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Iš Chicagos.

Chicagos Žioplys. 
Urbonavičius ir Utėlės. 
Literatūros Draugija.

Rašo L. Pruseika

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams
Kaip tik Chicagon atvyko 

Antanas Bimba, subruzdom 
rūpintis “Laisvės” reikalais. 
Antanas padarė Chicagoje ge
ro įspūdžio. Jis darbštus ir 
džentelmeniškas. Jo prakalbo
se Raudonajam Kryžiui su
rinkta $107.

Pereitą penktadienį d. Bim
ba apleido Chicagą. “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo pasvei-’ 
kinimui jau turėjom pusantro 
šimto. Po to jau gauta dau
giau sveikinimu. Su prenume
ratom bus daugiau kaip du 
šimtai.

“Laisvė” visur turi širdingų 
draugų ir prietelių.

SOVIETAI ATĖMĖ 1$ VOKIEČIU MOŽAISKĄ
I AMERIKIEČIAI PER DIENA konsreso Komisija Parodo, kain Koma- SU MOŽAISKU NACIAI

“Keleivis”, būdavo, kasmet! 
išleidžia savo Kalendorių. 
Prastas būdavo tas jų kalen
dorius, bet šiemet jau nei to 
nepajėgė išstenėti.

“Vilnis” šiems metams iš
leido didesnį Kalendorių, ne
gu pernai. Jį suredagavo L. 
Jonikas.

Prašau rytiečių tą Kalendo
rių smarkiai platinti. Jo kaina 
tik 25 centai. Užsakymus siųs
kite: Vilnis, 3116 So. Halsted I 
St., Chicago, Ill.

Prieš dvi savaites Chicagos į 
“patriotai” pagimdė ką tai i 
panašaus į “Free Lithuania 
Committee”, ką tai panašaus 
į “tremtinės v a 1 d ž i o s” em
brioną. “Sandara” rašė, kad 
Komiteto apiekūnu bus Sme
tona. “Naujienos” atsišiepė, 
kad tai žinia nuo Marso. Per 
dvi savaites komitetas neiški- 
šo savo galvos, žadėjo pada
ryti kokį tai “pareiškimą”, 
bet taip ir sustiro, pakibęs 
tarp žemės ir dangaus.

Gal jie vėl savo 
si pjovė, o gal gavo 
Washingtono, kad 
tų.

tarpe su- 
ženklą iš 
užsičiaup-

Kai naciai užpuolė Sovietų 
Sąjungą p. Grigaitis savo laik
raštyje rašė: “Erdvės platu
mas Rusiją neišgelbės” (Rug
pjūčio 20 d.). Reiškia, Rusi
ją neišgelbės jos dideli plotai. 
Hitleris viską paims, nes 
“bombanešiams ir transporto 
lėktuvams nieko nereiškia 
šimtai mylių tolio.”

Taip barabanijo Grigaitis 
pereitą rudenį.

Na, o trečią dieną sausio 
“Naujienos” užgiedojo jau iš 
visai kitos arijos. Sako:
dien kiekvienas rimtas skaity
tojas pripažysta, kad svar
biausia priežastis nacių nepa- 
sisekimd Sovietų Rusijoje bu
vo milžiniška Rusijos erdvė.”

Tas žmogus jau nesuveda 
galo su galu. Ta Grigaičio 
erdvė kaip šokinama lėlė. Va
kar ji buvo su Hitleriu, o šian
dien jau prieš Hitlerį.

Taip lankstyti liežuvį 
tik didžiausias žioplys.

šian-

gali

SUNAIKINO 2 JAPONŲ LAI
VU IR PADEGĖ 3 ČI4

Oficialiai Amerikos Pranešimai

spaudimą prieš 
remia savo ka-

zerpyn per pasr

Washington, saus. 20. — Amerikos armijos praneši
mas šiandien sakė:

Filipinų Sritis — Japonai iš naujo pradėjo atakuot 
amerikiečių ir filipiniečių kariuomenę Bataan pusiau
salyje. Japonai daro ypatingai didelį 
vidurį mūsų linijos. Japonų orlaiviai 
riuomenės daromas atakas.

Trys japonų orlaiviai buvo nušauti 
kutinės 24 valandas.

Generolas MacArthur gavo pranešimą iš Mindanao 
salos, kad dabar ten vedama aštrios kautynės tarp 
Filipinų kariuomenės ir japonų, apie 35 mylios į šiau
rius nuo Davao miesto.

šeši amerikiečių bombanešiai sėkmingai atakavo ja
ponų šarvuotlaivį ir didelį žibalinį laivą, 100 mylių nuo 
Jolo salos. Keliomis bombomis stačiai pataikė ir nu
skandino priešų šarvuotlaivį, palikdami liepsnose ži
balinį jų laivą.

ŽYGIS MOTORINIO AMERlKlfečlŲ LAIVUKO 
PRIEŠ JAPONŲ LAIVĄ

Amerikos laivyno departmentas išleido sekamą 
pranešimą:

Tolimieji Rytai — Amerikiečių motorinis torpedi
nis laivukas įplaukė į Binangos įlankos Subic užlają, 
Filipinų Salose, ir torpedavo vieną priešų laivą, 5,000 
tonų, naktį užpuldamas tą laivą. Šis mažas laivukas 
atliko sunkų savo uždavinį tuo laiku, kada nuo kran- I 
to priešų kulkasvaidžiai ir kanuolės su tricolinėmis 
gerklėmis šaudė į jį. Leitenantas John D. Bulkeley bu
vo pagirtas už sėkmingą atlikimą to žygio.
AMERIKOS LAIVYNAS VEIKIA PRIEŠ FAŠISTŲ 

SUBMARINES ATLANTE
Atlanto Sritis — Priešų submarinai ir toliau veikia 

netoli Šiaurinės Amerikos pakraščių nuo Hatteras iš
kyšulio iki Newfoundlando. Tie submarinai ne tik nu
skandino žibalinius laivus “Norness,” “Coimbra” ir 
“Allan Jackson,” bet užpuldinėjo ir kitus laivus ruožte 
Jungtinių Valstijų vandenų. Laivyno rytinio pakraš
čio komandoj esamos jėgos stipriai veikia prieš tuos 
submarinus. z

Vasario 9 d. Laikrodžiai 
Bus Pasukti Viena 
Valanda Pirmyn

_ ongreso Komisija Parodo, kaip Kompa
nijos Išnaudoja Valdžią, Atlikdamos Dar

bus Amerikos Karo Laivynui
gvy- 
val- 
pati 
kon-

Washington. — Laivų sta- pasidarė 27 procentus 
tymo kompanijos ir kiti di- no pelno iš $8,030,169 
dieji bizniai perdaug išnau- disko užsakymo. Ta 
doja valdžią, atlikdami dar- korporacija pranešė 
bus pagal užsakymus kari- gresmanų komisijai, kad vi-
niam Amerikos laivynui, so jinai turėjo laivyno už- 
Taip fabrikantus kaltina sakymų truputį daugiau 
kongreso komisija laivyno kaip už 122 milionų dolerių 
reikalais, kuriai pirminiu- ir vidutiniai pasipelnė 21 
kauja kongresmanas Vin- procentą ir pusę.
son. Komisija savo raporte, I Aliumino kompanija, at- 
be kitko, paduoda tokius likdama laivynui nedidelį 
pelnagrobystės pavyzdžius: darbą už $8,756, pasiėmė 

General Motors Dieselio 129 procentus gryno pelno.
inžinų dirbykla Clevelandel (Tąsa 5-me pusi.)

SU MOŽAISKU NACIAI
PRARA DO STIPRIAUSIĄ 

PUNKTĄ CENTR. FRONTE
Raudonoji Armija Nuvijo Vokiečius Jau 60 Myliu j Vakarus 

Nuo Možaisko: Naciai Gal Turės Bėgti iki Smolensko

vokiečių 
sandėlių 
vakarus 
praneša 

amerikiečių

PILIEČIU KOMITETAS ŠAUKIA
TUOJAU IŠLAISVINTI BROWDERI

“Tuojau išlaisvinti Brow
deri!” — Šitokiu obalsiu 
išleido pareiškimą Piliečių 
Komitetas Browderiui Pa- 
liuosuoti. Atsišaukimą pa
sirašė komiteto pirmininkas 
Tom Mooney, sekr. Eliza
beth Gurley Flynn ir kt., pa
skelbdami “liaudies kampa
niją” už paliuosavimą Ear- 
lo Browderio, Amerikos Ko
munistų Partijos sekreto
riaus.
JAU IR TAIP PERILGAI 
KALĖJIME IŠLAIKYTAS

Komitetas savo pareiški
me, tarp kitko, sako:

“Kalėjime laikymas Ear- 
lo Browderio, žymaus kovo-A *1 • v* • A • įtojo prieš fašizmą, sukėlė Amerikiečiai Atkariavo apmaudą mmonuose mūsų

Visas Pozicijas Bataan
Pusiausalyje

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso nutarimą ilgiau 
naudoti dienos šviesą; ir 
tatai bus pradėta nuo va- 

išaiškinti,'sarj0 (February) 9-tos die- 
Sovie-'nos> j

Prezidentas, pagal tą įsta-i

Rytuose yra jam lygių re- 
daktorpalaikių. štai kunigo 
Urbonavičiaus organas “Dar
bininkas” pasišovė 
kodėl naciams nesiseka
tų fronte. Klausykitės: “Rau
doniesiems į pagelbą atėjo 
stipriausias jų generolas— tymą, patvarkė, kad nuo 2
skurdas su milionine utėlių ar-'valandos po vidunakčio va- 
mija. Taip vokiečius užpuolė !sario 9 d., pirmadienį, turi 
bolševikų utėlės ir nugalėjo...”

Kaip protiškai pavargę turi 
būti tie žmoneliai, kurie už 
gryną pinigą ima tą “katali
kišką mokslą!”

WASHINGTON, saus. 21. 
— Jungtinių Valstijų karo 
departmentas praneša, kad 
generolo MacArthuro ko
manduojama amerikiečių ir 
filipiniečių armija atkaria- 

|VO jau visas pozicijas, ku
rias japonai buvo pirmiau 
užėmę Bataan pusiausalyje, 
į šiaurių vakarus nuo Mani
jos, Luzon saloje.

būti visoje šalyje pasukti 
laikrodžiai vieną valandą 
pirmyn; ir taip bus daro
ma, kol tęsis karas ir dar 
iki šešių mėnesių po karo, 
jeigu kongresas tuo tarpu 
neatšauks šio įstatymo.

To įstatymo tikslas yra 
taupyt elektrą, taigi ir ku
rą, vartojamą jai gaminti.

Amerika Sunaikino Jau 
41-ną Japoną Laivą

Nekuriose Literatūros Drau
gijos kuopos ir Chicagoje su 
apielinkėmis buvo pusėtino 
apsileidimo pereitais metais. 
Šiemet, Ant. Bimbai dalyvau
jant, turėjome kuopų valdybų 
pasitarimą.

Jau dabar matome gerų pa
sekmių. Dvi silpniausios kuo- bardavo Singapore. Japo- 
pos skubiai pasimokėjo duok- nų bombininkai užmušė 66

(Tąsa ant 5-to pusi.) * civilius žmones: sužeidė 154.

Anglai nušovė 12 iš tų Ja
ponijos orlaivių, kurie boni-

Japo-

1 civilius žmones; sužeidė 154.

WASHINGTON, saus. 21. 
— Su paskutiniais žygiais 
prieš japonų laivus, i 
amerikiečiai iki šiol sunaiki
no jau 41-ną Japonijos lai
vą; tatai išeina beveik po 
vieną priešų laivą per die
ną nuo japonų karo prad
žios prieš Jungtines Valsti
jas.

rikiečių jau yra tiesioginiai 
atsišaukę į prezidentą Roo- 
sevelta, kad išlaisvintu 
Browderi. v

“Mes pabrėžiame, kad 
Browderio p a 1 iuosavimas 
jau ir taip labai pavėluotas 
ir kad jis turėtų būti dabar 
išlaisvintas.

“Mes atsišaukiame į vi
sus laisvę ir teisybę mylin
čius amerikiečius, į visus 
piliečių komitetus ištisoje 
šalyje, į visus unijistus, į 
visąs pažangias organizaci
jas, į negrus ir baltuosius, 
be skirtumo klasių, religijų 
ar politinių partijų, prisidė
ti prie mūsų, vardan teisin
gumo ir laisvės, prie šios 
žmonių kampanijos — atsi
šaukti į prezidentą Roose- 
veltą, kad atleistų Browde
riui likusiąją dalį bausmės labai svarbų karinį punktą, 
ir tuojaus paliuosuotų jį aš geležinkelių mazgą i šiaurių 
A tlantos kalėjimo.” i vakarus nuo M ožaisko.

(Sovietai dar nepranešė

London. — Raudonoji Ar
mija atkariavo miestą Mo
žaiską, stipriausią 
punktą ir karinių 
centrą, 60 mylių į 
nuo Maskvos, kaip 
United Press, 
žinių agentūra:

Sovietinė kariuomenė šiuo 
žygiu supliekė ir nugrūdo 
atgal 100 tūkstančių vokie
čių armiją. Naciai bėgo į 
vakarus senuoju “Napoleo- 
ino keliu” linkui Viazmos, 
šaltyje 25 laipsnių žemiau 
zero* -Možaiskas tapo atim
tas iš vokiečiu saus. 20 d.

Možaiskas, prie didžiojo 
vieškelio ir geležinkelio iš 
Maskvos i Smolenską ir 
Minską, buvo užimtas vo
kiečių pernai spalių 14 d., 
ir nuo to laiko jis pasida
rė vienu iš kruviniausiu ka
ro laukų visoje istorijoje.
NUO MOŽAISKO I VIAZ- 

MĄ, GAL IR J SMO
LENSKĄ

Vokiečiai dabar nuo Mo-

žaisko bėgą linkui Viazmos, 
stovinčios už 70 mylių į va
karus nuo Možaisko. Bet 
pirmosios raudonarmiečių 
e’lės prasigrūmė toliau į 
pietų vakarus nuo Možais
ko ir jau iš anksto grūmo
ja nacių pozicijai Viazmoje, 
jeigu jie mėgintų ten apsi
stoti.

Karo žinovai Londone sa
ko, kad galimas daiktas, jog 
vokiečių fronto linija bus 
atmesta atgal iki pat Smo
lensko, kuris stovi už 230

Maskvos.
ATKARIAVO NUO NA-*: 

CIŲ OSTAŠKOVĄ
Londone gautas sovietinis 

pranešimas paskelbė, kad 
Sovietai atkariavo nuo vo
kiečių Ostaškovo, 105 my- 
lio į vakarus nuo Kalinino. 
— Ostaškovo miestas stovi 
prie Seliger ežero ir gele
žinkelio, apie 180 mylių į 
šiaurius nuo Smolensko. 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Raudonoji Armija Šturmuoja Vokiečius Rževe, 
Charkove, Oriole, Azovo Pajūryje, Novgorodo 

Srityje ir Visur Kitur
London, saus. 21. — An- Raudonoji Armija veda į- 

glų radijas vakar ir šian-įtūžusias atakas prieš vo
kiečius Volchovo upės klo
nyje linkui Novgorodo, ku
ris yra vienas iš vokiečių 
stipriųjų punktų į pietus 
nuo Leningrado.

Sovietinė kariu omenė. 
veda veiklią ofensyvą prieš 
nacius visose fronto dalyse.

dien skelbė, kad Sovietai at
ėmė iš vokiečių ir Rževą.

Naciai Bėga ir Pasiduo-apie Rževo Skanavimą.) 

da Sovietams United Press iš Londono 
praneša tokias žinias, atė
jusias iš karo fronto tarp 

London. — Pranešime iš'Sovietų ir vokiečių:
Možaisko fronto, sovietinis Raudonoji Armija kauja- 
generolas Leonidas Govoro- si su vokiečiais 
vas sako:

“Vokiečiai keliose fronto didžiausias pramonės mies- 
dalyse persigandę, galva- tas Doneco Baseine, Ukrai- 
trūkčiais bėga atgal, palik- noje.
darni ginklus ir amuniciją ir

Charkovo 
gatvėse. — Charkovas yra

Unijos Reikalauja Už- 
daryt Dieso Komisiją

piliečių, kurie žino faktus 
Browderio bylos. Kad tas 
amerikietis nuteistas ketve
rius metus kalėti už men
ką nereguliarumą pasporte, 
tatai visai nepatinka Ame
rikos žmonėms, kurie yra 
išauklėti kovoje prieš prie
spaudą, neteisybę ir už mū
sų Teisių Sąrašo (Bill of 
Rights) apgynimą.

“Lygios teisybės princi
pas yra dalis nuo seniai įsi
gyvenusio pas mus padavi
mo, kuris duoda mums da
bar drąsą ir pasiryžimą mū
sų šalies kare prieš fašis
tinę vergiją. Mes kovojame dažnai pasiduodami į ne- 
už Ameriką, už teisybę, už 
Teisių Sąrašą, už laisvę. 
Nuteisimas Earlo Browde
rio tokį ilgą laiką kalėti yra 
neteisybė, kuri turi būti 
tuojau atitaisyta. Jungtinių 

tai Valstijų prezidentas yra 
"L- vienintelis asmuo, kuris tu

ri legalę galią atitaisyti šią 
neteisybę. Browderis fakti- 
nai jau išbuvo vienus metus 
kalėjime ir užsimokėjo $2,- 
000 piniginės baudos. Dau
giau kaip du milionai ame- penkta-koloniečiai.

New York. — Miestinės 
CIO unijų tarybos pirmi
ninkas Joseph Curran atsi
šaukė į Amerikos vyriausy
bę, kad panaikintų kongre
sinę Dieso komisiją. Sako, 
jog ta komisija tik neva tv- 
irinėja naciu-fašistų veiklą 
prieš Ameriką, bet tikrumo
je Dies su savo bendrais be
veik išimtinai darbuojasi 
.tik prieš organizuotus dar
bininkus. atakuoja fašizmo 
priešus ir užsipuldinėja net 

kulka- išvien su partizanais užnul-i Prezldent^ ^eveltą.

laisvę.”

Sovietinė kariuomenė at
ėmė iš nacių pusę Oriolo, 
svarbaus pramonės miesto; 
neatlaidžiai atakuoja juos 
Kursko srityje.

Pietiniame fronte, sovie
tiniai laivai Azovo Jūroj iš
kėlė smarkuolius savo ka-

AMERIKOJ ŠAUDĖ į A- 
MERIKINĮ LĖKTUVĄ f ’ .
New York, saus. 21. —

Radijas pranešė, kad, vie- riautojus į krantą arti Ma
nam privačiam lakūnui riupolio, už 75 mylių i va-1 
skrendant iš Philadelphijos karus nuo Tae'anrogo, ir jie j 
į Chicagą, buvo iš 1 
svaidžio šaudoma į jo lėk- dinėja vokiečių susisiekimo! Uždaryt Dieso komisiją 
tuvą. Suprantama, kad linijas. Sovietų karo laivai taipgi reikalauja ir kiti va- 
šaudytojai, tai fašistai arba (bombarduoja ten pajūrinį dai Darbo Federacijos ir 

nacių kelią. i CIO unijų.

<



) 
I 
\

■

Antras puslapis 
mi ■ --------------------------------- .

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sunday
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES: •
United States, per year -.............. $6.00
United States, six months --------- $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year _______$6.50
Brooklyn, N. Y., six months _____$3.50
Foreign countries, per year -----  $8.00
Foreign countries, six months ------ $4.00
Canada and Brazil, per year ------ $6.00
Canada and Brazil, six months .... $3.25

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

Act of March 3, 1879

4DF ir C/0 Vieny&ės Reikalu
Staiga nelauktai, netikėtai mainierių 

unijos prezidentas John L. Lewis išstojo 
viešai, siūlydamas susivienyti dviem di
džiulėm organizacijom, Amerikos Darbo 
Federacijai ir Industrinių Organizacijų 
Kongresui (CIO).

Nėra reikalo nei kalbėti, kad šitų di
džiulių organizacijų susivienijimas yra 
labai reikalingas. Jis reikalingas ne tik 
krašto gynimo reikalams, bet ir pačių 
darbininkų gerovei. Nes juo didesnė yra 
darbininkų vienybė, tuo jiems geriau. 
Jeigu abi šitos organizacijos susivienytų, 
tai turėtume viena milžinišką organiza
ciją su 10,000,000 organizuotų narių. Tai 
bent būtų jėga!

Deja, atrodo, kad prie vienybės ėjimas 
daromas ne tuo keliu, ne tuo metodu, ko
kiu turėtų būti daromas. John L. Lewis 
— žymi asmenybė, tiesa. Bet Lewisas 
šiandien yra tik mainierių unijos prezi
dentas. CIO prezidentu yra Murray. 
Lewisas nėra joks nei ADF viršinin
kas, —jis ten visai nepriklauso. Jeigu 
vienijimą darbininkų pradės ne pačios 
organizacijos, bet pavieniai, atskiri as
menys, tai vargiai begalima tikėtis, kad 
iš tos vienybės kas nors išeis gero.

Pasirodo, jog Philip 'MuPfay, CIO pre
zidentas, visiškai nežinojo to fakto, kad 
Lewisas siūląs vienybę. Murray buvo 
smarkiai nustebintas, kai jis pamatė 
spaudoje Lewiso pareiškimą. Ir todėl vi
sai pateisinamai Murray sako, kad tokia 
staigmena vienybė tarp didžiulių organi
zacijų nesidaro. Jokia ne vieša politika 
vienybes nerealizuos.

Vienybės klausimas turėtų būti aps
varstytas CIO ir ADF vadovybėse, atsa- 
kominguose komitetuose. Tasai klausi
mas turėtų būti aiškiai ir visapusiai ap
svarstytas, kad visiems nariams, iš ADF 
ir CIO, būtų aišku, kad jie žinotų, kur ir 
kaip kas stovi. O kaip tie visi klausimai 
bus išrišti, tuomet vienybės įvykdymas 
nebus sunkus.

Septyni Mėnesiai
Sausio 22 d. sukanka lygiai septyni 

mėnesiai, kai Hitlerio govėdos pasalingai 
užpuolė Sovietų Sąjungą, kai Rytų Eu
ropoje prasidėjo didžiausi ir žiauriausi 
pasaulio istorijoje karo mūšiai.

Buvo žmonių (ir netgi “militarinių 
reikalų žinovų”), kurie 1941 m. birželio 
mėnesio 22 d. mane, kad Sovietų Sąjun
ga neatsilaikys nei trijų mėnesių; kurie 
manė, kad “nenugalimoji” Hitlerio ar
mija sunaikins ją per kelias savaites.

Buvo “militarinių reikalų žinovų,”'ku
rie būtų labai išjuokę drįsusį sakyti, kad 
per septynis mėnesius nebus paimtas 
Leningradas, Maskva ir visa europinė 
SSSR dalis.

Tik tie žmonės, kurie buvo labai įsiti
kėję SSSR tautų ir visos vieningumu, 
Raudonosios Armijos galybe, Sovietų 
Sąjungos vadų gabumais ir pasišventi
mu, drąsiai sakė, kad, nepaisant visokių 
sunkumų ir smūgių, kurie teks Sovietų 
liaudžiai panešti, ji, pagaliau, išeis per
galinga.

Šiandien, sukakus septyniems karo 
mėnesiams, apie 95 nuoš. tų “militarinių 
reikalų žinovų” jau pakeitė savo nuomo
nes apie Raudonąją Armiją ir visą So
vietų Sąjungą.

Po septynių karo mėnesių Raudonoji 
Armija yra ofensyve ir jau yra atmušu
si priešą kai kur daugiau, kaip pusantro 
šimto mylių nuo ten, kur jis buvo įsiver
žęs.

Po septynių karo mėnesių Vokietijos 
“nenugalimoji armija” atsidūrė krizyje. 

Tiesa, ji nėra dar nugalėta, ji nėra pa
laužta, dar ji vis labai stipri, bet kiek
vienas jau pripažįsta, kad jai yra už
duotas didelis smūgis ne tik moraliai, 
bet ir fizikiniai.

Po septynių karo mėnesių “nugalimo
sios armijos” vadovybėje pasireiškė di
delis krizis, vyriausi jos generolai “susir
go”, kitus paėmė “apopleksija.”

Po septynių karo mėnesių Raudonoji 
Armija tebelaiko milijonus vokiečių ka
rių, neleisdama jiems pulti Angliją, bei 
kitas šalis, stovinčias vokiečių imperija- 
listų dienotvarkyje.

Po septynių karo mėnesių visas demo
kratinis pasaulis, visas laisvę mylįs pa
saulis pripažįsta Sovietų Sąjungą savo 
talkininke, ginančią visų demokratiniai 
nusiteikusių kraštų gyvybinius reikalus, 
visų pavergtų tautų reikalus.

Būtų gerai, kad po sekamų septynių 
mėnesių gengsteriški agresoriai jau bū
tų sunaikinti ir žmonija galėtų imtis ats
tatymo sugriautų miestų ir pramonių.

Carole Lombard
Karo metu žūsta visokio amžiaus, vi

sokių profesijų žmonių. Kai kur moder
niškame kare žūva daugiau civilinių ne
gu karių. Be to, nemažai žmonių žūva 
eidami, rodosi, visiškai nekaltas parei
gas, surištas su krašto gynimu. Žūsta ra
šytojai, žūsta aktoriai, žūsta muzikai.

Dideliu liūdesiu Amerikos visuomenė 
pasitiko žinią apie netikėtą ir tragišką 
žuvimą žymiosios amerikietės filmų ak
torės, Carole Lombard. Ji žuvo’ orlaivio 
nelaimėje. Ten pat žuvo kiti 21 asmuo, 
įskaitant 15-ką amerikinių orlaivininkų.

Carole Lombard pardavinėjo apsigyni
mo bonus Indianoj. Pardavusi už $2,000,- 
000 savo gimtinėje valstijoje USA apsi
gynimo bonų, aktorė grįžo prie savo pro
fesijos — ji skubėjo orlaiviu į Holly- 
woodą. Ir štai, kelyje ji tragiškai mirė!

Carole Lombard buvo ne tik žymi fil
mų aktorė. Ji buvo visuomeniškai veikti 
palinkusi moteriškė. Ir dėlto Amerikos 
žmonėms jos tenka juo labiau gailėtis!

Žmogus, Kurio Galvoje Gaidukai
Gieda

“Vilnis” (iš sausio 19 d.) rašo:
“Naujienų” vyriausias nachalas 

švokščia:
“Mizara ir Bimba žiuri šiandien į 

Lietuvą, kaip į Hitlerio padovanotą 
Sovietų Sąjungai provinciją. Berlynas 
‘dovanojo’ Lietuvą Sovietams, tai kaip
gi dabar drysta Grigaitis ar kas kitas 
tam priešintis!”
“Skelbti tokius nonsensus gali tiktai 

asmuo, kurio galvoj gaidukai gieda. Ką 
bendro Hitleris turi su tuo, kad 1940 m. 
Lietuva sovietiškai apsisprendė? Hitleris 
siuto, o 1941 m. visai pasiuto, kad Sov. 
Sąjunga auga ir stiprėja.

“O “Naujienų” nachalas rašo taip, ta
rytum Hitleris dovanas teikia Sovietų 
Sąjungai!

“Besarmatiškai kliedėdamas buk 
“Laisvės” redaktoriai žiuri į Lietuvą 
Hitlerio akimis, “Naujienų” nachalas no
ri už trinti, užmozoti tą faktą, kad jam 
artimi asmenys ir smetonininkai bėgo 
pas Hitlerį iš Tarybų Lietuvos. Tai jie 
žiūrėjo į Lietuvą Hitlerio akimis, o ne 
“Laisves” ar “Vilnies” redaktoriai. Jie 
troško, kad tik Hitleris greičiau pradėtų 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

“Rašydamas apie Lietuvą, “Naujienų” 
bosas nori pasislėpti už prezidento Roo- 
sevelto pečių.

“Tai gudrus, bet labai neišmintingas 
manevras.

“Ar iš to, kad savo laiku prez. Roose- 
veltas kalbėjosi su p. Smetona reikia da
ryti išvedimas, kad Amerikos lietuviai 
turi eiti paskui Smetoną? Tokią išvadą 
daro tiktai smetonininkai.

“Tai buvo tiktai diplomatinis manda
gumas. Panašiai, veikiausiai, buvo su 
prezidento pasikalbėjimu su tais keliais 
lietuviais, kurie pas jį lankėsi spalio 
mėn. 1940 metais. Nuo to laiko praėjo 
daugiau kaip metai ir visa tarptautinė 
padėtis nuo to laiko pakitėjo.

“1940 m. prezidentas Rooseveltas rūs
čiai žiūrėjo į Sovietų Sąjungos vadovybę. 
Bet ar taip yra dabar? Juk dar visai ne
seniai tose pačiose “Naujienose” prezi
dentas Rooseveltas buvo išbartas, kad 
jis perdaug mandagus su Sovietų vado
vybe.

“Į Suomijos vadovybę prez. Roosevel
tas seniau žiūrėjo vienaip, o dabar žiūri 
visai kitaip, nes padėtis pasikeitė.

“Naujienų” bandymas pasislėpti už 
prezidento Roose velto pečių yra veid-

stipriau sumegs solidarumą 
vakarų žemyno, ir duos dar 
didesnį susipratimą tarp Lo
tynų Amerikos ir šiaurės Am
erikos žmonių, ir pabrėžė, 
kad žodis Amerika apima 
daug didesnę teritoriją negu 
rubežiai Suv. Valstijų.

Daugeliui amerikiečiams 
Suv. Valstijose,(tos 21 Lotynų 
Amerikos Respublikos yra be
veik nežinomos. Įsivaizdinimai 
apie jos žmones ir šalis že
miau Rio Grande, yra netei
singi. Didelis žemės plotas 
Pietų ir Centrelines Amerikos, 
apimąs beveik 8 >/2 milijonų 
kvadratinių mylių, yra beveik 
3 sykius didesnis už Suv. Vals
tijas; apie 128,000,000 žmonių 
ten gyvena.

Lotynų Amerikos Respubli
kos ir Suv. Valstijos turi daug 
bendrumų. Jos vienu laiku bu
vo avanpostais (outposts) ka
ralysčių ir per tris šimtmečius 
siuntė savo turtus Ispanijos ir 
Portugalijos kunigaikštijoms.

Bet tos respublikos sūkurys, 
kuris išlaisvino Suv. Valstijas 
iš Didžiosios Britanijos ir at
nešė Prancūzijai “laisvę, lygy
bę ir fraternališkumą,” inspi
ravo ir Lotynų kolonijas. 
Simon Bolivar buvo didysis 
Pietų Amerikos išlaisvintojas, 
—per j j išsilaisvino Venezue
la, Colombia, Ecuador, Peru 
ir Bolivia; jo siela sujudino 
Lotynų Amerikos žmones prie 
revoliucijų nuo Meksikos lig 
Pietų Chilės. Po jo vadovyste, 
antrais ir trečiais dešimtme
čiais 19-to šimtmečio, Pietų 
Amerikos šalys nusikratė Eu
ropos kontrolės.

Net daugiau kaip Suv. Vals
tijose, geografinis stovis turėjo 
įtakos išsivystyme Pietų Ame
rikos. Appalachian kalnai ry
tuose ir Rocky kalnai vaka
ruose, Suv. Valstijose šiek tiek 
sulaikė išplatinimą gyventojų; 
bet Andes kalnai Pietų Ame
rikoje, visiškai nepereinami ii 
net šiandien atskiria kontinen
to vakarines ir pietines dalis. 
Brazilijos tankynai (jungles), 
kurios beveik tokio dydžio 
kaip Suv. Valstijos, irgi skai
tosi “nežinomu kraštu” ir at
sparas civilizacijai.

Kaip ir Suv. Valstijos, Pie
tų Amerika buvo išvystyta

'daugiausia per Europos žmo-

♦
vaime suprantamas dalykas, kad jie su 
prijautimu ir aukšta pagarba tėmija 
narsią apsigynimo kovą, kurią Rusijos 
žmonės veda dabartiniu laiku.

“Vaidu Jungtinių Valstijų valdžios 
ir žmonių, tai pat ir savo vardu, aš dė
koju jums už draugiškus sveikinimus. 
Aš siunčiu geriausius linkėjimus j uitis 
ir gerovei ir pasisekimui Rusijos žmo
nių.”
“Tas laiškas rašytas tuo laiku, kada 

“Naujienų” nachalas, iškišęs liežuvį, lau
kė Stalino “diktatūros” griuvimo?’

1
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JUNGTINIU VALSTIJŲ KARINE DARBO TARYBA

Karine Darbo Taryba, kurią sudarė prezidentas Rooseveltas: viršutinėje eilėje iš kairės i
dešinę, darbininku atstovai: Thomas Kennedy, R. J. Thomas, George Meany ir Matthew Woll. >

Antroje eilėje samdytojų atstovai: E. J. McMillan, Walter C. Teagle, Roger D. Lapham,
ir Albert W. Hawkes.

Trečioje eilėje publikos (“visuomenės”) atstovai: Frank P. Graham, Wayne L. Morse,
William H. Davis, ir George W. Taylor.

Ši taryba spręs visokius nesusipratimus tarp darbininkų ir samdytojų, kylančius karo metu.

t

21 Amerikos Respublikų 
Konferencija Svarsto 

Karo Eigą
tas faktas, kad ši sueiga darSusirinkimas Rio de Janeiro 

pabrėžia bendrą istoriją 
abiejų Ameriką

Diplomatų delegacijos iš 21 
Amerikos respublikų, pagal 
pasiūlijimą Valstybės Sekreto
riaus Cordell Bull, susirinko 
sausio 15 d., Rio de Janeiro 
mieste svarstyti, kokiais bū
dais jie kovos agresyvus karo 
deklaracijas Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos prieš Suv. 
Valstijas.

Susirinkimas, kuriame sek
retoriaus pagelbininkas Sum
ner Welles vadovauja delega
ciją iš Suv. Valstijų, yra tie
sioginės pasekmės rezoliucijos, 
priimtos per Havanos Konfe
renciją 1940 m., kuri (konfe
rencija) surišo visas Amerikos 
respublikas dėl greito sprendi
mo ir pasitarimo, jeigu sve
tima jėga įvykdytų agresijos 
aktą prieš teritoriją, valdybą 
arba politinę nepriklausomybę 
prieš vieną iš jų.

Taip pat svarbu, sulyg dau
gelį politikos žinovų, yra ir

mainystė. Prezidentas Rooseveltas visai 
kitaip žiūri į tą kovą, kokią veda Sovietų 
Sąjunga prieš Hitlerį, negu nau j leniniai 
“socialistai.” Jų akimis žiūrint, tai “dvie
jų banditų karas.” Ar ką nors panašaus 
sakė prezidentas?

“Atsiminkime prez. Roosevelto laišką 
Aukščiausio Sovieto pirmininkui M. Ka
lininui:

“...Amerikos žmonės piktinasi ir 
bjaurisi ginkluotu užpuolimu.

“Jie yra stipriais istoriniais ryšiais 
susirišę su Rusijos žmonėmis. Taigi sa-

nių imigraciją. Per tris šimt
mečius ispanų ir portugalų už
kariautojų civilizacija, kurią 
jie paliko, padarė stiprų pa
matą, ant kurio žmonės dau
gybės tautų pradėjo statyti 
naują gyvenimą. Indėnų popu
liacija, iš kurių susidaro dau
giau kaip pusė gyventojų, dar 
neassimiliavusi. — Jų garbė 
jau seniai žuvusi su Inkų, 
Mayų ir Aztekų civilizacijo
mis, bet jų įtaka dar stipri vi
sose Lotynų Amerikos šalyse.

Tautiniai tos penkios Loty- r 
nų Amerikos šalys—Meksika, 
Guatemala, Ecuador, Peru ir 
Bolivia,—yra daugiausia indė
nų apgyventos. Jie palaiko sa
vo senus įpročius ir kalbas. 
Bet, kaip anglų yra bendra 
Suv. Valstijų kalba, taip ispa
nų Lotynų Amerikos bendra 
kalba (išskyrus Braziliją, kur 
kalba yra portugalų, ir Haiti 
ir Caribbean respubliką, kur 
kalba yra francūzų).

Brazilija ir Argentina, — 
Pietų Amerikos didžiausios 
respublikos,—priėmė didžiau
sią imigrantų populiaciją. Ar
gentina nuo 1857—1938 m. 
priėmė daugiau 4,100,000 imi
grantų, ir nuo 1820—1937 m. 4 
apie 4,600,000 apsigyveno 
Brazilijoj. Keista, kad Brazili
ja priėmė tiktai 1,200,000 imi
grantų iš savo motinos šalies (
—Portugalijos, o iš Italijos 
apie l,4W0,000. Taip pat ir su 
Argentinos priėmimu: 2,600,- 
000 italų, o ispanų apie 2,000,- 
000. ‘ A, i

Vokiečiai Pietų Amerikoje d|
daugiausia gyvena Brazilijoje, 
Argentinoje ir Chilej. Jų iš vi- J j| 
so yra apie 400,000. J į‘

Prancūzai imigravo į Ar
gentiną ir apie 230,000 apsi
gyveno ten per paskutinius J j 
100 metų. Apie ketvirta dalis I jj
tiek pasiliko Brazilijoje. Apie .4 J

(Tąsa ant 4-to puslapio)

I I
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Sąjungos kolekty šeimininkės pradeda naują gyvenimą vokiečių
sunaikintuose ūkiuose ten, iš kur vokiečiai buvo išvyti.

Leninas ir SSSR Gynyba
Didžioji Spalio socialisti

nė revoliucija nuvertė iš
naudotojų valdžią mūsų ša
lyje. Netekusios valdžios 
tos klasės, žinoma, nepasi
davė be mūšio. Jos tikėjosi 
susigrąžinti valdžią tarp
tautinio kapitalo padeda
mos. Ir dar nesuskubo jau
nutė Tarybų respublika at
sigauti nuo sunkių pasauli
nio imperialistinio karo 
žaizdų, kai prieš ją susibū
rė gausingi priešai, svajoję 
vėl pastatyti dvarininkų ir 
kapitalistų valdžią.

Tačiau Lenino — Stalino 
partija nebuvo užklupta iš 
netyčių. Didieji revoliucijos 
vadai Leninas ir jo ištiki
masis kovabendris Stalinas 
buvo iš anksto numatę, kad 
priešai pradės žūtbūtinę ko
vą prieš Tarybų valdžią. 
Dėl to Leninas ir Stalinas 
nuo pat pirmųjų Tarybinės 
valstybės įkūrimo dienų 
ėmėsi organizuoti socialisti
nės tėvynės gynybą.

Per patį trumpiausią lai
ką, pagal tiesioginius Leni
no nurodinėjimus, betarpiš
kai dalyvaujant draugui 
Stalinui, buvo sukurta pir
moji pasaulyje Raudonoji 
Armija — darbininkų ir 
valstiečių armija, gyvybiš
kai susijusi su liaudimi, in
ternacionalinio pobūdžio, 
priešinga bet kuriai pries
paudai, taip pat ir tautinei.

1917 m. gruodžio mėn. pa
gal Lenino nurodymą buvo 
suorganizuota Visarusinė 
Raudonosios Armijos orga
nizavimo ir formavimo ko
legija. 1918 m. sausio 28 d. 
buvo paskelbtas Lenino pa
sirašytas istorinis dekretas 
apie Darbininkų — Valstie
čių Raudonosios Armijos 
sukūrimą. Leninas ir Stali
nas patys vadovavo raudo
nųjų pulkų, divizijų, armijų 
formavimui, jų apginklavi
mui ir tiekimui.

1918 m. sausio 30 d. Ta
rybų respublika, Leninui 
pasiūlius, buvo paskelbta iš
tisa karine stovykla. Visa 
partijos ir vyriausybės 
veikla buvo sutelkta tam, 
kad būtų sumušti užsienio 
interventai ir baltgvardie- 
čiai, kad būtų apginta Ta
rybų respublika. Leninui 
pirmininkaujant sudaroma 
darbininkų ir valstiečių Gy
nybos Taryba, kuri suėmė į 
savo rankas visas krašto 
gynybos priemonės, o taip 
pat Raudonosios Armijos 
tiekimo ir užfrontės stipri
nimo priemones. Lenino pa
vaduotoju Gynybos Tarybo
je buvo draugas Stalinas.

bilizacija, maisto ir kuro 
parūpinimas, transporto ir 
karinio tiekimo organizavi
mas — tai dar toli gražu 
nepilnas sąrašas klausimų, 
kuriais rūpindavosi pats 
Leninas. Tame darbe, kaip 
ir visais svarbiausiaisiais 
partijos politikos klausi
mais, Leninas nuolatos tar
davosi su savo artimiausiu 
draugu ir ištikimu kova- 
bendriu Stalinu.

Jaunutei, dar nesustiprė
jusiai Raudonajai Armijai 
nuo pat pirmųjų savo gyva
vimo dienu teko susiremti v
su staiga į Tarybų šalį įsi- 
veržusiomis, ligi dantų ap
siginklavusiomis imperialis
tinėmis kariaunomis. Prieš 
jaunutę Tarybų respubliką 
stojo kovon 14 imperialisti
nių valstybių, dešimtys ar
mijų, vadovaujamų baltųjų 
generolų, kaip Denikinas, 
Kolčakas, Judeničas, Vran-

Leninas paskelbė-: “Socia
listinė tėvynė pavojuje,” — 
visos jėgos buvo sutelktos 
kraštui ginti. Lenino pa
šaukti traukė į frontą de
šimtys tūkstančių savano
rių: darbininkų, valstiečių, 
komunistų, komjaunuolių.

Leninas ir Stalinas patys 
paruošdavo karo operacijų 
planus, betarpiškai vado
vaudavo Raudonosios Ar
mijos veiksmams. Kremliu
je, kambaryje šalia V. L Le
nino kabineto buvo nuolatos 
užmegsti ryšiai su betku- 
riuo fronto ruožu. Leninas 
gaudavo pranešimus, sekda
vo priešo judėjimus, duoda
vo įsakymus, rašydavo už
degančius a t s i šaukimus 
liaudžiai. Į visus mūsų ne
aprėpiamos tėvynės galus 
plaukdavo Lenino telegra
mos ir nurodymai, kuriais 
buvo organizuojama šalies 
gynyba.

Leninas pavesdavo Stali
nui pačius pavojingiausius 
pilietinio karo frontus. Jis 
žinojo, kad ten, kur veikia 
Stalinas, bus įvesta geležinė 
tvarka ir drausmė, bus už
tikrinta pergalė. Caricyno 
ir Petrogrado gynimas, ry
tų fronto raudonųjų armijų 
perorganizavimas, kad ga
lėtų nugalėti Kolčaką, kova 
su baltaisiais lenkais, Deni- 
kino ir Vrangelio sutriuški
nimas — visa tai yra susiję 
su draugo Stalino vardu.

' Stalino iniciatyva buvo 
sukurta Pirmoji Raitoji ar
mija, suvaidinusi lemiamą 
vaidmenį sutriuškinant De- 
nikiną ir vėliau baltuosius 
lenkus.

Aukos Sovietų Stvjun
apran- į *■'47

širdžiai darbuotis pagalbai 
Sovietų Sąjungos šioj sun
kioj kovoj. Jeigu kas netu
rite užtektinai blankų, tai 
praneškite komitetui ir 
gausite.

Beje, pora draugų nusi
skundė, kad jie laiku nega
vo paliudymų už pinigus ir 
ne visų aukavusių vardai 
spaudoj tilpę. Jeigu kurio 
stambesnio aukotojo vardas 
praleistas, tai apie tai pra
šome komitetui pastebėti ir 
klaida bus pataisyta. Jeigu 
skubiai negaunate paliudy
mo, tai atminkite, draugai, 
kad mūsų komitetas dirba 
tik viršlaikiais, kiekvienas 
narys turi kitur atlikti dar
bą ir užsidirbti sau pragy
venimą, atlikti įvairių kitų 
organizacijų darbus ir da
lyvauti Civilių Apsigynimo 
darbe. Sovietų Sąjungos pa
galbos darbą atlieka tik dir
bant viršlaikiais, vakarais, 
nuliekamu laiku nuo kitų 
darbų, tai negalima reika
lauti, kad viskas greitai ei
tų. Bet už tai visos aukos 
iki cento eina paskirtam 
tikslui.

Aukų čekius ir Money 
Orderius išpirkite vardu 
Lillian Kavaliauskaitė ir 
siųskite Alda Orman, 427 
Lorimer St., i Brooklyn, N.

Prašome visų talkos šia
me darbe. Dirbdami Jung
tinių Valstijų karo laimėji
mui ir Civilių Apsigynimui 
tuo pat kartu tęskime ir 
Sovietų Sąjungos pagalbos 
darbą, tos stipriausios mūsų 
šalies talkininkės.

D. M. šolomskas.

■ ir medikamentais. < 
Tarybos posėdžiuose 
nas keldavo maisto, 
gos, veltinių ir kailinukų 
raudonarmiečiams, jų va
dams ir politiniams darbuo
tojams klausimus.

Lenino - Stalino partijos 
vadovaujama R a u donoji 
Armija sutriuškino inter- 
ventus ir baltagvardiečius, 
apgynė Tarybų šalies ne
priklausomybę ir sudarė 

i liaudžiai galimybę ramiai 
dirbt taikos meto darbą.

Leninas ir Stalinas moko 
mus nepamiršti, kad mes 
esame kapitalistų apsupti, 
kad mes turime stiprinti 
savo tėvynės gynybos pajė
gumą, saugoti kaip akies 
lėlutę savo Raudonąją Ar
miją. Štai dėl ko liaudis y- 
patingai domisi, ypatingai 
rūpinasi ir ypatingai myli 
socialistinės valstybės gink
luotąsias pajėgas.

Raudonoji Armija savo 
techniniu apginklavimu, sa
vo kariniu paruošimu ir 
didvyriškumu, savo puikiais 
kadrais, be galo atsidavu
siais liaudžiai, yra pasieku
si aukšto tobulumo laipsnio. 
Tačiau mūsų armija nesike
lia į puikybę dėl savo laimė
jimų. Tarybų Sąjungos He
rojaus ir maršalo, gynybos 
liaudies komisaro drg. Ti- 
mošenko vadovaujama, ji 

i tebesitobulina diena dienon 
ir ruošiasi susitikti su bet- 
kuriuo priešu.

Raudonąją Armiją įkve
pia didvyriškiems kovos žy
giams tėvynės garbei drau
gas Stalinas — Lenino ne
mirštamojo žygio tęsėjas. 
Su Stalino vardu Raudonoji 
Armija sutriuškino Toli
muosiuose Rytuose, prie 
Chasano ežero ir ant Chal- 
chin — Golo krantų, įsibro
vėlius japonus. Žiauriose

gos Pagalbai
žmo-'gyvastį, nes mažiau jų rei- 

Rėmi-

remti. Ir didvyriškose 
tynėse su interventais 
kais raudonarmiečiai 
priešus taip, kaip mokė Le
ninas. “Mes turime pamo
kyti juos taip, — sakė Le
ninas apie baltuosius len
kus, — kad jie savo vai
kams, vaikaičiams ir vaikai
čiu vaikams uždraustu dau
giau krėsti tokių pokštų...” 
(Lenino raštai, XXV tomas, 
299 pusi., rusų kalba).

Leninas kaldino Tarybų 
vyriausybes pergales ne tik
tai karo frontuose, bet ir 
užfrontėje. Jis ragino Tary
bų Sąjungos darbo žmones 
'prisidėti prie Raudonosios 
Armijos pergalių gausėjimo 
savo pasiaukojimu bedidi
nant darbo našumą kasyk
lose, fabrikuose, gamyklose, 
naftos pramonėje, įstaigo- kovose ji sudavė triuškinan- 
se. “... Dirbti be atvangos, tį smūgį baltasuomių Man- 
— rašė jis, — kad sukurtu-' 
me drausmę ir savidrausmę, 
kad sustiprintume visur ir šalių pajėgoms, 
visame kame organizuotu
mą tvarką, veiklumą, darnų

kau- 
len- 

mušė

Mūsų šalyj žymūs 
nes sudarė Rusijos 
mo Komitetą. Jis veikia 
tarptautiniai. Didesnės tau
tos sudarė savo komitetus 
tam tikslui. Mes turime 
Lietuvių Komitetą Pagalbai 
Sovietų Sąjungos. Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, Qrman pateikė davi- 
Anghjos ir jų talkininkių; • • A . ..
bendras tikslas yra sunai
kinti hitlerizma, fašizmą ir 
barbarišką Japonijos impe
rii:
Roose vėl tas atžymėjo, 
rusų ofensyvo laimėjimai 
gelbėja Amerikai. Mūsų ar 
Anglijos laimėjimai gelbė
ja Sovietų Sąjungai. Vy
riausias karo frontas yra 
Sovietų Sąjungos frontas, 
yra Sovietų Sąjungos fron
tas, nes ji mušasi prieš ga
lingiausias tų gengsterių jė
gas.

Raudonosios Armijos did
vyriškos kovos, jos narsa, 
pirmoji uždavė Hitleriui ir 
jo banditiškoms talkinin
kėms smūgį ir ištaškė fašis
tų pasaką, būk Hitlerio ar
mija nesulaikoma, 
yra nesumušama. Sevasto
polis, O d essa,

kės atsiekiami mūsų perga
lės.

Lietuvių masės tatai su
pranta ir nuoširdžiai remia 
Sovietų Sąjungą. Štai Lie
tuvių Komiteto Pagalbai 
Sovietų Sąjungos sekretorė

onių apie vėlesniu laiku gau
tas stambesnes aukas.

Lietuvių Darbininkų Su
• i- Ą/r- 1 n ’bn ną sivieni|imo 3-cias Apskritys lahzma. Musu prezidentas . ? J- 1 | j aukavo per J. Dainius $25.

S. Pečiulienė iš Sheboy- 
gan, Wis., ant blankos pri
siuntė $16.10.

J. Skerston, iš St. Louis, 
Mo., ant blankos prisiuntė

būk ji

Kijevas, 
Maskva, Leningradas, Ros
tovas, Jelnė, Smolenskas, 
tai tie miestai, kur Hitlerio 
karo mašina buvo mirtinai 
sužeista.

Vienok, Sovietų Sąjungai 
prisiėjo panešti daug nuos
tolių žmonėmis, ginklais ir 
industrijoj. Ją puolė Vo-

Uršulė Kazlaučiūnienė, iš 
Camden, N. J., prisiuntė su
rinkus aukų $6.50, aukauto
ja švenčių proga sveikina 
raudonarmiečius karžygius.

Hartfordietis, perskaitęs 
sveikinimus Lietuvos veikė
jų su Naujais Metais sveiki
na kovotojus su $10 auka.

Iš Fitchburg, Mass., ga
vome aukų $35. Aukavo: 
Lietuvių Jaunuomenės Pa- 
šalpinė Draugija $10; V. J. 
Pšelgauskas $15; Ona Sa- 
mulėnas ir Ona Murnikienė 
po $5.

ALDLD 136 kp., iš Har
rison - Kearny per F. Šim

B. Zmitraitė, iš Johnson
City, N. Y., prisiuntė aukų

nerheimo armijai ir jungti
nėms keleto imperialistinių

Po Lenino mirties ištiki- 
v mas jo žygio tęsėjas Stali- 

visų liaudies pajėgų bendra-’nas davė istorinę priesaiką 
darbiavimą, visuotinį aps- — stiprinti mūsų Raudoną- 
kaičiavimą ir kontrolę ga-ąą Armiją ir mūsų Raudo- 
myboje ir produktų paskirs- nąjį Karinį Jūrų Laivyną, 
tyme — tiktai tuo keliu ga
lima sukurti karinę galybę 
ir socialistinę galvbę” (XX- 
II tom., 376 — 377 pusi.).

! Tas didžiojo Lenino nuro
dymas ir šiandien 
tarybinei liaudžiai kovinė 
veiksmų programa stipri
nant TSRS gynybos pajėgu
mą.

I Ypatingai daug Leninas 
rūpindavosi Raudonosios 
Armijos kovotojų gyvenimu 
ir sveikata. Lenino dėka 
buvo pagerintas sanitarinis 
Raudonosios Armijos ap
tarnavimas. Leninas žiūrė
davo, kad frontai būtų ap
rūpinti medicinos personalu

Bolševikų partija, visa ta
rybinė liaudis, Stalino vado
vaujama, šventai vykdė ir 
tebevykdo Lenino priesa
kus. Socializmo šalies gink- 

tebėra luotosi°s pajėgos patikimai 
c ir saugiai gina mūsų neap

rėpiamąja tėvynę.
B. VOROBJOVAS, 

Generolas - majoras.

Žuvo Angly Naikintuvas
London. — Fašistų orlai

viai nuskandino karinį An
glijos laivą naikintuvą. “Vi- 
miera,” 1,090 tonų, bet jis 
besigindamas nušovė 3 prie
šų orlaivius.

Naujų divizijų formavi- Leninas pašaukė visą šalį 
mas, technikinių pajėgų mo- baltųjų lenkų šlėktoms at-

J. Bubliauskas, iš Dear
born, Mich., pasveikino ko
votojus su auka $5.

ALDLD 2 kuopos, So. 
Boston, Moterų Skyrius per 
H. Tamošauskienę prisiun
tė $10.

ALDLD 190 kp., Cleve
land, per Dr. J. N. Simans 
prisiuntė $26.51.

A. Burden, iš Kenosha, 
prisiuntė aukų $5.

Ig. Levanas, iš Los An
geles prisiuntė surinktų au
kų $47.05; Laisves Kliubas 
aukavęs $25, o ALDLD 145 
kp. ir A. M. Bush po $5, ki
ti po mažiau.

F. Kavaliauskiene, iš Ta
coma, prisiuntė surinkus 
ant blankos aukų $5.50.

J. Urbonas, iš Pittsburgh, 
prisiuntė surinkęs aukų ant 
blankos $7.

LDS 41 kp., Grand Ra
pids, per V. Matulaitis pri
siuntė aukų $5.

Taip gražiai lietuviai pa
rėmė tą prakilnų darbą, 
čia skelbiame tik tas au
kas, kurios yra nemažesnes 

:$5. Smulkmeniškas rapor
tas tilps spaudoj, kaip iž- 

l Kavaliaus-

Baltimore, Mikieti jos, Italijos, Rumuni
jos, Finliandijos, Vengrijos 
jėgos ir fašistiniai liuosno- 
riai iš Francijos, Švedijos, 
'Danijos, Ispanijos, Hollan- 
dijos ir Belgijos.

Karo liepsnoje 
daug miestų ir 
Sovietų Sąjunga 
versta išgabenti 
žmonių giliau į savo šalį. Ji 
turėjo išvežti daug fabrikų 
ir dirbtuvių. Bet ištisa ei
lė miestu, šimtai fabriku ir V z t"
dirbtuvių paversta į pele
nus. Barbariški hitlerinin
kai žiauriausiu būdu ište- 
riojo per 100,000 civilių 
žmonių! Derlingų laukų ja
vai nutrypti ir sudeginti, o 
žieminiai javai nepasėta. 
Sovietų Sąjungos valdžia 
buvo priversta visą indus
triją pasukti karo gamybai. 
Civilių žmonių aprūpinimas 
nukentėjo. Štai kodėl reika
linga pagalba iš Amerikos 
ir kitur, kad Sovietų Sąjun
ga galėtų sėkmingai mušti 
Hitlerio gaujas.

Atminkime, kad kiekvie
nas rusų pasisekimas pri
artina ir mūsų pergalę. <įininke Lillian Kavaliaus- 
Kiekviena Raudonosios _Ar- , ]<apč pasveiks. Visiems au- 
mijos pergale išgelbės tūks- Gavusiems širdingai taria- 
tancių Amerikos jaunuolių me ačiu!

Prašome ii* ant toliau nuo*

sudeginta 
miesteliu! 
buvo pri- 

milionus

'‘WINGS OF VICTORY” 
Sovietų filmą, kuri turėjo būti 
pradėta rodyti Šeštadieni, sau
sio (Jan.) 17, 1942 m., The 
Little Theatre, .Howard ir 

Franklin Street, laikinai bu
vo sulaikyta

Buvo sulaikyta vienai savai
tei laiko. Dabar pradės rody
ti šeštadieni, sausio (Jan.) 24, 
1942 m.

Kurie turite pirkę tikietus iš 
anksto, turėsite progą pama
tyti tą puikų judį. Kurie dar 
neturite tikietų, tai galite gau
ti pas Moterų Mezgėjų Kliubo 
nares ir LLD narius.

Tikieto kaina 55c., už iš 
anksto parduotus tikietus 15 
centų, už kiekvieną tikietą, 
gaus Russian War Relief. Tai
gi, kurie norėsite pamatyti šį 
judį, prašome įsigyti tikietus iš 
anksto. Dėlei daugiau infor
macijų šaukite Hamilton 8476.

Katherine Paserskis.

Hitleris Liepe Savo Pa
stumdėliui Sunaikint Jugo

slavus Kovotojus
Berne, Šveic. — Hitleris 

įsakė Jugoslavijos (neva) 
ministeriui pirmininkui gen. 
Nedičui, nacių pastumdė
liui, sunaikint jugoslavus, 
kovojančius prieš vokiečius.

Vaizdas iš Kalinino tuojau, kai Sovietų kariuomenė išvijo iš jo vokiečius. Paveiksle
matome vieną namą degantį. Vokiečių kariai sunaikino didesnę pusę miesto pastatų; 
bėgdami uždegė juos.

t
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 15

>

(Tąsa)
Orlaivių Budavotojai

Daktaras Griebi, nacių šnipas, pasiju
tęs pavojuj, kad tapo sugautas šnipavi- 
me, tuojaus užmiršo savo didelį prieš- 
žydiškumą, nacišką patriotizmą ir suti
ko išdavinėti Amerikos valdžiai nacių 
šnipus. Jis pasišaukė du valdžios žmo
nes į savo ofisą ir paslėpė. Tuo kartu 
pašaukė nacių žymų šnipą Otto Her
mann Voss, kad pas jį ateitų.

Du valdžios žmonės sėdėjo pasislėpę. 
Otto Voss, gavęs daktaro telefoną, grei
tai atsiskubino.

—Sveikas, Voss! — tarė daktaras, at
kišdamas jam ranką.

—Sveikas, vade! — atsakė Voss.
O t to Voss, 40 metų vyras, šešių pėdų 

aukščio, sveriąs apie 160 svarų, blondi
nas, kiek apyplikis, didelių akių ir dide
lės, smailios nosies. Valdžios žmonės tė- 
mijo kiekvieną jo žymelę, kad geriau įsi
žiūrėti, kad paskui jie galėtų jį sekti ir 
to pagalba suimti kitus nacių šnipus. Jie 
galėtų jį tuojau areštuoti, bet kas iš to? 
Jie žino, kad nacių šnipai tik tiek pasa
ko, kiek negali užsiginti. Jie mano, bus 
geriau, kad jie paliks Otto Voss laisvą, 
bet dieną ir naktį seks jo gyvenimą ir 
veiklą, seks lauke, fabrike — visur.

Otto Voss dirbo už inžinierių Severs
ky orlaivių fabrike, Farmingdale, apie 
30 mylių nuo Brooklyno, kur budavoja- 
mi didžiausi ir greičiausi Jungtinių Vals
tijų karo orlaiviai. Otto Voss gaudavo 
po $45 į savaitę reguliarės algos. Jis ir 
jo žmona gerai gyveno, banke turėjo nuo 
$7,000 iki $8,000 pinigų. Jis nusipirko 
naują didelį automobilį, už kurį grynais 
pinigais sumokėjo. Jis ir jo žmona trum
pu laiku du kartus važinėjo į Vokietiją 
vakacijoms. Kada antrą kartą važiavo 
Vokietijon vakacijoms, tai su savimi nu
sivežė ir automobilį, kas gan brangiai 
atsiėjo. Kaip vėliau paaiškėjo, jis Bre
mene laikė konferenciją su kapitonu — 
leitenantu Erich Pfeiffer’iu.

Iš kur jis gaudavo tiek daug pinigų? 
Tiesa, jis nuolatos dirbo orlaivių fabri
ke, bet alga $45 į savaitę, tai nėra tokia, 
kad tiek daug jam ir jo žmonai duotų 
raškažių.

Valdžios žmonės ilgai jį sekė, kas da
vė šiek tiek rezultatų, bet neužtektinai. 
Kovo 9 dieną du valdžios žmonės, Geor
ge Callahan Davis ir J. T.- McLaughlin, 
pasitarė su Seversky fabriko vedėju ir 
pasišaukė į raštinę Otto Vossą.

—Ką ponas vedėjas nori nuo manęs? 
—pastatė jis klausimą.

—Voss, štai du valdžios žmonės. Tu 
turi su jais važiuoti į jų raštinę ir jiems 
viską pasakyti, ką tu žinai.

—Šitaip! — šaltai tarė Voss, pažvelgęs 
į valdžios žmones.

Iš pradžios jie važiavo tylomis, visi 
smarkiai rūkė. Pirmas prakalbėjo areš
tuotasis :

—Ir kur jūs mane vežate?
—Į slaptos policijos raštinę, New Yor- 

ke
, —Bet kodėl?
—Todėl, ponas Voss, kad jūs esate 

Vokietijos nacių šnipas.
—Tai ne tiesa! — atsakė jis, sužaiba

vęs akimis ir galvą supurtęs. — Jūs turi
te didelę klaidą.

—Gal būt,- pamatysime, kas iš mūs 
klysta, — atsakė vienas.

—Aš norėčiau sustoti mano namuose 
ir apie tai pranešti žmonai.

Bet policininkai žinojo, kad jo žmo
nos nėra namie. Jiems rūpėjo sužinoti 
jo tikslą sustojimo, gal jis nori kokius 
dokumentus sunaikinti. Jie leido jam su
stoti. Jie atvežė jį prie jo namų, 225 Je- 
rico Turnpike, Florai Parke.

—Mes norime pažiūrėti, ar kartais jūs, 
ponas Voss, neturite ir namie orlaivių 
planų! — tarė vienas policininkas.

—Galite, galite, kodėl ne, — atsakė jis, 
žinodamas, kad pas jį niekas nesivolio- 
ja. Ir policininkai įsitikino, kad jis labai 
tvarkingas žmogus, bilos, knygos, vis
kas gražiai sudėliota. Čia policininkai 
įsitikino, kad jie turi prieš save kietą 
nacių šnipą. Vienok ir jis padarė klai
dų. Policininkai pasiėmė jo 10 metų die
nyną ir ten surado tarpe apdarų bilą 
su parašu William Lonkowski, nacių 
šnipų karaliaus, už $200. čia taip pat 
policininkai surado mažomis raidėmis 
įrašyta: Karl Eitel, Herbert Jeunichen, 
Werner Gudenberg, vardus. Policija jau 
pirmiau žinojo apie pirmąjį ir pastarąjį 
nacių šnipus. Tiesa, Voss surado gali

mybės teisintis, kad Kari Eitel yra jū
reivis nuo laivo “Bremen,” kuriuomi jis 
važinėjo vakacijoms į Vokietiją ir todėl 
susidraugavo ir užsirašė vardus.

—O ką reiškia Dr. Ignatz Griebi var
das? — klausė vienas policininkas.

—Lai jis jums viską pasako, — piktai 
atšovė Voss,

Otto Voss gimė lapkričio 5 dieną, 1899 
metais, Hamburge, Vokietijoj. Jis turi 
du brolius, kurie Vokietijoj yra biznie
riais. Mokinosi Hamburge, 1917 metais 
buvo paimtas į kaizerinę armiją ir ka
riavo Franci j o j, o vėliau smaugė' darbi
ninkų revoliuciją Suomijoj, kur jis da- 
sitarnavo kapralo laipsnį. Dar ir karui 
pasibaigus iki 1919 metų Otto tarnauja 
Vokietijos armijoj, paskui stoja į tech
nikinį institutą Hamburge ir jį užbaigė 
1922 metais. Į Jungtines Valstijas jis at
važiavo vokiečių laivu “Deutschland,” 
spalių mėnesį, 1923 metais. Dirbo visoj 
eilėj fabrikų, kol pateko į orlaivių fa
briką, kur jis susipažino su Lonkowskiu, 
tai buvo Ireland Aircraft Corp, fabrike, 
1931 metais. Jis gavo darbą Keystone 

! Aircraft Corp, fabrike, Bristol, Pa., kur 
gamino įvairius karinius lėktuvus, dau
giausiai bombanešius. Vėliau jis dirbo 
Berliner & Joyce Aircraft Corp., Balti- 
morėj, o dar vėliau Kirkham Aircraft 
Corp., Farmingdale ir ant galo ten pat 
Seversky Aircraft Corp, fabrike.

Tuo kartu Otto Voss apsivedė ir išsi
ėmė Jungtinių Valstijų pilietybės popie- 
ras. Ar jis seniai šnipinėjo, tai slaptybė, 
bet daugelis valdžios autoritetų mano, 
kad vokiečių šnipų veikla išsiplėtė tik 
Hitleriui įsigalėjus Vokietijoj, 1933 me
tais, ir tada Voss tapo Lonkowskio šni
pų gaujos nariu.

Tyrimas parodė, kad gegužyje ir bir- 
želyj, 1936 metais, jau Voss buvo šni
pas ir per Kari Eitel, vokiečių laivo 
“Bremen” jūreivį, siuntė karinius doku
mentus į Vokietiją. Kaip Voss prisipa
žino, Eitel jam sakė:

—Aš veikiu vadovystėj kapitono-leite- 
nanto Pfeiffer, kuris yra nacių šnipų 
vadas karo laivyno srityje ir vadovauja 
šnipams Pietų ir Šiaurių Amerikoje. Mes 
žinome, kad jūs dirbate Seversky or
laivių fabrike, kuris gamina Jungt. Vals
tijų armijai lėktuvus. Mes reikalauja
me planus statomų lėktuvų. Mes turime 
juos gauti. Jūs turite mums padėti.

Voss, kaipo nacis, negalėjo atsisakyti 
pagelbėti savo faderlandui ir fjureriui 
Hitleriui ir jis teisme sakė, kad šnipi
nėti pradėjo ne dėl pinigų, bet dėl na
ciškos idėjos. Žinoma, jis tada gal dar 
neturėjo banke $8,000 pinigų, naują au
tomobilių ir namą. Pirmiausiai Voss 
perdavė jūreiviui Eitel 35 karo lėktuvų 
“B-T-8” paveikslus ir planus. Už tai 
jis gavo nuo Pfeiffer padėkavonę.

Keli mėnesiai vėliau į jo namus atėjo 
kitas vokiečių jūreivis ir persistatė, kad 
jis užima Eitelio vietą, tai buvo Her
bert Jaenichen, taip pat nuo laivo “Bre
men.” Šis pasakojo, kad Eitel nubaustas 
už tai, kad jis pusę pinigų pasisavinęs iš 
$300, kuriuos kapitonas buvo per jį pa
siuntęs Vossui už “darbą.”

Otto Voss šnipąvo nacių naudai. Jis 
išvogė planus vijimosi armijos lėktuvų, 
kurie žinomi “Model P-35” ir juos perda
vė į Vokietiją. Kiekvienu kartu, kaip tik 

. “Bremen” atplaukdavo į New Yorką, tai 
pas Voss atsilankydavo Jaenichen ir iš
sinešdavo didelį pundą planų ir paveiks
lų karo orlaivių būdavo jamų Seversky 
orlaivių fabrike. Jis išvogė naujų bom- 
bavimo prietaisų planus, kulkasvaidžių 
30 kalibro planus, 50 kalibro kulkasvai
džių planus ir kitų dokumentų.

Bet ne visus planus galėjo pavogti, 
kitų buvo nedaug kopijų ir jų pavogi
mas būtų iššaukęs nuožiūrą. Tokių nu
traukė paveikslus, o pačius dokumentus 
arba planus grąžino atgal. Jaenichen 
supažindino Vossą su Lonkowskiu, kuris 
paimdavo nuo jo planus, nutraukdavo 

Jų paveikslus, o planus grąžindavo at
gal.

Voss buvo artimoj pažintyj ne vien su 
Lonkowskiu, bet ir Gudenbergu. Pasta
rasis išvogė karo lėktuvų (“Curtis X-2”) 
planus, Buffalo mieste ir perdavė juos 
Lonkowskiui. Lonkowskis nutraukė fil
mas. Nebuvo naujo lėktuvo, kurio pla
nus jie neišvogdavo ir nenutraukdavo. 
Voss susipažino su Gudenbergu Bristolio 
orlaivių fabrike.

(Bus daugiau)

21 Amerikos Respublikų Konferencija 
Svarsto Karo Eigą

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
215,000 rusų, lenkų, lietuvių 
ir jugoslavų nuvyko į Argen
tiną nuo 1820 m. kartu su 
100,000 austrų vengrų. Pagal 
Brazilijos statistiką, apie 150,- 
000 slavų buvo įleisti nuo 
1884—1933 m.

Kitos tautos, kurios rado 
prieglaudą Pietų Amerikoje, 
yra japonų (apie 180,000 vie
noj Brazilijoj) ir “ottomanų” 
(turkai, syrai, ir armėnai), 
kurių Argentinoj yra apie 
157,000.

Tad, iš tautinio atžvilgio, 
Lotynų. A m e rikos valstijos 
pergyveno (mažesnėj skalėj) 
tą patį įplaukimą Europos 
žmonių, kaip ir Suv. Valstijos. 
Bet vienu skirtumu, Suv. Vals
tijose yra daugiau ekonominių 
progų. Pietų Amerika šiuo at
žvilgiu yra atsilikusi. Didelis 
skaičius indėnų, kurie skaitosi

“nebrangūs d a r b i n i n kai” 
(cheap labor), yra kompetici- 
joje su tais, kurie galėtų eko
nominiai sustiprėti. Jų broliai 
Amerikoje rado geresnes sąly
gas prasigyvenimui.

Lotynų Amerikos šalyse in
dustrija dar turi būti išvysty
ta. Agrikultūra, kasyklos ir 
galvijų auginimas sudaro jų 
didžiausią turto įplauką. Bet, 
nežiūrint į jų ekonominį stovį, 
jos yra tikros respublikos, ku
rios prisilaiko prie konstituci- 
jinės valdžios žmonių ir jų 
žmonėms. Kiekviena valstija 
yra nepriklausoma savyje.

Rio d e Janeiro konferencija 
pabrėžė įvairias jų individua
lybes, kaip svarbių kaimynų 
Suv. Valstijoms tautų brolys
tėje Vakarų žemyno, ir įrodė 
jų visaugančią stiprybę reika
luose šių dviejų Amerikos kon
tinentų.

FLIS, Common Council.

Lowell, Mass. Trenton, N. J.

Norwood, Mass.

Jie Bijosi
Kas sako, kad mes nieko 

neveikiame tautiniam darbe— 
klysta! šitoj mūs darbuotėj, 
norėdami būt tikrais adolfi- 
niais fiurjeriukais, mes dirbam 
kiek galėdami prieš progresy
vius mūs viengenčius. Mes tu
rime Vytautą, kuris, bra, yra 
tikras “Adolfukas,”—neduoda 
niekam nė žodžio tarti prieš 
fašizmą: Forbidden, arba, lie
tuviškai sakant, Dieve gelbėk!

Prieš kiek laiko buvo atėju
si Vytauto salę gauti LDS kuo
pos komisija, bet mūs “didy- 
sai” Vytautas pareiškė: “Ne
galima, nes supyks katalikai- 
parapijonai, o tada bus sudie 
mūs bizniui.”

Prieš du metai, kaip tie “pa- 
rapi jonai” darė kokius ten 
skundus prieš mūsų vytautinę 
valdžiai. Bet visa tai Vytautas 
“didysis” pamiršo...

Kai ateina salės gauti kokis 
smetoninis “patriotas”—valia 
namas naudoti; kai nori salę 
gauti progresyvūs žmonės,— 
good-bye! Kai kas supyks, 
bizniui pakenks . . . Tai tokia 
“demokratija” vytautinės pa
stogėje!

Kodėl bijoma duoti Vytauto 
salė progresyviams ? Bijo, mat, 
negrynos sąžinės menkystos, 
kad pažangieji žmonės savo 
prakalbose nepasakytų tiesos 
žodį tiesiai į jų gėdos nebijan
čias akis, žino jie, kiek čionai 
vigokio plauko “adolfukai” 
šmeižtų paliejo prieš Tarybų 
Lietuvą, prieš Sovietų Sąjungą 
ir visą pažangųjį judėjimą. 
Tai, va, ir reikia užgniaužti 
tiesos žodis, neduodant svetai
nės prakalbom, kuriose “Ad
olfukai” būtų numaskuoti. 
O kartais gali viešose prakal
bose kai kas pakedenti ir 
“dvasiškojo tėvelio” darbelius, 
kurie gali būt nemalonūs jo 
stonui. “Tėvelis,” mat, savo 
rankytes irgi -“šiek tiek” yra 
susitepęs fašistiniu purvu. Da
bar jau bando kartu su savo 
davatkomis ir davatkynais pi- 
lotiškai nusiplaudinėti rankas, 
—rodo savo “lojalumą” šios 
šalies valdžiai lygiai taip, kaip 
anas istorinis Pilotas nuteisęs 
miriop Jėzų Kristų.

Sakoma, kad tas “dvasių 
ganytojas” surašęs į juodąjį 
lakštą savo davatkų-moterėlių 
progresyvius vyrus, kurie bū
sią ' “pakoroti,” kam jie jo, 
kaip dvasios vado, neklauso. 
Reiškia, jis nori šeimose sukel
ti “revoliuciją,” kas, supranta
ma, gali privesti prie šeimyni
nių ryšių nutrūkimo. Kam iš to 
galės būt nauda—nežinau, bet 
žinau, kad šeimynų ardymas 
yra labai blogu dalyku.

Rodos, Dievo tarnai turėtų 
sau poteriauti, melsti-prašyti 
Dievo apveizd'OS, o ne kaišio
ti savo nosytes į šeimų gyveni
mus, ar į politiką.

Loweliietis.
Garsinkitės gavo biznį dien

raštyje “Laisvėje”!

Trenton, N. J. Lietuvių 
Veikla

Trentono Lietuvių Kliubas į- 
žengė į naujus, 1942, metus 
su nauja valdyba ir tvirta re
zoliucija darbuotis kiek tik tu
rės jėgų, kad prisidėt prie su
naikinimo fašizmo ir atsteigi- 
mo demokratijos pasaulyje.

Senas metas, pasikaišęs sa
vo skvernus, “nužygiavo” į 
praeities istoriją, naujasis gi
mė į prakaito, ašarų ir kraujo 
pasaulį. Jis gimė kraujo jūro
je, kuri pereitą vasarą paskan
dino Lietuvą, o gruodžio 7-tą 
pasiekė ir Amerikos žemes.

Naujai išrinktas kliubo pir
mininkas, inž. Gabrėnas, maž
daug virš minėtoj dvasioj nu
švietė šių dienų kritišką padė
tį, ir ragino visus kovoti prieš 
fašizmą ir už demokratiją. Vi
sas kliubas nuoširdžiai pritarė 

I naujam mūs pirmininkui ir 
vieningai pasižadėjo su juom 
dirbti. Senasis kliubo pirminin
kas, Jonas Marcinkevičius, ku
ris per ilgus metus yra uoliai 
darbavęsis kliube, irgi pasiža
dėjo darbuotis, kaip ir seniau. 
Už tai jam visas kliubas tarė 
širdingą ačiū. Jo patyrimas iš 
praeitų darbų ir pažinimas 
kliubo reikalų, bus labai nau
dingas kliubiečiams.

Šių metų kliubo valdybon 
yra išrinkti šie asmenys: vice- 
pirm. Petras Matūza; fin. sek
retorius Petras Galinaitis; už
rašų sekretorius Villimas Pa|e- 
vičius; kasierium Josephine 
Lapiniauskienė; iždo globėjai 
— Mary Galinaitienė, Mae 
Gabrėnas, A. Cheniz ir F. Ja- 
nukowiz; maršalka M. Joku- 
bavičius.

Visi valdybos nariai yra ge
ri lietuviai ir darbštūs kliubo 
veikėjai. Mos linkime jiems 
gerų pasekmių jų darbuose 
šiais metais.

Norima suorganizuoti šiame 
kliube Amer. Raudonojo Kry
žiaus ir Civilės Atsargos sky
rius. Pageidaujama, kad ir 
jaunuoliai stotų į šį darbą. 
Tam darbui dirbti reikėtų pa
skirti komitetas iš patyrusių 
veikėjų ir iš jaunuolių. Aš čia 
turiu mintyje buvusį mūs kliu
bo pirmininką Joną Marcinke
vičių, kaip darbštų kliubo na
rį; taipgi seną veikėją, Joną 
Molį. Iš jaunuolių reikėtų gau
ti Edvardą Juncą, Molio duk
reles (Oną ir Suzaną), ir se
nų kliubiečių sūnų Edvardą 
Milinavičių. Be abejo, rasis ir 
daugiau jaunuolių, kurie apsi- 
ims į įvairius komitetus ir dar
buosis dėl Amerikos, jos šioj 
kritiškoje valandoje, šiame 
darbe linkėtina kliubui kuo di
džiausių pasekmių!

Petras Matūza.

Iš LLD 9 Kp. Susirinkimo
Sausio 11d. Lietuvių Svetai

nėje įvyko LLD 9 kp. susirin
kimas; atsilankė apie 30 na
rių, didžiumoje moterys. Tai 
gal dar pirmą sykį taip skait
lingas buvo susirinkimas.

Išklausyta raportai iš LLD 
7-to Apskričio konferencijos 
ir priimti. Taipgi apkalbėta 
naujų narių gavimas—vajaus 
reikalas, čia pat, ant vietos, 
A. Zaruba perstatė du naujus 
narius: Julią ir Steve Družus; 
N. Grybienė perstatė savo 
dukterį Gigą N. Grybaitę ir 
Elzbietą Kurulienę. Nauji na
riai priimti su pakilusiu ūpu.

Taigi, 1942 metai pradėti 
su geru pasisekimu.

Į sekantį susirinkimą, kuris 
įvyks vasario 1 d., 3-čią valan
dą po pietų, Lietuvių Svetai
nėje, bandysim atsivesti visi 
nors po vieną naują narį. Nor- 
woodas pasiryžęs laimėti pir
mą dovaną iš 7-to Apskričio.

Gautos nuo drg. D. M. šo- 
lomsko blankos parinkimui au
kų dėl Apšvietos Fondo. Blan
kas pasiėmė (ir parinks au
kų) d. d. L. Trakimavičius ir 
J. Aleksiūnas. Sakė surinksią 
nemažiau $10. Mūs šalies gy
nimo reikale, kaip pasirodė, 
mūs nariai (ypatingai mote
rys) gražiai darbuojasi, siūda-

mos drabužius ir megzdamos 
mezginius dėl Amer. Raudono
jo Kryžiaus. Kiti perkasi Ap
sigynimo Bondsus, kiti Apsi
gynimo Štampas. Net šiame 
susirinkime parduota nemažai 
štampų.

Nutarėm surengti įdomią 
menišką programą su skania 
vakariene. Rengsime sykiu su 
Apšvietos Moterų Kliubu. Bus 
susimokintas veikalas, kurį 
sulos Apšvietos Moterų Kliubo 
narės. Tokis parengimas įvyks 
balandžio 12 d., 1942 m. Mel
džiam artimų kolonijų toj die
noj nieko nerengti, o atvažiuo
ti į Norvvoodą. Ypatingai: 
Stoughton, Montello, Bridge
water, So. Boston, Dedham, ir 
kitos.

LLD 9 Kp. Korespondentas.

Churchill Tikis Laimėt 
Tolimuose Rytuose
A

London, saus. 20. — An
glijos ministeris pirminin
kas Churchill seime išreiškė 
pasitikėjimą, kad Jungtinės 
Tautos, galų gale, sumuš 
japonus Tolimuose Rytuose, 
nežiūrint, kad japonai iki 
šiol turėjo laimėjimų prieš 
anglus Malajų pusiausalyje 
ir Rytinėje Holandų Indi
joje.

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA ![

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH <

i. Savininkai c

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn. ;
4* $ # ’!

Restauracija ir Visokie Gėrimai 
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas 

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir !;

; Sekmadienių Vakarais ;!
OF3 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius 
j- j-j- j-j-j-j- j- j- i—

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių. 

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

London. — Anglų radijas 
tvirtina, kad Italija sutiko 
leist vokiečiam komanduo
ti jos karinius laivus prieš 
anglus. .

Federal Liquor Store 
• 2410 Main Street, Bridgeport, Cornu



Ketvirtadieny Sausio 22^ 1942

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 20. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Naktį saus. 19 j 20 d. sovietinė kariuomenė'darė vei

klius žingsnius prieš vokiečius įsiveržėlius.
PARTIZANŲ ŽYGIAI

Partizanų būriai Oriolo srityje staiga užpuolė bau
džiančiąją vokiečių ekspediciją, atsiųstą prieš tuos par
tizanus Briansko miške, ir užmušė 200 vokiečių; pa
grobė daug karo reikmenų.

Stambūs kiekiai karinių reikmenų buvo pagrobti 
kitose fronto dalyse ir 600 vokiečių buvo užmušta vie
noje srityje, 500 kitoje ir 200 trečioje.

UŽĖMĖ MOŽAISKĄ
Šiąnakt Sovietų Žinių Biuras išleido • šitokį praneši

mą:
Sovietų kariuomenė sausio 20 d. vis žygiavo pirmyn 

ir pavarė vokiečius dar tolyn į vakarus;.padarė jiems 
sunkių nuostolių.

Sovietinė kariuomene užėmė Možaiską.
Sausio 19 d. buvo sunaikinta 16 vokiečių orlaivių. So

vietai neteko penkių lėktuvų.

Kongreso Komisija Parodo, kaip Kompa
nijos Išnaudoja Valdžią, Atlikdamos Dar

bus Amerikos Karo Laivynui
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) >nija ir kai kurios kitos di- 

Bendix orlaivių dalių’džiosios kompanijos atsisa- 
kompanija prisipažino tai kė duoti atsakymus į kon- 
komisijai, kad jinai tikisi 27 greso komisijos klausimus 
procentų pelno iš vieno $1,-1 apie jų pelnus.
378,445 užsakymo kariniam Bethlehem komp. pasisiū- 
Amerikos laivynui. lė sugrąžint valdžiai $750,-

Todd laivastatyklos Seat- 000 iš savo pelnų; bet kon- 
tle, Wash., gavo daugiau gresmanų komisija atrado, 
kaip 21 procentą ir pusę • kad nežiūrint tokio sugrąži- 
pelno nuo valdžios užsaky-! nimo, vis tiek šiai kompani- 
mo už $2,931,285. jai liktų dar virš 20 pro-

Bethlehem Plieno kompa- centų gryno pelno.

Su Možaisku Naciai Prarado 
Stipriausią Punktą Centr. Fronte

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ATGRIEBĖ NUO VOKIE

ČIŲ DIDELĮ' PLOTĄ
Raudonoji Armija, atim

dama iš vokiečių Možaiską, 
sykiu atgriebė ir didelį plo
tą nuo jų toje srityje. So
vietinė kariuomenė jau nu- 
maršavo apie 60 mylių to
liau pirmyn į vakarų šiau
rius ir vakarų pietus nuo 
Možaisko. Raudonarmiečiai 
dabar apvalo tą plotą nuo 
ten užsilikusių kai kur na
cių. Taip Sovietai vienu žy
giu ištiesino savo liniją cen- 
traliniame Maskvos fronte 
ir nubloškė vokiečius 60 
mylių atgal.
SKAUDŽIAUSIAS HITLE

RIUI SMŪGIS
Tai pragaištingiausias vo

kiečiam sumušimas nuo to 
laiko, kai Hitleris pavarė 
buvusį vyriausią nacių ko- 

Pranešimai Iš Kitur
WORCESTER, MASS.

Penktadienio vakare, 23 d. Sau- 
sia-Jan., LLD Moterų Kuopa rengia 
smagų pasilinksminimo < vakarėlį 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Pradžia 7:30 vai. Prašom visų ne
pamiršti atsilankyti. — LLD Mote
rų Kuopa. (17-18)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, Sausio 24 d., kaip 8 

vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., atsibus HOBOHIEME 
šokiai. Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 57 > kp. jaunuolių kliu- 
bas. Prašome dalyvauti ir paremti 
jaunuolius, kurių tikslas yra įtrauk
ti daugiau jaunimo į LDS. — D. 
Vaitelis. * (17-18)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa stato scenoje vei

kalą “Atvažiavo su Kraičiu*'. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadienį 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių salėje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai Įžanga 40c, įskaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga,' todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Nes turėsite malonaus pa
sitenkinimo. — Komisija. (17*-19)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 25 
d., 2-rą valandą po pietų, 143 
Pierce St. Visi nariai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles. Jau laikas 
mokėti už 1942 metus. — Tureikis.

(1648) 

mandierių gen. feldmarša
lą von Brauchitschą ir pa
ėmė aukščiausią komandą į 
savo rankas.

Naciams Možaiske buvo| 
įsakyta žūt-būt jį apginti ir 
pasilaikyti, kaipo svarbiau
siame punkte, iš kurio na
ciai planavo pradėt naują 
savo ofensyvą pavasarį 
prieš Maskvą.

Argentina ir Chile Atsi
sako Sutraukyt Ryšius 

Su Fašistų Ašim
Buenos Aires, Argentina, 

saus. 21. — Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Norman 
Armour stengėsi įtikinti 
Argentinos valdžią, kad Ar
gentina turėtų galutinai sa
vo naudai sutraukyt diplo

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. stato scenoje teatrą 

“Du Broliai,” Sausio-Jan. 25 d., Lie
tuvių salėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Išanksto 
perkant bilietą įžanga 40c, prie du
rų 50c. Tat įsigykite bilietus iš
anksto. Veikalas yra iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Turi labai įspū-i 
dingų scenų. Rengėjai rūpinasi, kad 
veikalas būtų tinkamai perstatytas, 
kad jis patenkintų publiką. Būtinai 
pamatykite jį. — Kiršlys.

(17-18)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. ir LDS 123 kp. ren

gia “šaunią Vakarienę.” Įvyks Sau
sio-Jan. 24 d., 8 vai. vakare, S. Ba- 
kanausko svetainėje. Pelnas nuo šio 
parengimo yra skiriamas medikalei 
pagelbai. Bilietas $1.00 asmeniui. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti.— 
Rengėjai. (18-19)

NEW KENSINGTON, PA.
LDS 10 kp. susirinkimas įvyks 

Sausio-Jan. 25 d., 2-rą vai. po pie
tų, Slavų Salėje, 1136 4th Avė. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui ir bus nominacijos Cen
tro Valdybos. (18-19) '

HtLLSlDE, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 200 

kuopa rengia puikią vakarienę, 
įvyks sausio (Jan.) 25 d., bus 400 
Bloy St., prasidės 5:30 vai. vakare. 
Vakarienė bus duodama 6-tą vai. 
vakare. Bus geri valgiai ir įvairūs 
gėrimai. Įžanga $1.50; su taksais 
$1.65. Kviečiame iš visos apylinkės 
dalyvauti vakarienėje ir linksrhai 
laiką pfttleititi. « Rengėjai. (18-19)

matinius ryšius su fašisti
nių kraštų Ašim.

DIDŽIOJI DAUGUMA A- 
MERIKINIŲ RESPUBLI

KŲ PRIEŠ FAŠISTUS
Rio de Janeiro, Brazilija.

— Čionaitinėje konferenci
joje užsienių reikalų minis- 
terių iš amerikinių respubli
kų, užsieninis Argent, mi- 
nisteris ir veikiantysis jos 
prezidentas R. S. Castillo 
pareiškė saus. 20 d., kad Ar
gentina “stipriai ir galuti
nai” laikosi savo pozicijos 
ir atsisako sutraukyt diplo
matijos ryšius su Japonija, 
Vokietija ir Italija. Bet, sa
ko, Argentina, “su tam tik
rais apsiribojimais” veiks 
išvien su Jungtinėmis Vals* 
tijomis ir kitomis ameriki
nėmis respublikomis ekono
minėje srityje.

Atstovas Čilės, Pietų A- 
■merikos respublikos, nukal
bėjo panašiai, kaip ir Ar
gentinos p. Castillo.

Manoma, kad šį ketvirta
dienį bus galutinai ir griež- 
tai pastatytas klausimas: 
Kas stoja už sutraukymą 
ryšių su fašistų Ašim, o 
kas ne? Suprantama, kad 
net jeigu Argentina ir Čilė 
nesutiks, vis tiek 19 ameri
kinių respublikų užims aiš
kią sutartiną poziciją prieš 
Japoniją, Vokietiją ir Itali
ją

Havana. — Kuboje įves
tas pilnas karo stovis.

BROOKLYN

UBO/? irCEl/M
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

i
I

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

)

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų men. re
guliatorius 60c.; ' Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ................ L............. 1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygelė .................... ......... :.... 1.75
Katekizmai ir Ministrantūra........25
Gydyklos nuo Baimės Mirties,

su daugeliu paveikslų ................50
Pontsko Piloto Galas ................... 10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ........  15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais ................................... 1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos r Pranašavimai ...........25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ...........25
Sveikata Ligoniams, knygelė,

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos ............................ 25

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus sūrius .....  25

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

K A IŠ V g

Rusai per Ežero Ledą 
Atakuoja Vokiečius
London. — Šiaurinė So

vietų armija, žygiuodama 
ledu Ladogos ežero, įnirtu
siai atakuoja vokiečius Šlis- 
selburge, mieste su tvirtove, 
kuris stovi pietinėj pakran
tėj to ežero, 25 mylios į 
rytus nuo Leningrado. So
vietų kariuomenė pralaužė 
nacių liniją vienoje vietoje 
tarp šlisselburgo ir svar
biausio geležinkelio, einan
čio iš Leningrado į Maskvą.

Sovietų kariuomenė ant 
rogių ir čiužių (skis) briau- 
jasi pirmyn ledu Ladogos 
ežero.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

les ir jau naujų narių gavo. 
Būtinai reikės atgaivinti kuo
pas Westville, Aurora ir Mel
rose Park.

Šį nedėldienį turėsime chi- 
cagiškio apskričio konferenci
ją ir padarysime gerų planų.

Brooklyne jūs turite vieną 
chorą. Chicagoje yra net aš-

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: EVergrecn 8-9770 

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

PRISTATOME Į NAMUS.

Llc. No. L1030Telefonas EVcrgreen 8-7047.

CHARLES J. ROMAN Į
(RAMANAUSKAS) •

Mūsų inžinieriai išinieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba Visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo

tuoni progresyvių chorai, ke
turi iš jų moterų chorai. Mo
terys turi keturius kliubus ir 
kėturius chorus.

Mūsiškis radijo kliubas, 
Kultūros ir Meno kliubas, tu
ri jau virš šešis šimtus narių.

Visi chorai paeiliui daly
vauja radijo programose.

Skaičiau “Laisvėje”, kad 
mirė Milčius, Bukauskas, Ta- 
landzevičienė, Linonienė. Vi
sus juos pažinojau, visų taip 
gaila.

j Chicagoj, pastaruoju laiku, 
niekas iš znaimesnių, žymes
nių draugų nemirė. Kas gy
vas, dirbkime daugiau ir en- 
ergiškiau mūsų* visuomeniš
kame judėjime.

Pittsburgh, Pa.
Lenino Mirties Minėjimas
Ateinantį sekmadienį, sau

sio 25, 7tą vai. vakare, Car-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS *

4 4 4 ?© 
Liūdesio valandoje kreip- • 
kitės prie manęs dieną ar * 
naktį, greit k suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- • 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
4 4 4 J 

1113 Mt. Vernon St. ;
Philadelphia, Pa. * 
Telefonas Fdplar 4110 • 

negie Music salėje įvyks N. I. 
Lenino mirties minėjimo vaka
ras. Salė randasi tarp Fede
ral ir Ohio gatvių, N. S. Pitts- 
burgh’e, Pa.

Kalbėtojais bus Patrick Too- 
hey ir Henry Forbes, abu žy
mūs darbininkų vadai ir dar
buotojai.

Turėsime ir koncertinę pro
gramą—bus dainų, muzikos ir 
šokių.

Pelnas nuo šio parengimo 
eis mūs šalies apsigynimui nuo 
razbainykiškojo fašizmo.

Šį taip svarbų masinį susi
rinkimą ruošia K. P. Ameri
koje.

Įžanga tik 25c.
Visi ir visos raginami atlik

ai savo pareigą—dalyvauti 
kiek galint skaitlingai Lenino 
minėjimo sueigoje.

K. Kairys.
h • ~~ —a

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

0--------------------------------------------- (į

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jiė prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.
• •♦

Padčkavončs Dienos ir Kalėdų šventėms 5. 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Rūgšti fugine, sal^i ruginė, čiclų kviečių, čiclų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cakė, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Penktas puslapį

Waterbury, Conn.
Stanislovui Karpavičiui 

Nukirto Rafiką
Šiomis dienomis pranešė iš 

Waterburio, kad Stanislovą 
Karpavičių patiko dirbtuvėje 
nelaimė—tapo nukirsta kairio
ji ranka aukščiau alkūnės. Da
bar Stanislovas randasi ligo
ninėje.

Stanislovo du broliai gyve
na Brooklyne—Jonas ir Anta
nas.

Reiškiama didelė užuojauta 
nukentėjusiam Stanislovui ię 
jo broliams. Korespondentas*



JMtas plislafus
n»r>.. n,,

L AfŠ V fe "ketvirtadien., Sausio 22, 194Ž

NeuY>rkik^/?z^77lnloi
T Netikėkite Paskalam!

Sausio 22-tą Girdėsim 
Vytauto Bacevičiaus 

Paskaitą

Lankėsi F. Ordonas

Prof. Vytautas Bacevičius 
antroje iš eilės paskaitoje 
apie grožį yr’a pasiruošęs duo
ti plačią apžvalgą architektū
ros meno, kuris yra visuome
nei labai svarbus, kadangi jis 
arčiausia paliečia visus-meni- 
ninkus ir nemenininkus. Dėi- 
ko taip?

Daleiskim sau, muzikas su
kuria naują muzikos kūrinį. 
Kas nenori, neturi palinkimo 
muzikos klausyti, gali nei 
kaito to kūrinio negirdėti. I<ks 
domisi, gali nueiti į tam tik
rą vietą jį išgirsti. Gal juo pa
sigrožės ir taps jo mylimiau
siu kūriniu. Būna tokių kūri
nių, kurie pasilieka populia
rūs per šimtmečius. Yra ir to
kių, kurį kaitą išgirdus dau
giau nesinori girdėti. Nesinori 
girdėti—neklausai.

Kitaip yra su architekto kū
riniu. Pavyzdin: pagal archi
tekto paruoštą planą pasta
tomas namas kokioje svarbio
je miesto dalyje, arba kad 
ir įrengiamas svarbus kam
barys. Daleiskim, kad jis ne
vykęs, akį rėžia, prieš svečią 
gėdą daro, tačiau jo nematyti 
negali, ir paėmęs į kampą ne
numesi, nepaslėpsi, nežiūrint, 
kad jis savo gremėzdiškumu 
tave pykdys per visą gyveni
mą.

Taigi, architektūros menas 
yra vienu iš visuomeniškiau- 
sių. Tad visiems yra naudinga 
suprasti 'bent elmentariškiau- 
sius jo pradus.

V. Bacevičius savo paskai
toje aiškins, koks buvo archi
tektūros menas senovėje pas 
įvairias tautas, kokiu jis yra 
šiandien ir kur link vystosi to
lyn. Jo paskaita bus lengva 
suprasti, kadangi jisai rodys 
ir vaizdus aiškinamų laikų ir 
vietų architektūros.

Paskaita įvyks jau šį vaka-j 
rą, ketvirtadienį, sausio 22-ra, 
“Laisvės” salėje, 419 Lorimers 
st., :
vai. vak. Įžanga tik 25c. Ren
gia ir kviečia visus—

LMS K.' Komisija.

Vakar ryte aplankė “Lais
vės” įstaigą ir LDS Centro 
Raštinę jaunuolis Pranas 
Ordonas (Frank Ordonš) iš 
Ambridge, Pa. Jis yra Am- 
bridg< LDS jaunuolių kuopos 
narys ir jos pirmininkas.

Jaunuolis mano čionai susi
rasti sau darbą ir apsigyventi.

Good luck, Frankie!
Rep.

J. V. Marininku Korpu 
sas Įsteigė Ofisą 

Brooklyne

Irving Teatre
kartu 

žmogus

Patriotinis Lietuvių 
Masinis Mitingas

Sausio 30-tos vakarą, Grand 
Paradise didžiojoj svetainėj, 
318 Grand St., Brooklyne, šau
kiama labai svarbus masinis 
mitingas. j

žymių kalbėtojų sąstate 
garbės svečiu kalbėtoju bus 
gerb. Bernard Austin, New 
York o Valsijos assemblyma- 
nas ir Civilinių Apsigynimo 
Tarybos pirmininkas.

Kitu svečiu, brooklyniečių 
mylimu kalbėtoju bus Dr. J. 
J. Kaškiaučius Newark,

graži meno 
apie tai kitą 
šiuomi prašo 
ir apylinkių

Numatoma ir 
programa, tačiau 
kartą. Rengėjai 
visus Brooklyno
lietuvius rezervuoti tą vakarą 
masiniam sąskridžiui, kuria
me išgirsite daug naujo ir tuo- 
mi pačiu parodysite lietuvių 
solidarų nusistatymą prieš mū
sų šalies užpuolikus ir pasiry
žimą atlikti savo pareigas ap
sigynime. Prakalbas rengia 
Lietuvių Komitetas Amerikai 
Ginti.

Jungtinių Valstijų Marinin
ku Korpusas įsteigė savo pir
mą Brooklyne rekrūtavimui 
ofisą 588 Atlantic Avenue,1 
priešais Long Island gelžkelio 
stotį.

Visi pavieniai jauni Ame
rikos piliečiai tarp 17 ir 30 
metų, ne žemesnio ūgio kaip 
penkių pėdų keturių colių ir 
ne aukštesnio šešių pėdų ir 
keturių colių ir geroje sveika
toje yra priimami liuosnoriais 
į marininkus.

Jie gali pasirinkti vieną iš 
dviejų—stoti į regu Harį Mari
ninku Korpusą keturių metų 
laikotarpiui arba į Marininku 
Korpuso Rezervą visam karo 
laikui. Įstojantieji į rezervą 
yra priskiriami veiklos parei- 

Igom tuojau su tomis pačiomis 
progomis kas liečia algas ir 
paaukštinimus, kaip ir regu
liariai.

Sėkmingi aplikantai, sako 
Charles B. Widestrom, štabo 
saržentas, šio J. V. Marininku 
Korpuso skyriaus vedėjas, bus 
pasiųsti į marininkams lavinti 
bazę šešių savaičių laikotar
piui pamatinei lavybai, po ku
rios jie yra leistini pareigoms 
ant laivo, stotyje Jungtinėse 
Valstijose, arba Amerikos te
ritorijoj ar užrubežių pavaldi
nėse vietose.

Šiandien paskutiniu 
rodo Sovietu filmą c *
su šautuvu,“ iš Rusijos revo
liucijos istorijos. O pradedant 
sausio 23-čia per savaitę ro
dys filmą “Kaimiečiai”, irgi iš 

'Sovietų gyvenimo. Teatras 
t randasi Irving Place ir 15th
St., New York.

Panaikins Eilę WPA 
Projektą

Turės Mirti
Arthur Renna, nuteistas 

mirtin už padegimą apartmen- 
to, kuriame sudegė jo meilę 
atmetusi moteriškė ir maža 
jos giminaitė mergaitė, bus 
numarintas elektros kėdėj sau
sio 22-rą. . .

Renna turėjo būti numarin- 
v tas Pareitą savaitę, bet kelio-

Brooklyne. Pradžia 7:30 rn^s valandomis prieš mirtį jo 
žmona prokurorui pasakius, 
būk ji pati buvus padegus 
anos moters apartmentą iš už- 
vydo. Prokuroras iš karto pa
reiškė, kad žmonos “prisipa
žinimas” nesąs įtikinančiu, bet 
nuteistojo mirtį atidėjo iki iš
tyrimo. Suradus, kad jos liū- 
dymas neatatinka faktams, 
Renna turės mirti elektros kė
dėj, kaip originaliai buvo nu
teistas.

Maspeth, L. I
Juozas Mardašius, kada 

seniau prigulėjęs prie darbi
ninkiškų organizacijų, yra la
bai susirgęs ir išvežtas ligoni
nėn, o jo sūnų paėmė į ka
riuomenę. Tai gaila, kad taip 
atsitiko.

Ir Bronių Pakštą Dėdė Sa
mas pašaukė ta pačia diena, 
13 sausio.

Korės. V. Karlonas.

Siūlo Pratęst Policistų 
Tarnybos Laiką

Ragina Įvest Kariams 
Nemokamą Variuote
Peter V. Cacchione, komu

nistas tarybininkas, įnešė Mie
sto Tarybon rezoliuciją, kuria- 
reikalaujama priimti assemb- 
lymano Stephen J. Jarema bi- 
lius, nusakantis duoti nemoka
mą transportaciją miesto sub- 
vėmis kariams, jūreiviams 
marininkams.

Su pirma vasario planuoja
ma panaikint visus WPA švie

timo projektus, turinčius tikslą 
teikti įvairias speciales klases 
vaikams. Tą^jau paliekama 
taip vadinamas Nursery 
Schoo) projektas, tad daugelis 
mokytojų iš panaikinamų pro
jektų būsią perkelti į aną pa
liekamąjį. Jo programa pla
nuojama praplėsti. Ji dabar 
paliečia 15 mokyklų, norima 
įvesti į 50 mbkyklų.

Auklėjimo projekto klasės 
teikia specialę pagalbą nepri- 
matantiems, neprigirdintiems 
arba negalintiems aiškiai iš
kalbėti vaikams. Tokiose kla
sėse pagelbsti ištaisyti trūku
mus, kurie ištaisomi, ir pa
gelbsti mokintis pritaikant 
mokinimą sulyg jų sveikatos 
reikalavimų.

Ketina panaikinti ir Meno 
Projektą.

Daugelis iš paleidžiamų mo
kytojų taipgi būsią perkelti į 
paruošimo pilietybei projektą, 
kuris įsteigta pagelbėti atei
viams sužinoti apie pilietybės 
svarbą ir pagelbėti tapti pi
liečiais, išmokinti būtiniausia 
reikalingo raštiškumo ir pa
matinio šalies istorijos ir san
tvarkos pažinimo.

Civilinių Apsigynimo Rašti
nės pirmame patarime aiškiai 
pasakyta: Netikėkite Paska
lams—skleidimas neteisingų t 
girdų yra dalimi priešo tech
nikos. Neleiskite jam jumis 
pasigauti.

Kaip tik priešui naudinga 
antis prieš porą savaičių pa
leista tarp lietuvių ir paleista 
gal keliuose desėtkuose for
mų. Esą, iš Pacifiko parėjo 
didelis laivas, pilnas prikrau
tas užmuštų Amerikos karei
vių. Kita pasaka jau teigia, 
kad trys laivai. Pas vienus esą 
šimtai parvežtų, pas kitus jau 
tūkstančiai. Vieni “sužinoję”, 
kad siūloma po $2 už numirė
lių iškrovimą, kiti jau “žino”, 
kad po $5.

Paklausk, ar matei? Ar ga
vai tuos $5? Atsako, kad jam 
kas kitas sakė.

žmonių, 
ir verčia

gyvas nei 
neparvažiavo,

Eilinis jūreivis tik nusikva
totų iš tos pasakos, nes jis ži
no, kiek mylių reikia prava
žiuoti ir kiek laiko reikia lai
vui atvažiuoti iš Filipinų Sa
lų, arba kad ir iš Hawaii Sa
lų, kur įvyko pirmieji mūšiai- 
atakos. Bet randasi 
kurie patikėję. Tas 
padaryt šią pastabą.

Niekas vien laivu, 
negyvas, dai
nes tam reikia daug daugiau 
laiko. Jau iš 'to aišku, kaip 
nereikia tikėti paskalams. Kas 
nors jį paleido piktais norais, 
įbauginti žmones, paskleisti 
paniką. O kiti, be blogų tiks
lų nepagalvoja ir paima už 
gryną auksą. Ir dar pasakoja 
kitiems visai nežinodami, jog 
tuorfii pasitarnauja 
ir sykiu pasistato 
nančiais.

priešams 
save neži-

būtų buvę 
atplaukti, tai

ir
Rapulskis, 50 metų 
gyvenusi 298 Hooper

Pranešimas
laiku ypatingai 
sveikais, kadangi gy- 
sveikata labai 
ant priešų.
šiuoni tikslu

svar-

svarbu

Agota 
amžiaus, 
St., Brooklyn, N. Y., mirė sau
sio 21-mą, Kings County ligo
ninėj. Bus palaidota sausio 24- 
tą, šv. Jono kapinėse. Pašar
vota namie.

Laidotuvių reikalus 
grab. J. Garšva.

veda

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

IVBIA' - 1430'Klcs. '
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. J rytus girdima iki Boston, Mass.; j pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ram ą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiunm

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

SKELBKITCS "LAISVĖJE"

Pagaliau, jei ir 
laiko laivams 
argi būtų galima daleisti, kad 
valdžia, kuriai brangus kož- 
naš laivas nuvežti ir parvežti 
kur reikalinga gyvus ir visą 
jiems aprūpinimą, kuriai rei
kia laivų apsaugoti šalies pa
kraščius, kuriai kiekvienas lai
vas reikia siųsti apginkluotas, 
po sargyba, rizikuos jūreivių 
ir marininku gyvastis, kad 
žioti per kelis mėnesius 
jūras mirusius?

Gyvasčių^ buvo padėta, 
padedama ir bus padėta,

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Cjrand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-115811 ™

ve-
po

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKETO

“LAISVES”
BAZARAS

Artinasi “Laisves” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
Šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

Majoras LaGuardia ragino 
pratęsti policistų tarnybos lai
ką prieš gavimą pensijos. Siū
loma neleist pasitraukti neiš
tarnavus 25 metus, taipgi ne
atleisti ir ištarnavusius 25 me
tus, jeigu jiem nesuėjo 55 me
tai amžiaus.

Dabartinėmis taisyklėmis ei
nant, ištarnavę_2€Tmetų polici
joj gali pasitraukti iš tarny
bos ant pensijos nežiūrint am
žiaus.

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda .keptuvė (Bakery 
Shop). Parduodama dėl neapmokė- 
jimo paskolų (Foreclosure Sale). 
Galima nupirkti visai pigiai. Tuojau 
kreipkitės: Mrs. Galonas, 262 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. (ant viršutinių 
lubų). Keptuvė randasi 432 Gra
ham Ave., Brooklyn, N. Y.

(18-20)
BAZARAS BUS

Vasario-February ku-

Central Palace Salėje 
18 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

yra 
ko

va nėra galima, pergalė nėra 
galima be aukų. Bet niekad 

'armijos mirusieji nebuvo ir 
dabar nebus vežami į New 
Yorka, bet laidojami ten, kur 
Nutiko mirtį. Tik karui pasi
baigus, vienas kitas gal bus 
iškasti ir pargabenti saviškių 
pastangomis, bet su tvarka, 
sanitariškai, o ne taip, kaip 
paskaluose girdite.

Dar kartą patartina visiems 
įsitėmyti netikėti paskalams, 
koki jie bebūtų. Jei kas būna 
tikro, svarbaus visuomenei, 
jūs tai matote atsakomingoje 
spaudoje.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršien&.
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

' Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Sveika- 
rengia 

kur 
kaip

Karo 
bu būti 
ventojų 
pergalei

Taigi,
tos Kultūros Draugija 

prakalbas, 
išaiškinta, 
ligų.
atsibus Metodistų

Institute Nebus Mokslo 
Pertraukosnepaprastas 

bus pilnai 
saugotis nuo

' Prakalbos
Salėje, 411 So. 3 gatvės, Broo
klyn. N. Y., 23 d. sausio.

Kalbės akinių pritaikinimo 
daktaras Charles Laban (La- 
banas), temoje: Kodėl žmonės 
serga ir kaip apsisaugoti nuo 
užpuolimo ligų.

Jonas Tomsonas kalbės
moję: Kaip maistas veikia ant 
žmogaus^ sveikatos. Bus ir kiti 
svarbūs kalbėtojai.

Visi esate kviečiami atsilan
kyti. Prasidės 8 vai. vakare, 
įžanga nemokamai.

Kviečia Rengimo Komit.

Pratt Institutas skelbia, jog 
jo Mokslų ir Technologijos 
Mokykla neturės pertraukų 
vasaros vakacijoms. Jo mecha
nikams, elektristams ir chemi- 
kališkiems inžinieriams pa
ruošti kursai veiks per ištisus 
12 mėnesių per metus. Girdėjęs.

te-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie gene- 

ralio namų darbo ir patarnavimui 
lengvais valgiais. Baltinių skalbt ne
reikia. Guolis, valgis ir gera mo
kestis. Reikalinga gerų referensų. 
Telefonas Pr. 2-0725. Antrašas: 362 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (16-18)

‘LAISVES’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Demokratų Kliubas,
ris buvo suorganizuotas po čarteriu: 
American Lithuanian Association, 
kliubas pirmiau turėjo patalpas 416 
Hooper St., dabar persikėlė į 15E 
Grand St.

Kliubas 
reguliariai 
kiekvieno 
lankytis į 
veskite ir naujų narių prirašyti į 
kliubą. — K. Gagas, pirm. (18-20)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. V.

Liet. Amerikos Pil. Kliubo biznio 
skyriaus susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, Sausio-Jan. 23 d. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
Kliubo nariai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. 
Vaitukaitis.

Sekr. Frank 
(17-18)

Tuojau įsigykite bilietus, 
nes jau labai trumpas 

laikas

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

“Laisves” Bendrovės suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

(Povilansko svetainė).
laiko savo susirinkimus 
kas antrą ketvirtadienį 

mėnesio. Nariai prašomi 
susirinkimus. Taipgi atsi-

MASPETH, L. L, N. Y.
' Lietuvių namų savininkų extra 
susirinkimas įvyks Sausio-Jan. 23, 
Lietuvių Piliečių Kliubo Salėj, 
60-39-50 Drive, Maspeth, N. Y. Visi 
naflai prašomi ateiti, nes bus ren
kama nauja valdyba ir daug kitų 
dalykų aptarti. — Kviečia Valdyba. |

(18-18) I

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y

lt
PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.
Įskaitant federates valdžios taksus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir Žalių.
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f GREEIV STAR BAR & GRILL
1 LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>
<’>
1 Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir
l pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”,
1 nes žino, kad visados bus patenkinti.

<l> 
<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
<j><Į>
<l>

<1 .

<j><l>
<l>

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

b♦ • > Geriausias Alus Brooklyne •6^ J Presas •

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

t-s—; ►S- 6 S 4>

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508




