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Tartum susitarę, Amerikos 
reakcijonieriai sušilę žemina 
Amerikos vardą pasaulio aky
se. Jų pasielgimas su Marcan- 
tonio pasieks žmones visur. 
Tik todėl, kad jis yra Darbo 
Partijos atstovas, jo neįsileido 
į kongreso svarbią komisiją!

Pietinių valstijų nachališkos 
aristokratijos nusistat y m a s 
prieš juodveidžius kita didelė 
dėmė ant Amerikos demokra
tiško veido.

Komercinės spaudos piktas! 
puolimas ant organizuotų dar
bininkų taip pat nepakelia šios 
šalies prestižo.

Nacių pavergtieji žmonės 
trokšta laisvės. Jie teisingai 
mano, kad Jungtinės Tautos 
juos išlaisvins. Bet reakciniai 
žygiai pas mus namie padeda 
naciams pasilaikyti ant pa
vergtų žmonių sprando.

No. 23

Sausio 30 dieną sueis lygiai 
dešimts metų nuo įsigalėjimo 
Hitlerio Vokietijoje. Tai bai
sioji sukaktis! Tai didžioji 
žmonijos nelaimė!

Kiek kraujo ir gyvasčių hit- 
lerizmas jau kaštavo žmonijai, 
o kiek dar kaštuos! Joks žmo
gaus protas negali apčiuopti...

O Hitlerį buvo galima su
valdyti. Jeigu tais laikais bū
tų demokratinės šalys tikėju
sios į kolektyvį saugumą ir pa
grūmojusios Vokietijai, Hitle
ris būtų nusiritęs nuo kojų. 
Vokietija buvo jieginklė.

Bet taip neišėjo. Į Ilitlerio 
įsigalėjimą žiūrėta per pirš
tus. Už ta baisia klaida dabar 
visi mokame baisią kainą!

Hearsto laikraščiai nesiskai
to su jokiu padorumu. Jie la
bai panašūs į lietuviškus Ke
leivius, Naujienas, Dirvas, Vie
nybes, Draugus ir Tėvynes. 
Melas ir apgavystė yra jų nu
mylėtas įrankis.

Ve, štai, New York Journal 
American sausio 23 dienos 
laidoje redaktorius savo re
dakcinį straipsnį pradeda:

“ ‘Mes turime neapkęsti — 
neapkentimas yra komunizmo 
pamatas? — Leninas prakal
boje į Apšvietos Komisarus, 
Maskvoj, 1928 m.”

Vienas, žinoma, tokio daly
ko Leninas niekados savo gy
venime nėra skelbęs.

Antra, jis ir negalėjo to 
skelbti, nes Leninas mirė 1924 
metais. Argi jis galėjo už ke
turių metų po savo mirties 
kalbėti komisarų susirinkime?

Ta nelaiminga “ 
Partija,” kaip katė su 
su tuo savo “lygių teisių’ 
liumi neduoda Amerikai ra
mybės. Kiekvienam kongrese 
ji tą bilių kaišioja ir dėl jo 
alasavoja.

Dabar ir vėl tas bilius per
šamas kongresui. O jis gali ap
gauti nemažai gerų, bet poli
tiniai neapsitašiusių žmonių, 
nes skamba labai prakilniai.

Kas gi iš mūsų nenori mo
terims pilnos lygybės?

Bet vis tiek tas bilius turė
tų būti pasmerktas ir atmes
tas. Ir todėl, kad jis turi tiktai 
vieną tikslą: panaikinti visus 
įstatymus, kurie veikia del ap
saugojimo moterų gyvybės ir 
sveikatos pramonėje ir įstai
gose.

Kadangi reikia visiems žmo
nėms lygybės, tai, girdi, 
privilegijos iš moterų turi 
ti atimtos.

(Tąsa 5-am pusi.)
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Timošenko Koman
duoja Naują, Šiaur. 
Sovietą Ofensyvą

Maskva, saus. 27. —Mar
šalas Simas Timošenko tapo 
paskirtas komandierium 

šiaurvakarinio Sovietų 
fronto nuo Kalinino iki vie
no punkto į pietus nuo Lė
ni gra do.

(Neoficialiai pranešimai 
teigė, kad Timošenko vado
vaus ir šiauriniam Mur
mansko frontui, kur Sovie
tai taipgi pradeda ofensy-

Dar Keli Tūkstančiai 
Apsupty Nacių Pa
sidavė Sovietam
Maskva, saus. 27. — Iš 

dvylikos tūkstančių likusių 
apsuptų vokiečių Stalingra
do srityje pasidavė dar vie
nas jų pulkas (trejetas tūk
stančių).

Voronežo fronte Sovie
tams pasidavė 1,400 hitleri
ninku.

(Sovietų komanda sausio 
10 d. siūlė, kad 220 tūks
tančių apsuptų vokiečių 
Stalingrado srityj pasiduo
tų. Vokiečių komanda at
metė pasiūlymą; tuomet 
Sovietai ėmė masiniai nai
kint apsuptuosius. Tokiu 
būdu, pagal paskutines ži
nias, ten jau užmušta bei 
suimta 211,000 hitlerininkų 
ir telieka tiktai 9,000.)

APSUPTI VOKIEČIAI JAU 
NETURI AMUNICIJOS

Berlyno radijas sakė, 
kad apsupti Stalingrado 
srityje vokiečiai “didvyriš
kai ginasi, nors žino, kad

1 žus-” Oficialė nacių ži-
PUSbi agentūra teigė, kad

1 ! vokiečiai ten jau neturi a- 
municijos ir ginasi tik dur
tuvais. Berlyno radijas taip
gi skelbė, kad visu įtūžimu 
siaučia mūšiai ir naujose 
vietose.

DERYBOS TARP PRANCŪZŲ 
VADŲ PRIEŠ AŠĮ

tos
bū-

šiaur. Afrika, saus. 27.— 
Pranešama, kad Kovojan
čiųjų Prancūzų vadas gene
rolas de Gaulle susitarė 
kai kuriais punktais su ge
nerolu Giraudu, aukštuoju 
komisionierium Šiaurinėje 
Prancūzų Afrikoje, kas lie
čia reikalą išvien veikimo 
prieš vokiečius ir italus.

i Bet dar neišlvginti stambie
ji politiniai skirtumai tarp 
Giraudo ir'de Gaulle.
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PREZ. ROOSEVELTAS IR ANGLIJOS MINISTERIS PIRMININKAS CHURCHILL

Stalinas; Buvo Kviečiamas į
Pasitarimus su Prezidentu

Roose veltu ir ChurchOlu
Pats Vadovaudamas Didžiajam Sovietu Ofensyvui, Stalinas Negalėjo Atvykt' j Pasitarimus 

su Rooseveltu ir Churchillu; Prez. Rooseveltas Užreiškė, kad Fašistu Ašis 
Bus Visiškai Supliekta arba Turi Besąlyginiai Pasiduoti

CASABLANCA, Prancūzų Morokko. 
— Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Churchill sausio 
24 d. užbaigė svarbius dešimties dienų 
pasitarimus ir planus dėlei ofensyvo 
prieš fašistų Ašį 1943 metais.

Prez. Rooseveltas kartu su Amerikos 
karo štabo galvomis nuskrido didžiuliu 
lėktuvu 5,000 mylių per Atlanto Vande
nyną į Šiaurinę Prancūzų Afriką tartis 
su premjeru Churchillu ir apvienvt ka
rines Prancūzų 
italus.

jėgas prieš vokiečius ir

Prezidentas, 
mus, užreiškė, 
supliekti ir turės besąlyginiai pasiduot.

OFICIALIS PRANEŠIMAS APIE 
PREZ. ROOSEVELTO PASITARIMUS

SU CHURCHILLU
Po pasitarimų tarp prez. Roosevelto ir 

Anglijos ministerio pirmininko Churchil- 
lo buvo išleistas sekamas bendras oficia- 
lis pranešimas:

“Casablanca, Prancūzų Morokko, saus.

pabaigus tuos pasitari- 
jog priešai bus visiškai

Jungtinių Valstijų prezidentas ir Di
džiosios Britanijos ministeris pirminin- > 
kas vedė pasitarimus arti Kasablankos 
nuo sausio 14 d.

Kartu su jais buvo bendro abiejų šalių 
štabo galvos, būtent,

NUO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ:
Generolas George C. Marshall, Jungti

niu Valstijų armiios štabo galva; admi
rolas Ernest J. King, vyriausias Jung
tinių Valstijų laivvno komandierius, ir 
generolas Įeit. H. H. Arnold, komandie
rius Jungtinių Valstijų oro jėgų, o

NUO DIDŽIOSIOS BRITANIJOS:
Laivyno ministeris, admirolas Sir Dud- 

Iv Pound; generolas Sir Alan Brooke, 
imperijos generalio štabo galva, ir vy
riausias oro jėgų maršalas, Sir Charles 
Portal, oro jėgų galva.

Jiems padėjo:
Jungtinių Valstijų armijos gen. Įeit.

B. B. Somervell, komandierius reikme
nų parūpinimo; feldmaršalas Sir John 
Dili, Britanijos štabo bendrosios pasiun
tinybės galva Washingtone; vice-admi- 
rolas Lordas Louis Mountbatten, sude
rintų veiksmų galva: gen. Įeit. Sir Has
tings Ismay, galva apsigynimo ministe
rijos raštinės štabo, drauge su kai ku
riais kitais abiejų kraštų štabo oficie- 
riais.

Pas juos atsilankė p. Murphy (Jungti
nių Valstijų atstovas Šiaurinėje Pran
cūzų Afrikoje) ir p. Macmillan (anglų 
atstovas Šiaurių Afrikoj); generolas 
Įeit. Dwight D. Eisenhower, talkininkų 
karo jėgų vyriausias komandierius Šiau
rinėje Afrikoje; anglų laivyno admiro
las Sir Andrew Cunningham, bendrasis 
komadierius talkininkų laivynų jėgų 
Šiaurinės Afrikos srityje; generolas ma
joras Carl Spaatz (amerikietis), talkinin
kų oro jėgų komandierius Šiaurinėje 
Afrikoje; Jungtinių Valstijų armijos ge
nerolas Įeit. Mark W. Clark; o iš Vidu
rinių Rytų štabo atsilankė generolas Sir 
Harold Alexander, vyriausias oro marša
las Sir Arthur Tedder ir Jungtinių Val
stijų armijos generolas Įeit. F. M. And
rews'.

Drauge su prezidentu atvyko ir daly
vavo Harry Hopkins (pirmininkas ang
lų-amerikiečių amunicijos skyrimo tary
bos), o paskui prisidėjo W. Averell Har
riman (Jungtinių Valstijų apsigynimų 
gr ei tin to j as Anglijoj).

Su ministeriu pirmininku (Churchillu) 
buvo Lordas Leathers, Britanijos kari
nio’ transporto ministeris.

Abiejų kraštų štabai per dešimtį die
nų nuolat posėdžiavo, susirinkdami po 
du ar tris kartus per dieną ir laiks nuo 
laiko pranešdami prezidentui ir ministe- 
riui pirmininkui apie pasitarimų eigą.

Buvo peržvelgta karo padėtis ištisame 
pasaulyje, vienoje srityje po kitos, ir 
suplanuota, kaip sumobilizuot visas jė
gas ir galimybes smarkesniam karo ve
dimui jūrose, ant žemės ir ore.

Dar niekados pirmiau nebuvo tokių 
ilgų pasitarimų tarp dviejų talkininkų, 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sovietai per Keletą Dienų 
Nukovė 40,000 Apsuptų 
Vokiečių, Suėmė 28,000

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 26. — Specialis Maskvos radijo pra

nešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomene abelnai jau sunaikino vokiečių fa

šistų kariuomenę apsuptą Stalingrado srityje.
Sovietinė Dono fronto kariuomenė, tęsdama ofensy

vą prieš vokiečių fašistų kariuomenę apsuptą Stalingra
do srityje, po įnirtusių mūšių, prasiveržė per skaitlin
gus ir galingus priešų apsitvirtinimus ir bendrai užbai
gė likviduot vokiečių fašistų grupes.

Viso nuo generalės atakos pradžios prieš apsuptą vo
kiečių fašistų kariuomenę arti Stalingrado nuo sausio 
10 iki 26 d. mūsų kariuomenė užėmė 60 stipriai apdrū- 
tintų punktų ir devynias geležinkelio stotis, sunaikino 
2,146 fortus, fortukus ir aptvirtintus apkasus, 115 stip
riai apdrūtintų tėmijimo punktų ir sudaužė bei nutil
dė 537 baterijas vokiečių kanuolių ir mortirų.

Tapo iššluoti priešai iš 1,400 ketvirtainių kilometrų 
ploto ir apvalyta nuo hitlerininkų sekami geležinkeliai 
traukiniams kiaurai beųkliūčių pravažiuoti: Stalingra- 
do-Povorino geležinkeli!, Stalingrado-Tatsinskajos ge
ležinkelis ir Stalingrado-Salsko geležinkelis.

(Tąsa ant 5-to puslapio) ’

Amerikiečiai Sukerta Japo
nus Ore ir Laimi ant Žemes

Guadalcanal Saloje
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, saus. 26. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 262:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Sausio 25. — Jungtinių Valstijų lėktuvai atrėmė ir 

atakavo didelį skaičių japonų bombanešių-smigikų, dvi- 
motorinių bombininkų ir lėktuvų-kovotojų, kurie skri- • 
do linkui Guadalcanal salos. Priešų lėktuvai tapo nu
vyti šalin ir nenumetė jokių bombų į Jungtinių Valsti
jų pozicijas.

Keturi japonų Zero lėktuvai tapo nušauti žemyn. . 
Amerikiečiai neprarado nę vieno savo lėktuvo.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Vokiečiai Nužudė 259 ! Kaukaze Taip pat Daug 
Prancūzu Marseille,

Francijoj
Naciy Esą Suimta 

į Reples
Maskva, saus. 27. — Ne- 

kad
London. — Pranešama, 

kad vokiečiai Marseille, uos- oficialiai pranešama, 
to mieste pietinėje Franci- Sovietų armija, maršuojan- 
joje, sušaudė 180 francūzų ti iš vidurinio Kaukazd lin- 
vyrū ir 70 moterų už tai, kui Kropotkino, geležinke- 
kad jie priešinosi paliepi- lių mazgo, susisiekė su ki
niui išsikraustyt iš Senojo ta sovietine armija, žygiuo-. 
Uosto srities. jančia pirmyn nuo Salsko

(Trečiadienio žinios sakė, i linkui Tichorecko ir Kro- 
kad naciai ten nužudė jau potkino.
280 žmonių.) Spėjama, kad didelis skai-
Vokiečių kariuomenė su Vi- čius vokiečių kariuomenės 

chy Franci jos valdovų tai- pateko į reples tarp tų dvie- 
ka jau išgrūdo 40 tūkstan- jų sovietinių armijų.
čių žmonių iš namų toje 
Marseille srityje.

Vienas neoficialis prane
šimas teigė, kad “rusam te-

Naciai nugriaus ten na- lieka tik 14 mylių iki Kro- 
mus ir statys, apsitvirtini- notkino,” o kitas sakė, kad 
mus prieš anglus ir ameri- Raudonoji Armija jau ata- 
kieęius. Nes Hitleris bijo, kuoja vokiečius Kropotkine 
kad talkininkai galį per | ir Tichorecke, svarbiuose 
Marseille įsiveržt Franci j on geležinkelių mazguose ir 
prieš vokiečius. j karinėse nacių stovyklose.
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niai yra pasireiškę už antrąjį frontą Eu
ropoje.

Prezidentas Rooseveltas, tačiau, anks
čiau pasisakė už antrąjį frontą Europo
je. Savo kalboje, sakytoje atidarant 
Jungt. Valstijų kongreso sesiją, prezi
dentas pareiškė, kad šiemet Jungtinės 
Tautos (vyriausiai Amerika ir Anglija) 
kirs fašistinei Ašiai smūgius Europoje, 
— kirs gal vienoje ar keliose ant syk 
vietose.

Po tokio prezidento Roosevelto pareiš
kimo, aišku, skaitytojui atrodo, kad Mr. 
Baldwino pareiškimas būtų lyg ir šaukš
tas po pietų.

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

Act of March 3, 1879.

Neangliškosios Spaudos Rolė 
Karo Metu. .

Pereitą antradienį Brevoort viešbu- 
tyj, Niujorko mieste, įvyko neangliškųjų 
laikraščių, išeinančiųjų šiame mieste, 
redaktorių bei leidėjų pobūvis. Tai buvo 
pobūvis dėl aptarimo, kaip pasekmin- 
giau, kaip geriau neangliškieji laikraš
čiai gali prisidėti prie sukėlimo Raudo
najam Kryžiui fondų. Niujorko miesto 
žmonėms kvota yra paskirta apie $13,- 
000,000. Trylika milijonų dolerių su
rinkti bėgyje keletos savaičių, — ne
maža suma. Tačiau, kooperuojant vi
siems, angliškajai ir neangliškajai spau
dai, išaiškinus visuomenei reikalą, bus 
galima ją sukelti.

Svarbu tas, kad šitame pobūvyje sa
kė kalbą buvęs Jungtinių Valstijų Imi
gracijos ir Natūralizacijos komisijonie- 
rius, Edward Corsi. Jis ryškiai pabrėžė 
neangliškosios spaudos rolę mūsų gyve
nime. Jis smerkė tuos, kurie zurza prieš 
neanglišką spaudą. Mr. Corsi daug maž 
šitaip pasakė:

—Šiuo mūsų krašto krizio metu ne- 
angliškoji spauda vaidina milžinišką 
vaidmenį žmonių švietime, jų supažin
dinime su svarbiausiais krašto reikalais 
ir jų mobilizavime patrijotĮngiesiems 
tikslams, svarbiesiems vajams. Didžiau
sią klaidą daro tie, kurie stoja už neang
liškosios spaudos uždarymą. Jei šiandien 
neangliškosios spaudos nebūtų, tai ją tu
rėtume patys įkurti.

Tai reikšmingas pasisakymas žmogaus, 
gerai žinančio ne tik sveturgimių ameri
kiečių gyvenimą, jų veiklą šiame krašte, 
bet gerai pažįstančio visą mūsų krašto 
gyvenimą.

Mr. Corsi teisingai pasakė, jog dau
gelis neseniai imigravusių iš Europos 
žmonių, naujų amerikiečių nėra nei kiek 
prastesni mūsų krašto patrijotai už tuos, 
kurių senoliai atvyko prieš virš 300 me- 
tų.

Jis pasmerkė anti-semitizmą. Jis pa
smerkė visokią neapykantą, skleidžiamą 
prieš tą ar kitą tautą bei rasę.

Karo metu, kalbėtojas nurodinėjo, mes 
privalome būti labai apdairūs; privalo
me būti geri patrijotai, o gerą patrijo- 
tiškumą rodo tas, jei jis moka įvertinti 
kiekvieną tautą, jei jis moka gražiai su
gyventi ir bendrai dirbti krašto reika
lams.

Tenka atsiminti ir tai, jog šiandien 
Amerikos kariuomenę sudaro vyrai, ki
lę iš visokių tautų ir rasių. Tačiau toji 
kariuomenė turi tik vieną didžiulį tiks
lą: fašistinę Ašį sumušti ir garantuoti 
mūsų kraštui saugumą ir taikų gyve
nimą.

102 Divizijos
Viena didelė dorybė Stalinui pripa

žįstama visų,—jo priešų ir jo draugų: 
kuklumas, paprastumas, vengimas pasi
didžiavimo. Niekad Stalinas perdedan
čiai nepasakys, niekad jis neparodys jo
kio bomba stiškumo, perdėjimo. Savo 
kalbose ir raštuose; kuriem teko juos 
skaityti, jis visuomet “geriau nedasakys 
negu persakys.”

Todėl ir jojo Dienos Įsakymas (Order 
of the Day), padarytas sausio 25 d., turi 
labai didelės reikšmės. Tasai įsakymas 
buvo ištisai paduotas trečiadienio Lais
vėje, todėl mes jo čia nekartosime. Ver
ta, tačiau, atkreipti skaitytojo dėmesį į 
keletą jo sakinių.

Stalinas nurodė, jog per pastaruosius 
du mėnesius “Raudonoji Armija sunaiki
no 102 priešo divizijas. Raudonoji Armi
ja paėmė nelaisvėn 200,000 priešo karių, 
paėmė 13,000 kanuolių ir daug karo me
džiagos, ir ji nužygiavo pirmyn 400 kilo
metrų. Mūsų kariuomenė pasiekė rim
tos pergales. Mūsų ofensyvas tęsiasi.”

Kaip paprastai, gražiai ir trumpai jis 
pasako Tarybų respublikų žmonėms apie 
Raudonosios Armijos laimėjimus.

Sakydamas, kad 102 priešo divizijos 
tapo sunaikintos, Stalinas, aišku, tuomi 
nenori pasakyti, jog kiekvienas tų divi
zijų narys yra užmuštas arba nelaisvėn 
paimtas. Militarinėje terminologijoje 
“sunaikinimas” (anglų kalboje sakoma: 
destroyed arba routed) reikia suprasti 
taip, kad tūlos divizijos galėjo būti išti
sai paimtos į nelaisvę, kitos—ištisai ga
lėjo būti išmuštos, išnaikintos, o iki tos— 
galėjo būti tik taip apdaužytos, kaa jos 
daugiau kaipo divizijos (tam tikras mili- 
tarinis vienetas) negali veikti. Likusieji 
sumuštų divizijų likučiai galėjo pasi
traukti, tačiau jie, pasitraukę, išnaujo 
turi būti reorganizuoti, pertvarkyti, pri
jungti prie naujų vienetų, pirmiau negu 
bus galima juos siųsti į frontą muštis. 
Šitokia prasme, aišku, kalbėjo Stalinas. 
Šitaip turime mes suprasti žodį “sunai
kintos,” kai tatai taikome kariuomenės 
divizijai ar 'divizijoms.

102 divizijos—milžiniška kariuomene. 
Reikia atsiminti, kad po sausio 25 dienos, 
kai Stalino pareiškimas buvo padarytas, 
dar keletas divizijų galėjo būti sunai
kinta, — pav. sausio 26 dieną Raudonoji 
Armija Voronežo srityj paėmė į nelais
vę apie 11,000 priešo karių; tūkstančiai 
jų buvo užmušta.

Prie to, turime atsiminti, jog Raudo
nosios Armijos ofensyvas niekur nepa
rodė susilpnėjimo žymių. Atžagariai: jis 
vis plečiasi ir aštrėja. Tas viskas teikia 
vilties, kad dar daug Hitlerio divizijų 
bus paklota Sovietų-Vokiečių fronte.
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Du Sovietu jūreiviai, Petras Koganas ;ir Jonas Nazarovas, karštai sveikinami Los 
Angeles mieste (Cal.), kur įvyko didelis masinis mitingas, suruoštas Russian War 
Relief Komiteto.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NEŽINO, KĄ BEDARYTI.

Pas mus jau buvo rašyta, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba įkūrė “bendrą fondą” 
aukom rinkti. Tais pinigais 
bus, be abejo, finansuoja
ma Tarybų Sąjungai šmeiž
ti kampanija, kurią veda 
Grigaičiai ir Šimučiai.

Kalbamojo fondo iždinin
ku yra sandarietis Vaidyla, 
o sekretoriumi, Pi j ūsas Gri
gaitis. Abu generolai be 
armijos. Abu nori pinigų, 
bet jiems jų niekas neduo
da. Šičia, todėl, jie maną 
“pasirodysią”: išleisią atsi
šaukimą į katalikus, kad šie 
sudėtų pinigų.

Marijonų Draugas iš
spausdino bendrą Tarybos 
atsišaukimą, prašantį aukų, 
tačiau nedrįso įdėti “pasta
bos,” kad tos aukos būtų 
siunčiamos Grigaičiui! Pa
našiai padl^i jr Amerika. 
Matyt, abiejų laikraščių re
daktoriai > •’pasibijojo savo 
skaitytojų rūstybės. Tik 
Urbonavičiaus Darbininkas 
ir Zujaus Garsas, matyt per 
žioplumą, ragina savo skai
tytojus siųsti Grigaičiui pi
nigus. Jiems gali už tai tek
ti, ko jie nesitikėjo.

L. Pruseika Vilny j tei
singai pastebi, kad, nors jie 
sudarė bendrąjį prie Tary
bos fondą, tačiau klerikalai 
dabar pradėjo smarkų vajų 
už saviškį fondą, esantį prie 
Katalikų Federacijos. Na, o 
Pakštas šaukiasi aukų savo 
“Kultūriniam Institutui”, 
leidžiančia jam pro-naciškas 
brošiūras.

Nepaisant, į kurį fondą 
žmogaus doleris1 paklius, jis 
bus sunaudotas ne Jungti
nėms Tautoms stiprinti, bet 
joms kenkti.
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veda už naujus narius vajų1 
ir Literatūros Draugija. 
Būtų gerai, kad ir juose 
gražiai pasirodytų 
draugės moterys!

tu ūsų

ALISĖ JONIKIENĖ KAN
DIDATUOJA Į CHICA

GOS ALDERMANUS
“Vilnis” praneša, kad žy

mioji Chicagos lietuvių mo
terų veikėja, Alisė Jonikie
nė (Alice Yonik) kandida
tuos į Chicagos miesto ta
rybą. Jos1 kandidatūrai pa
remti buvo renkami piliečių 
parašai; jau surinktas di
desnis parašų skaičius negu 
reikia, — iš viso 733 para
šai, kurie tapo įteikti mies
to sekretoriui. Vilnies korės 
pondentaš, pasikalbėjęs su 
kandidate, rašo:

“Korespondentui pasikal- 
bejuh'teū. <įa-jęaerg’iška veikė
ja, gavo įspūdį, kad rinki
mų vajus bus nelengvas, bet 
ji savo programą išdėstys 
žmonėm ir mano, jog žmonės 
supras reikalingumą tuos

klausimus pravesti gyveni
mai! ir balsuos už ją.

“Alice Yonik stoja už pa
naikinimą prekių mokesčių. 
.Jos didžiausias rūpestis bus, 
jeigu bus išrinkta į miesto 
tarybą, tai darbuotis trans- 
portacijos pagerinimui. Taip
gi šiuo laiku, kuomet mūsų 
šalis randasi karo padėtyje 
ir reikia rubežiuoti nekurie 
maisto, dalykai, tai būtų įves
ta porcijos. Tuomet visiem 
maisto bus ir prieinama kai
na, pareiškė 11-to Wardo kan
didatė aldermano vieton.”

Būtų labai gražu, jei 
Chicagos lietuviai turėtų 
bent vieną lietuvį atstovą 
miesto taryboje. Mūsų nuo
mone, Mrs. Jonikienė tokiai 
vietai labai tinka. Nors ji 
Amerikoje augusi, bet gra
žiai kalba ir rašo lietuviš
kai. Ji yra žinoma kovotoja 
prieš fašizmą, gera mūsų 
krašto patrijotė, puiki kal
bėtoja. Visi Chicagos lietu
viai amerikiečiai turėtų pa
dėti jai būti išrinktai į tą 
svarbią vietą.

Daug Pasidarbuota Sovietų 
( Pagalbai i

Binghamtono pažangūs lie
tuviai nuoširdžiai remia karo 
laimėjimo darbus, kaip tai, tei
kiant pagalbą Raudonajam 
Kryžiui, įvairioms civilių gy- 

(nimo įstaigoms ir mūsų talki- 
jiinkėms. Sovietų Sąjungos me- 

tdikalei pagelbai ant blankų su
rinkta $85. Pirmiau buvo pa
siųsta $47, o dabar į Lietuvių 
.Komitetą pasiunčiau $38. Pir
miau aukojusių vardai jau bu
vo paskelbti. Dabar stambesnes 
aukas davė sekami asmenys:

J. M. Luzinai $11; A. Kas- 
tickis, lietuvis čeverykų taisy
tojas $5; B. Vaicekauskutis, 
gėlininkų Vaicekausku sūnus, 
$3; M. Kulbienė, $2; Literatū
ros Draugijos Moterų Skyrius 
$3.

Po $1 aukojo: A. Maldakie- 
nė, E. Ouliavičienė, N. Simonai- 
tienė, Dr. J. J. Breivis, Dr. J. 
Cunningham, Dr. F. D. North, 
Abe Shulman, J. Fanberg, W. 
Bakshas, A. Barzdavičienė, 
Nellie Brit.

Varde Moterų Skyriaus šir
dingai 
kas

visiems dėkoju už au

J. K. Navalinskienė

Waterbury, Conn
Laisvės Suvažiavimas ir Kuro 

Taupinimas
Girdėjau, kad dienraščio 

Laisvės pritarėjai renka pini
gus dėl Laisvės šėrininką su
važiavimo. Norima pasveikin
ti dienraščio suvažiavimą, ka
dangi važiuoti į suvažiavimą 
darbo aplinkybės nevelina. 
Palikus darbą važiuoti į suva
žiavimą, tai jau nepatrijotiš- 
ka, nes mūsų draugai yra nu
sistatę karą laimėti ir už tatai 
verčiau aukoja geriems tiks
lams ir dirba jiems skirtas die
nas^ Suvažiavimą pilnai atliks 
vietiniai ir apylinkės drąuįai, 
kurie turi liuoso laiko. Aš pa
menu, pirmiau daugelis Šėri- 
ninkų važiuodavo į suvažiavi
mą, bet šitą metą jau visai ki
taip su gyvenimo aplinkybė
mis.
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Jau Ir Vienas “Ekspertas” Už 
Antrąjį Frontą Europoje

New Yorko Timeso “karinis eksper
tas/’ Mr. Baldwin, pereitą antradienį iš
stojo su straipsniu už atidarymą antro
jo fronto Europoje. Mr. Baldwin jau pri
pažįsta, kad vokiečiai tapo smarkiai su
pliekti Sovietų-Vokiečių fronte, kad “ru
sai” vis dar smarkiai juos pliekia ir dėl 
to, anot jo, antrasis frontas Europoje 
dabar, girdi, būtų savo vietoje.

Tenka priminti, kad Mr. Baldwinas 
yra vienas tų “militarinių ekspertų,” 
kuris nuolat ir nuolat suklupdavo, kurio 
analizai ir iš jų padarytos išvados nie
kad neatatikdavo tikrovei.

Kitų laikraščių karo eigos stebėtojai, 
pa v., New Yorko Tribūno (Major George 
Elliot), Daily Workerio ir kt. jau se-

Prentiss Brown, buvusis iš Mi- 
chigano valstijos senatorius, 
dabar paskirtas OPA adminis
tratoriumi. Jis užima Leon 
Hendersono vietą. Jis regu
liuos mūsą gyvenimo produk
tą kainas. Tai vietai jį pasky
rė prez. Rooseveltas.

IR “VILNIES” VAJUJE 
PIRMĄ VIETĄ LAIMĖJO 

MOTERIS
Šiemet, kaip jau mūsų 

skaitytojai žino, Laisvės va
juje pirmą do varią laimėjo 
moteris, Katrina Žukaus
kienė. Pasirodo, kad ir Vil
nies vajuje moteris stovi 
pirmoje vietoje. Ja yra chi- 
cagietė L. Matuz, gavusi 
3,927 punktus. Antrą Vil
nies vajuje dovaną laimėjo 
LLD 86 kuopa, Čikagoje; 
trečią — L. Pruseika; ket
virtą — Smitrevičienė iš 
Detroito; penktą *■— Vera 
Smalstienė iš Detroito.

Moterys1, pasirodo, ir Vil
nies vajuje vaidino didelį 
vaidmenį. Tuomi reikia tik 
pasidžiaugti ir palinkėti, 
kad vis daugiau ir daugiau 
moterų būsimuose mūsų va
juose, atsistotų pirmoje vie
toje.

Šiuo metu veda vajų nau
jiems nariam gauti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas,

Neseniai priminėme dien
raščio Laisvės pasisekimus 
1942 metais. Per ištisus v
1942 metus, kas savaitę ga
vome po keletą naujų skai
tytojų. O lyajus buvo sėk
mingesnis negu buvo gali
ma tikėtis. 1943 metai sto
josi ant tų pačių bėgių ir 
ritasi smarkiau negu per
nai. Vajui užsibaigus nau
jų skaitytojų gavo šie as
menys:

Vincas Lukminas vieną, 
metams; Jonas Grubis vie
ną, metams; P. Buknys vie
ną, metams. Tai brooklynie- 
čiai anksti pradėję šių metų 
darbą. Netinginiauja žmo
nes ir toliau gyvenantieji. 
Naujų prenumeratorių ga
vo šie prieteliai: M. Karso- 
kienč, Cleveland, O., pus
metinę prenumer 
mantaUskas, 
Conn., 
Casper, 
vieną, 
Linden, 
savaitėm; D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa., vieną, me
tams ; Dorothy Walsh, Chi
cago, Ill., vieną, pusei me
tų; Darata ir Nancy Zda- 
niutes, Chicago, HE, vieną, 
metams; P. žirgulis, Ro
chester, N. Y., vieną, me
tams ir A. Venskevičius, 
Stoughton, Mass., dvi meti
nes. 13 asmenų patys užsi
rašė dienraštį: 8 metam, 2 
pusei metų ir 3 šešiom sa
vaitėm. Taigi nuo 10 d. sau
sio iki 25-tai, per 15 dienų 
gavome 24 ųaujus skaityto
jus. Tas ’turėtų uždegti

J. že-
Waterbury, 

vieną, metams; J. 
So. Boston, Mass;, 
metams; J. Davis, 
N. J., už $1, šešiom

geismu kiekvieno pažan
gaus lietuvio sielą gauti sa
vo dienraščiui naujų skaity
tojų. Po vieną naują skai
tytoją iki pavasario turėtų 
gauti kiekvienas dienraštį 
Laisvę mylintis žmogus. 
Žmonės nori skaityti Lais
vę, tik mes turim, juos pa
siekti su savo žodžiu, turi
me jiems duoti vieną, kitą 
kopiją dienraščio išbandy
mui ir jie bus Laisvės skai
tytojai ant visados.

Laisvė organizuoja Ame
rikos lietuvius už pirkimą 
Karinių Taupymo Bonų, už 
paramą Raudonajam Kry
žiui ; Laisvė šaukia lietu
vius stoti į Civilių Apsigy
nimo vietinius skyrius ir 
juose veikti. Laisvė padeda 
savo valdžiai mobilizuoti vi
suomenę armijai ir darbui 
už karo laimėjimą. Todėl 
svarbu su Laisve pasiekti 
kuo plačiausias mases žmo
nių.

Netik skaitytojais turime 
rūpintis savo dienraščiui, 
bet ir aukomis turime ne
apleisti jį. Dabar eina va
jus sukelt dienraščiui $2000 
suvažiavimo proga. Vei
kiausia tas bus atsiekta: Į 
Popieros Fondą pastarosio
mis dienomis aukų gavome 
sekamai:

J. Petrukaitis, Stough
ton, Mass., $3.

Po $2 aukojo: I. Dundu
lis, K. Placcnis, E. Toledo, 
Ohio; V. Usidilas, Ply
mouth, Pa. ir V. Navašins- 
kas, .Bridgeport, Conn.

J. žvingilas, Tamffville,

Prašoma Taupinti Kuras
Pasirodo didelis trūkumas 

kuro, tai miesto administraci
ja prašo visų piliečių taupinti 
kurą. Daugelis biznierių pasi
žadėjo laikyti biznius uždary
tus pirmadieniais, kurie mano, 
kad taip bus sutaupinta kuro. 
Kurie galės, kad ir po dvi die
nas laikys uždarytas savo 
įstaigas, pakol oras bus šiltes
nis. Geri piliečiai tą padarys, 
nes mes karą turime laimėti, 
žinoma, kad randasi tokių, ku
rie tam priešingi, nes tie žmo
nės yra dolerio patrijotai, o ne 
šalies. Reporteris.

Conų), $1.75 ir Anna Ta
ni ulionis, T a r r i f f v ille, 
Conn., $1.50.

Po $1: Mrs. Paltanavich, 
Ansonia, Conn.; Liudvikas 
špulkas, New York City, N. 
Y., P. Frayer, Summerlee, 
W. Va., C. A., Portage, Pa.

J. Matačiūnas, Laisvės 
vajininkas iš Paterson, N. 
J., 50c.

Šios aukos nesiskaito į 
suvažiavimo fondą, nes au
kojusieji skyrė jas į Popie
ros Fondą. Gražus žiups- 
niukas pinigų. Ačiū auko
jusiems!

1942 metais aukų mūsų 
dienraštis gavo $233 ma
žiau negu 1941 metais. 
Svarbu tai įsitėmyti. Kaip 
daug viskas pabrango 1942 
metais, o aukų mažiau. Pa
dėtis rimta. Pasidarbuoki
me, kad šiais metais aukų 
būtų daugiau. Tačiau naujų 
skaitytojų gavimas yra vi
sų - svarbiausias dalykas. 
Varysime pirmyn vajų už 
naujus skaitytojus tokiu 
tempu per ištisus metus, 
kaip pradėjome jį.

I
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Greita Kampanija So
vietų Sąjungai Gelbėti

Prieš keletą dienų, įžy
maus visuomenės veikėjo 
smuikininko Zlatko Baloko- 
vičiaus namuose įvyko mi
tingas Tautinių Skyrių So
vietų Sąjungai gelbėti.

Ir ten tapo nutiesti pla
nai plačiam veikimui tauti
nių grupių tarpe per seka
mas kelias savaites.

Z. Balokovičius atidarė su
sirinkimą, sveikindamas to
kį gražų tautinių atstovų 
būrį.

Tapo pabrėžta didžiulė 
Tautinių Skyrių svarba. Jie 
sugebėjo sukelti ketvirtada
lį visos sumos, surinktos 
Niū Jorko apygardoj per 
1942 metus. Bet tai da tik
tai pradžia. Russian War 
Relief tebėra jaunas, ir nu
matoma dar didesnė koope
racija ir dar didesni pasie
kimai tarpe įvairių tauti
nių grupių ateityje. Visų 
kovingų grupių entuziaz-

tais, idant būtų tarp jų ko- 
operavimas ir saly dus veiki
mas, kad neįvyktų ta pa
čia valanda bent keli paren
gimai.

Tai tokie nutarimai ir 
planai. Dabar visi privalo
me įsijudinti darban, nuo
širdžiau ir plačian darban, 
kad laiku sukeltume mums 
paskirtą kvotą.

Visuomet atminkime, kad 
herojiškos Raudonosios Ar
mijos sąstate yra gana 
skaitlingi ir veiklūs lietuviš
ki daliniai. Aukodami Rau
donajai Armijai, mes pade
dam ir savo gimtajai šaliai 
Lietuvai, kad ji greičiau pa- 
siliuosuotų nuo žvėriškų

| a v «-»

mas kyla. Jas visas jungia I aukoti. Tai visų mūsų dide-
krūvon bendras tikslas kuo 
sėkmingiau nugalėti bjau
rius fašistinius laisvos žmo
nijos priešus. Harmonija ir 
broliška vienybė viešpatau
ja tarpe plačiųjų masių, ku
rios pirma buvo atskirsty- 
tos tautinių bei tikybinių 
skirtumų.

Didelis užsidegimas ir 
širdingos pastangos kuo 
daugiausia padėti didvyriš
kai Raudonajai Armijai — 
yra malonus ir sveikas reiš
kinys.

Russian War Relief ne
turės kampanijos per kovo 
ir balandžio mėnesius, nes 
per tą laikotarpį bus varo
ma plati kampanija Rau
donojo Kryžiaus naudai. 
Todėl priseina labiausiai su
si kuopti ir pasispausti per 
sausio ir vasario mėnesius, i 
Tuojautinė Russian War 
Relief’o kampanija, Tauti
nių Skyrių pastangomis, 
bus apčiuopiama išraiška 
džiaugs mo garbingomis 
Raudonosios Armijos per
galėmis.

Užsibrėžta ant greitųjų 
sukelti 100,000 dolerių fon
das, kaipo bendra dovana 
Raudonajai Armijai, kad 
supirkus vaistų ir chirurgi
nių reikmenų Raudonosios 
Armijos ligoninei. Tas va
jus bus varomas, pardavi
nėjant paliudijimus bei tam 
tyčia korteles po 40 centų 
ii’ po daugiau iki 10 dolerių. 
Paliudijimų knygelės neša 
40 dolerių kiekviena. Ant 
tų kortelių atvaizdinta rau
donarmietis ir slaugė. To
kių kortelių knygelės bus 
tuojau pasklaidytos po įvai
rius kalbinius komitetus, ir 
jos turės būti sugrąžintos 
atgal į tuos komitetus į ga
lą vasario mėnesio.

Visi Tautiniai Skyriai per 
tą vajų turės dargi ir po 
vieną, kitą didelį mitingą 
fondui skubiau sukelti.

Lietuvių Komitetas So
vietų Sąjungai gelbėti, kaip 
pranešė jo sekretorė K. Pe- 
trikienė, rengia tokį didelį
mitingą Grand Paradise sa
lėje, Bruklino mieste, vasa
rio 28 d., sekmadieny po 
pietų. Visi tai įsitėmykite ir 
rengkitės jau iš anksto.

Tautiniams Skyriams ta
po nuskirtos kvotos šiai 
trumpai, bet energingai 
kampanijai. Lietuvių grupės 
turi sukelti 5,000 dolerių. 
Kitos tautinės grupės po 
daugiau, kitos po mažiau, 
žiūrint skaičiaus ir kitokių 
aplinkybių. Centrinis Tauti
nių Skyrių Komitetas turės 
santikius su visomis tauti
nėmis grupėmis ir komite-

Massachusetts Lietu 
viai Imasi Didelio

Darbo
Massachusetts i ntcl igenci j a 

su prof. B. F. Kubilium, Dr. 
J. F Borisu ir A. J. Kupsčiu 
imasi kilnaus darbo lietuvių 
tarpe, kad pagelbėjus Suvie
nytoms Tautoms karą laimėti 
ir mūsų brangią Lietuvą išlais
vinti iš po kruvino hitlerizmo. 
Massachusetts lietuvių organi
zacijos suorganizavo platų ko
mitetą iš 9 narių, vyrų, mote
tų ir jaunimo. Ir tas komitetas 
sau užsibrėžė tikslą sukelti 
nemažą sumą pinigų, kad 
įvyktižius nemirštamai istorinį 
darbą, tai yra, nupirkti tris 
ambulansus: vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, vieną 
Lietuvos Raudonosios Armijos

barbarų jungo. Mes tuo pa-, daliniam ir vieną Sovietų Są- 
tim padedam ir visam de- 'jungai už jos karžygišką nai- 
mokratiniam pasauliui grei
čiau nudrėbti tą prašvinku- 
sį, bjaurų fašistinį brudą, tą 
pragarinę pavietrę. Aukoki
me patys ir kitus raginkim

lietuvių vardą visų tautų aky
se.

Todėl Mass. Lietuviu Komi
tetas šaukia plačią konferen
ciją, kad tinkamai prie to dar
bo prisiruošti. J konferenciją 
gali siųsti delegatus pradedant 
lietuviškomis parapijomis ir 
baigiant lietuviškomis komu
nistinėmis organizaci j o m i s. 
Konferencija įvyks 
(Feb.) 7 d., 1943, :

prakilnų darbą atliekam nuo 
darbo atliekamu laiku. Todėl, 
pamatę laikraščiuos atsišauki
mą, nežiūrint, kokia jūsų or
ganizacija yra, ar ji būtų ap- 
švietos ar pašalpos, ar meno - 
dainos, ar piliečių kliubai, mo
terų, vyrų ar jaunimo, čia vi
siems vra vietos tam prakil
niam darbe. Todėl pradedant 
nuo Bridgewaterio ir baigiant 
Gardneriu, rinkite ir siųskite 
delegatus. Taipgi, Mass. Lietu-

vių Komitetas kviečia Nashua, 
N. H. ir Lewiston ir Rumford, 
Maine, lietuvių organizacijas 
siųsti delegatus ir jei galima, 
aukų. Pavieniai veikėjai arba 
organizacijų valdybos bus taip 
pat priimtos prie šio veikimo.

Taigi, visi lietuviai prie šio 
prakilnaus ii* garbingo darbo!

John Grybas’
Komiteto Narys ir Iždininkas.

1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

vasario
2 vai. po 

pietų, Municipal Hall, So. Bos
ton, Mass.

Todėl, gerbiamas skaityto
jau, jei tu esi kokios nors lie
tuvių organizacijos narys, tai 
Mass. Lietuvių Komiteto .atsi
šaukimą nusinešk j organizaci
jos susirinkimą ir pakelk klau
simą dėl siuntimo delegatų.

Lietuvių Literatūros
Draugijos Nariams

lė prievolė ir tiesioginė 
priedermė.
Lietuvių Komitetas Sovie

tu Sąjungai gelbėti, 
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

pirmininkas.

Chicago, III
LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS KUOPŲ AT- 
STOVŲ KONFERENCIJA

Reikia Daugiau Rūpintis Ap
švietus Darbu, Negu iki Šiol
Sekmadienį, sausio 31 d., 10 

vai. ryto. Vilnies salėj, 3116 
So. Ilalsted St., Chicagoj, 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mo Apskričio kuo
pų atstovų konferencija.

Apskričio komitetas susirin
kime, pereitos savaitės pra
džioj, plačiai diskusavo ap- 

.švietos darbą. Imsis daugiau 
veikimo, kad kuopas išjudinti. 
Apskričio komiteto nariai ap
lankys kuopų susirinkimus ir 
tarsis su nariais apie organiza
cijos gerovę ir apie darbą 
abelnai.

šiuomi komitetas primena, 
kad lai nebūna nei viena kuo
pa tiek apsileidus, kad nepri- 
siųstų skaitlingos delegacijos. 
Delegatai bus pavaišinti ska
niais pietais veltui.

Tenka pažymėti, kad Cent
ro komitetas naujų narių vajų 
prailgino iki pabaigai ateinan
čio mėnesio. Mes po savo kon
ferencijos, išsidirbę veiklos 
planus, dar turėsime visą mė
nesį laiko prirašyti naujus na
rius draugi j on iki užsibaigs 
vaj us.

Prie pabaigos norime pasa
kyti, kad kiek girdėti atsilie
pimų apie pernai išleistą kny
gą “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” tai tie atsiliepimai 
labai gražūs; visi nariai kny
ga patenkinti. Ateinantiem 
metam rengiama labai gera 
knyga, tai lietuvių kovos prieš 
kryžiuočius seniau ir dabar 
lietuvių, kovos prieš nacius.

Taigi visos kuopos stengki- 
tės prisiųsti delegatus konfe
rencijom

LLD 1-mo Apskr. Valdyba.

Hartford. Conn.
KLAIDOS PATAISYMAS

Kažin kaip per neapsižiū
rėjimą Laisvės No. 19, šešta
dienyje, korespondencijoje iš 
Hartfordo nepatilpo šių auko
tojų vardai: A. Totorėlis, P. 
Giraitis ir J. Beržinis, kurie 
aukojo spaudos bendrovės su
važiavimui po $1. Klaidą pa
taisau. Visiems nuoširdžiai dė
kui! J. V.
-- ---------- - ------ ’’-c------------------------—

“Laisvėje’* galima gauti 
Apsigynimo Bonai

..... i---- - . * ~.v. 
kinimą hitlerininkų. O tas Nes šiam darbui lietuvių, tarpe 
reiškia, kad tik sunaikinus hit-. nesiras priešų, juk mes visi no

rim savo šaliai, kurioje gyve
nam padėti, taipgi pagelbėti 
paliuosuoti Lietuvą iš po> hitle- 
rizmo. Jei atsiras tam garbin
gam darbui priešų, tai žinokit, 
kad jie yra tikri Hitlerio tal
kininkai.

Taipgi, draugai ir drauges, 
nereikalaukite didelių foiana- 
liškumų, užkvietimų, nes mos

lerininkus bus išlaisvinta ir 
mūsų brangi Lietuva.

Massachusetts Lietuvių Ko
mitetas jau padarė atsišauki
mą į visas lietuvių organizaci
jas, nežiūrint jų politinių skir
tumų, nes mes visi norim Ašį 
sumušti, Lietuvą išlaisvinti. 
Todėl šiam kilniam darbui ga
lime sueiti visi ir bendrai dirb
ti. Už to darbo atlikimą bus dabar gyvenam karo laiku ir 
garbė visiems lietuviams. Mes; komitetas yra užimtas savo 
tuo garbingu darbu pakelsime kasdieniniais darbais ir šį

Pradėjome naujuosius 
metus! Su naujų metų pra
džia, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komite
tas iš naujo pradeda rūpin
tis naujais leidiniais Drau
gijos nariams. Žinome visi, 
kuomet iždas didesnis, tai 
ir ūpas kitoks ir kiekvienas 
Komiteto narys drąsiau žiū
ri į parinkimą atatinkamos 
literatūros. Draugės ir 
draugai, stengkimės šiais 
metais užsimokėti duokles 
kuoanksčiausiai. Lai šis 
klausimas būna išspręstas 
kuogreičiausia šiais metais, 
idant galėtum daugiau lai
ko turėti susirinkimuose 
apsvarstymui taip svarbių 
įvykių ir darbų, kurie stovi I 
prieš mus taip svarbiam ka- į

ro momente, vietoj raginti 
narius užsimokėti duokles.

Ar nebūtų puiku,^kad 
d. D. M. Šolomskas, Cent
ro Sekretorius, galėtų už 
dviejų trijų mėnesių pra
nešti, jog apie 80 arba 90 
nuošimčių mūsų narių jau 
užsimokėję duokles už 1943 
metus ?

Centro Komitetas jau tu
ri rankraštį naujam veika
lui. Tai bus kitas istorinis 
veikalas. Daugelis iš mūsų 
jau perskaitėm knygą „A- 
merikos Demokratijęs Stei
gėjai.” Tai vienas 
šiųjų mūsų / 
viu literatu bendi„~ 
kuriuo mes galime pasidi
džiuoti. Sekanti knyga bus 
bendras darbas geriausių

Lietuvos literatų — miru
siųjų ir gyvų. Nereikia nė 
sakyti, kad ši knyga taipgi 
bus pažiba mūsų lietuviškoj 
kultūroj. Garbė mums būti 
nariais tokios organizacijos, 
kuri pajėgia surasti auto
rius tokiems svarbiems vei
kalams ir išleisti juos.

Man atrodo, kad šiais me
tais, apart užsimokėjimo 
duoklių kuogrečiausia, turi
me visi atkreipti demėsį į 
sustiprinimą mūsų organi
zacijos. Kiekvienas sau už
sidekime užduotį gaut bent 
vieną naują narį. Tai nedi
delis darbas, jeigu tik rim
tai kiekvienas užsibriežšim 
atsiekti jį, o organizacija 
padvigubėtų nariais. Centro 
Komitetas nutarė pratęsti 
vajų narių gavimo, tai ir 
subruskime visi, kad jis bū
tų pasekmingas.

Ar nebūtų kiekvienam iš 
mūsų didelio pasitenkinimo, 
jei visi mūsų organizacijos 
nariai taip puikiai pasiro
dytų šiais metais gavime 
naujų narių ir užsimokėji
me duoklių ? 
lengva, jeigu 
brusime.

0 tai labai 
tik visi su-

• A/ .
LC/ '.J fe'j
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Tai yra atsišaukimas. Atsišaukimas į Amerikos žmones nuo 

Amerikos vaikų. Vienas prašymas iš milijonų balsų. Jis galima 
girdėti visame krašte, nuo New Yorko iki Kalifornijos, nuo 
Texas iki Minnesotos, kur tik bejėgis vaikas guli ligoninės lovoje 
ar nuo stumiamos kėdės ilgėdamasis žiūri į kitus žaidžiančius.

Aukoms siųsti ar medžiagoms užsisakyti galite naudoti se
kamą blankutę ir joj paduotą antrašą:

President Roosevelt
The National Foundation for Infantile Paralysis,
342 Madison Avenue,
New York, N. Y.

Brangus Mr. Prezidente:
Aš noriu stoti kovon prieš vaikų paralyžių.
Įdedu $............. kaipo savo auką.
Atsiųskite man ...................  parašams rinkti blankas (po 25 var

dus ant kiekvienos), kad galėčiau pakviesti savo draugus prie to 
svarbaus darbo.

VARDAS__

GATVĖ

MIESTAS

VALTIJA__

eriau-
Amerikos dietu- 
bendras darbas,

T. Mizarienė, 
iždininkė.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

“Kaip esu sakęs praeityje ir pakartoju dabar — niekas 
nėra arčiau man prie širdies, kaip sveikata mūsų berniukų ir 
mergaičių, taip «jaunų vyrų ir moterų. Man tai yra viena iš 
mūsų krašto frontinių apsigynimo linijų.

“Aš todėl stipriai pritariu, kad National Foundation dar
bas būtų varomas pirmyn ir su džiaugsmu sutinku, kad ši or
ganizacija vartotų mano gimtadienį šiame jos 1943 m. finan
sų sukėlimo vajuje.

“Su geriausiais linkėjimais sėkmingos kampanijos, lie
kuosi A-V •Širdingai jūsų,
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
(Pabaiga)

Be minėtų priežasčių, be abejo, daug 
prisidėjo ir ta aplinkybė, kad Būga, nors 
iš prigimties buvo žymus kalbininkas, 
bet turėjo menką bendrą erudiciją ir 
palyginti menką metodinį paruošimą. 
Prof. Voldemaras, geriausiai iš arti pa
žinęs Būgą, rašo: “Filosofija, literatū
ra, istorija, menas — visa tai jam ne kiek 
nerūpi. Reta rasti mokslininkas, kuriam 
visi šie dalykai būtų taip svetimi, kaip 
Būgai.”

Kitoj vietoj prof. Voldemaras sako: 
“Nelingvistui, kas metasi akysna — tai 
metodo trūkumai prie daugelio etimolo
giškų Būgos aiškinimų.” “Šie trūkumai 
vedė prie to, kad ir čia Būga keisdavo 
lengvai nuomones ir net kartais užmirš
davo savo pirmykščių nuomonę.” Volde
maro tvirtinimu, Būga dabartinius Zara
sus buvo pataręs vadinti Ežerėnais, o . 
vėliau — Zarasais. Karpio tvirtinimu, 
Būga prieš savo mirtį ruošėsi revizuoti 
ir tas savo pažiūras, už kurias jį taip 
brangina vokiški naciai. (Karp, Beit- 
raege, p. 68). Būgos bičiulio Voldemaro 
žodžiai: “Nebūdamas iš didžiųjų lingvi
stų skaičiaus Būga daug davė mokslui.” 
Norisi pridėti: Būga dar daugiau būtų 
davęs mokslui ir gal nebūtų susižavėjęs 
naujuoju vokiečių mokslu, jei būtų turė
jęs didelį specialų ir didelį bendrąjį išsi
mokslinimą. (Visi Voldemaro posakiai 
imti iš jau minėto jo straipsnio: “Būga 
žmogus ir mokslininkas”).

Gyvenimas žengia į priekį ir stato 
kaskart didesnius reikalavimus. Jaunes
niosios kartos inteligentija neturi pasi
tenkinti tokiu išsimokslinimu, kokį turė
jo senesnioji karta. Tas pats progresas 
reikalauja, kad senesniosios kartos žmo
nės stengtųsi savo specialybės įpėdiniais 
paruošti ne menkesnius, bet stipresnius 
už save darbininkus. Senesniošios kar
tos veikėjus reikia' vertinti ne vien pa
gal tai, ką jie yra nuveikę jaunystės 
idealizmo laikotarpy, bet ir pagal tai, 
kiek jie vėliau, būdami įtakingi, prisidė
jo prie jaunosios kartos stiprių kadrų 
paruošimo.

Žymios, pasaulinio masto, asmenybės 
kartais iškyla ir iš negavusių aukštojo 
mokslo žmonių. Tačiau tai — retai pa
sitaikančios išimtys, galinčios greičiau 
pasireikšti ten, kur yra aukšta kultūri
nė aplinkuma. Jei M. Gorkis, ir negavęs 
aukštojo mokslo, pasidarė pasaulinė gar
senybė, tai iš to neseka, kad talentin
gas žmogus neturėtų lankyti universi
tetų, siekti diplomų ar daktaratų, kaip

Argentinos Lietuviai
Triunfališka Sukakties Šventė

Šauniai, triunfališkai praė
jo Momento šešių metų sukak
ties minėjimo šventė. Didžiu
lis “Jose Verdi” sahonas retai 
būna taip užpildytas publika, 
kaip buvo spalių 17 d. Ir pub
likos veidai, retai kada turi to
kią džiaugsmingą išvaizdą, 
nes šiame D-jos “Talka” ir jos 
kliubo parengime, publikos 
veidai aiškiausia rodė, jog tie 
svečiai atėjo ne šiaip sau į va
karą, bet į jiems svarbią jų 
mylimo laikraščio sukakties 
minėjimo šventę. Publikos bu
vo virš tūkstančio, — tai virš 
tūkstančio gerų Mom e n t o 
draugų.

Scenos programa irgi buvo 
labai graži, įvairi ir puikiai 
atlikta, už ką kreditas pri
klauso pavyzdingam progra
mos vedėjui, draugui Justui 
Valaičiui; nes esant taip di
delei programai ir su taip 
daug artistų, scenos vedimas 
yra labai sunkus darbas. Drg. 
Valaitis taip puikiai jį atlikęs, 
tiesiog, reikia sveikinti. Artis
tai bendrai publiką žavėjo ir 
pilnai patenkino, už ką ir pub
lika ir Momentas jiems liekasi 
labai dėkingi. Po scenos prog
ramos, garsusis Hugo-Villa or
kestras, savo akordais linksmi
no svečius, kurie linksmai šo- 

,.ko iki 3:30 vai. ryto.

BrCmM

Rašo POVILAS PAKARKLIS.
tokių. Katalikiška mokykla yra davusi 
bažnyčios priešą Voltaire’ą (Volterą) ir 
dar ne vieną žymų bedievį, bet iš to jo
kiu būdu neseka, kad bedieviai išgany
mo turėtų laukti iš jėzuitų mokyklų ir 
ten siųsti savo vaikus tam, kad jie ten 
išaugtų gerais bedieviais. , .■ V

Prie žymesnių lietuviškų asmenybių 
išugdymo gali prisidėti kai kurie garsūs 
užsienio universitetai, turį profesorių 
tarpe pasaulinių garsenybių ir drauge 
neturį pavergimo tikslų lietuvių tautos 
atžvilgiu.

Nors Lietuvoje paprastai teturėtų būti 
skaitomasi vien su savame krašte įsigy
tais daktaratais, bet siektina, kad ga
biausi lietuviai, baigę Lietuvos aukštą
sias mokyklas, vyktų pas plačiame pa
saulyje garsius profesorius, dirbančius 
mūsų tautai draugingose valstybėse, ten 
studijuotų ir ten daktarizuotųsi. Užsie
nyje puikiai parašytos lietuvių diserta
cijos turėtų būti išverčiamos į lietuvių 
kalbą ir ginamos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Gabus ir darbštus studijo- 
zas galės pereiti ne tik per vieną, bet ir 
per porą neblogų koštuvų.

Jei, pavyzdžiui, koks Lietuvos kaimie
čio ar darbininko vaikas, neturėdamas 
puikių mokymosi sąlygų, baigs gimnazi
ją visais penketukais ar beveik penke
tukais ir panašiai baigs universitetą, o, 
be to dar, gimnazijoje ir universtete pa
sižymės sugebėjimais rašyti, savo pa
skaitomis ir kitokia kūrybiška iniciaty
va, kreipiančia aplinkumos dėmesį, — 
tai apie tokį asmenį galmia bus pasakyti, 
kad jis priklauso prie gabesniųjų rūšies. 
Jei toks studijozas bus siunčiamas į už
sienį studijoms pagilinti, tai vargu ar 
Kauno žvirbliai čirškės, kad tas studijo
zas tapo išrastas gabiu vien dėl kūmys- 
tės ar giminystės ryšių ir kitokių prie
žasčių, maža bendra teturinčių su tik
rais gabumais. Jei minėtų savybių sjtu- 
dijozas, rimtai padirbėjęs garsiame uni
versitete pas pasaulinio masto profeso
rius ir parašęs vertingą disertaciją, 
baigs studijas daktarato diplomu ten, 
kur ir svetimšaliams nelengva gauti dak
taratas, o vėliau daktaratą įsigys ir Lie
tuvos universitete, — tai toks daktaras, 
be abejo, turėtų būti branginamas, ir to
kios rūšies daktarai labai ir labai rei
kalingi Lietuvai. Tačiau perdėtas dak
taratų vertinimas, nesusijęs su gilesniu 
kokio asmens pastudijavimu, turėtų nyk
ti iš Lietuvos padangės. Prisidėti prie 
tokios rūšies vertinimo nykimo ir buvo 
svarbiausioji šio rašinio atsiradimo prie
žastis.

Taip triunfališkai tapo at
žymėta Momento šešių metų 
gyvavimo sukaktis. Tai puikus 
pažymys, jog mūsų laikraštis 
per šiuos šešius metus giliai 
įleido šaknis mūsų kolonijoj, 
užkariavo savo skaitytojų šir
dis, o taipgi, už jo pažangumą 
ir pasišventimą demokratijos 
naudai, turi didelį pritarimą 
ir kitų tautų žmonėse, jų spau
doje, jų organizacijose.

Dabar, jau Momentui įžen
gus į septintus metus, jo skai
tytojai ir visa lietuvių koloni
ja eis su juo dar daugiau kaip 
iki šiolei, rodys jam savo pri
tarimą kaip parodė per šį iš
kilmingą minėjimą jo sukak
ties ir kas kart gerins sąlygas 
jam augti, tvirtėti ir tobulėti.

Džiugu visą tai matanti
Paminėjimo Dalyvis.

Tragingai Mirė
1942 metų spalių mėn. 5 d. 

ligoninėje Alvear krisdamas iš 
antrojo aukšto pasimirė lietu
vis Adomas Valančius.

Velionis gimęs 1906 metais 
žuvinčių kaime Gelvonų valst. 
Ukmergės apskr. Argentinon 
atvyko prieš 13 metų. Jau arti 
pusės metų kaip sirginėjo. Po 
internavimo ligoninėn išbuvo 
astuonias dienas, tragingai 
baigdamas savo gyvenimą. 
Lietuvoje paliko brolį Edvar
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dą ir kitą brolį Šiaur. Ameri
koje.

Kadangi velionį liga buvo 
privedusi prie, sunkios mate
rialūs padėties, todėl jo ligo
je ir palaidojimu rūpinosi drg. 
Juozas Rudžionis ir Stasys 
Grigas.

Būrelio draugų lydimas pa
lydėtas Chacaritos kapuosna.

Lai būna, tau drauge, leng
va Argentinos žemelė.

KŪDIKIAI IR NACIAI
Vokiečių užimtos Belgi

jos miestuose didelis nuo
šimtis kūdikių kenčia nuo
latinį alkį. Del to 35 iš kiek
vieno šimto kūdikių serga 
džiova, skorbutu ir rachitu, 
nuo kurio suminkštėja ir iš
sikraipo kaulai.

Dauguma mokyklų Belgi
jos miestuose uždarytos to
dėl, kad išbadėję vaikai per- 
silpni jas lankyti ir nesuge
ba mokytis. Belgų, vaikai, 
kaip musės, krinta nuo ba
do ir šalčio.

Kaip aukštas tikslumas 
reikalingas išdirbant lėktu
vų inžinus, kalima spręst iš 
to, kad kol inžinas būna ga
tavas, reikalinga padaryti 
47,000 išmieravimų ir pa- 
tikiinimų.

—T ta m » »

LOWELL, MASS.
LDS 110 Kuopa Veikime
Kuopos rengiamas bankie

tas įvyks sausio 30 d., . Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
338 Central St., Low;ell, Mašs. 
Prasidės lygiai 8 vai. vakarė. 
Todėl visų prašome nei; kiek 
nevėluoti. Tuomi daug pagel- 
bėsite gaspadinėms. *. ( ,

Kaip teko nugirsti iš pasi
kalbėjimų mūsų draugių.— 
gerųjų gaspadinių, tai svečiai 
už 50c. turės gana. įvairią . ir 
skanią vakarienę.1 Ir vistiek 
tikimasi dar padaryti gražaus 
pelno nupirkimui 3 ambulan- 
sų kovojančiom tautom. ■ >

Man išSireiškus: kaip gi tai 
bus galima padaryti tokioje 
bangenybėje it' dar už tokią 
mažą bilieto kainą? Draugė 
Anelė Paulenkiene, kurios sū
nus Stasiukas jau keli mėne
siai armijoj, rimtai pasakė: 
“Draugai, jeigu tik mūsų visos 

I drauges paaukodamos tam di
deliam darbui ką nors iškeps, 
pagamins, ar bile ką atneš, tai 
padarysime gražaus pelno, 
nors ir išrodo, kad negalima.” 
Tik reikia žmonių kuo dau
giausia sušaukti, ji pridūrė. 
Aš manau, kad tai buvo labai 
teisingai pasakyta. Nes drau
gės jau nekartą yra tai pada
rę, kad su geru noru daug 
kas galima atsiekti. ! d šitam 
labai prakilniam darbui pas 
jas visas atsiras dar sykį daug 
pasišventimo ir duosnumo.

Būrelis draugių: U. Daugir
dienė, M. čiuladienė, U. Pus- 
kunigienė, A. Paulenkiene, M. 
Arbačauskiene, IZ. Janauskie- 
nė ir kitos darbščiosios drau
gės jau tik tariasi ir spren
džia iš kalno, kuri ką darys, 
begamins.

Dar nežinau ką rengiasi da
ryti šios drauges: S. Palubins- 
kienė, V. Kaladinskienė, Eva 
Mikalopienė, ' B. čiuladienė, 
M. Perednienė, Jule Gicevičie- 
nė, K. Drazdauskienė ir kitos 
geros drauges, čia neįskaitau 
draugės Monikos Palubinskie- 
nės, kuri šiuo laiku sunkiai 
serga. Ji sveika būdama, ži
nau, neatsiliktų neaukavus ką 
nors paramai lietuvių garbin
gam darbui. Vėlinu jai greit 
pasveikti ir sykiu su visais da
lyvauti parengimuose ir šių 
dienų sunkiose kovose. Čia ne
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Įvyks Sekmadienį

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

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand Street Kampas Havemeyer Street Brooklyn, N

Vakariene bus viršutinėje salėje, o šokiai didžiojoje salėje

ANTANO PAVYDĮS SESIŲ KAVALKŲ ORKESTIL 
Gros Šokiams Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus

.Y.

1

KELRODIS: New Jersey-čiems važiuojant iš Down Town, New Yorke, 
per C, R. R. of N. J., geriausia paimti Jamaica traukinį ant Broad St., 
o iš Ūudson 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 St. ir eikite apie 4 blokus iki Grand St., čia ant 
kampo bus Grand Paradise sale.

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

Bankietui Bilietas 
$1.75

Įsigykite iš anksto

Vien tik šokiams 
ĮŽANGA 50c. 

įskaitant taksus

suminėjau ir kitų draugių, ne
žinodamas jų atąinešimo.

Bet gali būti ir daug dides
ne draugių moterų talka, negu 
čia suminėtas jų būrelis. Ir jos 
apsijungę gali padaryti labai 
daug. i*Ne stebuklą _> sutverti, 
bet padaryti 'didelį ir labai 
naudingą realį darbą. Gi vy
rai irgi savo ruožtu ką tai to
kio planuoja tam vakarui, ka
da bankietas įvyks. Bet ką, tai 
jau aš neišplepėsiu. Tikreny
bėje, nieko ir nežinau. Tik ka
žin kaip tai netikėtai iš šalies 
nugirdau Paulenką vieną patį 
kampe kartojantį: “Kaip čia 
tame bankiete sukelti karštą 
ūpą?”1 Bet aš negaliu supras
ti, kam jam reikalingas tas 
karštas ūpas? Man rodosi, juk 
kuo rimtesnis būsi, rtuo dau
giau prisižyvosi pyragų, viso
kių bapkų ir kitokių kepsnių, 
bei skanėsių. Bet jis sako, kad 
mums tik reikia užsidegti 
karštu ūpu.- Nemanau, kad 
draugas P. rengtųsi važiuoti į 
Rostovo frontą. Jis pergalin
giems frontams pasiuntė savo 
sūnų į Dėdės Šamo armiją, 
šiaip ar taip, bet jo planas 
pasilieka sekrete iki sausio 30 
dienai, kuomet viskas paaiškės 
bankiete.

Dabar pakalbėkime rimčiau 
— be juokų.

Draugai ir drauges! šis 
Massachusetts valstijos ir vi
sos apylinkes lietuvių garbin
gas pasibrėžimas nupirkti 3 
ambuląnsus ir tuomi suteikti 
mūsų geriausią paramą Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
Sovietinei Lietuvai ir visai So
vietų Sąjungai yra labai rim
tas ir nepavaduojamas darbas 
kovose prieš mūsų bendrą 
priešą. Tai yra didelis ir sun
kus darbas. Bet jis nėra per- 
didelis ir nėra persunkus pa
lyginus su reikalo svarbumu. 
Ir nėra tokis sunkus, kad mes 
prisiminę garbingųjų kovotojų 
kančias žiauruosiuose fron
tuose ir jų pasiaukojimus, ir 
apsijungę kovingo draugišku
mo dvasia negalėtumėm tą 
raudonarmietiško 
darbą 'įvykdyti 
Neturi būt tokių 
mums ant kelio, 
sukliudyti mūsų pasibrėžimus 
ir sulaikyti mus nuo atsiekimo 
mums švento tikslo.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi tikrosios demokratijos rė
mėjai, dar kartą užsidegkime 

svarb u m o 
gyvenimam 
skerspainių 
kas galėtų

kovingąją dvasia! Dar kartą 
užsiliepsnokime karščiau s i u 
kovos ūpu ir kerštu prieš žvė
rišką hitlerizmą ir gelbėkime 
savo kovotojams kiek galime. 
Lai mūsų jokia auka nebūna 
perdidelė širdingai pagelbai 
didvyriškiems kovotojams ir 
visai Jungtinių Tautų galybei.

Raud. Armija įrodo, kad 
žiaurusis priešas bus sumuštas 
ir sunaikintas, jeigu bus tei
kiama gausi pagelba iš viso 
demokratinio pasaulio. Tad 
darbuokimės visi toj linkmėj, 
idant greičiau Jungtinės Tau
tos sutrėkštų tuos dvidešimto
jo šimtmečio fašistinius hu
nus.

Kiekviena lietuvių kolonija 
privalo šiam darbui sukelti ir 
sukels dideles sumas pinigų. 
Neatsiliksime ir mes lowellie- 
čiai. Net dar bandysime būt 
pavyzdžiu kitiems.

Iš kiekvienos kolonijos turi 
plaukti ne desėtkai dolerių, 
bet šimtinės, kad veikiai supy
lus šešių tūkstančių sumą, tuo
met mes džiaugsmingai su
spėsime pasiųsti pilnai pri
rengtą ambulansą į Lietuvių 
raudonarmiečių eiles, kuriuo- 
mi mūsų kovojanti broliai lie
tuviai galės pervažiuoti Lietu
vos rubežių išgrūdus iš ten 
Hitlerio plėšikiškas gaujas. 
Tai bus mūsų pagelba neįkai
nuojamai vertinga.

Šis yra mūsų didžiausias ir 
skubiausias darbas šiandien. 
Jeigu mes visi apsijungę pa
imsime tą darbą kaip privalo
me ir dirbsime, kaip reikia at
likti didieji darbai, o mes, ro
dos, praktikos turime pakan
kamai, tai mes jį užbaigsime 
greit ir su puikiausiu pasiseki
mu. O gal ir su geru perviršiu 
tolesniems darbams.

Man rodosi, kad Lowellis 
privalo ir gali nemažiau šimti
nės nuvešti jau į konferenciją 
vasario 7 diena.

Spėju, kad ir kiti mūsų 
draugai nekitokios nuomonės. 
Jei taip, tai žiūrėsime, kuri 
kolonija mus sukirs ir kaip to
li nuo mūs bus nušokus. Nu
jaučiu, kad būsianti konferen
cija priims būdą suteikimui 
garbės kredito tai kolonijai, 
kuri greitesniu laiku sukels di
desnę sumą pinigų imant pro- 
porcionaliai. Tad, jau dabar 
pradėkime siekti prie tikslo.

J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa
LLD Kuopoms Svarbūs 

Pranešimai
Phil a.—Frankford LLD 149 

kp. laikys savo svarbų susirin
kimą sausio 28 d., 8 vai. vak., 
pas draugus Mickus, 2316 
Margaret St. Visi draugai ir 
draugės pribūkit į susirinkimą, 
nes mūs susirinkimas labai se
nai įvyko ir todėl turim labai 
svarbių reikalų aptarti. Apart 
to, kuopos valdyba atneš kny
gą 1942 m., kurią galėsit gau
ti. šiame susirinkime dalyvaus 
LLD 6-to Apskričio komiteto 
atstovas. Todėl šiame susirin
kime dalyvaukit kuo skaitlin
giausiai ir atsiveskit naujų na
rių. bei simpatikų į kuopos su
sirinkimą.

Kuopos Kom.

Philadelphiečių LLD 10 Kp. 
Susirinkimas

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 1 d., 8, vai. va
karo, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti ir atsivesti 
naujų 
rašyti, 
knyga 
narys 
gauti.

Draugai ir draugės, atkreip
kim daugiau atydos į mūsų 
kuopos reikalus, nes sarmata, 
kad mūsų tokia skaitlinga 
kuopa ir taip apsileidus. Lai 
būna sekamas 
šimtu nuošimčių 
pasekmingas.

narių prie kuopos pri- 
Apart to, yra nauja 

prisiųsta ir kiekvienas 
geram stovy j galės ją

susirinkimas 
skaitlingas ir

Kuopos Sekr.

RŪKYTOJŲ “PRO
GRESAS

23,000,000,000

Cigaretų išdirbimas per
eitais metais pasiekė naują 
rekordą
(236 bilionai) cigaretų — 
taip apskaitliuoja Bureau of 
Internal Revenue. Pernai 
rūkoriai sudegino 30,000,- 
000,000 cigaretų daugiau, 
negu 1941 m.

KULKŲ PRODUKCIJA
Mažųjų ginklų amunici

jos fabrikai šioj šalyj paga
mina po 1,000,000,000 kulkų 
kas mėnesį.



Penatas Pasfapli

PREZ. ROOSEVELTAS PROTINIS PERSIDIRBI

OFENSYVO PLANUS PRIEŠ AŠĮ 1943 M
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaip dabartiniai. Abiejų kraštų vadai ir 
jų štabai pilnai susitarė kai dėl karo 
planų ir veiksmų, kurie bus daromi 1943 
metais žygiuose prieš Vokietiją, Italiją 
ir Japoniją, kuo plačiausiai išnaudojant 
pirmenybes, kurias davė (talkininkams) 
žymus karo dalykų pagerėjimas 1942 m. 
pabaigoje.

STALINAS NUOŠIRDŽIAI 
KVIESTAS

Premjeras Stalinas buvo nuoširdžiai 
kviečiamas atvykt į pasitarimus su pre
zidentu ir ministeriu pirmininku^ ir to
kiame atsitikime (jeigu Stalinas būtų 
galėjęs), tai pasitarimapbūtų įvykę daug 
arčiau į rytus. JiS/<fiegalėjo išvykt iš 
Rusijos šiuo laiku, kuomet ten yra veda
mas didysis ofensyvas, kuriam jis pats 
vadovauja, kaipo vyriausias komandie- 
i’ius.

Prezidentas ir ministeris pirmininkas 
pilnai įvertino baisiąją karo naštą, ku
rią Rusija sėkmingai neša visu savo 

žemės frontu, ir jiedu pirmoje vietoje 
siekė to, kad šalin nutraukt kaip gali
ma daugiau spaudimo daromo prieš ru
sų armijas ir įtraukt priešus į mūšius

taip plačiai, kaip tik galima tinkamiau
siuose (talkininkam) pasirinktuose punk
tuose.

Premjerui Stalinui yra pilnai praneš
ta apie tuos karinius sumanymus. . ' ę

Prezidentas ir ministeris pirmininkas 
turėjo susižinojimų su generalissimu 
Chiang Kai-sheku (vyriausiu Chinijos 
karo vadu). Jiedu pranešė jam apie savo 
daromus žingsnius paremti Chiniją pui
kioje ir neatlaidžioje jos kovoje dėlei 
bendrojo reikalo. •

Suėjimas prezidento su ministeriu 
pirmininku davė gerą -progą pakviesti 
generolą Giraudą (aukštąjį Francūzų 
Afrikos komisionierių) pasitart su abie
jų kraštų (Amerikos ir Anglijos) štabo 
vadais ir suruošt pasikalbėjimą tarp jo 
ir generolo de Gaulle (Kovojančiųjų 
Francūzų komandieriaus). Abudu gene
rolai glaudžiai tarėsi (apie suderinimą 
vieno ir antro žinyboje esamų francūzų 
karinių jėgų).

Prezidentas ir ministeris pirmininkas 
ir bendrieji jų štabai, užbaigę savo ofen- 
syvių žygių planus 1943 metams, dabar 
išsiskirstė, kad ivvkdvt tuos planus gy
venime veikliais ir sutartinais žygiais.”

MAS IR MIRTINGUMAS
D r. Walter Alvarez iš 

garsios May o Klinikos,, kal
bėdamas fabrikų vedėjų ir 
biznierių šusirinkiihe Chi
cago.), praeitą savaitę, ra
gino. protiniai pa vargstan
čius tinkamai pasilsėti. Jis 
tvirtino, kad didesnis pro
centas protiniai persidir
bančių žmonių miršta, negu 
fiziniai dirbančių darbinin
kų.

Noreiką ir atėmė nuo jo $9. 
Tatai pasikartojo ten pat, ne
toli, kur jie, gyvena.

užgesintos per, pusę va
landos. Labai buvo slidu, tai 
daug įvyko nelaimių ir pora 
žmonių užsimušė.

buvo

Sausio 18 dieną susikūlė du 
gatvekariai Washington lini
jos iš priežasties miglos ir su
gedusių signalų. Karas užside
gė. Patsai motormanas užmuš
tas
daug vaikučių, sužeisti, 
atsitiko apie 15 mylių, 
miesto.

o 35 žmonės, jų tarpe 
Tatai 

nuo

Sovietai per Keletą Dienų 
Nukovė 40,000 Apsuptų 
Vokiečių, Suėmė 28,000

PASPRUKĘ APSUPTŲ
NACIŲ KOMANDIERIAI

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

šiuo generales atakos laikotarpiu prieš apsuptus prie
šų kariuomenės dalinius mūsų kovotojai paėmė nelais
vėn 28,000 vokiečių ir užmušė daugiau kaip 40,000 jų 
kareivių ir oficierių.

Lieka nesunaikinta dar tik dvi nedidelės atskiros 
priešų grupės, atkirstos viena nuo kitos, viso ne dau
giau kaip 12,000 karių — viena grupė į šiaurius nuo 
Stalingrado, o kita arčiau centralinės miesto dalies. 
Abidvi tos grupės yra nusmerktos sunaikinimui per dvi 
ar tris dienas.

Tuo pačiu laikotarpiu, pagal dar nepilnus skaitme
nis, mūsų kariuomenė pagrobė sekamus karinius prie
šų įrengimus: 523 lėktuvus, 1,297 tankus, 2,978 kanuo
les, 904 mortiras, 4,870 kulkasvaidžių, 40,000 šautuvų, 
49,000 trokų, 4,660 motorinių dviračių, 229 pervežimo 
traktorius, 4,570 vežimų su kariniais reikmenimis, 170 
radijo stočių, tris šarvuotus traukinius, 42 garvežius, 
230 vagonų, 160 sandėlių ginklų ir amunicijos ir daug 
kitokių karo reikmenų.

Tuo tarpu buvo sunaikinta 132 vokiečių lėktuvai, 290 
tankų, 315 kanuolių, 950 kulkasvaidžių, 1,970 trokų ir 
43 įvairūs sandėliai.

Tokiu būdu tapo abelnai įvykdytas Raudonosios Ar
mijos aukščiausios komandos planas — apsupt ir su
naikint dideles grupes vokiečių parinktinės kariuome
nės. Dar niekada ištisoje karų istorijoje nebuvo apsup
ta ir sunaikinta toks didelis skaičius reguliarūs kariuo
menės kupinai iki pertekliaus apginkluotos naujoviš
kais kariniais įrengimais.

Apsuptus vokiečius fašistus Stalingrado srityje lik
vidavo mūsų Dono fronto jėgos, komanduojamos gene
rolo pulk. Rokossovskio ir jo štabo galvos generolo Įeit. 
Malinino.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Susijungė du daliniai Jungtinių Valstijų kariuome
nės Kokumbonoj, Guadalcanal saloje, po to, kai vienas 
mūsų kariuomenės dalinys įėjo į Kokumbonos kaimą 
pajūriais iš rytų pusės, o kitas apsupo stiprų japonų 
pasipriešinimo lizdą ir įžengė į Kokumboną iš pietų šo
no. Šis žygis pilnai laimėjo Jungtinių Valstijų jėgoms 
Kokumboną ir pajūrį į rytų pusę. Per tuos 
veiksmus 293 japonai buvo nukauti ir penki nelaisvėn 
paimti.

Amerikiečiai pagrobė kelis japonų sandėlius, tris 
šešiacolines kanuoles, septynias 77-milimetrines kanuo- 
les, dvi 37-milimetrines kanuoles, vieną tanką, kelis 
trokus, tris 40-milimetrines priešlėktuvines ir kitokias 
patrankas ir kiekį mažųjų ginklų.

Amerikiečiai tebeveda ofensyvius veiksmus prieš ja
ponų pasipriešinimus.

Kitų Kraštų Atstovai Pa
sitarime su Rooseveltu ir 

Churchillu

šiaur. Afrika. — Neofi
cialiai teigiama, kad prezi
dento Roosevelto pasitari
muose su Anglijos premje
ru Churchillu taipgi daly
vavę Turkijos, Ispanijos ir 
tujų kitų kraštų atstovai.

PrezidentasLondon.
Rooseveltas nuskrido tuo 
pačiu amerikiniu bombane- 
šiu į Šiaurių Afriką, ku- 
riuom premjeras Churchil- 
las pernai nulėkė į Mask
vą.

Tampa, Fla. — Bomba- 
nešio nelaimėje žuvo ir 
Amerikos gen. C. H. Wadi.

XX i

Lėktuvais paspruko bent 
kai kurie nacių komandie- 
riai iš apsupimo prie Sta
lingrado, palikdami savo ka
riuomenę, kaip sako prane
šimai iš įvairių šaltinių.

Lima, Peru. — Peru res
publika (Pietinėj Amerikoj) 
sutraukė diplomatijos ry
šius su Vichy Francijos val
džia.

Maskva, saus. 27. —Rau
donoji Armija žygiuoja pir
myn visuose šešiuose fron
tuose.

London. — Anglų orlai
viai vėl atakavo nacius Lo- 
riente, Franci j o j.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Antro Apskričio konfe
rencija nepamiršo svarbių vi
suomenės reikalų. Įvairioms 
įstaigoms ji išaukojo iš ap
skričio iždo $65.

O visgi tiek draugai pamir
šo vieną dalyką, būtent, savo 
organizacijos reikalus. Būtų, 
buvę labai gražu, jeigu jie bū
tų paskyrę nors penkinę Cent
rui dėl knygų ir žurnalo leidi
mo.

Rodosi, buvo rašyta ir minė
ta apie pabrangimą popieros 
ir darbo, o narinės duoklės tos 
pačios. Norima, kad nariai 
gautų tiek pat literatūros, 
kaip ir kitais metais.

Apskričio pasirodymas su 
auka Centrui būtų buvęs gra
žus priminimas kuopoms, kad 
ir jos nepamirštų, to svarbaus 
reikalo.

Kiti Draugijos apskričiai tu
rėtų į tai atkreipti dėmesį.

Vakar dieną įeinu į Laisvės 
ofisą ir randu seną draugą. 
Jis jau sulaukęs 65 metus am
žiaus. Sakosi, sveikata nebe- 
tarnauja taip, kaip seniau tar
naudavo.

Bet jis sako: “Noriu užsi
mokėti už Laisvės prenumera
tą ir įsigyti Bendrovės Šerą už 
dešimts dolerių.”

Jis taip ir padarė. Jis, be 
abejonės, dalyvaus šėrininkų 
suvažiavime šį sekmadienį, 
sausio 31 dieną.

Aš manau, kad dar randasi 
labai daug 
nepriklauso 
bendrovės.
klaidos, jeigu tuojau taptų, jos 
dalininkais.

Įsigykite Šerą, dalyvauki! 
bendrovės suvažiavime ir ban- 
kiete šį sekmadienį!

laisviečių, kurie 
prie dienraščio 
Nepadarytų jie

Karvės piene taip pat 
yra truputis-citriškos rūkš- 
ties, panašios kaip orin- 
džiuose ir lemonuose.

Metalo chromo naugės 
turtai Bahia apylinkėse, 
Brazilijoj, apskaičiuojami 
iki 400,000 tonų.

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečiai ir anglai pastūmė 
vokiečius atgal Ousseltia 
klonyje, šiaurvakarinėj Tu- 
nisijoje.

Pittsburgh. Pa.
Parengimai ir Kitos Žinios
Sausio 17 dieną įvyko po

sėdis Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 8-to apskričio. Da
lyvavo pirmininkas J. Mažei
kis, raštininkas Jurgis Urbo
nas, iždinininkas Jonas Urbo
nas, korespondentas D. PĮ Le
kavičius. '

Posėdis įvyko LDS 142 kuo
pos svetainėj. Svarbiausias nu
tarimas, tai rengtis prie meti
nės konferencijos, kuri įvyks 
kovo 28 dieną, North Side da- 
lyj, 1320 Medley St., kaip 2 
vai po pietų..

Sekretorius pranešė, kad 
yra atspausdinti laiškai šau
kimui visų lietuvių srovių kon
ferencijos, vasario 28 dieną, 
kurios tikslas turi būti: kaip 
padėti mūsų kraštui išlaimėti 
karą prieš Hitlerį, Mussolinį ir 
Japoniją. Po minėtais laiškais 
pasirašo daug intelektualų, 
kurie pilnai tam darbui prita-| 
ria. Darbas yra labai svarbus 
ir kiekvienas, kuris nori mūsų 
šalies karo laimėjimo, privalo 
jį remti. Organizacijos turi 
dalyvauti konferencijoj.

Sausio 17 atsibuvo pažangių 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
paaiškėjo, kad darbininkiškai 
tarptautinei veiklai reikalin
ga finansinė pagelba ir mes 
lietuviai turime sukelti $30. 
Nutarta tam reikalui surengti 
sausio 31 dieną parengimas, 
North Side LDS name, 7 vai. 
vakare be įžangos. Tam tiks
lui ant vietos draugai paau
kavo supirkimui valgių ir apsi
ėmė padirbti. Visi Laisvės 
skaitytojai ir simpatikai už- 
kviečiami atsilankyti.

Komunistų Partija rengia 
bendrą masinį susirinkimą pa
minėjimui Licolno ir Lenino, 
kuris įvyks vasario 12 dieną, 
ant 5th Avė., viešos mokyk
los name. Tikietai jau platina
mi. Kalbės Elizabeth Flynn ir 
mesto pirmininkas Benny Ca- 
reather. Visi kviečiami 
lankyti į tą parengimą.

atsi-

Mirė Lietuviai
Sausio 16 dieną mirė 

zas Butkus, 68 metų, amžiaus. 
Tai buvo senas Pittsburgho 
gyventojas ir narys Lietuvos 
Sūnų Draugystės. Palaidotas 
religiniai lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios kapinėse. Iš Lie
tuvos buvo Varnių parapijos. 
Paliko moterį, 2 dukteris, 1 
sūnų ir tris seseris. Buvo reli
ginis žmogus, bet ramaus bū
do ir skaitydavo įvairias kny
gas.

South Sidėj mirė • Andrius 
Baranauskas, J. Raskauskas, 
E. Rutkienė, Joe Nevulis. Visi 
jau seni žmonės. Kaip kurie 
priklausė prie M. Draugystės 
ir Piliečių Kliubo.

Juo-

Kitos Žinios
Pereitą savaitę North Sidėj 

plėšikai užpuolė Petrą Radžiu 
beeinantį į darbą. Apmušė, 
bet pinigus'nesuspėjo atimti.

su-
už-

Sausio 15 dieną buvo 
ruošta visuotinas miesto 
temdymas. Kaukė sirenos, 
skąmbino varpai. Visos šviesos

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

North Sidėj yra Lietuvos 
Sūnų Draugystės Kliubas. Jis 
yra didžiausia organizacija ir 
turi 180 narių. Nedėlioj ir su- 
batoj daro didelį biznį. Į val-s 
dybą išrinkta šiems metams: 
pirimninku Jos Jankus, vice
pirmininku Sta. Mikionis, tur
to raštininku Jonas Matonis, 
užrašų raštininku Bronius Vai
nauskas, iždininku Pranas 
Šimkus. Namo direktoriai: 
Steponas Adomaitis, Walter 
Cetula, V. Marcinkevičius ir 
gaspadorium Kazimieras Vė
lius.

H

Pinigų turi keletą tūkstan
čių ir namą. Pereitais metais 
mirė 9 nariai ir išmokėta po
mirtinių po $260. Kliubo 8 na
riai yra išėję į armiją.

D. P. Lekavičių*.

F. W. Shalins
' (Shalinskas)

Funeral 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 
Graborius-Under taker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lUS
sudarau su ame- 
Himniškais. Rei- 
kalni 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

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

mas įvyks 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 ketvirtadieni, 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- 
me dalyvaus lietuviai, latviai, vokie
čiai, rusai, lenkai, Ukrainai ir kar- 
patų rusai. Visas pelnas bus skiria
mas Sovietų Medikalei pagelbai. Po 
Koncerto bus šokiai prie pukios or- 
kestros. Bus skanių valgių ir įvai
rių gėrimų. Įžanga tik 
tant taksas. Kviečiame 
vauti. — Kom.

55c, įskai- 
visus daly- 
(22-25)

PA.PITTSBURGH,
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 Kadrelis. 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.
Nedėlioj, 31 d. sausio, R. A.

Iro 3118 skyrius rengia paskaitą 
rusų kalboj: “Vėliausi Įvykiai Pa
saulyje.” Paskaita bus 324 Ander
son Ave., kamp Cliff, gat. Prele
gentas
Z. Krinkin.'

S.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tol
NIGHT—HA vcmeyer 8-1158

1.

2.
3.

4.

“Russki Golos” rėdė D.
(22-24)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 8 kp. draugiška sueiga ir 

pasilinksminimas įvyks sekmadienį, 
sausio'31 d., 2 vai. dieną, Lietuvių 
Salėje, (žemai). Šio pasilinksmini
mo pelnas skiriamas mokėjimui 
duoklių už kuopos narius kareivius. 
Visus LDS kp. narius ir visus lie
tuvius kviečiame dalyvauti.—Kom.

(23-25)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

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

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlčs; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystes 
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.
ENRICH tabletėlčs dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimą 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.

5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DĖL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių 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 KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N, Y.

6.
7.
8.

9.
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NphYirkii <' (//ili/inlti 7i rm« Iš Juozo Rimkaus 
Laidotuvių

Tas Šaunus Bankietas Jau 
Tik už Poros Dienų

Dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavimas 
šį sekmadienį, sausio 31-mą, 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., Brooklyne. J jį su
važiuos šėrininkai iš viso did
miesčio ir iš apylinkių; bus ir 

. iš toliau, nežiūrint sunkesnio 
važinėjimo dėl karo sąlygų. 

* Juk per metus susidaro viso
kių problemų ir reikalų, išsi
ilgsta giminių
laisviečiai tuos reikalus yra iš
mokę rišti' su savo dienraščio 
reikalais, atvykti į didmiestį 
tada, kada gali atsiekti dau
giausia — girdėti 
savo dienraščio 
kiu atlikti kitus 
simatymus.

Suvažiavimas
ryto, o po suvažiavimo, kaip

ir draugų, o

ir spręsti 
reikalus ir sy- 
re i k alus ir pa-

dės pastangas suvesti bosus ir 
uniją prie susitarimo.

Unijos prezidentas Dubins
iąs sako, kad darbo paliauba 
(stapičius) buvo spontaniškas 
ir kad bėgiu 
stojusių dirbti 
ta tiek, kaip 
Darbiu in k ams
laukti ir nesulaukti derybų pa
sekmių. Pagaliau ir 
bos tarp unijos ir 
kasiosios per keturis 
šiuo tarpu nutrūko 
sams norodant jokio 
tarti.

Unijistai reikalauja pakelti 
algas pagal pakilusį pragyve-

sykiu ir religingas žmogus. Pa
gerbiant jo valią, šeima davė 
atitinkamas laidotuves.

Reiškiame velionio Rimkaus 
šeimai užuojautą jos liūdesy
je. Rep. trečiadienio su- 

galėsią būti ki- 
pirmą dieną, 
įgriso laukti,

Sausio 26-tą, prieš 
vai., dalyvaujant šeimynai, gi
minėms ir būreliui šeimos ar
timųjų Juozas Rimkus išlydė
tas- iš graboriaus LeVandos 
šermeninės į Cypress Hills ka
pines. Į šermenis buvo atvykę 
giminaičiai Jonas ir Antanas 
Martin iš Hartford, Conn.
J. Martutaitienė iš

12-tą
Jono ir Nastazijos 
Kaulinių Padėka Sukniasiuvių Stapičius 

Paliečia 15,000 
Darbininky

tos d ory- 
bosų vil- 
mėnesius, 
visai, bo- 
noro susi-

širdinga padėkavonė už su
ruošimą mums pares 30 metų 
vedybinio gyvenimo ’ sukakty-

- rengėjams draugams Jo- 
ir Mary Kaminskam, dd.

Mary Stimbriams, 
ir Stefanei Cedro-

metinis kas metai, 6-tą vai. vakaro 
įvyks bus šaunus bankietas — gera 

vakarienė, Aido Choro dainos, 
šokiai ir rfbelnai pasilinksmi
nimas su draugais brooklynie- 
čiais ir tolimais svečiais.

Laisvės metiniai bankietai 
— žymiausi Brooklyno lietu
vių pažmoniai.

Dar kartą norime priminti, 
kad visi, kurie dar neturite, 
įsigytumėt tikietus iš anksto, 
nes šiemet užsakyti maisto ant 
greitųjų yra sunku, o kartais 
ir visai negalima. Laisviečiai 
nori kiekvieną iš jūsų matyti 
bankiete ir būtų labai nema
lonu, jeigu kam reikėtų atsa
kyti vietą dėl stokos maisto. 
Tiiketų kainos $1.75 viskam, 
vien šokiams 50c. šokių pra
džia 6 :30 vai. vak.

bus 10 vai.

■w

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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Warekajo, se

niau gyveno Gardner, Mass. 1914 
metais apleido. Girdėjau, kad apsi
gyveno Minneapolis, Minnesota. 
FTašau 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)

•Sukelti 13-ką Milijonų 
Dolerių Raud. Kryžiui 
New Yorko Mieste

Tai Kampanijai Pradėti Bu vo įvykęs Neangliškųjų 
Laikraščių Redaktoriij Pobūvis.

Pereitą antradienį Kotely j 
Brevoort įvyko neangliškųjų 
laikraščių redaktorių bei lei
dėjų pobūvis, suruoštas Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus. 
Dalyvavo arti šimtas asmenų 
(nuo lietuvių berods tedaly
vavo tik Laisvės ir Tiesos re
daktoriai).

Šis pobūvis buvo suruoštas 
pradėjimui didžiosios kampa
nijos už surinkimą Raudona
jam Kryžiui aukų. Kampanija 
prasideda tuojau ir Niujorko 
miestui paskirta 13-kos milijo-

nų dolerių kvota.
Amerikos Raudonasis Kry

žius, beje, pasiskyrė Sigmund 
Gottlober direktorium prave- 
dimui ryškesnės kampanijos 
neangliškoje spaudoje. Mr. 
Gottlober yra plačiai susipaži
nęs su neangliškąja spauda, 
nes jis su ja palaiko glaudų 
kontaktą per eilę metų. Todėl 
tam darbui jis labai tinkamas.

Po būvyj
David Challinor, 
Raudonojo Kryžiaus

sakė kalbas Mrs.
Amerikos 

Niūjor-

it

n T-

-.‘f

diktokai. Ant 1)0 ’ 
nui 
Krankiu i ir 
dd. Juozui 
n ams.

Dėkojam 
nienei už

So. Brooklyno Žinios
Praeitą penktadienį, sausio 

22 d., Do.ipbrowsky svetainėje, 
755 4th Ave., LDS 50 kp. tu
rėjo surengus judamųjų pa
veikslų vakarą. Paveikslus ro
dė kuopietis drg. Geo. Klimas, 
žmonių buvo
kiek teko nugirsti, tai paveiks
lai visiem patiko. Paveikslų 
rodymui pasibaigus, laidotuvių 
direktorius P. Shalins-šalins- 
kas, kuris užlaiko savo puikią 
laidotuvių įstaigą 84-02 Ja
maica Ave., užfundino visiem 
skanaus alučio. Parengimo lė
šas padengus, pelnas bus per
duota Raudonajam Kryžiui.

Rodos, nuo praeito spalių, 
mėnesio čionai buvo bandoma 
suorganizuoti mezgėjų grupė, 
kuri užsiimtų mezgimu švede-: 
rių, šalikų, kojinių ir pirštinių 
raudonarmiečiam, kurių tarpe 
randasi nemažas skaičius ir 
lietuvių. Bet kažin kodėl dar 
mažai tam dirba, žinoma, ne 
visos moterys gali darbuotis, 
kurios dirba dirbtuvėse, o pa
rėjus namo turi valgius pasi
gaminti sau ir šeimynai, na
mus apsišvarinti, tokiom yra 
sunku, jos turi užtenkamai 
darbo ir be užsiėmimo mezgi
mu, bet aš žinau, kad dauge
lis Southbrooklyno moterų 
dirbtuvėse nedirba ir neturi 
didelių šeimynų, kurias reikė
tų apžiūrėti. Tokios moterys, 
rodos, labai lengvai galėtų už
siimti mezgimu, savęs suvis 
nenusivarginus. Kuriom gali
ma tuom taip svarbiu karo lai
mėjimui darbu užsiimti, kreip
kitės prie drg. Kulikienės, 415 
36th St. ten gausite daugiau 
informacijų.

Draugės Walmusienė ir Ku- 
likienė pasiuvo dvi labai gra
žias kaldras ir jau perdavė 
Moterų Apšvietos Kliubui, iš 
kur bus perduota Russian War 
Relief Kom. šios dvi draugės

svočiai d. Codro- 
keiksą ir gėles, svo- 
Zabulioniui už gėri- 
keikso; patarnauto- 
stalų draugam F.

Kaminskui, J. 
šarkai ir drau- 
Stumbrienei, M.

Helen Pokštie-

J.

mą prie 
jam prie 
Stimbriui, 
Cedronu i,
gėms Mary 
Kaminskienei, 
nei, A. Michel, Katerinai Dęicl 

l ir draugų Stimbrių dukrelėms;
pirmininkei draugei Ventienei 
už puikiai vedimą vakaro.

Taipgi dėkojam už dovanas 
dd. Zabulionienei, 
ir Nelei Ventai, 
puikiai apdovanojo; dd. Miza- 
ram už gėles. Ačiū draugam 
už pasakytas kalbas - linkėji
mus mums viso gero; visai 
publikai už dalyvavimą ir už 
pinigišką dovaną; gasfcadinei 
Kulbokienei už skanų paga- 
minima maisto ir visiems, kas 
prisidėjo prie tokio didelio 
darbo.

žvirblienei 
kurios mus
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kiško skyriaus veik, komiteto labai naudingą darbą ir

ir 
Paterson.
buvo jau 

ir dar se- 
Lietuvoje

atvyko
ir

Sukniasiuvių darbo paliau
bai sulaikius virš penkiolika 
tūkstančių darbininkų, mies
tan pereitą antradienį pribuvo
federalis tarpininkas, kurisjnimo brangumą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo metinis susirinkimas jvyks 
sausio 29 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kl. salėje, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių klausimų. Taipgi bus rinki
mas kliubo valdybos 1943 m. — J. 
Kairys. (23-24)

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

(22-23)

Reikalinga moteris dirbti prie ge
neralinio namų triūso, Brightwaters 
L. L, taipgi padaryti paprastus val
gius. Geri namai, maža šeima. Al
ga $60 
turėtų 
kite ir 
2-8400 
So.

į mėnesį. Pageidaujama, kad 
rekomendacijas. Telefonuo- 
klauskite C. L. Ross—Main 
arba rašykite: C. L. Ross, 

Windsor Ave., Brightwaters, 
(23-25)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų namas, pusiau at

skirtas, Arlington dalyje. Kah.a 
$4,950. Arti parko, gera transpor- 
tacija, yra dvi garo įstaigos. Pini
gais $1,000. Prašome kreiptis: Uil- 
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 skonį, 
geidaujama, 
Kreipkitės: 
lefonuokite:

pirmininkė; kalbėjo 
Corsi, buvusis Imigracijos ir|tl* 
Natūralizacijos k o m isijonie- i' ’ 
rius, Mr. James M. Cecil, 
Committee of Public Informa
tion pirmininkas; 
komentatorius ir 
Harry Hershfield, 
Pirmininkavo Mr.
Gottlober.

Visi kalbėtojai pareiškė vil
ties, kad neangliškoji spauda 
kooperuos glaudžiai su Rau
donuoju Kryžiumi pravedimui 
šitos kampanijos Niujorke ir 
visoje šalyje. Nereikia nei aiš
kinti, jog Raudonasis Kryžius 
šiandien vaidina milžinišką 
vaidmenį. Jis gelbsti ir fronte 
ir užfrontėje. Bet Raudonasis 
Kryžius negauna jokių įplau
kų iš valdžios; jis pasilaiko iš 
sudėtų žmonių aukų.

Mr. Corsi, beje, pasakė 
daug reikšmingesnę kalbą tuo 
atžvilgiu, kad jis pabrėžė ne- 
angliškosios spaudos rolę mū
sų gyvenime. Josios rolė mil
žiniška, sakė kalbėtojas. Tie 
žmonės, kurie nori matyti ją 
uždarytą, netarnauja mūsų 
krašto interesams. Kalbėtojas 
pasmerkė tuos, kurie sėja an- 
ti-semitizmo nuodus žmonėse: 
jis pasmerkė tuos, kurie kelia 
bent kokią vienos tautos prieš 
kitą neapykantą.

Niekad Amerikos žmonėms 
nebuvo tautinė vienybė taip 
reikalinga, kaip šiandien, karo 
metu. Niekad nebuvo reikalin
gas tok is Amerikos žmonių 
duosnumas, kaip šiandien.

Dainavo, beje, Metropolitan 
operos baritonas, Mr. Leonard 
Warren, — jis sudainavo tau
tos himną ir dar vieną dainą.

Pobūvis baigėsi dideliu ūpo 
pakilimu ir pasirįžimu dau
giau dirbti Raudonajam Kry
žiui, kad pasibrėžtoji jo kvo
ta būtų su kaupu perpildyta.

Edward ne’ kiek nesiskundžia, kad bū- 
- tų bent kiek save nusiskriau- 

— - i dusios. Juodvi ir ant toliau 
tam svarbiam reikalui darbuo
sis. Draugė Bunkienė, kurios 
sūnus randasi armijoj, jau'irgi 
kiek šiuom 
vo. Iki šio 
stangomis 
fondui.

humoristas 
žurnalistas 
Mr. Kahn.

Sigmund

reikalu pasidarba- 
laiko kuopos pa- 
sukelta $15 vilnų

man teko nugirsti, 
gražus būrys

Ant kiek 
tai pusėtinai 
southbroklyniečių daly v a u s 
dienraščio Laisvės bankiete, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, sausio 31 d., Grand Pa
radise svetainėje. Jau dauge
lis draugų turi ir tikietus įsi
giję. Kurie manote bankiete 
dalyvauti, patarčiau greit įsi
gyti tikietus, nes dabar labai 
sunku su maistu.

kiek ne-

dukrelė 
savaites,

Pa-
kad būtų lietuviai.

398 Broadway arba te-
Stagg 2-8342,

(19-24)

New Yorko sukniasiuvių 
unijos deryboms su bosais ne
darant progreso gal reikėsią 
šapose skelbt stapičius.

šiuom tarpu LDS 50 kp. na
riai pusėtinai geroje sveikatoj, 
tik drg. Tekutis po 
sveikuoja.

Draugų Petronių. 
Olga, išsirgusi kelias
jau pora savaičių kai suvis pa
sveikus. Draugė Petronienė ir
gi buvo susirgus, rodos šalčiu, 
bet pagulėjus keletą dienų pa
sveiko.

Kuopos vajininkas drg. Kū
likas sako turįs kandidatų į 
kuopą, gal sekančiame susirin
kime matysime naujų veidų. 
Kiti kuopiečiai turėtų drg. Kū
likui pagelbėti. Koresp.

Dėl Smulkmenų Neverta 
Bylinėtis

Juozas Lugauskas buvo pa
traukęs teisman savo švogerį 
Bruno Šimkūną, kaltinimu, 
kad Šimkūnas apšmeižęs jį.

Perklausinėjimas kaltinamo
jo ir skundėjo įvyko sausio 20, 
Williamsburg Plaza Teisme. 
Teisėjas klausė kalti n t o j o 
kaip jis tave apšmeižė? Lu
gauskas sako — mane pavadi
no rimbu. Teisėjas nusijuokė 
ir bylą išmetė, liepdamas kal
tintojui ir kaltinamajam eiti 
namo. Z. Gurklys.

Velionis Rimkus 
senas brooklynietis 
nesnis amerikietis, 
užaugęs ir apsivedęs Tauragės
mieste, 1905 motais 
Amerikon į Gardner, Mass 
ten apsigyveno, o už metų at
sikvietė ir savo žmoną Oną su 
mažais vaikais, sūneliu Juozu 
ir dukrele Agnes. Amerikoj jo 
šeimyna padaugėjo dar dviem 
dukterimis ir sūnum. Per tūlą 
laika gyveno Hartford, Conn., 
o lYuo 1926 m. Brooklyne. Dir
bo visuomet prie sunkių dar
bų, tačiau nežiūrint to dagy- 
veno iki gana senyvo amžiaus, 
mirė sulaukęs 74 metų am
žiaus. Prieš keletą metų darbe 
buvo susižeidęs ranką ir dėl 
to per penketą paskiausių me
tų nedirbo, bot šiaip buvo ga
na stiprus. Mirė nuo “stroke,” 
sausio 23.

Rimkus paliko našlę Oną, 
sūnus Juozą ir Antana, duktė- 
ris Agnes Kliučinienę, kuri gy
vena Cliffsidėj, Oną Fager ir 
Mary Gifford, brolį Joną, Chi- 
cagoj, ir tolimesnių giminių, 
kurių daugelis atsilankė. į šer
menis ir atsiuntė gėlių, visas 
kambarys skendėjo 
buvo labai
lankė daug žmonių.

Velionis

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

1

I

daug.

ilgametisbuvo
darbuose, dienraščio Laisves skaitytojas,

gėlėse, jų
šermenis

Ateikite pasimatyti su Giriai* 
Geriausias Alus Brooklyn^«fai 

adresas

Jonas ir Nastazija 
Kauliniai.

Apie 600,000 New Yorko 
darbininkų, turėję teisę pasi
traukti iš darbo ant senatvės 
pensijos, pasilikę
kaip skelbia Peter Kasius, So
cial io Saugumo direktorius 
šiai apylinkei.

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. V 
Tel. E V. 4-8698
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Lietuviu Rakandų Krautuvė
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
' Banketų, Vestuvių, Susirinki

mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat I
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

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

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.
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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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Akiniai 
už $7.50

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

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

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
O" Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "YJi

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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VUU-THIN* RAMONA VIRI-THIN* KAĮMMr-

ROBERT LIPTON ’V0X”T
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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