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Kiek teko patirti is adminis
tracijos, suvažiavimas turės 
daug nuoširdžių pasveikinimų. 
Bet iš tolimų kolonijų šėrinin- 
kai negalės skaitlingai pribūti. 
Transportacija suvaržyta.

Todėl brooklyniečiams rei
kia skaitlingiau dalyvauti. Ir 
mes pasitikime, kad Brookly- 
no lietuviai savo dienraštį gra
žiai parems.,

Susitiksime ir pasimatysimo 
rytoj Grand Paradise salėjo.

Sausio 23 dienos Naujieno
se skaitau ilgą editorialą apie 
Sovietų Sąjungos rėmimo rei
kalą. Gerai, esą, kad Jungti
nės Valstijos remia Raudoną
ją Armiją.

Teisingai sakoma, kad tai 
yra rėmimas savo reikalų.

Vadinasi, Grigaitis pritaria, 
kad kiti remia Sovietus šiame 
kare. Betgi jis pats tose pačio
se Naujienose ir tam pačiam 
numeryje sušilęs sabotažuoja 
tą paramą.

Kaip jis niekino ir plūdo tą 
didįjį kraštą, tą didžiąją šios 
šalies talkininkę, taip tebe
plūsta ir tebeniekina.

O tos pačios Chicagos kitas 
redaktorius, ponas šimutis, 
Draugo redaktorius, kuriam 
barzdą neseniai Grigaitis karš
tai išbučiavo, sausio 23 dieną 
rašo apie Lenkiją po karo. 
Lenkai, girdi, po karo norės 
vėl prisijungti Vakarinę Uk
rainą ir Vakarinę Baltgudiją.

Atrodo, jog tai būtų paver
gimas ukrainų ir baltgudžių. 
Ar Draugas tAm priešingas? 
Ne. šimutis sušunka:

“Lietuviai, be abejonės, lin
ki savo kaimynui pasisekimo 
atgauti tai, kas jam ištikrųjų 
priklauso.”

r£as pats Draugas praneša, 
kad pronaciškoji Amerikos 
Lietuvių Taryba daro pareiš
kimus, rašo Washingtonui re
zoliucijas ir memorandumus 
“visos Amerikos lietuvių vi
suomenės vardu.”

Betgi jokia “visa Amerikos 
lietuvių visuomenė” neįgaliojo 
tų hitlerinės propagandos šin- 
korių kalbėti jos vardu. Tie 
ponai per daug toli eina. Jie 
tą visuomenę bjauriai apgau
dinėja.

Amerikos lietuvių visuome
nė yra švari ir patrijotinga. 
Ji karštai ir nuoširdžiai remia 
karą. Todėl jai nepakeliui su 
tais gaivalais, kurie sudaro 
minėtą Tarybą.

i
Nebūtų pro šalį, jeigu mūsų! 

draugės moterys pradėtų dau
giau girtis ir sarmatinti vyrus.

Abiejų dienraščių pirmosios 
dovanos teko moterims vaji- 
ninkėms!

Skaityk pranešimus apie pa
rengimus, bankietus, koncer
tus, vakaruškas, komisijas, au
kų rinkimus. Ką ten rasite pir
mosiose eilėse? Beveik perdėm 
mūsų moteris!

Lai nei vienas vyras nebe
drįsta viešai prasižioti, kad 
moterų vieta kičine prie pe
čiaus! Ta garbinga vieta pra
deda atitekti broliams vyrams.

Didelį garbės medalį užsi
pelnytų tas, kuris patiektų 
praktišką planą palaikymui 
mūsų organizacijų narių. Jie 
ateina ir išeina. Pastoviai pasi
laiko tiktai dalis.

Štai skaitau Chicagos Vil
nyje, kad tenykštė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 116 kuo
pa įrašė net 15 naujų narių. 
Argi ne puiku!

Bet štai kokia istorija. Prieš 
kelius metus į tą kuopą buvo

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Amerikos Kariai Pažygiavo 
Pirmyn Guadalcanale, o La
kūnai vėl Atakavo Italiją

ROOSEVELTAS APLANKE
LIBERIJOS IR BRAZILI

JOS PREZIDENTUS
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, saus. 28. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 264:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Du japonų vancĮen-lėktuvai saus. 28 d. atakavo Jung

tinių Valstijų laivus veikiančius linkui vakarų nuo mū
sų pozicijų Aleutų salose; nepadarė mums jokių nuos
tolių.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų kariuomenė saus. 26 d. Guadalca

nal saloje grūmėsi toliau pirmyn į vakarus, nežiūrint 
kietų pasipriešinimų iš japonų pusės. 40 japonų tapo 
užmušta, penki nelaisvėn paimta ir kiekis priešų kari
nių reikmenų pagrobta.

CAIRO, Egiptas, sausio 28. — Čionaitinio Jungti
nių Valstijų štabo pranešimas:

Mūsų didieji bombanešiai Liberatoriai sausio 26-27 
naktį sėkmingai atakavo uostus Italijoj ir Sicilijoj (ita
lų saloj).

Nors debesiuotas oras dalinai trukdė įžiūrėt pasek
mes, tačiau buvo pastebėti mūsų bombų sprogimai vi
sose taikomose vietose.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

TRIPOLI, Libija. — Pirm pasitraukiant iš Tripolio, 
naciai sušaudė kelis žymiausius žydus.

LONDON. — Kai tik sugrįš ministeris pirmininkas 
Churchill, anglų seimas svarstys Churchillo pasitari
mus su prez. Rooseveltu.

Priešų Nuostoliai Ore Skaitmenys Žuvusių, 
Trečia Tiek Didesni Dingusių ir Sužeistų 
Negu Amerikiečių Amerikiečių Tunisijoj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
paskelbė, jog 1942 metais 
amerikiečiai lakūnai sunai
kino 987-nis priešų orlai
vius ir, turbūt, sunaikino 
dar 362. Tuo tarpu Ameri
ka neteko 309 karinių lėk
tuvų. v

Tarp ‘ tikrai sunaikintų 
987-nių priešų orlaivių bu
vo 480 bombanešių, 294 lėk
tuvai kovotojai ir 213 miš
rių orlaivių. O tarp dingu
sių Amerikos orlaivių buvo 
110 bombanešių, 164 lėktu
vai kovotojai ir 35 mišrieji.

Vien tik gruodžio mėnesį 
pernai amerikiečiai lakūnai 
nušovė žemyn 145 priešų 
bombanešius, 93 lėktuvus 
kovotojus ir 88 mišrius or
laivius.

Tie skaičiai neapima kitų 
priešų lėktuvų, kuriuos nu
šovė žemyn priešlėktuvinės 
amerikiečių kanuolės.

Pašalinta už Biurokratiš
kas Ceremonijas

Maskva. — Aukščiausias 
Sovietas pašalino Anna Gri- 
šakovą, moterį socialės ap
saugos komisarę, už tai, 
kad jinai nepanaikino “ilgu 
biurokratiškų ceremonijų” 
reikale pašalpos kareivių 
šeimoms.

Roma. — Italų radijas 
pripažino, jog Amerikos 
bombanešiai padarė didžių 
nuostolių fašistams Sfaxe, 
Tunisijoj.

Washington.— Karo sek
retorius Stimson pasikalbė
jime su spaudos atstovais 
peržvelgė karinę padėtį 
įvairiuose frontuose ir pa
skelbė, jog Tunisijoj iki 
sausio 28 d. buvo užmušta 
211 Amerikos karių, sužeis
ta 532 ir dingo 515. \

266 iš dingusių yraj ne
laisvėn paimti, įskaįtant 73 
amerikiečius lakūnus inter
nuotus Ispaniškoj Morok- 
koj.

(Amerikinė žinių agentū
ra United Press suskaičia
vo, kad visuose veiksmuose 
ištisoj šiaurinėj Afrikoj 
amerikiečiai turėjo šitokių 
nuostoliu iš viso: 571-nas 
užmuštas, 282 sužeisti ir 
1,015 dingę.)

Sykiu Rekrutuos Karei
vius ir Jūreivius

Washington. — Nuo atei
nančio pirmadienio bus kar
tu draftuojami vyrai į ar
miją, laivyną, marininkus ir 
pajūriu sargus. Bet rekru
tams, kiek galima, bus lei
džiama pasirinkt, kuri ka
rinės tarnybos šaka jiem 
patinka.

Italu Ambasadorius Gavo 
Bizūnų Nuo Nacio

Vienas, nacių oficierius 
bizūnu nunlakė Italijos am
basadorių D. Alfierį, kurio 
glėbyje užtiko savo pačią, 
kaip praneša slaptas vokie
čių radijas.

Rio de Janeiro, sausio 29. 
— Prezidentas Rooseveltas, 
namo grįždamas iš Šiauri
nės Afrikos, staptelėjo 
Brazilijoj ir tarėsi su jos 
prezidentu G. Vargasu mie
ste Nataly je.

Pasitarimų turinys bus 
paskelbtas, kuomet prezi
dentas Vargas sugrįš į Rio 
de Janeiro, Brazilijos sosti
nę.

Į Braziliją prez. Roose
veltas atvyko iš Liberijos, 
afrikinės negrų respublikos, 
atskrisdamas 1,700 mylių 
virš Atlanto Vandenyno.

Į Liberijos sostinę Mon- 
rovią prez. Rooseveltas at
keliavo 2,000 mylių iš Ka

Geros Žinios iš Visų 
Karo Frontų, Sako

Sekr. Stimson
. • ;| -i (

Washington.— Karo sek
retorius Stimson pareiškė, 
jog paskutinėmis dienomis 
vokiečių valdininkai dar 
pirmą kartą paskelbė, kaip 
pragaištingai naciai sumu
šami Rusijoj.

“Puikus rusų pasiprieši
nimas prieš kur kas dides
nes (vokiečių) jėgas, labai 
galimas daiktas, padarys 
Stalingrado kovą vienu iš 
lemiamųjų mūšių visoj žmo
nijos istorijoj,” sakė Stim
son:

Libijoj supliekta Romme- 
lio vokiečių ir italų armija.

Prancūzų ir amerikiečių 
kariuomenė Tunisijoj atme
tė atgal vokiečių bandymus, 
kuriais jie stengėsi prapla-

Vichy Politikieriai Palaiko 
Nacišką Velniavą Šiaurinėj 

Prancūzų Afrikoj
šiaur. Afrika. — Fašis- 

tuojantis Prancūzų Morok- 
kos general-gubernatorius, 
generolas Charles Nogue 
vis persekioja Jungtinių 
Tautų šalininkus ar nacių 
priešus taip, kaip ir pirm 
amerikiečių ir anglų įsiver
žimo į tą kraštą. Politinė 
Nogue’s policija sekioja vi
sus, kurie tik pasisako prieš 
'.fašistų Ašį ar bent žodžiu 
pritaria Jungtinėms Tau
toms. O kiek pirmiau, pa
vyzdžiui, vienas Franc. Mo- 
rokkos pilietis buvo šešiais 
mėnesiais kalėjimo nubaus
tas tik už tai, kad jis sakė, 
jog Amerikai įstojus karan, 
Vokietija bus sumušta.

Pagal Jungtinių Valstijų 
pareikalavimą, buvo paleis
tas tik tam tikras nedidelis 
skaičius politinių kalinių, 
bet kur kas:daugiau jų te

sablankos, Prancūzų Morok- 
kos, Šiaurinėje Afrikoje, 
kur jis praeitą sekmadienį 
užbaigė pasitarimus su 
Churchillu, Anglijos minis
ter™ pirmininku.

Prez. Rooseveltas atsilan
kė pas Liberijos prezidentą 
Edwiną Barkley, apžvelgė 
Liberijos apsigynimo jėgas 
ir pačios Amerikos negrų 
surikiuotą kariuomenę, sto
vinčią Liberijoje.

Su prezidentu buvo ame
rikinis admirolas McIntire, 
asmeninis prezidento drau
gas H. L. Hopkins ir kt. 
Prezidentas su jais pietavo 
bendroje karininkų valgyk
loje.

tint koridorių perbėgimui 
fašistų kariuomenės iš Li
bijos į Tunisiją. .

Gene rolo MacArthuro 
australai ir amerikiečiai 
kariai nušlavė paskutinius 
likučius 15,000 japonų ryti
nėje Naujosios Guinejos da
lyje.

Amerikos kari uomenė 
Guadalcanal srityje, Salia
mono salyne, “nuolat siau
rina japonų užimtą plotą ir, 
lyginti su skaičium daly
vaujančių karių, daro prie
šams didelių nuostolių.”

Anglų ir amerikiečių la
kūnai kerta rimtus smūgius 
vokiečiams ir italams Tuni
sijoj ir Italijoj. j 

bevarginama kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. 
Vietinė vichiška francūzų . 
valdžia melavo, buk jinai iš-

(Tąsa 5 pusi.)

Kada Paleis Senesnius 
Kareivius iš Armijos
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo departmentas 
pranešė, jog 38 metų ir se
nesni kareiviai galės būt 
paliuosuoti iš armijos tik 
tada, kai bus priimta gana 
jaunuolių naujokų. Dabar 
Amerikos kariumenėj esą 
anie 300,000 vyru, turinčių 
virš 38 metų amžiaus.

Maskva, saus. 29. — So-į 
vietų kariuomenė Voronežo 
fronte sunaikino dar vieną 
apsuptą fašistų grupę—tris! 
tūkstančius priešų užmušė 
ir šešis tūkstančius nelais- 1 
vėn paėmė. Tarp suimtų yra į 
trys vokiečių generolai ir> 
daug kitų aukštų oficierių. <

Per dvi dienas Raudono
ji Armija šiame fronte at
ėmė iš hitlerininkų dar 32 
miestus, miestelius ir kai
mus; o per vieną dieną pa
žygiavo pustryliktos mylios 
pirmyn į pietų vakarus lin
kui Charkovo, Ukrainos 
didmiesčio.

Voronežo fronto sekto
riuje raudonarmiečiai taip
gi pasigrūme pirmyn linkui 
Kursko, didelio pramonės 
miesto ir labai svarbaus na-1 
cių karinio centro.

Pietiniame fronte linkui 
Rostovo sovietinė kariuo
menė užėmė dar visą eilę 
aptvirtintų pozicijų, užėjo 
užnugarėn fašistams ir at
kirto, visomis, pusėmis ap
supdama, stambų skaičių i 
hitlerininkų.

Šveicarijos radijas taipgi 
tvirtino, kad Sovietai užėmė 
Petsamo uostą, šiaurinėje 
Finliandijoje.

Sovietai UžČRiė Eilę Svarbių 
Geležinkelių Mazgų Voro
nežo Fronte ir Kaukaze

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 29. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas šiąnakt užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė sausio 28 d. per griežtą ataką už

ėmė Kastornoje miestą su dideliu geležinkelių mazgu 
(75 mylios į rytus nuo svarbaus miesto Kursko ir 50 
mylių į vakarus nuo Voronežo).

šiaurinio Kaukazo fronte mūsų kariuomenė užėmė 
Kurgannaja, apskričio centrą ir geležinkelių mazgą; 
apskričių centrus ir geležinkelio stotis Novopokrovs- 
ką ir Gulkeviči, taip pat apskričių centrus Kalnibo- 
lotską ir Iljinską, dideles apgyventas vietas Petropav
lovską ir Michailovsk'ą ir geležinkelio stotį Otradą Ku- 
banskają.

Sovietiniai laivai Barents Jūroje nuskandino priešų 
transporto laivą 8,000 tonų įtalpos.

Mūsų kariuomenė Dono upės fronte tebenaikina iš
krikusias hitlerininkų grupes.

Sovietų kariai pietiniame fronte tęsė ofensyvą; dalis 
mūsų jėgų atmušė priešų tankų ir pėstininkų kontr
atakas, nugalėjo vokiečių pasipriešinimus, grūmėsi 
pirmyn ir sunaikino daug priešų fortų ir kitų apsi- 
tvirtinimų.

Mūsų kariuomenė Voronežo fronte triuškino pasi
priešinimus apsuptų hitlerininkų grupių, užmušė dar 
apie 300 priešų kareivių ir oficierių ir paėmė nelaisvėn 
730. Žygiuodami pirmyn, mūsų pėstininkai atvadavo 
eilę apgyventų vietų nuo hitlerininkų ir nušlavė apie 
aštuonis batalionus vokiečių pėstininkų.

(Tęsinys 5-tame puslapyje)

Raudonoji Armija Gręsia Apsupt Dar Tūkstan
čius Fašistų Kaukaze; Prisiartina prie Kropotki- 

no; Daug Vokiečių Meta Ginklus ir Pasiduoda
Michailovską ir Petropav
lovską.

Maikopo apylinkėje So
vietai gręsia suimt j reples 
didelį skaičių vokiečių.

Apsupti priešai Stalingra
do srityje ir kitose vietos? 
dažnai atsisako klausyt sa
vo komandos, numeta gink
lus ir pasiduoda nelaisvėn. 
Stalingrado apylinkėje teli
ko jau tik keletas tūkstan
čių išbadėjusių, įpuvusių 
vokiečių.

Trims suimtiems vokie
čiams, pav., buvo leista 
sugrįžt į savo grupę, kad 
atsivestų savo draugus, ir 
jie pervedė dar 70 vokiečių 
į Sovietų pusę. Ar

Didžiausias Amerikie
čių Oro Žygis Šiau

rių Afrikoj I
šiaur. Afrika, saus. 29. 

— Didelis skaičius Ameri
kos bombanešių, bangų ban
gomis atakuodami, keturis 
kartus pleškino svarbų ka
rinį fašistų centrą Sfaxą,

Kaukazo fronte sovieti-i 
niai kovotojai užėmė Gul- . 
keviči miestą, tiktai už 7 Vidurinėje Tunisijoje. 
mylių nuo Kropotkino, ge- Amerikiečių ir anglų ka- 
ležinkelių mazgo, nacių ka-; riUomenė, grūsdama vokie- 
rinės bazės. Raudonarmie- čius ir italus atgal, pasieke 
čiai artinasi ir prie Ticho-, Maknassy miestą, tiktai už 
retsko, kito geležinkelių 33 mylių nuo jūrų įlankos 
mazgo toje srityje. | Gabes. Tikimasi neužilgo

Į vakarus nuo Armaviro,' dasigrumt iki Gabes ir taip 
raudonarmiečiai nužygiavo i užkirst kelią pabėgimui fa- 
33 mylias pirmyn linkui gistų kariuomenės likučių 
Juodosios Jūros, užimdami, iš Libijos į Tunisiją.

tiktai už 7 Vidurinėje Tunisijoje.
Amerikiečių ir anglų ka-
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Sveikinimas Dalininkų
Suvažiavimui

Sekmadienį, sausio 31 dieną, Grand 
Paradise Svetainėj, Brooklyne, įvyks

ta metinis Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės šėrininkų suvažiavimas.

Šis suvažiavimas susirenka tokiu mo
mentu, kada Roosevelto, Anglijos minis- 
terių pirmininko Churchillo ir aukštų 
karo vadų atsibuvusios konferencijos 
planai pradedami vykinti gyvenimai!, 
kad privertus hitlerišką Vokietiją, Itali
ją ir Japoniją besąlyginiai pasiduoti.

Šis suvažiavimas įvyksta momentu, 
kada didvyriška Raudonoji Armija, bė- 
gyj dviejų mėnesių, ištaškė virš šimto 
Hitlerio ir jo talkininkų divizijų, kirto 
priešams smūgį Stalingrado, Dono, Kau
kazo, Rostovo, Voronežo, Leningrado ir 
Velikije Lūki srityse, kada ji ir jos ei
lėse Lietuvių Pulkai kasdien vis 
ateina prie mūsų brangios tėvų 
Lietuvos!

Dienraščio Laisvės Redakcija, 
nistracija ir Darbininkai siunčia 
vių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės da
lininkų suvažiavimui širdingiausį pasvei
kinimą ir linkėjimą energingai dirbti sa
vo dienraščio stiprinimui, greitesniam 
karo išlaimėjimui, didesniam įtrauki
mui lietuvių masių į visos laisvos ir kul
tūriškosios žmonijos kdvą prieš barba
rišką hitlerizmą ir visą fašistinę Ašį!

arčiau 
žemės

Admi- 
Lietu

Prezidento Gimtadienio Proga
Šiandien, sausio 30 d., prezidentui 

Franklin D. Rooseveltui sukanka 61-nL 
metai amžiaus. Aišku, kad kiekvienas 
nuoširdus šalies pilietis ir kiekvienas 
laisvę ir teisybę mylįs žmogus pasaulyj 
linki prezidentui Rooseveltui sveikatos, 
energijos ir pasiryžimo jo sunkiuose dar
buose.

Nereikia nei aiškinti, kad prezidentas 
Rooseveltas vaidina labai svarbią rolę 
žmonijos kovoj už laisvę, demokratiją 
prieš barbarišką hitlerizmą ir jo talki
ninkus. Veikiausiai nei vienam Jungti
nių Valstijų prezidentui nebuvo tiek 
daug sunkių darbų už šalies gerovę, kiek 
jų turi Rooseveltas.

Prezidentas Rooseveltas yra pasirįžęs 
viską ištvermingai pernešti. Tik nese
nai jis atliko ilgą ir pavojingą kelionę į 
Afriką, kur buvo išdirbta planai genera
liniam Amerikos ir Anglijos ofensyvui, 
kad besąlyginiai privertus Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją pasiduoti. Jis patsai 
sunkiai dirba ir prie to kviečia visus pi
liečius, nes to reikalauja karo laimėji
mas.
' Tenka dar atžymėti, kad Rooseveltui 

tenka daug įdėti energijos nė vien tų 
žmonijos nevidonų nugalėjimui, bet ir 
čia pat, namie, nugalėjimui įvairių ele
mentų, kurie arba sužiniai, arba per 
savo žioplumą kenkia Amerikos ir visų 
Jungtinių Tautų pastangoms greičiau ir 
su mažiau aukų karą išlaimėti.

Šios sukakties proga, mūsų dienraštis, 
varde visų mūsų skaitytojų, siunčia pre? 
zidentui sveikinimą ir linkėjimą ilgai 
gyventi, dirbti ir laimėti galutiną ir pil
ną pergalę prieš žvėriškąjį hitlerizmą ir 
jo visus sėbrus!

Priversti Priešas Besąlyginiai 
Pasiduoti

Amerikos, Anglijos ir Francijos vadų 
konferencija atsibuvusi Kasablankoj iš
dirbo planus energingam ir visais fron
tais Jungtinių Tautų ofensyvui prieš mū
sų neprietelius.

Šis ofensyvas turi atidalyti ne vien 
antrą frontą prieš Hitlerį, bet kovos 
frontus visame pasaulyj prieš Ašies bar-
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bariškas jėgas. Mūsų generalis ofensy- 
vas turi susilieti su Sovietų Sąjungos 
grandioziškų ofensyvu, kad privertus 
priešus besąlyginiai kapituliuoti ir kar
tą ant visados užbaigus fašistų pradėtą 
baisųjį karą!

Jungtinių Valstijų visi žmonės su di
deliu džiaugsmu pasitiko žinias apie at
sibuvusią Kasablankoj konferenciją, apie 
jos paskelbtuosius planus generaliam 
ofensyvui. Visoj šalyj dienraščiai, radio 
komentatoriai, žymūs veikėjai, masinės 
organizacijos karštai sveikino nutarimą, 
kad tuojau turi prasidėti generalis ofen- 
syvas priešo nugalėjimui. Visi mūsų ša
lies žmonės su milžiniška energija dirba, 
kad Amerikos ir jos talkininkių armija 
būtų aprūpinta tankais, lėktuvais, ka- 
nuolėmis, trokais, visokiais ginklais.

Mūsų šalies piliečiai su didele ukvata 
atsiliepia į vyriausybės prašymus pirki
me Pergalės Bonusų ir pravedime vy
riausybės nurodymų, kad karas būtų iš- 
laimėtas. Ir mūsų šalies piliečiai trok
šta matyti, kad Kasablankos konferenci
jos nutarimai tuojau būtų pravesti gy
venimam Generalis ofensyvas turi būti 
pradėtas! Antras frontas tuojau turi 
būti atidarytas, kaip būtina sąlyga karo 
išlaimėjimo ir privertimo priešo besąly
giniam pasidavimui!

Mes Turime 5,000,000 Sunk
vežimių

Jungtinės Valstijos turi galingą in
dustriją, dešimtis milionų išlavintų dar
bininkų ir darbininkių, užtektinai žalių 
medžiagų, kad pasigaminti tiek ginklų, 
kiek jų reikia mūsų armijai ir mūsų tal
kininkų armijoms.

Mes turime ilgiausius geležinkelių ke
lius, ilgas oro linijas, geriausius pasau
lyje automobilių kelius. Mes turime 5,- 
000,000 trokų arba sunkvežimių. Retas 
iš suaugusių piliečių nemoka automobi
lių ar kitą sudėtingą mašiną valdyti.

Visa tai turės tarnauti greitesniam ir 
sekmingesniam karo išlaimėjimui, grei
tesniam priešo sumušimui ir atėmimui 
jam noro vėl įtraukti mūsų šalį į naują 
karą.

Stalingrado “Kanai”
Pirm Kristaus gimimo 216 metų, JKar- 

tagenos pulkininkas Hannibalas apsupo 
68,000 romiečių prie kaimelio Kanai ir 
juos sunaikino. Nuo to laiko žmonijos 
istorijoj skaitėsi sėkmingiausias karinis 
žygis, jeigu pavykdavo apsupti priešą ir 
jį sunaikinti.

Nuo pat pirmos dienos Hitlerio už
puolimo ant Sovietų Sąjungos, jo mela
gingi pranešimai sakė: “Viskas eina pa
gal planą”... “Apsupome ir sunaikino
me.” Bet tai buvo Hitlerio pagyrai. Nors 
jam pavyko užimti didelius plotus Sovie
tų Sąjungos. Nors jis išlaimėjo daug 
mūšių, bet nemažiau jų ir pralaimėjo. O 
kas svarbiausiai, kad jam niekur nepa
vyko apsupti Raudonąją Armiją ir ją 
sunaikinti, kaip jis gyrėsi. Net Odesoj ir 
Sevastopoly j jis negalėjo įvykinti Dun
kerque, nes Sovietų laivynas išvežė ir iš 
ten Raudonąją Armiją, tada, kada matė 
tam reikalą.

Bet gi Sovietų Sąjungos fronte įvyko 
“Kanai”, įvyko apsupimas ir galutinas 
sunaikinimas. Tik juos įvykdė ne Hit
leris, bet Stalinas. Ir tai buvo prie Sta
lino vardo miesto — Stalingrado.

Tik pagalvokite, kas ten atsitiko! Pusė 
metų atgal, prie Stalingrado atidundėjo 
Hitlerio milioninė armija su tūkstančiais 
tankų, kanuolių, lėktuvų ir daugybe ki
tų karo ginklų. Hitleris ir jo generolai 
buvo tikri, kad Stalingradą paims. Tūks- 
sių žiauriausių mūšių Raudonoji Armi- 
tantis ir daugiau nacių lėktuvų kasdien 
degino miestą. Tūkstančiai - kanuolių 
bombardavo. Tai buvo toki mūšiai, ko
kių dar žmonijos istorijoj niekur nebu
vo. Kasdien Hitleris aukavo iki 4,000 na
cių! Raudonoji Armija Stalingradą pa
vertė į malūną, kad sumalus nacių kau
lus!

Ir tas viskas baigėsi tokiu smūgiu na
ciams, kokio dar niekados jokia armija' 
niekur kitur nesulaukė.. Po trijų mėne- 
ja apsupo Hitlerio armiją ir iki sausio 
26 dienos ją likvidavo. Iš 300,000 apsup
tų nacių prie Stalingrado likę tik keli 
tūkstančiai. Raudonoji Armija sunaiki
no 22 priešo divizijas. Ji suėmė tūkstan
čius tankų, kanuolių, lėktuvų, vien 49,- 
000 trokų! Ji sunaikino kalnus ginklų! 
Ir ji sunaikino Hitlerio armijos visas te
orijas apie jos “nesumušimą”! Prie Sta
lingrado ją patiko toki “Kanai,” koki ne
buvo dar patikę jokią kitą pasaulyj ar
miją! - ‘ V
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Mūsų Bendras Karas
Lietuvių liaudies dienraš

tis Vilnis, tarpe kitko, rašo:
“Chicago Daily News (edi- 

toriale, sausio 23) pastebi, 
jog mes bent kiek prisidėjo
me prie karo Sovietų fronte, 
šis laikraštis sako:

“ ‘Mūsų kariai nekariauja 
Sovietų frante. Rusai patys 
vieni kariauja ir jie savo tą 
darbą gerai atliko ypač šiais 
žiemos menesiais. Amerikos 
žmonės tačiaus gali bent da
linai didžiuotis tuo frontu.’

“Mes galime didžiuotis pa
sisekimais tame fronte štai 
dėl ko. ' ’ ■ •

“Iš Amerikos pasiųsta So
vietų Sąjungai į

“2,600 orlaivių, 3,200 tan
kų ir 81,000 motorinių veži
mų.

“Taigi, Amerikos žmonės 
gerokai prisidėjo prie Sovie
tų fronto stiprinimo, žinoda
mi, kad tas frontas yra taip
jau mūsų frontas, kaip Gua
dalcanal, Filipinuose af ki
tur.

“Šis karas yra visų mūsų 
karas, neveizint kuriam, fron
te vedamas.

“Sovietų frontas yra pats 
svarbiausias šio karo frontas 
dėlto ir. mūsų vyriausybė 
stengiasi kiek1' galima dau
giau jį paremti.

“Kas nenori jo remti, tas 
nenori Ašies sumušti, ir tas 
nori Hitleriui padėti.“

KAS kĄ RAŠO IR SAKO
=e a=
žmonės. Vien jau Leningra
do 17-kos mėnesių didvyriš
kas apsigynimas ir pergalė 
yra tokis didelis įvykis', ko* 
kio militarė istorija dar ne
žino.

Priežastys glūdi tvarkoj. 
Stalinas aiškiai pasakė, kad 
jokia kita valstybė nebūtų 
galėjus tą pergyventi, ką 
pergyveno Sovietų Sąjunga, 
jokia kita valstybė nebūtų 
atlaikius tuos smūgius. So
vietai atlaikė ir dabar kerta“Stebuklas,” Kurio Nežino

Mr. Joe Alex Morris, smūgius priešui.

Negali Kaltinti Orą
Dienraštis PM rašo, kad 

Hitlerio generolai negali 
skųstis, kad jiems nesiseka 
Sovietų Sąjungoje iš prie
žasties žiemoj ir blogo oro. 
Šiemet žiema Sovietų Są
jungoje yra labai lengva ir 
nešalta. Ir atžymi, kad pa
saulis dar nežinojo tokio 
didvyriškumo, tokio kovai 
už laisvę pasišventimo, ko
kį parodė Sovietų Sąjungos

United Press koresponden
tas iš Londono rašo, kad 
Sovietų Sąjungos komanda 
daro “stebuklus,” kurių 
priežastį negali suprasti nei 
Anglijos militaristaį, nei po
litikai. • ■<

Visiems • yra “stebuklas,” 
kaip So v. Sąjunga gali su
kaupti pakankamai Raudo
nosios Armijos jėgų ir,kirs
ti Hitleriui tokius smūgius^ 
Visi žino, kad Hitleris ir jo 
pakalikai kelis kartus tiek 
turi žmonių, kaip Sovietai.

Kitas “stebuklas,” tai tas, 
kaip Raudonoji Armija gai
li veikti be gelželinkelių ir 
gerų kelių, kuomet priešas 
užnugaryje 'savo turi daug 
geležinkelių .ir plentų. Pa
vyzdžiui, Stalingrado srity
je, kada Raudonoji Armija 
apsupo priešus ir varė lin
kui Rostovo, tai Sovietų ge
ležinkeliai pad r ū,tinimus, 
maistą, amuniciją galėjo at
vežti ne arčiau, kaip 250 
mylių iki fronto. O paskui 
tas viskas turėjo būti kito
kiu būdu pristatyta. Fron
tas baisiai daug reikalauja 
visko.

Gi Hitleris Rostovo srity
je turėjo savo užnugaryje 
net aštuonis geležinkelius ir 
daug plentų, o vis vien mū
šius pralaimėjo. Mr. Morris 
rašo, kad kada karas pasi
baigs, tai bus labai žingei- 
du, kada pasaulis ..sužinos 
tas priežastis, kodėl Sovie
tai tą gali padaryti, kas ki
tiems yra negalima.

Švedija Labai Sujudo
Kol Hitleris ėjo pirmyn, 

. tai Švedijos “neutrališki” 
ponai buvo' ramūs. Jie leido 
Hitleriui vežti ginklus ir 
divizijas per Švedijos žemę 
į Finliandiją. Jie leido Hit
leriui vežti armijos padrū- 

, tinimus ir ginklus ir į Nor
vegiją..

Bet štai, Raudonoji Ar
mija kipto smūgį Hitleriui 
Priekaukažijoj, Dono srity
je ir paliuosavo Leningradą 
iš apgulos. Rodos, kad Šve
dijos “demokratai” ir jų 
tarpe socialistai turėjo tik 
nusidžiaugti, bet atbulai. 
Švedijoj pradėjo kalbėti 
apie, “pavojų.”

Iš kur jįe mato “pavojų?” 
Nagi, bijo, kad Raudonoji 
Armija gali ištaškyti Fin- 
liandijos fašistus. Bijo An
glijos ir Amerikos, kad 
Jungtinės Tautos gali iškel
ti armiją Norvegijoj.

130 -bilionų dolerių.' Žino
ma, tai dar ne visos apdrau- 
dos, nes čia nepriskaitoma 
lokalinių draugijų nariai.

Apdraudos arba insuran
ce kompanijos yra nupirkę 
už $2,300,000,000 valstybės 
paskolos bonų ir jų agentai 
pardavė kitiems už $2,500,- 
000,000 bonų.

Didelės apdraudų kompa
nijos pereitais metais yra 
išmokėję $2,370,000,000 pa
šalpų ligoj ir pomirtinių. 
Pereitais metais apdraudų 
pakilo, nes visi ginkluotu 
jėgų vyrai apsidraudžia. i

Apie Apdraudas Amerikoje
Apdraudos arba “insur

ance” yra labai išsiplėtę 
Jungtinėse Valstijose. Ki
taip ir būti negali, nes dar 
visai neseniai įvesta senat
vės pensija, .tai žmonės bu
vo ir yra priverstų kaip 
nors apsirūpinti nelaimėje 
ir senatvėje.

Vėliausi daviniai rodo, 
kad mūsų šalyj yra išduo
ta 67,000,000 apdraudos cer- 
tifikatų. Bendra šių certi- 
fikatų apdrauda siekia net

Seržantas J. Maras
Kada Japonijos samura

jai užmušė jaunuolio John
ny Maras draugą, tai jis 
nusprendė įstoti į Amerikos 
ginkluotas jėgas kovai prieš 
mūsų šalies priešus.

Bet jauni metai neleido 
jam tapti nei jūrininku, nei 
lakūnu, nei marinu. Paga
liau, jis paslėpė savo metus 
ir įstojo į armiją. Armijoj 
jis su didžia ukvata ir ener
gija mokėsi ir pasiekė jau 
seržanto laipsnį. Visi .aukš
tesni komandieriai džiaugė
si seržanto Maras gabu
mais ir. jau ruošėsi jį ir jo 
dalinį vežti- į'užjūrį.

Ir štai, iškilo viešumon, 
kad seržantas J. Maras yra 
tik 15-kos metų amžiaus, 
nepaisant, kad jis fiziniai 
atrodė apie 20 metų./Sulyg 
esamų taisyklių^. kad į gin
kluotas jėgas imami nejau- 
nesni, kaip 18-kos metų, 
seržantas Maras, dideliam 
jo nusivylimui, buvo paleis
tas iš tarnybos.

Atrodo, kad jam dar rei
kės keli metai laukti, kol jis 
pasieks armijos amžių. Jau
nuolio gabumas ir pasiryži
mas kautis už mūsų šalies 
reikalus pasiliks žmonių at
mintyje. Tokia tai dvasia * 
yra Amerikos jaunuolių.

«
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Pasveikinimai Suvažiavimui Ir 
Mūsų Dienraščiui Aukos 

Plaukia Gražiai |
Prašome atydžiai persi

skaityt! šiuos pasveikini
mus ir linkėjimus.

Chicago, Ill.
“Laisvės šėrininkų suva

žiavimui pasveikinti jau tu
rime gavę $180. Surinksi
me dar keletą dolerių ir pa
siųsime $200... L. Prusei- 
ka.”

San Francisco, Calif.
“Sveikiname Laisvės ben

drovės dalininkų suvažiavi
mą ir prisidedam su finan
sine parama, palaikymui 
dienraščio Laisvės. Kadan
gi dienraštis nepavaduoja
mai brangus, dabartinio ka
ro laiku, kuris neatlaidžiai 
kovoja už darbininkų r^a-

Sleeping Car Porters unijos 
prezidentas, A. Philip Ran
dolph, skundėsi, mūsų krašto 
vyriausybei, kad negrai yra 
diskriminuojami geležinkeliu 
pramonėse, —r- dar vis neprii
mami j tam tikrus darbus*

lūs ir demokratijos laimė ji- J. Daugėla 
mą, tai brangindami jį re-, 
miame ir finansiniai. Auka
vo sekamai: ALDLD 153 
kp., S. F., $5; T. King, $3;
M. Baltulioniutė, $2; V. 
Sutkiene $2; Mad. Paukš
tienė, $1; E. Vilkaitė, $1; B. 
Dansot, $1; K. šilkaitiene, 
$1; A. Demikis, $1; J. Kėb
linas, $1; J. Kazlauskas, $1;
A. Baronas, $1; A. Sultz, 
$1; B. Sutkus, $l.VisO $22. 
Su geriausiais linkėjimais, 
V. Sutkiene.”

Worcester, Mass.
“Pasveikinimas Laisvės 

suvažiavimui nuo Worces- 
terio abiejų ' Literatūros 
Draugijos kuopų ir drau
gų. Aš buvau išrinktas va
žiuoti į suvažiavimą, bet dėl 
blogos transportacijos ne
atvažiuosiu. Mūsų suprati
mu, Laisvė šiuo sykiu lai
kosi geros darbininkiškos 
dvasios, linkime jai gyvuoti 
ir bujoti mūsų lietuviškoje 
visuomenėje. Linkime, kad 
šiais metais gautume 2,000 
naujų skaitytojų. * Su pa
sveikinimu prisiunčiu čekį 
sumoje $40.”
ALDLD 155 moterų kp. 
ALDLD 11 vyrų kp., . 
J. Raulušaitis . 
Z. Dvareckis . 
J. M. Lukas . 
J. J. Bakšys . 
J. Skliutas ... 
P. Senkus .... 
J. Kaupkis ...

$5
$2

.. $1

.. $1

J. Davidonis..................
J. N. Meškus................
M; Mazurkienė .............
P. Butkevičius..............
F. Petrauskas ...............
N. J. Kudurauskas ....
J. Skeltis ......................
J. Norveiša ..................
V. Novikas ..................
J. Palionis ....................
S. Jenulis .. . . ..............
P. Bacevičius................
N. Tumanienė .............
M. Sukackienė...............
J. Urbonas ....................
B. žolinienė ................
F. Repšys ....................
A. Pilkauskas .............
V.' Jenčiūs ..................
P. Banionis ...................
B. Mizarą....................
M. žukienė.....................
K. Valantukevičius ... <

Lewiston-Auburn, Me.
“ALDLD 31 kp. susirinki

me, įvykusiame 23 d. sau
sio, nariai aukojo: A. Kau- 
lakis, $1. Po 50c: J. Žilins
kas, J. Laučienė, J. Šileikis, 
F. Apšega, J. Liaudanskas, 
A. Apšegienė, E. Krapavic- 
kienė ir J. Apšega. Viso $5. 
Draugiškai, A. Apšegienė.”

Seattle, Wash.
“Gerb. ‘ Draugai Laisvės 

Bendr. Suvažiavime! Nors 
ir taip toli gyvendamas nuo 
jūs, bet mano mintis su ju
mis, draugai ir draugės. Aš 
tikiu, ka<
tarsite daug naudingų nu-

$1

$1
$1

$1

$1

$1

$1

$1 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c

nu-

tarimų dienraščio Laisvės 
ateinantiem metam. Mes, 
gyvendami taip toli nuo jūs, 
tačiau prižadam jums pa
dėt, kiek mes galėsim dėl 
gerovės dienraščio Laisvės* 
Čia rasite $1 Laisvės suva
žiavimui. Velinam viso ge
ro visiems suvažiavimo 
draugams. Draugiškai, M. 
Baltrušaitis ir šeima.”

Wilkes Barre, Pa.
“LDS 7 kp. siunčia $2 au

kų ir sveikina dienraščio 
Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavimą. Linkime 
suvažiavimui pravesti nau
dingų nutarimų. Nuo sa
vęs linkiu visiems dienraš
čio L. bendradarbiams ir 
ant toliau bendradarbiauti. 
Kiek man teko pasikalbėti 
su L. skaitytojais, visi pa
tenkinti Laisvėje tilpusiais 
raštais. Aš taipgi, kai pai- 

|mu į rankas Laisvę, tai ne
galiu iš rankų padėti, kol 
perskaitau visą. J. V. Stan
kevičius.”

Cleveland, Ohio
“Sveikinu Laisvės dali

ninkų suvažiavimą ir taip 
pat Laisvės vajininkus, pri
sidėdamas nors su maža da
lele dienraščio palaikymui 
— su $10. B. Kirstukas.”

Shenandoah, Pa.
Drg. P. Bukny: siunčiu 

porą atnaujinimų už Lais
vę, taip pat surinkau Lais
vės dalininkų suvažiavimui 
pasveikinimų:

4 .j < ? i <
'

ALDLD 17 kp............
Povilas Kvalkauskas . 
Moterų Apšvietos KI. 
S. Kuzmickas ...........
A. Ardickas .............
A. Janinas ................

(Tąsa ant 3-čk> pus!)

$5
$5

mi
$1
$1
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Kietas Mūšy Plienas O Grįžki Laimingai
žygiais, o ne žodžiais 
Mes tėvynę mylim. 
Ir širdies ugnim tik 
Prakalbam į ją.
Kanonadai griaudžiant, 
švino lietui lyjant, 
Mes petys į petį 
Stojom mūšyje.

Raudona gėlelė 
Ant krūtinės draugo, 
Ant pilkos milinės 
Skaisčiai pražydės. 
Tcsugers ją žemė, 
Te gimtoji saugos * 
Tą srovelę kraujo 
Karžygio širdies.

Kietas mūsų plienas! 
Tenedrįsta želti 
Dilgėlės ir usnys 
žemelėj šventoj, 
širdys mūsų—plienas. 
Tenedrįsta kelti 
Įžūlaus pakaušio 
Išgamos rytoj!

Salomėja Nėris.

LMS Organizaciniai 
Reikalai

Senus metus baigėme — pradedame nau
jus. Mūsų organizacijoj, kaip visur kitur, 
šiuo karo metu trukdosi kūrybinis darbas. 
Chorai kiek sumažėjo, vaidinimai taip pat su
mažėjo.

Bet kad ir rečiau, veikla eina. Chicagos, De
troito apylinkėse meno veikla neblogai eina. 
New Yorko apylinkėje kiek silpniau. LMS III 
Apskritys, ilgą laiką neveikęs, rodos, imasi 
darbo—ruošiasi prie apskričio konferencijos.

Mass, valstijoj, taip pat Pa. ir Conn., me
no veikla šiuo tarpu kiek mažesnė, šian ir 
ten veikla galima dar. pagerinti, pagyvinti, 
šiuo karo momentu, ypač dabar, kuomet jau 
geresnės ir geresnės žinios ateina iš visų 
frontų, reikia dar su didesne energija mestis 
gyvesniam darbui. Mūsų meno veikla turėtų 
domėtis visi veikėjai, veikėjos. Kas pirmiau 
neveikė, tai bent dabar turėtų veikti — kada 
labiausia reikia veikėjų. Mūsų meno-kultūros 
organizacijos reikia ne tik išlaikyti, bet ir 
stiprinti, kad jas rastų sugrįžę mūsų kariai.

* * *

Vargdienės našlaitės,
Gyvenimą skaudų

Kaip sunku yra apsakyt.
Kaip širdį jai spaudžia,
Jei nieks nepriglaudžia,

Jei nėra kam jos suramyt.
Kaip lapus nuo medžio,
Rudenio vėjas,

Nešioja į visas puses,
Taip drasko jai širdį,
Skausmas užėjęs,

O kur-gi ramumą suras?
Mylėjo bernelis,
T r tas jau apleido,

Jau jis gal daugiau nesugrįš.
Ašarų upelis
Pasriuvo ant veido,

Ji veda akim, kur jis skris.
Jis sparnais plieniniais,
Tik raižo padangę,

Ir jau besimato tik taškas.
Su jausmais širdiniais,
Kovodama žengia,

Nes mielas ištirpo, kaip ugnyje vaškas. 
O ji sau žygiuoja, 
Liūdna mintimi

Širdyj jam sudiev tebkartoja,
Nors stengiasi save,
Suramyt viltimi,

Siela vaitoja.
Dar kartą pažvelgus,
Į erdvę saulėtą

Viena sau, vos girdimai tarė: 
Sugrįžk, mano brangus, 
Kaip bus nugalėta,

Aš lauksiu, kol pasibaigs karė.
O grįžki laimingai,
Už laisvę kovojęs,

Už teises vargdienių, kur taip daug 
Aš lauksiu džiaugsmingai, [kentėjo. 
Vilties nenustojus,

’ Kad siurbėlėms kraujo jau galas atėjo.
Tyla.

14 d. sausio, 1943 m. '
Montreal.

FILMO S
Karinė Filmą ir Vaizdai Vienos Dienos Karo

Sausio 26 dieną buvo rodoma nauja Fox 
filmų kompanijos pagaminta filmą “Immortal 
Sergeant” sveturgimių spaudos atstovams. 
Kiek buvo galima pastebėti, tai filmą padarė

mušti, bet taip vienas iš britų karių žūsta 
ant vietos,.o saržentas Kelly tampa mirtinai 
sužeistas. Jo draugams laidojant žuvusį ka
rį, Kelly nusišauna. Dabar grupės vadu tam
pa Spence.

Beliko tik keturi. Tiesiog šiurpais krečian
tis vaizdas jų kelionės ir nuovargio. Paga
liau jie pamato krūmokšlius, o ten turi būti 
vandens! Bet staiga prie jų nusileidžia dide
lis nacių lėktuvas ir iš jo išlipa didelė grupė 
nacių. Naktį kapralas Spence nutaria eiti vie
nas ir bandyti gauti vandens. Jam pavyksta, 
priešui nematant, pasiimti vandens ir maisto. 
Sugrįžta ir pagirdo ir pamaitina savo drau
gus. Paskui užeina baisi smėlio audra ir mū
sų didvyriai nutaria padaryti ant priešo už
puolimą. Kitos išeities jiems ir nebebuvo. 
Vanduo pasibaigs ir reikės mirti !

Pagelba kulkasvaidžių ir rankinių grana
tų, iš netyčių užpuolę, šitie keturi kovotojai 
priešus sumuša. Bet ir jie smarkiai nuken
čia. Vienas krinta, du lengviau sužeisti, o 
kapralas Spence tiktai ligoninėje už kelių die
nų atsipeikėjo ir sužinojo viso mūšio pa
sekmes. Tąsi rodo, kad anglų armijos stotyje, 
nesulaukus sugrįžtant patrulės, buvo pasiųs-

tas lėktuvas jieškoti. Dabar Spence pasidaro® 
drąsesnis ir telegrama praneša savo mylimai, 
kad jis ją apsives. Taip ir pasibaigia filmą.

Pabaiga, po teisybei, nėra perdaug impo
nuojanti, kažin kaip dirbtina. Bet abelnai pa
ėmus, filmą “Immortal Sergeant” graži ir 
įspūdinga, puikiai parodo britų armijos pa
siryžimą ir sunkenybes Afrikos kovų.

“March of Time”
Bet prie šios filmos yra labai svarbus prie

das, pavadintas “March of Time,” patiekia
mas žurnalų “Life” ir “Time.” Tai vaizdai 
Raudonosios Armijos vienos dienos kovų 1942 
metais! Jie taip įspūdingi, taip nepaprasti, 
jog už jų vienų pamatymą nebūtų galima gai
lėti įžangos. Sakoma, kad pernai Sovietų 
valdžia paskyrė 160 fotografistų ir pasiuntė 
juos į visus frontus, dalyvauti visuose vienos 
dienos mūšiuose ant žemės, ore ir ant van
dens. Jie padarė tų visų įvykių nuotraukas. 
Sakoma, kad 30 fptografuotojų žuvo!

Noriu prisipažinti, kad niekados savo gyve
nime nebuvau matęs tokių tikrų, tokių įspū
dingų karo vaizdų, kokie parodomi šioje fil- 
moje iš Sovietų armijos vienos dienos žygių 
ir pasiaukojimų. Į A. B.

Buvusis pro-nacis Vichy val
džios ambasadorius Argenti
noje, Marcei Peyrouton, dabar 
paskirtas Alžyrijos gubernato
rium. Kilo skandalas, kai toki 
tipai pradedama statyti val
dytojais tame krašte, kur ame*

Pasveikinimai Suvažiavimui ir Musų 
i Dienraščiui Aukos Plaukia Gražiai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
J. Kučinskas ......... .... $1
J. Matukas ........... .... $1
K. Motuzą ........ .... $1
K. Naravas ........... .... $1
A. Podziukinas .... .... $1
V. Surdokas ...... .... $1
J. Slavickas ....... .... $1
J. Stagniūnas ....... .... $1
V. Maurukas......... .... SI

LMS Centre taip pat stoka žmonių—jų gau
ti nėra kur. Pastaruoju laiku esame gavę ke
letą scenos veikalų nuo mūsų rašytojų. Jei 
taip greitai tie veikalai nepasirodo išleisti, ar
ba autoriai negauna atsakymo, prašome ne
pykti—palaukite.

Kuomet LMS gauna veikalą, žinokite, kad 
neužtenka jį tik perskaityti vienam asmeniui 
ir paleisti darban, spaudai. LMS veikalus tu
ri skaityti keletas žmonių—LMS Teatro Ko
misija. Dažniausia veikalai reikalauja vieno
kio bei kitokio taisymo, redagavimo. Prie šio 
darbo reikia ir žmonių, susipažinusių su kal
ba, rašyba, literatūra. Tokių jėgų dar dides
nė stoka. Todėl, dar kartojame, turėkite kan
trybės—visi kūriniai, gauti LMS Centre, yra 
ir bus atydžiai žiūrimi. Autoriams bus pra
nešta apie jų kūrinėlius.

LMS Broliškos Organizacijos—Duoklės
Vėl turime naują narį. Šiuo tarpu Mrs. 

Kvederas prisiuntė duokles už 1943 metus 
nuo Cicero Moterų Choro. Iki šiol Cicero Mo
terų Choras nebuvo LMS nariu, nes tai dar 
naujas choras. Manome, kad visi lietuvių 
chorai, moterų kliubai ir kitos kultūrinės 
organizacijos turėtų priklausyti Lietuvių Me
no Sąjungai—duoklės į metus tik $5. Įsto
jimo nėra. Kiekviena organizacija, užsimokė
jus pilno narių duokles, gauna visus LMS lei
dinius. Be to, tai parama organizuotam me
no darbui.

Už šiuos metus jau prisiuntė sekamos mū
sų broliškos organizacijos duokles:

S. Kuzmickas nuo LDS 34 kp., $5; John

Rolės ir Aktoriai'.

į žiūrovus labai gilų įspūdį. Tai bus viena iš 
pačių geriausių karinių filmų.

Corporal Colin Spence . . Hęnry Fonda
Valentine .................... . Maureen O’Hara
Sergeant Kelly.............. . Thomas Mitchell
Cassidy................. • . . . . Allyn Joslyn
Benedict . ..................... . .Reginald Gardiner
Pilcher.......................... . .Melville Cooper
Symes............................. . Bramwell Fletcher
Cottrell.......................... . Morton Lowry
Specialty Dancer .... . .Bob Mascagno

. .Italia De Nubila
Nurse............................. . Jean Prescott

Filmos turinys maždaug toks: Kur nors 
Libijos pūstynėje britų armijos patrulė atvaro 
į stotį grupę nelaisvėn suimtų italų. Kiek pa
silsėjus ir apsiprausus, ryte ta grupė karių 
vėl išsiunčiama patruliuoti. Jie išvažiuoja 
trimis ginkluotais sunkvežimiais. Jų saržentu 
yra pirmojo karo veteranas saržentas Kelly, 
kurio rolėje lošia Thomas Mitchell, o jo pa- 
gelbihinku arba kapralu yra Colin Spence, ku
rio rolę lošia Henry Fonda.

Spence yra kanadietis, lėtas jaunas vyras, 
bandęs būti rašytoju, savanoriai įstojęs į ar
miją. Namie jis paliko karštai pamylėtą gra
žuolę Valentine Finch, kurios rolę lošia pasi
žymėjus aktorka Maureen O’Hara. Apie san
tykius su ja Spence dažnai galvoja ir sapnuo
ja. Tai šios filmos meilės gija.

Grupei pavažiavus apie 50 mylių ir pradė
jus grįžti atgal, atlekia trys italų lėktuvai ir 
pradeda mėtyti bombas. Iš keturiolikos, tik-

Viso surinkta $30. Drau
giškai, Stasys Kuzmickas.”

Paterson, N. J.
“Mes, Patersono priešfa- 

šistiniai nusiteikę lietuviai, 
sveikinam Laisvės Bendro
vės dalininkų suvažiavimą 
ir kartu didžiuojamės, kad 
esame dalis to judėjimo, ku
rį vadovavo Laisvė per 1942 
metus kovose prieš fašiz
mą, kuris pasimojo paverg
ti pasaulio žmoniją proti
niai, dvasiniai, ir fiziniai, su 
dar istorijoj negirdėtomis 
barbarizmo prie monėmis. 
Pasitikime, kad Laisvė ir 
ant tdliau rodys teisingą 
kelią kovoje prieš fašizmą, 
kol jis galutinai bus nušluo
tas mįo žemės paviršiaus 
su visomis jo nešamomis 
baisenybėmis. Tad, lai gy
vuoja Laisvė ir jos užimta 
pozicija. Lai gyvuoja liau
dies pasauliniai bendra ko
va prieš fašizmą! O kad 
sveikinimas nebūtų.tik žo
džių skambių pabėrimas, 
prisidedam nors ir su ma
ža auka $25.25. Taipgi ir su 
vienu Laisvės Šeru, $10. Tad 
viso Laisvės paramai sudė
jom $35.25. Sveikintojų var
dai: ■

S. Bimbai, ....... $5 
M. Matačiūnai, ... $5 
O. Denei (Clifton), $2P. ir

B. ir O. Kersevičiai (Pa

T.

Vilčinskas — LLD 69 kp., $3; A. Likaitis— 
LDS 26 kp., $3; LDS 57 kp., $3; Broojdyno 
Aido Choras—$5 už 1942 metus. Pavieniai 
nariai: P. A. Jatul — $1, Karolis Valent—$1, 
Joe Schmidt—$1, Joseph Daubaras—$2, J. 
Žilinskas—$2.

Mes manome, kad ir kitos LDS, LLD kuo
pos ir moterų organizacijos parems Lietuvių 
Meno Sąjungą, prisidėdamos su savo duoklė
mis veikalų ir dainų pagaminimui it išleidi
mui. Manome, kad šiuo reikalu nereikia daug 
agitacijos, mūsų organizacijų veikėjai žino 

/ > mūsų bendrą meno judėjimą ir paremk jį.
4 V. Movima, LMS Šekret.

tai šeši belieka, aštuoni žūsta, kai italai patai
ko bomba į sunkvežimį.' Liūdni ir nusiminę 
išlikusieji nutaria pasilsėti. Bet saržentas Kel
ly kapralui Spence pasako paslaptį, kad jie 
yra paklydę, jų kompasas sugedęs, o maisto ir 
vandens mažai belikę! O čia .karštis nesvie
tiškas ... Grupė atsiduria labai sunkioje pa
dėtyje. Tuo tarpu atlekia anglų lėktuvas ir 
numeta jiems kortelę, kurioje nurodoma, ku
rion pusėn jie turi traukti, ir sakoma, kad už 
šešių mylių randasi nacių grupė su tanku. Jų 
reikia saugotis. Bet britai atsargiai prisiarti

Prieskienis .... 
S. Vilkas...............

R. Aucius.............
E. Sadauskienė 
V. ir Mrs. Bingilai
J. ir E. Strimilai . «
P. Sakat ...............
M. ir M. Šimėnai .. 
V. Daugirdas.......
V. Krimas ...........
K. Ragauskas ....
P. ir tl. Malinauskai .. 50c 
O. Padriezienė .;.......  25c
Vincas Krimas (seras) $10

Šiuos pasveikinimus ir pi
nigus surinko J. Bimba.”

$2
$1
$1

$1
$1

$1

$1
$1

50c

Detroit, Mich.
“Brangūs Draugai: Svei

kinu ir siunčiu savo geriau
sius linkėjimus Laisvės da
lininkų metinio suvažiavi
mo dalyviams. Ir aš sykiu 
su jumis džiaugiuosi, kad 
taip pasekmingai Sovietų 
Sąjungos kovotojai liuosuo- 
ja savo tėvynę nuo fašisti
nių barbarų. Jau daug tų 
barbarų n e t u r ės progų 
šaukti “Heil Hitler”... 
Kuomet mes džiaugiamės ir 
esame linksmi, kad hitleriz- 
mas ir fašizmas tikrai bus 
sutriuškintas ant visados, 
tai dėl to lietuviški pro-na- 
ciai yra labai susirūpinę ir 
nervuojasi. Tuo reikalu jie 
buvo suvažiavę i New Yor- 
ką, kur per tris dienas po
sėdžiavo: vieni kitus bera- 
mindami ant tiek įsikarš
čiavo, kad net bučkiais pra
dėjo dalintis... Šitie pase
nę vaikai sapnuoja, kad 
jiems, su Amerikos kariuo
menės pagalba ir vėl pa- 
vvks ponų ir kunigų val
džią užkrauti ant Lietuvos 
liaudies sprando. Jie net 
turi drąsos tam reikalui 
prašyti pas Amerikos lietu
vius aukų ir 1.1. Špygą jie 
gaus! Laisvė atlieka labai 
kilnų darbą, numaskuoda- 
ma tuos ‘tėvynainius.’ Čia 
mano auka, $15. Laisvės pa
ramai. Draugiškai, A. M. 
lyietelionis.”

Brooklyn, N. Y.
“Sveikiname suvažiavimą 

ir teikiame dienraščiui fi
nansinės paramos 10 dole
rių. Džiaugiamės Jungtinių 
tautų karo laimėjimais ir 
sveikiname Laisvę kaipo 
įkvėpėja kovingumo už per
galę. William ir Veronika 
Skuodžiai.”

Geras Laisvės patriotas 
J. Bartašius užsimokėjo už 
dienrąštį metams ir suva
žiavimo proga paaukojo $1.

Philadelphia, Pa.
“Draugės ir Draugai: 

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos ir pavie
niai L. skaitytojai sveikina 
L. dalininkų ( suvažiavimą 
su vilčia karo bei pergalės 
laimėjimo. Mes sveikinam 
(vietoj diskusijų) savo 
dienraščio nudirbtus didė
lius literatinius darbus per
eitais metais — 1942, nes 
jie buvo sunkiausi metai dė-

lei esamo užpuolikų barba
rų nacių-fašistų karo. Mes 
sunkiai vertėmės pereitais 
metais juo labiau, kad Rau
donoji Armija strateginiais 
sumetimais traukėsi, o prie
šui pavyko įsiveržti į Kau
kazą. O Japonija laikinai 
šturmavo Pacifiko Okeane. 
Šiandien jau atrodo, kad su
žvėrėję užpuolikai atsimu
šė į storą mūšių sieną. Situ
acija bendrai ^keičiasi į per
galę. Mes sunkiai dirbom, 
tačiau desperacijai ir nepa
sitikėjimui mes nepasida- 
vėm. Tiesa, buvo keblu 
Jungtinių Tautų pergale 
įtikinti tuos žmones, kurie 
neseka pažangiosios spau
dos. Jie nespėjo suprasti 
pasaulinių įvykių, neperma- 
tė tų bjaurių sužvėrėjusių 
načių-fašistų pragaištingų 
mierių visai žmonijai, bū
tent, karą. Dabar atrodo, 
kad ateina valanda atsiteis
ti su tais nuodingais žal
čiais. Suvienytos Tautos at
liks šią misiją.

“Mes sveikiname didvy
rišką Raudonąją Armiją, 
jos vyriausią vadą — Juo
zą Staliną ir josios perga
les. Mes sveikinam Ameri
kos armiją, didvyrišką lai
vyną, orlaivyną, visus hero
jus ir vyriausią vadą prez. 
Rooseveltą. Mes sveikinam 
Anglijos 8-tąją armiją, ku
ri) sėkmingai muša fašistus 
Afrikoje ir jos generolą 
Montgomery Mes sveikina
me Chinijos didvyrišką ar
miją ir jos sunkias kovas. 
Pagaliaus mes sveikiname 
Laisvės dalininkų suvažia
vimą ir teikiame dienraš
čiui sekamą auką — $46.35. 
' “Aukojo: Philadelphijos 
organizacijos $15. Surinkau 
LLD 10 kp. parengime pa
vienių aukų sekančiai: Jo
nas Vagonis $3; P. Kodis 
$2. Po $1 aukavo: A. J. 
Smitas, F. Navardauskas,
A. Kupčiūnas. A. žalis, W. 
Scotch, J. Bulauka, J. Rai
nys. R. Merkis, S. Urbonas,
B. Baranauskas, Laurinavi
čienė, J. Vaitkus, K. Žilins
kas, Abraitienė, A. Bakšys. 
Po. 50c: Mattes, Valantas. 
Čerkauskienė 25c; Kušlei- 
kienė 10c. Laisvės skaityto
ja Marijona Mitchell nupir
ko Laisvės Šerų už $10. Vi
so $46.35. Draugiškai, A. J.
Smitas.”

So. Boston, Mass.
“Ilgų metų dienraščiui 

Laisvei! Turiu pasisakyti, 
kad dėl tūlų priežasčių ne
skaitau Laisvės; bet tai ne 
dėl to, jog aš jos nemylė
čiau. Aš ją myliu ir myliu 
tuos žmones, kurie ją skai
to. Sužinojau, kad sausio 
31 d., dienraščio Laisvės da
lininkų bus suvažiavimas, 
aš juos visus sveikinu ir 
linkiu jiems ištvermės, tęs
ti šį kultūrinį darbą ant to
liau, kad Laisvė pasiektų 
kuo plačiausias darbo ma
ses. Su šiais keliais žodžiais 
siunčiu linkėjimus ir $2. 
Ona Laukaitiene.”

Binghamton, N. Y.
“Sveikinu ^Laisvės daliniu-, 

kų suvažiavimą ir linkiu™ 
jam padaryti gerų tarimų 
dėlei lietuvių vienybės, kas 
prisidėtų prie greitesnio su
naikinimo žmonijos priešų 
— nacizmo ir fašizmo.
Taipgi linkiu Laisvei gy
vuoti ir šviesti Amerikos 
lietuvius. Ir laikyti lietu
viškąją visuomenę bendrai 
susirišusią su Suvienyto
mis Tautomis prie greites
nio žmonijos išlaisvinimo— 
karo laimėjimo! Sykiu siun
čiu ir mažą auką, $5. O. 
Girniene.”

Lowell, Mass.
“Brangūs Draugai, Lais

vės dalininkai! Malonėsite 
priimti šią mažą dovanėlę 
nuo Lowell Piliečių Kliubo 
narių. Mes LPK nariai 
sveikiname Laisvės dalinin
kų suvažiavimą, vėliname 
kuo geriausios vienybės šia
me kritiškame momente. 
Mums Laisvės dabartinis 
nusistatymas patinka. Tai
gi dirbkite, kaip greičiausia 
fašizmą sunaikinti ant vi
sados. Šie asmenys sveiki
na. Po $1: St. Paulenka, 
W. Mikalopas, W. J. Chu- 
lada, J. Daugirda, A. Draz- 
dauskas, Ch. Koyutis, F. 
Kaladinskas, J. Blažonis. 
Po 50c: J. Palabinskas, A. 
Stravinskas, O. Rutkaus
kas, J. Karsonas, A. Chu- 
lada, B. Driaučiunas. Viso 
$10.75. Draugiškai, LPK 
Nariai.”

Sparrows Point, Md.
“Gerbiami D raugai : 

Siunčiu jums $5 ir širdingai 
sveikinu Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą, linked amas 
rimtos nuotaikos. Šį pa
sveikinimą siunčiu iš dirb
tuvės. J. Kasparavičius.

na prie priešo ir padaro užpuolimą. Jiems 
pavyksta priešus nugalėti ir iki pienam i$-

5.
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Hitlerizmo Dešimtmetis
TAMSUSIS DEŠIMTMETIS
Nuo lango vokiečių kance- 

lerijos Berlyne, 1933 m. sausio 
vieną pavakarį silpnas senu
kas abejingai priėmė pasvei
kinimus minios, kuri buvo su
sirinkus Wilhelmstrasse. Sena
sis von Hindenburg, antrojo 
Reicho prezidentas, neaiškiai 
priėmė ištiestų rankų pasvei
kinimus t ū k s t a nčių nacių 
“storm troopers,” kurie para
davo.

Kitam lange, apie 100 met
rų toliau, stovėjo jaunesnis vy
ras, apsivilkęs rudais marški
niais. Kur tik jo žvilgsnis puo
lė, jo juodoji swastika skėtė 
savo juodą šešėlį juodu trium
fu. Tai buvo Adolfas Hitleris, 
ir ši buvo jo valanda. “Socia
lizmas” buvo pripažintas. Jis 
tapo Vokietijos piliečiu prieš 
mažiau negu metus laiko, ir 
jau buvo Reichskancleriu — 
ir “Tamsusis Dešimtmetis” 
prasidėjo.

Hitleris, ir tie susibūrę su 
juomi, apsvaigę geidimu galy
bės ir neapykanta eiliniam 
žmogui, buvo mūsų priešai 
nuo tos sausio 13 d., 1933 me
tais. **

šie naciai pradėjo nuo to 
momento jų sistematingai ap
galvotą planą dėl nacių pa
saulinio užkariavimo. Nacių 
rekordas nuo 1933 m. repre
zentuoja palaipsniui įvykdytą 
nacių planą. Naciai nebuvo 
politikos arba karo priversti 
įvykdyti jokius veiksmus —

DETROITO ŽINIOS
Pranešimai Del Vasario 

Mėnesio
Vasario 7 d'., 1:30 vai.

pietų’ 4097 Porter St., KDS

net ir bjauriausius. Dar bjau
riau, negu nacių žiaurumai, 
yra faktas, kad naciai sąmo
ningai juos vykdė; jie buvo 
šaltai suplanuoti objektai iš-Tuopos susirinkimas, 
rinktų siekimų. Naciai stvėrė-1 
si kiekvienos progos įvykdyti i 
šiuos planus, jie norėjo užpul-lre 
ti, šaudyti įkaitus, terorizuoti f. 
užkariautus žmones ir tautas, ,]jj) 52 kuopa. 
Suvienytas Tautas.

Karas prieš Suv. Valstijas Vasario 14 d., 7 vai. vaka- 
“neprasidėjo” Perlų Uosto už-|re, 4097 Porter St., įvyks Lie- 
puolimu; jis pasiekė nepakei-1tuvių Moterų Pažangos Kliu- 
čiamą fazę Perlų Uoste. Nacių 
karas prieš laisvę ir dorovę 
pradėjo plėstis nuo Berlyno ir 
Vokietijos. Vokietijoj demo
kratija buvo sunaikinta, tiky
ba užpulta, civilių laisvė su
tramdyta, darbininkų grupės 
prislėgtos. Tada faši s t i n ė 
šmėkla apgaubė, atsargiai su
planuotu laiku, Austriją, Če- 
choslovakiją, Lenkiją, Belgi
ją, II oi and i ją, Daniją, Norve
giją, Jugoslaviją ir Graikiją. 
Gruodžio 7 d., 1941 m. naciai 
ir japonai nutarė, kad laikas 
buvo prielankus pulti Suv. 
Valstijas ir šiaurių 
Amerikos šalis.

šis užpuolimas 
mokratines arba 
tautas, arba prieš 1 
žmones, buvo užpuolimas mū
sų, nemažiau, negu prieš žmo
nes Suv. Tautų. Tamsaus De
šimtmečio rekordas įrodo, kad 
nacių fašistų sąmokslas buvo 
taikomas mums, kaip ir kiek
vienai kitai laisvai tautai, ku-

ir Pietų

prieš de
liberates 

laisvuosius

po
21

Vasario 13 d., 7 vai. vaka-
4097 Porter St., įvyks d.

Abeko prakalbos. Rengia

bo šauni vakarienė. Pelnas 
bus dėl pirkimo ambulanso 
Amer. Raudonajam Kryžiui.

Vasario 20 d., bankietas dėl 
pagerbimo vietinių veikėjų ir 
vajininkų. Įvyks 4097 Porter 
St. nuo 7 vai. vakare. Rengia 
LLD 52 kuopa.

Vasario 28 d. koncertas ir 
balius dėl sukėlimo finansų 
pirkimui ambulanso Amer.

ri buvo pasmerkta fašistų už
kariavimui ir dominacijai.

“Tamsusis Dešimtm e t i s” 
jau pasibaigė *— ir šiuomi ląi- 
ku tampa 'visiškai sunaikintas 
ant visados. 1943 m. reprezen
tuoja pabaigą Tamsaus De
šimtmečio ir “pradžią pra
džios.” Tamsusis Dešimtmetis 
niekada neprivalo grįžti. Nau
jas dešimtmetis, nauja era pa
saulio istorijoj bus įvykdyta 
Su v. Tautų, laisvų žmonių.

O. W. I.

Raudonajam Kryžiui. Rengia 
D. L.‘ Bendras Komitetas. 
Įvyks Lietuvių Svetainėj,.

' Alvinas.

Serga' Geri Draugai
•;l

šiomis dienomis pavojin
gai susižeidė savo namuose 
Ona Budrienė. Gyvenimo vie
ta : 9908 Whitcomb St. Da
bar randasi Mt. Carmel Mercy 
ligoninėj, 6071 West Auter 
Drive, prie Scheafer Rd., ant 
4 aukšto,' kambarys 17. Klaus
kite Anna Budris. Tai yra uoš
vė draugų Jakščių. Yra nare 
L.M.P. Kliubo ir LLD 52 kp.

Antras ligonis — Jurgis Jo- 
čionis, gyvenimo vieta 10232 
Cardoni Avė. Sunkiai serga 
Fordo ligoninėj ant Grand 
Boulevard ir Hamilton, užpa
kaliniame name ant 3 aukšto. 
Drg. Jočionis yra Prano Jočio- 
nio brolis, visų mylimas drau
gas ir nuoširdus rėmėjas dar
bo žmonių reikalų. Taipgi yra 
narys LDS 86 kp. ir LLD 52 
kuopos.

Šie draugai verti draugiškos 
paguodos ir mes juos aplanky
kime, kada4'tik galime. Išreiš
kiame 
jautą 
gi u i 
abiem

rikos Raud. Kryžiui, bet, dar
bas nebuvo galutinai užbaig
tas ir buvusioji valdyba dabar 
pervedė naujai valdybai tą 
pradėtą, bet nebaigtą darbą. 
Todėl, drauges pažangietės, 
kurios norėtumėt prisidėti prie 
aukavimo kraujo ir pagelbėti 
mūsų kovojantiems karžy
giams atgauti prarastą sveika
tą,, prie pirmos progos kreip
kitės prie dabartinės valdybos 
bile narės, arba geriausia, prie 
kliubo pirm. M. Alvinienęs. 
Galite pranešti per telefoną 
NOrthlawn 1994. Visados pa
žymėkite vardą, pavardę, ant
rašą ir kurią dieną galite išėi- 

iš namų. j

Newark, N. J.
Sietyno ir Rusų Chorų Paren

gimas Pavyko
Sausio 23 d. bendras Siety

no ir Rusų Chorų parengimas 
gražiai pavyko. Svečių 
apsčiai. Jaunimo laike 
buvo gražaus, muzika 
seniai prie stalų ir baro
minosi, darydami abiem cho
ram moralę ir finansinę para
mą; Sietyniečiai, rusų vyrai ir 
moterys svečius mandagiai ap
tarnavo iki vėlumai nakties. 
Aišku, bus abiem choram pel
no. ■

Lewiston-Auburn, 
Maine

ti
M. Alvinienč

buvo 
šokių 
gera; 
links-

draugišką ir gilią užuo- 
Onai Budrienei 
JoČioniui, ir 
gerai susveikti.

Jonas ir Margaret

ir J ur- 
linkime

Alvinai.

Pastaba Pažangietėms
Į pabaigą 1942 metų jau 

buvo suorganizuota antra gru
pė dėl aukavimo kraujo Ame-

The President’s Message

Nothing is doser to my heart than the health 
of out boys and girts and young men and young 
women. To me it is one of the front lines of our 
National De lense. /C. , / fif) />

KOVOKITE PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ, ŽALOJAN
ČIĄ LIGĄ, KURI TANKIAUSIAI KANKINA PER 
VISĄ GYVENIMĄ, JEIGU DAR PALIEKA GYVASTĮ

- iHK; S> ipOTWysKo iii’ -iŠ

Tai yra atsišaukimas. Atsišaukimas į Amerikos 
žmones nuo Amerikos vaikų. Vienas prašymas iš mili
jonų balsų. Jis galima girdėti visame krašte, nuo New 
Yorko iki Kalifornijos, nuo Texas iki Minnesotos, kur 
tik bejėgis vaikas guli ligoninės lovoje ar nuo stumia
mos kėdės ilgėdamasis žiūri į kitus žaidžiančius.

SO. BARRE, MASS'
Pas mus gyvuoja CIO unija. 

Dirbam šešias dienas arba še
šias naktis po 8 valandas.. Į 
uniją už duokles išima iš algos 
po 25 centus į savaitę.

Unija yra geram stovyje. 
Nors mažai į mitingus susiren
ka, bet į uniją moka duokles 
448 darbininkai. Kiti nepri
klauso prie unijos.

Dirbam apsigynimo darbus 
ant 90 nuoš. Kadaise buvo ne
susipratimų, 
taisė. Bosai 
ninkus, girdi, 
dirba, tuos 
kempes aį'ba
bų. Priešingų kalbų beveik ^ne
sigirdėti. Dauguma pritaria 
karui, kad tik greičiau Hitle
rį sunaikinti.

Joseph A. Jerome.

bet dabar pąsi- 
persergsti darbi- 
kurie nevisuomet 
galės paimti į 
prie farmų dar-

Programa
Programą atidarė Sietyno 

Choras su Amerikos himnu, 
dainuodami visi bendrai ir at
skirai, vyrų ir moterų grupės, 
nepasitraukdami nuo scenos, 
nedarydami jokių pertraukų, 
nesudarydami klaus o v a m s 
nuobodumo. Choro mokytoja 
šalinaitė perstatė kiekvienos 
dainos prasmę ir paaiškino ne
kuriu dainų žodžius. Chore 
jaunų vyrų nesimato, jaunų 
merginų yra ir turi gerų so
prano balsų, altai jau netaip 
garsūs, kaip sopranai. Vyrų 
basai stiprūs, geri, bet teno
rų mažai. Kaip visas choras, 
taip vyrų ir moterų grupės 
dainavo gerai, nebuvo jokių 
solistų.

Rusų Choras savo programą 
pradėjo su šokiais. Rusų Cho
ro pirmininkas paaiškino susi
rinkusiems, kad iš jų šokikų 
grupės jau septyni vyrai ir dvi 
merginos yra Dėdės Šamo tar
nyboje. Šokiai, manau, geriau
siai publikai patiko, ką liudijo 
didelis delnų plojimas. Patsai 
Rusų Choras didumu panašus 
Sietyno Chorui ir didžiumoje 
susideda iš suaugusių, jauni
mo, įpatingai jaunų vyrų, nė
ra. Dainavo momentui pritai
kintas dainas ir vienu balsu, 
kas sudaro garsų skambėjimą 
melodijoje. Programą uždarė 
su Internacijonalu.

Prieš pradedant Rusų Cho
rui dainuoti, buvo trumpos 
prakalbėlės. Latvių tautybės 
žmogus kalbėjo anglų kalboj, 
ragindamas susirinkusius da
lyvauti rengiamam Sovietų 
Karo Pagelbos parengime, ku
ris įvyks vasario mėnesį, pri
mindamas ir dabartinę karo 
eigą. Drg. Petrikienė iš Brook
lyn© kalbėjo apie moterų mez
gėjų darbo vaisius, pažymėda
ma, kiek jau Brooklyn© ir 
apylinkės moterys yra numez- 
gusios įvairių mezginių, pa
siųsdamos kariaujantiems, at
sikreipdama — prašydama su
sirinkusiųjų paaukoti pagal iš
galę nupirkimui daugiau vil
nų. Aukų surinkta $80. Graži 
parama iš newarkiečių pusės.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inmąn St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridgo 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakaro 
Nedėliomia ir Šventadieniais:

čionai yra jūsų proga pagelbėti. Aukodami per Na
tional Foundation for Infantile Paralysis jūs atliksite 
svarbių dalį teikime pagalbos jau ištiktiems tos baisios 
ligos. Jūs taipgi padėsite pravesti jos tyrinėjimą ir at
rasti priežastį ir būdą apsisaugojimui ir gydymui nuo 
pasaulio paskutinės ir begailestingiausios plėgos. Aukas 
siųsti:

; President Roosevelt, 
The National Foundation for

Infantile Paralysis,
' 342' Madison Avenue, 

New York, N. Y.

Che Celebration of‘ the President’s Pirthday for
____ . ’ . t . , .. .J ' I——

PARAPfSIS
. ■ •__________ ' rt 'V-Ww.'_____ :________________________________________________________ _______________ .______________________ ---------------------

Iš ALDLD 31 Kp. Susirinkimo
Sausio 23 dieną, 1943 m., 

įvyko Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
31 kuopos metinis susirinki
mas. Susirinkimas atsibuvo pas 
draugus J. E. Krapavickus.

Rodos, narių kuopoje turi
me virš 20, o į susirinkimą te- 
pribuvo visai maža dalelė. 
Tas, draugai, yra labai peik
tina. Tiesa, mūsų kuopos na
riai per pasidarbavimą drg. J. 
Liaudansko duokles visi gerai 
iki šiol pasimoka. Bet neuž
tenka vien tik duokles pasimo- 
kėti, reikia ir susirinkimus lan
kyti. Jeigu mes tikrai norime, 
kad mūsų ALDLD 31 kuopa 
augtų ir ant tvirtų pamatų sto
vėtų, tai mūsų visų pareiga 
nors sykį į metus ant susirin
kimų ateiti, ir visiems bend
rai apsvarstyti mūsų šių dienų 
bėgamus reikalus.

Po visų kuopos aptarimų, 
buvo draugų prisiminta, kad 
pasveikinti ir Laisvės Bendro
vės dalininkų suvažiavimą, ku
ris atsibus sausio 31 d. Prie 
pasveikinimo prisidėjo šie na
riai A. Kaulakis aukavo $1. 
Po 50c.: J. Žilinskas, J. Lau
čienė, J. Šileikis, F. Apšega, 
J. Liaudanskas, A. Apšegienė, 
p. Krapavickienė ir J. Apšega. 
Viso sukelta $5. Varde Laisvės 
Bendrovės dalininkų suvažia
vimo, visiems aukavusiems ta
riu labai ačiū.

A. Apšegienė.

Senato Komisija Užgyrė Pre
zidento Skiriamą Flynną
Washington. — Senato 

komisija užsieniniais reika
lais užgyrė Edwardą J. 
Flynną, prezidento Roose- 
velto skiriamą kaipo Ame
rikos atstovą Australijai ir 
visai Ramiojo Vandenyno 
sričiai. Už Flynną balsavo 
13 senatorių, o prieš—10.

Flynno paskyrimas dar 
priklauso nuo viso senafo 
patvirtinimo.

Kai kurie senatoriai sa
kė, kad Flynn, pirmiau bū
damas New Yorko miesto 
valdyboje, girdi, neteisingai 
eilgėp su miesto nuosavybe. 
Paskutiniu laiku jis buvo 
demokratų partijos komite
to pirmininkas.

Pirmininkavo drg. Jamison. 
Išplatinta nemažai Vilnies ka
lendoriaus. Apylinkės žmonių 
mažai buvo.

Svečias.

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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



Sovietai Užėmė Eilę Svarini]

■

PenWts Puslapį*

San Francisco, Calif
Geležinkelių Mazgų Voro
nežo Fronte ir Kaukaze

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
MASKVA, saus. 28.—Vidudieninis Sovietų praneši

mas, tarp kitko, sakė:
Mūsų kariuomenė sausio 27-28 naktį ir toliau vedė 

ofensyvius mūšius pietiniai-vakariniame, pietiniame, 
šiaurinio Kaukazo, Voronežo, -Volchovo ii4 Leningra
do frontuose. :

Ties viduriniu Stalingrado sektorium vokiečiai prie
šinosi, bet tiktai silpna ugnim. Kas valanda daugėja 
skaičius paimamų nelaisvėn vokiečių. Tarp pasidavu
siųjų yra ir vienas vokiečių generolas, trys pulkininkai, 
keturi Įeit, pulkininkai ir kiti oficieriai.

Į šiaurius nuo Stalingrado sovietiniai kariai vijosi 
ir naikino priešus; pagrobė daug karinių vokiečių reik
menų, tame skaičiuje 46 tankus, 314 kanūolių, 583 
kulkasvaidžius, 5,890 trokų, vieną šarvuotą traukinį ir 
20 įvairių sandėlių.

Vichy Politikieriai Palaiko 
Nacišką Velniavą Šiaurinėj 

Prancūzų Afrikoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

laisvinus beveik visus to
kius kalinius.
Tūkstančiai dar tebėra ka
muojami keturiose koncen
tracijos stovyklose, kurių 
viena yra EI Ayashoj, tik 
už penkių mylių nuo Kasa
blankos, prezidento Roose- 
velto su Churchillu sueigos 
vietos.

Tose stovyklose tebelai
koma trys iki keturių tūk
stančių kovotojų už Ispani
jos respubliką prieš genero
lo Franko, Hitlerio ir Mus- 
solinio fašistus; šimtai len
kų, žydų ir pritariančių tal
kininkams francūzų.

Senieji fašistiniai francū
zų kariuomenės komandie- 
riai Fr. Morokkoj įsakė pa
trauki teisman visus savo 
oficierius, kuriuos nužiūri 
kaipo masonus. Tas įsaky
mas išduotas už dviejų mė
nesių po to, kai Amerikos

ir Anglijos kariuomenė at
vyko į Šiaurinę Francūzų 
Afriką.

PELNAGROBIAI
Biznieriai, susimetę į 

trustines kiaušinių, grūdų, 
mėsos ir kitų reikmenų ben
droves, pinigaujasi visu pa
šėlimu, ypač iš amerikiečių 
ir anglų. Jie, pavyzdžiui, 
dveja tiek pabrangino kiau
šinių kainą po to, kai at
vyko anglai ir amerikiečiai, 
kuriuos be jokio saiko ap- 
lupa ir valgyklose, krautu
vėse ir už bet kokius patar
navimus.

žymėtina, jog 1941 m. tie 
trustiniai biznieriai išsiuntė 
milioną tonų grūdų, o 1942 
m. — 800 tūkstančių tonų, 
ir 80 procentų šių grūdų bu
vo pergabenta į Vokietiją.

(Šias žinias telegrafavo 
N. Y. Times koresponden
tas iš Franc. Morokkos.)

Farmeriai Daugiau Gaus už 
Kenuojamas Daržoves

Washington. — Amerikos 
valdžia užtikrino aukštes
nes kainas farmeriams už 
kenavimui parduodamas to- 
meites, žirnius, pupas ir ku
kurūzus (kornus), bet ža
dėjo žiūrėt, kad perkan
tiems tuos valgius varto- 
jams būtų išlaikytos beveik 
tokios pat kainos, kaip da
bar, be žymesnių pabrangi
nimų.

Vokiečiai Nužudė Jau 
300 Marseille

London. — Naujausi pra
nešimai teigia, kad naciai 
Marseille, pietinės Franci- 
jos uoste, sušaudė jau 300 
žmonių už tai, kad jie pa
sipriešino įsakymui apleist 
savo namus Senojo Uosto 
ruožte tame mieste.

Šį šeštadienį sukanka 10
metų, kai Hitleris užgrobė 
Berlyno valdžią.

Alžyras. — Generolas Gi- 
raūd, aukštasis komandie- 
rius Šiaurinėje - Vakarinė
je Francūzų Afrikoje, ža
dėjo jau nepersekiot kita
taučių gyventojų.

MES PASVEIKINOME LAISVES ŠERI- 
NINKŲ SUVAŽIAVIMĄ

Lowell, Mass. — Pereitą 
sekmadienį, sausio 24 d., už
baigę savo lavinimosi diskusi
jas, pakėlėme klausimą ir apie 
mūsų mylimą liaudies dienraš
tį Laisvę. Kadangi Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimas jau visai 
artinasi, o mūsų LLD 44 kp. 
yra dienraščio dalininkė, — 
turi serą, tai draugai gražiai 
atsinešė, pradėjo dėti po do
lerį, po pusę ir kaip kas galė
jo suvažiavimo pasveikinimui, 
kuris įvyks sausio 31 dieną, 
Brooklyn, N. Y.

Tame laike sudėta $10.75, 
bet palikta drg. V. čiuladai 
matyti čia nesančius draugus, 
kurie irgi veikiausia sveikins 
su finansine parama. Tad bus 
didesnė suma negu tiek.

Draugai pinigus greit pasiųs 
Laisvės gaspadoriui.

Nuo savęs aš sveikinu myli
mą dienraštį Laisvę (apart jau 
paskirtos mažiukės aukos), 
vėlindamas dienraščiui gyvuo

ti be paliovos ir vesti tokią pat 
jau ryžtingą kovą su demokra
tijos priešais, nenuilstančią 
kovą prieš barbarišką hitleriz- 
mą iki bus žmonijos atsiek
tas galutinas tikslas už laisvę 
ir tobulesnę tvarką pasaulyje.

Sveikinu visus suvažiavusius 
draugus ir drauges, ant kurių 
rankų glūdės visi rūpesčiai ir 
tarimai nutiesimui sunkaus ke
lio tolesnėm kovom ir sieki
mams prie didesnių ir galutinų 
laimėjimų šių, laikų sunkiau
siuose mūšiuose visiškam su
naikinimui fašistinių baisūnų.

Jūsų, draugai ir draugės, 
rūpestingai prirengtas veikimo 
planas ateičiai bus šiltai pri
imtas ir vykdomas gyveniman 
dienraščio naudai visose lietu
vių kolonijose.

Su geriausia vilčia lauksiu 
suvažiavimo pasekmių ir gra
žiausio pasisekimo Laisvės 
šauniajame bankiete.

Jonas M. Karbonas.

Mūsų Veikla ir Laimėjimai
Gruodžio 13 d; ĘLD 153 

kuopos nariai turėjo susirinki
mą. Sulig lietuvių skaičiaus, 
susirinkimas buvo gana skait
lingas.

Nariai gavo knygą Ameri
kos Demokratijos Steigėjai; 
Skaitytas laiškas nuo Citizens 
of Victory. Kvietė prisidėt 
LLD kuopą prie Citizens of 
Victory organizacijos. Ap
svarsčius šį klausimą, t A. 
Shultz tapo išrinktas atstovau
ti LLD kuopą.

Buvo renkama valdyba 
1943 metams. Renkant valdy
bą, pasirodė, kad’ nariai' su
pranta organizac. reikalus ir 
noriai apsiėmė dirbt valdybo
je. Galima sakyti, kad tokie 
viršininkai atliks savo užduotį 
kaip reikia.

duokles tų narių, kurie paimti 
į armiją. Tas klausimas palik
ta ant toliau.

Naujų narių jieškoti apsiė
mė V. Sutkienė ir J. Koblinas. 
Reikia pasakyti; kad kaiį) 
LLD, taip ir LDS kuopų nariai 
stovi’ gerai s;u duoklėmis. 
Tik du žtr Trys bartai nepasi- 
niokėję pilnai už 1942 metus. 
Bet esame tikri, kad trumpo
je ateityje jie užsimokės duok
les.

LDS kuopa nutarė surengt 
balių vasario mėnesį.

Viso $11.8'5, Varde drg. IT. 
Jagmino aukavusiems širdin
gai ačiū.

Sausio 2 d. buvo drg. J. 
Koblino gimtadienis. Tad ' jo 
draugai-gės surengė jam Slap
tą parę jo paties namuose ir 
pats Koblinas nežinojo. Dasi- 
žinojo tik tada, kada vienas iš 
svečių paaiškino šio susirinki
mo tikslą ir V. Sutkienė (pa
res sumanytoja) įteikė drg. 
Koblinui porą grąžių naktinių 
sliperių nuo jo dtaugų-gių.

Koblino draugai-gės pager
bė jį jo gimtadienyje dėlto, 
kad jis labai daug veikia 
progresyviame darbininkų ju
dėjime. Taipgi tankiai duoda 
už dyką savo svetainiukę ma
žesniems organizacijų, paren
gimams ir šiaip visur gausiai

Naujų Metų dienoje San 
Francisco ir Oakland LLD kp. 
turėjo balių. Į balių žmonių 
nedaug atsilankė, kadangi ne- 
kurie turėjo dirbt tą dieną. 
Vienok pelno liko $30.57. Pa
sidalino po $15.28. Tą patį va
karą drg. V. Sutkienė sumanė, aukoja naudingiems tikslams, 
o kiti pritarė, kad parinkt au
kų sušelpimui drg. H. Jagmi-

Po to LDS kuopos nariai lai- kuris šiuo laiku nesveikuo- 
kė mitingą. Be kitų klausimų, ^‘^ukavo šie geri žmones^ 
buvo pakeltas klausimas, kad 
kuopa stengtųsi pamokėt

Nieko nepamirštanti drg. V. 
Sutkienė ir čia nepamiršo duo
ti sumanymą, kad parinkti au
kų Sovietų mediklalei pagelbai.

. • »r >

Aukavo sekančiai: J> Kob-< 
linas $5. P,o $2: A. .Shultz,..CL.g >-w- T 7 A 'IV’TTA A * 
R. Michuliai, B. V. SutkaU U. | V Ali U A
Burdienė, J. M. Rady. Po $1: | 
A. Baronas, M. Latvienė, A. 
Demikis, M. Adomaitiene, K. 
Šilkaitienė ir duktė. J. Jeske- 
vičius $1.50 ir E. Vilkaitė 50c. 
Viso surinkta $22. Vardan 
Raudonosios Armijos karžygių 
aukavusiems tariu 
ačiū.

širdingą

eina vi- 
statybos

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

J. Kazlauskas $2. Po $1: V. 
Sutkienė, J. Koblinas, A. 
Shultz, A. V. Burda, A. Baro
nas, K. Karosienė, A. Demi- 
kis. Po 50c.: E. Vilkaitė, T. 
King, K. šilkaitienė, C. K. 
Kiesil J.. Baker. Loiza 35c.

II

Darbai Kalifornijoj 
sais garais. Laivų 
pramonėje dirba trimis pakai
tomis. Iš kitur atvykusi.ems 
darbininkams sunku 
apartmentų gyvent.

Korespondentas.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—IlAvemeyęr 8-1158

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

Juozas Levandauskas

gaut Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lav at 
2013 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SCHWARTZ
2013 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 2494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section !f>7 
of the Alcoholic Beverage Control Laiv at 
3039 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA GOLLER
3039 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License) No. 
GB 6347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ... ___ ' ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
122 Bridge 
County of 
premises.

122 Bridge
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3013 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD NITTI
3013 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensee No. 
GB 984 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANIA

397 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

at retail under Section 107
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

GIUSEPPE LiDONNI
St., Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 

Rheingold E$tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 
•ironiškais.

kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

padarau

su ame-
Rei-

. 1 ------- , ■ll'.t .» ■ .

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

the

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

gauta labai daug naujų narių. 
Kuopa išaugo net į apie 80 na
rių.

Tačiau 1941 metais bepasi- 
mokėjo duokles 37 nariai, o 
pernai, 1942, tiktai 25.

Veikiausia neturime visoje 
Draugijoj kitos tokios kuopos, 
kuri taip dažnai nariais pakil
tų ir taip smarkiai nariais nu
pultų.

Didelis nepastovumas pasi
reiškia ir kitose kuopose.

Po ilgų metų, tėmijimo ir se
kimo to nepastovumo, aš pri
ėjau išvados, kad viskas pri
klauso nuo kuopos finansinio 
sekretoriaus. Jeigu jis darbš
tus, rūpestingas, pradžioje me
tų griebiasi už darbo, sumobi
lizuoja kitus veikėjus duoklių 
mokėjimui ir išrinkimui, pa
matysi, nariai gražiai pasilai
ko, duokles pasimoka ir kuopa 
kasmet nariais auga.

Sakoma, Naciai Pasitrauksią 
Iš Pietinės Rusijos

London. — United Press 
paskelbė neoficialius prane
šimus, kad vokiečių genera- 
lis štabas planuojąs iš
traukt savo kariuomenę iš 
pietinės Rusijos. Tuomet, 
girdi, nacių apsigynimo li
nija eitų nuo Kursko į pie
tus per Charkovo sritį ir 
pro Dniepropetrovską iki 
Sevastopolio, p i e t iniame 
Krime.

Jeigu taip, tatai reikštų, 
jog naciai jaučiasi, kad jie 
bus priversti apleist ir did
miestį Rostovą, prie Dono 
upės įplaukimo į Azovo Jū-

Pranešama,London
kad Mussolinis sunkiai ser
gąs. ..... į .

I .

a

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

NEWARK, N. J.
Tarptautinis Komitetas ruošia ■ 

puikų koncertą ir šokius. Sausio 30 
d., 8 v. v. Sokol salėje, 358 Morris I 
Avė. 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 Medikalei pagelbai. Po 
Koncerto bus šokiai prie pukios or- 
kestros. Bus skanių valgių ir įvai
rių gėrimų. įžanga tik 
tant taksas. Kviečiame 
vauti. — Kom.

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 1
Telephone: EVergreen 8-9770

55c, įskai- 
visus daly- 
(22-25)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 8 kp. draugiška sueiga 

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

(23-25)

ir

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

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 MOSTJ. 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 GALINGĄ 
MOSTU 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.

SO. BOSTON, MASŠ.
Liet. Am. Piliečių Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 1 d., 8 
v. v., 376 Broadway. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

(24-26)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

I I

mums šj skelbimą ir mes duosime jumsAtsilankę parodykite
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 SIMONAVICIUS 
t&F Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "Uli

Vietos ir impor
tu otop degtjnęs , ir 
vynai, geriausių 
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. ISTedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

’ . . k ' . ■ ' **
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.... 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 ............................................................................ Valstija ......................

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

JA LIETUVIU ŽINIAI 
° Jw Ar Girdėjote?

f // v F : FK Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
& I \| ““ senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų

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

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

tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėms dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

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

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą
« opai užgyti.
9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 

DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, sbya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą, ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą Ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KAN AT ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Paskutinis Primi Susilaukė Sūnaus

nimas
svečiais 

draugais 
linksmas

prasidės 10

vai. vakaro, 
vak. Dainų

Šiuomi paskutiniu kartu pri
mename, kad tas smagus pasi
matymas su tolimais 
ir savo visų dienų 
brooklyniečiais, tas
su jais visais pažmonys dien
raščio Laisvės metiniame suva
žiavime ir bankiete įvyks jau 
ŠĮ sekmadienį, šio mėnesio pa
skutinę dieną — 31-mą.

Visos iškilmės įvyks didžio
joj Grand Paradise salėj — 
Ballroom, 318 Grand Street. 
Brooklyne.

Suvažiavimas 
vai. ryto.

Bankietas — 6 
šokiai 6:30 vai.
programa, kurią išpildys šau
nusis Aido Choras, vadovauja
mas Aldonos Anderson • (Ži
linskaitės), bus kiek vėliau va
karo eigoje. Bankieto 
tikietas $1.75, vien 
50 centų.

Iki pasimatymo

Nelė Schmidt (žemaitaitu- 
kė) susilaukė sūnaus sausio 
25-tą dieną, Evangelical Dea
coness ligoninėje. Motina ir 
sūnus jaučiasi gerai. Sūnui 
duota vardas Frederick Char
les, pagarbai tėvo ir motinos 
tėvų. Linkime laimingai jį iš
auklėti.

Mrs. Schmidt yra Charles ir 
Onos žemaitaičių duktė. Se
niau yra dainavus Aido Chore.

Kreivėnaitė Ištekėjo 
Už Kariškio

ir šokių 
šokiams

Laisvės 
bankiete šio sekmadienio va
karą, Grand Paradise salėse!

Newyorkiecius Gausiai 
Apdovanojo -- Sniegu

Virginia Kreivėnaitė sausio 
28-tą susituokė su James Ag
new, kariškiu, kuris jau antri 
metai tarnauja kariuomenėje 
ir šiuo tarpu randasi Camp 
Dix, N. J. šeimyniško pobū
džio pokilis, dalyvaujant arti
miausioms giminėms ir drau
gams, įvyko jaunosios tėvų, 
Mr. & Mrs. Charles Kreivėnų 
namuose, 2016 Avenue N.

Po pokilio, jaunieji išvažia
vo koletai dienų medaus mė
nesio', o 
savaitės

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo gaspadorius J. Zaka
rauskas užkviočia visus narius, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šeštadienio vakaro, sau
sio 30 d., kliubo patalpoj, 280 
Union Avė. Pus grybų parė.

Svočiai busi vaišinami 
niais grybais,] prie to, 
linksmai laiką praleisti 
su senais pažįstamais.

Todėl nep'am irškite 
kliube apie 7j:30—8 vai. 
karo. Pakvieskite ir savo 
m y n u s—p a ž įsi;am u s.

Mas Metinis Balius
Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė
Įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY
Prof. Peter Rich Orkestrą

Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

MIRĖ

ska- 
galės 
suėję

būti
va-

kai-

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

Prasidės 8-tQ. vai. vak. Įžanga 55c, Įskaitant taksus.

Green Star Bar & Grill
pradžioj ateinančios 
jaunasis Agnew vėl 
savo paskirtį kariuo-

lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas Prašo 
Padėti Surinkti Karių Vardus, Kad 

Įdėti į Kliubo Garbės Sąrašą

Pereitą ketvirtadienį į New 
Yorką pasisuko ■' ypatingas 
oras, kuriame ne bile kam ga
lėjo būti malonu —- buvo šal
ta, vėjuota ir pridribo apie 7 
coliai sniego, kuris protar
piais krito lyg ir su lietum,
veik apakindamas. Dienos me- mogų lankytoja, 
tu vos galėjai matyti 
žingsnių.

Laimė, kad šiomis 
mažai automobiliu c

menėj.
Linkime jaunave d ž i a m s 

daug laimės šeimyniniame gy
venime.

Kreivėnai yra seni Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai ir Vir
ginia buvo dažna Laisvės pra- 

Drg. Kreivė
nas taipgi yra nariu Laisvės 
Direktorių Tarybos.Nuo Brook lyno Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo Spe- 
cialio Komiteto dienraštis Lais
vė gavo sekamą prašymą, kurį 
mes patalpiname • dienraštyje 
visuomenės žiniai ir tikimės, 
kad jinai kooperuos su kliubo 
Specialiu Komitetu' tame kliu
bo gražiame užmanyme.

Brooklyn, N.
Sausio 25, 1943 

Laisve 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, New York 
Gerbiamieji :

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas savo metiniame susi
rinkime, įvykusiame sausio 8, 
1943 m., išrinko specialį ko
mitetą surinkti Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių Amerikos 
kariuomenėje tarnaujančiųjų 
vardus, kad galėtume juos Pi
liečių Kliubo patalpose išsta
tyti viename, gražiame sąraše. 
Be abejo, mes vieni nieku bū
du negalėtume to didelio dar
bo atlikti. Todėl mes kreipia
mės pas tamstas prašydami 
talkos.

Mes norime, kad jūs, ger
biamieji, surinktumėte tuos 
amerikiečių lietuvių kareivių 
vardus ir pavardes, kuriuos

m.

jūs žinote, ir priduotumėt 
mums. Rinkdami vardus, aiš
ku, mes neskirstome kareivius 
nei į jokias politines partijas 
bei grupes. Mums brangūs vi
si lietuviai, kurie nešioja Dė
dės Šamo uniformą, kurie gi
na mūsų kraštą, visus lygiai 
mes gerbiame ir gerbsime.

Laukdami iš tamstų pagal
bos šitame darbe, mes pasiti
kime, kad jūs išpildysite mūsų 
prašymą. Siųsdami vardus ir 
pavardes, adresuokite — An
tanas Linkus, Jr., 280 Union 
Avenue, Brooklyn, New York.

Su didele pagarba Specialis 
Komitetas :

Juozas Draugelis, pirm.
Antanas Linkus, Jr., sekr.
Nariai: Juozas Ambrozaitis 

Kazimieras Lelešius 
Jurgis Bernotą.

Roxy Programa Pa’ikta 
Antrai Savaitei

“Chinijos Mergelė,” nauja 
20th Century-Fox filmą pradė
jo antrą savaitę 
Sceniški aktai, 
Guy Lombardo, 
antrai savaitei,
nauja laida Roxy žinių ir pa
veiksime peržvalga.

sausio 27-tą. 
vadovaujami 
irgi palikti 
bet pridėta

DIENRAŠČIO LAISVES

BANKIETAS

Prašome tuojau įsigyti bilietus

Aido Choras Duos Dainy Programą

Vien tik šokiams Įžanga 50c.

R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica 
o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica 
St. ir išlipkit Brooklyne tuojau pervažiO- 
tiltą, ant Marcy Avenue stoties. Eikite į

KELRODIS: New Jersey-čiams važiuojant iš Down Town, 
New Yorke, per C. 
ant Broad Street, 
traukinį ant Fulton 
vus Williamsburgho
Broadway iki Havemeyer Street vieną bloką, sukitės po deši
nei į Havemeyer St. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia 
ant kampo bus Grand Paradise salė.

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

ANTANO PAVYDĮS
6-šiy KAVALKŲ ORKESTRĄ

Gros šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

Bus šį Sekmadienį

SAUSIO 31 JANUARY

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

Kampas Havemeyer St.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare

BANKIETUI BILIETAS $1.75

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų namas, pusiau at

skirtas, Arlington • dalyje. Kama 
$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 4-1123.

į (20—25)

Reikalinga moteris dirbti prier ge
neralinio namų triūso, Brightwaters 
L. L, taipgi padaryti paprastus val
gius. Geri namai, maža šeima. Al
ga $60 į mėnesį. Pageidaujama, kad 
turėtų rekomendacijas. Telefonuo- 
kite ir klauskite C. L. Ross—Main 
2-8400 arba rašykite: C. L. Ross, 
So. Windsor Ave., Brightwaters, 
L. I. (23-25)

už kelių

dienomis 
gatvėse. 

B’et ir iš tų nedaugelio važi
nėjančių daug kur matėsi 
įklimpę skersai gatvę sniege 
ir trafikas turėjo važiuoti ap
link, k

Vakare stipriai pradėjo šal
ti ir daugelyje vietų supustė 
storas pusnis sniego. Vėjas dū
mė po 50 mylių per valandą, 
šalčio mums pranašaujama 
dar daugiau.

Didžiajame New Yorke pa
sekmėje audringo oro žuvu
sios penketą gyvasčių.

William Paulson, 55 m., 
brisdamas sniegu gatvėj krito 
ir mirė nuo širdies atakos.

Elizabeth Fredericks, 12 
metų, 677 Knickerb o c k e r 
■Avė., nuslydo su krūva sniego 
priešais gatvekarį prie k&mpo 
Halsey St. ir Wilson Ave. ir 

įtapo užmušta. Armijos trokui 
paslydus prie 156thi' St. ir Am
sterdam Ave., New Yorke, 
mirtinai užgautas praeivis 
William Geiler.

Nuo širdies atakos taipgi 
mirė Charles Woods, 57 m., ir 
William Mahlstadt, pastarasis 
iš St. Albans. Grūmimasis su 
vėju per sniegą ]i jiems buvo 
per sunkus darbas.

Policistas Morgan Wilson 
nuteistas nuo 4 iki 8 metų ka- 
lėjiman už mirtinai pašovimą 
kito policisto-William Rooney 
kartu su juo važiuojant radijo 
mašina.

Laisvėje’* galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų, dirbti kaipo 

“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)

Transportininkų Vadas
Ligoninėje

Michael J. Quill, Transpor-
Darbininkų Unijos viršinin-to

kas, po mitingo su IRT darbi
ninkais ir gavimo jų sutikimo 
grįžti darban, krito ten pat sa
lėj ir nugabenus ligoninėn sku
biai padaryta operacija ant 
apendiko. Jis jau stipriai sir
gęs porą dienų, bet pareigom 
spaudžiant stiprinęsis iki 
virto.

.Charles J. panowitz, 36 m. 
amžiaus, 145 St. Nicholas 
Ave., Brooklyne., mirė trečia
dienį, sausio |27 d., Allerton 
ligoninėj, Brookline, Mass. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 1 d., 10 vai. ryto, šv. 
Traicės kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose, po virš mi
nėtu antrašu. į

Vincas Paukštis, 61 m. am
žiaus, 341 So., 3rd St., Brook
lyne, mirė namuose, sausio 26 
d. Palaidotas isausio 29 d., 10 
vai. ryto, šv. • Jono kapinėse. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo-' 
riaus J. Garšyos koplyčioje, 
231 Bedford A ve.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Agathą ir vieną sūnų.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių pareigomis rūpinasi gra
bo r i u s

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

adresas

459 GRAND ST. •
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<1<♦>

nu-

pro-
pa-

Columbia Universiteto 
fesorius Philip C. Jessup 
skirtas į Herbert II. Lehmano 
štaba, darbuotis teikime užru- 
bežiams pagalbos.

0

J. Garšva.

iš 61.3 šeimynų, kurios 
užleisti 13 didelių 

apartmentų, ipoterų kariuome
nei pagalbinių organizacijoms, 
jau susirado kitus namus.

turėjo

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bujs šviesus

Palikta 2-rai Didžiai Savaitei! Sugrąžinta DauguoinJnei Reikalaujant! 
Pirmasis Sovietų Judis apie 2-rą Pasaulinį Karą 

“Girl from Leningrad” 
ir teisingas parodymas Lenkijos drąsios kovos prieš Nacius.

“THIS IS POLAND”
Nuolat nuo 9 A. M.---25c iki 1 P. M., apart Šešt.JSekm. ir Švent.

7th Avė. tarp 41—42 Sts., N. Y. 
Tel. WI—7-9686.

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!
STANLEY THEATRE

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE!
I • T>1 TL Arti 14 St. ir Union SIrving Place Ine. gr.—5-9879

I Vėlus Rody«ųįp 
I Kas šeštadienį

Pirmas per 10 Metų iš Naujo Rodymas šių Didžių Judžių

Maedchen in Uniform We are from Kronstadt
Uždraustas Hitlerio

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

S

Dramatiškas Sovietų Karo Judis

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

Lietuvių Rakandų Krautuve
<♦><♦>

<<♦>

<♦>< >

o

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijoly, mes užsiimame tai
symu ir perdirbiniu kitchen, będroom 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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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5045

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIU0TAS 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.
innwumuntmiwMwuKuwwMinuntwniruinnuuwMumntiniimuMwnni

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!LWUVBK4 Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

s■ GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooldyn^CS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brookly.no ir apielipkės, Į krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame ir Į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 .UKOŠEVIČIUS.

ROBERT. LIPTON ’VoX™T
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2173

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



