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Žemės Jiems Užteks! . . .
Voliojasi Lavonai Ant

Krantų . . .
Žvėrims Bus Atmokėta.
Nuima Nepaprastas

Duokles.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Per du mėnesiu, — tarp 
lapkričio 19 ir sausio 19 d.d., 
— Raudonoji Armija užmušė 
virš 500,000 nacių ir nelais
vėn jų paėmė virš 200,000!

Vadinasi, tie pusė milijono 
“nenugalimųjų didvyrių” dau
giau jau nebemindžios šven
tosios žemės.

Jie norėjo gauti svetimos 
žemės, — gavo. Andai vienas 
žymus Tarybų Sąjungos vy
ras pasakė:

— Vokiečiai nori gauti mū
sų žemės — gaus: duosime 
jos kiekvienam po kelias pė
das ! . . .

Milijonai nacių tos žemės,
jau gavo. Milijonai jų daiJ rolo 
gaus, jei'nesuspės laiku pa-Į šeštadienį, 
sprukti iš Tarybų Sąjungos.
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Sovietai Užėmė Armavirą 
! Kaukaze; Supliekė 255,000 Į

Priešų Voronežo Fronte

ANGLR? UŽEMB ' 
PASKUTINI ITALU
MIESTU LIBIJOJ"

AUSTRALIJA. — Gene-! skutimus japonų punktus j 
MacArthuro štabas Sananandos ruožte, šiauri-! 

pranešė, kad niai-rytiniame N a u j o siosj 
Amerikos bombanešiai nu- <

mija Priekaukazio fronte
taipgi užėmė apskričio mie- LONDON. —Aštunta an- nj Egiptą ir faktinai visą

Voliojasi vokiečių lavonai 
sniege ir purve Pavolgėje, vo
liojasi jie prie Dono, prie Ma- 
nyčo upės ir kanalo ir prie 
Kubaniaus. Voliosis jie ir prie 
Dniepro ir prie Dvinsko ir ant 
Nemuno krantų, — o gal ir 
prie Vislos ir prie Dunojaus.

Nereikia nei 
tas viskas lėšuos ir Tarybų Są-; įjn0 
jungai. Pergalė 
teina. Ją tenka 
musis rusų žurnalistas-rašyto- 
jas Erenburgas kadajse žymė
jo:

“Pergalė nenukrinta iš clan-i 
gaus, pergalę reikia pasiekti 
iš pačių žemės gelmių, iš pa
čių širdies gelmių.. .

“Mums dar daug teks pa
kelti. Paskutinė valanda prieš] 
sprendimą bus žiauri. Neleng
vai vokiečiai išsižadės savo 
svajonės būti ‘Herensvolk’ — 
‘penų tauta’ . . . Prieš mus dvi-į 
gubo sunkumo darbas: atmuš
ti ir išvyti. Jie ginsis pasiutu
siai: baimė didina jų jėgas, 
baimė, kad reiks jiems už vis
ką atsakyti. Mes neužmerkia
me akiu, mes žinome, kad ke
lias j pergalę dar erškėčiuo
tas. Bet mes taipgi žinome, 
kad tai — mūsų kelias.”

O žymusis komunistų vei
kėjas, š€erbiakovas, ketvirta
dienį

aiškinti, kad

lengvai nea- 
iškovoti. žy-

Guinejos pajūryje, Papuasų bš vokiečių Aimavi- 
skandino dar keturis japo- pusiausalyje. Užbaigiamuo- svarbų karinį nacių cen-

stą Budionnoje ir nelaisvėn 8’1 U armija, komanduojama Libiją.
- - i I ononmln Rnrnardn T. Mnnf. _  . _ _

nų laivus su kariuomene ju žygiu australai ir ame- 
bei kroviniais ties Rabaulu, rikiečiai užmušė dar 725 ja-( 

t1’ New Britain saloje. Tie lai-(ponus.
vai buvo 24 tūkstančių to- 
nų italpos iš viso.

Diena pirmiau ameriki-| Gon£* ir Bun^ Vis0 ameri- 
niai bomhininkai pavojin
gai sužalojo ir gal sunai- 

japonų Į
ties Amhoina. i ’L r x n • • i • atDabar talkininkai Naujo- 

15,000 JAPONŲ ŽUVO > joj Guinejoj veda ofensyvą 
NAUJOJOJ GUINEJOJ j kitu ruožtu, grūsdami japo- 
Amerikos ir Australijos!nūs atgal per Owen Stan- 

kariuomenė atėmė tris pa-1 ley kalnyną.

trą ir geležinkelių mazgą, o 
kas turi Armavirą, tai kon
troliuoja Maikopo žibalo 

, sako Associated 
, amerikiečiu žinių 

agentūra. — Tie žibalo šal-

Pirmiau talkininkai tame | šaltinius, 
( pajūryje atėmė iš japonų Pres, ; 
! C/vno iv Dnnn A/icn arnnvi- < _ 
i kiečiai ir australai toje sri- tiniai yra laikinai vokiečių
tyje nukovė bei nelaisvėn užimti. Per Armavirą eina

šarvuotlaivį Paeme 15 tūkstančių prie-

.Amerikiečiai iš Oro {kan
džiai Atakuoja Japonus

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Maskvoj pasakė:
Šiandien Raudonoji Ar- 
yra kur kas stipresnė, 
ji buvo tuo pačiu laiku

mija
negu
pereitais metais!

Pereitą savaitę vokiečiai pa- 
simojo anglams atkeršyti. Ne
tikėtai, dienos metu, jie už
puolė iš oro Londoną miestą 
ir palaidojo mokyklų griuvė
siuose kelias dešimtis mokyk
linio amžiaus vaikučių.

Na, ir ką jie tuo pasiekė?
Jie sukėlė Anglijos žmonė

se didesnę neapykantą prieš 
save. Jie paakstino Anglijos 
visuomenę uolesniam žygiui. 
Jie tuo savo barbarišku už
puolimu iššauks anglų visuo
menėje reikalavimą atidaryti 
greičiau antrąjį frontą Euro
poje.

Vokįečiai, pagaliau, už tuos 
savo žygius turės keleriopai 
užmokėti.

Washington, saus. 22. — Jungtinių Valstijų laivy
no pranešimas 258: •

Naktį sausio 20-21 Jungtinių Valstijų orlaiviai kelis 
kartus atakavo japonų įrengimus, vargindami priešus 
Ballale saloje, ties šiaurvakariniu Shortland salos pa
jūriu. Pasėkos nepatėmytos.

Vienas japonų lėktuvas numetė kelias bombas, tai
komas į karinę amerikiečių stovyklą Espiritu Santo 
saloje, New Hebrides salų grupėje. Priešai nepadarė 
jokių nuostolių nei mūsų kariams, nei įrengimams.

Naktį sausio 21-22 pavieniai japonų lėktuvai mėtė 
bombas apylinkėje mūsų lėktuvų aikštės Guadalcanal 
saloje; padarė nedidelių nuostolių mūsų įrengimams ir 
tris vyrus užmušė, o vieną sužeidė. Mūsų priešlėktu
vinės kanuolės nušovė žemyn vieną japonų lėktuvą.

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloje 
apvalinėjo japonų pasipriešinimo lizdus ir kai kuriuo
se sektoriuose pažygiavo truputį pirmyn.

vienintelis geležinkelis į 
Maikopą ir į Tuapse, Juo
dosios Jūros uosta, v

Sovietų kariuomenė, 
apart Armaviro, Priekau- 
kazyje užėmė dar Razvil- 
noję, Izobilnoję ir apskričių 
miestus Ovetskają ir Ot- 
radnają. ...

Voronežo fronte raudon
armiečiai atėmė iš fašistų 
geležinkelių mazgą Voloko- 
novką, 78 mylios į šiaurių 
rytus nuo Charkovo did
miesčio ir 50 mylių į rytus 
nuo kito svarbaus karinio 
vokiečių centro Bielgorodo. 
Čia sovietiniai kovotojai

Lekiančios Tvirtoves
Bombardavo Lorientą
London.. — Amerikiečių 

Lekiančios Tvirtovės bom
bardavo vokiečių submari- 
nų stovyklą Loriept, Fran
ci jo j. Dingo penki iš 
Amerikos bombanešių.

tų

Maskva. — Sovietai pažv- 
giavo pirmyn dar 13 mylių 
nuo Armaviro.

Talkininkai Atmetė Na
cius Atgal Tunisijoj
Cairo. — Anglai ir Pran

cūzai Tunisijoj į pietų va
karus nuo Pont du Fahs at
metė vokiečius keturias my
lias atgal.

Dalis vokiečių ir italų jau 
perbėgo iš Libijos į Tunisi
an

paėmė dar 12,000 hitleri- ‘generolo Bernardo L. Mont-. 
ninku. gomery, užėmė Tripolį, Li-

Nuo pradžios ofensyvo bijos sostine su dideliu uos- 
Voronežo fronte per devy-|tu, *.rJau valandą šešta- f 
nias dienas Raudonoji Ar-1 dieni iš ryto plevėsavo An 
mija supliekė, atmesdama fflijos vėliava virš to mies

PATOGI TALKININKAM 
POZICIJA

Talkininkų karo laivai ir 
[lėktuvai dabar galės paran- 
: kiai veikt iš Tripolio prieš 
(fašistų jėgas Tunisijoj, Si- 

atgal, 17-ką fašistų divizi- to. Icilijoj ir kitose italų* salose
Tripolis buvo drūčiausia ir pačioj Italijoj.

mc skaičiuje devynias ven- italų - vokiečių tvirtuma
jų, 255,000 kariuomenes, ta-

Numatoma, jog anglai, 
krų divizijas. Per tą laiką šiaurvakarinėje Libijoje ir turėdami savo rankose Tri- 
Sovietai paėmė nelaisvėn 64 svarbiausias Ašies karinis j polį, tiek apvalys Vidurže- 
tūkstančius fašistų iš visoj centras tame krašte. Prara- mio Jūrą nuo fašistų, kad 

Pipf-ininmp fronte Sovie- (le Tripolį fašistai tikrumo-'Anglijos laivai vėl gal0s iš 
tų kovotojai užėmė geležiu- K. »^teko paskutinio miesto ‘ ” ’ --
kelio stotis Celina ir Tru- Libijoje. _ 
beckaja Nuo Tripolio tėra tik sim-

Raudonoji Armija dasi- Aas m.vbu iki Tunisijos sie- 
grūmė arčiau kaip 10 mylių nos- 
iš viso iki Vorošilovgrado, Svarbesnieji likučiai fa- 
didžių plieno fabrikų cent- šistų kariuomenės, koman- j 
ro. Sovietų artilerija jau duotos nacių maršalo Rom- 
pleškina priešus Vorošilov- mėlio’, pabėgo iš Libijos į: MERY ATSIŠAUKIMAS 
grade.

Raudonarmiečiai pasiekė 
punktus jau tik už 40 mylių 
nuo didmiesčio Rostovo, iš 
kur gręsia apsupt visą hit
lerininkų armiją Kaukaze.

je neteko paskutinio miesto tos jūros plaukioti per Su- 
ezo Kanalą į Vidurinius 
Rytus, Indiją ir kt. Tai bū
tų kelis kartus trumpesnis 
anglam vandens kelias, ne
gu iki šiol plaukiant pro 
Vakarinę Afriką.
GENEROLO MONTG0-

Kuriama Visa-Pasaulinė Amerikos, Angli
jos, Sovietą ir Chinijos Strateginė Taryba

Vienas žmogus šių žodžių 
rašytojui sakė, būk SLA pild. 
taryba gavusi iš Pennsylvani- 
jos draudimo departmento 
laišką, reiškiantį nepasitenki
nimo dėl apdėjimo narių mo
kesčiais.

Šis faktas, sakė informuoto- 
jas, privertęs pild. tarybą tuo
sius mokesčius panaikinti. Ir 
jie dabar būsią panaikinti.

Nepasitenkinimas, esą, pa
reikštas dėl to, kad toki daly
kai, kaip apdėjimas narių rie-

i 

paprastais mokesčiais, turėjo 
būti nariu apdiskusuoti prieš 
seimą, einant SLA konstituci
ja.

Kaip ten iš tikrųjų yra, ne
žinau. Bet nepaprasti mokes-

London, saus. 24. — Ang
lijos orlaiviai trečią naktį 
paeiliui ąrdė ir degino na
cių fabrikus ir geležinke
lius vakarinėje Vokietijoje.

Nacių radijas skelbia
čiai bus nuimti. Ir tai bus ge-1 buk jie “pagal planą atsi^ 
rai. ' baladoja”—pasitraukia at-

. . . v.—-----  v. . .gal Kaukaze.Laisviecių suvazia v i m a s 
įvyks ąteinantį sekmadienį. Po 
suvažiavimo bus geras ban- 
kietas.

Prašome visus laisviečius 
dalyvauti. Raginame įsigyti tj- 
kietus iš anksto.

Maskva. — Sovietų kariai 
įsiveržė i Kursko provinci
ją ir užėmė pozicijas arčiau 
kaip 50 mylių nuo Kursko 
miesto.

London. — Iš patlkTmų 
šaltinių praneša, jog Angli
ja, Amerika, Sovietų Sąjun
ga ir Chinija pradėjo tar
tis, kad sukūrus bendrą pa
saulinę karo strategijos ta
rybą iš šių keturių didžių
jų valstybių. Teigiama, jog 
tu kraštu atstovai svar
biausiai tariasi sekamais 
punktais:

Suderintomis jėgomis šie
met sutriuškint Vokietijos 
ir Italijos fašistus, o 1944 
m. sutartinai šturmuot ja
ponus.

Pašalint visokius nesusi
pratimus tarp talkininkų 
kas liečia civilę valdžią 
Šiaurinėje ir Vakarinėje, 
Francūzų Afrikoje (ir, tarp 
kitko, apvienyti tenaitines 
karines francūzų jėgas ži
nyboje generolo Giraudo, 
aukštojo komi sionieriaus, 
su generolo de Gaulle vado
vaujamais Kovojau čiais 
Prancūzais). *

Suderint amerikiečių ir 
anglų komandas visu ruož
tu nuo Škotijos iki Irano 
(Persijos).

Pradėt visuotinę ofensy- 
vą prieš vokiečių submari- 
nus.

Dėt didžiausias pastan
gas, kad pristačius kiek rei
kiant ginklų ir kitų reikme
nų visom Jungtinėm Tau-

toms, o ypač Sovietų Są
jungai.

Kad Amerikos ambasa
dorius Anglijai, John G. 
Winant ir admirolas Har
old R. Stark, Amerikos lai
vyno komandierius europi
niuose vandenyse, išvyko į 
Washingtona, tatai irgi lai
koma ženklu, kad yra orga
nizuojama ofensyvė Ameri
kos, Anglijos, Sovietų ir 
Chinijos taryba.

Kovojantieji Francūzai 
Reikalauja Išvyt Vichy 

Valdininkus
Washington. — Kovojan

čių Prancūzų pasiuntinybės 
galva Washingtone, Adrien 
Tixier užreiškė, jog norint 
sutelkt Franci jos ir jos ko
lonijos žmones bendrai ko
vai prieš Ašį, tai visų pir
ma reikia pašalinti iš aukš
tu valdžios vietų buvusius 
Vichy Franci j os vyriausy
bės narius Šiaurinėje ir Va
karinėje Afrikoje.

Juos į tas valdvietes, kaip 
žinoma, 
generolas 
riausias

rius.

laikinai paskyrė 
Eisenhower, vy- 
tenaitinis ameri- 
anglų komandie-

Tunisiją. Pirmiausiai Rom-! 4 Į ARMIJĄ 
mėlis permetė italų lieka- Anglų generolas pirm 

lisiją, bijodamas,: atakos prieš Tripolį atsi- 
neapsiduotų ang- šaukė į savo armiją saky

damas:
“Tripolis, tai jau vienin

telis, paskutinis miestas už- 
iūrinėje Italijos imperijoje. 
Mes atimsime jį iš prie
šų... Niekas nesutabdys 
mūsų.

“Pirmyn, į Tripolį! Mū- 
glai Libijoje baigė savo su šeimos ir draugai na- 
ofensyvą, kuris būvo prade- ■ mie suvirpės nuo džiaugs^ 
tas pernai —11........’ :
prieš nacius 
EI Alamein Egipte.

kad jie 
lams Libijoje.

Užpakaliniai vokiečių da
liniai Tripolyje susprogdi
no pajūrines savo kanuolės 
ir kiti 
ir ba 
spėjbJ

sarinius įrengimus
riską, ką tik pa-

io užėmimu an-

spaliu mėnesį mo, išgirdę, kad mes užė- 
ir italus i ties mėme tą vietą.”

i Netekus Tripolio, Italija
Tuo laikotarpiu anglų ar- prarado ir visą Libiją, 679- 

mija su pagalba Amerikos 358-nių ketvirtainių mylių 
oro jogu nuvijo fašistus L- kraštą su 888,400 gyvento- 
300 mylių atgal per vakari- jų.

Raudonoji Armija Užėmė 
Salską ir Daug Kitų 

Svarbių Miestų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, saus. 23. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra

nešimas, užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė pietiniame fronte per griežtas 

atakas sausio 22 d. užėmė Salsk miestą su didele gele
žinkelio stočia, apskričių centrus Konstantinovską ir 
Vesiolyje ir stambų apgyventą punktą Novyj Jegor- 
liką.

šiauriniame. Kaukaze mūsų jėgos užėmė Mikojan 
šachai* miestą, Udobnajos apskričio centrą ir dideles 
apgyventas vietas Donskoje ir Zelenčuką Mostovoi.

Mūsų jėgos pietiniai-vakariniame fronte užėmė Sta- 
nično-Luganskėje miestą, apskrities centrą, geležinke
lių mazgą Kondraševskają, apskričio centrą ir gele
žinkelio stoti Novą Aidarą ir apskričio centrą Jevsu.

Pietiniame fronte mūsų kariuomenė, atremdama vo- 
kiečių kontr-atakas, ir toliau vedė ofensyvą. Vokiečiai 
atkakliai priešinasi.

(Tąsa 5-tame pusi.)

■>
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Todėl daug žmonių mano, jog reikėtų 
mums rimtai susirūpinti juo greičiau iš
kelti kariuomenę Europoje, — vyriau
siai Vakarų Europoje. Sukaupus visas 
jėgas, tas galia būtų padaryti, jeigu mes 
galėjome atlikti panašų žygį Afrikoje. 
Veikdama Europoje, mūsų kariuomenė 
greičiau galėtų užduoti didesnį smūgį 
vokiečių submarinų pramonei. O tuomi 
ir visas karo laimėjimo klausimas išsi-

ĖA I S V Ė Pirmadienis, Sausio 25, T943

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
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rištų.
Mes nesam tie optimistai, kurie many

tume, kad mūsų .karas prieš fašistinę 
Ašį jau laimėtas. Toli gražu. Tačiau 
mes pilnai; sutinkame su Mr. Pattersono 
pareikštomis mintimis, jog šiandien prie
šui kertami smūgiai veda mus į perga
lę. ’ . .

Tik reikia daugiau darbo, daugiau 
ryžtingumo, daugiau pasiaukojimo!

Hitleris reikalavo dau
giau iš fašistinės Vengri
jos armijos, bet gavo atsa
kymų, kad ji negali. Tuo 
pačiu kartu iš Turkijos 
pranešama, kad Vengrijoje 
prasidėjo žmonių masiniai 
protestai ir demonstraci
jos prieš Hitlerį ir jam pa
klusniųjų fašistinę valdžių.

Mūsų Stiprybė ir Silpnybė
Pereitų ketvirtadienį mūsų krašto ka

ro sekretoriaus padėjėjas, Robert P. Pat
terson, turėjo pasikalbėjimų su spaudos 
korespondentais. Jis darė karinių opera
cijų apžvalgų. Jis nurodė mūsų žmonėms 
Jungtinių Tautų laimėjimus ir “ant vie
tos stovėjimų,” — jų stiprybę ir silpny- 
bę.

Sovietų - Vokiečių fronte, sako Mr. 
Pattersonas, vokiečiams kertami dideli 
smūgiai. Pereita vasarų Hitleris darė 
viskų, kad jo armijos galėtų pasiekti Vol- 
gų ir ant jos krantų žiemavoti. Bet da
bar atrodo, jam būtų užtenkamai gerai, 
jei tos armijos galėtų žiemavoti ant Do
no upės krantų. Bet ir ten joms žiema
voti neteks. Jo nuomone, Hitlerio armi
jos gali būti nustumtos net iki Dniepro 
upės.

Afrikoje anglų kariuomenė, pagaliau, 
užėmė Tripolį. Tas, be abejo, nusako ir 
Tunisijos ateities likimų. Nes kuomet 
Aštuntoji Anglijos kariuomenė iš Tripo- 
litanijos įeis į Tunisiją, tai ten esu vo
kiečiai bus labai suspausti ir neužilgo 
jie bus sunaikinti.

Pacifiko okeane, Naujojoj Guinejoj 
ir Saliamono Salose, mūsų pozicijos su
stiprėjo, o japonų—susilpnėjo. Japonai 
netenka daug jėgų, laivų, lėktuvų ir žmo
nių. Mes ten turime, kaip sako anglai, 
“upper hand”.

Reikšmingas yra ir tas faktas, kad 
anglų oro jėgos pastaruoju laiku dau
giau veiklumo parodė Europoje. Jos taš
kė Ruhro fabrikus, jos taškė Berlynu.

Vienintelė didelė silpnybė, jaučiama 
Jungtinių Tautų, keri tame, kad mes dar 
vis nepajėgėme nugalėti vokiškųjų sub
marinų — anot prezidento Roosevelto— 
“barškančiųjų gyvačių.” Submarinai dar 
vis veikia smarkiai ir daro didelius Jung
tinėms Tautom^ nuostolius. Sakoma, Hit
leris pagaminus per dienų vienų subma
rinų.

Plačioji visuomenė nežino tikrųjų nuo
stolių, kuriuos priešo submarinai mums 
padaro, nes mes neskelbiame nuskandin
tųjų laivų. Kai kurie laikraščiai ir radi
jo komentatoriai mano, jog būtų geriau, 
jei visuomenė būtų plačiau apie tųjį pa
vojų informuota.

Pasirodo, kad Hitleris turi puikiai pa
ruošęs lizdus submarinams perėti. Pasi
rodo, kad Jungtinių Tautų bomberiai 
dar vis nepajėgia tų lizdų iš oro likvi
duoti.

Hitlerio Taikos Ofensyvas
Foreign Letter teigia, kad dabar pra

sidės didžiulis Hitlerio ofensyvas už “tai
kų.” Naujų Metų kalboj Hitleris pareiš
kė: “kiekvienas taikos pasiūlymas, pa
darytas laike šio karo, griežtai buvo at
mestas tarptautinių karo kriminlistų...” 
Tas rieškia, kad naciai ruošiasi prie 
žiauresnės kampanijos prieš Sovietų Są
jungų, vyriausių Jungtinių Tautų jėgų, 
ruošiasi daugiau dėti pastangų, kad va
ryt kylį į Jungtinių Tautų tarpa, ruo
šiasi kelti obalsius, kad naciai norį tai
kos.

Amerikoj jau dabar reakcinėj-komer
cinėj spaudoj matosi straipsnių, kur da
romos išvados, būk Amerikai bus blo
giau, jeigu ji išvien su Sovietų Sųjun
ga karų išlaimės. Jau dabar kai kurie 
pro-naciai reikalauja, kad Sovietų Sųjun
ga atidarytų karų prieš Japonijų, o jeigu 
Sovietai to nepadaro, tai Amerika turi 
sustoti teikusi jiems pagelbų.

Lietuvių tarpe tų politikų varo smeto- 
nininkai ir kiti pro-naciai. Jie slepia Hit
lerio budeliškus Žygius pavergtojoj Lie
tuvoj, jie žmones' kursto prieš Sovietų 
Sųjungų, jie perstato, būk Sovietų Sų- 
junga Lietuvos žmonių priešas, kuomet 
tik iš Sovietų Sųjungos pusės galime 
laukti, kad ji išlaisvins Lietuvų iš nacių 
vergovės.

Žiaurios Kovos Priekaukazijoj .

Žinoma, fašistai pagelba 
žiauriausio teroro siekia 
nuslopinti mases, bet jiems 
nevyksta. Vis daugiau Bal
kanai užsidega sukilimo 
liepsna.

Jugoslavijos kovingi par
tizanai veda karų. Partiza
nų veikla plečiasi Graikijoj 
ir Albanijoj. Vengrijoj, 
Bulgarijoj ir Rumunijoj 
prasidėjo revoliucinis žmo
nių išstojimas prieš hitleri
ninkus. Tas padės Jungti
nėms Tautoms karų laimėti 
ir išlaisvinti pavergtas ša
lis, jų tarpe ir Balkanų ša
lis.

JIS PALIEČIA VISĄ 
KARO EIGĄ

Raudonosios Armijos or
ganas “Aaudonoji žvaigž
dė” rašo:

“1943 m. sovietinis ofensy
vas nėra tiktai atsteigimas 
buvusios padėties. Nuosto
liai, kuriuos priešas paneša 
šiandien, yra toki dideli ir 
neatpildomi, kad negali ne
paliesti visos karo eigos atei
ties.”

Kitais žodžiais, kertarhaF 
priešui smūgis Sovietų -Vo- 
kiečię fronte, kertamas 
smūgis kituose frontuose 
šiandien yra kur kas skau
desnis, kaip seniau jam kir
sti smūgiai. Kodėl?. Todėl, 
kad priešas baigiasi išsieik- 
kovti. Jo planai sumaišyti. 
Jis pats pradeda maišytis, 
nežinodamas, kur siųsti sa
vo rezervus, kur ir kų dary
ti.

Amerikos vengrai pasižada kovoti iki bus sunaikinta 
fašistinė Ašis Europoje. Vengrai neseniai turėjo savo 
konferencijų New Yorko mieste. Konferencijoje, be ki
tų, dalyvavo, — iš kaires į dešinę: žurnalistas Ferencx 
Gondor, kitas redaktorius (Vengrų Žurnalo) John Ro
man ir prof. Rustem Vembry, demokratinio vengrų ju
dėjimo vadas.

Duokles, Knyga 
ir Šviesa

150 Chicago ......... 18
161 Seattle............. 13
162 Toronto........... 28
166 Stamford ....... 8
198 Oakland ......... 12
223 Oregon City ... 18

Kai kurios kuopos ne tik 
pilnai pasimokėjo, kaip tai, 
150 Chicagoj, 166 Stamford, 
198 Oakland, 223 Oregon 
City, bet jau ir naujų na
rių gavo. Mes manome, kad 
ir kitos kuopos paseks šias 
ir greitai sumokės savo 
duokles.

Kaip Eina Mūsų Vajus?
Vajus už naujus narius 

kol kas eina silpnai. Nema
žai gauname pavienių na
rių, kai kur jie pasižada 
suorganizuoti kuopas. Bet 
kuopos kol kas dar nedaug 
naujų narių gavo. Dabarti
niu laiku sekamai vajaus
reikale stovime:

Kada Raudonoji Armija ima miestus 
po miestų, dešimtimis tūkstančių naiki
na hitlerininkus žvėris', tai nacių vadai 
tvirtina, būk “jie traukiasi, kad sutrum
pinus karo fronto linijas.”

Bet gi Priekaukazijos kovose Raudo
noji Armija suėmė ištisų eilę traukinių 
su kareiviais ir naujais ginklais, kurie 
važiavo ne atgal, bet didele paskuba bu
vo atvežti iš Vokietijos, kas rodo, kad 
hitlerininkai visai nesirengia kraustytis 
atgal, bet juos Raudonoji Armija varo.

Amerikietis korespondentas, Mr. Ralph 
Parker pranešė, kad tik po žiauriausių 
kovų Raudonoji Armija užėmė gelžkelio 
stotį Suvorovskaja ir Novo-Sunžak mies
tus. Dar daugiau jis praneša, kad už
imtoj vietoj Sovietai suranda nemažai 
hitlerininkų, atkraustytų ten gyventi, 

kurie nesuspėjo pabėgti. Jis rašo, kad 
vien į Tereko upės slėnį Hitleris plana
vo perkraustyti 20,000 hitlerininkų ir 
jiems atiduoti Sovietų Sųjungos žmonių 
žemes, o vietos žmones padaryti nacių 
vergais. Visus tuos planus didvyriška 
Raudonoji Armija pavertė niekais.

KAS KA RAŠO IR SAKO
□======

PO $1.00 NEPAPRASTŲ 
MOKESČIŲ

Chicago j e gyvuoja Lietu- 
/ vių Draugija, vadovaujama 

menševikų. Tai pašalpinė 
draugija. Jai, sakoma, pri
klausą virš 5,000 narių, ku
rių mitingai įvyksta sykį 
per metus. Šiemet tokis mi
tingas įvyko sausio 12 d.

* Chicago j e. Dalyvavo, kaip 
rašos jos narys (Vilnyj iš 
sausio 20 d.), apie 130 na
rių. Draugijos valdyba pa
sinio j o uždėti ant visų na
rių po $1 metinių asesmen- 
,tų. Na, ir 42 balsais prieš 17 
(kiti susilaikė nuo balsavi
mo) pasiūlymas pravestas 
gy veniman!

Tai bent demokratija!

Ten pat Eilinis Narys 
rašo:

“. . . per 1942 metus į Drau
gijų jrašyta 225 nauji nariai. 
Už naujų narių įrašymų kon- 
testantams ir daktarui išmo
kėta $1,322.60 komisais. Be 
to, telefonams, laiškams, 
spaudai ir kitiems reikalams 
viso esą išmokėta $5,829.33. 
Kokiems reikalams? To ne
paaiškinta.”

Po susirinkimo nariai bu
vo pavaišinti. Eilinis Narys 
ten pat pastebi:

“Buvo ir už kų vaišinti na
rius, mat taip lengvu būdu 
buvo pravesta asesmentai, o 
dar lengvesniu būdu buvo iš
rinkta toji pati valdyba 1943 
metam, kuri turės didesnes 
įplaukas apie $6,000 lėšų

fond an. Aišku, visiems bus iš 
ko pasišienauti ir /Visiems 
draugams - veikėjams - kon- 
testantams ir savoms įstai
goms riebiai bilas apmokėti. 
O gale metų arba pasibaigus 
metams nariams išduoti ra
portų (ne smulkmeniška) vi
so labo tik iš stambių sumų.”

Turime atsiminti, kad mi
nėtųjų Draugijų “vadovau
ja” menševikai. Jeigu taip, 
tai aišku, kodėl taip!

VENGRIJA ARTI 
SUKILIMO

Ateina žinių, kad Vengri
jos fašistinė armija arti 
visiško išnaikinimo Sovietų 
Sų jungo j. Dabar jos karei
viai puolų ūpe ir masėmis 
pasiduoda į nelaisvę.

ŽYMIEJI LIETUVIAI, KU
RIŲ HITLERIS NESU

ČIUPO
Kanadiečių Liaudies Bal

sas (iš sausio 22 d.) rašo:
“Iš sveikinimų Kanados ir 

Jungtinių Valstijų lietuviams 
galima matyti, kaip daug žy
mių lietuvių spėjo pabėgti į 
Sovietų Sųjungos giluma, kur 
jie dabar vadovauja pla
čioms lietuvių masėms kovo
je už išlaisvinimų Lietuvos ir 
kultūriniame darbe.

Štai tie žymieji lietuviai, 
kurie yra pasirašę po sveiki
nimais Kanados ir Jungtinių 
Valstijų lietuviams su Nau
jais Metais:

J. Paleckis, Lietuvos Sovie
tų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas.

M. Gedvilas, Lietuvos So
vietų Socialistinės Respubli
kos Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininkas.

Merkevičiūtč, Sovietų So
cialistinių Respublikų Sųjun
gos Aukščiausios Tarybos de
putatė.

Generolas maj. Vitkaus
kas, generolas maj. Žemaitis, 
generolas majoras Karvelis, 
generolas majoras Čepas, 
leitenantas Razeliauskas.

Profesorius Girdzijauskas, 
profesorius Kriščiūnas, rašy
tojas J. Baltušis, rašytojas 
P. Cvirka, rašytojas - poetas 
Liudas Gira, rašytojas K. 
Korsakas, rašytojas Liepsno- 
nis-Kukanka, rašytojas E. 
Mieželaitis, rašytojas J. Mar- 
cinškevičius, rašytoja - poetė 
Salomėja Nėris, rašytojas A. 
Venclova, rašytojas J. Žiugž
da, rašytojas Zimanas, rašy
tojas J. Šimkus, rašytojas 
Mieželaitis, redaktorius Zi.n- 
kus, girininkas Kvedaras.

Banaitis, muzikas; Žukas, 
artistas; Jurkūnas, artistas; 
Staskevičiūtė, artistė; Ki- 
montaitė, artistė; Mikėnas, 
šachmatų meistras; Sima- 
nas, sportininkas; Gaška, 
valstybės leidyklos direkto-

Pereitais metais Litera
tūros Draugija davė na
riams labui reikalingą kny
gą apie Ameriką — “Ame
rikos Demokratijos Steigė
jai.” Šiemet Literatūros 
Draugija vėl pasinio j o duo
ti lietuviams knygą apie 
Lietuvą, ypatingai jos amži
nąsias kovas prieš amžinuo
sius mūsų neprietelius, vo
kiečius užpuolikus. Juk vi
sa lietuvių istorija, tai yra 
istorija sunkių kovų už tei
sę laisvai gyventi prieš už
puolikus vokiečius. Per 
šimtmečius vokiečiai - kry
žiokai teriojo Lietuvą. Lie
tuvos kunigaikščių ir didvy
rių vardai žinomi iš jų kar- 
bingų kovų už Lietuvos 
laisvę.

Po Žalgirio mūšio, kur 
lietuviai, lenkai, rusai, ce
chai ir totoriai sudaužė 
kryžiokų galią, neilgai atsi
kvėpė Lietuvos žmonės. Da
lį Lietuvos — Mažąją Lie
tuvą pavergė Vokietija ir 
ten lietuvius išnaikino. Kai
zerio Vokietija siekė išnai
kinti lietuvius. Kaizerio 
barbarizmo laikus milionai 
lietuvių dar pamena. Dab 
pasimojo lietuvius išnaiki 
ti rudieji žvėrys hitlerinin
kai. Ir vėl lietuvių tauta tu
ri vesti žūt būtiną kovą už 
savo teises gyventi, prieš 
ruduosius imperialistus vo
kiečius ir jų pakalikus lie
tuvių tarpe, išdavikus Kvis- 
lingus.

Aišku, kad kiekvienam 
lietuviui reikia susipažinti 
su mūsų tautos praeitimi, o 
tas duos progą geriau su
prasti ir ateitį. Lietuvos 
rašytojai, kurie pasitraukė 
į Sovietų Sąjungą išvien su 
Lietuvos tarybine vyriausy
be, paruošė labai reikalingą 
knygą apie tas lietuvių tau
tos amžinąsias kovas prieš 
užpuc likus vokiečius.

Viena dalis knygos yra 
rinkiniai žymiausių lietuvių 
rašytoju, kaip tai: Daukan
to, Duonelaičio, Valančiaus, 
Žemaitės, ir kitų, aprašiu- 
siųsių mūsų tautos kovas 
prieš kryžiuočius.

Antra knygos dalis yra 
paruošta lietuvių tautos da
bartinių vadų — Justo Pa
leckio, Liūdo Giros, Salo
mėjos Neries, Kosto Korsa
ko, P. Pakarklio, Jono Šim
kaus ir kitų, rašiusių apie 
lietuvių kovas prieš ruduo
siuos žvėris hitlerininkus: 
apie tai, kaip Liet, liaudis

rius; Povilaičiūtė, studentė.
Savo sveikinimuos ameri

kiečiams, visi šitie Lietuvos 
žmonių vadai ir švietėjai pa
brėžė griežtą nusistatymą 
kovoti iki Lietuva bus išva
duota.”

veda partizanų karą, apie 
tai ,kaip taryb. Lietuvos vy
riausybė ir Raudonojoj Ar
mijoj lietuvių pulkai veda 
kovą už Lietuvos išlaisvini
mą.

Literatūros D r a u g i jos 
Centro Komiteto nariai nu
tarė ją tuojau išleisti, im
tis greitai darbo. Ir tas ga
lima padaryti, nes rankraš
tį jau turime, spaustuvė su
tinka imtis darbo.

Greitas knygos išleidimas 
reikalingas ir susipažinimui 
su istorija tų lietuvių tau
tos kovų,, ir organizacijos 
gerovei, kad ją turėdami 
ant rankų galėtume kelis 
mėnesius pasidarbuoti nau
jų narių gavimui. Kuopoms 
apie tai išsiuntinėta specia
liai laiškai, kurie turi būti 
perskaityti s u s i r i n kime. 
Kuopų valdybos privalo su
šaukti platesnius susirinki
mus. Laiškai pasiųsta ir ap
skričių sekretoriam, kad jie
taip pat prisidėtų prie at
likimo pareigos, kurią pra
šo Centro Komitetas atlikti.

Kokia gi ta narių parei
ga? Paprasta — tuojau pa- 

rsimokėti duokles už 1943 
metus. Mūsų supratimu, 
tam negali būti jokių kliū
čių., Nariui nedaro skirtu
mo, kada jis pasimoka me
tinę duoklę (tik $1.50), ar
metų pradžioj, ar metų pa
baigoj. Bet Draugijos gero
vei, tai didelis skirtumas. 
Kada Centro Komitetas tu
ri narių duokles, tai jis ga
li laiku išleisti knygą ir 
Šviesą. Ir tą pareigą pra
šome narių atlikti.

Kaip Mokasi Duoklės?
Centro Komitetas pilnai 

pasitiki, kad visi nariai, vi
sos kuopų ir apskričių val
dybos išpildys šį prašymą. 
Dalis kuopų jau gerai pasi
rodė. Iki šiol už 1943 me
tus gauta sekamai duoklių.

už kiek 
narių

Kp. Miestas mokėjo
1 Brooklyn ...... 26
2 So. Boston .... 11
6 Montello ......... 3

10 Philadelpia .... 5
13 Easton............. 8
16 Jersey City ... 12
19 Chicago ........... 20
20 Binghamton ... 31
21 Windsor ......... 22
22 Cleveland.......  7
24 Brooklyn.........  9
25 Baltimore.......  3
319 Scranton......... 10
52 Detroit ....... 21
54 Elizabeth ....... 17
55 Brooklyn......... 10
68 Hartford......... 25
79 Roseland......... 12
87 Pittsburgh .... 5

137 Montreal......... 17
145 Los Angeles ... 20

Kp. Miestas Kiek gavo 
137 Montreal.......  9
98 Burlington ... 8

162 Toronto ............ 8
1 Brooklyn.......  6

19 Chicago........... 6
47 Montreal.......  5

161 Seattle...........  5
21 Windsor ........... 4
87 Pittsburgh ... 4
10 Philadelpia ... 3
16 Jersey City ... 3
17 Shenandoah .. 3
25 Baltimore .... 3
52 Detroit............. 3
54 Elizabeth .... 3
79 Roseland ...... 3

Po du naujus narius ga
vo: 2 kp., So. Boston; 6 kp. 
Montello; 133 kp. Camden. 
Po vieną naują narį gavo: 
55 kp., Brooklyn; 84 kp., 
Paterson; 109 kp., Toledo; 
150 kp., Chicago; 166 kp., 
Stamford; 180 kp., Wilmer
ding; 190 kp. Cleveland ir 
198 kp., Oakland.

Reikia visiems daugiau 
p a s i d a r b uoti ,nes vajus . 
baigsis su kovo 1 diena.
Aukos Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos or

ganizacinis ir Apšvietos 
Fondas turi dauk darbų, 
kaip tai: organizavimas 
naujų kuopų, leidimas lietu
vių apšvietai lapelių ir bro
šiūrų, supažindinimas jų su 
pareigomis, kurios reikalin
gos atlikti mūsų šalies ka
ro laimėjimui ir daugelis ki
tų darbų. Vėlesniu laiku 
Apšvietos Fondui gavome 
nuo sekamų draugų ir or
ganizacijų aukų:

L. ir J. žemaičiai iš Hart
fordo aukavo $10. Mass. 
Valstijos Pažangių Lietuvių 
Taryba per J. M. Lukas 
$10. Phila. Lietuvių Vei
kiantis Komitetas per A. J. 
Smitas $10. J. Daubaras, 
Athol, Mass. $2. J. žilins- 

i kas, Suffield, Conn. $1.50. 
K. Mockus, Brooklyn, N. Y. 
$1.25. K. Plačenis ir J. Dun
dulis, iš Toledo, Ohio po $1.

Visiems aukavusiems 
draugams ir organizacijoms 
tariame nuoširdžiai ačiū ir 
pasitikime, kad ir ateityje 
Apšvietos Fondui paaukos 
pagal išgalę.
šviesa Ruošiama Spaudai
Žurnalo Šviesos No. 1 už 

1943 metus jau ruošiamas 
spaudai. Jis turės vėl labai 
svarbių straipsnių ir eilių 
Lietuvos geriausių rašytojų 
parašytų ir taip pat Ameri
kos rašytojų paruoštų.

Jeigu kurie nariai pakei
tė antrašą gyvenimo vietos, 
kurie į namus gauna Šviesą, 
tai prašome juos apie tai 
pranešt centrui. Pranešda
mi visada paduokit savo se
ną ir naują antršą ir pažy
mėki!, kokios kuopos esate 
nariu.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
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’Kenny Treatment Is Demonstrated :

kitas lek-

francūzų kolonijas šiauri-

numato 
veikimas

k

daup; kūdikių parlyžiaus li
gonių.

in o toru duoda 
arklio jėgą ant 
svaro savo sun-

neje Afrikoje, tai ir Vaka
rinės Afrikos valdovai, pa- 

viyZj'būtFpatarnauta'ir greitai prisidėjo
kovai' prieš' desėtkus kitų, Prie Jutimų Tautu.

i imam
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KAIP ANGLAI IŠ ORO
BOMBARDAVO BERLYNĄ

do, kad tik vienas bomba- 
nešis iš keliu šimtu žuvo.

Berlynas gavo paragauti 
savo “vaistų,” kuriais jis 
pirmiau vaišino Londoną ir 
kitus miestus. Kada mes 
grįžome atgal nuo Berlyno, 
ir buvome 60 ir net 90 my
lių atstoj, vis dar matėsi 
Berlyne gaisrai.”

Anglai jau nebuvo bom
bardavę Berlyną nuo 119'41 
metu rudens. Pereitais me
tais kelis kartus Berlyną 
bombardavo Sovietų lėktu
vai. Ir Hitlerio naciai ilgai 
nepamirš šio bombardavimo 
iš anglų pusės.

Iš to, kas čia pasakyta, 
galima spręsti, kad Hitle
riui ir jo šaikai nepavyks 
ilgai apgaudinėti Vokietijoj 
žmones, nes nacių pralai
mėjimai rusų fronte ir 
bombardavimai Berlyno bei 
kitų Vokietijos miestų duos 
vokiečiam suprasti, kad 
Hitleris juos įtraukė į spąs
tus, ir jie negalės šio karo 
laimėti. V. S.

Kartu su Anglijos lėktu
vais bombarduoti hitlerinin
kų Berlyną skrido (saus. 
16 naktį) nt amerikietis ko
respondentas James Mac
Donald. Ir jis patiekė pla
tų aprašymą New York o 
dienraščiui Times, kur sa
ko, kad anglų lėktuvai dalį 
Berlyno pavertė tiesiai į 
pragarą. Jis, tarp kitko, 
rašo:

“Aš mačiau daug numes
tų bombų, kurių kiekviena 
turėjo po 4,000 svarų, ir 
tūkstančius mažų padega
mu bombų.

Bombų, kurios turėjo po 
4,000 svarų, sprogimas bu
vo taip baisus, tartum ten 
žemė trūko, o padegamos 
bombos užkūrė miestą iš 
daug vietų. Berlynas taip 
buvo smarkiai bombarduo
tas, kact aš džiaugiausi, jog 
nesu jo gyevntojas.

Aš negaliu pranešti apie 
lėktuvų skaičių, bet galiu 
pasakyti, kad jų tarpe bu
vo labai daug milžiniško 
dydžio lėktuvų Sterling ir 
Halifax rūšių.

Viso mūsų buvo šeši re
porteriai nuo amerikiečių, 
anglų ir Anglijos dominijų. 
Tarpe lakūnų buvo daug 
tų, kurie jau pirmiau kelis 
kartus bombardavo Vokie
tiją. Jų ūpas geras, paki
lęs. Tiesa, žmoniškumo ir 
giminystės jausmas pasi
reiškė: kai kurie kalbėjosi 
apie savo šeimas, žmonas ir 
dukras, kai kurie prisiminė 
tėvus, bet tai buvo tokioj 
formoj padaryta, kad jie 
vyksta į didelį žygį, atlikti 
jį naudai savo ir savo ar
timųjų. Suprantama, lakū
nai nežinojo, kur jie skris, 
tai karo paslaptis, bet tūli 
žemesni komandieriai sakė, 
kad vyks bombarduoti dide
lį miestą, ir daugelis supra
to, kad tas didelis miestas 
— bus Berlynas.

Milžiniški bomb anešiai, 
kiekvienas varomas keturių 
galingų motorų, pasiėmė 
reikalingą kiekį kuro, kad 
galėtų atlikti 1,200 mylių 
kelionę;, prisikrovė po 4,000 
svarų dydžio bombų, o kiti 
pasiėmė daugybę mažų, pa
degamų bombų, ir atėjus 
laikui, pakilo oran su dide
liu kriokimu. Ore rinkosi 
į pulkus, atskrisdami iš ki
tų orlaivlaukių. Tie milži
nai skrido pirmyn ir aukš
tyn taip, kad mūsų lėktu
vas tuojau pasiekė 10,000 
pėdų aukštį.

Ir kada lėktuvai pasiekė nai dešimt-tūkstantinei da- 
Berlyną, tai baisiu krioki- liai colio, tai tą galima at
imi stačiai leidosi žemyn, 'likti gerai tik su deimanti-

Lėktuvai skrido viena niais įrankiais, 
grupe po kitos. Vieni lei
dosi žemyn ir mėtė savo ga-' vinėjimas taipgi 
lingas bombas, kiti atskri- padidėjo.
dę darė tą patį. Pirmesni,biams ^r užėjus karo laiko 
lėktuvai, kurie jau numetė 
pirmąsias savo bombas, pa
kilo, padarė ratą ir vėl lei
dosi žemyn, ir vėl mėtė 
bofnbas.

Kelis kartus kelyj linkui 
Berlyno nacių priešlėktuvi
nės patrankos apšaudė lėk
tuvus. Jos apšaudė juos ir 
Berlyne, bet bendrai paė
mus, Hitlerio priešlėktuvinė 
ugnis buvo silpna. Ir ka
da angių lėktuvai grįžo į 
Angliją ,tai jie pasigedo tik 
vieno bombanešio, kas ro-

Karas ir Deimantu fe*
Vartojimas

Deimantas turi dvejopą 
vertybę. Jis naudojamas 
kaipo pagražinimas ir kai
po reikalingas industrijoj 
dalykas. Deimantai yra, 
tarp kitko, naudojami kaip 
įrankių smailumos .bei aš
trumos gręžti bei pjaustyti 
įvairius metalus ir kitas 
kietąsias medžiagas.

Prasidėjus industrijos ra
tams suktis smarkiau, tai 
ir deimantų vartojimas pa
didėjo. Pereitais metais jis 
pakilo apie 4 sykius dau
giau, negu buvo prieš karą. 
O šiais metais, manoma, 
vartojimas deimantų indus
trijoj padidės dar daugiau.

Prieš karą Jungtinės 
J V a 1 s t i jos pasigamindavo 
deimantinių įrankių tiktai 
vieną dvidešimtą dalį to, 
kiek jai reikėdavo; kitus 
visus importuodavo išFran- 
cijos ir Belgijos. Šiuo gi 
tarpu, kada Francija ir 
Belgija randasi nacių ran
kose, tai pačios Jungtinės 
Valstijos pradėjo gamintis 
visus deimantinius įran
kius, ir net su perteklium. 
— Perteklių atiduoda savo 
talkininkams.

Pasirodo, jog visur, kur 
tik reikalingas išdirbystėje 
didelis tikslumas (akurat- 
numas), sakysime, iki vie-

ca.-tu/. Ja w

Šlipuoto deimanto parda- 
smarkiai 

Pakilus uždar
biams užėjus Karo laiko 
apsiveaimų bangai, — dei
mantiniai žiedai ir kitoki 
papuošimo dalykėliai tapo 
daugeliui prieinami ir pla
čiau vartojami.

Rugpjūčio mėnesį perei
tais metais (1942) visos viš
tos Jungtinėse Valstijose 
padėjo 5,534,000,000 kiauši
nių. Tai buvo daugiau ant 
13% už rugpjūčio mėnesį 
1941 m. ir ant 29% daugiau 
už rugpjūtį 1931 m.

ELIZABETH KENNY, senyva slaugė, kurią matome šia
me paveiksle, yra plačiai pagarsėjusi kaip kūdikiu pa
ralyžiaus gydytoja.

Ką Reiškia Vajus pries 
Kūdikiu Paralyžių

Nacionalis Fondas Kūdi
kių Paralyžiaus Ligoniams 
Gelbėti — The National 
Foundation for Infantile 
Paralysis — išleido metinį 
atsišaukimą į amerikiečius, 
kad finansiniai paremtų tą 
vertingą darbą.
Patsai Fondas buvo įsteig

tas 1937 m., , vadovaujant 
prezi dentui Rooseveltui;»ir 
nuo tada Fondas kasmet 
šiuo laiku paskelbia vajų 
gaut piniginės paspirties 
kovai prieš kūdikių paraly
žių ryšium su prez. Roose- 
velto gimtadienio minėji
mais (sausio 30 d.).

Geri žmonės šiam reika
lui aukoja ir su Infantile 
Paralysis Fondo blankomis 
ir tam tikromis kortelėmis 
renka aukas.

Prez. Rooseveltas dabar 
dėl to parašė tokį laišką 
National Foundation for 
Infantile Paralysis įstai
gai:
• “Kaip esu sakęs praeityje 
ir pakartoju dabar — nie
kas nėra arčiau man prie 
širdies kaip sveikata mūsų 
berniukų ir mergaičių, taip 
jaunų vyrų ir moterų. Man 
tai yra viena iš mūsų kraš
to frontinių apsigynimo li
nijų.

“Aš todėl stipriai prita
riu, kad National Founda
tion darbas būtų varomas 
pirmyn ir su džiaugsmu su
tinku, kad ši organizacija 
vartotų mano gimtadienį 
šiame jos 1943 m. finansų 
sukėlimo vajuje.”

NATIONAL FOUNDA
TION DARBAI

Jau visai šaliai yra žino
ma National Foundation į- 
staiga kūdikių paralyžiaus 
aukoms pagelbėti — Geor
gia Warm Springs sanato
rija. National 
taipgi 
tikslu 
tose.

Tai
savo lėšomis parsikvietė iš 
Australijos ir paskelbusią 
slaugę Elizabethą Kenny, 
kuri savo atrastomis prie
monėmis jau pagydė gana

Tokių ligonių sąnariai 
pirmiau būdavo apcemen- 
tuojami, aptvarstomi, kai 
kuriem kaulai grąžomi, są
narių nervai " bei kremzlės 
pertempiama ir t.t.' O se
suo Kenny turi didelio pa
sisekimo, gydydama to pa
ralyžiaus ligonius šitokiais 
švelnesniais būdais — kai
tinimu, masažavimu, nervų 
ir raumenų miklinimū, kad 
jie iš naujo atgytų ir vėl 
normaliai veikti galėtų.

The National Foundation 
for Infantile Paralysis taip
gi finansuoja mokslinius 
šios ligos tyrimus, ir palai
ko specialį skyrių Minneso- 
tos Universiteto Ligoninė
je; deda pastangas ne tik 
nukentėjusius gydyti, bet 
ir surasti būdus, kaip pasto
ti kelią šiai ligai, kaip ją 
tuojaus pažinti ir sulaikyti.

Kūdikių paralyžiaus kal
tininkas yra tam tikrkbak- 
teriniai nuodai, virus vadi
nami. Nuo įvairių 
atsiranda dar apie 40 kitų j 
ligų. Taigi moksliniai iš
tyrus kūdikių paralyžiaus

virusinių ligų.
Kas remia dabartinį Na

tional Foundation vajų, to
dėl, patarnauja ir medici
nos mokslo pažangai ir žmo
nijos sveikatai.

Aukas siunčiant, adresuo
kite šitaip:

President Roosevelt
The National Foundation 
for Infantile Paralysis, 

342 Madison Ave.,

Rayono Gamyba

Foundation 
palaiko ir kitas tuo 
įstaigas įvairiose vie-

National Foundation

Audeklas, panašus į šil
ką, vadinamas rayon, greit 
kyla aukštyn. 1940 metais 
Amerikoje pagaminta 471,- 
000,000 svarų; 1941 m. — 
573,000,000 svarų; 1942 m. 
— 625,000,000 sv. Rayon’- 
as pasidarė antra didžiau
sia audeklo gamyba Jungti
nėse Valstijose.
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RAKETINIS LĖKTUVAS - IŠRADĖJO
GALVOSŪKIS; AR JIS ĮVYKDOMAS?

Lėktuvas be inžino ir be 
propelerių, varomas vien 
tik sprogimų jėgos pagal
ba, galės pakilt nuo žemės 
su neišpasakytu smarkumu 
ir kelių minu tų bėgyje at
sidurti sub - stratosferos 
dausose, apie 12-13 mylių 
aukštumoj — tai galvosū
kis šių laiku tūlu inžinierių, 
besistengiančių išrast ga

| mu i pasaulio.
Kada tas galės įvykt? — 

I Gal būt rytoj, poryt, už 
į mėnesio, už metų, o gal ir 
niekad — nes yra nesuskai
toma daugybė kliūčių, ku- 

! rios turės būt prašalintos 
I pirma, negu galės pasirody- 
i ti toks raketinis lėktuvas.

Tačiau jau dabar atsiran
da išradėjų, kurie turi drą
sos išdėstyt savo planus, ką 
toksai lėktuvas galėtų pa
daryti, jeigu, būtų svajonės 
įkūnytos gyveniman.

Vienas tokio stebuklingo 
išradimo planuotoju yra vo
kiečių mokslininkas Eugen 
Saenger, kuris paskelbė sa
vo svajones vokiečių žurna
le Flug, o anglų kalbon iš
vertė ir išleido National 
Advisory Committee for 
Aeronautics, Washingtone.

P-as Saenger savo plane 
numato maža kovos lėktu
vą, specialiai pritaikytą 
greitesniam lėkimui, negu 
balso ošimas. Jis turėtų la
bai mažus sparnus, palygi
nant su savo sunkumu ir 
neštųsi su savim aukštos 
rūšies kurą (gazoliną) ir 
skystą deguonį (oxygena), 
kad palaikyt nuolatinį 
sprogstantį degimą. Tokiu 
būdu didžiumą lėktuvo pa
talpos turėtų užimt gazolino 
ir oxygeno kubilai. Raketos 
motoras būtų paprasta ap
valios formos kontroliuoto 
degimo patalpa su iškišta

varomąja dūda užpakalyje, deguonis) šio lėktuvo bus 
lėktuvo. Jo didumas ir svo- ■ sudegintas į pusę valandos, 
ris visiškai! nereikšmingas, Pen tą laiką jis galės išma- 
palyginus su paprastais in- nevruoti apie 500 mylių ke- 
žinais. O vienok jis galėtų lionę, dalinai vartojant jė- 
išvystyti 100,000 arklių jė- gą ir dalinai sklandydamas, 
gą į tumpą laiką, duoda- Tada jis turės sugrįžti ir 
mas 500 arklių jėgą ant nusileisti 
kiekvieno svaro savo sun- kio.
kūmo; tuo tarpu gi dabartį- sparnų, kurie 
niai bomberiai su 2,000 
kliu jėgos 
vos vieno 
kiekvieno 
kūmo.

O dabar pažiūrėkim, kaip 
toks kovos lėktuvas galėtų 
praktikoje veikti.

Besiartinant priešų lėk
tuvams, jis galėtų pakilt į 
dausas beveik stačiai aukš
tyn (apie 45 laipsnių kam
pu) iki 12 mylių. Tą jis pa
darytų į 4 minutes. Geriau
sias gi šių dienų lėktuvas, 
sako ponas Saenger, reika
lauja 5 minučių pakilti 3 
mylias aukštyn, o šešių ’my
lių aukštuma yra dabarti
niu lėktuvu lubos, c- C

Kada kovingasis lėktuvas 
bus iškilęs 12-13 myliu 
aukštumoj — jis, puldamas 
a*nt priešo, pasileis žemyn 
su tokiu pat greitumu ir su
sprogdins priešą pirm, ne
gu jis galės apsižiūrėti, kas 
čia atsitiko. Lėktuvas ne-

ant savo oriau- 
Nepaisant trumpų 

duoda gali
ai--jmy bes greičiau lėkti, nebus 

keblumų jam nusileisti ant 
žemės, kadangi lėktuvas be- 
lekiodamas bus numetęs 
apie 80 procentų savo sun
kumo, kuris susidėjo iš ku
ro. Su tuščiais kubilais lėk
tuvo sparnų apėmis, palygi
nant su j d sunkumu, bus 
penkis sykius didesnis, ne
gu jam pakylant, todėl jis 
galės sau povaliai nusileist, 
kaip ir bile kuris 
tuvas.

P-as Saenger 
bomberį, kurio
dar labiau stebinantis. Jis 
galėsiąs pakilti į aukštį 30 
laipsnių kampu. Jo kylimas 
tesis tol, kol bus išvartotas 
visas kūraš. Tas įvyks į 
15-20 minutu. Bet bombe
ris tada jau bus stratosfe
roje apie 25 iki 30 mylių 
aukštumoje ir jo greitumas 
sieksiąs iki 5,000 mylių į 
valandą. Toks greitumas 
tuomet jau viršys net ka- 
nuolės šovinio greitumą. 
Tuo tarnu jis vis dar ga
lėsiąs kilti aukštyn į dau-„ 
sas net iki 37 mylių. Pas
kui jis pradės povaliai leis
tis žemyn. Bet esant jam 
“šoviniu su sparnais,” jo 
sklendimo tolis lyginsis 3,- 
000 mylių. Numetęs bom
bas “kur reikia,” tasai virs-

eis beveik šovinio greitu
mu. Jis nekalės būti girdi
mas, nes jis greičiau eis, ne
gu balsas, kurį jis lėkda
mas sudarys. Gal būt, kar
tais, netikėtai galės būt pa
stebėtas vieno kilometro at-i 
stūmė (trijų penktadalių 
mylios), sako p-as Saenger,1
bet tas atstumas atlėkti ims bomberis, atlikęs milžinišką 
tik 3 sekundas! Tai nebus kelionę, sugrįžta Į savo ba- 
laiko nė nutaikyt kanuolės, Į z§-
nė nušauti jį. Dėl trumpesnės kelionės

Visas kuras (gazolinas ir [lėktuvas kils ne taip auks- 
— ______ •.------------- r- 1 —— tai. Tas turės būti iš ankstoVAKARINE FRANC. AFRIKA, ai»kaitli«»ta.

AŠIS IR JUNGTINES TAUTOS
_______  bile ore, kadangi oras bū- 

Amerikiečiai ir anglai sias kelios mylios žemiau 
dar negrąsino užimt Vaka- jo, ir joks priešas tokiam 
rinę Afriką. Kodėl tad jos bomberiui negalės padaryt 
“vadai” pasviro į talkinin- nė mažiausios žalos. Su ši
ku pusę? Prie to juos žy-;tokiais ginklais, jis mano, 
mia dalim privertė blogi; visą pasaulį galima būtų 
gyvenimiški - ekonominiai j paklupdyti ant kelių, 
reikalai._________________: Tai svajonės... bet tose

Is Vakai mes 1’i ancuztj į svajonėse matytis vokiškų 
Afrikos — 1,800,000 ketvir-1 grobikų iltys.

(Tąsa ant 4-to pusi.) i

Vakarinė Francūzų Afri
ka buvo valdoma Vichy pa
statytų viršininkų, fašistų 
Ašies sandarbininkų. Bet 
kai Amerika ir Anglija lai
kinai užėmė gretimąsias

w.

• 'ZheCelcbratieit
THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

Atimanti vaikystės laimę ir gy
venimo džiaugsmą, žalojanti liga— 
vaikų paralyžius — gali patikti bile 
keno kūdikį arba ir suaugusį šei
mos narį. Kad užtikrinti pagalbą 
kiekvienam, The National Founda
tion for Infantile Paralysis kas 
metai veda vajų sukėlimui fondų. 
Jūs irgi esate prašomas prisidėti. 
Aukas siųsti tos organizacijos var
du, 342 Madison Ave., New Yorke.

Didelė ar maža 
jūsų auka prisidės 
prie 
v a i k u 
Siuskite 
Siųskite 
p i r m 
gimtadienio, 
30-tos.

kovos prieš 
paralyžių, 
šiandien! 

bile kada 
prezidento 

sausio

S’-’- v ■

i L JOIN the 
MARCH 

of DIMES
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant

Lietuvoje nėra papročio, kad įvairios 
įstaigos kreiptųsi į aukštųjų mokyklų va
dovybę ir teirautųsi apie geriausiai bai
gusius studijozus. Bendrai atrodo, kad 
inteligentinių pajėgų atrankos klausimu 
bei gerų tarnautojų kadrų paruošimu 
tam tikrose Lietuvos vietose per mažai 
tesidomima, o į tą reikalą, be to dar, 
painiavos įneša užsienietiški daktaratai. 
Daktaratai kai kur yra perdėtinai ver
tinami, ir jie padaromi lyg kriterijumi 
asmenybėms atrinkti. Tačiau, žinant 
daktaratų įsigijimą tam tikruose kraš
tuose, daktaratai, bendra taisykle, nėra' 
tinkama priemonė asmenybių atrankai 
daryti, ir reiktų siekti to, kad tokios rū
šies atranka nyktų iš mūsų gyvenimo.

Juk tenka atsiminti, kad norint tei
singai įvertinti kokį konkretų daktaratą, 
reikėtų labai daug žinoti apie jo kilmę. 
Mat, daktaratai viename krašte yra len
gviau išduodami, o kitame — žymiai 
sunkiau. Vienur daktarizuotis gali tik 
aukštųjų mokyklų atrinktieji asmens iš 
diplomuotųjų tarpe, o kitur daktarato 
diplomas — tai menkiausis universite
to diplomas, neteikiąs pilnų universiteto 
baigimo teisių.

Viename ir tame pačiame krašte vie
nas universitetas lengvai duoda daktara
tus, o kitas — žymiai sunkiau.' Kartais 
menką vardą turįs universitetas kai ku
riuose fakultetuose beveik kepte kepa 
daktaratus, tuo tarpu to paties univer
siteto kitame fakultete dirba koks Nobe
lio premijos laureatas ar šiaip pasaulinio 
masto garsenybė, kuris rimtai žiūri į 
mokslą ir kartu į daktaratus.
. Net kai kurio universiteto to pačio 

fakulteto vienas profesorius stato dakta- 
rantui didesnius reikalavimus, tuo tarpu 
kitas pasitenkina žymiai menkesniais.

Rašo POVILAS P AK ARKLĮ S.

(Tąsa)

LINKĖJIMAI IR MŪSŲ UŽDUOTYS
1943 METAIS

Visų pirma linkiu Sovietų 
Sąjungos raudonarmiečiams 
mušt ir sumušt visiškai bjaury
bes įsiveržėlius kanibalus, ci
vilizacijos naikintojus nacius 
ir jų sekėjus Kvislingus ant 
visados. Linkiu, kad už kelių 
savaičių būt sunaikinti naciai 
ir italai šiaurinėj Afrikoj ir 
pradėta smarki kampanija ant 
nacių iš Francijos ir Belgijos 
pusių, per mūs garbingas 
Jungtinių Tautų armijas.

Linkiu Laisvės visam perso
nalui dirbti šiais metais dar su 
didesne energija labui švieti
mo liaudies ir vesti mūsų spau
dą panašioj kryptyj, kaip lig 
šiol, tik su ta išimčia, kad ne- 
figuruotų “ponai” ir “miste
riai” mūsų spaudoje. Sveikinu 
mūsų garbingus vajininkus, tas 
darbo vargo skruzdėles, kurie 
dirbo ir nuveikė taip didelį ir 
garbingą darbą švietimo sri- 
tyj. Ypatingai svarbu pasvei
kint mūsų laimėtoją pirmos 
dovanos draugę Žukauskienę, 
kuri, kaipo moteris, kaipo dar
buotoja, parodė visoms mote
rims, kad dirbant intensyviai, 
galima daug laimėti, sumušant 
ir vyrus. Linkiu visiems Lais
vės bendradarbiams dar uo
liau rašinėti į savo spaudą ir 
kurie buvo pertraukę, vėl pra
dėti.

Linkiu visiems Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariams 
užsimokėti savo taip mažas 
metines duokles su šių, metų 
pradžia ir padėti centrui taip 
garbingą darbą varyti pirmyn, 
kad galėtum jau pradžioj šios 
vasaros skaityti Lietuvos klau
simu knygą, kuri, manau, nu
švies mums taip miglotus da
lykus, kurie dabar dedasi mūs 
pavergtoj šalelėj. Speciales 
domės kreipiu į Literatūros 
Draugijos narius, kurie užvel
ka savo duokles net iki kitų 
metų, tartum tos duoklės būtų 
keli dęąėtkai dolerių. Mums, 

draugės-gai, turėtų būt dide
lė gėda, jei mes negalim į lai
ką pasimokėt taip mažų savo 
duoklių.

Kiek centrui išlaidų pada
rom ir darbo sutrukdom tuo 
savo netikusiu elgesiu. Tokia 
savo elgsena, mes traukiam 
gėdą ant viso progresyvi o ju
dėjimo ir patys ant savęs.
Kodėl Mes Turim Būt Akty

vesni Šiais 1943 Metais?
Draugės ir draugai! žino- 

kim, kad šie 1943 metai sulos 
labai svarbų vaidmenį, net pa
tį svarbiausį visos žmonijos is
torijoj.

Karas bus užbaigtas šiais 
metais. Mes darysim taiką, 
garbingą taiką, kuri bus ant 
visuomet, ant visados. Nerei
kės mūsų, vaikams gyventi ant 
toliau su baime, būt naikina
mais karuose, kęsti vergiją, 
alkį, šaltį, kaip dabar yra. Ve 
kodėl mums reikia daugiau 
darbuotis, lavintis, kad galėtu
me sutikt taiką, pasitikti nau
ją pasaulį.

G. A. Jamison.

Binghamton, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Lenino mirties paminėjimo 
mitingas su programa įvyks 
sausio 30, 1943, šeštadienio 
vakare, 7:30 vai., Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St. 
Įžanga su taksais 35c.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti gerą kal
bėtoją, naujų žinių apie karo 
padėtį kaip šios šalies, taip ir 
visų Suvienytų Tautų.

Kviečia Rengimo Komisija.

Viskas brangsta, viskas kyla 
ir kortelių visiems yra. Jei ne
norit ilgiau taip būti — pir
kit štampas ir bonus, kad su
naikint fašizmo tironus.

Kai kuriuose kraštuose svetimšaliams 
paprastai yra lengviau suteikiami dakta
ratai negu saviškiams. Tačiau ne visuo
se universitetuose ir net to paties uni
versiteto ne visuose fakultetuose yra 
vienodai lengva gauti daktaro laipsnį ir 
svetimšaliams.

Prancūzijoje, kur daktaratų išdavimo 
santvarka maždaug atitinka Lietuvos tos 
srities santvarkai, nors yra dvi dakta
ratų rūšys, tačiau kai kuriuose tam tikro 
universiteto fakultetuose ir užsieniečiui 
yra statomi maždaug lygiai vienodi rei
kalavimai, tuo tarpu kitame fakultete 
svetimšaliams yra statomi žymiai men
kesni reikalavimai.

Prancūzijoje svetimšaliams paprastai 
yra išduodami vadinami universitetiniai 
daktaratai, tačiau yra’ fakultetų, kaip an
tai Paryžiaus universiteto humanitari
nis fakultetas, kuriame ir svetimšalis 
gali gauti vadinamą valstybinį daktara
tą^ tačiau svetimšalis Prancūzijoje ne
gaus laikyti tam tikrų egzaminų, kurių 
negalėjimas laikyti ir pastato visai į ki
tokią būklę valstybinio daktarato turėto
ją prancūzą ir svetimšalį.

Kai kuris profesorius tam tikruose fa
kultetuose beveik pats parašo disertaci
ją, tuo tarpu kitas maža ir nurodymų te
duoda, o trečias, pagaliau, suteikia tik’ 
tokią pagalbą, kuri išmiklintų studijozą 
savarankiškai rašinėti mokslinius dar
bus.

Savaime suprantama, kad šių dienų 
Lenkijoje ar Vokietijoje profesoriaus 
pagalba lietuviui studentui gali būti žy
miai rimtesnė, jei studentas lengviau 
pasiduos profesoriaus įtakai ir nagrinės 
lietuviškas problemas profesoriams mė
giama linkme.

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.
Iš Mūsų Veikimo

Mūsų miesto LLD 25 kp. 
pirmąjį šių metų susirinkimą 
galima skaityti buvusiu sėk
mingu. Nariai, išskiriant kele
tą, užsimokėjo metines duok
les į draugiją už save ir šei
mos narius. 1

Gautus Vilnies leidimo ka
lendorius draugai ir draugės 
pasiėmė pardavinėti. Laisvės 
agentas drg. A. žemaitis pra
nešė, jog su pagelba draugų, 
vajaus laiku mūsų mieste dien
raščio Laisvės skaitytojų armi
ja paauko 13 naujais skaityto
jais.

Ir šiuomi susirinkimu mūsų 
kuopa paaugo dviem naujais 
nariais — draugai P. Lekavi
čius ir J. Mikalauskas įstojo į 
kuopą. Pastarasis užsimokėjo 
už šiuos ir už praeitus metus, 
kad gavus draugijos knygas.

Nors ir gaunama kiek dra
panų Sovietų Sąjungai, bet vis
gi darbas eina gana silpnai. 
Todėl dar kartą kreipiamasi, 
nevilkinant laiko, tinkamas 
vartojimui drapanas malonė
kite priduoti komisijos nariui, 
K. Mikolaitis, 739 W. Lexing
ton St.

Bet gaila pasakyti, kad per 
penkis metus gyvavęs mūsų 
mieste Lyros Choras nustojo 
gyvavęs, kaipo organiza^ja.

Kadangi mūsų kuopa finan
sais pirmoji jį rėmė, todėl jai 
visas likęs choro turtas per
duotas. >

Dar daugiau ir daugiau So
vietų Sąjungai aukų reikalin- 
ga.Kad pagelbėjus jai, rengia
mos prakalbos, kurioms už- 
kvietimas gauta iš LDS 48 kp. 
Tolimesnius to darbo planus 
rasite ateityje dienraščio Lais
vės puslapiuose.

Patėmykite tą, bot nepa
mirškite ir to, jog iš eilės ant
ras mėnesinis mūsų kuopos su
sirinkimas įvyks vasario 15 d., 
Lietuvių Svetainėje.

Kuopos Korespondente.

D TV I S V ® , ,

Vakarine Francūzu Af
rika, Ašis ir Jungti

nės Tautos
• •' >

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tainių mylių ploto su virš 
13 milionų gyventojų — bū
davo išgabenama daugiai 
užauginamų ten pynacų, 
žemės riešutų, palmių rie
šutų ir aliejaus, taipgi kie
kiai gumos, medvilnės (bo- 
velnos), kako ir medžių. 
Vichy Francijos valdžia bu
vo užpirkus net per eilę 
metų visą Vakarinės Afri
kos medvilnės derlių, kad 
galėtų ją pristatyti Hitle
riui. Panašiai naciai ir Mu- 
ssolinis gaudavo iš Alžyri- 
jos ir Morokko, Šiaurinės 
Francūzu Afrikos, daug 
kviečių, miežių, linų, taba
ko, vaisių, mėsos, odų, gele
žies, gyvsidabrio, vario, švi
no, cinko, antimonijos ir ki
tų karui reikalingų medžia
gų.

Fašistai viską iš Vakari
nės Afrikos ėmė, bet beveik 
nieko jai mainais nedavė, o 
jai reikėjo kuro, žibalo, an
glies, mašinų ir jų dalių.

Užėmus amerikiečiams ir 
anglams Morokko ir Alžy- 
riją, Šiaurinėje Francūzu 
Afrikoje, juo labiau pasun
kėjo bet koks /‘apsikeiti
mas” produktais tarp Va
karinės Afrikos, iš vienos 
pusės, ir Vichy Francijos, 
Italijos ir Vokietijos, iš an
tros pusės. O dar pirm to 
buvo bandoma palaikyt ju
dėjimas Vakarinės Afrikos 
traukinių, laivų, trokų ir 
automobilių, kūrenant juos 
žemės riešutais, palmių 
aliejum ir alkoholiu, dirba
mu iš bananų ir grūdų, vie
toj anglies, žibalo ir gazoli
no. Tuo tarpu visai pristi
go dalių trokams ir kitoms 
mašinoms taisyti, ir Vaka
rinės Francūzu Afrikos bū
klė Ašies globoje visiškai 
suskurdo ir susmuko.

Antra vertus, žymiai pa
gerėjo padėtis Belgijos 
Kongoj, kuri artimai ben- 

im, uju.ik! MŲBff,!,,iu,nr.m

dradarbiavo su , Anglija. 
Anglai ir kitos Jungtinęs 
Tautos gavo iš Belgų Kon
go gumos, cinos ir tūlų kitų 
karinių1 medžiagų.' Užtat 
Anglija ir jos talkininkai 
teikė Kongo žmonėm gyve
nimo reikmenų ir įrankių.'

Vakarinės Francūzu Afri
kos general - gubernatorius 
Boisson ir kiti valdovai ma
tė, kad laikantis fašistų 
Ašies, gręsia tam kraštui 
visiška velniava ir kad tik 
Jungtinės Tautos tegali pa
taisyt ekonominius-ūkiškus 
jo reikalus, štai kokie su
metimai stipriai paveikė 
Vakarinės Afrikos valdo
vus sumegzt ryšius su Ame
rika ir Anglija ir pasiža- 
dėt bendradarbiaut su tal
kininkais prieš Ašį.

Ir nuo to laiko Vakarinė 
Afrika jau pradeda atgyti 
ekonominiai, gauna reikme
nų iš Amerikos ir palaips
niui eina geryn žmonių gy
venimas toje francūzu kolo
nijoje. O. D.

Rochester, N. Y.
Gražus Paminėjimas Darbo 

Žmonių Vado
Sausio 10 d. vakare, Labor 

Lyceum svetainėje, įvyko gra
žus Lenino mirties minėjimo 
parengimas. Vyriausiu kalbė- 
tojum buvo Komunistų Parti
jos .pirmininkas drg. Fosteris. 
Kalbėtojas, tarp kitko, storai 
pabrėžė, kad iš dabartinio 
Jungtinių Valstijų kongreso 
galima tikėtis negeistinų 
veiksmų; kadangi .reakcionie
rių kongresmanų ir senatorių 
grupė yra žymiai sustiprėjusi 
ir atvirai rengiasi trukdyti ir 
sabotažuoti prezidento Roose- 
velto administracijos karines 
pastangas. Kalbėtojas patarė 
visiems visais galimais būdais 
padėti prezidentui, ypač dar
bo unijos privalo stovėti ant 
sargybos prieš didėjantį šaliai 
pavojų. •

Prieš prakalbas rodė Sovie
tų Sąjungoj pagamintus ju- 
džius. Viena trumpa filmą 
vaizdavo apgynimą Tūlos 
miesto nuo’ razbaininkų nacių 
užpuolimo, o antra, pagamin
ta prieš pat karą, vaizdavo 
vienos dienos įvykį Sovietų Są

jungoj. Didžiai vertingas regi
nys ! Labai gaila, kad. nędaug 
lietuvių atsilankė, gal dėl to, 
kad tą pačią dieną, Gedemino 
svetainėj, buvo surengtas paž- 
monys pagerbimui trijų jau
nuolių išeinančių į armiją.

Prisipažinsiu, dėlko aš čia 
įmaišiau tas išleistuves. Pasi
taikė taip, kad aš įlindau į 
svetainę truputį pirmiau, negu 
prasidėjo programa. Pasirin
kęs patinkamą kėdę, atsisėdau 
ir laukiu programos. Netrukus 
išgirdau užpakalyj lietuvišką, 
vyrišką balsą:

— Tai sakai buvo puikios 
išleistuvės, o aš įsivaizdinu, 
kad išleistuvės tai kažkoks 
liūdnai - dramatiškas pažmo- 
nys. Juk išeinančiųjų artimi 
draugai, jų mylimos, o ypač 
tėvai, jaučią skaudų nemalo
numą tokiame momente.

— žinoma, taip ir yra. — 
Atsakė antrasis. — Aš ten gir
dėjau, kaip vieno jaunuolio 
motina kalbėdama su kitomis 
moterimis išsireiškė, ji sakė: 
“Nelengva skirtis su savo kū
dikiu, ale kaip pamisimu, kad 
milijonai motinų skiriasi su sa
vo vaikais, daugelis'ant visa
dos, tai kažkaip vėl susirami
nu ir net didžiuojuosi, kad ir 
aš prisidedu prie apgynėjų pa
saulio nuo užpuolikų, žmog
žudžių.”

— Yes, — tarė pirmasis, — 
ta moteris protingai raminasi 
įr teisingai didžiuojasi; bet aš 
žinau ne vieną atsitikimą, kad 
jaunuolis eina nušluoti fašisti
nį brudą nuo žemės kamuolio, 
o jo tėvas, suklaidintas per 
Hitlerio agentus ir lietuvių 
pro-nacių laikraščius, garbina 
nacius, džiaugiasi jų laimėji
mais nors ir žino, kad naciai 
yra pasiryžę išžudyti visą Lie
tuvą. «

— Tiesa, — pritarė antra
sis. — žingeidu, kaip tokie tė
vai jaučiasi, kuomet jų sūnai 
eina daužyti dantis fašistiniam 
siaubūnui? Ogi ir vieno jau
nuolio, kurį šiandien atsisvei
kinom, tėvas taipgi tur būt 
pro-nacių raugu apsvaigęs, ne 
sykį teko girdėti jį švokščiant 
nesąmones, tokias, kaip Hitle
rio liokajaus špygiaus grama- 
fonas.

Tuo tarpu svetainėje užgeso 
šviesos, visi nutilo ir pradėjo 
tėmyti labai žingeidu judį.

Driežas.

pinpadienis, Sausio 25, 1943 
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Klausimai ir 
Atsakymai

Prašau atsakyti man į du 
klausimu.

Pirmas klausimas: Aš turė
jau ukvatą įstoti į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą de
šimt metų atgal. Bet kada vie
tinėje kuopoje yra ypatų, su 
kuriomis turime nesusiprati
mų, tai neįstojau. O dabar, 
kaip pamačiau garsinimą laik
raštyje, tai ir vėl man atėjo 
mintis įstoti į LDS. Tai ką tu
rėčiau daryti, jeigu nenoriu 
eiti prie tų žmonių į vietinę 
kuopą? Ar reikia jieškoti kuo
pų kituose miestuose? Ar gali
te nurodyti, kokia mokestis 
būtų? Aš esu 42 metų ir no
rėčiau įstoti ant 9 dol. pašal
pos ir 1,000 dol. pomirtinės.

Antras klausimas: Moteris 
turi pasidėjus pinigų į paštą 
po tėvų pavarde. Ji yra ište
kėjus ir norėtų tuos pinigus 
palikti savo pirmo vyro duk
teriai. Ji klausėsi pašte, tai 
sakė, kad kas atsineš tas 
banknotas, tas gaus tuos pini
gus. Ką ta moteriškė turėtų 
daryti? Ar turėtų būti pada
ryti koki nors dokumentai? 
Jei taip, tai pas ką reikia ei
ti ? A. F.

Atsakymas:

Kas liečia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, tai, rodos 
galima ir pavieniai priklausy
ti. Tačiau, mums atrodo, jūs 
darote klaida, nenorėdamos 
įstoti todėl, kad vietinėje kuo
poje yra žmonių, su kuriais 
jūs kažin kodėl pykstatės jau 
labai seniai. Tai yra tik užsi
spyrimas. Gi dėl platesnių in
formacijų apie įstojimą ir mo
kestį patariame kreiptis tie
siai į LDS Centrą, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Dabar apie palikimą pinigų. 
Aišku, kad ta moteriškė turė
tų padaryti legališką doku
mentą, arba taip vadinamą 
(zestamentą, jog tie pinigai tu
ri eiti tam ir’tam, jai numi
rus. Tuo reikalu patartina 
kreiptis į artimiausią taip va
dinamą Surrogate Court.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

žiaurūs Mūšiai Del Kiekvieno Apgyvento Punkto
Eina žiaurios kautynės dėl kiekvienos 

apgyventos vietos ir kiekvienoj parankioj linijoj. Vie
nas kaimas tris kartus perėjo iš vienų rankų į antras’ 
per vieną dieną. Mūšį, pagaliaus, nulėmė sovietiniai 
tankistai, kurie užpuolė priešus šonan, nutildė vokie
čių ugnį ir privertė juos pasitraukt atgal.

Pietiniai vakariniame fronte mūsų kariuomenė, tęs
dama ofensyvą ir grumdamasi pirmyn, užėmė eilę: ap
gyventų vietų. ,

Vienoje šio fronto dalyje apie pulkas priešų pėsti
ninkų su tankais padarė kokį desėtką kontr-atakų. Vi
sos hitlerininkų atakos tapo atmuštos ir 16 jų tankų 
sužalota bei išdeginta.

Raudonarmiečiai užėmė kelias apgyventas vietas, 
sunaikindami apie tris kuopas vokiečių pėstininkų. Du 
trimotoriniai priešų lėktuvai buvo nušauti žemyn ug
nim iš mūsų šautuvų ir kulkasvaidžių.

Mūsų kariuomenės dalis Voronežo srityje, tęsdama 
ofensyvą, naikina ir apsuptą priešų armijos diviziją.

Į šiaurvakarius nuo Olchovatkos mūsų jėgos suplie
kė priešus, sunaikino su virš 700 jų kareivių ir oficie
rių ir suėmė dar 1,800.

Mūsų gvardijos raitininkai, kirsdami staigų smūgį, 
užėmė priešų lėktuvų stovyklą ir pagrobė 15-ką orlai
vių, 150 automobilių ir trokų ir kiekį kitų karo reik
menų.

Į pietų vakarus nuo Velikije Lūki mūsų kariuome
nės junginiai užėmė dar devynias apgyventas vietas.

Sovietinė kariuomenė šiauriniame Kaukaze (apart 
Mikojan Šachar miesto) užėmė dar tuzinus apgyventų 
vietų.

Ypač didelių ir smarkių mūšių buvo ties viena iš tų 
vietų, kur priešų pėstininkai ir 30 tankų atakavo mū
sų pozicijas. Mūsų kariai atmušė vokiečių kontr-ata- 
kas; nukovė kelis šimtus hitlerininkų ir išmušė iš vei
kimo 11 jų tankų.

Vydamiesi priešus, mūsų kariuomenės daliniai pasi- 
grūmė pirmyn 12-ką kilometrų.

(apart Stavropolio-Vorošilovsko) užėmė apskričių cen
trus Tachtą, Trunovkoje, Kugultą ir Saromaravką.

Voronežo fronte sovietiniai kovotojai (be kitko) už
ėmė apskričių centrus Sini Lipiagi ir Golofijevką su 
geležinkelio stočia. '

Stalingrado srityje mūsų kariuomene tebenaikino 
apsuptas vokiečių fašistų divizijas. Į šiaurvakarius nuo 
miesto sovietiniai kariai nušlavė 1,400 vokiečių karei
vių ir oficierių ir pagrobė 29 kanūoles, 35 kulkasvai- 
džius, 15 mortirų, 251-ną troką ir kiekius kitų karo 
reikmenų. Pačiame mieste mūsų smarkuolių būriai iš
vijo hitlerininkus dar iš kelių tvirtoviškų punktų.

Kautynėse dėl vienos apgyventos vietos Voronežo
fronte mūsų tankai ir motorizuoti pėstininkai sunaiki
no apie batalioną vokiečių kareivių ir oficierių ir ne
laisvėn paėmė 800 priešų; pagrobė 16 kanuolių, 49 kul- 
kasvaidžius, 14 mortirų, 50 trokų ir 100 vežimų su ka
riniais reikmenimis.

London, saus. 22. — Vidudieninis Sovietų radijo pra
nešimas, užrekorduotas Londone, tarp kitko, patiekė 
sekamų žinių:

Paimti nelaisvėn vokiečiai iš jų 206-tos divizijos, 
579-to pulko, perkelto iš Belgijos į Sovietų-vokiečių 
frontą, sakė, kad jų pulkui čia buvo sausai nuleistas 
kraujas per paskutinius mūšius. To pulko kuopose te
liko tik po 10 iki 30 kareivių.

Voronežo fronte sovietinė kariuomenė užėmė tam 
tikrą skaičių apgyventų vietų ir tik vienas mūsų kovo-
tojų dalinys paėmė nelaisvėn daugiau kaip 1,500 priešų.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, Ostrogožsko mieste 
buvo užmušta daugiau kaip 1,000 priešų ir suimta 600. 
(Raudonarmiečiai užėmė tą miestą.)

bėti. Priežodis sako: Kas dir
ba, tai ir naudos turi, nors ne 
dėl savęs, bet dėl visuomenės 
naudos. Taip ir turi būti.

Apie vakarienės programą 
neminėsiu, nes jau buvo pir
miau Laisvėj minėta. Tik tiek 
turiu priminti, kad B. Mule- 
rankai bepirminįnkaujant, pa
minėjo keletu žodžių svarbą 
pagelbinių organizacijų, dėl 
kurių buvo rengiama vakarie
nė ir paprašė aukų. Aukojo 
sekamai:

O. Visockiene, A. Ramoška, A. 
Roman, S. Zelieski, A. Karat, 
K. Miller, J. Kazlauskas, M. 
Nolan, S. Vaičiūnas, Jr., H. 
Vaičiūnas, J. Kasputis, J. 
Bernatas, J. Trunsa, J. Gilson, 
Jakimas ir Naujauskai. Po 
25c.: M. Maskevitch, A. No
lan, L. Maskevitch, L. Nolan, 
S. Nolan, J. Pilkauskas, K. 
Mičiuta, F. Vaičekauskas, J. 
Dagilius, M. Kazlauskiene, O. 
šilkienė, M. Ramoškienė, O.

Kuktienė, A. Dagilienė, O. 
Brazauskienė ir J. Veiverys.

Su smulkiais viso surinkta 
•$50.10. Pati vakarienė davė 
pelno $82:50. Tai viso pasida
rė $132.60,. Išdalinus per pu
sę dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir Sovietų medikalės 
pagelbos, tai išėjo po $66.30.

Taigi, komisija taria visiem 
dalyviam ir aukavusiem šir
dingai ačiū.
Už Komisiją, B. M ui er anka.

MINSKO PARTIZANŲ ŽYGIAI
Minsko srityje vienas partizanų būrys per kelias die

nas kovėsi su atsiųsta baudžiančiąja vokiečių ekspedi
cija. Tie sovietiniai patriotai užmušė apie 200 hitleri
ninkų, o likusius išvijo iš vieno apskričio.

h Kitas Minsko partizanų būrys sausio mėnesį nuver
tė nuo bėgių šešis vokiečių traukinius su kareiviais. 
Tapo suardyta šeši garvežiai ir 52 vagonai. Partizanai, 

'j be to, sudegino vieną vokiečių fašistų žibalo sandėlį.

' London, saus. 22. — Vidunaktinis Maskvos radijo
pranešimas, užrekorduotas Londone, tarp kitko, sakė:

Mūsų kariuomenė Kaukazo fronte sausio 21 d.

Derybos dėl Prancūzu 
Vienybės prieš Ašį

London. — Neoficialiai 
teigiama, jog Kovojančiųjų 
Prancūzų vadai pradėjo de
rybas su francūzų kariuo
menės komandieriais Šiau
rinėje ir Vakarinėje Afri
koje.
' Jungtinės Valstijos ir An
glija daro vieniems ir ki
tiems spaudimą sujungt sa
vo; jėgas ir išvien kariaut 
prįę’Š. fašistų Ašį Tunisijoj 
ar bet kur kitur.

i

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

PATAISYMAS
Laisves 8 numeryje, šau

Po $5: C. Arrison ir M. Jan- 
san. A. Klimas $2. Po $1: J., 
Lukštas, L. Žemaitienė, J. Ješ- 
konis, J. Beržinis, J. Barkaus
kas, A. iRoman, P. Rutkaus
kas, P. Žilinskas, P. Padalskis, 
A. Vismantas, A. Ambrasas, 
V. Staugaitis, M. Staugaitienė, 
G. Jonušonis, S. Grust, J. ši- 
linskis, F. Petrašiūnas, A. To- 
torėlis ir O. Verkietienė. Po 
50c.:. J. Vasil, B. Muleranka, 
S. Vaičiūnas, ’ K. Vilkas, A. 
Kiškiūnas, V. Zaltauskas, K. 
Plitnikienė, E. Bernett, V. 
Bradauskas, E. Mickevičienė,

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 2511 lias been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1196a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

DAVID TORCIIIN
S1O 11 d., š. m., vajaus skel- | 1196,1 riaU,ush Ave- .Brooklyn, N. Y.
bime pranešta, kad M; 
Svinkūnienė ir M. Meiso- 
nienė, iš Waterbury, Conn., 
laimėjo 5-tą dovaną. Turėjo 
būti — 4-tą dovaną, $25 
War Bond. Jųdviejų punk
tai yra 3825. Atsiprašome.

Laisvės Adm-cija.

Hartford. Conn.
* r

Iš Laisves Choro Parengimo 
Gruodžio 27 d. Laisvės Cho

ras turėjo vakarienę, kuri bu
vo, galime sakyti, pasekmin- 
giausia iš visų buvusių. Už tai 
turėtume pasakyti ačiū gaspa- 
d iriems, kaip tai, O. Verkelie- 
nei ir M. Mulerankienei, ku
rios turėjo sunkiausia padir-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 — 4tb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL STERNITCKE
4320 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2428 has- been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y

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

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

..................................... ................................................

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Girtais 
įįĮai Geriausias Alus Brooklyne

adfesas -----------------------------------------------

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J.. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ

Per 12 metų savo gyvavimo LDS išmokėjo virš $550,000 sa
vo narių pagalbai. Vienintelė lietuvių organizacija, kuri iš
moka kareiviams pilną pašalpą ir pomirtinę, nepaisant kur 
juos nelaimė patiktų.

LDS yra priešfašistinė organizacija, visokiais būdais remia.n- 
ti karo pastangas sudaužyti fašistinę Ašį. Įsirašydami į LDS, 
jūs prisidėsite prie karo laimėjimo.

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

■■■■■i

LDS yra vienatinė lietuvių organizacija, kurioje 
lietuvių jaunimas turi geriausių progų veikti spor
to ir kultūros srityje.’

LDS nariai gauna veltui laikraštį “Tiesą.”

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Lfc masalor r., *

NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ
Karo metu žmogaus gyvastis yra dide sniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 

—..... ir kitokių nelaimių =
Kiekvienas šeimos narys turėtų būt šiuo metu apdraustas. 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 
tokią apdraudą.
Nauji nariai priimami nuo 2 metų iki 60 metų amžiaus. 
Didelis pasirinkimas apdraudos—pomirtinės ir pašalpos. 
Galima apsidrausti ant —

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

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

LDS kuopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

L. I). S. šaukia visus talkon 
mušti mūsų krašto priešus.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.***
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

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

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug ištinka.

Seimininkių darbas irgi nesau
gus nuo susižeidimų.

Iš senų padarau 
naujus 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

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

Tel. GLenmore 5-6191

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, .N. J.
Moterų mezgėjų kliubo susirinki- 

kas 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)

STOUGHTON, MASS.
Atydai visiems esantiems Stough- 

tono lietuvių suvienytų draugijų, 
t. y. Tautiško Namo nariams. Meti
nis susirinkimas įvyks 27 d. sausio, 
8 v. v., 24 Marton St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, rinksime 
metinę valdybą. Išgirsite raportus, 
sužinosite namo turtą ir skolas. 
Taipgi svarstysime ir kitus svar
bius reikalus namo gerovei.
A. Viuckevičlus, Sekr. (20—22)

LIETUVIU ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

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

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

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami pIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių 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 KANATOR1AI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Akiniai
už $7.50

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

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

bus užtikrintas ir
PUIKIAI ĮRENGTOS
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST. -

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

426 SO. 5 th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
už prieinamą kainą 
DVI KOPLYČIOS DUO- 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

jei tik jūsPašto Patvarkymai Del o

Siuntinių Kariam

akyvų

MIRĖ

Remia Planingą Šeimyną

f

<

Ona, 
duk- 
Ona

ft

.....

vien 
bus 
318

I

91-11 90th St., 
mašinistas. Jie

pabaigą 
Brooklyne.
visos bėdos. Kaip 
nors arčiau, kur 
bėdų, tai šiandie-

pašto laiškai bus kiek
vežami orlaiviais iki

Federalio Tyrinėjimų Biu- 
agentai pereitą ketvirtadie- 
areštavo du Vokietijoj gi-

,kaip visuomet, 
žavių dainų, ku- 
Aido Choras, va-

PASIRANDA VIJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

bariai trijų šeimynų name. Yra vo
nia, automatiškas šaldytuvas, karš
tas vanduo ir šiluma. Išdekoruosime 
kambarius ragai jūsų skonį, 
geidaujama. 
Kreipkitės: 
lefonuokite:

Albert 
Lord & 
agentūros 
$50,000 darbui organizacijos,
kuri rūpinasi planingu gimdy
mu, stoja už tai, kad būtų leis
ta ir padedama poroms tapti 
gimdytojais kada tam pasi
ruošę, o ne kada papuola.

Pa-
kad būtų lietuviai. 

398 Broadway arba te- 
Stagg 2-8342.

(19-24)

Y. Tel. PResident 4-1123.
(20—25)

dieno
tu rė.jo- 
Aš tu- 

rūšiu

ll. Lasker, buvęs
Thomas skelbimų
viršininkas, aukojo

PARDAVIMAI
Pardavimai

Dviejų šeimynų namas, pusiau at
skirtas, Arlington dalyje. Kaina 
$4,950. Arti parko, gera transpor- 
tacija, yra dvi garo įstaigos. Pini
gais $1,000. Prašome kreiptis: Jlil- 
zinger, 437 Ralph Ave., Brooklvn, 
N.

cirkuliarai nepriima-

.-■'/•V..£,< :-i f4 ’» v > Ž

ALDONA ANDERSON 
Jos vadovaujamas Aido Cho
ras dainuos Laisves bankiete. Grand St., Brooklyne.

8

• ROIM

Šeštas Puslapis Pirmadienis, Sausio 25, 194*'

New Wto^š^fe:Ži nibsy

Laisves Metiniame Bankiete 
Turėsim ir Tolimų Svečių
Laisvės metiniame bankiete, 

įvyksiančiame šio mėnesio pa
skutinę dieną, šį sekmadienį, 
Grand Paradise salėj', 
me gražių 
gos šiemet 
n ės.

tu rėši- 
svečių, nors suly
tam daug sunkes-

toliau gyvenančiųDaugelis 
laisviečių, negalėdami mašino
mis važiuoti, suras kitus bū
dus, kad dalyvauti dienraščio 
Laisvės metiniame suvažiavi
me ir bankiete. Jie rašo:

“Vistiek su brooklyniečiais 
norime pasimatyti nors ret
karčiais, vienas kitas turime 
reikalų New Yorke, tai kodėl 
tą viską — asmeniškų draugų 
bei giminių atlankymą ir rei
kalus — nesuderinti su dien
raščio Laisvės motino iškilme, 
kurioje galima vienu kartu 
pasimatyti su daugiausia žmo
nių ir smagiausia pasilinks
minti.”

Brooklyniečiai ypati n g a i 
rengiasi pasilinksminti šau
niausiame Brooklyno lietuvių 
bankiete.

Bankiete 
girdėsime ir 
rias išpildys 
dovy beje savo mokytojos Al
donos Anderson, šokiam grieš 
šauni Antano Pavidžio orkes
trą — svečiams neteks nei mi
nutės nuobodauti.

Prašome visus įsitėmyti 
Laisvės iškilmių laiką: Suva
žiavimas prasidės 10 vai. ryto, 
bankietas 6-tą vai., Šokiai 
6:30 vai. Bankietui ir šokiams 
bendras tikietas $1.75, 
tik šokiams 50c. Viskas 
Grand Paradise salėse,

Venta Rašo Apie Karių 
Darbą ir Viršlaikius 
Pasiruošime Kovai

Laisvietis Venta, laisviečiųi 
Byronui rašo iš kariuomenės: 
Heilo Juozai!

Turi atleisti, kad taip ilgai 
nedaviau atsakymo ant tavo 
laiško, kuri gavau praeitą uo
dė 1 d i e n į. P as k i a u si o mis 
mis labai “busy”, nes 
mo šaudymo praktikas, 
vėjau šaudyti iš trijų
ginklų — šautuvo, kulkosvai
džio ir pištalieto. Su visais išė
jau, kaip čia vadina, “sharp
shooter,” nes, bendrai paėmus, 
sąlygos buvo labai blogos, 
oras labai šaltas ir vėjingas, 
tai mažai kas galėjo sušaudyti 
geriau, tik vienas iš mano bū
rio sušaudė ekspertu.

Ir šiaip labai daug turim 
atlikti pratimų, labai skubina 
mokyt, tad greitai baigsim ap- 

I mokymą. Dar liko kelios nedė
lios, tai apie vasario' 
pasimatysim 

Tai mano 
išvyksiu kur 
yra daugiau
ninės visai niekis prieš tas, su 
kuriomis reikės susidurti atei
tyje, bet esu pilnai įsitikinęs, 
kad ir tas nugalėsiu ir grįšiu 
Į Laisvės pastogę 
mane “priimsit.”

Baigdamas rašyti “priimsit” 
išgirdau švilpuką, šautuvų pa
tikrinimui šaukia. Nors šian-j 
dien sekmadienis, bet mes tu
rime visą dieną praleisti va
lant šautuvus, nes po šaudy- 
bos. labai rūdyja. Tai viso ge
riausio tau ir tavo žmonytoi ir 
Laisvės pastogės draugams.

Paul.

Areštavo Du įtartus 
Šnipavime Naciam

Gobšti “Vargše” Nega 
Įėjo Turto Nusinešti; 
Bus už jj Varžytinės
Mrs. Katherine Kellum, 89 

motų, poi- dešimti metų buvu
si ant miestavos pašalpos ir 
tankiai aimanuodavusi, kad 
jai, vargšelei, teksią atsigulti 
biedniokų - pamestinių kapuo
se, mirė pereitą
palikdama sijonuose 
$.‘>,500 pinigais 
bankuose.

Mrs. Kellum 
Cumberland St., 
barį įnamiams
mo bute ir gyvendavus taip, 
kaip ištiesų išgalėtų gyventi 
tik $36 per menesį gaunanti apartmontą 
valdiškos pašalpos senutė. Si
jonuose susiūtus pinigus ji bi
jo jus paliesti, 
“rytojui.” O
sianti nusinešti su 
gelis kitų Įnamių 
davo, manydami, 
biedna.

Jai mirus, atsirado
tis iš Bostono, tūlas Samuel 
Bartell, kuris sutiko ją palai
doti, bet taip pat pareikalavo

ir jos palikimo. Tuo tarpu už
mėto savo meškerę ir šalpos 
Biuras, kad atsiimti vyriausy
bės be reikalo jai išmokėtą su
ma. Prie to radosi dar arti
mesniu giminių—brolis Staten 
Islande, sesuo Greenport, L. 
L, kitas giminaitis Grosse 
Point, Mich. Galimas daiktas, 
l<ad dar rasis ir daugiau. Tai
gi, jos šykštus taupumas ir ne
palikimas testamento, veikiau
sia, su pjudys gimines ir dide
lė didžiuma to turtelio sutirps 
tarp advokatų.

Prakalbos ir Diskusijos Kas savaitę Embassy teat
ruose 
naujo

matysite vis ką nors 
ir žingeidaus.

American

bus vieta
pa

penktadienį 
susiūtus 
$13,000

gyveno zzi 
turėjo kam- 

išronduojama-

Gyvačių Mylėtoja Kaltinama 
Ir Tokiuose Tiksluose

Zorita, paskilbusi gyvačių 
šokdintoja, suareštuota Now 
Yorko kartu su kitais dviem 
asmenimis kaltinimu, kad jie 
gyvatiškai įtraukinėjo mergi
nas j prostitucijos pinkles. Jie 

: Central Park 
prostitucijos tiks-

Laisvėje' rašėme, 
at įdaryta įstaiga 
Common po num. 40 
St., Now Yorko. Tai
susirinkimams, sueigoms, 
sikalbėjimams ir diskusijoms.

Pirmas tokių mitingų įvyks
ta šiandien, sausio 25-tą, ir 
prasidės 8:30 vai. vakaro. Bus 
žymių kalbėtojų ir diskusijos 
sekamojo temoj'o:

“Our post-war world: prob
lems which must be solved to* 
win a lasting peace.”

Kalbėtojais bus šie visuo
menininkai : Malcolm W. Da
vis ir Clark Eichelberger.

Ypatingai sveturgimiai kvie- 
I čiami dalyvauti. Įžangos ne

bus. Rep.

Embassy Teatruose—Visokios 
iš Frontą Žinios Paveiksluose

vis taupydama G.ibsoi>,
mane gale- 
savim! Dau- 

pri j aus
is tiesų

jai

gintinai-

Verbuoja Slauges Karo 
Tarnybai

lams.
Kiti areštuoti yra Gwen' 

su Zorita tam apart- 
mente gyvenusi mergina, lr-

■ wing Alexander, Famous 
Door restaurano pasilinksmini-

, nuj vedėjas ir Maurice Cher- 
| now, to kliubo veiterių viršyla.

Le VANDA

Dėl stokos vietos perveži
mui daugelio siuntinių užru- 
bežiuose esantiems kariams ir 
dėl sunkumų pristatinėjime į 
skyrius anoj pusėj vandenyno, 
paštas prašo, kad siuntėjai 
prisilaikytų žemiau paduotų 
patvarkymų, įėjusių galionl 
sausio 15-tą.

Joks paketas, sveriąs virš 5 
svarų ir ilgesnis 15-kos colių 
per vieną pusę arba didesnio 
apimio aplink visą, kai 36 co
liai aplink, nebus priimamas 
persiuntimui kariui ar su ka
riuomene tarnaujančiam civi
liniu!.

Skirtingi paketai-daiktai ga
lės būti priimami tik kariškiui 
pareikalavus ir jei tas parei
kalavimas bus užgiri as jo ba
taliono ar kito panašaus vie
neto komandieriaus.

Laikraščiai ar žurnalai bus (
siunčiami tik tie, kurių reika-' sakoma, buvę padaryta tarp 
lavo patsai karys rašytu pra
šymu ir kurie jau buvo siun
čiami pirm įėjimo galion šio 
patvarkymo. Toki siuntiniai 
gali būti siunčiami tik tų laik
raščių leidėjų, atitinkamai už- 
adresavūs.

Joki 
mi.

Oro 
galima
porto užjūryje, bet tolimesnis 
orlaiviais vežimas neužtikrina
ma.

ro 
n j 
musius, naturalizuotus Ameri
kos piliečius, įkaitintus vogime 
orlaivių planų, jų fotografa
vime ir planavime juos pasiųs
ti Vokietijon. Ar jiems pavy
ko. kai kas jau pasiųsti, įkalti- 
nime netikrinimą, bet rasti da
viniai rodą, kad daug kas bu
vo paruošta pasiuntimui, galė
ję būti pasiųsti.

Areštuotais yra Frank 
Heinrich Wilhelm Grote, lai
kęs fotografijų traukimo įstai
gą 815 E. 180th St., Bronxe, ir 
Paul Hermann Carl Grohs, 47 
m., gyvenęs 
Woodhaven,
veikę po kontrole Carl Reap
er, kuris yra jau nuteistas 16 
metų už šnipinėjimą.

Didžiuma jų žalingo darbo,

Povilas tarnauja kariuome
nėj nuo lapkričio 7-tos ir tuo 
trumpu laiku dasisiekimas iki 
“sharpshooterio,” regis, savai
me parodo, 
ne vakacijos. 
sunkiai dirba, 
geriau galėtų 
fašizmo žvėrį 
sumušti ir mums visiems 
resnį gyvenimą laimėti. Jų 
darbymetė primena ir mums, 
civiliniams, kad ir mes priva
lome be dejonių daugiau ir 
smarkiau > veikti visų bendrai 
pergalei.

regis, 
jog kariuomenėj

Mūsų vaikinai 
kad greičiau ir 

kovoti, rudąjį 
su jo satelitais 

ge-

rugsėjo 1940 ir birželio 1941 
m. Grote, fotografijų eksper
tas, nuotraukas taip sumažin
davęs, kad jas įsiuvus į mote
rų bliuzes ir sijonus, su tais 
drabužiais aprengus moteris 
pasiuntines, būtų buvę galima 
pranešti ir pro gana 
krata.

Mirė Juozas Rimkus.
Juozapas Rimkus, 74 metų 

240 Irving 
mirė sausio 
ryto. Pašar- 

Le Vandos 
Union Avė. 

sausio 26- 
Hills

amžiaus, gyvenęs 
Avė., Brooklyne, 
23 d., apie 9 vai. 
votas graboriaus 
šermeninėj, 337 
Laidos antradienį,
tą, 12 vai. dieną, Cypress 
kapinėse.

Liko nuliūdime žmona 
sūnūs Juozas ir Antanas, 
terys Agnes Kliučinienė, 
Tager ir Mary Gifford.

Velionis Rimkus buvo senas 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
.Duktė Agnes tūlą laiką yra 
dirbus dienraščio Laisvės raš
tinėj. Mes reiškiame šeimai už
uojautą jos liūdesyje.

šeima prašo visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir laidotuves.

Sužinojus, kad jos sūnus bu
vo sulaikytas už kokį prasi
žengimą kariuomenėj ir pabė
go iš daboklės, Mrs. Simon, 
Rugby Road, atsišaukė per 
laikraščius į sūnų su prašymu 
pasiduoti.

55th St, Playhouse Rodo 
“Tai Yra Priešas”

Po rodymo per tris savaites 
filmos “Maskva Smogia- At
gal,” 55th St. Playhouse) tar
pe Broadway ir 6th Avė., 
New Yorke, dabar rodo filmą 
“Tai Yra Priešas,” parodančią 
žmonių neapykantą naciams 
ir jų kovas prieš juos ne vien 
tik fronte, bet ir užfrontyje, 
daugelyje kraštų — Rusijoj, 
Lenkijoj, Jugoslavijoj. Jos pa
gaminime veikė Leningrado ir 
Maskvos filmų studijos, šeši iš 
žymiausių direktorių, aštuoni 
paruošėjai veikalo.

Filmą pradėta rodyti 21-mą. 
Eis tik vieną savaitę, kadangi 
šis teatras, išskiriant labai re
tuose nuotikiuose, maino prog
ramas kas ketvirtadienis.

AUTO NELAIMĖJE 1 UŽ
MUŠTA TRYS SUŽEISTA
Atvažiuodamas mašina iš 

patiltės po Horace Harding 
Boulevardu, Arthur Sisson, 
Jr., 89-30 182nd Place, Jamai
ca, pamatė ten pat stovint pa
taisų troką. Vengdamas susi
durti, jis staiga mašiną pasu
ko į šoną, o ta paslydus užva
žiavo greta troko dirbusius 
darbininkus, Anthony Zinno 
iš Corona, John Donnellon iš 
New Yorko, ir John Birdsall iš 
Astorijos. Zinno neužilgo mi
rė, kiti du nugabenti į ligoni
nę. Patsai Sisson taipgi sužeis
tas. Išliko nesužeistu tik gru
pės formanas Healy.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ1; 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. !

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

30 Dienų 
Nuolaida

Visuose Embassy teatruose 
(Broadway ir 46th St., 33 W. 
50th St. ir Park Ave. ir 42nd 
St.) rodomos paveiksluose ži
nios iš karo frontų. Svarbu pa
matyti, kaip 8-toji Anglų Ar
mija triuškina nacius Afrikoj, 
prie Tripolio. Rodoma trumpa 
filmą iš Leningrado. Rodomos 
Įdomios filmos iš Amerikos 
naminio fronto ir karo frontų.

Norintieji valandą laiko 
gražiai praleisti ir susipažinti 
iš paveikslų su tuo, kas darosi 
šiandien frontuose, — nueik it 
šią savaitę i Embassy teatrus.

Brooklyne reikės gauti 1,260 
slaugių kariškai tarnybai, ar
mijai ir laivynui, kaip skel
bia Mrs. Margaret Ullrich, 
Slaugių Rekrutavimo sekreto
rė, ii’ Miss Alice Anderson, 
Raudonojo Kryžiaus Slaugybi- 
nės Tarnybos pirmininkė.

Tikslu arčiau supažindinti, 
suinteresuoti vajumi atatinka
mas įstaigas, vasario 5-tą šau
kiama sueiga centralinėj re
krutavimo įstaigoj, 7 Hanover 
PI., kurion Sukviesta viršinin
kės visų 13-kos slaugėms la
vinti mokyklų, taipgi studen
čių rezervo viršininkės.

Iki šiol Brooklynas yra da
vęs 440 militariškų slaugių. T 
tą slaugybą stoja liuosnoriai ir 
yra priimamos tik per Raudo
nąjį Kryžių.

Šalčiausia Šių Metu Diena

Sausio 22-ra buVo šalčiau
sia šių metų diena iš iki šiol 
buvusių, temperatūra buvo nu
puolus iki 9.6 virš zero. Ta
čiau šis šaltis neatrodė labai 
šaltu, nes buvo be vėjo ir sau
sas.

Lietuvių Rakandų Krautuve
R

337

Y

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783
IIA veineyer 8-1158
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Iš priežasties trūkumo materijoj^, 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.

UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barheriai

kainas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
t&T 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. 
diena iki vėlai.
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys j’ums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

H /

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.
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YIIU-THIN* RAMONA VWI-THIN* ftAĮDMr-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL STagg 2-2178




