
KRISLAI
Mūsų broliai visur.
Naujos sorkės.
Kodėl pamiršo juos 

pasveikinti ?
Kaip su Amer. Liet. Kong

reso iždu, Grigaiti?
Rašo A. BIMBA

Ir kur šiandien tu lietuvių 
nerasi. Mūsų jaunieji lietuviai, 
vyrai kaip ąžuolai, pasisklei
dė po visus pasaulio kampus. 
Jų rasi Anglijoj, Australijoj, 
Afrikoj, Saliamono salose, 
Wake salose, Alaskoj. Jie, 
kaip ir milijonai kitų tautų 
kilmės jaunuolių, yra Ameri-
kos pasididžiavimas ir viltis.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Ne visi jie surgįš į namus, ‘ 
pas savuosius. Jie pašaukti at
likti didįjį darbą, padaryti di
dįjį pasiaukojimą.

Mes, pasilikusieji namie, iš; 
visų šalies kampų ir iš gilumos ■ 
širdies siunčiame mūsų karžy
giams savo troškimus ir linkę-į 
jimus ištvermės, pasiryžimo ir, 
laimės sugrįžti pas savuosius. |

Dažnai Laisvės raštinei! už-, 
eina uniformuotų lietuvių jau-' 
nuolių. Jie yra mūsų maloniai | 
laukiami.

Pasisveikinti su tais jaunais 
vyrais, paspausti jiems dešinę, 
palinkėti jiems laimės didžia
jame žygyje, yra didelė gar
bė. 

.......
Vakar dienos Laisvėje tilpo | 

labai įdomus R. M i z a r o s 
straipsnis apie bjaurias politi
nes klerikalų, tautininkų ir 
menševikų sorkes Brooklyne. 

* Tikiu, jog kiekvienas dien
raščio skaitytojas šitą straips- Į 
nį perskaitys.

Amerikos Submarinai Nus
kandino dar 4-ris Japonų 

Laivus; Sužalojo Du 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washinglon, saus. 19. — Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas 255:
RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo veiksmų pasėkas prieš japonus šiose vandenų sri
tyse :

Vienas japonų naikintuvas nuskandintas.
Vienas didelis prekinis priešų laivas nuskandintas.
Vienas nedidelis priešų žvalgybos laivas nuskandin-
Vienas vidutinis japonų transporto laivas nuskan

dintas.
tas.

Vienas stambus japonų žibalinis laivas sužalotas.
Vienas^nedidelis japonų krovinių laivas sužalota^.
Šie žyg'iai nebuvo minimi jokiame pirmesniame mū

sų laivyno department© pranešime.

PER DIENŲ DIENAS BE ATLAIDOS AMERIKIE
ČIAI Iš ORO PLEŠKINA FAŠISTUS LIBIJOJ

Pasigėrę ir apsiseilėję “bro
liai” bučiavosi ir darė politi
nes sutartis ir aukštus pasiža
dėjimus nebegriešyti .. .

Nuėjo taip toli, jog vienas 
pasiūlė reikalauti prezidento 
Roosevelto, kad jis pasiųstų 
Lietuvon Amerikos vaiską ir 
ją okupuotų, kuomet iš Lietu
vos bus išmušti naciai!

Tartum mūsų gimtinis kraš
tas yra laukinis, necivilizuo
tas; tartum ten mūsų broliai 
neturi galvų, jog galėtų ir mo
kėtų patys save valdyti.

Šitie girti sorkininkai pade
da naciams niekinti ir žemin
ti lietuvius pasaulio akyse. 
Kaip tik taip teigia naciai. Jie 
sako, kad lietuviai yra “bar
barai,” necivilizuoti, kad juos 
vokiečiai turi “sukultūrinti.”

Mūsų Bagočiai, Grigaičiai ir 
Šimučiai, gerai įsikaušę ir pa
sibučiavę, taipgi sako, kad iš 
už trijų tūkstančių mylių ar
mija turi būti siunčiama, tai
kos metu, po karo, okupuoti 
ir valdyti Lietuvą. Jos žmo
nėmis, tais mūsų broliais, ne
galima ir nereikia pasitikėti.

Cairo, saus. 19. — Čionaitinio Jungtinių Valstijų Šta
bo pranešimas:

Jungtinių Valstijų Liberator bombanešiai dienos lai
ku atakavo Tripolio uostą (šiaurvakarinėje Libijoje). 
Buvo pastebėta, jog didžiosios mūsų bombos pataikė 

■ tikslas arti Kermanli pylimo (molo) ir į karinius tai- 
! kinius mieste.

Eilė priešų lėktuvų kovotojų atakavo mūsų orlaivius, 
bet jiem nepavyko.

Naktį pirmiau didieji mūsų bombanešiai puolė Cas- 
telbenito lėktuvų stovyklą ir bombomis užkūrė didelius 
gaisrus to taikinio srityje.

Per ištisą dieną vakar ir per dienas pirmiau mūsų 
lėktuvai kovotojai ir bombanešiai-kovotojai nuolat ata
kavo priešų prieplaukas ir auto-trokus ir autombilius, 

i važiuojančius į vakarus ir šiaurvakarius toje kovos 
i srityje.

Teigiama, jog labai pavyko mūsų lakūnams bom- 
I barduojant ir apšaudant priešus. Šiandien nebuvo su

sidurta su jokiais priešų orlaiviais.
Visi mūsų orlaiviai sugrįžo iš minimų žygių.

Raudonarmiečiai Dasigrūmė iki 70 Myliu nuo 
Charkovo, Ukrainos Didmiesčio; Suėmė dar 

5,000 Fašistų; Žygiuoja Artyn Rostove

Gal pastebėjote ir tą, kad 
šitie baliavotojai ir bučkinin- 
kai nė neprisiminė apie tuos 
lietuvių tautos sūnus, kurie 
muša nacius ir skubina Lietu
vos išlaisvinimo dieną.

Kodėl?
Argi tas neparodo, kad Ba

jorams, Grigaičiams, Bago- 
čiams, šimučiams, Pakštams 
ir Tysliavoms baisiai pikta, 
kad naciams nebesiseka, kad 
Lietuvos išlaisvinimo valanda 
artėja? Jie persigandę, kad 
tie lietuviški pulkai gali ateiti 
Lietuvon.

Jau dabar jie reikalauja, 
kad ši šalis, ši mūsų nauja tė
vynė, jau dabar ruoštųsi pa
siųsti armiją Lietuvon ir suval
dyti tuos Lietuvos sūnus, ku
rie šiandien lieja savo kraują 
dėl sunaikinimo hitlerizmo!

Ar bereikia geresnio įrody
mo, kokiems bjauriems tiks
lams prieš kelias dienas 
Brooklyne seimavojo* Grigai
čiai, Bagočiai, šimučiai, Pakš
tai, Tysliavos ir Bajorai.

Maskva, saus. 20 — So- 
| vietų kariuomenė, užėmus 
geležinkelių centrus Valui- 
ki ir Urazovą, pažygiavo 
tiek pirmyn į vakarus prieš 
vokiečius, kad pasiekė punk- 

; tus jau tik už 70 mylių nuo 
Charkovo, Ukrainos did
miesčio ir plieno pramonės 
centro. Kita dalis sovietinės 
armijos, užėmus, geležinke
lių stotis Kamenską, Biela- 
ją Kalitvą ir kitus punktus, 
pasigrūmė artyn Rostovo, 
kito didmiesčio, stovinčio 
prie Dono upės įplaukimo į 
Azovo Jūrą.

Rostovas yra laikomas 
vartais į Kaukazą, o rau
donarmiečiai gręsia užda- 
ryt tuos vartus ir taip už
kirst vokiečių armijai pasi
traukimą s a u s ž emiu iš 
Kaukazo.

Ponai Vaidyla ir Grigaitis 
šaukiasi į visuomenę ir prašo 
aukų. Liepia čekius rašyti 
Vaidylos vardu, o juos siųsti 
Grigaičiui.

Tokį atsišaukimą tie didvy
riai padarė vardu “Amerikos 
Lietuvių Tarybos.”

Bet kaip su tais Amerikos 
Lietuvių Kongreso pinigais, 
kuriuos grigaitinė • šaika už
grobė? Kur tie trys šimtai vi
suomenės sudėtų dolerių ?

Pirma, negu prašys daugiau 
pinigų, Grigaitis turėjo tai pa
aiškinti.

Kaukazo fronte sovieti
niai kovotojai, tarp kitko, 
užėmė geležinkelių mazgą 
Petrovskoje.

. Voronežo fronte per dvie
jų valandų mūšį raudonar
miečiai paėmė nelaisvėn 
dar penkis tūkstančius ita
lų ties Postojaly (apart tų, 
kurie paskelbti specialiame 
Sovietų pranešime).

Sovietų kariuomenė be 
atlaidos naikina hitlerinin
kų divizijas, apsuptas Ros- 
soš-Kamenka srityje, į pie
tus nuo Voronežo.

Leningrado fronte rau
donarmiečiai tęsia ofensy- 
vą, kad dar paplatinus 
spragą, prakirstą vokiečių 
apgulos linijose ir išvalius 
likučius priešų iš atskirų 
apkasų bei kitų lizdų.

Į pietų vakarus nuo Ve
liki j e Lūki Sovietai atėmė 
iš vokiechj dar penkias ap
gyventas vietas. Savo žy

giuose linkui Rostovo rau
donarmiečiai taipgi išlaisvi
no kelias apgyventas vietas 
nuo nacių.

Naciai giriasi, būk pasi
varę pirmyn 7 mylias vidu
rinėj Tunisijoj.

PREZID. ROOSEVELT AS Raudon. Armija Užėmė Kelis
ĮSAKE MAINIERIAMS 

TUOJ GRĮŽT DARBAN
“Jeigu šis įsakymas ne-Washington, saus. 20. —

Prezidentas Rooseveltas an- bus įvykdytas per 48 valan- 
tradienj^ įsakė visiem strei- das, tai jūsų valdžia pada- 
kuojantiem kietųjų anglia- rys 
kasyklų mainieriam grįžti 
darban, bet trečiadienį dar 
tebestreikavo t ū k s t ančiai 
mainierių. Savo įsakyme, 
telegrafuotame v i r š i n in
kams visų streikuojančių 
unijos lokalų*, prezidentas

reikiamus žingsnius 
šios šalies saugumui prieš 
streiką, kuris taip rimtai 
kenkia karinėms mūsų pa
stangoms.” 

Prezidento
kiami žingsniai” gali reikš
ti, kad bus pasiųsta kariuo
menė perimt tas kasyklas į 
valdžios rankas.
. Paskutinėmis žiniomis, 
dar negrįžo dirbt apie 12,- 

—. &.......................* —.—m 000 mainierių iš buvusių
kalingą savo kraštui anglį.'apie 25,000 streikierių.

“Visi streikuojantieji kie
tųjų angliaksyklų mainie- 
riai turi tuojaiis grįžti dar
ban ir gaminti būtinai rei-

PAVOJUS NACIAMS SOVIETINIAM FRON
TE, - ĮSPĖJA BERLYNAS VOKIEČIUS

Berne. — Nacių partijos 
laikraštis Voelkischer Beo- 
bachter įspėja vokiečius, 
kad jiem dabar gręsia sun
kesnis karinis krizis, negu 
1941 metų žiemą. Tas Hit
lerio organas rašo, jog ru
sai turį daugMtt Rariuome-- 
nės ir ginklų, negu vokie
čiai. Nacių generolas Kurt 
Dietmar per radiją sakė, 
kad vokiečiams teks vesti 

Oficialė Berlyno žinių 
agentūra per radiją rami
no vokiečius tuom, kad jei
gu, girdi, rusai ir rimtai 
pralaužtų vokiečių frontą, 
vis tiek, esą, praeitų eilė 
metų pirma, ttdgu jie prasi
muštų per nacių užimtus j 
kraštus ir pasiektų pačią 
Vokietiją. Visi nacių pro
pagandistai ir agitatoriai 
iaukia žmones labiau ir I

tik apsigynimo mūšius, kol 
jie susilauksią naujų rezer
vų (atsarginių karių).

Nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels pranešė 
per radiją, kad turės būt iš 
dirbtuvių imama visi gali
mi vyrai ir greit siunčiami 
frontan prieš Sovietus.
PRIPAŽĮSTA, KAD SO
VIETAI GALI ĮSIVERŽT 

VOKIETIJON
Vienas vokiečių korespon

dentas iš šiaurinio fronto 
rašo, kad naciai “gyvena 
sunkias dienas.

biau pasiaukoti.
Naciai užtyli, kad Raudo

noji Armija sulaužė jų ap- 
i gulą aplink Leningradą ir 
■ atėmė iš vokiečių šlissel- 
i burgą. Ta žinia perdaug 
sudrebintų Vokietijos gy
ventojus. Todėl Hitlerio 

' propagandos m i n i s t e r is 
j Goebbels įsakė vokiečių 
spaudai ir radijui tik ma- 
žu-pamažu, palaipsniui pri- 
ruošt vokiečius prie tokios 
žinios. Bet kai kurie jau 
girdėjo tą žinią per slaptus 
radijus ir jinai skleidžiasi 
iš lūpų į lūpas.

Anglai Jau Tik 30 Myliij Nuo Tripolio, Libijos 
Sostinės, Karinio Ašies Centro

LONDON, saus. 20.—Vie- 
ni anglų kariuomenės dali
niai, vydamiesi vokiečius ir 
italus, pasiekė pozicijas jau 
tik už 30 mylių nuo Tripo
lio, Libijos sostamiesčio ir 
svarbiausios karinės fašis
tų stovyklos tame krašte. 
Kiti anglų armijos būriai 
šturmuoja priešus Tarhu- 
noj, 40 mylių į rytus nuo 
Tripolio, ir Homse, 62 my
lių nuo jo.

Priešų užnugarėn nusi
leido iš orlaivių anglų ir 
amerikiečių para šiutistai, 
kurie stengsis užkirst kelią 
fašistų perbėgimui iš Libi
jos į Tunisiją.

Maršuodaini pirmyn per 
dykumas, blokšdami nacius 
ir italus vis toliau į vaka
rus, , anglai pasiekė labai 
brangius tose vietose geria
mojo vandens šaltinius bei 
šulinius.

Bėgdami fašistai degina 
savo karinius reikmenis,

bet nepaspėja visų sudegin
ti, ir anglai pagrobia daug 
priešų kanuolių, šarvuotų 
automobilių ir tankų, ir su
ima pačių priešų karių.

Amerikos ir Anglijos or
laiviai nuolat bombarduoja 
ir kulkasvaidžių ugnim ski
na bėgančius fašistus ir 
pleškina dar liekamus kari
nius jų įrengimus.

ČILE SUTRAUKĖ RYŠIUS SU 
AŠIES KRAŠTAIS

. Santiago, Chile. — Čilės 
respublikos senatas (Pietų 
Amerikoj) užgyrė sumany
mą sutraukvt diplomatijos 
ryšius su Vokietija, Italija 
ir. Japonija. Sekamas gi 
žingsnis būtų karo paskel
bimas prieš fašistų Ašį.

London. — Anglai prašo 
iš Amerikos laikrodžių-bu- 
dintojų darban.

Gelžkelių Mazgus; Suėmė
Dar 21,000 Hitlerininkų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, saus. 19. — Specialis Sovietų radijo prane

šimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė Voronežo fronte saus. 19 d. vis 

plėtojo savo ofensyvą ir užėmė Valuiki miestą su di
deliu geležinkelių mazgu ir Urazovo miestą su gele- 

minimi “rei-i žinkeliy mazgu.
Mūsų kariuomenė visiškai apsupo ir naikina priešų 

kariuomenę, esamą i rytus nuo Kamensk-Rossoš gele
žinkelio linijos. Sausio 19 d. vakarop mūsų kovotojai 
paėmė nelaisvėn dar 21,000 priešų kareivių ir oficie- 
rių. Tokiu būdu skaičius suimtų priešų Voronežo fron
te pasiekė jau 52,000, tarp kurių yra 27,500 vengrų, 
22.000 italų ir 2,500 vokiečių.

Per kautynes nuo sausio 13 iki sausio 18 d. mūsų ka
riuomenė pagrobė 170 priešų tankų, 1,700 kanuolių, 
2,800 kulkasvaidžių, 4,000 mortirų, 6,000 trokų, 1,500 
arklių, 55,000 šautuvų, apie 10 milionų kulkų, 600,000 
kanuolinių šovinių ir daugiau kaip 150 Įvairių reikme
nų sandėlių.

Padarydami griežtą ataką pietiniai-vakariniame 
fronte sausio 19 d., mūsų kariai užėmė Kamensko 
miestą ir Bielaja Kalitvą miestą, apskričio centrą su 
didele geležinkelio stočia. Buvo pagrobta dideli kiekiai 
priešų reikmenų, kurie dar tebeskaičiuojami.

Mūsų kariuomene šiauriniame Kaukaze užėmė Pe« 
trovskoje miestą su geležinkelių mazgu.

(Tąsa 5-me puslapyje)

| Atžagareiviai Atmetė Padidėjo Nacių Subma 
ia.1 Marcantonio Paskyrimai riny Pavojus Talki-

i Kongreso Komisijon ninkams
London. — Dabartiniu 

laiku Vokietijoj pastatoma 
po 20 iki 30 submarinų per

Washington. — Dieso rū-, 
šies atgaJeiviai demokratai 
kongresmanai, suėję į savo - - • . . . • ti k d
kokusa (atskirą susirinki- menes!’ tai dve.ja.

\ N 4-- V ivzu-- u™ Riau, negu anglai ir amen- ma), atmete darbieti kon- p. v.’ . s ,kiečiai paspėja .uos skan-gresmaną Vito Marcanto- 1 1 v •’
nio kaipo kongreso teisių
komisijos narį.

Kongresinis komitetų ko
mitetas buvo paskyręs V. 
Marcantonio į tą komisiją; 
o šiai komisijai, be kitko, 
teks spręsti tokius sumany- 

; mus, kaip baustinai už
draust lynčiuot negrus ir 
panaikint taksus, kurie ke
liose pietinėse valstijose 
yra imami iš piliečių už tei
sę balsuoti federalių valdi
ninku rinkimuose, v

Susibūrimui prieš kon- 
gresmaną Marcantonio va
dovavo kongresmanai iš tų' 

{pietinių valstijų. Nes. V. 
Į Marcantonio ryžtai ’ kovoja, { 
kad būtų panaikinta tokie | 
taksai ir uždrausta lynčia- 
vimai. kaipo sauvališki { 
žmogžudžių veiksmai.

Marcantonio paskyrimą į 
minimą teisiu komisiją. rė-| 
mė New Yorko miesto ma-j 
joras LaGuardia ir dauge- munistų vadas Andre Mar
ūs kitų padorių politikų.

dinti, ir ateinantį pavasarį 
naciai turėsią jau 500 iki 

'700 submarinų, kaip teigia 
anglai karo žinovai.

Lordas Cranborne, val- 
. džios atstovas aukštajame 
Anglijos seimo rūme, pa
reiškė, jog fašistų subma
rinai kur kas daugiau nu
skandina talkininkų laivų 
nuo to laiko, kai amerikie
čiai ir anglai įsiveržė į 
Šiaurinę Francūzų Afriką.

Anglijos laivyno ministe
ris Alexander įspėjo, kad 

i gręsia visų didžiausios Hit
lerio submarinų atakos 
prieš anglų susisiekimus jū- 

, romis.

Francūzy Komunistai
Remia Generolus de

Gaulle ir Giraud
Pagarsėjęs Franci jos ko-

ty savo kalboj per radiją į 
' Francijos žmones pareiškė, 
! jog francūzų komunistai ne

vejančiųjų FTancūzų vadą,

PREZIDENTO ŽMONA
RAGINA GAUSIAI mia generolą de Gaulle, Ko-

REMTI SOVIETUS vojančiųjų FTancūzų vadą,
Montreal. — Prez. Roo- ir generolą Giraudą, civi- 

sevelto -žmona, čia kalbė- lės valdžios galvą Šiaurinė- 
dama. ragino Kanados gy- je ir Vakarinėje Francūzų 
ventojus gausiai aukot So-'Afrikoje.

Marty sakė, kad turėtųvietų paramai.
Kanados ministeris pir- susijungt karinės jėgos, ko- 

mininkas Mackenzie King manduojamos tų generolų 
pareiškė: “Mums reikia Ru- ir visi francūzai išvien ko- 
sijos pagalbos, o Rusijai, vot dėlei savo tautos išlais- 
reikia mūsų pagalbos.” vinimo nuo hitlerininkų.
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19-ka Metų Po Lenino Mirties
Šiandien, sausio 21 dieną, sukanka ly

giai 19-ka metų kai mirė vienas žymiau
siųjų, vienas didžiausiųjų žmonijos geni
jų — Leninas. Kai Leninas mirė, buvo 
nemažai tokių “pranašų,” kurie skelbė 
Lenino vadovautai Tarybų Sąjungai mir
tį. Tik po Lenino mirties buržuazinė 

• spauda, taip ilgai jį niekinusi ir plūdusi, 
pradėjo surasti jame didelį žmogų.

Milijonai pasaulio darbininkų, tačiau, 
tuomet garsiai skelbė: “Leninas mirė, 
bet leninizmas gyvuoja!” O jeigu taip, 
tai gyvuos ir Tarybų Sąjunga, — ji vis 
stiprės, vis didės ir rodys pasaulio mi
lijonams pavyzdį, rodys kelią į naują gy
venimą, į šviesesnį, gražesnį gyvenimą.

Netenka aiškinti, kurie tuomet buvo 
teisingi. Po 19-kos metų Lenino vardas, 
Lenino mokslas yra užkariavęs kur kas 
didesnes žmonių mases. Ir tasai moks
las vis plečiasi,' vis labiau prigyja ten, 
kur yra išnaudojamų ir pavergtų žmo
nių.-

Tarybų Sąjunga, vadovaujama Leni
no sukurtos partijos, sekdama Lenino 
mokslą, išaugo į milžinišką — vieną stip
riausiųjų pasaulyje kraštų. Ant seno
sios visuomenės pagrindų, ji pastatė 
naują visuomenę, socijalistinę visuome
nę; ji panaikino žmogaus žmogumi iš- 

~ naudojimą; ji išrišo tautinius klausi
mus; ji išauklėjo naują žmogų, žmogų 
su karšta meile savo kraštui ir visai 
laisvę ir taiką mylinčiajai žmonijai.

Artimiausias Lenino draugas, bendra
darbis ir uolus jo mokslo plėtėjas, kurį 
neveltui tūli žmonės vadina socijalisti- 
nės visuomenės architektu, Juozas Stali
nas, nuolat ir nuolat cituoja Leniną, se
ka jo mokslą ir tą patį ragina daryti 
kitus. Sunkiausiame Tarybų Sąjungai 
laikotarpy, kai rudasis žvėris buvo tik 
ką užpuolęs Tarybų Sąjungą, Stalinas 
sakė kalbą (1941 m. liepos 3 d.), kurioje 
jis tarė šiuos nepamirštamuosius žo- 

’ džius:
“Leninas, didysis mūsų valstybes kū

rėjas, sakydavo, jog didžiausia Tarybų 
Sąjungos žmonių dorybė turi būti narsa, 
drąsa, bebaimingumas kovoj, pasiruoši
mas kovot išvien su liaudimi prieš mūsų 
šalies priešus.

“Ši puiki bolševiko dorybė turi tapti 
dorybe milijonų Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrų, visų Tarybų 
Sąjungos tautų...”

Vargiai tenka kam nors įrodinėti, kad 
šita dorybe, šituo Lenino ir Stalino mo
kymu šiandien yra persiėmusį visa Ta
rybų Sąjungos liaudis. Ji kovoja, ji gi
na savo šalį, kaip niekad niekas žmonijos 
istorijoje negalėjo ir nemokėjo ginti.

Lenino vardą nešiojąs miestas, Lenin
gradas, — tą aiškiausiai parodė. Išbuvę 
virš 16-ką mėnesių apsupime, apgulos 
stovyje, Leningrado gyventojai, apsišar
vavę Lenino-Stalino mokymais, kovėsi 
su priešu kaip liūtai. Jie sakė, kad Le
ningrado gatvėmis rudasis žvėris lais
vai nevaikščios ir tas jų pažadas išsipil
dė. Leningradas, Stalingradas, Sevasto
polis, Odessa, Maskva, — tai vis mies
tai, gražiausiai apvainikuoti leniniečių 
dorybėmis.

Su Lenino mokslu plačiau ir giliau tu
rėtų susipažinti ir Amerikos darbo žmo
nės.

Nes, jeigu Tarybų Sąjungos liaudis, 
tuo mokslu apsišarvavusi, taip didvyriš
kai muša visos žmonijos civilizacijos ir 
kultūros priešą, jeigu toji liaudis, muš
dama fašizmą, gina ne tik savo kraštą, 
bet ir mūsų Ameriką, tai, nereikia nei 
aiškinti, jog tasai mokslas pažinti rei- 

*’ kia ir mumsa

Leningradas Pergalėjo
Sausio 18 diena bus žinoma žmonijos 

istorijoj, kaip dar viena pergalė prieš 
barbariškus hitlerininkus. Tą dieną Le
ningrado gynėjai ir Volkovo srities Rau
donoji Armija po septynių dienų žiau
riausių kovų išmušė hitlerininkus iš Šlis- 
selburgo ir susivienijo. Tai reiškia, kad 
17-kos mėnesių hitlerininkų Leningrado 
apgula pasibaigė jų pačių kapais. Vien 
šioj kovoj Raudonoji Armija užmušė 
per 13,000 nacių!

Leningrado apgynimas bus žinomas 
žmonijos istorijoj, kaipo vienas iš di
džiausių ir svarbiausių. Septyniolika 
mėnesių trijų milionų gyventojų miestas 
triuškino dantis žvėriškoms hitlerininkų 
jėgoms. Septyniolika mėnesių dieną ir 
naktį, kiekvieną valandą, kiekvieną mi
nutę ėjo kova ant sausžemio, ore ir jū
roj !

Hitlerio barbariškos jėgos, apie 500,- 
000 kareivių skaičiuje, su tūkstančiais 
tankų, kanuolių ir lėktuvų, rugpjūčio 
mėnesį, 1941 metais atsirito prie Lenin
grado. Hitleris ir jo generolai buvo ap
svaigę pergalėmis Centralinėje ir Vaka
rinėje Europoje ir jie buvo tikri, kad 
Leningradą greitai paims. Jie įdūkusių 
žvėrių balsu šaukė:

—Pasiduokite, o jeigu ne, tai Lenin
gradą paversime į griuvėsius ir pele
nus, kaip mes pavertėme Varšavą, Rot- 
terdamą, Belgradą! Pasiduokite, jeigu 
norite gyventi!

Ir tūli Amerikos karo “specialistai’1’ 
manė, kad Leningradas yra žuvęs. Mr. 
Pratt, dienraštyje “Post” rašė, kad So
vietai daro didelę klaidą, gindami Le
ningradą. Jis ir daugelis kitų, nusigan
dę hitlerizmo, siūlė Sovietams trauktis, 
trauktis už Uralu kalnų.

Bet ne taip mąstė Sovietų Sąjungos 
vadai — Stalinas, Vorošilovas, Ždano- 
vas ir kiti. Leningrado apgynimui va- 
davavo maršalas K. E. Vorošilovas, ku
ris išleido į kovotojus ir žmones pareiš
kimą, įsakė gintis ir sakė, kad niekados 
budelio Hitlerio armija neužims revoliu
cinio Leningrado!

Ir dabar visi matome, kaip maršaląs 
K. E. Vorošilovas buvo teisingas. Po 
septyniolikos mėnesių žiauriausių kovų, 
Hitlerio šimtai tūkstančių razbaininkų 
Leningrado apylinkėse gavo galą, tūks
tančiai nacių tankų, lėktuvų ir kanuolių 
griaučių užteršė visą apylinkę. Po sun
kių ir žmonijos istorijoje dar nežinomų 
didvyriškumo pavyzdžių Raudonoji Ar
mija galų gale, vedama to paties marša
lo Klimo E. Vorošilovo, ir iš kitos pu
sės, maršalo Jurgio Žukovo, sutrėškė 
Hitlerio jėgas, užėmė Šlisselburgą ir ap- 
sivienijo.

Žiauriausia Leningrado apgula pasi
baigė. Tarp Leningfado ir Maskvos ati
darytas tiesus susisiekimas1. Leningrado 
apgynėjai ir jų išlaisvintojai džiaugėsi, 
sveikinosi, bučiavosi ir prisiekė, kad da
bar bendromis pastangomis eis išlaisvin
ti kitas pavergtąsias tarybines respubli
kas — Estoniją, Latviją ir Lietuvą.

Sovietų Sąjungos sostinė Maskva ap
sigynė: didvyriškas Stalingradas ima į 
nelaisvę tuos, kurie žvėries balsu kaukė 
ir norėjo paimti Stalingradą; didvyriš
kasis Leningradas išlaisvintas iš apgu
los, tos baisios apgulos, kurią garsusis 
Sovietų kompozitorius Šostakovičius 
įamžino savo “Septintojoje Simfonijoj.” 
Kada vis nauji Sovietų Sąjungos plotai 
ir miestai išlaisvinami, tai nebetoli toji 
valanda, kada bus išlaisvinta iš po hitle
rininkų jungo Lietuva, Latvija, Estija, 
Baltarusija, Ukraina, Moldavija ir So
vietų Sąjungos galingoji Raudonoji Ar
mija neš laisvę Lenkijos, Vengrijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Jugoslavijos, Grai
kijos, Čechoslovakijos ir pagaliau, pačios 
Vokietijos ir Italijos žmonėms, kada 
Jungtinės Tautos bendromis pastango
mis sunaikins žvėrišką hitlerizmą ir fa
šizmą, suteikdamos progą visoms tau
toms ir tautelėms laisvai ir nevaržomai 
gyventi ir siektis laimės.

Kiekvienas nuoširdus anti-fašistas, an- 
ti-hitlerininkas džiaugiasi Leningrado 
pasiliuosavimu iš apgulos, džiaugiasi to
mis pergalėmis, kurias laimi Raudonoji 
Armija, džiaugiasi, kad kiekviena jos 
pergalė sumažina žmonių kančias, pri
artina hitlerizmo pradėtam karui galą! 
Tik žmonijos neprieteliai, visokį hitleri
ninkai, kurie dangstosi neva demokrati
jos šalininkais, jų tarpe tūli ir lietuviai, 
jungiasi ir daugiau kaustosi niekinimui 
Amerikos talkininkės Sovietų Sąjungos, 

’bet jų gyvybės medžias^-hitlerizmas jau 
pūva.
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Raudonasis Kryžius 
Naujoj Kaledonijoj

(PASTABA: šis straips
nis yra sudarytas iš laiškų,, 
kurie buvo parašyti p-lės 
Edna Patterson, Amerikos. 
Raudonojo Kryžiaus ’štabo 
nares, su Raudonojo Kry
žiaus Servicemen’s Club' 
Naujojoj Kaledonijoj. Laiš
kai buvo parašyti balan
džio, gegužės ir birželio 
mėnesiais praeitais metais.) 
(Štai, aš esu Naujoj Kale

donijoj. Kelionėje mus iš- 
gązdino tiktai vienas sub- 
marinas, nors vėliau sužino
jome, kad daugelis jų laukė 
mūsų konvojaus Atlantike? 
Ačiū laivynui, mes perva
žiavome be jokių įvykių. 
Mūsų laivynas atlieka mil
žinišką darbą, daug dau
giau, negu mes žinome. Lai
vai sudarė neužmirštiną 
vaizdą — naikintuvai, krui- 
zeriai ir kiti — puikioje 
formacijoje (rikiuotėj), vir
šui baliūnai ir lėktuvai. Kai 
kada jūs matote tokius 
vaizdus filmose.

Mes abejo j ome, ar kada 
nors pasieksime šią vietą, 
bet mūsų pulkai atvyko pir
miausia. Japonai mūsų čio
nai nenorėjo, tai galite įsi
vaizdinti, kiek susijaudini
mo buvo kelionės paskuti
nėse dienose. Mes nežino
jome, ką ten rasime, bet at
vykome čionai be jokių ne
smagumų.

Čia gyvenimas labai pri- 
mityvis. Moterys apsisiau
tusios tiktai sijonais, o vy
rai dėvi trumpas kelnes. 
Kai kurie 'apsidažę baltai 
apie akis, kad būtų lyg mo
noklis. Plaukai nudažyti 
bjauria raudona spalva.

Keista išgirsti apie pa
dangų ir aliejaus trūkumus, 
čionai mes negalime pirkti 
rašomosios popieros, svies
to, bulvių, o kas link mau
dynių arba karšto vandens, 
apie kuriuos mes visiškai 
nepagalvojame namie — 
čionai jie visiškai užmiršti.

Keista, kaip greitai gali
ma priprasti prie dalykų. 
Mes apsieiname be jų ir jie 
mums nerūpi.

Jūs niekad nepažintumėt 
mūsų dabar, su skardinėm 
ant galvų, dujų maskomis, 
sėdinčius ant plikos žemės 
ir valgančius. Vėliau, susi
formavę linijos, laukiančios 
išplauti savo skardines lėkš
tes, puodukus ir šaukštus, 
naktį, šydu apsidengę nuo 
uodų. Jeigu man kas būtų 
pasakęs, kad taip galėčiau 
gyventi, nebūčiau tikėjusi.

Mes dabar sutvarkėme 
Raudonojo Kryžiaus patal
pas ir antai;dienį buvo ati
darymas. Generolas ir visa 
aukštuomenė atsilankė kaip

Michigano valstijos senatorius, 
Stanley Nowak, lenkų kilmės 
politikas. Teisingumo depart- 
mentas kabinasi prie jo įsigi
jimo pilietybės, dėl ko organi
zuoti darbininkai protestuoja. 
Nepaisant to, senatorius No
wak eina savo pareigas Michi
gano valstijos senate.

■■ - 4

ir francūzų karininkai ir 
miesto oficialai.' (

Šiuomi laiku aš pildau 
šeimininkės pareigas Raud. 
Kryžiaus Servicemen’s kliu- 
be čionai. Ši • tarnyba man 
nauja, bet Ubai patinka. 
Mano pareiga yra suteikti 
mūsų vyrams naminę nuo
taiką; pasikalbėti su jais, 
sugalvoti žaidimus, paduo
ti jiems rašomosios popie- 
ros arba knygų, jeigu turi
me. Mes dabar turime apie 
20 knygų, bet tai neužten
ka. Paprašykite visų, kurie 
gali, kad mums atsiųstų 
žurnalų, knygų ir ką tik 
gali siųsti skaitymui. Šie 
dalykai turi būti persiųsti 
mažuose pakeliuose, nes 
laivai didelių nepriima.

Trečiadienį p a k v ietėme 
savanorius, bet revoliucija 
tarp nepriklausomųjų fran
cūzų ir Vichy įvyko mieste,, 
ir viskas užsidarė, net ir 
mūsų kliubas. Visi miesto 
žmonės vaikščiojo gatvėmis 
ir sakė prakalbas. Jokių su
sikirtimų neįvyko ir kiek
vienas apsiėjo draugiškai 
su amerikiečiais, tai mes 
nesame jokiame pavojuje.

Mūsų namas, nelabaį di
delis, talpina apie 100 Vyrų. 
Visą šeštadienį ir sekma
dienį pas mus užėjo labai 
daug kareivių, pasisvečiuo
ti, skaityti ir t.t. Buvo tiek 
daug, kad nebuvo vietos nei 
stovėti. Kitur jiems 
kur eiti. v

Šiandieną ir vakar 
darbo. Paštą reikėjo
linti vakar, dirbau nuo 9 iki 
i9i — mirimai, paskyrimai, 
gimimai, šeimų nesusiprati
mai, vedybos ir išsiskyri
mai per atstovavimą (pro
xy) ; stačiai neturite supra
timo, kiek tokių problemų 
man tenka išspręsti. Aš 
klausau, pasakau, ką^ ma
nau ir stengiuosi jiems pa
dėti. Vienas iš jų šiandieną 
man pasakė, kad buvo labai 
dėkingas man todėl, kad pa-
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Address..... ;.................................................. ........................
Neleiskite jiems jus aplupti. Kova prieš aukštas 
kainas yra koya prieš pagrobėjus duonos iš žmo
nių. Norinčios pačios būti čekiuotojais kainų, šei
mininkės gali Įsigyti šį specialiai tam paruoštą 
dienyną. Jo kaina 10c. Gaunamas pas League of 
Women Shoppers, 1133 Broadway, New Yorke.

Sveikinimai Laisvės 
Bendrovės Dalinin

kų Suvažiavimui
4

nėra

daug 
išda-

Elizabeth, N. J. Antanas 
Stripeika, kuris energingai 
darbavosi Laisvės vajuje, 
gavimui naujų skaitytojų, 
sausio 17 d. suruošė Laisvės 
skaitytojams parę. Atsilan
kė apie 30 asmenų. Parėję 
dalyvavusiųjų buvo papra
šyta sumesti aukų dienraš
čiui Laisvei, suvažiavimo 
proga. Visi tam pritarė ir 
paaukojo sekamai:

Po $2: S. Liutkus ir V. 
Vaitkus. J. Wizbara, $1.50.

Po $1: L. Paulauskas, F. 
Šaulys, A. Stripeika, Saulė- 
nai, R. Kazeta, N. Krus- 
man, K. Majauskas, M. 
Gasparaitienė, J. Zaka- 
raskas, C. Andriunas, C. Si
mon, A. Pociūnas, A. Skai- 
rius, A. Labanauskas, G. 
Kudirka, A. Jankauskienė, 
Y. & C. Janush. P. Poškus.

Po 25c aukojo 2 asmenys, 
vardų nepadavė. Viso suau-blemą ir grąžinti savimi 

pasitikėjimą.
Šis darbas yra labai ma

lonus, kada mes visi drau
ge galime juokauti, bet rim
tas, kada telegrama pra
neša apie mirtį kai kuriose 
šeimose. Mūsų pareiga, yra 
jiems pranešti. Vakar rei
kėjo pranešti vienam vai
kinui, kad jo motina mirė. 
Jis atėjo čionai tris sykius 
verkdamas, ir, žinai kokia 
esu, verkiau kartu. Tokius 
įvykius sunku pergyven
ti... galiu dabar suprasti, 
kodėl Raudonasis Kryžius 
siunčia moteris į panašias 
vietas ir, nors aš pergyve
nu beveik tiek, kiek ir jie 
jaučia, padedu jų mintis nu
raminti. ' Reikalinga dau
giau moterų kariuomenėje.

Jeigu dabar pamatytumėt 
mano kąmbąrį — tikrai ma
nytumėt, kad jis yra “can-, 
teen” — kiaušinių, kavos, 
visokių vaisių, saldainių, cį- 
garetų, lygiai, kaip “obuo
lys mokytojai” nuo kariuo- 
meftės ir laivyno. Kiauši
nių labai sunku gauti, bet 
gavau ke)is tuzinus nuo lai
vyno. Iš vieno tuzino pa
gaminau “ice cream” ir nu
nešiau ligoniams ligoninėje.

Čionai žvaigždės labai 
šviečia. Ypač viena, kokia 
tai planeta, šviečia kaip mė
nulis. Dabar žinau, kaip 
“tropikų naktys” atrodo, 
jos tikrai žavinčios. Mėnu
lis virš jūrų, kalnai iš tri
jų pusių, uostas su laivais 
prie kranto, bilijonai žvaigž-

Tačiau elizabethiečiai ža
da iki suvažiavimo sukelti 
dar daugiau aukų. Mano, 
kad daugelis paaukos iš tų, 
kurie parėję nedalyvavo.
HARTFORD, CONN.

“Drauge Bukny! čia ra
site money-order $35. Mes 
aukojame $25 dienraščiui 
Laisvei, suvažiavimo proga. 
Linkime jai gyvuoti ir pla
tintis. Tikimės, jog šiemet 
daugelis skaitytojų ir rėmė
jų pasveikins savo dienraš
tį ir paaukos centą-kitą jo 
pasilaikymui.

“Mes suprantame ir be 
aiškinimų, kad dienraščio 
įstaigai yra sunku pasilai
kyti finansiniai šiais sun
kiais laikais. Mums būtų 
labai nesmagu, jei mūsų 
dienraštis susilpnėtų. Turi
me suprasti, kad dienraštis 
Laisvė yra labai svarbi įmo
nė karo laimėjimui. Todėl 
turime paremti finansiniai 
Laisvę, kad ji galėtų kovo
ti prieš fašistus, prieš apsi- 
maskavusius Hitlerio pas
ius smetonininkus.

“$10 aukojame į Apšvie- 
tos Fondą, prašome juos 
perduoti tam Fondui. Svei-

kiname Laisvės Bendrovės 
dalininkų suvažiavimą, lin
kime jam padaryti naudin
gų tarimų dienraščio labui.

“Laisvės šėrininkai ir 
skaitytojai žemaičiai.”
PITTSBURGH, PA.

LDS 142 kp. savo susi
rinkime, sausio 10 d., š. m., 
nutarė pasveikinti Laisvės 
Bendrovės suvažiavimą ir 
aukoja dienraščiui Laisvei 
$10.

Taipgi iš susirinkime da
lyvavusiųjų 'asmeniškai pa
aukoja savo dienraščiui su
važiavimo proga šie drau
gai: S. Orda, $1; J. Alencas 
$1 ir A. Valeika $1. J. Bal
čius 50c; P. Paulauskienė 
50c; V. Šerbinienė 25c ir J. 
Sadnikas 25c. Viso aukų 
susidarė $14.50.

’“Čia randate čekį $14.50. 
Linkime kuo geriausio pa
sisekimo dienraščiui Lais
vei. Draugiškai, J. Mažeika, 
LDS 142 kp. pirmininkas.”
Laisves Adm.:

Kaip Literatūros Draugi
ja, taip lygiai ir dienraštis 
Laisvė yra mūsų gyvenimo 
kelrodžiai ir švietėjai. Jie 
lygiai yra brangūs ir rem
tini.

Laisvės šėrininkų suva
žiavimui siunčiame širdin
gus sveikinimus ir $3 para
mos. Tegyvuoja Laisvė! 
Tesklaido fašistines miglas 
ir terodo mums kelią į sau
lėtą ateitį !\

U. šimoliūnienė,
ALDLD 20 kp. ižd.

Dėkojame organizacijoms 
ir asmenims už gražias au
kas. Prašome nesivėlinti 
prisiųsti aukas iš organiza
cijų, kurios yra nutarusios 
paaukoti.

Laisvės Administracija.

Kaltina Grosernes už Kiau
šinių Branginimą

New York. — Per pasku
tines 10 dienų atpigo kiau
šinių kaina marketuose nuo 
51 iki 41 cento, bet smulk
meniškos krautuvės vis te- ’ 
beima už tuziną pirmos rū
šies kiaušinių po 69 iki 70 
centų, kaip sako New Yor- 
ko marketų komisionierius

džių, mažas kalnelis apau
gęs žolele, kur mes sėdime. 
Ši vieta yra viena iš pavo
jingiausių ir mes nežinome, d. P. Woolley, 
kada kąrąs mus apsups, bet ______ ,________________
iki SJOlej, nepaisant visokių Gaudami pėdę neužmirškite ir
'darbelių, viskas puiku.

M-D , . ?p.

<

savo šalies reikalus — pir
kite bonus ir stąmpaa.

I
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STALINAS APIE V. I. LENIN Ą
Lenino Mirties Sukaktuvių Proga

Brošiūroje “Apie Leniną” 
yra surinktos svarbiausio
sios J. Stalino kalbos ir 
straipsniai apie Vladimiro 
Iljičo gyvenimą ir veiklą. 
Prieš skaitytojo akis iškyla 
visu ūgiu milžiniška ne
mirštamojo revoliucijos va-

Šis Stalino kūrinys moko 
visus darbo žmones, kaip 
reikia gyventi ir dirbti I^e- 
nino pavyzdžiu, kokias ko
kybes ir kokius būdo bruo
žus reikia išauklėti žmonė
se, kuriančiuose komunisti
nę visuomenę.

Darbininkų klasė — pati 
revoliucingiausia iš visų 
klasių, kokias tik žinojo is
torija,—yra pašaukta įvyk
dyti didžiausiąjį istorinį už
davinį—pašalinti priespau
dą ir išnaudojimą, sukurti 
naują, komunistinę visuo
menę. Atitinkamai savo is
torinės misijos didumą dar
bininkų klasė sukūrė di- 
•džiausiuosius revoliucionie
rius ir genialiuosius min- 
tytojus — Marksą, Engel
są, Lenina ir Stalina, k. 7 v V

J. STALINAS
Būdami pačios priešaki

nės ir pažangiausios klasės 
istorijoje vadais ir ideolo
gais, Marksas, Engelsas, 
Leninas ir Stalinas yra vi
sos priešakinės ir pažangio
sios žmonijos geriausiųjų 
vilčių ir lūkesčių išreiškė- • • jai.

Praeities, istorija dar ne
žinojo tokių politinių veikė
jų, vadų ir ideologų. Išsi
skirdami iš visų istorinių 
praeities veikėjų, darbinin
kų klasės vadai yra patys 
ryžtingiausi, patys drąsiau
si ir ligi pat galo nuosakūs 
novatoriai ir revoliucionie
riai. Revoliucinė veikla 
tampa jų kūrybiniu gyve
nimo pašaukimu.

Istorijoje dar nebuvo pa
vyzdžių tokio plačiausio po
puliarumo, tokios liaudies 
pagarbos, tokio liaudies dė
kingumo ir’ tokios liaudies 
meilės vadams, kokiomis 
naudojasi Markso, Engelso, 
Lenino ir Stalino vardai.

Istorinių proletariato vei
kėjų didvyriškas gyveni
mas, jų nesavanaudiškas 
tarnavimas darbo žmonių 
išvadavimo reikalui sukūrė 
puikius draugavimo pavyz-. 
džius. Leninas yra parašęs 
apie Marksą ir Ehgelsą:

“Senovės padavimai pasa
koja apie įvairius jaudinan
čius draugystės pavyzdžius. 
Europos proletariatas gali 
pasakyti, kad jo mokslą yra 
sukūrę du mokslininkai ir 
kovotojai, kurių santykiai 
pralenkia visus senovės 
žmonių labiausiai jaudinan
čius pasakojimus apie žmo
nių draugystę.”

“Jo (t. y. Engelso. — S. 
B.) meilė gyvam Marksui ir 
mirusio atminimo garbini
mas neturėjo ribų. Tas rūs
tus kovotojas ir griežtas 
mintytojas turėjo giliai my
linčią sielą.”

Lenino ir Stalino gyveni- gali pakelti negandas ir au- 
mas ir bendra veikla duoda 
mums tokį pat aiškų dviejų 
didžiausiųjų mūsų laikų 
žmonių puikaus draugavi
mo pavyzdį.

Piešdamas leniniškojo ti
po politinių veikėjų paveiks
ią Stalinas sako, kad jie tu
ri būti “tokie pat aiškūs ir 
apsisprendę,” kaip Leninas, 
“tokie pat teisingi ir sąži
ningi, koks buvo Leninas,” 
kad jie turi taip pat mylėti 
savo liaudį, kaip mylėjo ją 
Leninas, neturėti jokios pa
nikos net pačiose sunkiau
siose gyvenimo padėtyse, 
be baimės mūšyje ir be pa
sigailėjimo priešams.

Vienas puikiųjų Vladimi
ro Iljičo būdo bruožų yra 
gilus jo tikėjimas masėmis, 
liaudimi, sugebėjimas pa
gauti masių mintis ir nuo
taikas, pasimokyti iš jų pa
tyrimo, mokyti mases ir 
vesti jas paskui save. Toje 
pat dvasioje auklėjo Leni
nas bolševikų partiją. Stali
nas palygina bolševikų par
tijos galybę su mitiniu se
novės didvyriu Antiejumi. 
Kaip Antiejaus jėga glūdė
jo jo ryšiuose su motina že
me, taip ir bolševikų jėga 
yra jų organiškuose, visa
pusiškuose ryšiuose su ma
sėmis. Ir, kol gyvuoja tie 
ryšiai, mūsų partija yra ne
nugalima.

Leninas sukūrė ir išpuo
selėjo garsią kohortą žmo
nių, kurie perėjo per visus 
revoliucinės kovos išmėgi
nimus ir išvedė mūsų liau
dį iš kapitalistinės vergo
vės.

Dar šio šimtmečio pra
džioje, kai Leninas teruošė 
sąlygas naujo tipo partijai 
sukurti, jis anuomet jau nu
piešė puikų, didvyrišką bol
ševiko paveikslą, negailes
tingo ir ryžtingo kovoje, ne
pasiduodančio panikai ir 
nesvyruojančio. “Mes eina
me glaudžiu būreliu skar
dingu ir sunkiu keliu, tvir
tai susikibę rankomis. Mes 
apsiausti iš visų pusių prie
šu, ir mums tenka beveik 
visą laiką eiti jų apšaudo
miems. Mes susijungėme 
pagal laisvai priimtą nuta
rimą kaip tik tam, kad ko
votume su priešais ir nepa
sitrauktume į gretimą ba
lą, kurios gyventojai nuo 
pat pradžios peikė mus už 
tai, kad mes išsiskyrėme į 
atskirą grupę ir pasirinko
me kovos kelią, o ne taiki- 
nimosi kelią” (Lenino raš
tai, IV tomas, 368-369 pusk, 
rusų kalba).

Stalinas savo puikioje 
kalboje^ pasakytoje 2-jame 
visasąjunginiame tarybų 
suvažiavime 1924 m. sausio 
26 d., kur jis davė ištikimy
bės Lenino priesaikoms 
priesaiką, aiškiai nupiešė 
lenininko - bolševiko didvy
rišką paveikslą. Visiškame 
sąskambyje su tuo, ką yra 
rašęs Vladimiras Iljičas, 
Stalinas su nepaprasta jė
ga atskleidžia pagrindinius 
Lenino partijos žmonių bū
do bruožus:

“Mes, komunistai, — ypa
tingo sudėjimo žmonės. Mes 
padaryti iš ypatingos me
džiagos. Mes — tie, kurie 
sudarome didžiojo proleta
rinio stratego armiją, Leni
no armiją. Nėra nieko 
aukštesnio, kaip garbė pri
klausyti tai armijai. Nėra 
nieko aukštesnio, kaip va
dintis nariu partijos, kurios 
įsteigėjas ir vadovas yra 
draugas Leninas. Ne kiek
vienas gali būti tos parti
jos nariu. Ne kiekvienas

dras, susijusias su dalyva
vimu tokioje partijoje. Dar
bininku klasės sūnūs, var- 
go ir kovos sūnūs, nepa
prastų vargų ir didvyriškų 
pastangų sūnūs — štai kas 
visų pirma turi būti tos

V. I. LENINAS
partijos nariais. Štai dėl 
ko lenininkų partija, komu
nistų partija, vadinama 
kartu darbininkų klasės 
partija.”

Savo atsiminimuose Sta
linas parodo, kad Leninas 
buvo tikras komunistų par
tijos įkūrėjas, aukščiausio 
tipo partijos vadovas, buvęs 
visa galva aukštesnis už 
tokius žmones, kaip Plecha- 
novas ir kt. Jis “kalnų ere
lis, nežinąs baimės kovoje 
ir drąsiai vedąs pirmyn 
partiją neištirtais Rusijos 
revoliucinio sąjūdžio ke
liais.”

Leninas buvo ištikimas ir 
nuosakus Markso ir Engel
so mokias, jų žygio tęsė-' 
jas. Jis toliau išvystė Mark
so ir Engelso mokslą, pri
taikydamas jį naujajai ka
pitalizmo fazei — imperia
lizmui, sukūrė aukštesnį 
marksizmo laipsnį — leni
nizmą, v

” (Tąsa bus)

Kaip "Naujienos” Sto 
rojasi,—O Vis Kitaip

Sto j asi
Grigaičio “Naujienos” la

bai storojasi niekindamos 
Sovietų Sąjungą, Amerikos 
talkininkę, gi prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
1942 metų svarbiausi įvy
kiai Jungtinių Tautų nau
dai buvo tai didvyriškos 
Raudonosios Armijos ko
vos.

“Naujienos” visada pra
našavo ir rašė prieš Sovie
tų Sąjungą, jos valdžią, 
Raudonąją Armiją. Pame
name, kaip tik Hitleris už
puolė Lietuvą ir Sovietų Są
jungą, tai “Naujienos” kar
tojo tą, ką sakė Goebbelsas. 
Jos sakė, kad Hitleris tuč
tuojau pavergs visą Sovietų 
Sąjungą. Goebbelsas sakė, 
kad Amerika neturi gelbėti 
Raudonąją Armiją “per- 
vien jau nieko iš to neiš
eis. “Naujienos” tą pat ra
šė, kad Hitlerio armija per 
Raudonąją Armi-ją “per
eis, kaip peilis per sviestą.” 
Kad, jeigu Amerika siųs 
Sovietams pagalbos ginklais 
ar mašinomis, tai tas tik 
Hitleriui teks, nes už kelių 
savaičių neliks nei Raudo
nosios Armijos, nei Sovietų 
Sąjungos.

Vėliau Hitlerio propa
ganda melavo iš fronto, 
kartojo, kad “viskas eina 
pagal planą,” kad Hitlerio 
armija “apsupa ir sunaiki
na Raudonąją Armiją.” Ką 
sakė Hitlerio propagandos 
ministeris, tą pakartojo ir 

j “Naujienos”. Priedui jos 
■ plačiausiai atidarė savo 
špaltas Hitlerio geštapinin- 
kui Pranui Ancevičiui.

Birželio mėnesį. 1942 me
tais Hitleris pradėjo išgar
sintą “pavasario ofensyvą” 
prieš Sovietų Sąjungą. Jo 
buvo planas „sumušti Rau
donąją Armiją pirm Jung
tinės Valstijos pasiruoš ka-

rui. Jis tą ofensyvą labai 
garsino. “Naujienos” liepos 
pradžioj, No. 159, parašė 
ilgą redakcinį po vardu: 
“Vokiečių Kampanija Rusi
joj, kur tarpe kitko rašė:

“Nacių ofensyvas Rusi
joj jau prasidėjo... Hitlerio 
divizijos paėmė net Voro- 
niežą... Hitlerio ofensyvas 
gali išsivystyti i toki pat 
‘blitžkrigą/ kokį pasaulis 
stebėjo prieš metus laiko.”

Kaip žinome, 
nos” pasiskubino

Raudonoji Armija pereina į 
general} ofensyvą, naikina 
nacius dešimtimis ir šimtais 
tūkstančių Stalingrado, Do
no, Rževo, Velikije Lūki, 
Kaukazo frontuose. Visa 
angliška spauda džiaugiasi, 
nes kuo daugiau Raudono
ji Armija sunaikina priešų, 
tuo galų gale bus lengviau 
Amerikos armijai kovoti ir

tai, kad rusai vienur, kitur 
“pralenda”, po to, kada 
Raudonoji Armija apsupo 
Hitlerio jėgas Štai in rado 
fronte, gali tik žmogus, ku
ris visiškai nieko nesupran
ta apie karo reikalus, kuris 
tik Hitlerio pasiteisinimus

‘Naujie- 
lygiai, 

kaip ir Goebbelsas svietui 
skelbti, kad Voronežą na
ciai paėmė. Jie to miesto vi
sai nebuvo paėmę, bet prie
šingai ten labai skaudžiai 
Raudonoji Armija hitleri
ninkus sumušė.

Kas liečia Hitlerio “blitz- 
krigo”, kurio laukė “Nau
jienos”, tai jis visas užsi
baigė prie Stalingrado var
tų. Pasaulis stebėjo ne 
Hitlerio “blitžkrigą,” bet 
tą, kaip Raudonoji Armija 
ir Sovietų orlaivynas nai
kino hitlerininkus Stalin
grado srityj naudai Ameri
kos ir visų kitų Jungtinių

Toliau “Naujienos” auto- 
ritetiškai pakartoja Hitle- 

bendromis Jungtinių Tautų | 
jėgomis sunaikinti hitleriz- 
mą ir fašizmą.

Bet Grigaičio ‘Naujienos” 
ir šiuo klausimu skiriasi 
nuo visų anti-hitlerininkų, 
anti-fašistų spaudos. Jos 
No. 305, iš gruodžio 29 die
nos rašo redakcinį apie So
vietų Sąjungos frontą, tą 
frontą, kuris nagai mūsų 
prezidento pareiškimo buvo 
ir yra svarbiausias, kur vy
riausiai kovos ėjo per visus 
1942 metus, “Naujienos”, 
kad sumažinti Raudonosios 
Armijos pergalių reikšmę, 
kad suklaidinti savo skaity- Jungtinių Tautu nariui nes
tojus, tai kartoja tą, ką na- ti naštą. Bet gi jau nerei- 
ciu spauda kartoja Vokieti- i kia būti karo ekspertu, kad 
joj ir pavergtuose kraštuo-i matyti, jog Sovietų Sąjun- 
se. Tarpe kitko, jos rašo: ^os fronte ne rusams yra 

“Rusai, matyt, prasimuša blogiau, bet Hitlerio ir jo 
PER TARPUS tarp įtvir- fašistiškų talkininkų armi- 
tinimų nacių pozicijų fron- JaL ri^sus supa ir naiki- 
te. Prasimušę^ jie eina pir- į na hitlerininkai, bet Raudo- 
myn, kol nepasiekia stip- P°R Armija naikina priešus

rio pareiškimą, kad jis šiai 
žiemai labai prisirengė, ge
riau už Sovietų Sąjungą 
prisirengė, ir rašo: “Ru
sams šita žiema gali būti 
sunkesnė, negu vokiečiams.” 

žinoma, kad Sovietų Są
jungai nėra lengva kariau
ti netekus tokių plotų savo 
šalies, tiek daug gelžkelių, 
fabrikų, kol Europoj dar 
vis nėra antro fronto prieš 
Hitlerį, kol Hitleris ir jo 
žvėriški talkininkai gali vi
sas savo jėgas koncentruo
ti prieš Sovietų Sąjungą. Ži
noma, kad sunku vienam

lerio “blitzkrigas” baigėsi 
tuo, kad Raudonoji Armija 
apsupo Hitlerio armiją, ku
ri buvo atmaršavus paimti 
Stalingradą, ir naikina ją. 
Tai tokis įvykis, kokio mili- 
tarinėj istorijoj dar nebu
vo! Armija, kuri atmaršavo 
su daugiau tankų, kanuolių, 
lėktuvų, kuri pekliškai dau
žė miestą, netik jo nepaė
mė, bet pati atsidūrė padė
tyj. kad veikiausiai bus su
naikinta arba suimta! Taip 
baigėsi 1942 metų Hitlerio 
“blitzkrigas,” kurį pranaša
vo “Naujienos”.

Bet ar iš to “Naujienos” | armiją'vos nepatiko visiška 
pasimokins? Nieko pana-! katastrofa.
šaus! Lapkričio mėnesį ■ Kalbėti apie “tarpus,” apie

ir paruošia Jungtinių Tautų 
galutiną pergalę. Ne hitle
rininkai vykdo savo “blitz- 
krygą,” bet Raudonoji Ar
mija jau/išlajsvino didžiau-

* ~ "lZtus savo šalies ir

raus punkto vokiečių apsi
gynimo sistemoj. Priėję to
kius punktus, rusai arba su
stoja, arba bando jį aplenk
ti, jeigu suranda naują 
‘tarpą’ nacių linijoj. Atro
do, kad tuose tarpuose vo
kiečiai didelių jėgų nelaiko 
(žiemos metu kareiviai var
giai ir begalėtų stovėti die
na ir naktį atvirame lau
ke).”

Matote, kokie '______
kareiviai “ponai,” jie negali i ^ar . Naujienų . 
atvirame lauke stovėti! O i te£al atsisėdo negarbingai 
“Naujienos” nuduoda, kad įsu Goebbelso 
jos nežino, juk jau vien pe
reitą žiemą šimtai tūkstan
čių Hitlerio kareivių užša
lo ir apšalo išvaryti į atvi
ra lauką, ką patsai budelis

SIUS
siekia be vien visa Sovietų 
Sąjungos plotą išlaisvinti, 
bet ir kitas nacių paverg
tas tautas ir joms grąžinti 
laimingą gyvenimą!

Taigi, kaip matome, kaip 
Hitlerio v^sa(^a pirmiau’ taip ir da- 

į” “karo stra-

i “strategais” 
ant vieno suolo. D. M. š.

Worcester, Mass
i Hitleriu pripažino, kad jo Laisvės

Bakšys 
i pinigų

LAISVES BANKIETAS
-p

Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite 
savo dienraščio Bankiete

Įvyks Sekmadienį Aido Choras Duos Dainy Programą

Sausio-Jan. 31 Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valanda Vakare

11 kuopos susirinkime 
vajininkas drg. J. J. 

sakė: vajus pasibaigė, 
už prenumeratas pa

siunčiau Laisvei $776.75. Bak
šys dirbo daug šiame vajuje. 
Jo raportą susirinkimas priė
mė su pagyrimu.

Šis susirinkimas nutarė ir 
ant toliau pasilikti nariu Me
no Sąjungos, užsimokant $3 
metinės duoklės. Būnant susi
rinkimui skaitlingam, likos iš
rinkta ir kuopos valdyba'dėl 
1943 metų. Organizatorius — 
A. Pilkauskas, prot. sekr. J. 
M. Lukas, finansų sekr. S. 
Janulis, kasierius B. Mizara, 
knygius P. Plokštis, Laisvės 
agentas J. J. Bakšys.

Drg. Janulis, baigdamas 
1942 metų organizatoriaus pa
reigas, ’ šiame susirinkime per
statė naują narį, kuris buvo 

Janulis buvo geras 
nesuklysiu

BUS GRAND PARADISE SALESE
318 Grand Street Kamoas Havcmever Street Brooklyn, N. Y.Kampas Havemeyer Street

Vakariene bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS SESIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
Gros Šokiams Lietuviškas ir Amerikoniškus Kavalkus

Bankietui Bilietas

Įsigykite iš anksto

KELRODIS: New.Jersey-čiems 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 traukinį ant Fulton St. ir išlipkit 
Brooklyne tuojau pervažiavus Williamsburgho tiltą, ant Marcy Avenue 
stoties. Eikite i Broadway iki Havemeyer Street vieną bloką, sukitės 
po dešinei j 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 Canarsie Train 
ir išlipkite ant Bedford Ave. stoties, Brooklyne. Tada eikite Bedford Ave. 
į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

Įskaitant taksus

priimtas, 
organizatorius, ir 
pasakęs, kad iš jo bus šaunus 
finansų sekretorius. Drg. V. 
Jaučius dėl nesveik avimo sek- 
retoriavimą turėjo apleisti.

Dabar linkiu drg. A. Pil
kauskui, naujam kuopos orga
nizatoriui ir visam 11 kuopos 
štabui, draugiškai kooperuoti 
.visais darbininkų judėjimo 
klausimais tų didžių darbų, 
kurie stovi prieš mus šiais 
metais.

Taipgi likos išrinktas drg. 
Bakšys atstovauti mūsų kuopą 
dienraščio Laisvės suvažiavi
me. Alternatu likos išrinktas 
drg. S. Janulis. Drg. Bakšys 
jau renka sveikinimus nuo 
worcesterieciu nuvešti į suva- 
žiavima. t>

Dabar keletas žodžių visiem 
Worcesterio ir apylinkės lietu
viams.

Sausio 24 d., 5 vai. po pie
tų, 29 Endicott St., LLD Mo
terų kuopa rengia šaunią va
karienę su programa. Nesaky
siu kas programoj bus, nes da
bar yra karo laikas. Ateikit 
patys pamatyti.-. J. M-L.



. • ■ . • ' ’’ ! ' H’ it •' •

Ketvirtas FusTapfe ’ , •» „

Kaip Buvo Plečiama Naciška
" l ' A .1 | ' ! ’

■‘••v,, n® 18 V 8
iff..!?nLiui u.-i >ąiw i

Minersville, Pa.

Ketvirtai!., Sausio 2T, 1943

Ideologija Lietuvoj, Smeto
nai Ją Valdant

Rašo POVILAS PAKARKLIS.

(Tąsa)
Ne kam kitam o universiteto persona

lo nariui yra lengviausia savo straipsnius 
pravesti ir per spaudą. Jei naujojo vo
kiečių mokslo šalininkas dr. Salys būtų 
buvęs ne universiteto žmogus, bet, pa
vyzdžiui, kokio statistikos biuro ar ko
kios draudimo įstaigos tarnautojas, o at
kakliausi naujojo vokiečių mokslo prie
šai, kaip antai V. Vileišis, Pryšmantas 
ir kiti, būtų buvę universiteto žmones, 
tai vargu ar būtų patekęs į Liet. Enci
klopediją dr. A. Salio straipsnis: “Bal
tų tautos.” Minėtas Kalijarvi apie Klai
pėdos praeitį savo knygoje dar nerašo 
taip, kaip rašo dr. Salys Liet. Enciklo
pedijoje, o ką bekalbėti, pavyzdžiui, apie 
Krokuvos universiteto docentą dr. K. 
Buczek, kuris, nacių profesoriaus E. 
Maschke’s žodžiais betariant, “nežiūrint 
tikrų naujojo vokiško tyrinėjimo išdavų, 
nepripažįsta sudavių ir skalvių priklau
somybės prie prūsiškų kilčių”... (Alt- 
preussische Forschungen, 1938, Heft 1, 
p. 166).

Universiteto profesorius gali panaH=> 
doti savo įtaką tąja linkme, kad jo fa
kultete neatsirastų disertacijų ar darbų, 
nukreiptų prieš naująjį vokiečių mokslą.

Profesorius gali savo įpėdiniu pasi
rinkti tokį žmogų, kuris būtų jo teori
jų plėtotojo. Juk nėra paslaptis, kad 
įvairiuose kraštuose į universitetų perso
nalo narius dažnai patenka ne gabiausi 
mokslo srityj studijozai, o tie, kurie ge
riau prisitaiko prie atitinkamos kated
ros profesoriaus savybių, kurie darosi 
tarp kita ko, ir uoliais kokio profeso
riaus teorijų plėtotojais.

Universiteto profesorius gali kartais 
padaryti atitinkamos įtakos, kad prieš 
naująjį vokiečių mokslą nebūtų varoma 
akcija per tokią spaudą, kurioje yra sva
rus jo žodis, o ypač per tąją spaudą, ku
rioje dirba studentas, nelaikęs pas jį dar 
egzaminų.

Reikia atsiminti, kad Lietuvoje uni
versiteto personalo narys paprastai yra 
aukštai vertinamas: jo vertinimas yra 
didesnis, negu daugelyj kitų šalių. Įvai
rios visuomeninės grupės todėl stengia
si universiteto žmogų neatstumti nuo 
savęs. Per tat jiems neretai daugiau kas 
atleidžiama, negu šiaip piliečiams.

Rašinio autoriui neperseniai vienas 
nuoširdus studentas ateitininkas yra pa
reiškęs: “dr. Salio mokslo apie Lietu
vos praeitį aš nekenčiu, bet man prieš jį 
kovoti nepatogu: jis — mūsų žmogus.” 
Kai kam kovoti prieš savo vienmintį yra 
nepatogu, o kai kas, išeidamas iš savo
tiškai suprantamo reikalo gelbėti vien
mintį, gali pradėti ne tik vienmintį, bet 
ir jojo mokslą ginti. Juk kažin ar ne 
reikalas ginti savo vienmintį Jogailą ir 
vienminčius kryžiuočius ir verčia kai 
kuriuos mūsų klerikalų istorikus nu
šviesti Lietuvos tam tikrą praeitį kitaip, 
negu ji būdavo anksčiau nušviečiama.

Jei minėtam studentui ateitininkui 
yra nepatogu kovoti prieš savo vienmin
tį, tai gali būti nepatogu ir kokio laik
raščio ar žurnalo redaktoriui, ypač jei 
tas gauna iš profesoriaūs straipsnių. 
Todėl nėra ko stebėtis, jei kai kurie vo
kiški daktarai, patekę į mūsų aukštąsias 
mokyklas, kartais pasidaro per daug uo
lūs ir drąsūs naujojo vokiečit) mokslo 
skleidėjai Lietuvoje.

• Aukščiau minėtu būdu gali kartais 
kenkti Lietuvai ir tie Lietuvos profeso
riai, pirmoje eilėje istorikai, kalbinin
kai, archeologai ir teisininkai, kurie, nors 
nebus rašę disertacijų vokietininkams 
naudinga linkme, bet kurie, ilgiau studi
juodami Vokietijoje, smarkiai bus pa
veikti vokiškų profesorių.

Vokiškuose kraštuose, išduodant dak
tarato diplomus, anksčiau plačiai buvo 
įsigalėjęs paprotys paimti iš būsimo 
daktaro priesaiką. Kodėl negali Vokieti
jos universitetai pasinaudoti tuo papro
čiu politiniams tikslams ir paimti iš lie
tuvio, rašiusio net indiferentišką diser
taciją, priesaiką, kuria būtų sustiprina
mas pasižadėjimas nieko nerašyti prieš 
vokiečių praeities tyrinėtojų ir teisinin
kų mokslą, liečiantį Lietuvą?

Panašią Lietuvai žalą gali daryti Lie
tuvos profesoriai, ruošti Lenkijoje ir 
paveikti lenkiškų profesorių. Geriausia 
priemonė tam išvengti — tai ruošti bū
simus Lietuvos profesorius iš studijo- 
zų, baigusių Lietuvos universitetą, ir 
tuos studijozus mokslui pagilinti siųsti 
į universitetus tų valstybių, iš kurių 
Lietuvai negręsia joks pavojus.

Tegu koks kūrybiškai gabus lietuvis 
studijozas įgys Francijos, Anglijos, Če- 
choslovakijos universitetų humanitari
niuose ar teisių fakultetuose didelę moks
linę erudiciją bei sugebėjimą savarankiš
kai dirbti mokslinį darbą, tai jis gali 
daugiau padaryti ir mokslui ir Lietuvai, 
nors stuaįjvmėtu visai neturėtų reika
lų su lituanistika, negu tas studijozas, 
kuris, studijuodamas Vokietijoje ar Len
kijoje, gaus susidurti su Lietuvos klau
simais, bet įgys tuo reikalu savotišką 
nušvietimą. Lietuvai nėra reikalingi 
mokslininkai — istorikai, kalbininkai, 
archeologai, geografai, teisininkai ir 
ekonomistai, — kurie būtų šių dienų vo
kiško ar lenkiško mokslo kompiliatoriai 

savotiški ruporai,’ bet reikia sava
rankiškų mokslininkų, ’ kurie nerodytų 
“kinkų drebėjimo” prieš Vokietijos ir 
Lenkijos mokslininkus, o turėtų noro, 
drąsos ir sugebėjimo sprogdinti prieš 
Lietuvą nukreiptus mokslus.

Apie prof. Gerullis’o priešlietuvišką 
moksle veiklą žino plati Lietuvos visuo
menė, o vis dėlto šiuo metu pas jį studi
juoja keli lietuviai, kurių dalis studijuo
ja ne savo pinigais, o lėšomis tam tikrų 
Lietuvos įstaigų.

Lenkijos švietimo politikos vadovai, 
matyti, pastebėję, kad vokiečiams sekasi 
paveikti kai kurie Lietuvos studijozai ir 
per juos skleisti atitinkamas teorijas, 
ėmė stipendijomis ir pas save vilioti lie
tuvius. Žiūrėk, imta ten .siųsti ne kas 
kita, o busimieji Lietuvos profesoriai 
Humanitariniam ir Teisių fakulte
tams..., vadinas tiems fakultetams, su 
kuriais daugiausia yra susijęs lietuvių 
tautos valstybinis ir kultūrinis savaran
kiškumas. ..

Jei eis taip toliau, tai galime, ko ge
ra, susilaukti disertacijų, rašytų lietu
vių, bet garbinančių unijas, Jagelonus, 
arba vaizduojančių lenkiškų kunigų bei 
lenkiškos šlėktos nuopelnus Lietuvai. Di- 
džiausis lenkų laimėjimas būtų tuo at
sitikimu, jei lietuviai, lenkiškų profeso- 
sorių padedami, tokias disertacijas pa
ruoštų Lenkijos universitetuose, o jas 
gintų Lietuvoje ir čia gautų- daktaratus, 
kaip už objektingojo mokslo darbus.

Žinoma, galima susilaukti žalos Lietu
vai ir iš gausaus lietuvių studijavimo bei 
daktarizavimosi fašistinėje Italijoje, ku
rios universitetuose mėgstama skelbti, 
kad mažos tautos turi išnykti iš gyvųjų 
tarpo. Teko patirti, kad tokios idėjos ima 
daugiau ar mažiau veikti ir ne vieną sve
timšalį, priklausantį mažai tautai ir ne- 
subrendusiame amžiuje nuvykusį į Itali
jos universitetus.
15. Per Dideliu Skaitymus! su Užsienie
tiškais Daktaratais Gali Būti Skriau

džiami Lietuvoje Studijuoją Asmenys
Kas Lietuvoje įgyja universiteto bai

gimo diplomą, tas skaitosi yra įgijęs ir 
bendrąjį (mokslinį) ir specialinį (profe
sinį) universitetinį išsilavinimą. Lietuvos 
aukštosios mokyklos diplomas duoda pa
prastai ir tas teises, kurias teikia kai 
kuriuose kraštuose valstybinių egzaminų 
išlaikymas. Daktaratą Lietuvoje gali 
gauti tik tas, kuris yra įsigijęs univer
siteto baigimo diplomą.

Tuo tarpu kai kuriose valstybėse uni
versitetą baigti galima dvejopu būdu: 
daktarato diplomu ir valstybiniu diplo
mu. Daktarato diplomui įsigyti papras
tai yra statomi žymiai menkesni reikala
vimai, negu valstybiniam diplomui. Sa
vos valstybės pilietis gali įsigyti ir vieną 
ir antrą diplomą, tuo tarpu užsienietis 
paprastai kai kur tegali universitetą 
baigti tik daktarato diplomu, jokio kito 
diplomo neįgydamas.

XBus daugiau}

Apie Mirusius Lietuvius
Iš bėgančių žinių galima 

tiek pranešti, kad šio miestu
ko senieji gyventojai lietuviai 
greitai nyksta. Trumpu laiku 
iš gyvųjų tatpo prasišalino net 
3,. kurie visą laiką, beveik nuo 
pribuvimo į šią šalį, išgyveno 
Minersvillėj. ' ‘ ,

M Marazas gal bus iš jau
niausių. Paliko šeimą ir moterį 
nuliūdime, dar nepasiekęs 60 
metų. Jo spėkas suardė kasyk
lų anglies dujos ir-dulkės. Ke
letą metų kankinosi dėl trum
pumo kvapo. • >•

Velionis nebuvo kokis aki- 
plėša-fanatikas, buvo sukalba
mas darbo klausime. Bet kaip 
nebuvo visuoiheniškai žymus 
klasiniam susipratime, o tik 
religinis, tai ir nieko svarbaus 
jo gyvenime nuveikta, negali
ma paminėti, kaip tik, kad bu
vo kapitalo vergas, turėjo sau 
duoną pelnyt sunkiai. Tas ir 
gyvenimą sutrumpino, kaip ir 
didžiumos darbininkų ...

Petrone Mičiulienė (po tė
vais Kavaliauskiūtė) buvo se
na Minersvillės gyventoja, ro
dos, pragyveno 46 metus. Am
žium taip pat jau gal artinosi 
prie 70, negaliu tikrai pasaky
ti. Mirė gruodžio tarp 26—7 
ligoninėj nuo įdegimo plaučių. 
Palaidota gruodžio 29 d. ka
talikiškai su bažnytinėmis 
apeigomis. Paliko nuliūdime 
dukterį ir sūnų, o gal didžiau
siam, tai vyrą, gyvenimo drau
gą, kuris jau keli metai nuo 
paralyžiaus užgavimo nusto
jo kalbos. Jam ji buvo di
džiausia globėja.

Apie velionę Mičiulienę nė
ra ką plačiau parašyti. Ji bu
vo per keletą ar keliolika me
tų vertelgystės užsiėmime 
(karčiamninkė), nuo progre
syvinės visuomenės nutolus. Ir 
kaip abudu nė raidės nepaži
nojo, tai abudu lygiai ir nie
kino progresyvius žmones. To
dėl ir nėra nieko svarbesnio 
nuveikta dėl visuomenės labo 
paminėti. . .

Petras Mičiulis, vyresnis 
brolis, jau, rodos, baigė ar bu-

APIE L. L. D. KNYGAS
Gruodžio 21 dieną, 1942 m., 

“Laisvėje” LLD reikaluose 
centro raštininkas šolomskas 
prisiminė, kad LLD išleistos 
knygos viešuose miesto knygy
nuose (Libraries) yra labai 
pageidaujamos. Tai yra tiesa.

Sykį LLD 43 kuopos susirin
kime buvo pakeltas klausimas, 
ką daryt su tomis knygomis, 
kurios jau perskaitytos ir stovi 
kuopos knygyne. Buvo išrink
tas vienas draugas, kad nuei
tų į miesto knygyną pasi
klaust, ar jie pageidauja lietu
viškų knygų. Ten nuėjus per- 
stačius dalyką, daug nereikė
jo kalbėt, liepė knygas atnešt.

Pirmą sykį buvo nunešta 
geras skaičius visokių knygų 
ir priėmė su džiaugsmu ir už 
savaitės laiko nuėjus pasitei- 
raut arba gaut tų knygų pa
siskaitymui, jau jųjų nebuvo: 
buvo išnešiota žmonių skaity
mui !

Antrą sykį buvo nunešta 
daug daugiau, ir su tomis tas 
pats buvo. O mūsų LLD 43 kp. 
už tai gavo gražų padėkos

laišką iš miesto knygyno.
Aš manau, kad ir kitose 

kuopose reikėtų taip padaryti 
su perskaitytomis knygomis.

Čia reikia prisimint apie 
knygą “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai,” tai yra viena 
iš svarbiausių, kurią turėtų 
perskaityti daugumas lietuvių 
darbininku.

Nedaug lietuvių yra skaitę 
Amerikos istoriją anglų kalbo
je, o tie, kurie ir esam skaitę, 
tai gal jau netaip lengvai su
pratom kiekvieną žodį, kaip 
kad šioje knygoje. Būtų labai 
puikus darbas atliktas, jeigu 
šios organizacijos nariai, per
skaitę šią taip svarbią knygą, 
duotų ir kitiems pasiskaityti, 
kurie dar nėra mūsų organi
zacijos nariais, ir tuom pačiu 
sykiu kviestų juos prisirašyti.

Draugės ir draugai, šiame 
12-tam Apskrityj visur reikia 
pradėt darbuotis gavime nau
jų narių, kad lig pusmetinės 
konferencijos turėtume dides
nį skaičių narių visose kuopo
se. J. T. V.

vo pabaigęs 70 metus ir 
Minersvillėj išgyvenęs arti 50 
metų. Paskutiniu laiku gyve
no biednųjų name Schuylkill 
Haven, Pa. Bet kaip dar bu
vo tvirtesnis, tai ligoninėj 
dirbdavo prie pataisymo lovų 
ligoniams (prie paklojimo) ir 
tuom savo darbu, nė gyvenimu 
nenusiskundė, kada metai at
gal aš ten lankydamasis su 
juomi kalbėjausi.

Bet spalių mėnesį, pereitų 
metų, netikėtai paralyžius jį 
sukrėtė ir paguldė į lovą, į 
vieną iš tų, kurias jis kitiems 
seneliams paklodavo. Bet, ma
tomai, jis buvo sutvirtėjęs 
kiek iš tos ligos, nes jį išleido 
parvažiuoti į Minersvillę die
noj laidotuvių marčios, pasku
tiniu kartu atsisveikinti.

Per laidotuves buvo oras 
žiaurus, labai lijo ir kaip jis 
vienos puses nevaldė gerai, 
tai būk paršlijęs ir gal susi
trenkė, kad sugrįžęs į savo 
biednųjų tėvynę sausio 4 d. 
mirė, o 7 d. palaidotas ten 
jau ant biednųjų kapinių be 
jokių ceremonijų, žinoma, bu
vo pranešta giminėms, kad ga
li atsiimti palaikus, jeigu nori 
su didesne publika palaidot, 
kaipo buvusį mylimą asmenį. 
Bet giminės atsisakė atsiimti 
dėl lėšų.

Truputis Iš Velionio 
Biografijos

Velionis Petras Mičiulis bu
vo linksmo būdo žmogus, nie
kam blogo nevelino, su visais 
norėjo draugiškai apsieiti ir 
nieko nenuskriausti, kolei jis 
dirbo ir turėjo darbą. Bet kar
tu buvo ir išlaidus. Jis savo 
uždirbto kapitalo netaupė. Bet

kur jis jo didžiumą išleido, tie 
jo išsižadėjo kritiškam mo
mente. Neprisiėmė nė už gi
minę, nė už draugą.

Petras Mičiulis Buvo Visuo
menės Žmogus

Minersvillėj susitvėrus teat
rininkų grupei, “Aleksandros 
Gužučio Draugjrstci” 1902 m., 
jis buvo jos narys ir lošėjas. 
Labai gerai lošė žydo rolėj, 
kada perstatė dramą “Ponas 
ir Mužikai.” Jis buvo aktorius 
ir kituose perstatymuose. Taip 
pat buvo narys socialistų par
tijos ir geras rėmėjas. Kada 
socialistų partija su E. Debsu 
stovėjo pryšakyj darbininkų, 
kaipo vadovė iš kapitalistinės 
vergijos, jis buvo jos rėmėjas 
ir platintojas proletarinės ir 
pažangios literatūros, ne tik 
lietuviškos, bet ir angliškos ir 
mėgo ją skaityti. Taip pat ir 
finansiniai paremti, kolei dir
bo ir turėjo iš ko paremti. Tik 
užėjus depresijai, visai darbo 

I netekus subiednėjo. Kolei bro
lis laikė smuklę ir dar buvo 
sveikas, ten padėjo apie na
mus dirbti, žinoma, tik už 
maistą. Bet kaip brolis susir
go, negalėjo palaikyti vertel
gystės užsiėmimo, tai ir jam 
teko persikelt į prieglaudos 
namą. Bet ir ten progresyvės 
mintys pas ji nedingo. Tik, ži
noma, turėdavo slėptis nuo 

jKvislingų jas viešai pareikšti.
Negerai, kada visai nesirū

pina senatvės likimu sveiki ir 
drūti būdami, bet ką padarysi, 
kad mes daug tokiam likime 
matom visuomenės veikėjų, 
kaip velionis Petras.

J. Ramanauskas.
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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.

= KONCERTAS ir ŠOKIAIm

BENDRAI RENGIA SIETYNO CHORAS IR RUSŲ CHORAS

Šeštadienį, SaiiMO S23 Janwnrv>. >943
ŠV. J URGIO SALEJE

180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J.

I-------------- - Bus Puiki Koncertine Programa:------------ 1
Į Sietyno Moterų ir Vyrų Choras; Sietyno Moterų Choras; Sietyno Vyrų I 
j Choras; Rusų Choras, Rusų Šokikų Grupė. !

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestras
Durys atdaros 7 v. v. Programa prasidės lygiai 8 v. v.

ĮŽANGA 55c (ĮSKAITANT TAKSUS)
Ęvįečįame vįetjnius jr iš apylinkės cĮalyvauti, išgirsti puikų muzikališkų programų. — KOMISIJĄ.
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President Roosevelt
The National Foundation for 
Infantile Paralysis 
342 Madison Ąvepue 
New York, N. Y.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Vąrdąs

Gatvė

Miestas

Valstija

luManoMWii

!

lifWBI' į ••

Ketvirta#., Sausio 21, 1943

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Reguliaris vidudieninis Sovietų žinių Biuro praneši

mas, tarp kitko, sakė:
Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė tebenaiki- 

na apsuptą vokiečių fašistų kariuomenę. Raudonar
miečių dalinys X, veikdamas iš šiaurvakarių, pasigrū- 
mė pirmyn ir užmušė apie 600 hitlerininkų; nelaisvėn 
paėmė 316 priešų kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Voronežo sovietinė kariuomenė darė 
sėkmingus ofensyvo veiksmus ir užėmė eilę apgyventų 
vietų.

Viename kaime mūsų kovotojų būrys užėmė priešų 
kelių mazgą ir kelis skyrius generalio jų armijos šta
bo. To kaimo apylinkėje tapo užmušta daugiau kaip 
500 priešų kareivių ir oficierių. Kitame sektoriuje pa
sidavė visas batalionas vengrų pėstininkų su savo ko- 
mandierium.

Pietiniame fronte mūsų kariuomenė, nugalėdama 
hitlerininkų pasipriešinimus, toliau varė savo ofensy- 
vą ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė apsupo pulką 
priešų motorizuotų pėstininkų sykiu su jų tankais ir 
40 kanuolių. Dabar vedama mūšiai, kad sunaikinus šią 
hitlerininkų grupę, kuri kenčia sunkius nuostolius.

Mūsų kariuomenė pietiniai vakariniame fronte per- 
sigrūmė per šiaurinę Doneco upės tėkmę ir žygiavo 
pirmyn, užimdama eilę apgyventų vietų. Viename sek
toriuje tapo supliektas batalionas vokiečių pėstininkų, 
kurie mūšio lauke paliko virš 400 užmuštų saviškių. 
Mes pagrobėme šešias kanuoles, 22 kulkasvaidžius, 28 
trokus ir kiekį kitų karo reikmenų.

Į pietų vakarus nuo Veliki j e Lūki mūsų kariuomenė, 
sulaužydama desperatiškus vokiečių pasipriešinimus, 
užėmė šešias apgyventas vietas. Tapo nukauta 300 
priešų kareivių ir oficierių.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė sėkmingai 
grūmėsi pirmyn. Vienas sovietinių pėstininkų dalinys 
per įveržtas kautynes užėmė drūčiai aptvirtintas prie
šų pozicijas. Trys vokiečių tankai tapo išmušti iš vei
kimo bei padegti; 12 jų trokų ir 23 amunicijos veži
mai liko sunaikinti.

ITALAI SAKO, “RUSIJA TAI 
IŠTISAS ARSENALAS”

Italijos radijas su išgąs
čiu paskelbė, kad Sovietai 
atakuoja fašistus vis galin
giau ir žiauriau. Jis sakė: 
“Rusija, tai nėra šiaip šalis. 
Jinai yra ištisas karo arse
nalas.”

Vengrijos Valdovai 
Nusigandę, kad Fašis 
ty Ašis Bus Supliekta

Vokiečių Pagyrai ir Ne- 
laimiy Užtylėsimai 

(čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasakojo, 
būk vokiečiai ir rumunai 
atmušę rusų atakas Kauka
ze; sako, būk mūšių pasek-’ 
mes Dono ir šiaurinio Kau
kazo fronte svyruojančios 
tai vienon, tai antron pu
sėn. Hitlerininkai giriasi, 
būk tuose frontuose jie per 
dvi dienas sunaikinę 62 so
vietinius tankus. Naciai 
skelbia, kad jie neva apsi
giną Stalingrade; pasakoja, 
būk vokiečiai atmušę sovie
tines atakas srityse Lado
gos ir Ilmen ežerų ir sunai
kinę 32 tankus; giriasi, kad 
per dieną jie neVa nušovę 
žemyn 16 sovietinių orlai
vių, o savo tai, girdi, nė 
vieno nepraradę.

PenklM PutfSpU

jau

1.

val-

9.

2.
3.

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

sudainuos 
lietuviškus 

gražių dai-
Tuoj, po

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši 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.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

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

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

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

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 
gales šokti. Įžanga nebrangi. Kvie
čiame visus dalyvauti. Įvyks Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. — 
Kom. (16-18)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

6.
7.
8.

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 
Avc. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
ypač tie, kuriems rūpi Kliubo ge
rovė. Kviečia biznio direktorių 
dyba. (16-18)

ei

NACIAI PASIRYŽĘ VISAI IŠNAIKINT 
ĮVAIRIAS PAVERGTAS TAUTAS

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

London. — Naciai 
tiesioginiai išžudę bent pu
sę miliono cechų, lenkų, ju
goslavų, žydų, graikų ir ki
tų užimtų tautų žmonių, ne
skaitant šimtų tūkstančių 
kitataučių, kuriuos jie badu 
numarino bei užkankino 
verstinais katorginiais dar
bais, kaip kad telegrafavo 
iš Londono C. L. Sulzber-

ger, New Yorko Times ko
respondentas, pririnkęs ži
nių apie vokiečių pavergtus 
kraštus. Jis dar nepriskai
to, kiek žmonių naciai nu
galabino laikinai užimtuo
se sovietiniuose plotuose.

Tas korespondentas nu
rodo, jog hitlerininkai yra 
pasinešę visiškai išnaikint 
kai kurias rytines tautas, 
kad tokiu būdu sudaryt vo
kiečiams daugiau “vietos 
gyventi.”

Havana. — čionaitinis 
Laisvųjų Vengrų Žurnalas 
(Kuboj) gavo pranešimų iš 
Vengrijos, kaip to krašto 
valdovai nusigandę, įžiūrė
dami, jog Sovietai ir kitos 
Jungtinės Tautos sumuš 
Hitlerį, gal net greitu lai
ku.

Vengrų ministeris pirmi
ninkas N. von Kallay savo 
kalbose seime kartotinai sa
kė: “Mes turime dėti visas, 
paskučiausias pasta ngas, 
kad išvengt tokių nelaimių, 
kaip 1918 metais,” kada bu
vo paklupdyta Vokietija ir 
jos padėjėjai. ,

Vengrijos diktato rius 
Horthy neseniai kalbėjo, 
kad jeigu 1

,•«„ „„u toiso nu -s’i drūčiai pnesinąsi anglams 
spręstas visas karas (prieš 
fašistų Ašį, kuriai Vengrija 
taikau ja).

Vengrų socialdemokratų 
vadas Peyer atvirai pareiš
kė. “Vengrijos valdžia ve
da savo šalį linkui pragaiš
tingiausios nelaimės.” Jis 
įspėjo, jog kai bus sumušta 
Vokietija, turės Vengrijoj 
įvykt socialė revoliucija.

Grafas St. von Bethlen, 
žymus vengrų konservatų 
partijos vadas ir laikraščio 
Arai Ujsag leidėjas, buvo 
areštuotas už straipsnį, kur 
jis rašė, kad “artinasi pra-

Vengrijai” (kaipo

talkininkai lai-j. Naciai Berlyno radi
nio ifrib™ talP Pat šneka, kad jie 

tai jau greit galės būt iš- i. P1™^1. arlga™s inriož1 Siaurinėje Afrikoje. Hitle- 
rinmkai garsinasi, buk jie 
Tunisijoj keliose vietose 
pralaužę anglų ir amerikie
čių pozicijas; pasakoja, 
kad, esą, jų orlaiviai bom
bomis nuskandinę du talki
ninkų transporto laivus, vi
so 12,000 tonų, ties Alžyri- 
jos krantu, giriasi, būk fa
šistai nušovę žemyn 10 an
glų ir amerikiečių orlaivių 
Šiaurinėje Afrikoje.

Australija, saus. 20. —
Amerikiečiai ir australai 
naikina japonų likučius Sa-j žūtis 
nanandos srityj, Naujojoj Hitlerio sąjungininkei).

Burma. — Anglų orlai
viai neatlaidžiai bombar
duoja japonus Rathedaug 
srityje.

Berlyno radijas skelbė, 
kad, girdi, vokiečių lėktuvai 
bombardavę Maskvos apy
linkes. — Niekas kitas to 

I nepatvirtina.

help
“Kaip esu sakęs praeityje ir pakartoju 

dabar — niekas nėra arčiau man prie šir
dies kaip sveikata mūsų berniukų ir mer
gaičių, taipgi jaunų vyrų ir moterų. Man 
tai yra viena iš frontinių linijų mūsų .na- 
cionalio apsigynimo. *

“Aš stipriai jaučiu, todėl, kad National 
Foundation darbas turi būti vedamas pir
myn ir su džiaugsmu sutinku, kad ji var
totų mano gimtadienį jos 1943 metų fondo 
sukėlimo vajuje.

“Su geriausiais linkėjimais -sėkmingos 
kampanijos, esu

Širdingai jūsų,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia labai 

i įdomų vakarą, sausio 23 d. Liet. 
Taut. Name. Bus “floor show,” at
liks profesionališki artistai, taipgi 
jaunų mergaičių grupė 
vėliausias dainas, šoks 
šokius. Taipgi sudainuos 
nelių Liuosybės Choras,
programos, galėsite pasišokti prie 
J. Steponavičiaus Orkestros. Turėsi
me gėrimų ir skanių užkandžių. 
Įžanga 55c. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką.

(17-19)

London. — Anglų užsie
nių reikalų ministeris A. 
Eden pareiškė, kad jeigu 
reikės, tai Anglijos orlai
viai bombarduos ir Romą.

LONDON, saus. 20. — 
Nusileidę iš orlaivių, anglai 
ir amerikiečiai parašiutis- 
tai susprogdino tiltus be
gautiem atgal fašistam Li
bijoj.

Kas metai tūkstančiai vaikų tam- •> 
pa aukomis vaikų paralyžiaus. Jie 
laukia iš jūs pagalbos padėti jiems 
išsikovoti kelią atgal į sveikatą ir 
vikrumą — atsteigti jiems jų ne
įkainuojamą turtą — jų vaikystę.

Amerikiečiai niekad neapleido sa
vo vaikų. Jie neapleis jų dabar!

Stokite kovon! Atsiųskite jūsų 
auką šiandien. Prašykite parašams 
blankų ir gaukite paramą savo 
draugų1 taipgi!

Atsiminkite — tai yra visiems 
vaikams — visur. Rašykite čia pa
duotu antrašu:

Brangus Mr. Prezidente:
Aš noriu stoti kovon prieš vaįkų 

paralyžių.
Įdedu $............. kaipo savo auką.
Atsiųskite man............. parašams

rinkti blankas (po 25 vardus ant 
kiekvienos), kad galėčiau pakviesti 
savo draugus prie to svarbaus dar
bo.

Čfc Celebration of the President’s birthday for
THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

f

MONTELLO, MASS.
Masinis susirinkimas! Bus prakal

bos ir koncertas. Sekmad., sausio 
24 d. Liet. Taut. Namo svetainėje, 
kam. Vine ir N. Main Sts. Angliš
kai kalbės Brockton’o Majoras, Jo
seph Downey ir Emigracijos sek
retorius, John F. Long. Lietuviškai 
kalbės D. M. Šolomskas, “Laisvės” 
redak. iš Brooklyn' N. Y. Liuosybės 
Choras po vadovyste G. Steponavi
čiaus, išpildys koncertine dalį pro
gramos, Pradžia 3 v. v. Įžanga vel
tui. Rengia Mass. Liet. Kom. vieli
nis skyrius. Šis susirinkimas šau
kiamas su tikslu, kad suleikus ma
teriališką paramą Raudonosios Ar
mijos Lietuvių Divizijoms, kurios 
kovoja prieš barbariškas Hitlerio 
gaujas. Kviečiame visus dalyvauti. 
Išgirsite interesingas kalbas. — 
Kom. (17-191

EASTON, PA.
Sekmad., sausio 24 d., įvyks parė, 

Sovietų Sąjungos naudai. Pradžia 3 
vai. dieną. Liet. Piliečių Kliube, 631 
Walnut St. Bilietas 25c asmeniui. 
Duosime ir dovanų. Kviečiame vi
sus dalyvauti. ■— V. J. €>. (17-19)

WORCESTER, MASS
Sekmadienį, sausio 24-tą, 5 vai. 

po pietų, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., įvyks svarbus, gražus, 
pirmas šiate motais bankietas, kurio 
pelnas skiriamas vilnų ir ambulan- 
so fondam. LLD moterų kuopos na
rės jau seniai mezga lietuviams ir 
kitiems raudonarmiečiams apsiren
gimus. Reikalinga, labai reikalinga 
paremti jų vilnų fondą. Tuo pačiu 
tarpu Worcesterio lietuviai pradė
sim savo kvotą ambulansų fondui. 
Juk Mass, lietuviai jau pradėjo va
jų sukėlimui finansų trim ambu- 
lansam: 1 Amerikos kariam, 1 lie
tuviam kovojantiom prieš Hitlerį 
ir 1 Sovietų Sąjungai.

Lai jokios priežastys nesulaiko 
jumis, draugai, nuo dalyvavimo šia
me svarbiame bankiete.—Rengėjos.

(17-18)

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)

SHĘNANDOAH, 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 svambių dalykų aptarti.

(15-17)

30 Dieną 
Nuolaida

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Akiniai 
už $7.50

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
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.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotys vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir bafto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPOKIAI

465 Lorimer Street
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Laiškas levams Nuo Lietuvos?

Ketvirtad , Sausio

Ar Jau Pasirengėte 
Dalyvauti Laisvės 

Bankiete?
svar-

Brangūs Tėte ir Mama,
Aš jau sulaukiau dienos, 

kada reikia man išvažiuoti. 
Bet aš ir sulauksiu dienos, ka
da parvažiuosiu. Manęs never
kit!

Aš žinau, kad jums bus la
bai nesmagu. Bet aš smagus ir 
visi kiti mūsų kareiviai sma
gūs. Aš tankiai parvažiuoda
vau namo, bet kas iš to, jeigu 
negaliu būt visiškai namie? 
Dabar, kai parvažiuosiu namo, 
tai jau ant visados! Tada su 
tėvu galėsiu visą galioną vy
no išgert.

Jaunimas pas mus stebėti
nai linksmas, kad važiuosim. 
Aš visko turiu, prisirengęs ge
rai.. .

Duokit visiems gerų dienų. 
Gal aš Purvėnuką sutiksiu, tai 
abudu galėsim pasikalbėt. Aš 
savo naujo antrašo nežinau, 
tad rašykit šituo iki atsiųs 
jums naują.

Šį vakarą eisiu pažiūrėt kru
tamu paveiksiu, o rytoj 
būt jau išvažiuosim.

Please! Nesirūpinkit!
Jūsų sūnus 

Sausio 2, 1943.

sklisti ir priešas tuomi pasi
naudodamas galėtų padaryti 
daug nuostolių, atimti daug 
gyvasčių.

Al. Dobinio laiškas yra. ti
piškas iš tūkstančių karių laiš
kų. Jie visi nori kariauti, kad 
greičiau priešą sutriuškinus ir 
sugrąžinus taiką ir ramų gy
venimą. sau ir visiems. Tėvams 
ir kitiems artimiesiems yra 
skaudu išsiskirti, bet, kaip Al. 
rašo — neverkit! Geriau • tą 
skausmą ir energiją išliek i m 
atkeršyti priešui dar smarkes
niu darbu rėmimui karo pa
stangų ir prieš Hitlerio berne
lius čionai kurio kenkia mūsū 
vieningumui ir pergalei.

Lankėsi Laisvės 
Įstaigoje

tu r

Al.

šis laiškas yra rašytas lais- 
viečio Al. Dobinio jo tėvams 
M. ir O. Dobiniams. Laiškas 
juos pasiekė tik šiomis dieno
mis, sykiu su jo nauju antra
šu, po vėliausio amerikiečių ir 
kanadiečių kariuomenės kon
vojaus laimingai pasiekimo 
Anglijos krantus. Vyriausybė 
yra taip susirūpinusi apsauga 
visų ir kiekvieno kario gyvas
ties, kad nerizikuoja išleisti 
net tėvams adresuotus laiškus 
iki jų vaikai nepasiekia naują 
portą, kadangi atsitikime ke
lyje laiško kur užmetimo ar 
tikslaus išvogimo per penkta- 
kolonistus, ar per keno neat
sargų išsikalbėjimą žinia apie 
konvojaus išvykimą galėtų pa-

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas jvyks 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Warkarjo, se

niau gyveno Gardner, Mass., o 1914 
metais apleido. Girdėjau, kad apsi
gyveno Minneapolis, Minnesota. 
Prašau jo paties atsišaukti, 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 Meserole St., Brook
lyn, N. Y. Telefonas EVergreen 
4-8954. (16-18)

Kode]

Pereitą antradienį Laisves 
įstaigoje lankėsi karys Julius 
Lazūnas su žmona, Lilija. 
Kaip jau žinia, J. Lazūnas 
dabar svečiuojasi, grįžęs atos
togoms iš tolimosios Utah vals
tijos, svečiuojasi pas savo gi
mines, kurių jis turi daugybę, 
Maspothe ir Brooklyne.

Įdomių dalykų svečias pa
sakojo apie gyvenimą kariuo
menėje. Jų stovykla toli nuo 
didesnio miesto, tad laisvomis 
nuo pareigų valandomis mažai 
kur tenka išeiti. Nors kariuo
menės gyvenimas jam patin
ka, tačiau, kaip ir visi kiti ka
riai, jis norėtų, kad priešas 
juo greičiau būtų sumuštas ir 
jis grįžtų civilinin gyveniman, 
pas žmoną, pas saviškius.

Jo žmona, Lilija Liepaitė, 
lanko Niujorko kolegiją, — 
ruošiasi būti mokytoja. Jiedu 
vedė pereitą rudenį, prieš iš
eisiant Juliui į karą.

Karys Lazūnas padėkojo 
St. Sasnai už dovanėlę, kurią 
Kalėdų proga Lietuvių Mote
rų Kliubas siuntė jam, kaip ir 
daugeliui kitų lietuvių, tarnau
jančių Dėdei Šamui.

Beje, tardami “good bye” 
abu Lazūnai įteikė dienraščiui 
Laisvei 
pieros 
ačiū!

penkinę dovanų
Fondą. Didelis

i Po- 
jiems

Įstojo į Laivyną
šiom dienom įstojo į laivy

ną Dėdės Šamo tarnybon Ed
ward Ankudavich, 22 m. am
žiaus. Jo .ambicija yra atsiek
ti inžinieriaus laipsnį, tad jis 
kartu ir mokysis inžinierijos.

Edward as dirbo prie chirur
giškų aparatų išdirbimo ir tu
rėjo gerą algą, tačiau jis, kai
po geras savo šalies patriotas, 
jaučia sau pareigą būti gink
luotose jėgose.

Edwardas yra sūnus Antano 
ir Antaninos Ankudavičių, de
mokratiniai nusiteikusių žmo
nių Laisvės skaitytojų.

Maisto Šmugelninkai 
Biskį Tvarkosi

Amerikos talkininkės Sovie
tų Sąjungos Raudonoji Armija 
muša žmonijos priešus hitleri
ninkus. Ji ne tik juos atmušė 
nuo Stalingrado, bet apsupo ir 
baigia naikinti. Naciai bus su
naikinti Priekaukazijoj. Rau
donoji Armija eina linkui 
Rostovo ir Charkovo. Ji paė
mė šlisselburgą ir išlaisvino 
Leningradą. Ji paėmė Velikije 
Lūki ir eina linkui Lietuvos.

Ar toli dar Raudonoji Ar
mija nuo Lietuvos?

Ką daro Lietuvos Tarybų 
valdžia išlaisvinimui Lietuvos?

Kur kariauna Lietuvos divi
zijos prieš nacius?

Kas bijo Raudonosios Armi- ' 
jos atėjimo į Lietuvą?

Į šiuos ir daugelį kitų klau- vių Amerikos Piliečių Kliubo 
simų atsakys Laisvės redak
torius Antanas Bimba.

Bus išaiškintą ir tas, kas at
sitiko su Mussolinio imperija 
Afrikoj. Anglų armija jau vi
sai netoli Tripoli prieplaukos.

Ką gi tai reiškia?
Amerikos ir Anglijos armijos 
dar nepaėmė Tunisiją?

Taip pat bus atsakyta į Mr. 
P. Grigaičio “teorijas,” kuris 
čia neseniai daug netiesos pri
pasakojo.

Greta prakalbų bus rodoma 
judžiai, kaip Raudonoji Armi
ja eina linkui Lietuvos, kaip ji 
varo atgal hitlerininkus, kaip 
Amerikos ir Anglijos armijos 
veikia Afrikoj, kas reikia da
lyti civiliams karo laimėjimui 
ir daug kitų svarbių judžių 
bus parodyta.

Prakalbos ir judž 
hnas įvyks šeštadieni, 
23 dieną, 7 vai. vakare, Lietu-

O geriau- 
įsigijimas 
draugams

rody- 
sausio

svetainėj, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Parengimą ruošia 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa. Įžanga tiktai 35 centai 
y patai.

Visus kviečia Rengėjai.

Sumušta Kraujo Davi
mo Rekordas

Pagerbs Už Pirkimą 
Karo Bonų

Raudonasis Kry- 
pereitą savaitę 

puskvortes krau- 
ginkluotų jėgų

Armijos ir laivyno

Brooklyno 
žius skelbia 
gavęs 1,762 
jo Amerikos 
pagalbai,
viršininkų Brooklynui yra nu
statyta kvota 2,000 puskvor- 
čių per savaitę. Tai reiškia, 
mūsų miestas nors kvotos ir 
nedasivijo, bet jau randasi ne
toli siekio. Dar kiek pasispau
dus ir atliksim savo dalį.

Kraujas priimama visomis 
savaitės dienomis Raudonojo 
Kryžiaus centre, 57 Willough
by St., tačiau reikia iš anksto 
susitarti. Užsiregistrav i pi u i 
kraujo davėju atviručių gali
ma gauti ir pas Laisvės rašti
nės merginas, Kavaliauskaitę 
ir Sinkevičiūtę.

George Jcsscl, žymus akto
rius, pirmininkaus ceremonijo
se įteikimo J. V. Iždinės 
(treasury) T vėliavos Brews
ter Aeronautical firmai, kaipo 
požymio, kad 90 nuošimčių 

d arbinin k ų, skaičiuj e
tūkstančių, perka karo 
Iškilmes įvyks sausio

So. Brooklyne Bus Rodomi 
įdomūs Paveikslai

Penktadienio .vakare, sausio 
(Jan.) 22-rą, 8 vai. vakare, 
Dombrowsky svetainėj, 755 
4th Ave., So. Brooklyne. Ben
gia LDS 50 kuopa.

Gerbiamieji: matysite labai 
įdomius paveikslus, po kurių 
bus labai smagūs šokiai, taip
gi alaus ir kitokio linksmumo. 
Visas pelnas eis Amer. Raudo
najam Kryžiui. Įžanga 35c. 
Kviečia LDS 50 kp.^ komisija 
ir užtikrina visiems smagų lai
ką. G. K.

Mūrininkų Unijos Lokalas 
1-mas gavo padėkos laišką 
nuo J. V. Laivyno kapitono 
Angas už pasiryžusį buvimą1 
darbe atvirame ore nežiūrint1 
blogo oro.

& B

Visoms didžiosioms, 
bioms iškilmėms ruošiamasi iš 
anksto. Dienraščio Laisvės me
tinis bankietas, laikraščio di
džiadarbių vajininkų - platin
tojų ir rėmėjų, taipgi visų 
skaitytoji!' ii* draugų sąskridis 
yra vienu iš tų, kuriems reikia 
iš anksto pasiruošti, 
siu pasiruošimu yra 
sau, savo šeimai ii* 
bilietų iš anksto.

Bilietus esate prašomi įsigy
ti iš anksto visi. Dabai* dauge
liui bankietų imama įžangos 
pos $2 ir $2.50. Dienraštis 
Laisve, laikydamasis tradicijos 
įžangas imti kaip galima ma
žiausias, kad nepastoti kelio 
dalyvavimui ir tų savo drau
gų, kurių ištekliai tėra viduti
niai arba ir mažesni už vidu
tinius, savo metinio bankieto 
bilietams nustatė kainą tik

Mes tikimės, kad 
ji Laisvės draugai 
niai mūsų gražių, smagių ban- 
kietų svečiai supras mūsų pa
stangas ir įsigys 
anksto.

Bankietas įvyks 
mą, 6 vai. vakaro,
Laisvės šėrininkų suvažiavimo, 
toj pačioj salėj — Grand Pa
radise, 318 Grand 
lyne. Didžiajame 
visa vakara bus 
Antano Pavidžio
Vien šokiams bilietai tik 50c.

visi gerie
ji* nuolati-

bilietus iš

sausio Bi
tu o jau po

St., Brook- 
' ballruimyj 
šokiai prie 

orkestros.

Sveikina Iš Kariuomenės

Mf T D f* Mrs. Josephine Dudonis.
IH 1 A L Laidotuvėm patarnauja grą-

--------- bortus Matthew P. Ballas
Andrius Kcbezenskas, gerai (Bieliauskas).

žinomas po vardu Andy Ko- ------------------
pen, 40 m. amžiaus, mirė sau- Lš netyčių pasišovęs save, 
šio 19 d., namuose, 147 Starr policistas John Riordan, 373 
St., Brooklyne. Pašarvotas na-į 92nd St., mirė ligoninėj. Jis 
mie. Bus palaidotas sausio 23 tarnavo Sheopshoad Bay sto- 
d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius motiną 
Marijoną, tris brolius, iš ku
rių du tarnauja Dėdės Šamo
armijoj, Jonas yra pirmos kla-i 
sės private, Antanas korpora- 
lu, o trečiasis, Vincas, namie,! 
taipgi seseris, Mrs. Mary, 
Buch, Mrs. Anna Kirshhof ir j

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

su

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini
t)

pI įra 
*
$

o

< >

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai,

411 Grand St. Brooklyn

i

1 t'

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Lietuvių Rakandų Krautuve <♦>

<♦)

>

<!>
*

<♦>

Green Star Bar & Grill <♦>

Lietuviškas Kabaretas <♦>

< >

<>

Laisvėje’* galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Štai 
ad*esas

firmos
15-kos 
bonus.
21-ma.

Long Island City šapoj pie
tų laiku būsimose ceremonijo
se taipgi dalyvaus aktorė Ta- 
lullah Bankhead.

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

Dovidas Matusevičius svei
kina laisviečius iš Amerikos 
šiaurvakarių, iš Washington© 
valstijos.

<

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

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

K _ * * A < . *_ A . . A * A A A A -A. * lA_ A. A. * A_ ~ A.___ A A « . A ■.

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

i-I 
■W ’

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MAJTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS 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!

&

K.L

atida- 
šeimi-

£
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Miesto visose dalyse 
romą stotys išaiškinimui 
ninkėms maisto padalinimo 
taisyklių.

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)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

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

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daikt 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
OU Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Reikalingi vyrai ar moterys dirbti 
kaipo knygų peržiūrėtojai (Audi
tors) dideliame viešbutyje New 
Yorko Mieste. Darbas naktinis. 
Gaus gerą algą ir valgius. Pagei
daujama, kad būtų pilnai patyrę 
šiame darbe. Rašydami, praneškite 
amžių, kur dirbate dabar arba kur 
dirbote, kur galima susisiekti su 
jumis. Taipgi prisieis ir dirbti prie 
N. C. registerio. Visi gauti laiškai 
nuo aplikantų bus užlaikyta slapta. 
Rašykite: Personnel Mgr., General 
P. O., Box 650, New York City, 
N. Y. (17-18)

Miesto vyriausybei pagrąsi- 
nus imtis žygių, prieš šmuge- 
liaujančius maistu, kai kuriuos 
jau patraukus teisman, šiek 
tiek nusigando ir kiti dideli ir 
maži šmugelninkėliai. Nuėjus 
į turgų jaučiasi geresnė atmos
fera. Ir sviesto jau nebereikia 
pirktis po ketvirtadalį svaro, 
parduoda po daugiau.

Tas parodo, kad jeigu vy
riausybė ir vartotojai gerai 
kooperuotų ir pasiryžtų šmu
gelį prašalinti, jis ir būtų pra
šalintas. G.

J. GARŠVA 
'Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir. ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

■jf

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai. VUU.THIN* RAMONA VUtl-THlN* IA£IBM-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




