis jau žlugo.”

Pravdos rašytojas S. Viš- 
nevas primena, kad Jungti
nės Valstijos gerai panau
dojo atsikvėpimo laiką, ku
rį suteikė Raudonosios Ar
mijos kova prieš užpuoli
kus. Dėl to jis sako: •

“Jungtinėse Valstijose ta
po sėkmingai sumobilizuo
ta gausingiausia darbinin
kų jėga ir medžiaginiai iš
tekliai. Tatai parodo, jog 
Amerikos žmonės gali gar
bingai atlikt didžias ir sun
kias pareigas, kūrios stovi 
jiems priešakyje, kaipo ga
lingam nariui Anglų-Sovie- 
tų - Amerikos sutartinės, 
kad kuogreičiausiai sumu
šus tą bendrąjį visos žmo
nijos priešą” (nacius).

GRYBAI KAIP MAISTAS

4

PARAŠIUTISTAI 
GYDYTOJAI

Kada reikia raudonar
miečiams su parašiutais nu
sileist iš lėktuvų į priešų 
užnugarę, su jais nusilei
džia ir gydytojai. Daktarai 
parašiutistai aptarnauja ir 
savųjų ligonines, paslėptas 
nuo priešu miškuose. Jie 
taipgi paslepia ir gydo so
vietinius sužeistuosius vo
kiečiu užimtuose kaimuose 
bei miesteliuose.
KITI SOVIETINĖS MEDI

CINOS ATRADIMAI
Kariniai Sovietų gydyto

jai paima užmuštųjų nėr- Daugeliui žmonių visuo- 
vus (dirksnius) ir sekmin- nieį patiko grybai. O taria- 
gai prigydo juos sužeistie- mi maisto žinovai iki pas- 
siems,_ kurių tam tikri nėr- putinių dienų tvirtino, kad 
vai buna sunaikinti arba gpybai, girdi, esą beveik vi- 
nepataisomai sužaloti. .'siškai beverčiai kaipo mais- 
Raudonosios Armijos dak- ^as>

tarai atrado, kad plėvės pa- jviassachusetts valsti- 
!1*,, vl^lĮ1.1V‘ jos žemdirbystės tyrinėji- 

daubos pamušalų (pento- stotis neseniai moksli- 
nejos), uždėjus jas ant at- ištyrė grybus ir štai ką 
virų zaizdų, labai tarnauja ■ sura(j0.
toms žaizdoms sugyti, ii po Grybuose yra maistinės 
to mažesni, i andai telieka. geležies ir vario. Jie turi

Sovietu daktarai surado, pjep jr proteinų (baltimių), 
kaip tūkstančiais kvortų nors grybų proteinai nepil- 
gamint thrombino skystį, np taigi prastesni už mėsos, 
kuris sukrekina kraują ii’j pieno, kiaušinių ir žuvies 
taip sulaiko jo plūdimą iš! proteinus.
žaizdų. Į Tačiaus grybai yra tur-

Jie taip pat surado skie-! tingi vitaminais, niacinu 
pus, padedančius žaizdoms! (nikotiniška rūkščia) ir ri- 
gyti, atrado naują būdą boflavinu. Juose taip pat 
greitai susekt vadinamą du- gana daug yra vitaminų • 
jinę gangreną ir išrado ra- BĮ, C ir K.
dijo prietaisą, kuriuom vei- Neperseniai atrastas vi
kiai suseka metalo gabaliu- taminas K yra svarbi kran
kus giliai įstrigusius į žmo- juį medžiaga. Nuo šios me- 
gaus kūną. džiagos sukreka kraujas

TIFO KLAUSIMAS pradėjęs bėgti iš žaizdos.
Jau dveji metai žinoma, Taigi vitaminas K tarnau- 

kad .vokiečiu armijoj nema-iJa ne tik kaipo maistas, bet 
žai karių suserga baisia įr kaipo vaistas nuo krau- 
apkrečiamąja tifo liga. Kai japlūdžių.
kas spėjo, kad, girdi, vo- Grybai, ’"pagaliaus, susi-

Nuovargio Rodykle
nieko panašaus neparodė.

Tėmytojai i"
Tautu pusės pripažįsta, jog j 
nuo karo pradžios rytinia-! 
me fronte Sovietai padarė j 
daugiau pagerinimų savo į 
kovos įrankiuose, negu na-: prasidėjo 20 metų at- lentojais. Bet ar, matomai, 
ciai. gal,” rašo New York j sveikas ir mažai teveikiąs

j Times:
“Tada Rusija teturėjo tik 

20 tūkstančių gydytojų. 
1|24O metų pabaigon jinai 
turėjo jau 160 tūkstančių 
daktarų, daug - maž tiek, 
kiek Jungtinėse Valstijose 
yra gydytojų užsiimančių 
savo profesija. Bet karui to 
dar neužteko. • Rusai, todėl, 

! padaugino naujų gydytojų 
skaičių taip, jog kur pir
miau per vienus metus išei
davo 12 tūkstančių naujų 
daktarų, tai dabar per še- 
šioliką mėnesiu išeina 42 
tūkstančiai jų.”
MEDICINOS MOKYKLŲ 

PERKRAUSTYMAS
Kada vokiečių armijos 

veržėsi pirmyn, Sovietai 
perkėlė savo medikales ko
legijas antrapus Uralu kal
nų, perkraustydami viską, 
apart trobesių. Taip antai, 
Charkovo Medicinos Insti
tutas, vienas seniausių viso
je šalyje, susodino į kelei
vinius ir prekinius trauki
nius visus profesorius, in
struktorius ir laikinai pa- 
liuosuotus nuo kareiviavi
mo studentus; sukrovė į va
gonus knygas ir laboratori-

dė stebuklus sužeistųjų gy-į ,------------ ------------
' Visi turime tokių pažįs- i tiek pat laiko. O kiek tam

SOVIETŲ MEDICINOS bet
PAŽANGA kad nuvargę.

Rusų medicinos stebūk- pavadina tinginiais verkš- 
at- lentojais. Bet ar, matomai,

PAŽANGA
tarnų, kurie, rodos pritingi, 

visuomet skundžiasi, 
Tokius kiti

Greitai užsaldant žalią
sias daržoves, yra sutaupo
ma 50 procentų daugiau vi
tamino C, negu jas “kenuo- 
jant.”

Vaizdas is amerikiečiu veiksmų žiemos metu kur nors 
Alaskoje; pakraščių saugotojai tarp ledų.

J
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žmogus negali jaustis tik
rai nuvargęs? Tatai toliau 
pamatysime.

Californijos Universiteto 
profesorius Franklin Hen
ry pastaruoju laiku išrado 
elektrinę mašinėlę nuovar
giui tyrinėti per akis. Ka
da mašinėlės lemputė žyb
čioja į akį, tai pailsusio bei 
pavargusio žmogaus akyje 
pasidaro tam tikros' atmai
nos. Jeigu asmuo nepavar
gs, tai jo akys nerodo to
kiu atmainų.

Tas atradimas bus nau
dingas sužinot, ar jau tik
rai yra pavargęs karinis la
kūnas, atsakingas karo pra
monės darbininkas bei ki
tas asmuo, kurio darbui rei
kia gerai veikiančių pasil
sėjusių jėgų.
Pavargimas ir Vitaminai
Harvardo Universiteto 

mokslininkai E. E. Johnson, 
R. C. Darling ir kiti darė 
tyrimus, norėdami sužinot, 
ar tūli vitaminai prilaiko 
nuo nuovargio. Jie paėmė 
dvi grupes vyrų, kurie buvo 
daug- maž tokio pat stip
rumo. Vienai ir kitai gru
pei davė lygų darbą per

darbui reikia energijos - jė
gų, tatai buvo iš anksto 
moksliniai išmieruota.

Vienai tų vyrų grupei 
davė maistą su vidutine do
žą vitamino BĮ kasdien. Ki
ta vyrų grupė gavo tokį 
jau maistą, tiktai be vita
mino BĮ.

Vyrai, kurie negavo šio 
vitamino, kasdien labai nu
vargo. Gavusieji vitamino 
BĮ mažiau tenuvargo. Nei 
vieni nei kiti nežinojo, ka- 
triem duodama vitamino, o 
katriem ne.

Paskutinę tyrimų savai
tę abiem grupėm vyrų buvo 
su maistu duodama pilnas 
junginys (kompleksas) ži
nomų B rūšies vitaminų, 
kurių yra daugiau kaip 16.

Visi vyrai per tą savaitę 
dirbo lygiai tokio pat sun
kumo darbą ir per tiek va
landų, kaip ir pirmiau. Bet 
paskutinę savaitę jau nė 
vienas jų nesiskundė 
nuovargiu, ir iš tikrųjų jie 
nebuvo nuvargę. Štai kokį 
skirtumą sudarė eilė 
minų B.

Profesoriaus Fr. 
ry’o išrasta mašinėlė 
vargini tyrinėti per akis 
taipgi rodo pavargimo žen
klus pas žmones, 
stokuoja vitaminų 
tie žmonės nebūtų 
ginę jokiu darbu.

vita-

Hen- 
nuo-

kuriem 
B, nors 
nusivar-

N. M.

Grybai, ^agaliaus, susi- 
kiečių kaimuose. Ten ture- laukė gana gero mokslinio 
nuo rusų. Bet Russian War paliudijimo.
Relief įstaigos raportas štai 
ką sako: ' , -----

Tai vokiečiai atnešė tifą Viršutiniuose žaliuose sa- 
į savo užimtus rusų kaimus, lotos galvutės lapuose ran- 
Rusai per paskutinius 20 dasi trisdešimts sykių dau- 
metų labai rūpinosi švaros giau vitamino A, negu vidu- 
palaikymu, ir tatai žymia rimuose baltuose lapuose... 
dalim apsaugojo juos nuo tačiau didžiuma šeimininkių 
tifo. Visai ką kitą Sovietai ! meta lauk žaliuosius lapus, 
rado atgriebtuose nuo vo- --------------------------------—
kiečių kaimuose. Ten ture- nuo tifo lizdų, nuo utėlių ir 
jo būti pasiųsta apie 1,000 nuo bado ligų perų, kaipo 
sovietinių gydytojų, kad nacių “civilizacijos” paliki- 
apvalyt tuos kaimus nuo mo. 
vokiečių paliktos nešvaros,

N. M.

N. M.
■'W
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant

Baltimore j Kriaučių Darbai Mažėja

Rašo POVILAS PAKAKKLIS.
(Tąsa)

Jei naciai gali nemaža laimėti, skleis
dami savo pažiūras Klaipėdos krašto rei
kalais per suomių, anglų, amerikonų ar 
francūzų autorių knygas, tai dar dau
giau jie kartais gali laimėti, jei tas jų 
pažiūras skleis patys lietuviai. Tat ko
dėl už tai neduoti daktaratų? Kodėl ne
suteikti rimtesnę rašymo pagalbą tokios 
disertacijos autoriams? Kodėl tokių au
torių nepareklamuoti savo spaudoje, ko
dėl jų neapšaukti rimtais mokslininkais 
ir didelių gabumų žmonėmis?

Siamo medžiotojai išsiaugina prijau
kintų dramblių ir tuos paskui panaudo
ja kaip pagalbininkus dar miške gyve
nantiems drambliams medžioti. Ne ko
kie kiti gyvuliai, o prijaukinti dramb
liai yra skaitomi geriausia priemone 
laukiniams drambliams miškuose suras
ti ir tiems atvilioti prie juos tykojančių 
medžiotojų. Panašiai lietuviškos kilmės 
žmonės, atitinkamai paveikti vokiškų 
profesorių, gali būti geriausi vokietinin
kų mokslo skleidėjai Lietuvos visuomenė
je, iš kurios jie yra kilę ir į kurią jie 
grįžta darbo dirbti. Naciams kaip tik 
yra labai svarbu, kad vokiečių naujasis 
mokslas apie Klaipėdos krašto praeitį ar 
jų teisiniai išvedžiojimai apie Klaipėdos 
krašto statutą būtų priimti, jei ne pla
tesnės Lietuvos visuomenės, tai bent tam 
tikrų universiteto personalo narių. Mat, 
jei Lietuvos universiteto žmonės ims kal
bamą mokslą laikyti objektingu mokslu, 
tai tokiu mokslu greičiau gali imti laiky
ti ir tolimesnių tautų mokslininkai.

Pavyzdžiui, žymūs francūzų, anglų ar 
skandinavų istorikai, kalbininkai, arche
ologai lengvai gali įtraukti į savo kny
gas naujas vokiečių mokslo pažiūras, jei 
žinos, kad lietuviai su tuo sutinka. Tuo 
tarpu jei tuo reikalu eitų kova tarp lie
tuvių ir naujosios Vokietijos mokslinin
kų, tada į tai daugiau dėmesio atkreip
tų kitų kraštų mokslininkai, kurie patys 
imtų nuodugniau nagrinėti kalbamą rei
kalą ir, be abejo, prisidėtų prie teisin
gesnio klausimo išsprendimo.
13. Kai Kurių Lietuvos Piliečių Diserta
cijos—Vokietininkų Pažiūrų Apie Klai

pėdos Krašto Praeitį Skleidėjos
Naciškos pažiūros į mokslą, kaip į 

priemonę politiniams tikslams siekti, 
Vokietijos kai kuriuose universitetuose, 
arba tik tųjų atskiruose fakultetuose, 
ėmė įsigalėti gerokai prieš Hitlerio atė
jimą prie valdžios. To įsigalėjimo pa
sekmė —• ne viena Lietuvos piliečio ra
šyta Vokietijoje disertacija turi daugiau 
ar mažiau sakinių, palaikančių naujojo

vokiečių mokslo pažiūras apie Klaipėdos 
krašto bei gretimų sričių praeitį. Tokių 
sakinių, pavyzdžiui, yra dr. K. Avižo
nio ir dr. Ivinskio disertacijose, bet ryš
kiausias tos rūšies darbas -— tai dr. Sa
lio disertacija: “Die žemaitischen Mun- 
darten” (žemaičių tarmės).

Nors šios disertacijos pavadinimas ir 
paties dr. Salio specialybė rodytų į tai, 
kad čia turime reikalo su darbu iš kal
botyros srities, tačiau tikrenybėje susi
duriame su grynai istorinio turinio di
sertacija, sprendžiančia Klaipėdos kraš
to ir gretimų sričių praeitį naujojo vo
kiečių mokslo prasme.

Dr. Salys dėl tos disertacijos, panašiai 
kaip Būga dėl savo knygutės “Aisčių 
praeitis,” pasidarė žinomas platesnei 
naciškos Vokietijos visuomenei. Kiek te
ko patirti, dr* Salio, kaip ir Būgos var
das yra minimas Rytprūsių mokyklose, 
nacių smogikų kursuose ir net šiaip til
žiškių nacių sueigbse. Nemaža galima 
būtų pririnkti ištraukų iš naciškos spau
dos, kuri remiasi dr. Saliu, kaip lietu
višku autoritetu. Kalbamo reikalo pa
vaizdavimui čia paduodu tris charakte- 
ringesnes ištraukas.

V. Pryšmantas, gana kūrybiško “Vai
re” išspausdinto straipsnio “Ne kuršiai, 
o žemaičiai” autorius, 1934 m., “Lietu
vos Aide” (289 nr.) yra išspausdinęs 
straipsnį apie Pr. Lietuvą 16-tame šimt
mety j. Į tą straipsnį, kaip įrodinėjantį 
Prūsų Lietuvos lietuviškumą, atsiliepė 
dr. W. Gaerte, kuris pažymėjęs, kad 
Pryšmanto “straipsnio turiniui verčia 
pasipriešinti moksliniai ir nacionalitiiai 
pagrindai” Pryšmanto adresu pabrėžė: 
“Autorius turėtų pasitikėti savo krašto 
didžiuoju žmogum Būga, kuri be aprio
rinių nusistatymų ir su mokslišku ne- 
partiškumu tyrinėjo ir išsprendė šiuos 
klausimus naujausioje vokiečių tyrinė
jimo prasme. Vietoj to jis pasitraukia 
nuo Būgos ir savo krašto žmogaus Sa
lio, kuris 1930-tais metais tą pačią pro
blemą Būgos prasmėje nagrinėjo savo, 
daktarato disertacijoje”... (Dr. W. 
Gaerte, Ostpreussische Bevoelkerungs- 
fragen in litauišcher Beleuchtung, Ost- 
preussiche Zeitung, 1934 nr. 57).

Recenzuodamas F. Arvydo knygelę: 
“Das Memelland ist es wirklich deutsches 
Land?” (Ar Klaipėdos kraštas tikrai 
yra vokiška žemė?), prof. dr. Eduar
das Hermann’as žurnale “Goettingischen 
Gelehrten Anzeigen (1934 m. nr. 12), 
tarp kita ko, pareiškė:

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.— Baltimo- 
reje pradėjo mažėti kriaučių 
darbai. Dėl to kriaučiai susi
rūpinę. O rūpinasi labiausia 
tie, kurie nežiūri į ateitį ir ne- 
čėdino atliekamų centų dėl 
juodos dienos. Darbam mažė
jant, tai didėja kalbos, girdi, 
nebus darbo, nei pinigų, tai 
kaip reiks gyventi tokiam 
brangume ?

Bet, gerbiamieji, nebėdavo- 
kite, darbų bus prie apsigyni
mo ir karo gamybos, tik gal 
ne tokių lengvų, kaip kriaučių 
darbai. Gal ir dėlto ir mažėja 
kriaučių darbai, kad Baltimo- 
rės apylinkėje yra daugelis 
fabrikų, ir gana didelių, kur

dirba karo įrankius. Pavyz
džiui, Fairfield Shipyarde dir
ba apie 30,000 darbininkų. 
Beveik kas savaitė nuleidžia į 
vandenį po vieną didžiulį lai
vą. Pastaruoju laiku pagami
no ir nuleido į vandenį laivą 
“Pearl Harbor.”

O kadangi iš tų karo gamy
bos fabrikų daugelį jaunų vy
rų ima į armiją, tai kad už
pildyti jų vietas, stabdo kitas 
išdirbystes. Ir dėlto kriaučiai 
nerūgokite. Priešas dar drū
tas, norint greičiau jį par
blokšti, mažiau gyvasčių, pa- 
trotinti, turime visi vienyti 
spėkas.

K. M>kolaitis.

Mes Dirbame ir Šaukiame kitus prie Darbo
Great Neck, N. Y. — Mūsų 

ramią, pusiau kaimišką kolo
niją smarkiai supurtė karo 
prisiruošimo veiksmai. Mirusio 
Chryslerio palocius ir aplink 
gražus parkas likos nupirktas 
federalės valdžios įsteigimui 
kadetams mokyklos. Nupirkta 
labai pigiai. Pasirodė, kad tie 
pinigų magnatai stengėsi kiek 
galint sumažinti šaVo nuosavy
bių vertę, kad būtų mažiau 
aptaksuoti. Miestelio palaiky
mui dideles taksas moka tik 
menkiausi gyventojėliai su sa
vo mizernomis bakūžėmis.

Federalei valdžiai pasirodė, 
kad gana pigiai galima pirkti 
didelius plotus žemės, einan
čios palei įlankos pakraščius. 
Tad likos nupirkta daug akrų 
žemės su visokiais namais ir 
pastatais. Bet jau ne menkai 
mokyklai, o vienai bene iš di
džiausių Suvienytose Valstijo
se. Tačiau tie pastatai nebuvo 
tinkami, taigi dabar yra per
tvarkomi, budavoja naujus, 
keliaaukščius įvairaus stiliaus 
didelius pastatus, tinkamus 
militariškiems mokinimams, 
gyvenimui kadetam, visokiem 
darbininkams ir šiaip viso

kiems reikalams. Darbas turi 
būt atliktas labai skubiai, tai 
dirbama visu smarkumu. Dir
ba apie du tūkstančiai darbi
ninkų ir jau apie tiek pat yra 
mokinių kadetų.

Nemažai ir lietuvių yra ga
vę įvairius darbus, apmoka 
gerai ir darbo sąlygos neblo
gos.

Ant švenčių nedaug lankėsi 
greatneckiečių jaunuolių iš 
karo tarnybos. Buvo pargrįžę 
Binkevičių sūnus, Yogio sūnus. 
Taipgi mūs pažangių drg. Ba
ranauskų sūnus Julis grįžo 
prieš šventes iš civilio orlaivy- 
no tarnybos, kur jis pasiekė 
jau kapitono laipsnį. Smagu, 
kad mūsų lietuviai neatsilieka 
nuo kitų tautų pirmynžangoj.

• • • **
LDS 24 kp. sausio 4 d. me

tinis susirinkimas buvo skait
lingas. Nauja ir sena valdyba 
užėmė savo darbus. Pirm. P. 
Bėčis, vice-pirm. J. K. Kup
činskas, protok. rašt. I. Urbo
nas (nauji), finansų rašt. A. 
Lideikienė, kuri labai gerai ir 
atydžiai atlieka savo pareigas, 
nuo pat kuopos susiorganiza-

vimo tai jau 13-ti metai. 
Taipgi iždininkė J. Laužaitie- 
nė, kuri irgi daug metų labai 
pagirtinai darbuojasi ne tik 
iždininkės, bet ir organizato
rės darbe, šiems metams yra 
trys organizatoriai: J. Laužai- 
tienė, A. Smaidziūnienė ir J. 
Urbonas. Visi valdybos nariai 
aktyviški ir darbštūs, tikimės, 
kad kuopa ne tik atpildys ka
rinei tarnybai išėjusius tris 
brolius, Antaną, Kazį ir Domi
ninką Kasmauskus, ir dar 
šiaip netekusius narius, bet ir 
padidės šiais metais narių 
skaičiumi.

Finansų raštininkas rapor
tavo, kad laikantis kuopos ta
rimo, pasiuntė broliams Kas- 
mauskams kalėdinę dovaną 
cigaretų ir kad jau ižde pini
gų neliko.

Antras pažymėtinas rapor
tas, tai mezgėjų komisijos, už 
kurią raportavo drg. A. Bėčie- 
nė. Per metus laiko numegsta 
sekamai: A. Lipskienė 20 sve- 
derių, A. Bėčienė 7, E. Mar
cinkevičienė 4, A. Lideikienė 
1 ir 2 poras pančiakų, Daly 
Werben 3, M. Bloxom 3 ir 1 
šaliką, H. Maher 3, V. Pilvi- 
nienė 2, M. Kever 1, A. Smai- 
dziūniūtė 2, T. Keegan 2, C. 
Rufe 2, B. Kutkienė 5 poras 
pančiakų, M. Kupčinskienė 5 
poras pančiakų ir 8 šalikus, O. 
Lukauskienė 2 poras pančia
kų, O. Lukauskiūtė 1 šaliką. 
Mezgime dalyvavo 17 ypatų, 
numezgė 50 svederių, 14 porų 
pančiakų, 10 šalikų, viso 74 
mezginiai. Pinigų per tą patį 
laiką sukelta $120.80. Per 
draugijas sukelta $32.80, per 
drg. A. Bėčienę $88.

Drg. A. Lipskienė tai čam- 
pijonas mūsų mezgėjų. Jai 
priklauso didelis kreditas už 
jos nenuilstantį ir pasišventu
sį darbą. Drg. A. Bėčienė tai 
nepavaduojamas asmuo šiame 
prakilniame darbe. Ji ne tik 
numezgė nemažai, bet stro
piai organizuoja ir pašalines 
moteris mezgėjas, vieninteliai 
per jos pasidarbavimą sukelta 
arti šimto dolerių vilnų fon

dui. Ji rūpinasi vilnomis ir 
mezginių pristatymu į Brook- 
lyną. žodžiu sakant, organi
zatorė, administratorė ir mez
gėja.

Drg. Kupčinskienė ir smar
kiai mezga, atlieka užsitar
naujantį pagarbos darbą. Rei
kia išreikšti padėką ir pagar
bą visoms mezgėjoms už jų 
pasišventusį darbą. Jos ne tik 
mezga, bet ir aukoja vilnų 
fondui.

Vyrai kiek mažiau tuomi 
rūpinas, bet kaip ten nebūtų, 
mūsų mažytis kaimas nudirba 
nemažai didelių darbų, naudai 
kovojančių narsiųjų raudonar
miečių. Kur gi mūsų didžio
sios lietuvių kolonijos — New
ark as, Elizabethan, Patersonas 
ir Naujosios Anglijos didelės 
lietuvių kolonijos? Jos sal
džiai snaudžia, rodos, kad ir 
nežino laisvos žmonijos žūt 
butinės kovos su baisiuoju fa
šizmu. Pabuskit jūs ten, drau
gės, imkitės to taip labai svar
baus ir naudingo darbo! Prisi
dėkime kuo daugiausia su kuo 
nors ir kaip išgalime prie iš- 
laimėjimo šio žiauraus karo.

Koresp.

BE 100%
WITH YOUR

Yonkers, N. Y.
Klaidos Atitaisymas

Sausio 15 dienos korespon
dencijoj iš Yonkeffe yra įvyku
sios dvi nemalonios klaidos. 
Vietoje V. Kašieta, turėjo būti 
W. Kašieta ir vietoje trys 
Raučkai, turėjo būti trys 
Ravtskai.

šias klaidas atitaisau ir pra
šau atleisti. Rep.

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ 
NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

Pasimojom visi Lietuviai Darbuotis Išvien
Hartford, Conn. — Gruo

džio 17 dieną šv. Trejybės 
svetainėj — tai yra, parapijos 
name, atsibuvo nepaprastas 
visų Hartfordo draugijų susi
rinkimas. Susirinkimą sušau« . 
kė Valerija J. Kaunietė, pir
mininkė; esamo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Liet u v i ų 
Chapter-Skyriaus. Šis skyrius 
buvo suorganizuotas vien tik 
iš bažnytinių ir tautiškų drau
gijų jau metai tam atgal. Bu
vo mažai žinomas dėl visų lie
tuvių. Bet dabar pakvietė vi
sas kitas draugijas visokių pa
žiūrų, kad prisidėtų prie to 
darbo ir kad visi sykiu dirbtu
me, kiek kas išgali, dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, 
“ypatingai lietuvių naudai,” 
kaip kad pirmininkė paaiški
no susirinkime. Pirmininkė sa
kė, kad prieš Kalėdas buvo iš
siųsta suvirs 80 dovanų mūsų 
lietuviams kareiviams, tarnau
jantiems Dėdės Šamo armijoj. 
B«et tai, žinoma ne vrąi i lietu
viai, kurie yra armijoj iš 
Hartfordo ir apylinkės.

Toliau paaiškėjo, kad yra 
pasidarę su virš $30 išlaidų 
siunčiant tas dovanas kariams. 
O komiteto iždas jau tuščia#, 
tai reiškia, kad tiek yra sko

los, kuri turi būti padengta. 
Taigi, nekurios seniau pri
klausančios draugijos paauko
jo po kelis dolerius iš savo iž
do dėl padengimo tos skylės. 
Kitos, manoma, paaukos kiek 
išgali kitame susirinkime.

Pirmininkė sakė, kad visas 
darbas, kurį mes visi bendrai 
atliksime, bus užregistruotas 
pas Amerikos Raudonąjį Kry
žių, kaipo bendrai visų Hart
fordo lietuvių atliktas darbas. 
O darbo be galo yra daug. Ir 
tas darbas yra labai naudin
gas ir būtinai reikalingas.

Ypatingai moterų reikalau
jama padirbėti dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Merginos arba mo
terys prašomos nueiti į Old 
State House ant Main St. Ta
me name yra centras Ameri
can Red Crosš. Ir tenais daug 
visokių darbų yra. Valandos 
trumpos. , Nueikite kiekvieną 
trečiadienį (Wednesdey). Pa
dirbsite nuo devynių iš ryto iki 
vienai po’ pietų, tai Hik 4 va
landas.

Kiekvieną ketvirtadienį lie
tuvės moterys, kurios turi liuo- 
so laiko, prašomos nueiti pas 
Giedraitį (pikčerninką) ant 
Park St. Tenais moterys taip
gi mezga ir daugiau ką dirba 
dėf Raudonojo Kryžiaus.

S i f-h vf

Pirm, pranešė, kad yra ren
giamas bazaras vasario 6 die
ną parapijos svetainėje. Te
nais bus gražių rankų darbų 
Visokių daiktų. Taipgi bus ir 
orkestrą dėl šokių. Pelnas eis 
didžiumoj dėl Raudonojo Kry
žiaus, o dalis į komiteto iždą. 
Taigi, visi privalo dalyvauti 
šiame parengime ir paremti tą 
gražų Veikimą. Ir prašoma ki
tų organizacijų nerengti jokių 
parengimų tą vakarą.

Taipgi prie įžangos tikietų 
bus duodama bent keli gražūs 
laimėjimai.

Mitinge dalyvavo 16 skirtin
gų draugijų atstovų. Sekamas 
mitingas įvyks sausio 21 d., 
šv. Trejybės svetainėj. Tame 
mitinge bus renkama nauja 
valdyba, susidedanti iš visų 
draugijų. Taigi svarbu, kad vi
si atsilankytumėt ant mitingo. 
Yra suprantama, kad bent ko
kis uždarbis nuo šio bendro 
parengimo (arba kitokių pa
našių parengimų) nebus nau
dojamas jokiems kitiems tiks
lams^ kąip Atiįę Ąmęirijęojs Raur 
donajarp Kryžiui ir nusiunti
mui (katriem galima) lietu
viams kariams dovanų, ant di
delių švenčių, kaip Kalėdos ir 
Velykos.

Taigi, visi pasimatysime ba- 
zare vasario 6 dieną.

W. Brazauskas.

Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 
...... ...  ir kitokių nelaimių------ 

• Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiuo metu apdraustas. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 
tokią apdraudą. 
Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus. 
Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtinės ir pašalpos. 
Galima apsidrausti ant — 

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

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

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

LDS kuopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

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

LDS nariai gauna veltui laikraštį “Tiesą.”

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

L. I). S. šaukia visus talkon 
mušti mūsų krašto priešus.

Per . 12 metų savo gyvavimo LDS išmokėjo virš $550,000 sa
vo narių pagalbai. Vienintelė lietuvių organizacija, kuri iš
moka kareiviams pilną pašalpą ir pomirtinę, nepaisant kur 
juos nelaimė patiktų.
LDS yra priešfašistinė organizacija, visokiais būdais remian
ti karo pastangas sudaužyti fašistinę Ašį. įsirašydami į LDS, 
jūs prisidėsite prie karo laimėjimo.

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug Ištinka.

šeimininkių darbas irgi nesau
gus nuo susižeidimų.
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sulaikyt mūsų žygiavimą pirmyn. Tapo užmušta apie 
1,500 hitlerininkų kareivių ir oficierių. Mūsų kovotojai 
sunaikino septynis priešų tankus, 10 kanuolių, 12 šar
vuotų automobilių ir penkis amunicijos sandelius; pa
grobė nuo vokiečių 36 tankus, 1,200 trokų ir tris gele
žinkelio traukinius, prikrautus trokų.

Mūsų kariuomenė taip pat pagrobė penkis kitus trau
kinius, prikrautus karinių įrengimų, vieną traukinį 
su gabenamais galvijais, 10 garvežių ir 200 geležinkelio 
vagonų.

Kitame sektoriuje sovietiniai kovotojai pasiekė di
delę apgyventą vietą, atakavo priešų garnizoną, pagro
bė 13-ką vokiečių tankų ir nelaisvėn paėmė 400 priešų 
kareivių ir oficierių.

Sausio 14 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto da
lyse sunaikino 60 vokiečių trokų su kariuomene ir reik
menimis, nutildė septynias baterijas kanuolių, susprog
dino tris amunicijos sandėlius, vieną gazolino sandėlį 
ir vieną geležinkelio traukinį ir išvaikė, dalinai sunai
kinant, apie dvi kuopas priešų pėstininkų.

LONDON, saus. 13. — Vidunaktinis Maskvos radi
jo pranešimas, užrekorduotas Londone, tarp kitko, pa
tiekė sekamų žinių:

Sovietų kariuomenė sausio 13 d., tęsdama savo ofen- 
syvą šiauriniame Kaukaze, tarp kitko, užėmė apskri
čio centrą Novo Selickoje ir šias dideles apgyventas 
vietas: Novo Selickoje, Probedailovks ir Ardelianov- 
ka.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenės N. junginys 
sunaikino daugiau kaip 500 hitlerininkų ir pagrobė 10 
šiaip kanuolių, keturias automatines kanuoles, 28 kul- 
kasvaidžius, 67 tuokus, 50,000 šovinių, keturis amu
nicijos sandėlius ir galvijų bandą. Mūsų kariai taipgi 
paėmė nelaisvėn daugiau kaip 100 priešų.

A

Liudmila Pavlicenko 
Apie Ameriką

Maskva. Leitenante Liud
mila Pavličenko, čampionė 
šaudytoja hitlerininkų, ra
šo “Komsomolskoj Prav- 
doj” apie draugingas, šil
tas priimtuves, kurias ji tu
rėjo Jungtinėse Valstijose, 
Kanadoj ir Anglijoj.

“Su tikru amerikietišku 
tikslumu, Amerikos žmones 
stiprina karinę Jungtinių 
Tautų galybę. Amerikiečiai 
dabar vadovaujasi vienu 
įkvėpimu — sumušt bend
ruosius priešus kuo grei
čiausiai.”

Rašydama, Liudmila pri
simena ir kaip prezidentas

mui, jauniausis vos 17-kos me
tų. O kiek yra žydų šeimų, ku
rių .po vieną, du ir tris armi
joj bei laivyne tarnauja. Ne
mažai yra pasižymėjusių mū
šiuose Pacifiko Vandenyne ir 
Afrikoj.

dukteris, Emmą ir

16 d. mirė Leonas 
metu.v

17 d. mirė Jonas

Mirę Lietuviai
Gruodžio 12 d. mirė Ona 

Vasilienė 72 metų. Paliko nu
liūdime dvi 
Lilian.

Gruodžio
Jonikas, 68

Gruodžio
Jasauskis, 52 metų.

Gruodžio 18 d. mirė Petro
nėlė Atgalainienė, 53 metų.

Laidojimo apeigomis rūpi
nosi Kazysf J. Ramanauskas.

S. V. Ramutis.

Rooseveltas' pasikalbėjime | 
su ja Baltajame Rūme “pa- | 
reiškė gilią pagarbą didvy- |
riškai Raudonosios Armi- l| 
jos kovai.” g

London. — Anglijos or
laiviai pleškino nacių sub- 
marinų stovyklą Lorient’e, 
Franci j o j.

, Boston. — Naujojoj An 
glijoj kai kur buvo jaučia
mas nedidelis žemės drėbė 
jimas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 
STagg 2-0783Tel

NIGHT—IlAvcineyer^ 8-1158 $
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BENDRADARBIAUK
SU SAVO VALDŽIA

Vartok
Mažiau Geso

ŠTAI KUOM JŪS GALITE PAGELBĖTI
Jei Valgius Gamini Gesu, 
Vartok Jo Ketvirčiu Mažiau

3 Vartok kuo mažiausia vandens maudynei. 
Apsimazgok po švirkštyne, jei gali.

Tai linkėjimų, prižadų ir 
“rezoliucijų” diena. Daugelis 
žmonių visokius prižadus tą 
dieną padaro dėl ateinančių 
metų. Vieni prižada išsižadėt 
senų ir blogų papročių, kiti 
daro kitokius prižadus, o dar 
kiti pasižada ką nors geres
nio, prakilnesnio veikt atei
nančiais metais.

Šis rašinys irgi rezultatas 
tik mano prižado. Pirmą dieną 
Naujų Metų ateina mano se
nas draugas Vincas Valukas 
(wilkesbarrietis dainininkas) 
ir pasiūlo “raidą” — kur nors 
pervažiuoti. Man to tik ir rei
kėjo . ..

Už pusės valandos jau sė
dim jo kare net šešiese (Vin
cas Valukas, Antanina Valu- 
kienė, Helen Gillis, Jonas Vit- 
kūnas, Povilas Juozokas ir aš) 
ir traukiam per baltuojančius 
kalnus linkui Shenandoah.

Šalta, bet nenuobodu, mat, 
visi artimi draugai, tai dainų, 
juokų ir kalbų netrūksta ...

Bet kuomet automobilius 
pradėjo leistis žemyn nuo di
delio kalno ir kuomet išvydau 
klonyje niuksantį Shenando- 
rio miestą, tai kažin koks gi
lus ir neišaiškinamas prisimi
nimų jausmas pabudo ir užsi
liepsnojo mano širdyj. Nes tai 
tas pats Shenandoah, kuriame 
pačios gražiausios ir jautriau
sios mano gyvenimo jaunystės 
dienos praleistos, šiame mies
te ne tik fiziniai, bet ir proti
niai teko subręsti, šiame mies
te, kitados gyvendamas, turė
jau progą gerai išstudijuot 
kunigo Demskio parašytą “In
kviziciją”; Simono Daukanto 
“Liet. Istoriją”; Vinco Kudir
kos raštus ir daug kitokių 
(ypač Šerno) raštų. Šiame 
mieste esu amžinai palaidojęs 
prietarų ir burtų — protą var
ginančius retežius!

Automobilius, net retkar
čiais sužviegdamas, vis lei
džiasi žemyn. O mano minty
se, it žaibas, vis švaistosi pra
eities atsiminimai: Aiškiai 
“matau” didelį LSS 28 kuopos 
knygyną ant Main St. Atmenu 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos ir 
socialistų susirinkimus ir net 
juose diskusuojamas temas; 
didžiumoje, būdavo rišama re
ligijos klausimai. Taipgi atsi
menu ir socialistų Teatrališką 
Kuopa, kurioje tankiai “akto
riai” vaidindavosi tarpe savęs 
už garbę ir pirmenybę ...

Ir taip paskendęs atsimini
mų bangose, nei nejutau, kaip 
Vincas sustojo prie drg. Ka
zio Motuzos užeigos, 238 West 
Coal St. (Tai tas pats Motu
zą, su kuriuo teko, rodos 1917

m., dalyvaut tvėrime Literatū
ros Draugijos kuopos ir abiem 
būti naujos kuopos valdyboj.)

Einam į vidų. Oh, kiek čia 
tų sveikinimų; seka vienų su 
kitais supažindinimai, Naujų 
Metų linkėjimai ir t.t. ir t.t.

Pagaliau susėdam į būdą 
(booth), bet jau ne šešiese, o 
aštuoniese. Prie mūsų kompa
nijos prisidėjo atsižymėjęs 
dainininkas, Stasys Kuzmickas 
su savo žmona. (Tai tas pats 
Kuzmickas, kuris ne tik kad 
turi didelį ir malonų barito
no balsą, bet taipgi turi ir mil
žinišką energiją veikimui. Jis 
dalyvauja “Laisvės” vajuose, 
jis yra LDS centro komitete; 
abelnai, jis atlieka labai daug 
naudingų darbų ir yra bran
gus darbininkiškam judėji
mui.)

Kadangi mes visi buvom 
vienokių pažiūrų, tai ir prie 
išsigėrimo mūsų kalbos suko
si apie organizacijas, prakal
bas, vajus, dainininkus, laik
raščius, rašėjus, poetus ir t.t.

Čia aš netikėtai patekau “į 
pirtį.” Draugai ir draugės pra
dėjo vanot man kailį už nu- 
stojimą rašinėt mūsų laikraš
čiams, ypač “Laisvei.” Drau- 
gai-gės nesiskaitė su visokiais 
mano pasiaiškinimais ir pasi
teisinimais. Gavęs tokią “ata
ką” ir vienas prieš visus ne
galėdamas atsilaikyt, privers
tas buvau padaryt draugams- 
gėms Naujų Metų prižadą, 
kad rašinėsiu į “Laisvę.”

Tai štai kokiu būdu išdygo 
ir šis rašinys, kad ir netobu
las.

šia proga dar noriu tart žo
dį kitą apie mūsų daininin
kus. Man gaila, kad jų (Kuz
micko ir Valuko) talentai 
daugiau miega, negu veikia. 
Bet čia ne jų kaltė. Kodėl gi 
jiems nesurengti tank iau 
koncertinių vakarų, kad ir su 
kitokiais pamargi n i m a i s ? 
žmonės mylėjo ir myli dai
nas. Pagalvokite apie tai, nors 
artimesnių kolonijų draugai 
veikėjai.

Atsisveikinę Motuzą ir grįž
dami atgal, dar buvome susto
ję pas gerą ir veiklų draugą 
Kučinską, kuris užlaiko gra
žią užeigą, E. Center St. Bet 
kaip su draugais Motuzais, 
taip ir su drg. Kučinsku ma
žai teko pasikalbėt, nes pirmą 
dieną naujų metų jie buvo 
per daug “busi.”

J. Bijūnas.
P. S. Antrą naujų metų die

ną teko dalyvaut, Hanover, 
pas p. Kamarauskus, jų sū
naus, Juozo (kareivio) išleis
tuvių parėj. Dėt apie tą parę

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

parašiau angliškai į vietinį 
Times-Leader (2 d. sausio) ir 
į “Laisvės” anglišką skyrių.

J. B.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE -is hereby Riven that License No. 
GB 2260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 Avenue I), Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

EILEEN GIGLIO
4722 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa
Ruošiama Šauni Pramogėlė
Praeitais metais Lietuvių Li

teratūros (ALDLD) 10 kuopa 
savistoviai nieko neveikė (vei
kė bendrai su kitomis organi
zacijomis), todėl išsituštino iž
das. O be pinigų ką gi nuveik
si. Kad sustiprinti kuopą fi
nansiniai, sekmadienį sausio 
24 d., 5 :30 vai. po pietų, Liau
dies Name, 735 Fairmount 
Ave., yra ruošiama šauni pra
mogėlė. Bus skanių valgių ir 
linksmumą teikiančių gėrimų. 
Bus ir muzikantai, galėsim pa
trepsėti. Visi “Laisvės” skai
tytojai kviečiami dalyvauti.

Šeši Broliai U. S. Tarnyboj
Dalis lietuvių, ar tai prona- 

cių suklaidinti, ar tiesioginės 
hitlerininkų propagandos pa
veikti, leidžia gandus, kad žy
dai išsisuka nuo armijos, Kuo
met tikrenybėj taip nėra, štai 
pavyzdys: Harry Podolsky’o 
šeši sūnūs tarnauja Dėdei Sa-

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, nuovargi, 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 ir važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk ir 
vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

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

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.
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CHARLES:
UP-TO-DATE <

BARBER SHOP j
K. Degutis, Savininkas t

Prielankus Patarnavimas į
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ?
BROOKLYN į

Gerai Patyrę Barberial ;

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

1

2

4

Nešildyk gesintu pečium virtuves.

Gamink valgius mėlyna liepsna (no gelto
na), ir vartok mažiau vandens inde.

Kuo mažiausiai kepk, ir tai stcngkis viską 
kartu pagamint. Nevarstyk tankiai durelių.

Planuok daugiau “vieno valgio 
Gamink daugiau kaip vieną dalyką 
jei gali.

pavalgių, 
inde,

Jei šildai Namus Gęfeu, 
NEDAšILDYK IKI 65°
1 Aptvarstyk duris ir langus aplinkui. Įsidėk 

dvigubus langus.

2 Uždaryk nevartojamus kambarius. Laikyk 
miegamojo kambario duris uždaras naktį 
ir kuomet kambariai vėdinami.

Jei šildai Vandenį Gesu, 
Naudok Pusiau Mažiau
1 Pataisyk varvančius karšto vandens kranus.

3 Naudok židinį, jei turi. Uždaryk židinio 
Jušką, kai ugnis užgesta, kad sulaikyt šilu
mą nuo išėjimo per kaminą.

2 Niekad nepalik šaldytuvo atdaro.

Jei Turi Gesinį šaldytuvą
1 Atvedink pagamintus valgius pirm dedant 

juos j šaldytuvą.2 Neleisk nuolat karšto vandens, kai rankas 
plauji, skuties ar indus mazgoji.

SERVICE

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
/įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŲ ŽINIA!
Girdėjote?

f /Į v F j K Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
I \l " senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 

P vitaminais, būtent:
1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 

tai yra būtinai reikalinga del palaikymo geros sveikatos, jaunystes 
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.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir ncsulpu- 
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. Į

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
ril* *$*

1113 Mt. Vernon Si.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Dešimtukų Maršas
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Green Star Bar & Gril] <1 >

Lietuviškas Kabaretas <■:>
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Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

Raudonojo 
centrai inio 
atsitikime 

gelbėti sa-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

NOTARY
PUBLIC

iš Amer.
Queens

Reiškia, 
jie galės

Apsigynimas deda 
sumobilizuoti nuo 
šimto tūkstančiu

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Brook lynietė Elizabeth 
Izat, gyvenanti Bergen St., per Į 
radijų ištekėjo už woodaven-j yra Upton Sinclair, 
’iečio seržanto Thomas J. Con-i Dreiser, 
lan, esančio Anglijoj. Ceremo- chard Wright,

Mieste per savaitę, pasibai
gime 3,391

< >
<

O

kaip

Am. Meat 
Nat. 

Mercantile Ex
Manufacturers

Co., Peter Mc-

Įžanga tik ,35c. Rengėjai pra
šo jau dabar rengtis į šį va
karą patiems ir pranešti apie 
jį kitiems.

pavienei 
kad būtų 
Rašykite: 
Brooklyn,

(13-15)

Reikalingas fomišiuotas kambarys 
pavieniui 
laiškais 
sjolzfl i •
Brooklyn, N. Y., ST. 2-3878.

(13-15)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys 

merginai, pageidaujama, 
Williamsburgh sekcijoje. 
L. B., 427 Lorimer St., 
N. Y.

Now Wto^ž^fer2lntoi• N

Pirmadienis, Sausio 18,

Serga K. Šimanskas

Rengia Prakalbas ir 
Judžius

Lietuvių Literatūros 
gijos pirmoji kuopa už 
tės šeštadienį, sausio 
rengia prakalbas ir 
Liet. Amerikos Piliečių 
salėj? 280 Union Avė.,

Drau- 
savai- 

23-čią, 
j u džius 
Kliubo 
Brook-

Judžiuose matysite, 
Jankės, atmaršuoja Afrikon — 
Amerikos kariuomenės paėmi
mas Afrikos. Tose kovose da
lyvavo ir mūsų broliai Ameri
kos lietuviai, iš kurių, kaip 
jau žinome, tūli tapo sužeisti, 
o kiti ir gyvastį padėjo. Taip
gi matysite Amerikos orlaivy- 
no paradą, žinias iš Raudono
sios Armijos fronto prieš na
cius ir kitus vaizdus.

Prakalbą svarbiausiais die
nos klausimais pasakys vienas 
iš Laisvės redaktorių.

Programos pradžia 7 v. v. i metų, dvi iš jų sakėsi šokėjos, 
| taipgi tarnaitė negrė sulaiky
tos po $300 kaucijos. Tarnaitė 
kaltinama žinojus prasikalti
mą ir apie tai neraportavus. 
Apart moterų, rasta nemažai 
ir alkoholinių gėrimų.

m
m-

| Kekšnamio Ponia Vėl 
Pakliuvo Bėdon

Polly Adler, po tikru vardu 
Pearl Davis, pereitą , penkta
dienį areštuota savo puošnia
me 
St.,

apartment©, 15! W. 74th 
New Yorke, nuožiūroj, 
ji vėl bizniavoja užlaiky- 
kekšnamio. Ant kiek jimu 

daro biznio išnaudojimu į jos 
žabangus pakliuvusių moterų, 
rodo tas faktas, kad 1939*"me- 
tais ji buvo nuteista sumokėti 
vyriausybei $12,425 taksų.

Ponia laike kratos pereitą 
ketvirtadienį buvo rasta lovoj 
serganti ar nu duodanti ser
gančia, tad per naktį prie jos 
kambario išdežuravo policis- 
tas, o penktadienį ją ambulan- 
su nuvežė į Bellevue ligoninės 
kalėjimišką vvardą. Ji padėta 
po $1,000 kaucijos.

Kitos trys moterys, 21—25

Darbininkų Rateliuose 
Nepasitenkinimas 

Maisto Dalyba
Pereitą ketvirtadienį Jung

tinių Valstijų Agrikultūros De
partment© Maisto Divizija pa
skelbė, kad sudaryta komite
tas išrišti problemą stokos kai 
kurių maisto produktų, paei
nančios iš blogo paskirstymo.

Pažvelgus komiteto sąstatą, 
darbininkų rateliuose vieton 
džiaugsmo kilo nusivylimas. 
Komitete nerasta nei vieno 
darbininkų atstovo, kuris at
stovautų minią vartotojų. Dar
bininkai teisėtai kelia klausi
mą: Ar gali toks maisto pla
nas veikti? Juk ir be to spe
ciali© komiteto maisto kompa
nijos turėjo savo rankose visą 
maisto pristatymo galią, bet 
neišriš© problemų.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker nesvy
ruojančiai pareiškė, kad “be 
darbininkų dalyvumo nėra ga
rantijos, kad maistas bus tin
kamai paskirstytas.” Nurodo, 
kad maisto paskirstymo apa
ratas turi būti tikrai demokra
tiškas, atstovaujantis ir varto
toją.

Komitete, apart turgaviečių 
komisionieriaus įstaigos, atsto
vaujama šios firmos: Great A 
& P Tea Co., Gristed e Bros., 
Eastern Cooperave Wholesale, 
Manhattan Grosery Co., N. Y. 
State Food Merchants Ass., H. 
C. Bohack Co., N. Y. State 
Ass. of Meat Dealers, Fed. of 
Kosher Butchers, 
Institute, Wadley & Co 
Biscuit Co., 
change, Nat. 
Ass., Borden 
Clees Co.

Šimtus Darbininkų Ša 
poj Paruošė Teikimui 

Pirmos Pagalbos
šešios grupės darbininkų, 

susidariusios iš 250 darbinin
kų Brewster Aeronautical 
Corp, šapoje, baigė Raudono
jo Kryžiaus pirmosios pagal
bos teikimo kursus ir gavo pa
liudymus 
Kryžiaus 
skyriaus, 
nelaimės
vo draugams šapoje.

Paliudymai darbinink a m s 
įteikti per Edwarda Stankų, 
šapos saugumo direktorių, 
Ray Zimmerman, pirmosios 
pagalbos veiklos direktorių ir 
Owen McNally, padėjėją. Kla-į 
sems vadovavo B. E. Teague, 
Raud. Kryžiaus darbuotojas, | 
kuris dalyvavo ir įteikime 
dymų kursus baigusiems.

Sulaikė Bartenderi Dėl 
Kostumerio Mirties

Bernard Jablowski, 26 m., 
647 Franklin Ave., dirbęs bar- 
tenderiu O’Brieno alinėj, 1391 
Bedford Ave., • sulaikytas po 
areštu iki išsiaiškins, nuo ko 
mirė Harry Jones, 35 m., 577 
St. Marks Ave., tos alines kos- 
tumeris. Jones kūnas buvo ras
tas priešais tą alinę penktadie
nio rytą.

Kaip aiškina policija, jiedu 
jau ne kartą baręsi. Barnis vėl 
pasikartojęs ketvirtadienio va
karą ir bardamiesi išėję lauk, 
po ko Jablowskis tik vienas 
grįžęs alinėn. Bet Jablowskis 
ginčija nieko nežinojęs apie 
Jones nelaimę iki apie tai pa
matęs laikraštyje. ,

Nespėjo Užaugti, Neteku 
Pageidauto Darbo

Bertha Apselienė mirė sau
sio 14-tą. Pašarvota namie, 
261 Palmetto St., Ridgewoode. 
Laidės sausio 18-tą, Arlington 
kapinėse, Arlington, N. J.

'Paliko nuliūdime vyrą Ju
lių, vaikus, Mrs. Gertrude 
Mentz, Bertha. Marie, Ar
thur, Edward, Gustav ir Mrs. 
Helen Braun, seseris Mrs. 
Mary Kalweit, Martha Nickel, 
Mrs. Anna Peterson ir brolį ',ls dirbti> nevierni Tamošiai - 
Qtt0 i policijos tarnautojai vienos

paprašė atnešti gimimo liūdy- 
mą. Pasirodė, kad jai gerokai 
trūksta iki 18-kos, minimum 
amžiaus, kokio leista samdyti.

Sužinojusios apie draugės 
problemą, kitos dvi mergaitės 
nei nelaukė kol paklaus met
rikų, sekamą dieną visos trys 
mergaitės neatėjo į darbą.

' Aną dieną policijos centre, 
New Yorke, gauta trys gra
žios, jaunos, labai jaunos kel
tuvo operatorės. Jos visos, ma
tomai, žinojo, ko iš jų nori
ma, aplikacijose visos išpildė 
esančios 20 metų. Bet pradė-

vyrui. Prašome rašyti 
arba skambinti telefonu 
L. K., 427 Lorimer St., “Laisvoje”* galima gauti 

Apsigynimo Bonai

Juodasis Turgus Edą 
Žmonių Duoną

Nesant griežto padalinimo 
ir kainu kontrolės sviestui ir 
kitom svarbiom reikmenims, 
kainos keliama ir vartotojai 
apgaudinėjami visokiais bū
dais, taipgi sykiu smaugiama 
mažasis prekiautojas, kuris 
neturi būdo priversti urmo 
parduotuves jam parduoti 
produktus normalėmis kaino
mis ir jo maža apyvarta ne
duoda gana įplaukų sumokėti 
reikalaujamą sumą juodajam 
turgui už teisę gauti prekių.

Kainų Administracija New 
Yorke gavo daug skundų dėl 
sviesto. Vėliausis išmonis yra 
neparduoti kostumeriui dau
giau ketvirtadalio svaro, nes 
taip parduodant imama cen
tas, kitur du daugiau už ket
virtadalį ir pardavėjas gauna 
nuo 4 iki 8 centų daugiau už 
svarą. O nesant padalinimo, 
turintis laiko ir pinigų perkant 
po kvoterį svaro gali prisipirk
ti nors ir šimtą svarų.

Geriausią kovą prieš juodą
jį turgų, kaip atrodo, veda 
angliškas darbininkų dienraš
tis Daily Worker, kuris kas
dien iškelia daug svarbių fak
tų ir griežtai stato klausimą 
apribavimo kainų ir padalini
mo trūkstamų produktų.

Taip pavadintam metiniame 
vajuje sukelti aukų kovai 
prieš vaikų paralyžių didžiojo 
New York o kvota šiemet yra 
milijonas dolerių. Vajus baig
sis su didžiuliu puošniu baliu
mi Waldorf Astoria viešbutyje 
sausio 30-tą, prezidento gim
tadienį.

Sąryšyje su vajumi, sausio 
18-tą generaliniame miesto 
pašte atidengiamas prezidento 
Roosevelto biustas, 13-kos pė
dų.

Šaukia Konferenciją 
Apsvarstymui Bloką 

Organizavimo

Jau veik savaitė laiko, kai 
serga K. šimanskas, dalinin
kas valgomų daiktų krautu
vės po num. 380 Grand St. Iš 
karto jis jautėsi turįs “šalti 
mažai kreipė atydos į tai, 
einant blogyn, kreipėsi 
gydytoją. Gydytojas greit 
rado, kad vystosi plaučių
degimas, todėl liepė šimansv 
kui mest darbą ir gult lovon.

š.

Paramount .Indis su 45mis ŽYMIOMIS ŽVAIGŽDĖMIS
Asmeniškai--BENNY GOODMAN ir jo žymi Orkestrą

EXTRA — FRANK SINATRA

PARAMOUNT
UNITED NATIONS SAVAITĖ—Sausio 14 iki 20-lai

bot

su-

New

SKELBKITĖS LAISVĖJE

C i v i 1 i n i ų A psigy n i m as 
Yorke, kaip skelbia Mrs. Ro
bert V. Russell, Civ. Apsigyni
mo Lavinimo direktorė, šau
kia pirmą šios apylinkės kon
ferenciją antradienį, sausio 
19-tą, viešbutyje Pennsylva
nia, kur kalbės majoras La 
Guardia ir eilė vyrų ir moterų, 
Civ. Apsigynimo viršininkų 
valstijos ir šalies plotme.

Konferencijos tikslas esąs 
apsvarstyti speciales proble
mas, kurios paliečia tik did
miesti; įsteigimą Blokų Tarny
bos; subendrinti lavinimą blo
kų vadii, kurie dabar organi
zuojami.

Civilinių 
pastangas 
90,000 ' iki
blokų vadų, kurių kiekvienas 
vėl turėtų susisiekimą su bent .
dviem dešimtim šeimynų ir! Kursas Apie Literatūrą 
taip visas miestas, visi jo gy-j 
ventojai Civilinių Apsigynimui j 
būtų i 
zuojami valandų ir minutų 
gyje, nereikėtų sugaišuoti 
tisas savaites pravedimui 
kio svarbaus sumanymo.

Atidarė Jūrininkų Knygyną
Pereitą trečiadienį New 

Yorke atidaryta jūrininkams 
knygynas Jūrininkų Unijos 
patalpose, atidarymo ceremo
nijose dalyvaujant Gypsy 
Rose Lee ir eilei kitų įžymy
bių, taipgi unijos prezidentui 
Joe Curran, torpeduotiems jū
rininkams ii* kitiems unijis- 
tams.

Dabar jūrininkai savose pa
talpose turi knygų krautuvę, 
du skaitymo kambarius žema
jame aukšte, kur laukia pa
šaukimo darban, ir gražią skai 
tykią ketvirtame aukšte.

u uivjiunų npoiKj'iiiniuij Darbininkų Mokykloj, 35 E. 
pasiekiami ir sumobili-112th St., New Yorke, šį ket- 

bė- i virtadienį, sausio 21-mą, 7 v. 
iš-iv., prasidės įdomus kursas 

ko-1 “Literatūra ir Pasaulis, Kuria- 
!me Mes Gyvename.” Jis tęsis 
į per 12 savaičių. Lektoriumi 

L. į bus Sender Garlin.
Tarpe diskusuosimų autorių 

Theodore 
John Steinbeck, Ri- 

Lillian Hell- 
nijoms ji buvo nuvykus i Wą- Į man, Anna Seghers, taipgi žy- 
shingtoną. jmieji Sovietų rašytojai, Šolo-

------------------- I kovas, Fadejevas, Erenburgas.
Dviejų metų kūdikis Mary --------- •—

Ann Benson užduso nakčia sa
vo lovelėj blanketui užslinkus j gusią sausio 9-tą, 
ant jos veido. 'kūdikis.

štili 
a^eSUs

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Rheingoltl E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

EI

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bobų alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglc 5-3622

Lietuviui Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

J. GARŠVA
Graboritfs-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

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. 31 st
Konvencija prasidės 10 vai. ryto, bankietas nuo 6 v v.

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro 
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75 TIK ŠOKIAM 50c (įskaitant taksus)

KELRODIS: New Jersey-čiams važiuojant iš Down Town, New 
Yorke, per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukinį 
ant: Broad St., o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica traukini ant 
Fulton St. ir išlipkit Brooklyne tuojau pervažiavus Williamsburgho 
tilta, ant Marcy Avenue stoties. Eikite j Broadway iki Have- 
meyer Street vieną bloką, sukitės po dešinei j Havcmeyer St. ir 
eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant kampo bus Grand 
Paradise salė.

Iš Uptown važiuojant ant Union Square imkite subway Canar- 
sie Train ir išlipkit ant Bedford Ave. stoties, Brooklyne. Tada 
eikite Bedford Ave. į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

Lietuvių Rakandų Krautuve
< •>

»>
< >

<

5 
E

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

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.I 
SyniviI'HVvMiiniiniiMiniinitniMMiniintvviniinitfMinivvMttniiraira

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
O" Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga 'Oik

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.

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VIU-THIN* RAMONA VIRt-THIN* *AFWr*

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173




