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kratiją mylinčio ž m o g aus 
svarbiausiasis klausimas yra 
vienybė. Be jos negalime pri
eiti prie vieningo darbo su vi
somis demokratiją mylinčio
mis tautomis, kurios šiandiena 
kovoja už ją. Be vienybės ne
galime pravesti svarbiausio 
šiandiena klausimo: kova prieš 
nacifašizmą.

“Todėl šiandiena kiekvie
nam iš mūsą svarbiausia už
duotis, tai vieningas darbas.“

------------------------- i

Amerikos lietuviams irgi 
reikia vienybes. Deja, tos vie
nybės pasiekti neleidžia pro- 
naciška propaganda, tūloje lie
tuvių spaudoje.

Mes sakome: padėkime j ša
lį kitus klausimus. Susivieny
kime rėmimui Jungtinių Tau
tų karo pastangų, šiuo klausi
mu nepateisinamas joks pasi
dalinimas.
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Amerikos Lėktuvai Šauniai 
Arde ir Degino Fašistų 
Uostą ir Laivus Italijoj

Po Triuškinančiu Atakų prieš Ašies įrengimus Sicilijoj, 
Sugrįžo Visi Jungtinių Valstijų Lėktuvai

Amerikos Oficialiai Pranešimai

“LAISVES” DALININKU
SUVAŽIAVIMAS BUVO 

LABAI SĖKMINGAS
Vadovaujamoji Suvažiavimo Idėja Buvo Jung
tinių Tautų Kovos Rėmimas pries AŠĮ, Ameri

kos Lietuvių Vienijimas Karo Pastangoms 
Ir Lietuvos Atvadavimas

Suimtas ir Vyriausias 
Komandierius 330,000 
Apsupty Nacių Armijos

Per 20 Dienų ties Stalingradu Sunaikinta 100,000 
Priešų, Nelaisvėn Paimta 46,000

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Cairo, Egiptas, saus. 31. — Čionaitinio Jungtinių 

Valstijų štabo pranešimas:
Vakar dienos laiku didieji Jungtinių Valstijų bom- 

banešiai Liberatoriai du kartu atakavo laivus ir uos-

Suvažiavimas Dave Virš $2,000 
Finansines Paramos “Laisvei”

Nacių karo komunikatas pe
reitą penktadienį sako: “Gra
žiausia arba linksmiausia nu
mirti audroje arba tokiose są-! 
lygose kaip Stalingrade.“

Tai paraginimas vokiečiams,! 
kad jie ten iki vienam žūtų, 
ir džiaugtųsi žūdami!

Daugelis jų ten žuvo, žus ir • 
tie, kurie tebesilaiko Stalin-į 
grade.

Bet ta jų'mirtis nėra gar-1 
binga mirtis. Jie ten nuvyko 
plėšti ir žudyti. Jie ten plėšė 
ir žudė. Dabar patys gala gau-' 
na. !

Jų mirtis yra mirtis plėšikui 
ir žmogžudžių. Ji tokia bus ■ 
užrekorduota žmonijos istori
joje.

Nelengva kovoti su melu, 
ypatingai karo metu. O melas 
plinta, kaip cholera.

Ve, štai, koks nors niekšas 
apmelavo Amerikos organi
zuotus jūrininkus, būk jie Sa
liamonų salose atsisakę iškrau
ti laivą sekmadienį. Pasinau
dodami tuo melu, darbininkų 
priešai visais kampais pasiuto 
loti prieš darbo unijas.

Bjauru, kai kas apmeluoja 
atskirą žmogų, nuplėšia jam 
šlovę. Bet melas virsta krimi- 
nalyste, kuomet jis paleidžia
mas prieš darbininkišką orga
nizaciją.

to įrengimus Messinoj, Sicilijoj (Italijos saloj).
Tuzinai sprogimų buvo pastebėta prieplaukoje San 

Giovanni-Messina persikėlimo laivų (ferry), ant gele
žinkelio bėgių į pietus ir tuoj aplinkui šių įrengimų.

, Trimis mūsų bombomis tiesiog pataikyta į vieną pre
kinį priešų laivą, stovintį uoste. Buvo matyta, kaip 
vienas būrys mūsų bombų smogė į užpakalinę dalį ki
to prekybos laivo, beplaukiant jam iš uosto. Kelios 
bombos sprogo tarp grupių laivų, stovinčių šiaurinėje 
uosto dalyje.

Buvo pastebėta ir daug kitų pataikymų bombomis į 
uosto elektros stotį, į dirbtuves ir uosto pakrantes 
abelnai.

Taip pat buvo pataikyta į priešlėtuvinių kanuolių 
bateriją uosto srityje, ir jinai išmušta iš veikimo.

Buvo susidurta su priešų lėktuvais laike antrosios 
atakos, bet jie, iš savo pusės, negriežtai atakavo mūsų 
orlaivius.

Visi mūsų orlaiviai sugrįžo iš šių žygių.

Lietuviški Raudonosios Armijos Pulkai 
Sukėlė Virš Miliono Rublių Būriui Lėktu

vų, Kuris Vadinsis ‘Tarybų Lietuva”
MASKVA. — Lietuvių siunčia asmeninius broliš-

Tautinių Raudonosios Ar- kus sveikinimus kareiviams 
mijos pulkų kareiviai ir ko- ir komandieriams Lietuvių 
mandieriai kartu su persi- ir Latvių Tautinių Raudo-

Atrodo, kad Washingtono 
senatoriai visai pamiršo karą. 
Jiems daug svarbiau liežuviais 
plakti ir demoralizuoti visuo
menę dėl prezidento pasirinki
mo politikieriaus Edward J. 
Flynn ambasadoriumi į Aus
traliją.

Prezidentas pasiskyrė ir. 
prezidentas ima atsakomybę. 
Flynn bus jo pasiuntinys ir 
veiks jo priežiūroje.

Gal jis neturi visų kvalifika
cijų. Gal kitas būtų geresnis. 
Bet kur tai panašu dėl to da
bar kelti didžiausia audra ir 
kenkti karo pastangoms?

Tie ponai turėtų pagalvoti.

kėlusiais i Sovietų Sąjungą 
Tarybinės Lietuvos pilie
čiais suaukojo milioną 25 
tūkstančius rublių pastatyti 
karinių lėktuvų eskadroną, 
kuris bus vadinamas “Tary
bų Lietuva.” Jie ir toliau 
aukoja ir renka aukas tam 
reikalui.

Duodami apie tai prane
šimą Stalinui, Justas Palec
kis, Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas, ir ge
nerolas majoras Žemaitis, 
Lietuvių tautinio Raudono
sios Armijos dalinio ko
mandierius, rašė:

“šią nedidelę auką sudė
jo maža lietuvių dalis. Mū
sų broliai, vaitojautieji po

nosios Armijos pulkų ir Ta
rybinių Lietuvos ir Latvi
jos Respublikų piliečiams.

1 ----- ■ I

Didėja Apsupimo Pavo
jus Vokiečiam Kaukaze

Maskva, vas. 1. —Po Mai- 
kopo ir Tichoretsko rau
donarmiečiai, grūsdami vo
kiečius tolyn atgal Kauka
zo fronte, užėmė dar eilę 
karinių punktų, artinasi 
prie Krasnodaro ir žygiuo
ja linkui Kuščevkos gele
žinkelių mazgo, o tai yra 
paskutinis geležinkelių cen
tras, per kurį 150 iki 300 
tūkstančių nacių armijos 
gal dar šiaip taip galėtų
pasprukt iš šiaurvakarinio

Jeigu ne tuo keliu, tai kitu 
Hitlerio propagandos biuras 
pasiekia lietuvių pronaciškos 
spaudos špaltas. Jeigu užsida
rė vienos durys, Goebbelsas 
suranda ir atsidaro kitas.

Buvo Lisabonas, Portugali
ja. Dabar patarnauja Stock- 
holmas, Švedija. O čia, pas 
mus, Amerikoj, Laučkos, Grk 
gaičiai, Michelsonai ir šimuSj 
čiai tiktai trokšta ir laukia tos, 
propagandos.

Sausio 29 dienos Amerikoje 
ponas Laučka su pasigardėji- 
mu įdėjo laišką, kurį jam at
rašęs “vienas pasitikimas as
muo iš Švedijos,“ kuris gavęs 
ilgą laišką su “informacijo
mis“ tiesiai iš Berlyno.

(Tąsa 5-tam pusi.)

vokiečių okupantų jungu, 
neturėjo progos dalyvauti Kaukazijos kampo (prie 
šiose rinkliavose. Bet jie Juodosios Jūros ir Azovo 
suteiks kitokią auką Raudo- Jūrų), kur naciam gręsia 
najai Armijai — švinu ir į vis didesnis apsupimo pa- 
ugnim kirsdami triuškinan
čius smūgius Hitlerio užnu- 
garės gaujoms.”

Latvių tautinių pulkų 
Raudonosios Armijos ka
reiviai ir komandieriai ir 
persikraustę į Sovietų Są
jungą Tarybinės Latvijos 
piliečiai pirmiau sukėlė 2,- 
050,000 rublių įrengti tan
kų eilę vardu “Latvių Šau
liai,” o dabar jie sudėjo dar įsuptais būriais į šiaurius

vojus. Nuo Kuščevkos iki 
Rostovo yra 50 mylių.

Į vakarus nuo Voronežo 
sovietinė * kariuomenė dar 
kiečiau užveržė apsupimo 
lanką aplink 25,000 fašistų 
ir neatlaidžiai naikina juos.

Raudonarmiečiai užmušė 
dar 900 nacių ir paėmė ne
laisvėn daugelį iš tų, kurie 
dar buvo likę atskirais ap-

pusantro miliono rublių pa
statyti latvių lėktuvų būrį 
tuo pačiu vardu.

Sovietų laikraščiai iš
spausdino Stalino telegra
mas, kuriomis jis dėkoja ir drai.

I aisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas sausio 
31 d., Brooklyne, N. Y., pui
kiai pavyko visais atžvil
giais. Tai buvo tikrai kū
rybinis suvažiavimas. Dali
ninkai savo kalbose ir ad
ministracija ir redakcija sa
vo raportuose lietė ne tik 
dvasinę ir finansinę Lais
vės dienraščio būklę apskri
tai, bet ypač platųjį Laisvės 
vaidmenį, mobilizuojant lie
tuvius rėmimui Amerikos ir 
kitų Jungtinių Tautų kovos 
prieš fašistu Ašį, vienijant 
Amerikos lietuvius kari
nėms pastangoms ir Lietu
vos išlaisvinimui.

Suvažiavimas davė dau
giau kaip du tūkstančius 
dolerių piniginės paramos 
Laisvei, nepriskaitant po jo 
sekusios pramogos pajamų. 
Tai buvo organizacijų ir pa
vienių mūsų dienraščio rė
mėjų aukos. Ryšium su su
važiavimu žmonės išpirko 1

vien Laisvės Šerų už $270.
Platus ir tikslus redakci

jos raportas, pagamintas 
vyriausio redaktoriaus R. 
Mizaros, bus įtalpintas ry
tojaus numeryje.

Administracija, raportuo
dama, be kitko, pranešė, 
jog paskutiniais metais gau
ta Laisvei tūkstantis naujų 
skaitytojų. Šis raportas 
taip pat bus išspausdintas 
Laisvėje.

Suvažiavime dalyvavo 140 
delegatų nuo organizacijų 
ir pavienių, lyginti su 159- 
niais, buvusiais pernykščia
me suvažiavime.

Pirm , išrenkant suvažia- 
virrlo prezidiumą, trumpai 
kalbėjo, pareikšdami suva
žiavimui sveikinimus ir pa
liesdami Laisvės platinimą, 
vajininkai dd. Pov. Bečis, 
Stripeika, K. Žukauskienė, 
Rauduve, čiurlys, Svinkū-

(Tąsa 5-am pusi.)

Rezoliucija ’ Dėlei•v.

Amerikos Lietuviui
Vienybės Karo 

Pastangoms
Priimta Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Ben

drovės Dalininku Suvažiavime Sausio 31 d., 
1943 m., Brooklyne, N. Y.

Vardu septyniolikos šimtų šėrininkų ir kelių desėt- 
kų kuopų, draugijų ir piliečių kliubų, kurie sudaro 
Spaudos Bendrovę, šis suvažiavimas pilnai užgiria ir 
sveikina dienraščio Laisvės vedamą politiką dėl apvie- 
nijimo visų Amerikos lietuviu šiam istoriniam žmonių 
karui prieš fašizmą. Mes ir visa lietuvių pažangioji vi
suomenė esame giliai įsitikinę, kad visų lietuvių vie
nybė ne tik reikalinga, bet ir galima-praktiška.

Vienybė:
Už Jungtinių Valstijų karo pastangas,
Už Jungtinių Tautų pilna pergalę,
Už išlaisvinimą Lietuvos iš nacių tironijos.
Visi kiti klausimai ir reikalai, kuriais šiuo tarpu ne

gali susikalbėti ir bendrai veikti įvairios sriovės, skir
tingų įsitikinimų žmonės, turi būti atidėti į šalį laike 
karo eigos. Mes patariame dienraščiui Laisvei ir atei
tyje vengti tų klausimų, kurie dalina lietuvius, kuriais 
bendras darbas tuo tarpu neįmanomas ir kuriuos gali
ma atidėti iki po karo, o sistematiškai ir pabrėžiančiai 
šaukti visus lietuvius prie bendro darbo ir vienybės, 
kad padėjus šios šalies vvriausybei karo pastangose, 
kad priartinus Jungtiniu Tautų pergalę, ir kad išlais
vinus mūsų gimtinį kraštą Lietuvą.

y Mes pilnai užginame mūsų vvriausybės natarimą 
/sveturgimiams nesiginčyti dėlei būsimos jų gimtiniuo- 
I se kraštuose santvąrkos. Lai tų kraštų žmonės po ka

ro patys nusispręs, kokios santvarkos jie nori, kokianUO Stalingrado. I iv puvjū xtviuxkjjyx yk_>, xxvfxxxvzo uwiiv v ..VU x*v»xx, xxvzxxxcx
Sovietų kariuomenė dari/santvarka, jų supratimu, jiems sukurs gerbūvį, links- 

pažygiavo pirmyn linkui 
Charkovo ir Kursko ir lai
mi visuose frontuose ben-

mą ir laiminga gyvenimą. Vadovaudamiesi tuo demo
kratiniu principu, mes nuoširdžiai siūlome visoms lie
tuvių sriovėms palikti ateities Lietuvos santvarkos bei 
santykių su: kitomis laisvomis tauomis ir šalimis reika-

London, saus. 31. — Specialis Sovietų Radijo prane
šimas, užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė galutinai sunaikino vokiečių fa
šistų kariuomenės grupę, apsuptą į vakarus nuo vidu
rinės Stalingrado dalies.

Per mūšius, taip pat ir pagal paimtų nelaisvėn vo
kiečių generolų liudijimus, yra įrodyta, jog 1942 m. 
lapkričio 23 d. (Stalingrado srityje) buvo apsupta bent 
330 tūkstančių priešų, iškaitant statybos ir policijos 
būrius, o ne 220 tūkstančių, kaip kad pirmiau pranešta.

Kaip žinoma, vokiečiu kariuomenė, apsupta Stalin
grado srityje tarp lapkričio 23 d. (1942 m.) ir sausio 10 
d. šiemet prarado apie 140,000 vyrų, kritusių nuo mūsų 
artilerijos ugnies ir sistematiško naikinimo bombomis, 
taip pat ir nuo šalčių ir ligų.

Tokiu būdu nuo to laiko, kai mūsų kariuomenė pra
dėjo generalį ofensyvą 1943 m. sausio 10 d., vokiečių 
kariuomenė, apsupta ' Stalingrado srityje, turėjo apie 
190,000 kareivių ir oficierių, kartu su pastiprinimų ka
riais, statybine jų organizacija, policijos būriais ir ar
mijos ir užnugarinio.korpuso būriais.

Šiuos skaitmenis patvirtino šeštosios vokiečių armi
jos generolas-reikmenu parūpintoias. kuris pareiškė, 
jog sausio 10 d. buvo 195,000 vokiečių kariuomenės, ap
suptos ties Stalingradu, sykiu su užnugariniais jų bū
riais. . Šis faktas juo labiau padidina Sovietų kariuome
nės pergalės svarbą ties Stalingradu.’

Nuo sausio 28 iki saus. 31 d. buvo paimta nelaisvėn 
dar 18,000 priešų kareivių ir oficierių.

Viso per generalį ofensyvą prieš apsuptąją priešų 
kariuomene mūsų kariai suėmė 46,000 vokiečių karei
vių ir oficierių. . .

Šiandien gi mūsų kariuoipenė paėmė nelaisvėn tos 
vokiečių grupės komandieriu ties Stalingradu, sykiu 
su jo štabu, susidedančiu iš šeštos ir Ketvirtos tankų 
armijos, generolo feldmaršalo von Paulus’o ir jo štabo 
galvos generolo Įeit. Schmidto.

(Tąsa 5-me puslapyje) 
................................................ -...... ..... ......  

lą išspręsti Lietuvos žmonėms patiems. Mes pasitikime 
Atlanto Čarteriu ir Jungtinių Tautų vadovybe, jog šis 
karas atneš visiems žmonėms tautinę laisvę, taipgi lais
vę žodžio ir susirinkimų, laisvę nuo baimės ir alkio.

Štai, kodėl mes smerkiame tuos kai kurių sriovių 
vadus, kurie nesiskaito su mūsų vyriausybės draugiš
kais patarimais ir paraginimais ir susiorganizavo į 
įvairias klikas po visokiais gražiai skambančiais var
dais, kaip tai: Amerikos Lietuvių Taryba, Lietuvių 
.Tautinė Taryba, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 1.1., ku
rių visų tikslas yra kenkti lietuvių vienybei, trukdyti 
Amerikos ir visų Jungtinių Tautų karo pastangoms, 
kurstant Amerikos lietuvius prieš didžiąją šios šalies 
talkininkę Sovietų Sąjungą. Neva vardan Lietuvos ne
priklausomybės, jie padeda nacių propagandą skleisti, 
sistematiškai tebeskelbdami Goebbelso propagandos 
biuro prasimanytą bjaurų melą apie kokį ten nebuvusį 
“bolševikų terorą” Lietuvoje prie tarybinės santvar
kos, tuo tarpu tiksliai slepia baisų nacių terorą Lietu
voje. Mes smerkiąme juos, kuomet jie užsispyrusiai 
perša Lietuvos žmonėms vienokią ar kitokią ateities 
santvarka ir tam mobilizuoja Amerikos lietuvius, pui
kiai žinodami, kad ši tema ne vienija, bet skirsto lie
tuvius ir kenkia jiems rimtai ir pilnai įsitraukti į šios 
šalies karo pastangas.

Mes pilnai užginame Laisvės nusistatymą prieš tas 
klikas ir tarybas. Mes patariame ir ateityje jų nelem
tus darbus kelti aikštėn ir parodyti lietuviams jų tik
rus tikslus ir pasimojimus. Mes patariame dienraščiui 
ir ateityje laikytis mūsų vvriausybės prašvmo ir pata
rimo vengti ginčų dėl Lietuvos ateities vidujinės san
tvarkos arba dėl jos santykiu su kitomis tautomis.

Lai mūsų dienraštis šiemet pasiekia naujus tūkstan
čius lietuvių ir nušviečia jiems teisingą kelią šiuo kri
tišku momentu!

Lai išgirsta mūsų balsą visos lietuviu sriovės ir pa
deda į šalį visus nesusipratimus ir rinčus ir išvien pe
tys petin stoja talkon mūsų didžiajam kraštui ir vi
soms laisvoms Jungtinėms Tautoms laimėti kara. nu
šluoti nuo žemės kamuolio nacizmą-fašizmą ir sukurti 
pastovią taiką tarpe tautų ir žmonių!
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Antras’ Puslapis

Dėl To, Kas Bus Po Karo ir Kas 
Turi Būti Dabar

Kanadiečių Liaudies Balsas (iš sausio 
29 d.) rašo:

“Kada naciai triumfuojančiai žygiavo 
į tas šalis ir teritorijas, kurios dabar 
randasi jų okupacijoj, tai buvo nemažai 
žmonių, kurie skaičiavo, kiek dienų ar 
savaičių truks užimti vieną ar kitą šalį. 
Bet dabar, kada jau darosi vis aiškiau ir 
aiškiau, kad naciai bus sumušti, tos var
nos ant tvoros sukruto, pradėjo aštrinti 
savo nagus, seiles varvindamos.

“Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose bu
vo susilėkę pasitarimui visų stambesnių 
lietuvių organizacijų vadai, kurie nepa
prastai susirūpinę, kas bus su Lietuva, 
kada naciai bus sumušti. Jie tarėsi, kaip 
užkarti Lietuvos žmonėms ant sprando 
vėl fašistinius valdonus.

“Kai kurie duoda patarimus naciams, 
kaip išsigelbėti nuo Raudonosios Armi
jos. Vienas komentatorius Daily Star 
špaltose iškelia viršun, kad yra žmonių, 
kurie siūlo naciams pasielgti sekančiai, 
jeigu jau matysis, jog ateina galas: kaip 
galint laikyti Raudonąją Armiją, o tuo 
tarpu atidaryti vartus Amerikos ir Bri
tanijos armijoms, kad jos pasiektų Ber
lyną pirma, negu Raudonoji Armija pa
sieks.

“Ar nebūtų geriau, kad tos visos var
nos, kurios taip pageidauja, mestųsi da
bar prieš nacius ir pradėtų maršuoti į 
Berlyną iš kitos pusės, jeigu joms nori
si pasiekti Berlyną pirmiau, negu Rau
donoji Armija pasieks? Laukti, kad ki
ti sumuštų, o paskui skubintis okupuoti, 
yra labai negarbinga.

“Kada naciai bus paklupdyti, tos var
nos, kurios visą laiką krankė prieš an
trą frontą, skubėsis į Berlyną. Jos steng
sis užbėgti už akių tiems, kurie sunai
kins nacizmą. Jos skubėsis bėgti tenai, 
kad pagelbėti užsodinti ant vokiečių 
sprando vėl kokius Noskes ar Šeidema- 
nus, kad paskui vėl įvesti Vokietijoj fa
šizmą.

“Bet jos labai apsigaus. Po šio karo 
bus kita situacija. Nesudaro didelio 
skirtumo, kas pirmas pasieks Berlyną. 
Žmonės jau pažino fašizmą. Jie jau pa-
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ragavo to raugo. Fašizmo gadynė jau 
baigiasi. Kada jis susmuks karo lauke, 
tai jis susmuks ant visados.

“Milijonai žmonių, jaunų gražių žie
dų, atidavė savo gyvybes ne tam, kad 
vietoj Hitleriu, Mussolinių ir kitų bar
barizmo vadų būtų pastatyti kiti fašis
tai. Prezidentas Rooseveltas ir kiti vadai 
pasakė, kad po šio karo turės būti ki
taip, negu po pereito karo. Po pereito 
karo buvo padaryta ne taika, o paliau
bos. Po šio karo bus įsteigta taika — 
žmonių taika. O žmonių taika gali bū
ti tik tuomet, kada patys žmonės val- 
dysis.”

• Kanados Industrija ir Karas
Kanadoj smarkiai pakilo industrinė 

gamyba, o tas daug prisideda prie de
mokratijos karo išlaimėjimo prieš hit- 
lerizmą. Industrinių darbininkų ir dar
bininkių kiekis pašoko iki miliono žmo
nių. Plieno ir kito metalo gamyba pa
augo ant 77%. Ypatingai Kanada daug 
pagamina žalvario, nikelio, alumino, švi
no ir kitų metalų, kurie labai reikalingi 
karo vedimui.

Kanados tankų gaminimo industrija 
gamina tūkstančiais, kurie jau pasižy
mėjo Libijoj ir kitur. Kanados tankų 
yra ir Sovietų Sąjungos fronte ir rusų 
generolas A. J. Belajevas apie juos ge
rai atsiliepė.

Viename fabrike į mėnesį buvo paga
minta 800 tankų ir apsčiai prieštanki
nių kanuolių. Fabriko gamyba pakilo 
keturis kartus aukščiau, kaip originaliai 
buvo planuojama. Kitame fabrike buvo 
planuojama pagaminti 120 kanuolių, o 
pagamino 174.

Mažesnius ginklus, kaip tai Bren 
šautuvus Kanadoj fabrikai pagamina po 
vieną kiekvieną minutę, o amunicijos 
fabrikai padaro po 40,000 patronų į mi
nutę.

Tarpe kitų Kanados darbininkų svar
bią rolę vaidina ir lietuviai gyvenanti 
Kanadoj. Abelnai Kanados lietuviai yra 
pažangūs, demokratiškai ir darbininkiš
kai nusistatę, pro-nacių Keleivis, Naujie
nos ir Vienybė nepajėgė suklaidinti lie
tuvius.

Kiek Pagaminome Javų?
Jungtinių Valstijų 1942 metų javų der

lius buvo geras. Yra apskaitliuojama, 
kad kviečių pagamino 981,000,000 buše
lių; kornų 3,165,000,000 bušelių; avižų 
1,359,000,000 bušelių; rugių 57,000,000 
bušelių ir miežių 426,000,000 bušelių. 
Bendrai, javų daug daugiau pagaminta, 
kaip pirmesniais metais.

Betgi daugiau jų ir reikia, kaip pir
miau, nes reikalingas maistas ne vien 
Amerikos žmonėms, bet jo daug reikia 
vežti ir mūsų talkininkų šalims.

Kostornaja Jau Išlaisvinta
Raudonoji Armija jau paėmė labai 

svarbų geležinkelių centrą Kostornaja, 
kuris yra ant Voronežo-Kursko, Valuiki- 
Elec geležinkelių kryžkelės. ŠisTgeležin
kelių mazgas pasitarnaus Raudonajai 
Armijai sėkmingiau vystyti ofensyvą 
prieš Kurską, Voronežą ir Hitlerio jėgų 
apsupimui Orio miesto srityj.

Casablanca Konferencija, 
Sovietai ir Chinija

Atsibuvusi C a s a b lanca 
mieste Anglijos, Amerikos 
ir francūzų konferencija 
turi didžiulės reikšmės. 
Apie tai mūsų dienraštyje 
jau buvo rašyta ir dar bus. 
Vyriausias jos tikslas, tai 
tuojau pradėti Jungtinių 
Tautų generalį ofensyvą, 
kad privertus besąlyginiai 
Vokietiją, Italiją ir Japoni
ją pasiduoti.

Komercinėj spaudoj ir tū
lų per radiją aiškintojų 
prasidėjo visokios spekulia
cijos: kodėl ten nedalyvavo 
Juozas Stalinas, kodėl ne
buvo generolas Chiang-Kai- 
shekas? Aišku, kad nedaly
vavimas konferencijoj So
vietų Sąjungos, kuri jau 
virš pusantrų metų karo 
naštą neša už visas Jungti
nes Tautas, kuri suteikė 
progą Anglijai ir Amerikai 
pasiruošti ofensyvui, paro
do, kad konferencija nebu
vo visų Jungtinių Tautų.

Juozas Stalinas pareiškė, 
kad jis negali dalyvauti, nes 
dabartiniu laiku Raudonoji 
Armija vykdo gyveniman 
grandioziško ploto ofensyvą 
ir naikina šimtais tūkstan
čių hitlerininkus ir jų tal
kininkus! Stalinas yra už
imtas ofensyvo darbu ir tas 
svarbiau, negu kalbos!

Iš antros pusės, 1942 me
tais Sovietų Sąjungos užsie
nio komisaras V. Molotovas 
buvo nuvykęs į Londoną ir 
atvykęs į Washingtona, kur 
padaryta susitarimai, kurių 
vyriausias tikslas dar 1942 
metais buvo: atidaryti an
trą frontą prieš Hitlerį Eu
ropoj. Tie susitarimai yra 
galioj. Sovietų Sąjunga at
lieka savo pareigą, kaipo 
Jungtinių Tautų narys, kad 
priversti nacių Vokietiją ir 
jos talkininkus besąlyginiai 
pasiduoti.

Jeigu Anglija ir Amerika 
neatidarė antro fronto 1942 
metais, tai dėl to tik karas 
užsitęsė. Jeigu kas sakė, 
kad tada Anglija ir Ameri
ka dar nebuvo pasirengę 
ofensyvui, tai tą niekas ne
gali pasakyti dabar. Ir lo
giškai išeinu, kad Amerikos 
ir Anglijos uždavinys yra 
pravesti 1942 metų susita
rimus. Tam ir buvo išdirb
ta planai Casablancoj.

Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir Amerika skaito galioj 
tuos susitarimus, kurie bu
vo padaryti dalyvaujant V. 
Molotovui. K o m e r c i nes 
spaudos ir tūlų žmonių bu
vo taip toli nueita, kad jie 
aiškino, būk Sovietų Sąjun
gos vadai “nesuprato tų su
sitarimų dvasios.” Sovietų 
Sąjungos vadai, spauda, 
liaudis, kaip liudijo ir Mr. 
W. Willkie, labai gerai su
prato susitarimų dvasią ir 
nuolatos stato klausimą: 
“Tai kada gi bus tas an
tras frontas?” “Kada mūsų 
talkininkai atliks savo pa
reigas?” Ir prideda: “Jung
tinių Tautų vieningumą, so
lidarumą, bendrą siekį ka
ro laimėjimui mūsų talki
ninkai ąrodys tik darbais.” 
Jie laukia veikimo. Jie lau
kia darbų. Ir sulyg prane
šimų tam veikimui buvo iš
dirbta planai Casablancoj, 
tai yra, Amerikos ir Angli
jos veikimui, nes Sovietų 
Sąjunga ir Chinija savo pa
reigas atlieka.

Dėl Sovietų nedalyvavimo 
konferencijoj kome rcinėj 
spaudoj ir tarpe įvairių ra
telių yra net perdaug spe
kuliacijos. Vien Washingto
ne pirmoje dienoje po pa
skelbimo konferencijos bu
vo per 20 skirtingų aiškini-

mų. Daugelis iš jų aiški
no, kad jeigu Juozas Stali
nas negalėjo dalyvauti iš 
priežasties Raudonosios Ar
mijos ofensyvo-, tai kodėl 
kas kitas nedalyvavo. Gal 
būti ir buvo proga kam da
lyvauti, bet kaip tada į tai 
būtų pažiūrėję tie, kurie 
pirmiau dėstė, būk Moloto
vas nesuprato 1942 metų 
susitarimų ?

Sovietų Sąjungoj,’ vei
kiausiai, visi supranta, kad 
jie savo pareigas pilnai at
lieka pagal 1942 metų susi
tarimą, o Amerikos ir An
glijos vadai privalo patys 
pasitarti, išdirbti planus, 
kaip mes savo pareigas at
liksime.

Iš kitos pusės, yra žino
ma, kad tarpe Amerikos,; 
Anglijos ir Franci jos vadų 
buvo nesutikimų, Afrikoj 
darbas nėjo sklandžiai. Čia 
vėl klausimas darėsi dau
giau Anglijos ir Amerikos, 
o ne visų Jungtinių Tautų.

Pagaliau, konferencijoj 
nedalyvavo ir Chinija, kur 
dabartiniu laiku nieko di
desnio neįvyksta. Tūli spe
kuliuoja, būk Sovietų nebu
vo atstovų todėl, kad ten 
buvo svarstomas klausimas 
kovos prieš Japonijos samu
rajus. Mūsų supratimu, to
kios išvados nieko bendro 
su tikrove neturi. Juk Ja
ponijos/ imperialistai gerai 
žino, kad Sovietų Sąjunga 
yar talkininkė Amerikos ir 
Anglijos, o kas dėl jų san- 
tikių su Sovietų Sąjunga, 
tai jie jau kelis kartus iš
bandė savo jėgas ir, atrodo, 
pasimokino. Gi Chinija su 
Japonijos imperialistais jau 
šešti metai kariauna, o vis 
vien nedalyvavo.

Mūsų supratimu, perdaug 
tuščiai komercinė spauda 
spekuliuoja. Kas buvo nu
tarta Casablanca konferen
cijoj, tai dar ne viskas pa
skelbta. Gi Sovietų Sąjun
gos ir jos talkininkių ben
drai veiklai planai jau se
niau nutiesti. Tik reikia 
tuos planus pravesti gyve
niman. V. S.
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ŠYPSENOS
šaipokas Dėdės Šamo < 

Tarnyboje
Gavau bevielinį telegra

mą, kad man apleidus gar
bingąjį Brooklyną, dauge
lis teiraujasi: “Kur šaipo
kas pasidėjo?”

Nesibijokit,' aš ne kana
pėse !

Kaip tik mūsų preziden
tas per radiją pareiškė, kad 
prieš Ašį bus kariaujama 
iki paskutinio žmogaus, tai 
Šaipokas nusprendė nebūt 
paskutiniu — dabar įstojo 
Dėdės Šamo tarnybon. Ka
dangi Šaipokas ant vandens 
gali plūduriuot kaip pantū- 
nas, tai jis pasidavė į jūri
ninkus. •4

Spaudo n. Šaipokas iš sa vo 
tarnybos nerašė, nes neži
nojo, kaip gerbiamas cen
zorius reaguos į jo raštus. 
Išbandymui cenzoriaus kan
trybės, Šaipokas parašė il
gą laišką saviškei, smulk
meniškai išdėstydamas jai 
visus savo apatinius jaus
mus. Bet maniškė to laiško 
negavo. Cenzorius, mato
mai, tą laišką peržvelgė ir 
pasilaikė, maniškei pasiųs
damas sekančio turinio raš
čiuką: “Šaipokas tave myli 
kaip mylėjęs. Jis per daug 
šneka. — Cenzorius.”

Po nepasisekimo su pir
muoju laišku, Šaipokas ėmė 
varto t diplomatiją. Į seka
mą laišką įdėjau tris čiau- 
mojamojo gurno plokštukes 
ir raščiuką, pažymėdamas, 
kad dvi plokštukės skiria
mos maniškei, o viena — 
cenzoriui. Maniškė aplaikė 
:gumo plokštukes ir raščiu
ką: “Thank you! — Cenzo
rius.”

Dabar šaipokas . į savo 
laiškus visuomet įdeda čiau- 
mojamo gurno plokštukę 
gerbiamam cenzoriui ir vis
kas būna gerai, Už tai ir 
šis laiškas jau ilgokas, ir 
jūs sužinosit, kad Šaipokas 
ne kanapėse!

Jūsų Šaipokas jau keli 
mėnesiai dėvi uniformą ir 
yra lamdomas, kad būtų ge
ru jūrininku. Pirmiausia 
turėjo išmokt pasirišti juo
dą šilkinę skepetaitę po 
kaklu. Tą jau mokant, te
ko mokintis visokias kilpas 
sunerti ir įvairius mazgus 
sumegsti. Tą kursą jūsų 
Šaipokas greitai užbaigė, ir 
dabar, jeigu jis Hitleriui 
kilpą ant kaklo užnertų, tai
jau kitam jos nerti nereikė- 
tųl ... ■_ !:.L;

Antras kursas buvo, — 
kaip gelbėtis laivui skęs
tant, jeigu priešo bomba ar
ba torpeda į jį pataiko. O 
tas jau . buvo sunkiau, kaip 
kilpa ar mazgas sunerti. 
Nuo “skęstančio” laivo rei
kia labai skubiai nusileisti 
su valtimis ir plaukti nuo 
jo šalin, kad nebūt įtrauk
tu dugnan. Aną dieną da
rant pratimus, visiems sku
bant, vienam jūreiviui esant 
girtam, pasitaikė pliumpte- 
lėt vandenin. Paniro jis, 
bet greit iškilo viršun, pra
dėjo kapstytis ir rėkti: 
“Taxi! Taxi!” Bet, vieton 
“taxi,” prie jo priplaukė 
valtis ir jis buvo išgriebtas 
iš vandens, kaip pelų mai
šas. . .’

Reikalingą t r e i n eruotę 
Šaipokui pereiti buvo leng
viau, negu jūrininkų kalba 
išmokti. Pas jūrininkus vi

sokių daiktų pavadinimai ir 
išsireiškimai daug kuom 
skiriasi nuo jūsų, gyvenan
čių “ant byčių.” Pirmą sykį, 
kai Šaipokas atsikėlė ir sy
kiu su kitais jūrininkais 
apsiprausė, tai girdėjo juos 
visus čiauškant: — Chow! 
Chow! Chow!...

Kai paklausiau, kas yra 
tas “čiau,” tai jie paaiški
no, jog tai valgis. Pietų lai
kui atėjus, jie vėl čiauškėjo 
— “chow, chow...”

Štai, kaip jie vadina kai 
kuriuos jums gerai žinomus 
valgomus daiktus. Pavyz
džiui, keptą vištą jie vadi
na “sea guli,” keptą žuvį — 
“Pedro pork chops,” drus
ką — “sea dust,” ketšepą— 
“red lead,” cukrų — “sand,” 
kavą — “mud,” kondensuo
tą skardinukėj pieną — 
“iron cow,” pipirus — 
“snuff,” duoną — “punk,” 
Saločius — “grass;” o kai 
nori daugiau makaronų,'tai 
šaukia: ’ “throw me the 
worms!”

Jie turi daug keistų fra
zių. Kai aną dieną Šaipo
kas negavo nuo saviškės 
laišką ir pradėjo zurzėti, 
tai jie Šaipoką ramino, sa
kydami: “Pop, don’t beat 
your gums!” O kai Šaipo
kas liūdnai pradėjo aiškin
tis, kad jis saviškės išsiilgo, 
tai jie viens kitam sako: 
“Pop singing the blues.”

Šaipokas jau gerokai ap- 
sipažino su jūreivių viso
kiais terminais ir frazėmis, 
bet vieną jų “šalty” žodį 
dar vis nepriima į savo lek
sikoną. Tas “salty” žodis

“LAISVĖS” BENDRADAR
BIAI IR REDAKTORIAI 
Neseniai “Laisvėje” tilpo 

draugo Gilmano raštas, kuria
me sakoma, kad drg-. Bimba 
Krisluose nusiskundžiąs, jog 
“Laisvė” šiuo tarpu per mažai 
bendradarbių turinti. Ten pat 
drg. Gilmanas nurodo ir ko
dėl, būtent, kad “Laisvės” re
daktoriai perdaug bendradarbių 
raštus krikštiną, apkarpą, su 
tūlais gi pasielgia tiesiog cen- 
zūriškai, į gurbą nusviedžia ir 
baigta. Vėliau drg. Senas Vin
cas užgiria drg. Gilmano kriti
ką ir nuo savęs prideda dar 
daugiau, dar sūriau, pavadinda
mas redaktorius net cenzoriais 
be kablelių, ir sako, kad jis 
tikrai žinąs, jog redaktoriai 
esą patvaldžiai, carai, nesi- 
skaitą su plačiomis masėmis. 
Becenzūruodami bendradar
bių raštus, mūsų redaktoriai 
atsidūrę ten, kur savo laiku 
buvęs Smelstorius, buvusios 
“Kovos” redaktorius, kuris iš- 
sivaikęs savo bendradarbius, 
pats vienas u ž p i 1 d y d a v ęs 
“Kovą” ir padaręs labai mo
notonišku laikraščiu.

Kiek tiesos turi šie du drau
gai, aš čia nesiimsiu spręsti. 
Vienas, ką aš galiu pasakyti, 
tai kad su šių žodžių rašytoju 
tas neįvyko.

Dar “Laisvei’2 esant Bosto
ne, aš retkarčiais jai Lašinėda
vau žinučių —- korespondenci
jų iš Newarko apylinkės. Tuo 
metu jau drg. Pruseika buvo 
“Laisvės” redaktorium. Vėliau 
kiti draugai ėjo ir eina tas 
garbingas pareigas. Su mano 
rašinėliais jie nesielgė ir nesi
elgia diktatoriškai, apart 
šybos pataisymo.

Netvirtinu, kad mūsų 
d aktoriai yra šventieji
klaidų, be žirklių ir juodylo 
užtepimui negeistino, netin
kamo mūsų progresyvei spau
dai. Juk mūsų spauda nėra ta 
bala, kur visi galėtų voliotis 
—rašyti taip, kaip kam ateina 
į galvą, nors rašinys nieko 
bendro neturi su tikrenybe, su 
visuomene ir t. p. Mes turim 
redaktorius, tam darbui nusi
manančius. Taipgi tam mes 
turime ir savo metinius suva
žiavimus, kur galim tarkuot 
redaktorius ir bendradarbius, 
žiūrėdami, kad mūsų spauda 
būtų švari, patraukli skaity
mui ir visai liaudžiai aiški, su
prantama, atatinkanti jos sko
niui, jos reikalams.

Kaslink tų reda k t o r i ų 
straipsnių : šolomsko, Mizaros, 
Bimbos, straipsniai man patin
ka ir jie yra savo vietoj. 
Straipsniai apie karą turi 
mums visiems apeiti, nes tenai 
rišamas klausimas gyvenimo 
ar mirties, laisvės ar vergijos. 
Ir mes turim iš jų mokintis, 
kaip pažint priešą, kaip padėt 
tiems mūsų draugams kovoto
jams juo greičiau sunaikint 
tuos liaudies kankintojus, tuos 
necivilizuotus žvėris.

Baigiant, prašau visus ben
dradarbius, redaktorius, drau
gus ir drauges, mesti į šalį vi
sus nesusipratimus ir šiais 
1943 m. dirbti dar daugiau, 
dar glaudžiau už mūsų visų 
bendrą pergalę.

G. Jamison.

ra-

re- 
be

susideda iš keturių rai
džių... Čionai jį (tą žodį) 
praleisiu, nes jis vistiek 
nepraeitų pro cenzorių ir 
“Šypsenų” redaktorių. Tą 
žodį jūreiviai vartoja prie 
kiekvienos progos, — net ir 
tuomet, kai jie kalba apie 
savo merginas, motinas ir 
Dievą.

Jeigu jūsų šaipokas ne
paklius žuvelėm ant “chow,” 
tai kiek vėliau ir vėl jums 
parašys ką nors iš savo 
“salty” gyvenimo.

Siunčiu jums visiems ir 
visoms mano širdingiausius 
linkėjimus!

Salty šaipokas.
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Plėšikiškas Okupantų
Šeimininkavimas Lie

tuvos Žemės Ūkyj

Pabaiga Pauliaus Raporto iš Užsienio

Hitleris iš pasalų užpuo
lęs Tarybų Sąjungą, okupa
vęs mūsų Lietuvą, nuo pat 
pirmų dienų ėmė plėšti, 
niokioti mūsų kraštą, nai
kinti mūsų tautą. Pirmiau
sia buvo išvežtos į Vokieti
ją Maisto, Pienocentro, 
Lietūkio sandėliuose rasto
sios maisto atsargos. Tūks
tančiai tonų mėsos, sviesto, 
grūdų, milijonai kiaušinių 
buvo paglemžta plėšikų 
gaujos. Toliau sekė valstie
čių apkrovimas rekvizicijo
mis ir nepakeliamais priva
lomais maisto produktų pri
statymais. Paskelbti grūdų, 
mėsos, pieno, kiaušinių, 
vilnų tabokos, bulvių, dar
žovių ir net šiaudų prista
tymai. Nustatytosios pri
statymų normos tokios di
delės, kad valstiečiai, nors 
ir visą produkciją atiduotų, 
jokiu būdu negali jų išpil
dyti. Pavyzdžiui, nustaty
ta 70 kilogramų sviesto nuo 
karvės per metus. 70 kilo
gramų sviesto vidutiniai iš- net jų gyventose vietose pa 
eina iš 1,700 kilogramų pie-: silikti. 
no, o pagal statistiką Lie
tuvoje, vidutinė melžiamos 
karvės metinė pieno pro
dukcija nesiekia ir 1,400 
litrų pieno. Reiškia, reika
laujama daugiau, negu viso 
Lietuvoš karvių pieno pro- vas vietoje.
dukcija siekia. Tokiu būdu j Tūkstančiai valstiečių iš- 
valstiečiai, ypač smulkes- vežta į Vokietiją, priversti
nieji ir vidutiniai tiesiog iš aniems darbams arba į fron- 
anksto pasmerkti netekti tą kanuoliu mėsai. Šimtai 
savo karvučių, kadangi už jų palaidoti Kelno, Esseno, 
nustatytų normų neišpildy- Bremeno, Kilio, Emdeno ir 
mą gręsia karvių atėmimas, kitų Anglijos aviacijos su- 
Kiaušinių reikalaujama 50- 
ties štuku nuo vištos, reiš- 
kia, vidutiniai veik visus 
kiaušinius turi atiduoti oku
pantams. Panašiai yra ir 
su kitų produktų pristaty
mais.

Norėdami visą valstiečių 
turtą paimti į savo rankas, imas — mirtis kančiose, nes 
okupantai paskutiniu laiku ‘ okupantai nespėja net ir sa- 
įvedė ūkių apyskaitines kor-; vųjų gydyti, 
teles, kurių pagalba norima 
paimti savo kontrolėn visą 
ūkio turtą, gi privalomiems 
pristatymams iš j ieškoti val
sčiuose paskirti specialūs 
ekzekutoriai, 
kontrolieriai, 
valstiečiui lieka tik sunkus 
darbas, o okupantams jo tų karą? Atsakymas aiš- 
darbo vaisiai. |kus, pačių hitlerininkų va-

Visi išplėšti iš valstiečių Į dų kartkartėmis pareikštas 
produktai išvežami Vokieti- i— iš visų vietos valstiečių 
jon arba į frontą Hitlerio i žemės bus atimtos ir per- 
plėšikiškai armijai maitin- duotos vokiečiams, patys 
ti. Vietos gyventojų aprū- valstiečiai būtų padaryti 
pinimas maistu praktiškai; arba vergais vokiškiems po- 
nevykdomas, nes okupantai • nams, arba išnaikinti. Pla- 
laiko, kad tai esą nereika- nai tam, kaip patys okupan- 
linga. Jų nuomone, vietiniai i tai sako, jau paruošti, tam

Po nepasekmingo bandymo 
Hitleriui pagydyt jo generolus 
nuo bėgimo ligos sovietiniame 
fronte, mudviejų konferencija 
atsinaujino labai įkaitusioje 
atmosferoje. Kad išvengus ne
malonių įvykių, dideliu atsar
gumu, iš lėto, pradėjau toliau 
dėstyti, kiek daug naudos hit- 
lorizmui atneša lietuviškų pro
nacių propaganda. Sakau, an
tai, mūsų laikraščiai labai pla
čiai išgarsino, kad jūs (na
ciai) išauk Įėjote naują lietu
vį — tokį prakilnų, tokį gar
bingą, kad net mūsų daktaras 
Grigaitis jam pavydi! Tvirti
nu mano atstovaujamų prona
cių garbe, gerbiamas pone. 
Jūs iš niekur kitur nesate ga
vę tiek daug gražių kompli
mentų jūsų antrašu, kaip lie
tuviškų pronacių spaudoj. La
bai gaila, kad ponas neskai
tote Naujienų, o tai be galo. 

IŠ - naujakurių, gavusiu |M01pus’ labai moksliškas pro- 
prie Tarybų valdžios žemės i!«!«ll) ficnra^ls' Nelaba, senas 
i, t *• - ,. , A, laikas kaip Naujienos plačiaisklypus, žemes atimtos. At- .. . , , . . . ., V ’t ,. isgarsino, kad naciai neturikurtuose dvaruose pasodui-1 tikslo kitiem 

ti daugiau vokiečiai arba I- 
importuotieji olandai. Lie- i ]o naciu bijotis.
tuviški valstybiniai ūkiai| 
taip pat perduoti atėjūnam. 
Nušalintieji i 
naujakuriai neturi

gyventojai turi misti tuo, 
kas nuo okupantų atlieka— 
atmatomis. Už viską oku
pantai moka bevertėmis 
ostmarkėmis, už kurias 
daugelio ūkiui vertingesnių 
prekių negalima gauti, nes 
okupantai jų neatveža, o 
rastąsias Lietuvoje, kurių 
buvo pilni sandėliai, jie iš
vežė Vokietijon. Mainų pre
kybą uždraudė, tuo valstie
čiai verčiami atiduoti jiems 
savo darbo vaisius veltui. 
Didelė dalis gyvulių atimta, 
sėklų ir traukiamosios jė
gos jau šiais metais trū
ko, ko niekuomet Lietuvoje 
nebūdavo.

. Visa Lietuvos že
mės ūkio tvarkymą faktiš
kai paėmė į savo rankas 
vokiška draugija Rytų 
kraštų žemėms valdyti, ku
ri per savo sričių valdyto
jus vykdo Berlyno direkty-

bombarduotų Vokietijos 
pramonės centrų griuvė
siuose, šimtai žuvo fronte 
prie apkasų kasimo ir prie 
kitų darbų. Šimtai sužeistų 
kankinasi sugriautų vietų 
ir pafrontės barakuose. 
Visų jų laukia vienas liki-

rolai savo žioplais plepalais 
mūsų pastangas griauna ir už 
tai tikisi dvarus gauti. Užtik
rinu jumis, ponas Pauliau, jei 
tik mes gautume progą, tai 
mūsų Himmleris visus jūsų ge
nerolus sugrūstų į vieną šešių 
pėdų dvarą, iš kurio jie nie
kam daugiau nekaišiotų savo 
liežuviu.”

Jeigu šitaip, tai aš galiu 
jaustis laimingu, kad nesu ge
nerolu. Mat, nuo to laiko, kaip 
nustojau bekonus ganęs, ir ge
nerolo laipsnio netekau. Kiti 
gi pasiliko generolais ir po šiai 
dienai. Betgi, mano supratimu, 
gerbiamas pone, jūsų rūstavi- 
mas ant pronacių generolų nė
ra ganėtinai pamatuotas. Jei
gu jiem pasitaiko vamtelėti 
kas tokio, dėlei ko jum pasi
daro blėdės, tai anaiptol ne
reikia suprast, kad tas yra 
daroma su piktais norais. Jūs 
turėtumėt suprasti, gerbiamas 
pone, kad mano generolai, 
skelbdami jūsų propagandą, 

I baisiai lenktyniuoja vienas su 
užkarti savąją | kitu. Kiekvienas stengiasi pri- 

I kultūrą, todėl niekas nepriva- meluot daugiau už visus kitus. 1 . . a * • • *

čiai paklausė Hitleris. “Mato
mai pas .jumis tenai Amerikoj, 
no tik iš Lietuvos pabėgėliai, 
ale ir iš bile kokiu įstaigų pa
bėgę liuosai gali plepėti, kas 
tik .jiem patinka.”

Šito jau man buvo perdaug. 
Užsimiršęs kur esu ir su kuo 
turiu reikalą, pašokau ant ko
jų, trenkiau abiem kumštini į 
stalą ir griežtai užprotestavau. 
Sakau: Gerbiamas pone, žino
kite su kuom turite reikalą. 
Mūsų Grigaitis iš niekur nega
li būt pabėgęs, kadangi jis 
pakol kas dar niekur nebuvo 
uždarytas! įteikia jum žinoti, 
kad daktaras Grigaitis nėra 
tik paprastas pleperis, saky
sim, toks skystimas, kaip Tys- 
liava, Stilsonas arba kiti ge
nerolai, kuris neimtų už savo 
kalbą atsakomybės. Jeigu jūs 
žinotumėt, kiek daktaras Gri
gaitis pas mus zbitkų pridaro, 
tai vietoj tyčiotis iš jo, teiktu
mėte jam pagarbą. Veikiausia

Amerikiečiai kariai Delhi mieste, Indijoj, perkasi nuo 
vietinių indusų suvenyrus — dovanas persiuntimui na
miškiams Amerikon.

Ar galima
Vos tik man spėjus ištarti paskuboj 

niekas neprivalo bijotis,” Hit-________ ±_____ ___, __  vieną kitą 
nuo . sklypų ]erjs pašoko ant kojų, lyg būtų galvotai? 
------ 1 teises raudonarmiečio durklu smeig-j

- tas į sėdynę. Trenkė kumščia 
į stalą ir įsiutusiu balsu suri
ko: “Tai farflukter glušai! Ir 
kaip jų perkūnas neišdaužo tų 
jūsų žioplių generolų? Mes 
pralenkėm visokį žvėriškumą, 
besistengdami, kad mūsų visi, 
bijotų, o tie kipšo padarai 
agituoja svietą, kad mūsų ne
bijotų ! Dabar jau aišku, kodėl 
mus pradėjo iš visų pusių 
mušti, kaip pasiutusius šunes. 
Gaila, ponas Pauliau, kad jū
sų generolai sugeba tik tiek 
pasitarnauti savo prieteliam, 
kaip meška pūstelininkui. Nie
kaip nebūčiau tikėjęs, kad 
randasi taip aukštai mokytų 
kvailių, kurie mano, kad degi
nimas tūkstančiais gyvų žmo
nių yra ženklu mūsų jiems 
draugiškumo. Mes jau ganėti
nai įsitikinom, kad kai žmonės 
mūs nebijo, tai jie mus muša. 
Todėl mūsų tikslu yra įbau
ginti visą svietą, kad nuo mū
sų bėgtų, kaip nuo pikčiausios 
limpamos ligos. Jūsų tie gene-

Tūkstančiai geriausių tau
tos patriotų sušaudyta, nu
kankinta, tūkstančiai jų pū
domi kalėjimuose ir kon
centracijos lageriuose.

Kyla klausimas, koks li- 
Fokiu būdu į kjmas būtų Lietuvos vals

tiečių, jeigu Hitleris laimė-

vadinamieji

tikslui dirba draugija Rytų 
kraštų žemėms valdyti.

Lietuvos valstiečiai tą 
puikiai žino ir stoja į žūt
būtinę kovų prieš okupan
tus. Jie supranta, kad tik 
negailestinga kova prieš 
amžinuosius lietuvių tautos 
priešus gali išgelbėti lietu
vių valstiečius ir visą lietu
vių tautą nuo pražūties.

J. Laurinaitis.

Red. Pastaba: šis straips
nis neseniai gautas iš Euro
pos. Jis parašytas prieš ke
lis mėnesius, tačiau savo 
reikšmės nenustoja ir da
bar.

Nuotraukoje matome Lenkijos gyventojus, surakintus, varomus j Varšavos ghet
to. Daugiausiai šitaip varo žydus. Vienus jų Hitleris žudo, muša, kitus rakina ir 
varo iš miestų j miestus, j tam tikrus centrus. Panašių vaizdų matysi ne tik Len
kijoj, bet ir Lietuvoj ir kituose pavergtuose kraštuose.

stebėtis, kad tokioj 
tenka pliaukšterėt 
melą visiškai neap-

bolševizmas 
pasaulyje.”
baiminatės, 

sakau jam, 
triumfo.

Man sunku ir įsivaizdinti, 
gerbiamas pone, koks baisus 
nusiminimas apims mano ge
nerolus, kuomet jie sužinos iš 
mano raporto, kad jūs už jų 
jum atsidavimą iš visų, šylu 
nenorite duoti nei išgrauš.

“Velnias su jų nusiminimu, 
ponas Pauliau,” sako Hitleris, 
“dabar nelaikąs klausytis, 
kas ir kur ką skalina, kuomet 
tas skalinimas mum nieko ne
padeda. Nežiūrint, ką jie be- 
pliaukštų, o raudonarmiečiai 
mano panzeriam suka spran
dą, kaip šventas Jurgis sma
kui! Dabar jau visai aišku, 
kad nei mūsų pekliškoji kari
ne mašina, nei pronacių liežu
viai mum pergales neduos. Iš 
mūsų nacizmo pasiliks tik to
kia žyme, kaip iš pervažiuo
to kirmino, o 
triumfuos visame

Jūs perdaug 
gerbiamas pone,
kaslink bolševizmo 
mūsų daktaras Grigaitis sudė
jo iškilmingą prisieką, kad jis 
patol nemirs, pakol bolševiz
mo nesunaikins.

“Ar jūs tam tikite, ponas 
Pauliau?” piktai paklausė Hit
leris.

Kadangi Hitleris po įtekme 
savo generolų bėgimo ligos 
buvo labai įtemptame stovyje, 
tai atsakyt į jo man pastatytą 
klausima “taip,” atrodė per 
daug rizikinga, tai pavartojau 
biskį diplomatijos. Sakau, pri
pažįstu, kad yrą labai atvož- 
nas pasimojimas. Kiti dargi 
mano, kad ir labai kvailas, 
vienok žinant, koks daktaras 
Grigaitis yra užsispyrėlis, 
daug abejoti beveik nėra ga
nėtina priežasties.

“Ar jūs, ponas Pauliau, ka
da nors esate girdėję tokį atsi
tikimą, kad erkė būtų papjo
vus jautį?”

Aš net sudrebėjau išgirdęs 
tokį Hitlerio pareiškimą. Sa
kau, gerbiamas pone, meldžiu 
be užsigauliojimų. Generolas 
Grigaitis nėra jokis erkė, jis 
yra advokatas ir dėl unaro 
dar ir daktaras. Jeigu seniau 
buvo stebukladarių, kodėl mū
sų gadynėje negalėtų jų ras
tis? Ar šventas Alijošius ne
nuvažiavo į dangų su savo šy
viais? Ar Dovidas nenugalėjo 
Galijotą? Negalima nei min
ties daleisti, kad generolas 
Grigaitis būtų kiek nors pras
tesnis už anuodu vyru. Kiti 
tiesiog negali atsistebėti, ko
kia peklos galybe tokiam men
kam kūne galėjo susikaupti 
tokia neišsemiama versmė, 
neapykantos bolševizmui.

“Ar gi tas jūsų generolas 
Grigaitis jaučiasi tokiu galin
gu, jogei mano, kad jis su sa
vo liežuviu pajėgs atlikti dau
giau, nekaip mes su pragari
ne karo mašina?” Pašiepian-

jum dar nėra žinoma, kad ge
nerolas Grigaitis nuo Paleckio 
portfelį atėmė, vėliau ir patį 
Paleckį likvidavo, ir tai jau 
ne pirmu syk. Jūs patys dar 
nesate atlikę tokių drąsių žy
gių, kaip mūsų Grigaitis. Jis 
jau ir patį Staliną prašalino iš 
apsigynimo komisaro vietos, 
žinoma, visi šitie Grigaičio pa
sinio j imai neišdegė. Bet jis iš 
to nieko nedaro. Vietoj jaus
tis nusišveitusiu, jis visus išva
dina kvailiais ir vėl savo kar
toja.

“ Iš jūsų raporto, ponas 
Pauliau, man pilnai paaiškėjo, 
kad jūsų Grigaitis, būdamas 
mano vietoj, pasirodytų daug 
didesniu varijotu ne kaip aš.” 
Su velniška ironija prakošė 
Hitleris.

Dabar jau visai aišku pasi
darė, gerbiami pronacių gene
rolai, kad jūsų Pauliaus padė
tos pastangos išsiderėti jum 
po dvarą nuėjo niekais. Hitle
ris pasirodė tokis akiplėša, 
kad apie atlyginimą už skel
bimą jo propagandos nei klau
syt nenori. Hitlerio supratimu, 
visi jo propagandistai, kurie 
nėra anijonai, turi savo liežu
vius plėšti .hitlerininkų naudai 
ne tik nereikalaudami už tai 
atlyginimo, bet turi būt dėkin
gi ir didžiuotis tuomi, kad 
hitlerininkai pavėlina jiems 
tai daryti.

Taigi, atsisveikindamas su 
Hitleriu, aš jam tiesiog ir pa
sakiau, sakau: Velnias jūsų 
nematė su jūsų dvarais, mano 
generolai nėra toki ubagai, 
kad pastiptų badu be jūsų 
dvarų. O kaslink pronaciškos 
propagandos, tai mūsų gene
rolai, gyvendami demokratinė
je šalyj, keps ją, kiek tik jiem 
patinka ir jūs jiem nieko už 
tai nepadarysite.

Einant prie pabaigos, var
de pronacių generolų, padėka- 
vojau Hitleriui už suteiktus 
jiem komplimentus ir tuomi 
mudviejų konferencija užsi
baigė.

Pasilieku nužemintai, jūsų
Paulius.

Philadelphia, Pa.
Renčiasi Prie Didelio 

Paminėjimo
Philadelphijos komunistai 

rengia didelį masinį Lincolno- 
Lenino-Douglasso mirties pa
minėjimą. Tai bus vasario 12 
dieną, Kensington Labor Ly
ceum, 2914 North 2nd St.

Vyriausiu kalbėtojumi bus 
Louis F. Budenz, redaktorius 
Daily Workerio. Taipgi kal
bės Rev. Edmond Cross. Jis 
kalbės apie didįjį negrų žmo
nių vadą Douglassą.

Apart prakalbų, bus rodo
mos kelios filmos.

Publika kviečiama dalyvau
ti šiame paminėjime.
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BUY WAR BOHDS

Lietuviu Literatūros Draugijos Antras 
Apskritys Isaukavo $65

Yra sakoma: Jeigu yra, tai 
ir byra. Prie to posakio gan 
gerai ir gražiai prisilaikė 
ALDLD 2-ro Apskričio konfe
rencija, laikyta šio mėnesio 24 
d., Elizabethport, N. J. Nors 
ne vienam reikalui ta suma pi
nigų paaukota, tačiau visgi ne
maža suma.

Pirmiausia mezgėjos gavo 
$20 dėl vilnų, tai Brooklyno 
delegatės Debsienės pareika
lavimas. Ccntralbrookly n i e- 
čiai, su delegatu Juška prieša
kyj, “nugnybę” $25 iš apskri
čio iždo dėl Russian War Re
lief Komiteto; Laisvės patrijot- 
kos iš 81-mos kuopos pareika
lavo $10 Laisvės dalininkų su
važiavimo pasveikinimui. Tą 
patenkinus, apskričio narys P. 
Janiūnas priminė Apšvictos 
Fondą. Ir tam penkinę. Atsi
rado ir Vilnies patrijotas, ne
pastebėjau kas—ir vilniečiams 
Lincolno galva! ,

Nors apie New Yorką Vil
nies skaitytojų kaip ir nėra, 
tačiau atsisakyti nuo davimo 
ir jiems nors penkinę, nėra ga
lima, bile tik kiek mūs orga
nizacijos ižde dolerių dar yra. 
Mat, vilniečiai jau net apie 
šimtinę Laisvės dalininkų su
važiavimo pasveikinimui su
rinko, kaip pastebėjau Vilnyj. 
Tai ką... reikia atsilyginti: 
ranka ranką mazgoja. Gal kas 
daugiau atsiras iš mūs apylin
kės prie atsilyginimo vilnie
čiams.

Konferencijai einant, atsira
do ir daugiau vietų, kur taip
gi buvo būtinas ir svarbus rei
kalas pinigų aukoti. Pinigų 
dar kiek radosi apskričio iž
de, tačiau jie būtinai reikalin
gi veikimui, organizacijos gy
vavimui, tai daugiau aukų ir 
nebegalima buvo skirti.

Konferencija buvo sėkmin
ga, nuotaikoj ir skaitliumi; 
būt gerai, kad visada taip bū
tų. Daug reikalų išgvildenta ir 
apdiskusuota vidujiniuose or
ganizacijos reikaluose dėl 
ateinančių metų veikimo, taip
gi nemažai delegatai parodė 
intereso ir centro reikaluose—
knygų leidime. Tame reikale 
nemažos ir vikrios diskusijos 
įvyko. Vienok prieita prie iš
vados, jog centras pasirenka 
tinkamas knygas leisti — tin
kamas laikotarpiui.

Sakau, konferencija buvo 
sėkminga, bet galėjo būti dar 
sėkmingesnė skaičiumi. Tokių 
didelių kuopų, kaip Newarko 
ir Patersono, nebuvo nei vieno 
delegato. Tai dikčiai prastas 
tų kuopų narių, ypatingai at- 
sakomingesnių narių, apsilei
dimas ar stačiai nepaisymas. 
O jei jie nebeįvertina lietuviš
ko darbininkų apšvietos judė
jimo, įsikalbėdami sau, būk 
tai jau perseni ar kokis kitas 
galas, tai jie dikčiai klysta. 
Todėl, kad ir senas ir pavar
gęs turi sau gyvenimą darytis 
iki amžiaus galo. O jeigu taip, 
tai turi ir veikti, pagal išgalę, 
iki amžiaus galo dėl taipgi sa
vo gerovės. Kas tą užmiršta,

tas sau tik nenaudą daro per 
neveiklumą.

Tūli ALDLD nariai atsisky
rė nuo Newarko kuopos ir su
sitvėrė kuopą Livingston, N. 
J. Tas ne tik nedaro nieko blo
go mūs organizacijai, ale dar 

! geriau, jeigu tas nariams pa
rankiau ir veikti taipgi geriau. 
Bet jeigu tokia kuopa nenori 
ar nepaiso dėtis prie tos apy- 

. linkės apskričio, tai nėra ge
ras dalykas. Visiems jau yra 
žinoma, jog centralizuotas vei
kimas visuomet ir pasekmin- 

Igesnis ir naudingesnis.
Jeigu bile didesnės organi

zacijos kiekviena kuopa pasK 
darytų atskira “respublika,” 
tai ji mirtų pirm užaugimo. 
Apskričiai yra sudaryti dėl 
galimybės daugiau nuveikti, 
'daugiau pajėgų turėti atlikti 
jtam tikras užduotis, kurių ma
žesnė kuopa nepajėgia pada
lyti, atlikti. Tą turime atmin- 
tyj turėti ir seniau ištirtos 
tvarkos prisilaikyti, nors dėl 
to keli centai ir daugiau kaš
tuoja. Bet be išlaidų bile or
ganizacijos nebūtų...

Jeigu tūli išrinkti delegatai 
nevažiavo konferencijon tik 
todėl, kad ji buvo laikoma Eli- 
zabethe, manydami, būk ten 
šalta svetainė bus, kaip buvo 
girdima nusiskundimų Brook- 
lyne iš anksčiau, kad ten 
žmonės bus neinteresingi ar 
nesvetingi, tai tie dikčiai apsi
riko. Svetainė ne tik šilta bu
vo, ale dar ir puiki vieta — 
švari, graži, priimni, kur iš 
tikrųjų buvo malonu konfe- 
ruoti. Tai buvo Elizabetho 
Progresyvių Lietuvių Darbi
ninkų Kliubo patalpa.

O dėl svetingumo, tai jeigu 
visi taip būt svetingi, kaip Eli
zabetho Literatūros Draugijos 
nariai, tai draugiškesnio daly
ko nereikėtų ant svieto. Vaka
rą surengė taip puikiai, ir 
svečius, kurie pasiliko iš to
liams, pavaišino taip maloniai 
ir gausiai, kad geriau ir būti 
negalima. Svečiai nenorėjo net 

I skirstytis, laikui priėjus va
žiuoti namon.

Tas parengimas duos gra
žaus pelno dėl apskričio iždo, 
iš kur vėl galėsime aukoti kil
niems tikslams. O jeigu visi 
taip ranka numotų ant visko, 
ant susirinkimų ir parengimų, 
kaip tūli daro, tai nei kilniau
siems reikalams nei cento ne
būt.

Bus iš tos konferencijos dar 
ir daugiau Laisvei naudos, ne
gu tie aukoti jai iš iždo pini
gai. Draugai: Stripeika, vieti
nis ir delegatas Grabauskas iŠ 
Brooklyno, pasidrožė paišelius 
ir vargiai kurį praleido nega
vę dolerio dėl Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimo pasveikinimo.

Jeigu ir reikia su tūlais 
draugais pasibarti dėl neveik
lumo, tačiau jeigu ir visos kon
ferencijos būt, kaip buvo šita, 
tai apie veiklą negalėtume la
bai daug skūstis.

A. Gilmanas.
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limo' grupavosi, didelė didžiu
ma perėjo į Kom. Partijos 
grupes. Socialistų Clevelande 
visiškai neliko. K. R. irgi stojo 
į Kom. Partiją ir tūlą laiką jis 
joje veikė. Bet kadangi jis bu
vo nepalankus pasiduoti bent 
kokiai disciplinai, tai iš Parti
jos pasitraukė. Bet tuomi jis 
neišėjo principijaliai prieš 
partijos veikimą. Jis veikė vi
sose kitose mūsų organizacijo
se, užimdamas gana atsako- 
mingas vietas.

Tveriantis viešai Darbininkų 
Partijai, K. R. nusviro D. Par
tijos priešų pusėn, nuėjo su 
taip vadinamais “extra-kairei- 
siais.” Tai grupelei įsisteigus 
savo organą Aidą, kuris išei
dinėjo Clevelande, K. R. vėl 
atsidūrė redakcijinės komisi
jos štabe ir ten jis dėjo visą 
savo energiją, kad tą grupelę 
ir jų organą palaikius. Tačiau 
tenaitinė vidujinė betvarkė ir 
mano aštrios kritikos (prie ko 
jis vėliau prisipažino), į jį pa
veikė ir be jokių ceremonijų 
jis apleido extra-kairiuosius ir 
stojo veikti su darbiečiais. 
Darb. Partijos nariu jis irgi 
nebuvo, bet kaipo artimai su
sipažinęs su minėtos grupelės 
vidujiniais reikalais, juos tin
kamai Laisvėje ir Vilnyje ap
rašė ir tuomi, suprantama, jis 
prisidėjo prie galutino tos 
extra-kairiųjų grupelės pa
krik d ymo.

Užėjus depresijos laikams,

Gruodžio 24 d., 1942 m., 
Clevelande tapo krematorijoj 
palaidotas K. Rugienius. Ne
žiūrint, kad K. R. per pasku
tinius 10 metų, dėlei gyveni
mo aplinkybių bei politinių 
nukrypimų, darbininkų judėji
me nedalyvavo, tačiau savu 

' laiku jis yra daug kuom pasi
žymėjęs darbininkų judėjime, 
o ypatingai literatiniai. Toūėl 
matau reikalą bent trumpai 
apie jo gyvenimą bei nuveik
tus darbus šį tą parašyti.

K. Rugienius iš Lietuvos pa
ėjo nuo Alvito, Vilkaviškio ap
skričio. Jaunas išvažiavo į 
Škotiją, kur man su juom teko 
susipažinti ir kartu veikime 
dalyvauti 1909-10 metais ir 
nuo to laiko per visą jo gyve
nimą tankiau ar rečiau teko 
su juom turėti kontaktą.

Politiniai jis visą gyvenimą 
neturėjo tvirto nusistatymo. 
Kaip matysite vėliau, jis turė
jo tendenciją švaistytis iš vie
nos frakcijos į kitą, tačiau 
vieną dalyką, tai jis išlaikė iki 
galo, tai laisvamanybę. Jis bu
vo nepermaldaujamas laisva
manis ir tame klausime jisai 
niekad nesvyravo.

Į Škotiją K. R., kaip ir dau
gelis kitų Lietuvos beturčių 
jaunuolių, atvažiavo tik sava
mokslis. Ten jis tuoj įstojo į 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
5-tą kuopą ir netrukus pasi
reiškė jo gabumai. Jis prade
da rašinėti žinutes į LSS or-į 
ganą Rankpelnį. Tas darbas, kaip daugelis kitų, taip ir K.

. • • .-1 • ........ Ir> eįlese.
užsiė- 

su moteria 
ūkės, pir- 

J. Petronį. 
pabuvę su-

matomai, jam patiko ir neblo-R. atsidūrė bedarbių 
gai sekėsi. Vėliau jis pradėjo Negalėdamas tinkamo 
rašinėti straipsnelius ir į Ame-j mimo surasti, abu 
rikos tų laikų socialistų laik-| išeina dirbti ant 
raščius. ■ minusia pas drg.

K. R, turėjo palinkimo rašy-i Ten tūlą laiką 
ti ir satyros rašinius, todėl jis grįžta vėl j Clevelandą, tačiau 
buvo išrinktas tuom laiku;jis ūkės darbais bei tyru oru 
Glasgowe išeinančio satyros'ant tiek buvo sužavėtas, kad 
laikraštuko širšės redakto-1 prie miesto darbų jokiu būdu 
rium.

K. R. Glasgowe gyvenda 
mas apsivedė Magdeleną Sle-pis per 
džiūtę. 1911 m. jis palieka metų bastėsi iš vienos 
moterį ir mažą šeimynėlę, at-1 kitą, taip,

negalėjo prisitaikyti, 
grįžta pas ūkininkus 

pastaruosius

Jis vėl 
ir taip 
dešimtį 
ūkės į 

kad į Clevelandą 
važiuoja į Kanadą ir apsigy-itik retkarčiais apsilankydavo, 
vena Medicine Hat, Alberta. I 
Netrukus atsiima ir visą šei
myną.

Toj visoj apylinkėj esant 
tik apie 30 lietuvių, jokis vei
kimas nebuvo galimas. Tačiau 
netrukus suorganizavome lavi
nimosi ratelį. Iš to išvystėme 
socialistų kuopą, vėliau sutvė
rėme ir ALDLD 67 kuopą ir 
ją išauginome iki 25 narių. 
Tai pagal lietuvių skaičių pro- 
porcionaliai buvo didžiausia 
kuopa. K. R. šiame visame 
veikime aktyviai dalyvavo. Be 
to, jis nei valandėlei nepadė
jo savo plunksnos. Jis buvo 
nuolatinis visų mūsų laikraš
čių bendradarbis. Jis rašei 
straipsnius įvairiais klausi
mais. Jis ypatingai mėgo rašy
ti polemikas. Retas diskusuo- 
jamas klausimas užsibaigdavo 
jo nepatėmytas, jo negvildcn- 
tas. Jis taipgi yra parašęs ke
letą apysakaičių, žodžiu sa
kant, jis, kaipo savamokslįs, 
literatiniai buvo padaręs dide
lę pažangą, didelį progresą. 
O, suprantama, norint ką nors 
parašyti, reikia pirma apsi
skaityti ir tai ne vienu kokiu 
klausimu, bet visais bėgamais 
tų dienų judėjimo klausimais. 
Be to ką nors nuosaikaus pa
rašyti nėra galima. K. R. ir 
tame klausime nebuvo atsili
kęs. Jis skaitymui pašventė la
bai daug jo nuo darbo liuosų 
valandų. Jis skaitė knygas, jis 
skaitė įvairią literatūrą ir mo
kėjo ją įvertinti.

Užsibaigus pirmam pasauli
niam karui, K. R. su visa šei
myna išvažiuoja į Montreal, 
Canada ir ten jis tik 
laikotarpį pagyvenęs 
savo veikimo požymių 
se organizacijose.

1920 metais K. R. 
šeimyna apsigyvena Clevelan
de. čion jis papuola į labai 
nepaprastą socialistinių orga- 
nizasijų persiorganizavimo sū
kurį. Soc. Sąjunga tik po ski-

trumpą 
paliko 

vietinė-

su visa

Suprantama, tokiose gyveni
mo sąlygose jis negalėjo pa
spėti su taip sparčiai žengian
čiu pirmyn visu darbininkų 
judėjimu eiti, jam daug svar
bių gyvenimo įvykių paliko 
svetimi — nežinomi. Tą buvo 
galima pastebėti iš bent ret
karčiais įvykusių ypatiškų pa
sikalbėjimų. Tokie žmonės, 
paprastai, kritikuoja visą pa
saulį, tačiau vietoj to išsvajo
to blogo, nieko geresnio pasiū
lyti neturi. Taip buvo ir su K. 
Rugienium. Jam visos organi
zacijos, kuriose pirmiau dirbo 
- veikė, paliko bevertės, jų 
vadovybės netikusios. Dau
giausia simpatijos pas jį pa
sireikšdavo paskutiniu laiku 
tai sklokai, bet irgi tik žo
džiais, o ne darbais, nes ir ten 
jis neprigulėjo.

Rudeniop ūkių darbams su
mažėjus, jis sugrįžo praleisti 
žiemą Clevelande. Buvo gavęs 
darbą White Motoi’ Co.

K. R. fiziškai neatrodė stip
rios sveikatos, tačiau niekad 
savo gyvenime nebuvo sirgęs, 
todėl ir šį kartą pagavęs šaltį, 
į tai nekreipė atydos, iš kurio 
netrukus išsivystė plaučių už
degimas ir porą savaičių pasir
gęs, mirė, sulaukęs tik 
metų amžiaus.

Nežiūrint, kad velionis 
pastaruosius dešimtį metų 
gyveno šeimynoje, kaip pride
ra šeimynos gaspadoriui, ta
čiau jam numirus, jo moteris 
pasirūpino visais jo laidojimo 
reikalais.

žodžiu sakant, suteikė jam 
tokį paskutinį patarnavimą, 
kokio kartais nesuteikia ir ge
riausiose gyvenimo sąlygose. 
Tam viskam prigelbėjo ir duk
terys Teresė, Olesė, Aldona ir 
sūnus Walteris.

Krematorijoj susir inkus 
skaitlingam būreliui palydovų, 
jo senas, dar Škotijos laikų 
draugas, V. Užkuraitis pasakė 
atatinkamą prakalbėlę ir tuo-

60

per
ne-
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Vaizdas iš Raudonosios Armijos veiksmu fronte prieš 
vokiečius. Nuotrauka nuimta iš Velikije Lūki fronto.

Valdžios Paskolos
Namų Pataisoms

Kad nors federate val
džia draudžia, iki karo pa
baigos, pastatymą naujų na
mų ir biznio namų, kurie 
nėra būtinai reikalingi ka
ro pastangai, bet leidžia pa-' 
taisyti arba perdirbti (at- 
remontuot) dabartinius na
mus kaipo gyvenimo vietas 
karo darbininkams;

Tam tikslui galima gauti 
paskolas visose šalies daly
se, per daugiau kaip 5,000 
bankų ir kitų įstaigų, ku
rios skolina pinigus. Toliau, 
tokias paskolas apdraudžia 
Federal Housing Adminis
tration, valdžios įstaiga, ku-' 
riai pavesta pataisymo ir 
atremontavimo programa.

Lengva gauti paskolas 
pataisoms ir reikalingiems 
pagerinimams, kaip dažy
mui, išpopieravimui, stogo 
pataisymui ir pan. Galima 
tiems tikslams pasiskolinti 
ligi $2,500. Bet reikia prisi
laikyti prie Federal Reserve 
System kredito taisyklių ir 
paskolos turi būti atmokė
tos į 12 mėnesių. Nereikia 
leidimo iš War Production 
Board gauti reikalingą me
džiagą paprastam pataisy
mo darbui.

Bet tos pataisos neturi 
pakeisti namą ir neprivalo 
būti per puikios, kitais žo
džiais, paskolos nebus duo
damos padailinimo tikslam.

Namų savininkai, kurie 
nori daryti pagerinimus 
taupyti kuro suvartojimą, 
kaip pakeitimą aliejaus pe
čiaus į anglies pečių, arba 
įvesti daugiau durų arba 
langų, gali irgi gauti patai
soms paskolų. Paskolos 
šiems tikslams nepadengtos 
Federal Reserve Systemos 
kredito patvarkymais ir ga
li tęstis per tris metus.

Gauti paskolą atremon
tuoti namą arba biznio na
mą dėl karo darbininkų, ke
lios kvalifikacijos yra rei
kalingos. Pirma, namas tu
ri būti vietoje, kur namų 
padėtis dėl karo darbininkų 
yra kritinga arba netinka
ma. Nes karo darbininkai 
skaitomi nariai ginkluotų 
jėgų, vyrai ir moterys, ku
rie ’dirba įstaigose, kurios 
gamina karo medžiagą. An

tra, visos aplikacijos dėl pa
skolų šiam tikslui turi už
tikrinti, kad per 60 dienų 
po pabaigimui projekto, pir
menybė bus duota karo dar
bininkams.

Jeigu sutikta su pradi
niais patvarkymais, pasko
los iki $5,000 duodamos. 
Kad nors turi būti atmokė
tos mėnesiniais mokesčiais, 
bet gali tęstis per septynis 
metus.

Paskolos duodamos pa
keisti attikus, skiepus arba 
kitus neužbaigtus kamba-

Kaip Eina Pirmyn Darbas Su
rinkime Aprėdalų Sovietams 
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Sausio 24 d. veikiantysis ko
mitetas tuo reikalu , sušaukė 
praplėstą draugų ir draugių 
susirinkimą, į kurį atėjo dau
giau kaip pusė šimto. Smagu 
ir malonu buvo būti tokiam 
susirinkime, kada taip sutarti
nai eina svarstymas visų daly
kų. Dar maloniau, kuomet 
draugai noriai apsiima .užim
ti vietas dirbti. Čia, mat, tapo 
išrinkta kiekvienai dienai per 
visą savaitę po du žmones į 
krautuvę pabūti, kuri jau yra 
atidaryta sulyg sekamo skel
bimo : ' •

This is Russia’s “Valley 
Forge”

Fuel is scarce. Clothing 
and blankets are needed 
for millions of orphaned 
children, aged folks, and 
wounded soldiers! Medical 
supplies are needed for

fichting forces . and civi
lians. , Į

Won’t you help ? Give 
warm clothing (wool, fUr, Or 
leather) and shoės; give 
warm blankets; donate 
money to purchase badly 
needed medicine and medi
cal instruments.

You may bring your do
nations of clothing, money 
or both to: The Lithuanian 
Committee of Russian War 
Relief, Inc., 494 East Broad- 

• way, South Boston, Mass.
Daily hours : 6 P. M. ;to 9 
P. M. — Saturdays: 1 P. M. 
to 6 P. M.

For further information, 
you may commu ni cat e 
with: Russian War Relief, 
Inc., 128 Newbury St., Bos
ton, Mass. — KENmore 
0493. Dr. Hugh Cabot, 
Chairman.

riausia konferencija vasario 7 
d., Municipalio Namo svetai
nėje, So. Boston, Mass.

Ot, būtų reikšminga garbė 
lietuviams, jei visi šimtu nuo
šimčių prisidėtumėm nupirki
mui tų trijų ambulansų. Tada 
ir jankės matytų, kad mes 
tikrai rūpinamės karo laimėji
mu ir savo Lietuvą keliame iš 
po hitlerinių degėsių.

Pranešėjas sakė, kad gražių 
laiškų su pritarimais tokiam 
darbui turi iš aukštų ir žymių 
asmenų.

Valio! Iki Gegužės Pirmai, 
kad stotųsi kūnu!

Baltimore, Md

rius arba apartmentus, ar
ba pakeisti namą, kuris ne
vartojamas kaipo gyvenimo 
vieta į vienos arba daugiau 
šeimų namą.

Pradėti a t r e montavimo 
projektą, nuosavybės savi
ninkas turi gauti autoriza- 
vimą nuo War Production 
Board, jeigu jis planuoja 
vartoti kritišką medžiagą, 
kur pagerinimai kaštuos 
daugiau, kaip $200. Gauti 
pirmenybės ‘ratings’ iš War 
Production Board, nuosa
vybės savininkai turi pa
duoti aplikacijas dėl me
džiagos arčiausiam Federal 
Housing Administration 
vietos ofisui.

Galima gauti smulkmeniš
kų informacijų iš bet ku
rio banko arba vietinio Fe
deral Housing Administra
tion Ofiso.

FLIS---Common Council Rusijai. Tuo reikalu įvyks vy-

Tai yra, 5 moterys ir 7 vy
rai išrinkta atskirai dėl kiek
vienos dienos. Dar susirinkime 
radosi trys kriaučiai, kurie ap
siėmė peržiūrėti drabužius ir 
kuriuos reikės pataisyti ar iš
valyti, tatai bus padaryta.

Kas sakė, kad bostoniečiai 
aptingę ?

Draugė Kazkauskienė pa
reiškė : “Aš negaliu apsiimti 
dirbti, tai aukoju $5 skalbyk
los lėšoms.” Tuoj ir daugiau 
radosi aukotojų, rodos, apie 
$20 sudėjo. Drg. Likas, kaipo 
krautuvės gaspadorius, rapor
tavo, kad jau apie 3 dėžės ap- 
rėdalų esą sunešta.

Taipgi komisija išrinkta 
skelbimus bei pakvietimus da
ryti į organizacijas, kad žmo
nės žinotų ir priduotų aukas 
skelbiamo j vietoj.

Taipgi buvo pranešta, kad 
jau prasideda aukų plaukimas 
į dar didesnį žygį paremti ka
ro reikalus. Tai bus reikalas 
didžiausio duosnumo, nes yra 
pasimota, kad Massachusetts 
lietuviai nupirktų tris ambu- 
lansus: vieną Amerikos Rau
donajam Kryžiui, vieną Tary
bų Lietuvai ir vieną Sovietų

Tai Bus Nepaprastas Masinis 
Susirinkimas

Ir Baltimore  je žmonės turės 
progą išgirsti kalbant Earl 
Browderj, Komunistų Partijos 
vadą. Jis čia kalbės masinia
me susirinkimo, kuris ruošia
mas paminėjimui Lincolno- 
Douglasso, vasario 12 dieną. 
Susirinkimas įvyks Lyric Tea
tre, kuriame randasi .Baltimo- 
rės didžiausia salė. Ten su
telpa 2,700 žmonių.

Šio paminėjimo rengėjai 
praneša, kad jau yra išpar
duota daugiau kaip 1,000 ti- 
kietų. Rep.

Anglijai Reikia Penktadalio 
Ginklu iš Amerikos

Birmingham, Anglija. — 
Karinės gamybos ministeris 
Oliver Lyttleton savo kal
boje darbininkams sakė, 
kad Anglija turi gaut iš 
Jungtinių Valstijų apie 20 
procentų karo reikmenų. 
Pačioje Anglijoje 1942 me
tais buvo pagaminta 50 
procentų daugiau karinių 
pabūklų nekaip 1941 m.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas

L. D. S. šaukia visus talkon 
mušti mūsų krašto priešus.

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ
NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

I Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų

================== ir kitokių nelaimių =====
0 Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiuo metu apdraustas.

S Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 
tokių apdraudę.

® Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus.
Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtines ir pašalpos.

£ Galima apsidrausti ant —
$100, $150, $300, $500, $600 ir $1,000

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

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

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

LDS nariai gauna veltui laikraštį “Tiesą

mi paskutinį kartą atsisveiki
nome ne tik mums clevelan- 
diečiams, bet ir plačiai lietu
vių visuomenei žinomą veikė
ją - rašytoją K. Rugienių.

J. Žebrauskas.

fe

st;

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

LDS kuopos gyvuoją visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

_------- j—
>0 A

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug ištinka.

Seimininkių darbas irgi nesau
gus nuo susižeidlmų.
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LOWELL, MASS

J. M. Karsanas.

LAISVES DALININKU SUVAŽIAVIMAS 
BUVO LABAI SĖKMINGAS

REZOLIUCIJOS
Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė šias rezoliucijas: 
Pasveikint Lietuvos Parti
zanams ir Lietuviškiems 
Raudonosios Armijos pul
kams; Dėlei Amerikos Lie
tuvių Vienybės Karinėms 
Pastangoms; Padėkos Re
zoliuciją Laisvės Vajinin- 
kams ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmimo Rei
kalu.

. . Laisvės Direktorių Tary-
sioje, kartu siūlydami kai išrinkta ta pati, tik su 
kuriuos turinio bei techni- pora pasikeitimų, 
kos pagerinimus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nas, Juozas Bimba ir J. 
Vaiginis.

Sekamose Laisvės laido
se bus pažymėta dalininkų 
diskusijos kai dėl redakci
jos ir administracijos ra
portų ir įvairių klausimų. 
Šiose diskusijose kalbėjo 
daugiau kaip 20 dalininkų 
— visi užgyrė politinę Lais
vės liniją, reiškė mintis kū- 
rybiniai-draugingoje dva-;

kolonijoj ?■” 
tame 

išsireikšta įvairių

*

4

J

J*

Report.

Suimtas ir Vyriausias 
Komandierius 330,000 
Apsuptų Nacių Armij os

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Paulus tik pirm keleto dienų'buvo gavęs feldmarša

lo titulą. .r.’,
Šalia jų, buvo paimta nelaisvėn sekamieji priešų ge

nerolai :
Gen. Įeit. Lerner, 14-to tankų korpuso komandierius.
Gen. Įeit. Wedrick, 61-mo armijos korpuso koman

dierius. ’ '•
Artilerijos gen. Įeit. Koerper, Ketvirtos armijos kor

puso komandierius.
Gen. Įeit. Hanne, 100-tosios lengvųjų pėstininkų divi

zijos komandierius.
Gen. Įeit, 

mandierius.
Gen. Įeit, 

mandierius.
Gen. Įeit.

komandierius.
Gen. Įeit, von Todler, 376-tos pėstininkų divizijos ko

mandierius.
Gen. Įeit. Dubois, 44-tos pėstininkų divizijos koman

dierius.
Gen. Įeit. Otto Rinolde, šeštos armijos medikalio 

skyriaus komandierius.
Generolas majoras Holz, Ketvirtos armijos artileri

jos korpuso komandierius.
Gen. majoras Koenig, 61-mos armijos korpuso ko

mandierius.
Brigados generolas (kurio vardas nenugirstas), 

Pirmos rumunų raitininkų armijos komandierius.
Gen. Protescue, Pirmos rumunų raitininkų divizijos 

komandierius.
Mes taipgi paėmėm nelaisvėn pulkininką von Ku- 

lovskį ir 297-tos pėstininkų divizijos 624-to pulko ko*- 
mandierių pulkininką Wilhelmą Pickelį; 297-to arti
lerijos pulko komandierių, pulkininką Heinrichą Foch- 
tą; 44-tos pėstininkų divizijos 132-ro pulko komandie
rių pulkininką Wagemanną; 29-to motorizuotų pėsti
ninkų pulko komandierių Siegurtą Bolgę; Ketvirtos 
armijos korpuso štabo.galvą, pulkininką Krummę; 
295-tos pėstininkų divizijos štabo galvą pulkininką 
Duesselį; 20-tos pėstininkų divizijos 91-mo pulko ko
mandierių generolą leitenantą Potestu ir daugelį kitų.

Be to, mes pagrobėme sekamų štabų centrus:
14-to tankų korpuso, 3-čios motorizuotos divizijos, 

297-tos ir 376-tos vokiečių ir 20-tos rumunų divizijų.
44-to, 83-čio, 132-ro, 197-to, 523-čio, 424-to, 534-to, 

535-to ir 536-to pėstininkų pulkų;
39-to ir 40-to artilerijos pulkų;
549-tos armijos susisiekimų pulkų ir armijos sapio- 

rų bataliono.
Per generalj ofensyvą prieš apsuptą priešų kariuo

menę nuo sausio 10 iki sausio 30 d. sovietine kariuome
ne, pagal dar nepilnus skaitmenis, sunaikino daugiau 
kaip 100 tūkstančių vokiečių kareivių ir oficierių.

Tuo pačiu laikotarpiu mūsų kariuomene pagrobė se
kamus karinius vokiečių įrengimus: 744 lėktuvus, 1,- 
517 tankų, 6,523 kanuoles, 1,421-ną mortirą, 7,489 kul- 
kasvaidžius, 76,887 šautuvus, 60,464 trokus, 7,341-ną 
motorinį dviratį, w 470 motorų, traktorių ir auto-trans- 
portų, 5,700 parašiutų, 304 radijo stotis, 575 šarvuotus 
geležinkelio vagonus, 575 šiaip vagonus, 48 garvežius, 
299 amunicijos ir kitų karinių reikmenų sandėlius ir 
didelius kiekius kitų karo medžiagų.

Gleiser, 29-tos motorizuotos divizijos ko-

Portes, 295-tos pėstininkų divizijos ko

von Brester, 297-tos pėstininkų divizijos

pradėjo

Amerikiečiai Tunisijoj 
Šturmuoja Nacius

WASHINGTON, vas. 1. 
—Amerikiečiai
smarkias atakas prieš vo
kiečius ir italus trijuose 
sektoriuose Tunisijos fron-

ŠIAUR. AFRIKA. — Vo
kiečiai pastūmė francūzų 
kariuomenę šešetą mylių 
atgal ties Sfaxu irSveitla, 
Tunisijoj. Dabar talkinin
kai kontr-atakuoja

Iš Įvykusių Diskusijų
Kadangi pereitam LLD 44 

kuopos metiniam susirinkime 
buvo nutarta pravesti liuosais 
sekmadieniais įvairiais. klausi
mais diskusijas, tai dabar tas 
ir yra pildoma.

Sausio 24 dieną, popietį, tu
rėta diskusijos Liet. Pil. Kliu- 
bo patalpose sekančiame klau
sime : “Kaip vesti kovą -su 
Jungtinių Tautų priešais lietu
vių tarpe mūsų
Diskusuota plačiai ir 
klausime 
minčių už konstruktyvį darbą.

Tų diskusijų galutina išva
da maž daug padaryta tokia: 
Reikia dėti pastangas apjun
gimui j vieną lokalinį komitetą 
visų padoresnių vietinių lietu
vių širdingai pagelbai Jungti
nių Tautų karo pastangoms.

Tokis lokalinis lietuvių ko
mitetas galėtų daug pagelbėti 
ir Massachusetts Valstijos Lie
tuvių Visuotinam Komitetui !tines ir kitokias pažiūras var- 
nupirkime trijų ambulansų ir dan to, kad vieningai pagelbė
tam sukėlime $6,000 sumos. O ti Jungtinėm Tautom išvaduo

ti ambulansai yra skirstomi 
sekančiai: Amerikos Raudo
najam Kryžiui, Lietuvai ir So
vietų Raudonajai Armijai. O 
jeigu bus galima, tai ir dau
giau Jungtinių Tautų šalims 
būt suteikta pagelba.

Tokis mūsų vieningas dar
bas apjungtų mus visus gra
žiam demokratijos gydimo 
darbui ir tuomi liktų prispirti 
prie gėdos stulpo tokie, kurie 
bandytų kaip nors kenkti mū
sų bendram darbui, kuris taip 
labai reikalingas greitesniam 
ir pasekmingesniam karo lai
mėjimui, visiška:! sumušant 
priešą.

Juk mūsų šalis, kaip ir vi
sas pasaulis, yra žiauriai už
pulta Japonijos kruvinųjų mi- 
litaristų, Vokietijos barbariš
kų hitleriečių ir Italijos juo
dojo fašizmo. ,

Argi mes Lowellio pado
resni 
rios
mėm bent tūlam laikui atidėti 
į šalį savo įsigyvendintas poli-

gai dėlei galutino karo laimė
jimo. O jis bus laimėtas tiktai 
tada, kuomet priešas galutinai 
bus sunaikintas ir daugiau 
galvos nebepakeis. .

O tokiam laimėjimui būti
nai reikalingas mūsų apsij u il
gimas.

Chester, Pa
Lie-

lietuviai ir musų įvai- 
organizacijos negalėtu-

Sausio 17 d., Amerikos 
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 30 kuopa surengė 
puikų koncertą dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir Sovie
tų Sąjungos karo medikalės 
pagelbos. Koncertas pasisekė 
gerai. Turiu pasakyti, kad tai 
buvo vienas iš geriausių pa
rengimų, kokį kada 30 kuopa 
yra surengusi. •'

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Aukų sudėjo $107.50. 
Viso su aukomis ir įžahga, iš-

Wilkes-Barre, Pa
ti pasaulį iš fašistinio praga
ro ? Kad sustabdyti upes krau
jo plūdimo nekaltų žmonių? 
Kad greičiau padaryti galą 
toms baisiausioms kančioms, 
nuo kurių jau visas pasaulis 
vaitoja? žinoma, kad tas gali
ma padaryti.

Mes, kurie širdingai remia
me šį karą vadovybėje prezi
dento Roosevelto, Anglijos 
premjero Churchillo ir Juozo 
Stalino, sakome, jog mes gali
me ir privalome dirbti vieniu-

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-$. '' 
i r

Nėra valandų sekmadieniais.

“Pusseserė
Bus suvaidinta va-

kitos organizacijos
minėtais reikalais

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, kad LLD 43 kuopa pa
siskyrė sau už pareigą sukelt 
kiek finansinės paramos dėl 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ir dėl Sovietų Sąjungos medi
kalės pagelbos, kad neatsilikt 
nuo kitų miestų darbininkų - 
kių, kurie darbuojasi jau senai 
šiam taip svarbiam reikalui. 
Tai tam tikslui mūsų kuopa 
rengiasi su vaidint labai juo
kingą komediją 
Salomėja.” 
sari o 14 d.

Kadangi 
šiais virš
nieko neveikia, tai kaip vie
tos, taip ir iš toliaus, nieko 
neveikiančios kuopos turėtų' 
paremt šį mūsų kuopos pradė
tą darbą.

Yra labai svarbu remt Ame
rikos Raudonąjį Kryžių, bet 
nei kiek nėra mažesnės vertės 
darbas remt Sovietų Sąjungos 
medikalės pagelbos skyrių. 
Mes visos Jr visi žinom, kad 
ten didelis skaičius ir lietuvių 
kariauja prieš tuos įsiveržė
lius hitlerininkus ir prieš kito- 

(kius fašistinius gaivalus. Dau- 
' gelis ir mūsų lietuvių randasi 
sužeistų, kuriems medikalė 
pagelba yra labai reikalinga. 
Tad padarykim šį parengimą 
pilnai pasekmingu, kad galė
tume gerokai sukelt finansinės 
paramos viršuj suminėtoms 
įstaigoms.

Po vaidinimui nereikės nuo
bodžiauti, nes bus muzika šo
kiams, taipgi bus užkandžių, ir 
gėrimų. Tad kviečiame ir iš 
toliau skaitlingai dalyvauti.

Svetainė bus atdara nuo 4 
vai. Vaidinimas prasidės nevė
liau 6 valandos. Vieta visiems 
yra gerai žinoma, 325 Ė. 

i Market St., Wilkes Barre, Pa. 
' Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti .

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ir Laučka tas informacijas 
talpina — informacijas tiesiai 
iš Berlyno.

Laiškas perdėm pripumpuo
tas naciška propaganda — 
tiesiog juodašimtiška nacių 
propaganda.

Už viską, už visas Lietuvos 
kančias, už žmonių ašaras, už 
žudymus Lietuvos žmonių, už 
sugriautas šeimas, kalti ne na
ciai, ne tie barbarai ir bude-' 
liai, bet, žinoma, bolševikai, 
Sovietų Sąjunga! Tai toks to 
prakeikto laiško turinys.

Laučka neskelbia laiško au
toriaus. O gavo jį, matyt, 
Goebbelso išdirbtais keliais.

Kad geriau Amerikos lietu
viai patikėtų, kad šita juoda-i 
šimtiška hitlerinė propaganda 
geriau lietuviams priliptų, tai 
Laučka pabrėžia, jog laiškas 
gautas nuo “patikimo as
mens.”

LLD 43 Kuopa.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmAro 5-6191

k!

i.

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: EVergreen 8-9770

Angly Orlaiviai Pleški
no Hamburgą

LONDON. — Dideli bū- 
riai Anglijos orlaivių bom
bardavo Vokietijos uosto 
didmiestį Hamburgą, mė
tydami bombas sveriančias 
po du iki keturių tonų ir 
pasėdami tūkstančius ma
žesnių gaisrinių bombų. 
Pirm to anglų lakūnai ata
kavo Berlyną beminint na
ciams -10 metų 
sukaktį. Anglai 
kių bombanešių.

Sugrįžo Prezidentas
WASHINGTON. — Su- 

grįžo prez. Rooseveltas po 
konferencijos su Anglijos 
premjeru Churchillu Kasa
blankoje, Šiaurinėje Pran
cūzų Afrikoj, ir po apsilan
kymo Liberijoj ir Brazili
joj. Nuo jo išvykimo iki su
grįžimo praėjo 23 dienos.

* LIETUVIŠKAS >

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
" Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuyes

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

fašis- 5-

.i I ; 1 1 ♦ «<
. p- . '

hitlerizmo 
neteko

NACIAI TUZINAIS 
ŽUDO AUSTRUS

London. — Pranešimai iš 
vokiečių užimtos Austrijos 
teigia, jog hitlerininkai su
šaudė dar šešis austrus už 
priešingumą naciams. O per 
tris paskutinius mėnesius 
hitlerininkai nužudė 82 aus
trus kaipo fašistų Ašies 
priešus.

Berlyno radijas skelbė, 
kad jų, stibmarinai dar 
daug laibau atakuosią tal
kininkų -laivus.

atneš Galingą Mostį.

Galinga 
Galinga 
Galinga 
Galinga

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

1- OZ.
2- oz.
4-oz.

16-oz.

Penktas Puskfipli 
============a==s====a

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

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

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

mokėjus išlaidas, . liko $170. 
$85 liko paaukota" Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir $85 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai.
”7<oncertinę programą atliko 
rusų jaunuolių balalaikų or
kestrą iš Philadelphijos, kuo
mi publika buvo užganėdinta. 
Taip pat sudainavo keletą dai
nelių draugė Vaidžiulienė iš 
Philadelphijos. Mes tariame 
draugei Vaidžiulienei ačiū už 
jūsų, pasidarbavimą ir paauka- 
vimą savo laiko. Draugė Vai
džiulienė visada patarnauja 
savo dainelėmis darbininkų 
parengimuose. Taip pat ačiū 
draugėms Onai Nevicklenel ir 
Kazimierai Agintienei už pa-

sidarbavimą skleidime tikietų. 
Nors tos draugės nepriklauso 
prie Literatūros Draugijos, bet 
jos pasidarbavo geriausiai ir 
padarė Literatūros Draugijos 
nariams sarmatą. Taip pat 
ačiū Vytauto Lietuvių Pašelpi
mam Kliubui už paaukavimą 
svetainės, nes kliubas daug 
prisidėjo prie pagelbėjimo 
Raudonajam Kryžiui ir Sovie
tų Sąjungai taip sunkiame ka
ro momente.

Kas link aukotojų, čia vardų 
netalpinu, nes didžiuma publi
kos buvo rusai, Ukrainai ir 
amerikonai, o aukų rinkėjos 
negerai surašė aukotojų pa
vardes. Už tai atleiskite.

P. S.

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 nelaukdamos, 
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 
MOSTI. 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.

i 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 paštoriui C. O. D., kada 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

.... Deksnio

.... Deksnio

.... Deksnio

.... Deksnio
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė 
Gatvė ir numeris 
Miestas

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 į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, netun 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin 
toja laike mėnesinių..
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, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

SI

4.
S

2.
3.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite pateįikinti.

Orii/K 4
<^72 1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Telefonas EVergrcen 4-8054

išvežtas į karo frontą.

New York o žydų organiza-

950,000 vaikų pradėjo sa-

E

S

E

programos ir vėl tęsėsi 
prie šaunios Antano Pa- 
orkestros su geru orkes-

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

Direktoriai

kasdami snie- 
pravalyti 

gatvės. Kitur 
tebestovi, dar 
ir ne vienas

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga A?.Ii

miWMtni mt w w mi tni mi w w w ww w mm w w w ww tot mt w

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

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberiai

Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS ’ 

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.

---------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622
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■ 
v

Povilas Beeis, pa- 
K. Petrikienė, sek- 
A. Pakalniškienė; 
ir pasiūlymų komi-

skaito 
ir su- 

visos 
padė-

m

Laisvės Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės direktorių pir
mininkas A. Balčiūnas pakvie
čia šėrininkus stoti 
Suvažiavimas 
giedant 
Banner,
aidiečių, Laisvės šėrininkų.

Seka iššaukinėjimas Laisvės F. Račkus, S. Sasna, J. Matu- 
didžiadarbių vajininku, dien- lis, E. Granitskienė, J. Marčiu- 
rašeio užrašinėtojų. Iššaukia- kienė, A. Jankauskienė, U. Ja-

- Įf T .......... lf^|.

ISeStas Puslapis Antradienis, Vasario ž,

New Yorko^iė^fcf Zlnioi
Laisves Suvažiavimas Praėjo su Dideliu 

Pasisekimu ir Gražioj Nuotaikoj;
Bankietas Buvo Masinis

Dienraščio Laisvės metinis' redakcijos raporto ir abelnos 
suvažiavimas ir bankietas, įvy- laikraščio padėties, 
kęs sausio 31-mą, Grand Para
dise salėse, praėjo su didesniu 
pasisekimu negu geriausi op
timistai iš laisviečių tikėjosi 
dėl žinomu dabartiniu sunku
mų kelionei, ilgų ir įvairių 
darbo valandų karo industri
jose, taipgi dėl paskutinėmis 
prieš suvažiavimą dienomis 
prikritusio daug sniego, kuris 
apsunkino keliavimą ne tik to
limesniems, bet ir vietiniams.

Iš Suvažiavimo
Artinantis suvažiavimo lai

kui, skubiau ir daugiau pradė
jo ateidinėti vietiniai, o tarp jų 
ir tolimieji svečiai: anksti kė
lę, kad spėti pribūti su brook- 
lyniečiais kartu iš New Jersey 
veikėjai, ir su vakarykščiomis! 
akimis, nemigę, tiesiai iš toli-1 
mesnių kelionių kai kurie 
Conn, kolonijų žmonės, tarpe! 
tų ir iš gana tolimos Maine 
valstijos. Tas draugų pasiryži
mas džiugina, nuotaika vyrau
ja smagi.

Pagaliau laikas pradėti ir 
suvažiavimą, nors nemalonu 
pertraukti užsimezgusias pa-, 
žintis ir kalbas.

Diskusijose kalbėjo svečiai 
šėrininkai: Jameson iš New- 
arko, Matulis iš Jersey City, 
Ig. Bečis, D. Krūtis ir A. Stri
peika iš Elizabeth, J. Bimba iš 
Paterson, Stasiukaitis iš Cliff
side, Vizbarą iš Anson, Me., 
Adomonis iš Great Neck, 
brooklyniečiai, A. Čepulis, J. 
Juška, M. Stakovas, A. Balčiū
nas, D. M. šolomskas, K. Pet
rikienė, P. Grabauskas, M. 
Kulikienė.

Keliais atvejais skaityta pa
sveikinimai suvaži a v i m u i. 
Skaitė L. Kavaliauskaitė, N. 
Buknienė, A. Pakalniškienė.

Visi sveikinimai prie progos 
tilps dienraštyje sekamose lai
dose, kaip kad tilps ir rezoliu- 

j cijos, kurios yra labai svar
bios, paliečiančios ne vien tik 
dienraščio gerovę, bet taip pat 
mūsų krašto karo pastangas ir 
Lietuvos išlaisvinimą. Jas skai
tė suvažiavimui A. Bimba ir 
Ig. Urbonas.

Po paskutinio skaitymo pa
sveikinimų, pranešus sutrauką, 
kad trūksta arti šimto dolerių 
nuo pasimotos sukelti sumos 
— dviejų tūkstančių dolerių, 
šėrininkai pasiūlė ant vietos 
dar sudėti trūkstamą sumą, 
nors jau visi, kuriem išgalima, 

darban, buvo sveikinę suvažiavimą pir- 
atidaroma su- miau. Aukojo sekamai:

“The Star Spangled j Po $5: J. Vaiginis ir A. Za- 
vadovaujant grupei višius. Po $2: K. Petrikienė ir

M. Jakštis. Po $1: V. Tauras,

prio stalų patarnautojai, ku
rie, didžiumoje, buvo iš Aido 
Choro ir kitų organizacijų na
riai, taipgi dalis gaspadinių. 
Gi paskiausios, visus aptarna
vusios gaspadinės ir tūli dar
bininkai vakarieniavo jau vė
lai — likučiais ir sendvičiais, 
bet visi linksmi, kad turėjo la
bai daug svečių ir kad pavyko 
juos sočiai pavaišinti.

Apie gaspadinės ir kitus 
dirbusius bankietui teks pa- 

1 kalbėti sekamose laidose.
Apie devintą 

džiojoj salėj, D. 
paprašė šokėjus 
sėsti ir trumpai
gražaus pažmonio priežastį ir 
tikslą pakvietė Aido Chorą, 
kuris, nežiūrint choristų nuo
vargio darbuose, gaspadinėse- 
komisijoj - veiteriuose, entu
ziastiškai ir žaviai sudainavo 
kelias dainas, tarpe tų žavin
gąją Laukelis, Laukas, o pub
likai nepaleidžiant, dar pridė
jo Jungtinių Tautų Dainą. 

'Chorui dirigavo mokytoja Al
dona Anderson, akompanavo 
muzikė Bronė Šalinaitė-Sukac
kienė.

Po 
šokiai 
vidžio
tros solistu dainininku.

Šokėjuose buvo pastebėtinai 
dikčiai jaunimo, atsižvelgiant į 
šiemetinę padėtį, kada didžiu
ma jąunų vaikinų randasi 
kempėse ir karo frontuose. 
Jaunime dalyvavo ir kariškių, 
sugrįžusių atostogęsna brook- 
lyniečių ir apylinkėse būnan
čio lietuviško jaunimo iš kitų.

valandą, di- 
M. šolomskas 
ir svečius su- 
priminęs šio

Pagarsėjusios Sovietų Filmos
Pakartotinai Rodomos 

Miesto Teatruose 37-tas Metinis Balius

Malonus Tolimas
Svečias

Laisvės bankieto toko susi
tikti ir susipažinti su buvusiu 
veikliu chicagiečiu jaunuoliu 
Antanu Janis. Jis dabar tar
nauja Dėdės Šamo laivyno už 
“signalman 2nd Class.” Tai 
linksmas ir malonus jaunuolis. 
Kaip visi kiti jūrininkai, taip 
jis, be abejo, tiktai laikinai 
apsistojęs New Yorke. Janis 
jau čia esti beveik visas mė
nuo.

Vėlinu jam laimės visuose 
jo žygiuose garbingojo Dėdės 
Šamo tarnyboje. Rep.

“Mergina iš Leningrado,” 
sumušus visus rekordus pir
muoju rodymu New Yorke, po 
apėjimo daugelio susiedijos 
teatrų, užpereitą savaitę vėl 
sugrąžinta į Stanley Teatrą,' 
kuris paprastai praktikuoja 
tik naujausių filmų rodymą. 
Pakartotas rodymas ir vėl taip 
sėkmingas, kad filmą palikta 
antrai savaitei. j

Stanley Teatras randasi prie 
7th Avė., netoli 42nd St., Now 
Yorke.

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., Now Yorke, palik
ta antrai savaitei Hitlerio bu
vusi uždrausta rodyti Vokieti
joj filmą “Maedchen In Uni
form.” Greta tos rodoma is
toriškoji Sovietų filmą “Mes 
Iš Kron.štadto.”

Bieliauskų Šeimyną 
Užklupo Ligos

Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė
Įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY
Prof. Peter Ridi Orkestrą

Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

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

Prasidės 8-1ą vai. vak. įžanga 55c, įskaitant taksus.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

mas ilgametis vajininkas An- nušienė, Ig. Bečis, J. Steponai-; miestų. Apie juos ir kitus sve
čius dar teks pakalbėti atski
rai. Rep.

tanas Stripeika iš Elizabetho, tis, P. Bieliauskas, Ripkevičie-I 
išbuvo nė, Sprainienė, F. Ramoška,! 

čampionu ir Grikštas, O. Kvietkienė, F.
Kazakevičienė, A. Kaulinienė, 
K. Joneliūnas, P. G., J. Kelly, 
Semėnienė, W. Skodis, W. L., 
Griškus, E. Mathis, D. Krūtis, 
I. Urbonas, Janušionis, B. Za- 
logiūtė, F. Bunkus, A. Sinusas, 
D. šolomskas, V. Rudaitis.

A. Misevičius, A.
A. Zablackienė, ’ 

A. Mureika. Po

kuris per eilę metų
Laisvės vajaus 
yra daug nusipelnęs dienraš
čiui; Povilas Beeis iš Great 
Necko, kuris gyvendamas, pa
lyginti, kaimelyje pats dirba 
ir susidaręs talkos uždeda tą 
koloniją ant žemlapio vajinin- 
kų sąraše; Katrina žukauskie-

Apie B. Petrulį Dar Vis 
Nėra Žinios

V * ’ |

nė, kuri irgi jau per eilę metų P° 50c.: 
darbuojasi Laisvės vajuose ir Baltrušaitis, 
pereitame, ką tik pasibaigti- J- Bimba,

R. Laukaitienė, F. ir O. 
Su smulkiais sti

šiame vajuje išėjo vajininku 25c
čampione. Taipgi iššaukiami Reinhardt.
kiti daug nusipelnę Laisvei to- rinkta — $54.75.
Ūmesnieji svečiai-darbuotojai, I Direktorių Tarybon suvažia- 
fotografas Rauduvė iš Pittsto- vimo išrinkti:
no, čiurlys iš Bayonnės, Svin-' A. Balčiūnas, A. Pakalniš- 
kūnas iš Waterbury, J. Bimba kienė, D. M. šolomskas, P. 
iš Paterson, ir J. Vaiginis nuo: Grabauskas, A. Čepulis, N. 
Brooklyno biznieriy grupės. ! Pakalniškis, M. Klimas, E. Mi-

Kelios dienos atgal, draugai 
Frank Petruliai iš Maspeth, N. 
Y., aplaikė telegrama praneši

nu o karo sekretoriaus,
Washington, D. C., kad jų sū
nus P.F.C. Bernard Petrulis 
yra dingęs’be žinios nuo gruo
džio 24-tos, šiaurvakarinėj 
Afrikoj. Telegramoj rašo, kad 
plačiau apie tai praneš vėliau. 
Bernard Petrulis yra narys 
Maspetho LDS . jau n u o 1 i ų 
“Cavalcades” kuopos.

Jis buvo pašauktas į armiją
Suvažiavimo pirmininku iš- zarienė, J. Dainius, J. Weiss, kovo mėnesį, 1941 metais, ir 

G. Waresonas, A. Mureika. Į;jau suėjo 7 mėnesiai kaip bu- 
----------------------------------------- VQ : karo frontą.

renkamas 
gelbininku 
retoriumi 
rezoliucijų 
sijon A. Bimba, V. J. Senke
vičius, Ig. Urbonas.

Direktorių Tarybos raštišką 
raportą išduoda tarybos sek
retorė A. Pakalniškienė. Iš ra
porto aišku, jog direktoriai 
veikė daug ir sutartinai, pa
daryta daug naudingo darbo 
dienraščio gerovei. Raportą 
papildo oficialis įstatymiškas 
finansų raportas, kurį 
M. Sinkevičiūtė-Sincus 
glaustą papild o m ą j į 
dienraščio bizniškosios 
ties raportą duoda gaspado- 
rius P. Buknys.

Prie administracijos raporto 
išsireiškia šėrininkai J. Bimba, 
Čiurlys, Stripeika. Jie mano, 
kad administracija veikia ge
rai ir sugestuoja dar kai ku
rių pagerinimų.

Antrojoj suvažiavimo sesi
joj išklausyta vyriausio re
daktoriaus R. Mizaros rapor
tas, pateiktas už visą redakci
ją. Raportas suglaustas, bet 
labai brandus. Kadangi jis 
telpa dienraštyje ištisai, tad 
čionai netenka apie jį kalbėti. 
Taipgi tilps gana plačios iš
traukos iš šėrininkų diskusijų

pavaduotojus — G. Stasiukai- 
tis, K. Kreivėnas, Bernotą, E. 
Gasiūnienė, W. Baltrušaitis.

Suvažiavimas u ž s i baigė, 
kaip kad jis ir ėjo, labai drau
giškoj nuotaikoj, kai tik ban- 
kieto prasidėjimo laiku, 6-tą

Žydų Dvasiškiai Eina 
Su Savo Liaudimi

valandą, svečiams jau susirin- cijos, vadovybėje žydų Tary- 
kus balkone ir brooklyųie- bos, šaukia Rusijai Pagalbos 
čiams nekantriai laukiant pro- Konferenciją vasario 28-tą, 
gos pasigauti svečius delega- Hotel Commodore. Eilė žymiu 
tus. rabinų, dvasiškuos ir šiaip ma

sinių organizacijų vadų užgy- 
rė ir pasirašė šaukimą kon
ferencijos.

Iš Bankieto
Bankieto gaspadinės - gas- 

padoriai buvo anksti pasiruo
šę svečius pavaišinti ir tik su
laukus suvažiavimo užbaigos, ... v
svečiai susodinti prie stalų, ''a,tes jakacijų pereitų sesta- 
kiek tilpo prie pirmųjų. Nors dieni Ji duota vietoj velykines 
vakarienės bilietų pardavimas,vakaclJ0S- kad taupytl kurą’ 
prie durų buvo anksti sulaiky-1 
tas, keli desėtkai svečių, kurie 
neturėjo iš anksto nusipirkę 
bilietų, buvo grąžinti nuo durų 
pasijieškoti vakarienės kitur
(arba būti be vakarienės), ta
čiau neišvengiamai susidarė 
dar didelis būrys svečių lauk
ti antrų stalų.

Pirmųjų stalų svečiai buvo 
gausiai pavaišinti ir antrųjų 
svečiai pavalgė iki sočiai, nors 
gal ir ne tiek pasirinkimo! 
jiems teko. Trečią stalą suda
rė sunkiai ir vikriai dirbusieji |

! Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

0
B

P. Bieliausku dukters Kibu- 
rienės abu sūneliai, Bieliauskų 
anūkai sunkiai susirgo, vienas 
plaučių uždegimu, o kitas nu-* 
garkaulio įdegimu. Abu vai
kučiai nugabenti Kings Coun
ty ligoninėn, šeimyna susirū
pinus.

55th St. Playhouse, tarp 
6th ir 7th Aves., New Yorke, 
rodo “Mašenką.”

Miami, 6th Ave., prie 47th 
St., rodo “Commandos” ir 
“Maskva Smogia Atgal”

Minėtos ir daugelis kilų fil
mų rodorųos eilėj susiedijų te
atrų New Yorke, Bronxe ir 
Brooklyne.

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

štai 
a(tres.

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyn©

New Yorke pereitą penkta
dienį per dieną ir naktį dirbo 
8,200 asmenų 
gą, bet spėta kiek 
tik svarbiausios 
sniego kalnai 
teks pabraidyti 
trokas įklimps.

I OFICIALIS LDS OPTIKAS |

I
 UNION SQ.

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria

GYDYTOJAI

100 nuoš. unija šapo]

Tclef.: GR. 7-7553

DETROITE:
N. SHAFFER. WM. VOGEI

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

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.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Vietos ir impor
tuotos degtinės 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. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VDU-THIN* RAMONA VIBI-THIN* LVUA-

ROBERT LIPTON ’"^“T
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178

t




