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Biblija ir “stebuklai.” 
Rooseveltas ir Stalinas. 
Du kryžiai kapuose. 
Seniausia komunistė. 
Kovotoju likimas.
Vėl tas Martin Dies.

Rašo A. BIMBA

Komercinė spauda plačiai 
rašė apie kapitoną Ricken- 
backer, Bibliją ir žuvėdrą. 
Girdi, jam beskaitant Bibliją 
valtyje žuvėdra nusileido ant 
jo pečių. Jis ir jo draugai bai
gė mirti badu.

žuvėdrą atsiuntė Dievas!
Silpnadvasiai tam ir tikėjo. 

O dabar paaiški, jog tai buvo 
labai gražus, melas.

Buvę šitaip: Vandens iš
plauti ant nežinomos salos, 
vienam iš’aštuonių mirus, liku
sieji septyni vos gyvi kojas 
vilko prie vandens. Niekas jo
kios Biblijos neskaitė ir netu
rėjo.

žuvėdra, matyt, pamanė, 
kad čia bus jai mėsos, ar gal 
puiki krūva akmenų “pasilsė
jimui” ir nusileido, žinoma, iš
badėję vyrai ją sučiupo ii- tuo
jau žalią suvalgė.

Jokio stebuklo nebuvo.

Prezidentas Rooseveltas gra
žiai pasveikino, per galiną, 
Sovietų Raudonąją Armiją su 
pergale Stalingrade.

Stalinas padėkavojo Roose- 
veltui už sveikinimus ir išreiš
kė viltį, kad suvienytomis mi- 
litarinėmis spėkomis Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos g r e i toje • ateityje 
priešas bus sunaikintas.

Šitie mūsų prezidento susi
rašinėjimai su Stalinu dar kar
tą įrodo, kaip tampriai ir drū-' 
tai yra užsimezgę tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos ry
šiai šiame žmoniti kare.

Tas taipgi parodo, kad tie 
lietuviški gaivalai, kurie bjau
roja Sovietų Sąjungą, • dirba 
tiesioginį Hitlerio darbą.

Hitleris apdovanojo savoj 
generolą Jahr “Geležinio Kry-j 
žiaus Ritierio Kryžium.” Už 
trijų dieni] raudonarmiečio Į 
kulka gen. Jahr pasiuntė pas! 
Abrahomą.

Tas dubiltavas kryžius ilsis 
amžinai.

Hitleris pakėlė gen. Paulus 
į maršalus. Po kelių dienų 
maršalas Paulus pateko Sovie
tų nelaisvėn ir veikiausia da
bar susiriesdamas keikia Hit
lerį.

Mirė močiutė Ella Jackson 
— mirė sulaukus -99 metus 
amžiaus!

Amžiumi buvo seniausia 
Amerikos Komunistų Partijos 
narė. Paskui ją seka močiutė 
Ella Bloor, kuri jau pasiekė 
80 metų su viršum. Močiutė 
Bloor tebėra tvirta ir sako ug
ningas prakalbas.

Kartą Dr. Kaškiaučius savo 
prakalboje išdėstė labai įdo
mią mintį apie amžių ir veiki
mą. Jis nurodė, kad apsukrus, 
veiklus, ideališkas žmogus gy
vena ilgiau. O tas, kuris nieko 
neveikia, tik savo pilvu tesirū
pina, sėdi namie surūgęs ir 
nuolat tik dejuoja, greičiau 
atsisveikina su gyvaisiais.

Tos dvi senutės puikiai pa
tvirtina Dr. Kaškiaučiaus filo
sofiją.

Dar penki tūkstančiai ispa
nų republikiečių tebėra Afri
kos koncentracijos stovyklose.

Vasario 5 dieną spaudos 
konferencijoje prezidentas bu
vo paklaustas, kaip dalykai 
stovi su tų kovotojų išlaisvi
nimu. Pasak N. Y. Times ko
respondento (vas. 6 d.) Roose
veltas atsakęs, kad jis neži
nąs!

Be to, toj pačioj konferen
cijoj valstybės sekretorius 
Hull pravedęs mintį, kad gal

(Tąsa 5-am pusi.)
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TIK PO 3 PORAS ČEVERYKŲ 
AMERIKIEČIAI TEGAUS 

PIRKTI PER METUS

SOVIETAI ŠTURMUOJA NACIUS JAU PAČIAME ROSTOVE
Amerikiečiai Ima į Reples 
Paskutinius Japonų Stiprius 

Punktus (Guadalcanal
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, vas. 7. — Jungtinių Valstijų laivy- 
no pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 6 d. iš ryto nedideles grupės Jungtinių Vals

tijų lėktuvų bombardavo japonų pozicijas Kolomban- 
gara saloje, New Georgia salų grupėje (Saliamono sa
lyne). <

Vakare mūsų Dauntless bombanešiai-s’migikai, lydi
mi Wildcat lėktuvų kovotojų, bombardavo Mundą, New 
Georgia saloje. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrį
žo.

Jungtinių Valstijų jėgos sudrūtino savo poziciją Titi, 
už pusės mylios į vakarus nuo Marovovo, šiaurvakari
niame Guadalcanal salos pajūryje. Amerikiečiai daro 
gana sėkmingus žvalgybos žygius.

JAPONAI PRISPIRTI PRIE SIENOS 
GUADALCANAL SALOJE

Washington. — Ameri
kos kariuomenė, užimdama 
Titi, pusšešto® mylios į va
karus nuo Esperance Išky- 
š u 1 i o , šiaurvakariniame 
smailgalyje Guadalcanal sa
los, užėjo šonan japonams 
ir drūčiai įsitvirtino atim
tose nuo priešų pozicijose. 
Titi stovi tik už pusės my
lios nuo Marovoro.

Neoficialiai teigiama, kad 
amerikiečiai tuomi užtaiso 
reples prieš japonus, vis dar 
tebesilaikančius Guadalca
nal saloje.

Amerikos-Anglijos Su
tartine Afrikoj

šiaur. Afrika. — Ameri
kos ir Anglijos atstovai 
Šiaurinėje Francūzų Afri
koje, R. Murphy ir Harold 
MacMillan pareiškė laikraš
tininkams, kad nėra jokių 
skirtumų tarp Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos kas lie
čia politiką tame krašte. 
Kurie civiliai francūzai val
dininkai buvo ten paskirti, 
tai, esą, tik pagal Amerikos 
ir Anglijos susitarimą.

Teigiama, kad aukštasis 
komisionierius gen. Girau'd 
laipsniškai paplatinsiąs pi
lietines laisves Šiaurinėje 
Afrikoje.

AMERIKINIAI MĄCAI.
ŽYDAM SOVIETUOSE

New York. — Žydų kon
ferencija pasiuntė 250,000 
svarų macų savo tautiečiam 
Velykas švęsti Sovietuose, 
kur yra pabėgę 600,000 žy
dų iš Lenkijos.

Nacių radijas, be jokio 
patvirtinimo, gyrėsi, būk 
vokiečių submarinai nu
skandinę dar vieną anglų 
šarvuotlaivį Viduržemio Jū
roj.

Amerikiečiai per raistus 
ir kalnus nužygiavę 40 my
lių pirmyn nuo Henderson 
lėktuvu aikštės iki Titi ir 
prisiartinę prie punkto, kur 
japonų laivai iškeldavo ar 
stengdavosi iškelt pastipri
nimus saviškiams Guadal
canal saloje.

Dabar amerikiečiai toje 
srityje galėsią šturmuot ja
ponus iš dviejų šonų. Nes 
jie grumiasi pirmyn ir ry
tinėmis Gaudalcanal salos 
pakrantėmis ir jau pasiekė 
ten Umasani upės apylinkę.

Blogas Oras Trukdo 
Mūšius Tuuisijoj

Cairo, vas. 8. — Prane
šama, jog blogas oras vis 
trukdo talkininkų kariuo
menės veiksmus ant žemės 
prieš vokiečius ir italus Tu- 
nisijoj, bet amerikiečių ir 
anglų bombininkai vis įkan
džiau triuškina priešų po
zicijas.

Anglų 8-j i armija Libijoj 
susidūrė su nacių kariuome
ne į vakarus nuo Pisidijos, 
kuri stovi už 12 mylių nuo 
Tunisijos sienos. Supranta
ma, kad anglų kariuomenė 
neužilgo prasiverš iš Libijos 
į Tunisiją.
AMERIKIEČ1AISUNAIKINA

DVEJA TIEK DAUGIAU
AŠIES ORLAIVIŲ

šiaur. Afrika. — Ameri
kos lakūnai Tunisijoj pra
eitą savaitę nušovę žemyn 
80 vokiečių ir italų lėktuvų 
ir sužalojo dar 72 Ašies 
lėktuvus. Tuo tarpu ameri
kiečiai neteko tik 38-nių sa
vo lėktuvų.

Viso iki šiol amerikiečiai 
Šiaurinėje Afrikoje sunaiki
no 338-nis fašistų lėktuvus, 
o savo neteko tik 162-jų lėk
tuvų.

Washington. — Ūkiško 
Pastovumo direktorius Ja
mes F. Byrnes sustabdė bet 
kokį čeverykų ar batų par
davinėjimą nuo 3 vai. po 
pietų sekmadienį iki vienos 
minutės po 12 vai. dieną 
antradienį. Po tos valandos 
ir minutės tegalima bus 
pirkt čeverykus ar batus 
jau tik pagal kortelę. Šiuo 
tarpu ir iki birželio 15 d. 
galima bus naudot čevery- 
kam pirkti štampą num. 17 
cukraus-kavos knygelėje.

Patvarkyta, jog nuo šiol 
bus leidžiama asmeniui per 
metus pirkti tiktai trys po
ros čeverykų ar batų, visai 
ar dalinai padirbtų iš odos 
arba turinčių guminius (ro
binius) padus.

čeverykų pirkimas aprė- 
žiamas ypač-todėl, kad la
bai stokuoja odos padams. 
Direktorius Byrnes sako,
jog daugiau kaip ta mažiau kaip 300 milionų 
trečdalis padinės odos porų civiliams gyventojams 
dabar sunaudojama kari- naudoti.

Valdžia Stengiasi Sulaikyt 
Mainierius nuo Streiko, 

Išsibaigus Sutarčiai
Washington. — Minkštų

jų angliakasyklų mainierių 
sutartis su kompanijomis 
baigsis kovo mėnesio pas
kutinę dieną. Prezidentas 
Rooseveltas ir kiti valdžios 
nariai stengiasi paveikti J. 
L. Lewisą, Jungtinės Mai
nierių Unijos pirmininką, 
kad jis nešauktų tuos 450,- 
000 angliakasių streikan ba
landžio 1 d., kad nesustab
dytų darbo, kuris yra taip 
reikalingas karinėms Ame
rikos pastangoms.

Lewis sako, kad turėtų 
būt pridėta madnieriui po 
du doleriu uždarbio per die-

Dieną ir Naktį Anglijos 
Bombininkai Pleškino

Karinius Naciy Punktus
London, vas. 8. — Stam

bios grupės Anglijos orlai
vių taip pragaištingai degi
no ir ardė nacių submarinų 
stovyklą Loriente, Franci- 
joj, kaip dar niekados pir
miau šiame kare. Loriente 
sukelti gaisrai ,buvo matomi 
per 100 mylių.

Tuo tarpu kiti anglų lėk
tuvai triuškino nacių fabri
kus ir geležinkelių centrus 
Ruhr srityj, vakarinėj Vo
kietijoj. Negrįžo 7-ni anglų 
bombanešiai.

Šiuos’ žodžius berašant, 
radijas sako, jog Anglijos 
bombininkai dienos laiku 
vėl skrenda atakuot vokie
čius.

mams reikalams Amerikos 
ir tų kraštų, kuriem ši šalis 
duoda paramos iš lend-lease 
fondo. : |f*

Vaikai, kaip žinoma, nu
dėvi daugiau čeverykų negu 
suaugę. Todėl, jeigu, pavyz
džiui, vaikui reikia keturių 
porų čeverykų per metus, 
tai kitas šeimos narys turės 
pasitenkinti dviem porom iš 
viso.

Rašioning (rationing) į- 
staigos, tačiaus, duos spe
cialius leidimus tokiem as
menim, kuriem būtinai rei
kia daugiau negu trijų porų 
čeverykų metams, kaip kad 
tūliem sunkiųjų darbų žmo
nėms.

1942 metais amerikiečiai 
išpirko 440 milionų iki 450 
milionų porų čeverykų bei 
batų. O šiemet, valdžios į- 
sakymu, bus viso pagamin- 

ną. Jis priešingas Karinių 
Darbų Tarybos nustatymui 
pridėt 15 procentų algos 
tiem darbininkam, kuriem 
nebuvo tiek pridėta nuo 
1941 m. sausio iki 1942 m.
gegužės. — Ši valdiška ta
ryba skaičiavo, jog tuo lai
kotarpiu gyvenimo reikme
nys pabrangę 15 procentų.

Išlyginti skirtumams tarp 
Lewiso reikalavimo ir val
džios ir kompanijų siūlymų 
bus šaukiama jų pasitari
mai. Vyriąusybė reikalauja 
nepertraukt darbo, kol bus 
tariamasi.

Amer. Lakūnai Triuš
kino Italą Įrengimus 
Neapoly] ir Salose

šiaur. Afrika, vas. 8. — 
Amerikos bombanešiai die
nos laiku audringai pleški
no fašistų laivus ir įrengi
mus Neapolyj, Italijoj; pa
degė tris priešų laivus uos
te ir padarė daug kitų nuo
stolių.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai taipgi bombardavo 
geležinkelius, uostus ir ki
tus įrengimus Italijos sa
lose Sicilijoj ir Sardinijoj. 
Visi Amerikos orlaiviai su
grįžo iš tų žygių. Tuo tar
pu penki fašistų lėktuvai 
buvo nukirsti žemyn.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus ryti
nėje Burmoje.

Raud. Armija Užėmė Azovą;
Iš Trijų Šonų Atakuoja 

Hitlerininkus Kurske
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 7. — Specialis Sovietų radijo prane

šimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė užėmė miestus Fatežą, Kramators- 

ką,-Azovą ir Gostesčevo, apskričio miestą su geležin
kelio stočia.

Vasario 7 d. mūsų kariuomenė į šiaurius nuo Kursko, 
per smarkų ofensyvą, užėmė Fatežo miestą ir tokiu 
būdu perkirto (vokiečiams) vieškelį tarp Kursko ir 
Oriolo.

Į šiaurius nuo Bielgorodo mūsų kariuomenė, toliau 
išvystydama ofensyvą, užėmė Gostesčevo apskričio 
centrą ir geležinkelio stotį ir perkirto (vokiečiams) ge
ležinkelio liniją tarp Bielgorodo ir Kursko.

(Tąsa 5 puslapy j)

SOVIETU ARMIJA gresia apsupt 
VOKIEČIUS KURSKE IR ORIOLE

Maskva, vas. 8. — Vokie
čiai mete frontan tūkstan
čius atsarginės savo kariuo
menės ir sukietino pasi
priešinimus atakuojantiems 
raudonarmiečiams, bet So
vietų kovotojai išdaužo 
tuos pasipriešinimus ir 
maršuoja vis pirmyn Kur
sko, Charkovo ir Rostovo 
srityse, kaip sako vidudieni- 
nis Sovietų radijo praneši
mas. Charkovo apygardoje 
Raudonoji Armija atėmė iš 
hitlerininkų dar viena dide
lę stipriai apdrūtintą vietą,! 
o Kursko srityje — kelias 
apgyventas vietas.

Sovietų kariuomenė visiš-i 
kai apvalė nuo priešų ryti
nes Dono upės pakrantes ir 
raudonarmiečiai didžiosio
mis kanuolėmis .bombarduo
ja vokiečių pozicijas Rosto
ve, vakariniam tos upės šo
ne. Upė toj vietoj turi 1,400 
pėdų pločio.

(Švedijos spauda teigia, 
kad Maskvos radijas prane
šė, jog “rusų kariuomenė 
persigrūmė per Dono upę 
ir dabar siaučia įnirtę mū
šiai pačiose Rostovo gatvė
se.”)

Vokiečiai bijo, kad Sovie
tų kariuomenė žygiūis iš 
šiaurvakarių gali užeit už- 
nugarėn naciam Rostove.

(Nacių radijas, todėl, 
skelbią, kad vokiečių ko
manda nėra griežtai nusi
stačius ginti Rostovo. Tuo- 
mi hitlerininkai prirenginė- 
ja savo publiką prie galimo 
jų pasitraukimo ar pabėgi
mo iš Rostovo, kaip įžiūri 
New Yorko Times.)

Raudonarmiečiai, smar
kiai grumdamiesi pirmyn 
tarp Bielgorodo ir Kursko 
ir tarp Oriolo ir Kursko, 
gręsia apsupti tuos svarbius 
karinius vokiečių centrus.

Raudonoji Armija užėmė 
Fatežą, 35 mylios į šiaurva
karius nuo Kursko ir per
kirto vokiečiam geležinkelį

tarp Oriolo ir Kursko; grū
moja užeit vokiečiams už- 
nugarėn abiejuose miestuo
se.

Užimdami Kramatorską, 
Rostovo - Charkovo gele
žinkelio stotį, sovietiniai ko
votojai gręsia patraukt į 
pietus linkui Azovo Jūros 
ir tokiu būdu iš vakarų pu
sės užkirst naciam pabėgi
mą iš Rostovo, jeigu jie 
dar nebūtų apleidę šio did
miesčio.

VOKIEČIŲ BELAISVIŲ 
SVEIKINIMAI

Maskva. — Desėtkai ne
laisvėn paimtų vokiečių pa
sirašė sveikinimo laiškus 
savo giminėms ir karei
viams ir oficieriams Vokie
tijoje.

Viename iš tokių laiškų 
jie sako, kad Sovietuose jie 
turi progą naudingam dar
bui dirbti ir gyvena džiaug
smingose sąlygose; prašo 
nesirūpint ir tikisi po karo 
laimingai su jais susitikti.

Tik Tautos su 100 Mil. Gy
ventojų Tegalėsiančios Išlikt.

Sako Japonų Premjeras
Japonijos ministeris pir

mininkas Tojo, kalbėdamas 
seime, užreiškė, kad “jokia 
šalis turinti mažiau kaip 
100 milionų gyventojų ne
galės ateityje gyvuoti.”

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos pirmiau turėjo 
daugiau už japonus tinka
mų karui žmonių, bet, gir
di, Japonija šiame kare tiek 
laimėjus, kad dabar ji tu
rinti jau ne mažiau už 
Ameriką žmonių karinių 
jėgų. __________

London. — Amerikos ka
riuomenės daliniai atvyko 
ir į Belgijos Kongo, Afrikoj.
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1250 Amerikiečių Balsas
1,250 žymių amerikiečių pareiškė savo 

nuomonę, kad Jungtinių Valstijų kongre
sas neduotų t. v. Dieso komitetui dau
giau pinigų “raganoms medžioti.” Savo 
pareiškime šitie žymūs žmonės teisin
gai sako, jog Dieso komitetas yra niekas 
daugiau, kaip įrankis kovai prieš tauti
nę mūsų krašto vienybę, kaip įrankis, 
kuriuo mojamasi pakenkti mūsų krašto 
karinėms pastangoms.

Federation for Constitutional Liberties 
gerai daro konsoliduodama patrijotipgą- 
sias mūsų krašto jėgas kovai prieš sky
rimą pinigų Dieso komitetui.

Būtų gerai, kad juo daugiau atsiras
tų veikėjų ir “šiaip piliečių” pareiškian- 
čių kongresmanams, ką jie mano apie 
Dieso komitetą. Įvairios organizacijos, 
įvairios draugijos bei kliubai turėtų tuo 
reikalu tarti savo žodį. O tas žodis pri
valėtų būti tokis: neskirti Dieso komite
tui daugiau pinigų.

planą,” kad būk jie “apsupą Raudonąją 
Armiją ir sunaikina.” Tuos melus siun
tė į užsienį. Vokietijoj “žinias” perdavi- 
nėjo griežiant muzikai, vis iškilmin

giau. Bet dabar tas patsai Berlynas, ka
da perduoda žinias iš Sovietų Sąjungos 
fronto, tąi jau griežia laidotuvių maršą. 
Žinoma, ne Sovietų Sąjungai, bet žuvu- 
siems fašistam^, o Goebbelsas turi dau
giau darbo gąsdindamas pasaulį “bolše
vizmu.”

Rumunijoj fašistai nosį pakabino. Jie 
manė, kad jiems karas prieš Sovietų Są
jungą, einant išvien su Vokietija ir Ita
lija, bus tik pokylis. Bet įvyko visai kas 
kita. Raudonoji Armija tokią pirtį davė 
rumunams ant rubežiaus, paskui prie 
Odesos, prie Stalingrado ir Voronežo, 
kad United Press korespondentas Mr. 
John A. Parres mano, jog Rumunija ne
teko vien užmuštais 350,000 ir 650,000 
sužaistais Sovietų fronte. Dabar Rumu
nijoj jau kalba apie j ieškojimą taikos, 
ypatingai, kada Raudonoji Armija kirto 
smūgius Hitlerio armijai.

Iš Stockholmo rašo Associated Press 
korespondentas, kad ten gautais davi
niais Vengrija ne tik atsisakė daugiau 
Hitleriui armijos duoti, bet ir esamą 
Sovietų fronte rengiasi atšaukti. Raudo
noji Armija jau kelis kartus skaudžiai 
sumušė vengrus, o ypatingai Voronežo 
ir Kursko srityj.

Finliąndijos fašistai yra bjauriausi ir 
žvėriškiausi. Jie žiauriausiai kankino su
imtus į nelaisvę raudonarmiečius. Bet 
liaudis prieš juos. Finliandijoje fašistai 
jaučia savo galą, tai jau apeliuoja į An
glijos ir Amerikos demokratiją. Niekšai, 
kariauja prieš mūsų talkininkę—Sovietų 
Sąjungą, jų submarinai ir lėktuvai skan
dina mūsų laivus—ir laukia iš mūsų pa
sigailėjimo !

Laisvės Konvencija ir 
$2,000 Fondas

Gražiai praėjo Laisves 
bendrovės dalininkų kom 
yencija ir bankįetas. Dar, 
tikrai nežinome bankieto 
pelno, nes komisija nespėjo 
priruošti sąskaitas. Bet pel
no bus apie pora šimtų do
lerių. > ;

Išreikštas pageidavimas 
sukelti ’ dienraščiui $2000 
fondą suvažiavimo proga, 
pavyko pilniausia, šis su
manymas, sukelti $2000 žie
mos sezono pergyvenimui, 
buvo šiltai užgirtas organi
zacijų ir atskirų --------
skersai ir

stoja už lietuvių vien/bę ir 
štai už kokią: Dirbti visais 
garais už karo laimėjimą; 
aukoti Raudonajam Kry
žiui, kinis dabar veda kam
paniją sukėlimui $115,000,- 
000; dirbti lokaliniuose Ci
vilių apsigynimo skyriuose; 
pirkti Karinius Taupymo 
Bonus ir stoti į darbus, kur 
trūksta darbininkų. Labai 
trūksta darbininkų ant far- 
mų. Lietuvių yra mokančių 
farmų darbus, jie turėtų 
stoti prie tų darbų. Lietu
vių, vėlybesnio amžiausatskiru asmenų] v J ._ . . .7 ;

; išilgai Amerikos, amonių yra jūreivių, jle tu- ’ v»Arii niri n n r niirn rliA’hri

--------------- -------------------------------------------------- 

rovės dalininkų Šio suvažia
vimo patiekta Amerikos lie
tuvių veiklai rezoliucija yra 
labai svarbus dalykas. Ją 
turi pasvarstyti kiekviena 
organizac. savo susirinkime 
ir privalo rūpintis, kad iš
judint visus lietuvius į dar
bą Amerikos ir jos talki- 'lės paramos. Daugybė pa- 

! ninku karo laimėjimui. j sveikinimų su aukomis
Mūsų dienraščio finansi- 

niai reikalai dąbar yra ge
rame stovyje. Tačiau, atei
tis gali duoti sunkių susirū
pinimų, j

šių metų skaisti, kaip aušra 
giedroje.' Vien tik sausio 
mėnesyj, vajui pasibaigus, 
gavome 31 naują skaityto
ją. Ant stočių platinimasis 
pavienėm kopijom irgi 
smarkiai pakilo. Suvažiavi
mas davė gražios materia-

Įeit. Gen. Frank M. Andrews,— 
Komandierius Europinių Jėgą
Mūsų krašto ginkluotųjų jėgų vadovy

bė paskyrė naująjį generolą ameriki- 
'nėms jėgoms vadovauti Europoje. Tuo 
generolu yra lęitenantas generolas » 
Frank M, Andrews. Tai energingas, su
manus, pasižymėjęs karininkas. Labai 
svarbu, kad Andrews pats yra orlaivi- 
nipkas, tarnavęs pereitame pasauliniame 
kare ir moka gerai suderinti visokias jė
gas priešui mušti,—žemiškas ir oriškas 
jėgas. ,

Nuvykęs į Londoną užimti tą aukštą 
ir atsakomingą vietą, generolas Andrews 
pareiškė, jog visų-pirmiausiai jis žiūrės, 
kad Vokietija būtų nuolat bombarduoja
ma iš oro. Pasak jo, anglai Vokietiją 
atakuos iš oro daugiausiai naktimis, o 
amerikiečiai—dienomis. Mat, anglų orlai- 
vynas yra geriau paruoštas naktiniams 
užpuolimams, negu amerikiečių.

Iki šiol europinių jėgų komanduotųjų 
skaitėsi generolas Eisenhower. Bet ka
dangi jis šiuo metu yra Šiaurės Afriko
je, ten vadovauja mūsų karinėms jė
goms, tai, aišku, reikėjo kito vyro, kuris 
ruoštųsi prie Europos invazijos.

Prezidentas Roose vėl tas jau pakarto
tinai yra pasakęs, kad šiemet amerikie
čiai su anglais puls Europos sausžemį, 
iškels ten savo jėgas,—gal vienoje vie
toje, gal keliose. Generolas Andrews, ku
riam yra pavesta tiems užpuolimams va
dovauti, be abejo, dabar rūpestingai pa
siruošia.

Reikia tikėtis, kad mūsų ginkluotų jė
gų išsodinimas Europos sausžęmyj bus 
pądax*ytas neužilgo. Mums atrodo, juo 
tas bus padaryta greičiau, tuo bus ge- 
rįau. šiuo, metu, kai Raudonoji Armija 
smogia didelius kirčius priešui rytuose, 
būtų puiku, jei mes galėtum tą pktį 
padarytį vakaruose arba pietuose. Tas 
priartintų naciškai Vokietijai galą gręi? 
čiaų, negu tūlį mano.

Mus solini s V ei Cyptelėjo
Fašistinės Italijos nusišpicavęs dikta

torius Benito Mussolini.s ir vėl cyptelėjo. 
Šį kartą jis kalbėjo proga 20-ties metų 
sukakties suorganizavimo žvėriškosios 
fašistų milicijos.

Mussolinis šūkavo, kad Italija nepasi- 
duosianti Jungtinėms Tautoms, kad fa
šistai kariaus ir net Libiją atkariaus. Ži
noma, tai tuščias bloferio šūkavimas.

Supyko Finų Fašistai
Vokietijos hitlerininkai, gavę smūgį 

Sovietų Sąjungoj, Goeringo lūpomis tei
sinasi, kad būk juos Sovietų Sąjunga 
“apgavo”, kad būk Sovietų Sąjunga tiks
liai “menkai kariavo” prieš finų fašistus 
1939-1(940 metais, iš ko Hitleris padarė 
išvadą, kad Sovietų Sąjunga yra silpna 
ir ją užpuolė. O dabar pasirodė, kad So
vietų Sąjunga labai galinga.

Žinoma, tokis Goeringo aiškinimas ne
patiko finų fašistiniams katinams. Tai 
jų pažeminimas. Mat, jie norėtų, kad pa
saulis vis tikėtų jų ir komercinės spaudos 
blofamįs, kokius jie tada skelbė apie finų 
“pergales”.

Jie pyksta prieš tokį savo bosų aiški
nimą, bet tas padėties nepakeičia, nes 
Finliąndijos fašistai priešakyje su bude
lių, caro buvusiu generolu Mannerheimu, 
tarnauja Hitleriui ir kariauja prieš So
vietų Sąjungą, skandina Anglijos ir 
Ąmęrikos laivus.

Amerikos Karo Laivo Salva
Jungtinių Valstijų admirolas S. C. 

Hooper pateikė žinių, kad iš vieno Aine^ 
rikos šarvuočio kanuolių ugnies salvo, 
iš 26-ių mylių atstos taip sudaužė Fran- 
cijos šarvuotį “Jean Bart”, 35,000 tonų 
įtalpos, kad jis tiesiai nepataisomas.

Tatai įvyko, kada amerikiečiaims pri
siėjo muštis prie Kasablankos, užimant 
Šiaurinę Afriką. Ąmęrikos šarvuotis ap
šaudę frahcū^ų didląįvį. Kada palaikė 
vienas šūvis, tai Ąjnęrikos apžvalginis 
lakūnas per rąfįio nurodė, kas ręįkia pą? 
daryti galutinam nutaikymui ugnies. Ir 
tada jau užteko vienos salvos iš didžių
jų kanuolių. . - . . .

Dreba Rumunijos, Finliąndijos ir 
Vengrijos Fašistai

Rumunijos, Finliąndijos ir Vengrijos 
fašistai, susitarę su Hitleriu ir Mųssoli- 
j?iu, biržęlio mėnesį, 1941 metąis, visi iš- 
yięn užpuolė Soviętų Sąjungą, kaip pa
siutę vilkai.

Kiek tada buvo pas juos džiaugsmo. 
Vokietijoj nacių propagandos aparatas 
Sukosi, melavo, kad “viskas gina pagal

VICTORY 

a BUY
UNITED 
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retų eiti ant laivų dirbti, 
Tuos $2000 mes pageida-, kaip padarė geras laisvietis 

vome sukelti aukomis, par- j Pranas Balsys, 
duotais bendrovės Šerais ir 
pelnu nuo bankieto: Aukų' 
gavome $1857.52. Begiu 
sausio mėnesio Šerų par
duota už $290. Tai turime 
viso $2,147.52. Taigi bankie-! 
to pelno nebereikia rokuo- j 
ti į šią sąskaitą atsiękįmui 
tikslo. Jis yra viršaus norė
tos sumos. Bet kiekvienas 
doleris įstaigai yra labai 
reikalingas; karui tęsiantis, 
finansinė našta labai pasun
kėjo.

Suvažiavimas užgyrė Lai
svės vedamą kovingą karo 
klausimu liniją. Iškėlė tris 
labai svarbius punktus A- 
merikos lietuvių vienybei. 
Šaukia visus lietuvius į vie
nybę :

Už Jungtinių Valstijų ka
ro pastangas,

Už Jungtinių Tautų pilną

Už išlaisvinimą Lietuvos 
iš nacių tironijos.

Lietuviams reikia vieny
bės ir jos reikia greit. Nes 
tarp lietuvių hitlerinės ide
ologijos elementas veikia. 
Kad atitraukti lietuvių aty- 
dą padėti savo šaliai Ame
rikai, subėgo- keli fašistuo- 
janti politikieriai iš katali
kų, tautininkų ir socialistų 
sriovių, pasiskelbė susivie
niję. Ir kam jie susivieni
jo? Ogi užkorimui Lietu
vos žmonėms fašistinės 
priespaudos, net ir kada Amerikos 
Hitleris bus sumuštas. Jų svetįmį

čių kliubų, nuo pašalpinių 
organizacijų, nuo meno gru- 

| pių ir pavienių asmenų. Vi- 
nes "iš* pidežasties si ^kina Laisv^ kaiP°. 

vargingos transportacijos amerikoniškai p a t r 1 o tinį 
piknikai nukentės. O pikni-! ^ien^a?^’ Yls? Jam inkl 
kai Laisvei yra šaltiniai vuo^ ir Platintis, 
stambių įplaukų.

Pereiti metai labiau negu 
bent kada parodė Laisvės 
didelę įtaką plačiose masė
se. Gavome gausios para-Į 
mos aukomis, geresnės į- _ 
plaukos buvo už skelbimus; L^svė gyvuos 
viršaus tūkstančio gavome -------------
naujų skaitytojų. Pradžia

Tie visi linkėjimai įrodė, 
1 kad mūsų dienraštis yra re
miamas plačių masių demo
kratiniai nusiteikusių žmo
nių, turinčių skirtingas po
litines pažvalgas. Todėl 

ir tarnaus
tai visuomenei.

P. Buknys.O Lietuvos klausimu, ko-J 
kia ten valdžia turės būt 
po karo, Laisvės bendrovės

■ šėrininkai sako —palikime 
i tąi Lietuvos žmonėms išsi
spręsti. Mes gyvename 
Amerikoje ir nenorime, kad 
kas iš kitur kištųsi į mūsų 
šalies reikalus, tad mes ne
privalome kištis į kitų šalių 
vidujinius reikalus. Lietu
vos išlaisvinimui mes pade
dame glaudžiai kooperuo
dami su savo šalies valdžia 
ir remdami jos talkininkus, 
ypač Sovietų Sąjungą. Kai 
Hitleris bus sukriušintas, 
sulyg Atlant. Čarterio, Lie
tuva bus laisva. Meskime į 
šąli ginčus Lietuvos klausi
mu, stokime į darbą karo 
laimėjimui.

Ta katalikų, tautininkų 
ir socialistų politikierių vie
nybė yra tik trys katės vie
name maiše. Jie niekada jo
kio praktiško darbo nesiė
mė Amerikos lietuvių vie- Į dytoją, specialistą, tai išgy-' kojoj/

i Tegul Jūsų moteris būti- 
O dabar jai strėnas skaū-;nai pasiteirauja apie tai su 

!da ir koją, kaip kokis oras ■ savo ’gydytoju.
i užeina. Buvo pas daktarus, i Jai sakyta, kad gal yra 

. Gal, bet gal

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER A VE. NEWARK, N. J.

Tel. Humboldt 2-79G4

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Strėnas ir Koją Skauda išgydė. Ar tik nebuvo per 
Drauge gydytojau, kaip abu kai/u v.is tie Patys 11a- 

jūs duodate kitiems patari-; v^ka^ • l°kbį navikų (fib- 
mus, tai malonėkite duoti ir 10^s) dažnai ir pakartoti- 
man, i nai gimtuvėj atsiranda, ne-

. ] bent visą gimtuvę gydyto-
Mano moteris yra 43 me-! jas išima. Ar jaį antrasis 

tų amžiaus, vidutinio svo- gydytojas prašalino gimtu- 
rio ir ūgio. Jinai jau se-]Vę ar įjp taip sau kaip ap- 
niai, kaip serga. Pirma tu-! gydė, Jūs to nesuminėjote.

2" į Jei jai gimtuvė vis dar 
jai iškapojo, tebėra, tai, sunkesnė būda- 

- 1 ma, ji gali slėgti ir strė- 
gimtuvėje navikai (tume- nų nervus ir padaryti jai

rėjo skaudulių gimtuvėje, i 
tai daktaras ;.........
Po tam . pradėjo jai augti

Jei jai gimtuvė vis dar
1<X*

ma, ji gali slėgti ir strė-

riai). Tai buvo pas kitą gy- tuos skausmus strėnose ir

nybei. Tik visada kursto ir'dė. 
kiršina vienus prieš kitus.] 
Dienraštis Laisvė už Kari-] 
nius Taupymo Bonus, už ____ ______________  _ _ __ _
paramą Raudonajam Kry-ljaį saĮ^ ^aj gaj reumatiz-j reumatizmas. C-l, 2^. 
žiui ir už visas musų vai- mas. jinai labai mėgsta ir ne. Jei jai būtų bet ko- 
džios vedamas kampanijas §0^įus> jaį nevelinu, ojkios rūšies tikrasis 
karo laimėjimui daug kartų jįnaj ^aįp kada ir neklau-' reumatizmas, nebijokite, ji
džios vedamas kampanijas

daugiau rašo, negu katali
kų, tautininkų ir socialistų 
spauda, sudėjus visus į krū
vą. Tų sriovių redaktoriai 
gyvena Amerikoje, bet 

reikalai jiems 
Jiems galvoje ir 

širdyje stovi Smetonos ar 
tam panašios priespaudos 
užkerimas ant Lietuvos 
žmonių sprando. Tiesa jie 
pasiuntė neblogą rezoliuci
ją prez. Rooseveltui karo 
reikalu, bet ką jie sako sa
vo sekėjams tuo reikalu?

ideologinis vadas toje kon
ferencijoje buvo žadeikis, 
Smetonos agentas. Kaip 
matote, tie ponai jnaiše įki
šę Smetoną nori per užpa
kalines duris įstumti į Lie
tuvą. Nori vėl jo priespau
dą užkarti Lietuvos žmo
nėms.

Laisvės bendrovės dali- Nieko konkretaus! 
ninkai, savo rezoliucijose,

šokius. Aš jai nevelinu, o Į klos rūšies tikrasis narių

so manęs, 
dienos po

Tai 
šokių

Malonėkite jūs 
ti patarimą, ką jai daryti. | 
Už tai aš būsiu jums labai ] 
dėkingas. Esu Laisvės skai
tytojas, ir prašau per Lais
vę duoti patarimą.
Atsakymas.

Čia pora ypatingų 
Jūsų, Drauge, laiške, 
moteris, sakote 
kokių skaudulių gimtuvėje. 
Daktaras iškapojęs. Paskui 

į ėmę jai gimtuvėj navikai 
Dienraščio Laisvės bend- Įaugti. Čia kitas gydytojas

ant kitos nebūtų tokia jau greita ant 
negali nė šokių, — nepajėgtų, kad ir 

norėtų. Veikiausia čia jai 
zi.,. i ne reumatizmas, bet taip 

kas, rysyj su gimtuvė, gal 
ir su kiaušidėm (ovarais).

I Besiartinanti gyvenimo pa
kaita irgi kai ką gali reik
šti.

Sakote, Jūsų moteris kaip 
kada ir neklauso, ima sau 
ir šoka. Tai šelmutė. Kam 
perdėt, kai jau ir be to 
skauda strėnas ir koją. Nuo 
nuovargio, žinoma, skaudės 
da pikčiau. Patarkite jai 
gražiuoju bent tūlą laiką 
nešokti, daugiau silsėtis,

vietų 
Jūsų 

turėjusi

gulinėti, kad nervai, raiš-

ŠYPSENOS
JURO RIDIKO DŪMOJIMAI 

APIE KARĄ

Naciai vis troško aliejaus, — 
Gavo ugnies už kalnieriaus.
Galas bjauriam jų abazui 
Artinasi prie Kaukazo.

Prie Rostovo bus nušluotos.
Kitos gaujos apšarvuotos, 
Prie pat njiesto Stalingrado.
Gaujos nacių galą rado

Prie Maskvos, prie miesto K lino 
Duota gerai jiems į klyną.
Gaus dar jie prie miesto Kursko,— 
Paragaus jie ginklo “rusko”.

Teks tiem ponam ir prie Kauno, 
Prie lietuvių miesto slauno, 
Ir prie Vilniaus ir prie Trakų 
Cyps, it šunės, it patrakę.

Džiaugias visi dori žmonės, 
Kad kariaut mums geriau klojas.

Verkia tiktąi grįgaitiniai 
Ir fašistai smetoniniai.

Tautos vadas ir vadienė,
Bei poniutė Trubelienė, 
Ir kiti fašistų šmotai 
Gali išeiti iš proto.

Padorus lietuvis žino, 
Kad link kalno Gedimino 
Pučia tyras rytų vėjas, 
Atpešas naujas idėjas.

Džiaugiasi amerikonai, 
Kad rudieji tie tironai, 
Žemėj galą sau surado 
Prie galingo Stalingrado.

Džiaukis, broli, katalike, 
O tu žliumbk sau, cicilike! 
Bus gražesnis mums rytojus — 
Darbininkams ir artojams!

ciai ir raumenys gerai pa
silsėtų ir atsigautų. Dažnai 
geras pilnas poilsis dalykus 
nukreipia geroj on pusėn. 

Į Prie to dar ir kompresai, 
šalti ir karšti, pakaitomis. 
Masažas, braukymas, dia- 
termija.

Manau, kad galėtų būti 
naudos ir iš moteriškų ly
tinių hormonų (female sex 
hormone, estrogenic hor
mone). Jie daug moteriai 
padeda, ne tik kad po gy
venimo pakaitai, bet ir bile 
kada, kada kiaušidės silp
nos. Vitaminai, ypač Vita
min B Complex, capsules, 
po 3 tris kartus kas diena, 
su maistu. Bent po 1 lašą 
iodinos tinktūros kas antra 
diena, su pienu.

'1

Liežuvinskas.

ŠIA UR. AFRIKA. — Ge
nerolas Eisenhower uždrau
dė savo kariuomenei kriti- 
kuot bet kuriuos Amerikos 
talkininkus.
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Laisves Dalininkų Suvažiavimo Diskusijos 
Delei Redakcijos Raporto

(Redakcijos raportas iš- kavo fašistines Amer. liet, 
tisai įtalpintas vasario 3 ir; tarybas. Reikia daugiau ra- 
4 dd. Laisvėje.) Lšyti prieš jas. Tiesa, Miza-

Jameson (iš Newarko):|ra bai, kurie kiti parašė 
Redakcijos raportas 
labai patinka. Laisvės pozi
cija karo klausimu kuo ge
riausia. Man ypač patiko 
šeši - septyni Mizaros 
straipsniai praeitą vasarą, 
kur buvo aiškiai atidengtos 
fašistų pozicijos.
tokių straipsnių! O kas lie
čia tokius ‘Grigojiedus,’: 
kurie grasina 1 
prieš Laisve, tai jie yra tik 
tai lietuviškų fašistų įran-j 
kiai.

Geri ir labai
Laisvėje straipsniai anie 
karą ir karinę padėtį. Bet 
štai kur man vienas daly
kas nepatinka — iš kur| 
Laisvėje atsirado tie titulą- j 
vimai ‘ponais’ arba ‘miste-į 
riais,’ kaip kad Mr. Foster, 
Mr. Browder, kurie yra 
draugai, o ne ponai-‘miste- 
riai.’ To neturėtų būti. Su 
Smetonos ir jo sėbru išgu
limu iš Lietuvos turėtu bū- ' 
ti užbaigta ir su ‘ponais.’

Meno puslapis kartais ne
gerai būna sutvarkytas —I .... 
raštai apie meną perkeliami £a^ ayiaPnL 
į kitą puslapi, o koresnon- - _ -
dencijos dedamos į Meno £pras; Laisvė permazai ra- 
skvrių. Beie, svarbus Sta-|^.aPie PęnnsylyaniJ°s Mie
lino pareiškimas ėjo net; angliakasyklų maime- 
per tris puslapius tąsomis, streiką. Reikėjo nu- 
Toki raštą reikėtų viename j ?Yiest V1S?S atsitikimus ry- 
puslapvie sutalpinti. ^lum su juom, kaip Lewis

Norėčiau žodį kitą pasa-!buvo susipykęs su CIO uni- 
kyti ir apie ‘surpraiz parių’! organizacija ir t.t. Toks 
aprašymus. Pačios pares! ?zra. eJ_1ir?a?v •, neęera?- 
savaime vra netikęs daly- i ^ai Jei kalbų, kad redakci- , _ - v . . i o izAi'ncnnnrlrtvirtnor'kas. Jos dažnai rengiamos 
seniems ‘jaunavedžiams/ o 
jie paskui patys špaltas 
laikraštyje prirašo apie tas 
savo pares, kurios nėra jo
kios ‘surpraiz’ (netikėtos), 
bet su tų ‘jaunavedžiu’ ži
nia rengiamos. Tai didelis 
laiko gaišinimas ir bereika
lingas laikraštyje vietos už
ėmimas. Bet aš nieko ne
sakau prieš.kitas pares, ku
rios rengiamos organizaci
jų bei mūsų spaudos reika-i 
lams arba kuriose yra rūpi
namasi tokiais reikalais. 
Apie šitokias pares galima 
ir laikraštyje plačiau para
šyti. O paprastos privatiš- 
kos parės, tai turėtų būti 
atidėtos bent tokiais laikais, 
kaip dabar.

A. Matulis (iš Jersey Ci
ty) : Pereitais metais Lais
vės turinys man abelnai pa
tiko ir pakraipa buvo tei
singa. Bet paskutiniu lai
ku man vienas dalykas ne
patiko — tai neva ginčai su 
korespondentais. Man pa
tiko Vilnies vajus. Laisvės 
ir Vilnies vajai yra skirtin
gi. Vilnies redaktoriai-kal- 
bėtojai išrankioja panauji- 
nimus iš skaitytojų, ko ne
daro Laisvės redaktoriai. 
Laisvė negana aštriai kriti-

man;£cnJ straipsnių apie jas, bet 
negana. O kai dėl suminėtų 
(fašistų-sklokininkų) laik- 

' raščių, tai jie tik ‘špicbu- 
kai’ prieš Laisvę.

Drg. šolomsko straips
niuose apie karą yra pakar- 

Daugiau toj amų dalykų. Sykį žmo- 
s ' nes perskaitę ir dar neuž- 

miršę, o vėl randa apie tą 
užvėsfbvia tai jiem darOsi nu0‘ 

’ ,bodu.
Perilig straipsniai abelnai 

nėra taip tinkami skaityto- 
roik-nTino-Lams’ bet tokie straipsniai, 

g i kaip neseniai tilpęs ilgas 
Mizaros straipsnis apie fa- 

; šistinių lietuvių tarybų 
! veiklą, tai yra labai geri ir 
^pageidaujami.

Ig. Beeis (iš New Jer
sey) : Kadangi daugiausiai 
Laisvės vajininkų yra New 
Jersey valstijoj ir jie la
biausiai pasižymėję, tai jūs 
turėtumėte daugiausiai mū
sų klausyti ir mūsų patari
mus priimti. O iš kitų ko
lonijų pasirodo. tik vienas 
kitas vajininkas, kaip Pily-

iz pa-

si kabi n t negal i m a. T >abai 
gera Laisvės linija, pritai
kyta įvykiams taktika.

Kalbant apie pares, tai 
reikia apie jas rašyti su 
vardais — kuo daugiau var
dų, tuo geriau laikraštis 
platinasi ir tiem žmonėms 
patinka. Barė taip pat yra 
pasilinksminimas. Juk ir 
Sovietų 'žmonės ne tik ka
riauja, bet ir į teatrus ei
na. Reikia nepastumt ša
lin ir privatiškų dalykų.

Kurie atvažiuoja iš’sve
tur ir sakosi esą dideli po
nai, profesoriai ir panašiai, 
neturime jų perdaug aukš
tyn kelti per laikraštį, nes 
paskui tenka juos sumažin
ti, bet jau sunku. Tegul 
toks asmuo padirba treje- i partizanai gi turi 300 tūks-
tą metų mūsų judėjimui, tai 
pamatysime. Nereikia to
kius tuoj aus imti ir gar
binti.

Stakovas (brooklynietis):

Redakcijos raportas labai

ja korespondencijas cenzū
ruojanti, tai aš per ilgus 
laikus rašinėjau Laisvei ko
respondencijas ir niekada 
nė viena nebuvo konfiskuo
ta ar sucenzūruota. Bet 
jeigu korespondentas pro 
šalį nusvajoja ar netiksliai 
politiniai rašo, tai redakci
ja turi taisyti ar trumpint.

Reikėtų, kad ne vienas, o 
bent keli rašytų ir apie So
vietų Sąjungą, tai būtų gy
vesnis laikraštis. Dabar 
vienas draugas apie tai te
rašo; gerai būtu pasikeist. 
Taipgi reikėtų pilnai aiškiai 
nustatyti mūsų poziciją kas 
liečia Michailovičių. Nes tū
li amerikonų laikraščiai gi- 

■ ria Michailovičių, vadinda
mi jį Jugoslavijos patriotų 
kovos vadu prieš nacius ir 
italus, o Laisvė rašo, kad 
jis b rudas.

Juozas Bimba (iš Pater- 
sono): Redakcijos raportas 
geras. Aš noriu pradėt nuo 
mūsij kritikų. Senas Vin
cas paskutiniu laiku pasiro
dė toks kritikas, kaip du 
grybai į barščius. Ta jo kri
tika yra tiktai pagiežos iš
liejimas, daugiau nieko. To
dėl nereikia tokių “kritikų” 
talpinti. Apie Maskvą drg. 
D. M. Šolomskas perdaug

meniškam pasismaginimui, 
vis tiek jos turi savo vietą 
gyvenime, ir vardus skelbti

Kalbant apie Michailovi
čių, net Sulzberger (žymus 
karinis korespondentas) ra
šo New Yorko Timese, kad 
Michailovičius yra tik Ju
goslavijos karaliaus vald
žios atstovas, jugoslaviškas 
Kercnskis. O ta valdžia sė
di Londone. Matydami Mi- 
chailovičiaus pagyrus kituo
se laikraščiuose, draugai, 
privalote tikėti Laisvės at
siliepimams apie jį. Laisvė 
paduoda tiesą, jog tik Ju
goslavijos partizanai (o ne 
Michailovičius) kovoja už 
jugoslavų žmonių reikalus.

Trečias Puslapis

Tripolio miesto italai viršininkai klauso anglu generolo 
Montgomery sąlygas, pagal kurias miestas privalo pa
siduoti anglams. Jis ir pasidavė!

prirašė, bet kad apie Stalin
gradą dabar plačiau rašo, 
tai gera ir naudinga.

Perdaug apie pares rašo 
‘ženikliai.’ Tuose rašymuose 
giriami jie patys, jų rengė
jai ir dalyviai. O aš sakau, 
jeigu jau pagirt spaudoje 
tokias pares, tai tik ųž au
kas geram tikslui ar
ramą naudingam visuome
nei darbui.

Stasiukaitis (iš Cliffsi- 
dės): Laisvė turėtų apsižiu
rę t ir apsisaugo t nuo tokių 
gaivalų, kaip tas pianistas 
Bacevičius. Jis iš mūsų 
žmonių pinigus kaulijo, o 
ponauti norėjo, ir man pa
čiam sakė, kad jam būtinai 
reikią bent 50 dolerių per 

i savaitę pragyventi. Nuo to
sykio aš jau kreivai į jį žiū- Prieš patį raportą nieko 
rėjau; prisiminiau, kaip negalima pasakyti, nei pri- 
man pačiam tekdavo su ke- i dėt nei atimt. Bet Laisvėje 
liais doleriais iš viso per ! perdaug rašoma apie praei-l 
savaitę gyventi. Jeigu tokie ' ’ 
asmenys sakosi neturį iš ko 
pragyvent, tai tegu eina 
ant ‘relief’ (bedarbiškos pa
šalpos).

Vardus iš kitur atvažiuo
jančių ir Laisvėn užeinan
čių svečių geriausiai būtų 

! negarsint, o jeigu garsint, 
i tai visus. Dabar gi taip pa
sitaiko: atvažiuoja vienas 

' žmogus, ir jis pagarsintas, 
o atvažiavus keliem, tai jų 
vardai visai neskelbiami.

Reikėtų pataisyti Laisvės 
skiepas. Tai klaiki, be oro, 
katorginė patalpa, kur ke
liem darbininkam tenka 
dirbti. Gal dėl darbo tokioj 
patalpoj mirė ir presmanas 
Balčiūnas.

Čepulis (brooklynietis): 
Draugas kalbėjo taip, tar
tum Laisvės redakcija turi 
tūkstančius akių ir ausų. 
Patys svečiai, atsilankyda
mi Laisvės įstaigon, turėtų 
pasirūpinti savo vardus pa
duoti; tai jie ir būtų pa
skelbti.

Redakcijos raportas ge
ras, bet reikia išmest pata
rimą nediskusuot apie busi
mąją Lietuvoj santvarką po 
karo. Turėtume apie tai 
kalbėti ir kitiem aiškinti. 
Kai dėl Šolomsko raštų, tai 
jie yra svarbūs tokiu svar
biausiu momentu, kaip da
bar. šolomskas 
bai gerą darbą. Nors tokie 
raštai ir būtų ilgi, reikia 
juos studijuoti. 
Seno Vinco to ilgo rašymo 
ar Stankaus kritikų iš Kaš
tono, tai jie ‘sukritikuoja’ 
visą pasaulį, ne vien tik 
Laisvės redakciją.

Šiaip viskas gerai.
Beje, New Jersey žmonės 

čia labai didžiavosi prieš 
Brooklyną. Na, ką padary
si — didesnis miestas vis 
nusileidžia mažesniam.

Juška (central-brookly- 
nietis): Redakcijos rapor
tas taip geras, kad ir pri-

atlieka la-

0 kas link

Raudonosios Armijos sapiorai (inžinieriai) stato tiltą, kažin kur Stalingrado 
fronte. Stalingrado fronte, kaip žinia, vokiečiai buvo taip sumušti, kaip niekad 
dar nėra buvę Vokietijos istorijoje!

tančių kovotojų savo eilėse; 
jie turi ir savo valdžią.

Kai dėl tų ilgų straipsnių 
apie Sovietus ir karą sovie
tiniame fronte, tai man 
perdaug garbės būtų, jeigu 
aš juos būčiau parašęs. Aš 
juos tik sulietuvinau. Pla- 

! čiau gi tūlus dalykus nu
šviesti reikėjo nors ir todėl, 
kad juos komercinė spauda 
tiksliai slapsto nuo skaity
tojų. Mes klystame, jeigu 
manome, kad jau perdaug 
žinome apie Maskvą ar Sta
lingradą.

Pradėjus Amerikai dides
nius karo veiksmus, mes 
apie juos plačiai ir vis gau- 
singiau rašysime. Dabar gi 
Sovietai vaidina svarbiau
sią vaidmenį kare prieš 
Hitlerį, tai neišvengiamai 
tenka apie juos plačiau ir 
rašyti, 
jums 
kurio 
atsilankius ant žemės, viską 
surado, bet Sovietų Sąjun
gos nepastebėjo. Po karo 
vien apie Maskvos frontą 
bus prirašyta daugybė kny
gų; ar tat mes lauksime ir 
tada, pasidėję 'knygas, po 
karo apie tai skaitysime?

Kas link redaktorių da
lyvavimo vajuje, tai Lais
vės redaktoriai, kaip Miza- 
ra, Bimba ir aš, gaunamus 
skaitytojus pervedam vie
tiniams vajininkams. Aš 
gavau daugiau punktų, nes 
buvau nuvykęs į Kanadą.

Vizbaras (iš Maine vals
tijos, rašąs eilėraščius rašy-

tį, o reikėtų daugiau apie 
ateitį; žmonės trokšta žino
ti, kokia bus ateitis. Pavyz
džiui, rašoma, kad Willkie 
taip ir taip sakė, bet re
dakcija nesako, ką mes sa
kome. Daugiau turėtų būti 
raštų apie ateitį. Turime 
būdavot planą ateičiai, kaip 
mūrininkas kad pirma pa
matus pabūdavo j a, tik ta
da ant jų namą stato.

Laisvės redakcija kai ku
riuos korespondentus per- 
aštriai kritikuoja; pavyz
džiui, tūlų rašinius pavadi
no “peštukizmu;” tai labai 
negerai. Atrodo taip — ra
šykite tiktai tą, kas redak
cijai patinka. ,

P. Grabauskas (brookly
nietis) : Kiti jau pasakė di
džiumą to, ką aš norėjau 
pasakyti. Taigi tarsiu tik 
keletą žodžių,; Parių apra
šymas su vardais padeda 
laikraščiui platintis ir žmo
nės daugiau jo išperka nuo 
standų. Kitas žmogus per 
visą amžių nėra savo var
do matęs spaudoje, dabar 
gi jis mato jį išspausdintą, 
ir sako: “O, čia mano var
das, tai geras laikraštis!” 
Aš manau, jog pas Seną 
Vincą nieko tokio blogo ne
buvo.

Veikutis (brooklynietis): tojas ir angliškai amerikie- 
Sutinku su P. Grabausko čių spaudai) sako: 
mintimis.

A. Balčiūnas: Buvo ir portas. 
tarp Laisvės direktorių ma- naudingos. Kai kurie vieti- 
nyta taisyt spaustuvės skle- niai amerikonų « laikraščiai

tinka. Nors, tiesa, Tarybų 
Lietuvoj viskas buvo veda
ma lietuvių — malonu, kad 
visi lietuviškai kalbėjosi; 
bereikalingos išlaidos buvo 
sumažintos, o daugiau lėšų 
teko naudingiems daly
kams.

Ig Beeis: Ateityje neda
rykime tokių klaidų, kaip 
su tuo ‘profesorium.’ Mes 
rengėm jam pares, koncer
tus; dirbom, stengėmės pa- diskusijas, 
daryti jį pasauliniu virtuo
zu, o galų gale, jis ėmė ir .ko: Reikia duot bent vienai 
parodė mums užnugarę. leidei pakalbėt. Kalbės drg. 
Gal būtume ir galėję duoti Petrikienė. 
jam kokį darbuką mūsų

įstaigose. Tegu būt dirbęs 
naudingą darbą.

Kai dėl teismiškų bylų, 
tai mums neverta užsiimti 
su tokiais mažiukais laik
raštukais kaip The Hour ar 
perdaug pasitikėt jais.

Stripeika: Jau 10 metų, 
kaip aš darbuojuosi Laisvės 
vajuose. Linkiu, kad visi 
dirbtume uoliai ir tiksliai!

Duobinis: Įnešu uždaryti

Pirmininkas Ig. Beeis sa-

(Bus daugiau)

Ne taip, kaip tas 
žinomas rašytojas, 
viešnia nuo Marso,

Man 
labai patinka redakcijos ra- 

Parės gali būti

pą, bet abejota. Iš tikrųjų, 
ką galima būtų padaryt, tai 
tik įrengt skiepe ventiliaci
ją, apvalyt jį, apšvarint; o 
tikras pertaisymas būtų 
sunkiau, negu naujo pasta
tymas. Taip tai laikas dėl 
skiepo gerinimo ir vilkosi, 
nors, tiesa, nejauku jame 
kad ir pusvalandį pabūti.

Kas liečia pares, tai aš 
buvau didžiausias jų prie
šas, bet štai ir man pačiam 
teko darbuotis surengimui 
pagerbimo pares V. Paukš
čiui, buvusiam Laisvės re
daktoriui. Šios pares pel
nas, šimtas dolerių, buvo 
drg. Paukščiui paskirtas, | žmones. Jų gražios šnekos 
bet jis visus tuos pinigus 
pervedė Laisvei. Tai buvo 
netikėta laikraščiui para
ma.

D. M. šolomskas: Bend
rai visi pamatiniai sutiksi
me su redakcijos raportu. 
Yra kritikos dėlei parių, bet 
pastudijavus, pamatytumė
te, jog taip turi būti — 
vardai prisieina skelbti. Jei
gu žmogus duoda kokiam 
parengimui paršiuką, sūrį 
arba jeigu suėję į parę 
žmonės finansiniai paremia 
kokį naudingą darbą, juk 
vis tai žmonių auka. Na, 
jeigu pares rengiamos ir as-

Botkino Ligoninė ir 
Mūsų Aukos

Russian War Relief Ko-1 galviais, drabužiais ir ki- 
mitetui susitarus su Sovie-'tais dalykais.
tų Sąjunga amerikiečių gio- Russian War Relief Ko- 
bon paimta Botkino ligoni- mitetas, imdamas globoti 
nė Maskvoj, kurioj gydosi Botkino ligoninę, nusitarė 
drąsūs r a u d o n armiečiai, iki kovo 1 dienos sukelti 
kad, pataisę sveikatą, jie .$100,000. Mes amerikiečiai 
vėl galėtų grįžti į frontą, tą, galime pilnai padaryti, 
kovai už visu musų laisvę. Aukos bus renkamos paren- 

Botkino ligoninė yra į gimuose ir prašo organiza- 
šiaurius nuo Maskvos, Spa- cijų ir atskirų žmonių tam 
lių Lauke ir viena iš dauge
lio geriausių Sovietų Są
jungoj ligoninių. Ji pava
dinta tuo vardu pagerbimui 
rusų medicinos profeso
riaus Sergiejo Botkino, ku
ris labai daug davė pasau
linei medicinai.

Botkino ligoninė įsteigta 
1911 metais. Tada ji buvo 
maža, galėjo gydytis tik 
245 žmonės; ji turėjo 15 
daktarų ir slaugių. Dabar

reikalui paaukoti. Bus pla
tinami ir tam tikri kupo
nai nuo 50 centų iki $10.

l ietuviu Komitetai Gel
bėjimui Sovietų Sąjungai 
Medikamentais, kuris yra 
dalis Russian War Relief 
Komiteto, nusitarė iki ko
vo 1 dienos sukelti $5,000. * 

Tas pilnai galima, lietu
viai visada parėmė prakil
nius tikslus, parems ir da
bai’. Botkino ligoninės ve- 

Botkino ligoninėj yra 2,500 dėjai sutiko, kad ligoninėj 
daktarų ir slaugių, kurie butu ir tautiniai skyriai, jų 
aptarnauja kasdien tūks-i tarpe ir lietuvių skyrius, 
tančius ligonių. Botkino Ii-; Suteikime medikalę pa
gonį nė ir ją apsupą parkai pagalbą drąsiems koyoto- 
užima 60 akrų žemės plo- jams, jų tarpe, ir lietuviams 
tą. Medikaliame sąstate yra | kovotojams, leikdami me- 
300 daktaru ir profesorių, i dikalę pagalbą Raudonajai 
Dr. B. A. šimeilovič Botki-j Armijai tuo pat kartu mes 
no ligoninės direktorius ir ; gelbėjame ir lietuvių pul- 
tuo pat kartu viršininkas j kams, kurie yra dalis Rau- 
Raudonosios Armijos Medi-: donosios Armijos, tuo pat 
kalio Korpuso. i kartu mes gelbėjame ir mū-

_ . .. . _ . su broliams, seserims, te-
Botkino ligonine yra vie- vams h. ffimin5ras Lietuvoj, 

na is modemiškų. Piaei- nes grejčjau Raudonoji Ar- 
. r... . mija sumuš hitlerininkus ir

šoriai atliko visą eilę dide- igiajSvins Lietuvą, greičiau 
lių medicinoj atidengimų, pasiBaigs ju vargai.
kurie tarnauja visai žmoni-, T. , „ ‘rJ : Lietuvos liaudžiai sian-
•ia1’ I dien galima pagelbėti tik

Neseniai Botkino ligoni- gelbėjant Raudonajai Ar- 
nę aplankė amerikietis ko-jmijai. Kada Lietuva bus iš- 
respondentas Mr. Ralph laisvinta iš po žvėriškos na- 
Parker, kalbėjosi su sužeis- cių okupacijos, tada galėsi- 
tais raudonarmiečiais, ko-, me suteikti ir savo gimi- 
mąndieriais ir lakūnais. Vi-1 nėms tiesiogine pagalbą, 
si jie išreiškė troškimą Aukas siųskite Lietuvių 
greičiau pasveikti, atgauti Komitetui Gelbėjimui So- 
sveikatą ir grįžti atgal į ko- vietų Sąjungos Medikamen- 
vos lauką kovot už žmoni- tais iždininkės vardu ir 

’ ’ antrašu: L. Kavaliauskaite,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

kartais iš parių tik ir pasi
laiko. O dėlei parėse auko
jančių skelbimo reikia nu
statyti taisyklę, pavyzdžiui, 
garsint vardus aukojusių 
ne mažiau kaip 25 centus. 
Abelnai pares reikėtų dau
giau panaudot parinkimui 
atiku Laisvei, Sovietu ko- C- 7 4,
votojų paramai ir kitiem 
naudingiem dalykam.

Kai dėl Lietuvos, tai prie
šai kalba, deklamuoja apie 
Lietuvą, apie jai laisvės at-(na. ao 

gavimą, bet tykoja vėl;tyje jos daktarai ir profe-; 
smetoniškai pasigaut lietu
vius, užsėst ant Lietuvos 
sprando ir išnaudot jos

yra tiktai apgaudinėjimas, 
vilūgystė; klerikalai nori iš- 
naudot Lietuvą kaip kunigi
nę, tautiniai fašistai — kai
po smetoninę su jų buožė
mis ir kalėjimais; social- 
fašistai siekia tokios Lietu
vos, kurią galėtų išnaudot 
jie patys ir panašūs. Mes 
turime dar labiau numas- 
kuot jų veidmainystę.

Bet mes, Amerikoj gy
vendami, negalime reika
laut Lietuvai tokios ar to-, 
kios santvarkos. Tegul pa
tys Lietuvos žmonės pasi
renka santvarką ir išsiren
ka valdžią, kokia jiems pa-

jos laisvę.
Mes, amerikiečiai, galėsi

me jiems padėti ir tuo pat 
kartu padėti patys sau ka- 
rą~islaimėti teikdami aukas, 
kad Botkino ligoninė būtų marinai Viduržemio Jūroj 
aprūpinta operacijų instru-, nuskandino dar 4 fašistų 
mentais, medicinomis, prie-1 laivus.

London. — Anglijos sub-
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Iš Atsibuvusio Dienraščio Laisves Bankieto 
Sausio 10 Diena

šis vakaras buvo puikus, draugiškas ir 
vaišingas, nes jame dalyvavo gražus skait
lius rinktines publikos, tikrų Laisvės patri- 
jotų. Nors transp'ortacija automobiliais tą 
dieną buvo visai sulaikyta, bet tas nesulaikė 
Laisvės patriotų nuo dalyvavimo jos bankie- 
te. Jie suvažiavo traukiniais ir busais, sma
giai praleido vakarą ir pasveikino Laisvę pa
gal išgalę.

Vakarienė buvo skaniai prirengta, nes ją 
gamino gerai patyrusios gaspadinės: O. Pet
ruškevičienė, U. Kavaliūnienė, B. Chubarkie- 
nė, M. Pešinienė, A. Buividienė, U. šuralie- 
nė, M. Dambrauskienė, A. Yankus, G. Lekas.

Laike vakarienės draugai pasakė gražių 
kalbų ne tik Laisvės reikalais, bet ir bėga
maisiais dienos klausimais. Muzikalė progra
ma buvo puiki, nes ją išpildė pagarsėjęs 
dainininkas I. Kubiliūnas, akompanuojant 
Helen Žukauskaitei. Taipgi gražiai pasiro
dė mūs jaunuolis Richard Buividas. Nors jis 
yra dar jaunas metais, bet jis jau daug sykių 
yra palinksminęs mūs lietuvišką publiką.
Drauges-Draugai Sveikino Laisvę Sekamai:

Po $5: drg. Andreliūnai iš Somerville, K. 
Vaškis iš Brighton, R. Chubarkis, A. Bar- 
čius, J. Butkus. J. Matuzas iš Brighton $4. 
J. Vaškiai iš Quincy $3.

Po $2: J. Masteika, D. Jusius, J. šūkis, 
M. Kazlauskas, A. žvingela, E. Freimantai, 
R. M. Krasauskai, O. Masevičienė iš Belleri- 
ca, Dr. ir Mrs. Repšys, V. Kvietkauskienė, 
A. K. Zinskiai, A. Sebeika iš Canton, Mass. 
Po $1.50: T. Niukienė, J. Usevičius.

Po $1: J. Žekonis, Bražinskas, G. Gidvila, 
U. Kavaliūnienė, Kaliošius, Žukauskas, P. 
Kubiliūnas, Zeimis, B. F. Kubilius, Juška, 
H. Thomas, J. Zulis, Dambrauskas, Zujus, 
Gavenavičius, Baltušis, Mickevičius, J. Pe- 
shino, Traupis, Stonis, G. Lekas, Kiškis, J. 
Burbė, M. Užunaris, Buividas, J. Kubiliūnas, 
Yvonne Niaurienė, A. Sabulienė.

Per G. Leką sveikina Laisvę F. žilaitis su 
$2. Viso $135. Varde ALDLD 2-ros kuopos 
visiems aukotojams ir Laisvės rėmėjams ta
riu nuoširdų ačiū. Prašau atleisti, jeigu kurių 
aukotojų vardai ar pinigų suma per klaidą 
būtų neteisingai pažymėta.

H. Tamošauskienė.

SVEIKINIMAS
Sveikinam dienraštį Laisvę jos bendrovės 

šėrininkų suvažiavimo proga, sausio 31 d., 
1943, ir linkime jai geriausia pasisekimo ir 
ant toliau skleisti apšvietą tarpe lietuvių, 
Vėsti neatlaidžią kovą prieš žmonijos nelai
dė—fašizmą-nacizmą ir mūs lietuviškus Hit
lerio agentus šioje šalyje.

Lai gyvuoja Laisvė, tas mūsų lietuviškas 
švyturys ir kovotojas už laisvę ir demokra
tiją!

Už išlaisvinimą pasaulio iš fašistinės tiro
nijos!

Su sveikinimu sykiu prisiunčiu $135.
Vardu ALDLD 2-ros kuopos ir visų Bosto

no ir apylinkės Laisvės patrijotų,
H. Tamošauskienė.

ROCHESTER, N. Y.
Kai dabar visas civilizuotas pasaulis iš

reiškia aukštą pagarbą Sovietų Sąjungos 
žmonėms, už jų . didvyrišką pasiaukavimą, 
tai taipgi verti pagyrimo ir tie, kurie teikia 
paramą Sovietų žmonėms. Gero žodžio už
sitarnauja mūsų mezgėjos ir tie, kurie pade
da joms finansiniai, įsigijimui medžiagų dėl 
mezgimo Nekurios moterys, kaip antai: 
Bekešienė, Duobienė, Valtienė, Būlienė ir ki
tos, apart mezgimo, prisideda taipgi prie 
taisymo, lopymo vartotų drapanų, paaukotų 
Sovietų žmonėms. Gaila, kad vyrai, turinti 
daugiau liuoso laiko, negu moterys, daugiau 
ir pritingi; tiktai Vaitas ir Labeika visuomet 
padeda prirengti siuntinius. Ypač Labeikė, 
jis nepatingi pereiti per stubas ir pakolek- 
tuoti vartotų drapanų; geistina, kad daugiau 
panašių moterų ir vyrų paaukotų po porą 
valandų liuoslaikio ir ateitų į talką antra
dienių vakarais. Cameo teatras duoda vel
tui patogų, šviesų kambarį dėl to darbo.

Sausio 23 d. mezgėjos turėjo surengusios 
Gedemino svetainėje gražų pažmonėlį. Atsi
lankiusieji simpatiza’toriai parėmė finansi
niai mezgėjų fondą pirkimui vilnų.

Minėtoj sueigoj, draugės černauskienė ir 
Pultinienė surinko 25 dolerius pasveikini
mui dienraščio Laisvės šėrininkų suvažiavi
mo. Aukavo sekanti:

P. Ėugailiškis $3.50, J. ir V. Bulliai $1.65, 
P. ir F. žirguliai $1.50, J. ir L. Totoriai 
$1.35. Po vieną dolerį: R. Barauskas, B ir R. 
Černauskai, P. ir O. Malinauskai, C. Steffins, 
G. Mockevičius, J. ir D. Vaitai, P. Kulis, M. 
Šiurkienė, J. ir A. Evans, L. Vaišnora, J. ir 
P. Barzdaičiai, j. ir II. Stančikai ir M. Se- 
Verinas. Po 50c.: S. Keurakis, C. Bonekat, 
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A. Duobienė, Johanna Miller, L. Pultin, Ch. 
Šimaitis, L. Bekis ir W. Lastauskas. Po 25 
centus: A. Vilimaitienė, L. šlekis, G. Dau- 
kas, A.. Bartašius, E. Duobienė ir S. Vaivo- 
dienė.

Visiems aukojusiems didelis ačiū!
Kad draugo Bugailiškio auka didesnė už 

kitų, tai nieko stebėtino, jis kam simpatizuo
ja, tai visuomet stipriai paremia.

J. Bullis.

xico, Me.; V. Padgalskas, Mexico, Me.; Vin
cas Krimas, Paterson, N. J.; Elzbieta Gra- 
nickienė, Brooklyn, N. Y.; U. Sinkevičienė, 
Brooklyn, N. Y.; Mary Mitchell, Philadel
phia, Pa.; Adomas Stankevičius, New York 
City, N. Y.; Anastasia Buck, Brooklyn, N. 
Y.; Charles Chuberkis, Ridgewood, N. J.; 
Frank Varaška, Brooklyn, N. Y.; Adam Da- 
gis, New York City, N. Y.; Juozapas Vas-

PATAISYMAS
Laisvės sveikinimuose pažymėta, kad 

brooklynietis J. Gužas aukavo $1, turėjo bū
ti $5. Taipgi clevelandiečiai Ramondai auka
vo $5. Atsiprašome. L. Adm.

PHILADELPHIA, PA.
Gerb. Draugai: Kadangi mūsų gyvenimo 

aplinkybės neleidžia kartu su jumis dalyvau
ti Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavime, 
tai siunčiame širdingiausius linkėjimus suva
žiavimo delegatams ir labai pageidaujam, 
kad laikraštis Laisvė vėl būtų nauju kietu 
plienu užgrūdintas dėl kirtimo priešo fašiz
mo iš šaknų. Tam reikalui prisiunčiam nors 
mažą auką $5. Su Draugiškais Linkėjimais, 
J. Beįidet ir Šeima.

LAWRENCE, MASS.
Prisiunčiu Laisvės Bendrovės dalininkų su

važiavimui pasveikinimų nuo Laisvės rėmė
jų. .Nors nedidelė auka, ale vis geriau kaip 
nieko. Taipgi Aš ir linkiu visiems drąugams 
suvažiavusiems svarstyti mūsų brangaus va
do Laisvės reikalus, kuris visados stovi sar
gyboje darbininkų reikaluose ir vienija visas 
spėkas mūsų lietuvių, kad laimėtume karą 
ant visados. Sveikina sekami draugai:

S. Penkauskas $2. Po $1: S. šlakis, F. Ko- 
dis, drg. X, G. Aleksoms, J. 'Zilonis, P. Mar- 
'tinuk, S. juška, A. Kvalaūskas, fc>. Sukackas, 
P. Milius, L. Gross. Po 5Oč.: J. Stuklas, M. 
Petrik, J. Skirus, F. Lincaūskas, S. J., S. 
Guslevičius, S. Marshall, A. Denka, P. Sa- 
cuk, Ig. Chulada, A. Bagdon, Sivilka, T. 
Tartoms, P. Lipsevičius, M. Davidonis, A. 
šupretienė ir T. Tartoms. Po 25c.: A. Rač
kauskas, P. Roye, M. Penda, A. Alenio, P. 
Bareika, B. Chulada, J. Suprėtis, M. Balavi- 
čius, S. MIecka, J. Milvidas, R. Chuladienė, 
J. Slaivis, J. Slaiviehė, F. Navickas, A. čula- 
dienė, U. Palaimienė, J. Blazonienė ir J. 
Stankus. T. Hareshin 15c. Visd $26.15.

Draugiškai, S. Penkauskas.

DAUGIAU PAVIENIŲ SVEIKINA:
Antanas Krapas $25.
A. Zaikauskas, Jersey City, N. J., $10.
Po $5: J. Yuodeikis, Yonkers, N. Y.; Pra

nas Račkus, New York City, N. Y.; Adomas 
Walmus ir jo draugė', Brooklyn, N; Y.; J. 
Ažys, Brooklyn, N. Y.; J. Zaleckas, Bayon
ne, N. J.

J. Savas, Los Angeles, Calif., $4.
Po $3: Chas. Chuberkis, Ridgewood, N.

J. ir Juozas, Marcelė ir Algirdas Purvėnai, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2: J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.;
K. Romikaitis, Reading, Pa.; A. Kilienė, 
Rumford, Me.! Antanas Pavidis ir Sophia 
Pavidis, Elizabeth, N. J.; Ig. Beeis, Eliza
beth, N. J.; L. Rauduvienė, Pittston, Pa.; K. 
Maziliauskas, Jersey City, N. J.; A. Augulis, 
E. Bellerica, Mass, ir Fr. Deltuvienė, Balti
more, Md.

Po $1: Anna Buivid, Dorchester, Mass.; 
A. Petruškevičius, Scranton, Pa.; A. Valin- 
čius,’Pittston, Pa.; Chas. Vaivada, Roches
ter, N. Y.; J. Werbela, Earlville, N. Y.; B. 
Tusky, Scranton, Pa.; Vera Mikutaitytė, 
Teaneck, N. J.; M. Sabaliauskas, Jersey 
City, N. J.; Frank Wilkas, Wilmerding, Pa.; 
dd. šapalai, Tacoma, Wash.

Aukų suvažiavime surinkta $54.75.
- • •

ORGANIZACIJOS sveikina
Po $10: LDS 3 Apskritys; ALDLD 2 Ap

skritys; LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa.; ALD 
LD 138 kp., Maspeth, N. Y.; Hudsono Lie
tuvių Piliečių Kliubas.

Po $5: ALDLD 68 kp., Hartford, Conn.; 
LDS 74 kp., Bridgeport, Conn.; ALDLD 35 
kp., So. Bend, Ind.; ALDLD i kp., Brooklyn, 
N. Y.; LDS 8 kp., Newark, N. J.; Lietuvių 
Kompartija, Brooklyn© vienetas; LDS 14 
kp., Maspeth, N. Y.; ALDLD 31 kp., Lewis
ton, Me.; ALDLD 28 kp., Waterbury, Conn.; 
ALDLD kuopa, Oakland, Calif.; ALDLD 
16 kp., Jersey City, N. J.; Moterų Apšvietos 
Kliubas, Brooklyno, N. Y.; ALDLD 55 kp., 
Ridgewood, N. Y.; LDS 1 kp., Brooklyn, N. 
Y.; ALDLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y.

Po $3: LDS 20 kp., Binghamton, N. Y.; 
ALDLD 136 kp., Harrison-kearny, N. J.

LDS 7 kp., Wilkes-Barre, Pa., $2.
LDS 169 kp., New York City, N. Y., $1.
ALDLD Kanados Veik. Kom., $20.
LDS Centro Valdyba, $25.

ŠERŲ PIRKO
Dr. J. Si'mans1, Cleveland, ’Ohio, už $90.
Po $10: P. Tumelis, Maspeth, N. Y.; LDS 

26 kp., Bayonne, N. J.; Valis Bankus, Brook
lyn, N. Y.; Juozas Jašiūnus, Milford, Conn.; 
Alekas Velička, Brooklyn, N. Y.; P. Kutkis, 
Great Neck, N. Y.; k. P. Malkaitis, 'GI e n 
Gardner, N. J.; Vincentas Milišauskas, Me-

Lowell, Mass.
Tai Pavyko Gerai. Padaryta 

Gera Pradžia
Šiame laike pas mus labai 

daug sniego prisnigo. Sausio 
29 dieną vietinė spauda pra
nešė, kad sniego yra prisnigta 
14 colių, o vietomis siekia iki 
trijų pėdų gilumo. Automobi
liai tapo užversti sniegu gat
vėse taip, kad tik pusė jų te
galima buvo matyti, apie jų 
pajudinimą iš vietos nei kal
bos negalėjo būti.

Dideli busai ir trokai irgi 
nebegalėjo išsikapstyti, kad ir 
su tokiom didelėm pajėgom. 
Laikinai susiparalyžiavo visas 
gatvių ir kelių judėjimas. Nes 
ir pėsti žmonės nebegalėjo pa
sirodyti gatvėse, kol vėliau 
nors truputį miesto plūgais bu
vo pravalyta gatvių viduriai.

Tokio įvykio čia nėra buvę 
per pastaruosius 26 metus. Be
liko tik dvi dienos iki mūsų 
rengiamam bankietui paramai 
pirkimui ambulansų, kuris bu
vo rengiamas sausio 30 d., o 
čia ve, taip baisu pasidarė. 
Bet ką padarysi. Gal žmonės 
apsipras per porą dienų ir ne
susilaikys nuo atsilankymo į 
bankietą, maniau sau.

Sulaukėme ir šeštadienį — 
sausio 30 d. Svieteli mano. Gi 
kad pradės vėl snigti. Snie
gas krito košės pavidale. Po 
pietų pasidarė didelis atodrė
kis taip, kad pasidarė bjau
riau; -negu bjauru: šaligatviai 
visai užversti, o vidurgatvės 
tapo pripiltos tarsi kokia ko- 
šeliena.

Na, tai ir bankietas. Rengi
mo komisija: draugės U. Dau
girdienė ir A. Paulenkienė, ir

mes visi nuliūdome: Kas gi be
norės iš stubos lįsti į tokią 
sniego makalienę ir kaip pa
siekti Piliečių Kliubą? Bet 
vistiek, vakarienės gaminimas 
einasi prie pabaigos ir nieko 
kito nebepadarysi. Turėa būt 
taip, kaip bus. Komisija — 
virš minėtos draugės ir kitos, 
bei kiti, kurie komisijai gelbė
jo, turės kaip nors pasiekti 
svetainę, na, ir viskuofni “pa
sidžiaugti,” ką prisigamino. 
Juk kitų žmonių negalima ti
kėtis.

I
Yra sakoma: Viena bėda, 

j tai ne bėda, bet kaip dvi, 
trys apsėda, tai jau tikra bė
da. Taip ir man atsitiko: Man 
taip rūpėjo, kad šis bankietas 
mums kuo puikiausiomis pa
sekmėmis užsibaigtų. Juk to
kiam svarbiam tikslui rengia
mas! O čia kaip reikia, pasi
taikė tokis nemalonus laikas! 
Tai vienas dalykas, o antra, 
mano draugė Regina Karso- 
nienė begamindama grikinių 
miltų skanią bapką, jau įsodi
nus karštam pečiuje ir pusiau 
pakepinus ją, staiga pradėjo 
skųstis, kad jai kas tai nege
rai po krūtine.—i skauda. Lai- 

| kas buvo: 3 :30 vai. po pietų.
Ir taip greit —< laikas po 

■ laikui ji, nabagė,jau vietos ne
begalėjo susirasti, nei kur pa- 

i sidėti dėl nebepakenčiamų 
skausmų ir gausaus vėmimo. 
Apie šeštą valandą pašaukėm 
gydytoją, kuris pripažino jai 
esą “gall bladder.” Išrašė re
ceptą gyduolėm —- imti kas 
tris valandas. Ir nuvažiavo 
sau. Bet ligonė blaškėsi ir šau
kėsi pagelbos be perstojimo, 
nes skausmai neatleidžia, nei 
valandėlei. Jau vienuolikta 
valanda nakties. Nors namuo

se toks nemalonumas, bet ma
no mintis nenutolsta nuo to: 
Kaip yra su mūsų bankietu? 
Kiek šis parengimas duos 
mums nuostolių ? Moteris šau
kiasi kokios nors pagelbos. 
Bandome gauti tą patį, arba 
kitą kokį daktarą. Negalima 
jokio prisišaukti. Pagaliau ga
vome vieną, bet ne be tą pa
tį. šis daktaras pripažįsta ligo
nei esą “gali stotie.” Ir duo
da čia pat ant vietos kitokias 
gyduoles, negu pirmasis išra
šė. Be to, šis daktaras duoda 
gerą adatą (gyduolių įčiurš- 
kia) į ranką.

Po 10 minutų mano draugė, 
sakosi, kad jau skausmai ma-i 
žėja, — ir visai pasidarė ne- 
beįkyrūs. Moterė baisiai nusi-, 
kamavus užmigo poilsiui.

Dabar aš paskendau viso-j 
kiuose klausimuose. Bet nepa
liaunu rūpintis: Kaip su ban-' 
kietu išėjo?

Jeigu galėčiau, dabar ei-' 
čiau į kliubą ir ten dar ką j 
nors suradęs sužinočiau, "ko
kios buvo pasekmės. Bet kad j 
toli. O čia tas šlapias, kaip ko-1 
šė sniegas. Nors jis buvo bal- j 
tas ir švarus, bot man jis išro-j 
d ė b jaunis. Ne, negaliu šią 
naktį sužinoti. Sužinosiu ryt, i 
jeigu nueisiu dienos laike. Iri 
jeigu mano moteriai bus kieki 
gerėliau.

Ant rytojaus ligonės nebe-i 
kankino tokie atakuojanti 
skausmai. Po pietų, ji lovoje' 
gulėdama sako: “Tau gi labai į 
rūpi, kaip užsibaigė parengi
mas. Tu gali nueiti į kliubą ir i 
sužinoti. Adelė man patar
naus, ko man reikės.” Aš taip! 
ir padariau.

Nors man su medinėm ko-, 
joih sunku buvo pasiekti kliu-'

bą tokiuo keliu, bet pasiekiau 
ir nei kartą negrių vau. Nuei
nu, kad gražus būrys draugų 
ir trys draugės: A. Paulenkie
nė, U. Puskunigienė ir U. 
Daugirdienė daro vakarykščio 
bankieto atskaitas. Bra, žiūriu 
bumašku didelė krūva ant sta
lo. Tuoj sužinau, kad žmonių 
su pasipirktais tikietais • da
lyvavo 38, kad buvo gražaus 
maisto suaukota, kad pačiame 
bankiete svečiai suaukavo $20 
nupirkimui ambulansų ir kad 
viso kartu sudaro gautų 
$46.35. Drg. Antanas Draz- 
dauskas sako : Tai negerai, 
kad nesiekia penkių dešimti
nių. Aš dadedu kiek trūksta ir 
sudarysime lygiai penkiasde
šimt dolerių. Smagu. Valandė
lei pamiršau ir tą, kad na
muose labai nesmagus įvykis.

Na, tai pavyko gerai. Gra
ži pradžia ambulansų fondui, 
pamaniau sau. Bereikalingas 
buvo mano rūpestis.

Eidamas namo susitikau tris 
gerus lietuvius: Juozą Savutį, 
Mikolą Zubkauską ir Juozą 
Kazlauską. Primenu jiems 
Mass. Valstijos Lietuvių Komi
teto garbingą pasibrėžimą nu
pirkimui trijų ambulansų sėk
mingesnei kovai prieš hitleriz- 
mą. Jie visi trys be didelio 
prašymo paklojo po vieną do
lerį tam svarbiam tikslui.

Gi vienas žadėjo mane ma
tyti kitą dieną.

Iki šiol, šiai pradžiai jau tu
rime $53 ant rankų.

Bankietui maistą paaukavo: 
U. Puskunigienė, U. Daugir
dienė, J. Daugirda ir Adelė 
žusinienė su savo mama. Tų, 
kurie aukavo pinigais bankie
te, kiti draugai paskelbs jų 
vardus.

Labai ačiū visiems drau
gams ir draugėms už aukas ir 
dalyvavimą.

J. M. Karsonas.

Mbrokko radijas prane
šė, kad Italijos valdžia įsa
kė gyvenantiems Turkijoj 
italam pasiruošt apleist tą 
kraštą.

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ 
NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 
..... ........-=== ir kitokių nelaimių ~~ -.......

• Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiūo metū apdraustas.
• Lietuvių Darbininkų Susivienijiihaš kaip tik ir suteikia 

tokią apdraūdą.
<| Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus.
• Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtinės ir pašalpos.
• Galima apsidrausti ant —

$100, $150, $300, $500, $600 ir $1,000

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

LDS yra vienatine lietuvių orįganizacija; kurioje 
lietuvių jaunimas turi geriausių progų Veikti spor
to ir kultūros srityje.

LDS nariai gauna vbiWi laikraštį T‘Tiesą.w

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

LDS kuopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Darbavietefco sužeidimų gana 
daug ištinka.

Seimininkių darbas irgi nesau
gus nuo suslžcidimų.
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v Raud. Armija Užėmė Azovą;
Iš Trijų Šonų Atakuoja 

Hitlerininkus Kurske

Yonkers, N. Y.
LAISVE Penktas Puslapis

, (Tąsa nuo 1 puslapio)
Ukrainoje mūsų kariuomenė užėmė Kramatorsko 

miestą su geležinkelių mazgu. Į pietų vakarus nuo Ros
tovo sovietinė kariuomenė per griežtą ataką užėmė 
Azovo miestą su geležinkelio stočia, ir tuo būdu sunai
kino paskutinį vokiečių pasipriešinimo centrą rytinia
me Dono upės krante.

LONDON, vas. 7. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra
nešimas, tarp kitko, sakė:

Ukrainoje mūsų kariuomenė užėmė dar Kamenką, 
geležinkelio stotį, apskričio centrą Petrovskają ir dide
les apgyventas vietas Tepelį, Protopopovką, červonyj 
Šachtiorą ir Gruševką.

Į pietų vakarus nuo Rostovo-prie-Dono mūsų kariuo
menė, apart Azovo, užėmė Kagalniką.

Į pietų rytus nuo Rostovo mūsų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių didelę apgyventą vietą Olginską.

Per savaitę nuo sausio 31 iki vasario 6 d. buvo su
naikinta 149 vokiečių lėktuvai per kautynes ore ir pa
čiose priešų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu mes ne
tekome 93-jų lėktuvų.

Į pietus nuo Rostovo mūsų kariuomenė užėmė eilę 
priešų aptvirtintų apsigynimo pozicijų.

Kitame sektoriuje Sovietų tankistai persigrūml per 
vieną upę ir užėmė tris apgyventas vietas. Buvo pa
grobta kiekiai karinių reikmenų ir paimta nelaisvėn 
tam tikras skaičius priešų.

Į vakarus nuo Kupiansko mūsų kariuomenė, nuga
lėdama atkaklius vokiečių pasipriešinimus, žygiavo pir
myn. Sovietiniai tankistai ir mechanizuoti pėstininkai 
per staigią ataką užėmė vieną svarbią apgyventą vietą.

Raudonarmiečiai per įnirtusias kautynes nušlavė 
400 hitlerininkų ir užėmė kelias apgyventas vietas; pa
grobė du tankus, septynias kanuoles, 15 kulkasvai- 
džię, grūdų sandėlį, du drabužių sandėlius ir vieną be- 
vielinio telegrafo stotį.

Priešų garnizonas buvo visiškai sunaikintas; pagrob
ta daugiai karinių medžiagų ir paimta nelaisvėn tam 
tikras skaičius priešų.

Į vakarus nuo Stary j Oskol mūsų kariuomenė atėmė 
iš priešų dvi drūčiai aptvirtintas vietas ir nušlavė ba
talioną vokiečių pėstininkų. Buvo padegta bei sužalo
ta šeši vokiečių tankai ir du šarvuoti automobiliai; pa
grobta tam tikras kiekis vokiečių karinių reikmenų ir 
kareivių.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė užėmė eilę 
apgyventų vietų.

Viename sektoriuje vokiečiai mėgino sulaikyt sovie
tinių kovotojų žygiavimą pirmyn ir padarė kontr-ata- 
ką. Mųsų kariuomenė, kirsdama smūgį priešams į šo
ną, nuvijo hitlerininkus. Apie 300 vokiečių kareivių ir 
oficierių liko užmušta ir 280 nelaisvėn paimta.

Mųsų partizanų būrys Leningrado srityje drąsiai už
puolė vieną vokiečių įstaigą mieste X. Partizanai nu
kovė priešų sargus, įsiveržė į miesto komandanto na
mą ir užmušė visus hitlerininkus, tarp jų ir vyresniuo
sius štabo oficierius.

Sausio 31 dieną , kilo didelis 
gaisras po num. 375 Warbur
ton Ave. Degančios grindys 
puldamos į skiepą pagavo ke
lius ugniagesius, iš kurių du 
buvo baisiai pritrenkti ir ap
deginti. Abudu mirė vežant li
goninėn. Mirė J. A. Kane, Jr., 
25 metų amžiaus. Tą darbą 
buvo gavęs astuoni mėnesiai 
atgal. J. F. Cor.balis, 24 metų 
amžiaus, gavęs darbą tiktai 
šių metų 16 dieną.

Tai pirmi ugniagesiai žuvę 
einant pareigas Yonkerse.Rep.

Lima, Peru. — ši Pietų 
Amerikos respublika taipgi 
užgyrė Atlanto čarterį san- 
darbininkaut su laisvomis 
pasaulio tautomis.

New Delhi, Indija. —An
glų orlaiviai numetė 30 to
nų bombų į japonų užimtą 
Rangooną, Bųrmoje.

Johnson City, N. Y

I want. . .
FIGHTING DOLLARS

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

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. 3

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

KRISLAI

Mirė Ona Klinauskienė
Praeitą sekmadienį čia mirė 

Ona Klinauskienė (po pirmo 
vyro-Valinskienė), virš 60 me
tų amžiaus. Paliko keturias 
dukteris: Oną, kuri gyvena 
Scrantone! Julią Naginionie- 
nę, Matildą ir Izabelę; taipgi 
tris sūnus. Po tėvais Klinaus
kienė buvo žolynaitė, tai yra 
sesuo Adolfo žolyno, Verona, 
N. J., M. žolyno, Kearny, N. 
J. ir Antano žolyno, Bingham
ton, N. Y.

Laidotuvės bus antradienį, 
vasario 9 d. P. š.

šiuo laiku, kada viskas taip 
brangu ir sunku gaut. Tikie
tus galima gaut pas rengimo 
komisijos pirmininką drg. J. 
Bartulionį, 60 Madison St., ir 
pas drg. J. Beržinį, šiaučių, 
ant Broad St.

Taipgi mes prašome prisira- 
šyt prie draugystės, kurie dar 
neperseni, ir savo vaikus pri
rašyki!. Gali prie draugystės 
priklausyti nuo 16 metų iki 45 
metų. Tai labai gera draugys
tė, nėra skirtumo, kokios ti
kybos būtum, galima priklau
syt.

Mėnesinė mokestis 50 cen
tų. Sergant gauni 8 dolerius 
savaitėj.

Norint daugiau sužinot apie 
minėtos draugystės įstatymus, 
prašome ateit į minėtą bankie
tą, ten bus plačiai paaiškinta.

Bankietas įvyks Lietuvių 
Kliubo svetainėj, 227 Law
rence St. Iki Pasimatymo.

Rengimo Komisija.

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.

MINIOS SVEIKINO SUGRĮ
ŽUSĮ CHURCHILLĄ

■ i

London.—Sugrįžus Chur-1 
chillui, anglų ministeriui 
pirmininkui, iš svarbiųjų 
kelionių Afrikoj ir Turkijoj, 
didelės anglų minios su kar
štais sveikinimais pasitiko 
jį-

Churchillas p a r s k rido 
amerikiniu bombanešiu Li- 
beratorium, kuris pavadin
tas “Commando”. Prie bom- 
banešio nosies prilipinta 
Kūjo ir Pjautuvo ženklas, 
pažymėt, jog tuo pačiu or
laiviu jis lankėsi Sovietų 
Sąjungoj. Kitas prie bom- 
banešio prilipintas ženklas 
tai Jauno Mėnulio, kaipo 
žymė, kad jis tuo orlaiviu 
aplankė ir Turkiją.

SOVIETŲ LAPELIAI PAVEI
KIA VOKIEČIUS

Maskva. — Sovietų lakū
nai primėto į vokiečių pozi
cijas lapelių, su kuriais vo
kiečiai gali saugiai pereiti 
į Sovietų pusę, kaip . su 
pasportais. Ant tų lapelių 
išspausdinta: “Vokiečiai, 
kareiviai! Gelbėkitės! Atsi
šaukite į rusus iš tolo: ‘Sda- 
jus, tovarišč, nestrieliaite!’ 
—Pasiduodu, 'drauge, ne
šaudyk: ‘Ergebe mich, 
Kam’rad, nicht schiessen!’”

Kiti lapeliai žada žmoniš
kas sąlygas pasiduodan
tiems ir mandagų apsiėji
mą. Jau nemažai vokiečių, 
paraginti tokiais lapeliais, 
perėjo į Sovietų pusę.

Nikelis be Nikelio

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
būsią tartasi su Ispanijos val
džia dėlei Afrikoje internuo
tų lojalistų-kovotojų reikalo!

Nebegalima suprasti mūsų 
valdžios nusistatymo tuo klau
simu. Kai mūsų armija išsikė
lė Afrikoje, mūsų valdžios bu
vo sakyta, kad visi politiniai 
kaliniai bus paleisti. Bet tas 
nebuvo padaryta . . .

Visi nuoširdūs fašizmo prie
šai laukia ir trokšta, kad visi 
tie ispanai kovotojai būtų tuo
jau išlaisvinti ir kad jiems bū
tų suteikta proga vėl stoti į 
karą prieš fašistinį barbariz- 
ma. 4.

Martin Dies reikalauja, kad 
kongresas vėl paskirtų pinigų 
jo komitetui. Atstovų buto ko
misija jau priėmė jo prašymą 
ir siūlo butui užgirti.

Prasidėjo plačiausia masių 
kova prieš bandymą Dies ko
miteto gyvybę pratęsti dar 
dviem metam.

Dies komitetas jau pilnai 
įrodė savo reakcinį veidą ir 
jam kongresas turėtų nebe
skirti pinigų. Tegul jis miršta!

Hartford Conn
Vasario 14 dieną, sekmadie

nį, 2 :30 vai. po pietų, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija ren
gia bankietą trisdešimts metų 
sukakties proga. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, bus gera mu
zika šokiams. Tikietai $1.50. 
Prašome visus dalyvauti, kaip 
narius, taip ir tuos, kurie ne
priklauso! prie minėtos drau
gijos. Mes visus gražiai pri
imsim ir skaniai pavaišinsim.

Mes prašome visus pasipirkt 
tikietus iš anksto, nes kitaip 
labai sunku rengėjams, ypač

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

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

Mes taipgi aprūpinant 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

TURTAS

Great Neck, N. Y
Mirė Anna Werben, 65 m., 

Ąlice Lideįkienes motina. Pa
šarvota 180 Middleneck Road. 
Bus palaidota trečiadienį, va
sario 10 d. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi atsilankyti 
į šermenis ir laidotuves.

Šeimynai reiškiame užuo
jautą jos liūdesyje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 10 dieną, 
8 vai. vak., L.D.P. Kliubo, 408 Court 
Street.

Draugės ir draugai, būtinai visi 
dalyvaukime šiame susirinkime, nes 
turėsime daug svarbių dalykų dėl 
aptarimo. V. K. Sheralis, Sekr.

(32—34)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kuopos susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 14, prasidės 2 vai. 
po pietų, Progresyvių kliubo salėje, 
325 E. Market St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ir atsiveskite 
naupų aplikantų. — Sekr. O. Zda
nienė. (33-35)

ĘINGHAMTON~ N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 12 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Kviečiame visus narius susi
rinkti ir prašome atsivesti naujų 
narių. Yra daug svarbių reikalų ap
tarimui, tai visi būkite šiame susi
rinkime. (33-34)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

v-.---?.-.' u. ,/i

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

SOVIETINIAI PIETŪS 
TURKŲ PREZIDENTUI 
. IR CHURCHILLUI
Ankara, Turkija. — So

vietų ambasada Čia sumose 
diplomatinius pietus, ku
riuose dalyvavo anglų 
premjeras Churchill, Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
ambasadoriai ir Turkijos 
prezidentas Ismet Inonu su 
ąavo ministeriais ir aukš
tais karininkais.

London. — Talkininkai 
Tunisijoj gavo daugiau tan
kų ir kanuolių ir stipriai 
laikosi naujose pozicijose 

i arti Djebel Mansour.

WBKMMwKMBBlfiHKRp

Washington. — Nauji 
penktukai - nikeliai bus dir
bami iš tokių metalų dalių: 
9 dalys mangano, 35 dalys 
sidabro ir 56 dalys vario. 
Dabartiniai gi penktukai 
yra padirbti iš 25 procentų 
nikelio ir 75 proc. vario.

DAR 60 LAIVŲ PRI
KRAUTA PRIEŠ AŠĮ
Ispanijos fašistų radijas 

skelbė, kad Gibraltare esą 
sutelkta 60 Anglijos ir A- 
merikos laivų, pilni kariuo
menės, ginklų ir amunici
jos. Jie gabensią pastiprini
mus talkininkams prieš vo
kiečius ir italus Tunisijoj.

Mirė senutė Smaidžiūpienė, 
apie 80 metų amžiaus. Jos kū
nas pašarvotas sūnaus Domi
ninko namuose, 88 Maple St. 
Bus palaidota vasario 9-tą, 
prieš piet. Laidotuvėms patar
nauja brooklyniečio (wood- 
haveniečio) Šulinsko laidotu
vių įstaigą.

Vęlięnė Smaidžiūpienė yrą 
išauklėjus gražią šeimyną yąi- 
kų ir anūkų, iš kurių tūlos iš
tisos šeimos dalyvauja vietos 
lietuvių judėjimo, dainuoja 
chore Pirmyn, skaito pažangią 
spaudą. Plačiau, be abejo, pa
rašys vietiniai, kuriem velionė 
geriau žinoma.

Liko nuliūdime sūnūs Do- 
mininkas ir Jonas, dukterys 
Marė ir Ona, taipgi marčios, 
žentai, anūkai ir kiti artimie
ji.

A. B., brooklynietis.

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, Pu.
Telefonas Poplar 4110

SVEIKATA

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 
MOSTf. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

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

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

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

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

atneš Galingą MosŲ.

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

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

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Galinga 
Galinga
Galinga 
Galinga

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.
Vardas ir pavardė..................................................................................... ..............
Gatve ir numeris
Miestas ...........................................................  Valstija

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

1.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 

. krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto sy 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti 
P. B. LAX tabletėlės geriausia i'ūšis nuo vidurių užkietėjimo. 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iŠ geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekintl 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čiclų 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 
Vįjtaminusj siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPOR1AI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
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Sovietą Filmą
šį antradienį Stanley Teatre

A. Navikas Serga K. Majauskas Mirė

“One Day of War - 
Russia, 1943”

New Yorke Embassy News
reel Teatre greitu laiku bus 
rodoma tikrai nepaprasta fil
mą — tokia, kokios Ameriko
je dar nebuvo matyta. Tai bus 
filmą apie Sovietu Sąjungą, 
jos žmones ir karą bėgyje vie
nos dienos. Ta filmą taip ir 
pavadinta: “Vienos Dienos
Karas—Rusija, 19 1.°. metais.”

Ką gi ši filmą parodo? Ji 
parodo, ką Sovietų žmonės vei
kia, kaip jie dirba lankuose ir 
fabrikuose, kokiuose mūšiuose 
dalyvauja Raudonoji Armija, 
Raudonasis Laivynas ir Rau
donasis Orlaivynas per vieną 
ištisą dieną. Iš 160 kamerma- 
nų, kurie buvo pasiųsti pada
ryti tų žygių ir veiksmų nuo
traukas, 30 žuvo. Daugelis tų 
vaizdų nuotraukų paimta iš 
žuvusiųjų kamerų. Nieko toly
gaus nėra bandžius jokia šalis, 
jokia valdžia nei šiame kare, 
nei kuriam kitam.

Visi tie vaizdai yra tikri — 
niekas neperdėta ir niekas ne
atimta. Filmoje matysite įvy
kius, kurie sukels nepaprastą 
džiaugsmą ir didžiausį liūdėsi. 
Pamatysite baisius kruvinus 
mūšius, pasaulio istorijoje ne
regėtą ir negirdėtą žmonių ir 
karių pasiaukojimą. Bet taipgi 
pamatysite, kad tie žmonės 
kad ir šitoje audroje nėra at
sisveikinę su kultūriniu gyve
nimu. Rep.

Sveikina iš Karinės 
Tarnybos

Juozas Visockis

Juozas Visockis prisiuntė 
Laisvės štabui linkėjimus iš 
tarnybos U. S. armijoj. Dabar 
Visockis yra New Station ligo
ninėj, So. Carolina. Juozas ra
šo: “Dabar ilsiuos! ligoninėj.”

Visas Laisvės štabas reiškia
me tau, Juozai, simpatijos ir 
linkime greit pasveikti.

Mokytojai Neužgiria
Ruml Plano

New Yorko Mokytojų Uni
ja stoja už mokėjimą taksų 
tuojau, kada uždirbama, kaip 
angliškai sakoma pagal “pay - 
as - you - go” sistemą. Tačiau 
mokytojai, po gero ištyrimo ir 
apsvarstymo Ruml plano, sa
ko, kad su tuo planu jie visai 
nesutinka, nes jis siūlo leisti 
turtingiesiems peršokti vienų 
metų taksus nemokėjus.

Antradienio Vakarą Visi 
Keliai Ves į Gardeną

Vasario 9-tos vakarą didžio
jo New Yorko visi keliai ves į 
Madison Square Gardeną — 

I didžiausią New Yorko mieste 
įšalę, kur įvyks Transporto 
Darbininkų Unijos ruošiamas 

■ masinis mitingas. T jį trauks 
'visokių unijų nariai ir ne uni- 
Įjistai darbo žmonės, kad pa
remti transportininkus ir pa
remti patys save.

Dalykai yra susidėjo, trum
poj sutraukoj, taip:

Pragyvenimas pabrango, o 
| miestava Transportacijos Ta- 
Iryba nenori darbininkams al- 
!gų pakelti ir darbo sąlygų pa- 
: gerinti, uniją neprisiprašo, ta
rybos viršininkų su unija tar
tis. Nepakęsdami tokios padė
ties, daugelis senų, patyrusių 
darbininkų meta ir eina jieš- 
kotis geresnių sąlygų kitur, o 
tas gręsia pablogėjimu patar
navimo visuomenei, ypatingai 
šimtams tūkstančių mieste gy
venančių darbininkų, kurie 

‘kasdien turi važinėti į darbus

miesto subvėmis, aukštaisiais 
gelžkeliais, gatvekariais ir 
busais.

Nestebėtina, dėlto, kad vi
sokių amatų darbininkų uni
jos, apie 200 AFL ir CIO uni
jų, pasižadėjo organizuotai, su 
savo vėliavomis atsiųsti atsto
vybes į transportininkų mitin
gą šį vakarą ir pareikšti soli
darumą Transporto Darbinin
kų Unijai, taipgi padėti apsau
goti miesto transportacijos li
nijų gerą veikimą ir kreditą, 
užtikrinti miesto gyventojams 
ekspertišką, gerą patarnavi
mą.

Tas didžiulis mitingas įvyks 
antradienį, vasario 9-tą, lygiai 
8 vai. vakaro, Madison Square 
Garden e, 50th St. ir 8 th Ave., 
New Yorke. Įžanga nemoka
ma.

Kalbės CIO prezidentas Phi
lip Murray ir Michaelį J. 
Quill, Transporto Darb. Uni
jos prezidentas. Taipgi bus 
įspūdinga meno programa.

Kliubiečių Žinios
Penktadienio vakare, 5 va

sario, įvyko Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas. Jame buvo ma
žai kliubiečių, tai paprasta va
sario mėnesio liga. Praeitais 
metais susirinkimas visai ne
įvyko.

Nors susirinkime buvo ma
žai žmonių, bet kaip susikabi
no diskusijose, tai atrodė net 
perdaug jų. Mat, praeito mė
nesio susirinkimas nutarė su
rinkti vardus ir pavardes išė
jusių armijon tų organizacijų 
narių bei tėvų vaikų, kurios 
laiko kliube susirinkimus ir 
padaryti iškabą arba toblyčią 
kliubo viduje. Gi išrinktoji ko
misija, vedimui to darbo, nori 
sudėti visus Brooklyno išėju
sius armijon lietuvius. Ir kaip 
vienas komisijos narys išsireiš
kė, tai kad ir tūkstantis ar dar 
daugiau dolerių kainuos, bet 
jie tą padarys.

čia buvo net aštriai paste
bėta komisijai, kad ji nekeltų 
rankos taip aukštai švaistvmui 
kliubo pinigų, kurie yra jam 
pačiam labai naudingi: išmo
kėjimui šalpų, pomirtinių ir 
užlaikymui namo.

Iškaščiai priminimui išėjusių 
armijon irgi privalo turėti sa
vas ribas. Atsimenam, kaip 
buvo užėjusi patrijotinė ar 
bizniška audra rinkimui pini
gų, kad iškėlus vėliavas virš 
gatvių su visokiais ©balsiais. 
Pinigus sudėjome ir desėtkais 
tūkstančią pašėrėm vėją, kuris 
pūsdamas sudraskė jas į stan
gas, nepaisant nei šventų žo
džių : “Laimink, Dieve, Mūsų 
Berniukus.”

Jeigu tie pinigai būtų ati
duota kareivių organizacijai, 
tai ne vienas kareivis būtų 
gavęs puodą kavos, pakiuką 
cigaretų arba tikietą į teatrą. 
O ką dabar?

Užteks apie tai. Toliau su
sirinkimas nutarė dešimtine 
pasveikinti Jurginės 50 metų 
jubiliejų. Jurgis Bernotą atsi
sakė iš direktortaus, nes su
puola susirinkimai, kaip direk
torių, taip ir Martino Liuterio,

o jis tenai iždininkauja. Da
bar jo vietą užims Mikolas 
Karaktinas.

šiame susirinkime ir nebu
vo daugiau kas svarstyti, nes 
metinis nutarė ateinančią va
sarą pikniko nerengt. Mat, ne
pastovus laikas. Taip pat nu
tarė daugiau nepriimt į kliubą 
naujų narių iki 45-kių metų. 
Dabar bus priimami pagal 
konstituciją: iki 40-ts metų.

Lietuviai Dėdės Šamo 
Armijoj

Šių metų pradžioj išvyko į 
kariuomenę šie lietuviai jau
nuoliai :

Antano Dumbliausko sūnus 
Alfonsas (vedęs) iš armijos 
atrašė pirmą laišką, sako: “Aš 
esu South Carolina ir man yra 
labai gerai, nieko sunkaus.”

Stasio Pečkio, nuo 334 
Knickerbocker Ave., sūnus 
Stasys atrašė pirmą laišką iš 
So. Carolina ir sako, kad “jūs 
negaunat taip gerai valgyt ant 
pares, kaip aš gaunu valgyt 
šičia.”

Petro Vilčinsko, nuo 458 
Suydam St., sūnus Petras ne
seniai išvyko ir randasi Camp 
U p to n.

Kiek Anksčiau Išvykę:
Juozo židanavičiaus, 14 

Filmore PI., sūnus Albertas 
(jau leitenantas).

Antano Pavalkio sūnūs, nuo 
412 Suydam St., Antanas ir 
Juozas armijoj, bot neteko su
žinoti, kurioj šalies daly ran
dasi.

Jono Genio, nuo 322 Irving 
Ave., sūnus Antanas armijoj.

Antano Magilio, nuo 84-04 
95th Ave., Woodhaven, sūnus 
Juozas (marine) pranešė, kad 
randasi užjūryje.

Reporteris.

Ar Bus Kainų War- 
denai?

paskutiniu kartu rodoma pa
skubusi Sovietu filmą “Mer
gina Iš Leningrado,” o trečia
dienį, pirmu kartu Amerikoj, 
pradės rodyti naujausią So
vietų filmą “Leningradas Ko
voja.”

Filmą yra dokumentališkas 
parodymas faktų iš karo fron
to ir iš žmonių gyvenimo ir 
veikimo užfrontyje. Tuose 
vaizduose matom Sovietų orlai
vius bombarduojant nacių or
laivių stotį, parašiutistus veik
loje, ski-truperius nešant mais
tą draugams urvuose, vaikus 
atliekant karo rėmimo darbus, 
slauges gelbstint sužeistus iš 
po šautuvų ugnies. Filmoje 
matosi įspūdingas paveikslas 
to Sovietų tautų vieningumo, 
kuris šiandieną triuškina na
cių plieninę pajėgą.

Antanas Navikas, 126 So. 
1st St., gale pereitos savaitės 
sunkiai susirgo. Pašaukus gy
dytoją, jis-pripažino pneumo
nia ir paliepė tuojau vežti li
goninėn. A. Ndvikas penkta
dienį nuvežtas (’rown Heights 
ligoninėn.

Linkime Antanui Navikui 
nugalėti sunkią ligą ir greit 
pasveikti.

Kazys Majauskas, 53-64 
66th St., Mąspcth, mirė vasa
rio 6 d., Welfare Island ligo
ninėj, kur jis buvo nuvežtas 
po apdegimo eksplodavus ga- 
zolinos tankui taisant troką.

■ Pašarvotas graboriaus J. Garš
vos šermeninėj, 231 Bodford 
Ave., Brooklyne.

Apie laidotuves bus praneš- 
i ta vėliau.

SKELBKIT ĖS LAISVĖJE
=====-................ K
Green Star Bar & Grill

Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Ba?'and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Užsikrėtimų venerinėmis li
gomis .tarp jūreivių mūsų apy
linkėj esama tik 28 per tūks
tantį, o visoj šalyje 41 per 
tūkstantį, mažiausis nuošimtis 
koks kada buvo mūs jūrinin
kystės istorijoj.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su pil

nais gėrimų laisniais, taipgi su Ka
bareto laisniais. Yra didele 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)

PARSIDUODA GERAS 
BIZNIS

Dėlei rimtos priežasties 
parsiduoda lietuviškas res- 
taurantas, Laisvės namė, 
417 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Greit turiu parduoti ir 
parduosiu už stebinančiai 
žemą kainą.

Per 20 metų šioje vietoje 
gerai laikėsi restaurantas. 
Yra proga daryti gerą pra
gyvenimą.

Serganti Kliubiečiai
Sergančių kliubiečių turime 

septynis. Yra jų ir daugiau, 
kaip va: Stasys Masiulis, bet 
jam šalpos mokėjimas pasibai
gė 27-tą sausio. Felikso Osi- 
pausko šalpos mokėjimas pa
sibaigė 14-tą sausio. Tačiau 
nemokėjimas šalpos nepadaro 
juos sveikais; jie pasilieka ser
gančiais.

Juozas Kilinskas serga nuo 
gegužės mėnesio. Pijušas Sku
čas nuo birželio mėn. Gaspa
ras- Samuolis nuo pradžios 
gruodžio serga nuo plaučiu 
uždegimo. Jonas Grisaitis pa
sidavė Post Graduate Hospital 
apie gruodžio 18-tą. Jam rei
kia gydyti kojas; kraujas ne
cirkuliuoja ir negali vaikščioti. 
Juozas Petrauskas apsirgo pa
skutinėmis dienomis. Juozas 
Dukevičia serga, veikiausiai, 
senatvės ligomis. Juozas Urbo
nas yra susižeidęs.

Ryšyje su sergančiais reikia 
priminti nariams, kad jeigu 
kas bus pasiųstas aplankyti 
juos, išduoti raportą susirin
kime ir jei neatliks savo parei
gą, bus baudžiamas pagal 
konstituciją, nes sekretorius 
jau gavo “velnių”, kad per 
liuosai leidžia narius sauva
liauti. J. N.

Kailiasiuviai Svečius Iš 
Sovietų Apdovanojo 

Kailiniais
Į didžiojo New Yorko Kai- 

liasiuvių Unijos šapų čermanų 
mitingą buvo pakviesti garbės 
svečiais Valentina Orlikova, 
Sovietų prekinio laivo kapito
no padėjėja, ir kiti jūrininkai.

Pareikšdami solida rūmą, 
kailiasiuviai svečius apdovano
jo kailinėmis “vestėmis,” ku
rių jie desėtkus tūkstančių yra 
pasiuvę ir padovanoję Ameri
kos ir talkininkių šalių, tame 
skaičiuje ir Sovietų jūrinin
kams.

Buvo pasklidus žinia, būk 
Nacionalė Kainų Administra
cija pradeda vajų sumobili
zuoti 75,000 kainų wardenu, 
kurių pareiga būtų prižiūrėti 
susiedijose, kad prekių parda
vėjai prisilaikytų nustatytų 
kainų. Bet vietos Kainų Admi
nistracijos raštinė sakė nieko 
nežinanti apie tokį planą.

Miesto gyventojai labai pa
geidauja tokios kainų warde
nu įstaigos. Darbo unijos ir 
kitos organizacijos jau senai 
prašinėja kainų administraci
jos pralavinti ir šeimininkes 
tom pareigom, kadangi numa
toma, jog be vartotojų įsikiši
mo kainu kontrolė liksis tik 
popierine.

Nurodoma, kad kongreso 
reakcininkai lygiai bijo kainų 
wardenu, kaip kad jie priešin
gi trūkstamų produktų pada
linimui ir nustatymui kainų.

šeimininkės užsiregistruoda- 
mos naujai maisto knygelei 
gauti turės raportuoti, kiek jos 
turi padalinamo maisto kenų 
namie.

Viso miesto darbininkų or
ganizacijos remia transporti
ninkų masinį mitingą, šaukia
mą vasario 9-tą, Madison 
Square Gardene, supažindini
mui visuomenės su transporti
ninkų problemomis.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
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? OFICIAUS LDS OPTIKAS 1
UNION SQ. ~

OPTICAL CO. Lg
if. 147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

H1MGV“YTO,JA’ , UPIIūaS
įį. 100 nuoš. unija Sapoj

Telcf.: GR. 7-7553
1* ) 2539 Woodward Avenue?
i J OETROIIE: Į 602 Hofmann Bklg. J 
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberiai

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

MATUŠAS SIMONAVIČIUS
■ OF Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga FEli

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.

4,26 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St; elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

........  r

Lietuvių Rakandų Krautuvė <♦)<♦)
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sbts.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.
f 409 ir 417 Grand Street
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.
nrnimwwioiwwwMWWMWvwmmmirtwwwwtoiiraKMWMiruvnwuMvmww.

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tek STagg 2-2173
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