
Sovietai Sulaužė Leningrado Apgula
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Draugai Siunčia Sveiki
nimus.

Bostoniečiai Rodo Pavyzdi.
Leningradas.
Galima Įsivaizduoti.

Rašo R. M1ZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Pr. Buknys mano, kad Lais
vės bendrovės šėrininkų šuva-! 
žiavimui (įvyks sausio 31 d.) | 
mūsą draugai ir prieteliai su
sius su pasveikinimais porą! 
tūkstančiu doleriu.

Kai kurie mūsų draugai la-l 
bai gražiai pasižymėjo. Tarpe 
kity, draugai Žemaičiai iš 
Hartfordo jau prisiuntė $25.

Tuomi rūpinasi pavieniai as-, 
menys, tuomi rūpinasi mūsų 
organizacijų kuopos ir viso-! 
kios draugijos bei kliubai.

Kurie ar kurios tuomi dar 
nesusirūpinote, prašome atsi
minti, kad laiko iki suvažiavi
mo tepasiliko labai nedaug — 
mažiau kaip dvi savaitės.

__________ _ i

O čia, štai jums ir savotiš-! 
kos poezijos:

Bagočius bučiavo Šimutį,----
Šimutis grąžon—Bagočių; 
Paskui pakštelėjo Grigutį 
Darname ponų kermošiuj .. J 
Kadaise Šimučio vyčiai 
Bagočiui šonus vanojo.
Dabar gi tiedu bernyčiai 
“Ruskiub” kad tvoja, tai 

tvoja! .. .
Apie tą kermošių, apie tą

sias sorkes skaitytojas ras 
plačiau šios dienos Laisves 
antrame puslapyj.
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AMERIKIEČIAI NAIKINA 
JAPONŲ ATSPIRTIES 

LIZDUS GUADALCANALE
Jungtinių Valstijų Orlaiviai Neatlaidžiai Pliekia 

Japonus Saliamonų Salose, Burnoj ir Jūroj

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Dideliu įdomumu skaičiau 
vakar dienos Laisvėje pažan
giųjų lietuvių organizacijų at-Į 
stovų įvykusios Bostone konfe-i 
rencijos protokolą. Konferen-j 
cija įvyko pereitų metų gru.o-! 
džio 27 d. Ji pasibrėžė plačiau' 
ir energiškiau dirbti. Nutarė 
sukelti $6,000 trims ambulan- 
sams pirkti. Nutarė plėsti mū
sų krašto karo rėmimo darbą; 
visose lietuvių kolonijose,! 
esančiose Massachusetts vals
tijoj.

Bostono apylinkė šia pras
me parodo, kaip turėtų dirbti 
kitų miestų lietuviai.

Anglijos bomberiai taškė; 
Berlyną, — taškė ne juokais.

Nuo Leningrado apgula nu- 
imth. Šlisselburgas išlaisvin
tas. Arti septyniolika mėnesių 
kentę trūkumus ir negirdėtu 
didvyriškumu gynę Lenino 
miestą leningradiečiai susivie
nijo su plačiosios socijalizmo 
šalies gyventojais ir kerta nau
jus smūgius nelabajam, plėši
kiškam priešui.

Apsuptieji vokiečiai ties Sta
lingradu, atrodo, bus sunai
kinti greitu laiku. Raudonoji 
Armija kerta naciams tokius 
smūgius, kokių jie dar nėra 
gavę (tūli lietuviški pro-na-j 
ciški redaktoriai dėl to gali 
susirgti).

šiaurės Afrikoje anglų jė
gos artinasi prie Tripolio.

Amerikos kovotojai Pieti
niame Pacifike skandina japo
nų laivus, kerta žemyn priešo 
lėktuvus.

Vis tai geros, smagios ži
nios, — smagios, žinoma, an- 
ti-fašistams; smagios mums.

Bet tas podraug privalo aks- 
tinti kiekvieną amerikietį di
desniam, uolesniam darbui, — 
karinėms krašto pastangoms 
remti.

Washington, saus. 18. — Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas 254:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Sausio 15. — Vakare didieji Amerikos bombanešiai, 

Lekiančiosios Tvirtovės mėtė bombas į japonų užimtą 
Kahili sritį, Bougainville saloj. Po tos atakos buvo pa
stebėta du dideli gaisrai.

Vėliau tą pačią naktį mūsų žvalgybiniai bombane
šiai Catalinos atakavo Kahilį ir sukėlė daugiau gais
ru.

Tą pačią naktį bombanešiai Catalinos puolė japonų 
pozicijas Mundoj, New Georgia saloj.

Taipgi tą pačią naktį Lekiančiosios Tvirtovės bom
bardavo japonus Ballale saloj, Shortland srityje.

Sausio 16. — Lekiančiosios Tvirtovės popiet ir vaka
re vėl atakavo Ballale ir užkūrė gaisrus, kurie buvo 
matomi per 50 mylių.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloj ir 
toliau valė japonus iš jų atspirties “kišenių.” Buvo 
užmušta apie 150 japonų ir tam tikras skaičius pa
imta nelaisvėn. Jų įrengimai tapo sunaikinti.

New Delhi, Indija, saus. 18. — čionaitinis Jungtinių 
Valstijų štabas išleido sekamą pranešimą:

Didieji bombanešiai iš Dešimtosios Jungtinių Valsti
jų oro jėgos šeštadienį vėl jieškojo priešų laivų srity
je į pietus nuo Rangoono (Burmoj).

Mūsų bombanešiai atakavo vieną japonų laivą 150 
pėdų ilgio, bet nėra pranešta, kad pataikė į šį laivą.

Tą pačią dieną vidutiniai mūsų bombanešiai ataka
vo japonų naudojamus geležinkelio kiemus Maymyo 
(Burmoj) ir bombomis tiesiog pataikė į geležinkelio ša
kų mazgus ir garvežių dirbtuves.

Antras būrys mūsų vidutinių bombanešių atakavo 
suburtus japonų vagonus ir garvežius Maymyo ir dau
geliu bombų pataikė tikslan.

Saus. 17. — Vidutiniai amerikiečių bombanešiai va
kar vėl bombardavo japonų vagonus, garvežius ir ki
tus įrengimus Maymyo; sunaikino dar daugeli vago
nų ir sužalojo dalį svarbiausios geležinkelio linijos, iš
mušdami joj duobes. Visi mūsų orlaiviai ir lakūnai 
saugiai sugrįžo iš tų žygių.

Mainieriu Streiko Klausimas Pervestas 
Prez. Rooseveltui; 4,000 Grįžta Dirbt

Anglų ■ Karine 
Vydamasi Ron

Artinasi pr
Cairo, Egiptas, saus. 19. 

— Aštuntoji anglų armija, 
komanduojama ge n e r o lo 
Montgomery, nuvijo Rom- 
melio fašistų kariuomenę 
dar 30 iki 40 mylių atgal 
vakarinėje Libijoje. Anglai 
prasigrūmė pirmyn pro sti
priuosius vokiečių punktus 
Misuratą, Tauorgą, Beni 
Ulid ir pasiekė Ašies po
zicijas jau tiktai už 40 my- 
lių į rytus nuo Tripolio,

►mene Libijoj, 
tunelio Nacius, 
•ie 1 ripolio
svarbiausios ir paskutinės 
fašistų karo s t o v y k los 
šiaurvakarinėje Libijoje.

Amerikos ir Anglijos or
laiviai su įnirtusiu atkaklu
mu naikina besitraukian
čius atgal linkui , Tunisijos 
nacius ir italus. Amerikie
čiai ir anglai lakūnai taip
gi j kandžiai atakuoja 'ke
lius, kuriais fašistai norėtų 
persimest iš Libijos į pieti
nę Tunisiją.

TALKININKAI UŽĖMĖ
Australija, saus. 19. — 

Amerikos ir Australijos ka
riuomenė atėmė iš japonų 
Sanananda Pontą ir Sana- 
nanda kaimą, dvi paskuti
nes priešų drūtvietes Papua 
srityje, šiauriniai-rytinėje 
Naujosios Guinejos salos da- 
lyje.

Dabar telieka tik neskait
lingi likučiai iš buvusios ten 
15,000 japonų kariuomenės,

DU JAPONU PUNKTU
o ir tie patys sukapoti į ke
turias apsuptas dalis; vie
ni prispirti prie jūros tiktai 
500 jardų ilgio sklype arti i 
Sananandos, kiti visomis 
pusėmis apgulti ir naikina
mi siaurame sklype tarp 
Gi?uwos ir Tarąkenos.

Nuplyšę, išbadėję japonų 
palaikai, tačiaus, sakoma, 
dar mirtinai kovoja.

RAUDON. ARMIJA 
ATĖMĖ IŠ NACIŲ 

ŠLISSELBURGA
'i

Sovietinė Kariuomenė Užėmė Svarbiąją Kamensko Geležin
kelio Stoti; Voronežo Fronte Suėmė 31,000 Fašistų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, saus. 18. — Specialis Maskvos radijo pra

nešimas užrekorduotas Londone:
Pirm keleto dienų mūsų kariuomenė esama į pietus • 

nuo Ladogos ežero perėjo į ofensyvą prieš vokiečių fa
šistų kariuomenę apgulusią Leningrado miestą. Mūsų 
kariuomenės uždavinys buvo sunaikinti priešų apsigy
nimo pozicijas ir tokiu būdu sulaužyt jų blokadą prieš 
Leningradą. Reikia minėti, jog per daugelį mėnesių 
Leningrado apgulos vokiečiai pavertė savo pozicijas į 
galingai aptvirtintą ruožtą su ištisa sistema cementi
nių ir kitokių fortų ir su dideliu skaičium skerspainių- 
kliūčių prieš tankus ir prieš pėstininkus.

Mūsų kariuomenė žygiavo pirmyn iš dviejų šonų, 
nuo Nevos upės vakarinių pakrančių ir pietų vakarų 
nuo Šlisselburgo, ir iš rytų, iš srities esamos j pietus 
nuo Ladogos ežero. ' r

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbu Tarvba per
vedė prezidentui Roosevel

SOVIETAI PRAKERTA PLATESNĘ SPRAGĄ 
NACIŲ LINIJOSE TIES LENINGRADU

Mūsų kariuomene prasiveržė per stipriai aptvirtin-x 
tas priešų linijas, turinčias 14 kilometrų pločio (astuo
nias mylias ir tris penktadalius) ir daugiau, persigrū- 
mė per Nevos upę, ir per septynias dienas įveržtų kau-^ 
tynių raudonarmiečiai nugalėdami atkaklius fašistų 
pasipriešinimus, užėmė šlisselburgo miestą ir stambius 
aptvirtintus (apgyventus) punktus Marino, Moskovs-

Amerikinis korespondentas 
Howard K. Smith — vieninte
lis korespondentas, paskutinis 
laisvai išvykęs iš Berlyno. Jis 
parašė knygą Last Train From 
Berlin.

Mr. Smith žymi, kaip nei
giamai į Vokietijos žmones 
paveikė Hitlerio užpuolimas 
ant Tarybų Sąjungos. Naciai

buvo pasimoję Tarybų Sąjun
gą užkariauti per 8-nias savai
tes (panašiai manė ir tūlas 
lietuvišku menševikų galvočius 
Čikagoje). Naciai manė ir ki
tiems sakė, būk Tarybų Sa- 
iunga jie nugalėsią, kaip 
Franci ją (su “geriausia saus- 
žemio armija”). Bet kai to ne
padarė, vokiečių moralas pra
dėjo nulti žemyn. Gyvenimo 
nroduktai ant syk sumažėjo. 
Viskas labai pasunkėjo.

Taip Vokietijoje buvo 1941 
metų pabaigoje.

Galima įsivaizduoti, kas ten 
darosi šiuo metu. Galima su
prasti, kaip į vokiečius pavei
kia tie pralaimėjimai frontuo
se ir, magaryčioms, anglų 
bomberių mėtomi “kiaušiniai” 
ant Berlyno!

tui klausimą dėlei streiko 
baigimo kietosiose anglia- 
kasyklose, Wilkes Barre 
srityje. Esą vilties, kad 
streikas pasibaigs šią savai
tę.

Skaičiuojama, jog - per šį 
streiką jau liko požemiuose 
600,000 tonų anglies, kuri 
tuo tarpu būtų galėjusi bū
ti iškasta.

Wilkes Barre, Pa., saus. 
19. — Pranešama, jog ke
turi streikavusių mainierių 
lokalai jau nubalsavo grįžt 
darban, o du lokalai atmetė 
valdžios ir vadų paragini
mus baigti streiką.

Teigiama, kad 4,000 strei- 
kierių jau sugrįžo dirbt, 
bet, esą, dar apie 18,000 te- 
bestreikuoją.

Maskva, saus. 19. — So
vietų kariuomenė, prakirtu- 
si penkių mylių spragą vo
kiečių apgulos linijose prie 
Leningrado, dar paplatino 
tą spragą, ir šturmuoja li
kusiąją dalį apgulos lanko.

Užėmus Sovietams Šlis- 
selburgą, tvirtumos miestą 
su geležinkelių mazgu, 23 
mylios į rytus nuo Lenin
grado, tapo sulaužyta vo
kiečių 17-kos mėnesių ap
gula prieš Leningradą, tri
jų milionų gyventojų mies
tą. Sovietų traukiniai tri
mis skirtingomis geležinke
lių linijomis jau gabena le
ningradiečiams reikmenis.

Visoj Sovietų Sąjungoj 
pakilo didis džiaugsmas dėl 
tos šaunios pergalės.

Vice-Prezid. Wallace 
Mokosi Rusų Kalbos
Washington, saus. 19. — 

Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Wallace ir demo
kratas senatorius Chandler 
mokosi rusų kalbos. Vice
prezidentui pamokas duoda 
rusas buvęs praeito pasau
linio karo kareivis, kuris 
dabar yra narys valdiškos 
Marininkystės Komisijos.

Kalbama, kad prez. Roo- 
seveltas ketina siųst vice
prezidentą Wallace kaip 
specialį savo pasiuntinį į 
Maskvą.

Burmoje anglai'atėmė iš 
japonų Kyauktaw.

RAUDONARMIEČIŲ LAI
MĖJIMAI KITUOSE

FRONTUOSE
Sovietų kovotojai žygiuo

ja pirmyn prieš fašistus ir 
visuose kituose frontuose, 
nuo Leningrado iki Kauka
zo. /

Grumdamiesi linkui Char
kovo, Ukrainos didmiesčio, 
raudonarmiečiai atėmė iš 
hitlerininkų dar du miestus. 
Velikije Lūki srityje tapo 
atkariauta nuo vokiečių dar 
šeši aptvirtinti punktai. Vo
ronežo frdnte sovietinė ka
riuomenė užėmė dar kelias 
apgyventas vietas.

Tai vis nauji Raudono-' 
sios Armijos laimėjimai ša- į 
lia tų, kurie minimi oficia-Į 
liuose Sovietų pranešimuo-i 
se. . . į

Švedija Ruošiasi At
remt Įsiveržimą

Stockholm. — Švedijos 
m i n i s t e r i s pirmininkas 
Hansson įspėjo, kad galįs 
būti padarytas karinis įsi
veržimas į ją. Jis atsišaukė 
i visus švedus padėt atremt 
įsiveržėlius. Premjeras 
Hansson įspėjo švedus prieš 
klaidinančius įsiveržėlių įsa
kymus. Jis pareiškė: “Jei
gu per radiją girdėsite įsa
kymą nesipriešint. žinokite, 
jog tai priešų įsakymas.”

Hansson neminėjo, ar vo
kiečių ar Jungtinių Tautų 
įsiveržimas gręsiąs Švedi
jai.

ką, Dubrovką, Lipki ir darbininkų gyvenamas vietoves 
num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8, taip pat ir geležinkelio sto
tis Siniavino ir Podgornają. To pasekmėje, po septynių 
dienų kautynių, mūsų kariuomenė iš Leningrado fron
to ir iš Volchovo fronto susijungė, sunerdama rankas
sausio 18 d., ir taip sulaužė Leningrado blokadą. Per 
sį^inusų kariuomenes ofensyvą tapo supliektos bei at
gal nugrūstos šios vokiečių pėstininkų divizijos: 227-ta,
96-ta, 170-ta ir 61-ma. Taip pat buvo supliektas 374- 
tas pulkas priklausąs 220-tai pėstininkų divizijai; 85-
tas pėstininkų pulkas, priklausąs 5-tai kalnų divizijai;
224-tas motorizuotos kariuomenės junginys ir Pirmoj 
sios pėstininkų divizijos daliniai. Pagal dar nepilnus
skaitmenis, mūsų kariuomenė paėmė nelaisvėn 1,261-,
ną priešą.
13,000 VOKIEČIŲ UŽMUŠTA; DAUG PRIEŠŲ GIN

KLŲ PAGROBTA BEI SUNAIKINTA
Per kautynes mūsų artilerija ir apkasų patrankos 

sunaikino 470 vokiečių atspirties centrų ir fortų ir 25- 
kis drūčiai aptvirtintus tėmijimų punktus ir nutildė 
170 baterijų priešų kanuolių ir apkasinių mortirų. Bu
vo pagrobta sekami vokiečių karo reikmenys: 220 ka
nuolių, 178 apkasų mortiros, 612 kulkasvaidžių, 5,020 
šautuvų ir keturios šešiavamzdės apkasų mortiros.

Mūsų kariuomenė taipgi pagrobė 26 priešų tankus, 
9 šarvuotus automobilius, 17,300 rankinių granatų, 72' 
radijo perduotuvus, 2,200,000 kulkų šautuvams bei kul~ 
kasvaidžiams, 22,000 kanuolinių šovinių, 36,000 minų 
150 trokų, 1,050 arklių, 880 vežimų ir 40 įvairių reik
menų sandėlių. Daugiau kaip 13,000 nukautų vokiečiui 
kareivių ir oficieriu lavonų liko mūšių lauke. ’/

Priešų apsigynimo linijas pralaužė dalis Leningra
do kariuomenės jėgų, komanduojamų generolo pulk. 
Govorovo, ir dalis Volchovo fronto jogų, komanduoja
mų armijos generolo Mertskovo. Abiejų frontų kariuo
menės veiksmus suderino vyriausiojo štabo atstovai, 
Sovietų Sąjungos maršalai Žukov ir Vorošilov. Mū
šiuose ypatingai pasižymėjo kariai, komanduojami lei
tenanto Romanovskio ir generolo majoro Buchanovo.

Antras Specialis Sovietų Pranešimas:
Sovietų kariuomenė pietiniai-vakariniame fronte 

perėjo per šiaurinę Doneco upės tėkmę ir užėmė Ka
mensko geležinkelio stotį. Dabar eina mūšiai Kamens
ko mieste. Pietiniame fronte mūsų kariuomenė perėjo 
per Manycho upę ir užėmė Divnojc miestą su geležin
kelio stočia.

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte supliekė Ketvir- 
(Tąsa 5-tame pusi.)
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Ne Politinis Cirkas, Bet Tikroji Tautinė 
Vienybė Mums Reikalinga

J-e Skelbiasi Sudarę Bendrą Frontą... Taiybų Sąjungai šmeižti.—Bagočius Bučiuo 
jasi su šimučiu.—Kiti Kitiems Katutes Ploja.—Kokia Vienybe Mums Reikalinga?
Užpereitos’ savaitės pabaigoje Niu

jorko mieste buvo suskridę broleliai-sa- 
kalėliai iš fašistų, klerikalų ir socijalis- 
tų pastogių. Jie čia seimajovo ir balia- 
vojo, kaip sako jų pačių spauda. Visas 
biznis iš anksto buvo suplanuotas gan 
gudriai. Pavyzdėlis: Sušaukta tuo pačiu 
laiku SLA pildomosios tarybos posėdis.

— Kam? Kodėl tuo laiku?—klausite.
Tam ir todėl, kad SLA lėšomis atva

žiavus būtų galima dalyvauti kitose kon
ferencijose, “gelbėti tautą.”

Sušaukta Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos konferencija, sausio 7 d.

Podraug sušaukta “Amerikos Lietu
vių Tarybos” konferencija, sausio 8 ir 
9 dd.

Sušauktas ir “Lietuvos Piliečių Sąjun
gos” tarybos posėdis.

Kai kuriems tarybininkams buvo net 
sunkoka susivokti, kuriai tarybai jis pri- 

• klauso, kurios posėdžiuose jis privaląs 
dalyvauti.

Na, bet įvyko!
Viskas tarfa/prie uždarų durų, pusiau 

slaptai. Laisvės korespondento ten ne
turėjome, todėl galime pasakyti tik tiek, 
ką žmonės kalba ir’pačių dalyvių spau
da rašo.

Vienas niujorkietis skambina šitų' žo
džių rašytojui:

— Girdėjote apie tarybininkų konfe
renciją?

— Girdėjau, bet nežinau, ką jie ten ta
rė?

— Nežinote, ką tarė?!... T,arė, kaip 
kovoti prieš Sovietų Sąjungą ir komu
nistus. ..

Sprendžiu, jog šitie keli mūsų pain
formuotojo žodžiai vaizdžiausiai nusako 
tarybininkų nuveiktus konferencijose 
darbus.

Atrodo, kad tie ponai—fašistų, klerika
lų ir socijalistų lyderiai—dar neužtenka
mai buvo išlieję tulžies prieš Amerikos 
talkininkę, SSSR. Jie matė reikalo dar 
kartą suvažiuoti, kits kitą padrąsinti ir 
vėl iš naujo bristi į balą, graboti daugiau 
dumblo ir juo dar ir dar energiškiau 
svaidyti į tą šalį, kurios Raudonoji Ar
mija taip garbingai muša Amerikos ir 
visos žmonijos priešą, fašizmą.

Pažiūrėkime gi, ką rašo pačių to “ben
droj b fronto” dalyvių spauda.

Pirmiausiai imame SLA organą “Tė
vynę,” įtrauktą į tą negarbingą “koali
ciją”:

f

“Sausio 8 dieną Įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdis, kuriame padėti pagrindiniai 
pamatai (?—R. M.), sudarymui bendro kūno, 
kuris apimtų visas Amerikos lietuvių srioves 
padėti Amerikai ir pagelbėti Lietuvai, čia 
prirengti planams projektai, sulyg kurių bū
tų galima suvienyti visas Amerikos lietuvių 
srioves, norinčias Lietuvai nepriklausomybės 
po karo. Gimė idėja ir įsteigimui bendro fon
do (dar neužtenka tų fondų!—R. M.), į kurį 
bus galima aukoti Lietuvai gelbėti...

“Visų šių įvykių pažiba buvo tai didelės 
varbos pokilis sausio 9 d. vakare, kurį su- 
engė vietinių laikraščių redaktoriai... šis 

pokilis baigėsi tokioje broliško susitarimo 
dvasioje, kad skirtingų pakraipų vadai bei 
laikraščių redaktoriai ne tik spaudė vieni ki
tiems dešines, bet ir bučiavosi, kas tikrai už- 
ąrtavojo bendro veikimo susitarimą” (Tėvy
nė” iš sausio 15 d.).

Fašistų Dirva konkrečiai pasisako:
“Sausio 9 d. buvo redaktorių banketas, kur 

gerai jausdamiesi kalbas sakė (Kas sakė?— 
R. M.), socialistai su katalikais bučiavosi 
(Bagočius su Šimučiu), o nekurie sandarie- 
Čiai į tai žiūrėdami gėrėjosi ‘tautos vienybe’ 
ir iš džiaugsmo ašarojo ...” (“Dirva” iš sau
sio 15 d.)

Nabagams sandariečiams visuomet 
tenka spenukas prie uodegos.

Tik to, žinoma, neužteko. Po Bago- 
čiaus—Grigaitis aplaižė Šimučiui smak
rą. “Visa tai buvo padaryta bendro, vie
ningo lietuviško darbo sutartimi užtvir
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Foreign countries, per year ...........   $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
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tinti,” rašo Vienybė (iš sausio 15 d.).
Taigi ten būta visko. Anot to posakio: 

“Valgėm ir gėrėm, per barzdą varvė
jo ...” Netenka stebėtis, kai žmonės 
prie stikliuko, gražiai nusiteikę, bučiuo
jasi ir myluojasi. Priduoti tai komedijai 
kokios ten politiškai simboliškos reikš
mės tegali tik naivūs žmonės, panašūs į 
Tėvynės redaktorių, kuris tam “žygiui” 
įvertinti net editorialą (labai gremėz
dišką) parašė. Atsiminkime: bučiavosi 
ten vienas tokių, kuris vieną dieną gali 
bučiuoti Bibliją, antrą—Talmudą, tre
čią—Koraną, o ketvirtą—apspjauti vi
sus tris!

Aprašydama minėtąjį banketą, Ame
rika (iš sausio 15 d.) pareiškia: “Ypa
tingas momentas buvo, kai L. Šimutis 
pakvietė visą lietuvišką spaudą nuo šiol 
paskelbti paliaubas, kurių metu visi as
meniškumai būtų atidėti į šalį...”

Raginame skaitytoją įsitėmyti žodžius, 
“visą lietuvišką spaudą.” Matyt, Ame
rikos redaktorius rašė tuos žodžius dar 
vis “geros banketo nuotaikos” įtakoje.

Vienybe — Kokiais Pagrindais?
Rodosi, net ir tos rūšies bankete kal

bant reikėtų suprasti, jog visos Ameri
kos lietuvių spaudos suvienyti anti-so- 
vietiniais, pronaciškais pagrindais ne
bus galima. Tūli lietuviški laikraščiai 
niekad (jų tarpe dienraštis Laisvė) ne
sutiks atsisakyti nuo rėmimo mūsų kra
što karinių pastangų ir nuo kovos prieš 
visokius hitlerininkus, prieš Hitlerio 
agentus, nuodijančius tam tikrą Ameri
kos lietuvių visuomenės dalį,—visuome
nę skaldančius.

O kai dėl tos spaudos, kurią atstovavo 
banketo dalyviai,—tarp jos politiniu at
žvilgiu paliaubos jau. senai padarytos. 
Pats p. Laučka pripažįsta, jog Šimutis 
siūlęs tik “asmeniškumus ir smulkme
niškumus” “atidėti į šalį.” Visokį prin
cipo skirtumai tarp Grigaičio-Šimučio- 
Vaidylos-Tysliavos išrišti. Jeigu dar pa
siliko kokių skirtumų tarp jų ir Sme
tonos, tai greit ir tie išsilygins. Atsi
minkime: jų suvažiavimuos dalyvavo 
Žadeikis ir Budrys—Smetonos žmonės— 
“ministeris” ir “konsulas.” Žadeikis sa
kė “valstybišką kalbą,” jis “tautos va
do” politinę liniją pravedė ir suvažiavu
sieji ją užgyrė. Reikia ko daugiau?

Toji pati Amerika jau pradėjo tuos 
“smulkmeniškumus atidėti į šalį.” Ap
rašydama Grigaičio prieš Tarybų Są
jungą kartotas pliovones (prakalbas) 
Brooklyne, Amerika apreiškė:

“Visiems jo kalba patiko, išskyrus komu
nistus ...”

Palikime nelabuosius komunistus į ša
lį ir paimkime tik tai, jog Grigaičio 
“kalba visiems patiko.” Kuriems “vi- 

.siems”? Tokiems, kaip p. Laučka,— 
Amerikos talkininkės, Tarybų Sąjungos 
bjaurio to jams. Grigaitis yra jų ideolo
gas,—per virš 25-rius metus jis savo 
amatą dirba—kolioja Tarybų Sąjungą, 
pranašaudamas jai žlugimą. Tačiau 
niekad seniau klerikalai neskelbė, kad 
Grigaičio kalba “visiems” patiktų.

Kodėl gi toks staigus tų ponų susirū
pinimas “paliaubomis” ?

Jis galima aiškinti visaip, bet vienas 
neginčijamas faktas keri tame: Raudo
noji Armija pradėjo savo didįjį ofensy- 
vą. Viename fronto sektoriuje raudon
armiečiai yra netoli Lietuvos pasienio, 
—veikiausiai Lietuvos žmonės jau girdi 
jų kanuolių šūvius. Juo Raudonoji Ar
mija labiau artinsis prie Lietuvos, juo 
garsiau tūli ąntLsovietiniai elementai1 
Amerikoje prieš ją bliaus/Minėtieji sur 

'važiavimai, bąnketai, bučiavimaisi, pa- 
giros vieni kitiems kaip tik ir daroma 
didesniems pasiruošimams. Tie žmonės 
bandys surasti1 Ancevičių, jie bandys 
dar šlykštesnę kampaniją prieš Tarybų 
Sąjungą vesti negu 1940-1941 metais.

Amerikos Karįhomčne Lietuvai?
Vienybė dar pastebi, jog tdme; bučia- 

vimosi pobūvy j' Grigaitis pareiškę^: 
“.,. nors lietuvių tauta ir negausinga, 
bet kahdangi... joje vis daugiau ir 
daugiau atsiranda- žmonių, mokančių de
mokratiniai galvoti, mokančių sąmonin
gai suprasti savo tautos paskirtį, tai mes 
neturėtume abejoti lietuvių tautos išsi- 
liuosavimu.” i

Gerai, kad nors tiek lietuvių tautai 
duodama kredito. Mes visuomet buvome 
tokių pažiūrų ir šiandien esame. Tačiau 
ten pat, Bagočius jau kitą giesmę užgie
dojo. Pasak Vienybės pranešimu, jis 
pareiškė noro, “kad tuojau po karo į Pa
baltijo valstybes būtų pasiųsti Jungtinių 
Valstijų kariuomenes daliniai.”

Čia ir pas juos dvi nuomonės: vienas 
teigia, jog lietuvių tauta pati gali savo 
ateitį spręsti, kitas — Amerikos kariuo
menė reikia ten siųsti “tvarkai daryti”!

Kam ji ten po karo siųsti? Kodėl gi 
patys Lietuvos žmonės negali pasidaryti 
tvarkos? Raudonojoj Armijoj veikia lie
tuviški pulkai. Ten veikia lietuviai gene
rolai. Vienas jų — generolas Vincas 
Vitkauskas,.— buvęs Lietuvos kariuo
menės vadas; geras lietuvių tautos pa
triotas, gerai supranta Lietuvos liaudies 
padėtį. Kai Raudonoji Armija, sakysi
me, išvys iš Lietuvos vokiškuosius oku
pantus, lietuviškieji pulkai pasiliks Lie
tuvoje. Nejaugi Bagočius bei Tysliava 
mano, kad tuomet Amerika siųs ten sa
vo kariuomenę muštis su lietuviškaisiais 
pulkais, nešt? Lietuvos žmonėms kitokią 
santvarką negu Lietuvos liaudis nori? 
Kas gi tuomet pasiliktų iš Atlantiko 
Čarterio ?!

Į Europą reikia siųsti Amerikos ka
riuomenės daliniai, — reikia siųsti ne po 
karo, bet dabar, antrajam frontui ati
daryti. Prezidentas Rooseveltas sakė, 
kad jie ten bus siunčiami, nors Bagočiai 
ir Tysliavos to bijosi.

Kai bučiuotojų seilės nuo lūpų nudžius, 
gerai būtų, jei jie rimčiau apie tai pa
galvotų.

Pakšto “Taryba”
Kadaise mūsų krašto valstybės de- 

partmentas įspėjo Amerikos piliečius, 
kad jie nesikištų, kur nereiKia, t. y., kad 
nebandytų susirišti su jokiais judėji
mais, nukreiptais dėl tos ar kitos šalies 
ateities. Tatai buvo rodyta pirštu ir į 
“Amerikos Lietuvių Tarybą” (niekeno 
nerinktą). Po to fašistai, klerikalai ir 
socijalistai j ieškojo kitokių priemonių 
toms painiavoms išrišti. Amerikon yra 
atvykusių keliolika asmenų jau karui 
prasidėjus. Nemažai jų atvyko per Ber
lyną, — vieni gal paties Goebbelso siųs
ti, raginti, kiti savo iniciatyva. Na, iš ši
tų pastarųjų ir buvo sudaryta ekstra 
taryba, pavadinta “Lietuvos Piliečių 
Sąjunga.” Ši iškepė “iLetuvių Tautinę 
Tarybą.” Už jos nugaros jokių masių nė
ra, bet tos rūšies žmonėms tas mažiau
siai terūpi. Jiems rūpi plepėti apie 
“aukštąją politiką,” apie busimąją vy
riausybę Lietuvoje, —■ faktinai, kiekvie
nas minėtosios tarybos narys jaučiasi 
galįs ir turįs būti ministeriu bei prezi
dentu (Kuo “tautos vadas” už juos ge
resnis?!) Tačiau šitų “valstybininkų” iž
das be dugno: neturi jokios spaudos. 
Jiems pirmiausiai reikalingi pinigai. Jei
gu nori būti remiamais, jie privalo klau
syti tų, kurie turi iždus, surinktus viso
kiais būdais iš tamsesnės lietuvių visuo
menės dalies. Štai, čia ir keri toji pa

Reikia 75,000
Prezidento Roosevelto į- 

sakymu 1942 metais buvo 
pagaminta 49,000 lėktuvų ir 
32,000 tankų, kurie nuėjo 
Amerikos armijos apginkla
vimui ir pagelbai mūsų tal
kininkių armijų.

Šiemet pagal Roosevelto 
planą turime pagaminti 75,- 
000 tankų ir 125,000 lėktu
vų. Jau vien šis planas va
ro į padūkimą Hitlerį, Mus- 
solinį ir jų fašistinius tal
kininkus.

Visi žinome, kaip Hitleris 
mandravojo, kada jis turėjo 
daugiau tankų ir lėktuvų, 
kaip jis negailestingai spar
dė Eiuropoj mažesnes šalis. 
Tik Sovietų Sąjunga bai
siai žiąurioj kovoj sulaikė, 
aplamdė ir atgal varo tą 
peklišką Hitlerio mašiną. O 
kada Amerikos bus praves
ti gyveniman apsiginklavi

mo planai, kada tie milžini
ški daugiai tankų krušins 
hitlerininkų tvirtumas, o de
šimtys tūkstančių lėktuvų 
ardys Hitlerio ginklų ir a- 
municijos centrus, naikins 
gelžkelius, fortus ir fašistų 
armijas, tai tada lengviau 
atsidus kiekvienas laisvę 
mylįs žmogus.

Bet kad tą atsiekus, tai 
neužtenka planų, reikia 
darbo žmonių rankų, kad 
tuos planus pravesti gyve- 
niman, ir pinigų. Štai jums 
keletas faktų.

Paprastas mūšio lėktuvas 
kainuoja $60,000, o didelis 
bombininkas net $335,000. 
Vien 1942 metais mūsų ša
lis tik į lėktuvų statybą, jau 
neįsikaitant jų apginklavi
mą ir įrengimą, įdėjo $4,- 
500,000,000!

Priešlėktuvinė kanuolė

slaptis dėl abiejų “TąTybų” /bendradar
biavimo^ ' - . , ’ \

“Lietuvių tautinės tarybos” sekretorius 
K. Pakštas skelbia, jog įvykusioj konfe
rencijoj “numatyta palaikyti gerus san
tykius kaip su Lietuvos pasiuntinybe, 
taip ir su Amerikos Lietuvių Taryba...” 
(Amerika iš sausio 15 d.)

“Lietuvos pasiuntinybė” čia turima 
galvoj p. Žadeikio vadovaujama “atsto
vybė,” skaitanti Smetoną Lietuvos prezi
dentu ir, žinoma, stojanti už smetonišką
jį režimą. Matyti, yra darbuojamasi pa
šalinti smulkius nesusipratimus, iki šiol 
pasireiškusius tarp “tautos vado” ir kai 
kurių tarybininkų. Reikia manyti, jai 
tas pavyks.

Kokia Mums Vienybė Reikalinga?
Ar Amerikos lįetuviams reikalinga 

vienybė? Taip, ji būtinai reikalinga, ypa
čiai mūsų krašto krizio metu, karo me
tu. Bet toji vienybė turi būti paremta ne 
fašizmo garbinimo pagrindais, ne Sovie
tų Sąjungai neapykantos skleidimo pa
grindais, bet mūsų krašto ir visų Jung
tinių Tautų rėmimo pagrindais.

Tą pačią dieną, kai anti-sovietiniai 
elementai suruošė bučiavimosi komediją, 
Niujorko mieste įvyko Pergalės Konfe
rencija. Ją sudarė Niujorke išeinančių
jų neangliškų laikraščių redaktoriai ir 
leidėjai. 45 laikraščiai bei žurnalai ten 
buvo atstovaujami nuo virš 20 tautų. 
Iš lietuvių, deja, tedalyvavo tik Laisvės, 
Tiesos ir šviesos redaktoriai (pirmoj 
sesijoj, beje, buvo ir Garso redaktorius 
p. Zujus). Kiti lietuviškų laikraščių re
daktoriai nematė reikalo ten būti. Tokis 
Tėvynės redaktorius, p. Bajoras, užuot 
dalyvaut rimtoj konferencijoje, kur bu
vo rišti dienos klausimai, susiję su mū
sų krašto gynimu, pirmininkavo anti- 
sovietinių, pronaciškų redaktorių bučia
vimosi rungtynėse!

Pergalės konferencijoje OWI (Office 
of War Information) atstovas, Constan
tine Poulos, aiškiai pabrėžė neangliškųjų 
laikraščių rolę karo metu. Jie neprivalą 
pulti nei vienos Jungtinės Tautos. Jie 
neprivalą spausdinti fašistinės Ašies 
valstybes garbinančių raštų. Jie nepriva
lą kelti ginčus dėl busimosios santvar
kos kraštuose, kurių kalba jų laikraščiai 
leidžiami — tas viskas išsiris po karo; 
patys tų kraštų žmonės apsispręs, kaip 
jie, uorės. Jie privalą rūpintis žmones 
mobilizuoti karui laimėti, Amerikos ka
ro pastangoms stiprinti.

OWI pakartotinai ragina ne angliškų 
laikraščių redaktorius laikytis to princi
po. Deja, kaip atrodo, tūliems lietuviš
kųjų laikraščių redaktoriams tas viskas 
svetima.

Šiandien Amerikai ir kitoms Jungti
nėms Tautoms, kariaujančioms prieš fa
šistinę Ašį, reikalinga ir medžiaginė ne 
tik moralinė pagalba. Amerikos žmonės 
uoliai renka aukas ir duosniai aukoja 
Russian War Relief Komitetui, Chinijai, 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, ŪSO ir 
kitokioms įstaigoms, būtinai reikalin
goms, svarbioms įstaigoms. Na, o tūli 
lietuviški redaktoriai kaulina iš žmonių 
aukas “į Sibirą išvežtiesiems” (“kurių 
adresų neturime”). Tarytum didesnei 
visko to pajuokai, “Amerikos Lietuvių 
Taryba” renkasi aukas “Lietuvai gelbė
ti” (teisingiau: Tarybų Sąjungos bjau
rioj imo propagandai)!

Pasitikiu, jog Amerikos lietuvių vi
suomenė padarys iš to visko atatinka
mas išvadas! R. Mizara.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Kokiomis sąly

gomis Jungtinių Vąlstijų ka
riuomenėj tarnaująs sveturgi- 
mis nepilietis gali tapti J. V. 
piliečiu ? 

>
Atsakymas: 77-tas Kongre

sas priėmė pataisą prie natū
ralizacijos akto, kurioj pasa
kyta, kad bile nepilietis, bi
le kokio amžiaus, kuris gar
bingai tarnavo, tarnauja ar 
dar tarnaus Jungtinių Valstijų 
ginkluotose jėgose šiame kare, 
gali bile kada tapti piliečiu iš
pildęs natūralizacijos reikala
vimus, kurie kariškiui yra pa
lengvinti :

1) Iš jo nereikalauja pirmų
jų popierų nei išgyveni
mo, nustatyto laiko šaly
je ar bile kurioj valstijoj.

2) Peticija natūralizacijos 
prašymui gali būti įteikta 
bile kuriam teisme, turin
čiam teisę išduoti piliety
bę, nežiūrint pilietybės 
prašytojo gyvenimo vie
tos.

3) Nereikal a u j a mokėti 
anglų kalbos, pasirašymo 
savo ranka, nei kitų raš
tingumo egzaminų.

4) Neturi būti imama jokios 
mokesties už paruošimą 
ar įteikiant dokumentus 
nei už galutiną išdavimą 
pilietybės.

Minėtos lengvatos duodama, 
jeigu :

1) Prie prašymo pridedama 
paliudymai (affidavits) 
dviejų Amerikos piliečių, 
civilinių ar kariškių, kurie 
liudija už pilietybės pra
šančio kario gerą pobūdį 
ir gerą nusiteikimą link 
Jungtinių Valstijų ir jos 
žmonių gerovės.

2) Prirodoma, kad piliety
bės prašytojas tikrai yra 
ar buvo militariškoj tar
nyboj ir garbingai (hon
orably) tarnavo, tai yra 
neprasižengė kariškiems 
įstatymams, nebuvo teis- 
.tas ar pravarytas už ka
riui neleistiną darbą. To
kiam prirodymui gali tik
ti liūdymas viršininko mi- 
litariško dalinio, kuriame 
tarnauja, arba paliudyta 
kopija rekordo iš to dali
nio raštinės.

Karys gali būti įpilietintas 
tuojau po įteikimo prašymo, 
jeigu jis pirmiau buvo tuo 
tikslu egzaminuotas per Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos (Service) įgaliotinį.

Kariai, kuriems dėl karo są
lygų teismabutis nepasiekia
ma, gali įsipilietinti be stoji
mo teisman, pas Immigration 
and Naturalization Service 
įgaliotinį, kurį ta įstaiga pa
skirs po gavimo prašymo duo
ti pilietybę.

Wilkes-Barre, Pa.

Tankų ir 125,000 Lėktuvų
pagaminti atsieina $20,000. 
Gi mes turime šiemet paga
minti iki 35,000 tokių ka
nuolių.

Vidutinis tankas atsieina 
pagamini $75,000, gi dide
lis tankas dar daugiau.

Štai kodėl kiekvienas pi
lietis privalo pirkti kuo dau
giau Pergalės bonusų, kiek
vieną atliekamą nuo savo 
gyvenimo dolerį įdėti į val
stybės paskolas, nes mūsų 
pinigai yra būtinai reikalin
gi mūsų pergalei.

London. — Pranešama, 
jog skaudžiai vokiečių api
plėštoj Graikijoj duona pa
brango 20 kartų, bet dažnai 
jos visiškai nėra graikams.

Burmoj anglų orlaiviai 
nuolat atakuoja japonų po
zicijas.

Angliakasių streikas dar nė
ra baigtas, bet yra vilties, kad 
gal trumpoje ateityj bus pa
daryta kokia nors taika, nes 
valdžia pradeda imt dalyvu- 
mą šio streiko sutaikyme.

Šiandien, sausio 13-tą dieną, 
bus visų lokalų viršininką, 
taipgi district© su valdžios 
žmonėmis susirinkimas, kuria
me gal bus prieita prie kokios 
nors tvarkos, kad greičiau 
baigt šį streiką.

Vietos spauda ir radijo la
bai klaidina streikuojančius 
darbininkus, visko jie prirašo 
ir prikalba, o daugiausia vi
sokią netiesą apie streiko ei
gą.

Vietos spaudoje pranešama, 
kad streikuojančių angliaka
sių dar randasi 18,000, kurie 
iškastų, išleistų virš 40,000 to
nų anglies į dieną. •

Kiek angliakasiai laimės iš 
šio streiko, tai dar sunku yra 
pasakyti. Bet jau dviejų sa
vaičių darbas yra praleistas, 
ir šis viskas labai atsilieps ant 
mažai uždirbančių žmonių.

Wi|kę«bftĮTŪ|tU.
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Kiekvienas darbas, kožnag 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!

BINGHAMTONIETES RENKA PASVEIKI
NIMUS LAISVES SUVAŽIAVIMUI; MEZ
GA LIETUVIAM RAUDONARMIEČIAM

$4.20; A. Mačiukienė — ran
ki! darbo užtiesalą ant staliu
ko durų prizui.

Per vakarienę aukų surink
ta virš minėtam tikslui $28.15. 
Komisija atsiprašo, kad dėl 
stokos darbininkų neužrašė 
aukavusių vardus. Tikietų 
parduota virš 100. Moterų 
Skyrius dėkavoja visiems au
kotojams ir atsilankiusiems į 
virš minėtą parengimą, taipgi 
komisijai ir pagelbininkams. 
Per tų visų draugių - draugų 
pasidarbavimą sukelta nema
ža suma pinigų Sovietų Sąjun
gos karžygiams.

Moterų Skyriaus
Korespondentė J. K. N.

by Alice Brooks
Paverskite senus rakandus 
naujais padabinant šiais gra
žiais, kriukučiu megstais už
tiesalais sofai ir kčdėms. Jie 
priduoda parėdytą išvaizdą ir 
gražiai pridengia apdėvėtas 
vietas. Meiliūnų paukščių, o 
taipgi ir ananaso figūrų moti- 
vai lengvai išmezgami. Prie 
formos yra visos instrukcijos.

Užsakymą su 11 centų pini
gais adresuoti: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N.

Worcester, Mass.

Kanados Motery Veikla

Pranešiu svarbų sekretą, 
kad Moterą Skyrius renka au
kas pasveikinimui Laisves šė- 
rininkų suvažiavimo. Mes su 
drauge M. Luzinienė į pusę 
valandos surinkome $6. Gal 
rinks ir kitos M. S. draugės 
minėtam tikslui.

Taipgi renkame aukas ir lie
tuvių raudonarmiečių megsti- 
niams ir medikalei pagalbai. 
Kaip greit surinksime, sykiu 
su mezginiais prisiusime .jums 
i Brooklyną, kad sykiu pasiųs
tu mėt ir nuo mūsų Moterų 
Skyriaus aukas. Pirmutinė 
draugė M. žvirblienė paklojo 
penkinę. Luzinienė žadėjo 
duoti daugiau. Jos žodis taip, 
kaip pinigai.

Kaip matote draugės ir 
draugai, mes darbuojamės 
dviem geriem tikslam vienu 
sykiu.

Iš Liet. Literatūros Draugijos 
' 20 Kuopos Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Sausio 1-mą įvykusiame su

sirinkime, Lietuviu Svetainėj, 
narių dalyvavo vidutiniai, ga
lėjo būti ir daugiau. Kai ku
rios išsireiškė, kad nematė pa
garsinimo Laisvėj ir maniusios, 
kad susirinkimas neįvyks iš 
priežasties Nauju Meti] šven
tės. Sekretorė sakėsi pasiuntu
si pranešimą į Laisvę. Dėlko 
netilpo, nežinia.

Išduoti įvairių komisijų ra
portai. Iš mezgėjų darbuotės 
pranešė O. Mikolajūnienė, kad 
siūlai yra atsiųsti ir draugės 
mezgėjos jau mezga svede- 
rius, pirštines, pančiakas rau
donarmiečiams.

Aukų rinkėjos pranešė, kad 
pasveikinimais Sovietui Sąjun
gos žmonėms yra surinkta au
kų $85 nuo Binghamtono ge
raširdžių žmonių per Moterų 
Skyriaus aukų rinkėjas.

Iš didžiulio parengimo - va
karienės, kuri buvo surengta 
sykiu su bendra kuopa gruo
džio 5-tą, Lietuvių Svetainėj. 
Raportavo draugės K. Vaice
kauskienė, A. Žemaitienė, A. 
Mačiukienė, kad parengimas 
pasisekė kuo geriausiai. Peino 
su aukomis liko $109 Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai 
ir vilnų fondui. Raportai visų 
komisijų priimti.

Teko sužinoti, kad mūsų 
draugės daug darbavosi dėl 
šio parengimo: A. Maldaikie- 
nė, A. Žemaitienė, N. Simo- 
naitienė, nepaprastai šaltam 
ore, vaikščiojo po stubas ii’ 
įstaigas pardavinėdamos tikic- 
tus ir kviesdamos žmones da
lyvauti vakarienėje. Darbavo
si ir kitos, po mažiau. Moterų 
Skyrius turėjo stambią komi
siją ir gerų pagelbininkų. Ko
misijoj buvo A. Maldaikienė, 
A. Žemaitienė, A. Mačiukienė,
M. Luzinienė, A. Kireilienė. 
Pagelbėjo E. Okulevičienė, K. 
Vaicekauskienė ir mūsų drau
gių jaunuoliai. A. Mikolajū- 
naitė atspausdino atvirutes - 
pakvietimus. Al. Šulskis ir Pet. 
Jozapaitis padarė “show 
cards.” Gėlininkai J. K. Vai
čekauskai padarė tikietus.

Iš bendros kuopos komisijoj 
buvo I. Luzinas, M. Bekerienė, 
H. žukienė, P. Mikolajūnas.

Aukavo tam parengimui:
Pinigais — A. T. Bagdonai 

$2, V. Kaminskienė $2, V. Ka- 
pičiauskienė $1.50, A. Žemai
tienė $1.32, M. Kulbienė 
$1.15, J. K. Navalinskienė 75 
centus.

Valgiais — M. Luzinienė,
N. Simonaitienė, N. Garnienė, 
M. Kulbienė, M. Bekerienė; T. 
Bagdonienė — gražią lempą, 
už kurią padaryta pelno

Nauji Metai, Nauji Svarbūs 
Darbai

Sausio 11-tą įvyko LLD mo
terų kuopos pirmas šių metų 
susįrinkimas.

Sprendžiant pagal susidėju
sias gyvenimo aplinkybes, 
1943-ti metai bus nepaprastai 
svarbūs. Visos pažangios, de
mokratiškos šalys bei tautos 
trokšta, tikisi, kad šie metai 
atneš pasauliui taiką arba 
nors jos aiškų įmatymą. 43-ti 
metai bus didelių kovų metai 
atsiekimui — laimėjimui taip 
labai trokštamos taikos, lais
vės. Tas bus atsiekta tik per 
sunkią kovą, visuotiną pasiau- 
kavima.

Mes, draugės, visuomet žen
gėm su kovotojais už gražes
nį, linksmesnį, saugesnį pasau
lį. šie prasidėję nauji metai iš 
mūs reikalaus daug darbo, 
daug pastangų abelnų kovų 
rėmime. Tai rues visos žinom, 
suprantam. Tad visos dalyvau- 
kim savo susirinkimuose ir į- 
vairioj greitesniam laimėjimui 
karo Veikloj. Nežiūrint, kiek 
sunkiai mes dirbsim, kiek au-

Montreal. — Skaitant 
amerikiečių dienraštį „Lai
svę”, o ypatingai Moterų 
Skyrių, tenka pastebėti, 
kaip amerikietės moterys 
bei draugės puikiai darbuo
jasi, iš kurių tenka didelis 
ii’ puikus pavyzdis visur 
esančioms moterims.

Nors, tiesa, mes kanadie
tės moterys savo darbštu
mu negalime prisilyginti 
prie amerikiečių, nei šešė
liu, bet vis dėlto man kyla 
noras nors trumpai pabrėž
ti apie mūsų montrealiečių 
veiklą, kad ir mes netaip 
jau nieko neveikiam, kaip 
tylim.

Pirmiausiai a p i b r ė š i u 
Raudonojo Kryžiaus lietu
vių moterų ratelio veiklą. 
Šitas Raudonojo Kryžiaus 
moterų ratelis tebėra dar 
gana jaunas Montreale, vos 
tik sukako metai, kaip jis 
susitvėrė, bet per metinį su
sirinkimą iš raportų paaiš
kėjo, kad jau daug darbų 
yra padarytų. Jame dirba 
jaunuolės ir suaugusios. 
Metų bėgyje jos buvo su- 
ruošusios tris parengimus, 
katrie davė puikaus pelno. 
Iš to pelno vienu syk buvo 
pasiųsta lietuviams kariams 
cigaretų prieš Kalėdų šven
tes, taipgi pasiuntė lietu
viams kariams į užjūrį ir 
apylinkėj tarnaujantiems.

. .. ■

Dabar įvykusiame susi
rinkime, sausio 8-tą dieną, 
tapo nutarta skelbti vajų 
mezgimui pančekų 'ir kito
kių mezginių dėl Sovietų 
Sąjungos žmonių. Šis va
jus prasidėjo 15-dieną sau
sio ir tęsis iki 15-tos dienos 
vasario. Čia vėl montrealie- 
tės su didžiausiu ūpu ruo
šiasi prie šio darbo. Tiesa, 
daugelis iš mūsų draugių 
dirbdamos dirbtuvėj ilgas 
valandas ir prie geriausių 
norų nebegali megzti, tad 
jos prisideda aukomis ir ta 
spraga būna vistiek užpil
dyta.

žodžiu pasakius, montre- 
alietės dirba visados įvai
riuose vajuose ir kitokiose 
vedamose kampanijose, be 
moterų niekur nėra apsiei
nama.

Dabartiniu laiku yra ve
dami du vajai: vienas L.L. 
D., antras Liaudies Balso 
vajus, o trečias, kaip aukš
čiau minėjau, tai mezgėjų 
vajus. Ir visuose daugiau
siai dirba moterys.

Liaudies Balso vajui yra 
išrinktas komitetas iš mo
terų, katros aprūpina vaji- 
ninkus tikietų knygutėmis

Rausim karo laimėjimo pa
stangom, mūsų pasiaukojimas 
bus labai mažutis palyginus su 
pasiaukojimu sovietinių res
publikų (drauge ir Lietuvos) 
ir kitų karo arčiau paliestų 
kariaujančių kraštų žmonių..

Sausio 24-tą Atlikim Savo 
Pareigą.

Sausio 24-tą įvyksta mūsų 
svarbus bankietas. Tai pirmas 
parengimas pradžiai darbo 43- 
tiem metam. Sunaudokim 
kiekvieną valandėlę laiko mū
sų bankieto reikalam. Atlan- 
kykim draugus - pažįstamus, 
prašykim jų padaryti tą patį. 
Lai kiekvienas pažangus drau- 
gas-draugė bus Lietuvių Sve
tainėj 24-tą sausio. Bankieto 
pelnas eina vilnų ir ambulan- 
sų fondan. šiais reikalais mes 
susirinkę plačiau pasitarsim.

Nare. 

ir kitokiais reikalais. Tikie- 
tėlių knygučių visuomet 
daugiausiai išplatina mote
rys, taip pat būna ir kitose 
vedamose kampanijose. Be 
to, montrealietės įeina į 
įvairius komitetu^ katruo
se tenka gerokai padirbėti. 
Tad, kaip matote, amerikie
tės draugės iš šių keletos 
pabrėžtų eilučių, kad ir mes 
kanadietės dirbame, kiek 
galime, tik mes kažko užsi
dariusios tyloje, mažai bent 
kokioj spaudoj savo dar
bus nušviečiame.

Trumpai apibudinusi ka
nadiečiu moterų veikla, no- 
riu tarti žodį į amerikietes 
drauges, iš katrų mes gau
name gražių pavyzdžių. 
Nors jau metai prabėgo, 
kaip amerikietės moterys 
atliko nepaprastai garbingą 
žygį išleisdamos dvidešimt 
penkių m. sukaktuvių žur
nalą Moterų Balsą, mes, 
kanadietės, atiduodame di- 
džiausį kreditą mūsų vado
vėm amerikietėm už nu
dirbtą tokį milžinišką isto
rinį darbą. Moterų Balsas 
Montreale labai pasekmin
gai platinosi. Smalsumo pa
gautos moterys, nors ir ki
tokių įsitikinimų būdamos, 
nusipirko šį garbingą žur
nalą. Draugai vyrai taipgi, 
kam tik teko pasiūlyti, nei 
vienas nepraleido nenusi- 
pirkęs.

Baigdama šį trumpą ra- 
šiniuką, visų Montrealo 
darbininkių moterų vardu 
linkiu draugėms amerikie
tėms geriausių pasekmių jų 
garbinguose darbuose, o 
mes montrealietės taipgi 
stengsimės sekti jūsų pė
das*

Palangos Birutė.

Šiai praktiškai suknelei for
mos, pagal kurias taipgi gali
ma siūti ir neapsipešanti ats
kira bliuze su kelnaitėmis, 
gaunamos nuo 12 iki 40 dy
džio.

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.

Jinai Atidavė Gyvastį 
Už Savo Kraštą ir 

Pasaulio Laisvę

MARINA RASKOVA
Sovietų Sąjungos didvyrė 

lakūnė, viena iš dviejų mo
terų lakūnių, turėjusių auk
ščiausią militarišką titulą 
—Sovietų Sąjungos Herojė.

Karininkė Marina Rasko- 
va, kaip rašė Sovietų ’Są
jungos spauda po jos mir
ties, “visuomet siekė sun
kesnio” žygio. “Ji ėmė vieną 
skridimą po kitam, kiekvie
ną vis sunkesnį už paskiau- 
sį.”

Marina Raskova, muzi
kos mokytojaus duktė, trijų 
dešimtų metų amžiaus, pa
čiame gyvenimo pilnume, 
statė savo krašto ir žmonių 
reikalus pirm asmeniškų. 
Apie ją pomirtiniame pra
nešime pasakyta:

“Vos tik tapo iššauta pa
iri jotinio karo pirmieji šū
viai, Raskova ramiai užėmė 
savo vietą Raudonosios Ar
mijos oro jėgose. Jos išla
vinti orlaivyno vienetai 
šiandieną drąsiai kovoja į- 
vairiuose frontuose patri- 
jotiškam kare.

“Jos kilnus paveikslas 
įkvėps tūkstančius moterų 
naujiems atsiekimams ko
voje prieš Sovietų Sąjungos 
priešus ir už visuotiną su
naikinimą hitlerininkų įsi- 
brio vėlių.”

Raskovos laidotuvės, buvo1 
pirmos iš valstybinio pobū
džio laidotuvių nuo prasidė
jimo šio karo. Jos kūnas pa
šarvotas Kremliuje. Leite
nantas generolas Aleksand
ras Ščerbakovas pasakė 
prakalbę

Marina pirmu sykiu pa
sauliniai paskilbo 1938 me
tais, kada jinai kartu su 
Valentina Grizodubova ir 
Polina Osipenko nuskrido 
be sustojimo iš Maskvos į 
Tolimuosius Rytus. Nuo to 
laiko jinai, sunkiose karo 
sąlygose, yra padarius daug 
skridimų tarp Leningrado 
ir Maskvos, Maskvos ir Se
vastopolio - Archangelsko, 
Maskvos ir Tolimųjų Rytų.

Raudonoji žvaigždė, Rau
donosios Armijos organas 
rašo, kad jinai buvo pirma 
moteris išlavinusį būrį nak
ties kovotojų orlaivininkų, 
kuris* dabar veikia fronte 
vadovybėj Tatjanos Beršan- 
skos, kitos moters lakūnų 
oficierės. Taipgi rašoma, 
kad jinai išmokslino ir va
dovavo dive-bomberių pul
kui.

Galime drąsiai sakyti, jog 
Marinos Raskovos paveiks
las uždegs patrijotizmu 
tūkstančius moterų jaunimo 
ne vien tik Sovietų Sąjun
goj, bet ir visame pasauly
je sekti jos pėdomis į vis 
sunkesnius uždavinius.

MONTELLO MOTERYS SMARKIAI SU
JUDO MĖGSTI; SVEIKINO AMERIKOS

KARIUS SU ŠVENTĖMIS
iš Moterų Veiklos

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Į Kliubas rengia margą vakarą 
vasario (Fob.) 13, subatos va
kare. Bus sulošta komediją 
“Vargšas Tadas.” Dvi mažos 
mergaitės seserys Grušaitės 
šoks. Kad dar ir mažiukės, bet 
jos publiką labai užinteresuo- 
ja savo šokimu. Ir augesnės 
mergaitės šoks lietuviškus šo
kius. Atsižymėjusi dainininkė 
Naujojoj Anglijoj, Rožė Mer- 
keliūtė - Stripinienė prižadėjo 
dalyvauti tą vakarą. Taipgi ir 
moterų grupė dainuos. Akom
panuos George Steponavičius.

Po programos bus šokiai ir 
užkandžiai. Kai kurios kliu- 
bietės prižadėjo iškepti kuge
lio ir kitokių namie gamintų 
valgių. Draugės ir draugai, vi
si atsilankykite tą vakarą, bū
site užganėdinti.

Parėmė Vilnų Fondą
Kai gavome vilnas, tai drau

gės montellietės smarkiai ėmė
si už darbo mėgsti svederius, 
kojines ir pirštines Sovietų Są
jungos Raudonajai Armijai.

Draugystės ir draugai, kurie 
aukavo pinigų pirkimui vilnų : 
Birutės Pašai pine

Draugystė $10.00
ALDLD kp. 6.00
Teatrališkas Ratelis 5.00 
Lietuvių Susivieniji

mas (naujasis) 5.00 
Viktoria Sauli.nienė 4.00 
Apalionia Mickevičienė 3.00

Aukavo po $2: E. Beniulie- 
nė, K. Ustupas, M. Walentu- 
kevičienė, K. Skjiutienė.

Aukavo po $1: K. čereškie- 
nė, M. Urbonienė, T. Kristupa- 
vičius A. Pribušauskas. K. 
Raukis, G. Šimaitis, J. Gutaus
kas, Jr., A. Sinkevičienė, A. 
Kelley, G. Yanusevičius, J. Mi- 
kienienė, E. Rendzevičienė, O. 
Klimienė, M. Baronienė, Eddie 
Skliutas, F. Chereska, nuo 
“Smokes” dėl kareivių.

Prieš žiemos šventes, Kalė
das, dvi draugės sumanė, kad 
reikia pasiųsti nors keliems 
kareiviams Kalėdtj dovanų. 
Paprašinėjus, draugės ir drau
gai sudėjo net $11. Na ir pa
siuntė kai kuriems cigaretų, o 
kurie nerūko — saldainių. Da
bar gavom padėkos laiškų, iš 
kurių keli telpa žemiau.

Apšvietos Kliubo sekantis 
susirinkimas įvyks paskutinį 
penktadienį šio mėnesio, sau
sio 29-tą. Draugės atsilankykit 
kuo skaitlingiausia, ba reikės 
rinkti darbininkes mūsų mar
gam vakarui. Žemaite.

Kareivių Laiškai Montellos 
Moterims

Gerb. Draugės:
Noriu širdingai padėkoti

Megskime Daug ir Greitai;
Gaukime ir Finansų

“Laisvėje” matėme Broo- 
klyno mezgėjų komisijos 
pranešimą, kad sekamas 
siuntinys megstinių supla
nuota siųsti tiesiog lietuvių 
pulkams (daliniams) Rau
donojoj Armijoj. Taipgi 
matėme tuo reikalu atsi
šaukimą į visos Amerikos 
lietuves mezgėjas.

Dėlko taip?
Visų pirma, dabar Sovie

tų Sąjungoj yra ir dar per 
trejetą mėnesių tęsis stip
rūs šalčiai, tad norima tie 
megstiniai kuo greičiausia 
pasiųsti. Sykiu norima, kad 

jums ir mano draugams iš 
Tautiško Namo už dovaną ci
gare tu, kuriuos aš gavau Ka
lėdų Dieną.

Tas, aš tikiu, yra labai kil
nus sumanymas iš jūsų pusės 
ir iš kitų, kurie pasiėmė ant 
savęs pasiuntimą dovanų vai
kinams iš mūsų susiedijos, ku
rie išėjo tarnybon.

Linkiu jums linksmų Naujų 
Metų ir turiu viltį, kad Šie 
ateinantieji motai pasirodys 
iš tikro linksmais mums vi
siems ir mūsų kraštui.

Draugiškai jūsų,
Pvt. Vitold J. Kasetta.

Dello Mrs. Chereskas—
Gavau Kalėdų sveikinimą ir 

dovaną — noriu jums visoms - 
visiems padėkoti už manęs at
siminimą . . .

Viskas einasi taip gerai, 
kaip galima tikėtis. Kadangi 
aš tarnauju M P, mes dirba
me labai lengvai — tik po še
šias valandas per diena ir žai
džiame žaismes, kai futbolą ar 
krepšiasvydį po valandą. Gy
venimas kariuomenėj man pa
tinka, net svorio nesu daug 
praradęs, nors išgalėčiau ke
letą svarų prarasti.

Gavau laišką nuo savo bro
lio Antano — jisai randasi 
šiaurinėj Afrikoj. Jie tenai or
ganizuojasi, tad jis dirba nuo 
saulės užtekėjimo iki nusilei
dimo. Dalykai ten sunkūs, ka
dangi jie ištiesų jaučia karą. 
Aš manau, net namie žmonės, 
tur būt pradeda jausti karo 
pasekmes. Linkiu, kad neužil
go mes vėl galėtume būti kar
tu.

Tikiuosi neužilgo gauti atos- 
togą — ištikrųjų bus smagu 
vėl pamatyti Brocktoną ir jus 
visus.

K adą turite liuosą vakarą^ 
malonėkite parašyti, nes maų 
būtų labai smagu nuo jūsų iš
girsti.

Dėkodamas jums visiems už 
viską — su linkėjimais geriau
sios laimės, jūsų draugas,

Albert Vasaris.

Brangios Draugės:
Noriu padėkoti jums už pui

kų paketą, kurį jūs man at
siuntėt. Tiesą pasakius, aš ne
randu žodžių išreikšti mano 
jums padėką.

Nesu rašymo specialistas, 
tad bandysiu pasakyti trum
pai, jog kojinės buvo gero dy
džio ir cigaretų rūšis pritaiky
ta sulyg mano skonio.

Linkiu, kad jūs žmonės bū
tumėt turėję taip smagias Ka
lėdas, kaip kad man buvo ir 
lai šie Naujieji Metai atneša.7 
jums daug džiaugsmų. ‘

Jūsų S/Sgt. A. Walent.

didesnio skaičiaus mūsų 
brolių krutinės šildytų mū
sų megstiniai ir sykiu ma
lonus jausmas, kad jų did
vyriškoje žygiuotėje artyn 
Lietuvos rubežių masės 
Amerikos lietuvių, tikrų 
tautos sūnų ir dukterų, sto
vi kai mūru už jų pečių, re
mia jų žygiuotę. Mūsų 
megstiniai bus mūsų para
mos iškalbiais pranešėjais.

Viena kuri kolonija ne
pajėgs greit sudaryti dide
lio kiekio dirbinių, o ilgai 
sulaikyti gatavuosius būtų

(Tąsa ant 4-to puslapio)

; l
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
(Tąsa)

Atšaukti disertacijose paskelbtas min
tis nėra taip lengva. Juk ne kiekvienam 
leis tai padaryti ambicija.

Universiteto profesorius ar docentas 
turi puikias sąlygas tam tikroms teori
joms skleisti. Visų pirma jis savo pa
skaitomis gali veikti studentus, o pašne
kesiais — savo kolegas profesorius. Jei 
imti vokietininkų istorinį mokslą apie 
Mažąją Lietuvą, tai atkakliausi jo prie
šai Lietuvoje yra ne profesoriai ar do
centai, bet universiteto personalui paša
liniai asmens, su kuriais ir studentai ir 
profesoriai turi kuo mažiausia reika
lų ir tuo pačiu universiteto žmonės tin
kamai nesusipažįsta su tųjų samprotavi
mais.

Nors profesorių tarpe yra nemaža 
kultūringai teisingų asmenų, bet juose 
kartais pasitaiko žmonių su kastiniais 
palinkimais, o tokie, kur reikia ir kur 
nereikia, stengiasi užstoti saviškį ir 
smerkti pašalietį.

Antra vertus, jei ką parašys ne uni
versiteto personalo narys, tai Lietuvoje 
neretai stengiamasi apšaukti publicisti
ka, darbu su aprioriniu nusistatymu, o 
universiteto žmogaus darbui siekiama 
priduoti objektingumo pobūdį, nors tas 
iš tikrųjų visai toks nebūtų. Dažnai ra
šinio neobjektingumą norima išvesti iš i 
gyvo, vaizdingo, o dar labiau emocingo, | 
rašynjo būdo, bet visai nutylima ta ap
linkybė, kad tendencingą mokslą yra pa-

IS.
togiausia skleisti ramiu, sausu stilium, 
sąmoningai nutylint tam tikrus duome
nis.

Universiteto personalo narys gali savo 
teorijas skleisti ir per spaudą: juk jis 
turi puikiausias sąlygas knygoms bei 
straipsniams rašyti. Universiteto profe
sorius ar docentas turi 3 mėnesius va
saros atostogų, vieną mėnesį Kalėdų ato
stogų, kelias savaites Velykų atostogų, 
kai kurie iš jų ne kasdien skaito pa
skaitas, o ir pats jo darbas yra susijęs 
su knygų skaitymu. Per tat parašyti ko
kią knygą universiteto personalo 'žmogui 
ir parašyti tokią pat knygą tarnautojui, 
kuris kasdien iki pietų, o neretai ir po 
pietų turi dirbti visai kitokį darbą—nėra 
tas pats. Panašiai kaip kad nėra tas pats 
per vienodą laikotarpį ir tokiais pat pa
žymiais baigti universitetą smulkaus 
valstiečio ar darbininko vaikui, kuris 
studijų metu turi tarnauti bei šiaip už
darbiauti, ir baigti studentui, kuris yra 
pilniausiai tėvų aprūpintas ir, be to dar, 

’ gal nuo auklių jau yra pramokęs sve
timų kalbų.

Šios ne vienodos sąlygos gali prisidė
ti prie to, kad aštresnę plunksną turįs ir 
bendrai daug didėsnių gabumų ir darbš
tumo žmogus, dirbąs kokio valdininko 
ar šiaip tarnautojo darbą, neparašys 
tiek, kiek parašys vidutinių gabumų ir 
vidutinio darbštumo universiteto' perso
nalo narys.

(Bus daugiau)

l VISUS MASSACHUSETTS LIETUVIUS Waterbury, Conn.

Rašo POVILAS PAKARKL

U.nijistai CIO nariai, dirbą Irving Subway Grating kom
panijos fabrike Long Island City, N. Y., Kalėdų dieną 
dirbo smarkiau, negu kada nors, uždirbdami $250 dau
giau normos. Tuomet pati kompanija pridėjo nuo savęs 
$500 ir tuos pinigus pervedė Raudonajam Kryžiui. 
Nuotraukoje matome unijos prez. Lefke įteikiant čekį 
Raudonojo Kryžiaus atstovei. Centre stovi kompanijos 
vice-prezidentas C. H. Lewis.

les Jau Pasimojome Garbingam Darbui

Trečiadienis, Sausio 2F, T9 4 3

Reikia Organizuotis ir Nebijoti Bosų

Atsišaukimas j Organizacijas 
ir Valdybų Narius ir Nares

Broliai ir seserys, draugai ir 
draugės, nariai ir narės! Pra
šome skubiai paskirti delega
tus bei delegates į konferenci
ją, kuri įvyks vasario 7 d,, 2 
vai. po pietų, South Boston 
Municipal Auditorijoje ant 
East Broadway. Mums aišku, 
kad kiekvieną dieną vis kas 
nors naujo randasi pasaulyje. 
Nauji įvykiai sudaro naujas 
problemas,kuriomis mes, kaipo 
susipratę žmonės, privalome 
greitai ssuirūpinti ir suprasti 
savo pilnas užduotis. Karas 
aisus, pražūtingas yra apsu

pęs visą pasaulį, kaip audra 
apniaukusi dangaus paviršį. 
Taip pat ir daugelio žmonių 
protai yra labai apsiniaukę 
šiam konflikte. Karo liepsna, 
kurią sukūrė fašistai despera- 
tai, Hitleris, Tojo ir Mussoli- 
nis vis tebeverda. Mūsų šis at
sišaukimas į organizacijas, į 
apskričius, į kliubus ir chorus, 
taipgi ir į pavienius geros šir
dies žmones, kad skubiai visi 
susirūpintų ir pasiųstų vieną 
arba kelis delegatus į konfe
renciją. Jeigu jūsų susirinki
mai neįvyks, valdybos tatai tu
rėtų padaryti. Laiko nebeliko 
oficialiais laiškais užkviesti, 
tai malonėkite priimti šį atsi
šaukimą per spaudą.

Būtinai turėtų būti atstovy
bė iš visų miestų ir miestelių 
nuo LDS Apskrities, LLD Ap
skrities, P.L.T., kuopų, taipgi 
įvairių kliubų ir chorų. Galite 
pavieniai dalyvauti, kad tik 
kaip sudaryti didesnį judėjimą 
prieš fašistinę Ašį ir visą tą, 
ką fašistinė Ašis atstovauja.

Pirma, šios konferencijos 
vyriausias tikslas: greitai ap
svarstyti vieną labai svarbų 
klausimą — surengti milžiniš
kus masinius mitingus South 
Bostone ir Worcesteryje su 
koncertais. Antra, kiek mes 
lietuviai Massachusetts valst. 
galėsime nupirkti ambulansų. 
Planai padaryti maždaug to
ki: pirmą ambulansą dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, an
trą dėl Lietuvos, trečią dėl 
Sovietų Sąjungos. Jeigu išga
lėsime, tai papirksime ir dėl 
kitų tautų bei valstybių.

Taigi, broliai ir seserys, bū
tinai reaguokite į šį atsišauki

amą. Jeigu negalite prisiųsti 
i delegatų, tai bandykit pasiųsti 
Isavo valdybų prezidentus ar- 
i ba asmeniniai dalyvaukite.

I
Mums jau yra žinoma, kad I 

šis humanitarinis darbas yra i 
varomas tarpe kitų tautų žmo
nių, todėl mes karštai tikimės, 
kad lietuviai neatsiliks ir nuo
širdžiai parems aukomis ir sa-i 
vo darbais, kad įrodžius visai i 
žmonijai, jog mes esam taip-i 
gi dalis mūsų šalies piliečių,! 
kurie užjaučia ir pilnai su
pranta šį pasaulinį konfliktą. 
Mes turime išgirsti balsą su-1 
žeistų kareivių visuose fron
tuose. Mums jau yra žinoma,! 
kaip fašistai naikina tūkstan-i 
Čius mūsų tautos žiedų, jau-; 
mis vyrus ir moteris. Vokieti-1 
jos fašistai neleidžia mūsų! 
broliam lietuviam pirkti; 
duonos, kurią jie sunkiai pa-1 
tys pagamina. Mums, kaipo 
lietuviams, būtinai reikalinga 
suteikti dovaną, tokią kaip 
ambulansai, dėl Lietuvos, kad 
jie ne tik pagelbėtų dėl lietu
vių karių, bet kad toks veži
mas pagelbėtų išvežti iš Lie
tuvos visą fašistišką bruclą, 
kuris smaugia mūsų tautos ir 
kitų tautų žmoniją.

Nepamirškite, jog Sovietų 
Raudonojoj Armijoj yra tūks
tančiai Lietuvos kareivių. At
minkite, kad visa Lietuvos ar
mija buvo ir yra įsijungusi į 
Raudonąją Armiją, kuri kovo
ja sykiu ir toki vežimai, kaip 
ambulansai, yra dėl jos reika
lingi. Mes taipgi turime jaus
tis, jog gyvename įdomiau
siam pasaulio istoriškam peri- 
jode. Gal daugumai iš mūsų 
neaišku, kad tik per bėdas ir 
vargus mes atsieksime jgeresnį 
gyvenimą, tobulindami tą, kas 
yra netobula. Tokia cholera, 
kurią užleido pasauliniai ban
ditai, bus sunaikinta ir visa 
žmonija išsiliuosųos, tačiau ji 
turi rūpintis, kad greičiau atli
kus savo darbą. Tai mes, kai
po dalis mūsų šalies piliečių 
būkime visi tikri kareiviai ir 
kaip išgalime, taip kariauki
me.

Massachusetts Lietuvių 
Komitetas:

Prof. B. F. Kubilius, pirm. 
A. J. Kupstis, vice-pirm. 
John Grybas, ižd.
Dr. J. F. Borisas, sekr.

Sausio 9 d. mirė Waterbu- 
rio miesto majoras Vincas 
Skale, vos sulaukęs 46 mot. 
Buvo gero būdo žmogus, pusė
tinai progresyvus. Mirė širdies 
liga. Jaunas žmogus, dar būtų 
galėjęs gyventi, bet jau gam
tiniai taip yra patvarkyta.' Sy
kį gimė, turi mirti.

si: :i: *

Sausio 10 d. įvyko Lietuvių 
Komiteto susirinkimas. Komisi
ja masinio mitingo pranešė, 
kad mitingas yra rengiamas ir 
įvyks taip greitai, kaip gaus 
kalbėtojus. Vienas kalbėtojas 
yra apsiėmęs R. Mizara. An
tras dar negauta. F. J. Bago- 
čius buvo kviečiamas, bet ne
apsiėmė. Tai turi gauti kitą.

* *

Balonių Balius taipgi turi 
įvykti prieš užgavėnes. Diena 
nėra paskirta. Vienas praneša 
apie nupirkimą ambulanso dė
lei Raudonojo Kryžiaus, būk 
jam pranešus kokia ponia ir 
liepus tą darbą sustabdyti, o 
rinkti pinigus dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Bet nutarta darbas 
varyti pirmyn. Net vienas žmo
gus sakęs, kad anas kliube agi
tavęs neaukauti tam tikslui, 
palaukti toliau, kol Raudonojo 
Kryžiaus vajus pasibaigs. O 
R. K. vajus prasideda kovo 
mėnesį. Dirbant gerai, tai iki 
tam laikui galima darbas už
baigti. Pasirodo, kad tam žmo
gui rūpi darbas ardyti.

. Dar vienas juokingas daly
kas. Viena leidė iš tos pačios 
grupės įneša, kad Komitetas 
užsiregistruotų pas “Lietuvos 
konsulį” Simutį. Daugelis pra
dėjo juoktis, o antras sako, 
“tai geriau pas Chicagos Ko
mitetą, kur įeina ‘Naujienos’ ir 
‘Draugas.’ Tai tasai komitetas 
ne fašistų.” Bet dalykas palik
tas taip, kaip buvo pirma, be 
jokio užsiregistravimo.

Delegatus.

BUY
UNITED
STATES

WAR1
BONDS

ANO
STAMPS

Direktoriai:
M. K. Sukackienė, Helen Ja- 
nulienė, K. Valungevičienė, K. 
Beniulis, J. Karsonas. r

Montello, Mass. — Sausio 
3 d., Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėje, susirinko nemažas 
pažangių lietuvių būrelis iš
klausti delegatų raporto iš bu
vusios progresyvių organizaci
jų komitetų konferencijos 
gruodžio 27 d., So. Boston, 
Mass.

Delegatai raportavo, kad 
minėtos pasitarimo konferen
cijos vyriausias tikslas buvęs, 
idant sukelti reikalingą sumą 
pinigų nupirkimui trijų ambu
lansų (ligonvežimių). Iš nu
pirktų trijų ambulansų, du 
bus paskirti Raudonosios Ar
mijos lietuvių divizijoms ir 
vienas Raudonajam Kryžiui.

Toliaus raportavo, kad Bos
tono konferencijoj likosi iš
rinktas centralinis komitetas, 
kuris rūpinsis, kad kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj, Massachu
setts valstijoj, būtų sutverti lo
kaliniai komitetai ir per juos 
ambulansų pirkimo darbas 
pravestas.

Tokiu būdu, mūsų vietiniai 
veikėjai, išklausę delegatų ra
porto, matė reikalą ir sutvėrė 
lokalinį komitetą iš penkių 
ypatų, šio komiteto užduotimi 
bus, kad, pravedant ambulan
sų pirkimo darbą tarpe vieti
nių lietuvių, sukelti reikalingą 
sumą pinigų.

Laikui bėgant, kada dau
giau draugijų bus įtraukta į 
bendrą veikimą, tuomet ir vie
tinis komitetas bus padidintas. 
O šiuomi tarpu išrinktasis ko
mitetas turės sau už pareigą 
supažindinti mūsų publiką su 
ambulansų pirkimo reikalu. 
Todėl jis visų pirmiausia nuta
rė sušaukti lietuvių masinį su
sirinkimą Liet. Taut. Namo 
svetainėje, sausio 24 d., kad 
išaiškinti publikai to svarbaus 
klausimo reikšmę. Su tuo tiks
lu yra užkviestas įžymus kal
bėtojas, drg. D. M. šolomskas, 
“Laisvės” redaktor. iš Brook
lyn, N. Y.

Mano supratimu, prie tokio 
darbo turėtų prisidėti ne tik 
pavieniai, bet ir draugijos, nes 
tai yra mūsų visų lietuvių pri
valumas materijališkai aprū
pinti mūsų brolius kovojančius 
už išlaisvinimą mūsų tėvynes 
ir už sugrąžinimą civilių teisių 
Lietuvos žmonėms. Mūsų bro
liai kovodami Europos laukuo
se prieš juodąjį fašizmą yra 
tik dalis tos milžiniškos Suvie
nytų Tautų armijos, kuri teik
sis išgelbėti pasaulio civiliza
ciją.

Sausio 4 d., Liet. Taut. Na
mo mažojoj svetainėj įvyko 
Liet. Literatūros Draugijos, 6 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Ąpart kitų tarimų, buvo 
įnešta, patvirtinta ir nubalsuo
ta paaukoti dešimts dolerių 
nupirkimui ambulansų Raudo
nosios Armijos lietuvių divizi
joms.

Prie naujų sumanymų pa
duotas pasiūlymas, kad per
mainyti dieną susirinkimams. 
Iki šiol susirinkimai įvykdavo 

kiekvieno mėnesio pirmo pir
madienio vakare, dabar nu
tarta laikyti mitingus kiekvie
no mėnesio pirmo penktadie
nio vakare. Pats susirinkimo 
pobūdis, irgi, likosi pakeistas: 
dabar, kada įvyks susirinki
mai, tai, apart biznio tarimų, 
bus ir draugiškas pasilinksmi
nimas. Tas, gal būt, priduos 
daugiau gyvumo.

X. Kareivis.

Megskime Daug ir Grei
tai; Gaukime ir Finansy

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
skriauda, kuomet tie dra
bužiai tenai reikalingi šian
dien. Tai dėlto ir prašome 
jūsų visų mėgsti daug, 
mėgsti greit ir savo megs- 
tinius pasiųsti tuojau, kaip 
tik bus pranešta, kad tam 
laikas, o jis bus ne už ilgo.

REIKIA IR FINANSŲ
Kurie ir kurios nemez

gate, esate prašomi padėti 
nors finansų sukėlime. 
Ypatingai tose kolonijose, 
kaip Brooklyne, San Fran- 
cisco-Oakland, Rochesteryje 
ir kitur, kur jau mezgimas 
eina antri metai, kur su
kelta po arti tūkstantis dol. 
vilnonis, tik tas galėjo išlik
ti neprašytas aukų, kurio ne
sutikome. Mes prašome dar 
neaukojusius, taipgi auko
jusius, bet ir dar galinčius 
aukoti šiuo tarpu vėl pri
būti talkon mums, brookly- 
nietėms, arba kurios kitos 
kolonijos mezgėjoms.

Prisipažinsime, pies rin
kimą aukų vilnoms buvom 
lyg ir pertraukusios. Ka
dangi vilnų per tūlą laiką 
negavome, mes patikėjom 
pasakom, kad gal daugiau 
ir negausint. Dabar matom, 
kad tai buvo klaida — ave
lės auga, vilnas augina, 
kaip visada, tad ir mums 
reikėjo būti pasiruošusioms 
tas vilnas paimti. Mes tiki
mės, kad jūs visi-visos pa
dėsite mums gauti gana vil
nų, kad šiame darbo įkarš
tyje nereikėtų laukti vilnų 
dėl stokos dolerių. O juos 
iki paskutiniam vėl išbai
gėme. Sasna.

CLEVELAND, OHIO
Atšaukiame

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komiteto reng
tas koncertas, komedija ir šo
kiai neįvyks sausio 24 d., 
1943 m. iš priežasties svetai
nės uždarymo po num. 6835 
Superior Ave.

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komitetas.

Lowell, Mass. — Pradeda 
organizuotis mūsų kaimyniš
kam miestelyje South mill 
Woolen Kompanijos darbinin
kai. Kaip patyriau, tai pusė 
darbininkų jau yra susirašę į 
uniją. Sausio 10 dieną buvo 
susirinkimas. Organizatorius 
pranešė, kad antros ir trečios 
pakaitos darbininkai yra susi
rašę į uniją. Su rytinės pakai
tos darbininkais, sako, sunku, 
nes daugumoje yra moterys, 
kurios nekreipia atydos> į sąly
gų pagerinimą.

Kiek man žinoma, tai ten 
moterims už tą patį darbą mo
ka mažiau. Moka ant valandų. 
Turėtų mokėti lygiai, nes dar
bą atlieka taip pat, kaip ir vy
rai.

Kaip patyriau, tai darbinin
kai rašosi į dvi unijas — vie
ni į Amerikos Darbo Federa
cijos uniją, o kiti į CIO. Kuri 
unija paims vadovybę, paro
dys ateitis.

čionai dirba daug lietuvių, 
bet tyli, gal bijosi bosų, nes 
vienas esąs lietuvis, o kitas 
lenkas. Nereikia bijoti bosų. 
Kada būsime organizuoti, tai 
jie negalės mums joti ant 
sprando, jie skaitysis su dar
bininkų organizuota spėka. 
Dabar jie daro, ką nori, su 
pavieniais, neorganizuo tais 
darbininkais.

Mūsų miestas nedidelis, tu
ri tiktai apie 100,000 gyvento
jų. Bet, kaip praneša vietinis 
laikraštis “Lowell Sun,” tai iš 
čia išėjo armijon savanoriais 
5,000, o kiti 5,000 tapo pa
šaukta. Tai didelis skaičius. 
Kiekvieną mėnesį į kariuome
nę išeina apie 100 jaunuolių.

Kada nueini į miestą, tai 
nebesimato jaunimo, vien tik 
senyvi žmonės, moterys ir vai
kai. Kuris sueina į metus, sto
ja arm i j on savanoriai. Prie
žastis ve kame: Nėra tinkamų 
darbų. Jaunuoliai baigę moks
lą negali gauti tinkamų dar
bų. Todėl pasiduoda į kariuo
menę. Sako, kam man laukti, 
vistiek reikės eiti, geriau pa
čiam pasiduoti!

Vietinė spauda šaukia prie 
darbo, sako, visur trūksta dar
bininkų. Bet ve kodėl trūksta. 
Todėl, kad nenori duoti tiek 
algos, kad būtų galima pra
gyventi. Viskas pabrango, o 
uždarbis nei kiek nepakilo. 
Šiandien žmogus uždirbdamas 
apie $20 į savaitę su šeimyna 
negali pragyventi. Kuriuose 
darbuose moka geriau, ten ne

44Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

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

.= -=176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c...;.... -- 
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina

35 centai, nes kainuoja persiuntimas. 
Tuojau įsigykite 1943 metų

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis j

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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

trūksta darbininkų. Kompani
jos mokina moteris vyrų dar
bus dirbti, bet nenori mokėti 
tiek, kiek moka vyrams. Mo
terys turėtų susiprasti ir stoti 
į unijas, o ne nuolankauti bo
sams.

Ne pro šalį prisiminti, kad 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariai ateitų į 44 kuopos su
sirinkimą sausio 24 diena 2 
vai. po pietų. Susirinkimas 
bus Piliečių Kliube. Turime 
turėti susirinkimą. Yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi dele
gatas išduos raportą iš konfe
rencijos. Lowellietis.

Nuo Red. Apie naujų metų 
parengimą ir aukas buvo pa
rašyta kito korespondento.

Worcester, Mass.
LLD 155 kp. rengia balių su 

skaniais valgiais ir gėrimais ir 
programa. Įvyks sausio 24 d., 
5 vai. po pietų.

Kviečiame Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius į tą nepa
prastą parengimą. Tai gal bus 
vienas iš svarbiausių parengi
mų. Pelnas yra skiriamas dėl 
vilnų ir ambulansų Sovietų 
Sąjungai, Amerikai ir Lietu
vai. Nepraleiskite progos.

y a. w.

Rochester, N. Y.
Išleistuvės į Kariuomenę

Sausio 10 dienos popietyj tu
rėjome išleistuves į kariuome
nę trims jaunuoliams: Albinas 
Manelis, sūnus Prano ir Ami- 
lijos Manelių ir Frank Stepai- 
tis, Stepaičių sūnus, priguli 
prie Gedimino D-tės. O Gedi
mino D-tė suteikia atminčiai 
po $10 vertės žiedą išeinan
tiems į kariuomenę. Ir Alber
tas žirgulis, sūnus Petro ir 
Frances žirgulių, kuris nepri
klausė prie draugijos, tačiaus 
ir Albertui įteikta rašoma 
plunksna atminčiai.

Išleistuvių sueiga, užkand
žiais ir gėrimais, daugiausiai 
rūpinosi Mandeliai ir Gedimi
no Draugystė. Per 70 susirin
kusių linkėjo jaunuoliam su
mušus nacius laimingai sugrįž
ti. Albino Manelio ir Alberto 
žirgulio dalyvavo ir draugės 
merginos, o Frank Stepaitis 
buvo su motere.

Spaudžiu dešinę tėvams, o 
jaunuoliams vėlinu laimingo 
sugrįžimo. D-tės Koresp. C.
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Sovietų-Oficialiai Pranešimai ,
Penktas Puslapi*

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
tąjį italų armijos korpusą ir užėmė Kamenkos geležin
kelio stotį. Mūsų kovotojai apsupo Strogožsko miestą.

Voronežo fronte iki sausio 18 d. buvo paimta ne
laisvėn 31,000 priešų karių, tame skaičiuje 22,000 ven
grų, 7,000 italų ir 2,000 vokiečių, šiauriniame Kauka
ze mūsų kariuomenė užėmė čerkessko miestą.

London, saus. 18. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone, tarp kitko, sakė:

Pietiniai-vakariniame fronte musų kariuomenė už
ėmė ir Novo Paskov miestą, apskričio centrą, ir eilę 
stambių apgyventų vietų, tarp kurių yra Novo Belbn- 
kaja (?), Doncovka, Lenin Rudakov ir Krasno Donec- 
kaja.

Sovietinė kariuomenė pietiniame fronte perėjo per 
Manycho upę ir užėmė dar šias apgyventas vietas: 
Privolnyj, Remontnyj, Mokrają Jelmutą ir Nižnij Se- 
rebriankovą.

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte užėmė dar daug 
stambių apgyventų vietų, tame skaičiuje Istobnoje, 
Rossošą, Chmelovoje, Afanasijevką ir KarpenkovS.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė užėmė dar 
geležinkelio stotį Batai Paihinską ir dideles apgyven
tas vietas Surkulį, Krasnojarskį ir kitas.

Amerikos Lakūnai Tunisijoj 
Nušovė 197 Ašies Orlaivius

šiaur. Afrika. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai ir 
lėktuvai kovotojai bombar
davo ir iš kulkasvaidžių 
apšaudė priešų geležinke
lių ir vieškelių mazgus, 
šiaip įvairius fašistų punk
tus ir jų orlaivius.

Amerikiečių lakūnai sek
madienį nušovė žemyn dar 
bent tris karinius vokiečių 
orlaivius ir du didžiulius 
transporto lėktuvus, kurie 
nešė fašistam kareivius į 
šiaurinę Tunisiją.

Per du mėnesius nuo 
amerikiečių įsiveržimo į 
Šiaurių Afriką iki šiol jie 
tikrai sunaikino 197 vokie
čių ir italų orlaivius ir pa
vojingai sužalojo 97-nis ki
tus, kurių dalis taipgi, tur
būt, liko sunaikinta.

Tuo pačiu laikotarpiu 
amerikiečiai neteko tiktai 
97-nių lėktuvų iš viso. Tai
gi Amerikos orlaiviai virš 
dveja tiek daugiau padarė 
priešams nuostolių ore, ne
gu patys nukentėjo.

kim drabužius, kąi bus laisva 
Lietuva, tai pasiųsim savo bro
liam ir seserim.”

Taip sakydama, Matuliaus
kienė pasirodė, kuomi ji yra. 
Išėjo ne tik prieš mano prane
šimą to labdaringo tikslo, bet 
ir prieš aukštus šios šalies val
dininkus, kurie sako: “Turim 
remt kovotojus ir nukentėju
sius nuo karo visokiais būdais 
ir kuom galima.”

Daug buvo tame susirinkime 
įvairių įsitikinimų žmonių, bet 
nei vienas nieko nesako prieš 
tą pranešimą, tik Matuliaus
kienė, Grigaičio parapijonka, 
prisiskaičius “Naujienų” mal
daknygės, išgirdus suminint 
Rusiją, sudrebėjo. Patarlė sa
ko : Obuolys nuo obelies netoli 
ritasi.

Taipgi tame susirinkime bu
vo ir kitas naudingas reikalas 
apkalbėtas, tai pirkimas am- 
bulanso Raudonajam Kryžiui, 
kaip sukelti tą sumą pinigų, 
kad laiku išpildyt tarimą. Tam 
tikslui nutarta surengti kokį 
šurum-burum ir pelną paskirti 
dėl padengimo ambulanso 
kaštų. Dėl to išrinkta komisi
ja.

Taigi, gerbiamieji, kaip tik 
pamatysite pranešimą tam rei
kale, lankykitės. Tikslas labai 
geras ir reikalingas.

K. Mikolaitis.

Lowell, Mass.

17 Metų Jaunuoliai 
Priimami Armijon

Boston.—Generolas Sher
man Miles paskelbė, kad 
nuo šiol bus į armijos at
sarginius (rezervus) pri
imami savanoriai jaunuoliai 
sulaukę tik 17-kos metų 
amžiaus.

ANGLAI SMOGĖ PENKIEM 
AŠIES LAIVAM

London. — Anglijos sub- 
marinai Viduržemio Jūroj 
nuskandino bei pavojingai 
sužeidė tris fašistų laivus, 
o kiti kariniai anglų laivai 
sunaikino dar du priešų lai
vus, kuriais buvo gabena
ma kariuomenė ir reikme
nys fašistams į Tunisiją.

1,000 AŠIES VENGRŲ PA
SIDAVĖ SOVIETAM

MASKVA, saus. 19. — 
Voronežo fronte 1,000 ven
grų perėjo Sovietų pusėn, 
sudėjo ginklus ir pasidavė 
Raudonajai Armijai.

Lenkų Partizanai Veda 
Atvirų Kary Prieš 
Žmogžudžius Nacius
London. — čionaitinė 

Lenkijos valdžia pranešė, 
jog lenkai partizanai sude
gino 14-ką kaimų, kuriuos 
naciai buvo apgyvendinę at
gabentais vokiečiais, holan- 
dais, belgais ir norvegais 
fašistais. Iš tų kaimų buvo 
pašalinti visi lenkai. .

Partizanai susprogdino 2 
traukinius su vokiečių ka
reiviais ir vieną su naciais 
kolonistais.

Lenkai partizanai jau ir 
atviruose mūšiuose kertasi 
su vokiečiais.

Naciai suėmė dar 7,000 
lenkų vien tik Varšavos ap
skrityje.

Hitlerininkai nužudė vi
sus tuos lenkus darbinin
kus, kurie buvo priversti 
statyti vokiečiams tvirtu
mas per vidurinę Lenkiją. 
Naciai bijojo, kad tie len
kai neišduotų tvirtoviškų 
slaptybių Sovietams.

ANGLŲ MINISTERIS GI
RIA SOVIETŲ ARMIJĄ

London, saus. 19. — An
glijos vice-premjeras Clem. 
Attlee šiltai gyrė Sovietų 
kariuomenę už didvyriškus 
žygius prieš nacius. Jis di
džiavosi ir anglų laimėji
mais prieš Ašį Libijoj.

Liberalis švedų laikraštis 
Dagens Nyheter, beje, ant 
rytojaus po karaliaus kalbos 
rašė, kad jeigu Jungtinės 
Tautos ir įsiveržtų Švedį- 
jon, tai būtų tuojau sustab
dytas vokiečių kareivių va
žinėjimas per Švediją “pa
viešėti.”

Baltimore, Md.
WASHINGTON. — Val

diška kainų administracija 
pradeda ablavą prieš tuos 
sandėlius, kurie reikalauja 
kyšių iš mėsos pirkėjų.

Berlynas skelbė, būk vo
kiečiai pasistųmę kiek pir
myn prieš talkininkus vie
name punkte, 30 mylių į 
pietus w Tuniso.

Sausio 7 d. vakare, Lietuvių 
Svetainės Bendrovės šėrininkų 
susirinkime, pranešiau, kad 
yra renkama drabužiai ir ap- 
siavimai dėl pagelbos Rusijos 
nukentėjusių nuo karo ir kurie 
atjaučiate, norite prisidėt prie 
šio labdaringo darbo, atneški
te po numeriu 739 W. Lex
ington St,, o mes perduosim 
Russian War Relief Komitetui. 
Tai Matuliauskienė protesta
vo, sakydama: “Neduokim ir 
pęąųkaųkim Um tikslui* čėjy^

Kokia Buvo Užbaiga Senųjų 
Metų ir Pradžia Naujųjų?
Nors pereitais metais buvo 

daug nusiskundimų dėlei tūlų 
apsunkinimų bei trūkumų ir 
kaip kur dėlei įvairių apsun
kinimų vienur-kitur yra buvę 
nepasisekimų parengimuose, 
ypač piknikuose, bet mes 
lovvelliečiai neturėjome kuomi 
nusiskųsti. Jeigu kada ir bijo
jome blogų pasekmių, bet 
kiekvieną kart teko mums ap
sirikti. Nes visuomet gerai iš
eita, o kartais dar geriau, ne
gu bile kada.

Mūsų visi piknikai pereitais 
metais davė mums gražius pel
nus. Ypač LDS 110 kuopos 
piknikas, atsibuvęs rugpjūčio 
31 d., buvo taip pasekmingas, 
kad sumušė visus pirmesnius 
gerumo rekordus.

Mūsų bendromis spėkomis 
surengta “Tag Day” birželio 
25 d., davė $820 Russian War 
Relief, Inc. Tai buvo pirma to
kia graži parama iš mūsų 
miesto.

Mūsų bendromis spėkomis 
surengtas didelis koncertas 
liepos 16 d., Memorial Audi
torium, kur telpa 5,500 žmo
nių, kurį išpildė 80 ypatų sim
fonijos orkestrą iš Boston, 
Mass., davė pelno $2,238.03, 
kurie pasiųsti Russian War 
Relief Komitetui į New Yorką. 
Tai vis didieji parengimai.

Bet maži parengimai irgi 
ėjosi gerai ir nei vienas neat
nešė nuostolių. Čia tik pavir
šutinis pažymėjimas pereitų 
metų mūsų pasisekimų.

Jais norisi pasigirti, nes jie, 
pasisekimai, buvo geri.

Bet dabar pažiūrėkime, 
kaip mes užbaigėm pereitų 
metų paskutinį mėnesį ir pra
dėjom naujus metus. Gruodžio
12 d., Liet. Literatūros Drau
gijos 44-ta kuopa turėjo su
rengus draugišką vakarėlį, ku
ris davė kuopai pelno $8.96. 
Rengta su visai 'mažomis pa
stangomis. Apart pelno, gau
ta ir moralės paspirties.

Ant rytojaus, t. y., gruodžio
13 d., ta pati kuopa turėjo su
rengus prakalbas, kur kalbėjo 
“Vilnies” redaktorius drg. F. 
Abekas iš Chicagos. Publikos 
atsilankė vidutiniai, — buvo 
gražus būrelis žmonių.

Draugas Abekas pasakė pui
kią prakalbą karo ir pokari
nių klausimų reikalais. Abeko 
kalba žmonės labai patenkin
ti buvo. Nors ten buvo ne vie
nų pažiūrų žmonės.

Kuomet buvo statomi įvai
rūs klausimai ir kalbėtojas tin
kamai į klausimus atsakęs pa
prašė publikos paremti finan
siniai pažangų chicagiečių 
dienraštį “Vilnį,” tai žmonės

greit sumetė $25 tam tikslui.
Prakalbose buvo platinama 

ir literatūra. Paskleista nau
jesniais klausimais knygučių. 
Prakalbos rokuojamos gerai 
pavykusiomis. , .

žemiau skaitysite aukavusių 
vardus. Tą patį mėnesį gavo
me du nauju nariu į LLD vie
tinę kuopą. Būtent, įstojo M. 
Zubkauskas ir J. Palubinskas. 
Drg. Zubkauskas tiktai dėl 
žurnalo “šviesos,” ibet manau, 
vėliau jis mylės ir knygas gaut.

Gi draugai: Juozas Blažo- 
nis ir Rafolas čiulada gerai 
darbavosi “Laisvės” vajuje. 
Nors jiedu jr'negavo dovanų, 
bet dėl jų pasidarbavimo šie
met jau turime daug daugiau 
“Laisvės” skaitytojų mūsų ko
lonijoj. Tai vis turime kuomi 
pasidžiaugti, savo praeities 
pasidarbavimais.

Gi Liet.; Pilieęių Kliubo ban- 
kietas užbaigimui senųjų me
tų ir pasitikimui naujųjų, su
kirto visus tos rūšies parengi
mų rekordus. Svečių buvo 
daug, kuomet buvo bijotasi, 
kad bus labai mažai žmonių. 
Mat dauguma žmonių tą naktį 
dirbo, o ir sų maistu dabar 
nelengva. Tame bankiete po 
svečių prakalbėlių paprašyta 
paramos Sovietų medikalei 
pagelbai. Nereikėjo daug 
prašyti. Tuoj pradėjo plaukti 
dvidešimkės, dešimtinės, penk
linės ir taip . iki dolerinių. 
Smulkesnės aukos nebuvo 
rinkta (nėr mados tokiam di
deliam reikalui), nes visi au
kavo nemažiau dolerio. Ir taip 
bematant suplaukė $162. Gi 
pats bankietas irgi davė pelno 
virš $60.

Tai visgi yra kuomi pasi
džiaugti, kad mūsų nedidelė 
kolonija — pažangesni žmo
nės į vieną vakarą taip puikią 
paramą suteikė greitesniam 
laimėjimui šio baisaus karo, 
kurį sukūrė hitleriški hunai.

.Šiame bankiete mums daug 
pagelbėjo draugai lawrencie- 
čiai. Jie pas mus atsilankė 
skaitlingai, net 10 žmonių bu
vo : Penkauskai, Ig. čiuladai, 
Šlekiai, drg. P. Aleksiūnas, P. 
Lipsevičius ir dar pora jaunų: 
vaikinas ir mergina. G-aila,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 24 d., 2 vai. dieną. O. Shem- 
berienės Namo, 15 Front St. Kvie
čiam susirinkti visus narius,' ir at
sivesti naujų įrašyti. Taipgi turime 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
— Kom. (16-18)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, sausio 24 d., 5:30 v. 

vak., ALDLD 10 kp. rengia šaunią 
pramogėlę. Bus tikrų lietuviškų 
valgių ir gardžių gėrimų. Turėsime 
ir ^muzikantus. Katrų kojos miklios 
galės šokti. Įžanga nebrangi. Kvie
čiame visus dalyvauti. Įvyks Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. — 
Kom. (16-18)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu

bo biznio skyriaus metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, sausio 22 
d., 8 v. v. Kliubo name, 280 Union 
Avė. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
ypač tie, kuriems rūpi Kliubo ge
rovė. Kviečia biznio direktorių val
dyba. (16-18)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 2-ros Apskr. ruošia balių, 

įvyks 24 d. sausio, 408 Court St., 5 
vai. vak. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame baliuje. Tą pačią dieną įvyks 
2-ro Apskr. konferencija, bus sve- 
čių-delegatų iš kitų miestų, tad ga
lėsime linksmai praleisti laiką. — 
Rengėjai. (16-18)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 24 d., 2 vai. dieną, 211 W. 
Coal St., pas kriaučių. Šis susirin
kimas bus svarbus, visi dalyvauki
te. Turėkite mintyj užsimokėti už 
1943 m. duokles. — P. E., sekr.

(16-18)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 21 d. sau
sio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visos narės turėtumėt dalyvaut, 
nes yra rengiamas vakarėlis. Taipgi 
turime kitų svarbių dalykų aptarti.

(15-17)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio 21 d., 7:30 v. v. 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Narės visos dalyvaukite, išgirsite 
valdybos ir komitetų raportus iš 
1942 metų veikimo, taipgi yra ir 
kitų svarbių reikalų. — M. Ginai- 
tienė, rąšt. (15-17)

kuris paėmęs 10 tik i etų

kad pamiršau jų vardus.
Drg. S. Penkauskas pasakė 

gerą, smarkią prakalbėlę ir 
paklojo varde visos grupės, 
lawrenciečių, dešimtinę ant 
stalo. Aš ačiuoju drg. S. Šle
kiui,
visus pavertė į pinigus. Tai ne
buvo stebuklas, bet tik jo ge
ras pasidarbavimas, kaip ir 
kitų draugų mūsų gerų kai
mynų. Už 10 tikietų jis man 
pridavė $15.

Tai ve, kaip užbaigėm se
nus metus ir drąsiai įžengėm 
į 1943 metus.

Dabar jau darbuojamės 
naujuosiuose metuose.
į Sausio 2 d., š. m., Lietuvių 
Piliečių Kliubas laikė savo 
metinį susirinkimą, kuris bu
vo skaitlingas ir labai geras. 
Perrinkta valdyba ir pasiskirs
tyta darbas pagal tinkamumą. 
Į kliubą įstojo 6 nauji nariai.

Kliubas pažangus, demo
kratiškai tvarkosi, daug dar
buojasi ir gelbsti karo pastariv 
goms prieš fašizmą. Tad ge
riems žmonėms ir verta prie 
tokio kliubo priklausyti ir ja
me visiem lietuviam veikti.

Vardai
Abeko

13 d.

tu, Kurie Aukojo F. 
Prakalbose, Gruodžio 
1942 m., Dienraščio 

“Vilnies” Paramai:
W. J. Chulada $4.50; F. 

Greska $4; A. Drazdauskas 
$2. Po $1: V. Mikalopas, A. 
Rutkauskas, 
B. Mikulis, 
Brasta vičius, 
Urbonas,
Kaladinskas, S. Paulenka, J. 
Blažonis ir F. Arbačauskas.

J. Palubinskas, 
K . Kojutis, V.
J. Daugirda, S.

B. Draučiūnas, F.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rci- 
i r

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

' JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

I F. W. Shalins
g (Shalinskas)

i Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- S 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 B

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nehiiela 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 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 
Dekens Ointment.

DEKENS OINTMENT 
Hartford, Conn.

tikrąjį

CO
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Po 50c.: A. Chulada, J. Ja- 
niulis, B. Lažaunikas ir J. 
Kazlauskas. Viso kartu $25.

Varde dienraščio “Vilnies” 
ir varde LLD 44-tos kuopos, 
kaipo rengusios šias prakal
bas, kaipo buvęs tų prakalbų 
pirmininkas labai širdingai 
ačiuoju už šią gausią paramą 
liaudies dienraščiui, kuris taip

uoliai gina Jungtinių Tautų 
reikalus ir visas pastangas de
da pagelbėjimui greičiau ir 
pasekmingiau sumušti priešą, 
priartinant galutiną sunaikini
mą kruvinojo hitlerizmo ir vi
sokio fašizmo, keno jis nebūt 
išperėtas.

Dar karta ačiū.
J. M. Karsona?.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

adfesas

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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 ui $7.50.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4*
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.
♦ 4*

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

LIETUVIU ŽINIAI
/W Ar Girdėjote?

f f/ v • - j , ‘ J Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/£" I \ * ** senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų.
dNd Tad vcrčiau mes eikime į Sveikatos Maisto
jrT krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su
Z * vitaminais, būtent:

1. VTIF 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.
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 kcmikalų ir balto sukrausi 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. ’
_.ll L""W ■ 1 . J1. J'U IR



žentas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Sausio 20, 1043
B=tEEt

NewWko^^^yZinios
Sukniasiuviai Aukos

Dienos Uždarbį
Karo Paramai

Devynių Produktu Kai“ 
nom Uždėta Lubos

Reikalauja Porini Vienos 
Vadovybės

Daugiau Pasveikinimų Lais
ves Šerininkų Suvažiavimui

Kaip Buvo Leningradas 
Apgintas?

Pasveikinimui d i e n rašei o 
. Laisvės šėrininkų suvažiavimo, 

kuris įvyks šio mėnesio 31-mą, 
Grand Paradiso salėj, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos įgaliotinis Petras Gra
bauskas pridavė aukas nuo se
kamų :
G. Diržulaitis $1.00
K. Yuknys 1.00
K. Vilkas 1.00
Juzė ir M. Kraujaliai 2.00
J. Zakarauskas 1.00
J. Andruškevičius 1.00
V. Meiliūnas 1.00
A. Deikus 1.00

Kitų 1-mos kuopos susirin
kime aukojusių vardai buvo 
paskelbti sausio 16-tos laidoj.

J. Makolas 1.00
J. Jakson 1.00
Ig. Sutkus 5.00
W. žvirblis 1.00
K. Leliašius 1.00
Nelė Rutkūnienė 1.00
J. Guzevičius .50
P. Kapickas 5.00

Per F. Bunku4- LLD 1 -mos
kuopos susirinkime aukojo:
E. Vitartienė $1.00
F. Bunkus 1.00

East New York-Richmond Hill, N. Y.
LDS 13 Kuopa ir ALDLD 185 Kuopa Dalyvaus Laisvės Šėri- 

ninkų Suvažiavime ir Sveikins Suvažiavimą su Aukomis

Po septyniolikos mėnesių 
sunkios kovos Hitlerio armijos 
atmuštos nuo Leningrado ir 
apgula nuimta. Dabar Raudo
noji Armija vysto ofensyvą iš
laisvinimui Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Kitos Raudonosios 
Armijos dalys muša hitlerinin
kus Priekaukazijoj, naikina 
Stalingrado srity j, eina išlais
vinti Baltrusijos ir Ukrainos.

Kodėl Sovietų Sąjunga ga
lėjo atsilaikyti prieš visas juo
dąsias hitlerizmo ir fašizmo 
jėgas? Kas atsitiktų, jeigu da
bar Amerika ir Anglija atida
rytų antrą frontą? Šie ir daug 
kitu klausimu bus išaiškinta 
ateinantį šeštadienį, sausio 23 
diena, Lietuviu Amerikos Pi- 
liečiu Kliubo svetainėj, 280

Union Avė. Kalbės Laisvės re
daktorius Antanas Bimba.

šį parengimą ruošia Litera
tūros Draugijos 1 kuopa. Tai 
bus prakalbos ir judžiai. Ju- 
džiai bus rodomi, kaip Ame
rikos armija užėmė šiaurinę 
Afriką, kaip ten kovoja prieš 
mūsų neprietelius ir kaip Rau
donoji Armija liuosuoja iš po 
nacių pavergtus Sovietų Są
jungos plotus. Bus judžių ir 
kitomis temomis.

Taigi išgirskite prakalbas 
apie vėliausius ir svarbiausius 
įvykius! Pamatykite labai ge
rus jodžius! Išgirskite gražių 
dainų ir muzikos! įžanga tik
tai 35 centai y patai.

Visus Kviečia Rengėjai.

Moteriškų drabužių indus
trijos darbininkai, Int. Ladies 
Garment Workers Unijos na
riai, bėgiu vasario ir kovo me
nesio sumokės dienos uždarbį 
į karo pašalpų fondą, kaip nu
tarta specialiame General ės 
Pild. Tarybos mitinge pereitą 
šeštadieni.

Vajus paliečia visą šalį, kur 
tik randasi tos unijos narių. 
Tikimasi jame dalyvausiant 
300,000 narių ir sukelsiant 
$1,500,000, kuri suma paskiau 
bus paskirstyta įvairioms karo i 
pašaipos organizacijoms.

Lavins Moleris Orlaiviuv
Inžinieriais

New Yorko Universiteto In- 
žinierijos Mokykloj bus duo
dama 8 mėnesių kursas mote
rims norinčioms ir tinkamoms

... , . . , .. Now Yorko malioriai, loka-
Kamų administracija pa- . .

skelbė, kad su sausio 14-ta.10 "»™'> Pavadino šio
įėjo galion apribavimas kainų miesto pajūrio portą padėtį 
(ceiling price) ant sekamų “skandalinga,” pareikalavo ją 
produktų: ištirti ir įsteigti vieną viršeny-

Kavos, kenuotos žuvies, įr vadovybę kaip tas yra
maistui vartojamų aliejų, ki-i af|arvla vakimios.
tų konuotų riebalų, cornmeal, _____ ‘ _________________
kenuotų citro vaisių ir sunkų - 
syvų, kenuoto pieno, klevų ir 
nendrės syrupų, miltų ir miltų!
mišiniu.

Jūs turite teisę reikalauti, 
kad sąrašai kainų tiems pro
duktams būtų išstatyti mato
moj vietoj.

- j

Sekmadienio popieti iš East!
River prie Rutgers Slip iš-: 
trauktas Michael Hutnik iri 
nuveMas Bellevue ligoninėn.! 
Neaiškinta, kaip jis atsidūrė 
upėj.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Virš minėtos kuopos, bend
rai laikytame susirinkime, sau
sio 7 dieną, nutarė pasveikinti 
suvažiavimą, kiekviena kuopa 
su $5 auka, ir pasiųsti savo at
stovus. Atstovauti apsiėmė 
nuo L’DS 13 kp. M. Yakš- 
tienė iš Woodhaven, o nuo 
ALDLD 185 kp. A. Paukštie
nė iš Richmond Hill.
• Drg. A. Verkutis ir P. Rai
nys apsiėmė atstovauti ALD 
LD 185 kp. 2-ro Apskričio 
konferencijoje, kuri įvyks Eli
zabeth port, N. J.

LDS 13 kp. narių turi 35 
suaugusius ir 3 vaikų skyriuje. 
Pereitais metais gauta 1 nau
jas narys, vienas persikėlė iš 
kitos kuopos ir vienas išsikėlė 
iš kuopos. Suspenduotų ir ser
gančių nėra.

Šios dvi kuopos kiekvieną 
metą parengia vaka r i e n ę 
drauge, iš ko pasidaro visos 
įplaukos. Nors pereitų metų 
vakarienėje (gruodžio mėm) 
dalyvavo gana skaitlingas bū
rys vakarieniautojų, bet pelno 
nedaugiausia liko dėlei dide-

lio valgio brangumo.
Pereitais metais įvairiems 

darbininkiškiems reikalams iš- 
aukota iš ALDLD 185 kp. iždo 
virš $40, o iš LDS 13 kp. virš 
$30. Tai, rodos, gana stam
bios aukos kaip dėl tokios ne
didelės kolonijos kuopų.

Didžiausia bėda mūsų kolo
nijoje, kad nariai gyvena la
bai išsiskirstę, to pasėkoj ir į 
susirinkimus labai mažai suei
na. O kuomet jau reikia rink
ti valdybas, tai jau tikra bėda, 
niekas nenori apsiimti, ot, nors 
'imk ir iš žemės iškask.

M. Klimas.

Stamfordietis Burba 
Lankėsi Brooklyne

Suėmė Keletą Juodojo 
Turgaus Šinhriy

Laivynas Paima 13 Namu
Hunter Kolegijos apylinkėj 

esantiems 13-kos namų gyven- 
ojams teismo patvarkymu pa- 
epta išsikraustyti, kad už
risti tuos namus kariuomenei 

pagalbinių moterų organizaci
jų bendrabučiams. Vieni tu
rės išsikraustyti iki 31 šio 
mėnesio, kiti iki vasario 20.

Hunter Kolegijoj bus lavi
nama virš 5,000 kandidačių į 
WAVES ir SPARS, laivynui ir 
najūrio sargybai pagelbinin- 

°s, ir jos turi gyventi kur 
>rs prie pat mokyklos.

Valgantiems Restauranuose 
Nereikėsią Atiduoti 

Savo Kuponų
Restauranų savininkai, kaip 

praneša nacionalė Kainų Ad
ministracija, turės prisitaikyti 
prie maisto padalinimo tai
syklių. Jie produktus, kurie 
bus padalinami, gaus tik pa
gal turimą kostumerių skaičių. 
Pradžiai duomenis nustatysią 

į pagal skaičių valgių, parduo
tų gruodžio mėnesį. Bizniui 
i augant, laiks nuo laiko padau
ginsią davinį. Toji taisyklė 
paliečia visas valgį duodančias 
įstaigas apart bendrabučių, 
kur duodama visas išlaikymas.

Valgantieji restauranu o s e 
vienok būsią pavalgydinami 
be atidavimo savo kuponų. 
Mat, ypatingai New Yorke yra 
daug tokių, kurie yra vienu 
kartu valgytojai namie ir res
tauranuose, kas būtu labai 

j komplikuota suderint ant vie- 
! nos knygutės.

Kuponų tikimasi bėgiu šešių 
savaičių.

Pereitą sekmadienį Domi- 
nipkas Burba lankėsi Brook
lyne. Jis užėjo į Laisvės rašti
nę ir patiesė penkinę, sako: 
“Šiemet negalėsiu dalyvauti 
Laisvės dalininkų suvažiavi
me. Mašina negalima važiuoti, 
o traukiniu su šeima per daug 
kainuoja.” Jis paliko $5 dien
raščiui ir palinkėjo suvažiavi
mui gero pasisekimo.

Domininko Burbos duktė 
Amelia įstojo į WAACS, ir 
sausio 25 d. išvyksta militarėn 
tarnybon. Amelia Burba yra 
LDS veikli narė ir yra dien
raščio Laisvės bendradarbė. 
Linkime jai gero pasisekimo 
Dėdės Šamo tarnyboj.

Federalė vyriausybė perei
tą pirmadienį paėmė už pa
karpos vienuolika mėsos urmu 
pardavimo firmų, kurias fede
ralė vyriausybė laiko prakti
kavusiomis juodojo turgaus 
metodas, kad pakelti mėsos 
kainas.

Federaliai agentai kaltina 
tas firmas, kad jos kėlė kai
nas ir tą kėlimą kainų bandė 
nuslėpti klastavimu savo re
kordu. Ju areštui varantai iš
duoti remiantis Kainų Admi
nistracijos per ištisą mėnesį 
vestu tyrinėjimu.

Brooklyne, kaip skelbia pro
kuroro Harold M. Kennedy 
raštinė, įkaitinta:

mokintis orlaivių inžinieriais. 
Tam tikra įstaiga, Chance 
V ought Scholarship, priim
toms studentėms apmokės mo
kymą, kambarį, pragyvenimą 
bendrabutyje ir mokės po $50 
per mėnesį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas įvyks sausio 21 
d., 8 v. v., 419 Lorimer St. Bus 
metiniai raportai iš mezgimo ir ki
tų darbų, rinkimas atstovų j Lite
ratūros D-jos konferenciją. Kvie
čiame ir ne nares. Valdyba.

(16-17)

Visų susipratusiu Darbininką 
pareiga skaityti “Laisvę”

Dienraščio ‘Laisves’ Bendroves
Konvencija ir Bankietas

■ Tuojau įsigykite bankieto bilietus, nes reikia iš anksto 
žinoti kiek bus žmonių, kad gauti 

gana mėsos vakarienei.

Steigs Kūdikiu Prie
žiūros Namus

New Yorko moterys, Liuos- 
norės Tarnybos (AWVS) na
rės, yra pasiruošusios duoti ei
lę kursų moterims, kurios no
rėtų liuosnoriai pašvęsti laiko 
kūdikių priežiūros pareigose, 
kaip praneša Mrs. Rosebach, 
naujai paskirta AWVS Vaikų 
Priežiūros direktorė New Yor
ko miestui.

Per kelis mėnesius tam pa- 
siruošiančios AWVS narės la
vinosi kūdikių priežiūros teori
jos ir technikos. Jų pareigos 
įvairios. Vienos veda tyrinėji
mus pagerinimui vaikų prie
žiūros, kitos mokins naujų 
liuosnorių grupes, trečios teiks 
tiesioginius patarnavimus jau 
esančiuose ir įsteigsimuose 
vaikų priežiūros centruose. 
Dar kitos ves raštinių darbą.

AWVS tikisi neužilgo įsteig
ti mieste bent porą kūdikių 
priežiūros centrų, kuriuos ves Į 
savo jėgomis ir lėšomis.

Peter Di Giovanni, darąs 
biznį kaipo Manhattan Lamb 
and Veal Co., 203 Fort Greene 
Place.

Blue Ribbon Provisions, 
Inc., 180 S. Elliott PL, taipgi 
firmos viršininkai Alter Main- 
ster, Philip Kopelow ir Ben 
Rotter.

George, Louis ir Sol Korn’ai, 
kurių biznis randasi 639 At
lantic Ave.

Inter-City Provision Corp., 
631 Atlantic Ave., ir viršinin
kai Herman Eastern ir Harry 
Schaiman.

Bronxe įkalti n t a i s yra: 
Geier & Geier, 601 Brook 
Ave., The Bronx Meat Mar
ket 631 Brook Ave., Louis 
Pesky, Inc., 445 Westchester 
Ave. Kitos 4 firmos yra New
ark e.

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.

lib------------------------------------------------B

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7179 
0-------------------------------------------------

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro 
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75. TIK ŠOKIAM 50c ({skaitant taksus)

KELRODIS: New Jersey-čiams važiuojant iš Down Town, New 
Yorke, per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukini 
ant Broad St., o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica traukini ant 
Fulton St. ir išlipkit Brooklyne tuojau pervažiavus Williamsburgho 
tiltą, ant Marcy Avenue stoties. Eikite į Broadway iki Have- 
meyer Street vieną bloką, sukitės po dešinei i Havemeyer 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 Avė. į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamųoja 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
...... .......................... -.... v

t

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Warkarjo, se

niau gyveno Gardner, Mass., o 1914 
melais apleido. Girdėjau, kad apsi
gyveno Minneapolis, Minnesota. 
Prašau jo paties at sišauki i, arba 
kas žino jo antrašą, praneškite, bū
siu labai dėkinga. Mrs. Elizabeth 
Struges, 54 Whetten Rd., W. Hart
ford, Conn. (15-17)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, pagei

daujama, kad jis suprastų degtinę, 
tai yra, žinotų degtinės vardus. 
Taipgi, kad mokėtų kalbėti, lietu
viškai, lenkiškai ir amerikoniškai. 
Būtų gerai, kad viduramžis žmogus 
atsilieptų. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas: 20th Century Bar 
and Grill, 52. Moserole St., Brook
lyn, N. Y. Telefonas EVergrecn 
4-8954. (16-18)

Reikalingas žmogus, nesenesnis 
50 m. amžiaus, dirbti ant paukščių 
farmos. Pageidaujama, kad nebūtų 
girtuoklis ir netinginys ir su ge
rais ir teisingais paliudijimais. Dar
bas nuolatinis. Taipgi jeigu turėda
mas pinigų, galima pusininkais bū
ti. Antrašas: Box 245 Black Horse 
Pike, Williamstown Cecil, N. J.’

•(15-17)

Reikalinga opereiterių dirbti prie 
moteriškų paltų. Kreipkitės: Cam- 
pisi & MorseUino, 116 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y. (15-17)

Lietuvi y Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlai

|lTvanda| 
■y FUNERAL PARLORS |

f.i
a Incorporated

* Juozas Levandauskas i s?
K Graborius—Undertaker ‘J 

i £ _______ S
| 337 UNION AVENUE |

BROOKLYN, N.Y.
į£į «
$ Tel. STagg 2-0783
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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.

VI. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

12 j

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

NOTARY
PUBLIC

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.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!
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YIU.THIN* MAMONA Vltl-THIH* RAgtU.-

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2173




