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rį apie 500 divizijų kariuome
nę.

Dabar Stalinas oficialiai pa
skelbė, jog 102 tų divizijų jau 
yra sutriuškintos, — sutriuš-
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BŪSIĄ SVARBIU ĮVYKIU 
PO ROOSEVELTO PASI

TARIMU SU CHURCHILLU

Sovietai I žeme Žibalo 
Centrą; Paėmė Nelaisvėn 

Dar virš 8,000 Nacių

jvykusioji Casablanca mies
te konferencija (tarp Chur- 
chillo ir prez. Roosevelto) tu
ri milžiniškos reikšmės visai 
karo eigai. Ji būtų turėjusi 
dar didesnės reikšmės, jei jo
je būtų galėjęs dalyvauti Sta
linas. Deja, jis negalėjo kvie
timo priimti, nes turi vadovau
ti milžiniškam ofensyvui, kuris 
naikina vokiečių armijas taip, 
kaip niekad niekas nenaikino 
pasaulio istorijoj!

Casablancos konferencijos 
konkrečių nutarimų, turime
prisipažinti, mes dar nežino
me. Mes juos matysime, juos 
jausime tik tuomet, kai jie bus
pradėti vykinti gyvenimam

Atrodo, kad šiemet antrasis 
frontas Europoje tikrai bus 
atidarytas. Šiemet, taigi, turė
tų būti ir hitlerininkams galas 
padarytas.

Šiuo tarpu, mano nuomone, 
svarbiausias konferencijos nu
tarimas, kuris buvo paskelb-j 
tas, yra tas: nedaryti su Hit
leriu jokių karo paliaubų. 
Mušti fašistus, iki jie visiškai
pasiduos.

Pronaciška lietuviškoji spau
da skelbia, būk Juozas Jurgi
nis ir Antanas Rūkas, esą gy
vi ir gyveną Lietuvoje. Jurgi
nis, girdi, dirbąs “Lietūkyj” 
Vilniuje ir rašinėjąs Kauno 
dienrašty Į Laisvę.

Naujienos skelbia gavusios 
apie Jurginį žinių iš Lisabono, 
kur sėdi Hitlerio propagandis
tai ir jas nuolatos informuoja 
(tūli mano, kad Lisabono sėdi 
tas pats gestapininkas Ance- 
vičius!).

Bet kadangi Naujienos tuo 
reikalu parašė editorialą, tai 
reikia abejoti tos žinios teisin
gumu.

Niekas tur būt pasaulyj nė
ra tiek daug savo editorialuo- 
se primelavęs, kaip Čikagos 
menševikų galvočius.

Prieš virš metus laiko gesta
pininkas Ancevičius rašė Nau
jienose ir Drauge, būk Pijų 
Glovackį ir poetę Salomėją 
Nėris patys bolševikai nužu
dę už tai, kam jie norėję pa
silikti Hitlerio “išlaisvintoje 
Lietuvoje”!

Vėliau paaiškėjo, kad Glo
vackį nužudė naciai, o Salo
mėja Nėris gyvena Tarybų Są
jungoj, Penzos mieste!

Tas pats Naujienų ir Drau
go bendradarbis (gestapinin
kas Ancevičius) rašė (Naujie
nos ir tuomet iškepė editoria
lą), būk Petras Cvirka ir Liu
das Gira sėdį Vilniaus kalėji
me ir keičiasi į fašistus, o An
tanas Venclova, girdi, laisvai 
gyvenąs Vilniuje.

Bet gyvenimas parodė, kad 
hitlerininkas Naujienų ben
dradarbis meluoja: visi tie 
trys vyrai gyvena Tarybų Są
jungoj !

Aišku, būtų smagu, jei Jur
ginis ir Rūkas gyventų, tačiau 
patariame skaitytojui būti at
sargiam ir žinoti, kad šitos rū
šies žinios telpa pro-naciškoj 
spaudoj.

LONDON, saus. 27. — Čionaitinis Jungtinių Valsti
jų štabas išleido sekamą pranešimą:

Jungtinių Valstijų armijos bombanešiai, Lekiančio
sios Tvirtovės ir Liberateriai, atakavo laivyno įrengi
mus Vokietijoj šiandien.

Jungtinių Valstijų lėktuvai dienos laiku šiandien dar 
pirmą kartą bombardavo taikinius pačioje Vokietijoje.

Lekiančios Tvirtovės padarė didelę ataką prieš vo
kiečių laivyno stovyklą Wilhelmshavene. Liberatoriai 
bombardavo kitus taikinius šiaur-vakarinėje Vokieti
joje.

(Tarp kitko, amerikiniai lakūnai atakavo Emden 
uostą Vokietijoj.)

Mūsų bombanešiai, veikusieji be palydovų-lėktuvų,
susidūrė su priešų lėktuvais kovotojais ir sunaikino 
tam tikrą skaičių jų. Trys mūsų bombanešiai dingo.

AMERIKIEČIŲ ORO MŪŠIS SU JAPONAIS 
VIRŠ WAKE SALOS

WASHINGTON, saus. 27. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 2'63:

RAMUSIS VANDENYNAS
Aštuoni japonų Zero lėktuvai užpuolė Jungtinių 

Valstijų lėktuvus, skridusius apžvalgyti japonų pozi
cijas Wake saloje, sausio 25 d. Manoma, kad du priešų 
lėktuvai tapo sunaikinti. Visi amerikiniai lėktuvai su
grįžo.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Po Mėnesio Daugiau Ga
zolino Gaus Rytinės

Valstijos
Washington. — Karinės 

Gamybos Taryba užsakė pa- 
gamint pusę miliono meta
linių kubilų, kuriuose bus 
prekiniais traukiniais veža
mas gazolinas ir žibalas į 
New Yorką, New Jersey ir 
kitas rytines valstijas. Ge
ležinkelių kompanijos pa
skolins dar 200,000 tokių 
kubilų.

Spėjama, jog po mėnesio 
jau būsią galima taip su
vežt po milioną statinių ži
balo į tas valstijas, kur jis 
būtų perdirbamas ir į ga
zoliną.

Minima valdiška taryba 
užgyrė naujo požeminio 
vamzdžio pravedimą žibalui 
pumpuoti iš Texas valstijos 
į Seymour, Indianoj. Vy
riausybė taipgi svarsto pa
našaus vamzdžio pravedimą 
iš vidurinių vakarų j Phi- 
ladelphijos - New Yorko 
sritį. Skaičiuojama, jog vien 
šiuo vamzdžiu atplauktų po 
210,000 bačkų žibalo kas
dien į rytines valstijas.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad fašistam nete
kus Tripolio jie dabar var
gu tegalės persiust didesnių 
savo karo jėgų į Tunisiją.

Drauges ir draugai laisvie- 
čiai: kurie tik galite, dalyvau
ki! sekmadieni Laisves šeri- 
ninkų suvažiavime.

Vakare kiekvienas Brookly- 
ne ir apylinkėje gyvenąs lais
viems privalo atvykti į mūsų 
metinį bankietą.

Lauksime!
Iki pasimatymo!

Amerikiečiai Ima Virsi; 
Prieš Vokiečius ir

Italus Tunisijoj
šiaur. Afrika, saus. 28.— 

Amerikiečiai laimėjo mūšį 
ir atmetė vokiečius šešias 
iki devynių mylių atgal į 
šiaurius nuo Ousselato, Tu
nisijoj; jie taipgi atkariavo 
nuo nacių tarpkalnę, vedan
čią į Ousselato klonį.

Amerikiečiai ir talkinin
kai atėmė iš italų geležin
kelio stotį Sened, 62 mylios 
į šiaurių vakarus nuo Gabes 
prieplaukos. Tame mūšyje 
dalyvavo 200 italų, ir ame
rikiečiai nukovė 30 italų, 
sužeidė 20 ir suėmė 86-šis.

Neoficialiai pranešama, 
kad amerikiečiai pradeda 
griežtesnį ofensyvą prieš 
fašistus Tunisijoj.

Tvaniški lietūs šiuo tarpu 
stabdo kariuomenės veiks
mus ant žemės Tunisijoj, 
bet Amerikos ir Anglijos la
kūnai vėl degino ir ardė 
fašistų stovyklą Bizerte, 
uosto miestą, šiaurinėj Tu
nisijoj, ir padegė dar bent 
vieną karinį fašistų laivą - 
naikintuvą toje srityje.

HITLERIS PASITR AUKĘS 
IŠ ARMIJŲ KONTROLĖS
Stockholm, Šved., saus. 

28. — Neoficialiai praneša
ma, kad Hitleris pasitrau
kęs iš tiesioginės vokiečių 
armijų kontrolės prieš-so- 
vietiniame fronte ir perve- 
dęs visos kariuomenės va
džias į savo generolų ran
kas.

(Hitleris nori išsisukt 
nuo atsakomybės už jo ko
manduotų nacių sumuši
mus.)

Washington. — Valdiškos 
Karo Žinių Įstaigos direk
torius, Elm'er: Davis sakė, 
jog prezidento Roosevelto 
pasitarimai su Anglijos mi- 
nisteriu pirmininku Chur
chillu Kasablankoj, Šiau
rinėj Afrikoj, atidarė du
ris “į ofensyvą visame že
mės rutulyje,” prieš Vokie
tiją, Japoniją ir Italiją.

Oficialiame pranešime 
( v a k ar išspausdintame 

Laisvėje) buvo paskelbti 
dar nė v i si sprendi
mai, kuriuos prezidentas 
padarė su Churchillu. Kai 
kurie tarimai turi būti lai
komi slaptybėje nuo fašistų 
Ašies, kad jinai nežinotų,

Stalinui Įteiktas Tiesio
ginis Roosevelto - Chur- 

chillo Pranešimas
Maskva. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius, ad
mirolas Wm. H. Standley ir 
Anglijos atstovybės vedėjas 
atsilankė pas premjerą J. 
Staliną ir įteikė jam bendrą 
pranešimą nuo prezidento 
Roosevelto ir Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Chur- 
chillo.

Suprantama, kad jie pra
nešė Stalinui apie karinius 
planus, kuriuos prez. Roose- 
veltas ir premjeras Chur
chill išdirbo pasitarimuose 
Kasablankoj, Franc. Morok- 
koj.

Anglijos ir Amerikos at
stovai kalbėjosi su Stalinu 
per pusę valandos.

AR PATENKINTAS 
STALINAS?

Laikraštininkai paskui 
užklausė Amerikos amba
sadorių, ar Stalinui patiko 
šis Roosevelto - Churchillo 
pranešimas. Ambasadorius 
atsakė: “Na, sunku būtų 
apie jį (Staliną) pasakyti. 
Jis nelengvai susijaudina. 
Jis yra ramus žmogus... la

EINA VIS GERYN AMERIKOS IR ANGLIJOS 
SANTYKIAI SU SOVIETU SĄJUNGĄ

Washington.
turintieji artimų ryšių su 
politiniais ir kariniais rei
kalais, paliestais per Roose
velto pasitarimus su Chur
chillu, tvirtina, jog dėl to 
dar pagerėjo santykiai tarp 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos-Anglijos. Jie numato, 
kad toliau vis glaudžiau 
sandarbininkaus kare Ang
lija ir Amerika su Sovie
tais. ,./

Tie politiniai-kariniai tė- 
mytbjai yra įsitikinę, kad 
Stalinas tikrai negalėjo da
lyvauti minimuose pasitari
muose šiuo laiku, kai jis 
turi vadovauti didžiajam 

kur sutelkt savo jėgas, kuo
met Jungtinės Tautos darys 
naujus ofensyvo žygius. Bet 
patys “įvykiai papildys tą 
pranešimą,” kaip sakė prez. 
Roosevelto sekretorius Ste
phen Early.
Valstybės sekretorius (už

sienių reikalų ministeris) 
Cordell Hull pareiškė, kad 
jis numato, jog neužilgo tu
rės pakalbėti apie “svarbes
niuosius dalykus,” kurie bu
vo nuspręsti pasitarimuose 
tarp Roosevelto ir Churchil- 
lo.

Iš tų žodžių suprantama, 
kad trumpu laiku galės 
prasidėt svarbūs veiksmai 
prieš Ašį.

bai- rimtas ir užsiėmęs.”
Bet Stalinas ryškiai 

džiaugėsi, kad Raudonoji 
Armija taip sėkmingai nai
kina vokiečius apsuptus 
Stalingrado srityje.

Laikraščių report eriai 
klausė Amerikos ambasado
rių Standley, ar Stalinas iš 
anksto žinojo apie planuo
tus prez. Roosevelto pasita
rimus su Churchillu. Amba
sadorius atsakė, kad jis ne
galįs to pasakyti, ir primi
nė, jog oficialiai buvo pa
skelbta, kad Stalinui “buvo 
duota pilnos žinios apie ka
rinius pasiūlymus,” padary
tus tuose pasitarimuose.
AR BUS KETURIŲ DI

DŽIŲJŲ TALKININKŲ
BENDRA KARO TA

RYBA?
Į klausimą, ar bus sukur

ta vyriausia bendroji talki
ninkų komanda, atstovau
janti Ameriką, Angliją, So
vietus ir Chiniją, ambasa
dorius Standley atsakė, kad 
jis asmeniškai nieko apie tai 
nežinąs.

Žmonės' Sovietų ofensyvui prieš vo
kiečius. Jie netiki šnekoms, 
kad Stalinas nepatenkintas 
Anglijos - Amerikos politi
ka ir tai, girdi, todėl neat-
vykęs į tuos pasitarimus.
Washingtoniškiai karo ste

bėtojai teigia, jog kai Vo
kietija bus sumušta, tad ir 
Sovietų Sąjunga prisidės 
prie talkininkų karo prieš 
Japoniją.

London, saus. 28. — Na
cių orlaiviai bombardavo 
rytiniai - pietinius Anglijos 
miestus ir. padarė gana 
daug nuostolių, kaip prane
ša anglai.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 28. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas, užrekorduotas Londone, sako:
Mūsų kariuomenė sausio 27 d. Voronežo fronte už

ėmė apskričio centrą ir didelę geležinkelio stotį Gor- 
šečnaja ir stambias apgyventas vietas Staroje Mielo- 
voje, Novo Mielovoje, Gorodišče Pervoje, Gorodišče 
Vtoroje ir Berezovyj Kolodec; »

Sovietinės jėgos pietiniame fronte atėmė iš priešų 
Jegorliką ir geležinkelio stotį Ataman.

Mūsų kariuomenė šiauriniame Kaukaze užėmė aps
kričio centrą Novo Aleksandrovską ir apgyventas vie
tas Srednį Jegorliką, Grigoripolisską, Otrado Olgins- 
kają ir geležinkelio stotį Grigoripolisską.

Priekaukazio fronte sovietinės jėgos atėmė iš vokie
čių Neftegorsko miestą (žibalo centrą) ir apskričio, 
centrą Apšeronską.

Arti vidurinės Stalingrado dalies mūsų kariuomene 
paėmė nelaisvėn 1,350 priešų. Kitame, gretimame sek
toriuje 2,000 hitlerininkų sudėjo ginklus ir pasidavė.

Į šiaurius nuo Stalingrado sovietinė kariuomenė te- 
benaikina priešus.

Pietiniame fronte mūsų kariuomenė tęsė ofensyvą, 
atmušė priešų kontr-atakas ir užėmė kelias apgyvenT 
tas vietas. . •

Pietiniai-vakariniame fronte Sovietų kariuomenė 
žygiavo pirmyn į vakarus nuo Bielokurakinos ir užėmė 
kelias apgyventas vietas.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Vokiečiai Pradeda 
Maištus Kelt Prieš 
Savo Komandierius

Maskva, saus. 28. — Ži
nios iš fronto teigia, kad 
vokiečiai ištisomis grupė

mis atsisako klausyt savo 
komandierių įsakymų ir pa
siduoda Sovietam.

Stalingrado srityje pasi
davė dar keli šimtai vokie
čių išlikę gyvi iš viso pul
ko; jie teturėjo jau tik du 
kulkasvaidžius, 100 šautuvų 
ir visai neturėjo kulkų.

Iš buvusios 220.000 vo
kiečiu armijos Stalingrado 
srityje teliko jau tik apie 
6,000. Kitus raudonarmie
čiai sunaikino bei suėmė. 
Dabar baigia naikint pa
skutinius priešų likučius.

Kaukazo fronte Sovietai 
pasmarkino ofensyvą linkui 
Maikopo, žibalo centro, ir 
užėmė Apšeronskaia, tik 
už 20 mylių nuo Maikopo 
miesto.

Rusai Apgavę Vokie
čius, Skundžiasi Naciai

Stockholm, Šved., saus. 
28. — Vienas švedų kores
pondentas atsiuntė žinia iš 
Vokietijos, jog vokiečių 
laikraščiai dejuoja, kad ru
sai juos apgaudinėja; todėl 
esą. vokiečiai nukentėjo.

Naciu spauda rašo, kad 
rusai slėpė tikrąją savo ka
rinę galybę, pakeitė dauge
lio vietų vardus, pastate 
naujus miestus, kuriuos lai
kė slaptybėje, ir pravedė 
naujas geležinkeliu linijas, 
kurių jokie žemlapiai nepa
rodo.

Planuota Įsiveržimas 
Iš Afrikos i Europą

Prieš Fašistų Ašį ■
šiaur. Afrika. — Genero

lo Eisenhowerio buveinėje 
įvyko ilgas pasitarimas tam 
prezidento Roosevelto ir 
aukštųjų Amerikos ir Ang
lijos komandierių. Associat
ed Press teigia, kad buvę 
planuota įsiveržimas iš 
Šiaurių Afrikos prieš fašis
tus Europoje.

SOVIETŲ OFENSYVAS 
ŠIAURIŲ FRONTE

Stockholm, ' Šved., saus. 
28. — Švedų pranešimai tei
gė, kad Sovietų kariuome
nė užėmė Petsamo, Finlian- 
dijos uostą, pačioje šiaurė
je. (Tai dar nepatvirtintas 
pranešimas. Bet kiti, pra
nešimai sako, jog Sovietai 
pradėjo sėkmingą ofensyvą 
ir šiauriniame fronte, kurio 

■ komandierius esąs maršalas
Simas Timošenko.)

Prezidentas Kalbės per 
Radiją Šeštadienį

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kalbės per 
radiją šeštadienio vakare- 
naktį laike pramogų įvai
riuose miestuose, ruošiamų 
paminėti prezidento gimta
dieniui ir gauti finansinės 
paramos Nacionaliam Fon
dui dėlei Kovos prieš Kūdi
kių Paralyžių. Ta radijo 
programa prasidės 11:15 
vai. naktį. Iš kur preziden
tas kalbės, dar nėra prane
šimo.
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Pirmyn į Pergalę!
Dar vienas svarbus žygis atliktas, ku

ris turės priartinti karo išlaimėjimą, 
hitl&rizmo sunaikinimą, sutaupius bilio- 
nus dolerių turto ir gal milionų demo
kratiškai nusistačiusių žmonių gyvastis, 
tai atsibuvusi Casablancoj konferencija 
tarpe prezidento Roose velto, Anglijos 
premjero Churchill ir aukštų karininkų. 
Ši konferencija išsprendė daug svarbių 
dalykų.

Amerikos karo žygiai Afrikoj, sėkmin
gai prasidėję, buvo apsistoję ant vietos. 
Jau plačiai buvo rašoma, kad tarpe Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų komandos ir 
ten pasiųstų politinių veikėjų nebuvo su
sitarimo. Tuo kartu tarpe kovingų fran- 
cūzų vado generolo Charles de Gaulle ir 
Franci jos teritorijų Afrikoj komisionie- 
riaus generolo Honore de Giraud vieš
patavo griežtas pasidalinimas. Vichy 
valdžios agentai veikė viešai ir dar dau
giau gilino tarpe francuzų nesusiprati
mus ir varė kylį tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų.

Susidarius tokiai padėčiai, mes turė
jome tūlų karinių nepasisekimų. Pra
džioj taip sėkmingai žygiavus Amerikos 
armija apsistojo Tunisijoj ir) neužėmė 
prieplaukų Tunis ir Bizerta, nesunaiki
no ten esamų priešų jėgų. Kitos anglų 
jėgos, kurios grūdo Hitlerio ir Mussoli- 
nio armiją per Libiją, nors daug atsie
kė, užėmė Tripolį ir galutinai likvidavo 
Mussolinio imperiją Afrikoj, bet jos ne
sunaikino generolo Rommelio armijos. 
Ta nacių armiją pasiekė Tunisiją ir, aiš
ku, apsunkiąs dabar ten Amerikos, Ang
lijos ir kovingų francūzų kampaniją ga
lutinam Tunisijos užkariavimui.

Greta šių dalykų buvo daug ir kitų. 
Antro fronto klausimą siekė užkišti į 
užkampį. Hitlerio “taikos baliunai” ra
do atgarsio ir pronaciški elementai vėl 
baugino demokratinių šalių žmones “ko
munizmo” ir “bolševizmo pavojum,” o 
slėpė tikrą pavojų, kuris mums gresia iš 
hitlerizmo ir fašizmo pusės.

Įvykusi konferencija, kurioj dalyvavo 
aukšti Amerikos ir Anglijos karo vadai, 
uždavė smūgį toms skerspainėms, ku
rios stovėjo^ ant- kelio Jungtinių Tautų 
generaliam ofensyvui prieš “Ašį”. Trum
pai galima atžymėti sekamus faktus:

(1) Prancūzai laikė konferenciją ir 
jie pareiškė: Mes susitikome. Mes kal
bėjomės. Mes susitarėme kariauti iki 
galo, kol Franci j a bus išlaisvinta, kol 
priešas bus galutinai sunaikintas.

(2) Tarpe Amerikos ir Anglijos ko
mandos Afrikoj visi nesusipratimai išly
ginta.

(3) Nutarta vesti energingą užpuoli
mą ant hitlerizmo ir jo talkininkų saus- 
žemyj, ore, jūroj, tol, kol priešas nesą- 
lyginiai turės pasiduoti.

(4) Nutarta teikti kuo daugiau viso
kios pagelbos Sovietų Sąjungai ir Chini- 
jai, kurios taip didvyriškai kariauja 
prieš mūsų bendrą priešą. ■

(5) Į šią konferenciją buvo kviestas 
Juozas Stalinas, vyriausias Raudonosios 
Armijos vadas ir Sovietų vyriausybės 
premjeras ir generolas Chiang Kai-she- 
kas, Chinijos vadas, bet iš priežasties 
Raudonosios Armijos generalio ofensy- 
vo ir Chinijos kovų jie negalėjo daly
vauti. Vienok, konferencijos dalyviai 
juos pilniausiai informavo apie tariamus 
planus. Tas parodo artimesnį bendradar
biavimą vyriausių Jungt. Tautų jėgų.

(6) Darant išvadas iš to, kas jau vie
šai paskelbta, tai prieita prie išvados 
kirsti priešui mirtiną smūgį ir karą išlai- 

mėti su mažiau žmonių ir turto aukų. 
Kirsti vyriausį smūgį žiauriausiam mūsų 
priešui hitlerizmui, o paskui sukoncen
truoti jėgas prieš Japoniją.

(7) Reikalavimas besąlyginio “Ašies” 
jėgų pasidavimo pakerta dirvą hitleriš
kiems agentams, kurie leido “taikos ba- 
liunus” ir baugino žmones “bolševizmo 
pavojum”, o reikalauja daugiau vieny
bės visų piliečių ir pilno pasitikėjimo 
Jungtinių Tautų vyriausiam kovotojui 
— Sovietų Sąjungai.

Po šios konferencijos mes turime jaus
ti, kad Jungtinių Tautų generalis ofen- 
syvas turi būti tuč-tuojau pradėtas, ant
ras frontas turi būti įvykintas gyveni- 
man, nes jis padės išspręsti Afrikos ka
ro kampaniją ir išvien su Raudonosios 
Armijos ofensyvu suteiks mums pilną 
pergalę.

Amerika Davė Talkininkams Pa
gelbos Už 8 ir Pusę Bilionus

Iš Washington© smulkmeniškai pa
skelbę, kiek Jungtinės Valstijos davė pa
gelbos Anglijai, jos dominijoms, Sovietų 
Sąjungai, Chinijai ir kitoms šalims pa
gal “Lend-Lease” bilių. Nuo kovo iki pa
skutinei dienai 1942 metų Amerika iš
siuntė už 8į bilionus dolerių ginklų, 
amunicijos, pakeičiamų ginklų dalių, 
maisto ir kitų reikmenų.

Daugiausiai iš Amerikos pagelbos ga
vo Anglija ir jos kolonijos. Į Angliją pa
siųsta už $3,9519,950,000 ginklų ir kitų 
reikmenų, o į jos kolonijas už $2,393,- 
193,000, bendrai už $6,353,143,000. Ta
tai sudaro daugiau, kaip tris ketvirtada
lius visų Amerikos ginklų ir reikmenų, 
kiek ji davė kitoms šalims.

Į Sovietų Sąjungą buvo pasiųsta už 
$1,261,024,000 ginklų ir įvairios mašine
rijos, ir pervežimas atsiėjo $271,206,000. 
Į Chiniją buvo pasiųsta už $156,738,000 
pagelbos. 

»

Amerikos ir Sovietų Ginklų 
Gamyba

Atidarant kongreso posėdžius, prezi
dentas Rooseveltas pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos 1942 metais pagamino 49,- 
000 karinių lėktuvų, 56,000 tankų ir jų 
naikinimo prietaisų ir daug kitų ginklų. 
Amerikos ginklų gamybą kaip kuriose 
šakose paaugo penkis ir šešis kartus 
lyginant su 1941 metų gamyba. Pas mus 
tas galima, mūsų šalis pasuko gamybą 
nuo gaminimo civilių reikalams dalykų į 
gaminimą karo reikmenų, mūsų šalis nė
ra kare nukentėjus.

Sovietų Sąjunga, kuri tiek daug nu
kentėjo, kuri turi išlaikyti virš 2,000 my
lių frontą, kuri tiek daug žmonių ir fa
brikų neteko, irgi pakėlė karinių reikme
nų gamybą.

Dienraštis Pravda rašo, kad 1942 me
tais Sovietų Sąjunga net kelis kartus pa
sigamino daugiau tankų, kaip jų buvo 
pagaminta 1941 metais. Karo lėktuvų 
gamyba pakilo ant 75%, amunicijbs ir 
kitų ginklų buvo daug pagaminta, nes 
Sovietų Sąjungai prisiėjo išlaikyti sun
ki karo našta. Net žemės apdirbime ir 
tai ant 2,000,000 hektarų buvo daugiau 
apsėta, kaip 1941 metais, nes iš Ukrainos 
ir kitų šalies dalių pasitraukę kolchozi- 
ninkai energingai ėmėsi žemės darbo Si
bire ir kitur.

Daug pagaminta, daug kas atsiekta 
karo laimėjimui, bet dar daug reikės ir 
pagaminti, nes dar priešas nėra sumuš
tas, dar priešo jėgos tik dalinai palauž
tos.

Seattle Miesto Pasididžiavimas
Kiekvienas didesnis mūsų miestas turi 

vienu ar kitu dalyku pasididžiuoti. De
troitas seniau gamino milionus automo
bilių, o dabar tūkstančiais gamina tan
kus ir lėktuvus.

Seattle miestas gali pasididžiuoti, kad 
jo darbininkų ir darbininkių pagaminti 
milžiniški karo lėktuvai, “Skrajojančios 
Tvirtovės” (Flying Fortresses).

Šie milžinai jau daužė Berlyną ir ki
tus priešų punktus. Ateityje jie dar 
skaudžiau kirs priešui. Šiuos lėktuvus 
stato Boeing Co. fabrikuose. Kompani
ja gaminimui šių lėktuvų naudoja 200,-. 
000 įvairiausių mašinų ir įrankių. Tai 
milžiniško svorio lėktuvai, kurie gali 
nešti daug tonų sprogstančios medžiagos 
ir skristi toli. Jie iškyla iki 30,000 pėdų 
į orą ir drebindami visą aplinkumą vyks
ta mušti mūsų priešą.

Z v * *
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Pasveikinimai Suvažiavimui Ir 
Aukos Dienraščiui

_ -* I. - . • - • $

Savaitė
Pageidaujama sukelti $2,000 aukų 

dienraščiui suvažiavimo proga. Gavome 
jau $647.70. Dar reikia $1,353 iki $2,000.

Išrodo, kad daug trūksta. Bet pažvel
gus į pranešimus spaudoje apie rinklia
vas aukų suvažiavimo proga, išrodo, kad 
gali būti sukelta $2,000. f

Kurių iš norinčių prisidėti į suvažiavi
mo fondą, niekas dar nepakalbino pa
aukoti, tuojau imkite plunksną* pabrėž
kite žodį-kitą pasveikinimo, suvažiavi
mui, pridėkite doleriuką ar daugiau ir 
tuojau pasiųskite Laisvės Administraci
jai. Laikas trumpas, o aukas ir pasvei
kinimus turime gauti prieš suvažiavimą.

Skaitykime gražius pasveikinimus:
Worcester, Mass.

“Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių 
Taryba sveikina Laisves Bendrovės su
važiavimą ir aukoja dienraščiui $15.

“Linkime geriausio pasisekimo Laisvei 
ir visam jos personalui. — P. L. T. Ižd. 
J. M. Lukas.”

Minėtos Tarybos iždininkas J. M. Lu
kas taipgi prisiuntė $10, kuriuos prašė 
perduoti į apšvietos fondą, kaipo auką 
nuo PLT Tarybos. Jo prašymas jau iš
pildytas.

Cleveland, Ohio
“Sveikiname Laisvės dalininkų suva

žiavimą ir linkime gero pasisekimo. Mes 
džiaugiamės tomis svambiomis žiniomis, 
kokias paduoda Laisvė. Linkime Laisvei 
gyvuoti ir jos palaikymui aukojame: 
LDS 4-tas Apskr. $5; Draugai Žebraus
kai $5; S. Yan.ila $2 ir F. Sutkaitis, $1.25. 
Po $1: J. Kirtiklis, Dr. J. N. Simans, K. 
Yanilienė, P. Rože, A. Bakulienė, J. W. 
Petruskas ir S. K. Mazan. Po 50c: A. 
Dočkus; J. Masilionis, Adelė Vasiliaus
kienė, A. Žukienė, A. Bauža, F. Škleris, 
A. Vassell, P. Radzevičius, C. Puishis. A. 
Yankauskas, 25c. Viso $30. Draugiškai, 
S. K. Mazan.” ■

South Bend, Ind. ALDLD 35 Kuopa
“Gerb. Laisvės Adm.: Ačiū už pakvie

timą atsiųsti atstovą į suvažiavimą. Gai
la, kad dėl tolimos kelionės atstovo pri
siųsti negalime. Sveikiname dalininkų

ŠYPSENOS
i. ______ ;  

TAUTOS VADAS APIE ISTORINIUS 
BUČKIUS

Andai buvo tokis tinksas:
Jūsų Mikas Liežuvinskas 
Vėl sau laimę susirado — 
Susitiko tautos vadą!
— Sveikas, sveikas, ponas Mikai, 
Kaip gi einas, kaip dalykai?
Kaip darbuojies mano naudai? 
Kokią pats sau laimę gaudai?
— Pone, — tariau, — tautos vade. 
Kaip džiaugiuos tave suradęs!
Noriu gauti žodį-kitą 
Parašytą—pasakytą.
Pasakyk man tą slaptybę — 
Neturėk minty blaivybę, — 
Kodėl pobūvyj — bankiete 
“Jie” bučiavos susirietę?
Kodėl Bostono Bagočius, —
Tas išminčius, tas pilvočius, — 
Išbučiavo taip Šimutį, — 
Apie tai žinai truputį?
Kodėl Draugo Leonėlis,
Tas nekaltas avinėlis,
Pabučiavo Pijušėlį,
Kaip1 Judesius Kristusėlį?
Pagal keno tad komandą
Vadai didžią meilę randa?
Gal tai Zosės įsakyta?
Ar Jadvygos pramanyta?....
Tautos vadas pagalvojo, 
Nusišaipė, padūmojo, 
Dūmų kamuolį išleido, 
Su šypsą gražia ant veido.
Barzdą glostė, ūsą suko, 
Traukė dūmą be cibuko.
Moksliškai jis viską dėstė, 
Nenorėdams netgi sėsti.
— Jei nebūt buvę Judošiaus, 
Nebūtų nei Barabošiaus,
Nei Ainošiaus, nei Kaipošiaus,— 
Gal nei Bostono pilvočiaus.
Jie bučiavo kitas kitą, 
Nes taip buvo įsakyta;

suvažiavimą ir linkime dienraščiui Lais
vei kuo geriausio pasisekimo. Kartu su 
šiuom laiškeliu prašome priimti nuo mū
sų kuopos auką $5. K. Bagdonas, Fin. 
Sekr.” ;

. t < i

Minersville, Pa.
“Linkime kuo pasekmingiausiai daly

kus svarstyti, kad mūsų brangus dien
raštis atitinkamai visus klausimus rištų 
šiame svarbiame momente lietuvių liau
dies labui. Suvažiavimo proga aukojame 
dienraščiui: ALDLD 14 kp., $2. Po $1:
O. Merčaitifenė, S. Kupčinskas, V. Ra
manauskas, J. Ramanauskas. Viso $6.”

Baltimore, Md.
“Gerb. Drg. Bukny: Sveikinam Laisvės 

dalininkų suvažiavimą ir tąja proga 
siunčiame Laisvei $5. Draugiškai, V. ir
E. Stankevičiai.”

Philadelphia, Pa.
“Philadelphijos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas sveikina Laisvės dalininkų suvažiavi
mą ir aukojame dienraščiui $3. Taipgi
P. Walant, aukoja $1. Viso $4. Su pa
garba, P. Walant,”

Montello, Mass.
Pasidarbavimu draugų Beniulio ir Ši

maičio suvažiavimo proga dienraščiui 
aukų davė šie akmenys: J. Gutauskas, 
$5. Po $2: Geo. Shimaitis, Uršulė Za- 
leckaitė, H. Randzevičienė ir P. Micke- 
vicz. Po $1: J^l. Gutauskienė, Wm. Am
brose, V. Kieta, A. Sereikis, F. Klimas,
F. Pūkelis, T. Barkus, J. Vaitaitis, J. 
Kukaitis, K. Beniulis, K. Čereškienė, V. 
Saulenienė, P. Senkevičienė, A. Čerka
sas, A. Vičius, J. Vaitaitis. Viso $29.

Brockton, Mass.
“Sveikiname Laisvės šėrininkų kon

venciją ir linkime, kad jūsų tarimai vi
suomenės labui būtų įvykinti. Norėtu
me ir mes dalyvauti suvažiavime, bet 
kad aplinkybės nedaleidžia, tai turėsime 
pasitenkinti tuom, kaip yra. Linkime 
dienraščiui Laisvei gyvuoti ir aukoja
me jai $2. Jonas ir Petronėlė Mineikiai.”

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Aš liepiau jiems taip daryti, 
Kam čia slėpti, kam šaipytis.
Visa toji vyrų banda
Darė viską po komanda 
Tautos vado ir vadienės 
Ir poniutės Trubelienės.
Jie visi gražiai storojas,
Ir bučiuojas ir koliojas.
Visi prieš bet kokį “izmą”, — 
Už smetonišką fašizmą.
Viskas gerai, ponas Mikai, — 
Jei ne tieji bolševikai, — 
Aš ir vėl valdyčiau kraštą 
Pagal Adolfėlio raštą.
Aš Pijušui duočiau dvarą, 
Fortūnatui — ilgą barą, 
L. Šimučiui — fabrikiuką, 
Nepamirščiau ir Karpiuką.
Bet matai, tu ponas geras, 
Kaip dabar ten eina karas...
Mane blusos kas nakt kanda, 
Kartais suskauda ir žandą.
Jei krajuje tie mužikai
Vėl valdys, tai, ponas Mikai, 
Jei neveiks tenai žvalgyba, — 
Negrįš Zosė, nei Jadvyga.
Velniava bus, kai Paleckis,
Kai draugai Pijaus Glovacko
Ims vėl Lietuvą valdyti, —
Kas gi ponams teks daryti ?!...
Nebegrįš nei Antanėlis,
Visos tautos ramumėlis, 
Nebegrįš ten nei Prunskelis, — 
Uždarytas bus mums kelias!.. ..
O tie bučkio kavalieriai, 
Tie smetoniški Žalnieriai, 
Likę be tautos vaduko 
Gaus likimą judošiuko.
Šitaip baigė išmintingas
Tautos vadas, tas šlovingas.
Spausdams ranką jūsų Miko, 
Baisiai liūdnas pasiliko.

Liežuvinskas.

Šių dienų įvykiai įrodo, 
kad vienybė tarpe tautų, 
pagrįsta tarpusaviu supra
timu ir pagarba, yra vienin
telė viltis ateičiai.

Lend-Lease • darbai vis 
mums parodo, ką tokia vie
nybė reiškia. Apsimainy- 
mas po Lend-Lease įstaty
mu nėra komercijališkos 
paskolos kitoms tautoms. 
Jie yra pristatymas me
džiagos į bendrą šaltinį, iš 
kurio karas bendrai bus ve
damas. Kitos Suv. Tautos, 
pagal išgalės, teikia ben
drai kovai—vyrus, medžia
gą ir mašinas. Jie mums 
pristato ginklų ir reikmenų, 
kuriuos mes, ne jie, galime 
kuo pasekmingiausia varto
ti. Negalima tikrą karo 
kainą nei matuoti, nei paly
ginti, nei pinigais užmokėti. 
Tik krauju ir sunkiausiu 
darbu.

Kada Kongresas pravedė 
Lend-Lease įstatymą kovo 
męnesį, 1941 m., jo vienin
telis tikslas buvo “ugdyti 
apsaugą Jungt. Valstijų.” 
Nors nebuvome kare su 
agresorių tautomis, jų ne
išprovokuotos; atakos ant 
ramių šalių ir pasisekimas 
jų pasaulį užkariauti pro
gramos pavojun išstatė mū
sų saugumą. Mes pasiūlė
me tada teikti lymd-Lease 
pagalbą laisvę mylinčioms 
tautoms, kurios jau kovojo 
Ašies jėgas ir tiems, kurie 
buvo grąsinami. Kada įsta
tymas buvo pravestas, bu
vo manoma, kad teikimas 
Amerikos ekonominių re
sursų šalinis, kurios kovojo 
Ašį, gal įvykdins įveikimą 
Ašies be karo mums pa
tiems. Bet baisus japonų 
užpuolimas Perlų Uosto tik 
parodė, kad nei viena tau
ta nebuvo saugi nuo Ašies 
atakų.

Iki gruodžio 7 d., 1941 
m., Lend-Lease turėjo ke
lias svarbias pasekmes. Di
džioji Britanija, vienų vie
na kovodama iki birželio 
21 d., tais metais, kada na
ciai užpuolė Rusiją, turėjo 
užtikrinimą mūsų neapri
botos medžiaginės paramos. 
Po nacių užpuolimo ant Ru
sijos, smarkiai kovojančios 
Sovietų armijos gavo me
džiagų iš mūsų. Bėgyje 
metų, Lend-Lease progra
ma reiškė didelį išsiplėtoji- 
mą mūsų karo produkcijos 
parankamų. Toliau, vald
žios įvesti sucentralizuoti 
būdai pakeitė senus “cash- 
and-carry” būdus, pagal ku
rių valdžios, kurioms karo 
medžiaga buvo reikalinga, 
padavė įsakymus tiesiog 
Amerikos fabrikams. Šiuo 
būdu, mūsų “totalinės ap
saugos” planavimas prakir
to taką sunkesniam darbui, 
karo vedimui.

Nuo Perlų Uosto užpuoli
mo, Lend-Lease buvo vie
nas iš mūsų svarbiausių bū
dų nunešti karą mūsų prie
šui, pristatydami mūsų ali- 
jantams karo medžiagą ir 
ginklus dėl vartojimo prieš 
Ašies jėgas visose pasaulio 
dalyse ir aprūpindami ap
tarnavimus, maistą ir ki
tus svarbius reikmenis, kur 
tjk jie labiausia reikalingi 
mūsų alijantų kareiviams ir 
civiliams.

Nuo kovo 11 d., 1941 m., 
iki lapkričio 30 d., 1942 m., 
Jungt. Valstijų Lend-Lease 
pagalba pasiekė 7 ir pusę 
bilijonų dolerių. Kur tik 
mūsų kovotojai randasi 
svetimose šalyse, ten vieti
nės valdžios, mūsų draugai, 
jų reikalavimus aprūpina. 
Jų masinos, įrengimai ir

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Grigaitis et Co. Hitching Wagon 
to Smetona’s Fast Dimming Star

By Matt Sholomskas
NEW YORK. — The unpleasant 

ghost of Antanas Smetona has in
vaded the Free Lithuanian move
ment — or to he more specific the 
phantom of the now non-existent 
Smetona regime has invaded the 
chambers of the Lithuanian Natio
nal Council.

This became apparent when the 
Lithuanian National Council met 
in this city on January 8 and 9. 
What is even more surprising than 
the defunct Smetona government 
rising from its grave is that Pijus 
Grigaitis, editor of Naujienos in 
Chicago, who ostensibly has been 
an irreconciable opponent of the 
Smetona set-up, has become the 
ideological leader of a movement 
to restore Antanas Smetona to the 
presidency of Lithuania.

Persons familiar with the col
umns of Naujienos will find it dif
ficult to understand this. However, 
events of the past two years and 
Grigaitis’ unquestionable hostility 
toward the Soviet Union for the 
last 25 years explain the apjjarent 
paradox.

Smetonltes Head Council
The National Lithuanian Council, 

which declares its purpose is only 
to fight for a free Lithuania, has 
amongst its members remnants of 
the old Smetona regime, which the 
Lithuanian people disowned in 
1940.

Colonel Kazys Grinius, who re
presented the Smetona government 
of Lithuania' as a military attache 
in Berlin, is the President of the 
organization.

Professor Kazys Pakštas, who 
arrived in this country a few years 
before the collapse of the Smetona 
regime and has been an ardent pro
ponent as well as an apologist and 
propagandist for the Smetona re
gime, is the general secretary of 
the National Lithuanian Council.

Kazys Pakštas is the secretary 
of the Lithuanian Cultural Insti
tute which moved its office recently 
from Chicago to 73 West 104 St., 
New York City. Some time ago 
the Professor wrote a booklet ve
ry favorable to the Nazi regime in 
Germany. This booklet was widely 
publicized in certain sections of 
the Lithuanian press of this coun
try and was sold at the offices of 
"Draugas,” 2334 Oakley St., Chi
cago, Illinois. So subversive in na
ture were its contents that after 
Pearl Harbor the booklet was with
drawn from public circulation for 
fear that it might come to the at
tention of federal authorities.

Grigaitis Pleases Smetonltes
It was at the recent meeting of 

the Council that Grigaitis was

Ostensibly the Council supports the 
- provisions of the Atlantic Charter.

Actually, however, this avowed ap-
■ proval of the Charter is merely a 
‘ mask. This fact Pijus Grigaitis dis-
■ closed himself.
> On January 10 at a meeting 

which he had addressed, Grigaitis 
was asked whether he would sup-

■ port a duly and freely elected So
viet Lithuanian Republic. He re
plied that he would oppose such a 
government, provisions of the At
lantic Charter notwithstanding.

Favors Exile Government
It is no surprise that Dr. Gri

gaitis supports the restoration of 
the old Smetona regime in Lith
uania. He supported the organiza
tion of a Government in Exile in 
1941. Since it was Smetona’s gov
ernment which was in “exile” it 
was only logical that Grigaitis 
would eventually come to its sup
port.

An item in the New York Jew
ish “Morning Journal” throws some 
light on the matter. The "Journ
al” of November 10, 1941 wrote 
the following:

"The Committee of Eleven, which 
is trying to organize the Govern
ment in Exile, is represented by 
Catholics, Nationalists and Social
ists. Dr. P. Grigaitis, editor of 
Naujienos; Leonard Shimutis, ed
itor of Draugas, and Michael Vai- 
dyla, editor of Sandara are the 
three Chicago representatives of 
this Committee."

Other members of the mysterious 
“Committee of Eleven” were not 
mentioned, but it is quite clear 
that this group was the forerunner 
of the National Lithuanian Council.

Smetona in Background
Curiously enough Antanas Sme

tona, in whose behalf the Council 
is working, remains in the back
ground. Some believe that he does 
this so as not to overstep the 
bounds of hospitality which the 
American government has extended 
him. Other popular opinion has it 
that Smetona does not wish his 
name associated with the Council 
for fear that it may be stigmatized.

Yet the bony hand of his ex
cellency is at work in the Council. 
In the foreground he has Colonel 
Grinius and Professor Pakstas. On 
the side-lines watching the show 
is the diplomatic mission of the 
“government in exile.”

This latter group includes the 
consular department of the erst
while Smetona government. What 
is more, this department was pre
sent in full force at the conclave 
of the Lithuanian National Council. 
It includes Minister Paul Žadeikis, 
Consul Budrys, Vice-Consul Stašins
kas, and Consular-Attache Shimutis.

This group not only attended the 
meeting but also spoke to (he gath
ering.

Enjoy American Hospitality
Like Smetona, the diplomatic 

corps enjoys the hospitality of the 
United States government. Unlike 
Smetona, the diplomatic corps is 
meddling in matters outside its 
“diplomatic realm” and is encour
aging American citizens to organ
ize a campaign which is not alone 
of questionable character, but a 
campaign which is sowing disunity 
amongst Lithuanian-Americans.

The United States State Depart
ment once warned:

“In general, the government of the 
United States does not favor ‘free 
movements’ or groups representing 
such movements which carry on 
activities contrary to the established 
policies, domestic or foreign, of the 
United States, and prefers that the 
governing committees of such move
ments shall be composed of citi
zens of the foreign country rather 
than American sympathizers.”

This warning notwithstanding, 
Grigaitis, Shimutis, Laučka and 
company have become a part of a 
foreign movement.

Call Hitler Liberator
One gets a first hand glimpse 

of the “Free Lithuania” these gent
lemen visualize when reading the 
December 22 (1942) edition of the 
Draugas. Mr. Leonard Shimutis is 
the editor and the mentioned edi
tion of his paper runs a cross-page 
banner in 72 point type which 
reads:

"HITLER PREPARES TO LIB
ERATE TUNISIA.”

Previously Shimutis and Grigaitis 
were happy to run stories about 
the Nazis liberating Lithuania from 
the “bolsheviks.” Now they are 
helping Hitler to liberate Tunisia 
from the Americans and English.

The spirit of the Shimutis ban
ner head is the spirit which per
vades the Lithuanian National 
Council. Before these ’ gentlemen 
contended themselves with attack
ing the Soviet Union. Now they at
tack America and Britain.

Lithuanians Want Freedom
Lithuanians all over the world, as 

well as in the United States are 
looking forward to the day when 
Lithuania will again be free. It 
is somewhat disconcerting, however, 
when Grigaitis and his companions 
try to hitch the wagon to the dis
credited Antanas Smetona and his 
followers.

The ambitious and unscrupulous 
ex-President, like the Lithuanian 
National Council stands for a free 
Lithuania—free from anyone else 
but Smetona at the head.

LAISVE INVITES 
YOU

What to Do in a Shortage 
of Doctors "These Are

This Sunday, January 31, al Ihe 
Grand Paradise Hal) al 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., Laisve’s 
Shareholders’ yearly Convention, 
and Banquet will lake place.

The Convention will begin, in the 
main hall, at 10 A. M. Here Ihe 
shareholders will discuss all mat
ters pertaining to the publishing of 
the Laisve. The past year’s busi
ness and editorial policies are dis
cussed and plans arc made for the) 
future. Each shareholder has the 
right and should excercise that, 
right, of attending the convention 
and making any constructive criti- 
cizm or recommendation he may 
wish to.

The Banquet will begin at 6 P. M. 
The admission to the Banquet and 
Dance is $1.75. There will be an 
excellent orchestra for dancing.

The Laisve English Section Edi
torial staff extends a cordial invi
tation to its readers to attend the 
Convention and Banquet. We should 
very much like to meet some of 
our readers.

FLATTERING CROCHET
IS WARMTH INSURANCE

Don’t worry about getting cold 
feet. Crochet either of these slip
pers in knitting worsted, crocheting 
sturdy soles of rags. The bootees 
are grand for lounging — the slip-

What Ihe doctor shortage is go
ing to mean to I lip civilian popu
lation is clear enough. II means, 
say Ihe authors of "When Doctors 
Are Rationed” that people must 
use more common sense in dealing 
with their physicians. Now, more 
(han ever, it is important Io help 
the, physician- by. absolute candor, 
by having such elementary aids as 
hot water bottles, ice bags, atom
izers, and enemas ready before he 
arrives. Also have the name of the 
nearest all-night drug store. 1

DON’T CALL up and say: “Como 
right away! I fool feverish.”

INSTEAD, invest in a clinical 
thermometer, take your tempera
ture (which can be done by any 
half-way intelligent person) and say:' 
“I have a temperature of 102.8.”

DON’T USE your own idea of 
how much medicine to take or 
when to take it. Follow exactly the 
instructions you got. Lots of people 
don’t. /

IF YOU SUFFER from some re
current malady or condition, keep 
a tcopy of the prescription which 
helped you the first time. This may 
be all that’s needed and will save 
the.rphysician’s time, if used with 
his'approval. i

WHEN YOU report symptoms 
over the phone do so intelligently. 
Give the doctor crisp, accurate in
formation on temperature, etc.

WHATEVER YOU do don’t try 
to treat yourself. Swapping pre
scriptions over the back fence is a 
first class ticket to the cemetery 
only too often. And instead of 
saving the doctor’s time you may 
end up under his care with some
thing bad.

Manpower shortage: Four girls 
served as ushers at a fashionable 
wedding in New Haven.

Our Boys"

ENSIGN BARNEY A. EVANS, 
CEC—USNR

Ensign Evans is one of our Lith
uanian boys who is serving in the 
U. S. Navy. By profession an En
gineer, Barney volunteered his ser
vices in the Navy and was commis
sioned Io Ensign.

He is the son of Mr. & Mrs. J. I 
Yvanauskas of East Setauket, L. I., 
N. Y., who are subscribers to Ląis- ’ 
ve.

His younger brother John is ser
ving in the Army.

PVT. JOHN A. EVANS

Pvt. John Evans, brother of En
sign Evans wa's stationed for some 
time in Florida. He wrote friends 
that he’d seen quite a bit of the 
South, but finds that the North js 
the place for him. He feels, like 
most American boys now in the 
services, that the sooner he gets 
into the fray the better. The Na
zis and Japs must be defeated, and 
our boys are determined to do it 
quickly so that they may return 
home to live the normal, peaceful 
life all men are entitled to.

Poor Can’t Buy Meat,
Consumers Union Finds

roundly applauded for a speech he 
delivered there. Some Lithuanian 
newspapers even interpreted his 
speech as a clear declaration of 
policy of the Lithuanian National 
Council.

In the past Pijus Grigaitis has 
never been accused of working in 
behalf of Smetona and those con
nected with him. Yet, his news
paper carried daily radiograms and 
cablegrams dispatched by Pranas 
Ansevičius from Berlin. Pranas An
sevičius has meanwhile been ex
posed as a paid Nazi-propagand- 
ist and Gestapo agent.

The connection between the 
Smetona regime and Ansevičius is 
not altogether clear, but it is a 
known fact that the "refugees” 
(Smetona was among them) who 
left Lithuania on the eve of the 
fall of the Smetona government 
formed an organization in Berlin 
known as “Lithuanian Refugees in 
Germany League.” Pranas Ansevi
čius was the treasurer of this or
ganization. Reverend Prunskis, who 
is now editor of the Chicago Daily 
Draugas, was one of the secretar
ies of this organization.

Smetona Invited Hitler?
That the "Lithuanian Refugees 

in Germany League” were not un
friendly to Hitler and the Nazis is 
understood when the “refugees” say 
they were "warmly received” in 
Berlin. That Smetona himself was 
not unfriendly to the Nazis was 
revealed by Hitler himself.

"The German Reich never had 
any intention of occupying Lith
uania and not only failed to pre
sent any such demand to the Lith
uanian government, but, on the con-- 
trary, refused the request of the 
then (Smetona’s) Lithuania to send 
German troops to Lithuania for 
that purpose as inconsistent with 
the aims of German policy.” — 
From Hitler’s declaration of war 
upon the Soviet Union, as printed 
by the N. Y. Herald Tribune, June 
23, 1941.

Perhaps this statement by Hit
ler explains why Berlin received 
the "refugees warmly.” At any 
length, it strongly hints that the 
Smetona government had made a 
request that the Nazis send troops 
into Lithuania, even before Hitler 
thought it was necessary.

?Of course, that is what Hitler 
said. But Lithuanian newspapers 
have demanded that Smetona ex
plain this passage in Hitler’s de
claration. To this day Smetona 
has not responded.

Mask Their Real Aim
According to a resolution adopted 

by the Council, the organization 
desires the restoration of a “free 
Lithuania.” This, the resolution 
states, can only be achieved by the 
application of the Atlantic Charter.

To help overworked nurses dur
ing the current baby boom, Bridge
port, Conn., hospitals rationed 
fathers to a peek apiece at their 
newborn offspring.

A Portland, Oregon, man, father 
of three children, got his parents’ 
permission to enlist — he was only 
20. His - name was Sailor, his mo
ther’s maiden name was Shipp; he 
joined the Marines.

A duck in the Philadelphia Zoo 
adopted 62 miscellaneous ducklings 
and had to have a pond solely for 
itself and family. ,

In Los Angeles, Mrs. Retta Coy- 
ler cooled a masher by bopping 
him between the^eyes with a quart 
of ice cream.

In San Jose, Cal., a small white 
mongrel dog sniffed around an 
open office safe and made off with 
$105 in a red folder. Detectives 
set out to trail him.

Young

J]OX JACKETS are young and 
slimming. CBS actress J,and 

Waldo chooses one in heart-bleed 
pink wool trimmed in black silk 
braid to wear over a black crepe 
frock, when she makes her Christ
mas calls this year. Her pomp
odour hut of black silk beaver 
.with its round crown and tassel 
trim,, carries out the .Chinese 
\theme of her ensemble. (From 
gjfpadway* Hollywood.) :__ • _

i MOVIE REVIEW

Present meat prices put meat out 
of reach of many low income fami
lies, reports Consumers Union, af
ter a survey of New York butcher 
stores. OPA’s ceilings are almost 
entirely disregarded, and even for
merly cheap cuts are priced sky- 
high. “Prompt and drastic action by 
OPA is needed to put an end to an 
intolerable situation,” says CU.

Volunteer housewives checked 
meat prices in New York, under 
the direction of Consumers Union. 
They found a situation which 
means danger to the health of me
dium and low income families.

) 1

“Even - the so-called ‘economy’ 
cuts were way up,” reports Con
sumers 'Union. "Shoppers found 
beef chuck, home economists’ favo-

Very few were stamped and when 
I we asked about them they said we 
ought to be happy to get any 
grade.” Only 20 of the 72 stores 
surveyed were complying with price 
posting regulations.

Butchers Intimidated

“Asked why they were charging 
such high prices, most butchers 
wouldn’t talk. Of those who did, 
the vast majority blamed it on the 
wholesalers. They said they them
selves were paying higher prices, 
that they were forced to buy on 
the black market, that they had 
to tip the salesman to get meat, 
that they were forced to take veal 
in order to get beef. But apparent
ly they were afraid Io report the 
violations to OPA for fear of black-

Mcat price survey sheets will be 
supplied by Consumers Union, 17 
Union Square, New York City to 
any groups which may be interest
ed.

Q
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Chuck Beef 37-60
Standing Rib Roast 39-70 
Steak (various cuts) 50-80 
Beef Liver 31-80
Breast of Veal 27-49 
Pork Chops 45-59 
Shoulder of Lamb 20-35
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51 29
50 32
63 30-43
54 ■......... ■■■■!■

35 22
52 33-41
28 26

The New York Paramount is now 
showing “Star Spangled Rhythm.” 
It is a picture worthwhile seeing, 
loads of fun and entertainment. A 
picture with more stars than ever 
expected. Even Cecil B. DeMill 
takes part. One enjoys the sketches 
performed by famous stars as: Ray 
Milland, Fred MacMurray, Lynn 
Overman and Franchot Tone in 
“Men Play Cards As Women Do.” 
—It’s a scream! Another sketch 
with the three glamour gals imi
tating themselves: Dorothy La- 
mour, Pauline Goddard and Vero
nica Lake; attractive is the scene 
in which Vera Zorina dances 
“Black Magic.” Of course, funny as 
usual is Bob Hope, Rochester, Bing 
Crosby (Jr. is in it too), Jerry Co
lona and others. One also sees: 
Dick Powell, Mary Martin, Victor 
Moore, Arthur Treacher, Walter 
Abel at their best. This writer 
urges you to not miss the opportu
nity of seeing one of the best pic
tures at your first opportunity. Ex
citing, funny and never a dull mo
ment throughout the entire show
ing.

On the stage, Benny Goodman and 
his orchestra, vocalist Peggy Lee, 
Moke & Poke, Radio Rogues 
plus an added attraction—Frank 
Sinatra. L. B.

Comedian Henny Young
man Says:

Is my brother superstitious ? He 
won’t work any week that has Fri
day in it.

* :•<
Guess what? I met a man weld

er today!
* *

Just met Robert Taylor. What 
a man! What has he got that I 
wish I could get as soon as he’s 
through using it.

* >;< *
Since my mother-in-law wears 

slacks there’s no sag in the old 
bag.

* jK *
I know a girl working in a war 

plant who is having a wonderful 
time and a half.

* *
On the way over a man hit me 

with his car. “Why don’t you drive 
more carefully?” “Why didn’t you 
drive around me?” I asked. “I 
can’t, he answered, “I only have an 
A card.”

• * * *
I never can forget the first girl 

I ever went with.- That was real 
puppy love.., she used to pat my 
head and I’d bark!

pers the thing for the bedroom. 
Patern 7479 contains directions foi* 
slippers in small, medium and 
large sizes: stitches; materials need.

Send ELEVEN CENTS in coins 
for pattern to Laisve, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

The small boy had just started 
to school and after a week he said: 
“Mummy, the teacher asked me all 
about you and daddy, and if I had 
any brothers and sisters.”

“I am glad to see her taking so 
much interest,” replied the mother. 
“What did you toll her?”

“I said I was an only child.”
“And what did she say to that?”
“Oh, just ‘Thank Heaven’.”

Wade in the Detroit News: Next 
to the fall of the traditional pin 
the faintest of sounds was the 
snapping of our diplomatic ties to 
Vichy.

rite low cost, recommendation, sel
ling at an average of 51c a pound. 
Beef liver averaged 54c. A standing 
rib roast, with fat and bone includ
ed, cost 39c-70c a pound and steak 
(any kind at all) started at 50c and 
went sky-rocketing up. Breast of 
veal averaged 35c a pound; pork 
chops averaged 52c in the two 
stores where they were priced. 
Prices of all these meats arc sup
posed to have been fixed by OPA 
at the highest levels for their base 
period, March, 1942. The table be
low shows how present prices act
ually compare with March.

“CU’s shoppers had a tough time 
getting their price data. Butchers 
were unwilling to give prices and 
were afraid to discuss price ceil
ings. “ The situation is desperate,” 
one shopper reported, “and the 
butchers practically throw us out. 
We couldn’t discover the grades.

"I know it’s quite a problem, dear. But I’m afraid we’ll have to 
get along with one less. Godfrey simply insists on being a riveter.”

listing by the wholesalers.

Wholesale Prices Up
“Proof that the butchers arc not 

lying comes from a confidential 
bulletin issued by the Joint Pur
chasing Corporation, a buying ser
vice for institutions and hospitals, 
to its members. “Price ‘control’ in 
the meat markets has proved it
self, so far, to be nothing short of 
J. P. C. It says wholesale increases 
on all meats and poultry have ave
raged 35% since March. And whole
sale prices on beef, according to 
J. P. C.’s figures, have gone up 
46% since March.

Enforcement Needed

“Consumers Union has reported 
all facts of the survey, including 
the names of butchers violating 
price ceillirigs, to OPA. CU also 
reminds readers that they can file 
suit and collect $50 for each prov
ed instance of price ceiling viola
tion. But unless OPA ,gets busy 
checking the gross violations by 
packers and wholesalers, and unless 
the Department of Agriculture and 
OPA act to limit livestock prices, 
there’s little hope of bringing rrjeat 
within reach of the average family.
Check Meat Prices in Your Town

“OPA’s Now York regional office; 
has announced a drive for enforc- 
ing ceiling prices in retail and į 
wholesale meat establishments. Si- j 
milar drives can be started every-! 
where if consumers conduct meat I 
price surveys, file . complaints &nd 
otherwise put pressure on OpA.1

□---------------------------- ----□
Do You Have Your 

Ticket For

LAISVE’S
CONVENTION BANQUET

which will take place on

JANUARY 31
at

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.
Convention will begin at 10 A.M 

and the banquet at 6 P. M.

DANCING
TO A GOOD ORCHESTRA

Begins at 7 P. M.

TICKETS ARE $1.75

They may be purchased at 
Laisve’s office at 427 Lorimer 

Street, Brooklyn, N. Y.

We’d like to see you there.
ED. STAFF.

B --------- -------------------------------- --

Musical 
Notes |

• Soviet Russia continues to Con
sider music important. The Rus
sian press has many stories of mus
ical activity. Twelve opera singjers, 
ten pianists and six instrumentalists 
were graduated at the forty-fifth 
commencement of the Gnessin Mus
ical School of Moscow. Almost 1,- 
000 concert teams and ensembles, 
the largest number ever out on the 
road, are now touring Ihe country.

• Jack Benny is to present the 
Downbeat and Metronome annual 
popularity award to Frank Sinatra 
at the Paramount.

• Feodor Chaliapin’s son, of the 
same name will be cast as Pagan
ini in Metro’s “Heavenly Music’!.. . 
and Ferdinand Schuman-Heink, son 
of another famous singer, has been

By The Trio

I signed by the same company for a 
part in “Above Suspicion.”

• The man who has more at stake 
in Bing Crosby’s singing career 
than anyone else has never kept a 
collection of the crooner’s records.

That man is Bing Crosby him
self.

This came to light when a sym
pathetic fan offered to send • Bing 
a Crosby record to replace plat
ters lost in the fire that destroyed 
his home recently and asked other 
Crosby fans to do likewise.

Bing wrote the fan, L. Reming
ton, Venice, California, a warm let
ter of thanks .adding, however:

“Please don’t send the record. I 
have never kept a collection of my 
platters. The ones destroyed in the 
fire were a collection of other per
formers whose work I admire.”
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Pasveikinimai Suvažiavimui Ir 
Aukos Dienraščiui LAISVES BANKIETAS

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Stoughton, Mass.

“Laisvės Adm.: Prisiunčiu čekį $10. 
Už L. prenum. $6; už knygutes Vokiš
kieji Grobikai $1 ir Laisvės suvažiavi
mui $3. Prisiunčiu ir kitų aukas Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo fondui. Po $2: J. 
Kavalus ir A. Petrukaitienė. Po $1: A. 
Simanavičius, Z. Antulonis ir F. Bar
kauskas. Viso aukų $13. Draugiškai, J. 
Petrukaitis.”

Brooklyn, N. Y.
“Sveikiname dienraščio Laisvės dali

ninkų suvažiavimą ir aukojame $5 Lais
vei suvažiavimo proga. Stanley Misiūnas 
ir šeima.”

Tai savininkai lietuvių kabareto, ku
ris randasi 473 Grand St., Brooklyn, N.

Siunčia suvažiavimui linkėjimus ir au
koja dienraščiui: V. ir O. Čepuliai, $5; 
M. ir O. Stakovai, $5; Algirdas Dobinis, 
$1; jo motina Ona Dobinienė, $1 ir Ona 
Aliliūnienė, $1.

Waterbury, Conn.
“ALDLD 28 kp. sveikina dienraščio 

Laisvės šėrininkų suvažiavimą ir auko
ja dienraščiui $5. Vėliname dienraščiui 
Laisvei gero pasisekimo ir mes esame 
patenkinti Laisvės turiniu ir pageidau
jame, kad dienraštis Laisvė laikytųsi 
tos pačios pakraipos ir toliaus. Draugiš
kai, ALDLD 28 kp. ižd., M. Strižauskie- 
nė.”

Camden, N. J.
“Mes, keletas draugų, sveikiname su

važiavimą ir aukojame dienraščiui Lais
vei sekamai: J. Lastauskas, $2. Po $1: 
M. Krukauskienė, A. Ladauskienė, U. 
Kazlaučiunien, C. Bakšis, A. Valan
čius. Viso $7.”

New Britain, Conn.
Sveikina suvažiavimą ir aukoja dien

raščiui: A. Bakevich $5; A. ir K. Re- 
žneičiai $5 ir Zigmas Josekas $2.

Vietos, iš kurių pavieniai aukojo:
Agota Bloznelienė, Catskill, N. Y., $5. 

Stasis ir Marė Meison, Waterbury, 
Conn., $5. Po $2: A. Navikauskas, New

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand Street j Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y.

“Sveiki, Laisvės Bendrovės Dalininkai! 
Gaila, kad negalėsiu būti su jumis šia
me suvažiavime, turiu daryti kanuoles 
sunaikinimui fašistinio barbarizmo. Svei
kinu dienraštį Laisvę ir linkiu jai ge
riausio pasisekimo skiepyt Amerikos lie
tuviuose pergalės dvasią. Kartu su pa
sveikinimu aukoju dienraščiui $5. Jonas 
Stirbis.”

Browder Įspėja Apie 
Perdėtą Optimizmą
Los Angeles, Cal. mieste, 

Clark viešbutyje, Komunis
tų Partijos generalis sekre
torius Earl Browder turė
jo priėmimą spaudos repor
teriams. Jis pabrėžė, kad 
Amerikoj pasireiškė labai 
paviršutinis o p t i m i zmas, 
tai yra, perdidelis pa
sitikėjimas, kad Amerika 
lengvai karą išlaimės.

Browder pabrėžia, kad 
tai yra labai žalingas nusi
statymas. Amerika karą 
gali išlaimėt! tik visas sa
vo jėgas įtempdama tam 
įpikalui. Earl Browder sa
ko, kad tas paviršutinis op
timizmas • lygiai *yra pavo
jingas, kaip ir didelis pesi
mizmas.

Tiesa, kad karo reikalai 
pasisuko Jungtinių Tautų 
naudon, kad Raudonoji Ar
mija muša priešus, kad 
Amerikos jėgos ne tik su
laikė Japonijos jėgas, bet ir 
stumia jas atgal, kad Ame
rikos ir Anglijos jėgos 
Afrikoje išlaisvino didelius 
plotus Franci jos kolonijų iš 
po hitlerininkų ir kaunasi 
Tunisijoje, bet tas dar ne-; 
reiškia, kad jau Hitleris ir 
jo šaika nugalėta, kad jau

Canaan, Conn, ir Pranas Cvirka, Wood
side, L. L Po $1: J. Casper, So. Boston, 
Mass, ir J. Parčiauskas, Pittsburgh, Pa. 
Z. Gurklys, Brooklyn, N. Y., 45c.

Detroit, Mich.
“Brangūs Draugai, Suvažiavimo da

lyviai: Mes, Detroito Liet. Moterų Pa
žangos Kliubas sveikiname suvažiavimą 
ir pageidaujame, kad šis suvažiavimas 
dar labiau sustiprintų dienraštį Laisvę 
padarant jį tikrai tvirtu liaudies laik
raščiu. Finansiškiem reikalam siunčia
me nors mažą mūsų dalį — $10.25. De
troito Mot. Pažangos Kl. Rast., M. Gi- 
naitienė.”

Čia paduodu prisidėjusias prie sveiki
nimo: Iš Kliubo iždo $5. Po $1: A. Lit- 
vinienė ir M. Smitravičienė. P. Jakštie
nė, 50c. Po 25c: Brazauskienė, U. Jur
kevičienė, A. šabienė, J. Daukienė, O. 
Gudaitienė, O. Krakaitienė, Z. Dantienė, 
M. Ginaitienė, A. Aranauskiene, J. Bu
tėnienė, M. Andriulienė. Viso $10.25.
M. G.

Jewett City, Conn.
“Godotina Laisvės Redakcija: Prisiun

čiu $5 dėl Laisvės, kaipo pasveikinimą 
suvažiavimo. Patarčiau, kad apkalbė
tume! padauginimą Laisvės skaitytojų 
šituo būdu. Kad nauji Laisvės skaityto-, 
jai gautų $1 vertės knygų, kurių Laisvę 
turi gana. O užsimokėjęs ant sykio už 
du metus, gautų $2 vertės knygų, kokių 
žmogus pasirinktų. Taipgi agentas tu
rėtų gauti $1 nuo metinių ir pusę dole
rio nuo pusei metų. Atminkite, kad ne 
visi nori dirbti už dyką. Jei kas dirba, 
tai jiems dėkui. Taipgi gal atsirastų 
žmogus, kuris važiuotų per miestelius tik 
dėl Laisvės, ir pasidarytų sau gyveni
mą ir Laisvei naudą.

Tai apsvarstykit. Mes turime patyri
mo, ir manom, kad tas padaugintų Lais
vės skaitytojus.

“Taipgi mes turime daug knygų, ku
rias paaukotume dėl dovanų. Su pagar
ba, Žvingilai.”

Šerų šiuo kartu įsigijo: Dr. J. Si- 
man, Cleveland, O. už $90. Jis jau tu
rėjo už šimtą.

Uršulė Sinkevičiene, Brooklyn, N. Y. 
už $10, Adomas Stankevičius, New York 
Citv, už $10, Povilas Kutkis, Great Neck,
N. Y., už $10.

Gražiai atsineša visuomenė į savo 
dienraščio reikalus. Nepaisant blogų 
laikų, Laisves ateitis skaisti, kaip saulė. 
Bendrovė auga dalininkų skaičiumi, nau
jais skaitytojais kylame ir aukos plaukia 
gražiai. Visuomenė brangina ir remia 
savo dienraštį. P. Buknys.

Amerika lengvai karą išlai
mės.

Browder nurodė, kad mū
sų kongrese nėra dalykai 
taip, kaip reikalauja šalies 
karo išlaimėjimas su ma
žesnėmis aukomis. Yra kon- 
gresmanų ir senate senato
rių, kurie kenkia tiems žy
giams, kurie mus veda prie 
greitesnio ir su mažiau lė
šų karo išlaimėjimo.

Ir kada vienas reporteris 
paklausė, kada karas pasi
baigs, tai Browder sakė:

Aš nepranašauju, bet 
mes karą išlaimėsime 1943 
metais. Tas yra galima. Bet 
tas priklauso nuo to, jeigu 
Jungtinės Tautos mes savo 
visas jėgas prieš priešą. 
Kada praeitą vasarą aš rei
kalavau antro fronto prieš 
Hitlerį, tai daugelis sakė, 
kad ‘Browder yra Maskvos 
agentas? Bet dabar kiek
vienam yra aišku, kad jeigu 
antras frontas būtų atida
lytas, tai hitlerizmas jau 
būtų sumuštas ir Amerikos 
žmonės būtų išgelbėję bent 
šimtą bilionų dolerių. ’

Kalbant apie Sovietų-Vo
kietijos1’ frontą, Browder 
sakė, kad tai yr# sprendžia-
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masis frontas, bet Ameri
kos žmones turi rūpintis sa
vo frontu, kad jis būtų tin
kamai pastatytas.

Kalbant apie Tolimų Ry
tų frontą, Browder labai 
domisi Chinijos liaudies ko
vomis. Jis sakė, kad nors 
Europos frontas yra spren
džiamasis, bet Tolimų Rytų 
frontas taip pat yra labai 
svarbus.

Kalbant apie Chiniją, jis 
sakė, kad liaudies armijos, 
kurias paprastai vadina ko
munistų armijomis yra 
daugiau užmušę japonų, ne
gu mes, nors tos armijos iš 
Amerikos negavo nei vie
nos kulkos, nei vienos ka
nuoles, o apsiginklavo atim
damos ginklus nuo japonų.

Iš Browder išvadų pasi
rodo, kad Amerikos žmo
nės lengviau ir greičiau ka
rą išlaimėtų, su mažiau žu
vusių žmonių ir su mažiau 
išeikvoto turto, jeigu Ame
rika ir Anglija mestų visas 
savo jėgas išvien su Sovie
tų Sąjunga prieš mūsų ben
drą priešą. Tai reiškia,'> j ei? 
gu greičiau atidarytų an
trą frontą. Ilgiau to ne
bus, sunkesnis bus karo lai
mėj imas, daugiau jis Ame
rikos žmonėms atsieis gy
vasčių ir daugiau bus išleis
ta karo reikalams turto.
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Įvyks Sekmadienį
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Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare

Vakarienė bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ 
Gros Šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

Bankietui Bilietas

įsigykite iš anksto

I
KELRODIS: New Jersey-čiems važiuojant iš Down Town, Now Yorke, 

per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukinį 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 į 'Broadway iki Havemcyer Street vieną bloką, Sukitės 
po dešinei į Havemcyer 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 Avc. stoties, Brooklyne. Tada eikite Bedford Ave. 
į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

Lowell. Mass.
Keturios Organizacijos Pasiųs 
Aštuonis Delegatus j So. Bos

tono Didžiąją Lietuvių 
Konferenciją

Massachusetts valstijos ir 
visos plačiosios apylinkės pa
žangiųjų lietuvių didysis dar
bas — pasibrėžimas nupirkti 
tris ambulansus kovojančioms 
tautoms, smarkiai sujudino vi
sas lietuvių kolonijas. Smar
kiai sujudo pažangieji lietu
viai griebdamiesi naudingo 
darbo, idant tuomi pagelbėjus 
šiame didžiau šiame kare 
Jungtinėms Tautoms. Sujudo 
ir priešai šio darbo apie tai 
sužinoję. '

Lietuviški pro-naciški ele
mentai tik purkščia ir raivosi 
nesurasdami žodžių viešam 
pasmerkimui to naudingo dar
bo. Tai yra naudingas darbas 
Jungtinėm Tautom, bei pra
gaištingas rudajam hitleriz- 
mui. Tad prie jo neprisidėtų 
tik Hitleris, Mussolinis, Hiro
hito, Tojo ir jų visokie vasa
lai, kurių netrūksta ir lietuvių 
tautoje. Lietuviški socialistai, 
klerikalai ir tautininkai visi 
bendrai muša į hitlerinį barš
kantį būbną.

Mums tenka su jais susidur
ti kai kada. Apie šį darbą jie 
argumentuodami išspj auna 
vieną - kitą priekabiaujantį 
žodį ir vėl greit griebia jį at
gal praryti, kad ne tiek dvok
tų ę hitlerįzmu, ką galėtų bile 
kaį greit užuosti. Ir taip eik- 
vojasi tie nenaudėliai, gelbė
dami Jungtinių Tautų, prie
šams.

Gi visi pažangieji Lowellio 
lietuviai širdingai remia Jung
tinių Tautų bendrus reikalus 
kiek galint gelbėdami visoms 
karo, pastangoms nežiūrint, 
kokioje pasaulio dalyje karas 
yra vedamas prieš fašizmą ir 
už išgelbėjimą d'emokratijos 
pasauliui.

Pažangioji ■ lietuviai užgiria 
ir rūpestingai dėdasi prie gra
žaus lietuvių užmanymo pirki
mui trijų ambulansų: vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, vieną Sovietų Lietuvai ir 
vieną Sovietų Sąjungos didvy
riškiems kovotojams.

Kurie lietuviai prisidės prie 
ftūpifkimo tą. trijų ambulansų,
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Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite 
? savo dienraščio Bankiete

tie jausis atlikę labai gražų 
darbą dėlei medikalės pagal
bos tiems, kurie pasiaukavę 
kovoja ir miršta už viso pa
saulio žmonijos išgelbėjimą 
nuo fašistinės pavietrės, nuo 
dar negirdėto žmonijos terioji- 
mo. .

Hitlėrio razbaininkai šimtus 
tūkstančių lietuvių, išžudė. Jie 
tą pat padarė ir visur kitur, 
kur tik hitlerizmas savo purvi
nas kojas įkėlė. Vien tik kan
čios ir žmonių vaitojimas ten, 
kur rudasis, arba juodasis fa
šizmas užviešpatavo. Tik visa 
žmonija apsijungus ir teikda
ma visokią pagalbą narsie
siems kovotojams, .galės išva
duoti pasaulį nuo tų baisiųjų 
kančių.

Taigi, nupirkimu trijų am
bulansų bus atlikta nors dale
lė lietuvių apjungto darbo. 
Todėl ir Lowellio keturios lie
tuvių organizacijos, būtent: 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 110 kuopa, Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Pašai pine Drau
gystė, Lietuvių Piliečių Kliu
bas ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44-ta kuopa, — jos 
visos išrinko po du delegatus 
ir tokiu būdu iš Lowellio viso 
8 delegatai dalyvaus Massa
chusetts ir visos apylinkės lie
tuvių plačiojoj konferencijoj, 
kuri įvyks vasario 7 dieną, 2 
vai. po pietų, So. Bostono Mu
nicipal Auditoriume.

Toj didžiulėj lietuvių konfe
rencijoj bus iš kolonijų rapor
tuota, kas jau yra atsiekta, 
kiek jau pinigų sukelta pra
džiai visų bendram darbui ir 
ko reikia imtis geresniam pasi
sekimui -— greitesniam nupir
kimui ambulansų. Bus labai 
smagu! išgirsti ir veikiančiojo 
komiteto raportą, žodžiu sa
kant, bus išlyginti trūkumai ir 
;dar labiau pagerintos gerosios 
pusės, kas bendrai ves prie ge
riausio] pasisekimo po šiai vi
suotinai lietuvių konferencijai. 
Tik žiinoma, jokis darbas ne
būt pasekmingas be plačios vi
suomenės gilaus pritarimo, be 
visuotinos paramos ir be di
džiausių pastangų, kokias mes 
tik galime sukaupti ir įdėti į 
šį neapsakomai svarbų darbą.

šioje korespondenc i j oje 
man daugiausia norisi išsitar
ti į savo artimiausius draugus 
lowelliečius tą, kas man dau
giausia rūpi, tai yra sukėlimas 
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geros sumos pinigų. Tiesa, jūs, 
draugai, esate jau daug auka
vę medikalei pagelbai. Jūsų 
praeities rekordas puikiausia 
atžymėtas ir jūs turite kuomi 
pasididžiuoti. *

Bet ve, brangūs draugai ir 
draugės! Prieš mus visus stovi 
kitas didelis ir be galo svarbus 
darbas. Ambulansai mūsų ko
votojams reikalingi, kaip alka- 
niausiam žmogui duona, kuri 
yra vienatinė išlaikymui gy
vasties. Gi šeši tūkstančiai do
lerių, tai yra suma pinigų, be 
kurios mes negalėtumėm nu
pirkti tų ambulansų ir fc>e to 
negalėtumėm suteikti savo 
brangiesiems kovotojams ne
pavaduojamai reikalingos pa
ramos. O čia mes dar neturi
me jokios užčiuopiamos sumos 
sukėlę tam brangiam tikslui; 
išskiriant LDS 110 kuopos pa
rengimo tam tikslui, kuris 
įvyks sausio 30 dieną. Tai 
kaip bus draugai? Kokių prie
monių imsimės sukėlimui dido
kos sumos pinigų ? Manau, 
teks draugams patiems gero
kai pagerinti savo praeities 
duosnumo rekordus ir; kitus 
dar kartą gerai paspausti. Juk 
tai mūsų visų yra lygiai šven
ta pareiga.

Šį klausimą, draugai, keliu 
korespondencijoj todėl, kad 
reikalas' labai svarbus, o aš 
pats nieko negalėdamas finan
siniai prisidėti, arba prisidėsiu 
labai su mažu lašeliu, tad su
ėjus su jumi veidas veidan, gal 
nepakaktų man drąsumo jums 
tą priminti ir paraginti prie 
stambesnio aukavimo. Nors ži
nau, kad jūsų raginti nekeikia.

Kadangi raštu ir visiems 
bendrai priminti man daug 
patogiau, tad priimkite mano 
tikrą žodį, jeigu aš būčiau 
sveikas ir dirbčiau už; algą, 
kaip kad dabar žmonės geriau 
uždirba, tai aš-šiam labai svar
biam tikslui skirčiau nema
žiau $25. Arba aiškiau sakant, 
apie pusę savaitinės algos, ir 
visai nesijausčiau nusiskriau- 
dęs.

žinoma, jūs, draugai, galite 
tani tikėti — galite netikėti, 
nes šiandieninėje mano padė
tyje aš tik žodžiu tegaliu tą 
pasakyti.Dėl ko. man tenka 
daug sielotis ir tankiai labai 
nesmagiai jaustis. Bėt jūs, 
draugai, tame klausiiįie ge
riausia patys apsispręskite,
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Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

įskaitant taksus

kiek jūs įkainuojate tą tikslą 
iš viso.

Gal nekurie draugai pasa
kys: Karsonas šykštuolis. To
kiam svarbiam tikslui jis ski
ria tik pusę algos. Labai būt 
smagu tą išgirsti, žinau, kad 
nevisi gali vienodai padaryti. 
Bet, kurie išgalite, draugai, iš- 
siraskite pirmieji drąsuoliai, 
kaip jau ne kartą esate pada
rę ir su stambesne auka išsto
kite pirmyn, traukdami ir ki
tus su savim. Tokiu būdu pas 
mus užsidegs geras ūpas sukė
limui didokai sumai pinigų. 
Tai būtų draugų lowelliečių 
labai gražus prisidėjimas. Gal 
tą reikėtų padaryti kokioj 
nors didesnėj sueigoj žmonių. 
Galutiną išsprendimą šio klau
simo palieku jums patiems, 
kurie galite tą įvykdyti.

Kuomet bus prisiųstos blan- 
kos, tuomet visi pasiėmę po 
blanką atlankysime tolesnius - 
pašalinius žmones, nepalikda
mi nei vieno demokratijos rė
mėjo. Ir kuo daugiau surink
sime, tuo greičiau eisime prie 
nupirkimo ambulansų.

Mūsų komitetas įvykdymui 
šio darbo yra pasiryžęs į 
trumpiausį laiką tą darbą 
įvykdyti. Bet be kolonijų šir
dingos pagalbos toks didelis 
darbas būtų neįmanomas visai. 
Taigi, tik gražus atsiliepimas, 
stambios aukos ir geras ko- 
operavimas suteiks tuos bran
gius vežimus garbingiesiems 
demokratijos gynėjams.

J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa. j

Sausio 24 d. LLD 10 kp. tu
rėjo parengimėlį arba vakarie
nę. Publikos prisirinko gražios, 
apie 60. Bet rengėjai verti di
delio papeikimo, kad garsini
muose žadėjo turėt griežėjus, 
bet neturėjo i]’ vakarienę davė 
taipgi mažą. Kitą sykį pasipro- 
vykite.

Vilnies Kalendoriai buvo 
pardavinėjami.

Taip viskas nusisekė gerai. 
Liks pelno darbininkiškiem rei
kalam. S (L) U) j.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo Šalies reikalus —- pir- 

kite bonus ir štampai.
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Amerikos Lakūnai Pleškino
Nacių Laivyno Stovyklą 

Wilhelmsliaveną ir Emdeną
Amerikos Oficialiai Pranešimai

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Jungtinių Valstijų Lekiančios Tvirtovės smarkiai 
bombardavo japonų lėktuvų aikštę Ballale saloj, Short- 
land salų grupėj (Saliamono salyne) ir užkūrė gaisrus 
sausio 26 d. Japonų priešlėktuvinės kanuoles šaudė, bet 
silpnai.

AMERIKOS LAKŪNŲ ATAKOS PRIEŠ ITALUS
CAIRO, saus. 27. — čionaitinis Jungtinių Valstijų 

štabas savo pranešime sakė:
Mūsų didieji bombanešiai Liberatoriai vakar ataka

vo Messiną Sicilijoj (Italijos saloj). Debesiai neleido 
pastebėt pasekmių.

Mūsų lėktuvai kovotojai sausio 25 d. bombardavo ir 
apšaudė priešų automobilius ir trokus Zuaros apylin
kėje (Libijoje).

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš tų žygių.

NEW DELHI, Indija, saus. 27. — Amerikos bomba
nešiai bombardavo geležinkelių kiemus Mandalay (Bur- 
moj). Kiti mūsų bombanešiai atakavo (japonų) gele
žinkelių susisiekimus šiaurinėje Burmoje.

Naba Junction (geležinkelių mazge) buvo pataikyta 
bombomis į aštuonis priešų garvežius, bet tik vienas 
susprogo.

Sausio 24 d. Rangoono uoste mūsų bombanešiai 
dviem tiesioginiais smūgiais padegė japonų laivą 6,000 
tonų įtalpos.

Visi mūsų orlaiviai ir lakūnai saugiai sugrįžo į savo 
stovyklas.

Sovietai Užėmė Žibalo 
Centrą; Paėmė Nelaisvėn 

Dar virš 8,000 Nacių
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Voronežo fronte, Varvarovkos ir šuliatino ruožte, 

po trumpo mūšio, pasidavė 5,000 priešų kareivių ir ofi- 
cierių. Tarp sudėjusių ginklus priešų oficierių buvo vie
nas pulkininkas, du majorai ir vienas kapitonas.

MASKVA, saus. 27. —■ Vidudieninis Sovietų prane
šimas:

Mūsų kariuomenė naktį saus. 26-27 varė pirmyn sa
vo ofensyvius mūšius pietiniai-vakariniame ir pietinia
me frontuose, šiauriniame Kaukaze ir Voroneže, Vol- 
chovo ir Leningrado frontuose.

Raudonarmiečiai naikino likučius apsuptos vokiečių 
fašistų kariuomenės Stalingrado srityje. Mūsų kariai 
visai sunaikino vokiečių pėstininkų 669-tą pulką ir jo 
štabo patalpą. Pasidavė 534-tas vokiečių pulkas su vi
sais savo ginklais ir kariais.

Mūsų kariuomenė pietiniai-vakariniame fronte tę
sė ofensyvą ir atmušė priešų kontr-atakas. Sovietinės 
gvardijos dalinys išmušė vokiečius iš vienos apgyven
tos vietos ir pagrobė tris priešų lėktuvus, 4,000 oro 
bombų, 37 kanuoles, 54 kulkasvaidžius, 24 prieštan
kinius šautuvus, penkis traktorius ir didelį kiekį mais
to ir kitų karinių reikmenų.

Voronežo fronte kelios apsuptos priešų grupės mė
gino ištrūkt linkui vakarų. Po trumpo susikirtimo šie 
priešai sudėjo ginklus, ir tapo nelaisvėn paimta 
1,467 vokiečių kareiviai ir oficieriai.

šiaurinio Kaukazo fronte, Armaviro srityje mūsų 
kariuomenė pagrobė iš vokiečių sekamus karo reikme
nis: apie 200 kanuolių, 137 mortiras, 127 kulkasvai
džius, 2,000 paprastų karinių šautuvų, 229 automatinius 
šautuvus, 263 prieštankines kanuoles, 2,000 kanuolinių 
šovinių, 8,000 orlaivinių bombų, du sandėlius bombų, 
100,000 šautuvinių kulkų ir kelis sandėlius įvairių karo 
reikmenų.

Judami Paveikslai 
ir Prakalbos

Matysite karo paveikslus, skęstan
čius laivus, krintančius orlaivius, ir 
kitas karo baisenybes. Matysite 
vaizdus iš Lietuvos naturalėse spal
vose ir Pasaulinėj Parodoj marguo
jančius lietuvius ir pamokinančią 
prakalbą iš žmonių gyvenimo.

Bus rodoma Sekmadienį, Sausio 31 January
AMERICAN HOTEL

MIESTO CENTRE PRIE AUTOBUSO STOTIES
FREEHOLD, N. J. Pradžia 7:30 vai. vak
........ i r- -rrir—hTbh.-- - -uwia

Sovietai Suėmė Aukš
tus Naciu Karininkus
"Maskva, saus. 28. — So

vietų kovotojai šiandien su
čiupo vieną vokiečių gene
rolą, septynis pulkininkus 
ir eilę kitų Hitlerio oficie
rių Stalingrado srityje.

Naciai Pripažino, kad 
Jie Vejami Atgal

Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečiai pasitraukė iki 
naujos apsigynimo linijos 
toliau į vakarus nuo Voro
nežo.

Bridgeport, Conn.
Raportas Musų Puikios 

Veiklos
ALDLD 63 kp., mėnesinis 

susirinkimas įvyko sausio 17 
d., 1943 m., Lietuvių, Svetai
nėj. Dabar susirinkimai atsi
bus visada trečią mėnesio sek
madienį, 407 Lafayette St., 2 
vai. dieną.

Išklausius raportus valdybos 
ir knygų rokuotojų, pasirodė, 
kad 1942 m. kuopa gražiai 
veikė. Narių turi 40:; Turėjo 
keletą parengimų, kurie buvo 
gana pasekmingi. Kuopa išau- 

i kojo geriems tikslams net 
$104.18. Bet literatūros pirkta 
tik už apie $10. Valdyba iš
rinkta 1943 metams: org. A.

ANGLŲ ORLAIVIAI ARDE 
VOKIEČIŲ PRAMONES

London, saus. 28.—Stam
bus skaičius Anglijos oriai-' 
vių vėl bombardavo Duess- 
eldorfa ir kitus fabriku €/ V
miestus vakarinėje Vokieti
joje. Jie numetė kelis šim
tus tonų vien į Duesseldor- 
fą, sukeldami didelius gais
rus ir smarkius sprogimus, 
šeši anglų orlaiviai nesu
grįžo.

London. — Anglų kariuo
menė triuškina bėgančius 
vokiečius ir italus apie 40 
mylių į pietų vakarus nuo 
Tripolio ir apie 56 mylios 
nuo Tunisijos sienos.

SAVAITĖ
(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 

įrankiai pataisyti ir, kiek 
galima, viskas sutvarkyta. 
Jie gavo vietinio maisto. 
Jiems pavesta aerodromai, 
laivynų stotys ir laivų sta
tybos vietos. Mūsų konvo
jai apsaugoti jūrose, kaip ir 
kareiviai ant žemės. Ir, 
apart to visko, gavome | 
daug žalios medžiagos po 
Lend-Lease patvarkymų ir 
ateityje gausime daug dau
giau.

Daugiau, kaip pusė visų 
Lend-Lease reikmenų, ku
riuos mes išeksportavome 
1942 m. buvo militariniai 
daiktai. Amerikos tankai 
ir lėktuvai buvo svarbi da
lis britų šiaurių Afrikos 
kovose nuo 1941 m. rude
nio. Britų lakūnai Ameri

koje gamintais lėktuvais 
muša nacių lakūnus ir nai
kina nacių karo centrus su 
mūsų bombomis. Rusai, vis 
augančiais skaitliais, varto
jo mūšų lėktuvus ir tankus 
prieš nacius. Su netekimu 
Buriuos kelio, mūsų Lend- 
Lease pagalba Chinijai, 
siunčiama per Indiją, pa
vojingiausiu oriniu keliu 
visame pasaulyje, virš Hi
malajų kalnų. Chiniečių 
oro kadetai išlavinti šioje 
šalyje, ir perkelti į savo že
mę lėktuvais.

Iki praeito spalip mėne
sio, mes išsiuntėme indus- 
triališkų įrengimų ir me
džiagos po Lend-Lease, iki 
virš bilijono dolerių vertės, 
ir kitą bilijoną dolerių ver
tės ūkinių produktų, ypa
tingai maisto. Bet mes už
sienin siuntėme tik mažą 
dalį visų naujų Amerikos 
reikmenų. Mašinerija ir 

mašinų dalys, kurias siuntė
me alijantams, nors buvo 
maža dalis mūsų produkci
jos, bet labai svarbi dalis 
alijantams. Mūsų maisto 
eksportai buvo ypatingai 
svarbūs Didžiajai Britani
jai ir Sovietų Rusijai. Ir 
Amerikos maistas gelbsti 
tūkstančiams Šiaurių Afri
koj ir Vidur. Rytuose nuo 
bado.

Galima sakyti, kad Lend- 
Lease yra tikriausias užtik
rinimas tarpusavinės pa
galbos tarpe Suv. Tautų ka
re dėl laisvės nuo Ašies plė
šikų, kurių užkariavimo 
programa stengiasi skaldy
ti tautas.

OWL

SVEIKATA - TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis turi savyje galingą šilumą,.ga-
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO RALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

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, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

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

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris
Miestas

• ‘i,- > .< '■< '■

...........................................................  Valstija

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 606, NEWARK, N. J.
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Švėgžda, prot, rast. J. Ju
džentas, fin. sekr. A. Jocis, 
iždininkė O. Arison, literatū
ros agentas per daugelį metų 
buvęs prot. rast. J. J. Mockai- 
tis. Valdyba gera ir žada ge
rai pasidarbuoti.

Nutarta pagerint susirinki
mus. Užbaigus draugijos rei
kalus bus’skaitoma parinkti 
straipsniai, o vėliau apdisku- 
suojama. Ateinančiam susirin
kime pasižadėjo J. Mockaitis 
parinkti ką svarbaus ir paskai- 
tytiį vėliau kiti nariai turės 
būt parinkti būsiantiems susi
rinkimams ką nors prirengti.

%

Baigiantis susirinkimui, gau
ta 3/ nauji nariai. Susirinkime 
lankėsi, kaipo svečias, senas 
Laisvės skaitytojas senukas 
Amelus Kvietkus, atsinaujino 
Laisvės prenumeratą, pasipir- 
ko Vilnies Kalendorių ir auka
vo Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagelbai $5, kurie pasiųsta 
per Laisvę.

Kuopa nutarė sveikint Lais-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVcrgrccn 8-9770

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

tokio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir

\sudarau 
Irikoniškais. 
kalui esant 
padidinu 
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.’ GLcnmore 5-6191

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

NEWARK, N. J.
Tarptautinis Komitetas ruošia 

puikų koncertą ir šokius. Sausio 30 
d., 8 v. v. Sokol salėje, 358 Morris 
Avo. Durys bus atdaros nuo 7 v. v., 
koncertas prasidės 8 v. v. Progra- 
me dalyvaus lietuviai, latviai, vokie
čiai, rusai, lenkai, Ukrainai ir kar- 
patų rusai. Visas pelnas bus skiria
mas Sovietų Medikalci pagelbai. Po 
Koncerto bus šokiai prie pukios or- 
kestros. Bus skanių valgių ir įvai
rių gėrimų. Įžanga tik 55c, įskai
tant taksas. Kviečiame visus daly
vauti. — Kom. (22-25)

PITTSBURGH, PA.
Komunistų Partija, lietuvių sky

riuj ruošia parengimą, sausio 31 d., 
7 vai. vakaro. 1320 Medley St. Bus 
muzika, užkandžių. Įžanga voltui. 
Kviečiame dalyvauti. (22-24)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Vienybės Konf. Komite

tas rengia Koncertą, komediją ir 
šokius,, sekmadienį, sausio 31 d., 
Liet, salėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 5 v. v. Nepasivėluokite. 
Dainuos A. L. Moterų Kliubo cho
ras, vadovybėje Mrs. M. Mason; so
listai Julius Krasnickas, Eleanor 
Stefanko, Alice Brazis, pianiste; 
Ruth Lcsnikas, klasiška šokikė, bus 
šokama Kadrelis. Taipgi matysite 
vieno akto komediją “Kontrolius.” 
Tikietų kaina, iš anksto perkant 
40c, prie durų 50c, , vien tik šo
kiams 25c. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti. — 
Konji. (22-24)

CLIFFSIDE, N. J.
Ncdėlioj, 31 d. sausio, R. A. S. 

Iro 3118 skyrius rengia paskaitą 
rusų kalboj: “Vėliausi Įvykiai Pa
saulyje.” Paskaita bus 324 Ander
son Ave., kamp Cliff, gat. Prele
gentas — “Russki Golos” rede D. 
Z. Krinkin. (22-24)

BINGHAMTON, N. Y.
Lbs 8 kp. draugiška sueiga ir 

pasilinksminimas įvyks sekmadienį, 
sausio 31 d., 2 vai. dieną, Lietuvių 
Saloje, (žemai). Šio pasilinksmini
mo pelnas skiriamas mokėjimui 
duoklių už kuopos narius kareivius. 
Visus LDS kp. narius ir visus lie
tuvius kviečiame dalyvauti.—Kom.

j > (23-25)
j SO. BOSTON? MASS.

Liet. Am. Piliečių Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks vasario 1 d., 8 
v. v., 376 Broadway. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turime svarbių 
reikąlų aptarti. —■ Valdyba.

J '(24-26)
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Mes taipgi aprūpintam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

C)

Ų

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

Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Lietuviu Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
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FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783

. A

2.

■

V-

6.
7.
8.

1*

vės dalininkų suvažiavimą su 
auka $5. Taipgi nariai auka
vo: J. J. Mockaitis, A. Švėgž
da ir Judžentas po $5; A. Mu- 
reikienė $2; A. Jocis, F. Sta
nciką, J. Pudimas, J. Sima- 
nauskas, B. Yusaitis, P. Kize- 
vičius, O. Arison, B. Bartkevi
čius, J. Chery, P. Baranaus
kas ir K. Pakulis
Miknevičienė ir M. Valatkienė 
po 50c. Viso $34. Atstovu iš
rinktas J. Judžentas, kuris 
perduos pasveikinimą ir au
kas suvažiavimui. Iki suvažia
vimui gal dar paaugs aukų.

Kuopa dalyvauja bendrai su 
visomis Bridgeporto lietuvių 
draugijomis reikale sukėlimo 
tam tikros sumos Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Atstovai

PefiSlaB Pusrapm

pranešė, kad netoli $1,000 jau 
yra sukelta. Šiais metais tiki
masi kuopą nariais paauginti, 
nes dabar geros yra sąlygos ir 
dėl finansų niekas nesiskun
džia. Darbininkas.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

1.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Copiplex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geres 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 cįideli palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Ancmia, 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, Artliritis, 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.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus" vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu i 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
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Eleną ir Izidorių Laikius 
Į Aplankė Garnys

Stanley Misiūnas, Jr 
Išeina į Armiją

Sekantį trečiadienį, vasario 
3 d., išeina į armiją Stanley 
Misiūnas, 23 m. amžiaus, sū
nus Stanley ir Mary Misiūnų, 
Paramount Kabareto savinin
kų. Jaunesnysis Misiūnų sūnus 
Edwardas jau trys mėnesiai 
kai tarnauja marinuose, So. 
Carolina valstijoje. Tai jau 
abu Misiūnų sūnai bus tarny
boje.

Stanley eina į reguliarią 
miją, jis bus Ft. Dix.

J. Judžentas Norės su
/

Draugais Matytis
Laisvės Bankiete

Iš LMS Apskričio Ko 
miteto Posėdžio

Konferencijoj Šeštadienį
Kalbės Imigracijos

Viršininkas

Pereitą sekmadienį, sausio 
ir Izidorių 

Aido Choro 
garnys, pa-

37-las Metinis Balius
Rengia

DR. LUTHER MARTIN DRAUGYSTĖ
įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY

ar-

Antisemitai Terorizuoja 
Žydus Krautuvininkus

J. Judžentas, brooklynie- 
čiams žinomas ir mylimas 
juokdarys aktorius, kuris da
bar dirba ir gyvena Bridge
port©, rašo pasiilgęs brookly- 
niečių ir tikisi, kad jie jo pa
siilgo taip pat. Jis nori su savo 
draugais
linksminti dienraščio 
bankiete šio 
karą, Grand 
Jis rašo:

atsilankė. Iš 
pirm. G. 

ir M.
pasimatyti ir pasi- 

Laisvės 
sekmadienio va- 
Paradise salėse.

Edward J. Shaughnessy, 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
d epu tas komisijom erius 
vienu iš vyriausių 
Victory Legislation foi 
lization of Foreign Born 
r i c a n s k o n f e re n c i j o j.

^4 d., pas Eleną 
balkius, buvusius 
narius, apsilankė 
likdamas dukrelę.

I
■ Motina — Elena čalkienė; 

randasi Williamsburg Mater
nity ligoninėje. Abi — motina

busjir duktė stiprėja gana greitai? 
kalbėtojų/Elena čalkienė mano grįžti 

antradienį, vasa-

Pvof. Peter Rich Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

BUS GRAND PARADISE BALLROOM
Brooklyn, N. Y.

apie 
abel-

• Mobijiš ligoninės 
Ame-

Gerbiamieji:
Bandykite

ypatų daugiau mėsos nupirkti, 
nes mes būtinai prihūsim į 
Laisvės vakarienę 31-mą sau
sio.

Su godone, J. Judžentas.

dar dėl dviejų

Pereita pirmadienį New 
Yorko Chelsea distrikte vėl 
pasireiškė antisemitų kampa
nija prieš žydus. Anksti rytą 
koki nacizmo propagandos pa
veikti valkatos juodais, nenu
imamais dažais aplaistė krau
tuvės išlaukį, 183 8th Avė. 
Tas jau buvęs septintas karias 
nuo pereito rugpjūčio, kaip 
sakė Miss Mildred Shapiro, 
tos krautuvės vedėja, savinin
ko giminaitė.

Mergina sakė, kad nors ji 
piktadarių asmeniškai nepa
žįsta, tačiau yra įsitikinus, jogjta bausmės už prasižengimus 
tai darbas pronacių, nes 
tinis judėjimas gyvuoja i___
d i jo j.

Du kiti 
tuvininkai 
niai jiems

Fašistiniai valkatos siaučia 
ne vien New Yorke. Tik perei
tą savaitę žydų šventnamio— 
Congregation Ahevath Israel, 
712 Quincey St., Brooklyne, 
rabinas Maurice L. įdėli apsi- 
skundė policijai, kad atėjęs si- 
nagogon pereito ketvirtadienio 
rytą rado duris išlaužtas ir re
liginių apeigų raštus ir drabu
žius suterštus, išniekintus.

“Aišku, kad tai anti-semi- 
tizmas,” pareiškė rabinas. Po 
to prie sinagogos buvo pasta
tyta policijos sargyba, paskir
ta detektyvai susekti prasikal
tėlius.

Griežčiau Ims Atsakomybėn 
Miestų Užtemdymo Taisyk

lių Peržengėjus
Armija pereitą trečiadienį 

išleido naujus patvarkymus 
miestų užtemdymui. Jie palie
čia visą rytinį pajūrį nuo 
Maine iki Floridos. Ir nustaty-

fašis- prieš tuos patvarkymus pavie- 
susie- niams ir grupėms.

tos apylnkės 
skundėsi, kad 
išmušta langai.

Lt. generolo Hugh A. Drum 
krau- išleista proklamacija sako, 
nese_ jog laike aptemdymų. armija 

paims kontrolę ant viso civi
linio judėjimo.

NUSTATYTA BAUSMĖS

Daugelyje teatrų visose 
miesto dalyse dabar rodoma 
filmų kritikų pripažinta ge
riausia 1942 metų karo filmą 
“Maskva Smogia Atgal.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo metinis susirinkimas Įvyks 
sausio 29 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kl. salėje, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių klausimų. Taipgi bus rinki
mas kliubo valdybos 1943 m. — J. 
Kairys. (23-24)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų, ( 

“Finishers” prie vyrų paltų. Pagei
daujama, kad būtų patyrusios prie 
šio darbo. Kreipkitės: S. Marko
witz & Co., 15-17 E. 16th St., New 
York City, N. Y. (Ant 9-tų lubų).

21-26)

Sausio 17 d., Laisvės svetai
nėj, Lietuvių Meno Sąjungos 
3-čio Apskričio komitetas lai
kė posėdį. Labai negerai, kad 
per taip ilgą laiką posėdžiai 
nebuvo laikyta ir dar no visi 
komiteto nariai
valdybos dalyvavo 
Klimas, sekr. Ch. Reinis 
Stakovas.

G. Klimas raportavo 
apskričio finansinius ii*
nūs reikalus ir jiems praleista 
didelė dalis posėdžio. Pelno 
nuo 194 1 metų pikniko lieka 
$87.26, iš kurio LMS Centro 
Komitetui priklausomą dalį d. 
Klimas prižadėjo tuojau per
duoti centrui.

Apskričio konferenciją nu
tarta šaukti pradžioje kovo 
mėnesio. J konferenciją šauk
ti ir broliškas organizacijas.

M. Stakovas.

Paskutinė Proga Matyti 
“Rusijos Žmonės”

318 Grand Street
Prasidės 8-tą vai. vakare Įžanga 55c, Įskaitant taksus.

rlio 2 d., o-dukterį, kurią žada 
Vadinti vardu Rita, dar ko- 

j ligoninės 
priežiūrai. ’Tačiau, Rita grei

ti ž augdama per

Konferencija įvyks šį šešta- į hiam laikui paliks
dicnį, sausio Prasidės
1 :30 vai. po piet, tęsis iki 6 ^ui stiprėja, 

Hotel Commo- apie unciją svorio.
St. ir Lexington Abudu tėvai džiaugiasi, su- 

•silaukę dukraitės. Linkime 
jiems pasisekimo sėkmingai

vai. vakaro, 
dore, 4 2nd 
Ave., New Yorke.

Lietuvių organ i z ac i j o m s
taipgi svarbu dalyvauti ir kai ‘Į 
kurios, Moterų Kliubas, LLD į 
1-ma kuopa ir kitos išrinko 
delegatus. Jie privalo ten bū
ti. Kurios neišrinko, tų valdy
boms reikėtų pasirūpinti pa
siųsti atstovus.

IRT Darbininkai Buvo 
Pertraukę Darbą

Protestui prieš Transporta- 
cijos Tarybos diskriminacinę 
praktiką, keliose IRT linijų 
šapose darbininkai buvo su
stoję dirbti, kada surado, jog 
po žadėto algų pakėlimo jų

Veikalas “Rusijos žmonės” 
vaidinamas paskutinę savaitę 
Gildijos Teatre, 52nd St., į 
vakarus nuo Broadway, New 
Yorke. Amerikos scenai veika- algos vokeliuose, lyg tiksliam
las yra įspūdingai paruoštas erzinimui, kai kur pridėta po 
per žymų veikalų rašėją Clif- centą ar porą per valandą, o
ford Odets. Perstato Teatro 
Gildija, per laikus žinoma ar
tistišku veikalų, perstatymu.

Vakarais vaidinimas prasi
deda 8:40, popietinis vaidini
mas (matinee) ketvirtadienį ir 
šeštadienį nuo 2:40.

po centą neištesėta.
vadai pareiškė, kad

vedama toliau už

kitur nei
Unijos 

kova bus 
atitinkamas algas, o darbinin
kai tuo tarpu vėl sugrįžo dirb
ti.

L. Re p.

Vicšos diskusijos miesto 
tiko klausimu bus Miesto 
lėj šį ketvirtadienį, I :30

t ra

Rakandų Darbininkų Unija 
taip demokratiškai veda savo 
reikalus, kad net kariuomenėj 
tarnaujantiems nariams pa
siųsti balotai lokalo 76B 
šįninkų rinkimams.

Green Star Bar & Orill
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

Ateikite .pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Tel. EVergreen

Street 
N. Y. 
7-6868

S fa/ 
adresas

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė

“Juodoji Gulbė” Rodoma
Academy of Music

Academy of Music, 126 
14th St.1, New Yorke, sausio 
29-tą pradedama rodyti Saba-, 
tini’o varsota filmą “Juodoji 

Savaitinėj radijo prakalboj Gulbė,” paskubusiems akto-

ft LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK)

Rheingold E.rtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

užtemdymų 
pritemdymųir

būti baudžiami

Prasižengusieji 
(blackouts) 
(dimouts) patvarkymams as
menys gali
deportavimu iš Rytinės Milita- 
riškos Srities, taipgi 
užsimokėti iki $500 
nesiūs kalėti.

Suradus, kad keli 
yra kalti suokalbyje
patvarkymų, bausmės gali 
būti iki $10,000 pinigais kiek
vienam ir du metai kalėjimo.

Priešų kraštų paėjimo sve- c]0>

Majoras Sakė, kad Mė
są Galima Nupiginti

o

nubausti
ir 6 me-

asmenys 
nepildyti
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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.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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į miesto gyventojus, majoras rjams Tyrone Power ir Mau- 
1 LaGuardia pereitą sekmadienį 
sakė, kad aukštoms mėsos kai
noms ir peržengimui Ribinių 
kainų nėra pateisinimo.

Jis sako, kad jo komiteto 
surinktieji pirmi daviniai ro- 

jog didžiuma peržengia
Kainų Admiinistracijos nusta
tytas kainas ir taisykles. Jis 
sakė, kad to priežastimi esąs 
nebuvimas nustatytos kainos 
ant gyvulių. Tačiau, sako jis, 
atrasta, kad nuo pradžios ligi 
galo nustačius kainas mėsą 
būtų galima parduoti vartoto
jams už pigiau, negtf dabar 
parduodama.

i
reen O’Hara vaidinant vyriau
siose rolėse. Toj pat progra
moj Milto n o Perle komedija 
“Per Mano Mirusį Kūną,” su 
Mary Beth Hughes. Rodoma ir 
karo žinios.

timšaliai gali būti įkalinti 
sam karo laikui.

NAUJOS TAISYKLĖS

VI-

Naujieji signalai, kaip 
bus praktikuojami pradedant 
vasario 17-ta, bus toki:

BLUE SIGNAL. — Vienti
sas švilpimas. Pats pirmasis. 
Jis reiškia, kad priešo orlai
viai atskrenda.

jie

RED SIGNAL. — Vilniuo- 
jantis švilpimas, tai yra — si
renos balsas iškeliamas ir nu
leidžiamas. Jis reiškia, kad or
laiviai jau virš miesto. Papras
tai šis bus jau antrasis girdi
mas švilpikas, bet jeigu orlai-

50 Asmeny Priduso Nuo 
Anglies Dują

ra

ra
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dirbti kaipo Xiai būtU Pro sargybą pra-
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Reikalinga moteris dirbti prie ge
neralinio namų triūso, Brightwaters 
L.’ L, taipgi padaryti paprastus val
gius. Geri namai, maža šeima. Al
ga $60 
turėtų 
kite ir 
2-8400 
So.

j mėnesį. Pageidaujama, kad 
rekomendacijas. Telefonuo- 
klauskite C. L. Ross— Main 
arba rašykite: C. L. Ross,

Windsor Ave., Brightwaters, 
(23-25)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų namas, pusiau at

skirtas, Arlington dalyje. Kai;,a 
$4,950. Arti parko, gera transpor- 
tacija, yra dvi garo įstaigos. Pini
gais $1,000. Prašome kreiptis: Jlil- 
zinger, 437 Ralph Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. PResident 4-1173.

(20—25)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

bariai trijų šeimynų name. Yra vo
nia, automatiškas šaldytuvas, karš
tas vanduo ir šiluma. Išdekoruosime 
kambarius pagal 
geidaujama, 
Kreipkitės: 
lefonuokite:

jūsų skonį. Pa- 
kad būtų lietuviai. 

398 Broadway arba 
Stagg 2-8342.

(19-24)

te-

skridę ant miesto nepastebėti, 
tokiu atveju šis būtų tik 
pirmas švilpikas, bet jis vis- 
tiek reikštų, kad orlaiviai ran
dasi virš miesto.

BLUE SIGNAL. — Toks pat 
vientisas, ilgas švilpikas, kaip 
ir pirmasis. Jeigu jį išgirsti po 
trumpųjų (red signal), tai 
reiškia, kad orlaiviai prašalin
ti nuo miesto.

Tačiau ir po to pataria būti 
budriems, kadangi orlaiviai 
gali sugrįžti ant miesto ir ta
da vėl girdėtumėt trumpuosius 
švilpimus — raudonąjį signa
lą taip ilgai ir tiek sykių pa- 
sikartojant, kiek sykių sugrįš 
orlaiviai .ant miesto.

Kadangi išgirdus signalą 
niekas nežino, kada yra ban
dymai sirenų, pratimai, o ka
da tikrasis užpuolimas, būkite 
visada atsargūs. Jeigu nesate 
įsitikinę, ką reiškė jūsų pas
kiausias švilpikas, laukite ra
dijo pranešimo arba geriausia 
tėmykite savo gatvės šviesas 
ir tik gatvių lempoms užšvi- 
tus degkite šavąšias.’

Penkios dešimtys asmenų 
40 šeimų bildinge, 650 Crown 
St., mažiau ar daugiau susirgo 
nuo iš skiepo ateinančių ang
lies dujų. Jiems gelbėti buvo 
sušaukta 7 susiedijos daktarai 
ir policijos, taipgi Kings Coun
ty ligoninės gelbėtojų, grupės.

Nelaimė ištikus namo pri
žiūrėtojui Stanley Malina susi
žeidus ranką ir paėmus nepa
tyrusį pagelbininką, kuris ne
gana atidarė dūmtraukį ir du
jos ėjo į namą.

Sukniasiuviai Grįžę 
Darban

Kariško Darbo Tarybai pa
ėmus savo žinion sprendimą 
ginčo tarp moteriškų drabužių 
siuvimo industrijos savininkų 
ir Int. Garment Workers Uni
jos, pertraukusieji darbą suk- 
niasiuviai tikėtasi sugrįšiant 
darban sausio 28-tos rytą.

Paruošimui gyvasties sargų 
miesto pajūriams ir prūdams, 
vasario 19-tą pradedama de- 

kursas vyrams 
18 mėtų.

šimties savaičių 
ne jaunesniems

i. '

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberiai
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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 
me už senas žemas kainas.

dar patarnauja-

5 
E

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

duosime jumsAtsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes 
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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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