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Beje, waterburietes veikėjos 
nori š. m. kovo 7 dieną su
ruošti masinį mitingą tarptau
tinei moterų dienai paminėti. 
Nori, kad ten nuvyktų kalbėti 
viena brooklyniečių — K. Pet-

šiuo waterburieciu pavyz
džiu turėtų pasekti ir kitų ko
lonijų lietuviai. Nes mums rei
kia bendrinti mūsų 
Mums reikia vienytis, 
reikia visais galimais 
organizuotai stiprinti
krašto karines pastangas.

London. — Tapo nušau
tas ties savo namais Hago
je holandų generolas Hend- M. I. Welsh atmetė Harrio 

lietuvės Alexander Seyffardt, ~ ~

KRISLAI
Waterburyj.
Veikiama Išvien.
Moterys Ten Taipgi

Gražiai Dirba.
Virtuozas Vėl Išleido

Aplinkraštį.
Ašis Sugirgždėjo.

Rašo R. MIZARA

Pereitą sekmadienį teko sa
kyti kalbą Waterburyj. Toje 
didžiulėje lietuvių kolonijoje 
12-ka paskyrų lietuvių organi
zacijų sudarė specialį komite

tus komitetas, — abu didieji 
lietuvių kliubai jin įeina — ir 
jis dirba platų, patrijotišką 
darbą.

Sekmadienį buvo lietuvių 
mitingas Amerikos Raudona
jam Kryžiui remti, ambulansui

Draugė Meisonienė — mūsųi 
dienraščio vajininkė, — papa-! 
šakojo man įdomių dalykų iš i 
savo patyrimų jieškant Laisvei i 
naujų skaitytojų.

Trumpai kalbėjausi ir su ki
ta vajininkė, drauge Svinkū- 
niene. Abi, matyt, gavo dides
nio patyrimo ir, ateityje, rei
kia tikėtis, jos dar daugiau I 
dirbs savo dienraščiui ir visam1 
mūsų kraštui.

Mrs. K. Staneslow (d-ro Sta- 
nislovaičio žmona) energingai 
dirba vietos Russian War 
lief Komitetui. Jinai 
Waterburio Russian War 
lief komiteto sekretorė. Ji 
kia. aišku, plačiai — 
amerikonų ir kitų tautybių 
žmonių. Šiuo metu Russian 
War Relief komitetas renka 
ne tik pinigines aukas, bet iri 
drabužius Tarybų Sąjungos: 
kovotojams paremti.

Kitos Waterburio f 
moterys-veikėjos, atrodo, dar
buojasi kitose srityse. Tiesiog 
smagu su jomis kalbėtis, nes iš 
kiekvienos išgirsti vis ką nors | 
naujo ir svarbaus.

pirmiau buvęs Holandijos 
ikaro štabo galva, kaip pra- 
|nešė nacių radijai. Jis karš- 
I tai darbavosi hitlerinin
kams, užėmusiems Holandi- 
ją. Tai buvo vienintelis sa
vo krašto išdavikas tarp ho
landų generolų.

Anton A. Mussert, hitle
rininkų pastatytas kaipo 

rikienS^ arba S.~ Sasna. Be* to, į Holandijos nacių vadas, bu- 
jos kviečia K. Stanislovaitienę 
kalbai pasakyti.

Virtuozas Bacevičius išleido 
kitą aplinkraštį, kuris pasiro
dė pro-naciškoj lietuviškoj 
spaudoj. Jame Vytautas sielo
jasi, būk jokia politika neuž- 
siimąs, o tarnaująs visai tau
tai !

Dienraštis Vilnis pažymi, 
kad virtuozas, sakydamasis 
“tarnaująs visai tautai“ api
purvino tą mūsų tautos dalį, 
kuri jam daugiausiai padėjo.

Aš netikiu, kad šiandien 
rastųsi bent vienas protaująs 
žmogus, kuris tikėtų virtuozo 
pareiškimams. Jis yra tiek 
daug jų padaręs, jis savo kailį 
yra tiek daug mainęs, kad 
šiandien sunku pasakyti, ko
kios spalvos Bacevičius bus ry
toj : raudonas, juodas, rudas, 
geltonas, žalias ar “miksytas.“

Tačiau, jeigu virtuozas dar 
susiranda tokių, kurie juo tiki 
—so much the better for him!

Klerikalų Draugas rašo:
“Suomių ir rumunų noras 

atskiros taikos kalba ir apie 
kitą labai svarbų dalyką: kal
ba apie tai, kad Berlyno-Ro-

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SĖKMINGA AMERIKIEČIŲ 
ORLAIVIŲ ATAKA PRIEŠ 

NEAPOLĮ, ITALIJOJ

Nušovė Holandų Gene- Teismas Atmetė H. R 
rolą kaip Nacių Įranki Bridges Apeliaciją

CAIRO, Egiptas, vas. 8. — Jungtinių^ Valstijų šta
bas Viduriniuose Rytuose išleido sekamą pranešimą:

Didieji Jungtinių Valstijų bombanešiai B-24 atakavo 
laivus ir uosto įrengimus Neapolyj (Italijoj) vakar 
dienos laiku.

Ta grupė mūsų orlaivių darė ataką dviem bangom, 
už šešių minučių vieną po kitos; bombomis tiesiog pa
taikė j tris prekinius priešų laivus ir į Vittorio Ema
nuele, Massaniello, Bansona, Tortą di Massa ir Aosta 
prieplaukas visu uosto ruožtu.

Kilo didžiuliai gaisrai ištisoj uosto srityje, ir tiršti 
juodi dūmai aptemdė Neapolio padengę. Smarkiai vei
kė priešlėktuvinės priešų kanuolės ir buvo susidurta 
su dideliu būriu priešų lėktuvų kovotojų virš pat ata
kuojamos srities, bet jiem nepavyko sutrukdyt.bombar
davimo iš amerikiečių lakūnų pusės. .

Tapo sunaikinta bent du vokiečių lėktuvai Messer
schmitt — 109S; vienas mūsų lėktuvas liko nušautas 
žemyn.

vo paskyręs generolą Seyf- 
fardtą, 70 metų amžiaus, 
mobilizuoti holandų armiją 
karui prieš Sovietus. Tik 
viena savaitė praėjo po pa
skyrimo, ir Seyffardt liko 
nužudytas.

Seyffardt buvo pirmiau 
sudaręs holandų savanorių 
legioną iš kelių tūkstančių 
vyrų, ir didžioji dauguma 
jų jau žuvo prieš-sovietinia- 
me fronte.

Hitlerininkai visu karš
čiu jieško asmens, kuris nu
dėjo Seyffardtą; grūmoja 
aštriai baust gyventojus, 
jeigu jie neįduos naciams 
kaltininką.

Atrodo, jog ne tik rumunai 
ir suomiai tą jaučia, — jau
čia tą ir Draugo redaktorius, 
kuris savo laiku taip garbino 
Hitlerį.

Jaučia tą ir Draugo redak
toriaus bučiuotojai (ar bučiuo
jamieji). Jaučia tą ir “tautos 
vadas.“

Bet kas iš to!

R. Bridges’o apeliaciją, ku
rioj Bridges, CIO Laivdkro- 
viu Unijos vadas, prašė su
laikyt jo deportavimą atgal 
į Australiją. Tuomi teisėjas 
patvirtino generalio proku
roro Fr. Biddle’o įsakymą 
deporuot Bridgesą dėl to, 
kad, girdi, jis buvęs komu
nistu, nebūdamas Amerikos

Pirmesniuose B ridges’o 
tardymuose buvo parodyta, 
jog melavo prieš jį pastaty
ti liudytojai, tvirtinę,kad jis 
bet kada priklausęs Komu
nistu Partijai. Tarp tų liu
dytojų buvę ir kompanijų 
šnipų prieš darbo unijas.

Dar 3.000 Nacių 
Nukauta

Skubiai Ruošiamas
Ofensyvas Tunisijoj

šiaur. Afrika, vas. 9. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
amerikiečiai ir anglai sku
biai ruošiasi didžiam ofen- 
syvui prieš vokiečius ir ita
lus Tunisijoj.

Tokio, vas. 9. — Japonų 
vyriausioji komanda pa
skelbė, kad japonai pasi
traukė iš Guadalcanal sa
los, Saliamono salyne.

Japonijos generolai pasa
kojo per radiją, būk jų ka
riuomenė atlikus savo užda
vinius Guadalcanal saloje 
ir po to pasitraukus.

Japonų komanda kartu 
paskelbė (tik dabar!), kad 
jie apleido Bunos pajūrio 
ruožtą, šiaurvakarinėj Nau
josios Guinejos salos daly
je. — Bet amerikiečiai ir 
australai jau pirm trijų sa
vaičių galutinai sutriuškino 
japonus Bunos srityje.

Užmušta 17,000 Japonų
Washington, vas. 9. — 

Amerikiečiai bėgtinai iš
šlavė japonus iš Guadalca
nal salos, ir ji visa jau ame
rikiečių rankose.

Jungtinės Valstijos pirm 
šešių mėnesių iškėlė laivais 
savo marininkus į Guadal
canal salą ir jie užėmė di
džiausią ten lėktuvų sto
vyklą — Henderson aikštę. 
Paskui buvo atsiųsta Ame
rikos armijos daliniai.

Amerikiečiai, nuolat su- 
mušdami japonus, grūmėsi

Siūloma Draftuot Karo 
Darbam 18-65 Metų Vyrus 

Ir 18-50 Metų Moteris
Washington. — Senato

rius Austin ir kongresma- 
nas Wadsworth įnešė kon
gresui sumanymą išleist 
įstatymą, pagal kurį visi 
vyrai nuo 18 iki 65 metų ir 
moterys nuo 18 iki 50 me
tų amžiaus galėtų būti pri
valomai siunčiami į būti
nuosius karui darbus fabri
kuose ar farmose. Sumany
mas siūlo įgalint preziden
tą nustatyt taisykles, kurio
mis vyrai ir moterys būtų

Prancūzai Užkariavo 
Aukštumą Tunisijoj
šiam*. Afrika. — Prancū

zų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių - italų svarbią aukš
tumą Kebir upės srityje, 
šiaurinėje Tunisijoje ir su
ėmė tam tikrą skaičių prie- 

vis pirmyn ir, pagalinus, 
prispyrė juos prie jūros 
šiaurvakariniame tos salos 
Iškyšulyje Esperance. Čia 
jiem gręsė sunaikinimas.

Guadalcanal saloje ir Bu
nos ruožte (Naujojoj Guine- 
joj) buvo užmušta bent 17 
tūkstančiii japonų.

Paskutiniu laiku ties Sa
liamono salomis pasirodė 
didelės japonų laivyno ir 
oro jėgos ir įvyko susikirti
mu su kariniais Amerikos 
laivais ir lėktuvais. Jungti
nių Valstijų laivyno sekre
torius Frank Knox dabar 
sako: kad Japonija su savo 
laivynu ir orlaiviais stengė
si apsaugot japonų likučiu 
iškraustymą iš Guadalcanal 
salos.

Amerikiečiai dabar, su- 
nrantama, šluos japonus ir 
iš kitų Saliamono salų. Bet 
jau ir Guadalcanal apva
lymas nuo priešų yra svarbi 
amerikiečių pergalė, kuri 
tarnauja ypač apsaugai 
Amerikos laivų, plaukiančių 
į Australiją ir atgal.

Kursko atėmimas iš na
cių ir japonų iššlavimas iš 
Guadalcanal salos, tai dvi 
žymios Jungtinių Tautų per
galės tuo pačiu laiku.

statomi į svarbiuosius 
lies gynimui darbus.

Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijų centrai 
priešinasi tokiam darbinin
kų draftavimui.

Šis Wadsworth - 
pasiūlymas sako, 
verstinai siunčiant 
ninkus ir darbininkes į pa
skirtus darbus, vis tiek bū
tų laikomasi dabartinių į- 
statymij kas liečia darbo 
valandas, būtinai mokėtinas 
algas ir unijines teises.

Naciai Gal Būsią At
blokšti iki Dniepro

London, vas. 9. — Tūli 
anglų karininkai lemia, kad 
Sovietai iki pavasario gal 
priversiu pasitraukt nacius 
atgal net iki Dniepro upes, 
250 mylių į vakarus 
nuo Charkovo.

LONDON, vas. 8. — Specialis Maskvos radijo prane
šimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė užėmė Kursko ir Koročos miestus.
Vasario 8 d. Sovietų kariuomenė, komanduojama ge

nerolo majoro Černiakovskio, per smarkią ataką užė
mė Kursko miestą. Pulkininko Gusevo, pulkininko Įeit. 
Perekalskio ir pulkininko Gušino kariuomenė pirmuti
nė įsiveržė į Kurską.

Užimti Kurską padėjo pulkininkų Golosovo ir Skry- 
levo komanduojama kariuomenė, apeidama miestą iš 
šiaurvakarių.

Buvo pagrobta daug vokiečių karo reikmenų, kurie 
dar tebeskaičiuojami.

Į šiaurių rytus nuo Bielgorodo mūsų kariuomenė, po 
atkaklaus mūšio, užėmė Koročos miestą.

LONDON, vas. 8. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas, tarp kitko, sakė:

Atimto iš vokiečių Koročos miesto srityje mūsų ka
riuomenė užėmė eilę didelių apgyventų vietų.

Sovietu kariuomenė šiaurinio Kaukazo fronte užėmė 
apskričio centrą ir geležinkelio stotį Staroščerbinovską, 
apskričių centrus Aleksandrovską, Jeiskoje Ukrepleni- 
je ir Kamiševatską ir stambias apgyventas vietas No- 
vokorsunską, Diadkovską, Šabelskoje, Glafirovką, Do- 
lianską ir geležinkelio stotis Platnirovską ir Plastunov-

Užėmus Raudonarmiečiam Kurską, Visa 
Naciy Linija Į Pietus Atsidūrė Pavojuj

vietų kariuomenė ir toliau 
triuškina nacius, šluodama■ 
juos atgal Kursko, Charko
vo, Kramatorsko ir Rostovo 
srityse.

Raudonoji Armija neat-’ 
laidžiai vejasi vokiečius, I 
bėgančius į pietus ir vaka
rus nuo Kursko, 

i

Atimdami iš vokiečių 
Kurską, Sovietai laimėjo 
beveik tokią svarbią perga-i 
lę, kaip ties Stalingradu, I 
sako Associated Press, ame-
rikinė žinių agentūra.

Kurskas, geležinkelių ma
zgas, stovi prie tiesioginės 
geležinkelio linijos j Krimo 
pusiausalį. Tas 120,000 gy
ventojų miestas buvo ir 
pramonės centras su maši
nerijos ir cukraus fabri
kais, didžiais malūnais, ta
bako ir kitų produktų dirb-' 
tuvėmis.

Kurskas, naciu užimtas 
1941 m. lapkričio 11 d., bu
vo paverstas į didžią jų 
tvirtumą ir karo centrą 
pernykščiam vasaros ofen- 
syvui.

Dabar, Sovietam atkaria
vus Kurską, visa vokiečių 
fronto linija į pietus atsidu
ria pavojuj — net iki Azo- 

salio.
Kurskas stovi už 125 my

lių į šiaurius nuo Charkovo 
ir 280 mylių Į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

Atvadavus Kurską, daug 
sovietinės kariuomenės iš 
ten pasiliuosavo atakuoti 
hitlerininkus linkui Charko
vo, dar svarbesnio vokiečių 
apsigynimo centro.

Raudonoji Armija dabar 
dviem ruožtais žygiuoja ar
tyn Charkovo. Iš šiaurių 
rytų raudonarmiečiam te-

: lieka apie 60 mylių pasiekt 
šį didmiestį, o iš pietų ly
tų — tiktai apie 40 mylių.

Nuo Kramatorsko gi So
vietu kariuomenė bloškia v
hitlerininkus į pietus linkui 
Mariupolio, stovinčio .prie 
Azovo Jūros. O pasiekus 
Mariupolį, Raudonoji Armi
ja galėtų užnert kilpą ant 
kaklo 250,000 vokiečių ka
riuomenės, esamos Rostovo 
srityje, jeigu vokiečiai ne
spėtų pabėgt iš to kampo.

(Turkų radijas sakė, kad 
hitlerininkai jau nešdinasi 
iš Rostovo linkui Taganro- 
go.)

Sovietų kariuomenė atė
mė dar kelis stiprius nacių 
apsigynimo centrus į pietus 
nuo Rostovo.
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land Wants”, kurioj bjauriai niekina So
vietų Sąjungą, kurią ne Vien platina tar
pe lenkų, bet “Nowy Swiat” net agituoja 
savo skaitytojus siųsti Amerikos karei
viams, kad juos, nustačius prieš mūsų ša
lies talkininkę — Sovietų Sąjungą.

Hitlerininkų propaganda visur veikia, 
kad įnešus žmonių tarpe nesutikimus, 
kad skaldžius Jungtinių Tautų vienybę, 
kad tuo padėjus Hitleriui pasaulį paverg
ti.

Generolai Nesižudo- 
Baugina Bolševikais

per visus metus pasiuntė 
Sovietams tik dviejų savai
čių lėktuvų ir tankų gamy
bos produktus, o ir Jungti
nės Valstijos pasiuntė 2,600 
karo lėktuvų, kuomet vien 
gruodyj pagamino 
lėktuvu, 
lėktuvai
Sąjungą pasiekė. 
Sąjunga laiko

5,500 
Prie to, ne visi 

ir tankai Sovietų 
Sovietų 

virš 2,000 
Antro fronto reikalas. Po mylių frontą. Lordas sakė,

United States per year .................. $6.00
United States, six months ................ $3.25
Brooklyn N Y.. per year ................ $6.50
Brooklyn, N. Y., six months   $3.50
Foreign countries, per year ............ $8.00
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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Prezidento Sveikinimas ir Stalino 
Jam Atsakymas

Skaitytojai, be abejo, bus jau skaitę 
prezidento Roosevelto sveikinimą, pa
siųstą Tarybų Sąjungos premjerui, Sta
linui; jie bus skaitę ir Stalino preziden
tui atsakymą,—abu ištisai tilpo “Laisvė
je”. Ta proga čia tenka tik pastebėti svei
kinimuose pasirodę pasisakymai, kuriuos 
greit skaitant, ne kiekvienas galėjo už
tenkamai įsidėmėti.

Prezidentas Rooseveltas, be kitko, pa
reiškė, jog Raudonosios Armijos “ko- 
mandieriai ir kovotojai fronte ir vyrai 
ir moterys, kurie juos rėme savo darbu 
fabrikuose ir laukuose, bendromis pa
stangomis ne tik apdengia garbe savo 
krašto ginklus, bet taip pat savo pavyz
džiu įkvepia panaujintą pasiryžimą vi
soms Jungtinėms Tautoms įtempt visas 
savo jėgas, kad galutinai sumušt bendrą
jį priešą ir priverst ji besąlyginiai pasi
duoti.”

Prezidentas, čia, aiškiai pabrėžia du 
svarbius dalykus: Pirmas yra tas, kad 
ir mūsų krašto žmonės imtų pavyzdžius 
iš Tarybų Sąjungos žmonių,—ne tik iš 
tų, kurie kariauja, kurie yra fronte, bet 
ir iš tų, kurie dirba užfrontėje. Ir mes 
turime daugiau dirbti, uoliau remti savo 
krašto karines pastangas.

Antras svarbus dalykas, — preziden
tas ta pačia proga primena ir tą faktą, 
kad bendrasis priešas—fašizmas—turės 
būti mušamas iki bus sumuštas, iki jis 
besąlyginiai pasiduos Jungtinėms Tau
toms. Šis pareiškimas smarkiai užduoda 
smūgį tiems ponams, kurie plepa apie 
“derybinę • taiką,” fašistinių valstybių 
siūlomą.

Trečias dalykas, savaime išplaukiąs, 
yra tas, kad ir eiliniai Amerikos žmonės 
gali siųsti savo sveikinimus ypačiai Sta
lingrado didvyriams.

Savo atsakyme prezidentui Roosevel- 
tui, Stalinas taipgi įkergia įsidėmėtiną 
pareiškimą. Jis žymi:

“Aš pareiškiu savo įsitikinimą, jog 
bendri kuriniai veiksmai Jungtinių Ame
rikos Valstijų, Didžiosios Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos ginkluotų jėgų GREI
TOJE ATEITYJE LAIMĖS PERGALĘ 
prieš bendrąjį mūsų priešą.”

Patariame skaitytojui įsidėmėti “grei
toje ateiyje laimes pergalę...” Kaipo 
vyriausias Sovietų Sąjungos karo jėgų 
komandierius, Stalinas, be abejo, žino, ką 
jis kalba. Jis žino savo krašto jėgų stip
rumą. Jis, be abejo, žino ir Jungtinių 
Tautų jėgų stiprumą ir jų planus grei
tai ateičiai. Jis, todėl, mano, kad priešas 
bus sumuštas netolimoje ateityje.

Atsižiūrint į einamąsias pasekmingas 
Raudonosios Armijos operacijas Rytų 
Fronte, šitie Stalino žodžiai darosi dar 
svaresni ir svarbesni.

Būtų gerai, kad abiejų didžiųjų vyrų 
—* Roosevelto ir Stalino—pranašavimai 
greit išsipildytų.

Antras Frontas ir “Times”
New Yorko dienraštis “Times” pasige

rėjo Raudonosios Armijos pergalėmis, 
bet kad tuo pačiu kartu stoti už Ang
lijos ir Amerikos jėgų bendrą veikimą, 
tai to iš jo nelaukite.

Priešingai, jis rašo užstodamas Jugo
slavijoj liaudies priešą generolą Michai- 
lovičių ir dėsto, kad pirm antrasis fron
tas bus atidarytas, tai Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Jungtinės Valstijos turi susi
tarti Jugoslavijos klausimu. Keista, ar 
ne? Reiškia, jeigu Jugoslavijoj liaudis, 
vesdama kovą prieš Hitlerio ir Mussoli- 
nio armijas, tuo pačiu kartu negali pasi
duoti fašistui Michailovičiui, tai negalį 
būt ir antro fronto.

Koalicija Pergalei Pasiekti
Organizuotų Amerikos darbo žmonių 

padangė blaivosi, giedrėja. Nesusiprati
mai, išdygę iš tos ar kitos priežasties, 
baigiami išlyginti; visi organizuoti ir 
neorganizuoti darbo žmonės rįžtamasi 
suglausti vienlypesnin darban karui lai
mėti.

Štai, tik nesenai keturių didelių orga
nizacijų vadai sudarė t. v. Victory Coa
lition — lietuvių kalbon išvertus bene 
geriausiai skambėtų Koalicija Pergalei.

Šiton koalicijon įeina Amerikos Darbo 
Federacija, CIO., Geležinkeliečių Broli
jos ir Nacijonalė Farmerių Unija.

Matome, keturios didžiausios Ameri
kos darbo žmonių organizacijos (jų va
dai) susitarė veikti išvien,—veikti iš 
vien, kad greičiau būtų priartinta mūsų 
krašto pergalė.

Apsivienijusios, visos keturios organi
zacijos galės vieningiau ne tik remti mū
sų krašto karines pastangas, bet jos 
taip jau bus galingesnės kovoti prieš tuos 
reakcininkų pasimojimus (kongrese ir 
kitur), kurie bandys (jau ir bando) pulti 
organizuotus darbininkus, kurie, pasi
naudodami karine padėtimi, bandys pul
ti darbo žmonių iškovotus laimėjimus, 
kurie bando užduoti smūgį prez. Roose- ' 
velto Naujajai Dalybai.

Reikia tik pasidžiaugti tuo žygiu, ku
rį suminėtųjų organizacijų vadai pada
rė.

Bet to tik neužtenka. Šituo pavyzdžiu 
turėtų būti dirbama ir vietose> paskiriuo- 
se miestuose ir valstijose.Būtų gerai, kad 
visur paminėtųjų organizacijų nariai ir 
veikėjai glaudžiau vienytųsi, burtųsi į 
behdrą darbą, pradėtą centralinių komi
tetų.

Darbo žmonėms šiandien reikia vieny
bės ir dar sykį vienybės!

Hitleris Neteko 1,000,000 Karią
Londone manoma, kad nuo pradžios 

Raudonosios Armijos ofensyvo, tai yra 
lapkričio 19 dienos, 1942 metų, Hitleris 
jau neteko Sovietų Sąjungos fronte ne
mažiau 1,000,000 kareivių ir oficierių ir 
labai daug ginklų.

Karo specialistai mato, kad pietų 
fronte Raudonoji Armija ne vien sumu
šė priešus, bet ir sulaužė Hitlerio apsi
gynimo Unijas. Ji> be to, supa Hitlerio 
armijas į naujus • žabangus—supa net 
keliose vietose. ■ - J

Berlyne didžiausias nusį- poj hitlerizmo ir.jo paviet- 
minimas. Nacių armija Sta- rėš. Kada hitlerizmui bus 
lingrado srityje visai sunai- padarytas galas, tada atsi- 
kinta, Priekaukazijoj ap-!suksime prieš Japonijos sa- 
supta, Rostovo srity j, vei- murajus. 
kiaušiai, bus apsupta. Tąsi 
patsai laukia Hitlerio jėgas Kasablankos konferencijos kad tik žiopliai gali bijoti 
prie Oriol, Rževo, Pskovo, turi būti visiems aišku, kad! Raudonosios Armijos per-

Hitlerizmo Nuodai Tarp Lenką
Hitlerininkų propaganda randa vietą 

ne vien tarpe lietuvių pronacių, bet ir 
tarpe kitų tautų. Lenkų tarpe energin
giausiai platina prieš Sovietų Sąjungą 
melus dienraštis “Nowy Swiat”, kuriame 
dirba ponas Matuszewski, buvęs reakci
nio, anti-sovietinio laikraščio “Gazeta 
Polska” redaktorius.

Lenkai yra išleidę to paties pono Ig
nacy Matuszewski brošiūrą: “What Po-

One Butktutor Every ten 
yeu earn ihdUld btųoinų * 
into U.S.MrBendvStotnps/
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Dr. Ernst Hanfstaengel, ka
daise buvęs artimiausias Hit-

Estonijoj ir Latvijoj. | Jungtinės Valstijos ir Am|gaįės;
Berlyne nusiminimas, kad glija turi kirsti vienu kartui 

feldmaršalas Frederick von iš kelių punktų skaudžius' pranešti, kad Hitlerio pa- 
Paulus turėjo prie savęs du ' smūgius Hitlęriui. Tas ga-jverSt°se šalyse^vis daugiau 
revolverius ir nuodų, o nei!Įima Francijoj, Norvegijoj,!PĮec^asj sabotažas^ ir žmo- 
nenusišovė, nei nuodų ne-! Holandijoj, Danijoj, Fin- prieš nacius išstojimas, 
gėrė. Matyti, kad to nore- i liandijoj, Balkanuose ir Ita-j Rumunijoj ir Finliandijoj 
jo* Hitleris ir Goebbelsas,! lijoj. Tam jėgų yra ir tas' fašistai labai nusigandę iš ( 
bet nei von Paulus, nei ki-: reikia dabar padaryti, ka-! priežasties Raudonosios.Ar- viclbok; ai iiHnauoiao
ti generolai, nei 2,500 ofi-'da Raudonoji Armija taip1 mijos pergalių. Ema girdų, iel.jo Sebras, paskui internuo- 
cierių nepasiukvatino galą , didvyriškai naikina Hitle-’ kad. ^os Hitlerio talkininkės i 
pasidaryti. Priešingai, kaipirio jėgas, kada Goebbelsas’ jieškos išėjimo is karo, bet 
kurie iš jų už pralaimėjimą | šaukiasi prie Anglijos “gel-l ^d tai tik jų propaganda 
jau kaltina Hitlerį. | bėti civilizaciją nuo bolše- i N als. bunus.

Žinių agentūra “ONA”

tas Kanadoje, o dabar, sako
ma, esąs Amerikos valdžiai 

į patarėju! (Sunku beįsivaiz- 
duoti, kodėl taip daroma.)

Budeliai hitlerininkai, ku- vizmo.” Dabar laikas atida- 
rie milionus žmonių išžudė, ryti antrą frontą! Toliau 
kurie sutrypė ir supleškino i atidėlioti, tai reiškia vilkiu-1 
ištisus miestus, kurie nu-; ti karą.
teriojo. šbUs, dabar vėl de-i Ig Sovįetu Sajungos iš| 
dasi “civilizacijos gelbėto-j Balkanu ateina‘žiniu kad 
jais” ir per radio saukiasi; p- 
į Angliją, kad ji “gelbėtų " h 
Europą nuo bolševizmo.”

Nereikia nei s_
Goebbelso balsas bus išgirs- si, kad jie buvo nuvežti į i Gerklė, Viduriai, Sprandas, ryn. Kur gi eis geryn, kad 
tas reakcinių elementų. Jo! Siciliją, taikomi prieš Ame-!
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veža vis daugiau 
jėgų prieš Raudonąją Ar-! 
miją. Vokiečiai lakūnai su-'

i spėlioti, kad imti Sovietų fronte aiškino-1

balsą išgirs ir Jungtinėse 
Valstijose tokie elementai, 
kaip M-r. Martin Dies, kaip 
lietuvių pro-naciai, kurie 
džiaugėsi Hitlerio užpuoli
mu ant Lietuvos, kurie svei
kino Hitlerio razbaininkus | kanus, 
ir Lietuvos išdavikus, kurie! pradėjo 
per ilgą laiką spausdino A ° -
Goebbelso agento Dr. Pra
no Ancevičiaus nacių pro
pagandą, kurie ir dabar nie-

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

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Galva ir Dar Kas. alkoholis organizmą nuodi- 
Drauge daktare, aš < vis i visas. <>^a™mas iš- 

tėmiju jūsų patarimus Lais.. t^skęs maisto, gero pilno, 
Ivėje, bet aįie mano liga neJ nesugadinto maisto! Kas is 
i užeįnu I to, kad Jus emet per du me-

Jau ’ kokie trys metai,! nesi,u po vieną kitą vitami- 
skausmai man mėtosi į I "H kap?uk’- 1 al- bra- tlk 
sprandą, galvą, ausis, . pe-lasas klblre‘ 
čius. Daugiausia, kai išsi- Ot, kad būtumėt nebege- 
geriu. | ręs alkoholio, tai greičiau

\innA. rinizf-oim u.i k^s būtu pasidarę. Bet ir vietų Sąjungą. Reiškia, Hit-1 _^.k^..U a“ \ keistas tas Jūsų daktaras:
, leidžia gert, kiek tik tilps- 

sakė, kad man nieko gerk- ta’T~esą, žalos nedaio. Kui 
lei nėra, tik stovį ilgai už- neda7s,! Juk J«SU vidurių 
silikę skrepliai. Kaip nosis' pan}usalai negi plieniniai, 
atsiliuosuos, tai, girdi, išjne spizmiai. Liaunutes plo- 
sivalys ir tie skrepliai. inutes gyvos pieveles. Alko- 

Bet jau daugiau metų,lholls Jas kepina> deSina- vl3 
iš nnqii iš-!s3 organizmą gadina, ypač 

kad Jus geriate sau pusė
tinai,” suprask—daug, gal 
ir perdaug, ir jau nebe pir- 

i m i metai...
Na, brolyti, jei norite at

sigriebt, tai susipraskite. 
Meskite ir gėrimą—tuojau!

Maisto žiūrėkite, kad bū
tų gerai sukombinuotas: ir 
visokių pieniškų, kiaušinių, 
mėsos, vaisių, daržovių, juo- 

šiaip javinių

rikos ir Anglijos jėgas Af
rikoje, bet dar fronto ne-; 
matę buvo didžia paskuba! 
parvežti atgal į Sovietui 
frontą. ,Nacių divizijos, ku-: 
rios jau buvo pasiekę Bal- 

kada amerikiečiai 
veikti Šiaurinėje 

Afrikoje, vėl didele pasku
ba vežamos atgal prieš So-

_____...___ ______  leris nuskuta kitus frontus gavau visokių patarimų. Aš 
kiną Amerikos talkininkę— ir permeta jėgas prieš So- neganu atsikosėt.. Daktaras 
Sovietų Sąjungą, kuri taip vietus. Dabar laikas kirs- ..... "
didvyriškai naikina savo ir ti jam smūgį! 
mūsų priešus. Jie įsikibs
Gebelsui į palas ir jo šu-1 Hi”^^“Šo- 
mską balsą visokiomis gai-jvi t Sąjungoj, kiek jis dar 
domis turavos. Juk tie gai-1 - -- - 
valai jau ruošia eilę susi- 
rinkimų, nau nomu i eiti prie veikimo,
vietų Sąjungą. i 1

i
Bendrai, Sovietų 

gos fronte reikalai 
rai, jie išgelbės 
jaunuolių gyvastis 
kos armijoj, nes kiekvienas 
nudėtas nacis, jau daugiau 
nėra pavojingas kultūriš
kam pasauliui. Jie išgelbė
jo Amerikos miestus nuo! 
sugriovimo. Jie priartins | 
karo laimėjimą ir sumažins 
mūsų karo naštą. Bet jų 
kova reikalauja įr nuo mūs 
veikimo — antro fronto 
tuoj aus!

Tunisijoj reikalai nėra 
pergerialisiai, vietomis A- 
merikos, Anglijos ir Fran
cijos jėgos pasivarė pirmyn, 

. bet vietomis tik ginasi. Ge
nerolo Rommelio armija ne
buvo sunaikinta, ji suspėjo 
pasitraukti į Tunisiją. Tu
nisijoj mūsų jėgos nesunai
kino priešo jėgų ir nepaėmė 
Bizertės ir Tunis, pirm gen. 
Rommelis į Tunisiją atvy- 
ko> Reiškia, priešas sutrau
kė jėgas į daiktą, kas reiš
kia dar sunkią kovą prie
šakyje.

Šiaurinėj Afrikoj vis vei
kia pro-naciški francūzų 
elementai ir plačiai suokal- 
biauja. Iš Alžyrijos prane
ša, kad į trumpą laiką su
sekta visa eilė suokalbiu 
prieš Jungtines Tautas.

Tolimuose Rytuose kovos 
eifia tarpe Jungtinių Valsti
jų karo laivų iv lėktuvų ir 
Japonijos panašių jėgų. Kol 
kas nies dar neatsiekėme 
galutinos persvaros. Bet šis 
frohtas yra antraeilis, kol 
dar nesunaikinome Euro-

Londone vis spėlioja, kiek

mosią Piio sLsi" itur’’ kaip •’is daf galinSas- kaip jis man _____.c ..
kad niekinti So-|^a?ka®. pei” Waust® mėaas’ 0 ni.eko ,ne-

Įeiti pue veikimo. Į pagerėjo. Žinoma, kai ka-
i Lordas Beaverbrook, An- da atsispjaudau, bet neuž- 
glijos parlamente, sakė, kadUek^naL
Raudonoji Armija nuo pra- Aš visuomet pusėtinai iš-' 
džios savo ofensyvo, tai,siegrdavau, bet daktaras! 
yra, lapkričio 19 dienos yra!man sakė, kad gėrimas man ! 

• suėmus daugiau nuo vokie-! nieko nekenkia. Tik jis am- 
čių tankų, negu Anglija ir žinai draudžia rūkyti. Pir- 

mėnesių ma rūkiau, bet dabar me
čiau. Ir jisai man liepė im-

Sąjun- 
yra ge- 
milionų 
Ameri-

Amerika per 20 
i Sovietams pristatė.

Lordas Beaverbrook per- ti vitaminų B-c caps., tai aš dos duonos, 
i eitais metais griežtai reika- ėmiau per du mėnesiu, bet1 grūdų maisto.
Javo atidaryti antrą frontą man nieko negelbėjo. Tai 
prieš Hitlerį Europoj, jis ir j dabar liepė nieko nebeimt. ; 
dabar tą pakartoja, kad, 
nepaisant kaip Raudonajai 
Armijai sekasi, bet ji viena 
Už visas Jungtines Tautas 
karo neišlaimės. Jis pabrė
žė tą faktą, kad Hitleris 
jau daug divizijų išvežė iš 
Francijos ir Belgijos ir nu
vežė prieš Sovietus, o tą jis 
gali daryti tik todėl, kad 
Anglija ir Amerika vis dar 
neatidaro antro fronto.

Jis reikalavo daugiau So
vietams pagalbos. Beaver
brook sakė,

Vitaminų reikia būtinai, 
„ r ypač Vitamin B Complex

Esu 51 metų vyitas, a p. capsujes> benį p0 3 su maįS-
6 c., 140 sv. Vedęs, 3 va1’į tu tris kartus kasdiena, kad
kus tunu. Patai kite pei ,^. vksa gyvenimą. Tai bent
Laisvę. turėsite plytų ir cemento
Atsakymas ! organizmo skylėms lopyt.

Drauge, metėt rūkymą.: j u m s g k a u d a galvą> 
Gerai. Vyras . uz tai. Tai Spranda> ausjs jr dar ką, vis 
meskit ir gėrimą 11 meski- d-j pačių mitybinių trū- 

Kūno dalys alkanos, 
tai ir kelia triukšmą, pa
galbos šaukiasi.

Gerklė Jums iškepinta al
koholio, plėvės išdžiūvę, tai 

: ims daug laiko, kol, gražiai 
gyvendamas, s u g e b e s ite 
sveikas plėves atauginti. 
Kitokių būdų nėra. Tai Jū
sų valia. Norite pasitaisy
ti, darykite, kaip patariau.

Nebūkite išpurtęs pelų 
maišas. Pataisykite savo 
protoplazmą.

tikėtis kokio pagerėjimo.
Iš tikro, keista istorija. 

Sakote, visuomet pusėtinai 
išsigeriate. Vadinasi, ge
riate nuolat, kaip buliukas 

kad Anglija —ir stebitės, kad neina ge-

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

is Rooseveltas — nuotrau
kos padarytos šiaurės Afrikoj Casablancos konfe
rencijos proga.

v.-r

London. — Vichy Franci- 
jos La valio valdžia organi
zuoja ITancūzų fašistų mi
liciją kariaut išvien su na
ciais.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

_____________________________ " LĄTSVfi Trečias Puslapis

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

IŠSIUNTĖME LIETUVIU DALINIAMS 
RAUD. ARMIJOJ 290 MEGSTINIŲ

Brooklyno ir Greatnecko mezgėjos pradžioje vasario 
mėnesio išsiuntė lietuvių daliniams Raudonojoj Armi
joje 290 kavalkų megstinių: 88 poras kojinių, 71 svede- 
rį su rankovėmis, 47 svederius be rankovių, 62 šalikus, 
12 porų pirštinių, 2 poras apirankių, 2 bašlikus ir 4 
blankietus-kaldras.

Prie išsiųsto megstinių kiekio kolonijų draugės pri
sidėjo sekamai:

NeAvarko mezgėjų — 35 svederiai be rankovių ir po
ra pirštinių.

Rochesterio mezgėjų — 20 svederių su rankovėmis, 
4 be rankovių, 4 šalikai, 4 poros pirštinių, 2 poros api
rankių, 12 porų kojinių ir 2 bašlikai.

Binghamton, N. Y. — 17 porų kojinių, 4 svederiai 
su rankovėmis. 6 poros pirštinių.

Marijona Liužinas, iš Johnson City (Binghamtono 
priemiesčio) prisiuntė 6 abrusus. 6 noras lengvų koji
nių, 2 viršutinius vyriškus marškinius, 2 kaklarišius, 
2 p. pirštinių, 6 skepetukes, du lengvus šalikus ir 2 sve
derius.

Elizabetho mezgėios — 6 svederius su rankovėmis, 1 
be rankovių, 11 šalikų ir 3 poras kojinių.

Lowell, Mass., mezgėjos — 5 be rankovių svederius.
Šį speciali siuntinį brooklynietės ruošė netoli per du 

mėnesius laiko. Nekurtos mezgėjos, norėdamos daugiau 
pagaminti, pusėtinai sunkiai dirbo. Pavyzdžiui, Maspe- 
tho draugė K. Petlitzkienė per mėnesį numezgė 20 porų 
kojinių. Jos rekordas jau siekia 165 poras koiinių. Ki
ta maspethietė — A. Kalvaitienė mėnesio laikotarpyj 
nunėrė 5 su rankovėmis svederius. Jos numegstų sve
derių skaitlinė jau peršoko šešis desėtkus. Mezga ir 
kitos draugės daug, pavyzdžiui, iš Great Necko d. N. 
Lipskienė jau peršoko pora desėtku su ilgomis rankovė
mis gražių svederių, Ona Čepulienė, R. Laukaitienė, H. 
Petkevičienė, ir daugelis kitų draugių jau numezgė 
po porą desėtku ir daugiau.

Su mezginiais išsiųsta sekamas laiškas:
Vasario 6, 1943.

Lietuvos Tarvbu Sovietines Respublikos Prezidentui 
JUSTUI PALECKIUI,

MaskVa.
Brangus Drauge:

Lietuvos liaudies dukros, gyvenančios Amerikos 
Jungtinėse Valstijose, nėr Komitetą Sovietu Sąjungai 
Gelbėti (Russian War Relief. Inc.) siunčia lietuviu da
liniams Raudonoj Armijoj šiltu drabužių—svederių, 
koiinin. šoliku, pirštinių ir kitokiu reikmenų. Tai bus 
Amerikoje gyvenančiu pažangių lietuviu moterų gilios 
simpatijos išraiška mūs broliams jų didvyriško! kovoje 
su niekšais įsiveržėliais. Nuo pat „naciu užpuolimo ant 
Sovietu mes rūpinomės kaip galint daugiau pagelbėti 
Sovietu karžygiams iu didvyriškoie kovoje. Per suvirs 
pusantrų melu laikotarpi mūs motervs numezgė tūks
tančius kavalku įvairių drabužių, kurie pasiekė drąsius 
Sovietu kovotojus.

Brooklyno ir artimesnių apylinkių mezgėjos šį siun
tinį specialiai skiria savo broliams lietuviams, kurie kar
tu su visa Raudonąja Armija sėkmingai žygiuoja lin
kui mūs brangios tėvynės Lietuvos rubežių. Mes esame 
giliai įsitikinuosios, kad netoli toji diena, kada galinga 
Raudonoji Armija išvaduos mūs gimtąją šalį Lietuvą, 
kartu su kitomis pavergtomis tautomis, iš po Hitlerio 
jungo.

Mes darbuosimės visais mums galimais budais, idant 
greičiau liktu sunaikinta bjaurus fašizmas, kuris grū
moja visai laisvę ir taiką mylinčiajai žmonijai.

Jūsų už pergale,
BROOKLYNO MEZGĖJŲ KOMISIJA.

KAS GI JĄ PAGUOS?
Krinta sniegas, krinta baltas, 

kaip balti pūkai,
Kaip bematant jau baltuoja 

ii* platūs laukai.
Net ir pusių žalios kasos 

bematant “pražilo,”
Kada sniegas storu klodu 

užgulė ant šilo.
Tiktai beržas ramiai stori,

pilnas išdidumo,
Baltu rūbu apsivilkęs, 

kaip sniego baltumo.
Liūdi liepos prie sodybos, 

prie senos bakūžės,
Gailiai verkia motinėlė 

savosios dukružės;
Graudžiai verkia sengalvėlė 

ir brangaus sūnelio,
Kuris daugiau nebegrįžta 

iš karės laukelio.
žiaurus priešas iš Prūsijos

išplėšė dukrelę,
O sūnelis karėj žuvo 

už tėvų žemelę.
Krinta sniegas, krinta baltas,

viską baltai kloja,
O motušė, sengalvėlė

verkti nenustoja;
Verkia gailiai ji dukružės,

verkia ir sūnelio :
Nėra kam paguost motušės—

nėr dukros, sūnelio.
Tiktai liepos, šimtametės,

ką bakūžę guobia,
Ramiu seną motinėlę,

jai širdelę guodžia.
......................................................

j Saulė kilo užu šilo,
liepos sužaliavo,

O berželyj ant kalnelio
gegutė kukavo.

Liūdnai kukavo gegutė,
rodos, būt našlaitė,

O tos liepos, šimtametės
liūdnus posmus audė.

Nėr bakūžės, ką čion buvo,
nėra nei motušės,

Tiktai kapą vėjas glosto
prie snaudžiančios pušies.

Rumboniškis,

Rochester, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Iš Lietuvių Moterų Kliubo 

Susirinkimo
Sausio 21-mą į susirinkimą 

labai skaitlingai draugių atsi
lankė ir visos laiku pribuvo. 
Tai taip ir reikia, drauges. 
Matote, kaip smagiau yra 
veikti, kada susirinkimas yra 
skaitlingas, galima ir gerų pa

isė kmių tikėtis.
Mes atlikom gerą darbą per į 

j paskutinius tris mėnesius, su-Į 
kėlėm aukų pirkimui vilnų iri 

j draugės nunėrė svederių dėl Į 
j raudonarmiečių, kad jie šil
čiau apsirengę dar karžygin- 
giau kovotų prieš nacius. O 
mūsų, palyginus su jų, tekis 
lengvas darbas, tai labai gerai 
galima atlikti, tik reikia veik
ti sutartinai, katrai kur ga
lint. Vienos aukoja pinigų vil
nų pirkimui, antros gana ge
rai gali nerti.

I
Suminėsiu draugių grąžin-

Daugiau šimto negru karių ir jūrininkų susirinko i šo
kius, surengtus negrų bildingų priežiūros darbininku 
Russell Sage Foundaition Įstaigoje, New Yorke, narių 
Jungtinės Ofisų ir Profesionalų Darbininkų Unijos Lo
kalo 19-to.

J. V. Iždinės sekretorius Henry Morgenthau pasveiki
no India Victory Komiteto suruoštą karo bony pardavi
mui sąskridj. Sekretoriaus Morgenthau telegramą skai
to (iš kairės j dešinę) R. Lal Singh, redaktorius India 
News ir narys Indijos Nacionalio Kongreso; Marad 
Sonkur, narė Auto Workers Unijos (CIO) Lokalo 904; 
Anna May Wong, narė Judžių Aktorių Gildijos (AFL), 
ir Alyce Gleason.

Iš Mezgėjų Veikimo

Sausio 23-čią turėjome paž-1 
monį sukėlimui pinigų vil
noms, kuris nusisekė labai ge
rai. Publikos buvo ne daugiau
sia, bet visi buvo draugiški ir 
aukavo kiek tik katras galėjo, ! 
suprasdami mūs svarbų darbą.

Mes nepamiršom ir Laisvės, 
mūsų brangaus laikraščio. 
Draugai suaugavo ir. pasiuntė 
pasveikinimą Laisvės suvažia
vimui. Apie tai plačiau para
šys kiti.

Vilnoms aukavo šie draugai 
ir draugės:

L. O. Pultonai $10. Po $3: 
M. Shurkienė, L. Vaišnora, A.
A. Duobai. Po $1 : D. Jen- 
neyhn, Barzdaičiai, A. Evans, 
Totoriai, Gužauskienė, Milčie- 
nė, P. Vaivodienė, Mrs. Apel- 
dorn. S. Vaivodienė 30c.

Per O. Gricienę surinkta 
$10.25. Aukavo šie: B. Mika
lauskas $2. Po $1: O. Gricie
nė, G. Loveland, H. Scheible, 
Mrs. Tolben, F. Th am as, Mrs. 
Helman, Mr. Doser, Mr. Shur.
B. Freidman 25c. Viso aukų 
$40.55.

Draugė Šopienė aukavo vy
rišką setą plaukam pasidabin
ti, kuris išleistas davė pelno 
$6. Pelnas nuo baliaus $23.73. 
Viso su aukom $70.28.

Varde mezgėjų širdingiau
sia ačiū visiem draugam ir 
draugėm aukavusiem ir daly- 
vavusiem mūsų parengime ir 
prašom ant toliau neužmiršti 
Rusijos ir Lietuvos kovotojų, 
kurie artina galą bestijom fa
šistam. Gal neužilgo krauge
rys Hitleris, po tais kovotojų 
smūgiais, užsprings nekaltų 
žmonių krauju, kurį jis pralie
jo. Brangūs draugai, dirbkim 
ir aukaukim, kiek tik išgalim. 
Kada nusuksime sprandą pa- 
malonu prisiminti, kad ir mes 
prisidėjom, nors maža dalele 
pagelbėjom brangiem didvy
riam, kurie praliejo savo krau
ją ir paaukavo savo gyvybę, 
kad išlaisvinti visą žmoniją.

Reikia Jūsų Talkos
Dar kartą prašau roches- 

teriečių draugų ir draugių, 
kad kas antradienis, 7 vai. va
karo, ateitumėt į Cameo Teat
rą pakuoti drapanas Rusijai, 
nes daug yra darbo ir Rusijai 
drapanų reikia. Prie to darbo 
reikalinga vyrų ir moterų.

Malonu pranešti, kad ir 
mes jau pasiuntėm Sovietų lie
tuviam kovotojam 48 kaval- 
kus megstinhj drabužių. Kaip 
greit gausim vilnų, tai vėl 
megsim, kiek tik galėsim.

Pas mus jau atidarė dvi siu
vimo vietas siūti dėl Rusijos 
naujas drapanas. Tai pagirti
nas darbas.

Ši Įstrižų ir išilgų gabalų 
kirpta suknelė yra labai gra
žiai pritaikyta prie figūros ir 
yra tinkama laiboms ir viduti
nėms merginoms - moterims. 
Formos gaunama nuo 11 iki 
19 dydžio.

įtus mezginius: Michel nunė
rė 5 svederius, Meškauskienė 
3 svederius, porą kojiniu ir 
vienam svederiui pirko vilmi 
ir labai praktišką nunėrė, Bu- 
lakaučienė 1 sved., Lamsargie- 
nė 1 sved. aukavo pirktą, čia 
neminėsiu vardui tų draugių, 
kurios dar negrąžino gatavų 
megstinių, tik vilnas paėmė.

Pinigais aukavo Morkūnie
nė $3. Po $1 : P. Walant, Mer
kienė, Mattis, Christ, Mukulie- 
nė, Navalinskienė ir draugas 
Sam Kavalčiuk. Po 50c.: K. 
Mason, Pilėnas, J. Masonis, B. 
Šveikauskas. Po 25c.: Maka
las, Kupčiūnas.

Taipgi prisirašė prie kliubo 
viena nauja narė, drg. Na
valinskienė iš Brooklyn, N. Y. 
Perrinkom parengimėlio komi
siją, kadangi viena komisijos 
narė draugė žalnieraitienė 
serga. Velinam draugei grei
tai atgauti gerą sveikatą ir vėl 
su mumis veikti.

Sekantis kliubo susirinki
mas įvyks 18 d. vasario, 8 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. Kviečiamos 
visos dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Kad ir ne narės, esa
te kviečiamos ateiti ir daly
vauti sykiu.

P. Walant.

.Norint užsisakyt formą Įdė
kit 15 centų pinigais ir 1c. 
štampą, pažymėkit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N. Y.

NAUJOS KARIUOMENEI 
PADĖJĖJOS

Pereitą pirmadienį prie City 
Hall, New Yorke, prisaikdinta 
418 kandidačių^ į kariuomenei 
pagalbines organizacijas — 
WAVES ir SPARS, iš kur vi
sos būriu numaršavo į subvę 
važiavimui į Hunter Kolegiją, 
prie kurios įsteigta jų moki
nimo kursai. Nesenai iš tos sri
ties buvo iškraustyta daug ci
vilinių gyventojų, kad užleisti 
vietą jų bendrabučiams.

Ar žinote, kad senos jū
sų kojinės — šilkinės ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įstai
gon ar krautuvėse į tam 
įtaisytas dėžutes.

M. Viktutė.

VAIKŲJUD1KA1
Lietuvos Vaikai Patys Aprašo Savo Išgąsti ir Kančias 

Laike žvėriškų Nacių Ant Jų Užpuolimo Palangoje
kely aš pamačiau, kad Kos-

šie draugai ir draugės dirbo 
dėl minėto parengimo: O. Ga- 
linaitienė, B. Duobienė, V. Bu- 
lienė, L. Bekis, D. Valtienė, J. 
Vaitas, Labeika. Valgius au
kavo Totorienė, Paliepienė, 
Velikienė, Duobienė, Galinai- 
tienė, Milčienė, Valtienė, Pul- 
tonienė.

Visiem aukavusiem ir dirbu- 
siem mezgėjos širdingai dėka- 
voja, Bekešiene.

Gražuolė Sallie See Moi Choi, 
Honolulu saloje gimusi chlnie- 
te, stojo dirbti karui produk
cijos šapoj po sužinojimo, kad 
jos neleidžia i Chinijos frontą, 

ten kovoti prieš japonus.

Štai prieš mus guli neį
gudusią vaikiška ranka pri- 
braižyti laiškai. Juos rašo 
vaikai, kuriuos karas užti
ko pionierių stovykloje Pa
langoje. Naivia vaikiška 
kalba aprašo jie savo per
gyvenimus ir prieš mūsų 
akis vėl stoja baisus vokie
čių grobikų prasikaltimų 
vaizdas. Vaikai matė lieps
nojančius kaimus ir mies
tus, matė savo mažų drau
gų ir draugių sukruvintus 
išdraskytus kūnelius ir dar 
ilgai, ilgai tolimame užnu
garyje jie atsibosdavo nak
timis šaukdami: “Degam, 
gelbėkit.” Vaikų kurortas— 
tai ne karinė tvirtovė. Vo
kiečiai puikiai tą žinojo. Ir 
visgi pirmosios artilerijos 
salvės 1941 m. birželio 22 

: dieną buvo vokiečių nu- 
j kreiptos į pionierių stovyk- 
I la.

“Kada vaikai subėgo į 
! valgyklą, — pasakoja pio- 
j nierių vadovė draugė Vil- 
! montaitė, — vokiečiu svie- 
idiniai jau sproginėjo ir Čia. 
i Vaikai bėgo į paštą, tačiau 
i ir paštas buvo artilerijos 
apšaudomas. Vaikai paga
liau pasiekė autobusų stotį 
—vokiečiai ir šia stoti pra
dėjo apšaudyti. Vaikai puo
lė prie jūros — vokiečių ka
ro laivai sutiko juos savo 
patrankų ugnimi. Kuomet 
vaikai parbėgo atgal i ku
rortus, tuomet užsidegė 
naskutinis dar buvęs svei
kas pionierių stovyklos rū
mų korpusas. Stogas griu
vo, palaidodamas po savim 
dešimtis vaikų.”

Šit, ka patys vaikai paša- j 
koja apie savo pergyveni
mus. Paskaitysim pora laiš
kų ištraukų, taip, kaip jie i 
rašvti.

13-kos metu Vaitkus Sta
sys rašo: “Kada aš pabu
dau, aš maniau, kad per-' 
kūnas griaudžia. Pribėgau 
prie lango. Lauke švietė 
saulė, o už miško kilo dū
mu kamuoliai. Aš pradėjau 
žadint draugus. Ir staiga 
— bum, bum! Sviedinys pa
taikė į priešais stovinčius 
namus. Namas degė, ir mū
sų namo iškrito visi stiklai. 
Visi bėgo, ir aš bėgau. Pa

tas sužeistas į krūtinę. Jis 
rėkė: 'Aš degu.’ O paskui 
vienas berniukas parkrito, 
ir visos žarnos jam išlindo. 
Tada aš pradėjau rėkti: 
‘Mamyte!’ ”

Vis, dėl to Vaitkus buvo 
vįepas iš laimingųjų. Jis 
spėjo pabėgti. Štai, ką ra
šo 12-kos metų mergaitė 
Regina Galinauskaitė: “Mes 
išbėgom į gatvę ir pama
tėm, kad Danutės namas 
dega, o vaikai šoko iš an
tro aukšto. Vieni gerai iš
šoko, o kiti užsimušė.”

O dešimties metų Baro
nas savo laiškutyje pasako
ja: “Kada mes išbėgom, 
laiptai jau degė. Mes grį
žom atgal ir pradėjom rėk
ti: ‘Degam.’ Paskui aš pri
bėgau prie lango ir iššo
kau, net nejsidrėskiau, o 
mergaitė, kuri paskui ma
ne šoko, užsimušė.”

Pionierių vadovai ir vy
resnieji vaikai mėgino gel
bėti sužeistuosius vaikus, 
bet Palanga jau virto ug
nies jūra, ir niekur negali
ma buvo rasti priedangos 
nuo artilerijos sviedinių.

13-kos metų Stasiūnaitė 
rašo: “Mes paėmėm Kostą 
ir nunešėm į ligoninę, bet 
staiga Irka pradėjo rėkti: 
‘Ligoninė dega.’ Mes atsi- 
grižom — ligoninė degė, 
kaip žvakė.”

Tokiu vaiku rašvtų laiš
kų ištraukų mes galėtumėm 
perskaityti dešimtis.

Šitie, iš sąsiuvinių išplė
šyti, vaikų neįgudusią ran
ka prirašyti lapeliai, yra 
sunkiausias kalti namasis 
aktas vokiškiesiems žudi
kams. Vaikai reikalauja at
keršyti už savo užmuštus 
draugus, už jų ašaras, bai
mę ir kančias.

Pirm kalant plasteriuoton 
sienon vinį, pakaitinkit. Tas ap
saugo plasterį nuo trūkinėji
mo. Pirm kalant į medį išalie- 
juota vinis geriau kalasi, ma
žiau skelia medį ir ilgiau iš
silaiko nerūdyjus.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampas. ...



Ketvirtas Puslapis LAISVE

Laisves Dalininkių Suvažiavimo Diskusijos 
Delei Redakcijos Raporto

(Pabaiga)
K. Petrikienė: Laisvė 

geras laikraštis, 1. 
reikia kai ką pagerint, 
bartinės pares yra savaime 
netikęs užsiėmimas, bet mes . , . . . , . . ,v .
ir nemokėjome jų panaudot. rie neva darbuojasi pagel- tuomi mes jų neisnaikmsi-

Vietinės žinios Laisvėje 
menkos iš lietuviško atžvil
gio. Reikia 
viškų žinių, 
šia.

Parodyti, 
kas žinias 
įvertina, priminsiu čia tokį 
atsitikimą. Aš kartą para- . 
šiau Laisvei tik pora saki- jose naudingiems
nių apie vieno lietuvio mė
sininko sūnaus gimimą. Vi-Į

I spauda ir politikai nuolat šyti tomis temomis, kurios 
; yra svarsto tatai ir rengiasi, liečia bėgamuosius reika- 

bet dar Mūsų gi spauda apie tai lūs, — ypačiai mūsų perga- 
mažai terašo. les pasiekimo reikalus.

Reikia labiau aikštėn kelt Privatinėms parems ir aš 
visokius atžagareivius, ku- nelabai pritariu. Tačiau

Da-

daugiau lie tū
tai svarbiau-

kaip lietuviš-
mūsų žmonės

karo laimėjimui. Ar nege
riau palikti Lietuvos žmo
nėms (kuriems tas priklau
so) savo krašto reikalų iš- 
sisprendimą ? Ar negeriau 
būtų, jei mes galėtume visi 
lietuviai, susitarti tais 
klausimais, kurie mus riša, 
— visų pirmiausiai Ameri
kos karinėms pastangoms 
remti ir Lietuvai padėti iš
silaisvinti iš hitlerizmo jun
go? Laisvė už tai stoja. To, 
beje, pageidauja ir reika-

bet Lietuvai. Taip antai, me, nes yra daug žmonių, 
kunigas Balkūnas ir Lauč-1 kuriems jos patinka. O jei-i
ka, kalbėdami Great Necke, igu pares įvyksta, jeigu su- lauja iš mus ir tam tikros 
pripažino, kad jie negali sirenka į jas po šimtą-kitą krašto įstaigos. Kai Lietu- 

| persiųst pinigų tiesiog į Lie-. žmonių, tai kodėl dienraš-) vos žmones bus laisvi, kai 
tyje apie jas neparašyt? iš Lietuvos bus. išguiti na- 
Aišku, viskas turi būti da- ciai - okupantai, t 
romą su miera. :

Ne vienas Šolomskas ra-j tys laisvai pasirinks 
Sovietų Sąjungą l busimąją santvarką, pagal

Bet jeigu jam Atlantiko Čarterį.

tuvą, o tik, esą, per popie
žių.

Ryšium su parėmis turi
me pravest mintį apie aukų

, tuomet 
mūsų broliai ir seserys pa

šau
šo apie 
straipsnius.
daugiausiai tenka tomis te
momis rašyti, tai vyriau
siai dėl to, kad jis dirba 

karą, bet apie Afrikos I Pi'ie . dienos klausimais pa-

tikslams.
Krūtis (iš Elizabetho): 

si’kitf vietinFaf"lietuviški Laisvė Per šiuos metus Ye’ 
laikraščiai tuoj persispaus- ^ama gana gerai kas JiečLa j 
dino tą žinutę, o vienas as- ^arą, bet apie. — 
mnn ir npr radiia naskplbė drumstiną situaciją nieko skyrių stiaipsmų lasymo. muo n pei laaijų pasheme. nerašyta ibi si„lSvarbu aprašymai ir apie• t.aisveje netašyta, 
lietuvių biznius ir biznie- j S. v!^lau1 
rius. Vienas biznierius, apie 
kurį tik visai trumpai tera
šiau (iš teisingai-geros pur) 
sės), nusipirko netaisą glė
bį Laisvių su tuo mažu jo 
aprašymėliu.

Ar koks lietuvis susirgo, 
ar kas kam iš lietuvių atsi
tiko — visa tai reikia kuo 
greičiausia parašyt mūsų 
spaudai, ar bent per tele-) 
foną pranešt. O mokančių į 
rašyt mes čia daug turime. | 
Reikia sutelkt juos, sumo- REDAKTORIAUS ŽODIS 
bilizuot, kad bendradar-! DISKUSIJŲ KLAUSIMU 
biautų Laisvei lietuviškomis i Mizara: Bendrai, beveik 
vietos žiniomis. netenka nieko pridėti prie

Stripeika: Pirmiau kolo-1 suvažiavimo dalyvių kalbų, 
nijose būdavo 
vajininkas, bet dažnai pasi-1 ko su 
rodydavo niekam 
Tai jau keli vajai, kaip dir
bu nerinktas. Išrinktą va- amerikiniais 
jininką kiti stengiasi sukon- miais klausimais. O kiek tai 
troliuoti, kam, girdi, ten ar liečia mūsų dienraščio turi- 
ten važiavai. Buvo išrinkti'nio gerinimą, 
du pagalbininkai, bet nieko mą, tai niekas dėl to tiek 
nepadėjo, 
jau važinėt nuo krašto iki 
krašto. Dabar aš pats pa
sirenku sau pagalbininkus 
Elizabethe ir kitur. Tegul 
ir kitur ‘glavnieji’ vajinin- 
kai taip padaro.

M. Kulikiene (brooklynie- 
tė): Labai gerai 1 
dalykai eina. Priešai laukė' nedateklių. 
šiame suvažiavime kivirčų;! ~ 
sakė, kad būsią paimta kad'ne visi raštai, pasiro- prezįdentą -pardaviką Mar-

Kaip nekalbėsime, iki šiol 
Jungtinių Tautų tarpe So
vietų Sąjunga vaidino vy
riausią vaidmenį frontuose, 
— todėl visai natūralu, kad 
apie tą kraštą tenka daug 
rašyti.

Dėl Jugoslavijos Michai- 
lovičiaus, aišku, yra dvi 
nuomonės, — kaip ir dėl 
daugelio kitų asmenų ir 
kraštų yra dvi nuomonės. 
Kas vieniems geras, tas ki
tiems netikęs. Bet mes ma
nome, jog mūsų pozicija 
tuo reikalu yra teisinga. 
Atsiminkime, kad pereitų 
metų gale išlaisvintoj Jugo
slavijoj įvyko Steigiamasis 
Seimas, kuriame dalyvavo 
atstovai nuo darbininkų, 
valstiečių ir' intelektualų. 
Jis išrinko lyg ir laikinąją 
vyriausybę. Tasai Seimas 
pasmerkė M i c h a i lovičių, 
kaipo Jugoslavijos žmonių 
priešą, nes Michailovičius 
kovoja ne prieš fašistus- 
okupantus, bet prieš parti
zanus, kariaujančius už Ju
goslavijos laisvę, mušančius 
nacius ir fašistus, - okupan
tus. Mes manome, kad mū
sų pozicija tuo reikalu yra 

J teisinga ir gyvenimas ją pa- 
11 j tvirtins. Tiesa, tūli lietuviš- 

■ ki pro-naciški laikraščiai 
~ j x v*. i-, ! stovi su Michailovičium.

Laisvės!taipgi surandat tą ai kitą Nestebėtina. Atsimenate 
.... v. tuos laikūs, kai mes smer- 

Redakcija puikiau ^ino, , automobilistų unijos

Laisvės vedėjams už pakar-ldą Laisvėje visiems skaity- j kŪŪ'L^eLiLbtaaičiai

Reikia 
ir Amerikos karo 

žinių. Jų Laisvėje yra, bet 
negana, o Amerika juk de
da didžių karinių pastangų. 

! Ir korespondentai parašo 
klaidinančių žinių; pavyz
džiui, labai išgiria kokį 
žmogų kaipo veikėją, kuo- 

I met vietiniams gyvento- 
įjams žinoma, kad jis tokiu 
l nebuvo ir nėra. Panašiais 
■ rašymais korės pondentai 
Į supykina kitus ir kenkia ga
vimui naujų skaitytojų.

Dėl “vietos žinių” K. Pet- 
rikienė padarė teisingų pa
stabų. Deja, nėra lengva 
pašalinti tuos trūkumus, 
kuriuos ji suminėjo. Dėsi
me tam didesnių pastangų.

(Baigdamas kalbą, R. Mi- 
zara smulkmeniškiau palie
tė redakcijos santykius su 
tūlais bendradarbiais, ypa
čiai su S. Vincu, kuris yra 
parašęs kai kur tam tikrus 
laiškus, koliojaučius redak
ciją. Apie tai, tačiau, laik
raštyj rašyti šiuo metu ne
tenka.)

Po redakcijos raporto 
svarstymo, buvo skaityti 
sveikinimai, paskui rezoliu
cijos, paskui rinkimas nau
josios direktorių tarybos.

Suvažiavimas užsibaigė 
apie 6:30 v. v.
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Savo apsilankymo Šiaurės Afrikoje proga, prez. Rooseveltas prisega kongresinį 
medalį brig, generolui William H. Wilbur. Kairėje stovi generolas Marshall, de
šinėje — gen. George S. Patton.
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Scranton, Pa.

išrenkama, Kiekvienas kalbėtojas suti- 
pagrindine mūsų 

netikęs, dienraščio linija, su Laisvės 
nusistatymu lietu viškais, 

ir tarp tau ti-

Rumford Me.
Prabėgo valanda laiko, bet 

nieko nesimatyti spaudoj iš

Gerai Pasirodėme
Pas L. L. D. 39 kp. draugus 

pakilo ūpas daugiau darbuotis, 
kad greičiau sutruškinus fašis
tinį smaką.

Pereitame susirinkime daly
vavo net 16 draugų-ių ir pada
ryta daug gražių tarimų.

Kaip jau buvo minėta, kad 
kuopa pasveikino Laisvės Ben
drovės Dalininkų susivažiavi-

jo tobulini

Taigi pats ture-!daug nesisieloja, kaip pa-l 
tys redaktoriai. Jie nuolat i 
turi savo posėdžius ir juose! 
apsvarsto mūsų laikraščio; 
turinį. Jie kelia aikštėn pa 
sireiškusius silpnumus 
juos bando taisyti, — laik-1 
raštį vis labiau gerinti. Jūs

pos; bet priešai apsiriko, i tojams patiks. Vienas ra- 
Girdėjau, Senas Vincas ža-išinys vienam patiks, kitam 
dėjo pasėti nesutikimų. ne. Bet mes, redaguodami

Adamonis (iš Great Nec-i laikraštį, manome, jog da- 
ko): Matau stoką Laisvėje 
korespondencijų iš daugelio 
kitų miestų, o iš tų pačių 
miestų net ir perdaug pri
rašoma. Redakcija turėtų 
suorganizuot nuolatinius 
korespondentus v i s u o s e!
miestuose, net ir mažiausio-!kia santvarka turi būti pa
se kolonijose. šaulyje po šio karo, dabar

Laisvė apleidžia pokarinį neišpuola daug rašyti. Vy- 
klausimą. O buržuazijos riausiai mes privalome pa

lis straipsnių bei kitokių 
rašinių, patiks daliai skai
tytojų, o kiti straipsniai bei 
rašiniai—daugumai skaity
tojų. Mes manome, jog ta
me neklystame.

Apie 75 unijistai, nariai Inti. Fur & Leather Workers 
(CIO) unijos Čikagos lokalo 43-čio nuėjo pas Raudo
nąjį Kryžių duoti savo kraujo. Nuotraukoje matoma 
Raud. Kryžiaus slaugė, Miss Helen Barry, kuri tiria
unijisto Emmett Harris kraujo spaudimu
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Sovietų Konsulato Lietuvis Atstovas 
Pirmu sykiu Philadelphi joj

Išgirskite Nepaprastai Svarbias Prakalbas

įvykusių prakalbų, kurios alsi-Imą su auka $2.00, bet sekr. P. 
š. dar nuošaliai surinko $5.50. 
Todėl 
kintas 
$7.50. žinoma, 
Scrantono lietuvių, 
nėra kam darbuotis.,, 
narys, kuris daugiausia

ji gynė ir gyrė. Šiandien 
jau visiems aišku, kad Mar
tinas buvo nenaudėlis. Jis 
šiandien atvirai dirba ne 
darbininkams, bet Fordui; 
padeda Fordui kovoti prieš 
darbininkus! Arba paimkim 
kitą pavyzdį: Mes kadaise 
smerkėme francūzų niekšą 
Doriotą, kai jis buvo dar 
trockistas. Na, o kiti laik
raščiai, kurie šiandien gina 
Michailovičių, Doriotą gynė 
ir gyrė. Kur šiandien Do- 
riotas? Ogi tarnauja Hitle
riui, padeda jam Franci jos 
žmones mėsinėti. Jis šian
dien — atviras fašistas!

Dėl busimosios santvar
kos Lietuvoje: V. Čepulis 
mano, kad nereikėtų mums 
atsisakyti nuo pasireiškimo, 
kokia turi būti ten po karo 
santvarka. Asmeniškai, 
taip, mes galime kalbėtis, 
galime tuo reikalu turėti 
savo nuomonę. Bet atsimin
kime, kad Amerikos lietu
viuos gali būti keletas nuo
monių dėl busimosios poka
rinės santvarkos Lietuvoje. 
Jeigu mes visi pradėsime 
piršti savo nuomones, ir ko
voti dėl to, kokią Lietuvos 
žmonės visuomeninę tvar
ką privalo pasirinkti, tuomi 
mes tik labiau skaldysime 
Amerikos lietuvių pajėgas, 
taip reikalingas Amerikos

u f
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buvo gruodžio 20 dieną. Kal
bėjo F. Abekas, Vilnies redak
torius.

Pirmiausia noriu priminti, 
kad prakalbos įvyko, bet labai 
mažai žmonių teatsi lankė. 
Priežastis gal buvo tame, kad 
papuolė labai šaltas oras, 
žmonės neišdrįso iš stubų išei-) 
ti. O kita, prakalbos buvo la
bai prastam laike ir vėlybą 
valandą.

Kalbėtojas pasakė keletą 
žodžių apie karo įvykius ir vi
si buvo patenkinti jo kalba.!

Prakalbai pasibaigus, kalbė-1 tikslui surinkta virš $20. Tada 
tojas paprašė aukų dėl Vilnies) darbavosi P. š., nes turėjo lai- 
ir išlaidų padengimo. Pereita ko (buvo bedarbis), 
per publiką ii’ surinkta 
žemiau telpa aukavusių 
dai:

Po $1: A. Piaulokas, J.
F. Pakštis, O.

J. šaltmeris, J. 
Venckus, S. Puidokas. Po .50 
centų: J. Bartašius, J. Motu
zas, S. Petkus, A. Kilienė, M. 
Gruzinskienė ir J. Bevardis.

Patėmijau Keleivyj, No. 3, 
sausio 13 dieną, koresponden
ciją, kaslink tų prakalbų. Esu 
priverstas parašyti keletą žo
džių 
liui. 
prie

susivažiavimas pasvei- 
nuo serantoniečių su 

tai maža nuo 
bet kad 

Vienas 
tais

■ reikalais rūpinasi, neturi lai- 
) ko, nes dirba kasyklose, ir net 
7 dienas savaitėje, o kiti na
riai atsako: “Aš eisiu prašyt 
lyg elgeta, man geriau duot, 
negu prašyt.” Už tai taip ma
žai ir surinkta pasveikinimų. 
Atsimenu, pereitą metą buvo 
gana blogesni laikai, bet tam

$10 
var

Wis-
kantas 
niauskienė,

tam Merkinės Dzūke- 
Sakoto “apsišvietusieji 

alaus bonkos ir kazyrių.” 
visai ne naujiena, kad

žmogus geria butelį alaus ar
ba kazyruoja, bile ne saliūne. 
Aš manau, kad tas nė vienos 
pakraipos žmonių neužgavo, 
nes kliubas tam yra atdaras.

Toliau, matytis, dzūkeliui 
nepatiko, kam kalbėtojas pa
sakė, kad Darbininko redak
torius arba bendradarbis apsi
lenkė su teisybe, sakydamas, 
kad Sibire auga dilgėlės žie
mos laiku ir maitina išvežtus 
žmones iš Lietuvos tomis dil
gelėmis. Kalbėtojas paaiškino 
žmonėms, kad Sibire visai ir 
vasaros laiku dilgėlės neauga. 
Tai pasirodo, kad Darbininkas 
melavo.

Gaila spaudoj vietą daugiau 
užimti su tuomi Merkinės Dzū
keliu, nes atrodo, kad jis nėra 
matęs Dzūkijos.

Vienas iš Dalyvavusių.

Antras tarimas, tai kad būt 
) kuogreičiausiai sumokėtos 
j duoklės centrai! ir tas tarimas 
pildomas. Jau gruodžio mėne
syje užsimokėjo 10 narių už 
1943 m., o minėtam susirinki
me užsimokėjo 8. Bet sekre
torius po susirinkimo dar išrin
ko už 10 narių duokles, o 
draugas 1. Klevinckas gavo 
naują narį. Tai jau viso tu
rim užsimokėjusius 29 narius. 
Manau, kad per kitą susirinki
mą ir likusieji nariai užsimo
kės. O sekantis susirinkimas 
bus 14 d. vasario pas draugus 
Proleikus, 407 Electric St.

Kadangi dar 16 draugų-ių 
neužsimokėjusių, todėl mels- 
čiau' visus tą padalyti sekan
čiam susirinkime,'’ ir gal galėtu
mėte pasekt drg. Klevincką, 
gauti po naują narį.

Meno Sąjungos 
klausimas paliktas 
susirinkimui, 
kos 
dės 
tim

duoklių 
sekančiam 

nes jei vakaruš- 
duos kiek pelno, tai prisi-
su pilna narystės mokes- 
$5. Tam ošiaus Draugas

Paterson, N. J
Mūsų Jaunuoliai

Vasario 1 d. išėjo į Dėdės 
Šamo ginkluotas jėgas iš Pa- 
tersono 3 lietuviai. Išėjo Wal
ter Matačiūnas, drg. Jono Ma- 
tačiūno sūnus. Kalbėjaus su 
Jonu. Tai Jonas, kaipo sąmo
ningas darbininkas ir darbi
ninkiško judėjimo darbuoto

(

Philadelphia, Pa. — Atei- i Antanas Bimba, Laisvės re- 
nantį sekmadienį, vasario 14 idaktorius.
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių . Mes visi esame be galo susi- 
Tautiškoje Salėje, 928 E. Mo-) rūphį| "nhūsų gimtinio krašto 
yamensing Ave., Philadelphia, Lietuvos likimu. Kaip ji šian- 
Pa., kalbės Sovietų Sąjungos) dien kenčia po nacių jungu? 
Generalio Konsulato lietuvis| Kaip i)’ kas ją išlaisvins? Kaip 
atstovas Povilas Rotomskis ir) Lietuvos žmonės kovoja prieš 

okupantus? Ką reiškia Lietu- 
• vai Raudonosios Armijos lai
mėjimai? Kaip mes galime ir 
turime padėti Lietuvos žmo- 

Visus

Great Neck, N. Y
Serga Draugas D. Kasmauskas nėms laimėti

Sausio 25 d. darbe 2 tonų i tuos klausimus aiškins Povilas 
baksas užvirto ant drg. Kas-' Rotomskis. Pirmu sykiu jis 
mausko ir smarkiai jį sutren- kalbės Philadelphijoj. Jis yra 
kė. Tuoj buvo nuvežtas į Nas- nesenai iš Lietuvos, pasitrau- 
sau Ilospital-ligoninę, įdėtas | kęs sykiu su kitais lietuviais 
į pi esterį, tai yra, visas suban- veikėjais, kuomet žvėriškieji 
dažuotas. Bet dabar jau drau- naciai užpuolė Lietuvą. Lietu

voje gyvendamas jis buvo mo
kytojas, prie tarybinės vyriau- 

) sybės ėjo svarbias diplomati- 
i nes pareigas. Jis puikiai su- 
I pranta visus Lietuvos žmonių 
) reikalus.

Antanas Bimba plačiai aiš
kins šio didžiojo karo eigą, 

i Jungtinių Tautų žygius karo 
‘laimėjimui, mūsų šalies karo 
i pastangas, mūsų visų pareigas 
dėl karo, Amerikos lietuvių 
reikalus abelnai.

Prašoma visų Philadelphijos 
pažangiųjų lietuvių, Laisvės 

P- skaitytojų ir organizacijų na- 
------------------ ) rių visur garsinti šias prakal- 
Gaila vienatį- bas Nueikit pas kaimyną,

gas randasi savo namuose.
Draugas D. Kasmauskas pri-j 

klauso prie Lietuvių Darbiniu-j 
kų Susivienijimo 24 kp. ir ki
tų draugysčių. Nors draugai 
Kasnlauskai turi tris sūnus,■ 
bet visi jie šiandiena randasi j 
Dėdės Šamo armijoje. Taigi) 
nors mes, draugai ir draugės, 
turėtumėm jį aplankyti šioje 
nelaimės valandoje.

Nuo savęs linkiu draugui D. 
Kasmauskui greitai pasveikti 
ir grįžti prie savo kasdieninio 
darbo.

jas, pareiškė: 
nio sūnaus, kad reikia atsiskir-, kliubuose ir kur tik galima, vi- 
ti, ir kasgi žino, gal ant visa
dos, bet nei ašaros, nei vaitoji-)tuviai iš Camdeno ir kitų 
mai dalykų nepakeis. Mes gy- miestukų New Jersey, iš Ches- 
vename .laisvoje Amerikos ša-storio ir kitur. Rcp.
lyje. Ir kadangi Amerika, So-I------------------
vietų Sąjunga ir kitos laisvę Berlyno radijas pasako- 
mylinčios šalys tapo užpultos. j bflk vokiečiąi ątmušę 
rudųjų n- juodųjų fašistinių | rugug nuo vįenos pozicijos į 
barbaru, kad sunaikmus žmo- fetus nuo Rogtovo 
m.jos laisvę, uz kurią per am-. 1 _______________________ ♦
žius yra kovojama, tai ir šiuo ~ r------------------------------ ZZZ
laikų, daugiau negu bile ka
da, reikia kovot už žmonijos 
laisvę. Tad, kad ją apgint, tu
ri kas nors už ją numirti.”

Taipgi išėjo į Dėdės Šamo 
armiją Stanley Padriezas, 
Maikio ir Onos Padriezų sū
nus. Ir trečias lietuvis išėjo į 
kariuomenę Edvardas Bilas.

Visiem šiem jaunuoliam, iš- 
ėjusiem į Dėdės Šamo gink
luotas jėgas, vėlinu ištvermės 
kovoje už žmonijos laisvę ir 
sveikiems sugrįžti pas savo 
mylimus tėvelius, sumušus fa
šizmą ir vėl naudotis laisvu 
gyvenimu.

J. Bimba.

sur garsinkite. Kviečiami lie-

War Needs Money—YOURS!

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

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

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy United States 
Bonds and Stamps

.1 i.4_ >' -i -
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Penktas Puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Sovietiniai lėktuvai vas. 7 d. įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo apie 150 trokų su priešų kariais 
ir reikmenimis, nutildė keturias baterijas kanuolių, 
susprogdino du amunicijos sandėlius ir išblaškė, dali
nai sunaikinant, batalioną priešų pėstininkų.

Į rytus nuo Rostovo-prie-Dono priekiniai mūsų pės
tininkų būriai įsiveržė į vieną didelį miestą ir apvalė 
jį nuo hitlerininkų.

Kitame sektoriuje sovietinių raitininkų būrys per 
staigią ataką užėmė stipriai apdrūtintą priešų apsigy
nimo centrą. Buvo pagrobta kiekis karinių medžiagų 
ir nelaisvėn paimta tam tikras skaičius priešų.

Kramatorsko srityje vienas dalinys motorizuotos mū
sų kariuomenės užėmė kelias apgyventas vietas.

Į vakarus nuo Iziumo priešai bandė sulaikyt sovieti
nės kariuomenės žygiavimą pirmyn. Bet judrieji mū
sų kovotojų būriai prasiveržė į priešų užnugarę ir su
ardė jų apsigynimo linijas. Hitlerininkai skubotai pasi
traukė atgal. Mūsų kariai pagrobė 11 kanuolių, du tan
kus, 18 prieštankinių šautuvų, 34 kulkasvaidžius, tris 
amunicijos sandėlius ir kiekius kitų karinių medžiagų.

Į šiaurius nuo Kursko mūsų kariuomenė tęsė sėkmin
gą ofensyvą. Per kautynes tą dieną mes paėmėme dau
giau kaip 1,000 priešų į nelaisvę.

TRAUKDAMIESI NACIAI NET ŽUDO SAVUS 
SUŽEISTUOSIUS

Traukdamiesi atgal, vokiečiai ne tik palieka sužeis
tuosius saviškius, bet net ir žudo juos. Timiriazevo kai
me hitlerininkai susprogdino ligoninę su buvusiais jo
je 27-niais sužeistais vokiečiij oficieriais ir kareiviais.

A

Wilkes-Barre, Pa.

Hooveris Reikalauja 
Mažesnės Armijos

Washington. — Ex-prezi- 
dentas Herbert Hoover, 
kalbėdamas senato komisi
jai žmonių jėgų reikalais, 
kritikavo prezidento Roose- 
velto planą sudaryt 11 mi- 
lionų vyrų armiją. Pasak, 
Hooverio, tai nereikią to
kios didelės armijos ir, gir
di, pritruksią laivų perga
bent tuos milionus karių 
per vandenynus. Jis ragino 
mažiau vyrų imt kariuome
nėn taip, kad liktų bent mi- 
lionas daugiau darbininkų 
farmoms, metalų kasyk
loms ir žibalo darbams.

Hooveris teigė, kad karas 
galįs tęstis dar tris iki pen
kių metų. Jis taipgi reikala
vo pakelt farmeriams kai
nas jų parduodamų produk
tų.

ANGLAI NUSKANDINO DAR
4 AŠIES LAIVUS

Pienui Bus Uždėtos 
Kainy Lubos

Valdiška kainų administra
cija žada neužilgo uždėt 
kainų lubas pienui, kad su
laikyt tolesnį jo brangini
mą.

Anglai Pradėję Didelę 
Ataką prieš Vokiečius

London, vas. 9. — Vokie
čių kontroliuojamas Vichy 

1 radijas skelbia, kad Aštun
toji anglų armija iš Libijos 
pusės pradėjus didžią ata
ką prieš Rommelio vokie- 
čių-italų kariuomenę. Sako, 
kad anglai tuomi stengiasi 
atkirst fašistus nuo priėji
mo prie jūros pietinėje Tu- 
nisijoje.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė sunaikino bei su
ėmė visus vokiečius Jeisko 
pusiausalyje, į, pietų vaka
rus nuo Rostovo.

Mirė Gera Draugė
Mirė draugė M. Ulinckienė, 

sausio 11' dieną, plaidota sau
sio 14 d. Mirė sulaukus 62 me
tus. Paliko nuliūdime Vyrą Jo
ną ir du sūnus ir viehą dukte
rį. Vyresnysis sūnus gyvena 
Reading, Pa., jaunesnysis gy
vena Wilkes Barre. Abudu yra 
vedę, duktė irgi vedus, gyvena 
Denwer, Colorado.

Iš Lietuvos velionė paėjo 
Naumiesčio parapijos, Urban- 
tų kaimo, šakių apskričio. Po 
tėvais buvo česnavičiūtė. At
vyko į šią šalį 1904 metais. 
Šioje šalyje išgyveno 38 me
tus, buvo laisva, skaitė dar
bininkiškus laikraščius, Laisvę, 
ir buvo gabi veikėja. Praeitais 
laikais priklausė prie Liet. 
Moterų Darbiu. Susivienijimo 
ir platino Darbininkių Balsą. 
Ir parengimai be velionies ne
apsieidavo, kol sveika buvo 
dirbo darbininkiškiems reika
lams, kiek jos išgalės daleido, 
ir su aukomis neatsilikdavo 
kiek galėdama. Bet paskutiniu 
laiku kelis metus jos sveikatą 
pakirto nelemta liga. Nors ir 
negalėdama, vistiek parengi
mus lankydavo.

Priklausė prie Progresyvio 
Kliubo, kliubas jai nupirko 
fragių gėlių vainiką ir sutei
kė grabnešius, už ką kliubui 
priklauso garbė. Taip pat gra- 
boriui K. J. Liegui garbė už 
gražų patarnavimą.

Velionė buvo gero būdo, su 
visais sutiko, už k^ ir pažįsta
mi ją mylėjo.

Ši šeima buvo laisva, bet ne
žinia kaip tai užsikvietė tau
tišką kunigą, tai ir visą laisvu
mą sugadino. Palaidota laisvo
se kapinėse. Didelis būrys 
draugų ir giminių dalyvavo 
laidotuvėse ir daug gėlių buvo 
nuo giminių ir draugų.

Ilsėkis, miela drauge, lais
vos šalies žemelėje. O mes ta
ve ilgai minėsim.

Senas Wilkesbarrietis.

sausio 27 d., kad prigėrė Nau
gatuck upėj, sausio 24 d., du 
vaikai. Jie tapo palaidoti sau
sio 28 d., Kalvarijbs kapinėse 
su bažnytinėm apeigom, žuvo 
Paul Robert Girinikas, 8 me
tų ir Donald IZalenckas, 7 me
tų. Tėvai pasiliko dideliam nu
liūdime.

Velionio P. R. Giriniko brolis 
seržantas yra kariuomenėj, 
buvo parvykęs ant brolio lai-
dotuvių.

Reikia pasakyti, kad Water
burio lietuvių jaunuolių daug 
randasi kariuomenėj ir dauge
lis yra užsitarnavę aukštas 
vietas. Garbė jaunuoliams lie
tuviams, kad pasirodo gabūs

'R \VEŠIM M 
Iš KITUR

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, vasario 11 d., 
Zabielskio salėje. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. —
Sekr. (34-35)

Waterbiirv Conn

London, vas. 9. — Angli
jos submarinai sunaikino 
dar keturis prekinius-trans- 
portinius fašistų laivus ties 
vakariniu Italijos šonu.

Nacių submarinų stovyk
la Lorient beveik visai su
naikinta anglų oro bombo
mis.

Hitleris Esąs Gyvas
Berlyno radijas vas. 8 d. 

skelbė, kad Hitleris kalbė
jęs nacių apskričių vadų su
sirinkime. Jis tvirtinęs, kad 
nacių dvasia pakilsianti 
šiais žiauriais jiems laikais, 
ir pranašavęs, būk niekas 
jų neįveiksiąs. .

(Šiuom skelbimu nacių 
radijas, matyt, norėjo už- 
ginčyt gandus, kad Hitleris 
jau užmuštas ar nusižu- 
dęs.)

Talkininkų Lakūnai Smogia 
Priešų Laivams

šiaur. Afrika, vas. 9. — 
Anglų ir amerikiečių orlai
viai vėl pleškino prieplau
kas ir geležinkelius Sicili
joj, Italijos saloj, ir sužalo
jo bent vieną fašistų laivą.

Amerikiečių ir anglų lėk
tuvai tuo pačiu laiku sun
kiai apšlubino bombomis bei 
padegė du fašistų laivus 
ties Sousse, Tunisijoj.

Londono Times ir kiti 
anglų laikraščiai reikalauja 
tuoj atidaryt antrą frontą 
prieš fašistus Europoj.

Alžyras. — Kovojančiųjų 
Prancūzų generolas Cat- 
roux tariasi su gen. Girau- 
du.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Sausio 23 d. ALDLD 31 kp. 
turėjo savo taip vadinamą me
tinį susirinkimą. Nors narių 
dalyvavo nedaug, bet visgi at
likom tie, kurie dalyvavom, du 
gerus dalykus. Pirmas: drau
gės Ona Apšegienė ir E. Kra- 
pavickienė sumanė pasveikinti 
Laisvės šėrininkų suvažiavimą. 
Sumanymas tapo vienbalsiai 
priimtas. Ir draugai paaukavo, 
bet kiek, tikrai nežinau. Drg. 
A. Apšegienė, aš misliju, jau 
senai tas aukas pasiuntė su 
vardais aukavusių.

Antras dalykas, tai draugai 
paaukavo, dėl medik. pagel- 
bos Sovietų Sąjungai. Aukavo 
Jonas ir Emile Krapavickai 
$2.50; po du doleriu: J. ir R. 
šilaikiai ir Jonas ir Elena Ži
linskai. Po vieną dolerį: Ste
phen Gaina, kareivis, kuris 
tarnauja Dėdės Šamo armijo
je, A. Kaulakis, J. Liaudans- 
kas ir Anne Apšegienė. J. 
Laučienė 50 centų. Viso aukų 
$11.

Jonas Liaudanskas.

Bando Apšmeižti Bolševikus 
dėl Jaunuolių Nelaimės

Eidamas iš darbo užėjau į 
karčiamą išsigerti. Atsisėdau 
prie stalo, pasiėmiau stiklą 
alaus ir klausausi, ką žmonės 
kalba. Prie kito stalo sėdi 2 
vyrais pasidėję Naujienas. Ir 
vienas sako: Matai, kaip tas 
žmogus meluoja! Ką meluoja 
ir kas meluoja? Ugi, tu žinai 
tą, gal jisai mano, kad jisai 
meluodamas užsiaugins gražią 
barzdą.

Antrasis sako: Aš vis nega
liu suprasti, apie ką tu čia kal
bi? Pirmasis, rodydamas Nau
jienas, sako: žiūrėk, štai ko
respondencija iš Waterburio, 
kurioj yra aprašyta apie Va- 
siliaus vaikus, kad jiedu pa- 
puolę į bėdą, pabėgdami nuo 
kariuomenės tarnybos. Prieš 
tą aš nieko neturiu, tas teisy
bė. Bet ant galo pasakyta, kad 
tų vaikų tėvas didelis bolševi
kų užtarėjas. O taip nėra. Ta
sai žmogus yra tikrai beparty- 
vis.

Antrasis sako: Dabartės aš 
jau suprantu, apie ką kalba 
eina ir gerai tą žmogų (ko
respondentą) pažįstu. Jisai 
yra tikras smetonininkas ir po 
karui jisai mano Smetonos vie
tą užimti. O kur tu matei, kad 
smetonininkai nebandytų žmo
nes juodinti, čionai supranta
ma, kad tiedu vaikinai bandė 
nuo kariuomenės pabėgti. Už 
tai jau bandoma bolševikams 
bėdą primesti.

Kaip ten,nebūtų, tie 2 jau
nuoliai mėgino nuo kariuome
nės pabėgti, bet jokių įrody
mų nėra, kad tėvas juos būtų 
mokinęs, arba kad jis būtų 
bolševikas. Tas koresponden
tas yra tikras- šmeižikas, vie
nybės ardytojas. Antrasis sa
ko: Tai tikrą tiesą sakai, bro
li, tokiem turėtų būt snukis 
uždarytas.

Dviejų Januuolių Laidotuves
Kaip buvo rašyta Laisvėj

visur, darbuose ir kariuome
nėj.

Taipgi pirmadienio laikraš
tyj pasirodė, kad dar vienas 
jaunuolis prigėrė New Havene 
bečiužinėdamas. Tai iš Water
burio. Prigėrė sausio 24 d. Iš 
mūsų miesto prigėrė 3 jaunuo
liai — 2 lietuviai ir vienas "Ita
lų tautos.

Reporteris.

$ K *PHILADELPHIA, PA.
Lincolno-Lcnino-Douglass paminė

jimas įvyks penktadienį, 12 d. va
sario, Labor Lyceum, 2916 N. 2nd1 
St. Rodys judžius — “Stopped at į a 
Stalingpad” ir “Diary of a Polish į|

Kalbės Louis Budcnz ir &

$

C

Le VANDA

Airman.”
kiti geri kalbėtojai. Įžanga tik 25c.
Lietuviai kviečiami dalyvauti. — A.

Smith. (34-36)J.

WILKES-BARRE, PA.
Plymouth ir apylinkes tautiškų 

kapinių bendrovė laikė metinį susi
rinkimą, gruodžio 27 d.„ 1942 m., ir 
visi nariai vienbalsiai nutarė par
duot lotus ant kapinių per pusę 
praiso kaip kad buvo $100. Dabar
bus $50 lotas, 18x18 didumo dėl 12- 
kos žmonių pasilaidot. Bus galima 
įsigyti už pusę praiso nuo Decora
tion Day, gegužės 30 d. iki birželio 
30 d., per ištisą menesį. Su viso
kiais bendrovės reikalais, kreipki
tės prie valdybos, išrinkti 1943 me
tams. J. Grigaitis, pirm., J. Ruzgis, 
vice-pirm., (tel. 24010), O.'Stravins
kas, ižd. (tel. 91988), J. Bagdžūnas, 
fin. sekr., (tol. 34020), C. S. Kas
paras, prot. sekr., ir direktorius J. 
Krutulis. (34-35)

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 10 dieną, 
8 vai. vak., L.D.P. Kliube, 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)

BINGHAMTON, 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- U ndertaker

Laidotuvių Direktorius

i
E?

i

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas levandauskas
Graborius—Undertake!

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y

Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

STagg 2-0783

$

$

•aras®?

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
’ikoniškais Rei
kalui esant i i 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

To). GLenmore 5-6191

; F. W. Shalins |
(Shalinskas) ]>;

Funeral Home 8

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

X
‘t

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkwaj

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4* 4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie tnanęs diena 
nr naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti 
4’ 4* 4*

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

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

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

mes duosime jums 
vra nustatytos tail

Atsilankę parodykite mums š| skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
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 

ka valkui, užsisakykite iš anksto Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ii’ sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai

Vardas ir pavarde..................................................................................................

Gatvė ir numeris ..........................................................................................................
Miestas ................................................................................... Valstija ......................

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

PA LIETUVIŲ ŽINIAI 
-M Girdėjote?

A=r// \ 1 ’ ’ ■ U U kaiminka, kodėl mes taip greit pa-I \ N“ senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
j jy maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų

Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 

/ vitaminais, būtent:
L. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 

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

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

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmu maži* 
toja laike mėnesinių.

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

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

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duodu prnya 
opai užgyti. i

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAI* ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y*
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Kada Bus Uždaromos M. Sankiene Sveiksta 
Krautuvės?

Trečiadienis, Vasario 10, 194#

D. M. Šolomskas Kalbės 
Apie Karą ir Kas 

Bus po Karo
D. M. šolomskas, Lietuvių 

Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius, kalbės svarbiais 
dienos klausimais LLD 1-mos 
kuopos susirinkime šį ketvir
tadienį, vasario 11-tą, 7:30 v. 
vakaro, Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyno.

Į šį susirinkimą kviečiami ir 
pašaliniai. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite. Atsiveskite ir 
savo draugus įrašyti Į LLD. 
Delegatai išduos raportus iš 
LLD 2-ro Apskričio konferen-) 
cijos, taipgi prakalbų 
džių rengimo komisija 
tuos apie parengimo 
mes. Knyga Amerikos 
kratijos Steigėjai yra
ma nariams. Kurie dar nega
vote tos naudingos ir puikios 
knygos, malonėkite būti susi
rinkime pasiimti knygą ir tri- 
mėnesinį žurnalą šviesą.

Literatūros Draugijos seka-i 
ma knyga bus apie Lietuvą ir Į
jau yra paduota spaudai, LLD kovo 28 d., 
nariai tą knygą gaus už 1943 
metus. Todėl malonėkite užsi
mokėti duokles už 1943 m., 
nes pinigai yra labai reikalin
gi atmokėjimui knygų leidimo 
lėšų. Jūs patys gerai žinote, 
kad niekas nenori laukti už- 
mokesties ilgą laiką.

1 Kuopos Organizatorius.

ir .) li
ra po r- 
pasek- 
Demo- 
dalina-

IŠ AIDO CHORO 
SUSIRINKIMO

Albinas Misiūnas Išėjo 
Kariuomenėn

Vasario 5 d. Aido Choras, 
po trumpų pamokų, turėjo me
tinį susirinkimą. Choro pirmi
ninkės pareigas 1943 m. eis 
drg. Adelė Pakalniškienė, 
sekr. U. Bagdonienė. Kiti ko
miteto nariai pasiliko tie pa
tys, būtent: finansų sekr. O. 
šolomskaitė, ižd. B. Kala- 
kauskaitė. Gaidų komisija M. 
Sinkevičiūtė, II. Zablackienė 
ir E. Gasiūnienė.

Naujų metų parengimo ko
misija raportavo, kad vakarė
lis pavyko visapusiškai. Cho
ras labai dėkingas publikai už 
skaitlingą atsilankymą ir pa
rėmimą Aido Choro.

Choras yra apsiėmęs dai
nuoti keliuose parengimuose:

Pabaltijos Tautų parengime 
vasario 13 d., Finų Svetainėj, 
15 W. 126 St., New York City.

Vasario 20 d. dainuos finų 
parengime, 2061 Lexington 
Ave., kampas 125 St., New 
Yorke.

Nutarta suruošti parengimą 
Lietuviu Piliečiu

Kliubo svetainėj, su koncerti
ne programa, balium ir šo
kiais. Į surengimo komisiją ap
siėmė labai darbštūs draugai, 
P. Grabauskas, K. Juknys ir 
F. Bunkus.

Choro mokytoja Aldona An
derson ir visi aidiečiai deda 
daug pastangų, kad gražiai 
pasirodyti su dainomis minė
tuose parengimuose.

Visi simpatikai ir dailės my
lėtojai kviečiami dalyvauti su 
Aido Choru virš minėtuose pa
rengimuose.

Korespondentė.

Jaunuolis Albinas Misiūnas 
pirmadienį išėjo. į Dėdes Šamo 
armiją. Jis yra sūnus central- 
brooklyniečiu W. Misiūnu, 
Laisvės rėmėjų. Albinas pa
baigęs High School dirbo kai
po knygvedis.

Linkime jam daug pasiseki- 
kaipo kareiviui.

Unijistai Sveikina Pre 
zidento Naują 
Patvarkymą

Tuo klausimu Miesto Salėj 
bus viešas posėdis vasario 10, 
2 vai. Bus svarstoma Queens 
tarybininkų Donovan ir Chris
tianson įneštas bilius, kad 
krautuvės būtų uždarytos 8

in o

Serga Lietuviai

Šlampa 17-ta Duos 
Batus, Ne Kavos

Su stampa 17-ta jūsų cuk
raus ir kavos gavimo knygutėj 
jūs galite gauti porą batų, ži
noma, jeigu pridėsite pagei
daujamą skaičių dolerinių. Bet 
be tos stampos batų negausite 
ir su pilna sauja dolerių, kaip 
patvarkyta produktų padali
nimo įstaigos. Stampa 17-ta 
galios iki birželio 15-tos.

Pagal naują patvarkymą 
batų galima bus pirktis 3 po
ras per metus. Dirbantiems 
prie neperdaug plėšiančio ba
tus darbo vyrams batų kupi
nai užteks. Madiniais batais 
nešiojančioms moterims ir vai
kams bus mažoka. Moterų ba
teliai, ypatingai
tomis kulnimis, ne tiek susidė
vi, kiek iškrypsta, užkulniai ir 
smailūs galukai nusispardo ir 
prastai atrodo. Prisieis arba 
pirkti labiau konservatyviškų 
modelių ar dėvėti biskelį kud- 
lotais nuo apdaužymo.

labai aukš-

Amalgameitu Unija 
Pasmerkė Dies

Amalgameitų Kriaučių Uni
ja savo laiške visiems savo lo- 
kalams, jungtinėms taryboms 
ir nacionaliams unijos atsto
vams, pasirašytame generalio 
finansų sekretoriaus Jacob 
Potofsky, ragino visus siųsti 
telegramas kongr osmanui 
Adolph J. Sabath, reikalau
jant, kad Buto Taisyklių Ko
misija atsisakytų Cox rezoliu
ciją raportuoti kongresui.

Cox rezoliucija, jeigu ji bū
tų priimta kongrese, įgaliotų 
Dies’ą vėl siausti po Ameriką 
su savo ragangaudyste, tuomi 
kenkti karo pastangoms.

REIKALAVIMAI
Reikalingi fabrikui darbininkai. 

Nuolatinis darbas, abiem-dienom ir 
naktim. Patyrimas nereikalingas. 
Turi būt geram stovyje sveikata. 
Kreipkitės: Brillo Manufacturing 
Co., 205 Water St., Brooklyn, N. Y.

pil
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PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su 

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

EVERYBODYII"Mary Saukus, nuo gruodžio) 
24-tos esanti Kings County Ii-j 
goninėj (kambarys C-11) ir1 
turėjusi operacijų ant vidurių, I 
pamažu sveiksta. Ligoninėj Į 
dar reikėtų ilgiau pabūti, dak
tarai sako suradę tulžiapūslės 
n ©sveikatų. Tačiau tas tikisi 
išgydyti be operacijos, tad 
manoma, kad ją neužilgo siųs 
namo, kadangi ir ligoninėse 
labai stoka vietos, ji taupoma 
tiems, kurie visai negali be Ii- 
goninės apsieiti.

Sankai gyvena 1060 Han-: 
cock St.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Priešais Ritz Carlton viešbu
ti garo suvadų darbininkams 
prakasus duobos iššovė i aukš
ti du 50 pėdų aukščio geize
riai, kurio greit nuvaikė pra
eivius, skubinančius saugoti 
savo drabužius.

Peter V. Cacchione, komu
nistas Miesto Tarybos narys iš 
Brooklyno kovoja prieš tą bi- 
lių. Sako, kad tas atims progą 
ilgas valandas dirbantiem nu
sipirkti būtiniausiu reikmenų.

Prezidento Roose vėl to 
tvarkymas, kad jo seniau 
Įsteigtas kovai prieš diskrimi
naciją, bet pastaruoju laiku 
neveikęs komitetas —- Fair 
Employment Practice Commit
tee (sutrumpintai FEPC) — 
būtų perorganizuotas ir sustip
rintas, iššaukė New Yorko uni
jų ir kitų visuomenės vadų už- 
gyrimą.

Saul Mills, Didžiojo New 
Yorko Industrinių Unijų Tary
bos sekretorius, sako, jog 
prezidento patvarkymas tai 
komisijai koordinuoti samdy
mą darbininkų svarbioms in
dustrijoms rodo, kad prez. 
Rooseveltas įsteigimu to ko
miteto norėjo “nuoširdžiai ir 
sėkmingai pravesti darbą pra- 
šalinimo diskriminacijos karo 
industrijose.”

Prezidento žingsnį sveikino 
ir žymūs negrų liaudies vadai: 
Joseph Ford, Adam Clayton 
Powell, Ferdinand K. Smith, 
Benjamin J. Davis, Jr., ir kiti. 
Negrai, mat, tampa pirmutine 
ir sunkiausia nukentėjusia au
ka nuo diskriminacijos, tad 
kiekvienas žingsnis prieš dis
kriminaciją' yra širdingai svei
kinamas.

pa

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”Anglų kalbos ir rašybos, 

taipgi pilietybei pasiruošti li
kai kurių amatų nemokamos 
klases vakarinėse mokyklose 
būna antradienių, trečiadienių 
ir ketvirtadienių vakarais. Ne
leiskite laiko veltui, pasimo
kinkite.

Green Star Bar & GrillS. Karvelis, 399 Suydam St., 
po sunkios ant vidurių opera
cijos jau sveiksta, tik turi keb
lumą su rankų pirštais — dar 
nestiprūs. O kriaučių i pirštai 
labai reikalingi. Bet tikisi, kad 
greitai pasveiks.

K. Bumbulis, 123 South 1st 
St., ilgokai pasirgęs, jau 
sveiksta ir tikisi pradėti dirbti.

L Bendžius, 581 Driggs 
Ave., serga jau senokai ir dar 
liga nebando išsikraustyti.

G. Samuolis, 457 Keap St., 
serga jau senokai — apie trys 
mėnesiai.

S. Gauča, 847 Hendrix St., 
serga, randasi Kings County 
ligoninėj.

J. Grisaitis, 347 Rodney St., 
serga, randasi N. Y. Post Gra
duate ligoninėj.

J. Nenius, 22 Ten Eyck St., 
serga, randasi Eye & Ear ligo
ninėj, 29 Greene Ave.

J. Matulevičius, 18 Judge 
St., serga, randasi namie.

K. Baukus, 54-02 69th PI., 
Maspeth, automobiliaus nelai
mėj labai ranka sužeista. Ran
dasi namie, bet mano, kad il
gai reikės laukti iki sugys.

M. Riauba, kriaučių kon- 
traktorius, kuris šiuo tarpu 
siuva kareiviams rūbus savo 

I didelėj šapoj, Long Island 
City, sunkiai sužeidė rankų 
pirštus, tačiau nuo darbo ne- 
pasiliuosuoja. Viltis, kad grei
tai sugys. Rep.

Lietuviškas Kabaretas
0 0

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-8622

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

0

Didžiuma pelno eis Sovietų Sąjungos karo pageltai

įvyks

Telefonas EVergrecn 4-8054

slaugėms na- 
Apsigynimas 

registruotis

Josenh Heiman, 75 m., tano; 
mirtinai užgautas troko gatvėj 
prie 73rd St: ir 1st Ave., New 
Yorke.

Kviečia lietuvių, latvių, estonų ir suomių kultūrinių 
organizacijų komitetas.

o.
7.

Alexander Miller, 21 m. jū
rininkas, tapo pašautas ginče 
su nežinomu vyru prie 369 W. 
23rd St., New Yorke.

Štai 
adresas

P R O G R AM A :
Orchestra, vadovaujama L. Needze 
Jameson, latvė sopranas
Choras, vadovauja Sarah Gibet

įrengi- 
tikslui 
nacio- 
1-mos

tam su-

Irving Teatre, New Yorke, 
rodoma Bernardo Shaw filmą 
“Major Barbara” ir francūzų 
komedija “Po Paryžiaus Sto
gais.

1-mfi 
i kinti

New Yorke vis dar trūksta 
daug liuosnoriu 
dėjėjų. Civilinių 
ragina moteris 
tiems kursams.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

3.
4.

8.
9.

425 SO. 5C1 STRlEET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. E V er green 4-9508

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
OF Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga VFJt

U 

■j'

> «'' F?,

Šeštadienį, Vasario 13 Feb.
FINŲ SALĖJE

15 W. 126th St. New Yorke
(Arti IRT Lexington Ave. linijos)

Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI :
DIDELIS PASIRINKIMAS * 

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.

•MlM

fi

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas Įvyko ketvirta
dienį, vasario 4 d., Laisvės 
svetainėj. Narių atsilankė ne
mažas būrys. Daugelis užsi
mokėjo duokles. Valdybos ra
portas priimtas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Sovietų Sąjungoj, Maskvoj, 

amerikiečiai apsiėmė aprūpin
ti ligoninę savo visais 
mais. Lietuviam tam 
kvota paskirta $5,000, 
naliu maštabu. LDS 
kuopos susirinkime 
rinkta $5.50.

Pabaltijos tautų organizaci
jos — lietuviai, latviai, estai 
ir finai — bendrai rengia kon
certą ir balių. įvyks šeštadie
nį, vasario 13 d., Finų Svetai
nėj, 15 W. 126th St., New 
Yorke, arti IRT Lexington 
Ave. linijos. Programa susidės 
iš dainų ir muzikos — solo, 
duetų, dainuos ir mūsų Aido 
Choras, šokiams grajys pagar
sėjusi latvių orkestrą. Kviečia 
lietuvius skaitlingai dalyvauti. 
Įžanga 75c. Prasidės lygiai 8 
vai. vakare.

Iš LDS Centro raštinės nau
jų narių įrašymui talkos-va- 
iaus klausimu laiškas kviečia 
mūs kuopą <rerai pasidarbuoti. 
Mūsų kuopa turi tris gerus or
ganizatorius, tai nauju nerin
ko. Buvo prisiminta apie LDS 
52-rą kuopą, Chicago, Ill.; 1- 
ma ir 52-ra kuopos turi vieno
dą skaičių narių. Nors Chica- 
ga daug tirščiau apgyventa 
lietuvių, bet brooklyniečiai sa
kosi daug daugiau gausią nau
jų narių šiame vajuje ir pra
lenksime chicagiečius.

Komisijų Raportai
K. Rainis iš Laisvės Bendro

vės dalininkų suvažiavimo ra
portavo, kad buvo daug dele
gatų ir konferencija ėjus gra
žiausioj santaikoj.

J. E. Gužas, atstovas Atei
vių Teisių Gynimo Komitete, 
davė raportą iš Pergalės Kon
ferencijos, kuri įvyko sausio 
30 d. Konferencija buvus įdo-

159 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

Gerai Patyrė Barberiai
SS A A

Trečias Metinis Pabaltijos Tautų

KONCERTAS ir BALIUS

Lietuvių Rakandų Krautuve

mi, joje dalyvavę daug žy
mių visuomenininkų ir advo
katų.

A. Balčiūnas pranešė apie 
šv. Jurgio Draugystės ruošia
mą 50 metų sukakties jubilie
jinį parengimą. LDS 
kuopa nutarė p a s v e 
draugiją su $3.

LDS 1-mos kuopos
.antras parengimas kovo 13 d., 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Prašome kitų 
organizacijų nerengti pramo
gų minimą dieną. Draugai 
prašomi darbuotis už parengi
mo sėkmingumą. Į komisija 
mina dvi geros gaspadinės, dd. 
Rušinskienė ir Malinauskienė.

Kuopos stovis: Ligonių yra 
3, suspenduotas 1. Dabar yra 
talka-vajus už gavimą naujų 
narių. Tai visi nariai užsideki
me sau už pareigą gauti nors 
po viena naują narį. Ar tas 
salima? Sakyčiau, galima. Aš 
tai prižadu tikrai, o jeigu pat*3 
negalėsiu prirašyti, tai duosiu 
antraša organizatoriui.

Jurgis Kuraitis, Korean.

Korporalas Phil O’Mara, 
CIO unijos veiklus narys iš 
Queens, komandieriaus apdo
vanotas Sidabro žvaigždės po
žymiu už narsumą šiaurinės 
Afrikos fronte.

1. Latvių
2. Lillian

Latvių
Lietuvių Balso Trijetas. Aldona Anderson, Suzana
Kazakevičiūtė, Aldona Klimaitė, vadovybėj Br. šalinaitės.
Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Anderson
Efim Vitis, rusas operų tenoras
Radiševo Rusų Liaudies šokių Grupė, vadovaujama
Alex Karaczun, akomp. Walter Kaluta
Finų Choras, vadovaujamas Hannes Saari
Jungtinių Tautų Daina, D. Šostakovičiaus, 
bendrai dainuos visi chorai.

šokiai iki vėlumai prie Latvių Orkestros
Pradžia lygiai 8 vai. vak. |žanga su taksais 75c.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

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.

l

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai

409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 7-8451.
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NOTARY 
PUBLIC

rELEPHONI-
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-THIN* RAMONA YUU-THIN* RAFMM-

ROBERT LIPTON ™ ,X“ET
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




