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džiausias optimistas galėjo ti
kėtis.

Nors oras blogas, atvykti iš 
kitu miestu šėrininkai negalė
jo (iš kitu miestu, tebuvo iš

ANGLIJOS PREMJERAS PADARE SUTARTĮ SU TURKIJA
viso kokia 30 asmenų, dalyva
vusių suvažiavime ir bankie- 
te), tačiau pats suvažiavimas 
buvo didelis, gražus, ir ban- 
kietas taip pat viršyjo ekspek- 
taciją!

Be didelių pastangų, be 
karštos agitacijos laisviečiai su 
pasveikinimais dienraščiui au
kų sudėjo virš $2,000!

Ne visi sveikinimai ir aukos 
suplaukė sekmadienį — keli 
šimtai dolerių atėjo po suva
žiavimo, pirmadienį.

Tai didelis, gražus mūsų 
draugų ir prietelių žygis! Tai 
dar vienas įrodymas, kaip lie
tuvių visuomenė įvertina savo 
dienraštį!

Japonai Būsią iššluoti iš 
Guadalcanal© per Menesį, 

Sako M misteris Knox

Įžiūrima, Kad Gal 
Ir Turkai Išstos 
Karan Prieš Ašį

šios dienos Laisvėje, beje, 
telpa Laisvės redakcijos rapor
tas. Paskui seks suvažiavimo 
dalyvių diskusijos. Iš eilės bus 
sudėta ir visi draugų ir drau
gių sveikinimai, kurie dar ne
pasirodė Laisvėje.

Pereitą savaitę A. Hitleris 
pakėlė generolą Friedrich von 
Paulusą į maršalus.

Sekmadienio popietį Rau
donosios Armijos didvyriai su
ėmė naujai iškeptą Hitlerio 
maršalą į nelaisvę!

Su šiuo maršalu suimta visa 
ruja vokiečių generolų, pulki
ninkų, leitenantų. Suimta į ne
laisvę dar nauji vokiečių tūks
tančiai. Suimta daugybė kari
nių reikmenų.

Stalingradas, vadinasi, bai
giamas apvalyti nuo bestijų, 
nuo plėšikų.

Tenka įsidėmėti dar vienas 
vokiečių šlykštus propagando
je pasirodymas: tuos nacius, 
kurie buvo Stalingrado prie
miesčiuose, Berlyno naciai va
dino “Stalingrado gynėjais’’!...

Išeitų taip: jei į jūsų namo 
koridorių įsiveržtų ginkluotas 
plėšikas ir pasiskelbtų, būk jis 
atėjęs apginti jūsų namus!

Na, bet tie “Stalingrado 
gynėjai“ ir gavo! Pasaulio is
torijoje tokių įvykių retai pa
sitaiko, kokis buvo ties Stalin
gradu. Atsiminkime, kad ten 
vokiečių buvo apsupta ne 
220,000, bet, kaip dabar pa- 
aiški, apie 330,000! Ir nei vie
nas jų nespėjo pabėgti. Kiek
vienas jų arba buvo užmuštas, 
į nelaisvę paimtas arba krito 
nuo šalčio ir bado!

Viename sektoriuje dar yra 
apsupta grupė vokiečių, bet ir 
toji baigiama naikinti.

Lietuviški pulkai Raudono
joj Armijoj ir lietuviai, eva
kuoti iš Lietuvos į Tarybų Są
jungą, sudėjo 1,025,000 rub
lių. Justas Paleckis ir majo
ras generolas žemaitis tuosius 
pinigus įteikė Tarybų vyriau
sybei (per J. Staliną) ir prašė, 
kad už juos būtų įsteigtas lėk
tuvų eskadronas, pavadintas 
Tarybų Lietuva.

Gražesnio dalyko, berods, 
nei būti negali!

Šis faktas vertas įsitėmyt 
tiems ponams, kurie dūsauja 
apie “išgabentuosius į Sibirą.“

Šis faktas, beje, turėtų dau
giau paveikti į Amerikos lietu
vius, kad jie būtų duosnesni 
Amerikos ir Jungtinių Tautų 
karo pastangoms remti.

Jeigu mūsų broliai, dėvį 
raudonarmiečių uniformas, ko- 
voją dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
išgali sudėti aukų orlaiviams 
statyti, tai mes, kurie, esame 
sveiki ir dirbame, gyvendami 
toli nuo fronto, kur kas dau-

Perlų Uostas, Hawaii. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius (minis teris) 
Knox per dvi savaites iš 

j oro apžvalginėjo amerikie
čių mūšių vietas su japonais 

i Ramiajame Vandenyne ir 
j dabar, išvykdamas iš Per- 
I lų Uosto į Californiją, pa- 
! reiškė:

“Nuo šiol karo veiksmų 
; iniciatyva prieš japonus jau 
yra mūsų rankose... ir po 
trisdešimties dienų, aš esu 
tikras, japonai Guadalcanal 
saloje nebegalės daugiau 
daryt jokio organizuoto pa
sipriešinimo” (a m e r ikie- 
čiams).

Guadalcanal srityje tiek 
įsigalėjo amerikiečiai, jog 
“japonai jau visai nesitiki, 
kad jie galėtų įgabent sa
viškiams pastiprinimų į 
Guadalcanal salą,” sakė se
kretorius Knox:

“Amerikiečiai netolimoje

AMERIKIEČIAI ŠTURMAVO VOKIEČIUS 
SENEDE, PIETINĖJE TUNISIJOJE

šiaur. Afrika, vas. 2. — 
Amerikiečiai vakar buvo iš
viję vokiečius iš Sened kai
mo, į vakarus nuo Maknas- 
sy, pietinėje Tunisijoj. Ta
da naciai atgrūdo didelių 
pastiprinimų s a v i š kiams. 
Amerikiečiai atrėmė hitle
rininkų kontr-ataką, bet 
paskui, pagal savo koman
dos jsakyma, pasitraukė at
gal iš Senedo.

Vokiečiai buvo pasigrū- 
mę kiek pirmyn kalnuose į 
pietų vakarus nuo Pont du 
Fahs, vidurinėje Tunisijo
je, bet anglai ir amerikie
čiai kontr-atakuodami mi

Iškilmingas Raudonosios Armijos
Pergales Paradas Stalingrade

Maskva. — Stalingrade 
buvo suruoštas šaunus Rau
donosios Armijos paradas 
atžymėt Sovietų pergalei 
prieš vokiečius, kurie buvo 
apgulę tą miestą ir per 70 
dienų šturmavo jį. Paradą 
žvelgė garsusis jaunas so-
vietinis generolas Konstan
tinas Rokossovskis, dar tik 
38-nių metų amžiaus, ir 
gen. V. L Čuikov, vienas iš 
Stalingrado fronto koman- 
dierių.

Paradas buvo suruoštas 
po to, kai raudonarmiečiai 
suėmė vyriausią nacių ko- 
mandierių feldmaršalą Pau
lusą ir 16 kitų hitlerinių ge
nerolų.

Jau pora dienų pirm to 
vokiečių generolas majoras 

giau galime prisidėti su auka, 
sakysime, tokiam svarbiam rei
kalui, kaip Russian War Re
lief Komitetas, arba tokiam 
dalykui, kaip Amerikos Rau
donasis Kryžius!

ateityj vėl iš oro bombar
duos Tokio” (Japonijos sos
tinę) ... Aš neapsakomai 
didžiuojuosi liepsnojančią- 
ja mūsų amerikiečių kovos 
dvasia.”
JAPONAI TAIKĘ BOM

BAS Į KNOXĄ
Guadalcanal saloje sekr. 

Knox apžiūrinėjo pačias 
mūšių linijas. Kaip tik tuo 
laiku japonų orlaiviai per 
septynias valandas be palio
vos bombardavo amerikie
čių pozicijas tenai. Jam at
silankius į Espiritu Santo 
salą, japonai dar pirmą kar
tą daugmeniškai ir ilgai ją 
bombardavo. N u ž i ūrima, 
kad japonai per savo šnipus 
buvo sužinoję, jog Knox 
ten yra ir norėjo užmušt 
jį, nors amerikiečiai, iš sa
vo pusės, laikė didelėj slap
tybėj Knoxo skraidymus ir 
frontan atsilankymus.

bloškė priešus atgal.
Talkininkų p ė s t ininkai, 

tankai ir artilerija atakavo 
fašistų pozicijas F a i d o 
tarpkalnėje.

Eina jau gana dideli mū
šiai trijuose sektoriuose Tu
nisi jos fronto ir amerikie
čiai kertasi su priešais dvie
juose iš tų sektorių. Viena 
amerikiečių grupė perkirto 
naciams vieškelį į Maknas- 
sy.

9 fašistų lėktuvai apo 
nušauti žemyn ir bent du 
priešų laivai sužeisti talki
ninkų oro bombomis ties 

Moritz von Drebber atėjo 
su maža grupe likusių savo 
kareivių ir pasidavė Sovie
tams. Raudonosios Armijos 
pulkininkas užklausė jį: “O 
kur tamstos pulkai, tamstos 
kariuomene, generole?” — 
“Visi, kurie išliko gyvi, tai
yra jūsų rankose,” atsakė 
gen. von Drebber. Jis taip
gi pareiškė:

“Mes (generolai) buvome 
įsitikinę, kad tolesnis pasi
priešinimas iš mūsų (ap
suptų) pusės yra besmege- 
niškas ir piktadariškas da
lykas, bet vadas (Hitleris) 
nepaisė mūsų nuomonės.”

Skaičiuojama, kad Stalin
grado srityje vien tik užr- 
mušta buvo 250 tūkstančių 
fašistų, neskaitant daugius 
suimtų bei sunkiai sužeistų.

Maskva. — Sovietų arti
lerija ir orlaiviai be atlai
dos naikina apsuptus nacių 
likučius į šiaurius nuo Sta
lingrado.

London, vas. 2. — Tuo
jau po strateginės konfe
rencijos su prezidentu Roo
se vėl tu Kasablankoj, Angli
jos ministeris pirmininkas 
Churchill nuvyko į Turkiją 
ir padarė svarbią sutartį su 
ja, kaip sako oficialis anglų 
pranešimas. Įžiūrima, kad 
glaudesni ryšiai su Turkija 
buvo dalis plano, kurį prez. 
Rooseveltas ir premjeras

PASVEIKINIMAS LIETU
VIŠKIEM RAUDONOSIOS

ARMIJOS PULKAM IR 
LIETUVOS PARTIZANAM

Rezoliucija Priimta Laisvės Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavime Sausio 31 d., Brooklyne, N. Y.

Jūs, mūsų broliai ir sesutės, su ginklu rankoje, auko
dami savo brangią gyvybę ginate lietuvių tautos garbę 
ir laisvę. Jūsų karžygiški darbai, jūsų pasiaukojimas, 
jūsų atsidavimas didžiajam žmonijos laisvės idealui pa
siliks amžinu pasididžiavimu kiekvieno nuoširdaus lie-
tu vi o.

Mes žemai nulenkiame galvas prieš tuos, kurie šioje 
kovoje už Lietuvos ir visos žmonijos laisvę jau padėjo 
galvą ir amžinai ilsisi žemelėje. Jų pralietas brangus 
kraujas nebus veltui. Pasilikusieji atkeršys vokiškiems 
barbarams už kiekvieną kraujo lašą, už kiekvieną gy
vybę !

Ir mes, Amerikos lietuviai, jau esame išleidę tūks
tančius savo jaunų sūnų į garbingąją Jungtinių Vals
tijų armiją. Daugelis jų jau pasiekė įvairius karo fron
tus. Ne vienas jų jau krito šioje kovoje. Tūkstan
čiai jų tebesilavina karinio muštro ir neužilgo savo 
jaunas ir tvirtas krūtines atstatys prieš dvidešimtojo 
šimtmečio kryžiuočius.

Jūs, Lietuvos partizanai ir jūs, lietuvių tautos sūnūs 
raudonarmiečiai po raudonąja vėliava, ir mes čionai 
dirbtuvėse ir fabrikuose ir mūsų jauni sūnūs armijoje 
po trispalve Dėdės Šamo vėliava, visi dirbame ir ko
vojame už tą patį didįjį idealą, kad fašizmas būtų nu
šluotas, kad taika vėl žydėtų tarpe žmonių ir tautų, 
kad paprastasis žmogus, anot mūsų vice-prezidento 
Wallace, susilauktų šviesesnės dienos.

Jūs, partizanai ir raudonarmiečiai! Mes sveikiname 
jus, per plačias jūras ir tolimus laukus ir aukštus kal
nus, mes tiesiame jums savo dešinę!

Tegu gyvuoja Lietuvos partizanai!
Tegu gyvuoja lietuviškieji pulkai!
Tegu gyvuoja karžygiškoji Raudonoji Armija!

ROOSEVELTAS IR CHURCHILL NUSPRENDĘ 
VISAI NEDUOT VOKIEČIAM ATSIKVEPT

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur
chill konferencijoj su prez. 
Rooseveltu Šiaurinėj Afri
koj susitarė visais punktais, 
kaip, kur, kada ir su kokio
mis jėgomis užpult nacius 
ir italus Europoje. Jie krei
pė didelio dėmesio į sovieti
nį frontą, spręsdami, kaip 
ilgai Sovietai dabar galės 
vesti tokį ofensyvą prieš 
hitlerininkus.

Pernai žieminis Raudo
nosios Armijos ofensyvas 
apsistojo pusėje vasario mė
nesio. Šiemet Sovietai galė
sią tęsti savo ofensyvą dar 
visą šį ir kovo mėnesius. 
Bet kai pradėtų atslūgt So
vietų ofensyvas, tuoj ang

Churchill išdirbo dėlei visa- 
pasaulinio karo prieš fašis
tų Ašį.

Su Churchillu buvo ir še
ši aukštieji Anglijos kari
ninkai. Jie tarėsi su Turki
jos prezidentu Išmetu Ino- 
nu, su ministeriu pirminin
ku Sukru Saracoglu ir ki
tais turkų valdžios vadais 
Adanoj praeitą šeštadienį 

(Tąsa 5-tam pusi.)

lai ir amerikiečiai pultų vo
kiečius ir italus Eūropoj, 
kad visai neduot fašistų 
Ašiai atsikvėpti, kaip tei
gia specialis pranešimas 
New Yorko Postui ir Chi
cago Daily News.

ŽIOPLI JUOKDARIAI 
TIE NACIAI

Nacių komanda paskelbė 
per Berlyno radiją, kad ru
sų kariuomenė pralaužė vo
kiečių apsigynimus Stalin
grade ir įsiveržė į paskuti
nę tvirtą “Stalingrado gy
nėju (nacių) poziciją”...

(Hitlerininkai nė tiek ne
supranta, jog tokiais prane
šimais jie patys iš savęs 
juokus daro.)

Sovietai I Jžėmė Svatovo ir 
Daug Kt. Gelžkeiio Stočių; 
Tūkstančiais Naikina Nacius

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, vas. 2. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra

nešimas, užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė, padarius stiprią ataką, vasario 1 

d. užėmė miestą Svatovo su didele geležinkelio stočia.
(Svatovo stovi prie Charkovo-Kupiansko-Vorošilov- 

grado geležinkelio ir yra už 95 mylių į pietų rytus nuo . 
didmiesčio Charkovo.)

Sovietų kariuomenė Voronežo fronte užėmė apskri
čio centrą Sovietską, Jastrevicą ir geležinkelio stotį 
Kšeną.

Mūsų kariuomenė pietiniame fronte atėmė iš vokie
čių apskričio miestą Nikitinską, didelę apgyventą vie
tą Zernovoi ir geležinkelio stotį Verbliud.

Sovietu kariuomenė šiaurinio Kaukazo fronte užė
mė apskričio miestą Viselki su geležinkelio stočia ir 
kitas apgyventas vietas.

Priekaukazio fronte mūsų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių apskričio miestą Ust Labinską su geležinkelio 
stočia.

Sovietų jėgos nuskandino ■ Barents Jūroje priešų 
transporto laivą, 8,000 tonų įtalpos.

Mūsų kariuomenė Dono fronte i šiaurius nuo Stalin
grado tebenaikina (apsuptus) besipriešinančius hitleri
ninkus. Sovietiniai kariai per dieną užmušė daugiau

(Tąsa 5-me puslapyje)

Raudonoji Armija Pasiekė 
Punktus už 42 ir 50

Mylių nuo Rostovo
Maskva, vas. 2. — Sovie

tų kariuomenė užėmė Me- 
četinskaja, 50 mylių į pie
tų rytus nuo Rostovo did
miesčio, stovinčio prie Do
no upės įplaukimo į Azovo 
Jūrą, kaip teigė rytinis 
United Press pranešimas.

Po kelių valandų atėjo 
žinia, kad raudonarmiečiai 
atėmė iš vokiečių punktą 
tiktai už 42 mylių nuo Ros
tovo.

O International News 
Service, kita amerikinė ži
nių agentūra, kiek vėliau 
pranešė, jog sovietiniai ko
votojai, nesulaikomai šluo
dami nacius atgal, užėmė 
pozicijas jau tik už 30 my
lių į pietų rytus nuo Rosto
vo.

Teigiama, jog kokie 150,- 
000 hitlerininkų į pietus 
nuo Rostovo, šiauriniai-va- 
kariniame Kaukazijos kam
pe yra persigandę apsupi
mo ir bijo tokio pat likimo, 
kaip Stalingrado srityje.

(Neoficialės radijo žinios 
sakė, kad pastebėta vokie
čių judėjimas linkui Ker- 
čo, vandens sąsiaurio, tarp 
Azovo ir Juodosios Jūros, 
per kurį gal naciai bandy
sią pasprukt nuo gręsian-' 
čio jiem apsupimo.)

Oficialis Sovietų praneši
mas paskelbė, kad raudon
armiečiai “šiaurinio Kauka
zo fronte užėmė dar vieną 
apgyventą vietą ir pagrobė 
48-nis priešų tankus ir 
daug kitų karinių reikme
nų.”

Nukirsti jau visi geležin
kelių susisiekimai vokie
čiams Maįkopo srityje, mi
nimoj Kaukazo dalyj.

Voronežo fronte raudon
armiečiai grumiasi linkui 
Kursko, iki kurio jiem tė
ra tik 65 mylios, ir linjdii 
Kupiansko g e 1 e ž i n k elių 
mazgo, kurį pasiekt sovieti
nei kariuomenei teliko tik 
34 mylios.

Vokiečiai Šaudo Veng
rus Karius Sukilėlius
Maskva. — Sovietams at

ėmus iš vokiečių Kočetov- 
ką miestą, pietiniame fron
te, buvo rasta vokiečių su
šaudyti 49 vengrai kareiviai 
ir oficieriai. Nelaisvėn pa
imti vokiečiai patvirtino, 
kad juos sušaudė naciai pa
gal savo divizijos generolo 
Lentzo įsakymą už tai, kad 
tie vengrai norėjo pasiduot 
Sovietam į nelaisvę.

Užmušti 2 Nacių Gene
rolai ties Stalingradu
Berlyno radijas pranešė, 

jog Stalingrado fronte tapo 
užmušti vokiečių generolai 
von Harmann ir Stempel.

FINAI NUSIVYLĘ 
VOKIEČIAIS

Stockholm. — Dabarti
niai švedų spaudai praneši
mai iš Finliandijos teigia, 
kad jos gyventojai jau nusi
vylę vokiečiais, kurie ken
čia tokius didžiulius sumu
šimus sovietiniame fronte. 
Jau dingo tarp finų pasiti
kėjimas nacių armijai kaip, 
esą, “nesumušamai.”
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Pranešimą padare R. MIŽARA
Gerbiamieji Suvažiavimo Dalyviai:

Kaip kas metai, taip ir šiemet Laisvės 
redakcijai tenka atsistoti prieš jus ir 
išduoti atskaitą iš savo darbų, veiktų pe
reitaisiais metais. Jei jūs pažvelgtumėte 
į redakcijos raportus, patiektus b-vės 
šėrininkų metiniams suvažiavimams, sa
kysime, pastarųjų dešimts metų bėgyje, 
pamatytumėt, kaip kiekvienas tų rapor
tų, turi panašumų į kits kitą ir tuo pačiu 
sykiu didelių skirtumų.

Panašumai keri tame, kad kiekvienais 
metais mes kalbame, mes rūpinamės, 
kaip dienraščio turinį gerinti, kaip Lais
vę kelti aukštesniame žurnalizmo laips- 
nyj, kad ji būtų įdomesnė skaitytojui.

Skirtumai gi keri tame, kad kiekvieni 
mėtai atneša naujus pareikalavimus, 
naujus uždavinius, su kuriais mūsų dien
raštis susitinka. Nauji įvykiai Ameriko
je, nauji įvykiai pasaulyje reikalingi aiš
kinimų, aprašymų, — kritikos bei užgy
nimo. Diena iš dienos tenka rašyti nau
jai kylančiais klausimais; tenka ginčytis, 
tenka pasibarti, tenka pasisieloti dėl tų 
didžiųjų ir svarbiųjų klausimų teisingo 
išsprendimo, kad jie būtų naudingi pla
čiausioms darbo žmonių masėms ir visai 
laisvės ir gerbūvio siekiančiajai žmoni
jai.

1942-rieji metai buvo nepaprasti me
tai visam mūsų kraštui, — Jungtinėms 
Valstijoms, — ir visam pasauliui. Tai di
džiojo karo metai. Visai natūralu, kad ir 
mūsų dienraštis šiais metais buvo paau
kotas vyriausiai raštams, susijusioms su 
karu, su jo eiga. Nes kas gi gali būti 
svarbesnio, didesnio, kiekvieną mūsų 
krašto gyventoją labiau paliečiančio, kaip 
karo laimėjimas, kaip siekimasis perga
lės?! Jeigu mes sutinkame, kad mūsų 
dienraštis ne tik privalo būti žmonių 
švietėjas, bet ir jų organizatorius, jų mo- 
bilizuotojas pergalei ir kovai dėl švieses
nio, gražesnio gyvenimo, tuomet supra
sime mūsų Laisvės vaidmenį šiuo metu.

Mums labai buvo ir tebėra svarbu pa
duoti apie karo eigą kiek galima teisin
gesnių žinių. Mums svarbu, kad skaity
tojas kiekvieną dieną, paskaitęs Laisvę, 
turėtų šiokį-tokį paveikslą, kas darosi 
frontuose. Todėl mūsų nusistatymas bu
vo ir tebėra: kasdien dėti dienraštin ofi- 
cialinius dviejų valstybių pranešimus — 
mūsų krašto, t. y., Jungtinių Valstijų, 
kariuomenės vadovybės ir Tarybų Są- 

. jungos kariaujančių jėgų vadovybės.
Aišku, ne visuomet galima ištisai juos 
įdėti, bet dedame, kiek leidžia laikraš
tyj vieta. Ir mes manome, kad tuoriii 
daug pasitarnaujame skaitytojui. Nes 

. Amerikos ir Tarybų Sąjungos oficiali- 
niai biuletiniai, kaip gyvenimas parodė, 
yra teisingi ir tikslūs. Kitų Jungtinių 
Tautų oficialinių pranešimų nededartie 
dėl vietos laikraštyj stokos. Tūriu pri
minti, jog Laisvė — vienintelis lietuvių 
kalboje laikraštis, spausdinąs oficialinius 
pranešimus iš karo frontų.

Kada Hitlerio govėdos pasalingai Už
puolė Tarybų Sąjungą, mes tuojau, pa
darėme pareiškimą, jog esame įsitikinę;

• kad Tarybų respublikos išeis pergalėto- 
ibinis. Mūsų priešai gi skelbė, būk Hit
leris per kelis mėnesius nugalėsiąs Tary
bų Sąjungą. Buvo tam tikra dalis ir mū
sų skaitytojų, kurie abejojo, ar mes tiesą 
rašome. Šiandien daugelis tų abejbtojų 
jau pakeitė savo nuomonę, fešahiė įsiti
kinę, kad mūsų dienraščio nusistatymas 
tūb. klausimu šimtu nuošimčių pasitvir
tins. Tik reikia kantrybės, tik reikia datl- 
glau mums patiems dirbti ir gelbėti ka
riautojams.

Kadū japoniški banditai Užpuolė Per
lų' Uostą, kad Japonija, Vokietija ir Ita
lija paskelbė mūsų kraštui karį, fries 
taip pat pabrėžėme, jog fašistinė Ašis 

' bus sunaikinta, jog mes karą laimėsime. 
Šiandien esame įsitikinę, kad tas viskas

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .....................  $6.00
United States, six months ...................... $3.25
Brooklyn, N. Y., pei' year .....................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ..... — $3.50
Foreign countries, per year ________ $8.00
Foreign countries, six months --------- $4.00
Canada and Brazil, per year ..........— $7.00
Canada and Brazil, six months -...........  $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

pilnai pasitvirtins, nors tas, be abejo, 
daug mums lėšuos.

Karo metu laikraštį redaguoti, — ge
rai arba nors apygeriai redaguoti, —nė
ra tas pats, kas taikos metu.

Mūsų krašto atatinkamos įstaigos 
trokšta ir ragina mūsų spaudą spausdin
ti daugiausiai tokius raštus, kurie keltų 
žmonių ūpą; tokius raštus, kurie keltų 
žmonių neapykantą priešui. Ne tik mūsų 
žinios ir straipsniai, bet ir telpančioj! 
dailioji literatūra privalo būti nukreipta 
į. tą patį taikiklį. Bet netgi jei tokių ra
ginimų ir negautume, tai mūsų pačių už
davinys, kaipo mūsų krašto patrijotų, 
kaipo žmonių, kuriems rūpi fašizmo su
naikinimas, turėtų būti šventa pareiga 
tą padaryti.

Kiek tik mes pajėgėme, laikėmės to
kios linijos ir, aišku, žadame laikytis.

Nereikia, tačiau, manyti, jog tai leng
va padaryti tokis pasisukimas. Mūsų 
laikraščiui rašo apie 150 žmonių,— vie
ni rečiau, kiti dažniau. Tūli mūsų kores
pondentai, aprašydami, pavyzdžiui, jau
nuolio, einančio kariuomenėn išleistuves, 
senu įpročiu bandydavo aprašyti, kaip 
motina arba tėvas verkė, kokis tai liūdė- 
sis, išleidžiant gerą vaiką į kariuomenę, 
kokia tai širdperša, etę., etc. Nereikia 
nei aiškinti, kad tokis dejavimas, tokis 
verkšlenimas sėja skaitytojuose ne ūpą, 
bet nusiminimą, ne optimizmą, bet pesi
mizmą. Tai senoviškas prie klausimo pri
ėjimas. Taip aprašydami,, tie mūsų ko
respondentai neprimindavo net priežas
čių, kurios verčia mūsų jaunus vyrus 
eiti kariuomenėn, neprimindavo to fakto, 
jog dėl to visko kaltininkai yra Hitleris 
ir jo visa šaika, fašizmas!

Žinoma, tokios korespondencijos tek
davo taisyti ir korespondentams padary
ti pastabas, kad jie žinotų, kaip rašy
ti. Mes jiems aiškinome ir aiškiname, 
jog šis karas yra liaudies karas, žmonių 
karas, jog ėjimas mušti fašizmo, stoji
mas kariuomenėn, yra ne tik pareiga, 
bet privilegija, garbė! Jeigu mūsų jau
nimas kadaise vyko Ispanijon ginti res
publiką nuo fašizmo, —vyko slaptai, vy- 
ao su pasididžiavimu, pilni pasirįžimo, 
tai juo labiau šiandien kiekvienas Ame
rikos pilietis, galįs kariauti, privalo stoti 
kariuomenėn sti tokiu pačiu entuziazmu. 
Jeigu Chinijos, jeigu Tarybų Sąjungos, 
jeigu Anglijos milijonai jaunų vyrų jau 
kelinti metai kariauja, tai juo labiau 
mes, amerikiečiai, privalome savo parei
gas atlikti su pasididžiavimu."Nes šis ka
ras yra vedamas už laisvę visos žmoni
jos!

Šitaip mes žiūrėjome ir žiūrime į da
lykus.

Mūsų laikraštis visame kame glaudžiai 
kooperavo su Amerikos vyriausybe viso
se josios pastangose stiprinti krašto pa
jėgas. Mes uoliai rašėme ir rašome už 
pirkimą karo bonų (Laisvės administra- ’ 
ei ja tuos bonus pardavinėja), mes agita
vome lietuvių visuomenę remti Raudoną
jį Kryžių, remti ŪSO ir kitas įstaigas, 
didžiai reikalingas karui laimėti.

Tolydžio mūsų laikraštis nuolat ir 
nUblat kovojo prieš visokius pehktakolo- 
nistus, prieš tautines vienybės ardytojus, 
prieš viešus ir apsimaskavhsilis hitleri
ninkus. Męs nuolat ir nuolat kovojome 
prieš visokią rasinę neapykantą, sėja
mi Amerikos, žmonėse, prieš bet kokius 
reakčinihkų pasiūloj imtis pulti sVetur- 
giitlius darbihinkūs, prieš bandymą ne
įsileisti į karo pramonės darbus kai ku
rių taUtų ir riegrų darbininkų. Mes kovo
jome ir žadame tą patį daryti prieš bet 
kokius tam tikrų žmdhiiį sluogsnių pūsi
mo j įmuš dnt organizuotų darbininkų 
teisių, kurios norima pariaikihti, pasi
naudojant karine padėtmii. Mes stovėjo
me ir stbvirilė Už didžiausią karinę ga
mybą, Už tai, kad karo našta butų lygiai 

uždėta, kad jos neneštų tik vieni darbo 
žmonės, kad ją lygiai neštų ir turtingo
ji klasė. Mes visur rėmėme ir remiame 
progresyvę prezidento Rioosevelto politi
ką prieš kongrese ir senate esančiųjų re
akcininkų politiką, kuria bandoma pre
zidentas diskredituoti, kuria bandoma 
pakenkti mūsų krašto kariniams reika
lams.

Mūsų dienraštis buvo ir tebėra didelis 
šalininkas antrojo fronto Europoje, — 
tuo reikalu mums teko ne kartą pasi
sakyti atvirai, nes mes esame įsitikinę, 
jog atidarius Europoje antrąjį frontą, 
karas bus greičiau laimėtas su mažiau 
mūsų kraštui nuostolių ir mažesniu žmo
nių gyvybių skaičiumi.

Mes jieškojome kelių ir priemonių, 
kaip galėtume padėti baisią nacišką prie
spaudą kenčiantiesiems Lietuvos žmo
nėms, kaip padėti jiems juo greičiau iš
silaisvinti. Tarybų Sąjungoje gyveną 
Lietuvos patrijotai, su tarybinės Lietu
vos respublikos vyriausybe priešakyje, 
informavo mus, jog vienintelis kelias 
Lietuvai padėti yra teikimas pagalbos 
Tarybų Sąjungos kovotojams, Raudona
jai Armijai, kurioje veikia lietuviškieji 
pulkai. Mūsų laikraštis tą ir darė. Mes 
nuolat ir nuolat raginome lietuvių vi
suomenę aukoti į Russian War Relief ko
mitetą, kuris renka aukas Amerikoje ir 
siunčia Tarybų Sąjungos' kovotojams.

Lietuvos klausimu mūsų dienraščio po
zicija aiški: į josios vidujinius reikalus 
mes nesikišome ir nežadame kištis; 
mums rūpi, kad tik juo greičiau Lietuva 
būtų išlaisvinta, o tuomet patys žmonės 
laisvai susitvarkys savo reikalus, kaip 
tik jie norės.

Mūsų ryšiai su pavergtąja Lietuva.
Su vokiečių okupuotąja Lietuva tiesio

ginių ryšių neturime. Natūralu, nes, 
kaip visi kiti Hitlerio pavergtieji kraš
tai, taip ir Lietuva gyvena negirdėtą 
priespaudą ir iš ten žinių naciai jokių 
neišleidžia.

Tačiau, su 1942 metų pradžia mums 
pavyko užmegzti tiesioginius artimes
nius ryšius su tais lietuvių tautos patri- 
jotais, kuriems pavyko iš Lietuvos pasi
šalinti pirmiau, negu naciai spėjo mūsų 
tėvų kraštą užimti. Gyvendami Tarybų 
Sąjungoj, šitie lietuviai turi daugiau pro
gų susisiekti su Lietuvos žmonėmis įr 
sužinoti apie padėtį tam krašte. Gavę 
tas žinias, jie ne tik naudoja jas leidžia
moj lietuviškoj spaudoj Tarybų Sąjun
goj, bet suteikia jų ir mums, — suteikia 
apsčiai, telegramomis ir paštu.

Jūs galite šiandien padaryti palygirii-

KALINIAI GALI DIRBTI PRIE KALĖJI
MŲ KARO INDUSTRIJŲ

Pagal pareikštą nuomonę 
generalinio prokuroro Biddle, 
federalė valdžia gali legaliai 
vartoti rekimenis, pagamintus 
kalinių darbo valstybių kalėji
muose. šis daug padėtų šalies 
karo pastangoms.

James V. Bennett, direkto
rius federalio Kalėjimų Biuro, 
pareiškė, kad apie 100,000 ka
limi] valstijų kalėjimuose viso
je šalyje gali būti pristatyti 
prie karo gamybos darbų, ku
rių vertė gali siekti $100,000,-j 

000 per metus.
Vienas pavyzdys, kuris įro

do, kaip kalėjimų industrija 
gali būti greitai pakeista į ka
ro produkcijos gamybą, sako 
direktorius Bennett, yra 39 
kalėjimų fabrikai, kurie pa
gamina 50,000,000 metalinių 
plokštelių automobiliams kas 
metai ir. kurie galėtų būti grei
tai perdirbti produkcijai karo 
reikmenų, kaip bombų dalių, 
valgiui dėželių ir įvairių meta
linių dalykų.

Sužeistajam Amerikos kareiviui Naujojoj Gvinej‘oj 
duodama pagalba, teikiama kraujo, kurį Raudonasis 
Kryžius parūpina iŠ žmonių. Kiekvienas, kuris tik gali, 
privalo paaukoti savo kraujo Raudonajam Kryžiui.

mą tarp mūsų dienraščio ir kitų (apart 
Vilnies) Amerikos lietuvių laikraščių, 
užtikrinu, jūs surasite, kad ši tiedu dien
raščiai — Laisvė ir Vilnis — yra vie
ninteliai lietuviški laikraščiai Ameriko
je, turį tiek daug informacijų apie Lie
tuvą ir lietuvius, kovojančius prieš oku
pantus, prieš vokiškuosius liętuyių tautos 
neprietelius. Jonas Marcinkevičius, Jo
nas Šimkus, ypačiai pastarasis, daugiau
siai mūsų spaudai, mūsų, dienraščiui yra 
prisiuntę telegramiškų žinių apie padėtį 
Lietuvoj.

Ryšium su tuo, visa eilė žymiausiųjų 
Lietuvos literatų patapo mūsų dienraš
čio bendradarbiais. Jie mums rašo ne 
tik publicistinių raštų, bet ir dailiosios 
literatūros, poezijos, novelių. Tūli jų ra
šo vilkėdami raudonarmiečių uniformas! 
Niekad mūsų dienraščio istorijoje neesa
me turėję savo bendradarbiais tokių žy
mių Lietuvos literatų, kaip šiandien! Ir 
tą mes skaitome dideliu pasididžiavimu, 
garbe. Tik paglavokite: mums rašo An
tanas Venclova, Salomėja Nėris, Liudas 
Gira, Petras Cvirka, Kostas Korsakas, 
Justas Paleckis, Juozas Žiugžda, Anta
nas Sniečkūs, Mečys Gedvilas, Jonas Šim
kus, Jonas Marcinkevičius, Mieželaitis, 
generolas Vincas Vitkauskas, Girdzijau
skas, Baltušis, ir kiti žymieji lietuvių 
tautos patrijotai, — rašytojai, žurnalis
tai, visuomenininkai!

Nuoširdi, didelė padėka jiems!
Kovodami lietuviškuose pulkuose Rau

donojoj Armijoj, — kovodami dėl Lietu
vos išlaisvinimo arba eidami kitokias 
svarbias pareigas, atliekama liuoslaikio 
valandėle, jie rašo mums, trokšdami in
formuoti Amerikos lietuvių visuomenę, 
kas darosi pavergtoje mūsų tėvų žemėje, 
kas darosi fronte. Savo kūrybine litera
tūra jie trokšta uždegti mus, Amerikos 
lietuvius, karštesne meile lietuvių tautai 
ir didesne neapykanta ilgaamžiams jo
sios neprieteliams, vokiškiesiems užpuoli
kams, — ne tik Lietuvos, bet visos laisvę 
ir taiką mylinčios žmonijos nepriete
liams !

Rašydami mūsų spaudai, lietuvių tau
tos patrijotai tik vieno dalyko nori iš 
Amerikos lietuvių, būtent, kad mes vie- 
nytūmės ir, pamiršdami praeitį, vienin
gai kovotume prieš bendrąjį žmonijos 
neprietelių, prieš fašizmą; kad mes pa
dėtume jiems ir visoms Jungtinėms Tau
toms greičiau sunaikinti hitlerininkus, 
išlaisvinti mūsų tėvų kraštą, Lietuvą, 
ir visą pavergtąjį pasaulį.

(Tęsinys rytdienos numery)

Šypsenos
DZINGULIUKAI

Hitleris ir Musolinis 
“Įtakoms” pasidalino.

Dzingul dzingul, 
dzinguliukai,*)

Dzinguliukai u-cha-cha! 
Man Paryžius su Maskva, 
Ir gražioji Lietuva.
Tau, Benito, San Francisko 
Plius dar fabrikas sosiskų. 
Musolinis iš balkono 
Agitavo makaronus:
“Karas, ponai, tai higiena— 
Apvalyt reik žmogieną.” 
Kaip jie sakė, taip padarė,- 
Banditus kariaut išvarė.
Puolė lenkus ir francūzus, 
Rijo lašinius, arbūzus.
Draskė šiaurę ir Balkanus, 
Apginklavę chuliganus.
Siautė fiureris ir dučė, 
Kol pakliuvo jie į bučių. 
Ties Maskva, Rostovu,

Klinu 
Paragavo rusų blynų... 
Gebelsas prie mikrofono 
Traukia dainą liūdno tono: 
“Žiemą reikalas nekokis, 
Bet dabar bus kitas šokis!
Kai gegutė užkukuos, 
Fiureris tuoj smūgį duos.” 
Ponui Gebelsui atsakom: 
“Vaišinsim fricus atakom.
Ir dėl bendro visų labo 
Adolf Hitler gaus tik 

grabą.” 
St. Valusis

(Iš “Pergalės”)

*) Po kiekvieno dvieilio 
dainuojamas tas pats re
frenas.

So. Boston, Mass.

Jis irgi įrodė, kad daugelis 
šių kalėjimų turi įrengimus 
gaminti lengvus bevilnio au
deklus, ir nors jie gali paga
minti 30 milijonų mastų per 
metus laiko, 1941 metais tik
tai 8 milijonai mastų buvo 
valstybės sunaudota. Taipgi, 
pagal generalinio prokuroro 
nuomonę, apie 22 milijonai 
mastų bevilnės galima suvar
toti uniformoms ir kitiems pa
našiems dalykams.

Ponas Bennett sako, kad 
šiuose kalėjimuose kasmet ga
lima pagaminti 4,500,000 mas
tų vilnos, 1,400,000 tuzinų vie
netų bevilnės ir vilnonių dra
bužių, 2o0,000 poni batų, 5,- 
000,000 svarų muilo, 200,000 
galionų dažų, 50,000,000 sva
rų virvių, kiek truputį mažiau 
vilnos produktų, uodinių daly
kų, šluotų, šepečių ir panašiai. 
Valstijų kalėjimų ūkiuose ga
lima užauginti užtektinai vai
sių ir daržovių dėl vieno mi
lijono dėžių konservų per me
tus. Visi šie produktai reika
lingi karui.

F.L.I.S.—Common Council.

Binghamton, N. Y.
Klaida Įvyko Moterį] Sky

riaus aukų rinkėjų surašo. Ne
paminėta svarbiausia ypata, 
kuri pirmutinė mus paragino 
rinkti aukas lietuviams rau
donarmiečiams ir Laisvę pa
sveikinti, tai yra, draugė M. 
Liuzinienė. Kitų dviejų, A. Že
maitienės ir J. K. Navalinkie- 
nės, vardai pasiųsta sykiu su 
aukomis.

J. K. Navalinskienė.

Rekordinis Sniego Šturmas ir 
ALDLD 2 Kuopa

Sausio 28 d. apie pietus 
pradėjo snigti ir taip įsisma
gino versti sniego, kad ant ry
tojaus tarp 6 ir 11 vai. nebuvo 
galima matyti nei dangaus nei 
žemės, nes teko važiuoti gat- 
ve kariais į So. Bostoną ir atgal 
į Braintree. Tenka pasakyti, 
kad pirmą syk į 33 metus lai
ko teko matyti tokį striošną 
sniego šturmą šioje šalyje.

Southbostoniškė Literatūros 
Draugijos 2 kuopa rengėsi ant 
sausio 28 d. į nepaprastą me
tinį susirinkimą. Valdyba vi
siems nariams atvirutes išsiun
tinėjo. Pirma laiko šiaip ko
kiose sueigose žodžiu garsino- 
si, kad visi būsim, kad apart 
atsibuvusio per moteris su
rengto bankieto dėl Laisvės 
dalininkų suvažiavimo pasvei
kinimo, susirinkime padary
sim sveikinimą ir keletą dole- 
rukų aukų sudėsim, kuopos 
valdybą išsirinksim šiems me
tams ir kitokias komisijas. Bet 
štai dzievulis užtaisė taip, kad 
niekas negalėjo ateiti ar at
važiuoti į susirinkimą. 10 mi
liutų po 8 vai. nei gyvos dū
šios svetainėje — nei žiburio, 
nei durys atrakintos. Namo 
užvaizdą sako: žinau, kad tu
ri būt susirinkimas, bet tur 
būt niekas negalės pribūti. Ir 
tiesa, grįžtant namo valandos 
laiko kelionė ėmė tris valan
das parvažiuoti!

Todėl šis įvykis 2 kuopai ir 
sykiu dienraščiui Laisvei labai 
tolygus tam, kai vasaros me
tu prisirengi dėl didelio pikni
ko, o ima lietus ir paskandina 
pikniko dieną.

Bet kuopos valdyba turėtų 
neatidėliotinai padaryti iš 
naujo patvarkymą būsimam 
kuopos susirinkimui.

D. J.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
Savo šalies reikalus — pir- 

kite bonus u* štampas.

/talijos generalio štabo 
galva maršalas Ugo Caval- 
lero tapo pašalintas. Buvo 
gandų, kad jis norėjęs nu
verst Mūssolinio diktatūrą.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergales ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Mn Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

“Moterys, Tai Moterys,” Vienok 
Jos Išvyko ne Baliavoti

Neseniai viename asme
niškame pasikalbėjime su 
jau paaugusiais ir, rodos, 
rimtais žmonėmis, kas nors 
prisiminė apie lietuvės jau
nuolės įstojimą į Moterų 
Pagalbinę Armijai — WA 
AC. Prisiminimas iššaukė 
tokių pastabų:

— Tokia jų ten ir tarny
ba, pasišaipys prieš vyrus ir 
užteks.

— Ale kur tau, argi vy
riausybė imtų ir darytų iš
laidas, jeigu nebūtų iš to 
naudos kraštui? Suras joms 
užsiėmimo.

— Moterys, tai moterys, 
ką gi jos gali atlikti karui, 
— tikrino pirmasis, užsi
miršdamas Sovietų merginą 
Pavličenko su 309 nudėtais 
naciai ir šimtus kitų kovo
tojų, tūkstančius Sovietų ir 
kitų kraštų merginų iš po 
kanuolių ugnies rankiojant 
sužeistus, frontui artimose 
stovyklose atliekančias su
žeistų slaugymo ir kitokias 
pareigas.

Kai pamąstome apie ne
tolimą praeitį, prisimename 
girdėtus panašius išsireiš
kimus net apie pirmąsias į 
kriaučių šapas pradėjusias 
eiti moteris, juo labiau apie 
siekiančiąsias į kokias raš
tinės viršininkės ar fabrike 
mechanikės ar skyriaus ve
dėjos pareigas. O dabar ta
me nieko naujo. Tiesa, yra 
nepasekmingų, yra nepai
sančių, bet ar vyrų tokių 
nebuvo, ar jų nėra šian
dien?

Ne Baliavoti Mokina
Aną dieną iš neįvardinto 

rytinio porto išvyko į Šiau
rių Afriką pirmasis būrys 
WAAC’s. Išvažiavo per tuos 
pačius nacių submarinų 
nardomus vandenis, kaip 
kad ir mūsų vaikinai; pa
čios rankose ir ant pečių iš
sinešė ir ten nusineš į pa
skirties punktą visą savo 
mantą ir iruvykusios atliki
nės pafrončio stotyse įvai
rias kariuomenei patarnavi
mo ir pagalbos pareigas. 
Reikia manyti, kad priešų 
bombos ar kanuolių šoviniai 
nelenks tų stočių vien dėl 
to, kad ten yra moterų. Jos 
neša lygius pavojus ir tiek 
pat pasiaukoja, kaip kad 
bile karys, kuris eina fron
tui pagalbines, administra
cines pareigas. O betgi vy
lus kariškius neskirstome į 
“tikrus” ir į “šaipokus.”

Šio karo sūkuryje turė
tume išmokti ir, tikiuosi, 
išmoksime pagerbti kiekvie
ną pagal tą, ką jis atlieka 
karui laimėti. Lygiai bran
gi gyvastis negro, kaip kad 
ir balto; moters , kaip kad 
ir vyro; žydo, kaip kad ir 
lietuvio. Jeigu jie pasižadė
jo atlikti tas pareigas, ku
rias jiems paves mūsų kraš
to vyriausybė fronte ar už 
fronto, į juos žiūrime kaipo 
į mūsų krašto gynėjus. Jų 
gyvastis yra mūsų krašto 
brangenybe. Kiekvienas pa
triotas savo krašto gynė-

Nuėmimui žvakės lašų nuo 
staltiesės, didžiumą nugręsk su 
neaštriu peiliu, o audiman įsi- 
gėrusį vašką išimti padėk au
dimą tarp dviejų sugeriamų 
popierų ir spausk šiltu prosu, 
pakartojant uždėjimą vis šva
rios popiėros.

jus palydi su pagarba ir pa
silikęs deda visas jėgas ir 
išteklius suteikti krašto 
ginkluotoms jėgoms viską 
geriausio apsaugai jų gy
vasties ir sveikatos, ne
klausdamas, kuria unifor
ma jie vilki, iš . kokios tau
tos jie kilę, ar kam jie tiki 
ar netiki. M-tė.

Bulve-Daržoviu 
Karalienė

Lietuviai vartoja nemažai 
bulvių ir turi keletą būdų 
jų įvairiavimui, bet ne ga
na. O yra desėtkai būdų 
tą pačią bulvę padaryti 
skirtingu maistu su mažo
mis priemaišomis ko kito.

Paprastai bulvė turėtų 
būti mūsų stalo garbės vie
šnia visais laikais, o ypač 
karo laike. Bulvė turi vita
mino C ir geležies, taipgi 
gamina energijos ir šilu
mos.

Daugelis žmonių klaidin
gai įsivaizdina, būk bulvė 
labai riebina. Bet papietavę 
be bulvių, po valgio sušvei- 
čia geroką gabalą kokio sal
daus pyrago ar išvalgo bliū- 
duką pudingo, kitas dar pri
deda saldainių, duodančių 
daug daugiau riebumo ir 
mažai arba nieko iš vitami
nų ir geležies. •

Normališka porcija skai
toma suaugusiam suvalgyti 
pei’ dieną nuo 1 iki 3 bul
vių ir vaikams pusę arba ir 
visą bulvę, jei nėra gydyto
jo uždrausta, kas pasitaiko 
sergant tūlomis ligomis.

Amerikoj plačiai priimta 
vartoti bulves sekamais po- 
puliariškais būdais: verdant 
“Irish stew”, kiautvarlių 
sriubą (chowder); sugrus
tos dedasi į žuvies blynu- 
kus, pridengti daržovių ir 
mėsų pajams, primaišyti į 
maltas kepenis ir kitas mė
sas, kurios valgoma šaltos 
arba iš jų daromi blyneliai. 
Vartojamos keptos su lupy
na ir visaip keptos, spir
gintos ir rusvintos be lupy
nos. Vienok ir amerikiečių 
didžiuma vartoja tik mažą 
skaičių iš Amerikoj žinomų 
bulviniams valgiams daryti 
receptų.

Susimildamos, To 
Nerašykite!

Tūli draugai ir draugės ra
šydami korespondencijas sura
šo ne tik vardus aukojusių, bet 
ir pavadinimus ir mieras — 
svorius visokių aukotų daiktų. 
Tas prailgina korespondencijas. 
Pasekmė būna ta, kad arba iš
stumia korespondencijos kitą 
dalį, arba atima, vietą įdėjimui 
ko kito, kas būtų reikalinga 
laikraščio įvairumui ir kartais 
net apsigynimo pastangoms.

Mes manome, kad užtektų 
įdėti aukojusių asmenų pavar
dės, pažymint, kad tie ir tie 
aukojo produktais. Jeigu savo 
miesto žmonėms yra reikalinga 
atžymėti skirtumą aukų rūši
mis produktų ir svoriais, tas 
galima padaryti savo susirin
kimuose. Sic. Vedėja.

Bulvių žievės tinka šveitimui 
sidabrinių įrankių. Vanduo, 
kuriame bulvės virė, praturti
na sriubą.

Newark, N. J
Newarko moterų mezginių 

kliubo pasekmės netaip jau 
blogos. Iš pradžių buvo sun
koka' su pinigais, kol šukelėm 
bent kelius dolerius. Reikėjo 
kaip kurtom ir nustoti mėgsti, 
nes buvom pritrukę pinigų. 
Bet per Sietyno koncertą 
draugė Petrikienė iš Brook ly
no mums gerai pagelbėjo. Sa
vo gražia iškalba sujaudino 
ne vieną žmogų ir visi gausiai 
aukavo. Surinkta net 80 dole
rių, iš kurių 20 dolerių davėm 
rusėm mezgėjoms.

Prieš koncertą per draugę 
Žukauskienę aukavo šie: An
tanas Krapas $20, Pavalkis 
$3, Diržinauskas $2, Juodeš- 
kienė $1. Nuo Livingstono L. 
D. D. kuopos naujų metų lau
kiant pares liko $7 ir Griciu- 
nai iš Summit, N. J., aukavo 
$1. Draugė Witkauskiene nu
mezgė 2 Svederius ir pirštines 
iš savo vilnų.- Matyt, ji tam 
darbui labai p rijančia.

Kai kurios draugės išsireiš
kė, kad mes pritrauktum dau
giau nartų, jeigu laikytumėm 
susirinkimus ant Jurginės sa
lės. Tai dabar turėsim atei
nantį susirinkimą ant Jurgi
nės 9-tą vasario, 7 :30 vai. va
kare. Tokiu būdu kviečiame 
ko daugiausiai moterų į talką. 
Vilnų turim, tik reikia jas 
kuogreičiausiai sumegzti. Mes, 
newarkietes, jau ir taip toli 
atsilikusios nuo kitų miestų. 
Dabar turim visos smarkiai pa
dirbėti.

Taip pat noriu priminti, kad 
rengiam kartu parę ant Jur
ginės salės 7 vasario, 3 valan
dą po pietų. Pelnas eis į vil
nų fondą. K. ž.c

8256
42-20

— i I----- i-------------

Gyvai ir jaunai atrodanti, 
princesės modelio, prie figū
ros priderinta suknelė tinka 
siūti iš velvetino, plonos vilnos 
arba ir rayon ar kitos medžia
gos, atsižvelgiant, kam ji tai
koma — išeiginiam dėvėjimui 
ar prie darbų, kur reikia daug 
skalbimo 
gaunama 
džio.

- valymo. Formos 
nuo 12 iki 20 dy-

užsisakyt formą įdė- 
pinigais ir 1c.

Norint 
kit 15 centų 
štampą, pažymėkit formos nu
merį, dydi, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N. Y.

Worcesterio LLD Motery Bankietas ir 
Puiki Pradžia Ambulansy Fondui

renkantis 
svečius, o sve- 

išdidūs, savo veido 
išraiška lyg’ sakyte

Sausio 24-tą moterys suren
gė puikų bankietą kilniom tik
slam, vilnų ir ambulansų fon
dam. Ne juokais rengėjas 
gamta nugązdino — šeštadie
nį, 23-Čią, atkeliavęs niekeno 
nekviestas lietus atsinešė gana 
šalto oro ir visą Worcester) 
ir apylinkę apdengė ledu. Lai
kinai sulaikė visą transporta- 
ciją, prikankino kiekvieną, ku
rį tik pasigavo nesant namie.

Mūsų draugės bankieto ren
gėjos visą tai matydamos la
bai nusiminė, nes visi ženklai 
rodė, kad slydis užbarikaduos 
visus namuose laike sekmadie
nio. čia reikėjo momentaliai 
nuspręsti: rengti ar sulaikyti 
bankietą. Turėdamos pakan
kamai drąsos pačios rengėjos 
pasitikėjo ir publikoje surasti 
gana drąsuolių, surengė ban
kietą. Ir kaip puikiai viskas 
išėjo! Nors nekurtuos iš toliau 
gyvenančių oras sulaikė, bet 
gražus, linksmas būrys atsilan
kė parengiman. Rengėjos už
simiršo ir nuovargį, pamačius 
skaitlingai 
linksmus 
čiai irgi 
linksma 
sako: O ką gi reiškia oro ko
kybė? Mat, dabar juk jo kei
stumo perijodas — žiema, ne
gi patenkinsi taip, kaip nori. 
Gi bankietas surengtas nepa
prastai prakilniem tikslam ir, 
ot, mes čia. Abelnai visos ap
linkybės sudarė pakilusį, gra
žų ūpą.

Sudėta 105 Doleriai Aukų
Vakaro pirmininkė, paaiški

nus parengimo tikslą, paprašė 
aukų vilnų fondui. Draugė pa
stebėjo, kad šiandien susida
rys perdaug rinkimo aukų 
(nes draugas Bakšys, Laisvės 
užgrūdintas patrijotas irgi pa
prašė sveikinti Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimą), tai ambulan
sų fondui prisirengę būkit grei
tai ateičiai. Bet draugas Kra
pas ant vietos pastebėjo, kad 
“prisirengsim greitai ateičiai, 
bet aš ir šiandien noriu aukau
ti greitai pradžiai $10.” Kiti 
jį pasekė. Gi bankieto rengė
jos patyrė, kad pats bankietas 
duos joms pakankamai finan
sų iš pelno nupirkimui gana 
vilnų tūlam laikui. Tai visas 
surinktas aukas paskyrė am
bulansų 
teriečių 
padarė 
kodami 

ir M. Krapai
P. Petrauskai
M. Žukai
Dvareckas

Mr. ir Mrs. Kudarauskai 
Mr. ir Mrs. žemeikiai

Po $2.00:
J. Gerdauskas,
Mr. ir Mrs. Norvaišai,

• M. Petkūnienė,
J. Skliutas,
O. Sidarienė (Hudson).
II. Houlps.

Po $1.00:
J. šiupėnas,.
K. Kosulis,
M. Deksnienė,
J. Gustaitis,
J. Bacevičienė,

Norkienė, 
čeponienė, 
Sukackas, 
Tamulevičia, 
Latauskas, 
Mozurkienė, 
Jenčius, 
Dovidonienė, 
Valentukevičienė, 
Davidonis,
Kalakauskienė, 

Butkevičia, 
Tumanienė, 
Martušius,

P. Jucius,
B. Mizara,

fondui, kaip worces- 
gražią pradžią, kurią 
šie draugai-gės suau- 
sekamai:

T. $12.00 
12.00 
11.00
6.00

$5.00 i 
5.00

M.
M.
M.

H.
P.

J. Raulušaitis,
D. Machulienė,
A. Mikalauskienė,
M. Draugė,
B. žalimienė,
A. Vasilienė,
J. Palionis,
D. Mažeika,
V. Motiejaitis,
S. Janulis,
J. Pocius,
A. Pilkauskas,
M. Rumšicnė,
F. Repšys.

Po 50 centų:
J. Lietuvininkas,
K. Šimonis,
E. Urbošienė,
A. Laurinaitienė,
N. J. Meškus,
K. Valentukevičia,
M. Navikienė,
P. Bakšienė,
F. Paliulionis.
Viso suaukota šimtas ir pen

ki doleriai, širdingas ačiū už

Karo Laikais Tikra Mei
lė Reikalauja Mūs Pa

siaukojimo Taipgi
Yra moterų, kurios sako

si taip labai mylinčios savo 
vyrus, kad be jų negalinčios- 
gyventi ir dėlto vyrą paė
mus kariuomenėn meta vis
ką ir bėga į kempių apylin
kę gyventi greta vyro. Bet 
kuomet prisieina vyrui iš
važiuoti į užjūrius, kur mo
terims nebegalima su vyru 
pasekti, pasirodo, tokios 
moterys vistiek gyvos.

Elizabeth Gurley Flynn

Tokias tik savimi ir savo 
meile besirūpinančias mote
ris labai draugiškai, bet 
griežtai kritikavo Elizabeth 
Gurley Flynn, žinoma dar
bininkų laikraščio D. Wor
ker kolumniste ir prakalbi- 
ninkė, buvusi kandidatė į 
kongresmanus-at - large iš 
New Yorko valstijos perei
tuose rinkimuose.

Atsakydamos jai į jos 
kritiką daugelis moterų at
siuntė jai laiškų, aiškinda- 
mosios, kad jos irgi buvo 
pasiruošusios skristi į kem
pes, bet pamatė savo klai
dą ir dėkojo jai už patari
mą. Kitos gi — įsižeidusios, 
beširde, neturinčia meilės 
išvadino kolumnistę. Dėlto 
Flynn savo kolumnoj perei
to sekmadienio laidoj vėl 
išrodinėja moterims jų klai
dą.

Tiesa, sako ji, kad tam 
tikras skaičius moterų ran
da ir atlieka naudingus dar
bus karo rėmimui nuvažia
vusios į kempių apylinkę, 
bet tai tik visai mažas nuo
šimtis, tad tuomi netenką 
remtis. Ji klausia, kas bū
tų, jeigu visų karių žmonos 

aukas visiems aukavusiems 
pinigais, taipgi Kinderiui ir 
Dūdai už duonas, E. čeponie- 
nei, A. Dvareckienoi, M. Stan
kūnienei, M. K. Sukackienei, 
H. Janulienei už aukautą mai
stą. Ačiū visom sunkiai dirbu
si om.

Rengkimės Pasimatyti 14-tą 
Vasario

Moterų kuopa rengiasi prie 
suruošimo puikios “parte?” su 
lengvai užkandžiais ir muzi
ka. šių žodžių rašėja neturi 
gana informacijų apie šią šei
mynišką “partę”, bet tik tiek 
galiu iš anksto pareikšti vi
siem — nepraleiskit progos, 
gerbiamieji, nes, sprendžiant 
pagal dalinai sužinotas infor
macijas, atsilankę nesigailėsit. 
Tad jau dabar pradėkit svie
tui garsinti apie šią ateinan
čią “partę” 14-tą vasario. Pel
ną rengėjos skiria Sovietuose 
esantiem lietuvių raudonar
miečių pulkam medikališkiems 
reikalams.

Pasimatysim 14-tą vasario.
Tikrai Būsianti.

nubėgtų su savo meile į 
kempes? Kas dirbtų dar
bus fabrikuose? Kas eitų 
Civilinio Apsigynimo parei
gas? Prie to jos sudarytų 
butų problemą ir zurzėjimą 
kempių apylinkėse, užblo
kuotų susisiekimo linijas, 
dar labiau ištuštėtų miestai 
ir nukentėtų jų visa siste
ma kuomet greta kariuome
nėn išvykusių vyrų išva
žiuotų ir visos jų šeimynos.

Padėtis tūlų kempių apy
linkėse susidarytų tokia, 
kad vyriausybė būt priver
sta uždrausti moterims va
žiuoti prie kempių, prievar
ta sutvarkyti.

Pažangios moterys, sako 
ji, neturi laukti vyriausybės 
paliepiamos, jos turi išmok
ti susikaupti, susitvarkyti 
pačios savę, gyventi ir veik
ti ten, kur daugiausia gali 
padaryti naudos savo kraš
tui ir žmonėms. Šis karas 
yra žmonių karas. Tikra 
meilė šio karo sąlygose, sa
ko Flynn, reikalauja pasi
aukojimo visų bendrai per
galei ir visų greitesniam 
džiaugsmui, kuris ateis tik
tai sumušus fašizmą.

M-tė.

Detroit, Mich.
Iš Moterų Pažangos Kliubo 

Metinio Susirinkimo
Sausio 21 d. įvyko Pažangos 

Kliubo metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo apgailėtinai 
mažai. Priežastis tur būt bus, 
kad oras buvo labai šaltas, že
miau nulio ir didelės sniego 
pusnys.

Valdybos narės plačiai ir 
aiškiai raportavo darydamos 
peržvalgą iš metinio veikimo, 
iš ko paaiškėjo, jog kliubietės 
gerai ir sutartinai dirbo, ka
dangi tiek daug gerų darbų 
atliko.

Aukomis kliubas rėmė šiuos 
svarbius tikslus: Raudonąjį 
Kryžių, Rusų karą, Kinijos 
karą, Ispanijos antifašistinius 
tremtinius, laikraščius Lais
vę ir Vilnį, džiova sergantį 
progresyvės visuomenės dar
buotoją, senatvėj sunegalė j tį
sią idėjos draugę ir savo mez
gėjų fondą, viso išaukavo virš 
$400. Prie to siuntė gėles ir 
aplanke susirgusias kliubo na
res, kurių pasitaikė 5-kios; dėl 
dviejų mirusių pirko vainikus 
ir skaitlingai dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse.

Kliubo parengimai, matyti, 
buvo pasekmingi, nes pelnas 

nuo parengimų siekia daugiau 
$500. Be to dikčiai sukelta arit 
blanku aukomis ir kitokiais 
būdais, nes abelna finansinė 
apyvarta buvo net $903.00.

Kliubas turi pirkęs vieną 
šios šalies karinį taupymo 
boną šimto dolerių ($100) 
vertės ir dabar ižde pinigų tu
ri apie $250. Turime savo 
gražų skaitlingą chorą, kuris, 
suprantama, kainuoja pinigai, 
tai yra choro mokytojai apmo
kėti. Kliubas betgi džiaugiasi 
ir didžiuojasi savo choru, ka
dangi choras į vienus metus 
jo gyvavimo jau suspėjo atsi
žymėti kaipo geriausia daini
ninkių grupė tarp Detroito lie
tuvių.

Galima taipgi pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti mūsų mezgė
jų grupe, kadangi jų vadovau
janti draugė J. Butėnienė ra
portavo, jog jos jau yra pir
kusius vilnų mezginiams už 
visą $100 ir numezgė dėl Ru
sijos žmonių 102 šalikus, 28 
svederius, 15 porų pančiakų ir 
12 kepurių ir, žinoma, čia 
nesustoja, bet mezga dar dau
giau, nes atsikreipė ragindama 
nares prisidėti prie jų mezgė
jų grupės.

Po daugiau numezgusios, 
rodos, bus, Butėnienė, Mačie
nė ir Jurkevičienė, jas seka 
Smitrevičienė, šabienė, Dan- 
tienė, Maskelienė, Andrulie- 
nė, Stasiukynienė, Vilnienė, 
Zigmontienė, Vasiliauskienė, 
Milerienė, Grcblikienė ir jau
nutė Alviniutė numezgė du 
svederius vienam drg. Alvinie- 
nė ir siūlus aukavo.

Jeigu kartais neišgirdau ge
rai visų mezgėjų pravardes ir. 
praleidau katrą, teiksitės man 
už tai atleisti ir pastebėti.

čia sužymėjau kliubo stovį 
ir praeitų metų nuveiktus dar
bus, dabar nors trumpai pa
minėsiu sekantiem metams už
sibrėžtus darbus bei planus. 
Pat pirmiausiai organizuoja
mės vėl didelė grupė eiti į 
Raud. Kryžių aukauti kraują. 
Kurios norėtumėt eitj su mū
sų grupe, priduokit vardą kliu
bo pirmininkei M. Alvinienei 
arba sekretorei M. Ginaitienei. 
Tai norim atlikti ne vėliau va
sario mėnesio.

Rengiamės turėti šaunią va
karienę, dar pirmą šį sezoną. 
Įvyks vasario 14-tą dieną, 
Draugijų svetainėj. Vakarie
nės tikslas —sukėlimui pinigų 
prisidėti prie per lietuvių ko
mitetą perkamo Raud. Kryžiui 
ambulanso. Daugiau kas link 
vakarienės tėmykit — bus 
pranešta spaudoj.

Na ir jau pradėjom planuo
ti dėl šių metų Moterų Dienos 
atžymėjimo, tai yra, kovo 8- 
tos ir nusitarėm kovo 7-tą, ne- 
dėlioj, Lietuvių Svetainėj, tu
rėti gražų parengimą su mu
zikaliu programų, kurį išpil
dys mūsų pačių moterų cho
ras. Choro komiteto narė O. 
Krakaitienė pranešė, jog tam 
jau pradėjo mokintis labai 
gražią operetę vardu “Auksi
nės Vestuvės Lietuvoj.” Opere
tė esanti pilna gražiausių Lie
tuvos liaudies dainelių, vaidi
nant ją choristės būsiančios 
pasipuošusios įvairiaspalviais 
tautiškais kostiumais. Netenka 
abejoti, jog šis parengimas 
bus vienas iš gražiausių, taip
gi nugirdau, jog prie šio pa
rengimo bendrai spėkas deda 
LDS. 21 kp. ir LDLD 52 kp.; 
rūpestis yra tik, kad Šiam pa
rengimui Liet. Svetainė gali 
būti permaža.

Daug kliubo atlikta gerų 
darbų, daug užsibriežta atlik
ti aiškiai rodo, jog Pažangos 
Kliubo narės darbuojasi gerai 
ir yra vertos pagyrimo. Vie-' 
nok nors nedrąsiai, bet noriu 
patėmyti, jog yra ir netaip jau 
gerų pas mus dalykėlių. Tū
los draugės mėgsta dėl už

(Tąsa ant.4-to pusi.) .
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Įspūdžiai iš Kubos Newark, N. J
Po keturių mėnesių įtempto darbo, 

grįžom iš Kubos (Cuba), su grupe Ame
rikos inžinierių, užbaigę budavoti dar 
vieną Dėdės Šamo bombanešių stotį, iš 
kurios bus naikinamas fašizmas ir kuri, 
po karo, tarnaus komercijos ir prekybos 
plėtimui.

Kad ir dabar jau stipri žiema, bet ten 
Kuboj aš palikau žaliuojančius laukus 
ir žolynus, žydinčius kvietkus ir, kaip 
Lietuvos pavasary, būrius paukščių, ku
rie sulėkę iš šiaurės kraštų žiemavoti. 
Atlantiko glamonėjama Kuba tikrai yra 
gamtos grožiu užkerėta sala.

Aš ten palikau daug valandų uolaus 
darbo, bet už tai gavau stambų atly
ginimą ne tik materialiai, bet ir mora
liai. Aš išsivežiau iš tos “užburtos” salos 
daug naujų patyrimų, daug įspūdžių ir 
daug naujų minčių, kurios niekad ne
išdils iš mano vaidentuvės.

Vieno žmogaus pastangos šiuose mo
derniškuose laikuose tiek tereiškia, kiek 
lašas vandenio Atlantike. Bet ir Atlan- 
tikas susideda iš vandens lašų! Todėl ir 
aš esu patenkintas, kad dalyvavau ta
me darbe, kuris pylė atsargos pylimą 
prieš fašizmo bangas.

Kubos liaudis yra labai mišri. Jinai 
susideda iš ispanų, negrų, indijonų ir 
daugelio kitokių rasių ir tautų. Bet 
darbininkų eilėse nesimato jokios diskri
minacijos rasės prieš rasę. Visose .vie
šose įstaigose, kiek man teko patėmyti, 
balti, pusbalčiai ir juodi nuoširdžiai ir 
mandagiai vienas su kitu apsieina. Aukš
tesnėse luomose rasinė diskriminacija 
žymi. Politikierių ir trustų sauvalė ma
tytis gana didelė. Jie net ir amerikiečius 
kaip kur pralenkia. Pavyzdžiui: ne Ku
bos piliečiui uždrausta bile darbą dirbti 
už algą. Didžiuma ūkininkų randavoja 
žemę nuo turčių ir moka aukštas ran
das. Ūkės produktai pigūs, bet jų neva
lia parduoti kitaip, kaip tik per trus- 
tus. Cukrus ir kava yra Kubos pamati
niai produktai ir pigiai pagaminami. Bet 
cukraus svaras mieste kainuoja septy- 
nius centus, o kavos kruzelis, kai kurio
se valgyklose, net 25 centai!

Už mėsos svarą ūkininkai gauna nuo 
trustų tik 10 ar 15 centų. Miestietis mo
ka už ją 60 centų Ir daugiau! Už pieno 
litrą ūkininkas gauna 2 centų. Miesto 
darbininkas moka 12 centų! Darbininko 
uždarbis 20 centų į valandą skaitoma 
aukštu užmokesniu.

Kubos Lietuviai
Aš turėjau progą susieiti ir keletą lie

tuvių Havanoj. Draugas Juozas Alesči- 
kas man pasakojo, kad visoj Kuboj yra 
tik apie 70 lietuvių. Havanos mieste jų 
esą apie 50. Kadangi, nepiliečiui nevalia 
dirbti Kuboj ir kadangi dauguma lietu
vių yra nepiliečiai, tai jų padėtis tenai 
bloga.
• Bet lietuvio sumanumas ir darbštumas 
visgi suranda sau kelią iš tos sunkios 
padėties. Alesčikas sutvėrė ten siuvėjų 
korporaciją, kuriai valdžia leidžia vary
ti biznį. Taigi, grupė lietuvių, po Ales- 
čiko vadovybe, ir dirba toj siuvėjų įstai-
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goj, kaipo jos savininkai. Bet ’dideli tak
sai ir kitokie valdžiai mokesčiai juos la
bai spaudžia. Amerikiečiams lietuviams 
reikėtų pasirūpinti Kubos lietuvių liki
mu.

Kubos žmones
Abelnai kubiečiai yra malonūs ir geri 

žmones. Darbininku žmonių charakteris 
panašus į lietuvių charakterį—nuošir

dus, mandagus ir draugiškas. Kad ir 
nemokėdamas ispanų kalbos, aš ten su
sidraugavau su daugeliu kubiečių. Ne- 
kurie moka angliškai ir jie man daug 
papasakojo apie jų šalį. Vieną architek
tą net lietuviškai pramokinau. Jis man 
atsimokėjo, mokindamas mane ispaniš
kai.

Darbininkai
Pagal vietinių žmonių pasakojimų, tai 

Kubos darbininkai yra pusėtinai susi
organizavę. Bet, kol kas, jie dar nepajė
gia padaryti didelę įtekmę Kubos val
džioj. Su laiku jie savo tikslą atsieks 
kovoje už geresnį būvį.

Didžiuma simpatizuoja Sovietams ir 
godžiai seka įvykius rytiniam fronte. 
Kuomet spalio 17-tą Kuba pripažino So
vietų valdžią Rusijai, tai žmonių minios 
užpildė visas Havanos gatves, apvaikš
čiodami tą svarbų įvykį. Prados gatvė 
ir centralinis parkas prieš Kubos at
stovų butą buvo užtvinę miniomis. Iš 
garsiakalbių pylėsi karštos ir jautringos 
kalbos. Minia, lyg jūra, siūbavo ir po 
kiekvieno kalbėtojaus išreikštos minties 
aplodismentų bangos liejosi net atsi
mušdamos į žvaigždėmis nusagstyto tro- 
piško dangaus skliautus.

Klimatas
Puiki ir maloni yra ta gamtos apdo

vanota sala. Klimatas jaukus, žmonės in
teligentiški ir darbštūs, žemė derlinga. 
Sunku įsivaizdinti, dėl ko gi ten taip 
vargiai darbininkų ųiinios turi gyven
ti? Ateities gyvenimas tą problemą iš- 
riš.

Daug įspūdžių ir minčių aš įsigijau 
toj sielą žavėjančioj saloj. Jei būčiau 
rašėjas, galėčiau knygą parašyti. Bet 
dabar reikai dirbti. Po karo rašysime.

Palikau tą užburtą salą gal ir ant 
visados. Bet iš mano minčių niekuomet 
neišdils tas vaizdas, kaip grupė Ameri
kos inžinierių ir tūkstančiai Kubos dar
bininkų, petis į petį, ranka į ranką, ten, 
tropiškoj kaitroj, tarpe aukštų, siūbuo
jančių paimu, būdavojome tvirtovę ap
gynimui demokratijos ir žmogaus lais
vės. Man būtų buvę daug linksmiau bū
davot! tiltus, vieškelius ir gyvenimo na
mus, kad pakeitus tas Kubos darbinin
kų mizernas lūšnas į švarių namelių kai
melius. Bet šiandien yra jau toks mūsų 
likimas. Pirma mes turim sutriuškinti 
fašizmą, nuvalyti žemę nuo to brudo ir 
prašalinti karų pavojų. O po tam buda- 
vosim dėl taikos ir ramaus žmonių gy
venimo.

Inžinierius A. P. Gabrėnas.
Sausio 25, 1943.
Trenton, New Jersey.

o čia 
bei slovėnu

Philadelphia, Pa. — Vasa- pirkę daug valstybes b opų. Jų 
rio (Feb.) 14 d. kalbės Sovie- pinigai paskolinti karo pagel
tų Sąjungos Generalio Konsu
lato lietuvis atstovas Povilas 
Rotomskis ir Antanas Bimba, 
Laisvės redaktorius. Susirinki
mas įvyks Lietuvių Tautiškoje 
Salėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., 2 vai. po pietų. Apart

• jų dviejų, kalbės Russian War 
Relief atstovas — žymus ad
vokatas ir kalbėtojas F. F. 
Spellissy, bus nuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovas. 
Bus daugiau programoje ir 
apie tai bus vėliau pranešta.

Philadclphijos lietuviai, pa- 
gelbėkit gerai išgarsinti šias 
prakalbas, nes jūs žinot, kad 
priemonės garsinimo yra labai 
apsunkintos dėl komunikacijos 
suvaržymų.

Lietuvių organizacijos nusi
tarė sukelti aukų fondą nupir-jne taip .jau pavyzdingais bei 
kimui Amerikos Raudonajam patraukiančiais; reikėtų mo- 
Kryžiui ambulansą ir Lietuvos | k intis susivaldyti, juk kiekvie- 
armijai ambulansą, kuri kovo-jnas turime jausmus ir nervus, 
ja su Raudonąja Armija. Lie-j bet juos reikia kontroliuoti, 
tuviai pasibrėžė didelį ir gar-’ Kitos mūsų narės rodo la- 
bingą darbą. Lietuviai yra iš-’bai didelį savimeilumą, nes

bai, už kuriuos gauna didesnį 
nuošimtį ir apsaugą daugiau 
užtikrinta.

Šiose prakalbose išgirsit 
daug naujo nuo kalbėtojų. Už 
savaitės kitos, Raudonoji Ar
mija gal bus netoli Lietuvos 
sienos. Lietuvos gyventojai 
džiaugsis, džiaugsis lietuviai 
svetur. Smetona įpuls į despe
raciją.

Laukit daugiau žinių apie 
prakalbas. Rep.šias

Detroit, Mich
(T^sa nuo 3-člo pusi.)

vieno cento vertę sukelti triuk
šmo už visą dolerį ir daugiau, 
kas padaro mūsų susirinkimus

.4

jokiu būdu neapsiims nei jo
kio atlikti darbelio su pasi
teisinimu, jog jos praeity yra 
daug dirbusios ir dabar nori 
ramiai pasiilsėti. Tokiu būdu 
kitom kliubietėm tenka ir per
daug dirbti taip, kad nebega
lima darbai tinkamai atlikti, 
įvyksta klaidų, na, o tūlos 
draugės kalba apie ramų pail
sį. Tik pamąstykit, brangio
sios, ar tokį mes dabar gyve
nam laikotarpį, kad svajoti 
apie ramų pailsį? Ar ramiai 
ilsisi mūsų sesės Lietuvoj, Ru
sijoj, taipgi mūsų pasirinktoj 
šaly Amerikoj ir visam pąsąu- 
sauly? Moterys visur metasi 
darban dėl nugalėjimo žiau
raus priešo, kurszgrąso laisvei 
ir demokratijai, tad ar laikąs 
mums ilsėtis? *
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Visų Slavų Apeiga

Sekmadienio po pietų, Fuld 
salėj, kampas W. Kinney ir 
High Sts., įvyko didžiulis sla
vų pasirodymas. Tokios rūšies 
grandioziškos apeigos da ne- 
bauvau matęs.

Pilna, pilnutėlė didžiulė sa
lė net braška, kimštinai pri
kimšta, o da puspenkto tūks
tančio žmonių nebegalėjo įei
ti : nebebuvo daugiau vietos.

Buvo tai didingas apvaikš- 
čiojimas, surengtas pastango
mis vietinio komiteto Visų Sla
vų Kongreso.

Kaip dailiai, kaip tvarkin
gai visa kas ėjo! Lyg tai būtų 
koks profesinių artistų paren
gimas. Tris valandas ištisai 
prasėdėjom, kaip prikalti prie 
sėdynių, kaklus ištempę, akis 
išpūtė, besistengdami suimti 
galvon ir širdin visą tą gausą 
tautinio įvairių slavų meno, 
šokių, dainų, vaizdų, prakal
bų . . .

Ir buvo kuo pasigrožėti, bu
vo kuo pasistebėti ir pasigerė
ti. Tas tų tautiškų kostiumų, 
suknelių, juostų, marškinių bei 
kepurių margumas, dailiškas 
suderinimas. Nors yra pana
šumo, bet gali pasakyti, kad 
va čia ukrainų grupė, 
serbų, horvatų
(jugo-slavų), o čia čecho-sla- 
vų, o ten rusų, gudų (bielo- 
rusų), lenkų, makedonų, bul
garų, černogorų (juodkalnie- 
čių), karpato-rusų, Bosnijos ir 
Hercegovinos slavų . . .

Ir kiekviena tautinė grupė 
turėjo ant pastolio ko tai to
kio ypatingo, skirtingo nuo ki
tų. Ir grupės nemažos: bent 
po 30-40 asmenų kitos, kitos 
maželesnės, kitos da didesnės.

Apeigos vedėju buvo lenkas 
teisėjas S- J. Lorencas. Kaip 
sugabiai jis perstatinėjo visus 
iš eilės, kokiuos brandžius įva
dus darė prieš kiekvienam 
tautiniij grupių pasirodymui, 
kaip taikiai rekomendavo kal
bėto j us!

Dailus lenkaičių kvartetas 
Fala (Banga, Vilnis) pradėjo 
programą su J. V. himnu 
“žvaigždėm barstyta vėliava.”

Trumpą įžanginę prakalbė
ję padarė S. Cerstvikas, .vie
tinio Visų Slavų Komiteto pir
mininkas ir pavedė advokatui 
Lorencui programą vesti.

Šaupi čecho-slavų sokolų 
grupė išdarinėja gimnastikos 
triukus, su gražiai pritaikyta 
muzika. Visi sakalai ir sa- 
kalaitės, kaip nulieti, tautiš
kai uniformuoti, tik linguoja, 
tik vartosi, rikiuojasi...

Didžiulė čecho-slavų šokėjų 
grupė “Besėda” stebina publi
ką tautiškų šokių gracija. Iš
siuvinėtos marškinių bei blu- 
zių krūtinės ir rankovės. Kar- 
batkos, stūgos, kąsniukai, ke
puraitės, vainikai — tik mir
ga, banguoja po muzikos tak
tu. žiūrėk ir gėrėkįs tokiuo 
būdingu tautinio meno išrody
mu.

Šast grupė prasišalina ir 
tuojau eina dramatinis vaizde
lis: “Kas užmušė Bernardą 
Heidrichą?” Skardus balsas iš 
garsio (adv. Lorencas) klausi
nėja januolio, o šis ant tam
saus pastolio, šviesos rato -se- 
kiojamas, atsakinėja, kaip ru
dieji naciški žvėrys niokoja, 
išjuokia ir dergia ramius če
cho-slovakijos piliečius. Nebe
galėdamas daugiau pakęsti 
pažeminimo ir įžeidijnų, jau
nas studentas, pritykojęs pro
gą, nudeda plėšrųjį bestiją 
Heidrichą. žudynės, nekaltų 
gyventojų šaudymai, narsuolių 
partizanų, žygiai. . .

Mirkt — ir dingo dramos 
vaizdas. Ir pridurmui, nė mi
nutės nelaukęs, suspinta ant 
nušviesto pastolio didžiulis ju
go-slavų choras. Visi gražiais 
tautiškais kostiumais. Skamba 
kovingos serbų, horvatų, slo
vėnų dainos. Daug ką gali su
prasti : bendros slaviškos žo
džių šaknys, tik kiek skirtin
gos galūnės, priegaidos, kir
čiai. Meliodįja gyva, graži, 
jaudinanti.

Sudrožė keletą dainų ir tuoj

davai šokt! šoka tautinį šokių 
supinimą “Kolo” (ratas) : lyg 
tai kadriliai, lyg tai poruotos 
mazurkos bei polkos. Kalnie
čių slavų dvasia.

Kaip matai išsiskirstė, ir 
tuč tuojau, be jokių pauzių, 
be nuobodžjavimų eina drami
nis vaizdelis: “Jugo-slavai 
partizanai.” Balsas iš garsio' 
aiškina įvykius, o vaidilų gru
pė vaidina, rodo, kaip heroiš- 
kai naikina ruduosius žvėris 
taiklūs slapukai partizanai. 
Gražus didžiulis ukrainų cho
ras tuoj po tam eilėmis išsi
rikiuoja ir stebėtinai puikiai 
sudainuoja keletą kovingų dai
nų. Ukrainiečiai irgi, žinoma, 
tautiškai apsirėdę, 
melodijos mums 
žinomos iš visos 
čių, sulietuvintų 
kalbos.

Paskui sekė draminis vaiz
das: “Aleks. šenko — didvy
ris.” Vaikinukas 13 metų am
žiaus bent kelis kartus išgel
bėjo miške besislepiančius 
partizanus, visaip suklaidinda
mas nacių karius. Galop jį 
pagauna ir žvėriškai nužudo 
prakeiktieji barbaraį.

Viktorija Britonaitė, operinių 
koncertų dainininkė, sopranas, 
artistiškai, jautriai sudainavo- 
kelias rusų liaudies ir kovų 
dainas.

Didelį įkarštį, beveik furo
rą iššaukė rusų šokėjų grupė 
“Volga.” Sietyno koncerte bu
vo tų šokėjų tik trys poros, o 
čia jų buvo 15. Kiek čia elek
triško gyvumo, kiek čia jaunos 
gracijos, jėgos, stebėtino tęs
iu m o!

Jų dainų 
yra dalinai 
eilės opere- 

iš ukrainų

Kiek surinkta, neteko sužino
ti.

Publiką sudarė daugiausia 
visokie slavų ainiai. Buvo po 
truputį ir kitokių : latvių, lie
tuvių, žydų, amerikiečių.

Apeigos vedėjas uždarė mi
tingą, apgailestaudamas, kad 
salė, nors ir didžiulė, tik ket
virtadalį publikos tegalėjo su
talpinti. O visa minia nebega
lėjo vidun prasimušti ir turėjo 
skirstytis .

Tai kur pavyzdingas visų 
slavų vieningumas ir solidaru
mas! Daug ko mes, lietuviai, 
artimiausi slavų kaimynai ir 
bendradarbiai kovoj prieš Hit
lerio gaujas, — daug ko mes 
turėtume iš jų pasimokyti.

Vietinis Niūvarko Amer. 
Slavų Kongreso Skyrius turi 
suėmęs virš 100 įvairių slaviš
kų organizacijų — broliškos 
pagalbos ordenų, visuomeni
nių ir patriotinių draugijų, 
bažnytinių draugijų, parapijų, 
dramos ir kultūros kliubų bei 
ratelių. Tas -vietinis skyrius 
yra dalis Amerikinio Slavų

Kongreso, iš 15 milionų ame
rikiečių slaviško paėjimo. 
Kongresas tapo suorganizuo
tas Detroito mieste 1942 m., 
balandžio mėn. 25—26 d. Jis 
apima visas kolonijas, kur tik 
yra nors koks slavų būrelis. O 
da keliais mėnesiais pirma to 
Maskvoj susiorganizavo visų 
slaviškų tautų kongresas. Ta
tai ir išjudino Amerikos sla
vus į didesnę vienybę kovoje 
prieš didžiausį visos 
priešą.

Slavų Kongresas 
dalyvauja visokiose
mūsų šalies pastangose, karo 
frontuose ir šalies apsigyni
me, finansų kėlime visų Jung
tinių Tautų karo reikalams ir 
gyventojų, šelpimui. Slavų vie
nybė prisideda prie didesnės 
visos Amerikos Tautos.

Tokio didingo, įspūdingo, 
įvairiaspalvio apvaikščiojimo 
pirma da nebuvau matęs. Ir 
panašiai dedasi visose dides
nėse kolonijose.

Jonas Kaškaitis.

žmonijos

veikliai 
karinėse

Žmonės Klausinėja, Kame Dalykas

išeina 
sopra- 
Dmy- 

ir ne-

Tik spėjo išbėgti šaunieji šo
kikai, kaip ant pastolio 
Metropolitanės operos 
nas, ukrainietė Marija 
tryšyn. Tvirtas, platus
paprastai malonus balsas vir
bėjo po salės skliautus operų 
arijose ir liaudies dainose.

žvitrus lenkaičių kvartetas 
“Falą” skambiai įrodė, yjog 
lenkų tauta nusisprendusi ko
vot iki pilno pasiliuęsavimo 
nuo žvėriškos nacių vergijos.

Tuoj paskui sekė kdli dra- 
miški vaizdeliai: Hitleris už
sigina nenorįs svetimų žemių, 
norįs tik atsiimti iš Lenkijos 
vokiškus plotus. O Varšuvos 
miesto galva atmeta jo melus 
ir ragina gyventojus laikytis 
iki paskutinių. Kitas vaizdelis 
rodo, kaip Amerikos lenkas 
lakūnas bombuoją savo tėviš
kės sostinę, kad sudarkius ten 
Hitlerio jėgas. Trečias vaizde
lis demonstruoja griežtą Len
kijos nusistatymą išeiti perga
lingai ir gyvuoti ramiai visų 
slavų broliškoj šeimoj.

Lenkų bažnytinis choras Ir- 
vingtono miesto, vadovauja
mas vargonininko Antano Ra
dzevičiaus (lietuvio, buvusio 
vargonįnko lietuvi^ bažny
čioj), — labai didelis ir pui
kiai sumokytas choras giedojo 
naują Lenkijos himną : “Garbė 
tau, Lenkija.”

Paskui suėjo visi daininin
kai, chorai, šokėjai ir artistai, 
visi skirtingąis tautiniais rū
bais, nešini savo vėliavomis. 
Visas pastolis mirgėte mirgė
jo, užlaidai išlengvėlio nusi
leidžiant.

Ant spenos susėdęs įžymy
bių būrys: N. J. valstijos gu
bernatorius Edisonas, Niūvar- 
ko miesto galvos atstovas, 
konsulas čecho-slovakijos Hu- 
dec, Lenkijos konsulas Krasic- 
ki, Sovietų Sąjungos generali
nio konsulo Fedįušino pirmoji 
ranka (pavardės nesugavau), 
Amerikos Slavų Kongreso pir
mininkas Leon Krzycki, smui
kininkas Zlatko Balokovįč, 
lenkti pralotas kun. Knąppek, 
cechų kunigas Tuhy, lenkas 
valstijos kongresmanąs dr. 
Węgrocki ir da pora asmeny
bių.

Beveik visi jie trumpai kal
bėjo. Leonas Kšyckis puikiai 
kalbėjo apie slavus karinėse 
pastangose visuose frontuose. 
Sovietų gęn. konsulato narys, 
jaunas gražus vyras už visus 
įstabesnę pasakė prakalbą. 
Jam ir plojo karščiausiai.

Paskui >ėjo ripjriinas aukų 
kariniams slavų komitetams.

Waterbury, Conn. — Antri 
metai yra susitveręs Lietuvių 
Komitetas Ameriką Gelbėti iš 
17 draugijų. Tas komitetas 
jau yra sukėlęs keletą šimtų 
dolerių dėl karo reikalų. Tai 
yra gražus darbas. žmonės 
tam darbui prijaučia. Tas pa
rodo, kad žmonės gausiai lan
kosi į to komiteto parengimus 
ir paprašius aukų, neatsisako, 
nes tie pinigai eina karo rei
kalams. Taigi kožnas ir remia, 
nes visi norime, kad karą lai
mėtų Suvienytos Tautos. Tik
tą! fašistai nenori, bet jų ma
žai randasi, jų niekas nepaiso.

Lapkričio mėnesį komitetas 
nusitarė sukelti pinigų dėl nu
pirkimo Raudonajam Kryžiui 
ambulansą. Rodos, labai geras 
darbas. Kai kurios draugijos 
aukavo tam tikslui, kitos turė
jo parengimus ir per parengi
mus padarė kolektą ir surinko 
pinigų. Bet draugijos pinigus 
laikosi pas save, komitetui ne
duoda. Komitetas pirmučiau
sia nutarė surengti masinį lie
tuvių mitingą ir gaut du kal
bėtoju — A. Bimbą arba R. 
Mizarą ir Bagočių, ir kad mi
tingas įvyktų gruodžio mėne
sį. Mizara ąpsįėųiė kalbėti, 
bet Bagočius atidėjo iki po 
Kalėdų, sausio, mėpesį. Mizaya 
apąiėmė įr tada kalbėti, o Ba
gočius visiškai atsisakė. Tada 
komisija turėjo susirinkimą jr 
nutarė jieškoti kito kalbėtojo.

Bet iki šiol vis negirdėti, neži
nia kame priežastis. Daugelis 
žmonių nepasitenkinę, klausi
nėja, kada tas lietuvių masinis 
mitingas įvyks? Jiems dalykas 
neaiškus ir stačiai nesupranta
mas, kad taip ilgai negalima 
surasti kalbėtojo. Ir iš tikrųjų 
keistai atrodo. Kame čionai 
yra priežastis? žmonės laukia 
su pinigais, neturi kur padėti, 
nes buvo paskleista mintis pi
nigus priduoti tame mitinge. 
Tai ir laukia ir nesulaukia.

Vienas iš Delegatų.

Z want...
FIGHTING DOLLARS

A meric a must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. J

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENCE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!

KAIP PATAPTI AMERIKOS 1

PILIEČIU IR SUPRASTI 
DEMOKRATIJOS VEIKIMU

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

“Vilnies” Kalendorius
Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 

daug istorinių informacijų.
■ .....  176 PUSLAPIŲ, KAINĄ 25c
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoją persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Borjnjejr Street, Brooklyn, N. Y.
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Amerikiečių Veiksmai pries 
Japonus ant Žemes ir Ore 

Saliamono Salų Srityje
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, vas. 1. — Laivyno pranešimas 267:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS 

Jungtinių Valstijų kariuomenė sausio 28 d. Guadal
canal saloj užmušė 62 japonus ir nelaisvėn paėmė 22.

Sausio 29 d. popiet grupė vidutinių Amerikos Ma
rauder bombanešių atakavo japonų pozicijas Kolom- 
bangaros saloje.

Vakare mūsų Marauder bombanešiai mėtė bombas. 
į priešų užimtą sritį Mundoj, New Georgia saloje.

Japonų lėktuvai bombardavo Jungtinių Valstijų po
zicijas Guadalcanal saloje. Vienas priešų lėktuvas ta
po nušautas žemyn.

Sausio 30 d. iš ryto grupė mūsų Marauder vidutinių 
bombanešių, lydimi Airacobra lėktuvų kovotojų, bom
bardavo japonų pozicijas Mundoj, New Georgia saloj.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

kaip 1,500 vokiečių kareivių ir oficierių; kas valandą 
vis daugiau ir daugiau paėmė tų vokiečių į nelaisvę, ir 
suimtų priešų skaičius yra daug kartų didesnis, negu 
užmuštų. Buvo pagrobta daug karinių reikmenų, ku
riuos mes tebeskaičiuojame.

Į vakarus nuo Voronežo mūsų kariuomenė išvystė 
sėkmingą ofensyvą, žygiavo pirmyn ir užėmė tam tik
rą skaičių apgyventų vietų. Raudonarmiečių dalinys 
X apsupo ir faktinai visiškai sunaikino vokiečių pulką. 
Tapo suimta 600 priešų ir pagrobta 150 trokų ir 15 
kanuolių.

Priekaukazio fronte vienas mūsų kariuomenės dali
nys per dviejų dienų kautynes pagrobė nuo vokiečių 13 
didelių tankų, penkis mažuosius tankus, 40 kanuolių, 
virš 200 trokų, 100 kilometrų telefono vielų ir penkis 
amunicijos sandėlius.

London, vas. 1. — Vidudieninis Sovietų radijo prane
šimas, užrekorduotas Londone: ¥

Į šiaurius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė dar su
naikino daugiau kaip 900 iš besipriešinančių (apsuptų) 
hitlerininku kareiviu ir oficierių.

Į vakarus nuo Voronežo sovietinė kariuomenė tęsė 
ofensyvą, o dalis raudonarmiečių naikino apsuptas vo
kiečių ir vengrų divizijas.

Į pietų rytus nuo Kastornoje mūsų kariuomenė su
pliekė vieną iš apsuptų priešų grupių, daugelį jų užmu
šė, o nelaisvėn paėmė 1,750.

Priekaukazio fronte mūsų kariuomenė užėmė ap
skričio miestą Bieloriečenską, pagrobė 150 vagonų su 
kariniais reikmenimis ir įvairius ginklų ir amunicijos 
sandėlius.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai pagrobė daugiau 
kaip 200 vokiečių trokų, 190 motorinių dviračių, 20 
kulkasvaidžių ir didelę bandą galvijų.

ĮŽIŪRIMA, kad gal ir turkai IŠSTOS 
KARAM PRIEŠ FAŠISTU AŠĮ

Iš ANKSTO PRANEŠTA 
ROOSEVELTUI IR 

STALINUI
Žinios iš patikėtinų šalti

nių sako, kad anglų prem- 
iš anksto 

pranešė prež. Rooseveltuį 
ir premjerui Stalinui apie 
savo planuojamą sutartį su 
Turkija, o paskui persiuntė 
prezidentui ir Stalinui tari
mus, kurie buvo padaryti 
konferencijoj su turkų val-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ir sekmadienį, kaip prane
ša anglų užsienių reikalų 
ministerija:

“Jie apsvarstė dabartinę 
padėtį Europoj, ypač tas jeras Churchill 
sritis, kuriomis Turkija yra 
tiesioginiai s u s i d o mėjusi 
(kaip kad Balkanų kraš
tais) ir susitarė visais svar
biaisiais klausimais.”

Oficialiai paskelbta tik 
tiek, kad susitarta, kokiais 
būdais Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Valstijos “galėtų 
padėt Turkijai žymiai su- 
stiprint bendrąją savo ap
saugą” ir kaip spręsti “po
karinius klausimus.”

KARINE SUTARTIES 
REIKŠME

Bet anglų politikai, gau
nantieji patikimų žinių, nu
mato sekamas galimybes iš 
dabartinės sutarties su 
Turkija: 1

Turkai gal prisidės prie 
Jungtinių Tautų karo prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Turkija gal per savo kraš
tą leis talkininkams antruo
ju frontu užpult fašistų Ašį 
per Balkanus.

Turkų valdžia gal duos
• leidimą Jungtinėms Tau

toms gabent per Turkijos 
kontroliuojamus vandenis 
medžiaginę paramą Sovietų 
Sąjungai.

Turkija turi draugišku
mo ryšius su Sovietų Są
junga. Turkų valdžia iki 
šiol skaitėsi nekariaujančia 
anglų sąjungininke ir laikė
si palankaus neutralumo 
(bepusiškumo) linkui Ari-

Washington. — Amerikos 
vyriausybė nieko nedtsako 
į jabonų pagyru, būk jie, 
girdi, nuskandinę penkis 
karinius amerikiečių laivus.

.... . ................... j

FINAI PROTESTUOJA, KAD VOKIEČIAI |ŽEIDE 
KARINI FINLIANDIJOS GARBI-

Stockholm, Šved. — Keli kieti jo j, tvirtino, kad Sovie- 
Finliandijos laikraščiai, bu
vęs jos užsienių reikalų mi- 
nisteris Juho Er. Ftad ir ki
ti finų politikai protestavo, 
kad Vokietijos maršalas 
Hermann Goering per radi
ją tvirtino, jog Sovietai ty
čia lėtai kariavo su Suomi
ja 1939-40 metais, kad pa
slėpt nuo pasaulio tikrąją 
karinę Sovietų Sąjungos ga- ■ 
lybę. Tie finai giriasi, buk 
jie savo narsa taip ilgai at
silaikę prieš Raudonąją Ar
miją.
Goeringas S^ko, kad Sovie

tai Karu su Finliandija 
Apmoniję Nacius

Goeringas, k a 1 b ė damas 
dešimties metų sukaktyje i “Amateur Show.” 
nuo hitlerizmo įvedimo Vo- 
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tai kare su Firiliaridija nau
dojo tik senuosius ginklus 
ir prastesnius kareivius ir 
tiksliai nesistengė greitai 
tą karą laimėti.

Goeringas sakė: Tai buvo 
“blofas” iš Sovietų pusės ir 
“gal gabiausias ir didžiau
sias kamuflažas (apmonijo- 

:mas) visoje pasaulio istori
joje.”

lą.” Publika pagerbė atsistoji
mu.

Prakalbas angliškai pasakė 
miesto majoras J. Downey ir 
emigracijos sekretorius J. Y. 
Long. Lietuviškai labai vyku
siai prakalbą pasakė drg. D. 
M. šolomskas iš Brooklyn, N.

Montello. Mass.

What fyon/iny With
WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets 
minute.

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. JEven a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent, of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. y. Treasury Department

per

Šviesa, Kultūra ir 
Dovanos Leningradūi

Kai kurie žmonės žingei- 
dauja, kiek Raudonoji Ar
mija pralaužė vokiečių lan
ką aplink Leningradą ir 
kiek atliuosavo jo gyvento
jus po beveik pusantrų me
tų apgulos.

Tą klausimą atsako sau
sio 27-tos dienos žinios, ku
rios rodo štai ką:

Leningrade jau žymia da
lim pataisyti elektros įren
gimai ir užtikrinta elektri
nė šviesa trims tūkstan
čiams ♦ didžiųjų apartmenti- 
nių namų.

Architektai ir kiti spe
cialistai ir mokslininkai ga
mina planus ir braižinius, 
pagal kuriuos bus atsteigti 
Leningrado priemiesčių pa- 
lociai ir muziejai, kuriuos 
naciai buvo sunaikinę.

Traukiniai gabena lenin
gradiečiams reikmenis, ku
riuos jiem siunčia vyriau
sybė ir piliečiai.
Dovanos Stalingradiečiams

Uralu mainieriai pasiža
dėjo pagamint per savaitę 
šimtus tonų anglies dova
nom Leningrado gyvento
jams. Tą anglį jie iškas ir 
apvalys kaipo perviršį ir 
priedą prie reguliariai pa
gaminamo anglies kiekio.

Kolektyvis ūkis Naujasis 
Gyvenimas siunčia didvy- 
riškieūis, leningradiečiams 
virš 500 tonų grūdų, Kolek
tyviai ūkininkai Tūlos sri-

Cdiro. — Ariglų artilerija Įyje ^suaukojo Leningrado 
bombarduoja besitraukiau-' piliečiams 4,500 tonų miltų, 
čius atgal vokiečius ir ita- 5 tonus bulvių, 497 tonus 
lūs Libijoj, į vakarus 
Zuaros, 35 mylios nuo 
nisijbs sienos.

< , y
Washington. — Amerikos 

karo ministerija siūlo paimt 
7,000,000 privačių automo
bilių kariniams- reikalams.

nito
Tu-

daržovių, 13 tonų mėsos, 
437 galvijus ir 1,654 nami
nius paukščius.

Iš vištį didžiosios Sovietų 
respublikos kampų plaukia 
karžygiškam Leriingradui 
aukos ir dovanos, ir jos 
traukiniais pristatomos.

Mūsų Veiklos Naujienos
Liuosybės Choras, po vado

vyste Geo. Steponavičiaus, su
rengė “Cabaret Dance” ir 

” Įvyko sau
sio 23 d., Liet. Taut. Namo 
Svetainėj. Publikos buvo pusė
tinai daug. Tą vakarą buvo la
bai blogas oras, lijo ir buvo 
labai slidu, todėl daug žmonių 
ir nėjo. Jeigu būtų buvęs ge
ras oras, tai publikos būtų ne-

Dėl 3 ambulansų, Raudona
jam Kryžiui ir Raudonajai Ar
mijai aukų surinko arti $500. 
Aukavo po $5, po $10 ir $20. 
Atsirado ir tokių, kad aukavo 
ir $50. Aukavusiųjvardus pa
talpins spaudoj rengimo komi
tetas.

Pereitais metais, gruodžio 
mėnesį ir šiais metais sausio 
mėnesį, mirė lietuviai: P. Kri- 
ževich, kurį vadindavo “Kry
žium” mirė gruodžio mėneąį, 
1942 m. Amžiaus buvo apie 
60 metų. Priklausė prie Vieny
bės Draugystės. Paliko nuliū
dime savo moterį, dukterį ir 
kitas gimines.

S. Juodeikis mirė gruodžio 
11, 1942. Jis buvo ženotas, tu
rėjo gerą moterį, dukterį ir 
namelius ant Andover St. Bet 
jis ten negyveno, todėl, kad 
mylėjo išsigerti ir nenorėjo, 
kad jį nuo to įpratimo draus
tų. Gyveno ant Brocktono 
Avon lainės šantėj. Pereito 
gruodžio mėnesį pareinant na
mo, kažin kas jį primušė. Nuo 
to ir mirė ligoninėje. Prieš 
mirtį dar parašė savo mote
riai laišką, kad ji gelbėtų. Sa
kė, dabar žinau, kaip yra sun
ku būt iligoninej biednam 
žmogui. Jo moteris dare vis
ką, kad kiek nors pagelbėjus, 
bet viskas buvo veltui. Sako, 
jis mylėjęs skaityti knygas,

bet neteko man su juomi susi
eiti ir pasikalbėti. A. Jodeikie- 
ne yra Laisvės skaitytoja ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
ja.
, Sausio mėnesį mirė Jonas 
Vaitiekūnas. Buvo žinomas 
kaipo berankis. Pirmiau Liet. 
Taut. Name laikė biznio što- 
i’elį, vėliau buvo paimtas į 
valdžios užlaikymo namus. 
Gyveno pavienis, buvo buvęs 
Rusijos caro armijoj ir per 
Rusų-Japonų karą, 1904 m., 
buvo paimtas į Japonijos ne
laisvę. Paliko du brolius ir ki
tas gimines. Laidotuvėm rūpi
nosi jo brolis, kuris yra gra- 
borius, Adam Vaitiekūnas.

Žolynas.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
Vadovaujant G. Steponavi

čiui, klasiškus šokius ir dainų 
duetus išpildė Liuosybės Cho
ro jaunuolės merginos. Buvo 
gera Stephens šokių muzika. 
Parengimas visiems patiko ir 
liko nemažai pelno.

Kad sukelti pinigų dėl nu
pirkimo 3 ambulansų, Mass, 
lietuvių komiteto vietinis sky
rius surengė masines prakal
bas. Įvyko sausio 24 d., Liet. 
Taut. Namo Svetainėj. Įvairių, 
pakraipų darbininkiškos pub
likos atsilankė arti trijų šim
tų. Pirmininkavo Stanley Ba
ronas. Liuosybės Choras, vado
vaujant Geo. Steponavičiui, 
sudainavo ‘‘The Štai' Spangl
ed Banner” ir “Internaciona-

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas jvyks penktadienį, va
sario 5 d. Liet. Salėje, .7:30 v. v. 

susirinkimas bus gana svarbus, 
visos turimo dalyvauti.

(28-30)

šis 
tad M.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. praeitame susirin

kime nutarė susirinkimų dieną pa
keisti, vietoj pirmadieniais, kiek
vieno mėnesio, dabar laikysime pir
mą penktadienj. Tad visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, penktadieni va
sario 5 d., 7:30 v. v. L. T. Namę. 
Po susirinkimo turėsime ką tokio 
naujo. Tą vakarą ir mezgėjos susi
rinks', nepamirškite dalyvauti. E. 
Beniulienė, rašt. (28-30)

* LIETUVIŠKAS +

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfij

Rheipgold E^tra Dry Alus 
Didelį pasirinkimas visokių

V^nų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Giahd Št. Biooldyn

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus 
sudarau su ame-

frikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

.JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

1

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

: F. W. Skalius
, . -h.. .

’ (Shalinskas)

Funeral Home
■ 84-02 Jamaica Ave.

> Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Tel. Virginia 7-4499

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

- - - - - ’
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

. .i i a*.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamsta kankina reumatiški skausmai prieš oro permainų, jauti dieg
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargi, šalti,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTJ. ? Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų.iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus. v. i

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

i ateina kasdieną.
Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad, jeigu 

nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

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

Pįnigų 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 atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

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

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

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

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

Vardas ir pavardė...................................................................................................
Gatvė ir numeris ...................................................................................................

Miestas ............................................................................  Valstija ....................

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

LIETUVIU ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaimjnka, 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 pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent: . s > —

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

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

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

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODĘOM 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 ČA-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 
DĖL 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 m^dų; 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.

VltĄL HEALTH FOODS
SAVININKAI KAN ATOKIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Su Svečiais Kariškiais ir su 
Išeinančiais Kariuomenėn

l

Gaspadinčs Daug Dirbo 
Laisves Bankietui

Lankėsi Svečiai 
Kariškiai

. Laisvės metiniame bankiete, 
įvykusiame sausio 31-mą, teko 
susieiti grupė įdomių jaunų 
vaikinų, kurių vieni tarnauja 
kariuomenėj ir tūli iš jų yra 
jau ir viršylomis, kiti tik ruo
šiasi išvykti, bet visi jie pasi
rinko dienraščio Laisvės ban
kietą susiėjimui - susipažini
mui - atsisveikinimui su drau
gais. štai keletą iš jų:

Išeina Kariuomenėn
Jonas Kalendra, williams- 

burgiečių biznierių Simonavi- 
čių, taipgi Naktinių giminaitis 
išėjo kariuomenėn pereitą pir
madienį, 
draugais
Laisvės bankiete. Išvyko į Fort 
Dix.

Jonas yra Amerikoje gimęs, 
bet Lietuvoje augęs jaunas 
vaikinas, apie trys ir pusė me
tų kai iš Lietuvos atvykęs. Se
niau Jonas dainavo Aido Cho
re, bet paskiau dėl darbo sąly
gų turėjo jį apleisti. Per tūlą 
laiką dirbo ir gyveno Bridge
port, Conn., o pastarosiomis 
keliomis savaitėmis, numaty
damas turėsiąs neužilgo išeiti 
kariuomenėn, norėjo čia pagy
venti, sugrįžo į Brooklyną.

Atsisveikinimo su 
pažmonį jis turėjo

Bronius Bukčius, gyvenąs 
115 Wyckoff Ave., išeina ka
riuomenėn vasario 9-tą.

Visiems vaikinams linkime 
sėkmingos tarnybos savo kraš
tui ir laimingai, sveikiems su
grįžti.

Svečiai Kariškiai
Tarpe grupės uniformuotų 

svečių radosi bent du (o gal ir 
daugiau) chicagiečių lietuvių 
atstovai, Ant. Janis, apie kurį 
jau buvo minėta vakar, ir 
John Kupris.

Seržantas John Kupris šiuo 
tarpu radosi netolimoje kem
pėje, New Jersey ir Laisvės 
bankieto proga atvyko susipa
žinti - pasimatyti su Brookly
no lietuviais ir sakėsi paten
kintas su jais pažintimi - pa
silinksminimu.

Namie būdamas jis dalyvau
davęs su lietuvišku jaunimu, 
dainavęs bažnytiniam chore, 
lankęs lietuvių pramogas. Jo 
artimieji gyvena 1735 
Union Avė., Chicagoje.

So.

Tą pačią dieną išėjo kariuo
menėn Anthony Witkowski, 
gyvenęs 376 So. 4th St.

MIRĖ
Juozas Buchinskas, 86 m., 

199 Devoe St., Brooklyn, mi
rė vasario 1 d. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidotas 
vasario 4 d., 2 vai., Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Paliko nuliūdusius du sū
nus, Michael ir John, 4 duk
teris, Mary, Evą, Johanną, Al
biną ir vieną brolį Louis Bush- 
Buchinską. Velionis priklausė 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube.

Stasys Vaznis, pirmos kla
sės karys, su reikalais atvykęs 
į apylinkę, šia proga pasinau
dojo atlankyti savo dėdę Pet
rą Vaznį su jo dukterimis, 
taipgi pasimatyti su savo tėvų 
draugais laisviečiais dienraš
čio Laisvės bankiete. Stasys 
tarnauja inžinierijos korpuse.

Stasio tėvai Juozas ir Fran
ces Vazniai yra dienraščio. 
Laisvės skaitytojai, gyvena 
Rumford, Me.

Taipgi dalyvavo buvę brook 
lyniečiai, tarnaują artimose 
apylinkėse arba sugrįžę atos
togų Antanas Yakštis, Adomas 
Stupuras. Dalyvavo ir daugiau 
sugrįžusių atostogom ar toli
mų svečių marinų, bet man 
nepavyko suspėti juos visus 
sueiti ir sužinoti, kas jie, iš 
kur tie mūsų uniformuoti sve
čiai buvo, nes vakaras tirpte 
sutirpo skaitlingoj publikoje.

Rep.

Prieš Laisvės suvažiavimą - 
bankietą labai daugelis brook- 
lyniečių turi naujų, užsiėmimų, 
bet tai vis daugiausia savęs 
pasigražinimui ar pasiruoši
mui priimti savo draugus sve
čius, kurių ne vienam pasitai
ko laike Laisvės iškilmių. Vie
nok būrys žmonių dirba sun
kiai ne grupės, bet visų svečių 
priėmimui. Tais daug dirban
čiais yra gaspadinės, komisija 
ir, paskutinėmis valandomis, 
veiteriai.

šio didžiulio bankieto skait
lingų svečių pavalgydinimui, 
per ištisas dvi dienas, šeštadie
nį ir sekmadienį, dirbo O. Ma
linauskienė, A. Kanopa, M. 
Adomaitienė, E. Paškauskienė, 
B. E. Senkevičienė ir joms pri- 
gelbėjo direktorių komisijos 
nariai G. Waresonas ir A. Bal
čiūnas. Po viena diena ar da
lį dienos joms pagelbėjo S. 
Bedermanienė, O. Čepulienė, 
A. Velička, K. Tarvidienė, J. 
Kovas, N. Buknienė, S. Sasna.

Į stalus padavėjais - veite- 
riais dirbo Al. žvirblis, Tony 
Navikas, Sylvia Pužauskas, A. 
Byroniene, A. Dobilienė, K. 
Rušinskienė, J. Kovas, Fr. Pa
kalniškienė, B. Kalakauskaitė, 
E. Gasiūnienė, Ch. Reinis, Al
dona Kasulaitis, Donnie Ne- 
čiunskas, Chas. Juknys, V. 
Bunkus, F. Bunkus, M. Sinke
vičiūtė, N. Buknienė, L. Kava
liauskaitė, P. Grabauskas, A. 
Pakalniškienė, O. Bagdonas.

Laisvės administracija ir di
rektoriai dėkoja visiems už 
jūsų sunkų darbą dienraščio 
gerovei, taipgi pasidarbavu
siems tikietų platinime, patar
navusiems garsinime ir visiems 
darbu ir dalyvumu prisidėju
siems prie bankieto padarymo 
taip sėkmingu.

Jonas Siurba šiomis dieno
mis turėjo keletą dienu atos
togų iš kariuomenės ir ta pro
ga lankėsi Laisvėje. Didžiumą 
savo atostogos, žinoma, Jonas 
praleido LDS centre, norėda
mas pamatyti, kaip jo įstaigai 
einasi. Pirm išvykimo kariuo
menėn jis dirbo vyriausiu tos 
įstaigos vedėjumi, LDS Centro 
sekretoriumi.

Antradienį lankėsi Laisvėje 
ir LDS Centre Vincas Kriau
čiūnas, seiliau tūlą laiką dir
bęs Laisvės -skelbimų agentu. 
Vincas parvyko pereitą pirma
dienį, gavęs 10 dienų atostogų 
pasisvečiuoti pas motiną, 
nauja inžinierijos korpuso, 
Kansas City apylinkėje. Vin-1 
cas pasakojo, kad ten dabar 
labai šalta. Ir šiaip įdomiai 
pasikalbėjome apie mūsų jau
nimo pasiruošimą sumušimui 
fašizmo.

Kariai, sako Vincas, neap
kenčia fašizmo ir pasirodę su 
simpatijomis fašistams asme
nys yra karių neapkenčiami, 
pronaciškų tendencijų išsireiš
kimai greit pakorektuojami ir 
iškritikuojami pačių kariu, ne
laukiant, kad kas patvarkytų 
^ai daryti.

Edwardas Markevičius 
Išėjo Armijon 

Edwardas M arkevičius,
nūs žinomos Brooklyne dar-1 
buotojos A. Daugėlienės, gy
venančios 101-57 108th St., 
Richmond Hill, išėjo kariuo
menėn sausio' 28-tą. Jisai prieš 
porą mėnesių buvo įsirašęs 
liuosnoriu ir per tą laikotarpį 
tik laukė pašaukimo pareigos- 
na. Tas pašaukimas atėjo ir 
pereitą ketvirtadienį Edwar
das išvyko savo paskirtim

Civiliniame gyvenime Ed
wardas buvo geras mašinistas, 
dirbo apsigynimo darbo. Yra 
vedęs.

Linkime Edwardui sėkmin
gos tarnybos ir laimingai su
grįžti sumušus mūsų krašto ir 
žmonijos priešus japonacius, O' 
jo motinai, taipgi žmonai savo 
rūpestį ir lūkestį skandinti dar 
didesniame darbe už greitą 
pergalę ant tų niekšų 
ninku, kurie užpuolimu

Tar- so civilizuoto pasaulio 
milijonus namų ir iš jų 
gyvenimo džiaugsmą.

hitleri- 
ant vi- 
išardė

Lankėsi Laisvėje
Pereitą pirmadienį lankėsi 

Laisvės įstaigoje Stasys Rau
davę iš Pittston, Pa., fotogra
fas, atvykęs sekmadienį daly
vauti dienraščio Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavime ir ta pačia 
proga atlikti kai kuriuos 
niškus reikalus.

Stupuras Svečiuojasi 
Pas Tėvus

Stanley Puškorius, 53 m. 
amžiaus, 371 Rodney St., mirė 
sausio 31 d., Greenpoint ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dotas vasario 3 d. šv. Jono ka
pinėse.

Paliko nuliūdusius tris sū
nus, tris dukteris ir tolimes
nius gimines. Du tarnauja Dė
dės Šamo tarnyboj.

Brooklyno Raudonasis Kry
žius Pradės Veikti 54 Va

landas Per Savaitę

37-tas Metinis Balius
Rengia

Dr. Martin Luther Draugystė
Įvyks šeštadienio vakare

VASARIO 6 FEBRUARY
Prof. Peter Rich Orkestrą

Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

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

Prasidės 8-tą vai. va k. Įžanga 55c, iškaitant taksus.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Marijona Salasevičienė, 59 
m. amžiaus, 277 Grand St., 
mirė sausio 31 d., Unity ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dota vasario 4 d., šv. Jono ka
pinėse.

Paliko nuliūdusius sūnų Pet
rą, dukterį Susinskienę ir žen
tą Susinską, taipgi vieną anū
ką.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Brooklyno Raudonojo Kry
žiaus kraujo priėmimo cent
ras pradės veikti 54 valandas 
per savaitę pradedant vasa
rio 1-ma, kaip praneša Mrs. 
Andrew Jackson, liuosnorė di
rektorė kraujo priėmimo sky
riaus. Prailgintos valandos 
duos progą atsilankyti ir dir
bantiems ilgus šiftus.

Valandos pirmadieniais, tre- 
čiad. ir šeštad. nuo 9 :30 ryto 
iki 5 po piet, antrad., ketvir- 
tad. ir penktadieniais iki 7 :30 
vai. vakaro.

Brooklyno kvota yra 2,500 
puskvorčių kraujo, gelbėjimui 
sužeistų kare. Lig šiol buvo 
2,000 puskvorčių.

Kariškis Adomas Stupuras 
buvo gavęs 10 dienų atostogų 
ir svečiuojasi pas tėvus 861 
Putnam Ave. Ta proga Ado
mas dalyvavo ir dienraščio 
Laisvės metiniame bankiete 
pereitą sekmadienį, kur matė
si su daugeliu savo draugų ai- 
diečių ir kitų. Išvyksta atgal 
tarnybon šį ketvirtadienį.

Paštas Praneša

Mrs. Agatha Sakalauckas, 
63 m. amžiaus, 177-14 149th 
Ave., So. Ozone Park, L. L, 
mirė pas dukterį, Mrs. Anna 
Moylan, namuose, vasario 2 d. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 6 d., Kalvarijos kapi
nėse.

Velionė paliko nuliūdime 
sūnų Petrą, dvi dukteris, Mrs. 
Anna Moylan ir Miss Izabel 
Sakai, taipgi tris anūkus.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne, 
kuris taip pat rūpinasi ir lai
dotuvių pareigom.

Šimtai Unijų Vadų Remia 
Transportininkus

Paštas patyrė, kad nežiūrint 
pirmesnio perspėjimo nesiųs
ti pakeliuose degtukų, jie vis 
dar siunčiami.

Paštas perspėja, kad jokios 
rūšies degtukai negalima siųs
ti pakeliuose į užrubežius nei 
čia pat po Jungtines Valstijas, 
jeigu tie siuntiniai bent dalį 
kelio būna vežami laivu. Deg
tukų nevalia siųsti civiliniams 
nei kariams, nes sudaro pavo
jus • padegti arba didesnių 
nuostolių dėl kitos priežasties 
ištikus gaisrams.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 4 d. vasario, 8 v. v. 
Zabielskio salėje. Nariai dalyvau
kite. — Sekr. (28-29)

Transporto Darbininkų Uni
jos kovoje už išrišimą algų 
klausimo arbitracijos keliu 
atėjo talkon šimtai kitų uni
jų vadų, AFL ir CIO.

Kad išaiškinti visuomenei 
transportininkų padėtį ir kaip 
ta padėtis paliečia visų mies
to gyventojų ir ypatingai dar
bininkų gerbūvį, šaukiama di
džiulis masinis mitingas Madi
son Square Gardene vasario 9- 
tą. Po šaukimu pasirašo šimtai 
žymių unijistų.

Po susiginčijimo alinėj, po- 
licistai Christopher Hughes,
41 m., ir William, J. Molloy,
42 m., susišaudė ir abu atsidū
rė ligoninėse.

Karui Produkcijos Taryba 
pereitą ketvirtadienį rekviza
vo vieno auto prekė jo 196 tre
kus ir automobilius, kaltinimu, 
kad jie buvo apleisti ir taip 
gadinami.

Le VANDA
J

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT^-*HAvemeyer 8-1158

0

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

biz-

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyn©S tai 

adresas

Clement Vokietaiti-
Lietuyią^Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlanglc 5-3622

Bronx Meat Co., 449 
13th St., du savininkai ir 
turi samdyti 

prisipažino

<♦>

<♦)

<b

<♦>
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberlai

W. 
ke- 

pagelbininkai 
Sausio 29-tą viena diena iš-'teisme prisipažino parda> 

duota 30,000 auto leidimų. I jautieną po 12—13 centų vi 
Kai kas dar važiuos. 'nustatytos kainos.

B

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai,

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

KARŠTI VALGIAI :
DIDELIS PASIRINKIMAS *

BROOKLYN, N. Y.564 WYTHE AVE.,
Telefonas EVergreen 4-8054

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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.

E E

E E

459 GRAND ST,
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuviu Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus
žasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai

symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.
Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. -BROOKLYN, N. Y.
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Lirikime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
' j t;.

OMJin
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VMU-THIN* RAMONA VIRt-THIN* lAPMfc-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




