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Jau tik viena trumpa savai
tė beliko iki Laisvės suvažia
vimo. Jau daug draugu pasi
darbavo dėl suvažiavimo pa
sveikinimu. Kiti darbuojasi su-

lauko ūkio produktų cen
trą. Vorošilovskas yra va
dinamas vartais Į Kuban 
upės klionio grūdų aruodus

Per šias kelias likusias die
nas kiekvienas laisvietis turė
tų gražiai ir nuoširdžiai pasi
darbuoti dėl savo dienraščio.

Tiktai viena trumpa savai
tė!

Lai šis dienraščio suvažiavi
mas liūs vienas iš puikiausių ir 
pasekmingiausių!

U

A

• T

M

KRISLAI
Tik viena savaite.
Pradžia pabaigos.
Vėl tas “generolas” oras.
Kur dingo Keleivio ir

Darbininko Utėlės?
Ir čia būta suokalbio.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina .$6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
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Raudonoji Armija puikiai 
pliekia kruvinuosius barbarus.1

Egįpte anglų aštuntoji ar
mija peria kailį Hitlerio gau
joms.

Anglijos ir Amerikos penki 
šimtai lėktuvų daužė Berlyną.

Tai vis labai dideli žygiai. 
Jungtinės Tautos pasiruošusios 
ofensyvui. Prezidentas Roose- 
veltas kalbėjo apie šių metų 
uždavinius. Jie bus pravesti!

Amerikos galinga
Afrikoje neužilgo irgi 
vėl veikti.

Gal dar per anksti 
bet galimas daiktas, kad jau 
prasideda pradžia hitlerinio 
barbarizmo pabaigos.

armija 
pradės

sakyti,

i Amerikos I jakūnai Smoge 
I Priešams Saliamono Salose., 
i Burmoje ir Egipte z

PER DU MENESIU NACIAI 
PRARADO 6,000 TANKŲ 

IR ,3,500 LEKTUVIJ

Sovietai Užėmė Vorošilovs
ką ir Dar Kelioliką Miestų, 

Miestelių ir Kitų Punktų

Goebbelso propag a n d o s 
biuras nebeišmano, kaip dar 
kartą apdumti akis Vokietijos 
žmonėms. Aiškina šiaip, aiš
kina taip nacių nepasisekimus 
rytiniam fronte.

Vėl pasirodo tasai nelaimin
gas generolas oras. Vienur esą 
per šalta, nesvietiškai šalta, o 
kitur — per šilta, kariauti. To
dėl vokiečiai turį didelių nuos-4 
tolių ir nepasisekimų!

Tas priveda mane prie Ke-! 
leivio ir Darbininko redakto
rių utėlių. Pernai šiuo metu 
jie turėjo aiškų atsakymą: 
bolševikų utėlės, sakė tie vy
rai, muša ir nugali nacius. 
Prieš viską naciai galėjo atsi
laikyti, bet prieš uteles nepa
jėgia!

Kaip dabar jie supranta na
cių nepasisekimus? Nežinau. 
Jie tyli.

Dingo' “generolas” utėlės, o 
naujo, matyt, jie nepajėgia iš-

O gal tos bolševikiškos utė
lės, kurios pernai suėdė rytų 
fronte Hitlerio divizijas, ap
spito ir suėdė šiemet Keleivio 

Darbininko redaktorių sma- 
genis ?

VC4 garsiai prakalbėjo Jo
seph E. Davies. Jis pareiškė, 
kad 1940 metais buvo tikrai 
padarytas suokalbis susitaiky
ti su Hitleriu. Į tą suokalbį 
buvę įvelta daug Amerikos 
‘‘biznierių.” Jie turėjo ryšius 
su Hitlerio agentais. Hitlerio 
agentai norėjo, kad Davies 
būtų tarpininku tarpe Hitlerio 
ir Washingtono. >

Davies atsisakęs tą “malo- 
■ nę” priimti. Tačiau jis prane

šęs valstijos Valstybės Depart
ments, kad veikia Hitlerio 
agentai, kad jie siūlo taiką ir 
j ieško taikos su Amerika ir 
Anglija, idant, žinoma, visas 
jėgas mesti prieš Sovietų 
jungą.

Hitlerio taikos sąlygos 
vusios visai “lengvos”: Jis
norėjęs, kad jam būtų palik
ta visoje 
veikti. O 
tų taip 
padaryti 
sutartį,
dėjęs “pasitraukti, 
paprastu valstybininku, o ki
tas, gal Goeringas, būtų užė
męs jo vietą.

Iš to suokalbio niekas neišė
jo.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Europoje laisVai 
kad Anglijai nebū- 
kartu su Hitleriu 
taiką ir pasirašyti 

tai Hitleris net ža- 
pasilikti
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PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Washington, saus. 21. — Jungtinių Valstijų laivyno 

pranešimas 257:
Sausio 19 d. grupė Jungtinių Valstijų lėktuvų bom

bardavo japonų pozicijas Mundoj, New Georgia saloj. 
Nėra pranešimo apie pasėkas.

Sausio 20. — Anksti iš ryto didieji mūsų bombane- 
šiai — Lekiančios Tvirtovės pataikė viena bomba į ka
rinį japonų' laivą-naikintuvą ties Friendship iškyšuliu, 
prie paties rytinio Bougainville salos smailgalio.

Lekiančios Tvirtovės, lydimos lėktuvų kovotojų, ata
kavo du prekinius japonų laivus ir du naikintuvus 
Shortland salos srityje. Grupė japonų lėktuvų atskri
do atremt mūsų ataką, ir aštuoni iš tų priešų lėktuvų 
tapo nušauti žemyn. Nepatėmyta, ar mūsų bombos 
pataikė į japonų laivus. Vienas Jungtinių Valstijų lėk
tuvas kovotojas žuvo ir kelios Lekiančios Tvirtovės 
buvo sužalotos.

Sausio 21 d. iš ryto mūsų vidutiniai Marauder bom- 
banešiai mėtė bombas į japonų pozicijas Mundoj. Pa
sekmės nepastebėtos.

Armijos generolas majoras Alexander M. Patch pas
kutiniu laiku tapo paskirtas vyriausiu komandierium 
Jungtinių Valstijų karinių jėgų Guadalcanal saloj. Gen. 
Patch pavadavo marininkų generolą majorą Alexan
dra A. Vandergriftą, kuris komandavo šioms jėgoms 
nuo pat pradžios, kai tik Jungtinių Valstijų marininkai 
užėmė pirmąsias pozicijas šioje saloje 1942 m. rugpjū
čio pradžioj. Marininkai toje srityje per kelis mėne
sius veikė išvien su armijos kariuomene, o tuo laiko
tarpiu armijos kariai buvo pastatyti vieton daugumos 
marininkų, padariusių pradinį įsiveržimą į Guadal-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

; Lėktuvo Nelaimėj Žuvo Komisionierius 
Hodson ir 34 Kiti Asmenys

Washington. — Sudužus 
keturmotoriniam tarnspor- 
to lėktuvui sausio 15 d. 
Dutch Rolandų Indijoj, žu
vo amerikietis labdarybės 
komisionierius William 
Hodson, valstybės depart- 
mento valdininkas; garsus 
anglų rašytojas karininkas 
Eric M. Knight, 24 kiti ke- 

; leiviai ir devyni įgulos na-

riai.
(Dutch Guiana, nelaimės 

vietA yra šiaur-rytiniame 
kampe Pietų Amerikos.)

Tas lėktuvas išskrido iš 
Jungtinių Valstijų pirm 12 
dienų ir lėkė į Šiaurių Afri
ką.

Tarp žuvusių yra ameri
kiečių karininkų, valdinin
kų ir pramonės vadzų.

Raudonarmiečiai Simai- Naciai, Pagaliau, Pripa-
kino dar 5,009 Priešų

Maskva, saus. 22. — So
vietų kariuomenė žygiuoja 
pirmyn ir pirmyn prieš vo
kiečius visuose penkiuose 
frontuose, nepaisant, kad 
naciai gavo naujų pastipri
nimų ir desperatiškai gina
si.

Per dieną tapo nukauta 
dar 5,000 hitlerininkų iš tų, 
kurie ginasi bei yra viso
mis pusėmis apgulti ir nuo
lat naikinami.

Associated Press sako, 
kad raudonarmiečiai ties- 
siog mėsinėja likučius vo
kiečių 22-jų divizijų, apsup
tus Stalingrado apylinkėje.

United
sovietiniai kovotojai nesu
laikomai grumiasi 
Rostovo ir Charkovo.

Press rašo, jog

artyn

žino, kad Jie Apsupti
Berlyno radijas penkta

dienį dar pirmą kartą pri
pažino, kad Sovietų kariuo
menė yra apsupus vokiečius 
Stalingrado apylinkėje. Na
cių komanda skundėsi, kad 
raudonarmiečiai keliose vie
tose pralaužė apsuptųjų ap
sigynimo linijas. |

(Nacių komandieriai iki 
šiol slėpė nuo pačių apsup
tų ten savo kareivių, kad jie 
yra spąstuos ir visai bergž
džiai lieja savo kraują 
Hitlerį, be jokios vilties 
trūkti.)

li z

Stockholm, Šved. — Pra
nešama, kad naciąi uždrau
dė demokratinius rinkimus 
į Danijos seimą ir areštavo 
dar šimtus danų patriotų.
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MASKVA, ’ saus. 22. — 
Aleksandras I Ščerbakovas, 
Sovietų žinių! Biuro galva, 
pranešė vakar, jog nuo 
Raudonosios Armijos da
bartinio ofensyvo pradžios 
pernai lapkričio 19 d. iki 
šiol jau daugiau kaip 700 
tūkstančių vokiečių buvo 
užmušta bei nelaisvėn pa
imta.

Tuo tarpu vokiečiai pra
rado daugiau, kaip 6,000 
tankų, 12,000 kanuolių, 3,- 
500 lėktuvų ir tapo nugrūs
ti 186-šias mylias atgal nuo 
Stalingrado. — O kurie vo
kiečiai dar liko Stalingrado 
srityje, jie yra visomis pu
sėmis apgulti ir neatlaidžiai 
naikinami dieną ir naktį.

Kalbėdamas Lenino mir
ties minėjimo mitinge, Ščer
bakovas paskelbė, jog per 
du paskutinius mėnesius so
vietinės jėgos užmušė dau
giau, kaip pusę miliono hit
lerininkų ir nelaisvėn paė
mė 200 tūkstančių, neskaj- > galėtų atkirst vokiečius, be- 
tant sužeistųjų, kurie gale- sitraukiančius atgal Kau- 
jo būti virš 300 tūkstančių. j<aze
SOVIETŲ UŽIMTAS VO-| Vorošilovsk yra išgarsė- 
ROŠILOVSK — SVARBUS i jęs fabrikais žemdirbystės 

PRAMONĖS MIESTAS ' mašinerijos, audimų ir val- 
Raudonoji Armija saus. įgomojo aliejaus spaudimo.

21 d. Kaukazo fronte atėmei----------------
iš vokiečių Vorošilovską, 85-i Anglų artilerija bombar- 
kių tūkstančių gyventojui duo j a Tripolį; miestas pla- 
miestą, svarbų pramonės ir'čiai dega.

nius. Tai didžiausias iki 
šiol raudonarmiečių laimė
jimas Kaukazo srityje.

Vorošilovskas stovi tik už 
43-jų mylių į lytus nuo Ar- 
maviro, kuris yra didelis 
geležinkelių mazgas ir at
plaukiančio žibalo vamzdžių 
centras. Vorošilovsko 
griebimas nuo vokiečių 
paralyžiuojąs smūgis 
kokioms nacių viltims 
silaikyti Kaukaze, kaip
šo United Press, amerikie
čių žinių agentūra.

Geležinkelis, einas 
Vorošilovską, pasisuka lin
kui šiaurvakarių į Kropot
kin o miestą, o į vakarus 
linkui Novorosiisko, stovin
čio prie Juodosios Jūros. 
Smarkiu žygiu pagal šias 

I geležinkelių linijas Sovietai

at- 
yra 
bet

ra-

per

Anglai Apeina Fašistus 
Tripoly j iš Vakarų Šono

LONDON, saus. 22. — 
Morokko radijas pranešė, 
kad daliniai Aštuntos ar
mijos jau įsiveržė į Tripo
lio priemiesčius. — Tripolis 
yra uosto miestas ir svar
biausia vokiečių ir italų ka
rinė stovykla , šiaurvakari
nėje Libijoje. '

Neoficialiai p r a n ešimai 
teigia, jog angĮų kariuome
nė pradeda apsupt fašistus 
Tripolyje iš pietų - vakarų 
šono, reiškia, anglai jau
prasigrūmė į vakarus pro dina, kad netektų anglams, 
tą Ašies centrą. | Neoficialiai s k e Ibiama,

Anglų radijas sakė, kad jog anglai greitu laiku pa
siųs ultimatumą Tripolio 
gubernatoriui, kad pasiduo-

atlaidos bombarduoja 
kulkasvaidžių ugnim skina 
priešus Tripolyje, jo apylin
kėse, ir keliuose, kuriais fa
šistai mėgintų sprukt iš Li-

Pleškindami Tripolio uos
tą ,talkininkų lakūnai nu
skandino vieną italų sub- 
mariną ir sužalojo kelis 
priešų laivus.

Sumišime bebėgdami at
gal, Rom mėlio vokiečiai ir 
italai viską degina ir sprog-

London, saus. 21. — Spccialis Maskvos radijo pra
nešimas, užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė sausio 21 d. Kaukazo fronte per 
įnirtusias kautynes užėmė Vorošilovsko miestą (Slav- • 
topolį). Jinai taipgi pagrobė kieki priešų kareivių ir 
karo reikmenų.

Maskva, saus. 21.—Vidudieninis Sovietų pranešimas, 
tarp kitko, sakė:

Stalingrado srityje raudonarmiečiai, veikdami į va
karus nuo miesto, užėmė drūčiai aptvirtintą priešų po
ziciją. Mūšio lauke liko 300 nukautų priešų. Nelaisvėn 
paimta 96 vokiečių oficieriai ir kareiviai. Mūsų kovo
tojai pagrobė septynis priešų tankus, 13 kanuolių, 30 
kulkasvaidžių ir du bevielinio telegrafo įrengimus.

Pietų fronte mūsų kariuomenė, nugalėdama fašistų 
pasipriešinimus, varė pirmyn savo ofensyvą.

Vokiečiai ypač įnirtusiai gynė Proletarskajos mies
tą su geležinkelio stočia. Čia buvo suburta jų “Ger
mania” smogikų pulkas su likučiais įvairių išdaužytų 
vokiečiu kariuomenės daliniu, suburta didelis skaičius 
kanuolių, tankų ir apie dvi baterijas šešiavamzdžių 
mortirų. Beveik per ištisas tris dienas ir naktis siau
tė mūšiai dėl Proletarskajos. Vakar mūsų kariai įsi-, 
veržė į miestą ir geležinkelio stotį, supliekė priešus per — 
kautynes gatvėse, o likusius pergrūdo antrapus Ma- 
nyčo upės. (Raudonarmiečiai užėmė Proletarskają.).

Kitame •'sektoriuje raudongvardiečiai grūmėsi pir
myn ir užėmė dvi apgyventas vietas; pagrobė vieną 
priešų kanuolių bateriją, devynis kulkasvaidžius ir su
ėmė tam tikrą skaičių priešų.

Mūsų kariuomenė pietiniai-vakariniame fronte pra- 
(Tąsa 5-tame pusi.)
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Nepavyks FašistamsSenatorius Ragina
Amerikiečius Minėt i Ataką Manevrai prieš 

Leningrado Pergalę Prancūzus Tunisijūj
Washington. — Demo

kratas senatorius James E. 
| Murray ragino amerikiečius . 
1 visoje šalyje ruošti masi-Į 
i nius-susirinkimus “paminėt1 
i (Sovietų) pergalę — apgu
los nuėmimą nuo Leningra- 
d0 Lpageubt Pasiauk,?jin!% čiu ir'angfu''oiiafvia?bom- 
ir didvyrybę narsuolių to.bomis ugnim i§ kulka. 
miesto gynėjų. Isvaidžių sunaikino daugelį

Senatorius Murray siūlė j tų fašistų, tik laikinai lai- 
rinkti aukas susirinkimuose mėjusių vietines pergales.

Talkininkai supranta, kad 
| vokiečiai, atakuodami fran- 
cūzus toj srityj, stengiasi 
apvalyt kelią vejamų fašis
tų perbėgimui iš Libijos į 
Tunisiją. Bet talkininkų

šiaur. Afrika, saus. 22.— 
Vokiečiai ir italai dar kiek 
pastūmėjo atgal francūzų 
kariuomenę ties Pont du 

i Fahs ir Kairouanu, Tunisi- 
. joj, į pietų vakarus ir į pie
tus nuo Tuniso. Amerikie-

specialiam fondui, kad ga
lima būtų “pasiųsti visą ei
lę laivų,” prikrautų maisto, 
drabužių ir vaistų, padėti 
nuken tėjusiems Leningrado 
žmonėms. Jis taipgi sakė,

anglų kanuolės, sustatytos 
ant aukštumos arti Tripolio 
dabar gali bombarduot pa
tį miestą ir uostą. Anglai 
jau sutriuškino drūčiausias 
fašistų apsitvirtinimo lini
jas aplink Tripolį.

Ankstyvesnis I s p a nijos 
(fašistų) radijo pranešimas 
teigė, kad jau tada anglai 
buvo dasigrūmę iki 5 mylių 
nuo to miesto.

Londono radijas leme, jog 
Tripolio likimas atsiduria 
anglų rankose.

Būriai amerikiečių ir an
glų orlaivių ..audringai, be

Londono Daily Telegraph 
išspausdino žinią, kad mar
šalas Rommelis, vyriausias 
nacių-italų koma ndierius, 
jau apleidęs Libiją ir atvy
kęs Į Tunisiją.

Australija. — Anglai ir 
amerikiečiai užėmė vieną iš 
keturių sklypų, kur jau pir
miau buvo apsupti japonai 
ties Sanananda, New Gui
nea saloje. Naikina priešus 
trijuose kitouse sklypuose.

kad amerikiečiai turėtų jsu- Hakfan^‘tojc Tunisijos daly- 
mnt bei Įdukrint tulus nas-|je ie§ naudoja.
laicius, kurių tėvai žuvo be- ležinįelius ir vieške- 
gindami Leningradą. « b. angių.amerikiečių

Senatorius Murray at- kariuomenė pasistengs už- 
siunte tokius savo pasiūly-, kirst pabėgimą Ašies jė- 
mus telegramoje Edwardui: „oms J^ibijos į Tunisiją. 
C. Carteriui, pirmininkui;
Russian War Relief (Kari-Į
nės Rusams Pagalbos orga- j 
nizacijos). Anglai Vėl Bombardavo 

j Vakarinę Vokietiją

!

New Guinea, saus. 22.
: Amerikos ir Australijos la-1 --------
kūnai pleškino japonų nau-' London, saus. 22. — An- 
dojamus uostus Rabaulą, ^gb1 orlaiviai užkūrė didžius 
New Britaine, ir Amboiną, gaisrus ir sukėlė smarkius 
Rolandų Rytinėje Indijoje; sprogimus nacių pramonės 
sužalota japonu šarvuotlai-į miestūose Ruhr srityje, va- 
vis ir jų trys krovinių lai- karinėje Vokietijoje. Anglai 
vai. , neteko keturių lėktuvu.
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Sovietai Sunaikino 89 Nacių'
> Divizijas

Londone karo specialistai apskaitliuo- 
ja, kad per pastaruosius du mėnesius 
laiko, tai yra, nuo lapkričio 19 dienos, ka
da Raudonoji Armija pradėjo savo ofen- 
syvą, ji sunaikino 89 Hitlerio ir jo tal
kininkų divizijas, kas sudaro 1,335,000 
kareivių ir oficierių. Didelė dalis jų'bu
vo užmušta, kiti suimti, o kiti sužeis
ti.

Priešui užduotas didelis smūgis. Da
bar laikas kirsti Hitleriui smūgį iš kitos 
pusės, atidarant antrąjį frontą ir galu
tinai nušluoti nuo žemės paviršaus tą 
žmonijos nelaimę.

L'kž-svfi , ..............! .... ,, .
------- -I

■ į 1 , i!'"''- ' I ' i

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
... . ,^=(5 , : 3=======^==

L. PRUSEIKA APIE SO- 
CIJALISTŲ-KLERIKALŲ 

BUČKIUS

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

Act of March 3, 1879.

Ameri/tos Pagelba Sovietams
Mr. Edward R. Stettinius, kuris tvar

ko Jungtinių Valstijų išdavimą talkinin
kėms reikmnų pagal Lend-Lease bilių, 
paskelbė, kad išvežta Sovietų Sąjungos 
pagelbai veik 2,600 lėktuvų, 3,200 tankų, 
81,000 trokų ir karinių automobilių. Tai 
didelė pagelba, nors žinoma, nevisi tie 
ginklai ir kitos reikmenys pasiekė So
vietų Sąjungą, nes priešų submarinai ir 
lėktuvai žiauriai puolė transportus, ypa- 
itngai pasinaudodami fašistinės Finlian- 
dijos prieplaukomis ir orlaivių laukais.

Jungtinės Valstijos vien 1942 metais 
pasigamino, kaip prezidentas Roosevel- 
tas paskelbė, 48,000 karinių lėktuvų ir 
56,000 tankų. Dalis šių ginklų ėjo So
vietų Sąjungai, Anglijai, Chinijai, o dau
giausiai mūsų šalies armijos apginklavi
mui.

Iki šiol Raudonoji Armija ir Sovietų 
Sąjuftgos liaudis nešė sunkiausią naštą 
karo už visas Jungtines Tautas. Ameri
ka davė dalį pagamintų savo ginklų So
vietų Sąjungai, kas buvo didelė pagelba, 
bet kad aprūpinti virš 2,000 mylių ilgio 
frontą, kur ėjo toki baisūs mūšiai, tai. 
Sovietų Sąjungos žmonės dieną ir nak
tį turėjo gaminti lėktuvus, tankus, ka- 
nuoles, kulkasvaidžius ir kitus ginklus. 
Ir jiems tatai buvo labai sunku, nes il
goj kovoj, iš priežasties stokos antro 
fronto prieš Hitlerį, Sovietų Sąjunga ne
teko labai didelių plotų savo teritorijos ir 
tūkstančių fabrikų ir dirbtuvių.

O kas svarbiausia: Sovietų Sąjunga 
neteko milionų žmonių kovos lauke ir 
okupuotame jos plote, o žmonės juk yra 
patsai brangiausias turtas. Mašinas ga
lima pagaminti, sudaužyti ir jų vietoj 
naujas pastatyti, bet joki mokslininkai 
jau negalės grąžinti gyvastį tiems milio- 
nams Sovietų Sąjungos piliečių, kurie 
taip didvyriškai besikaudami už mūsų 
visų reikalus padėjo galvas.

Mes pasitikime, kad šiemet, pavasarį, 
bus atidarytas antrasis frontas prieš 
Hitlerį, kuris būtinai yra reikalingas mū
sų karo laimėjimui.

Mes pasitikime, kad Amerikos darbo 
žmonės dar su didesne energija gamins 
ginklus, kurie yra reikalingi Amerikos 
ir jos talkininkų armijoms karo laimė
jimui.

Plienas ir Mūsų Ginklai
Dienraštis New York Times skelbia, 

kad pereitais metais Jungtinės Valsti
jos pagamino 191,000,000 tonų plieno; 
Anglija — 20,600,000 tonų ir Sovietų Są
junga 21,800,000 tonų. Reiškia, bendrai 
šios trys didžiosios Jungtinių Tautų val
stybės pagamino 133,400,000 tonų plie
no.

Tuo pačiu kartu manoma, kad hitleriš
ka Vokietija, įskaitant’ ir jos pavergtą
sias šalis, pagamino 53,800,000 tonų plie
no, ir Japonija 7,200,000 tonų. Bendrai, 
“Ašies” valstybės pagamino 61,000,000 
tonų, tai yra, mažiau, kaip pusę Jungti
nių Tautų plieno kiekio.

Plienas — svarbiausias metalas gink
lams. Jo reikia karo laivams statytų ka- 
nuolėms ir kitiems pabūklams gaminti, 
be kurių negalima priešas sumušti.

Mums reikia plieno, reikia ginklų, ne 
vien Amerikos armijai, bet ir mūsų tal
kininkių armijoms. Pagal prezidento 
R-oosevelto pranešimą kongresui, tai 
Amerikos ginklų gamyba 1942 metais 
paaugo sekamai: amunicijos pagaminta 
keturis kartus tiek, kaip 1941 metais; 
kanuolių ir kitų ginklų — 6] kartus 
tiek; laivų išbūdavo ta penkis kartus; 
karo lėktuvų pastatyta tris ir pusę kar
tus tiek, kaip 1941 metais ir karo laivų 
pagaminta du ir pusę kartus tiek.

Šiemet mūsų ginklų gamyba kelis kar
tus turi pralenkti 1942 metų gamybą. Ir 
tą atliks Amerikos darbininkai ir dar
bininkės, nes jie puikiai supranta savo 
pareigas. '

Kur 250,000 Nacių Gavo Galą
Sovietų dienraštis “Pravda” rašo, kad 

Leningrado apylinkėj pūva virš 250,000 
hitlerininkų ir jų talkininkų. Jeigu tiek 
buvo jų užmušta, tai bent 750,000 buvo 
sužeista. Taip gavo galą ta Hitlerio ar
mija, kuri grūmojo sunaikinti tris mi- 
lionus Leningrado gyventojų.

Hitleris, kaip kitur Sovietų Sąjungoj, 
taip ir Leningrado klausime apsimelavo. 
Laprikčio mėnesį, 1941 metais jis šau
kė: “Prie Leningrado mes vedėme už
puolimą taip ilgai, kol jis buvo apsup
tas. Badas privers priešą palikti Lenin
gradą. Jis iš visur apsuptas. Ir niekas 
jį negalės paliuosuoti. Jis pateks į mūsų 
rankas. Jeigu pas rusus atsiras kokia- 
nors galimybė prašalinti jo apgulą, tai 
aš duosiu įsakymą paimti Leningradą 
šturmu ir mes jį paimsime.”

Kaip matome, Hitleris ir jo generolai 
po 17-kos mėnesių neteko ten apie mili
jono kareivių užmuštais ir sužeistas ir 
po to buvo priversti iš ten bėgti.

L. Pruseika Čikagos lie
tuvių liaudies dienrašty 
Vilny (iš sausio 19 d.) ši
taip rašo apie tuos soči j a- 
listų - klerikalų bučkius:

“Draugas” ir “Naujienos” 
apie tai nieko nerašė, bet 
Gabaliausko; “Lietuvių ži
nios” išsiplepėjo.

Kada, pereitų savaitę New 
Yorke įvyko visų tų tarybi- 
ninkų šurum-burum, “Tėvy
nės” patalpose buvo sureng
ta puota. I’ęn dalyvavo so
cialistų, klerikalų ir šmetoni- 
ninkų redaktoriai (pastaruo
sius atstovavo Tysliavo). Bu
vo ir daugiau “patriotų.”

“Lietuvos žinios” (nr. 3) 
praneša: “Draugo ir Naujie
nų vyriausieji redaktoriai, L. 
Šimutis ir Dr. P. Grigaitis 
viešai pasibučiavo... Tokiu 
būdu įžengėm... į gražų san
tarvės laikotarpį-”

Saldus tai buvo bučkis. Bet 
karčios bus to bučkio pasė
kos.

“Tėvynė” (No. 3) taip-pąt 
rašo apie tą puotų. Ji sako, 
kad ten įvyko visuotinas bu
čiavimasis : “laikraščių re
daktoriai ne tik spaudė vieni 
kitiems dešines, bet ir bučia
vosi,’ kas tikrai užartavojo 
bendro veikimo susitarimų.”

Buvo gėrimų, buvo bučkių, 
o dabar bus dar daugiau is
terikes, kai Raudonoji Armi
ja vis labiau artinsis prie tų 
žemių, kurias bučiavimosi 
čampionai pasiskyrė savo ap- 
veizdai ir globai.

Tarybininkų suėjime kal
bėjo ir smetonininkų atsto
vas p. žadeikis. Jis porino 
apie suverehitetų ir “konti- 
nuitetų.”

Tie žodžiai daugeliui ne
suprantami. ‘ Jei iŠsklaidyt 
miglas ir sofinizmus, jįe reiš
kia tik vienų. Suverenitetų ir 
kontinuitetų laiko savo kiše- 
niuj p. Smetona.

Todėl talkininkai pravė
rė duris ir pasakė smetoni- 
ninkams: prašome į vidų. Be

jūs mes neturime legalio pa
grindo. ■ . -

Buvo daug bučkių. Bet rei
kės dar “totalinio” bučkio.
Tenka .. pastebėti, kad 

Pakštas { apsiėmė būti tar
pininku tarp Smetonos ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(Grigaičio ir šimučio). Tas 
viskas veda prie to, kad 
ims kuriame nors “pobu- 
vyj”, kaip jie sako, ir (ak
tualiai) pasibučiuos.. Jų ne
apkanta Tarybų Sąjungai ir 
baimė Raudonosios Armijos 
laimėjimų juos prie to ve
da! Jie nepaiso, kad tas 
kenkia Amerikos žmonių 
karo pastangoms.

“PRANAŠAS” UŽMIRŠTA 
ANTRĄ FRONTĄ

Dienrašty New York 
Times nuolatos kariniais 
klausimais filosofuoja Mr. 
H. W. Baldwin. Tai žmo
gus, kuris Hitleriui užpuo
lus ant Sovietų Sąjungos 
tik ir kartojo Goebbelso 
propagandą ir tvirtino, būk 
Hitleriui neilgai ims laiko 
Sovietus sumušti. Tas žmo
gus/ kurio “strategijos ir 
taktikos” dėstymai tiek 
kartų subankrutavo, kiek 
kartų jis rašė. Jis kariniais 
klausimais taip nusišpicavo, 
kaip lietuvių tarpe “Naujie
nų” filosofai.

Bet jis vis rašo. Dabar 
visi žio, kad Raudonoji 
Armija per du mėnesius sa
vo ofensyvo uždavė priešui 
skaudžių smūgių. Ir Mr. 
Baldwin priverstas tą pri
pažinti. Bet jis filosofuoja, 
kad hitlerininkai užima 
strategines pozicijas, kad 
jie nors ir daug jėgų nete
ko, kad nors pų uįas , nu
puolęs, bet pavasarį vėl eis 
pirmyn.

Kas įdomiausia, kad Mr. 
Baldwin, rašydamas apie 
Raudonosios Armijos kovas, 
apie tąį, ką ji davė ir duo
da Jungtinių Tautų karo 
laimėjimui, nebando atsi-

minti, kad šis karas yra 
mūsų visų karas, kad galų 
gale kada nors Amerika ir 
Anglija turi kirsti priešui 
smūgį, kad turi atidalyti 
antrąjį frontą. Tokis daly
kas, kaip antro fronto rei
kalas, jam visai nesupran
tamas ir nežinomas.

“VAIKAI” MUŠA NACIUS
Sovietų fronte jau nuo 

seniai • pasižymi tuo, kad 
Raudonoji Armija suiima į 
nelaisvę 17-18-kos metų hit
lerininkus. Pasirodo, kad 
tie nacių sistemos auklėti
niai yra ištikimiausi Hitle
rio razbajui. Bet pastaruo
ju laiku buvo suimta net

šeštadienis, Sausio 23, 1943. . . .
15-kos metų vaikėzų ir 60- 
ties metų senių. Tas rodo, 
kad Hitleriui nekaip einasi 
su rezervais.

Kad tą paslėpti, tai na
cių propaganda, kuri jau 
seniai “sunaikino Raudoną
ją Armiją”, paskelbė, būk 
15-kos metų vaikus ir 60- 
ties metų senius Sovietai 
varo į frontą, Iš šios nacių 
propagandos Sovietų Sąjun
gos Informacijų Biuras gra
žiai pasijuokė, sakydamas, 
jeigu ir taip (o hitlerinin
kai vien Priekaukazijoj per 
tris dienas buvo išvyti iš tų 
plotų, kuriuos jiems ėmė 
užkariauti tris mėnesius 
laiko), tai reiškia, kad Hit
lerio “nesumušama armija” 
jau labai prasta, nes ją 
“vaikai” ir “seniai” muša ir 
varo atgal.

" ' ............. . ..................... ... r ■ ■ " ..■■■■

Linksma Paminėti
Pradėjus Laisvės vajų ga

vimui naujų skaitytojų bu
vo prisiminta, kad geriau 
uždirbantieji Laisvės pa
triotai padėtų atmokėti va- 
jininkams dovanas. Petras 
Taras iš Elizabeth, N. J., 
pirmas pasisakė,, kad jis nu
pirks už $25 Karinių Tau
pymo Bonų kaipo dovaną. 
Gi J. L. žemaičiai iš Hart
ford, Conn, nupirko už $50 
Karinių ’ Taupymo Bonų 
kaipo pirmą dovaną vaji- 
ninkams. Trečią Karolis 
Pociūnas, iš Elizabeth, N. 
J., per Antaną Stripeiką 

i pridavė $18.75 nupirkimui 
Karinių Taupymo Bonų už 
$25 vajininkams kaipo do
vaną.

Tai gražus ir vajininkam 
ūpą keliantis dalykas drau
gų aukojimas taip stam
biom sumom savo dienraš-

J. Andriulionis, Philadel
phia, Pa., $3.

V. Gudinas, Utica, N. Y,, 
$2.

Po $1: Stanley Petkus, 
Muskegan Heights, Mich.; 
Chas. Daukšas, Brooklyn, 
N. Y.; M. Grigūnienė, Nor
wood, Mass.; Paul Martin, 
Bridgeport, Conn.; K. Fiše
ris, Millinocket, Me. ir V. 
Žilai tis, Norwood, Mass. 
Petronella S m a 1 s k i e n ė, 
Brooklyn, N. Y.,.50c./

Labai graži sumą aukų. 
Širdingai dėkojame visiems 
aukotojams.

Aukos, kurios ateina dien
raščiui suvažiavimo proga, 
skelbiamos skprium. Čia 
yra tik tos aukos, kurios 
skiriamos į Popieros Fon
dą.

P. Buknys.

Amerikos kariai, kažin kur Chinijoje, naudodamiesi liuoslaikiu, važinėjasi rikšo
mis, — kas Chinijoj yra dar vis madoj. Žmonės stebi amerikiečius.
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Padėkime S o v. Są j ungos 
Didvyriams Įsigyti Medika
mentų ir Medikalų Įrankių

Šiandiena, kad Raudonosios Armijos didvyriai ste
bina pasaulį triuškinant “nenugalimas” Hitlerio jė
gas, nereikia pamiršti to, tai kad vedant 2,000 mylių 
kovos liniją, neapsieinama ir be savų aukų, — už-r 
muštų ir sužeistų karo fronte. Pagalbos teikimas 
karo fronte, kaip praneša korespondentai ir karo ei
gos tėmytojai, Sovietuose yrą pastatyta ant gan 
aukšto laipsnio: iš kožno tūkstančio sužeistų, tiktai 
penkiolika miršta. Dedama visos pastangos išgelbė
jimui gyvasties ir sveikatos tų žmonių, kurie save 
aukoja, idant apvalius pasaulį nuo rudojo fašizmo,

Praeitais metais, Russian War Relief Komitetas 
sukėlė virš devynis milijonus, dolerių. Už milijonus 
dolerių vertės buvo pasiųsta Sovietų kariams vaistų 
ir ligoninėms medikalių įrankių. Dėka mūs visų įdė
tom pastangom, desėtkai, o gal ir šimtai gyvasčių 
buvo išgelbėta, bet tai dar ne viskas, ~ kova eina 
visu įtempimu, aniems yra reikalinga visokeriopa 
pagalba. Gerai žinom, kad dauguma dienraščio skai
tytojų ir rėmėjų jau yra nekartą aukoję tam tikslui, 
bet didelio reikalo verčiant, vėla kreipiamės į gerus 
valios žmones prašydami Sovietų karžygiams aukų.

Kalbiniai skyriai surinko visą ketvirtadalį virš 
devynių milijonų dolerių praeitų metų rinkliavos. Iki 
pabaigai ateinančio mėnesio, kalbiniai skyriai pasi
ryžo sukelti šimtą tūkstančių dolerių vien tik mędi- 
kaliams reikmenims. Lietuvių Skyrius pasibrėžę su
kelti $5,000. Manėm, kad šio tiksį’o svarbos nereikia 
skaitytojams aiškinti, viskas, ko mes prašome, tai 
skubaus atsiliepimo.

Šis specialis vajus turės baigtis su pirma diena 
kovo'mėnesio, Laiko mažai, bet jeigu bus imtasi už 
darbo skubiai, kvota bus lengvai išpildyta. Čekius iš
rašykite L- Kavaliauskaitės vardu ir siųskite 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti, 
di--------—.—:----------------------------------- -------------------s

čio vajaus reikalams. Todėį 
ihūsų vajininkai taip ener
gingai darbavosi, kad su
mušė 12 metų Laisvės vajų 
rekordus.

Gavome virš tūkstančio 
naujų skaitytojų. Atsinau
jinimai prenumeratų irgi 
eina labai gerai.

Šis laimėjimas turėtų pa
kelti visiems ūpą platinti 
savo dienraštį. Kiekvienas 
Laisvę mylintis žmogus tu
ri darbuotis, kad prikalbin
ti jai nors po vieną naują 
skaitytoją. Atsibodo žmo
nėms Skaityti Hitlerio pro
pagandą socialistų, tauti
ninkų ir klerikalų spaudo
je. Žmonės nori teisingų ir 
bešališkų žinių — jie skaito 
Laisvę.

Tačiau ne visi turi pro
gos su Laisve susipažinti. 
Todėl mūsų yra būtinas rei
kalas supažindinti žmones 
su dienraščiu Laisve. Kur 
ti ksueidami, kalbinkite lie
tuvius skaityti darbininkiš- 
kąį-Įiaudišką dienraštį, de
mokratiją ir žmonių laisves 
ginantį dienraštį Laisvę.

Dabar lengva gauti nau
jų skaitytojų. Bet mesK ne
galime atsidėti vien tik ant 
vajįninku. Mūsų vajininkai, 
didelėje daugumoje, yra fa
brikų darbininkai. Dirba 
apsigynimo įmonių gamy
boje, dirba su viršlaikiais. 
Ant jų vienų negalima at
sidėti ,turime visi darbuotis 
savo dienraščio platinimu.

Prisįųiinns, kad finansi
nė parama dienraščiui yra 
reikalinga, su aukomis į 
Laisvės Popieros Fondą 
šiųom kartu pribuvo: Per 
J. Mažeiką, iš McKees 
Rocks, Pa, Po $5; J. Mi
liauskas, J. Purtikas. Po 
$1: J. Mažeika, J. Kvederas 
ir J. Kazlauskas. J. Vilkas 
50c. Viso $13.50.

Po $4: J. Grimaila, New 
Britain, Conn, ir J. Mali
nauskas, N. Britain, Conn.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Mes žindm, kas yra radika
las, bet kas yra liberalas ir 
konservatorius? Mes to neži
nom.
Antras Klausimas:

Mes matom per laikraščius, 
kad Sovietų Sąjunga atima iš 
vokiečių tūkstančiais kąnuoljų 
ir visokių vežimų, trokų, ge
ram stovyj ir milijonais šovi
nių ir bombų, ir taip sau viso
kios amunicijos. Ar gali varto
ti prieš tuos pasaulinius bude
lius vokiečius, ar jie vaitoja? 
Jei vartoja, tai neapsakomas 
džiaugsmas būtų laisvę mylin
čiai žmonijai, daug sutaupytų 
savo amunicijos.

Petras Butkiavičius.

Atsakymas
Ne taip jau lengva apsklem

ti arba apibūdinti bile žmo
nių grupę. Liberalas, papras
tai, sakosi tikįs į progresą-pa- 
žangą, bet tas progresas turįs 
eiti “gražiuoju”, išimtinai 
“evoliucijos keliu.” Jis stoja 
už kapitalistinę santvarką, bet 
nori, kad joje nebūtų prievar
tos, kad kapitalistai būtų “ge
ri” savo darbininkams, o dar
bininkai pasitenkintų tai, ką 
turi ir gauna. O jeigu ko 
trūksta, tai kad jie prašytų ge
ruoju, kad, pavyzdžiui, nesi
imtų streiko, nes streikas jau 
reiškia prievartą ir t.t.

Konservatorius gi reikalau
ja, kad viskas būtų taip, kaip 
yra — kiekviena reforma, 
naudinga darbo žmonėms, 
kiekviena pažanga, jam sve
timas dalykas. Jis tam priešin
gas. Už kapitalizmą su visais 
jo žiaurumais ir prievartomis 
jis galvą guldo.

Tai, žinoma, čia nėra pilnas 
apibūdinimas liberalo ir kon
servatoriaus, bet bandyta pa
duoti tiktai pamatines jų cha
rakteristikas.

Kas liečia iš nacių paimtus 
sveikus ginklus, tai, aišku, So
vietai panaudoja. Bet kitus 
naciai bėgdami spėja sugadin
ti. ' Tie- tinka tiktai laužui.
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IL UTIE R Al ID M i r M IE N AS
Kruvina Daina

Liūdnai, graudžiai pas sodybą 
Buinios liepos ūžė, 

Bet liūdnesnė už tas liepas 
Senoji bakūžė ...

Vai nuo krašto kryžiokijos 
Baisi audra kilo,

Tik ją slėpė tamsus miškas 
Už viršūnių šilo, v

Motinėlė, sengalvėlė
Gailingai vaitojo,

Nes jos didis džiaugsmo žygis 
Taip staiga sustojo.

Kuomet vakar gegužėlė 
sodelyj kukavę,

Tai dukrelė jos jaunoji 
Plaukelius šukavo.

Jos veideliai džiaugsmu degė, 
Širdis meile kaito,

Ji nuo džiaugsmo keleriopo 
Nuo laimės apkvaito.

Išlaisvinta jos tėvynė
Daug jai progų teisė:

Naujas darbas, naujos viltys 
Mintyse jos veikė.

Pamylėjo ji bernelį,
Jam pasižadėjo,

Bet dabar jos tos svajonės 
Vien tik nuaidėjo.

Jos bernelis nusidavęs 
Nacius apgalėti...

“Kad nebūčia bernužėlį 
Išmokus mylėti.

“Kad nebūčia bernužėlį
Išmokus mylėti, 

lengviau būtų širdies skausmus
Tuomet nugalėti.” /

Nors ir šiandien gegužėlė
Sodelyj kukavo,

Bet dukrelė jos jaunoji 
Plaukus nešukavo.

/

Ji ir du josios broliukai
Sau ryšulius dėjo, 

Tai pro verksmus motinėlė
Į juos taip kalbėjo:

“Kam barbarai niekingiausi 
Puola mūsų šalį ?!...

Kam likimas mums paskyrė 
Tokią baisią dalį?!

“Vai ir bočiai mūsų žuvo
Nuo kryžiokii kardo, 

Vai bodėsimės iš tolo
Jų niekingo vardo.

“Kad ir galės į mūs kraują
Jie nagus sumerkti, 

Bet niekuomet negalės mus 
Amžinai pavergti.

“Kaip senovėj apsigynėm
Kardininkų maro, 

Savo šalį taip apginsim 
Nuo rudo barbaro ...”

Ir taip verkė motinėlė
Ir taip ji vaitojo, 

Ir jos karčios ašarėlės
Plūsti nenustojo.

“Nevaitokie, motinėle,
Iš didžios pelaimės, 

Drąsos reikia kuodaugiausia— 
Kuomažiausia baimės.

“Tavo verksmas, motinėle,
Nenueis per nieką, 

Už barbarišką kryžiokų
Mūs kraštui panieką.

I

“Nors gindami savo šalį
Kentėsim ir mirsim, 

Bet kryžiokus išbugdysim:
Jų spėkas pakirsim ...”

Taip jos vaikai ją ramino,
Kai kelionėn rengės, 

O tėvynės brangi žemė
Mirties sluoksniais dengės.

“Jūs mano brangūs vaikeliai, 
Kur jūs dabar bėgsit?!

Kad būtumėt sakalėliai
Tai sakyčiau lėksit?

j • ' . t 4 ! » , • .♦.»

“Ar mokėsite pasprukti
Iš kryžiuočių spąstų, 

Nuo tų žvėrių palaidųjų
Kad jūs neįkąstų?

“Ar partrenksit niekadėjų 
Įšėlusią galę,

Ar vėla mums teks turėti 
Laisvą mūs šalelę?

“Vai, kanuolių baisus griausmas 
Kas kartas artėja,

Mano būtis, mano jausmas 
Nuolatos karte ja.

“Geležiniai oro paukščiai 
Visur mirtį svaido, 

Mano protas jau neveikia 
Baimė viltį baido.

“Vai, kai aš su jumis bėgčia, 
Tik man spėkų trūksta...

Ve, ana, namai kaimyno
Jau liepsnoja, rūksta!...”

Nubučiavę motinėlę,
Jaunuoliai išbėgo, 

Palikdami namų gūštą,
Kurią jie taip mėgo ...

Motina vaikus lydėjo
Per vyšnelių sodą,

Į didžių kovų verpetą, 
O ne į parodą.

Rūstūs vėjai viršum šilo
Be paliovos plaukia,

Ir į būrį partizanų, 
Tarsi, šaukte šaukia:

“Ei, didvyriai, tautos sūnūs, 
Glauskitės į glitą,

Ir visomis spėkoms savo 
Naikinkit banditą.

“Jam neleiskit atsikvėpti: 
Poilsio neduokit,

Ir visomis pastangomis 
Tėvynę vaduokit...”

Pasiskirstė tautos sūnūs 
Po savo tėvynę,

Kurios grožį pikti naciai 
Turėjo pamynę.

Nors jų spėkos apribuotos,
Siauri jųjų žygiai,

Bet jų pastangos didingos, 
Priešui — aštrūs dygiai.

Pagiriais vieni maršavo,
, Kiti raistus tvenkė,

Ir iš tenais visais būdais 
Užpuolikui kenkė.

Būriais ėjo tautos sūnūs 
Ir kryžiokus smogė,

Kurie pavergė jų kraštą 
Ir plėšė, ir vogė.

Visoms savo išgalėmis
Niekšų spėkas skynė .. .- 

Tai taip narsūs tautos sūnūs
Savo šalį gynė.

Ir kai vėla gegužėlė
Sodelyj kukavo, 

Tai ant degėsių grintelės 
Balandžiai burkavo. y
Iš taip jaukios bakūžėlės

Vien griuvėsiai tapo, 
Kalbos, dainos jau nutilo—

Liko tyla kapo. •
Ir jauna, graži mergelė

Rūtelių neskynė,
Ir iš rūtų, iš žaliųjų

Vainikų nepynė...
Nes tos rūtos, tos gėlelės,

Likę nenuskintos, 
Piktųjų kryžiokų kojų

Patapo sumintos.
Gaili rauda motinėlės ,

Amžinai nutilo,
Tiktai laidotuvių maršas

Plaukia viršum šilo.
A. Dagilis

Chinijos ambasadorius Amerikai Wei Tao-ming ir sekretorius Hull pasirašo sutar
tį, pagal kurią Amerika išsižada nepaprastų teritorinių teisių Chinijoj. Tuomi 
pripažįstama Chinijai pilniausia lygybe su kitomis tautomis.

Raymond, Wash

Skrebūną, kuris 
LDS 36 kuopos 
pagelbos Sovie- 
Nusisekė labai

Susirinko 
turėjom 

M.

geras būrys
ir svečių iš

Grybą, P.
D i 1 i n s k a.*■

Pavyko LDS 36 Kuopos Pa
rengimas Medikalės Pagelbos 

Sovietų Sąjungai

Gruodžio d. įvyko paren
gimas pas A. 
buvo rengtas 
dėl medikalės 
tų Sąjungai, 
gerai, 
žmonių
Aberdeen - 
Staliūną ir 
Visi linksminos ir šnekučiavos 
iki vėlumai nakties. Neužmir
šo ir Sovietų Sąjungos karžy
gių. Visi gausiai aukavo ir vi
si džiaugėmės Sovietų laimėji
mais. y

FILMOS
JUDŽIAI IR VAIDINIMAI

• APIE SOVIETUS
Greta to, kad iš Sovietų Sąjungos daug at

eina gerų judžių, dabar ir Amerikoj jų ga
mina naujų. Gal būt nors po 25-kių metų 
Sovietų respublikos įsikūrimo mūsų šalies 
žmonės galės kiek daugiau pamatyti judžių, 
žmoniškai atsiliepiančių apie darbo žmonių 
šalį ir pasiskaityti ir toj spaudoj tiesos, kuri 
pirmiau lenktyniavo, kaip daugiau paskleisti 
melų ir išmistų apie tą šalį, žinoma, tik lie

tuviški pro-naciai iš “Keleivio” ir “Naujienų” 
geštapiškų gūsių traukia seną melų giesmę.

New Yorke visa eilė judžių įstaigų rodo 
Sovietų Sąjungoj gamintus judžius. Stanley

teatre rodo judį “Tvirtuma ant Volgos.” Tai 
judis iš 1918 metų, kada, Stalino 
maršalai Vorošilovas ir Budionas 
ciną (dabartinį Stalingradą) nuo 
kų ii- rusų baltagvardiečių. Apollo 
do sovietinį judį 
Golem rodo “č4_ 
kva Smogė Algai' 
vietinis judis “Priešo Užnugary j,' 
teatre vaidinamas veikalas vardu 
žmonės.” Net ir “Doughgirls,” amerikiniame 
veikale, bandoma pavaizduoti Sovietų didvy
rės Liudmilos Pavličenkos Amerikon atsilan
kymas.

vadovybėj, 
gynė Cari- 
kaizerinin- 
teatras ro-

Pavasario Daina,” The 
Čigonai”', Empress rodo “Mas- 

Radio teatro rodomas so- 
o Guild 
“IiU.S įj os
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McKees Rocks,. Pa. — Kuo

pa paaukavo iš savo iždo So
vietų medikalei pagelbai (pri- 
skaitant šio menesio auką 
$25) viso $160.

Be to, turėjo parengimą ir 
padare pelno $80, kurį pada
lino: Sovietų medikalei pagel
bai $40 ir Raudonajam Kry
žiui $40.

Kuopa turėjo išrinkus komi
siją, kuri darbavosi rinkime 
aukų Sovietų medikalei pagel
bai. Komisija raportavo, kad 
aukų surinkta minėtam tikslui, 
priskaitant kuopos aukas, ir 
Raudonajam Kryžiui minėtą 
$40 auką, viso $360.82.

Kuopa iš savo iždo paauka
vo Ispanijos kovotojams $20. 
Kiek pavieniai nariai suauka- 
vo minėtam reikalui, .tai neži
nom, bet žinom, kad aukavo.

Mūsų kuopa, nors nedidelė, 
bet Dėdės Šamo armijoj jau j 
yra 4 mūsų kareiviai. Kiekvie
nam kareiviui kuopa išleisda
ma įteikė po $25 dėl atmin
ties, kas 
kų.

Kuopa 
vo narių 
les į LDS tol, kol jie bus ka
riuomenėj.

Pirm Kalėdų, kuopa pasiun
tė savo nariams kareiviams 
gražių Kalėdų dovanų. Kuo
pos jaunuoliai neužmiršo su 
Kalėdomis, kareivių, Jono Ur
mono (LDS jaunuolių centr. 
sekr.) ir J. Sakalausko, kuris 
tūlą laiką darbavosi Pitts- 
burghe, vėliau išvažiavo į Chi- 
cagą, dabar randasi kariuo
menėj.

Kuopa nupirko gražų gėlių 
vainiką $15 vertės prie įniru
sio kuopos nario K. Mockaus, 

rtaipgi suteikė automobilių ir 
grabnešiuš laidojime, 
kuopa suteikia panašų

sudaro jau $100 au-

nutarė užmokėti sa
lt arei vi ų visas duok-

(Mūsų 
pąfar-

navimą kiekvienam mirusiam 
jos nariui.)

Kuopa gavo 6 naujus na
rius, kurių tarpe yra žymus 
medicinos daktaras L. Kaba- 
keris. Iš kuopos neišsibraukė 
nei vienas, apart vieno nario 
mirusio.

Susirinkime sausio 10 d. ap
kalbėta ir mums pritariančios 
spaudos Vilnies ir Laisvės rei
kalas. Kadangi dabartiniu lai
ku visos pragyvenimo reikme
nys pabrango dvigubai, mes 
suprantam, kad tas atsitiko ir 
su spaudos reikmenimis ir da
bar darbininkiškai spaudai 
jaučiama trūkumai. Todėl mū
sų nariai jau pirm susirinki
mo ii- susirinkime paaukavo 
kiek kas galėjo minėtam tiks
lui. Sykiu ir kuopa iš savo iž
do paaukavo $20, kas sudaro 
viso aųkų Vilniai ir Laisvei 

i $53. Aukas ir vardus aukavu
sių pasiuntė į spaudą J. Ma
žeika.

Tai tiek mes pažymim iš 
kuopos gerų, darbų. Jei ką 
praleidom, tai atsiprašom.

Iš finansinio stovio ir gerų 
darbų nuveikimo, tai, rodos, 
mūsų kuopa bus pirmutinė, ne 
tik Pittsburgho apylinkėje, bet 
ir visoj LDS šeimoj !

Reik pripažinti, kad vienas 
didelis 
yra, tai 
Būtinai, 
šį metą 
atsistokime 
naujų narių gavime.

Na, pabandykime ir būkime 
visur pirmutiniai. Ant pra
džios šių metų J. zMažeika jau 
gavo 2 naujus narius, 
Knygų Rokavimo Komisija:

J. Miliauskas 
A. Paulauskiūtė 
A. Yankauskiūtė 
A. Mažeikiūtė.

trūkumas pas mumis 
naujų narių gavimas.

draugai ir draugės, 
pasistengkime visit ir 

pirmoj eil^j ir

Jersey City, N. J

Drg. Ona Skujienė padova
nojo mezginį, su kuriuo pada
rėm $7.50. Ačiū tau, drg. O. 
Skujiene, už mezginį. Ačiū fr 
Mrs. M. Burt už tikiętų par
davinėjimą.

Aš nuo savęs duodu Ray- 
mondo lietuviam pagyrimą, 
nes jie gausiai prisideda su 
savo doleriais prie laimėjimo 
šio karo, perka gausiai karo 
bonus.

Praeitą vasarą turėjom pa
rengimą Raudonajam Kryžiui, 
davėm $68.85. Prie medika- 
lės pagelbos Sovietų Sąjungai 
jau koletą sykių prisidėjome. 
Pirmiau aukavom ir ši auka 
bus ne paskutinė.

Jau 15 lietuvių iš Raymondo 
tarnauja kariuomenėje. Tai iŠ 
tokios mažos lietuvių koloni
jos labai daug.

Ačiū A. Skrobūnui už Šlu
bos suteikimą dėl parengimo. 
Ačiū visiems už aukas.

Čionai telpa visų vardai, ku
rie aukavo: 
J. Shames 
J. Dalinkaucos 
J. Delinskis 
M. M ai ak as 
M. Tenaski 
M. Asicff

Pavi liūnas
Mason is 
Burt 
Tanauskas

rč ji 
• *9 .. i

A.
A.

$5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 •
1.00
1.00
1.00
1.00
.50
.50

Susirinkimai, Aukos
Sausio 9 d. įvyko ALDLD 

16 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo didžiuma ir pa-
simokėjo duokles už šiuos me-j A. Pieta 
tus. Tuo pačiu tarpu gauta 3 M. Grybas 
nauji nariai. Tad kuopa šiais C. Paviliūnas 
metais narių skaičiumi paau-iP. Staliūnas 
go. Įsirašė sekami draugai: J. M. Supaikis 
Draskinis, P. Vosylius ir G. W. Kelly 
Daugėla. ; A. Markūnas

Šiame susirinkime iš kuopos-A. Skrebūnas 
iždo pasveikinta “Laisvės”!J. Blasfil

A. Matson 
O. Mieskinis 
C. Norkus 
S. Stroga
C. Baranauskas 
W. Falcon 
O. Anderson
V. Daivis
W. Martin 
M. Mazaįkis

Už mezgįnį surinkom $7.50. 
Viso pasidaro $73.

iždo pasveikinta “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas su $5 
ir sekami pariai aukojo po $1 : 
A- žavišus, J. B. Pafeerpskis,
J. Kreivėnas, M. Sabaliauskas,
K. Maziliauskas ir A. Matulis. 
Viso pasidarė $11.

Toliau drg. P. Vosylius atsi
naujino “Laisvę” metam. Drg. 
A. žavišus ir J. B. Paserpskis 
atsinaujino “Liaudies Balsą,” 
kanadiečių dvisavaitinį laik
raštį ir abu paaukojo “Liau
dies Balsui” po $1.50. Drg. G. 
Daugėla aukojo $2 Sovietų 
medikalei pagelbai. Taip, kad 
su prenumeratomis, narinėmis 
duoklėmis ir aukomis 
dieną surinkau $44.25. Tai yra 
gražus ir pagirtinas 
atsinešimas į įvairius mūsų vi
suomenės reikalus.

vicną

draugų

Sausio 10 d. įvyko LDS 133 
kuopos metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo gražus būrys. 
Tik mūsų draugės moterys ne 
taip skaitlingai dalyvauja su
sirinkimuose. Valdyba pasili
ko ta pati. Vajininkais, apart 
A. Matulio, išrinkti P. Jasai
tis ir G. Daugėla. Reiškia, tu
rime laike šio vajaus tris or
ganizatorius.

Vienas iš geriausių kuopos 
tarimų bus šis. Kuopa vien
balsiai nutarė už mūsų jau
nuolius, kurie yra Dėdės Šamo

1

kariuomenėje, pamokėti me
tines duokles per visą laiką jų 
tarnystės. Reiškia, kuopa pa
gerbė ne tik tuos jaunuolius, 
kurie yra Dėdės Šamo kariuo
menėje, bet ir jų tėvus,‘paliuo- 
suodama juos nuo mokėjimo 
jų sūnų duoklių.

K. ir S. Baranauskų Sūnūs 
Išeina i Kariuomenę

Su pabaiga sausio išeina Dė
dei Šamui tarnauti du Bara
nauskų sūnūs — vieną draf- 
tuoja, kitas liuosnoriai pasi
duoda. Linkiu abiem sveikiem 
sugrįžti sunaikinus fašizmą.

A. žavišus, kitas Jersey 
City biznierius, pirko karo bo- 
nų už $5,000. Garbė, tau, 
drauge.

K. Biuras.



E ars viKetvirtas Puslapis

Kaip Buvo Plečiama Naciška

Rašo POVILAS PAKARKLIS.
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Ideologija Lietuvoj, S meto 
nai Ją Valdant

(Tąsa) ir imponavo pasauliui. pakili-

ssaepcMtaane;

kui vieta paimta. Piknikas į- lend oriais vis kiek susivėluo- 
vyks rugsėjo mėn.

Pusėtinai daug laiko pašvęs
ta bediskusuojant ir kritikuo
jant Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Lietuviškąjį Skyrių 
ir po ilgų nesusipratimų, pri
eita prie išvados — kadangi 
ne tik šios kuopos, bet ir, ga
lima sakyti, visų kitų Hartfor
do organizacijų atstovai yra 
išrinkti į minėtą Raudonąjį

ja — tai ir pasėkos nėra to
kios geros, kaip kad ištikrųjų 
būtų. 1

Nors palyginus 68 kuopą su 
kitomis Connecticut valstijos 
kuopomis, Hartfordas, atrodo, 
“gyvuoja”, bet veikimas ga
lėtų būti keleriopai gyvesnis, 
jeigu kuopos nariai įvertintų 
organizacijos reikšmę, t. y., 
statytų organizaciją pirmoje

bai geras ir gražus šis metinis 
kuopos susirinkimas.

Kuopos organizatorius drg. 
V. O. čiulada pakeltame ūpe 
atidarė jau seniai turėtą tokį 
susirinkimą. Savo eilėje jis 
smagiai užklausė susirinkusių
jų: “Ar turime naujų narių”? 
Taip, atsiliepė J. M. K., turi
me du naujus narius, Julių 
Palubinską ir Mikolą Zub- 
kauską. Abu priimti į Litera-

EV£RYBODYHi

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Tiesa, reikia pripažinti, kad Lietuvoje 
tam tikro fakulteto baigimą kartais ap
sunkina kai kurių bereikalingų dalykų 
prikimšimas. Pavyzdžiui, yra ginčytinu 
dalyku laikomas senovės prūsų kalbos 
buvimas, o vis dėlto ta kalba yra dėstoma 
Humanitariniame fakultete. Gali apsun
kinti kokio fakulteto baigimą ir tam 
tikros profesoriaus savybės, kaip antai: 
menka iškalba, bloga paskaitų sistema 
arba neparūpinimas kelių metų bėgy -stu
dentams ne tik jokio spausdinto veikalo, 
bet ir geresnių dėstomo kurso užrašų, 
kuriuos galėtų multiplikuoti patys stu
dentai. Gali kartais nukentėti studentai 
ir del kurio nors profesoriaus pašalinių 
darbų, kurie kartais gali būti priežastis, 
kodėl toks profesorius retai skiria egza
minus. Bet visa tai pašalinti yra kitas 
kelias: nėra reikalo proteguoti užsienio 
aukštąsias mokyklas, per daug skaitan
tis su tam tikrais užsienietiškais dakta
ratų diplomais. ; :

Lengvai pripažįstant aukštojo mokslo 
baigimo teises Lietuvoje užsienietiškiems 
daktarams, rašiusiems disertacijas nepa
lankia Lietuvai linkme, gali būti kartais 
nuskriaudžiami tie lietuviai, studijuoją 
užsieny, kurie, spręsdami ruošiamose di
sertacijose Lietuvos etnografinius klausi
mus, nesutinka prisiderinti prie užsienio 
profesorių pažiūrų ir dėl to visai gali 
neįsigyti daktarato arba jį įsigyti daug 
vėliau.

Rašinio . autoriui yra žinomas vienas 
atsitikimas, kad lietuvis užsieny studija
vo apie 8 metus ir vis negalėjo įsigyti 
daktarato. To priežastis — ne studento 
kokie menki gabumai ar nedarbštumas, 
bet, sprendžiant iš visų aplinkybių, —to 
studento nepasidavimas profesorių įta
kai.

16. Daktaratai ir Asmenybių Atranka
Paprastai yra pripažįstama, kad inte- 

ligentinių pajėgų atranka turi didžiulės 
reikšmės valstybiniam bei kultūriniam 
kraštų gyvenimui. Prancūzijos valdo
vas Liudvikas XIV-tas mėgo “laidokau- 
ti”? švaistyti valstybės pinigus, bet vis 
dėlto jo laikais Prancūzija dau-

mą kai kurie istorikai kaip tik ir 
sieja su to valdovo gabumais pažinti 
talentus, su jo norais ieškoti, talentų ir 
talentus pastatyti į tinkamas vietas. 
Aiškinama, kad tos valdovo savybės ir 
yra priežastis, kodėl Prancūzijos finan7 
sus ilgą laiką tvarkė tokia žymi 
asmenybė, kaip Jean Baptiste Colbert 
(Kolbertas), o Prancūzijos tvirtoves 
statė Vauban (Vobanas), kuris laikomas 
garsiasiu visų laikų inžinieriumi ir tvir
tovių statytoju.

Geriausia asmenybių atranka įmano
ma tuomet, jei į gimnazijas būtų pri
imami patys gabiausi bei darbščiausi 
pradines mokyklas baigusieji mokslei
viai, o į universitetus ar jam lygias auk
štąsias mokyklas — patys gabiausi bei 
darbščiausi abiturijentai ir, be to dar, 
jei visiems gimnazistams ir studentams; 
tarsi kokiems tarnautojams, būtų valsty
bės teikiamas lygiai vienodas pragyveni
mas ir lygiai vienodos studijų sąlygos. 
Tačiau, ir nesant tokios švietimo san
tvarkos, yra. įmanoma tam tikro laipsnib 
asmenybių atranka.

Kai kuriuose kraštuose- įvairios įstai
gos, mokslo metams pasibaigus, išsiun
tinėja garsiausiems savo krašto- univer
sitetams, ar net jų fakultetams, raštus, 
kuriais prašoma prisiųsti geriausiai bai
gusių universitetą asmenų sąrašus, suda
rytus iš įstaigos nurodyto asmenų skai
čiaus. Paprašoma dar nurodyti, kaip į 
tokį sąrašą įtrauktieji asmens yra bai
gę gimnazijas, kuo yra pasižymėję spau
dos, organizacijų darbe ir šiaip kitokio
se srityse. Ne iš kur kitur, o iš tokių 
sąrašų įvairios įstaigos ir stengiasi pa
sirinkti sau darbininkų. Bematant ge
riausiai baigę universitetus studijozai ir 
yra išgaudomi.

Kadangi^ baigusiųjų geriausius univer
sitetus asmenų kai kuriuose kraštuose 
yra labai ieškoma: išgaudomi ne tik pa
tys gabiausieji bei darbščiausieji studi
jozai, o neretai ir visi įsigijusieji toje 
mokykloje diplomus, — tai tam tikri 
universitetai, nenorėdami gadinti savo 
vardo, visai neužskaito kitame univer
sitete išeito kurso.

Kryžių, tai dėti pastangas, 
kad veikimas būtų gyvas ir 
pasekmingas, ypač lietuvių la
bui.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Kooperatyvės Spaudos li
ves ir tapo priimtas. Suvažia
vimui pasveikinti paskirta iš 
kuopos iždo ,$5. Be to, nartai 
suaukojo dar $13.75. K. Ak- 
somitas — $2.00; po $1.00 — 
L. Monkienė, J. Kazlauskas, 
J V.ilchinskas, K. Vilkas, M. 
Bernotienė; po 50c — B. Mu- 
leranka, J. P. Kazlau, J. Si
mons, A. Ramanauskienė, A. 
Dagilienė, V. žaltauskas; po 
25c — O. Rudžinskienė, M. 
Pilkauskienė ir W. Brazaus
kas.

Antras laiškas skaitytas 
nuo Lietuvių Meno Sąjungos, 
kurs taip pat tapo priimtas ir 
atsakymui paslysta $3 kaipo 
kuopos narinės duoklės už 
šiuos metus. ;

Iki šiol kuopoje užsimokėję 
duokles šiems metams yra: W. 
Brazauskas, J. Beržinis, ■ J.- 
Kazlauskas, M. Kazlauskienė,
J. P. ir V. Kazlau, J. Vilchin- 
skas, B. ir M. Mulerankai, J. 
ir M. Margaičiai, J. ir M. Pil
kauskai, J. ir O. Rudžinskai,
K. ir M. Vilkai, V. žaltauskas, 
F. ir A. Ramanauskai, J. Ja
nuškevičius, J. ir A. Dagiliai, 
A. Totorėlis ir P. Krischus. Iš 
čia suminėti] K. Krischus ir 
J. Dagilis nauji nariai. Kaip 
būtų linksma visiems girdėti, 
kad visi nariai būtų pasimokė- 
ję, bet deja!

Knygos “Amerikos Demok
ratijos Steigėjai” dar nevisai 
pūsė egzempliorių išdalinta— 
rodos, kad nebėra nei kam 
skaityti, tai ką gi jau ir be
kalbėti apie kuopos knygynė
lį, kuriame yra apie 200 su 
virš knygų!...

Gauta Vilnies Kalendoriaus 
49 egzemplioriai, iš kurių 25 
jau ir išparduota. Bėda, kad 
Vilnies redakcija su savo ka-

vietoje ir pamirštų asmeninius 
išsišokimus. Nėra girtinas da
lykas, kuomet į organizaciją 
prirašoma, sakysime, 10 nau
jų, narių, bet 8 seni nariai iš- 
sibraukia. Pažiūrėkime. Pra

dedant nuo 1941 metų, buvo 
prirašyta. 10, bet devyni seni 
nartai prarasta! Vis dėl as
meninių kivirčų (išimčių be
veik nėra). Tai jau tikra gė
da.

šiuos, 1943 metus, pradeda
me su 75 nariais. Na, o kad 
pamėginus kiek daugiau susi
tvarkyti ir daugiau pasidar
buoti, sakysime, idant kuopos 
narių skaičių pakėlus iki 100? 
Tik pamėginkime, nors kas 
trečias senas narys gaukime 
po vieną narį, o pasėkos bus 
puikios. Aš pats mėginsiu nors 
porą perstatyti. Ką sakote ? 
Laiko dar gana yra, net ligi 
kovo 15-tai. J. V.

Lowell, Mass.
Gražus Buvo ALDLD 44 Kuo

pos Metinis Susirinkimas
v

Sausio 17 d., LLD 44 kuo
pa laikė savo metinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo šaukia
mas ant 2 vai., bet dar anks
tyvame popietyje jau buvo ga
lima spręsti, jog susirinkimas 
tikrai įvyks ir bus nemažas 
dalyviais.

Tuomi buvo rūpinamasi to
dėl, kad kiek kartų buvo šauk
ta ir mėginta turėti kuopos* su
sirinkimus, jie neįvyko, kaip 
reikia. Įvykdavo tik kelių 
draugų pasitarimai minėtos 
draugijoj reikalais. Bet šį kar
tą draugai priėjo išvados, kad 
tokis merdėjimas mums ant 
toliau nebepakenčiamas ir rei
kia mums patiems aktyvizuo- 
tis pakeliant Liet. Literatūros 
Draugijos reikalus į pirmaei
lę poziciją.

Tuo supratimu ir įvyko la-

tūros Draugiją.
J. M. Karsonas raportavo iš 

7-to Apskričio metinės konfe
rencijos ir iš Massachusetts 
valstijos pažangiųjų lietuvių 
organizacijų apskričių komi
tetų konferencijos, kur buvo 
išdirbtas planas pirkimui trijų 
ambulansų. Abu raportai bu
vo priimti ir padaryti geri ta
rimai veikimui.

Nutarta pasiųsti du delega
tus nuo kuopos į Bostono apy
linkės lietuvių visuotiną kon
ferenciją, kurt šaukiama vasa
rio 7 d., 2 vai. po pietų, Mu
nicipal Hall, So. Bostone, kur 
bus plačiai rišamas pirkimo 3 
ambulansų, tam reikalui sukė
limas . $6,000 kuo trumpiausiu 
laiku ir masinių mitingų su
rengimas. Delegatais išrinkti 
d.d. J. M. Karsonas ir V. Mi- 
kalopas.

Nhtarta laikyti susirinkimus 
reguliariai ir veikti gerai kuo
pos vardu. Susirinkimai bus 
laikomi kas mėnesis pirmaja
me sekmadienyje 2 vai. po 
pietų, Liet. Pil. Kliube, 338 
Central St. Tą visi nariai ži
nokite ir dalyvaukite visuose 
susirinkimuose.

Šiame susirinkime paauno"- 
kėjo 9 draugai duoklės už 
šiuos 1943 metus. Manau, kuo
pos fin. raštininkas J.r Blažo- 
nis pasistengs pasiųsti duok
les į centrą neatidėliojant. 
Taipgi ir kiti nariai turėtų 
trumpiausiu laiku pasimokėti 
savo duokles. Tai būt gražus 
susipratimas ir prideran č i a i 
atsilieptų į centro paraginimą.

Be k it ko, kuopa nusitarė 
turėt (įįskusinį lavinimas} sek
madienių popiečiais kliubo pa
talpose, nuo pirmos valandos 
po piętų. Tai bus labai vertin
gas ir kultūringas užsiėmimas. 
Taigi dabar draugai aktyvis
tai ir visi kiti, kurie mylite la
vintis, susirinkite sekantį sek
madienį, 1 vai. po pietų ir 
diskusuosim tęmoje: “Kaip

vesti kovą su Jungtinių Tau
tų priešais lietuvių tarpe?”

Užbaigus šį susirinkimą, irgi 
buvo pravestos geros diskusi
jos temoje: “Kaip veikia lie
tuviai pronaciai mūsų koloni
joje prisidengę patrijotizmu.”

Diskusuojant šį klausimą 
daug naujų dalykų iškelta 
aikštėn. * Ir jų išsiaiškins dar 
daugiau, ką mūsų priešai turi 
pridengę, kuomet mes disku- 
suosime ir faktus subendrin- 
sim krūvon į vieną rekordą.

J. M. Karsonas.

Newark, N. J.
Sietyno su Rusais Bendras 

Koncertas
Savo metinį bendrą koncer

tą su rusų choru sietyniečiai 
rengia 23 dieną šio mėnesio, 
t. y., šį šeštadienį, 7 valandą 
vakare, 180 New York Avė.

Gerbiamieji! Nežiūrint, kad 
šis laikotarpis yra liūdnumo ir 
:intensyvaus darbo laikotarpis, 
tačiau mes negalime visuomet 
liūdėtų o dar tuomet, kuomet 
meno - kultūros vakaras įvyk
sta, kuris reikalauja visų ben
dros paramos, visų bendro 
darbo, šiuo tarpu Sietyno Cho
ras nustojo daug savo jaunuo
lių artistų - mėgėjų.

Jie atsidūrė Dėdės Šamo ar
mijoje.

Tačiau, nežiūrint, kad cho
rą turėjo apleisti jaunuoliai, 
mūsų gabūs organizatoriai pa
sirūpino augesniais meninin
kais užpildyt tas spragas ir 
choras labai skambiai dainuo
ja, ką jūs atsilankę patys go-‘ 

f rai patirsite. Dar daugiau. Tu
rint tokią mokytoją—kompo- 

, zitorę, kaip mūsų mylima Bro
nė šalinaitė - Sukackienė, mes 

Į nė negalime prastai dainuoti. 
|O juk mūsų draugai rusai, ku
rte taip visur atsižymi, irgi 
parodys savo nepaprastus ta
lentus.

Visi pasistengkim pasimaty
ti šeštadienį. Albinas.

gely smičių buvo žymiai pakilusi f Bus daugiau)

Detroito Žinios
Žinios Apie Kareivius

Dar neseniai jaunuolis A. 
Janulis pranešė per telefoną' 
savo sesutėm ir tėvam, kad jis 
išvažiuoja už jūrų, būk į Ang
liją, ar kur kitur. Jaunuolis A. 
Janulis pasakė, kad gal greit 
nesimatysime su namiškiais.

Gruodžio pabaigoj laike 
švenčių lankėsi čion Detroite 
Juozas Valentą, tai yra drg. 
Alvinų sūnus. Jis tarnauja me- 
dikaliame skyriuje Georgia 
valstijoj ir svečiuodamasis ap
lankė plačiai detroitiečius ir 
savo tėvą ir motiną. Taipgi 
buvo nuvykęs į Lietuvių Mote
rų Pažangos Choro pamokas 
ir labai gėrėjosi, kad moterys 
gražiai dainuoja ir visas šir
dingai sveikina už puikias dai
nas. Jis nuo seniai turi pažintį 
su moterų choro mokytoja 
Mrs. Altschler ir ten gavo pro
gą su ja pasikalbėti. Clevelan- 
de aplankė savo brolį, brolie
nę, dėdę ir daug kitų savo se
nų draugų ir giminių. Džiau
gėsi, kad tarnystė gerai seka
si.

Ernestas Alvinas atsiuntė 
antrą laišką savo tėvam ir se
sutėm, ir labai ačiuoja už ka
lėdines dovanas, kad gavo 
laiškam popieros, cigaretų ir 
automatišką ‘ degtuką uždegti 
cigaretam. Sakė, kad gali ra
šyti tik du laiškus į mėnesį, ir 
kad dabar tarnauja aukštes
nėje tarnystėje./ Laivai ir ka
riai esti ant sargybos dieną ir 
naktį.

Šiuo laiku teko matyti laiš
kų nuo jaunuolių iš anapus 
Vandenų ir nuo salų. Rašo,

kad yra sveiki ir turi viltį, 
kad sugrįš ir galės vėl sykiu 
džiaugtis su savo pažįstamais 
ir tėvais. Teko matyti įdomus 
laiškas nuo Juozo Ūsoriaus ‘ 
nuo N. G. salos. Laiškas labai 
įdomus ir daug reiškiantis. 
Įdomu tas, kad jis rašinėja 
laiškus visiems savo draugams 
ir pažįstamiems ir visi gėrėja- 
si jo laiškais. Juozas būdamas 
Detroite labai mylėjo draugiš
kumą.

Detroitietis.

Atsišaukimas
šiomis dienomis Russian 

War Relief skyrius išsiuntinė
jo laiškus į visus geros valios 
žmones ir prašo, kad kiekvie
nos tautos organizacijos suda
rytų komitetą, kuris rūpintųsi 
rinkimu aprėdalų dėl Sovietų 
Sąjungos karo nukentėjusių 
žmonių. Manau, kad mes, lie
tuvių organizacijos, galim tą 
padaryti. Tuojaus išrinkime 
keletą narių dėl minėto darbo 
ir atsišaukime pas žmones, 
kad kas ką gali, aukotų, ir pa- 
skirkime vietą, kur būtų gali
ma priduoti drabužius.

M. Alvinienė.

Apie Detroito Rašėjų Ratelį
Detroito Rašėjų 'Ratelio su

sirinkimas įvyko sausio 10 d. 
Susirinkime dalyvavo 12 pa
žangių narių, kurie rimtai 
svarstė Rašėjų Ratelio reika
lus ir apie Detroito korespon
dencijas. Veik visi priėjo prie 
išvados, kad reikalinga palai
kyti Detroito Rašėjų} Ratelis ir 
kad įvykus svarbesniam reika

lui dėl žinių ir kokių trūkumų, 
būtų šaukiami susirinkimai.

Valdyba išrinkta dėl atei
ties veikimo. Pirm. Ą. Gotau- 
tas, užrašų sek r. J. Gugas, iž
dininkė Mildred Janonis.

Tęsiant diskusijas, pasirodė, 
kad mes detroitiečiai negana 
aprašome svarbesnius įvykius 
mūsų organizacijų veikimo.

Alvinas.
/ *

Nuo Redakcijos: Kadangi 
panašių vokiškų laiškų iš Lie
tuvos gaunama daug, tai ne
apsimoka vieną jų kartoti ir 
laikraštyje vietą užimti. Jie 
visi vieno turinio — atkreipti 
prieš Sovietų Sąjungą ir yra 
gryna hitlerinė propaganda. 
Tiktai stebėtis reikia, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
dar vis to nesupranta ir patar
nauja naciams tą propagandą 
paskleisti tarpe Amerikos lie
tuvių.

Hartford, Conn.
Nors Veikiame, bet galėtume 

dar geriau veikti.
Sausįo 11 d. pirmadienį, 

ALtDLE) 68 kuopa laikė š. m. 
pięmą susirinkimą. Susirinki
mo vedėju išrinkta J. Kaz
lauskas. Kaip paprastai, taip 
ir šiemet, valdyba pasilieka ta 
pati, tik pasikeitimas įvyko 
tarp praėjusių metų organi
zatoriaus K. Vilko, kuris už
ėmė B. Mulerankos, iždininko 
vietą, o šiš organizatoriaus. 
Tai tik toks perversmas mūsų 
kuopos valdyboje.

Protokolas su pora pataisy
mu priimtas. Spaudos piknikui 
komisija pranešė, kad pikui-
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Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite 
savo dienraščio Bankiete

Įvyks Sekmadienį

Sausio-Jcm. 31
Aido Choras Duos Dainų Programą t
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare

BUS GRAND PARADISE SALESE
318 Grand Street Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N. Y.

Vakariene bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS SESIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ
' Gros Šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

Bankietui Bilietas

įsigykite iš anksto

KELRODIS: New Jersęy-čiems važiuojant iš Down Town, New Yorke, 
per C. R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukini ant Broad St., 
o iš Hudson Tubes, paimkite Jamaica traukinį ant Fulton St. ir išlipkit 
Brooklyne tuojau pervažiavus Williamsburgho tiltą, ant Marcy Avenue 
stoties. Eikite i Broadway iki Havemeyer Street vieną bloką, sukitės 
po dešinei į Havemeyer St. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant 
kampo bus Grand Paradise salė.

Iš Uptown važiuojant ant Union Square imkite subway Canarsie Train 
ir išlipkite ant Bedford Ave. stoties, Brooklyne. Tada eikite Bedford Ave. 
į Grand Street, ir ten netoli bus salė.

Vien tik šokiams 
JŽANGA 50c. 

{skaitant taksus

T
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Amerikos Oficialiai Pranešimai
Penktas Paslaptį

Scranton, Pa- Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

New Delhi, Indija, saus. 21. — čionaitinis Jungtinių 
Valstijų štabas išleido sekamą pranešimą:

Didieji mūsų bombanešiai sausio 10 d. atakavo (ja
ponų nauodjamus) geležinkelio įrengimus Thazi, Bur- 
moje.

Šiame punkte geležinkelių susisiekimų tarp Rangęo- 
no ir Mandalay yra traukinių kiemai ir sandėliai. Pra
nešama, jog daugeliu bombų pataikyta į šį geležinkelių 
mazgą ir į jų įrengimų pastoges.

Kilę dideli gaisrai su juodais dūmais rodė, kad čia 
tapo sunaikinti japonų žibalo sandėliai. Visi mūsų 
lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo.

Cairo, Egiptas, sausio 21. —- Jungtinių Valstijų ar
mijos štabo pranešimas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai du kar
tu smarkiai atakavo Tripolio uostą (Libijoj) vakar 
dienos laiku. Per pirmąją ataką mūsų bombos sprogo 
pagal Ispaniškąjį pylimą ir užkūrė gaisrus. Turbūt, 
pataikė ir į vieną priešų prekinį laivą.

Antrą kartą atakuojant, mūsų lėktuvų bombos taip
gi pataikė tikslan ir sukėlė milžinišką gaisrą, kurio juo
dų dūmų stulpai perėjo net per tirštus debesius 10,000 
pėdų aukštyje.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš tų žygių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

simušė pirmyn ir užėmė eilę apgyventų vietų. Vienas 
Sovietų kovotojų dalinys tik viename sektoriuje nu
šlavė 400 hitlerininkų ir suėmė 190 jų karių.

Mūsų gvardijos dalinys X užėmė tris apgyventas vie
tas ir pagrobė tris kanuoles, 17 kulkasvaidžių, 392 šau
tuvus, 137,000 kulkų ir 4,000 kanuolinių šovinių ir mi
nų.

Užimdami Kamensko miestą, mūsų kovotojai pagro
bė tris traukinius, prikrautus trokų, įvairių karinių 
įrengimų ir maisto; jie taipgi pagrobė daug garvežių, 
ir kitų reikmenų.

Voronežo fronte mūsų kariuomenė vedė ofensyvius 
mūšius ir standžiau užveržė lanką aplink apsuptą prie’ 
šų kariuomenės diviziją.

Vydamasis'priešus, mūsų karių dalinys X užmušė 
200 hitlerininkų ir nelaisvėn paėmė 360 priešų kareivių 
ir oficierių.

Kitame sektoriuje, po ilgų kautynių, oficieriai ir ka* 
reiviai vieno vengrų bataliono sudėjo ginklus ir pasida
vė.

Šiauriniame Kaukaze mūsų kariuomenė sulaužė hit
lerininkų pasipriešinimus ir užėmė kelias apgyventas 
vietas.

Raudonosios Armijos gvardiečių dalinys perėjo per 
vieną upę, užėjo užnugarėn vokiečių ir padarė staigią 
ataką. Įvyko kautynės, per kurias priešai prarado dau
giau, kaip 300 savo kareivių ir oficierių, vien tik už
muštų. Šimtas vokiečių buvo paimta nelaisvėn; pa
grobta 40 jų kanuolių, 14 šešiavamzdžių mortirų, 180 
kulkasvaidžių ir kiekis kitų karinių reikmenų.

SMOLENSKO PARTIZANAI SUNAIKINO KE- 
TURIOLIKĄ NACIŲ ORLAIVIŲ

Partizanų kovotojų būrys, veikiąs Smolensko srity
je, užpuolė vokiečių orlaivių stovyklą, sunaikino šešis 
jų bombanešius smigikus, du lėktuvus kovotojus, du 
žvalgybos lėktuvus ir keturis transporto orlaivius.

Voronežo fronte, mūsų kariuomenė, užimdama dar 
kelias apgyventas vietas, nušlavė virš 800 hitlerininkų, 
nelaisvėn paėmė 380 ir pagrobė 47 kanuoles ir 90 kųl- 
kasvaidžių.

Į pietų vakarus nuo Velikije Lūki mūsų kariuomenė 
užėmė penkias apgyventas vietas.

Į pietus nuo Ladogos ežero mūsų kariuomenė su
naikino 12-ką priešų aptvirtintų punktų, 19-ką ąpdrų- 
tintų apkasų, penkias kanuoles ir 11 kulkasvaidžių.

350 DANIJOS DAKTARŲ 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

HITLERININKUS
Stockholm. ■— Gauta žL 

nia, kad naciai Danijoj įka
lino profesorių Chięvitzą, 
žymųjį gydytoj ą-chirųrgą, 
kaltindami jį kaip tariamą 
komunistą. 350 danų dak
tarų dėl to pasiuntė rastis^ 
ką protestą teisdąrystės 
ministeriui Th. Jacobsenui.

■ "J ■ir.' l 11 L1.'L 1

Talkininkų Orlaiviai 
Pleškino Siciliją

Romos radijas pripažino, 
kad anglų ir ameiįkięčių 
lėktuvai plačiai bombarda
vo pajūrinius ir vidurinius 
punktus Sicilijoj, didžiojoj 
Italijos saloj, ir padarė ita
lams dikčiai nuostolių.

Talkininkai teigia, kad jų 
lakūnai sėkmingai atakavo 
Siciliją ir fašistų transpor
to laivus tarp Sicilijos ir 
žiaurių Afrikos-

PANAIKINT RINKIMŲ 
TAKSUS!

Washington, Senato^ 
rius Claude Pepper, libera- 
lis demokratas, ketina po 
kelių dienų įnešt kongresui 
sumanymą, kad panaikintų 
taksus, kurie keliose pietL 
nėse valstijose imami iš pi
liečių už teisę balsuoti fe? 
deralių valdininkų rinki
muose. Kelį kiti senatorial 
iš anksto pasižadėjo renjt 
Pepperio sumanymų.

Reakciniai p o 1 įtikieriai 
tokiais taksais atstumia mį? 
lionus negrų ir vargingų 
baltųjų nuo dalyvavimo rįn? 
kiniuose tose valstijose.

Stockholm. — Gauta ži
nių ,kad dėl blogo oro vo
kiečių lėktuvai jau beveik 
visai negali atnešt (maisto 
apsuptiems naciams ties 
Stalingradu.

London, saus. 22. — Ame
rikiečių jr anglų orlaiviai 
triuškina pietinėje Tunisį- 
joje vokiečius, perbėgusius 
iš Libijos, .

Scrant^pniečiąi subruzdo pada
ryt, kad Vakaruškos, kurios 
rengiamos 31 d. sausio, būtų 

pasekmingos.
Susirinkime LLD 39 kp. 10 

d. sausio tapo apsvarstyta 
daug svarbių dalykų. Kaip ži
noma, kad Vakaruškų pelnas 
bus skiriamas ant trijų dalių, 
tai yra, Amerikos Raudona
jam Kryžiui, Sęvietų Mediką-, 
lei Pagelbai ir kuopos reika
lams. Todėl daugelis geros 
širdies žmonių, biznierių ir pa
prastų darbininkų gausiai pri
sideda su aukomis. Apart mo
terų, kurios aukoja reikmenis 
del vakarienės, turime jau ir 
keletą vyrų, kurie prisidėjo 

su didesne bei mažesne au
ka. P. Pėstinikas aukavo $5; 
T. Klimaitis (graborius) $1; 
Ad, Vepclavičius vyno; Pro- 
yegence Baking Co., duonos t 
J. Klikųnas, degtinės; A. Seu^ 
rūkas, nepasakė ką, bet sako, 
“būsit užganėdinti.” J. Leva- 
navičius sakė duosiąs atkus, 
nepasakė kiek—bačką ar ba\- 
są; Daivis (žydų tautybės) 
duos raugintų agurkų. Todėl 
pradžia gera ir vakaruškos 
bus gana linksmo.

Taip pat bus graži progra
ma, nes draugė Radišauskai- 
tė dalyvaus su kvartetu, su
sidedančiu iš: M. Kaspariūtės, 
A. Grigaitienės, V. Grigaičio ir 
Jurgio Surdoko, kurie turi ge
rai išlavintus balsus ir gra
žias dainas. Todėl nė vienas 
nepraleiskite šios progos, nes 
įžanga tik 50c, o dar bus ir 
įžangos dovanos — “door pri
zes”.

Tas viskas atsibus Lietuvių 
Svetainėj, 134 W. Market St. 
Pradžia 4 vai.

Kitas geras dalykas aptar
tas, tai kad nariai užsimokėtų 
metines duokles į centrą. Tam 
tikslui įgaliotas sekretorius P. 
Šlekaitis, kad narius atlanky
tų ir duokles išrinktų.

Nutarta pasveikint Laisvės 
Bendrovės Dalinininkų Susi

važiavimą su auka $2, bet sek
retorius paaiškino, kad ir 
kiekvienas draugas pagal iš
galę paaukotų Laisvės fondui. 
Aukų rinkimas, palikta sekre
toriui.

Aukojo sekančiai : Po $1 — 
A. Seurukas ir P. Pėstinikas. 
Po 5Qc — J. Grineveckas ir 
D. šlekaitienė. Po 25c — F. 
M- Indrįųlis, P. Šlekaitis, J. 
Elinckis, Ą. Buzienė, J. Gluok- 
snis ir J. Klikūnas. Viso, su 
kuopos auka, pasidarė $6.50.

Valdyba šiems 143 metams 
išrinkta ta pati, tai yra: org. 
P. Indriulienė, protokolų raš
tininku J. Gluoksnis, fin. rast. 
P. Šlekaitis, ižd. L Klevinckas, 
koresp. P. Šlekaitis.

Duokles per šį susirinkimą 
užsimokėjo astuoni nariai. Tai 
jau turim viso 18 užsimokėju
sių už šiuos metus. Būt gerai, 
kad nariai, kurie dar neužsi
mokėję, patys atneštų duokles 
pas sekretorių P. Šlekaitį, 
1225 Diamond Avė. Tada pa- 
lengvintumėt jam darbą.

Tamošiaus Draugas.

KRISLAI

Visokios Žinios
Sausio 10 d. atsibuvo LLD 

87 kuopos susirinkimas. Susi
rinko 8 nariai. Išrinkta valdy
ba 1943 metams. Organizato
rium D. P. Lekavičius, turto 
rašt. H. Kairienė, užrašų rašt. 
K. Kairis, įžd. Jos. Kausevi- 
čius-Kazimer, literatūros agen
tas D. P. Lekavičius.

Naujų narių gauta į 87 kuo
pą 6. Už keturįųs jau pasiųsta 
pinigai.

Visi buvę susirinkime nariai 
užsimokėjo metines duokles ir 
naujas sekretorius stengsis iš
rinkti iš kitų, kurie neatsilan
ko ant susirinkimų. ’ .

Pakeltas klausimas apie 
mūsų susirinkimų , svarbą^ kaip 
jups pagerint, kad nariai lan
kytųsi įr būtų užinteresuotį. 
Pasiūlyta užvesti valandą dis
kusijom apie svarbius šių die
nų klausimus.

Padiskusuota apie unijų 
veiklą, jų naudą ir jų ųeda- 
teklių. Storosimės ant toliau 
ką nors naujo sumanyti.

I Kuopos iždininkas pareiškę, 
' kad pinigų buvo praeitą metą 
$67.80. Išaukota, raudos ir į 
apskritį išmokėta viso $28.39. 
Dabar ižde randasi $39.41.

Vajumi gavime naujų na
rių Besiinteresuoja, nepakal
bina. O nesunku gauti naujų 
narių tik reikia nors tuo užsi
imti.
Pasimirė McKees-Rocko Ku

nigas
Sausio 4 d. persiskyrė su 

savo parapijonais klebonas 
Jonas M. Vaišnoras, Šv. Vin
cento ir Povilo bažnyčios. Kle
bonu išbuvęs apie 25 metus. 
Buvo įsteigęs gražią mokslai- 
nę, grąžiai sugyveno su para
pi jonais, neužsipuldinėd avo 
labai ant laisvų žmonių. Sirgo 
gana ilgai. Turėjo vėžio ligą 
burnoj. Paėjo iš Lietuvos nuo 
Dzūkijos.

Mokslą baigė čionai, Ameri
koj. Turėjo porą brolių, kurie 
jau yra mirę. Pašarvotas buvo 
klebonijoj per keletą dienų. 
Po tam perkeltas į bažnyčią. 
Palaidotas penktadienį, sausio 
8, šv. Kazimiero kapinėse. 

* -
Taipgi pasimirė užpereitą 

savaitę praeito karo veteranas 
Stanis Ernulis. Buvo pavienis. 
Paskutiniu laiku buvo apsigy
venęs Courtney, pas Pranę 
Dviievįčięnę. Įš Lietuvos buvo 
šilelio parapijos. Paliko brolį 
Petrą, Moųongahela, Pa., ir se
serį Oną Jonikienę, Sher 
Oaks, Pa. Piflaidojo Amerikos 
Legijono nariai. Visą laiką dir
bo mamose, niekur prie lietu
viškų draugijų nepriklausė.

Išėjo j Kariuomenę
Dėdės Šamo armijon išėjo 

Vaclovo Sadaucko sūnus, bai
gęs Pittsburgh© universitetą, 
J. Sadauckas. Taipgi kito bro
lio Prano Sadaucko sūnus, ne
seniai ženotas, P. Sadauckas, 
išėjo kariuomenėn. Taipgi sau
sio 15 d. išėjo Joseph Kudžio

sūnus, 18 metų. Kudis yra 
mūsų LDS 160 kp. narys, už
laiko saliūną.

Buvo parvažiavęs Jonąs Vil
emas 10 dienų aplankyti savo 
tėvus į Homestead, Pa.,-. per 
Kalėdų šventes iš Alabamos 
valstijos. Jonas jau yra ser
žantas, yra gabus vaikinas.

Velniam jam geriausio pasise
kimo Unkul Šerno . kariuome
nėj. Jis yra sūnus mūsų seno 
veikėjo ir LDS ir ALDLD kuo
pų nario Povilo Vičino, kurio 
duktė neseniai apsivedė su 
svetimtaučiu.

Pittsburghe sustreikavo pie
no išvežioto j ai prieš algų nu- 
mušimą puse cento nuo kvor-

tos. Dabar sunku gauti pieno . 
krautuvėse. Pienas pakeltas 
ant kvortos dviem centais nuo 
sausio pirmos. Mėsos ir visose 
bučęrnėse trūkumas. Dėl sto
kos gazolino automobilistai 
negali važiuoti ant pasilinks
minimų, nes policija dieną ir 
naktį ant sargybos stovi. Tįk 
su reikalu nedraudžia važiuo
ti. D. P. Lekavičias.

(Tąsą nuo Lnib pusj.)
Daily Worker davė tris 

straipsnius, parašytus Frąnęi- 
jos komunistų vado Andre 
Marty. Tuose straipsniuose 
Marty nušvietė keletą be ga
lo įdomių klausimų. Jis paro-
dė, kodėl Franci jos komunisr 
tąi rėmę ir remia gen. de 
Gaullę ir Laisvųjų Prancūzų 
judėjimą.

O paskutiniam straipsnyje 
Marty išdėstė greitąjį Francis 
jos revoliucinių spėkų, uždavi
nį. O tas uždavinys esąs ta
me, kad tuojau būtų pradėta^ 
ruošti ir paruoštas Franci j03 
Žmonių sukilimą prieš Hitle
rį ir Vichy valdžįps niekšus.

Prancūzai sukils, k^i Jung
tinių Tautų armijoj persikels 
Ęurppon ir atidarys antrą 
frontą.

To laukia Francijos žmonės.
Prie to juos ruošia Franci- 

jęs Ęomunįstų Partiją, ......

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) ’ 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridgo 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomia ir Šventadieniais;

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 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, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Moterų mezgėjų kliubo susirinki- 

kąs įvyks sausio 26 d., 8 v. v., pas 
drg. Janush, 80 Brookdale Ave. 
Kviečiame visas nares dalyvauti, 
aptarsime reikalus liečiant mezgi
mą. Taipgi atsiveskite savo pažįs
tamas — drauges. Po susirinkimo 
bus ir prieskonių. — K. Ž. (19-21)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

■ H
■ , /

y Štai 
at,Fesas

459 GRAND ST.
7

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J... ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* *■£* 4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
$ $

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

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia labai 

įdomų vakarą, sausio 23 d. Liet. 
Taut. Name. Bus “floor show,’’ at
liks profesionališki artistai, taipgi 
jaunų mergaičių grupė sudainuos 
vėliausias dainas, šoks lietuviškus 
šokius. Taipgi sudainuos gražių dai
nelių Liuosybės Choras. Tuoj, po 
programos, galėsite pasišokti prie 
J. Steponavičiaus Orkestros. Turėsi
me gėrimų ir skanių užkandžių. 
Įžanga 55c. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką.

(17-19)

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby ;?iven that License Np. 
GB 2511 h*)K been issued to the undersigned 
to sell ’ beer, at’ retail’ under Sectlop 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ut 
1196a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises}.

DAVID TORCHIN
1196a Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giYV11 that License Nq. 
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to self beer, at retail upder Section 107 
of the A,c°h°hc Beverage Control Law pt 
4320 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.1 CARL STĘRNITCKE
4320 — 4th Ave., ' Brooklyn, N. ¥.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB Ž428 lias been issued to the undersigned 
to sell beęr, at retail under Section 11'7 
of the Alcoholic Leverage Control Law ut 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN. JBĘIIEZ
56-58 Loręaiue St., Bropklyn, N. T»

MONTELLO, MASS.
Masinis susirinkimas! Bus prakal

bos ir koncertas. Sekmad., sausio 
24 d. Liet. Taut. Namo svetainėje, 
kam. Vine ir N. Main Sts. Angliš
kai Raibos Brockton’o Majoras, Jo
seph Downey ir Emigracijos sek
retorius, John F. Long. Lietuviškai 
įkalbės D. M. Šoįorpskąs, “Laisvės” 
rędąk. is Brooklyn, N. Y. Liuosybės 
Choras po vadovyste G. Steponavi
čiaus, išpildys koncertinę dalį pro
gramos. Pradžia 3 v. v. Įžanga vel
tui. Rengia Mass. Liet. Kom.‘ vieti
nis skyrius. Šis susirinkimas šau
kiamas su tikslu, kad suteikus ma
teriališką paramą Raudonosios Ar
mijos Lietuvių Divizijoms, kurios 
Kovoja prieš barbariškas Hitlerio 
gaujas. Kviečiame .visus dalyvauti. 
Išgirsite interesingas kalbas. — 
Kom. (17-19)

ĘA3TON, PA.
Sekmad., sausio 24 d., įvyks pare, 

Sovietų Sąjungos naudai. Pradžia 3 
vai. dieną. Liet. Piliečių Kliubo, 631 
Walnut St. Bilietas 25c asmeniui. 
Duosime ir dovanų. Kviečiame vi
sus dalyvauti. —• V. J. S. (17-19) l
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 LIETUVIŲ ŽINIAI

Ar Girdėjote?
į Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 

senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir nįinerąĮų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

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

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

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

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

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

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

9. VELVĖTONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kcmikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldai nes; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; 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.
. ................................1 1 ■ ""i11 1 . ................... i, ■■ i »11 ——
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$eStas Puslapis
- -

Šeštadienis, Sausio 23, 19.43,

Komunistai Pareiškė 
Apgailestavimą Del 

Hodson Mirties

"Tai Yra Lenkija” Rodoma Reikalauja Pakaitos
Mokyklų Sistemoj

IŠGIRSKITE APIE ARTĖJANTĮ LIETU“ Bernardas Petrulis Milijonas Lapeliu Apie New

VOS IŠLAISVINIMĄ IŠ NACIŲ VERGI 
JOS IR MATYKITE ĮDOMIUS JUDŽ1US

Dingęs be Žinios

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos rengiami ju- 
džiai ir prakalbos įvyks jau šį 

7 vai. 
Pilie- 

280

Maspeth iečiai Pranas ir 
Ona Petruliai šiomis dienomis 
gavo iš vyriausybės nemalonią 
žinią, kad jų sūnus Bern ap

Mūsų Subway ir Visą 
Susisiekimą

šeštadienį, sausio 23-čią, 
vakaro, Liet. Amerikos 
čių Kliubo svetainėje, 
Union Avė., Brooklyno.

Bus rodoma labai svarbūs 
keli judžiai įvairiomis temo
mis, kaip tai:

1) IHlmos, pagamintos Ame
rikos valdžios civilių žmo
nių reikalais karo metu.

2) Yanks Invade Africa, 
kaip Amerikos armija pa
ėmė šiaurinę Afriką, ma
tysite Afrikos vietas, kur 
kaunasi ir lietuviai, Ame
rikos armijos kariai.

3) Winning 
Amerikos 
armada.

4) On The

Your 
karo

Line

Wings — 
orlaivyno

tai judžiai, parodanti
kaip Raudonoji Armija 1 das, tarnavęs Jungtinių Vai s 
puola nacius. Muzika gar-(tijų karinėse
siojo kompozitorio Dimit- gose Australijoj, dingęs be ži- 
rio šostakovičio, taipgi nios jau nuo sausio 1-mos. To- 
Sovietų Sąjungos liaudies ji lūkestinga žinia sykiu palio- 
šokiai. ka ir kibirkštį vilties, kad gal

5) Vice-prezidento Wallace dar bus jisai surastas kur nors 
kalba ir kiti judžiai.

6) Prakalba apie dabarti
nius svarbiausius įvykius,, Linkime,
kurią pasakys' Antanas
Bimba, Laisves redakto
rius.

Taigi, matote, kad šis pa
rengimas labai svarbus, bus 
apie dviejii valandų parody
mas įdomiausiomis temomis 
judžių ir prakalba dienos 
klausimais, kurių yra tiek

veikiančiose
liuosnoriu^ padėti
Darbininku Uni-

Du šimtai ir dvylika Now 
Yorko miesto unijų pasižadė
jo atsiųsti 
Transporto
jos nariams gale šios savaitės 
paskleisti po miesto visuomenę 
milijoną lapelių. Tuose lape
liuose bus išaiškinta miesto 
gyventojams, koks ir del ko 
yra miesto subvių, aukštųjų 
gclžkelių, busų ir gatvokariii 

nesiMprati- 
Transporta-

Yorko komunistai iš- 
apgailestavimą N o w

miesto labdarybės ko
misionieriaus William Hodson, 
kuris žuvo nuostolingoj orlai
vio nelaimėj netoli holandiškos 
Guianos. Jisai ton buvo pasiųs
tas kaipo 
pradėti 
teiksimos

Israel
Partijos N. Y. Valstijos Komi
teto pirmininkas, pareiškė :

“Komisionier i a u s Hodson 
mirtis yra įžymiu nuostoliu vi
sai susiedijai,
darbiams, kurių padėtį jis 
taip gerai suprato. Jisai krito 
eidamas pareigas, kariu armi
jos amerikiečių, susivienijusių 
vyriausiai dienos užduočiai — 
sumušimui Ašies.”

šalpos direktorius, 
Jungtinių Valstijų 
pagalbos darbą.
A m te r, Komunistų

Amerikoj šią 
rodyti trum

pa, 22 minutų filmą “Tai Yra 
Išeivija,” parodanti tikroviš
kas karo scenas Lenkijos teri
torijoj- Scenos paimtos iš pa
čių nacių archyvų, 
randasi prie 7th Avė. 
St-, New Yorko.

Toj pat programoj

Pi i'in u

Stanley 
ir 42nd

Of Kire,

Įžanga tik 35 centai asme
niui.

Visus Kviečia, Rengėjai.

GRAŽIAI ATIDARĖME NAUJĄ ĮSTAIGA 
“AMERICAN COMMON”

40 East 4th St., New 
Ten tapo įsteigia ir ati- 
nauja tos rūšies gal 

Amerikoje įstaiga, pa-

Ketvirtadienio vakare įvyko 
labai gražios iškilmės po nu
meriu 
Yorke, 
daryta 
visoje
vadinta “American Common”. 
Tai bus graži patalpa, kur ga
lės susieiti įvairių tautiniu] kil
mių žmonės ir veikėjai, arčiau 
vieni su kitais susipažinti ir 
pasidalinti mintimis. Vieta la
bai gražiai papuošta, šviesi ir 
švari. Sutilpti gali virš trys 
šimtai žmonių.

American Common įsteigė 
organizaciją Common Council 
for American Unity, arba, 
kaip paprastai vadindavome 
“FLIS.” O daugiausia tame, 
matyt, yra pasidarbavęs tos 
organizacijos veteranas ir va
das Read Lewis, labai malo
nus ir draugiškas žmogus, di
delis ateivių prietelius. Beje, 
su “FLIS” yra susirišus ir dir
ba lietuvių skyriuje daininin
kė panelė Kižiūtė. Ji sake, 
kad ji toje organizacijoje dar
buojasi jau 25 metai.

American Common atidary
mo pokilis buvo labai gražus 
ir įspūdingas. Programą atida
rė ir pirmininkavo p. Robert 
D. Kohn, žilagalvis veikėjas. 
Plačią įžanginę prakalbą pa
sakė Read Lewis, nušviesda
mas “FLIS” veiklą praeityje, 
darbus ir pasimoj imtis dabar
tyje, ir tikslą šios naujos įstai
gos. Kalbėjo karininkas Major 
Sigurd J. Arnesen, rašytojas 
Will Irwin, Elmer A. Carter, 
Mrs. Jacob A. Riis, Edward 
Corsi ir Earl G. Harrison. 
Kiekvienas jų vienokiu ar ki
tokiu būdu yra artimai susiri
šę su sveturgimiais amerikie
čiais ir padeda jiems jų rei
kaluose. Visi jie pabrėžė tą 
faktą, kad mes esame visi 
amerikiečiai, kad jeigu turime 
nesusipratimų, tai vyriausia 
todėl, kad nepažįstame vieni 
kitų. Ot, šios įstaigos, Ameri
can Common, ir bus tikslas ar
čiau mus vienus su kitais su
vesti ir supažindinti. Kvietė vi-

sus prie vienybės ir brolišku
mo.

Apart prakalbų, buvo pui
ki muzikos programa. Pianu 
solo skambino Rudolf Firkus- 
ny, smuiko solo griežė garsusis 
pianistas Zlatko Balokovic. 
O paskui, po programos, ati
darymo pokilio ruošėjai visus 
pavaišino vynu ir pyragaičiais.

Visa vakaro nuotaika buvo 
tikrai amerikietiška - demo
kratiška. A. B.

įdomi Radijo Programa
Sąryšyje su prez. Roosevel- 

to gimtadieniu ir su juomi su
rištu vajumi pagalbai vaikų 
paralyžiaus aukų, šį sekmadie
nį, sausio 24-tą, 4 :30 iki 5 vai. 
po pietų, iš stoties WINS, 
1000 klės., bus įdomi progra
ma, dalyvaujant paskilbusiems 
artistams.

Pereitą 
programoje 
Lee, Estelle 
ti.

sekmadienį toje 
dalyvavo Canada 
Windwood -ir ki-

Gavo Pakėlimą Algų
Amerikos Susisiekimų. Są

junga, CIO, sėkmingai užbai
gė derybas su Western Union. 
Einant nauja sutartimi, 5,537 
darbininkai didžiajame New 
Yorke ir apylinkėse gaus pa
kėlimą algų bendroje sumoje 
$1,200,000 per metus laiko.

įlomi Signal Co., kurios 600 
darbininku yra Elektristų. Uni
jos, CIO nariais, gavo armijos 
- laivyno E požymį už aukštos 
rūšies darbą.

PARDAVIMAI
PASIRANDAVIJIMAI

Pasirandavoja kcluri dideli kam
bariai trijų šeimynų name. Yra vo
nia, automališkas šaldyluvas, karš
ias vanduo ir šiluma. Išdekoruosime 
kambarius pagal jūsų skonį, 
geidaujama, 
Kreipkitės: 
lefonuokite:

Pa-
kad būtų lietuviai.

398 Broadway arba to-
Stagg 2-8342.

(19-24)

Paskelbta Gedda Dėl 
Hodson Mirties Le VANDA

Majoras LaGuardia paskel
bė New Yorko mieste 10 dienų 
gedulą atminčiai labdarybės 
komisionieriaus William <Hod- 
son, kuris žuvo orlaivio nelai
mėj kartu su kitais 34 asme
nimis. Per tą laiką ant visų 
miesto viešų jų bildingų vėlia
vos bus laikomos pusiau nu
leistomis Hodsono pagarbai.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

Tel. STagg 2-0783 /
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

imt

gyvu ir sveiku, kaip kad jau 
atsitiko ir su daugeliu kitų.

kad taip atsitiktų, linijų darbininkų 
kad jų skaudi lūkestis baigtų- mas 
si džiaugsmu. \

Antrasis Petrulių sūnus išė
jo kariuomenėn tik užpereitą 
penktadienį.

Bernardas dalyvaudavo lie
tuvių jaunime, priklausė Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo jaunimo kuopoj, Maspethe.

Jaunuolė Mirė nro Chemikalo
Josephine TIaab, 16 m., iš 

Lindenhurst, L. I., mirė nuo 
prisikvėpavimo nuodingų du
ji] Tedlee Chemical Co. šapo- 
je
ninėn. šapa uždaryta ir nelai
mės priežastys tyrinėjama.

su miestava
,c.ijos Taryba.'

Save Your

kurios

Transit System!’’ Nurod 
r e i k a 1 i n g a visuomenės
išrišimui problemos, 
Transportacijos Taryba neno
ri girdėti, bot kuri paliečia 
32,000 miesto darbininkų ir jų 
šeimynų, o jeigu nebus išrišta 
greit ir tinkamai, gręsia visai 
mūsų tranzito sistemai.

23

rodoma 
antru kartu į tą teatrą grą
žinta žavi Sovietų filmą “Mer
gina Iš Leningrado.” Taipgi 
rodoma trumpa filmą iš šosta-
Į<ovičiaus 7-sios Simfonijos, Gaudami pėdę neužmirškite ir

savo Šalies reikalus — pir
kite bonus ir įtampa*

Grand “džiūrė,” kuri buvo 
paskirta tyrinėti Brooklyno 
mokyklų sistemą, rekomenda
vo, kad Švietimo Taryba būtų, 
panaikinta, o įsteigta Miesto 
Švietimo Komisionieriaus įstai
ga, su pilno laiko komisionie- 
riumi, kuris veiktų kaipo vie
nas iš miesto departmentų, ko
kiais yra policijos, gaisragesy- 
bos, parkų ir kiti departmen
tal. Komisionierių turėtų skir
ti majoras.

Sinifoniška Orkestrą.
ypatingai be- ' - - -

Nauja Slaugėm Paruošti 
Mokykla

Angeles

SUGRĄŽINTAS ŽMONĖMS REIKALAUJANT
Pirmutinis Sovietų Judis Apie 2-rą Pasaulini Karą

“Girl From Leningrad”
su Zoja Fiodorovą

Matykite Sovietų Karo Slaugių Heroizmą Fronte!

Taipgi: Dalys iš Šoslakovičio Septintos Simfonijos

Renzo Frank Ischia, 
9406 Fort Hamilton, bus 
siamas New ark e kaltinimu iš- 

Penki kiti nugabenti ligo- nešinėjus iš Western Electric 
Co. šapos, Kearny, radijų bu- 
davojimui medžiagas, tikslu 
sabotažuoti tų reikmenų ga
mybą karui.Valstijos seimelis išleido ir 

gubernatorius Dewey pasirašė 
bilių, kuriuomi leidžiama vals- 
tijinius taksus mokėti dalimis, 
kas trys mėnesiai.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Charles!
UP-TO-DATE 8

BARBER SHOP §
K. Degutis, Savininkas g

Prielankus Patarnavimas g
306 Union Avenue K

Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts. M
BROOKLYN g

. Gerai Patyrė Barherlal g

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertakėr

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

m., 
tei-

Prie Adelphi Kolegijos, 
Garden,City, L. L, sausio 29-tą 
atidaroma nauja slaugybos 

i mokykla, kuri išlavins tūks
tančius slaugių, reikalingų ka
ro industrijai ir militariškai

Judis “Random Harvest” 
pradėjo 6-tą savaite didžiaja
me miesto teatre — Radio 
Cit,y Music Hali.

Ir tikras parodymas Lenkijos drąsios kovos prieš Nacius.

“THIS IS
Nuolat nuo 9 A. M.—25c iki 1 P.

POLAND”
M., apart šeši., Sokm. ir Švontad

STANLEY THEATRE 7th Are. tarp 41—42 Sts., N. Y. 
WT-7-9686

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

Lietuvių Rakandų Krautuve
Arti 14 St. ir Union Sq. 

G R.—-5-9879
Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

Pirmas per 10 Metų iš Naujo Rodymas šių Didžių Judžių

Maedchen in Uniform We are from Kronstadt

Irving Place The

Uždraustas Hitlerio Dramatiškas Sovietų Karo Judis

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

Telephone EVergreen 7-8451.

M M M M Wl Wl IUI fUI WlM M Wl IUIM Nl M

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 ' Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Ii
496 GRAND ST. BROOKLYN

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SN1U0TAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. ■
PAŠARVOTI DOVANAI

- BROOKLYN, N. Y
w tm iniww lAiioi w w w w ira mi w tra w iai tra ww w w

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą

Pamatykite Mūsų Dovanų Department ą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Vim-THIN’ RAMON* VIRI-THIN* BAFIKr-

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

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

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



