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Su karų istorija susipažinę 
žmonės, taip vadinamieji “ka
riniai ekspertai,“ šiandien sa
ko : Tokio didelio smūgio, ko
kį vokiečiai gavo prie Stalin
grado, nėra gavusi jokia armi
ja visoj žmonijos istorijoj!

Kitais žodžiais, Stalingradas 
pasiliks žmonijos istorijoje pa
vyzdžiu tam, kaip reikia prie
šas apsupti ir sunaikinti.

Vokiečiai yra gavę praeity
je didelių smūgių — ant Pei
pus© ežero, prie Žalgirio, prie 
Verdun o, prie Maskvos, bet 
jie nėra buvę taip labai, taip 
žiauriai sumušti, kaip prie Sta
lingrado !

Tik pagalvokite: Beveik per 
pustrečio mėnesio (nuo lapkri
čio 23-čios iki vasario 2 d.) 
330,000 geriausiai išlavintų, 
parinktiniausių Hitlerio karei
vių buvo užmušti, iškrito .nuo 
šalčio ir bado arba į nelais
vę suimti!

Tik tarp sausio 10 ir vasario 
2 dd. virš 100,000 vokiečių bu
vo užmušta, o 91,000 paimta 
į nelaisvę!

Virš pustrečio tūkstančio 
karininkų (oficierių) paimta j 
nelaisvę, — kiti tūkstančiai 
krito mūšiuose. Kai kuriuos 
patys vokiečiai kareiviai su
šaudė dėl to, kad anie neleido 
jiems pasiduoti į Raudonosios 
Armijos nelaisvę!

Karinis grobis — pasakiš
kas!

Tik prie vieno Stalingrado 
suimta virš 61,000 karinių au
tomobilių arba sunkvežimių. 
Kiek tankų, kiek šautuvų, 
kiek kanuolių, kiek lėktuvų! \

Hitleris, matyt, buvo manęs 
paimti Stalingradą ir žygiuoti 
tolyn — apsupti Maskvą!

Prisiminkime to bestijos žo
džius, sakytus 1942 m. rugsė
jo mėn. 30 dieną:

“Stalingrado užėmimas, ku
ris taipgi bus užbaigtas, bus 
milžiniškas pasisekimas, ir jis 
pagilins ir sustiprins mūsų lai
mėjimą. Ir jūs galite būti tvir
tai įsitikinę tuomi, kad nei jo- 
kis žmogus mūs iš tos vietos 
(iŠ Stalingrado) negalės iš
stumti . . .”

šitaip tasai budeliškas žuli- 
kas melavo Vokietijos žmo
nėms !

Mūsų dienraštis nuolat pri
mindavo, kad Stalingradas bus 

♦ hitlerininkapnt^ kapinynas. Sta
lingradas išsilaikys, jo vokie
čiai nepaims.

Taip ir išėjo!
Nuo 1942 m. rugpjūčio 23 

d., kada vokiečiai prisiartino 
prie Stalingrado, iki š. m. va
sario 2 d., Hitleris prie Stalin
grado bus paguldęs virš mili
joną kareivių!

Jie norėjo žemės — gavo!

Jei būtų laiko, būtų galima 
peržiūrėti pro-naciškosios lie
tuviškos spaudos Stalingradu i 
pranašavimus. Kiek tie žmo
nės yra pripliauškę!

Vistik didžiausiu melagiu, 
didžiausiu ablavuku pasirodė 

V Čikagos Naujienų pusgalvis, 
Grigaitis.

Atsiminkit, jis kadaise bu
vo įsikandęs tokį plepalą: 
“Raudonoji Armija stovi ant 
molinių kojų . . Girdi, ateis 
Hitleris, ją parvers ir — baig
ta !

Ką tas plepalas šiandien sa
kys? Mano patarimas jam: 
Nueik, Pijušėli, ir dar sykį pa
bučiuok Draugo šimutį! Ap
laižyk jį gerai — abu susira
minsite !

Visas laisvę ir taiką mylįs 
pasaulis džiaugiasi istorine 
Stalingrado pergale. Mes irgi 
džiaugiamės.

Tačiau, mes žinome vieną:
, įįg' ./>• y's'ĄV. .
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SOVIETAI UŽBLOKUOJA 130,000 VOKIEČIU KAUKAZE
AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA GUADALCANAL IR TUNISUOJU

Tęsiasi Amerikiečių Mūšiai 
Su Japonais Ore ir Jūroj 
Saliamono Salų Srityje 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, vas. 3. — Laivyno pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų kariuomene vas. 1 d. vis grūmėsi 

pirmyn Guadalcanal saloje į vakarus ir perėjo per 
Bonegi upę, pusę mylios į rytus nuo Tassafarongos. 
Buvo susidurta su kietu pasipriešinimu iš japonų pu
sės ir nukauta 60 japonų.

Tęsiasi kautynės ore ir jūroje tarp Jungtinių Vals
tijų ir japonų jėgų Guadalcanal srityje, Saliamono sa
lose. Karinė padėtis neleidžia skelbt platesnių žinių 
apie tai dabartiniu laiku.

AR MES KOVOJAME PRIEŠ NACIUS, AR IŠVIEN 
SU DIESU PRIEŠ RUSIJĄ? KLAUSIA 

KONGRESMANAS FOLGER
Washington. — Jungti

niu Valstijų kongreso tai
syklių komisija dauguma 
balsų pusiau-slaptai nutarė 
skirt pinigų dar palaikyt 
neva tyrinėjimų komisijų 
su Martinu Diesu priešaky
je. Bent septyni kongres- 
manai norėjo ateiti komisi- 
jon ir nurodyti, kodėl netu
ri būt skiriama daugiau lė
šų Dieso komisijai. Bet tik 
vienam iš jų, kongresma- 
nui Johnui Folgeriui pavy
ko šiaip taip dasigaut į tos 
komisijos posėdį.

Kongresmanaš F o 1 g e r 
kaltino Dieso komisiją, kad 
jinai netyrinėja nacių ir 
italų fašistų darbų Ameri
koje. o tiktai varo propa
gandą prieš Sovietus, prieš 
komunistus ir tariamus 
raudonuosius. Baigdamas 
kongr. Folger piktai už
klausė :

“Na, tai, pasakykit, prieš 
ką dabar mes vedame karą,

ar prieš Vokietiją ar prieš 
Rusiją?”

Taisyklių komisijoj, kuri 
beveik slaptai nusprendė 
skirti Diesui lėšų, yra pats 
Dies, pagarsėjęs fašistinė
mis savo simpatijomis kon
gresui. Ham. Fish ir pana
šūs! Ta komisija, tarp kit
ko, nepriėmė ir CIO uniju 
atstovų, kurie norėjo ateiti 
su parodymais prieš Diesą.

Anglai Sunaikino Dar 
14 Fašisty Laivų

London, vas. 4. — Angli
jos orlaiviai ir submarinai 
per kelias paskutines die
nas vandenyse arti Tunisi- 
jos nuskandino 14 iki 16- 
kos italų-vokiečių laivų su 
kariniais reikmenimis bei 
kareiviais.

Australai nukovė 88 ja-' 
ponus ties Wau, Naujojoj 
Guinejo j.

KROKODILIŠKOS NACIU AŠAROS IR 
GĄSD1NIMA1J0LŠEVIZM0 BAUBU
Nacių propagandos mi- 

nisteris Joseph Goebbels 
vėliausiame numeryje vo
kiečių žurnalo “Reich” gąs
dina visą Europą bolševiz
mo pavojum, jeigu Sovie
tai sumuštų Vokietiją. Ber
lyno radijas paskleidė tą 
verksmingą Goebbelso ra
šymą užsieniams. Goebbels 
sako:

“Buvo manoma, kad vo
kiečių ginkluotos jėgos tik
rai sulaikė bolševizmą, bet v 7
Prieš Raudonąją Armiją ir 
prieš visas Jungtines Tautas 
dar vis tebestovi dideli žygiai. 
Hitlerio ir jo sėbrų jėgos dar 
nėra visiškai palaužtos. Dar 
jos stiprios.

Džiaugdamiesi Stalingrado 
pergale, privalome daugiau 
dirbti, uoliau remti mūsų kraš
to karines jėgas ir Raudonąją 
Armiją!

Tebūva Stalingrado pergalė 
įkvėpimu kiekvienam, kuris 
kovoja prieš fašistus!

dabar bolševizmo pavojus 
vėl pakėlė savo galvą (po 
hitlerininkų pragaiščiai ties 
Stalingradu).

“Apart mūsų (vokiečių), 
jau niekas negalėtų apgint 
Europą. Jeigu atsitiktų 
toks tragiškas dalykas, kad 
ginkluotos vokiečių spėkos 
nepajėgtų atremt tą audrą 
iš Rytų, tai visas mūsų 
(Europos) žemynas gulėtų 
prie bolševizmo kojų.”

Nacių propagandistas J. 
Goebbels atsišaukė ypač į 
Anglijos “supratimą,” kad 
išstotų prieš Sovietus, o ne
remtų jų.

Goebbels taipgi blofino, 
būk vokiečiai Baltijos kraš
tuose radę sąrašą asmenų, 
kuriuos bolševikai, girdi, 
nužudytų, jeigu jie šį karą 
laimėtų. O Vokietijos gy
ventojams Goebbels užreiš- 
kė, kad jie turės viską pa
aukoti, kad atremt Sovie
tus.

J!----- Ui. .a. Ifo rt I „ii įhim tUĮj?

PADĖKA MŪSŲ 
VAJININKAMS

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

Šis suvažiavimas reiškia širdingiausią padėką mū
sų darbštiems vajininkams, kurie, atsitraukę nuo savo 
sunkaus kasdieninio darbo, pamiršę savo asmeniškus 
reikalus, pasišventusiai dirbo Laisvės vajuje, jieškoda- 
mi dienraščiui naujų skaitytoju bei atnaujindami pre
numeratas seniesiems skaitytojams. Jie tas pareigas 
atliko taip puikiai, pasidarbavo taip gražiai, jog perei
tas vajus buvo vienas iš pasekmingiausių visoje dien
raščio Laisvės istorijoje.

Jūs, draugės ir draugai vaiininkai, savo darbu ir 
pastangomis pakėlėte dienraščio prestižą, įdėjote į 
rankas šimtams lietuvių tą nepavaduoiamą apšvietos 
įrankį. Jūsų visų darbas yra didžiai gerbiamas ir aukš
tai įvertinamas. Jūsų pasiaukojimas dienraščio idea
lams priduoda mums visiems daugiau energijos ir pa
siryžimo bendrai darbuotis kultūros ir apšvietos rei
kalams.

Mes širdingiausiai ačiuojame visiems, kurie bent 
kuomi prisidėjote prie padarymo pereito Laisvės va
jaus pasekmingu. Mes tikime, kad jūs, mūsų draugai 
ir prieteliai, neatsisakysite savo dienraščiui patarnau
ti ir ateityje.

Anglų Lordas Beaverbrook 
Reikalauja Daug Didesnės 

Paramos Sovietų Karui
Tas Anglu Politikas Tvirtino, kad Anglija ir Amerika Per- 
šykščiai Remia Rusijos Kovą; Sovietai Daugiau Pagrobė 

Pabūklu nuo Nacių, Negu Gavo iš Savo Talkininką
London. — Lordas Bea

verbrook, buvęs Anglijos 
orlaivių gamybos ministe- 
ris, užreiškė aukštajame 
anglų seimo rūme, kad An
glija ir Amerika iki šiol tik 
šykščiai te rėmė Rusijos ko
vą. Jis karštai atsišaukė 
siųst milžiniškai daugiau 
karo pabūklų Sovietams, 
ypač orlaivių. Lordas Bea
verbrook nurodė, kad so
vietinis frontas tai yra tik
ra “minkštoji Ašies papil
vė.” (Mat, Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Churchillas 
andai sakė, kad pietų fron
tas—Balkanai, Italija, pieti
nė Francija— tai esą fašis
tų Ašies minkštoji papilvė.)

Jeigu būtų pasiųsti So
vietams pulkai Anglijos or
laivių, jie ten daug daugiau 
reikštų, negu dabar, kuo
met jie tik iš Anglijos skrai 
do bombarduot Vokietijos 
miestus, kaip teigė lordas 
Beaverbrook.

SOVIETAI TEGAUNA 
TIK MENKĄ DALĮ 

AMERIKOS ORLAIVIŲ
Nuo šio žieminio ofensy- 

vo pradžios rusai pagrobė 
iš vokiečių daugiau tankų 
ir orlaivių, negu Sovietai 
gavo iš Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos per paskutinius 
20 menesių, kaip pabrėžė 
buvęs anglų ministeris lor
das Beaverbrook.

Beaverbrook p r i s i minė 
skaitmenis, kuriuos paskel
bė Ed. R. Stettinius, vedė
jas amerikiečių Lend-Lease 
fondo pagalbos Rusijai.

Stettinius sakė, kad viso iki 
1942 m. gruodžio 31 d. So
vietų Sąjunga gavo 5,800 
tankų ir 4,600 lėktuvų, o 
tuose skaičiuose buvo ir 2,- 
600 tankų ir 2,000 lėktuvų, 

(Tąsa 5 pusi.)

Stalino Padėka Stalin
grado Karžygiams

Maskva. — Galutinai su
naikinus bei suėmus vokie
čių jėgas Stalingrado srity
je, premjeras Stalinas išlei
do tokį padėkos pareiški
mą:

“Dono fronto komandie- 
riui, generolui pulk. Rokos- 
sovskiui ir aukščiausios ko
mandos atstovui Dono fron
te, artilerijos maršalui Vo- 
ronovui:

“Aš sveikinu jus ir mūsų 
kariuontenę Dono fronte, 
kad sėkmingai likvidavote 
vokiečių fašistų kariuome
nę, apsuptą prie Stalingra
do.

“Pareikškite mano dėkin
gumą visiems kareiviams, 
komandieriams ir politi
niams instruktoriams Dono 
fronte už sėkmingus kovos 
veiksmus.

STALIN, 
Vyriausias Komandierius.”

Sovietų armijos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė prane
šė, jog Stalinas pats supla
navo ir ąsmeniniai davė nu
rodymus karo veiksmams 
prieš vokiečius Stalingrado 
srityje.

fa*, 7,1,1,, .i., /, i, „n. „m

Raudonarmiečiai Perkirto 
Svarbius Naciam Gelžkelius; 
Pasiekė 1941 Metų Liniją

---------- --  - y-.---- , - ... ~

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, vas. 3. — Specialis Sovietų radijo praneši

mas, užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė užėmė miestus Krasnyj Limaną, 

Kuščevką, geležinkelių mazgą Kupianską ir geležinke
lio stotis Zolotuchiną ir Volzi.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė užėmė ge
ležinkelio stotis Zolotuchiną ir Volzį, tuo būdu perkirs- 
dama geležinkelio liniją tarp Kursko ir Oriolo.

Ukrainoje mūsų kariuomenė atėmė iš vokiečių mies
tą Krasnyj Limaną su didele geležinkelio stočia ir taip 
pat geležinkelių mazgą Kupianską.

Į pietus nuo Rostovo prie Dono mūsų kariuomenė 
per šauniai-smarkų ofensyvą užėmė Kuščevkos miestą 
su didele geležinkelio stočia.

(Tąsa 5-me puslapyje)

SAKOMA, KAD VOKIEČIAI NEGALĖS APGINT 
ROSTOVO: JAU ESĄS UŽKIRSTAS JU ARMIJAI 

PASITRAUKIMAS IŠ KAUKAZO
LONDON, vas. 4. — As

sociated Press teigia, kad 
sovietinė kariuomene 'jau 
beveik uždarė pabėgimą vo
kiečių armijai iš šiaurvaka
rinio Kaukazo kampo per 
Rostovą. Sovietų artilerija 
iš pietų ir šiaurių-rytų taip 
bombarduoja nacių korido
rių iš Kaukazo Į Rostovą, 
kad šoviniai iš vienos pu
sės susisiekia su šoviniais iš 
antros. Vokiečiams neliko 
jokio geležinkelio iš šiaur
vakarinio Kaukazo į Rosto
vą.

Londono pranešimai spė
ja, kad naciai nepajėgsią 
atlaikyti Rostovo prieš ga
lingąsias Sovietų atakas.

Skaičiuojama, jog tame 
Kaukazo kampe esą 180 iki 
200 tūkstančių hitlerininkų 
armijos. Jinai gal bandys 
ištrūkt per. Kerčą, Jūrų są
siaurį, į Krimą. Bet, anot 
Associated Press, kai kurie 
sovietiniai valdininkai tvir
tiną, kad dauguma tų nacių 
vis tiek liksią sunaikinta, ir

tai būsiąs jiems Juodosios 
Jūros Dunkirkas.

Anglų radijas skelbė, kad\----
(Tąsa 5-am pusi.)

____________________ — * , J

Amerikiečiai Pasigrūme
Pirmyn Tunisijo j

šiaur. Afrika, vas. 4. — 
Amerikos kariuomenė pa
žygiavo kiek pirmyn prieš 
vokiečius ir italus Senedo 
apylinkėje, pietinėje Tuni
sijo j e. Neoficialiai teigia
ma, kad amerikiečiai suėmė 
ir vieną italų generolą.

(Berlyno radijas sakė, 
kad vokiečiai pasitraukę 
truputį atgal Senedo apy
gardoje, girdi, kad atremt 
amerikiečių bandymus, sie
kiančius apsupt nacių ka
riuomenę. Vokiečių radijas 
teigė, kad nauja amerikie
čių divizija su puikiausiais 
ginklais atakavo vokiečius 
Faid Pass tarpkalnėje, bet, 
girdi, vokiečiai atrėmę tas 
atakas.)

NACIAI PASKELBĖ GEDULAS DEL JU 
TRAGEDIJOS TIES STALINGRADU *

♦

Berne, šveic. — Vokieti
jos propagandos ministerija 
įsakė per tris dienas lai
kyti gedulas (žėlavas) vi
same krašte, liūdint, kad 
tapo sunaikinta šeštoji vo
kiečių armija Stalingrado 
srityje. Tokias gedulas na
ciai paskelbė ir Norvegijoj 
ir Franci jos dalyse.

Per tas tris dienas bus 
uždaryti visi teatrai, juda
mieji paveikslai, vodeviliai 
ir kitos pasilinksminimų 
vietos, taipgi ir kavinės.

Nacių komandos oficialis 
pranešimas skelbia, kad jų 
armijos “daro planingus ju
dėjimus tarp Kaukazo ir 
Dono upės,” bet užtyli, kad 
hitlerininkai ten tiktai at
gal juda.

Nacių spauda ramina gy
ventojus, kad, girdi, kelios 
dienos turės praeiti, kol So
vietai galės permesti armi
ją, užbaigusią savo darbą 
ties Stalingradu, į Kaukazo- 
pietų frontą prieš vokiečius.

HITLERININKŲ ŠNE-
KOS PER RADIJĄ

Hitlerininkų radijo pro
paganda teigia, kad jie jau 
siunčią naujas savo armijas 
į rytus pavasarįniam ofen- 
syvui prieš 
lyno radijas graudena krikš
čionis, šnekėdamas, būk na
ciai veda kryžiaus karą ap
ginti krikščionybei.

Nacių radijo kalbos da
bar prasideda su liūdnom! 
laidotuvinėmis muzikos i: 
giesmių melodijomis.

įsarmiam oien- 
Sovfetus. Ber-
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Mūsų Pergalė Prie Stalingrado
Vasario 2 dieną didvyriška Raudono

ji Armija galutinai likvidavo “neįveikia
mą” Hitlerio armiją prie Stalingrado. 
Kas atsitiko prie Stalingrado, to dar i4ė- 
ra buvę žmonijos istorijoj!

Rugpjūčio mėnesį Hitlerio milioninė 
armija su virš 100,000 trokų, tūkstan
čiais tankų ir lėktuvų atsibeldė prie Sta
lingrado, kad jį paimti, sunaikinti Rau
donąją Armiją ir sumušti Sovietų Są
jungą, pirm negu Jungtinės Valstijos ir 
Anglija galės atidaryti antrą frontą.

Budeliški fašistai drąsiai šaukė, kad 
antro fronto nebus, nes pirm negu Ang
lijami r Amerika stos karan, tai Sovietų 
Sąjungos jau neliks. Visi laisvę mylį 
žmonės su didžia atyda sekė žiauriausias 
kovas prie Stalingrado. O jos buvo taip 
didelės, taip žiaurios, kokių žmonijos is
torijoj niekur pirmiau nebuvo.

Juozas Stalinas sakė, kad per pirmas 
šešiasdešimts dienų kovų prie Stalingra
do Hitleris neteko 100,000 užmuštų; 
1,000 karo lėktuvų ir 8,000 tankų! Aiš
ku, kad ir Raudonosios Armijos nuosto
liai buvo labai dideli. Per tris mėnesius 
Raudonoji' Armija gynė Stalingradą. 
Kasdien primušdavo kalnus priešų, o 
Hitleris vis grūdo naujas ir liaujas di
vizijas.

Iki antros dalies lapkričio mėnesio, 
Raudonoji Armija pailsino priešą, su
traukė savo naujas jėgas ir lapkričio 19 
dieną užpuolė jį, sumušė ir Hitlerio ar
mijas apsupo Stalingrado srityj. Pir
mose Raudonosios Armijos ofensyvo die
nose ji suėmė apie 100,000 nacių, kita 
tiek užmušė ir suėmė tūkstančius tankų, 
kanuolių ir daugybę kitų ginklų.

Hitleris metė galingas jėgas, kad su
laužyti- Raudonosios Armijos apsupimo 
lanką, bet pralaimėjo. Jo armijos su
muštos ir nuvytos 250 mylių į vakarus 
linkui Rostovo.

Prasidėjo apsuptų nacių naikinimas. 
Raudonosios Armijos komanda davė įsa
kymą priešam pasiduoti. Hitlerio gene
rolai atsisakp. Tada nuo sausio 10 dienos 
iki vasario 2 dienos prie Stalingrado bu
vo suna; kinta 330,000 nacių. Sunaikini
mas baigėsi tuo, kad vyriausias Hitlerio 
komandierius feldmaršalas Frederick 
Paulus, 24 generolai, virš 2,500 oficierių 
ir 91,000 eilinių kareivių suimta į nelais
vę. Prie to vien per tris pastarąsias sa
vaites Raudonoji Armija ten suėmė 56 
garvežius, 1,125 vagonus, 750 orlaivių, 
1,150 tąnkų, 6,700 kanuolių, 1,462 mor- 
tiras, 8,135 kulkasvaidžius, 7,369 moto
rinius dviračius, 61,102 trokus, 90,000 
šautuvų, 320 radio stotis, tris šarvuotus 
traukinius ir 235 amunicijos ir ginklų 
sandėlius.

f 1 ■ ;
Prie Stalingrado užduotas tokis Hitle

riui smūgis, nuo kurio jis neatsigaus. 
Ten jis neteko 1,500,000 kareivių užmuš
tų, belaisvių ir sužeistų. Ten ištaškyta jo 
mechanizuotos ir tankų armijos.f. Ten 
pirmu kartu vokiečių feldmaršalas su 
visu štabu ir aukštais generolais buvo 
paimtas į nelaisvę. Tai smūgis naciams 
ne vien militarinis, bet ir politinis, ir jis 
atsilieps ant visos karo eisenos. Hitlerio 
armija nuvyko paimti Stalingradą, Hit
leris dar rugsėjo mėnesį sakė, kad jį pa
ims, o mūšiai baigėsi tuo, kad jo armija 
buvo sunaikinta!

Stalingrado pergale džiaugiasi visą 
Sovietų Sąjunga, džiaugiasi visos Jung
tinės Tautos, nes tai ne vien mūsų tal
kininkės pergalė, bet kartu ir mūsų per
galė!

Nuodai ir Hitlerio Generolai
Mes žinome, kaip šio karo pradžioje 

Keleivis garbino Hitlerio generolus, juos 
gyrė, į padanges kėlė ir rašė, būk So
vietų Sąjungos i generolai, tai tik “fed- 
fėbeliai” prieš Hitlerio maršalus.

Sunkioj savo kovoj Raudonoji Armija 
jau daug Hitlerio generolų padarė žmo
nijai nekenksmingais — pasiuntė juos 
po žeme. Kada Raudonoji Armija pra
dėjo juos triuškinti, tai Hitlerio genero
lai ėmė “sirgti” ir mirti nuo “širdies” li
gos. Daug jų jau išnyko.

Kada Stalingrado srityj Raudonoji 
Armija suėmė Hitlerio field-maršalą 
Frederick von Paulus ir dešimtis kitų 
generolų, tai nacių spauda ir radio ne
gali suprasti, kaip tai atsitiko ir aiški
na, kad Paulus turėjęs prie savęs du re
volverius ir nuodų. Matyti, kad Hitleris 
įsakė jam nusišauti ar nusinuodinti, ka
da matys, kad priverstas pasiduoti. Na
ciai aiškina, kad Paulus gal buvo sun
kiai sužeistas, kad gyvas pasidavęs. Ti
krumoje, iš fronto pranešta, kad Paulus 
kalbėjosi su Sovietų generolais, kurie jį 
paėmė. Reiškia, buvo sveikas!

Vis “Sovietai Kalti”
Jugoslavijos liaudis kovoja už savo 

laisvę, o tūli ponai Londone sėdi ir ma
no, kad kada liaudis išsikovos laisvę, tai 
tie ponai važiuos ten ir valdys tą liau
dį. Keista, nejaugi tie ponai mano, kad 
jeigu liaudis dabar gali kovoti ir be tų 
ponų apsieiti, tai kada ji laimės, tai tada 
be jų negalės apsieiti?

’ Partizanų kova nepatinka ne vien Hit
leriui ir. Mussoliniui, bet visiems tiems, 
kurie liaudies laisvės bijo, kurie bijo, 
kad atskirų šalių liaudis neapsispręstų 
pagal savo valią, ką gvarantuoja ir At- 
lantiko Čarteris.

Niekindami Jugoslavijos kovingus 
partizanus, tūli kolumnistai pradėjo nie
kinti net Sovietų Sąjungą ir skleisti me
lus, būk jos buvęs atstovas Jugoslavi
joj V. Z. Lebedievas partizanams vado
vaująs. Tą melą galų gale net New 
York Times nuginčijo.

Hitlerio Propaganda Amerikoj
Hitlerio propaganda randa vietą ne 

vien lietuvių pro-nacių, bet ir tūloj ang
liškoj spaudoj. Po Kasablankos konfe
rencijos yra aišku, kad jos tikslas buvo 
išdirbti planus greitam atidarymui an
tro fronto prieš Hitlerį. Tas buvo tuo
jau paskelbta; tą sakė prezidentas Roo- 
seveltas į, Washingtoną grįžęs, kad bus 
kirsta Hitleriui ir jo talkininkams spren
džiami smūgiai.

Aišku, kad Hitlerio tikslas yra: kaip 
tą toliau atidėti, kaip sumaišyti Jungti
nių Tautų planus, kad įnešti pasidalini
mą tarpe Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Amerikos. Juk visas laikas Hitleris lai
mėjo tik paskaldydamas savo priešus, tik 
pagalba penktosios kolonos, kuri veikia 
fronte ir užfrontėj. Na, ir prasidėjo na
cių , propaganda.

Hearsto ir kita komercinė spauda pra
dėjo Jungtinių Tautų skaldymo darbą. 
Tą atlieka toki ponai, kaip Pegler ir So- 
kolsky, Heąrsto dienraščiai, Chicagos 
Tribūne ir net New Yorko Times.

Vieni iš jų šaukia: “Stalinas nevažia
vo į konferenciją, nes jis veda tik savo 
karą ir nesirūpina kitais.”, Kiti šaukia: 
“Stalinas nevąžiavb į konferenciją, nes 
jis nori pasaulį pavergti.” Kiti jau kal
ba, būk “Stalinas nevažiavo į konferen
ciją, nes kaip tik Raudonoji Armija pa
sieks Sovietų Sąjungos sienas, tai ji ten 
sustos ir padarys, atskirą tailtą su Hitle
riu.” Kiti, vėl ręikalauja, kad “sulaiky
ti komunizmą, tai Raudonoji Armija ne
turi eiti į Europą.” ......

Kiti iki tękio absurdo dasikalbėjo, .kad 
aiškina, būk Sovietų Sąjunga turi atsi
sakyti. nuo Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Finų-Karelijos, Moldavijos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Gruzijos ir 1.1. Atrodo, kad 
Sovietų Sąjunga turi išlaimęti kąrą 
jungtinių Taptų labui,. sumušti priešus, 
o .paskui likviduotis,, subyrėti, tai yra, 
sudaryti tą padėtį, kurios norėjo Hitle
ris. . . ; • Z.

Toji naciška propaganda turi, tikslą 
nešti nesutikimus į Jungtinių Tautų tar
pų-

Darbininkų ir vedėjų kooperacija, vyriausis fakto
rius paskubinimui produkcijos, yra lygiai veiklus ir da
vime kraujo ginkluotoms jėgoms. George Binstead, 
Aluminumo Darbininkų Unijos, CIO, Lokalo 16-to pre
zidentas žiūri, kaip slaugė Gerda Mulack ima kraują 
nuo J. A. Cochran( Aluminum Co. of America viršinin
ko padėjėjo šapoje Edgewater, N. J., bendrame darbi
ninkų ir bosų davime kraujo Raudonajam Kryžiui.

Vietoj Autottiobilių- 
Tankai

Amerikiečių Globai Pavedė 
Botkino Ligoninę Maskvoj

Sukeikime $100,000 Aukų!
Russian War Relief Ko

mitetas nusitarė pravesti 
finansinį vajų iki kovo 1 
dienos ir sukelti $100,000 

aukų. Tikslas yra įsteigti 
arba paimti globoti vieną 
ligoninę Sovietų Sąjungoj, 
kurioj yra gydomi didvy
riai raudonarmiečiai.

Žinoma, tokiai ligoninei 
reikalingi m e d i k amentai, 
įvairiausi prietaisai, ambu- 
lansai, daktarų ir slaugių 
jos aptarnavimas. Ameri
koj įvairios tautinės grupės 
siekia kuo daugiau sukelti 
aukų;
pirkti gyduoles, kiti reika-

vieni renka aukas

lingus daktarams medika- 
lius instrumentus, kiti li
goninių automobilius ir t.t.

Dabartiniu laiku lietuviai 
Amerikoj siekia sukelti di
delę sumą pinigų nupirki
mui ambulansų. Taip, Mas
sachusetts valstijos lietu
viai renka aukas nupirkti 
tris ambulansus, vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kitą Raudonajai Armi
jai ir trečią — lietuvių pul
kams Raudonojoj Armijoj. 
Panašiai daro ir kitur

Ligoninės paėmimas glo
boti yra labai prakilnus 
darbas. Mūsų sudėtos au
kos eis tiems reikalams, ku
rie būtiniausi, kokių daly
kų labiausiai reikia, o vi
sa ligoninė tarnaus patai
symui didvyrių raudonar
miečių sveikatos, kad jie vėl 
galėtų grįžti į frontą ir žy
giuoti išlaisvinimui Lietu
vos ir kitų šalių!

Russian War Relief Ko
mitetas atsikreipė į Sovietų 
Sąjungos Generąlį Konsulą 
New Yorke ligoninės reika
lu. Ir gavo atsakymą, kad 
amerikiečių globai paveda i 
paskilbusią Botkino ligoni
nė Maskovj. štai laiškas:

1943

“Jūsu auka bus labai 
sveikintina Sovietų Sąjun
gos civilinių ir Raudonosios 
Armijos t žmonių, kurie 
trokšta kuo greičiau patai
syti savo sveikatą, kad jie 
vėl galėtų grįžti atgal į 
frontą kovai prieš fašistų 
gaujas.

“Mes neabejojame, kad 
Botkino Lingoninės Admi
nistracija su džiaugsmu 
priims jūsų garbingas pa
stangas ir yra dėkinga 
Russian War Relief Komi
tetui ir. visiems aukavu
siems už pagelbą.

“Aš asmeniškai visada la
bai įvertinu jūsų Komiteto 
teikiamą nuoširdžią ir rei
kalingą pagelbą. Aš pil
niausiai pasitikiu, kad ir 
dabartinė jūsų finansinė 
kampanija pilnai bus 
sėkminga.

Nuoširdžiai Jūsų,
V. Fediushine,
Sovietų Sąjungos
Generalis Konsulas

šiol lietuviai sukėlė

pa

Iki 
jau daug aukų Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai, 
moterys daug numezgė sve- 
derių ir kitų dalykų, mes 
esame tikri, kad ir šioj 
kampanijoj sukels pasibrėž- 
tą sumą aukų.

Lietuvių Komitetas Gel
bėjimui Sovietų Sąjungai 
Medikamentais nusitarė iki 
kovo 1 dienos sukelti $5,000 
aukų. Visos aukos prašo
mos siusti komiteto iždinin
kės vardu: L. Kavaliauskai-' 
tė, 46 Ten Eyck St., Brook-

Sausio 19, 
Russian War Relief 
Komiteto Pirmininkui, 
11 E. 35th St., 
New York Miestas. 
“Mano Brangus Mr. 
Balokovic:— 

“Atsakydamas į 
prašymą, surištą su 
sian War Relief Komiteto 
kampanija sukelti $100,000 
ligoninės reikale, aš patar
čiau jums paimti , globoti 
Botkino Ligoninę Maskvoj, 
kurią jūs aprūpintumėte 
mędiięąliaisįroperącijų ir ki
tais ligoninės reikmenimis...

jūsų
Rus-

Admirolas William F. Halsęy, 
U.S.A, laivyno komandierius 
Pietiniame Pacifike nuginčijo 
tuos gandus, būk CIO nariai 
laivakrovirai atsisakę iškrauti 
iš Jaivų medžiagą Guadalca
nal saloje (Saliamonuose) sek
madienį.

Taikos metu Amerikoj trija gamina tankus ir ki- 
automobilių industrija kas 
metai pagamindavo milio- 
nus naujų įvairiausių auto
mobilių. Automobilių in
dustrija vyriausiai koncen
truota Detroite^ nors tos 
rūšies fabrikų yra ir kitur.

Taikos metų automobilių 
gamybos fabrikuose eilių 
eilėmis ėjo vienas paskui ki
tą naujutėliai įvairiausių 
rūšių automobiliai ir pas
kui didele sparta važiavo 
mūsų šalies vieškeliais.

Dabar karas, ir jo išlai
mėjimui, apsigynimui nuo 
užpuolikų — hitlerininkų ir 
jų talkininkų — mums rei
kia ne automobilių, bet tan
kų ir kitų ginklų. Ne keliais 
ir vieškeliais turi važiuoti 
vienas paskui kitą milionai 
automobilių, bet dešimtys 
tūkstančių tankų turi ati
daryti per priešo spygliuo
tas tvoras mūsų armijai ke
lius, turi nugalėti priešo 
pasipriešinimo punktus, tu
ri savo plieno kūnais pri
dengti Amerikos pėstinin
kus ir mūsų talkininkų ar
mijas, kad karą išlaimėfu- 
me.

Ir Detroite ir kitur au
tomobilių gaminimo indus-

tus karui 'reikalingus pa
būklus. Automobilių, o da
bar tankų industrijoj dirba 
per 930 tūkstančių darbi
ninkų ir darbininkių, tai 
veik ant 200,000 daugiau, 
negu bent kada pirmiau 
dirbo prie automobilių ga 
minimo.

Kuomet karą išlaimėsim, 
kai priešai bus sumušti, 
kai mūsų laisvei daugiau 
nebus pavojaus iš hitleri
ninkų ir jų talkininkų pu
sės, tai tada vėl bus gami
nami automobiliai ir kiti 
dalykai, kurie reikalingi ci
vilių žmonių gyvenimui, jų 
gyvenimo pagerinimui. Bet 
dabar viskas turi būti da
roma karo išlaimėjimui. 
Reikia atminti, kad jeigu 
mes šį karą pralaimėtume, 
tai pralaimėtume viską: ir 
ir demokratinę santvarką, 
ir ekonomines gyvenimo 
sąlygas, kurias turėjome. 
Fašistai padarytų mus jų 
amžinais vergais. To nie
kados neturi būti. Mūsų 
šalis išvien su jos talkinin
kais gali ir turi išlaimėt! 
karą. Tam yra užtektinai ir 
žmonių, ir žaliosios medžia
gos, ir tam turime indus
triją.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

siems kraujo skritulėliams. 
Jie sutraukia į save bakte
rijas ir jas ištarpina. Jei tų 
bakterijų perdaug užplūsta, 
tai tie gūželiai išbrinksta, 
patinsta ir gali net pūliais

mote ris 45 metų 
ir turiu šeimyną, 
tie gūželiai atsi-

Slogos — Apsikretimai — • 
Gūželiai

Drauge gydytojau, aš no
rėčiau pasiklausti apie savo 
ligą. Duokite man atsaky
mą per mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Mano liga yra to
kia:

Aš labai greit pagaunu 
šaltį. Aš turiu bronchitą. 
Ir man tada atsiranda kak
le tokie gūželiai viduj, kaip 
Lietuvoj sakydavo—žibikš- 
čiai. Bet kuo senyn, tuo jie 
didyn eina, ir skauda. O 
kaip šaltis pereina, tai ir 
jie .dingsta ir nežinia, kur 
pasislepia. Tonsilius man iš
ėmė jau 10 metų laiko. Bet 
tie gūželiai atsiranda. Bi
jau daktarui ir. sakyti, kad 
nelieptų eiti ant operacijos. 
Tai taip ir vargstu su tais 
guzais.

Aš esu 
amžiaus 
Kai man
randa, tai aš taip nervuota 
pasidarau, kad kai kada jau 
nenoriu nei gyventi. Tai ir 
vargstu.

Lauksiu “Laisvėj” gal pa
matysiu apie savo ligą. La
bai dėkui iš kalno. I •
Atsakymas.

Jūsų, Drauge, tų gūželių 
atsiradimas ryšyj su “šal
čiais” tik dar kartą patvir
tina tą faktą, kad šalčiai, 
slogos yra apsikrėtimas, in
fekcija.

Vis dėlto Jums turi kas 
skirtinga būti, negu tik pa
prastos slogos. Nuo papras
tų slogų, nors ir apydaž- 
niai pasikartoj amų, gūželių 
ant kaklo neatsiranda.

Pat pirma, kas yra tie 
gūželiai? Tai yra taip va
dinami limfiniai mazgeliai 
arba limfinės liaukos. Jųjų 
pareiga — perkošti kraujo 
skysčius ir suimti iš jų pa
tekusias ten bakterijas. 
Paskui, tas bakterijas su
naikinti, Limfiniai gūželiai 
yra padaryti iš tam tyčia 
narvelių, panašių baltie-

Sakote, Jums jau seniai 
išėmė tonsilius. Gal kartais 
ir tai turėjo ir gal tebeturi 
kokių ryšių su tų gūželių 
periodiniais patinimais.

Paskui, sakote, turite 
bronchitą. Jeigu iš tikrųjų 
taip, jei taip ir gydytojų 
pripažinta, tai irgi bent da
linai nusako priežastį tų 
dažnų slogų ir kartu su jo
mis tų gūželių patinimą. O 
vėl gali būti, kad Jums yra 
ne tik nosų slogos, bet ir 
veido kaulų tuštimų slogos 
(sinus troubles). Nuo to ir
gi esti gūželių patinimai.

Kaip ten nebuvę, bandy
kite daryti šitaip. Gaukite 
vaistinėj mišinio per pusę 
glicerinos ir per pusę iodi- 
nos (tinktūros). Tepkite 
tuo mišiniu gerklę iš vidaus 
ir iš oro pusės, bent kartą 
ar dukart kas diena. To pa
ties mišinio po 1 lašą su 
pienų nugeriate kas diena. 
Halibut fiver oil imkite po 
gerą šaukštą po valgio, ar
ba to aliejaus kapsulių im
kite po trejetą (ar dau
giau) po valgio. Vietoj to, 
galima Vitamins A and D, 
capsules, imti po keletą po 
po valgio. Darykite taip il
gai, mėnesiais ir metais. 
Tai galės Jums žymiai pa
dėti.

O visai be reikalo Jūs sa
linates gydytojo. Pasirody
kite, tai geriau išsiaiškins 
visas dalykas. Bijotis nėr 
ko.

Tokio. — Japonų premje
ras Tojo pasakojo, būk jie 
“sutriuškinsią” Ameriką.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Ra- 
baule, New Bfitainė.
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MR. SINGER'S TEETH
*Tre&as Puslapis

........................ d

A Short Story 
By MICHAEL SINGER

1 man remembered 
watery eyes twinkled 

reminiscence. In a flurry of 
he raced through years of 

fin-

rpiIE old 
A His wa 
joyous 
words 
community history. His eager 
gers . pointed to houses, stores, 
through and beyond brick-rimmed 
streets. Names, incidents, mem-

me. 
with

ories poured one on top of the 
other in catalectic rhythm.

He stopped for breath, 
eyes took me in as 
saw me. He stepped 
closed in, embraced 
my arm and said:

"Enough of my rambling. Come, 
let us walk a little bit. It’is so 
good to see one of the babies from 
the street.”

if he 
back 

me,

His kind 
suddenly 
and then 

pinched

VVE walked slowly down Vermont 
’ ’ Street, uneven, old and heavily 

populated. It had been so many 
years since I had left it. All the 
boyhood poverties, the hectic play 
and close, warm goodness of my 
young years in this East New York 
section echoed through the street, 
rose and fell like waves of sound, 
merged with the quiet noise of the 
children in the empty gutters and 
the voices of mothers on tenement 
steps.

But it was not all familiar. Here 
a store, so firmly imbedded in my 
favorite memories, had gone. There 
a landmark had become a slab of > 
sidewalk. The shawled women, the 
bearded men, the faces: they were 
a little different today.

The old man was silent for a 
while. Then he started to laugh, a 
low rumble at first growing grad
ually louder, more open, until his 
laughter seemed a great yell, a 
series of uninterrupted explosions. I 
looked at him. He 
doubled up. His face 
a thousand furrows, 
were pawing at the
were seeking something to hold 
He stopped walking and looked 
me, his laughter now a slice 

been a moment be- 
was off again, laugh
like a man gone mad

was almost
was split in

His
air as if

hands 
he 

on.
at 
of

what it had 
fore. Then he 
ing, laughing, 
with joy.
T TRIED to laugh back. He sensed 
* the futility of my emotions and 
gently stroked my arm.

“I was just remembering," he 
said between gulps of reminiscences. 
"I remembered your father and his 
teeth. You were a small boy then 
and maybe you forget. But who 
can ever forget such a thing. It’s 
in the stones, in the very life of 
the neighborhood."

I had heard the story many 
times. When my father was alive 
he used to tell about it, first 
weakly as though ashamed, and 
then with bold arrogance as though 
its significance had a permanent, a 
sweeping tradition. Years after it 
happened, the neighbors kept talk
ing about it. In the street children 
used to “look" for Mr. Singer’s 
teeth, with a piece of twine and 
a magnet through sidewalk and 
cellar gratings. It had been many 
years since I had heard someone 
talk about it with the overwhelm
ing personal .fervor that the old 
man had. \

And here was^the spot the 
place where it all happened, 
old man stopped, bent down 
touched the sidewalk, 
been the same 
been the same.”

into a hectic pattern of domestic 
chaos.

There were the familiar argu
ments, the lox, the rolls, the bagels 
and the smell of hot coffee. There 
was the continuous running of water 
in the bathtub and the angry, im
patient demands by someone wait
ing. It was a perfect Sunday morn
ing and my mother hummed a Jew
ish chant in the husky sing-song 
which we had become so used to 
and so much in love with.

It. all began about 11 o’clock. 
My mother, vexed at the long de
lay my father was enforcing on 
her breakfast service, shouted at 
him through the bathroom door:

“Hurry up, what’s the matter? 
Have you a whole day that you 
can waste your time in there?” It 
didn’t seem unusual for her that 
he did not answer. He seldom did 
the first time. About 10 minutes 
later, her temper now written in 
swelling veins on her neck, she 
banged on the door, insistent, com
pelling.

“Come out."
A PECULIAR mumble came back. 

■^*It was hardly a voice, hardly a 
sound, a gutteral mixture of words 
and prayer. My mother, a bit dis
concerted but holding firm to the 
officiousness that she felt was es
sential at the moment, called out:

“If you don’t come out in a 
minute, one minute that’s all I give 
you, you’ll choke on your break
fast in there. Open up the door or 
stay there.”

Again that nondescript assort
ment of sound. This time my mo
ther was frightened. She called out 
to my brother Abe, second oldest 
in the family: “He answers but it 
is no answer. You try.”

Abe uttered through the slight 
chink in the door: “Pop, what’s 
holding you up?"
IVfY father came to the door. By 

this time the entire family 
clustered near it, half fearful, half 
exhilirated by the new development 
in a Sunday morning usually so 
ordinary and uneventful. We saw 
my father’s large shadow against 
the door, heard him unlatch the 
lock and then we saw him:—

Pop looked haggard. His hair, 
white and wiry was hanging from 
his head on all sides. His shirt 
sleeves were rolled up and his arms 
were wet to the elbow and begrim
ed by rust and dirt. His pants were 
wrinkled and his shoes soaked. The 
floor of the bathroom was flooded. 
The toilet had been ripped up from 
the floor and a section of the water 
pipe had been severed. The little 
brown and white tile boxes had 
been torn up and scattered about 
the room.

into action. Iler hand reached 
down into the pipe but. after a 
minute of grouping she took it. 
out, her whole face a study of 
mixed, mingled and merged emo
tions.

My father’s teeth had been fi
nally bought, at a high price for 
our family. vIt was scraped to
gether at the sacrifice of a dining 
room set, my brother Abe’s suit 
and my sister Anne’s spring coat.

It. was all of these things and 
the tragedy of a new set of teeth 
lost and my father’s almost tear- 
swept face --- it was all of that 
which was in my mother’s face. 
But now that the situation was 
clear she had a plan.

down to Isaacs, the plum- 
her,” she told Abe, “tell him 

to hurry up.” Abe went out but 
before he was .out of hearing, my 
mother yelled: “If there’s anyone 
in the store, don’t say why, just 
tell him to hurry up.”

We waited for Isaacs. It was an 
incongrous scene. The family stood 
around trying to appear very sol- 
icitious and thoughtful but the 
kind of looks my brother Lou and 
my sister Anne were exchanging 
only enraged my mother:

“You dopes," she said, "what’s 
the looks for, what’s the joke? Not 
only has pop losi, his teeth but 
$300 too.”

“Not $300," Lou replied, “only 
about $200."
Jl/TY mother refused to answer.

Her mind was far ahead of 
his on the subject of my father’s 
teeth and she had already engineer
ed each successive stage in the 
hunt. Isaacs came and as a friend 
of the family, he had to know the 
entire story with all its amazing 
and gaudy embellishment before he 
settled down to finding out how far 
the teeth had gone down the drain. 
The family shuttled in and out of 
the bathroom like a father pacing 
a hospital lobby waiting for news 
of a new baby.

Isaacs finally rose, came out and 
surveyed the family. He looked 
glum. “No use up here. The pipe 
goes down to the main sewer 
system underneath the sidewalk in 
front of the house. You’ll have to 
tear up the whole sidewalk and 
open the pipe there.” He shrugged 
his shoulders and began throwing 
his tools into a satchel.

very 
The 
and 

"It’s never
he said, "never

rpiIE sight hit us into a sense of 
complete immobility. My mother 

was the first to notice. She walked 
up to my father and touched his 
cheeks. They seemed to sag in to
ward the mouth. His whole frame 
appeared shrunken. And then she 
shrieked:

“Your teeth, where is your 
teeth ?”

The truth came like a grenade 
thrown in our midst. We all in
stinctively looked at the wreck in 
the room and then toward my 
father. He was pointing toward the 
toilet, his finger loose and his face 
averted as if he was trying to 
shield a scar from us.

npi-IE house that Sunday morning 
-*■ was / like it was every Sunday 
morning. Three boys, two girls, a 
mother and a father—all merged

T OU, the oldest started to laugh 
U but a look from my mother 
choked it long before it became 
a sound. She was already going

AS if by instinct, Isaacs added: 
“We won’t discuss the bill yet, 

Mrs. Singer. We’ll see what hap
pens."

My mother was already in her 
coat and out. through the door. 
In her wake went my brother Abe. 
We did not know what her plan 
was but we knew that things were 
going to happen and that my 
father’s teeth would be found. We 
somehow felt confident about that.

In a little less than an hour 
my mother and Abe came home. 
Four strong looking, burly Ital
ians from the Liberty Ave. sec
tion were in tow, equipped with 
shovels, sledge hammers, pick irons, 
and long pin-pointed hunks of steel.

“I called up the landlord about 
tearing up the sidewalk,” my mo
ther answered our unspoken quer
ies, “but he laughed. So I hung up. 
I got these laborers to do it. They’ll 
tear up the sidewalk from the door 
downstairs until the curb.”
ABE cut in to say that he also 

tried to get the city depart
ments for some kind of permit or 
information but they were closed. 
So mom had gone ahead.

From an English paper: “A friend of mine brings back one thrilling little memory of his war time 
holiday. At the hotel where he put up was billeted a Ci&ch flying officer. One morning just as break
fast was starting there was a roar of aerial engines and the Czech airman, who had just finished his 
course, recognized a German plane. He darted out of the hotel and within an incredible few minutes 
was soaring up in his fighter plane after the enemy. z

“The raider had dropped a bomb or two, without doing much damage, but was overtaken by the 
Czech ace, who shot him down in the sea and flew back. My friend says that the Czech was back 
at the breakfast table, finishing his meal, in not much more than half an hour.”

The laborers went, to work. They 
split, the cement walk in dozens of 
places. They ripped up one huge 
slab of sidewalk after another. 
They dug deep into the half-dirt 
half - stone bulk and pried stub
born rock loose. A crowd collected. 
“What’s going on here?" was the 
comment on all sides.

None of the family cared to ex
plain but Isaacs, who had no un
derstanding of the complet emo
tionalism that grips a family whose 
father’s teeth had gone down a 
drain, spread the story. In some 
five minutes the crowd had swelled. 
The Sunday morning scene on Ver
mont. Street was different today— 
and the neighbors relished the 
change.
T>Y this time the crowd, sensing 

the challenge in the situation, 
was making bets. “Three to one 
they don’t find them.” “Make it 
even.” Others were hopeful. “If 
they dig far enough they’ll find 
them.” Some were anxious. “Chee, 
it’s lousy to lose your teeth like 
that." A few were egging on the 
laborers. “C’mon Tony, dig ’em up, 
chew up dal. dirt, and find the 
teeth.”

The laborers continued until they 
had dug almost three feet, into the 
ground. The humped lines of a huge 
rusted pipe broke through the 
ground crust and the crowd cheer
ed. Even Bill, the cop, who was 
perturbed about, the scene because 
he knew there was something ir
regular about it, could bo hoard 
saying:

“I hope they find it. Mr. Singer’s 
a nice man and I’d hate to see him 
goin’ around without them. But if 
the captain shows up, there’s goin’ 
to be hell."
rpi-IEN the crowd let out a cheer.

It was a happy, gay, resound
ing cheer. For there, like a hero 
leading his men into battle with 
flag unfurled was Tony clutching 
my father’s teeth. He had reached 
far into one of the sections of the 
pipe and felt them lodged between 
the rivets.

My mother grabbed them. From 
now on the consequences didn’t 
matter. She rushed to my father 
who was upstairs, watching furtive
ly from the second floor window, 
abashed and slightly crushed by the 
avalanche of activity below.

The landlord was now on the 
scene. He tried to appear friend
ly before the already antagonistic 
neighbors who never liked him and 
would have been overeager now to 
vent their spleen on such a perfect 
pretext. But once inside the hall 
he raved at my mother:

“Who’s going to pay for the side
walk? Who gave you the right to 
tear up my sidewalk? I would have 
loaned you the mopey for another 
pair of teeth, but now yqu got me 
in trouble with the city.”
ILTY mother was happy now. The 
A” legalistic tenor of courts and 
city permits didn’t dent the joyous 
moment. Pop had his teeth back.

My mother was given summons 
to appear in court. The street that 
day was agog with excitement. 
What would the judge say ?

He didn’t say much. He laughed 
and laughed and laughed and dis
missed the case. But he did say 
this:

“People like Mrs. Singer are to 
be congratulated. They have re
sourcefulness. They don’t stop at 
red tape and permits. Those teeth 
were as important to Mr. and Mrs. 
Singer as my home is to me. And 
I would do anything to have my 
home.

“People like Mrs. Singer came 
here to this country and they built 
up a great country. And they built 
it just like this... by hard, per-
sistent plugging and ingenuity. 
Case dismissed."

The street rejoiced at the ver
dict. Mrs. Blum brought us a huge 
sponge cake that night to celebrate. 
Mr. Jacobs, the delicatessen store 
man sent up a bag'of balogni with 
a whole loaf of sandwich bread. 
The kids sang out to me: “Hey, 
champ.”

And Bill, the cop, dropped around 
to ask:

“How’s Mr. Singer’s teeth?”

Gum Drops
For Buttons

Speaking of salvage, what did 
you do with your old bottles of 
nail polish? You know, you’re 
bound to have them—those bottles 
of last year’s shade, or the one 
that’s too light or too dark, or 
too thick to spread properly.

What’s the good of old nail 
polish, you want to know. The 
answer is, plenty. The government 
needs all metal to make muni
tions with, as you have heard over 
and over. And that means all your 
metal buttons, zippers, ornaments, 
costume jewelry, as well as the 
big items people usually think of 
first.

So you make your own buttons, 
and at the same time use up the 
old nail polish. Take penny gum 
drop® or sour balls and cover them 
with polish — the result will be 
novel and exciting victory buttons 
that look good enough to eat and 
at the same time are quite prac
tical.

I saw a beautiful necklace made 
from small frosted gum drops 
covered with clear nail polish and 
strung on thread. Just as pretty 
was one made of life savers, lac- 
qeured with red nail polish and 
looped together on a thin, white 
ribbon,

ililiAiaU.^

Book Review
AMAZON THRONE....

By Bertita, Harding
422 pp., 1941, New York, Bobbs- 

Merrill and Co., $3.00.
Reviewed by Helen J. Barinis.

In this war for survival, added 
stress has been laid to the study 
of our Latin-American neighbors. 
Indeed, overnight. students were 
dropping French or Gorman in 
order to take up the study of Spa
nish instead. Yet the chances that 
all those who study Spanish shall 
ever go Io South America, are very 
slim indeed. Nevertheless, our 
purposes and intentions are per
fectly justifiable. There is, how
ever, a way open to us, now, in 1hc 
United States to make these things 
even more valuable, both to our
selves and to our country. It is es
sential, if we tire (here in the 
Americas) to present a united 
front, toward the groat war now 
being fought, that we also un
derstand why close collaboration 
nas been difficult with the South 
American republics. American His
tory is a “must” subject for us 
here, and yet Latin American His
tory is a sorely neglected topic.

How did those countries emerge? 
Why have they, for the most part, 
governments somewhat like ours? 
Why and how did they arrive at 
their present systems of govern
ment?

For the answers to these ques
tions, becoming familiar with the 
backgrounds and culture of the 
neighbors to the south of our own 
/and would be of great assistance. 
Only through the study of 
the history of any nation, 
can we understand them. Thus, 
through understanding comes to
lerance and the ability of nations 
to live in peace with one another.

An insight into the past' and even 
a number of the present ideas 
which Brazil clings to or has, are 
illustrated by Bertita Harding in 
her work, “Amazon Throne”. This 
is the story of the Braganzas of 
Brazil.

The imperial family of Portugal

fled to their overseas colony, Bra
zil, in 1808. Thus, King Joao of 
Portugal becomes Dom Joao of Bra
zil. Dom Joao loves America and 
its people'. When (he Napoleonic 
throat to Portugal is over and Na
poleon’s downhill complete, Dom 
Joao returns to his native Portu
gal. Pedro, the king’s son, remains 
in Brazil to act as Regent; his 
father also instructs him that, 
should relations between the mo
ther-count ry and colony become 
strained, he should declare Brazil 
an independent empire. This he is 
forced to do because of economic 
and political differences with Por
tugal. Thus, Pedro inherits 
the throne and Brazil is 
proclaimed an empire. However, 
Pedro loVes mankind, and woman
kind. The latter proves Io be the 
reason for his eventual downfall. 
Unrest of a political nature drives 
the emperor to Portugal where he 
regains a throne for his eldest 
daughter; the throne which his 
brother had previously seized for 
himself.

Honeymoon Towels Make
Gift For Bride-To-Be /

COPH l«*l, HOUSIHOlD ARTS. INC. 

by Alice Brooks

The young Pcdrino, little Pedro, 
is left in Brazil, as was his father, 
to lx1 come Pedro II. The new em
peror, however, is very different 
from his /ather and grandfather. 
He is a traveler at heart. His trav
els in both Europe and the Amer
icas lead to new ideas and improve
ments in Brazil. Meanwhile, also 
acting as Regent, his daughter is 
forced /o decide (he question of 
slavery once and for all in Bra
zil as A whole. Because of her 
unwise actions which caused the 
plantation owners to be left with
out any compensation after the 
loss of their slaves, Brazil was on 
the verge of a revolution. Brazil
ians expressed their sympathies to
ward a democratic form of govern
ment, as Pedro II abdicated while 
abroad. The third Braganza ruler 
ended his days far away from the 
land he loved.

This book, besides giving a com
plete picture of the life of, the 
Brazilian emperors, shows us the 
evolution of democracy in a count- 1 
ry that has attempted, even more 
than her neighbors, to build up the 
ties between her own and our na
tion and to strengthen them. The 
book is recommended especially to 
students and other persons who 
come in contact with the southern 
hemisphere.

The author, Bertita Harding at
tains her goal admirably employ
ing her' own particular gifts of sto
ry telling. The novel as a swhole 
gives one a broader aspect of the 
problems facing Brazil and enables 
us to understand some of the dif
ficulties she has yet to overcome. 
It is a highly entertaining, as well 
as informative, book.

LAISVE RECEIVES 
$2,000 IN DONATIONS

PVT. JOHN PETRAUSKAS ....
Pvt. John Petrauskas, son of Mr. 

and Mrs. Petrauskas of Methuen, 
Mass., is a paratrooper; in the U. 
S. Army. Recently ho received an 
award for a record high jump from 
a plane.

Laisve’s Convention and Banquet 
both of which took place last Sun
day, January 31st, at the Grand 
Paradise Hall, were a huge suc
cess.

Of course, due to the times, there 
were not as many delegates as. 
during Xormer years, but those who 
weren’t there, as well as those who 
wore, donated very generously to 
their favorite Lithuanian newspaper, 
the Laisve. Greetings were received 

. from readers in all parts of the 
1 country. Over $2000.00 was received [ 
in donations alone, besides this, 
many shares were purchased.

The attendance at the banquet 
was larger than anticipated but no 
one was turned away. (

After the banquet, Aido Chorus' 
entertained. They sang the beauti-1 
ful Russian Song „Laukelis, Lau- į 
kas” and Shostokovich’s “United 
Nations.”

“Here comes the bride!" And on 
a set of tea towels, too, to delight 
bride or bride-to-be! They’ll add 
pleasure to her housekeeping. You’ll 
want to start a second set right 
away! Pattern 7195 contains a 
transfer pattern of six 6% inch 
motifs; materials needed; illustra
tions of stitches.

To obtain this pattern send EL
EVEN CENTS to Mary Sineus, 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

In Plummer, Idaho, grocer A. J. 
Brutzman sold out all his coffee, 
then went to a competitor and 
bagged a pound for Mrs. Brutzman.

In Waukegan, Ill., an insurance 
man named Wiese called his first 
daughter Penny Wiese and paid the 
hospital bill with 5500 pennies.

Platinum is out for popular en
gagement rings.

GUEST 
GAGBAG

Conductor: Clayton Collyer
In New York a man is run over 

every 10 minutes. What a man!
*

A woman who speaks twelve 
languages has married a man who 
speaks seventeen. That should be 
about the right handicap^

* * *
Joe is the most optimistic man 

I’ve ever seen. He hasn’t spoken to 
his wife for three years but he 
still believes his turn will come.

* -f- *
My uncle has a lot of horse sense. 

You can lead him to water but you 
can’t make him drink.

* S>C *

I told my wife I was through 
with gambling forever and I was 
even willing to bet her five dollars 
that I’d quit.

* sic

I can’t say my brother is mer
cenary. He doesn’t seem to like 
money enough to work for it.

• * >Jc * \

They certainly do! A Russian pri
soner-of-war had escaped from a 
train between Eidsvold and Lille
hammer, Norway. A German patrol 
asked a farmer whether he had 
seen any Russian. “Russians?” 
queried the farmer. "Are they here 
already? They certainly advance 
very iquickly!”

Musical 
Notes

FRANK BALSYS 
serving in the U. S. 

Maritime Service.

Senator Soaper in the Chicago 
Daily News: The consensus is that 
the Spaniards will stay out of this 
war, and on form it would seem 
so.- They were hardly able to get 
into their own.

Casual

T-JERE'S A GEM of a jacket for 
11 Winter sports, underheated | 
homes and offices. CBS songstress , 
Margaret Phelan wears it with a : 
natural gabardine skirt around) 
the Hollywood studios and with j 
slacks for ranch weekends. The 
front is of brown wool, while the 
back, sleeves and facing are in 
beige 'and brown Glen platu, 

į (From Ritter of Los Angeles.) -

By The Trio

• Gary Cooper, who rose to stardom in the “strong’ silent man” type 
of role, will vocalize on screen in C. B. DcMille’s forthcoming Paramount 
naval epic, "The Story of Dr. Wasscll.” Cooper will sing “Praise the 
Lord and Pass the Ammunition,” written by Frank Loesser for Para
mount just before he entered the Army. This will be the first time the 
song has been used in a motion picture as DeMille secured the screen 
rights to it.

• On March 21, Carnegie Hall again will be invaded by the hep-cats. 
Count Basie and the Cafe Society Uptown and Downtown revues will 
entertain there for unusual admission fees. The show will be for the 
benefit of an organization which is collecting watches for distribution to 
Russian officers. The admission fee will be one watch. A staff of 25 watch 
experts will be on hand for the three days proceeding the concert, 
examining the watches and exchanging them for tickets — on the basis 
of “the better the watch, the better your seat.”

1 • Laisve’s annual Shareholders Conference and Banquet is now a 
thing of the past... as in previous years, so again this year the Aido , 
Chorus was present to entertain the audience... Their rendition of “Unit
ed Nations” always pleases the public... Once again 'they won applause.... 
But to our sorrow and great dissappoinment they did not do the Lith
uanian translation... By Jonas Kaškaitis, who has done a beautiful 
translation of it... “Budėkit jūs pavergtos šalys, po kurka tamsiosios jėgos, 
Bus kerštas žmonių visagalis, kaip žaibas, kaip vilnys juros." We hope 
that when the need arises again for Aido Chorus to “give out” with this 
great song, that they will then know the Lithuanian words.
• Arnaldo Estrello, young Brazilian pianist and winner of the Colum

bia Concerts Award, will make his North American debut in a New 
York Philarmonic - Symphony Sunday, February 7th, playing the First 
Piano Concerto in B-Flat minor by Tschaikowsky. (on WABC 3:00 to 
4:30 P. M.). Bruno Walter conducts the orchestra. The Tschaikowsky 
Concerto which Estrella plays has a curious history in that the person 
to whom it originally was dedicated, Nicholas Rubinstein, considered the 
work "repulsive”. Today it is probably the most popular of all compo
sitions for piano and orchestra.

'"„'ll,,. ■- '■ rr- it.- in-------- ------------ ' *■—■
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“Laisves” Bendroves Suvažiavimo 
Dalyvių Kalbos ir Diskusijos

Pirm išrenkant suvažiavi
mui prezidiumą, Laisvės 
Bendrovės pirmininkas A. 
Balčiūnas pakvietė šio dien
oraščio vajininkus pakalbėti.

Stripeika, veteranas žy
musis vajininkas iš Eliza- 
betho, N. J., trumpai kal
bėjo apie 1942 m. vajaus pa
tyrimus, pastebėdamas, kad 
nors jis beveik neturėjo 
talkininkų, tačiau gavo 38 
naujus skaitytojus.

Povilas Beeis iš Great 
Necko, N. Y., sakė, jog šis 
vajus buvo geresnis už pir- 
mesnius. Naujų skaitytojų 
gaut gal padėjo ir Raudo
nosios Armijos pasisekimai 
prieš hitlerininkus.

K. Žukauskiene, paskuti
nio vajaus čampijonė, dė
kingai priminė bayonnie- 
čius ir kitus savo talkinin
kus, bet pačiai vis tiek dau
giausiai teko darbuotis. Ji 
sakė: Šį kartą buvo leng
viau panaujint prenumera
tas ir naujų gaut. Vien 
Newarke gavau 28 naujus 
skaitytojus, o tiktai vienas 
iš viso atsisakė panaujint 
savo prenumeratą.

Rauduve, iš Pittstono,

užsiėmimas toks, kad vaji- 
ninkaut negalėjau.

DETROITO ŽINIOS

lų srities. Karo metu kaip 
ir apgriuvo mažiukas mūsų 
miestukas. Daugelis buvu
sių mainierių išvažinėjo į 
karinių fabrikų darbus; kai 
kurie tapo paimti kariuo
menėn. Tokie dalykai ir pa
sunkino Laisvės vajų pas 
mus.

čiurlys, iš Bayonnes, N. 
J., padarė tokių pastabų: 
Stripeika judriai darbavosi 
vajuje, važinėjo po koloni
jas ir sakė, kad vienas dir
bąs. O kai dėl Žukauskie
nės, tai visoj apylinkėj nėra 
tokios moteries, kuri tiek 
pasidarbuotų kaip ji. Beje, 
šiuo laikotarpiu draugai ei
na į vajų, kaip į “good 
time;” jie mielai priimami, 
ir net katalikai, pakalbinus, 
užsirašo Laisvę.

Svinkūnas, iš Waterbu- 
rio, Conn., tarė: Nesu kal
bėtojas ir negalėsiu jums 
daug ko pasakyti. Man irgi 
prisiėjo pagelbėti vajui. Pa
tyriau, jog kai vajuje daly
vauja vyrai ir moterys, tai 
vajus sėkmingesnis. Vieni 
skaitytojai bei skaitytojos 
nori atsinaujint prenume
ratą bei užsirašyt laikraštį 
nuo vyrų, o kiti nuo mote
rų, ir tokios varžytinės iš
eina laikraščio naudai.

Juozas Bimba, iš Pater- 
spno, N. J., sakė: Visą lai
ką, kai tik Laisvės vajai 
prasidėjo, aš dalyvauju juo
se ir dalyvausiu. Kas lie- 

'čia mūsų miestą, tai jis at
skiras; kitur dėl vajaus mes 
neiname ir- nevažiuojame, 
nors tūli New Jersey vaji- 
ninkai pasiekia net Chicago 
ir Clevelandą. Berods, nie
kada negalima būtų pirmo
sios vajaus dovanos laimėt 
tik iš vienos savo kolonijos. 
Gal būtų galima nustatyt, 
kiek vajaus punktų reikėtų 
gaut tik vienoj kolonijoj. 
Bet taip apribojus kolonijas 
pupktais, gal vajus ir visai 
nepasiektų kitų kolonijų, ir 
jos liktųsi be Laisvės skai- 

O tytojų. Aš pripažįstu kre
ditą Stripeikai. Kad tai vi
si taip darbuotųsi, kaip jis! 
Mano gi bendras Matačiū- 
nas buvo užsiėmęs darbu 
tokiu laiku, kad bėveik man 
vienam teko veikti vajuje 
Patersone.

J. Vaiginis, brooklynietis, 
užeigos savininkas, pakvies
tas kalbėti nuo biznierių, 

«• tarė - keletą- žodžių: Mano

čiurlys: Tikrai Brookly- 
Kiek nas laimėtų vajaus dovaną, 

galiu remiu finansiškai.Lin- sudėjus visus gautus skai- 
kiu Laisvei bujot dar 100 
procentų daugiau!

Administracija savo ra
porte, apžvelgdama bendrą
ją Laisvėj būklę, tarp kit
ko, atžymėjo jos įtakos au
gimą lietuvių amerikiečių 
visuomenėje ir teigiamąjį 
mūsų dienraščio darbą ka
rinėse Amerikos pastango
se; priminė, kaip/‘trys ka
tinai — lietuviški fašistai, 
socialfašistai ir davatkiniai 
fašistai susibūrė grąsinan- 
čiai boikotuot Laisvę. Bet 
jie nepajėgia • įkąst mūsų 
dienraščio, kuris tarnauja 
šiai šaliai kaip sąžiningas, 
šimtaprocentinis Amerikos vienu sykiu, 
patri jotas, darbuojasi už 
Amerikos ir kitų Jungtinių 
Tautų pergalės laimėjimą ir 
už žmonijos laisvę.

Amerikos lietuviai įverti
na dienraščio Laisvės obal- 
sius, kur kas daugiau skai
to Laisvę, negu bet kurį ki
tą lietuvišką dienraštį 
Jungtinėse Valstijose, ir 
duoda jam paramos. Imant 
kad ir paskutinį mūsų va
jų. Jis buvo labai sėkmin
gas — gauta virš 1,000 nau
jų skaitytojų per patį vajų, 
o ir po vajaus savaime at
eina naujų prenumeratų; 
taip antai, jau po naujų 
metų užsirašė 26 nauji skai
tytojai.
DISKUSIJOS PO ADMI

NISTRACIJOS RAPORTO
J. Bimba: Šiemet admi

nistracija g e r iausiai ir 
tvarkingiausiai dirbo; grei
tai davė atsakymus į at
siunčiamas prenumeratas; 
tvarkiai laikraštį siuntinė
jo — pas mus nebuvo jokių 
Laisvės siuntinėjimo klaidų. 
Bet aš patarčiau ne vien 
bendrais spausdintais “sli- 
pukais” atsakyti į gauna
mas aukas, prenumeratas 
ar kitokius pinigus. Reikė
tų taip pat kiekvieną kar
tą padėkot už paramą 
dienraščiui ir paprašyt to
liau darbuotis. Tai būtų 
praktiška, draugiška ir biz- 
niškai naudinga mūsų įstai
gai.

K. Petrikienė: Man žin
geidi!, kodėl pats Brookly- 
nas beveik nedalyvauja va
juose? Gal administracija 
galėtų paiškinti?

Administracija: Brookly- 
niečių dalyvavo vajuje koks 
tuzinas. Bet čia yra tam 
tikim keblumų v ą j u įe: 
Brooklyniečiai daugiausiai 
patys prenumeratas atsi
naujina ir naujas ųžsisąko. 
Dveja tiek daugiau dienraš
tį nuo standų perka, negu 
prenumeruoja, nes šitaip jie 
greičiau jį gauna, negu per 
paštą. Kai kurie, net užsi
prenumeravę Laisvę, ne
kantriai laukdami naujų ži
nių, dar eina ir nuo stąndų 
perka. Bet sudėjus krūvon 
visus brooklyniečių užrašy
tus ir panaujintus skaityto
jus per vajų, tai Brookly-

tytojus bei panaujinįmus. 
Bet kitos kolonijos tuomet 
sakytų: — Brooklynįečiai, 
turbūt, daugiau sau užsiro- 
kavo, susuko.

Stripeika: E 1 i z a b etho, 
Lindeno ir kitų N. J. vietų 
žmones skundžiasi, kad 
Laisvė atsiunčiama tik ant 
rytojaus ar už dviejų dienų. 
Dėl to išmetinėja redakci
jai bei\ administracijai.

Čepulis (brooklynietis): 
Ir čia ant vietos kai kada 
pasitaiko, kad paštu ateina 
Laisvė tik už dienos iki tri
jų dienų vėliaus; kartais 
gauni net po kelis numerius

dėl
nu-
vo-

Atsišaukimas
Rusų Karo Pagalbos skyrius 

kreipiasi į lietuvių, organizaci
jas, kad mes iš savo tarpo tu
rėtume labdarybės komitetą 
ir pagelbėtame surinkti dėvė- 
jamų drabužių ar avalų 
Sovietų žmonių, sunkiai 
kentėjusių nuo barbarų 
kiečių užpuolimo.

Tą atsišaukimą mūsų LLD 
52 kp. ir Liet. Moterų Pažan
gos Kliubas su noru priėmė 
nuo Rusų Karo Pagalbos vei
kiančio komiteto ir išrinko po 
kelis atstovus, kad atsišaukti 
į plataus Detroito geros valios 
lietuvius, kad jeigu kas turi 
gerų atliekamų drabužių ar 
apavalų dėl vyrų, vaikų ar 
moterų, idant malonėtų pra
nešti tuojau darbartinei komi
sijai, kurią sudaro: V. Smals- 
tienė, J. Butėnienė, O. Kra- 
kaitienė, J. K. Alvinas ir M. 
Alvįnienė. Galite pranešti ypa- 
tiškai, laiškų, ar per telefoną, 
nes visi komisijos nariai turi

Ku
riems. yra patogu, galite at
vežti į Draugijų svetainę sek
madieniais ir trečiadieniais. 
Kurie priduosite kokius daik
tus, užrašykite savo vardą, 
antrašą įr kokius daiktus au
kaujate. Darbas turi būt da
romas greit, nes pagalba So
vietų žmonėms labai reikalin
ga. žinokite, kad tie suauko
ti daiktai teiks pagalbą sykiu 
ir lietuviams, kurie pabėgo 
nuo vokiškų budelių.

M. Alvinie.ne.

žųkąuskienė: Pas mus 
taipgi Laisvė dažnai ateina 
tik antrą-trečią dieną. Dėl;telefoną savo namuose, 
tokių pavėlavimų sunku bū-1 
na panaujint prenumeratą. 
Reikia kreiptis į vietinio 
pašto viršininkus su skun
du, kad dienraštis pašte su
laikomas.

F. Muzjkevičius: Pas mus 
irgi pavėluodavo Laisvė, 
bet kai mes pąštųriui ant 
“korno” užlipom, tai dabar 
laiku atneša. Taip ir visur 
turi padaryti patys skaity
tojai, jeigu laikraštis neat- 
nešamas laiku.

Balčiūnas: Reikia kreip
tis į paštą. Kol neduosite 
skundų, tol šlubuos laikraš
čio pristatymas. O išmeti
nėjimai redakcijai ar ad
ministracijai dėl laikraščio' visi radio klausytojai ilgai pa- 
pavelavimų yra ne vietoj, minėjo tą jų dainavimą. Pra- 
Laikraštis reguliariai tą pa- ėjusią savaitę, saus, 24 d., 
čią paskirtą valandą kas- Alel<as Vasiliauskas buvo at- 
dien nuvežamas į Brookly- Vykęs P^isveąuoU , Detro.tą 
no pastą ir turi būti laiku , .
pristatomas skaitytojams.

Report.

Apie Mūsų Radio
Praėjusį rudenį, prieš išėji

mą į kariuomenę broliai Va
siliauskai pildė mūsų radio 
programą, labai puikiai ir 
jausmingai sudainuodavo, kad

Smitrevičienė ir Vera Smals- 
tienė, atsižymėjo nepaprastai 
gabiai ne tik su dideliu skai
čium punktų, bet-sumušė re
kordą gavime naujų skaityto
jų. Už tai tos draugės užsi
tarnavo aukštą pagarbą. Man 
prisimena draugė V. Smalstie- 
nė. Ji stojo darban laikraščių 
vajaus pabaigoj, spalių mėn. 
Bet jos energingas pasišventi
mas ir rūpestingas darbas pa
dėjo jai ne tik pasivyti pir- 
mesnius vajininkus, bet ir pra
lenkti visus. Ji gavo net 30 
naujų skaitytojų! M. Smitre
vičienė, rodos, gavo 28 naujus 
skaitytojus. Tai irgi reikėjo 
daug energijos ir laiko tiek 
darbo atlikti.

Yra daug žmonių, kurie 
daug pagelbsti mūsų vajinin- 
kams, bet prisieina sutikti ir 
tokių, kurie prieštarauja atsi
naujinant laikraštį. Dauguma 
mano, kad užrašytojas turi di
delę naudą, kad jam atnauji
na ar užrašo laikraštį. Tai la
bai klaidingas supratimas. Jei
gu kuris atsinaujina ar užsira
šo laikraštį, tai tik sau gero 
padaro. Laikraščio žinios ir 
straipsniai atlieka labai svar
bią užduotį žmogaus gyveni
me, — tai gyvenimo mokykla 
ir žinyčia.

Smagu priminti man tas da
lykas. Mums darbuojantis 
laikraščių vajuje, atsirado 
draugų ir draugių, kurie ne 
tik savo atsinaujino, bet ir už
rašė laikraštį dėl savo giminių 
ir draugų, kaipo Kalėdų dova
ną. Tą padarė draugai Gra
bauskai, Jakščiai, Januliai, 
Rugieniai, Alvinai ir daugiau 
kitų simpatikų mūsų spaudai. 
Tai labai pagirtinas darbas, ir 
kiti turėtų imti pavyzdį ir už
rašyti savo mylimam draugui 
ar giminėms, kad ir ne vajaus 
laiku. Tas niekados nėra per 
vėlu ir gali būti dovana, kad 
ir ne ant Kalėdų.

uzgy-
pirki-

buvo

atvefiais, 
prakalbą, 
dalyj, jis 
karo bai-

mėjimais. Pranašavo Suvieny
tų Tautų laimėjimą, ir 
re lietuvių ambulansų 
mo d arba.

Antras kalbėtojas
John F. Long, buvusis imigra
cijos sekretorius—dabar Jau
nų Vyrų Krikščionių Susivieni
jimo (YMCA) generalis sek
retorius. Jo kalba buvo labai 
entuzijastiška ir kelianti dva
sią. Jis nurodė, jog kiekvie
nas Amerikoj gyvenantis žmo
gus turi teisę ir privalo apgin
ti šios šalies demokratinius 
principus ir t.t.

Paskui prasidėjo prakalbos 
lietuvių kalboje. Drg. D. M. 
Šolomskas, dienraščio Laisvės 
redaktorius iš Brooklyn, N./ Y., 
kalbėdamas dviem 
pasakė labai įdomią 
Pirmoj savo kalbos 
apibrėžė dabartinio
senybes ir Raudonosios Armi
jos karžygiškus pasiryžimus. 
Atpasakojo Rusijos ir Lietuvos 
žmonių pergyventas sunkeny
bes šio karo metu. Užbaigda
mas pirmą dalį savo kalbos, 
pareiškė, jog artinasi visuoti
nas išlaisvinimas ne tik pa
vergtų tautų, bet ir visos dar
bo žmonių klasės.

Antroje savo kalbos daly j 
plačiai aiškino šių dienų klau
simus iš politinio ir militarinio 
atžvilgio. Taipgi kalbėjo ape 
Lietuvą ir Amerikos lietuvius. 
Jo kalba labai užinteresavo 
publiką.

Pasibaigus prakalboms, bu
vo skaitomi aukotojų vardai. 
Paaiškėjo, kad montellicčiai 
pasirodė labai gražiai, pri- 
jausdami tam garbingam dar
bui, kad užtikrinti demokrati
nių tautų pergalę.

žemiau pažymiu visų auko
tojų vardus, kurie po kiek 
dėjo ant išlaisvinimo karo 
kuro.

Aukojo sekančiai: 
Naujos Anglijos Moterų

pa-
au-

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

A.

Newark, N. J
Gražiai Pavyko Lietuvių - 

Rusų Koncertas
Pagaliau mūsų bendras kon

certas įvyko. Kaip ir buvo ti
kėtasi, koncertas buvo labai 
puikus, sėkmingas iš Visų at
žvilgių. Programa ėmė apie 
dvi valandas laiko ir buvo 
taip tinkamai techniškai ap
dirbta, kad viskas ėjo, kaip iš 
gausybės rago, o tai dėka mū
sų gabios mokytojos drg. ša- 
linaitės.

Pirmas punktas tai sįety- 
niečiai, kurie atidarė progra
mą su šios šalies himnu. Vė
liau sekę 3 dainos choro. Pas
kui choras visas stovėjo savo 
vietose, o moterų choras su
dainavo 3 dainas. Moterys ilsi
si, o vyrai dainųpją, taipgi 3 
dainas, tarp jų viena komiška, 
“Blusa.” Ant pabaigos vėl vi
sas mišrus choras sudąįnuoją 
dar 3 dainas, kas viso suda
ro 13 dainų, dainelių. Šis vi
sas punktas ėmė per 40 minu
čių.
// Kelias minutes kalbėjo drg. 
Latvys, apie šeštadienio, t. y., 
sausio 30 dieną, visų Pabaltės 
tautų bendrą koncertą, dėl 
naudos Sovietų naujos ligoni
nės įsteigimo Maskvoje. Jąu 
norėjom tik ątidaryt antrą

ir ta proga vėl mes turėjome 
| girdėti jo jausmingas ir visų 
.mylimas dainas. Labai gaila, 
kad niekas apie tai neparašė 
į laikraštį ir net niekas nė ge
rų linkėjimų neišreiškė mūsų 
mylimiems dailės mylėtojams 
broliams Vasiliauskams. Ti
kiuosi, kad Alekas Vasiliaus
kas kada nors vėl mums pa
darys surpraizą, atvykęs į De
troitą.

Linkiu geros kloties drau
gui A., Vasiliauskui kariuome
nės tarnystėj.

Radio programos esti veik 
visados įdomius, bet mane la
bai interesuoja pasaulinės ži
nios, jas praneša d. P. Krakai- 
tis. Labai pagirtinas dalykas 
ir labai užinteresuoja radio 
klausytojus.

Alv’nas.

Laikraščių Vajui Užsibaigus
Linksma pažymėti, kad mū

sų geros valios ir nenuilstan
čios dvi draugės, tai Marė

nas pialenkia bet kupį kitą punktą programos, kaip pasi-
miestą.

A, Balčiūnas: Nuo atski
rodo viešnią iš Brooklyno, ta 
penuvąrgstaųtį visuo pi ę n ė s 

tu standų išperkama Lais-' darbuotoja, K. Petrikienė ir 
vės net po 50 egzempliorių teiraujas) tuo pačių reikalu, 
kasdien. Kada čia pakalbi- Jai paaiškinta, kad mes jąu 
ni žmogų atsinąujipti pre- pradėjom šį garbingą darbą, 

' * užsirašyti tai JOS paprąšėpi, kad ji ge-numeratą bei 
dienraštį, jis dažnai atsa
ko: — Aš pats atsinaujin
siu arba užsirašysiu. O ką 
aš žinau, kas tų toks esi?

Tie žmonės atiduoda sa
vo atsinaujinimus ar pre
numeratas administracijai, 
redakcijos nariams bei ki
tiems viršininkams.

riaų pąkąįbėtų kelias mįnutes 
dėl sukėlimo mūs moterų 
kliubui keįis doįerius dėl vil
nų. čįa drg. Petrikienė atliko 
savo užduotį taip lengvai, taip 
gražiai, paaiškindama publL 
kai, kokią didelę vertę turi 
mūsų sesučių numegsti svede- 
riąi, šalikai įr kiti aprėdąįai 
Sovietų armijoj.

Publika ją širdingai pasvei
kino ir sudėjo $80.

Antras punktas — rusų, 
choras ir šokėjai. Taip per du 
atvejus buvo išpildytas. Abiem 
choram vadovauja moterys 
mokytojos, net ir šokėjams 
grojo jauna mergaitė, ant kon
certinos, tai vis smagu, džiu
gų, kad mūs sesutės sparčiai 
žengia visokio progreso keliu 
pirmyn.

Labai įvairus koncertas išė
jo iš sietyniečių, taip gabiai 
mokytojos sutaisytas. Supran- 
tąma, negalima ir rusų nepa- 
girt. žodžiu, programa meno 
atžvilgiu buvo puiki.

Pąs sietyniečius vyrų jau
nuolių visiškai neliko, naujų 
parių yra, net ir draugė Be- 
čipnė iš Union, N. J. chore 
dainuoja. Girdėjau, kad buvęs 
siętynįetis Joe Mitkus, dar ne
būdamas 18 metų, įstojo į 
Dėdės Šamo laivyną. Jis šiuo 
tarpu randasi, rodos, N. Ca
rolina. Kitą kart teks apie jį 
gal daugiau parašyti.

Chorai taria didelį ačiū 
skaitlingai publikai už gražią 
kooperaciją įr aukas.

1 G. Ąlbįpas.

Rickenbaęker ?
kalbėjo per 

vadinamas ka- 
Rickenbacker.

“lapės 
Bet vi- 
žodžio 
tvarka

Kas Yra Eddie
Jau ne sykį 

Detroito radijo 
rininkas Eddie
Jis savo prakalboje dikčiai 
atakavo karo produkcijos dar
bininkus, vadino juos 
urvo slapukais” ir t.t. 
soj savo prakalboj nė 
nesakė, kad dirbtuvių
yra ištižus ir patys dirbtuvių 
direktoriai visai nekreipia do
mės, kur yra trūkumai. Dėlei 
to pas darbininkus sukėlė 
karštas diskusijas, ir tas aiš
kiai parodo, kad jis yra turčių 
apmokamas agentas. Jis at
stovauja Amerikos Inžinierių 
Draugiją, ir žinoma, prakal
bas sako ne veltui.

Alvinas.

Montello, Mass
Lietuvių Masinis Susirinkimas 

Gerai Pavyko

Sausio 21 d., Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje buvo 
sušauktas lietuvių masinis su
sirinkimas. Jį šaukė Massa
chusetts Lietuvių Komiteto 
vietinis skyrius su tikslu su
kelti finansų nupirkimui trijų 
ambulansų, kurių vienas bus 
paskirtas Amerikos Nacijona- 
liam Raudonajam Kryžiui, o 
kiti du Raudonosios Armijos 
lietuvių divizijoms.

Minėto parengimo progra
ma susidėjo iš prakalbų ir 
dainąvimo. Visų pirma Liuosy- 
bės Choras, vadovaujant Geo. 
Steponavičiui, sudaipavo Ame
rikos himną “The Star Spangl
ed Banner” ir “Internacijona- 
lą.” Tuojau po dainavimui, 
pirmininkui paprašius, publi
ka sustojo ir atidavė pagar
bą tiems, kurie kovodami už 
demokratiją ir laisvę padėjo 
savo gyvastis. Po tam Brock- 
tono majoras, Joseph Downey, 
pasakė trumpą prakalbą, ir 
paaukojo dešimtį dolerių Rau
donajam Kryžiui. Jo kalba bu
vo ląbai optimistiška. Sakė, 
esąs pilnai patenkintas šio ka
ro eiga visuose froptųosę, ypa
tingai Sovietų nuol.ątįniąis lai

Sąryšis $50.00
Antanas Raila į 50.00
Jonas Gutauskas 20.00
J. Sireikis 20.00
Geo. Shimaitis 20.001
Joseph Downey (Brockto-

no majoras) 10.00
K. Beniulis 10.00
Felix Norvaišiene 10.00
LLD 6-tos kuopos 10.00
A. čarkasas 10.00
V. čarkasiene 10.00
P. Kūgis 10.00
A. Sauka 10.00
P. Klimas 5.00
J. Višniauskas 5.00
M. Potsienė 5.00
S. Vismontas 5.00
F. Pūkelis 5.00
A. Orentas 5.00
M. Budrikis 5.00
P. Baronas 5.00
V. Sinkevičius 5.00
W. Ambrose 5.00
A. Yučius 5.00
G. Steponauskas 5.00
J. Mikėnas 5.00
J. J. Valangevich 5.00
P. Kmaras 5.00
K. Kmarienė 5.00
D. Bartkienė 5.00
R. Alusevičienė 5.00
J. Stočkus 5.00
J. Risgelis 5.00
K. Čereškienė 5.00
K. Ustupas 5.00
II. Rindzevičienė 5.00
U. Zaleckaitė 5.00

F. Markevičius 
M. Banevičienė
F. Lileikis
K. Gedvyla 
B. Butkus 
T. Bartkus
A. Mihalat
B. Gutkauskienė 
J. Sinuk
J. Kaminskas
J. Vaitekūnas
B. Navickienė . 
M. Smaliukienė 
W. Lapinskas
L. Latukas

,’A. Valangevich
K. Zlotkienė
J. Petri k
O. Turanienė 
S. Andrews
V. Valančius 
A. Kelley
K. liaukis 
S. Smetonis 
A. K maras
D. Valantukevičius 
J. Budreskis
J. Donuhue

Šūkis
M. Pudžiūnienė 
A. Glodenienė
W. Krasnauskas 
J. Vaitaitis
V. Zarauskas
J. Tarnulevich 
M. Tamulevich

Vasiliauskas 
Valuntukevičienė 
Kerei) is 
Friend 
Šidlauskienė 
Stain ard

W. Yurkevich
K. Vainauskas 
J. Stripinis
E. Teniukas
S. Baronas 
J. Stočkus
R. Dravinskas 
J. Kovolis
P. Mikėnas
G. Yanusevičius
T. Kristopavičius 
G. Keziūnas
S. Saukienė 
V. Saulenienė 
O. Vitkauskienė 
D. Vitkauskas

Smulkių surinkta

K.

A.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

; 1.00
1.70

Viso pasidaro 473.70
Vėliaus antrą dieną pri

sidėjo J. Kukaitis 10.00

Viso sykiu yra $483.70 
Varde Massachusetts Lietu

vių Komiteto vietinio skyriaus 
širdingai ištariu ačiū visiems 
aukotojams, kurie sukeldami 
tą didelę sumą pinigų padarė 
garbingą darbą ir neužmiršta
mą atmintį. X. Kareivis.

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
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Raudonarmiečiai Perkirto 
Svarbius Naciam Gelžkelius;
Pasiekė 1941 Metų Liniją

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Vidunaktinis Sovietii pranešimas, tarp kitko, sako:
Ukrainoje mūsų kariuomenė užėmė dar geležinkelio 

stotį Kremennają, geležinkelio stotį Rubežnoje ir Pro- 
letarsko miestą.

Į pietus nuo Rostovo prie Dono sovietinė kariuome
nė taip pat užėmė apskričių centrus Kagalnitskają, Le- 
ningradskają ir Krylovskają.

Mūsų laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskandino 
priešų transporto laivą 10,000 tonų įtalpos.

Vasario 2 d. sovietinės oro jėgos sunaikino bei sun
kiai sužalojo apie 200 vokiečių motorinių trokų su ka
riuomene ir reikmenimis, nutildė aštuonias jų kanuo- 
lių baterijas, susprogdino du amunicijos sandėlius ir 
išvaikė, dalinai sunaikinant, apie batalioną priešų pės
tininkų.

Svatovo srityje mūsų kariuomenė užėmė dar tam 
tikrą skaičių apgyventų vietų. Buvo nušluota apie 
800 hitlerininkų.

Į vakarus nuo Voronežo mūsų kariuomenė vis vedė 
ofensyvą į šiaurių rytus nuo Goršečnoje ir nušlavė 
apsuptą priešų grupę; suėmė 600 priešų ir pagrobė 
kiekius karinių reikmenų.

Kitame sektoriuje mūsų kariai atmušė priešų kontr
atakas ir sunaikino virš 400 jų. Tapo suimta 650 prie
šų.

Šiauriniame Kaukazo fronte mūsų kariuomenė su
pliekė batalioną vokiečių pėstininkų ir būrį raitininkų.

Rumunija ir Finliandija 
“Arti Sprogimo”

London, vas. 4. — Nacių 
sąjungininkės, Rumunija ir 
Finliandija randasi jau ar
ti “sprogimo,” kaipo vokie
čių padėjėjos, sako anglai 
tėmytojai.

Staiga Turkijos pasiunti
nys sugrįžo iš Rumunijos. 
Menama, kad rumunų dik
tatorius Ion Antonescu pra- 

’šė jį pasidarbuoti dėl taikos 
darymo.

Švedijoj gauti iš Finlian- 
dijos pranešimai teigia, kad 
Finliandija badauja ir 
griežtai reikalauja iš nacių 
maisto, nes kitaip jinai ne
galės išsilaikyti kaipo Vo
kietijos talkininkė. Didėja 
finų bruzdėjimas prieš ka
ro tęsimą.

Amerikos Ministeris 
Giria Sovietų Armiją
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull vas. 3 d. pareiškė: 
Kad Raudonoji Armija ga
lutinai sunaikino vokiečių 
kariuomenę Stalin grado 
srityje, tai yra didžiausias 
pasitenkinimas visom Jung
tinėm Tautom ir stebėtina 
pergalė. Tai yra didi gar
bė Rusijos karinėm jėgom 
kaipo stebėtiniem kovoto
jam, sakė Hull.

Amerikos ir anglų orlai
viai vėl bombardavo fašis
tus Sicilijoj.

Amerikiečių lakūnai bom
bardavo japonus įvairiose 
salose Australijos srityje.

Sakoiha, kad Vokiečiai 
Negalės Atlaikyt

Rostovo
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Sovietų orlaiviai jau štur
muoja vokiečius, mėginan
čius per KerČą pabėgti iš 
Kaukazo.

Kai kurie neoficialiai pra
nešimai sako, kad raudon
armiečiai pasiekę punktus 
tik už 20 mylių nuo Rosto
vo didmiesčio.

Anglų Orlaiviai Vėl 
Pleškino Hamburgą

London, vas. 4. — Didelis 
būrys Anglijos orlaivių 
naktį vėl bombardavo, degi
no ir ardė Hamburgą, Vo
kietijos didmiestį, uostą, 
fabrikų centrą ir didžią 
submarinų statyklą. Tai bu
vo jau 95-ta šiame kare an
glų ataka iš oro prieš Ham
burgą. Anglai prarado 16 
bombanešių. Sulig to skai
čiuojama, jog paskutiniu 
kartu bent 300 anglų bom
banešių triuškino Hambur
gą-

Šiuos žodžius berašant, 
radijas skelbia, kad dienos 
laiku skrido didelis skaičius 
Anglijos lėktuvų atakuot 
nacius Vokietijoj bei Fran
ci jo j.

Anglą Lordas Beaver
brook Reikalauja daug 

Didesnės Paramos
Sovietams

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kuriuos Anglija pasiuntė 
Sovietams. Bet rusai, kaip 
lordas Beaverbrook nurodė, 
per 10 savaičių ofensyvą 
pagrobė nuo priešų 7,000 
tankų ir 4,000 orlaivių.

Jis pabrėžė, jog norint 
įgyti Rusijos pasitikėjimą 
talkininkais ir užtikrinti 
karo laimėjimą, tai Anglija 
ir Amerika būtinai turi 
siųsti daugiau karinių reik
menų Sovietams. Lordas 
Beaverbrook sakė:

“Amerika 1942 m. paga
mino 50,000 lėktuvų ir vien 
praeitą gruodžio mėnesį pa
sistatė 5,500 lėktuvų. Bet 
per paskutinius 20 mėnesių 
Anglija pasiuntė Rusijai 
tiktai tiek lėktuvų, kiek 
Amerika .pagamino per dvi 
savaites iš viso.”
PRANAŠAUJA, KAD j. 
STALINAS ĮGYS VARDĄ 

“STALINO DIDŽIOJO” 
Lordas Beaverbrook pra

našavo, kad neužilgo Stali
nas bus vadinamas “Stalin 
the Great” (Stalinas Didy
sis). Jis tvirtino, jog tik 
Anglijos sutartinė su Sovie
tais tegali iš naujo pastaty
ti Europą ant kojų ir už
tikrinti pastovią taiką. Bea-

MASKVA, —r Sovietų ka- verbrook sakė, kad tiktai 
riuomenė per dieną kai kur kvailiai pasakoja, kad rusų 
nužygiavo 60 mylių pirmyn pergalės laimėjimas #bū£ų 
ir persigrūme per vokiečių pavojingas Britanijos Im-
1941 m. fronto liniją. pėrijai.

Desėtkai Tūkstančiu 
Žuvę Darbuose

Washington. — Apskai
čiuota, jog 1942 metais per 
nelaimingus nuotikius įvai
riuose darbuose Jungtinėse 
Valstijose tapo užmušta 
i93,000 žmonių ir sužeista 
virš 9,000,000

Baltimore, Md.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks vasario 9 d., 8 v. v., 376 
B’way. Visos draugės dalyvaukite, 
nes yra svarbių aptarimų. Atsives
kite ir naujų narių. — A. B., sekr.

(30-32)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 8 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
skaitlingai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. — A. W. (30-32)

EASTON, PA.
LDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 7 d., 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut Sts. Malonėkite dalyvauti. — 
Sekr. (30-31)

Mūsų Mezgėjos Neatsilieka 
Nuo Kitų

Nedidele mūsų grupe, bet 
dirbame, kiek galėdamos. Mū
sų smarkiausios mezgėjos tai 
O. Deltuvienė ir J. Pivariūnie- 
nė. Šį sezoną jos numezgė po 
kelis svederius su rankovėm. 
Kitos, kad ir po mažiau, bet 
mezgame, ir kiek vilnų gau
name, tiek sumezgame.

Prie to, drg. O. Deltuvienė 
pastebėjusi Laisvėje, kad tūla 
firma Rochester, N. Y., par
duoda dėl Rusijos pagelbos $8 
vertės blanketus po $1.65, 
ėmėsi už darbo parinkti aukų 
tam tikslui ir surinko $39.75. 
Susirinkimo nutarta pridėti iš 
iždo $9.25, kad sudarytų $50, 
kurie buvo pasiųsti R.W.R.
Liet. Kom. ižcl. Kavaliauskai
tei.
čia paduodu aukavusių pa

vardes: Ona ir Juozas Deltu
vai dėl dviejų blanketų au
kavo $3.30. Dėl vieno blan- 
keto $1.65: Ign. Krivickas, S. 
Bartašienė, V. Lapatienė, II. 
Balsienė, Fr. ir J. Deltuvai, 
M. Seimis, A. Zablackis, C. 
Vitkus, V. Kichas, E. ir A. 
Skadinai, J. Smolianskas, 131. 
Balčiūnas, E. ir P. Stankevi
čiai. Po $1.50 aukavo: J. Sta
nys, K. Lapatta, J. Straus, K. 
Mikolaitis, O. Kučiauskaitė, 
Mr. and Mrs. Paserskis. Po 
$1: Yenuška, J. Balsys, Mrs. 
B. Ratliff ir Ožiūnienė; Jurai- 
tienė ir A. Tamulionis po 75c. 
Po 50c.: Matusevičius, A. Yuš- 
kevičius, M. Stanis, B. Petrai
tis, Ch. Jacobs, S. Raimond. 
Kurklis 25c.

Viena mūsų mezgėja Marė 
Bendorienė-Petrauskienė gavo 
liūdną žinią, kad jos vieninte
lis sūnelis Albertas Bendoris 
žuvo kovoj su fašizmu, cen- 
tralinėj Europoj. Nors žuvo 
didvyriškoj kovoj už savo ir 
visų tautų laisvę, tačiau moti
nai didelė širdgėla netekus sa
vo sūnaus, ypačiai, kaip ji vy
ro apleista su juo vos kelių 
mėnesių amžiaus, turėjo viena 
auginti ir rūpintis juomi. Ir 
štai, vos tik pražydęs, kaip 
pavasarį medelis, vos tik įžen
gęs į savo savystovį gyvenimą, 
vos tik 20 metų sulaukęs, tapo 
prakeikto kruvino fašizmo 
prarytas! Ir taip milijonai jų 
žūsta, milijonai motinų rau
da graudžiom ašarom savo sū
nų . . .

Varde mūsų kliubo reiškiu 
širdingą užuojautą ir veliju iš
tvermės ir ssuiraminimo drg. 
M. B. Petrauskienei ir visom 
motinom, kurių sūnūs žuvę.

Užkvietimas j Parę
Ona Deltuvienė, farmerka, 

rengia vėdarų balių Mezgėjų 
Kliubo naudai, kuris įvyks va
sario 6 d., 7 vai. vak., po nu
meriu 1735 Hollins St. Kvie
čiame visus draugus ir priete- 
lius dalyvauti. Bus gardžių vė
darų ir lietuviško skonio 
“chop-suey” ir geltono alučio 
iki valiai.

S. Bartašienė, Koresp.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

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

susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 5 d. Liet. Salėje, 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos turime dalyvauti. — M. 
K. (28-30)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 7 d., įvyks 

visuotinas mūsų organizacijų susi
rinkimas labai svarbiais reikalais. 
Bus svarbios diskusijos. Pradžia 3 
vąl. dieną, 735 Fairmount Ąve.^Visi 
dalyvaukite. (29-31)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 7 d. vasario įvyks 

mezgėjų susirinkimas. Draugės iš 
Elizabeth ir apylinkės kviečiamos 
dalyvauti ir susipažinti su kitomis 
mezgėjomis ir taipgi dėl tolimesnio 
mezgimo darbo. Atsiveskite ir savo 
drauges. Po pasikalbėjimo, turėsi
me ir užkandžių. Būkite LD Kliube, 
408 Court St., 3 vai. dieną. —• Kom.

(30-31)

WATERBURY, CONN.
Vasario 7 d. įvyks svarbios pra

kalbos. Rengia Lietuvių Komitetas 
Gynimo Amerikos, pradėti vajų dėl 
sukėlimo pinigų nupirkimui Raudo
najam Kryžiui ambulansą. Kalbėto
jas bus R.- Mizara, Laisvės redakto
rius iš Brooklyn, N. Y., ir J. Januš- 
kis iš Brooklyn, N. Y., taip pat ir 
Miesto Majoras ir1 pirmininkas Rau
donojo Kryžiaus, Waterburio sky
riaus. Pradžia 3 vai. dieną, 48 
Green St. Kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir išgirsti kalbėtojų prakal
bas. — Kom. (30-31)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. vasario,, 8 v. v. 
A. ir J. Kasmočių salėjo, 91 Steam
boat Rd. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus išduotas raportas iš 2-ro 
Apskričio konferencijos ir Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo. Atsiveskite 
ir naujų narių. — Sekr. (30-32)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. praeitame susirin

kime nutarė susirinkimų dieną pa
keisti, vietoj pirmadieniais, kiek
vieno mėnesio, dabar laikysime pir
mą penktadienį. Tad visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, penktadienį va
sario 5 d., 7:30 v. v. L. T. Name. 
Po susirinkimo turėsime ką tokio 
naujo. Tą vakarą ir mezgėjos susi
rinks, nepąmirškite dalyvauti. E. 
Beniulienė, rašt. (28-30)

WORCESTER, MASS.
Prašom mūsų organizacijų narius, 

Laisvės ir . Vilnies skaitytojus-rėmč- 
jus, abclnai pažangios veiklos dar
buotojus dalyvauti svarbiam susi
rinkime penktadienį, 5-tą vasario, 
7:30 vakare, 29 Endicott St. Šis su
sirinkimas' yra šaukiamas sudary
mui platesnio komiteto sukėlimui 
reikalingos sumos ambulansų fon
dui ir pasitarimui kitais svarbiais 
mūsų veiklos reikalais. Prašom vi
sus dalyvauti. — LLD Moterų Ko
mitetas. (29-30)

rio parengimo, kur bus perstatyta 
veikalas “Pussesere Salomėja.” Su
sirinkimas prasidės 1:30 vai. dieną, 
325 E. Market St. Prašome atsives
ti ir naujų narių, — Valdyba.

(29-31)
NEWARK, N. J.

Newarko moterų mezginių kliu- 
bas ruošia parę, įvyks 7 d. vasario, 
3 vai. dieną, 180 New York Avė. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti. 
Pelnas skiriamas vilnų fondui. — 
Kom. (29-31)

H---------------------------------------------□

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179 
0------------------------------------------------- e
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g 337 UNION AVENUE | 

BROOKLYN, N.Y. į 
% ng Tel. STagg 2-0783 
| NIGHT—HAvemeyer 8-1158 A

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

HARTFORD, CONN.
Liet., Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks vasario 7 d., 5 vai. dieną, 155 
Hungerford St. Kviečiame nares 
dalyvauti, turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — V. K., sekr. (29-30)

HARTFORD, CONN.
Lenino Mirties Paminėjimo susirin

kimas įvyks Vasario 5 d., 8:15 v. v. 
Įžanga 25c, įskaitant taksus. Polish 
National Home, 100 Governor St. i 
Kaįbės Bob Minor, plačiai žinomas 
darbininkų vadovas ir taipgi daly
vaus Anna Sokolov, vierrY iš ge
riausių šokikių. Visus kviečia daly
vauti Hartfordo Kompartija.

(29-30)

HARTFORD, CONN.

Fotografas
Traukiii paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks; 
krajavuš 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio

7 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojU 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Bnąoklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191
Bendros rusų organizacijos ruošia 

krutamųjų paveikslų vakarą. Sek-1 
madienį, vasario 7 d., Avery Memo
rial. Pradžia nuo 2:30 vai. dieną iri----- - .________________
tęsis iki 10 vai. vakaro, nuolatinis 
rodymas. Matysite “Red Tanks,” 
“Heroic Sevastopol” ir kitus trum
pus paveikslus. Pelnas bus naudai 
Medikalės pagelbos Sovietų Sąjun
gai. Įžanga 55c. (įskaitant taksus). 
Kviečiame dalyvauti. (29-30)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 7 d., 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry & Wal
nut Sts. Visi nariai malonėkite su
sirinkti. . Evelyn Farion, Sekr.

(29-31)

f J. GARŠVA Į 

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

, ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

: '........... - ' ■ -4

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

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

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

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

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymęk 
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 dovanai.

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

Miestas ......................................................... ,.................  Valstija ................. .

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

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 2 vai. dieną, 408 Court 
St. Nariai dalyvaukite. Tuojaus po 
kliubo susirinkimo įvyks Bangos 
Choro susirinkimas, todėl kviečiame, 
priklausančius ir garbės narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. — C. Andriūnas.

(29-31)

harrison-ISarny, n. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 7 d., 2 vai. dieną, 
15-17 Ann St. Malonėkite dalyvau
ti šiame, susirinkime, nes bus svar
bių reikalų hprarti. Taippat drau
gai, užsimokėkite duokles už 1943 
metus, nes Centrui reikalinga pini
gų priruošimui naujos knygos. — 
V. Zelin. (29-31)

WILKES BARRE, PA.
ALDLĮ) 43 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d. Prašome narių dalyvau
ti, neg . šiame., susirinkime išrinksi
me darbininkus-kes dėl 14-to vasa-

F. W. Slialins 
($halinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIŲ ŽINIAI 
/W M Girdėjote?
f// v : : . J Q Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa-, 
/1 j \ I I* 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:
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 tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais 

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

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

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

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti. / .

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
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.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y^
" ................ ■'■n iin’ in»iiii ' įifiii.į1 ;■ ~it»'nliuii iia~inViiw.į i >i iiiaa



Žentas puslapis LAISVE Penktadienis, Vasario į, 1&43

NowYorto^/^feZisiios Keturi Asmenys Užduso 
Nuo Gaso

Kas Yra Lietuvos Patrijotai, 
O Kas Padeda f ašistams?

Dar Apie Dirbusius 
Bankiete

A. Bunkus Išėjo Ka
riuomenėn

nori nu- 
į many

si! fašis- 
ar senai

munistai susideda su A. Sme
tonos fašistais. O pats Grigai
tis jau buvo atlaikęs konferen
ciją su A. Smetonos atstovais, 
bet žmonėms tiesiai melavo, 
kad komunistai susideda su 
Smetona. Dabar žmonėpns aiš
ku, kad su fašistais susideda 
ne komunistai, bet Grigaitis ir 
ta visa klika iš LSS 19 kp. ir 
LDD 7 kp. čia nieko negalite 
paslėpti, nes viskas jūsų pačių 
parašyta Keleivio No. 4-me už 
sausio 20 d?, šių metų. Jeigu 
Buivydas ir kiti iš tos klikos 
pamiršote, 
tą laikraštį ir tenai pamatysi-, 
te daugybę savo darbelių, ku
riuos dabar norite kitiems pri
mesti. Kliubietis.

skyriuje
Laisvės

Dar no-

Vakar dieną šiame 
tilpo sąrašai dirbusių 
bankiete, bet ne visi, 
buvo sąrašo tų, kurie trokštan
čius pagirdė, taipgi atlikinėjo 
kitus įvairius darbus. Tarpo tų 
buvo-K. Levanas, J. Dainius, 
J. Gasiūnas, V. J. Senkevi
čius, K. Kreivėnas, M. Klimas, 
A. Čepulis, J. Kuraitis, J. Gu
žas ir gal būt dar keletas ki
tų, kurie tarp desėtkų darbi
ninkų ir daug šimtų svočių ga
lėjo liktis neužrašytais.

Laisvės administracija ir di- 
. , ..... rektorių komisija dėkoja Vitai pasiskaitykite .siems, čion minėtiems ar nemi

nėtiems, kurie tik prisidėjote 
darbu. O darbas buvo atliktas 
gražus, kokį gali atlikti tik 
pasišventę savo dienraščio 

' patri jotai.

Vasario I iššauktas Jungti
nių Valstijų kariškon tarnybon 
Alfonsas Bunkus, williamsbur- 
gietis, jauniausis iš kelių čio
nai gyvenančių brolių. Jo ar
timieji pereito šeštadienio va
karą buvo suruošę draugišką 
išleistuvių pobūvį, kur pasivai
šinta ir palinkėta Alfonsui 
sėkmingos tarnybos ir laimin
go sugrįžimo karą laimėjus. 
To paties linkime Alfonsui ir 
mes. Rep.

m.
St.,

Namo savininkui pašaukus 
policiją patirti, dėlko būdin
gas patvinęs gasu, pereito pir
madienio vakarą keturi asme
nys rasti uždusę nuo gaso 
kambaryje 349 Reap St. Nu
statyta, kad jie užduso vie
nam iš jų virstant nutraukus 
guminę gaso dūdelę ir kitiems, 
matomai, buvus jau tiek įsi
traukus ar sumigus, kad ne
pajuto, negalėjo gelbėtis.

Kaimynai sakė, kad tame 
kambaryje labai smarkiai ba- 
liavota pereito šeštadienio va
karą ir nuo to daugiau niekas 
nematė nei vieno einant į kam- 

iš kambario. Policijai
atidarius duris, dviejų vyrų ir 

.dviejų moterų kūnai rasti ant 
’grindų tarp daugelio tuščių 
degtinės bonkų.

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

bar j ar Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Aš pono Grigaičio prakal
bose nebuvau, bet Jonas Bui
vydas (Vytautas Katilius) ap
rašydamas jas Keleivio 4-me 
numeryje rašo, kad Grigaitis 
savo prakalboj sakęs, jog 
“mes turime dvi labai keistas 
sroves: viena — A. Smetonos 
fašistinė grupė, o kita — ko
munistų.” žinoma, jis prieš fa
šistus nieko neturi, nieko ne
pasakė, tik esą, komunistai 
“susisiekia su kraštutiniausiais 
fašistais Lietuvos demokratijos 
ir nepriklausomybės reikale,” 
komunistai esą blogutėliai.

Ponas Grigaitis, glausdamas 
už ančio fašizmą, 
kreipti svieto mintis 
mą, būk komunistai 
tais “susisiekia.” O
jūs džiaugėtės, kai Hitleris 
užpuolęs Tarybų Sąjungą pir
mučiausia sutrempė Lietuvą? 
Jūs sakėte — Hitleris išliuo- 
savo pavergtą Lietuvą, Hitle
ris duos Lietuvai savivaldybę, 
išvys iš Lietuvos maskolius.

Komunistai visada ir visur 
sake, kad Hitleris atneša di- 
džiausį skuKdą, vergiją ir bai
siausias kančias.

Ar jūs peikėte Bajorą, kuo
met jis savo redaguojamoje 
Tėvynėje, buvo įdėjęs nacių 
propagandos laišką, kad Lie
tuvos žmonės iš džiaugsmo 
verkę, kai Hitleris pradėjo 
bombarduot Kauną? Ne. Jums 
tas viskas buvo gerai, jūs nei 
žodelio prieš tą fašistišką pro
pagandą netarėt.

Pagaliau, kas tas* Bajoras, 
kokios partijos pritarėjas, jei
gu apie žvėrišką užpuolimą 
ant Kauno lietuvių leido taip 
su džiaugsmu rašyti SLA or
gane Tėvynėj ? Ar gali skaity
tojau įsivaizduoti sau, kaip tai 
iš lietuvio galėtų pavirsti to- 
kis žmogus, kuris apie Hitlerio 
baisius darbus rašo su džiaugs
mu ?

Tai kasgi Lietuvos patrijo
tai : ar kurie rašė ir rašo prieš 
Hitlerį, ar tie, kurie verkė iš 
džiaugsmo, kad Hitleris bom
bardavo Kauną ?

Norėčiau paklausti, kur ir! 
kada komunistai susidėjo su Į 
fašistais, veikė iš vieno? Kas-1 
gi tie ponai P. žadeikis ir J. 
Budrys, ar ne A. Smetonos pa
skirti Amerikoj atstovauti Lie
tuvą? Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavime šių metų 
sausio 8—9 dienomis, viešbu
tyje New Yorker, kur pasakė 
kalbas ponai J. Budrys ir P. 
žadeikis, ar ponas P. Grigai
tis nesutiko su tomis A. Sme
tonos pasiuntinių kalbomis? 
Tai kokios partijos tie atsto
vai, ar ne to paties A. Smeto
nos? ,

Kaip Jonas Buivydas (Kati
lius) aprašo sausio 10-tą Liet. 
Amer. Piliečių Kliube įvyku
sias p. Grigaičio prakalbas, 
ten Grigaitis sakęs, būk ko-

Mirė Vairuodamas Troką
David D. Casimir, 38 m., Į 

newyorkietis, sukniubo ir mirė 
prie rato vairuojamo troko 
pereito trečiadienio rytą prie 
117th St. ^r 7th Avė. Laimei, 
tuo laiku trokas buvo sustab
dytas prie raudonų šviesų.

“Petras Pirmasis” 55th St. 
Playhouse

Petras Pirmasis,

Albertas Poderys, I 
amžiaus, 4 18 Lorimer 
Brooklyųe, mirė vasario 2 d., 
St. Catherine ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St. Bus palai
dotas vasario 5 d., 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius tėvelius, 
dvi seseris ir tolimesnius gimi
nes.

Laidotuvių apeigas aptar- 
, . nauja graborius Matthew Prodymui „ /T). v i \Ballas (Bieliauskas).

Bingo Byla Atsidūrė 
“Džiūrės” Teisme •

&

PARDAVIMAI
DIDELĖ PROGA

Parsiduoda Restaurantas, Bar
Grill puošniai išfornišiuotas su sale 
bankietams, 350 sėdynių, yra kaba
reto laisniai. Dabar kabaretinis 
biznis daroma tik vieną vakarą j 
savaitę. Vėliausios mados baras. 
Geros įplaukos tinkamam asmeniui 
ar porai. Arba galima būtų priimti 
patikimą partnerį. Pardavimo 
žastis — savininkas šaukiamas 
tarinėn tarnybon. Kreipkitės 
kais ar asmeniniai: B. G., 427 
met St., Brooklyn, N. Y.

prie- 
mili- 
laiš- 

Lori-
(29-31)

SU pil
si! Ka-

Parsiduoda Bar ir Grill, 
nais gėrimų laisniais, taipgi 
bareto laisniais. Yra didelė salė šo
kiams. Parsiduoda pigiai. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas: A. Daukantą, 948-50 Jamaica 
Ave., Brooklyne, arba telefonuoki- 
te Applegate 7-9793. (30-35)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs Fireman (pe

čių prižiūrėtojas). Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: Russian & Turkish 
Baths, 29 Morrell St., Brooklyn, 
N. Y. (Važiuojant BMT linija, išlip
kite ant Flushing Ave. stoties).

(29-31)

Windsor Teatre
Broadway, pradėta 
veikalas “ K o n t r- a t a k a, 
mintas pagal rusu veikalą 
karo nuotikių.

pagal 
Aleksiejaus Tolstojaus garsią
ją novelę pagamintas Sovietų 
judis, sugrąžintas
per vieną savaitę 55th St.

, 48th St. ir Playhouse, tarpe 6th ir 7th 
vaidinti į Avės., New Yorke. Judis pa- 
” paga-1gamintas direkcijoj' Vladimiro 

iš Petrovo. Nikolajus Siminovas
I vaidina Petro rolėj.

Keturi asmenys, atrasti va
dovaujant bingo lošiui pereito 
lapkričio 5-tą, National Hali, 
65-13 38th Ave., Woodside, ir 
aiškinęsi, kad lošis buvo lab
daringiems tikslams, pašaukti 
į “džiūrės” teismą, kadangi 
jie atsisakė stoti prieš miesto 
teisėjus, sakydami, kad jie ga- 

• lį būti majoro įtakoj. Norima 
sudaryti bandomoji byla.

Miesto majoras, kaip žinia, 
yra tą lošį griežtai uždraudęs, 
bet kai kurie teisėjai stoja už 

siuvimo, taipgi leidimą jį lošti, tad manoma, 
kad ši byla nustatys, ar bin- 
go bus lošiamas, ar ne.

Sveturgimiam kursuose mo
kina skaityti - rašyti, pasiruoš
ti pilietybei, 
yra neprigirdintiem klasės.

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

Sta/ 
udresaj,

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
<♦><♦>

<♦><♦>

Margaret Hopkins Merrill, 
37 m., autoriaus Carl Carmer 
privatiška sekretorė, rasta mi
rus užsirakintoj maudynėj sa
vo apartmente, 4 E. 64th St., 
N. Y. Ji perpjovus sau rieše- 
lius.

<♦><♦>

<♦><♦>

<♦><t>

Street
<♦)

7-6868
<!>

mmmmmmmmmmmmmmmmm m mmmmmM

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

«š priežasties trūkumo materijoH, mes užsiimame ta’ 
?ymu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets •

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Tol. EVergreen

Vaizdas iš įspūdingo scenos veikalo “Tamsios Akys,” komedijos, dabar vaidina- • 
mos Belasco Teatre, 44th St. j rytus nuo Broadway, New Yorke. Stato scenoj Jed 
Harris. Vyriausiose rolėse Eugenie Leontovich, Ęlena Miramova, Jay Fassett. 
Prasideda 8:40 vai. vakaro. Popietiniai vaidinimai trečiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 2:40 vai. f

UP-TO-DATE g
BARBER SHOP I

K. Degutis, Savininkas S
Prielankus Patarnavimas Q 
306 Union Avenue | 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. §
BROOKLYN 8

Gerai Patyrę Barberial «

i S
|if|

Y: ' JSH®

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

VALANDOS-
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

<♦>

5 
E

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Atletų Kliubas Skelbia 
Narių Gavimo Vajų

Lietuvių Atletų Kliubas nu
tarė per metinį susirinkimą, 
kad tiem, kurie norėtų prigu
lėti prie Liet. Atletų Kliubo^ 
įstojimas nieko nekainuos, tik 
labai mažos mėnesinės duok
lės.

Lietuvių Atletų Kliubas yra 
visiems gerai žinomas kaipo 
vienas iš seniausių Brooklyno 
lietuvių kliubų ir labai 
stovintis. Paskutiniu 
kliubui labai reikalinga 
narių, kurie padėtų jam 
ti. Tai todėl nutartas 
per ateinančius
sius. Tie, kurie norėtų 
nariais, prašomi ateiti į 
rinkimą šį penktadienį, 
rio 5 d., 8 vai. vak., 168 
cy Avė., Brooklyne.

Petras Butkus,

Šimtai Vyrų Suskato 
Jieškoti Karo Darby RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS

Ei 
i
E 
E

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

gerai 
laiku 
gabių 
veik- 
vajus

šeši u s mė ne
tapti 
susi-

vasa- 
Mar-

Sekr.

zmo-Vyriausybė perspėja 
nes būti atsargiems su čekiais. 
Vyriausybės įstaigos, kaip nu
rodoma, dabar išmoka tūks
tančius visokių mokesčių ir 
tuomi pasinaudodami raketie- 
riai gali bandyti skleisti ne
tikrų čekių.

Newyorkieciai suskubo jieš
koti karo darbų Karui žmo
gaus Jėgos' Komisijai paskel
bus, kad visi vyrai tarp 18 ir 
37 metu turės arba dirbti ka
ro darbus ar kariauti. Visi 
20,000 vyrų per dieną kreipęsi 
į tas raštines.

Dėl tų darbų reikia kreiptis 
į U. S. Employment Service 
raštines, tas pačias, į kurias 
kreipiamasi dėl nedarbo ap- 
draudos. Tačiau šiame atsitiki
me geriausia kreiptis į tą, ku
rios jurisdikcijoj yra jūsų pa
geidaujamų darbų išdavimas. 
Jos visos yra telefonų knygoj 
sužymėtos.

Newyorkiecius labai palies 
tas patvarkymas, kadangi 
New Yorkas didžiumoje ir 
verčiasi tais darbais, kurie lai
koma ne būtiniausiais ir dėl jų 
nepaliuosuos nuo kariavimo. 
Numatoma, kad ypatingai bus 
paliesti negrai, kadangi 
esančios diskriminacijos 
žai kas iš jų yra įleisti ir j 
mus mieste karo darbus.

William ir Veronika Skuodžiai
Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

WWWWWWWWWWWWWWWWWVW WMhfWVKWW

..........  —l

dėl
ma-
esa-

Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS *

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga WYTi

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 Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

t

3

4

VUU.THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAPIBM-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




