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Ttai skelbė ir skelbė, kad Lon
done eina svarbūs pasitarimai 
tarp didžiai atsakingų politi
kų ir karo vadų, atstovaujan
čių Jungtines Tautas.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ JAPONŲ CENTRA GUADALCANALE
Nėra žinoma, ar tie pasita

rimai yra daiomi asmeniškai 
ar per telefonus, bet žinoma, 
kad pasitarimai daromi, gal 
būt jau ir užbaigti. Laukiame 
tik pranešimu, tik pasitarimu 
pasėkų.

Dalykus sekantieji spaudos 
korespondentai teigia, kad 
tuose pasitarimuose buvo nu
tarta įsteigti bendrą Ameri
kos, Anglijos, Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos karo vadovybę. 
Pasitarimuose būsią (ar jau 
gal buvo) nustatyta bendroji 
Jungtinių Tautų karo strategi
ja bendriems kariniams veiks
mams. Ten tariamasi ir dėl 
kai kurių politinių klausimų, 
ir dėl pokarinių reikalų.

Gal, kai skaitytojas šituos 
žodžius skaitys, jau bus atėju
sios tos syarbios žinios, kurio
mis bus galima pasidžiaugti.

Tysliavos Vienybė andai pa
reiškė, jog šunų veislių yra 
apie septynios. Apie tiek pat, 
pasak tą laikraštį, yra ir so- 
cijalistų “tikėjimų.”

Tie žodžiai pasirodė po to 
garsiojo ban kieto, kuriame ki
ti k;4’ ms smakrus laižė, o 
Juozas džiaugėsi.

Dėl tokio Vienybėje pada
ryto palyginimoi supyko sklo- 
kininkų Januškis. Jis supyko 
ir nusispjovė, — nusispjovė 
gan piktai.

Mums visgi būtų įdomu, jei 
Tvsliava (arba ir pats Januš
kis) paaiškintų, kurios veislės 
socijalistus bučiavo p. šimutis.

Savo rašinį apie nuėmimą 
nuo Leningrado apgulimo, 
Keleivis šitaip baigia:

“. . . galima sakyti, kad iš
griauti Leningrado apgulimą 
daugiausia padėjo Amerika ir 
Anglija!”

Tokio nonsenso, aišku, nei 
vienas Amerikos nei Anglijos 
atsakingas žmogus nėra pasa
kęs. Atžagariai: kiekvienas, 
kuris komentavo Leningrado 
apgulos išgriovimą, šlissel- 
burgo tvirtumos atkariavimą, 
kietai pabrėžė, kad tąjį išgrio
vimą padarė pati viena Rau
donoji Armija.

Bet Keleivis nebūtų Kelei
vis, jei jis pasakytų savo skai
tytojams tiesą. Atsimename 
tuos laikus, kai Sovietai karia
vo su suomiais fašistais. Kelei
vis tuomet rašė, būk vokiečiai 
padedą Raudonajai Armijai.

š. m. sausio mėnesio 30 d. 
mūsų krašto prezidentui ir vy
riausiajam ginkluotų jėgų ko- 
mandieriui sukaks lygiai 61 
metai amžiaus.

šias sukaktuves Mr. Roose- 
veltas sutinka pačiame opiau
siame ir svarbiausiame mūsų 
šalies ir visos žmonijos istori
jos laikotarpyj.

Retas kuris mūsų krašto 
prezidentas ėjo tokias atsakin
gas pareigas, kokios tenka eiti 
prez. Rooseveltui. Gal tik Ab
raomas Lincolnas Civilio Karo 
metu, kai visa šalis buvo įvel
ta į savitarpinę skerdynę, dir
bo taip sunkiai, kaip preziden
tas Rooseveltas dirba šiandien.

Skaitytojas rnąfo mūsų dien- 
raštyj telpančius skelbimus, 
raginančius kiekvieną ameri
kietį aukoti dešimtukus į Na
tional Foundation for Infan
tile Paralysis fondą. Tie de-

Amerikos Kovotojai Atėmė 
Iš Japonų Eilę Pozicijų;

Sužalojo Tris Priešų Laivus

KRUVINI MŪŠIAI 
TARPFRANCŪZŲIR 
NACIŲ FRAKCIJOJ

I Amerikos Oficialiai Pranešimai Marseille Mieste Vokiečiai su Tankais Atakuoja Prancūzus; 
Prancūzai Kovoja iš Savo Aptvirtintu Namu; Vokiečiai 

Įvedė Apgulos Stovį, Suėmė 40,000 PrancūzuWASHINGTON, saus. 25. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 261:

Jungtinių Valstijų kariuomenė Guadalcanal saloje 
sausio 22 d. iš ryto atakavo japonų pozicijas į vakarus 
nuo (amerikiečių) lėktuvų stovyklos. Nežiūrint japonų 
pasipriešinimų, mūsų kariuomene užėmė šešias svar-. 
bias kalvas ir užmušė 110 priešų.

Sausio 23 d. mūsų kariuomene, vis darydama užpuo
limo žygius, užėmė Kokumboną ir pagrobė kiekius ja
ponų įrengimų ir jų sandėlius.

Jungtinių Valstijų kariuomenė šlavė japonus iš jų 
pasipriešinimo lizdų. Buvo nukauta 91-nas japonas ir 
nelaisvėn paimta 40.

Jungtinių Valstijų lėktuvai bombardavo iv sunkiai 
sužalojo vieną didelį karinį japonų laivą-naikintuvą ir 
vieną jų krovinių laivą Shortland salos srityje.

Naktį sausio 23-24 mūsų lėktuvai ir kariniai laivai 
sėkmingai bombardavo japonų pozicijas Kolombanga- 
ros saloje, New Georgia salų grupėje (Saliamono sa
lyne). Eksplozijos ir gaisrai japonų žibalo sandėliuose 
nurodė, kad tas priešų užimtas plotas tapo visiškai iš
degintas.

(Neoficialiai gi pranešama, kad amerikiečių užim
ta Kokumboną buyo japonų komandos centras Gua
dalcanal saloje.)

(Tąsa 5-tame pusi.)

Anglai Nuskandino dar 
Penkis Ašies Laivus
London. — Anglijos sub- 

marinai Viduržemio Jūroj 
nuskandino dar keturis fa
šistų laivus su kroviniais ir 
vieną šarvuotą laivą kaipo 
anų palydovą.

Naciai Dejuoja
Berlyno radijas skelbė, 

jog Sovietai vis smarkiau 
atakuoja vokiečius įvairiuo
se frontuose, nežiūrint ryž
tų kontratakų iš nacių pu
sės. Ypač sunki vokiečiam 
padėtis Stalingrado srityje, 
kur sovietiniai kovotojai 
vis kiečiau užveržia lanką 
aplink apsuptus vokiečius, 
kaip pripažįsta hitlerinin
kai.

Naciai taipgi prisipažino, 
kad jie tapo priversti pasi
traukt iš paskutinės savo 
pozicijos (tilto galo) į vaka
rus nuo Voronežo.

Per keturias paskutines 
dienas nukrito keturi Ame
rikos bombanešiai; su jais 
žuvo 36 kariškiai.

šimtukai — gimtadienio dova
nos mūsų prezidentui. Bet jų 
prezidentas neims. Kiekvienas 
centas bus sunaudotas sergan
tiesiems vaikų paralyžiaus li
ga.

Pats prezidentas yra sirgęs 
ta liga. Niekas nežino, kada 
jam arba jai teks ja sirgti.

Minėkime prezidento gimta
dienį taip, kaip mini visi mūsų 
krašto žmonės.

Stovėkime su savo krašto 
prezidentu! .

Ašis Prarado Jau 222
Lėktuvus Šiaur. Afrikoj

———— 
šiaur. Afrika.— Talkinin

kų lėktuvai per savaitę nu-
šovę žemyn 28 vokiečių ir 
italų orlaivius Šiaurinės 
Afrikos fronte, o savo ne
teko 13-kos lėktuvų.

Nuo amerikiečių ir anglų 
įsiveržimo į Šiaurinę Afri
ką iki šiol ten sunaikinta 
jau 222 Ašies orlaiviai. Tuo 
tarpu talkininkai prarado 
110 lėktuvų.

Waterbury, Conn., Pri
gėrė 2 Lietuvių Vaikai

Sausio 24 d. išėjo pačiu
žinėti du lietuvių vaikai ant 
Naugatuck upės ledo—Paul 
Robert Girinikas, 8 metų, 
ir Donald Zalenekas. Abu
du gyveno Park Terrace ir 
abudu ištiko nelaimė kartu.

Su vaikais buvo išėjęs ir 
šuniukas. Apie 4 valandą 
šuniukas sugrįžo, o vaikai 
negrįžo.

Tėvai susirūpinę policijai, 
ir tuojau policija pradėjo 
jieškoti. Girinikas buvo su
rastas apie 9:20 vai. iš ry
to sausio 25 d., o Zalenekas 
surastas apie 3:30 vai. po 
pietų saus. 25 d.

Tai pamoka kitiems tė
vams, kad vaikus nereikia 
leisti visur, kur tiktai jie 
susimislija. Rteikia būti at
sargesniems.

Reporteris
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Australija, saus, 26. — 
Gen. MacArthurui sukako 
63 metai amžiaus.

London, saus. 26. —Ver
da kruvini mūšiai Marseil
le, uosto mieste, pietinėj 
Franci joj tarp francūzų 
gyventojų, iš vienos pusės, 
ir nacių ir jų Vichy sėbrų, 
iš antros pusės.

Vichy Francijos valdžia, 
vykdydama vokiečių valią, 
paskelbė karinį apgulos sto
vį Marseille mieste, kaip 
pranešė Vichy radijas.

Nacių tankai ir kanuolės 
šturmuoja namus, iš kurių 
ginasi apsibarikadavę fran- 
cūzai. Jie atsikasė savo pa
slėptus pirmiau ginklus ir 
šaudo visus pasirodančius 
vokiečių karius. Siaučia mū
šiai ir tamsiose siaurose 
gatvėse tarp; francūzų ir 
hitlerininkų.

Oficialė nacių žinių agen
tūra paskelbė, kad tapo 
areštuota jau 40 tūkstančių 
maištininkų Marseille.

Susikirtimai prasidėjo iš 
to, kad bernaujančioji Hit
leriui Vichy Francijos val
džia liepė francūzams išsi-

TEIGIAMA, KAD APSIVIENIJA GENEROLU 
GIRAUDO IR DE GAULLE PRANCŪZAI

London, saus. 26. — As
sociated Press pranešė, jog 
įvyko susitarimas, tarp ge
nerolo Giraudo, aukštojo 
komisionieriaus Šiaurinėj ir 
Vakarinėje Prancūzų Afri
koje, iš vienos pusės, ir ge
nerolo de Gaulle, Kovojan
čiųjų Prancūzų vado, iš an
tros pusės.

Amerikos ir Anglijos pa
reigūnai paveikę Giraudą ir 
de Gaulle, kad apvienytų sa
vo karines jėgas kovai prieš 
vokiečius ir italus.

Apsiriko Naciai, Iš
šaukdami Amerikiečius

šiaur. Afrika. — Vokie
čiai ties Maknassy, viduri
nėje Tunisijoje, primetė la
pelių į amerikiečių linijas, 
pašiepiančiai iššaukdami į 
mūšį: “Kodėl gi jūs, ameri
konai, neišeinate aikštėn ir 
nestojate į mūšį?”

Tada grupė amerikiečių 
tankų su pėstininkais ūmai 
metėsi pirmyn, prakirto 
priekines nacių linijas, ap
šaudė jų pozicijas, nukovė 
tam tikrą skaičių vokiečitj 
ir suėmė 80 jų.

Kiti vokiečiai turėjo su- 
krust, kad atsilaikyt savo 
kalnų pozicijose prieš ata
kuojančius amerikiečius. 

kraustyt iš Senojo Uosto 
srities Marseille, o toj sri- 
tyj gyveno 40,000 žmopių. 
Tuom paliepimu Vichv val
dovai vykdė nacių įsakymą, 
kūne rengiasi paverst Mar- 
seillę miestą į karinį savo 
centrą prieš bijomą įsiver
žimą iš anglų-amerikiečių 
pusės.

Vichy valdovai taipgi pa
siuntė savo policiją ir ka
riuomenę šaudyt francūzus, 
kurie atsisako apleist mini
mą vietą arba eina į bet ku
rį namą toj srityj.

Berlyno radijas apšaukė 
tuos Marseilles francūzus 
“nepaprastais kriminalis
tais” ir sakė, kad vokiečiai 
(su Vichy talka) yra pasi
ryžę apvalyt Marseille mies
tą nuo “įvairių slaptų poli
tinių organizacijų.”

(Neoficialiai pranešama, 
kad veiklėja francūzų judė
jimas prieš vokiečius ir Vi
chy valdžią visoj Franci jo j 
abelnai.)

Prancūzų tautinių jėgų 
apvienijimas įeina į Jungti
nių Tautų plačiosios karo 
strategijos planą.

Tam planui įvykdyti, su
derintomis jėgomis triuš
kinti fašistų Ašį, yra kuria
ma bendroji karinė taryba 
iš Jungtinių Valstijų, Ang
lijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos, kaip šiuo tarpu 
neoficialiai pranešama; bet 
laukiama, kad greitu laiku 
bus padarytas ir oficialis 
pareiškimas tuo klausimu.

Amerikiečiųį Veiksmai 
Tunisijoje

šiaur. Afrika, saus. 26.— 
Amerikos kariuomenė pra
dėjo plačiau veikt prieš fa
šistus pietinėje Tunisijoje. 
Yra nurodymų, kad ameri
kiečiai- ten grumiasi linkui 
Gabes, idant užkirst kelią 
vokiečiams ir italams bė
gantiems iš Libijos j Tuni- 
siją.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai pleškina bėgančius 
priešus, atakuodami juos 
priekin ir užnugarėn.

London. — Anglų koman
dos sėkmingai atakavo vo
kiečių karinį punktą Norve
gijos pakrantėj.

Stalinas Sako: “Mūsų Ka
riuomene Laimėjo Svarbią 

Pergalę” prieš Fašistus
LONDON, saus. 26. — Maskvos radijas paskelbė se

kamą Sovietų Aukščiausios Komandos patvarkymą, 
kurį pasirašė premjeras Stalinas,- vyriausias komandie- 
rius:

Raudonosios Armijos Aukščiausios Komandos pa
tvarkymas mūsų kariuomenei šiaurinio Kaukazo, pietL 
niai-vakariniame, pietiniame, Dono, Voronežo, Kalini
no, Volchovo ir Leningrado frontuose:

Raudonoji Armija per dviejų menesių ofensyvą pra
siveržė per vokiečių fašistų kariuomenės apsigynimo li
nijas plačiu frontu, supliekė ir nuvijo 102 priešų divi
zijas (virš pusantro miliono kariuomenės), nelaisvėn 
paėmė daugiau kaip 200,000 priešų, pagrobė 13,000 ka- 
nuolių ir daugybę kitų įrengimų ir nužygiavo pirmyn 
apie 400 kilometrų (245 mylias).

Mūsų kariuomenė laimėjo svarbią pergalę. Mūsų ka
riuomenės ofensyvas vis varomas pirmyn.

Aš sveikinu Raudonosios Armijos kareivius, koman- 
dierius ir politinius darbuotojus pietiniai-vakariniameį 
pietiniame, Dono, šiaurinio Kaukazo, Voronežo, Kalini
no, Volchovo ir Leningrado frontuose, kad \ laimėjo 
tokia pergalę prieš vokiečių fašistus įsiveržėlius ir 
prieš jų sąjungininkus, rumunus, italus ir vengrus, ar-' 
ti Stalingrado, prie Dono įmes, šiauriniame Kaukaze, 
arti Voronežo, Velikije Lūki srityje ir į pietus nuo 
Ladogos ežero. . <

Aš pareiškiu gilią pagarba komandieriams ir drą
siems kareiviams, kurie supliekė hitlerininkų armiją 
ties Stalingradu, kurie sulaužė Leningrado apgulą ir 
atvadavo nuo vokiečių įsiveržėliu miestus Kantemirovr 
ką, Bielovodską, Morozovską, Millerovo. Starobielską, 
Kotelnikova, Zimovniki, Elistą, Salska. Mozdoką. N ak 
čiką, Mineralnyje Vody. Piatigorską, Stavropolį (Voro- 
šilovską). Armavirą, Vahiikį, Rossošą, Ostrogožską, 
Velikije Lūki, šlisselburgą, Voronežą ir daug kitų 
miestų ir tūkstančius apgyventų vietų.

Pirmyn! Galutinai supliekt vokiečius įsiveržėlius ir 
išvyt juos iš mūsų gimtinės ribų!

(Pasirašo)
Vyl iausias Komandierius

J. STALIN.

Raudonoji Armija Apvalė 
Voronežą nuo Nacių ir 

Suėmė dar 11,000 Priešų
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 25. — Specialis Sovietų radijo pra

nešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė, toliau vesdama ofensyvą Vorone

žo srityje, sausio 25 d. išvijo vokiečių dalinius iš Vo
ronežo ir pilnai užėmė tą miestą.

Rytiniai Dono upės krantai į vakarus ir pietų va
karus nuo Voronežo taipgi apvalyti nuo vokiečių fa
šistų kariuomenės.

Per diehą sausio 24 buvo paimta nelaisvėn dar 11,000 
priešų kareivių ir oficierių.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Sovietai Gręsia Apsupt 185 Tūkstančius 
Hitlerininkų į Pietus nuo Rostovo

Maskva, saus. 26. — So- jog raudonarmiečiai veikią 
vietų kariuomenė pasigrū- I jau arti Rostovo, nors nesa
me artyn trijų didmiesčių— ke, kaip arti.
Rostovo, Charkovo ir Kur
sko. Raudonoji Armija už
ėmė dar du svarbius mies
tus, vieną pietiniame fron
te, o kitą į pietus nuo Voro
nežo. Sukruto ir partizanai 
Rostovo srityje, užmušdami 
200 hitlerininkų.

Sovietų radijas pranešė,

Sovietinės armijos pieti
niame ir šiaurinio Kaukazo 
frontuose traukia link Ti- 
chorecko ir Kropotkino. Sa
koma, kad tais žygiais rau
donarmiečiai stengsis su
imt j reples 185 tūkstančius 
hitlerininkų į pietus nuo Ro
stovo:
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Kokios Rūšies Tieji Klijai, Kuriais 
Mūšy Ponai Klijuoja Savo Vienybę?

Po bučkių ir pasilaižymų, po “švento
sios sąjungos” sudarymo, po lietuviškų 
“tarybininkų” sąskridžio, įvykusio sausio 
8-9 dd. Niujorko mieste, tenka platė
liau pažvelgti, kas už to visko slepiasi. 
Pravartu susipažinti ir su tais klijais, 
kuriais jie suklijavo savo “praktišką 
vienybę.” > i

Tiesa, yra senas žmonių posakis: su- 
lyg j U darbais pažinsite juos. Tačiau, 
kai kas gali pasakyti, jog šitie žmones 
po to viso jomarko pradės kitaip dirbti, 
negu dirbo iki šiol.

Kokios gi politinės spalvos žmonės su
darė tą “istorinę vienybę?”

Katalikai (aiškiau: katalikų lyderiai, 
klerikalai), socijalistai ir tautininkai.

Jie skelbiasi susivieniję “lietuvių tau
tos reikalais,” “Lietuvos nepriklauso
mybės reikalais.”

Didžiai klystų tas, kuris patikėtų ši
tiems jų šūkiams. Tik prisiminkime 
kai ką iš praeities.

Socijalistams lietuvių tautos reikalai 
rūpi tiek, kiek, sakysime, bile žmogui 
pernykštis sniegas. Per; ilgus metus 
michelsoniniai - bagočiniai socijalistai 
šlykščiai išjuokdavo kiekvieną dalyką, 
kuris yra lietuviškas bei religiškas. Tais 
nuodais, atsiminkime, buvo užkrėsta ir 
visa LSS. Kai milžiniška LSS narių 
dauguma vėliau nusitarė pasitraukti iš 

, socijalistinio judėjimo, kai jie įstojo į 
komunistinį judėjimą; ėmė nemažai lai
ko, kol nuo tos epidemijos jis buvo ap
valytas.

Kadaise Čikagos vyčiai, vadovaujami 
Draugo, Bagočiui kėdėmis šonus aplam
dė, kai jis ten bandė >fprakalbą” sakyti 
ir skleisti savo “socijalizmo idėjas.” 
Draugas tuomet užpuolikus teisino, gy
nė. (Dabar Draugo redaktorius pasibu
čiavo su tuo pačiu Bagočiumi!)

Michelsonas sykį rašė, kad “viena vo
kiečių karvė išbadytų visą Lietuvos ka
riuomenę,” — tai buvo suglaustai pa
reikštas Keleivio nusistatymas linkui 
lietuvių tautos. Per metų metus Kelei
vio Maikis išjuokė viską, kas lietuviška 
ir kas religiška, — šiandien jis — suvie
nytas su kun. Urbonavičiaus Darbinin
ku!

Klerikalai visuomet lietuvių tauta 
rūpinosi tik išeidami iš to taškaregio, 
kiek tas užtikrins kunigams šeiminin
kavimą Lietuvoj.

Caristinio režimo laikais Lietuvos 
kunigai pragaru gąsdindavo kiekvieną, 
kovojantį dėl lietuvių tautos išsilaisvi
nimo. Kunigai už caro sveikatą meldė
si, o aukščiau jų stovį ideologai jskelbė, 
jog politiška Lietuvos nepriklausomybė 
—tuščia svajonė, nes “visa konservaty- 
viška lig kaulų smegenų Lietuva pripa
žįsta ciesorių už tikrą savo valdoną ir 
nuo Rusijos nesirūpina skirtis” (Tė
vynės Sargas 1900 m. num. 12).

Kai Rusijos darbo žmonės nuvertė 
carizmą ir Lietuvai pradėjo aušti lais
vės aušra, tie patys Lietuvos kunigai, 
išvien eidami su Smetona, prakaitavo 
bedirbdami, kad surasti Lietuvai mo
narchą (buvo suradę Urachą) ir pada
ryti Lietuvą monarchija, žinoma, kai-

• zerio Wilhelmo Il-rojo “globoje.”
Kuomet naciai užpuolė Lietuvą, Lietu

vos aukštoji dvasiški ja, su arkivyskupų 
Skvireckiu galvinyj, entuziastiškai pa
reiškė džiaugsmo, — džiaugsmo galvažu
džių nacių užpuolimu!

Tam viskam pilnai pritarė Amerikos 
lietuviškoji dvasiškija!

Net ir 1926 metais, kai smetonininkai 
‘ nuvertė liaudininkų vyriausybę, kleri

kalai Lietuvos seime su jais, smetoninin- 
kais, kooperavo, juos užgyrė ir plojo, 
kuomet kun. Krupavičius Smetoną lai
mino. Tame pačiame Seime, mums rodo
si, džiūgavo ir Draugo redaktorius p. 
Šimutis, su kuriuo šiandien Bagočiai ir 
Grigaičiai begėdiškai bučiuojasi!

Apie tautininkus smetonininkus nei 
kalbėti netenka; kiekvienas žino jų “meL
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SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year .............    $6.00
United States, six months ...................... $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ...................... $6.50
Brooklyn, N. Y.' six months .................. $3.50
Foreign countries, per year .............. $8.00
Foreign countries, six months ___ .__ $4.00 ’
Canada and Brazil, per year ..........  $7,00
Canada and Brazil, six months .............. $3.75

SKAITYTOJU BALSAI

lę” Lietuvai; žino. iš jų darbų,—tai ne- 
kenčiamiausia lietuvių tautoje žmonių 
grupė!

To visko šviesoje, argi neaišku, koki 
elementai šiandien sudarė “paliau
bas” ir rengiasi (tam tikslui kolektuoja 
iš žmonių pinigus) “Lietuvai gelbėti”?!

Tas viskas rodo, kad tų ponų medžia
ga, iš kurios jie sulipdė “praktiškosios 
vienybės” pastatą, yra gan silpna. Dar 
silpnesni tie klijai, kuriais ji buvo su
klijuota.

Kas gi juos dabar klijuoja, kas jun
gia?

Neapykanta Tarybų Sąjungai ir bai
me, kad Lietuvoje po karo nepasiliktų 
socijalistinė santvarka.

Abu šitie dalykai, beje, glaudžiai susi
ję kits su kitu. Bus aiškiau ir trumpiau, 
jei tuodu dalyku sudėsime į vieną: jie 
bijosi, kad po karo Lietuvoje nepasiliktų 
socijalistinė santvarka! i

Štai jų klijai! Štai, kas juos sujungė!
Susivieniję jie mano, galėsią daugiau 

melų paskleisti prieš Tarybų Sąjungą ir 
prieš tuos Amerikos1 .lietuvius, kurie pri
tarė Lietuvos žmonių valiai, pareikštai
1940 metais. ■ > [

Šitie ponai sutiks bile kur Lietuvą pa
dėti, by tik joje nebūtų socijalistinės 
santvarkos, by joje nebūtų tarybinės 
formos santvarkos.

Kunigai trokšta matyti sugrąžintas jų 
“broliams Kristuje” teises, — jie trokš
ta, kad valstybė juos užlaikytų, kaip už
laikė prieš 1940 metus. Jie trokšta ma
tyti Lietuvoje sugrąžintą santvarką, ku
rioje dominuotų kaip dominavo klerika
lai su tautininkais, Socijalistąų "įnokeję 
prie klerikalų ir smetoniškojo režimo 
gražiai prisitaikyti, daugelis jų gražiai 
pralobo, — nori to paties.

Spjaudami ant lietuvių tautos valios ir 
balso, jie nori svetimos jėgos pagalba 
tartąjį Lietuvos liaudies žodį anuliuoti ir 
Lietuvon grąžinti tokią santvarką, ko
kia jiems patinka, o ne kokios trokšta 
Lietuvos liaudis.

Iki jie manė, kad Hitleris karą lai
mės, baimė jų taip nekrėtė. Prisimena 
kun. J. Balkūno pasakyti žodžiai “jų 
bendro fronto” masiniame mitinge Mas- 
pęthe: “Hitleris apsidirbs su bolševikais 
Liėtuvoj, o mes čia privalome apsidirbti 
su komunistais.” Nūnai, tačiau, dalykai 
kitokį: Atrodo, jog Hitleris su bolševi
kais “neapsidirbs,” — “neapsidirbs” ir 
jie su vietos komunistais. Atrodo, kad 
jų šlovintas Hitleris, jų “Lietuvos lais
vinto j as” gaus galą. Atrodo, kad Jung
tinės Tautos karą laimės. Atrodo, kad 
(anksčiau ar vėliau) Raudonoji Armija 
išvys iš Lietuvos nacius, kaip pagedu
sius šunis. Dėl to tuos ponus krečia dru
gys. Ir jie jieško išeities.

Bagočius ir Tysliava (beje, pastarasis 
turbūt pamiršo, ką jis rašė tuojau po
1941 m. birželio 21 d.) reikalauja, kad 
po karo (įsitėmykit: po karo!) Amerika 
siųstų Lietuvon kariuomenę “tvarkai 
daryti”! (Jie šalin pastumia Atlantiko 
čarterį.)

Klerikalų ideologas (o šiuo metu, kai 
jie susivienijo, tai jis patapo ideologu 
ir tautininkų ir socijalistų) siūlo Lietu
vą suvienyti sų Norvegija ir Švedija ir 
Lietuvps karaliumi pastatyti “demokra
tą” Švedijos karalių Gustavą!

Kiti jau siūlo taikytis su lenkų iippe- 
rijalistais, su Matuševskiais ir| jiems pa
našiais !

Tai vis tų “vienybininkų” nuomonės. 
Dėl to jie susibučiavo ir susihiylavo!

Nereikia nei aiškinti, kad iš tų jų 
šiaudų nebus grūdų. Pasaulio eiga, prog
reso eiga ne jiems sulaikyti!

Geriau tam viskam apmaskuoti, šitie 
ponai pareiškia, būk jau ir jieųis parupę 
amerikiniai reikalai, būk ir jie norį pa
dėti Amerikos karinėms pastangoms. Jie 
pasiuntė sveikinimo telegramą preziden
tui Rooseveltui!

Per virš metus laiko garbinę Hitlerį,

-------- - .. - - - 1 *

Šitaip dailininkas Lumbis supranta bučkių kavalierių ‘‘prąktiškos vienybės” tikslus! (Skai
tykite šios dienos Laisvėje editorialą.)

ilgai skleidę jo geštapininko Ancevičiaus 
propagandą, kenkę Jungtinėms Tau
toms, susyk jie patapo p’ątrijotais ir net 
vienybės šalininkais!

Ar Amerikos lietuviams tautine vie
nybe reikalinga? Taip,, ji reikalinga. Mes 
nuolat ir nuolat tą pabrėžėme. Bet to
kiai vienybei turi būti padėti pagrindai, 
kurie jungų, vienytų visus anti-fašisti- 
nius lietuvius, o ne juos skaldytų. Tokiai 
veinybei vyriausios sąlygos gali būti tik 
tokios:

1. Liautis puolus Tarybų Sąjungą, di
džiausią Jungtinių Valstijų talkininkę; 
liautis puolus bet kokią tautą, įeinančią 
į Jungtinių Tautų šeimą.

2. Remti Jungtinių Valstijų karines, 
pastangas. Remti Jungtines Tautas, ka
riaujančias prieš Hitlerį: Tarybų Sąjun
gą, Chiniją, Angliją ir 1.1.

Visiems Amerikos lietuviams, nusista- 
čiusiems prieš fašistinę Ašį, apsivienijus, 
galima būtų kur kas daugiau nupirkti 
Jungt. Valstijų karo bonų, daugiau su

aukoti Amerikbs Raudonajam Kryžiui, 
daugiau surinkti aukų Russian War Re
lief Komitetui, bei kitų Jungtinių Tautų 
Amerikoje įkurtiems komitetams, ren
kantiems aukas. ..

,3. Nesiginčyti del Lietuvos pokarinio 
susitvarkymo; tąjį klausimą palikti pa
tiems Lietuvos žmonėms išspręsti. Patys 
Lietuvos žmones, kai hitlerininkai iš ten 
bus išguiti ir jie bus laisvi, pasirinks to
kią santvarką, kokia jiems patiks.

Tokiais pagrindais tautinės vienybės 
iš mūsų reikalauja mūsų krašto vyriau
sybė, OWI ir kitos įstaigos. Už tokią 
tautinę vienybę kovoja mūsų diėnraštis.

Deja, bučkių ekspertai pasirinko at
žagarią- savotišką vienybei formą, ma
nydami, kad tuomi apgaus atsakomingas 
mūsų krašto įstaigas ir lietuvių visuo
menę.

Mes raginame Amerikos lietuvių vi
suomenę atmesti tas pinkles, kuriomis 
pp. šimučiai, Grigaičiai, Griniai ir Pakš
tai bando ją pasigauti!

Laisvės Suvažiavimas
Šį sekmadienį įvyks Lai

svės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas. Tai svarbus 
seimas pažangiosios Ame
rikos lietuvių visuomenės.

Dienraštis Laisvė yra 
Amerikos lietuvių čampijo- 
nas kovoje prieš fašistinį 
barbarizmą. Jis yra agita
torius už pirkimą Karinių 
Taupymo Bonų ir už para
mą Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Laisvė taipgi yra 
organizatorius Amerikos 
lietuvių į Civilių apsigyni
mo organizacijas. Trumpai 
tariant, Laisvė yra įkvėpė
jas mūsų visuomenei ame
rikinio patriotizmo ir karo 
laimėjimo dvasios. Todėl 
Laisvė puikiai platinasi, 
žmonės skaito ir brangina 
j Jl-

Su šiuo suvažiavimu visi 
turime išmesti doleriuką— 
kitą sustiprinimui dienraš
čio Laisvės finansiniai, už
tikrinimui jos ateities šiais 
sunkiais karo laikais. Tai 
yra mūsų gyvas reikalas, 
kaipo gerų Amerikos pa
triotų.

Būtų gražu, kad suva
žiavimo proga sukeltame 
savo dienraščiui apie $2000. 
Tai būtų užtikrinimas per
gyvenimui žiemos sezono. Iš
rodo aukšta suma, tačiau su 
gerais norais būtų galima 
tai atsiekti. Kaip aušra 
giedroje, švytruoja viltis, 
jog suvažiavimo proga au
kų įplauks . gerokai. Chica-

gos dienraštyje Vilnyje au
kojusiųjų Laisvei vardai 
mirga per ištisas špaltas. 
Brooklyne Lit. Drg. 1 kp. 
išrinko komisiją iš trijų 
rinkti aukas ir vienas iš 
Komisijos Petras Grabaus
kas sakėsi jau surinkęs 
$37.50. Bet kol pinigų ne
gavome, į skaitlinę jų ne
dedame.

Šiomis dienomis suvažia
vimui pasveikinimų ir 
dienraščiui aukų aplaikėme 
nuo šių organizacijų ir as
menų :

“Sveikiname Laisvės 
Bendrovės dalininkų suva
žiavimą ir aukojame dien
raščiui Laisvei $10. Linki
me Laisvei gyvuoti ir švie
sti Amerikos lietuvius. Te
gyvuoja dienraštis Lais
vė kaipo vadas už Ameri
kos ir jos talkininkių karo 
laimėjimą! Hudsono Lietu
vių Piliečių Kliubas, 17 
School St., Hudson, Mass. 
—A. Tamošiūnas.”

“Gerb. Laisvės Adm.: 
Mūsų ALDLD kuopa susi
rinkime, laikytame sausio 
13 d., nutarė pasiųsti Lais
vės Suvažiavimui pasveiki
nimą su $5 aukų, Gailimės, 
kad šiuo metu daugiau ne
galime prisidėti, Linkime, 
kad Laisvė tarnautų kovai 
prieš fašizmą taip galingai, 
kad sukeltų lietuviuose vi
są galimą veiklą prieš fa
šizmą. ’ Tuomet greičiau 
bus pergalė ir taika. Drau

giškai, K. B. Karosienė, 
Oakland, Calif.”

“Laisvės Dalininkų Suva
žiavimui: LDS 74 kp. svei
kina Laisvės dalininkų su
važiavimą ir linki padaryti 
gerų tarimų dėlei vienybės 
lietuvių, kas p r i si d ė t ų 
prie greitesnio sunaikini
mo žmonijos priešų —na
cizmo ir fašizmo. Tei
kiame nors mažą auką $5. 
Juozas Jasiūnas, narys 
LDS ir LLD ir Laisvės 
skaitytojas iš Milford, 
Conn., sveikina suvažiavi
mą ir patampa Laisvės sa
vininku, įsigydamas Lais
vės Bendrovės šėrų už $10. 
—J. J. Mockaitis.”

Geri Laisvės patriotai, 
Jonas ir Anastazija Kauli
niai sveikina savo dienraštį 
suvažiavimo proga ir au
koja $10.

Aleksas Velička, žymus 
menininkas, vaidintojas ir 
solistas Aido Choro staty
tose operetėse, įsigijo Lais
vės Bendrovės šėrų už $10; 
taipgi Aleksas ir Domicėlė 
Veličkai ir sūnus sveikina 
suvažiavimą ir aukoja dien
raščiui $5.

Po $2 aukojo: ALDLD 
39 kp., Scranton, Pa. ir 
Andrius Sinušas, New 
York City, N. Y.

Po $1: P. Balsys, New 
Loudon, Conn., A. Serukas, 
Scranton, Pa. ir P. Pėsti
ninkas, Scranton, Pa.k

Po 50c: J. Grinaveckas 
ir D. Slekaitienė.

Po 25e: F. M. Indriulis, 
P. Šlekaitis, J. Elinckis, A.

Laisvės Redakcijai:
Gerbiami redaktoriai, per 

praeitas šventes man teko bū
ti Wilkes Barre, Pa. ir apylin
kėje. Tokiu būdu, su draugais 
teko nuvažiuoti į artimą mies
čiuką Ashley ir užeiti pas 
Laisvės skaitytoją Rudėnienę, 
kuri turi du sūnus ir abu yra 
Dėdės Šamo armijoj ir radau 
vieną parvažiavusį pas motiną 
pasisvečiuoti. Jo vardas yra 
Jonas Cheponas — tai yra sū
nus kito tėvo.

Jonas gimęs dar Lietuvoj. 
Turiu pasakyti, kad jis yra 
malonus ir pažangus vaikinas, 
bet nuo lietuvių pusėtinai at
sitolinęs; mat, kai jis atvažia
vo pas motiną iš Lietuvos, tai 
neilgai kartu gyveno — tuoj 
išvažiavo į plačiąją Amcrįką 
ir jis pradėjo fizikos, bei spor
to karjierą tarpe svetimtau
čių, ypatingai tarpe ameriko- 

|nų. Bet man besikalbant apie 
lietuvius, ypatingai progresy
vius, jis pareiškė, aš myliu 
progresyvius žmones, už tai aš 
įstojau ir į armiją, kad kovot 
prieš hitleriškus barbarus. 
Taip pat jis labai giria rau
donarmiečius, sak y d a m a s, 
“norėčiau, kad mes amerikie
čiai fašistus bemušdami iš vie
no šono, o raudonarmiečiai iš 
kito, susitiktume su jais ir 
atiduotume jiems garbę už 
naikinimą tų bjaurybių, niek
šų.”

Toliau jis pareiškė, kad jis 
norėtų plačiau susipažinti su 
pažangiais lietuviais. Aš jį pri
žadėjau supažindinti, ypatin
gai kai jis sugrįš iš kariuome
nės. Kadangi jis man parodė 
iš angliško laikraščio apie jo 
atsiektą karjierą, tai aš jam 
pasiūliau, kad jis man perduo
tų šitas iškarpas, o aš pasiųsiu 
į dienraštį Laisvę, kaip dėl 
pirmos pažinties su lietuvių 
progresyve visuomene. Jis pil
nai sutiko.

Taigi, aš jums čia prisiunčiu 
tas iškarpas iš angliškų laik
raščių ir jeigu jūs matysite, 
kad verta, tai malonėkite įdė
ti į dienraštį Laisvę. Taip pat, 
aš manau, reikėtų jam pasiųs
ti tą Laisvės numerį, kuriame 
tilptų apie jį. Jis dabar būna 
šone Baltimorės kareivinėse, 
čia įdedu jo antrašą: CPL J. 
Cheponas, 13th Special Ser
vice Unit, Ft. Geo. G. Meade, 
Md.

Beje, malonėkite man pri
siųsti atgal šias iškarpas, nes 
jis jų nori atgal. Jis man net 
laišką atsiuntė, kad aš jam 
prisiųsčiau atgal.

Bet jeigu talpinsite ir siųsi
te jam laikraštį, tai galėtumė
te prisiųsti jam ir tas iškarpas, 
o jei ne, tai vistiek meldžiu 
prisiųsti man.

Draugiškai, V. Žilinskas.
Nuo Redakcijos; Apįe šį 

lietuvį drūtuolį bus parašyta 
Laisvės angliškam skyriuje 
prie pirmos progos.

Buzienė, J. Glucksnis ir J. 
Klikūnas. Visi iš Scranton, 
Pa.

Šiuo kartu įplaukė: 
$64.50. Iš anksčiau yra 
įplaukusių $141, viso būri
me $205.50. Dar trūksta 
$1,794.50. \

Kur yra rūpinamasi rin
kimų aukų, prašome nesi- 
velinti prisiųsti jas. O kur 
nėra renkama, tai iš tų vie
tų gerų Laisvės patriotų 
prašom nors nuo savęs pri
siųsti žodį suvažiavimui ir 
pinigiuką dienraščiui. f

P. Buknys.



*k MA Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
j Lietuviu Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai nariu šiame vajuje!

Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?
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Moterys Turi Žinoti, Dėl Ko, Kaip 
Padalinami Produktai

Worcesteryje Visuotina Rinkliava 
Drabužiiį-Daikty Sov. Sąjungai

Vyriausybė mūsų krašto, 
valstijų ir miestų rūpinasi, 
kad gyventojai žinotų visas 
svarbiausias informacijas, 
dėl ko ta ar kita svarbi per
maina įvyksta ir tas infor
macijas teikia per spauda 
ir per radiją. Žinodama, 
kad dar didelis skaičius 
Amerikos gyventojų ima 
savo informacijas iš svetim- 
kalbių spaudos, vyriausybė 
deda pastangas tas infor
macijas duoti per tuos kal
binius laikraščius.

Laisvė tame mielai sutin
ka patarnauti, nes informa
cijos svarbu ir naudinga ži
noti mūsų skaitytojams: 
Mes norime, kad niekas ne
liktų nusiskriaudęs dėl ne
žinojimo.

Štai keletas pamatinių 
informacijų apie padalini
mą produktų. Laiks nuo lai
ko čia matysite naujų in
formacijų, kadangi patvar
kymai keičiasi su reikalu. 
Jų matysite šiame skyriuje 
ne mažai dėl to, kad mote
rys, didžiumoje, yra supir
kėjomis visko reikalingo 
šeimai.
KAS YRA PADALINIMAS 

(RATIONING) ?
Padalinimas yra teisinga 

ir demokratiška metodą pa
skirstymui reikmenų, kurių 
trūksta. Tai yra metodą 
davimo, ne atėmimo.

DĖL KO REIKALINGA 
PADALINIMAS?

Yra trūkumas žaliųjų me
džiagų ir vartojimui dalykų 
dėl to, kad:
A. Reikia aprūpinti mūsų 

ginkluotąsias jėgas ir tal
kininkus.

1. Mes turėsim vis dau
giau ir daugiau siųsti, ka
dangi maistas yra karo 
įrankis. Mes pirm visko pri
valome aprūpinti savo ka
riuomenę.

2. Paskiau mes turime pa
gelbėti savo talkininkams. 
Kadangi kiekvienas jų už
muštas vokietis ar japonas, 
yra vienu mažiau tarp tų, 
su kuriais mūsų vaikinai 
turės susidurti.

3. Apart to, maistas prie
šų užkariautiems žmonėms 
duos jiems jėgos iš naujo

help me min

IHų Uictory
ši mergaitė yra viena iš tūks

tančių vaikų, kurie kas metai 
tampa baisios ligos — vaikų pa
ralyžiaus —■ aukomis. Pagelbėji
mui jiems atgauti sveikatą, pa
dėjimui ištirti ir prašalinti tos 
ligos priežastis dabar yra veda
mas vajus per The National 
Foundation for Infantile Paraly
sis, 342 Madison Avenue, New 
York, N. Y. Organizacijos ir as
menys prašomi siųsti aukas tuo 
adresu. Vajus baigsis prezidento 
glmtadienj, sausio 30 d.

pakilti ir kovoti prieš ben
drą priešą.
B. Dėl priešo užimtos teri

torijos.
Japonija yra pagrobus 

tas vietas, iš kurių mes 
gaudavom 90 nuošimčių gu
rno, 15 nuošimčių mūsų cu
kraus.
C. Dėl apribotų transportu* 

ei jos priemonių.
Submarinai paskandino 

daug mūsų prekinių laivų. 
Likusieji pirmiausia turi 
būti vartojami pristatymui 
maisto ir karo reikmenų 
mūsų ginkluotoms jėgoms 
ir mūsų talkininkams. Mū

sų geležinkeliai ir trokai 
turi tarnauti ginkluotoms 
jėgoms ir karo industrijai.
D. Dėl pakeitimo industri

jos.
Pavyzdžiui, automobi

lių fabrikai, dviračių fabri
kai, rašomųjų mašinėlių fa
brikai vieton tų daiktų da
bar daro kanuoles, tankus, 
šautuvus ir kitas karo ma
šinas.

KAIP MES PADA
LINAME?

A. Parenkamai padalina
ma:

Automobiliai, p a dan
gos, rašomos mašinėlės, ga
zoliną, dviračiai, guminiai 
batai ir kiti labai trūksta
mi daiktai. Jie daugiausia 
reikalingi žmonėms karo 
industrijoj ir kitiems atsa- 
komingiems už visuomenės 
sveikatą ir saugumą. Dėl to 
tik tokiems žmonėms turi 
būti leista pirktis tokius la
bai trūkstamus daiktus.
B. Nepatenkamai padalina

ma:
Kava, cukrus, kurui 

aliejus ir kiti daiktai, ku
rių yra mažiau, negu nor- 
mališkai, o vienok jų vi
siems reikia. Dėl to yra tik 
teisinga padalinti juos pa
gal reikalą tarp visų, kurie 
paprastai juos vartoja.
C. Padalinimo metodos:

1. Lokalinės Karo Kainų 
ir Padalinimo Tarybos iš
duos liūdymus (certific
ates) tiems, kurie galės įro
dyti, kad jų karo darbe rei
kalingi automobiliai, rašo
mos mašinėlės, padangos, 
dviračiai, guminiai batai — 
visi trūkstami daiktai.
2. Kuponų Knygelės bus iš
duotos visiems pirkimuisi 
trūkstamų daiktų, kurių vi
siems reikia. Kiekviena ku
ponų knygelė yra gera tū
lam kiekiui ir per tūlą lai
ka. Kainų Administracija 
(OPA) nusprendžia po kiek 
kokiu laikotarpiu prie kiek
vieno kupono ko duoti pa
gal kiekį turimų ant rankų 
daiktu ir kiek iš jų armijai 
reikalinga tuo laiku ir t.t.

Malti Kiaušiniai
Seniau kiaušinio susimali- 

mas reikšdavo nelaimę. Aišku, 
ir dabar reikštų tą patį, jeigu, 
sakysime, vežimas su šviežiais 
kiaušiniais apvirstų. Bet da
bar kiaušiniai tiksliai sumala
mi ir milteliuose supilami in- 
duosna. Taip sutaisyti jie už
ima tik šeštadalį žalių kiauši
nių vietos, dar mažiau sveria, 
nereikalauja šaldytuvo ir išsi
laiko gerame stovyje neribotą 
laiką. Viskas, ko jiems reikia, 
tai dadėti vandens ir kiaušinie
nė gatava kepti.

Ak, Kad Kas Galėtų Karą Greit Laimėti!
Oi, mielosios draugės, negaliu apsakyti, 
Kaip man širdį skauda, negaliu aprašyti.
Rodos, jau pasaulis pasriuvęs kraujuose, 
Mažai liko vietos, kuri būtų liuosa.

žūsta daug gyvybių nematę jaunystės, 
Nebus mums paguodos šulaukus senystės.
Ak, kad kas galėtų karą greit laimėti, 
Daugybė gyvybių liktų nežudytos.

Mano liūdna širdis kas dieną vaitoja, 
Kad visas pasaulis uždegtas liepsnoja.
Rodos, kad galėčiau akis uždaryti
Ir šito pasaulio daugiau nematyti.

. M. Janonienė.

Kaip Brooklyno Mezgėjoms Sekasi
Buvo laikai, kada moterims 

primesdavo apsikalbėjimus, be
reikalingus kaiminkų lanky
mus ir kitokias silpnybes, bet 
toji gadynė jau skaitoma tik 
praeities liekana, 4— moterys 
dabar turi visą glėbį darbų: 
Tie jų darbai yra visuomeninio 
pobūdžio, — jie suriša moteris 
jaukiais draugiškumo ryšiais 
taip, kad susirinkimuose ma
loniai besikalbant, mintimis be
sidalijant, vienos kitas skatin
damos naudinguose darbuose, 
kartais net pačios stebisi savo 
tokio triūso pasekmėmis. Taip 
yra su Brooklyno mezgėjomis 
ir su daugelio kitų kol on i j ų vi- 
suomenininkėmis. Per ištisus 
1942 metus brooklynietės ir 
greatneckietės mezgė ir net 
pamiršo skaitliuoti, kiek jos 
tų gražių - naudingų megsti
nių pagamino ir sunešė į vie
ną bendrą punktą. Mezgimo 
komisija, kuri kožna dalykėlį 
peržiūri ir pristato ten, kur 
jam yra skirta vieta, metams 
praslinkus, savo raporte pra
nešė sekamas pasekfnes:

Metu Darbo Pasekmės
■ Vien tik vilnų fondui sukel
ta $762.64. Vilnų pirkta už 
$732.10. Megstinių į Sovietus 
išsiųsta 534 kavalkai: kojinių 
—- 259 poros, svederių be ran
kovių — 141, su rankovėmis 
—75, šalikų — 52, pirštinių — 
6 poros ir viena kepurė. Ant 
rankų randasi baigtų dirbinių, 
.kurie bus išsiųsta antrą dieną 
vasario mėn., 128 kavalkai. 
Siuntinys eis lietuvių daliniams 
Raudonojoj Armijoje. Iki pa
baigai mėnesio baądoma su
rinkti baigtus, baigti daugiau, 
taip, kad susidarytą didesnis 
kiekis.

Mezgėjos vėl imasi už spar
taus darbo, tik vienos savaitės 
bėgyj, vilnų pirkosi už $175.20. 
(Už $60 vilnų išsiųsta Newar- 
ko mezgėjoms).

Brooklynietes vargina nera
mios mintys, tai, ką mūs drau
gužės veikia Bayonnėj ? Kaip 
yra su Patersono draugėms? 
Patersonietės gale 1941 m. la
bai gražiai pasižymėjo savo 
rūpestingais megstiniais ir dar 
brooklynietes parėmė su vilno
mis, bet daugiau apie jas nesi
girdi. Negerai, draugės, atmin
kime, kad ten toli įnilijonai 
žmonių žūsta, viskas aukojama 
dėl laisvės žmonijos, kožnas ir 
kožna imkimės ben$ mažą dale
lę tos milžiniškos užduoties— 
triuškinimui fašizmo.

Ir Narių Gauname
Moterų Apšvietos Kliubas 

kaip darbštumu, taip ir narių 
skaitliumi gražiai bujoja: gruo
džio mėnesį įsirašė į Kliubą aš- 
tuonios naujos narės, gji sausio 
mėnesio 21 d. susirinkime vėl 
įstojo 5 narės: — Juzė Zab- 
lauskas, Ęmily Karas, Elena 
Petkevičienė, Elzbieta Granic- 
kienė ir Eva Vitartienė. Nau
jos kliubietės visos yra energin
gos mezgėjos ir pavyzdingos 
visuomenininkės; jų stojimas į 
organizacijos eiles bus Kliu- 
bui didelė paspirtis įvairiuose 
darbuose.

Kliubiečių ruošiamas Am. 
Raudonojo Kryžiaus naudai 
vakarėlis įvyks kovo mėti. 6 d.,

Laisvės svetainėje. Bilietai jau 
yra platinami.

Pagerbėm Prezidento 
Gimtadienį

Šalies prezidento gimtadienio 
minėjimui, susirinkimo daly
vės sudėjo $11 kovai su vaikų 
paralyžiumi.

Išrinkta keturios atstovės į 
LLD Antro Apskričio konfe
renciją.

Laisvės dalininkų suvažiavi
me Kliubą atstovauti ir pasvei
kinti su penkine, išrinkta. E. 
Granickienė.

Kliubietės nusitarė sukelt 
$100 planuojamos Maskvoje li
goninės steigimui.

. Plačiai kalbėtasi, kaip pa
dengti jau vėl susidariusią sko
lą už vilnas. Narės nusitarė 
kožna rūpinsis finansų kėlimu, 
kad tik mezgimas nereiktų su
laikyti dėl vilnų stokos. Iš So. 
Brooklyno d. Kulikienė pridavė 
$1.25 kaipo likusius nuo reik
menų siuvant kaldras. Valmu- 
sienė gražiai apsiuvo gerą krū
vą vilnonių kavalkų, iš kurių 
vėl bus raudonarmiečiams ge
ras užklodalas. Jinai ne tik 
energingai darbuojasi kaldrų 
siuvime, bet kada buvo susirin
kęs mezgėjų būrys siūti blan- 
ketus, ji dalyves pavaišino ska
niais, pačios gamintais, dona- 
cais. Praeitam susirinkime ir
gi neapsieita be vaišių: drau
gės Kalvaitienė ir Laukai
tienė atnešė apetitą viliojantį 
pyragą, na, o ant stalo pyra
gui šviečiant J. Augutienė tuo
jau išvirė arbatos ir narės sma
giai pasivaišino.

Gauta Dėl Vilnų Pinigų:
Great Necko mezgėjos, per 

A. Bečienę: pelnas nuo parengi
mo — $27.45. Po $1 aukojo: 
A. Lideikienė, E. Kasparienė, 
Jack Lazaro. Po 50c: O. Laz- 
dinienė ir K. Karaziejus. Viso 
$31.45.
M. Valilionienė, Fort Lauder-

dale, Florida $10.00
Newarko mezgėjos $60.00
O. Titanienė, Woodhaven $2.00
E. Granickienė, Brook-

lyn, N. Y.
M. Petraitienė,

$2.65

Brooklyn, N. Y.
A. Kalakauskienė,

$2.00

Maspeth, N. Y. $2.00
Nuo Kulikienės,

So. Brooklyn, N. Y. 
Elena Baranauskienė,

$1.25

Bridgeport, Conn.
Mrs. Anna Raszcik,

$1.00

Alliance, Ohio $1.00
J. Lazauskienė, 

Brooklyn, N. Y.
D. Velečkienė,

$1.00

Brooklyn, N. Y.
I. Levanienė,

$1.00

Brooklyn, N. Y. 50c.

Viso $115.85
Megstinių Pridavė Sekamos:

K. Petlitzkienė — 15 porų 
kojinių; K. Rėklienė — 4 po
ras; A. Kalvaitienė — 3 sve- 
derius; R. Laukaitienė — 2 
svederius; O. Čepulienė — 1 
svederį ir 3 šalikus; Petkevi
čienė — 1 svederį; S. Sasna — 
3 šalikus; S. Kleizienė — 1 ke
purę su šaliku. Po vieną šali
ką : A. Pakalniškienė, Zablac- 
kiėnė, A. Bunkienė, A. Kala-

Russian War Relief vietinis 
miestavas koniitetas, vadovau
jant profesoriui Hoagland, pa
skelbė plačią •'rinkliavą (cam
paign) drabužių ir kitokių 
daiktų, taip labai reikalingų 
Sovietų žmonėms, kurių jie ne
turi progos pasigaminti šių di
delių kovų momentu.

Daugiau ir daugiau įvairūs^ 
sluoksniai Amerikos žmonių 
pamato - persitikrina, kad he
rojiškoji Raudonoji Armija ir 
Sovietų šalies civiliai gyvento
jai triuškina Ašies jėgas ne
paisydami sunkenybių.

— Niekas negali žodžiu pa
sakyti Sovietų šalies nuopelnų 
išgelbėjime pasaulio nuo bai
sios katastrofos, civilizacijos ir 
demokratijos nuo sunaikinimo 
— pareiškė profesorius Hoag
land, paskelbdamas rinkliavą 
Sovietų pagalbai.

Rinkliava prasidėjo su 25-ta 
diena sausio (Jan.) ir tęsis iki 
7-tos dienos vasario, 2 savaites.

Į kampaniją, plačiai įėjo pro-

Šiam labai praktiškam, tin
kančiam greitai apsivilkti ir 
ilgai tarnauti “džiumperiui” 
formos gaunama nuo 10 iki 20 
dydžio.

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

kauskienė, Elz. Paškauskienė.
Great Necko mezgėjos: Miss 

Doly C. Werben — 3 svederius ; 
N. Lipskienė. — 2 svederius. 
Po vieną svederį: A. Marcin
kevičienė, A. Bečienė, Mrs. C. 
Rufe, Mrs. Tho. Keegan, Mrs. 
H. Macher, F. J. Klaston. M. 
Kupčinskienė — 2-^šalikus.

Visi svederiai su ilgomis 
rankovėmis ir aukštom apy
kaklėm (turtle neck).

Kulikienė ir Valmusienė pa
siuvo dvi kaldras. Vėl įsitrau
kė didesnis būrys draugių mez
gimui.

Praeitais metais brooklynie
tės daug gražių darbų nuveikė, 
gi šių metų programa taip pat 
numatoma pusėtinai plati: mat, 
didmiesčio draugės nenori už
sileisti mažesnių kolonijų vei
kėjoms.

Viena iš Mezgėjų. 

testonų bažnyčios (neteko su
žinoti, ant kiek kooperuos Ro
mos katalikų bažnyčios), Gais- 
ragesių Departmentas, kurio 
visos stotys priiminės bundu- 
lius; Civilinių Apsigynimo 
skyrius, Raudonojo Kryžiaus 
skyriai, Berniukai Skautai 
(Boy Scouts). Visos trys Wor- 

xesterio radijo stotys — WTAL, 
WORiC, WAAB — duos žinių 
ir transliuos ilgesnes kalbas 
laike šios rinkliavos. Taipgi 
bus apsčiai žinių vietos anglų 
spaudoj.

Laisvės skaitytojai - rėmėjai 
prašomi širdingai atsiliepti ir 
aukauti įvairius daiktus, kurių 
prašo šios rinkliavos komitetas. 
Taipgi visur paraginti draugus 
ir pažįstamus prisidėti su au
ka šiam prakilniam reikalui.

Kampanijos vedimo komite
tas atsišaukia aukoti šiuos 
daiktus — overcoats, sweaters, 
scarves, skirts, underwear, 
caps, socks, shoes, handker
chiefs, bed linen, soap, razors 
and blades, cigarettes, dried 
foods.

Sudarę paketus, priduokit ar
timiausiai gaisragesių stočiai 
arba pašaukit šį numerį — 3,- 
3655 ir Russian War Relief ko
mitetas atsiųs berniukus skau
tus, kurie nuneš jūsų “pack
age” į paskirtą vietą. 5.

Oakland ir San Fran
cisco, Calif.

Pasveikinimas Mezgėjom nuo 
Marės Janonienės iš Pasadena, 

Maryland
Sausio 10 d. mezgėjos turėjo 

susirinkimą pas d. Karosienę, 
Oaklande. Geras skaičius drau
gių susirinko iš Oaklando, iš 
San Francisco tik viena d. Sut- 
kienė. Gaila, kad tiek mažai iš 
San Francisco atsilankė.

Šiame susirinkime dalyvavo 
jau sugrįžus iš vakacijos mū
sų jaunuolė mezgėja, tai Euge
nija Karosaitė. Per vasarą ji 
viešėjo rytuose pas savo gi
mines, ten būdama vakacijose 
dirbo apsigynimo darbą. Džiau
giamės, kad Eugenija vėl su 
mumis. Greitu laiku ji pra
dės eiti į universitetą, pabaig
ti mokslą, kurio ji siekia. Da
bar dirba “defense’ darbą. Gar
bė draugam Karosam turėti to
kią malonią ir puikią dukterį.

Skaitytas iš mūsų dienraščio 
Vilnies nuo Rusijai Karo Pa
galbos Komiteto gautas telegra
mas, kuriame ačiuoja Ameri
kos mezgėjoms už jų nenuils
tantį mezgimą raudonarmie
čiam. Mezgėjos pasižadėjo ko 
daugiausia mėgsti reikmenų tai 
karžygių armijai.

Drg. Sutkienė pridavė jai 
prisiųstą laišką ir eiles dėl mez
gėjų nuo draugės Marės Jano
nienės iš Pasadena, Md. Laiš
ke Janonienė sveikina mezgėjas 
ir linki joms tęsti šį prakilnų 
darbą tol, kol Hitlerio įsiutusi 
gauja bus sutriuškinta. Labai 
buvo smagu išgirsti nuo tos 
brangios draugės šie linkėji
mai. Iš mūsų grupės drg. Jano
nienę atsimena dar iš Lietuvos 
draugės E. šlegerienė, K. šle- 
gerienė, D. Ečienė ir K. Pal- 
šienė, jos visos paeina iš tos 
vietos, kur gyveno Janonienė. 
Tai dėkui mūsų spaudai, Vil
niai ir Laisvei, kad tokie laiš
kai mus pasiekia, nes per spau
dą d, Janonienė matė, kaip ka- 
lifornietės veikia.

Susirinkime nutarta pasiųsti 
linkėjimas su maža dovana 
$13.50 nuo mezgėjų mūsų bran
giai Marei Janonienei.

Nutarta rengti “card parę” 
23 d. sausio pas d. Prokšaitie- 
nę, 1200 — 41st Avė., Oaklan

de. Ta mūsų lėmėja jau kelintu 
syk duoda savo stubą sukėlimui 
pinigų dėl vilnų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
San Francisco pas d. šilkaitie- 
nę ir jos seserį Adomaitienę. 
Laikas dar nežinomas, bus apie 
pradžią vasario mėn.

Po susirinkimo d. Karosienė 
užkvietė prie skaniai pagamin
tų pietų, labai puikiai pavaišino 
visus. Nors d. Karosienė mažai 
turi laiko, jos darbas — CIO 
organizatorės — daug laiko už
ima, bot ji randa nors kiek lai
ko pašvęsti dėl mezgėjų gru
pės.

Mūsų pirm in. Marė Radienė. 
paaiškino susirinkusiems rei
kalingumą finansų vilnoms. 
Tuoj ant vietos suaukauta se
kamai: F. Leming $5; V. Sut
kienė $5; K. Karosienė $3. Po 
$2: J. Bete, D. Ečiai, V. Bur- 
dienė, M. Radiai. Po $1: Prok- 
šaitienė, M. Mugianienė, K. 
Jankauskienė, E. šlegerienė. 
Po 50c: K. Palšienė ir K. šle
gerienė. Viso aukų $27. Dar- 

1 bas eina pirmyn.
Korespondentė, K. M.

Būkime Sotūs ir 
Sveiki

Praeityje, kada mes ži
nojome, jog kiekvienas ga
lėjo pirktis ko norėjo (jei
gu ištekliaus turėjo), mes 
rinkome juo prašmatnesnį 
receptą. Šiuo tarpu, kada ne 
visko galima gauti ir dėl to 
sveikatos atžvilgiu reikalin
gas atsargesnis pasirinki
mas maisto, mes turime ten
kintis paprastesniais, gal 
ne taip skaniais, bet mais
tingais savo sąstatu recep
tais.

Prieš Ugni Spraginta 
Plekšte (Flounder)

Karta minėjome, kad žu
vis negimė vien penktadie
niui ir kad žuvyje yra daug 
medžiagų, pavaduojančiu 
mėsą, kurios sunkiau gauti 
pakankamai. Pabandykite 
pagaminti plėkštę pagal šį 
receptą.

Laikyt iš žuvinyčios par
nešta, nuvalyta žuvį sausą, 
jvvniota vaškinė] popieroj 
šalčiausiam šaldytuvo kam
pe. Prieš pat spraginant iš
imk, greitai nuplauk vidų ir 
viršų, nusausink minkštaC 1

popiera, a p t r i nk vienu 
šaukštu ištarpintų riebalų, 
užbarstyk druska ir, jeigu 
mėgsti, pipirais. Turėk per 
penketą minutų užkaitintą 
broiler}, dėk ant pataukuo- 
tų, karštu grotelių šviesiuo
ju šonu žemyn, pastumk po 
liepsna, kad būtų apie tre
jetą colių atstu nuo lieps
nos. Spragink apie 10 mi
nutų. tada atsargiai apsuk 
šviesiąją pusę į viršų .ir 
spragink iki narus. Vėl ap- 
versk ir dar parusvink 
tamsiąją pusę.

Žuvies, kaip ir kito ko, 
iškepimas gali imti minutę 
mažiau ar ilgiau pagal rū
šį ir didumą. Ar žuvis ga
tava, galima matyti, jeigu 
įsmeigus šakutę lengvai 
plyšta raumuo.

Turėk paruošta karštą, 
pailgą lėkštę, uždėk žuvį 
tamsiaja puse į viršų, pada
bink petruškomis. Priesko
niams duodasi citrinos grie
žinėlis arba krienų, o val
gymui prie taip gamintos 
žuvies gerai tinka šviežus 
kopūstai, bulvės, o tain pat 
ir saldžios bulvės ar buro
kėliai bei morkos. Geriau
sia parinkti viena iš gelsvų 
ar raudonų saldžių daržo
vių ir vieną iš žaliu, lapuo
čių veislės, kaip kad mažie
ji kopūstėliai, špinakai.

y
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
(Tąsa)

Charakteringa, kad lietuvių autorių 
raštai, nukreipti prieš naująjį 
vokiečių mokslą, nei Vokietijoje nei Lie
tuvoje ne tik netapo sukritikuoti, bet ir 
iš viso nebuvo kritikuoti, narpliojant pa
tiektus argumentus. Vokietijoj papras
tai pasitenkinama nurodymu, jog lietu
viški autoritetai Būga ir Salys yra nau
jojo vokiečių mokslo šalininkai, ir kiti 
lietuviški autoriai turį jais pasitikėti, o 
Lietuvoj ,dr. Salys ir dr. Ivinskis papras
tai visai neatsiliepia, nors jų darbai ir 
labai smarkiai kritikuojami. Šita visa 
turint prieš akis, nieko nuostabaus, jei 
rašinio autorius buvo ir tebėra griežtas 
minimo naujojo vokiečių mokslo priešas. 
Būti tokiu priešu rašinio autorių verčia 
ne noras mokslinę tiesą užtušuoti lietu
višku šovinizmu, bet įsitikinimas, • kad 
mokslinė tiesa yra mindžiojama, panau
dojant ne tik vokiškas, bet ir atitinkamai 
Vokietijoj paveiktas lietuviškas smege
nis, pastatytas Lietuvoje į įtakingas vie
tas.

Būga Vokietijoje jokios disertacijos 
nerašė, bet jis labai draugavo su prof. 
Gerullis’u, kurį vos atėję prie valdžios 
naciai iškvietė iš vaišingojo Kauno ir 
pavedė Vokietijos universitetus apvalyti 
nuo nacizmui nepageidaujamų profeso
rių, o vėliau paskyrė Karaliaučiaus uni
versiteto rektorium. Būga savo laiku 
buvo nuvykęs į Karaliaučių, ten susi
pažino su prof. Gerullis’o mokinės Hein- 
rich’aites—Mortensen’ienės disertacija, 
kuri dar buvo nespausdinta, ir, susiža
vėjęs tos disertacijos turiniu, grįžo į

N. S. Pittsburgh, Pa.
IŠ Lietuviu. Moterą Apšvietos 

Kliubo Veikimo
Į susirinkimą, įvykusį sau

sio 13-tą dieną, narių atsilan
kė mažai. Nežinia, kodėl mūsų 
draugės nesilanko į susirinki
mus ir nesirūpina savo orga
nizacijos reikalais, šiame susi
rinkime buvo išduoti viso ko
miteto raportai ir priimti.

Protokolų raštininkė H. Kai
rienė raportavo, kas buvo vei
kiama per praeitus metus. Bu
vo suruošta du parengimai, 
nuo abiejų pelno liko $80.73.
Kuriems Tikslams ir Kiek 

Aukauta?
Laisvės bazarui $2. Sovietų 

medikalei pagalbai iš iždo $50, 
per H. Kairienę surinkta $25, 
viso $75. Amerikos Raudona
jam Kryžiui $20. Ispanijos ko
votojams gelbėti $12. Moterų 
Balso buvo išplatinta 10 ko
pijų per d. M. Chesnienę. Kny
gos buvo perrokuotos pirm su
sirinkimo. Rastos tvarkoje. 
Ižde turime pinigų $49.51.

Varde kliubo tariu ačiū 
toms draugėms, katros per me
tus draugiškai sykiu dirbome, 
nepamiršome ateiti į susirinki
mus, užėmusios darbą atliko
me geriausia, kaip galėjome.

Brangios draugės, šiais me
tais dirbkime dar daugiau, vi
sos stokime prie smarkesnio 
darbo, nesėdėkime rankas su- 
sidėjusios ramiai ir nesakyki
me — tegul kiti dirba. Mes 
turime dirbti visi, kiek tik ga
lime, padėti laimėti karą. 
Draugės moterys, katros dar 
nepriklausote prie mūsų kliu
bo, ateikite prisirašykite. Ne
pamirškime, kad mūsų, sūnūs, 
broliai ir draugai žūsta karo 
laukuose. Jie laukia mūsų pa
galbos. Galbėkime jiems, kaip 
tik galime.

Amerikos Raudonasis Kry
žius prašo visų duoti kraujo. 
Katrie tik galime, eikime, tuo
jau duokime pantę kraujo. 
Nereikia nieko bijoti, žmogaus 
visai neužgauna. Aš buvau jau 
tris kartus. Jie labai dė kavoj a 
ir sako — kiekvienas lašas 
kraujo yra labai reikalingas 
mūsų sūnams, kurie aukoja 
savo gyvastis karo laukuose, 
yaitoja sužeisti ir miršta tik

Rašo POVILAS P AK ARKLĮ S.

dėl to, kad trūksta kraujo iš
gelbėti jų gyvastį. Nelaukime, 
kad mūsų sūnūs vieni iškovo
tų mums visiems laisvę, sunai
kintų žiauriausi fašizmą, pa
dėkime visi.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vieta, kur priima krau
ją, randasi Wabash Building, 
Liberty Ave. ir First St. Dėl 
susitarimo telefonas Grant 
1680.

Pranešimas Kliubo Narėms

Draugės, mes nutarėm su
rengti linksmą vakarėlį tą pa
čią dieną, kada pripuola mi
tingas, tai yra 10 dieną vasa
rio. Turėsime arbatos ir už
kandžiu. Kviečiame visas na
res dalyvauti ir atsivesti drau
ges. Galėsime kazyriuoti ir 
šiaip ką pasitarti. Vakarėlis 
bus LDS 160 kuopos name, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa., 7-tą vai. vakare.

• *" • •
17-tą dieną sausio įvyko su

sirinkimas lietuvių komunistų 
grupės. Tarp kitų tarimų, nu
tarta surengti šokių vakarėlį 
31-mą šio mėnesio. Parengi
mas bus virš minėtoj svetai
nėj, 7 vai. vakare. Turime iš
rinkę geras gaspadines, ku
rios moka skanius valgius pa
gaminti. Kaip teko nugirsti, 
vakarienė bus šviežių žuvų 
arba vištienos. Bus gera mu
zika šokiams. Rengimo komi
sija kviečia visus atsilankyti.

H. Kairiene.

Scranton, Pa.
Žinios iš Scfantono ir 

Apylinkės .

Mažai žinių matyti iš šios 
apylinkės darbininkiškoj spau
doj. O ir iš mūsų kampo yra 
kas parašyti, žmonės sujudę, 
renka aukas Amerikai ir jos 
talkininkėms, kad tik greičiau 
nusukus sprandą fašizmui.

Taigi, ir Literatūros Draugi
jos 39 kuopa neatsilieka nuo 
to darbo. Galima paimti už 
pavyzdj pasveikinimą Sovietų 
Raudonajai Armijai, buvo au
kų ' parinkta ir tos mūsų tal
kininkės medikalei pagelbai, ir 
pasiųsta kur reikia.

Pereitame kuopos susirinki
me draugai parodė du paliu

Kauną. Apie tą Būgos kelionę studen
tams pasakojo prof. J. Yčas, pareikšda
mas mintį, kad vokiečiai, ką gera, gali 
Būgą ir apstatyti.

Praslinkus kuriam laikui, išėjo iš spau
dos Būgos knygutė: “Aisčių praeitis,” 
kur senovės vakarinių lietuvių etnogra
finiai klausimai sprendžiami panašiai 
taip, kaip Heinrich’aitės disertacijoje.

Kodėl Būga persiėmė naujuoju vokie
čių mokslu, galėjo būti daug priežasčių. 
Neskaitant draugavimo su prof. ’ Gerul
lis’u, galėjo čia prisidėti ta aplinkybė, 
kad prieškariniais laikais vokiečių mok
slas, kiek lietė lituanistiką, pasižymėjo 
dideliu objektingumu. Mat, kai Būga ra
šė “Aisčių praeitį” ir kai kuriuos kitus 
savo raštus, tai dar nebuvo pasirodę 
knygų rinkoje dr. Karge’s knyga “Litau- 
erfrage” ir kai kurie “Memellando” lei
diniai, kuriais naudojosi, rašydami savo 
disertacijas, dr. Salys, Ivinskis, ir iš ku
rių aiškiai matyt, kad tas naujasis moks
las yra brangus Vokietininkų politikai.

Antra vertus, Būga bendrai buvo lin
kęs pasiduoti kitų įtakoms. Juk jis, būda
mas per didelėje Jauniaus įtakoje, para
šė “Aistiškas Studijas,” kurias vėliau at
šaukė. Būgos žodžiai: “Aistiškų Studijų” 
pirmoji dalis su visomis savo nesąmonė
mis, su Jauniaus ir mano sapnais, pasi
rodė 1908 m. pavasarį. Dar1 mano laimė, 
kad nespėjau išspausdinti antrosios stu
dijų dalies, kuri duoda didesnį nei pir
moji dalis visokeriopų nesąmonių ir sap
nų rinkinį” (Kalba ir senovė I d., Kau
nas, 1922 m. p. 58).

(Rus daugiau>
dijimus nuo vietinio Raudono
jo Kryžiaus skyriaus sįi pa- 
dėkavone Literatūros Draugi
jos 39-tai kuopai.

Veikiame ir dėl ateities, 
kad sukėlus aukų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, taipgi 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagelbai, tai kuopa rengia 
vakaruškas tam tikslui, sausio 
31 dieną, Meškūno Svetainėje, 
134 W. Market St. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga tik 50 
centų y patai. Ir prie įžangos 
yra proga gauti dovaną. Bus 
užkandžių, gėrimų ir visokių 
žaislų. Laukiame ir mūsų kai
mynų iš Wilkes Barrės, kurie 
savo gražiais balsais palinks
mins susirinkusią publiką. To
dėl visus kviečiamo atsilankyti.

Čia gyvuoja Lackawana 
Committee for Russian War Re
lief. Į komitetą įeina visokių 
pažiūrų žmonių, yra ir kunigų, 
tik, žinoma, ne lietuvių kunigų. 
Ten dalyvauja toki kunigai, ku
rie prijaučia demokratijai>, ku
rie yra nusistatę prieš hįtleriz- 
mą.

Komitetas buvo sušaukęs 
susirinkimą viešbutyj Jermyn, 
tai finansų sekretorius Mr. 
Gceorge Perlin raportavo, kad 
jau sukėlė $18,000 dėl Sovie
tų Sąjungos medikalės pagel- 
bos ir pasižadėjo dar smar
kiau ateityj dirbti.

Scrantono miesto gyventojų 
kiekis sumažėjo. 1939 metais 
cenzas rodė, kad buvo 175,- 
000 gyventojų. Bet kada karas 
prasidėjo ir kitur dirba karo 
industrijos, tai daugelis gyven
tojų išvažiavo, kiti išėjo į ar
miją, kurių manoma vien ar
mijoj yra jau apie 9,000, tai 
vienas žinąs dalykus žmogus 
sakė, kad Scrantonas sumažė
jo ant 45W00 žmonių.

Lazdijokas.
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Bankietui Bilietas

įsigykite iš anksto

KELRODIS: New Jersey-čicms 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 į Broadway iki Havemeyer Street vieną bloką, sukitės 
po dešinei į Havemeyer §>t. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant 
kampo bus Grand Paradise salė.

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

t'AIS Vfi

LOWELL, MASS.
Kas Veikiama Mūsų Kolonijoj

Massachusetts valstijos lie
tuviai nusitarė atlikti didelį ir 
gražų darbą nupirkdami tris 
ambulansus - ligonvežimius ir 
paaukoti kovojančioms tau
toms prieš fašistinius užpuo
likus. Tie 3 ambulansai bus pa
skirstyti sekamai: Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, Sovieti
nei Lietuvai ir Sovietų Sąjun
gos Raudonajai Armijai. Vedi
mui to didelio darbo pirmyn, 
gruodžio 27 d., 1942 m., So. 
Bostone, visų pažangiųjų lie
tuviškų, organizacijų . atstovų 
suvažiavime tapo suorganizuo
tas stambus Massachusetts 
Valstijos Lietuvių Komitetas 
karo pastangoms gelbėti.

Į, tą komitetą įeina 9 pasiti
kimi žmohės: profesionalai ir 
plačiai žinomi visuomeniški 
darbuotojai, būtent: pirminin
ku prof. B. F. Kubilius; vice - 
pirm, plačios agentūros vedė
jas A. J. Kupstis; sekretorius 
Dr. J. F. Borisas; iždininku J. 
Grybas. Direktoriai: M. K. 
Sukackienė, Helen Janulienė, 
K. Valungevičienė, K. Beniulis 
ir J. M. Karsonas.

Šis komitetas su visų kolo
nijų gerų žmonių pagelba 
stengsis šį svarbų darbą įvyk
dyti į kuo trumpinusį laiką. 
Taigi, visų geros valios lietu
vių yra šventa pareiga gelbė
ti kuo greičiausia sukelti $6,- 
000 nupirkimui trijų ambu- 
lansų. Tam tikslui reikia vi
siem apsijungti ir bendrai 
dirbti.

Mūsų, LDS 110 kuopa mie
lai priėmė raportą iš virš mi
nėto suvažiavimo ir užfeyrė tą 
puikų lietuvių nutarimą pirki
mui trijų ambulansų. Ir kad 
gerai prisidėti pinigiškai, tai 
mūsų kuopa nutarė tam tikslui 
surengti gerą bankietą. Toks 
bankietas įvyks sausio 30 d., 
lygiai 8 vai. vakare, Liet. Pi
liečių Kliubo Svetainėje, 338 
Central Street.

Dalbas labai svarbus. Tokio 
svarbumo darbas dar niekad 
pirmiau nebuvo dirbtas šios 
apylinkės lietuvių tarpe, žino
ma, niekad pirmiau nebuvo ir 
tokio svarbaus momento, kaip 
kad dabar gyvename šio žiau
riausio karo laikotarpyj. Visa 
žmonija yra nekaltai užpulta

LAISVES BANKIETAS
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Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite 
savo dienraščio Bankiete

n

Įvyks Sekmadienį

Sausio-Jan. 31
Aido Choras Duos Dainy Programą
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare 
šokiai Prasidės 6:30 Valandą Vakare

BUS GRAND PARADISE SAEESE
318 Grand Street Kumna. Havemever Street Brooklyn, N. Y.Kampas Havemeyer Street

. Vakariene bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ 
Gros Šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus
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žvėriškų fašistų. Ir kad nuo 
užpuolikų ne tik apsiginti, bet 
kad juos atmušti ir visai su
naikinti, kad pasaulį ateičiai 
apsaugoti nuo barbarų, tai tu
rime visi šį karą galutinai lai
mėti. Kiekvienas padorus lie
tuvis ir lietuvė privalo pagel
bėti sukelti reikalingą sumą 
pinigų nupirkimui ambulansų 
ir tuo suteikti nepavaduojamą 
paramą kovotojams už išgel
bėjimą demokratijos, šis ren
giamas bankietas gali duoti 
labai gražaus pelno, jeigu tik 
visi Lowellio ir apylinkės lie
tuviai, širdingai atsinešdami 
link to svarbaus darbo, skait
lingai parems ir dalyvaus ja
me. Taipgi, jeigu atsiras šir
dingų draugių moterų, kurios 
tam bankietui ką nors paga
minę paaukos. Bankietui bilie
to kaina pažymėta tik 50c., 
bet jeigu susidarys aukoto 
maisto, tai ir svečiams bus ge
rai ir pačiam tikslui liks ne
mažai pinigiškos paramos.

Rengėjai supranta, kad prie 
dabartinių sąlygų mažai tega
lima tikėtis svečiu iš toliau. 
Todėl prašome vietinius lietu
vius kuo skaitlingiausia daly
vauti ir kitus, kuriuos sueina
te, pakviesti į bankietą. Už tai 
visi bus jums dėkingi.

šis reikalas — gelbėjimas 
karo pastangoms — yra visų 
bendras reikalas ir todėl visi 
remkime nupirkimą ambulan
sų ;

Kuopa taipgi išrinko du de
legatu į didžiąją lietuvių kon
ferenciją, kuri įvyks vasario 7 
d., 2 vai. po pietų, Municipal 
Auditoriume, East Broadway, 
So. Boston, Mass. Konferenci
ja bus labai svarbi, kur bus 
rišami klausimai: šešių tūks
tančių dolerių sukėlimas ir su
rengimas dviejų didelių masi
nių mitingų.

Veikiausia bus ir kiti nauji 
klausimai pakelti. Todėl yra 
kviečiamos visos lietuviškos 
organizacijos, kurios nori kuo
mi nors pagelbėti kovai prieš 
fašizmą, kuris šiandien ugny
je ir kraujuje paskandino visą 
pasaulį. Lowellio šios lietuvių 
organizacijos išrinko po du 
delegatu: LDS 110 kp., Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nė Draugystė, Lietuvių Pilie
čių Kliubas ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos 44 kuopa. 
Reiškia, iki šiol jau yra 8 de
legatai išrinkti. Karsonas.

Lawrence, Mass.
Gabus Parašiutininkas

Jonas Petrauskas

Petrauskų sūnus, iš M’e- 
thuen, pasirodė vienas iš ga
biausių parašiutininkų. Jis lai
mėjo didžiausio aukščio nusi
leidimo rekordą. Jonas Pet
rauskas yra mūsų dienraščio 
skaitytojas ir į jo Popieros 
Fondą aukavo $2. Linkime 
jaunam Petrauskui sėkmingai 
tarnauti kovoj už mūsų reika
lus ir sveikam karą užbaigus 
sugrįžti. Penkauskas.

Waterbury, Conn.
Dabartiniu laiku darbai ei

na gerai. Pasirodo, kad bedar
bių jau nesimato. Tiesa, viena 
kita šapa, kuri nedirba dėlei 
apsigynimo daiktų, mažai dar
bo turi, ale darbininkai gali 
pasijieškoti darbo tose šapose, 
kur dirbama apsigynimo daik
tai, nes tos šapos reikalauja 
darbininkų.

Kaslink uždarbių, tai vieni 
uždirba daug, o yra tokių, ku
rie nelabai daug. Bet sulygi
nus uždarbius praeito karo 
laikų ir dabarties, tai dabar 
daug daugiau uždirbama. Kas
link pragyvenimo reikmenų, 
tai gali būti, kad raudos gal 
būt pigesnės, kadangi šiandien 
nevalia jas kelti, o anais lai
kais keldavo, kiek katras no
rėdavo.

Mano supratimu, dabar, dar
bininko gyvenimas yra geres
nis. Gal aš klaidingai matau,, 
bet aš taip suprantu.

&

ALDLD 28 Kp. Susirinkimas
Sausio 13 d. įvyko ALDLD

Trečiaeilėms, Sausio 27, T943 

28. kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė nedaug, bet pa
darė keletą gerų tarimų. Nu
tarta pasveikinti Laisvės šėri- 
ninkų susirinkimą su $5.50. 
Pasirodo, kad dienraštis Lais
vė, kaipo liaudies laikraštis, 
kuris pilnai atsako į darbinin
kų reikalus, yra vertas para
mos ir draugai jo nepamiršta. 
Taipgi tapo išrinktas delega
tas J. Svinkūnas į šėrininkų 
suvažiavimą. Taipgi tapo iš
rinkta delegatė M. Meisonienė 
į Rusijos gelbėjimo komitetą, 
kuris yra susitveręs iš visokių 
tautų, kur K. Stanislovaitienė 
yra sekretorė. Reikia pažj^mė- 
ti, kad tame komitete yra žy
mių žmonių, kurie dirba dėl 
sukėlimo pinigų ir rinkime 
drapanų. Tasai komitetas ga
vo leidimą nuo savininkų rink
ti pinigus po krutamuosius pa
veikslus ir vietos krautuvėse 
dėl drabužių. Ir tas darbas va
romas pirmyn. Tame darbe 
daug dirba K. Stanislovaitienė.

Reporteris.

CLEVELAND, OHIO
Linksma Naujiena Ohio 

Lietuviams
Ohio Lietuvių Vie n y b ė s 

Konferencijos komitetas ir vėl 
rengia koncertą/ komediją ir 
šokius sekmadienį, sausio 
(Jan.). 31 d., Lietuvių Svetai
nėje, 6835 Superior Ave., Cle
veland, Ohio.

Prasidės lygiai 5 vai. vak. 
Nepasivėluokite. Dainuos A. 
L. Moterų Kliubo choras, va
dovybėj Mrs. M. Mason.

Solistai: Julius Krasnickas, 
Eleonor Stefanek, Alice Bra
zis piano solo, Ruth Lesnikas 
pašoks klasiškus šokius.

Bus sulošta juokinga vieno 
akto komedija “Kontrolius” ir 
bus šokama kadrilis, kurio 
Amerikoj niekas nėra šokę. 
Bus gera muzika šokiam.

Todėl, gerbiamieji, mes ma
loniai užkviečiame visus, kaip 
Clevelando, taip visos apylin
kės lietuvius. Ohio komitetas 
pasistengs užganėdinti visus.

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komitetas dar
buojasi už vienybę karo lai
mėjimui.

Įžanga iš anksto perkant ti- 
kietą 40c., prie durų 50c., ant 
šokių 25c.

O. L, V. K. Komitetas.

T 
t

i

Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

įskaitant taksus
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Amerikos Kovotojai Atėmė 
Iš Japonų Eilę Pozicijų;

Sužalojo Tris Priešų Laivus
-  ------------------------------------. J—» ‘ »

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Nepaprastai Svarbus
Politinis Pranešimas

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
CAIRO, Egiptas. — Jungtinių Valstijų armijos šta

bas išleido tokį pranešimą:
Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai atakavo 

laivus ir uostų įrengimus Palermoj ir Messinoj, Sicili
joje (didžioje Italijos saloje).

Buvo pastebėta dideli gaisrai Palermo uoste ir apy
linkėj. Mūsų lakūnai taipgi atakavo eilę priešų laivų 
netoli to uosto.

Mūsų vidutiniai Mitchell bombanešiai atakavo prie
šų lėktuvų aikštes Medinine srityje ir užkūrė gaisrus.

Amerikiniai lėktuvai kovotojai ir bombanešiai-ko- 
votojai užpuolė priešų orlaivius ant žemės Zuaroj (Li
bijos pajūryj) ir priešų valtis ir kariniai-pagalbinius 
laivus Zuaros uoste. Viena mūsų bomba tiesiog patai
kė į sandėlį uosto srityje.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš minimų žygių.

Washington, saus. 26. — 
Jungtinių Valstijų cenzūros 
raštinė pranešė,jog 10 valan
dą šią antradienio naktį bus 
paskelbtas labai svarbus po
litiniai’ - karinis praneši
mas.

‘ ‘, t . I , *,

SKUBOTAI GINKLŪOJAM!
FRANCŪZAI PRIEŠ AŠĮ

BURMOS SRITYJE AMERIKIEČIAI SUŽALOJO 
PREKINĮ JAPONŲ LAIVĄ

NEW DELHI, Indija, saus. 25. — čionaitinio Ameri
kos štabo pranešimas:

Didieji Jungtinių Valstijų bombanešiai dienos laiku 
vėl bombardavo japonų naudojamas prieplaukas ir lai
vus Rangoone (Burmoj).

Buvo pataikyta daugeliu bombų į prieplaukų įrengi
mus, o dvi mūsų bombos tiesiog smogė į prekinį japonų 
laivą, apie 6,000 tonų įtalpos.

Amerikiniai lėktuvai kovotojai ir bombanešiai - ko
votojai bombardavo ir kulkasvaidžiais apšaudė japonus 
ir jų sandėlius Shaduzupe, šiaurinėje Burmoje; paliko 
liepsnose įvairius priešų trobesius.

Raudonoji Armija Apvalė 
Voronežą nuo Nacių ir 

Suėmė dar 11,000 Priešų
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Tokiu būdų Voronežo fronte viso suimta jau 75,000 

priešų kareivių ir oficierių (per dabartinį ofensyvą).
Vidunaktinis Sovietų pranešimas, tarp kitko, sakė:
Pietiniai vakariniame fronte mūsų kariuomenė sau

sio 25 d. užėmė apskričio miestą Novo Aleksandrovską 
ir eilę kitų apgyventų vietų.

Pietiniame fronte mūsų kariuomenė atėmė iš vokie
čių apgyventas vietas Krasny Manyč, Žuravljevką ir 
Blagodatnają.

Šiauriniame Kaukaze sovietinė kariuomenė užėmė 
Bielają Gliną, apskričio miestą, su geležinkelio stočia ir 
stambias apgyventas vietas Karmalinovskają, Feldmar- 
šalskį, Privolnį ir Novo Kubanskoje.

Mūsų laivai Barents Jūroje nuskandino priešų tor- 
pedlaivį. Sausio 24 d. sovietinės oro jėgos nuskandino 
vokiečių transporto laivą 10,000 tonų įtalpos viename 
priešų uoste.

Vidurinio Dono srityje sovietiniai kariai atmušė 
priešų tankų ir pėstininkų kontr-atakas. Tose kautynė
se buvo supliekta du batalionai vokiečių pėstininkų ir 
išmušta iš veikimo bei išdeginta devyni priešų tankai.

Pietiniai vakariniame fronte Sovietų kariuomenė 
užėmė dar tam tikrą skaičių apgyventų vietų.

Kautynėse dėl Starobielsko miesto buvo užmušta dau
giau kaip 1,000 hitlerininkų. Mūsų kariuomenė (užim
dama šį miestą) pagrobė 15 tankų, 16 šarvuotų auto
mobilių, 150 kanuolių, daugiau kaip 200 trokų, aštuo
nis didelius sandėlius, aštuonis garvežius, didelį skai
čių geležinkelio vagonų ir kitų reikmenų. Virš 300 
priešų kareivių ir oficierių buvo paimta nelaisvėn.

Voronežo fronte Sovietų kariuomenė, tęsdama ofen
syvą, užėmė dar kelias apgyventas vietas ir suėmė apie 
2,000 priešų kareivių ir oficierių.

Buvo pagrobta 250 priešų trokų, 300 arklių ir sandė
liai amunicijos ir maisto.

Priekaukazio fronte sovietinė kariuomenė dar pasi- 
grūmė pirmyn ir užėmė eilę apgyventų vietų.

Vienoje šio fronto dalyje mūsų kariuomenė, įsiver
žus į vieną apgyventą vietą, ištaškė vokiečių bataliono 
centrą, pagrobė kiekį karinių -reikmenų ir svarbius do
kumentus.

London, saus. 26. — Ang
lija ir Amerika skubotai 
teikia ginklus apsivienijan- 
tiem generolo de Gaulle Ko- 
vojantiem Prancūzam ir 
generolo Giraudo žinyboje 
esamiem francūzam Vaka
rinėje ir Šiaurinėje Afriko
je.

Kovojantieji Prancūzai, 
maršuodami per Libiją, at
vyko j Tripolį ir susisiekė 
su anglų kariuomene tenai. 
Šie Prancūzai dalyvaus nai
kinime nacių ir italų liku
čių, galvatrūkčiais bėgan
čių į Tunisiją.

50 GAL. KŪRENAMO ŽIBA
LO TIKRAM REIKALUI

Washington. — Žibalu 
apšildomiem namam bus 
šiuo tarpu leidžiama nusi
pirkt po 50 galionų žibalo 
nepaprastame reikale, at
sieit, jeigu namai neturi jo
kio kito apšildymo šaltame 
ore, kaip patvarkė valdiška 
Kainų Administracija. Tiek 
žibalo galima gaut tokiame 
atsitikime kaip su kortelė
mis, taip ir be kortelių, kol 
visas kūrenamojo žibalo da
lykas bus pastoviau sutvar
kytas.

ANGLU LAIVUKAS SUNAI
KINO JAPONU LAIVA

New Delhi, Indija. —An
glų karinės žvalgybos lai- 
vukas Burmos vandenyse, 
smogdamas savo “nosia” į 
japonų laivą, prakirto ir 
nuskandino tą priešų laivą, 
pilną japonų kareivių.

Maskva, — Į pietus nuo 
Voronežo Sovietai atėmė iš 
vokiečių vieną 'drūčiai ap- 
tvirtintą, svarbų miestą.

Australija. — Amerikos 
bombanešiai vėl sprogdino 
ir degino japonų karinį cen
trą R'abaul, New Britain 
saloj.

Maskva. — Skaičiuojama, 
kad Voronežo srityje yra 
apsupta 40,000 fašistų, ku
riuos raudonarmiečiai ne- 
atlaidžiai naikina.

LONDON, saus. 25. — Vidudieninis Sovietų radijo 
pranešimas, tarp kitko, sakė:

Mūsų kariai Priekaukazio fronte užėmė kelis tuzi
nus apgyventų vietų. Sovietų gvardija ir kazokai pra
sigrūmė pirmyn 30 iki 40 kilometrų ir nušlavė apie 
800 hitlerininkų. Buvo paimta nelaisvėn suvirš 100 prie
šų kareivių ir oficierių ir pagrobta septynios kanuo- 
lės, 40 trokų, 50 vežimų su kariniais reikmenimis ir du 
amunicijos sandėliai ir atimta 15,000 avių ir 2,000 ra
guočių galvijų, kuriuos vokiečiai buvo užgrobę nuo vie
tinių gyventoj ų. .

Wilkes-Barre, Pa.
LLD 43 kuopos statomas 

scenoje veikalas “Pussesere: 
Salomėja” jau artinasi, įvyks 
vasario 14 d. šis veikalas tai 
yra vienas iš juokingiausių.

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, kad< pelnas nuo šio veika
lo yra skiriamas labai svar
biam tikslui, tai yra, dėl 
Amerikos Raudonojo Kryžih-ųs 
ir dėl Sovietų medikalės pa
gelbės. Todėl mūsų kuopa 
tuom reikalu ir nori darbuotis.

Vietos ir iš toliau lietuvius 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. Savo atsilankymu prisidėsit 
su keletą centų prie parėmimo 
virš suminėtų įstaigų, o patys 
turėsit iš to veikalo tiek juo
ko, jog. ilgai nepamiršite.

Tikietus galima gaut pas vi
sus LLD 43 kuopos narius. 
Tad įsitėmykit dieną ir laiką. 
Vieta visiems žinoma — Lie
tuvių Kliubo Svetainėje, 325 
E. Market St. Tradžia 6 vai. 
vakare.

Kviečiame,
LLp 43 Kyępą.
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Easton, Pa.
Kunigas ir Graborius

Dėjosi laike laidotuvių Juo
zo Leliugo. Bažnyčioj po pa
maldų kunigas Garmus sakė 
pamokslą, bet šitą kartą jis 
bolševikų nekeikė. Mat, turė
jo labai daug .medžiagos ple- 
pėt ant sau nekenčiamo lietu
vio grabopiaus. Netaisyklinga 
lietuvių kąlba, ( ponų veislės 
kunigas sako: Grabas pastaty
tas su galva į altorių, taip tik
tai numirėlius kunigus stato, 
aš matau, bet grabas buvo už
darytas. Grabas turėjo būt pa-

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Great Neck. N. Y
—■r----- v

Naujų, metų sutikimui pasi- 
| linksminimo vakaras pavyko 
gerai. Buvo rengtas bendrai su 
rusais. Publikos buvo nemažai. 
Lietuvių ir rusų tautiški val
giai buvo skaniai pagaminta, 
visi smagiai linksminosi sulau
kę naujų metų, ir geroj nuo
taikoj ankstyvam rytmety 
skirstėsi namo. Pelno liko 
$27.44, kuris paaukota mezgė
joms dėl vilnų fondo.

”* • •
Tarprasinės prakalbos, reng

tos Kasmočių svetainėj, pavy
ko neblogai. Publikos dalyva
vo vidutiniškai, beveik pu
siau baltos ir juodos odos 
žmonių. Abiejų rasių religinių 
pažiūrų kalbėtojai aiškino rei
kalingumą daugiau bendra
darbiavimo vienų, su kitais 
tam tikrais visuomeniniais ar 
politiniais klausimais. Taip el
giantis sumažės rasinė neapy
kanta, kuri neša žalos vienai 
ir kitai rasei žmonių. Vakaras 
praleista tikrai kultūringai.

*'“•’* ***** »"
Katalikų Federacijos pra

kalbose publikos atsilankė vi
dutiniškai, daugiausia mote
raitės susirinko. Kalbėjo kun. 
J. Balkonas ir Laučka, Ame
rikos redaktorius. Abu kalbė
tojai nedaug pagiežos išliejo 
ant Sovietų, kalbėjo švelnokai 
ir atsargiai, gana prislėgtu 
kalbos tonu. Pabaigę kalbėti 
davė teisę iš publikos kritikuo
ti, ar klausimus klausti. Ka
dangi buvo renkamos aukos, 
kaip jie sakė, lietuviams gel
bėti, tai buvo klausta, kaip ir 
per kur jie gelbės? Sakė, per 
neutrališkąjį popiežių, kuris 
savo kalėdinėj enciklikoj pa
smerkė socializmą už priežas
tį šio karo, o tikrenybėj Mus- 
solinio ir Hitlerio popiežiaus 
pašventintų razbaininkų gink
lai pradėjo ardymą ir griovi
mą visokių dievnamių — baž
nyčių ir mokyklų visoj Euro
poj ir žiauriausi, dar žmonijai 
nežinomą, žudymą krikščionių 
- katalikų ir niekuo nekaltų 
kūdikių. Tos aukos pasiųstos 
tokiam vienpusiškam popie
žiui tikrai pateks į mūšų šalies 
ir visos už demokratiją kovo
jančios žmonijos priešų ran
kas. Nors kelioms moteriškėms 
ir nepatiko teisingi argumen
tai kritikos, bet kaip ten nebū
tų prakalbos užsibaigė ramiai, 
pakenčiamai.

Po prakalbų būreliais besi
kalbant daugiausia apie Sovie
tų, frontą ir jiems paramą, 
kun. Balkūnas pareiškė auko
jęs $1 Sovietų medikalei pa- 
gęlbai su išlyga, kad būtų pa
skelbta Laisvėj.

, Pirmyn Choras apįaikė do
vaną $10 nuo M. Valiulionie- 
nės, velionės Katrinos Talan- 
dzevičienės sesutės. Katriutė 
mirė pereitais metais. Pirmyn 
Choras savo narei suteikė 
puikų paskutinį patarnavimą, 
sudainavo velionės mėgstamas 
dainas prie jos karsto. Choras 
atliko garbingą darbą, bet tu
rėjo ir kelionės išlaidų, reikė
jo visiems važiuoti į Brookly- 
ną ir atgaj. Choras širdingai 
ačiuoja drg. M. Valiulionienei 
už dovaną.

Koresp.

statytas kojom į altorių. Aha, 
pamislinau, kunigiškai pasta
tytas grabas; tai dar garbin
giau.

Toliau kunigas tęsė ilgą5 
kalbą. Sako, nejau iš vakaro 
poterių atkalbėt todėl, kad 
gTaborio koplyčia nešventinta, 
nekaltinkit manęs už tai, taip
gi grab orio tėvas ir po šiai die
nai netiki į Dievą. Kun. sako, 
išeikite lauk, žvaigždžių ne
matysit, bet ateis naktis ir vi
sas žvaigždes pamatysite. Tai 
bus aišku ir kitiem bedieviam, 
kad kaip žvaigždės yra, taip 
ir Dievas yra.

Ant šito punkto nemokša 
kunigas bedievį neprigaus, nes 
saulei patekėjus ir apšvietus 
beribes dausas, astronomai per 
savo observatorijų žiūronus 
mato visas žvaigždes ir dieną. 
Bet kur tūno Dievas, joki 
mokslininkai dar nepastebėjo. 
Nei pats Romos popiežius dar 
su pirštu neparodė, kaip Die
vas atrodo.

Kunigas sako, suvesk elek
trą į stubą, pakabink gražias 
lempas, bet jos nedegs, jeigu 
nebus sujungta su elektros sto
ties jėga. Jeigu toks kunigas 
kytras, kodėl jis nepasakė, 
kad sujunk elektrą su Dievo 
galybe, ir tegul lempos dega,

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

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. Vinckevičius, Sekr. (20—22)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyksj sausio 28 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Galėsite gauti naują 
knygą. Taipgi prašome užsimokėti 
už duokles. — G. Lekas, sekr.

... (21-23)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, sausio 28 d., 
2316 E. Margaret St., 8 v. v. Nariai 
kviečiami dalyvauti, būkite laiku.

(21-23)

NEWARK, N. J.
Tarptautinis Komitetas ruošia 

puikų koncertą ir šokius. Sausio 30 
d., 8 v. v. Sokol salėje, 358 Morris 
Avė. Durys bus atdaros nuo 7 v. v., 
koncertas prasidės 8 v. v. Progra
ma dalyvaus lietuviai, latviai, vokie
čiai, rusai, lenkai, Ukrainai ii' kar- 
patų rusai. Visas pelnas bus skiria
mas Sovietų Medikalei pagelbai. Po 
Koncerto bus šokiai prie pukios or
kestras. Bus skanių valgių ir įvai
rių gėrimų. Įžanga tik 55c, įskai
tant taksas. Kviečiame visus daly
vauti. — Kom. (22-25)

PITTSBURGH, PA.
Komunistų Partija, lietuvių sky

rius ruošia parengimą, sausio 31 d., 
7 vai. vakaro. 1320 Medley St. Bus 
muzika, užkandžių. Įžanga veltui. 
Kviečiame dalyvauti. (22-24)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Vienybės Konf. Komite

tas rengia Koncertą, komediją ir 
šokius, sekmadienį, sausio 31 d., 
Liet, salėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 5 v. v. Nepasivėluokite. 
Dainuos A. L. Moterų Kliubo cho
ras, vadovybėje Mrs. M. Mason; so
listai Julius Krasnickas, Eleanor 
Stefanko, Alice Brazis, pianistė; 
Ruth Lesnikas, klasiška šokikė, bus 
šokama Kadrclis. Taipgi matysite 
vieno akto komediją “Kontrolius.” 
Tikietų kaina, iš anksto perkant 
40c, prie durų 50c, vien tik šo
kiams 25c. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvauti. — 
Kom. (22-24)

CLIFFSIDE, N. J.
Ncdėlioj, 31 d. sausio, R. A. S. 

Iro 3118 skyrius rengia paskaitą 
rusų kalboj: “Vėliausi Įvykiai Pa
saulyje.” Paskaita bus 324 Ander
son Ave., k.amp Cliff, gat. Prele
gentas — “Russki Golos” rėdė D. 
Z. Krinkin. | (22-24) 

tai nereikės už elektrą bilas 
mokėt ? Nes elektros stočių jė
gas operuoja ne Dievas, bet 
darbininkai, kuriem kompani
ja turi algas mokėt.

Ant galo kunigas paraudo 
ir pradėjo šaukt ant savo pa
rapijom], kurie renka para
šus, kuriuos veš vyskupui, kad 
jį patį išvijus iš šios parapijos. 
O aš ir nežinojau, kad toks 
šventas kunigas būtų taip ne
kenčiamas savo parapijom]. O 
'dabar jis pats per savo žioplu
mą išsiplepėjo per visą savo 
bažnyčią margam susirinku
siam svietui.

Klausant tokios kunigo kal
bos, stovinčio prie pat alto
riaus, taip ir matai per velniu
ko akį, ne Kristaus įpėdinį, 
bet paprastą biznierių. Tai bu
vo gatvinis spyčius, nieko 
bendro neturintis su šermeni
mis. Pabaigus ceremonijas, 
kunigas išeina į zakristiją. 
Prie grabo prieina jaunas, 
aukštas fraku apsivilkęs lietu
vis graborius Jonas Ratinis, 
kuris švelniu tonu prašneka 
taip: Nors čia ne vieta kalbėt, 
bet va ženklas (rodo su ran
ka į šoną grabo), grabas buvo 
pastatytas gerai, kurį galiu 
atidaryt, bet kunigas mane 
šmeižia.

Kunigas išgirdo, tai pradėjo

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., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LIETUVIŲ ŽINIAI 
""/T*-M. Ar Girdėjote?

/Į v j : ■ 1K Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/t1 į \ II* senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
f-j-' maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų.

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

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

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

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

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

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

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KĄL 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. Palengviną 

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ- Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
rųotųs džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru-

s 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 K AN ATOKIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y»

Penkias PnsTa'pli

šaukt ant graboriaus, kad ne
kalbėtų ir nešdintųsi su grabu 
lauk.

Pristūmus grabą prie pasku
tinių bažnyčios durų, kunigas 
pastojo grabui kelią ir pradė
jo rėkaut, kad Dievo mūka 
ne toj vietoj prikalta, ir gra
bas stumiamas lauk ne taip. 
Graborius mandagiai atsako, 
tu, kunige, gal ir supranti sa
vo biznį, bet aš savo biznį su
prantu geriau už tave. Kuni
gas paraudo, susinervino ir 
smuko atgal į zakristiją. Po 
šermenų visi parapijonai su
grįžo į Lietuvių Piliečių Kliu- 
bą, visi kalbėjo ir smerkė dik
tatorišką kunigo politiką. 
Apart to, rinko aukas ir para
šus dėl vyskupo, kad išpravo- 
dinus tokį kunigą šunim šėko 
šienaut.

Ex-Parapijonas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7904

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4f
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.
4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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LIETUVIŠKI PRONACIAI SLAPSTO

TIKSLUS UŽ GUDRIU ŽODŽIU
Ar Jau Turite Laisvės 

Bankieto Tikietus?
Robesonas Gavo Brook- 
lyno Mokyklos Pagarbą

Perdaug Meilės Baisioje Į 
Tragedijoje

vėl atlekia japonai, pataiko 
bomba į mokyklą ir žūsta ir 
ta jauna, žavi, nuoširdi moky
toja, nepalaužiamos valios ir 

meilės chinietė

Nori Pakelt Tubes Fėrą _ t

Taip pareiškė ir plačiai ža
lingą lietuvių tautai ir Ameri
kos karo pastangoms lietuviš
kų pronacių veiklą nušvietė 
Antanas Bimba savo trumpo
je prakalboje pereitą šeštadie
nį, pasakytoje Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1-mos kuopos 
surengtame judžiij - prakalbų 
vakare Pil. Kliubo salėj.

Kad jo kalba publikos bu
vo suprasta ir įvertinta, liudijo 
tankiai išsiveržiančios stiprios 
ovacijos.

A. Bimba ragino visus Ame
rikos lietuvius eiti ir toliau 
link didesnio apsivienijimo, 
kad padėti Amerikos karo pa
stangoms greičiau ir visuotinai 
sutriuškinti fašizmą, nekreipti 
domės visokioms Grigaičio - 
Šimučio - Stilsono ir jų kolegų 
bučkių taryboms, kurios kauli
ja iš žmonių pinigus ir ruošia
si jieškoti armijos, kuri ginklų 
pagalba turėtų Lietuvoje at- 
steigti valdžią (žinoma, Sme
tonos), po to, kada Raudono
ji Armija, kurioje kariauja ir 
desėtkai tūkstančių lietuvių

nacius

kad

^raudonarmiečių, išmuš 
■iš Lietuvos žemės.

Bimbos pareiškimą, 
“Smetona daugiau niekad ne
valdys Lietuvos, jos žmonės, 
mokėję išvyti nacius, mokės ir 
sau valdžią išsirinkti,” palydė
jo ilga, audringa ovacija.

Taip, Amerikos lietuviai žiū
ri su didžiausia pagarba ir pa
sitikėjimu į tuos savo brolius, 
kurie šiandieną gyvastis deda, 
kraują lieja sumušimui fašiz
mo, išlaisvinimui Lietuvos. Mo
kėję ginti demokratiją karo 
fronte, mokės ją saugoti ir tai
kos metu.

Iš Amerikos ir talkininkų 
karių įmaršavimo į Afriką, iš 
Amer. orlaivyno mobilizacijos, 
Civilinių Apsigynimo veiklos 
ir gyventoji] supažindinimui 
su nepaprastos padėties gais- 
ragesyba ir kitomis apsaugos 
priemonėmis judžius rodė 
George Klimas. Paveikslai šį 
kartą išėjo aiškiai, gražiai. 
Pii-mininkavo A. Mureika.

Publikos buvo pilna Piliečių 
Kliubo salė. Rep.

31-mą, 
Didžio- 
— nuo 
iki vė-

Laisvės metinis šėrininkti 
suvažiavimas ir po jo vakare 
įvyksiantis bankietas jau tik 
Už keletos dieni] — jis įvyks šį 
sekmadienį, sausio 
Grand Paradise salėse, 
joj salėj — ballroom 
6:30 per visą vakarą
lumos bus šokiai, o vakariene 
bus viršutinėj salėj, prasidės 
6-tą vai. vakaro.

Vakaro programoj taipgi 
dalyvaus Aido Choras, vado
vybėj Aldonos Anderson-ži- 
linskaitės.

Jeigu dar neturite tikietų, 
mes prašome juos tuojau įsi
gyti ir užtikrinti sau dalyvu- 
mą tame šauniame savo dien
raščio sąskridyjc. Įsigykite iš 
anksto dėlto, kad šiemet mais
tas reikia užsakyti iš anksto ir 
atsikreipusius paskutinę miliu
tą gal no visus bus galima pa
tenkinti. O rengėjai nenorėtų, 
kad nors vienas iš svečių turė
tų liktis atskirtu nuo grupės 
savo linksmų draugų, apsirū
pinusių tikietais iš anksto. 
Bendras bankieto ir šokių ti- 
kietas tik $1.75 
kiams 50c.

Grand Paradiso salė randa
si 318 Grand St. Arčiausia 
privažiuojama Grand St. gat- 
vekariu ir ne toliausia nuo 
Marcy Ave. stoties ant, BMT 
Jamaica linijos ir Grand-Met
ropolitan stoties ant Indepen
dent Crosstown linijos.

Paul Robeson, garsusis neg
ras artistas - dainininkas ir an
tifašistas išėjo laimėtoj’u Ab
raham Lincoln High School 
kas metai teikiamos pagarbos 
žymiausiam tais motais Šio 
miesto piliečiui.

Nominacija kandidatų per 
studentus pradėta prieš keletą 
savaičių. Pastaruoju laiku eli
minuota daug kitų, bet visgi 
buvo likęsi penki, visi žymūs 
asmenys — buvęs gubernato
rius Herbert H. Lehman, Paul 
Robeson, Dorothy Thompson, 
Irving Berlin ir Ole Singstead. 
Paskutiniuose balsavi m u os o 
pereitą savaitę, dalyvaujant 
4,000 studentų, laimėtoju išė
jo Paul Robeson.

Įteikimo požymio iškilmės 
įvyks Lincolno gimtadienį, va
sario 12-tą, mokyklos audito
rijoj, Ocean Parkway. Gavėjai 
pirmesnių požymių, LaGuar
dia ir kiti, pakviesti dalyvauti tęsia jų mokinimą! 
ceremonijose. ----------------------------

Didžiajam Roxy Teatro, 
New Yorke ant 50th St., jau 
savaitė kaip rodoma filmą 
“China Giri.” Filmą bandyta 
padaryti tokioj formoj, kokioj 
yra garsusis sovietinis judis 
“Girl From Leningrad.” Svar
biosios rolės duotos žymiems 
aktoriams — Georgo Montgo
mery, Lynn Bari ir Gone Tier
ney. Bandyta atvaizduoti Chi
nijos tragedija ir jos liaudies 
karžygiškos kovos už savo 
kraštą. Tačiau, man rodosi, 
tikrai hollywoodiskai veikalas 
perdaug pripumpuotas “ne
svietiškos” meilės, todėl ir 
tikslo pilnai negali pasiekti.

Tiktai pora vaizdų išėję la
bai dramatiškai: Vienas, kuo
met japonai masiniai šaudo 
Chinijos civilinius gyventojus 
ir kitas — kuomet pabaigoje 
filmos japonai bombarduoja į 
mokyklą. Paskutinė scena tik
rai stebėtina, tikrai baisi ir 
tikrai didvyriška. Mokytojas, 
senas chin ietis patri jotas, jo 
duktė ir tie vaikučiai! žūsta 
mokytojas, griuvėsiuose jo 
duktė susisodina vaikučius '

Pagalia

patrijotinės 
mergina .. .

Nežiūrint 
mą “China 
skaityti prie
siu kariniu filmu. * < »

trūkumų, šią fil- 
Girl” reikia pri- 

geriau-vienos iš

Rep.

New Yorko mj estas 
mis dviem savaitėmis šių 
tų gavęs 79.8 nuošimčius nor- 
mališko mėsos kiekio ir dide
lio trūkumo neturėjo būti jau
čiama, jeigu viskas būtų par
duodama pagal padalinimo 
sistemą.

pirmo- 
me-

Hudson & Manhattan Gelž- 
kelio (tubes) firma vėl reika
lauja leisti pakelti fėrą nuo 
B iki 10 centų tarp New Yorkrt 
ir Jersey City. Firma seniai to 
norėjo, bet jai nebuvo leista. 
Dabar dar laukiama Interstate 
Commerce Komisijos sprendi
mo.

Policijos komisijom orius 
Valentine savo prakalboje po
licijos oficieriams per eitą 
penktadienį kritikavo, kad po
licija ne gana budriai patro- 
liuoja miestą. Jis ragino sun
kiau, daugiau dirbti.

Green Star BaF & 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 Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais
Geriausias Alus Brooklyne

Le VANDAvien tik šo-

337

Tol.

Rep.

išvengimui inflia-

Užmušė Policistą
poli-

Sla/ 
udre.sas

Pa-
kad būtų lietuviai.

398 Broadway arba te-
Stagg 2-8342.

(19-24)

Reikalingas garadžius Brooklyne 
arba Long Islande pasidėjimui pa- 
sažierinio karo. W. Polish Co., 136 
McKibben St., Brooklyn, N. Y.

(22-23)

Chini- 
s lai- 

karo, atstatymui 
įsteigimui sto-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Warekajo, se

niau gyveno Gardner, Mass. 1914 
metais apleido. Girdėjau, kad apsi
gyveno Minneapolis, Minnesota. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba 
kas žino jo antrašą, praneškite, bū
siu labai dėkinga. Mrs. Elizabeth 
Struges, 54 Whetten Rd., W. Hart
ford, Conn. (22-23)

bus platinamos 
ir pagal stubas 

renkami ant jų parašai.

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

•aTualbų buvo
uriose dalyvavo

.s

iJS

KA DARYSIME SU MUSU PASAULIU 
PO ŠIO KARO?

Naujoje įstaigoje American 
Common, ant 40th St. ir Park 
Ave., pirmadienį buvo pirmas 
diskusinis susirinkimas. Klau
simas buvo apie taiką ir jos 
problemas po šio karo. Įžangi
nes prakalbas pasakė Davis ir 
Eichelberger, abudu aktyvūs 
dalyviai organizacijos, vadina
mos Carnegie Endowment for 
International Peace.

Ypatingai Eichelberger pla
čiai ir nuosaikiai dėstė taikos 
problemas. Jis yra tos minties, 
kad po karo pasaulis bus su
organizuotas į Jungtines Tau
tas. Nurodė pavojų iš reakci- 
jonierių pusės, nes jie dės pa
stangas vėl Jungtines Valsti
jas ištraukti iš bendradarbia
vimo su kitomis šalimis po ka
ro. Jis sakė, kad susitarimas,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių unijos 54-to skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 27 d., 7:30 v. v., Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi daly
vauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — Ch. Nečiunskas.

(21-22)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų, dirbti kaipo 

“Finishers” prie vyrų paltų. Pagei
daujama, kad būtų patyrusios prie 
šio darbo. Kreipkitės: S. Marko
witz & Co., 15-17 E. 16th St., New 
York City, N. Y. (Ant 9-tų lubų).

21-26)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų namas, pusiau at

skirtas, Arlington dalyje. Kaina 
$4,950. Arti parko, gera transpor- 
tacija, yra dvi £.aro įstaigos. Pini
gais $1,000. Prašome kreiptis: Jlil- 
zinger, 437 Ralph Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. PResident 4-1123.

(20—25)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

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

sugyvenimas ir bendradarbia

 

vimas tarpe Jungtinių Valsti
jų, Sovietų Sąjungos i 
jos yra būtinai reikalin 
mėjimui. šio 
pasaulio ir 
vios taikos.

Po įžangi 
diskusijos, 
visa eilė žmonių. c

Diskusijose dalyvavo A. 
Bimba ir trumpai prisiminė 
apie pronaciškos propagandos 
pavoji] ateiviuose ir plačiau 
išvystė pono Eichelbergerio 
mintį apie svarbą bendradar
biavimo tarpe Amerikos, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Chinijos. Jis sakė, kad reakci
nis elementas bando skleisti 
propagandą, jog tarpe socia
listinės šalies ir kapitalistinių 
šalių sugyvenimas būsiąs ne
galimas. Tokia propaganda 
esanti pavojinga ir prieš ją 
visiems reikia kovoti. c

•ii

Mokytoją Unija Pradėjo 
Atvirutėmis Vajų už 

Kainų Kontrolę
New Yorko Mokytoji] Uni

ja atvirutėj, adresuotoj prezi
dentui Rooseveltui, pasižada 
remti jo kovą prieš infliaciją 
(prieš numušimą pinigų, ver
tės) kovojimu už visuotiną 
kainų kontrolę ir padalinimą 
produktų, kurie yra ,vieninte
liais būdais 
cijos.

Atvirutės 
mitinguose

Trys vaikėzai pavogė 
cisto Pasquale Venturelli au
tomobilių. Policistas pamatė 
juos ir sustabdęs prie Carroll 
ir Williams Sts., Bronxe, už
šoko ant mašinos pastolio. No
rėdami jį numesti, vaikėzai su 
mašina smogė į stulpą. Pasek
mėj, policistas mirė ir vienas 
iš vagilių randasi ligoninėj pa
vojingoj padėtyje. Kiti du vai
kėzai areštuoti.

Irving Teatre dabar rodo 
sovietinę filmą “Mes Iš Kronš- 
tadto” ir vokiečių filmą 
“Maedchen Uniformoje,” kuri 
Vokietijoj buvo uždrausta ro
dyti.

PANAIKINS FEDERALES 
MAISTO ŠTAMPAS

Iš Queens Raštinės 
Išvogta Gazolinos 

Kuponai
Gale pereitos savaitės, kada 

nors tarp šeštadienio vakaro ir 
pirmadienio ryto, kuomet raš
tinėj niekas nedirba, iš Queens 
Kainų Administracijos rašti
nės išvogta 38,971 gazolinos 
padalinimo knygelės su kupo
nais gavimui 11,467,392 galio
nu] gazolinos, kurios perkamo
ji vertė būtų $573,000.

Kuponai buvę saugiojoj šė
poj, kuri atidaryta be sudras
kymo, tik išvertus užrakto me
chanizmą, kas laikoma darbu 
nusimanančio apie šėpas.

Apvogtoji OPA raštinė ran
dasi antrame aukšte 29-28 
41st Ave., Long Island City, 
virš Manufacturers Trust Co. 
skyriaus patalpų.

Pašaukta federaliai agentai 
ir vietos slaptoji ir viešoji po
licija, kuri bendrai jieškos 
prasikaltėlių. Atrodo, kad jie 
nedaug laimės, nes išvogtų 
knygelių numeriai esą žinomi 
OPA viršininkams, nebent bū
tų iš anksto turėję kostume- 
rius ir juos ant greitųjų apga- 
vę pardavimu vogtų kuponų, 
patys pasprukę su pinigais.

Federaliame Teisme New- 
arke pereitą pirmadienį sulai
kyti teismui šeši vyrai, kaltina
mi išvogus ir perleidus kitiems 
12,000 galionui gazolinos pir
kimui kuponų, bet tie buvo ki
ti, ne išvogtieji iš Queens. Iš 
sulaikyti] vienas yra Charles 
E. Renton, 322 Westfield Ave. 
iš E. Roselle Park, N. J., buvęs 
tos kolonijos gazolinos pada
linimo tarybos narys. Jis įkai
tintas ir išvogime tų kuponų.

Federalės, nedarbo laiku 
įvestos maisto stampos bus iš- § 
trauktos iš apyvartos kovo 31- 
mą — panaikintos.

šiuo tarpu su tomis štampo- 
mis patvarkyta pirktis corn 
meal, hominy, šviežių obuolių, gi 
grepefruits, grūšių, miltų, sau- $ 
sų pupelių, bulviui ir šviežių 
daržovių.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Lietuviu Rakandu Krautuvė

B

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graboriiis-Undcrtaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijojn, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRIangle 5-3622

LIETUVIšKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberiai

E
E
E
E

E 
E

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

ė 
'< 0 1

nSį

Xk. V®

ĮĮ ~~

Akiniai
už $7.50

duosime jums

5

E 
E 
E

mes
yra nustatytos taip

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietps 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.

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

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkume 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>117 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 7-8451.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RA£im.~

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173
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