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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Šiemetinis Laisvės b-vės šė
rininkų suvažiavimas (sausio 
28 d.) turės būti ūpingesnis 
negu kuris kitas, įvykęs bėgyje 
pastarųjų ketverių metų.

Lietuva išlaisvinta ir jau 
pradeda atsistatyti; Mažoji 
Lietuva baigiama vaduoti.

Raudonoji Armija jau tik 
apie 125 mylių atstume nuo 
Berlyno. Vakarų fronte, kaip 
pastebi tūli korespondentai, 
amerikiečiai ruošias savo ofen
syvą pradėti. Filipinų salose 
mes regimai laimime — mūsų 
kariuomenė skina kelią link 
sostinės, Manilos miesto.

Visuose karo frontuose pa
dėtis byloja, jog mes priešą 
sumušime gal greičiau, negu 
prieš porą mėnesiu buvo ma- P1 
nyta. 1

Tokioje atmosferoje laisvie- mylių fronte nuo Reiperts- 
čiai susirinks savo dienraščio wilier iki Haguenau, rytinė- 
reikalams aptarti.

Gi po suvažiavimo šėrinin-1 Alsace.

MASKVA PATVIRTINA, KAD RYTINE PRŪSIJA ATKIRSTA
NACIAI PRADEDA OFEN
SYVĄ. PRIEŠ SEPTINTĄ 

AMERIKOS ARMIJA
Paryžius. — Vokiečiai 

"radėjo ofensyvą prieš Sep
tintąją Amerikos armiją 20

Ije Franci jos provincijoje 
Naciai keturiose 

kai ir rinktiniausioji Brook ly- vietose per Moder upę pa- 
no ir apylinkės lietuvių visuo- stūmėjo jankius pusantros 
menės dalis bus dienraščio *• • • ■ — -
bankiete.

Išlaisvintuose Lenkijos ir 
Vokietijos miestuose Raudono
ji Armija stato merginas tra- 
fikui reguliuoti.

Štai viename Silezijos mies-

mylios atgal ir užėmė pozi
cijas už 12 mylių nuo vadi
namos Savernė spragos. 
Per tą spragą yra siunčia
ma amerikiečiams reikme
nys ir pastiprinimai.

Vokiečiai perkirto ameri-
te stovi vidurkelyje mergina ir kiečiamš vieškelį ir geležin- 
išdidžiai komanduoja prava- kelio liniją iš Saareguemi- 
žiuojančius automobilius, sunk- nes miesto į Strasbourgą ir 
vežimius, ir kitką.

Ji stovi keletos vieškelių 
mazge ir atvykstantieji iš ry- atakavo ir atgriebė kai ku
tų jos klausia:

— Kuris kelias veda link
Berlyno?

Mergina atsako:
—Visi keliai veda j Berly

ną! .. .

Haguenau. Paskui ameri
kiečiai ir francūzai kontr-

rias pozicijas.
Anglai Holandijos fronte 

užėmė dar 7 gyvenamąsias

JungL Valstijų Lakūnai 
Sudaužė Šimtus Vo

kiečių Troky
Stebint karo veiksmus Euro

poj, mane labai įdomina upės. 
Ar seniai čia, rodosi, Raudo-, 

Poji Armija buvo prie Bugo,: 
prie Dauguvos, prie Nemuno ? i 

šiandien Dauguva ir Bugas į 
jau toli paliktos ir pamirštos.! 
Nemunas jau visas išlaisvintas. j 
Neužilgo bus baigta išlaisvinti 
Vislos upė. Dunojus laisvas . . v . .
nuo savo žiočių iki Budapešto. I^us ir sunkiai sužalojo .567

Šiandien viso pasaulio žmo- i kitus priešų automobilius, 
nių akys nukreiptos j dvi di-j pačią dieną jie sudau- 
džiules Vokietijos upes: Odrąižė 167 nacių vagonus ir su- 
ir Rainą.

Pirmoji jau peržengta—tie
sa, dar tik Silezijoj, bet jau 
peržengta.

Pasaulis nekantriai laukia, 
tos dienos, kurią talkininkai ■ Naciai sake, kad Sovietai 
peržengs per Rainą. pasiekė Brandenburgo pro-

★ ★ ★ vincijos sieną 94 mylios nuo
Lowellietis Vladas Mikalo-!Berlyno. Raudonoji Armija 

pas rašo man, jog jis kadaise, 
prieš 40 metų, pažinęs daini
ninką Kiprą Petrauską, kai 
pastarasis vargonininkavo O- 
nuškio parapijoje. Vladas no
rėtų, kad dabar kas nors im
tų ir plačiau parašytų apie šį 
Lietuvos “dainininkų karalių.”

Savo laiku bus apie tai Lais
vėje parašyta, drauge Mikalo- 
pai.

Šiuo sykiu mums svarbu tas, 
kad Kipras Petrauskas išliko 
gyvas ir kad jis ir vėl gali sa
vo galingu balsu, savo talen
tu linksminti tarybų Lietuvos 
liaudį.

Paryžius. — Pulkai Ame
rikos bombanešių Belgijos 
fronte per dieną sunaikino 

į 679 vokiečių automobilius ir 
52 šarvuotus trokus bei tan-

žalojo dar 224.

Tik 94 Myl. nuo Berlyno

aplenkia Poznan didmiestį.

Vokiečių artilerija bandė 
suskaidyt Odro upės ledą, 
kuriuom Sovietų kariuome
nė plačiu frontu perėjo iš 
rytinių į vakarinius Odro 
krantus.

Breslau Esąs Jau Visiš
kai Apsuptas

SVEIKINIMAS LAISVES
SERIN1NKU SUVAŽIAVIMUI

vietas, įsiverždami iki 10 
mylių į Vokietiją. Trečioji 
Amerikos armija iššlavė 
nacius iš Wies, Borg ir 
Nanning miestelių, parube- 
žiniame Vokietijos ruože.

Metinis Laisvės Kooperatyvo šėrininkų suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, sausio 28 d., Brooklyne.

Mes linkime, kad šis suvažiavimas, kaip ir seniau į- 
vy klišieji, būtų vaisingas gerais tarimais dienraščiui 
gerinti ir tvirtinti.

Mes linkime suvykusiems į svarbų suvažiavimą šėri- 
ninkams nuoširdžiai ir draugiškai aptarti visus svar
biuosius klausimus, esančius jų darbų programoje!

Laisvės Redakcija, Administracija ir Spaustuvė.

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ 
IŠ JAPONŲ CLARK 
LĖKTUVŲ AIKŠTES

Luzon, saus. 26. — Ame
rikos pėstininkai atėmė iš 
japonų didžiulę Clark lėktu
vų stovyklų, 49 mylios į žie
mius nuo Manilos, Filipinų 
sostamiesčio. Ta stovykla

Raudonoji Armija Įsiveržė į Poznanians Priemiesčius;
Atakuoja Vokiečius Linkui Karaliaučiaus; Apgula 
Breslau; Paėmė Gleiwitzą ir Kt. Miestus Silezijoj

Maskva, saus. 26. — So
vietų komanda patvirtino, 
kad Raudonoji Armija tik
rai atkirto Rytinę Prūsiją 
nuo Vokietijos.

(Londono karininkai skai
čiuoja, jog Rytų Prūsijoje 
liko atkirsta iki 200,000 na
cių kariuomenės nuo susi
siekimų sausuma su Vokie
tija.)

London, saus. 26. — Mar
šalo Gregoro K. Žukovo ko
manduojama, Pirmoji Balta-

NUMATOMA DIDIS VA
KARŲ OFENSYVAS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

I Ž

Paryžius. — Amerikos ge
nerolas Br. B. Somervell, 
karinių reikmenų patiekimo 
galva, sakė, nors reikia kur 
kas daugiau reikmenų pa
gaminti, bet jau dabar turi
ma ginklų ir amunicijos 
pradėti didį ofensyvą prieš 
vokiečius vakarini ame 
fronte.

Atsakingi Amerikos kari
ninkai jaučia, kad iš dabar
tinių apribotų žygių netru
kus išsivystys pilnas ofen- 
syvas vakaruose sutartinai 
su sovietiniu ofensyvu ry
tuose.

Tuzinai Nacių Tanką Sudau
žyta Budapešto Srityje

Rytų Prūsija Tikrai Atkirsta!
rusijos armija atėmė iš vo
kiečių Svažedz miestelį, 4 
mylios į rytus nuo Poznan 
miesto - tvirotvės, ir Muro- 
vaną, 9 mylios į žiemius 
nuo Poznan. Dabar Žukovo 
kariai* šturmuoja nacius Po
znanians priemiesčiuose. 
Tas vakarinės Lenkijos mie
stas, 136 mylios nuo Berly
no, stovi prie pietinės angos 
į Lenkų Koridorių, vedantį 
j Baltijos Jūrą.

Trečioji Baltarusijos ar
mija, generolo Černiachovs
kio komandoje, atakuoja vo
kiečius už 17 mylių nuo Ka
raliaučiaus. Maršai. Rokos- 
povskio Antroji Baltarusijos 
armija užėmė pozicijas už 
trijų mylių nuo geležinke
lio, einančio iš Rytinės Prū
sijos pro Elbing į Dancigą ir 
Berlyną, kaip Sov. komanda 
oficialiai pranešė. Tatai 
reikštų, kad dar buvo likusi 
11 amerikinių mylių spraga 
naciams susisiekti tarp Ry
tinės Prūsijos ir Vokietijos.
Naciai Kartoja, kad Jie At

kirsti Rytų Prūsijoje.
Berlynas, tačiaus, kartojo 

per radiją, kad Raudonoji 
Armija dasigrūmė iki Bal
tijos Jūros krantų tarp El-

bingo ir Dancigo ir įsiveržė 
į Elbingą. Taigi, pasak Ber
lyno, sovietinė kariuomene 
visai perkirtusi susisiekimus 
tarp Vokietijos irRytų Prū
sijos. Elbingas, rytinėj pusėj 
Vislos upes žiočių, stovi prie 
paskutinio gelžkelio iš Rytų 
Prūsijos į Dancigą ir Berly
ną, c

Gleiwitz Užimtas
Piėtiname kampe Vokie

čių Silezijos, Pirmoji Ukrai
nos armija, maršalo Konevo

h-------------------------------------------------

komandoj, užėmė Gleiwitzą, 
118,000 gyventojų miestą, 
rytiniame Odro upės šone. 
Gleiwitz yra geležies - plie
no liejyklų ir kitų fabrikų 
centras. Gleiwitzo apylinkė 
turtinga mineralų kasyklo
mis — anglies, geležies, cin
ko ir kt.

Tuo pačiu savo žygiu 
Raudonoji Armija gretimo
je Lenkiškoje Silezijoje at
ėmė iš vokiečių Chrzanov 
miestą, lenkų Dombrovos 

(Tąsa 5-me pusi.) t

susidaro iš 12 paskirų aikš
čių lėktuvams nusileisti ir 
pakilti.

Sykiu amerikiečiai užėmė 
artimą Stotsenburg Fortą, 
pažygiavo dar penketą my
lių pirmyn ir paėmė Ange
les miestelį, 43 mylios į 
šiaurę nuo Manilos. Netoli 
Clark stovyklos jie įsiveržė 
į Magalang miestelį. Ame
rikiečiai sulaužė japonų li
niją palei Bamban upę.

Pietiniu Luzon salos pajū
riu jankiai damaršavo iki 
Santa Cruz ir užėmė San 
Manuel, keletas mylių į ry
tus. Stumiami atgal, japo
nai dar niekur Luzon saloje 
nesudarė kito pasipriešini
mo. .

Amerikos lakūnai kartoti
nai puolė japonus Corregi- 
dor saloje - tvirtovėj ir 
smogė priešams Cavite, ka
rinių laivų bazėje.

MARŠALAS GR. K. ŽUKOV

DAR 1,350 GYVENAMU 
VIETŲ ATIMTA IŠ 

VOKIEČIU
Maskva.— Raudonoji Ar

mija per dieną atėmė iš na
cių dar 1,350 miestų, mies
telių ir kaimų. Vien Vokieti
jos žemėj buvo užimta 700 
tų vietovių, daugiausia Ry
tinėje Prūsijoje. Čia rau
donarmiečiai, tarp kitko, 
paėmė Alšvėnų geležinkelio 
stotį, Šventainius, Dry ga
lius ir Mikolaičius.

Vokiečiai darė kartotinas 
kontr-atakas, bet visur tapo 
sumušti. Vien Rytų Prūsijoj 
tapo užmušta daugiau kaip 
2,000 nacių.

Sovietai Prašo Amen* 
kos Stambios Paskolos 

Pramonei Atstatyti

Kai Raudonoji Armija pra
dėjo didžiulį savo ofensyvą,— 
pasaulio istorijoj didžiausį 
ofensyvą,—tuojau Amerikoje 
prasidėjo aliarmas dėl vokie
čių.

Hearsto spauda ir tūli, ro
dosi, dar tik vakar buvę anti- 
naciški kolumnistai, verkia, 
būk dabar Tarybų Sąjunga vo
kiečius labai skaudžiai pabaus.

Bet tie rėksniai nežino to, 
jog Tarybų vyriausybė niekad 
nekaltų vokiečių nebaudė ir 
nebaus. Pačioje Tarybų Sąjun
goje laisvai gyvena ir veikia 
tūkstančiai padorių vokiečių, 
kuriems Tarybų vyriausybė vi
sapusiai padeda.

Bus baudžiami tik razbai-

London, saus. 26. — Ne
oficialiai pranešimai iš Ma
skvos teigia, kad Sovietų 
kariuomenė galutinai apsu
po Vokiečių Silezijos did
miestį Breslau ir šturmuoja 
jį visomis pusėmis.

Maskva. — Sovietų kariai 
saus. 24 d. visuose frontuose 
sudaužė bei išmušė iš vei
kimo 68 vokiečių tankus. 49 
iš jų buvo sudaužyti į va
karus nuo Budapešto, Ven
grijos sostamiesčio.

Kova Budapešto Srityje

Amerikos lakūnai sunai
kino 40 japonų lėktuvų ties 
Peipingu, Chinijoj.

Maskva. — Į vakarus nuo 
Budapešto, Vengrijoj, So
vietų kariuomenė atmušė 
hitlerininkų atakas, naikino 
apsuptus priešus mieste ir 
paėmė dar 10 blokų namų.

Poznanians srityj Sovie
tai suėmė 500 nacių.

ninkai, vagys, plėšikai, žmogė
dros, kuriais vokiečių tauta 
šiame kare pasirodė perdaug 
gausi.

Tų tai neišgelbės nei Doro
thy Thompson’iutė, nei Hears- 
tas-, nei senatorius Wheeleris, 
nei lietuviški pro-naciai!

J pietų vakarus nuo Ins- 
teriburgo - Įsurčio sovieti
niai kariai pagrobė 12 vo
kiečių lėktuvų, 15 kanuolių 
ir daug kitų ginklų.

Vakarų fronte talkininkai 
apvalė 40 mylių Roer upės 
vakarinių krantų nuo vo
kiečių.

Tikrasis Klausimas dėl Wallace Užgyrimo 
Kaipo Prekybos Sekretoriaus yra Klausi
mas dėlei Darbų 60 Milionų Amerikiečių

Washington. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Henry A. Wallace 
kalbėjo senatorių komitete 
prekybos reikalais. Jis, pre
zidento Roosevelto skiria
mas prekybos sekretorium, 
sakė savo priešininkam, jog 
klausimas, ar senatas pat
virtins jo paskyrimą ar at
mes, iš tikrųjų yra klausi
mas dėl to, ar senatoriai no
ri, kad po karo būtų parū
pinta darbai šešiasdešimčiai 
milionų amerikiečių, pagal 
Roosevelto programą, ar jie 
tam priešingi.

Senatorių komisijai yra 
įneštas sumanymas atskirt 
bilioninę valdišką Finansų 
Atsteigimo Korporaciją nuo 
prekybos departmento. Tai 
Wallace’o priešų sumany
mas. Bet ir iją atskyrus,

Wallace sutiktų būti preky
bos sekretorium.

Jesse Jones, prez. Roose- 
velto išprašytas iš tos vie
tos, pasakojo senatinei ko
misijai, būk Wallace, girdi, 
neturįs finansinio patyrimo 
tokiom pareigom. O Wal
lace, iš savo pusės, nurodė, 
kad bankininkas Jones su 
savo patyrimu trukdė kari
nių medžiagų įgijimą Ame
rikai, ypač dirbtinės gumos 
(robo) gaminimą; plačiai 
perleidinėjo karines medžia
gas Japonijai; 66 procentus 
visų paskolų išdalino didie
siems bizniams po daugiau 
kaip milioną dolerių sykiu, o 
smulkiesiems bizniams po 
mažiau kaip $5,000 paskolų 
teko tiktai septyni dešimt- 
daliai procento paskolų, tai 
nėra nei vieno pilno nuo
šimčio.

— - ^Xl—-4-

Rytinė Prūsija-Berlyno
Maisto Sandėlis

Sovietų imama Rytinė 
Prūsija yrą ne tik. atkak
liausių vokiečių militaristų 
lizdas, bet ir Berlyno grūdų 
aruodas, taip pat arklių ir 
mėsinių gyvulių augintoja.

Washington. — Sovietų 
vyriausybė kreipėsi į Ame
rikos valdžią, kad paskolin
tų 6 bilionus dolerių atsta
tyti pramonei ir ūkiui po 
karo. Teigiama, kad pati 
Roosevelto valdžia neturės 
teisės tokią didelę paskolą 
duoti. Nors valdžia palan
kiai svarsto Sovietų prašy
mą, bet reikėsią kongresui 
balsuoti, ar tiek ar mažiau 
pramoninės paskolos suteikt 
Sovietų Sąjungai.

Sovietai jau yra davę di
delius įrengimų užsakymus 
Newport News laivastatyk
ioms ir General Elektros 
kompanijai, pastatyt didžią
sias mašinas bei įrengimus, 
kurie reikalingi garsiajai 
D n i e p rostroj aus vanden- 
elektros dirbyklai, suardytai 
per karą.

Kiek Amerikiečių Viso 
Užmušta ir Suimta

Washington. — Visuose 
frontuose nuo karo pradžios 

Daugiau Amerikiečiu Įsiver- iki sausio 14 d. š. m. buvo 
'užmušta 117,256 Amerikos 
kareiviai ir oficieriai; pa
kliuvo nelaisvėn 57,432; be 
žinios dingo 85,450; sužeis
ta 356,813 bet 180,320 taip 
sugijo, kad sugrįžo j karo 
pareigas.

Amerikos jūreivių, mari- 
ninkų ir krantų sargų viso 
iki sausio 24 d. žuvo 32,394, 
suimta 4,477, be žinios din
go 9,615 ir sužeista 38,513. 
Šiuos nuostolius paskelbė 
Jungt. Valstijų karo sekre
torius H. L. Stimson.

žė į Mindoro Salą
Japonijos radijas parnešė, 

kad dar 1,000 amerikiečių 
išlipo iš laivų į Mindoro sa
lą ir maršuoja linkui Calo- 
pan miesto. Mindoro 
viena iš Filipinų salų, 
Luzon salos.

yra 
arti

SUĖMĖ NACIŲ PULKI
NINKĄ PRŪSIJOJ

Maskva. — Rytinėje Prū
sijoje,4 vakarus nuo Lyck’o, 
raudonarmiečiai supliekė 
vokiečių pulką, suėmė jo ko- 
mandierių su kitais oficie- 
riais ir grupę kareivių.

■aša, .. - .j.

Maskvos radijas leme, kad 
Raudonoji Armija pirm pa
vasario pasieks Berlyną.

■
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Prezidentui Ketvirtą Terminą
Pradėjus

Prez. Rooseveltas pradėjo ketvirtą 
terminą kaip šalies galva. Kai jis pradėjo 
pirmą terminą, šalis buvo apsiaubta 
nuožmaus nedarbo. Jisai parodė nepa
prasto sumanumo ir didelio noro praša
linti tą nedarbą ir su juo didelį skurdą.

Ketvirtame termine, rodos, jam teks 
vėl susitikti su ta pačia problema, nors 
ji gal nebus taip sunki, bet ją išrišti teks 
imtis daugiau kaip vien pirmesnių me
todų.

Kokie svarbiausi darbai, didžiausios 
problemos stovi prieš mus šiandien?

Pats pirmiausias ir visų svarbiausias 
reikalas šiandien yra laimėti karą.

Antra, laimėti pastovią taiką, kurioje 
neatsirastų nauji agresoriai.

Trečia, užtektinai darbų sugrįžusiems 
iš karo lauko vyrams, taipgi ir karo in
dustrijose dabar dirbantiems, kurie bus 
paleisti karui pasibaigus.

Mums reikės surasti apie 60,000,000 
taikos darbų — darbų civilėse in
dustrijose.

Reikia pripažinti, kad tai yra milžiniš
ka problema. Dabar apie 54% mūsų ga
mybos yra ne civile, o karo gamyba, ir 
ji baigsis laimėjus karą.

Kaip tai atsiekti?
Reikia sakyti, kad šiam darbui teks 

suburti jėgas valdžiai, darbininkams ir 
industrijos vedėjams bei savininkams. 
Visai nesistebėsime, jei šį sykį ir komu
nistai ir fabrikantai svarstys, kaip dau
giau darbų padaryti. Kai kam gal tai 
keistai atrodyti, bet ir to reikia tikėtis. 
Po šio karo bus daug naujo.

Reikia taipgi pasakyti, kad tatai labai 
daug priklausys nuo mūsų valdžios už
sienio politikos. Dėlto prefc. Roosevelto 
rinkimų laimėjimas yra labai svarbus 
laimėjimas Amerikos žmonėms. Tai svar
bu ir karo laimėjimui ir mūsų ekonomi
niam gyvenimui po karui.

Šiandien vargiai rasis žmogus, kuris 
manytų, kad be kooperavimo su Brita
nija ir Sovietų Sąjunga mes galėtume 
karą laimėti.

Išlaikyti taiką ir palaikyti lygsvarą 
mūsų ekonominiame gyvenime taip jau 
reikalinga kooperavimas su Britanija ir 
Sovietų Sąjunga, ypatingai su Sovietų 
Sąjunga ii’ Kinija.

Mūsų gamyba laike karo milžiniškai 
pažengė pirmyn. Automobiliai ir orlai
viai gaminami kelis sykius greičiau, 
kaip prieš karą buvo* O padidėjus darbo 
našumui, taipgi užsidarius karo industri-^ 
joms, susidarys milžiniška problema 
darbų. U

Jei mes gaminsime tik sau ir artimai 
apylinkei — įskaitant Meksiką ir arti
mesnes šalis, į trumpą laiką galėsimi 
prigaminti tiek visokių daiktų, kad už
pildys laike karo pasidariusius truku
mus ir perviršius rinkas.

Kas reikalinga?
Svarbiausia mūsų dalyvavimas atstaty

me karo sugriautų Europos šalių.
Bet tos šalys veik visos yra neturtin

gos ir nacių baisiai apiplėštos kaip ir ka
ro nualintos. Joms įpirkti Amerikos pro
duktai bus labai sunku.

Čia kaip tik ir įeina rolė Sovietų Są-i 
jungos. Ji yra didelė. Ji yra turtinga 
gamtiniais resursais. Ji turi visa ko. Jos 
kreditas geras. Jai ir privatiniai Ame
rikos fabrikantai ir bankieriai patikės ir 
parduos bile ką kreditan.

Bet labai geras, sklandus prekiavimas 
su ja galimas tik kada tarp jos ir mūsų 
sailed uuą kooperavimas.

Juo daugiau mes išsiųsime Europon 
savo produktų, juo daugiau turėsime 
darbo/juo geriau bujos mūsų industrija,

Reikia žinoti ir tai, kad SSSR turi to
kių medžiagų,- kurioj būtinos mūsų in
dustrijai. Su ja mes galėsime apsikeisti 
— ji medžiagą, mes produktus ir maši
nas.

Geriems su‘SSSR santykiams prezid. 
Roosevelto rolė vėl yra labai svarbi.

Suprantama, karo nualintos šalys len
gviau galės atsistatyt, jei jose bus pažan
gios valdžios, jei tos valdžios rūpinsis ne 
atskirų asmenų pelnais ir privilegijomis, 
bet liaudies gerove. Mūsų vyriausybės 
rolė ir šiame reikale yra svarbi.

Mūsų šalies vidujinis gyvenimas irgi 
daug priklausys nuo to, kiek daug mūsų 
valdžia rūpinsis visuomenės gerove ir 
kiek mažiau industrijų vedėjai rūpinsis 
vien savo pelnais. Mes dar gerai atsi
mename, kaip prie Hooverio valdžios, 
kada žydėjo “taurus individualizmas”, 
kada fabrikantai tik pelnu rūpinosi, o 
valdžia juos viskame palaikė, prie ko 
buvom dasigyvenę.

Šį sykį neturim prisileisti tos padėties.
Darbininkai jau geriau organizuoti. 

Reikia sakyti, kad jie geriau supranta 
savo reikalus ir savo rolę industrijoje. 
Darbo unijos ir kitos darbo organizacijos, 
su mažomis išimtimis,, darys viską ba
lansavimui ekonominio gyvenimo.

Nėra abejonės, kad prez. Rooseveltas 
rūpinsis tuo, kaip jis rūpinasi karo lai
mėjimu*

Prezidentas, suprantama, negali vie
nas viską daryti. Kongresas — Atstovų 
Butas ir Senatas' — visuomet * gali jam 
rankas surišti. Buvusis Kongresas, rei
kia pripažinti, ir rišo jam rankas gero
kai, trukdė visiems svarbiems žygiams. 
Prezidentas negalėjo nei iki $25,000 me
tams įeigas apriboti karo laikui.

Lapkričio 7 tačiaus daugelis reakcinių 
kongresmanų ir nemažai senatorių neiš
rinkti. Jų vieton atvažiavo geresni, pa
žangūs. Kelios Kongreso komisijos pa
keistos; į jas įėjo progsreyvių žmonių. 
Jos geriau veiks. Iš Kongreso tad reikia 
laukti mažiau trukdynių prezidentui ir 
daugiau kooperacijos jam.

Kongresmanų ir senatorių nusistaty
mas daug priklauso nuo to, kaip namie 
žmonės veikia, kiek spaudimo daro ant 
jų-

Čia įeina rolė mūsų organizacijų, mu
sų veikimo, mūsų budresnio sekimo, ką 
veikia mūsų valdžia ir Kongresas.

Reikia tikėtis, kad mūsų Prezidentas, 
kuriam Amerikos žmonės išreiškė pasi
tikėjimą jau ketvirtam terminui, pildys 
jam duotą balsuotojų mandatą ir palai
kys jų pasitikėjimą jo valdžia. Bet tai 
yra ne vien jo ir jo valdžios darbas, tai 
ir visų mūsų uždaviniai.

Kongreso narių nusistatymas dažnai 
priklauso nuo jų rinkėjų veikimo ir da
romo į juos spaudimo.

Nereikia manyti, kad karą laimėjus 
baigsis ir mūsų rūpesčiai, kad galėsime 
ilsėtis niekuo nesirūpindami. Taip nebus. 
Po karo bus kitos problemos. Jau ir da
bar jas matome.

Reakcininkai stengsis grąžinti šalį “į 
normalumą”, tokį, kaip Hooverio laikais 
buvo. O Amerikai reikia eiti pirmyn, ne 
atgal.

Batsiuvių Darbininkų Unijos 13-tos Tarybos (CIO) 
Moterų Komiteto veikla didelėje dalyje susideda iš rė
mimo karo pastangų. Jos dovanojo ir tas dvi ratelines 
kėdės Kingsbridge Veteranų ligoninei, Bronxe. Iš kairės 
kėdėj sėdi Louis Lublin, Francijoj sužeistas veteranas, 
Nettie CordaVo ,pulk. John R. Bosswell, Helen Roselli, 
ir Harold Wright iš Reading, Pa., sužeistas Afrikoj. 
Abi moterys yra iš minėto komiteto. -

Sveikinimai
Dienraščio Laisvės Bend- šelpimo klausimu ir mušimu 

fašistinio brudo. Su pasvei
kinimu siunčiam 
Draugiškai, Emilija ir 
seph Benderiai.”

Lawrence, Mass.
“Brangūs Draugai L. Su

važiavimo : Malonėkit pri
imti nuo mūsų šią auką, 

bet vis geriau

rovės Suvažiavimui sveiki
nimai ir parama dienraš
čiui :

Waterbury, Conn.
“Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 49 kp. sveikina 
dienraščio Laisvės šėrinin
kų suvažiavimą nors maža 
auka $5. Draugiškai, Joseph 
Strižauskas, Sekr.”

Montello, Mass.
Pasveikinimas dienraščio 

Laisvės šėrininkų suvažiavi- 
vimui.

Nuo “L.” pareng. $7.25. 
Po $5: LLD 6 kp., J. Sirei- 
kis. Geo. Shimaltis $4. Po 
$2: Karolina Zlotkienė, J. 
Mineikis, Uršulė Zaleckaitė. 
Antosė Kangiserienė, $1.50. 
Po $1: Helena Rindzevičie- 
nė, Ant. Čerkasas, Petronė 
Orintas, Pranas Pūkelis, P. 
Baron, J. Vaitiekūnas, J. 
Stigienė, M. Potsienė, P. 
Sinkevičienė, K. Čereškie- 
nė, Frank Čereška, Frank 
Č e r e š k a, A. Kukaitie- 
nė, A. Sauka, J. Grigas, J. 
Vaitaitis, F. Benevich, P. 
Mackevičenė, K. Ustupas, 
P. Klimas, Marijona Gutau- 
skienė, Adolfina Višniaus- 
kienė, Simonas . Vismonos. 
Viso $50.75. Surinko G. Shi- 
maitis.

—j--------------------

New Britain, Conn.
“Draugės ir Draugai! 

Sveikinu Laisvės Bendrovės 
suvažiavimą, jo dalyvius ir. 
visą dienraščio personalą. 
Aukoju dienraščio reika
lam penkinę, ($5). Draugiš
kai, Victor J. Valley.”
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

jo 
ar gėlumo bei

VANDUO IR DANTYS
Geriamojo ir šiaip varto

jamojo vandens cheminė 
sudėtis ir kitokios jo savy
bės turi daug ką bendra su 
dantų sveikumo laipsniu. 
Čia daug nusveria tokios 
vandens savybės, kaip flori
no kiekis, vandens kietumo 
ar minkštumo laipsnis, 
rūkštumo
šarmingumo laipsnis.

South African Medical 
Journal, Cape Town paduo
da eilę labai pamokinančių 
patyrimų, įsidėmėtinų kiek
vienam.

Pietines Afrikos kolonijo
se plačiu mastu ėjo tyrinėji
mų eilė. Ištyrinėta net 78,- 
563 mokyklinio amžiaus vai
kų, išnagrinėta jų dantų 
sveikumo laipsnis. Nustaty
ta, koksai vaikų procentas 
ir kokioj vietoj turi išpuvu
sius dantis. Ištyrinėta pas
kui nuodugniai tų vietovių 
vanduo: koks jis, ar kietas' 
ar minkštas, ar rūkštokas 
ar gėlus bei šarmingas, ar 
daug ar mažai jis turi flo
rino. Vandenį nuodugniai 
analizavo tam tikros valdiš
kos laboratorijos, taipgi 
bent kelios privačios labo
ratorijos.

Ir štai pasekmės. Susekta

ir kietai nustatyta, kad 
vanduo tampriai susijęs su 
dantų sveikumo laipsniu. 
Jeigu vandeny yi;a bent vie
na ar daugiau kaip viena 
florino dalis ant miliono, 
tai tokiose vietovėse retai 
teužeisi sugedusius dantis. 
Jei to florino vandeny ma
ža, mažiau kaip viena dalis 
ant miliono, tai dantų gedi
mas didelis ir plačiai papli-

Toliau. Jeigu kurioj vie
toj vanduo kietas, tai ma
žiau ten užeini sugedusių 
dantų. Jei vanduo minkštas, 
kur kas didesnis procentas 
išpuvusių dantų.

Ir da punktas. Kuo dau
giau šarmo turi vanduo, tuo 
rečiau ten esti nesveikų' 
dantų. Ir atvirkščiai: kuo 
vanduo rūkštesnis ir ma
žiau jame šarmo, tuo bloge
sni tenai dantys.

Geriausias supuolimas, jei 
kur vanduo turi gerokai flo
rino, šarmų ir kietumo: 
dantys tokių vietovių vaikų 
sveikiausi. Ir atbulai: kame 
vanduo permažai teturi flo
rino, šarmo ir kietumo, to
kiose vietose blogiausi dan
tys. Dabar jau daugely vie
tų į vandens rezervuarus 
dadedama kiek florino.

Associate teisėjas Wiley B. 
Rutledge, Jt. paraše didžiu
mos J. V. Aukščiausio Teismo 
teisėją nuosprendi, kad ne- 
konstitucijihis yra Texas vals
tijos reikalavimas uriijų orga
nizatoriams gauti leidimus ir 
už juos mokėti mokestis. Nuo
sprendis padaryta Auto Wor
kers Unijos prežidėnto R. J. 
Thomas byloje. Jisai davėsi 
areštuoti pereitą vasarą išban
dymui Toxas valstijos įstaty
mo teisėtumo.

Philadelphia, Pa.
“Sveikinu Šėrininkų suva

žiavimą su $5 ir linkiu vi
siems sveikatos ir daugiau 
į darbą 1945 m. ir daugiau 
agitacijos už Tarybų Lietu
vą. Draugiškai, Mary Rai
nis.” ■

Hartford, Conn.
“Laike 68 kp. susirinki

mo sausio 8 d., išklausėme 
jūsų užkvietimą dalyvauti 
Laisvės Bendrovės suvažia
vime. Taigi nariai nutarė 
nesiųsti atstovą, šiais laikais, 
bet nutarė paaukuoti $10 
suvažiavimui ir vėlina pada
ryti kuo geriausių tarimų 
organizacijoms. Už 68 kp., 
Boles Muleranka.”

Philadelphia, Pa.
“Mes siunčiame širdin

giausius linkėjimus dienraš
čio Laisvės šėrininkų suva
žiavimui. Esame labai pa
tenkinti Laisvės užimta po^- 
zicija įvairiuose darbinin
kiško. pobūdžio Liausimuose, 
ypatingai Lietuvos žmonių

nors mažą, 
negu nieko. Komisija: 
Penkauskas, 
kas, D. Sukackis. Linkime 
draugams gero suvažiavimo 
ir energingai, gerai svars
tyti mūsų brangios spaudos 
reikalus. Taipgi velinam ge
ro visiems Laisvės štabo na
riams už teisingą liniją, ve
dime darbininkiškos spau
dos. Draugiškai, S. Penkau
skas.”

Aukos: Ona Žilinskaitė, 
$10. Po $1: A. Kvalkauskas, 
J. Milvidas, J. Žilonis, C. Ki- 
zulis, V. Kralikauskas, A. 
Taraška, S. Penkauskas, B. 
Čiulada, D. Sukackis, J. Ru
dis. Po 50c: P. Tamašaus
kas, J. Čiulada, S. Slakis, A. 
Aleksonis, J. Žilonis, T. Tar
toms. Viso $33.

Trumpai sveikina suvažia
vimą ir aukojo dienraščiui:

Po ’$10: Alekas ir Domi
cėlė Veličkai, Brooklyn, N. 
Y., A. Kupchunas, Philadel
phia, Pa., LDS 34 kuopa, 
Shenandoah, Pa.

Po $5: Jurgis ir Juzė Ži
linskai, Suffield, Conn., Dr. 
Antanas Petriką, Brooklyn, 
N. Y., J. Ganevičius, So. 
Boston, Mass., F. Navar- 
dauskas, Philadelphia, Pa., 
Mylda Žukas ir Mary Sta- 
nelis, Elizabeth, N. J.

Po $3.50: Mrs. K. Am
brose, Girardville, Pa., A. 
Mikalausky, Rockford, P. 
Frayer, Summerlee, W. Va.

Po $3: Stanley Wort, B- 
klyn, N. Y., Charles Kairys,

Ch. Gravlec-' Naminis Frontas
Prezidento Žodis Racijonavimo

Sukaktuvių Proga
WASHINGTON AS. — Pre

zidentas Rooseveltas, savo ra
dijo kalboje, Karo Kainų ir 
Racijonavimo įstaigų trečiųjų 
metinių sukaktuvių proga, pa
sakė :

“Visa tauta, o ypatingai į 
mūšio laukus išvykę kariai, 
yra dėkinga tiems mūsų pilie
čiams, kurie, užmiršę savo as
meninius reikalus, pasišventė 
gyvybinės svarbos racijonavi
mo ir kainų kontrolės darbui.

“Man atrodo, kad šios įstai
gos skyriai visoje šalyje dar la
biau sutvirtino vieną dalyką, 
labai svarbų mūsų Amerikos 

'tradicijoms, būtent, miesto su
sirinkimo įprotį (Town Mect-

Po $2: V. Zelvis, Water-; 
bury; J. Moyer, Stoughton; 
J. ir M; Purvėnai, B’klyn; 
LDS 7' kp., Wilkes-Barre; 
Stasys Kuzmickas, Shenan
doah; C. A. Remetis, New 
Britain; A. Bakevich, New 
Britain.

V. Mikolapis, 
Mass., $1.50.

K. Meškėnas,

Lowell, j

Brooklyn,

finansines
$168.75. Iš

Šiuom kartu 
paramos gavome 
anksto gauta $161.50. Viso 
iki šiol suvažiavimo proga 
gavome $330.25.

Širdingai dėkojam už au
kas, kviečiame dalyvauti su
važiavime ir bankiete po 
Suvažiavimo. Bankieto bi
lietai dar bus galima gauti 
ir sekmadienį. '

Laisves Administracija

“Jau mūsų pirmieji ateiviai 
ir vakarinių, valstijų pirmieji 
kolonistai mokėjo išspręsti 
sunkius uždavinius draugišku 
kaimyniniu bendravimu. Jie 
nugalėdavo kliūtis teisingumo 
draugiškumo ir abipusiško su
sipratimo dvasioje.

“Ir dabartiniu karo metu, 
ta pačia dvasia vietinės raci
jonavimo įstaigos sprendė savo 
teisingo padalinimo ir kainų 
kontrolės, sunkumus. Susėdę 
aplink stalą, gerai ištyrinėję 
kiekvieną’ reikalą, suranda 
sprendimą ir jį praneša ne 
kaip griežta sauvališka val
džia, bet*'kaip viską supran-

; tąs kaimynas.
“Aš esu įsitikinęs, kad Ame- 

i rikos žmonės giliai įvertino šį 
darbą ir, nepaisydami nepato
gumų, miMai apsiėmė perkęs- 
ti šio karo užkrautus nepato
gumus ir didėjančius reikala
vimus.

“žinoma, turėjome kelis ap
gavikus, sukčius ir juodarin- 

' kiečius, bet jie sudarė tik ne
žymią mažumą.

“Racijonavimo ir kainų kon
trolės pavykimas yra labai 
svarbus mūsų karių labui, nes 
jiems priklausančios, maisto 
dalies rūšis ir dydis didele da
limi pareina nuo teisingos pa
dalinimo sistemos čia, namuo
se. Jie norėtų, kad jų moti
noms ir žmonoms nereikėtų 
mokėti nežmoniškai aukštų 
maisto kainų, kaip yra buvę 
pereitojo karo metu, kai mais
to kainos pakilo iki dangaus. 
Šio karo metu mūsų žmonėms 
maisto buvo pakankamai/ ir

......... ..—A■įįiaį^A^i, ihįiįity^iin   hiįnin >

dėl to reikia tik džiaugtis.
“Amerikos žmonių vardu, aš 

siunčiu padėką ir sveikinimus 
visiems tėvynę mylintiems vy
rams, moterims ir vaikams, ku
rie taip sėkmingai ir pasišven
tusiai prisidėjo prie Kainų Re
guliavimo Įstaigos darbo/’

Dėdei Šamui Reikalinga 
Piliečių Pagalba

WASHINGTONAS. — Mū
sų valdžiai labai reikalinga, ir 
ji prašo savo piliečių šią karo 
meto savaitę atlikti šias parei
gas:

Atsiųsti mūšio laukui vieną 
iš 10,000 skubiai reikalingų 
Armijos slaugių, pakeičiant ją 
Raudonojo Kryžiaus Slaugės 
Padėjėja.

Išpildyti šios savaitės kvo
tą, suaukojant 100,000 paintų 
kraujo sužeistiesiems Europos 
ir Pacifiko frontuose.

Užpildyti 11,000 laisvų tar
nybų Prekybinio Laivyno įgu
loje: mates, 
įlinkais ir 
niais.

Pagelbėk 
ir pats sau,
padangų pataisymu.

inžinieriais, jūri- 
jūrininkais-moki-

karo pastangoms 
skubiu apdėvėtų

Egzaminai Medicinos Valdi
ninkams ir Slaugėms

WASHINGTON AS. — Tho
mas Parran, Federalinės Ap
saugos Agentūros Viešojo Svei
katingumo Tarnybos generalise 
chirurgas, pranešė apie Įvyk
siančius egzaminus naujai pri
imamiems medicinos valdinin
kams ir slaugėms Viešojo Svei
katingumo Tarnybos regulia
riam korpusui. Apklausinėji
mai prasidės vasario 5 dieną. 
Egzaminai raštu įvyks balan
džio 23, 24 ir 25 dienomis. 
Aplikacijų blankoms gauti, ra
šyti “Surgeon General, U. S. 
Public Health Service, Wash
ington 14, D. C.”, arba egza
minų metu.

Šiaurės Vakarų Pacifiko Pa
krantėse Kuro Racijonavimas 

Tas Pats
WASH1NGT0NAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, šiaurės Vakarų Paci
fiko pakrantėse racijonuoja- 
mojo kūrenamojo aliejaus tre
čiojo perijodo metu, kuris pra
sidėjo sausio 8 dieną, vienetas 
pasiliko tas pats—10 gal.

OWI.
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TEATRO DARBĄ PRADEDANT
PASIKALBĖJIMAS su dramos meno 

VADOVU SUTKUMI
—Pasiruošimas dramos sezonui vyko gana 

sėkmingai. Aktoriai ir visi teatro bendradar
biai ėmėsi darbo nuoširdžiai, nežiūrint, kad 
jų buvo grįžę tik pusė. Tik išvadavus Žemaiti
ją, pradėjo grįžti ir kiti aktoriai.

—Sezoną atidarome Petrulio 6 pav. veikalu 
“Prieš Srovę.” Jau baigiame atnaujinti Bene
vento “Išvirkščias Gyvenimas,” Ostrovskio 
“Pelninga Vieta,” Germano “Liaudies Sūnus” 
ir Grušo “Tėvas.” šiuos veikalus atnaujinti 
paėmė pirmiausia taikydamiesi prie grįžusių 
aktorių ir išlikusių apdarų. Atnaujinimo dar
bas nebuvo lengvas, bet kai yra gerų norų, tai 
žmogus viską nugali. Ateičiai jau pradėtas 
svarstyti vienas originalinis lietuviškas vei
kalas ir vienas rusų autorių.

— Dramos sąstate jau turimo aktorių ir iš 
jaunųjų — vyrų ir moterų, — baigusių moky
klą neseniai. Tai džiugus reiškinys, kad pri
sideda naujos, jaunos jėgos. Dramos režisūroj 
bendradarbiauja Dineika, Kubertavičius, 
Kupstas. Dabar įtraukiamas į šį darbą ir tik 
ką iš Žemaitijos grįžęs Mackevičius. Tai ypač 
smagu konstatuoti, nes jie pilni entuziazmo, 
plačių užsimojimų. Naujas jėgas norime ug
dyti ir režisūroje. Jau susitarta su Vaitkevi
čium, kuris pakviestas režisūros asistentu. Jo 
tiesioginė paskirtis ir bus studijavimas ir ruo
šimasis režisūrai.

—Literatūrinės dalies vedėju pasikvietėme 
rašytoją Ant. Miškinį. Muzikalinės dalies ve
dėju, tikimasi, bus Dambrauskas. Dekoracijų 
cecho vedėju yra pakviestas jaunas, gabus, 
pilnas energijos dailininkas Norkus.

— Aktorių, režisūros ir visų bendradarbių 
nuotaika sezoną pradedant pakili, daug pasi
ryžimo naujiems darbams; ar juos ištęsėsim, 
—parodys ateitis.

DRAMOS REŽISIERIUS V. DINEIKA.
Nors ir pavėluotai, bet, pagaliau, sekmadie

nį, spalio mėn. 22 d., atidarome su J. Petrulio 
“Prieš Srovę” savo dramos sezoną.

šio sezono atidarymą negalima laikyti eili
niu reiškiniu. Pasiruošimo darbą teko atlikti

labai nenormaliomis sąlygomis — po trejų 
sunkių okupacijos metų, vos praūžus karo au
drai, dar ne visiems artistams susirinkus. 
Trūkumas artistų, kostiumų, dekoracijų, mai
sto klausimo nesureguliavimas ir kiti smul
kūs ir sunkesni “sabotažnikai” vis dėlto nepa
laužė artistų nuotaikos ir noro kaip galima 
greičiau visas kliūtis nugalėti ir kuo skubiau 
ir kuo geriau pasiruošus pradėti sezoną.

Vargai baigti, ir šiandien linksmai nusitei
kę pradedame naują Tarybinį sezoną.

DRAMOS REŽISIERIUS A. KUPSTAS
—Labai džiaugiuosi, kad galėjau sulaukti 

mūsų mielojo tarybinio teatro sezono atidary
mo ir kad klaikūs vokiečių okupacijos laikai 
praėjo amžinai. Kiek galėsime, bendromis jė
gomis gydysime ir, tikiuosi, greit visai užgy
dys) me visas žazidas, vokiškųjų barbarų pada
rytas mūsų kultūrai ir teatrui.

chorui, papildytam jaunaisiais, kurie taip pat 
uoliai dirbo ir, vyresniųjų vadovaujami, vy
kusiai įsijungė į bendrą darbą, taip pat jau
niesiems solistams, kurie, dar nežinodami, ar 
grįš K. Petrauskas, ruošėsi darbui ir gražiai 
pasirodė. Reikia tikėtis, kad jie netrukus vie
šai scenoje pasirodys, ir gražiai pasirodys. 
Turime padėkoti ir visai teatro administraci
jai, uoliai padėjusiai mums varyti meno dar
bą be trukdymų, taip pat ir Meno Reikalų 
Valdybai, kuri sutiko padidinti mums choro 
ir orkestro sąstatus.

—Jei prieš porą mėnesių mes su baime žiū
rėjome į šio sezono atidarymą ir teatro dar
bą, tai dabar ta baimė yra išnykusi, nes ar
tistai jau baigia susirinkti, o jei keletos ir 
truks, tai juos su pasisekimu pakeis jaunieji. 
Dabar jau turime tokį operos sąstatą, kad net 
galime užsiminti apie operos Vilniuje atkūri
mą, nes jėgų jau pakaks.

—“Gražina” šį kartą eis be kupiūrų, taip 
pat ir visa I veiksmo juokdarių scena.

MENO VADOVAS M. BUKŠA
—Pasiruošimas operos sezono atidarymui 

vyko sėkmingai. Grįžo dauguma artistų, jų 
tarpe ir mūsų Kipras. Taip pat grįžo iš Mas
kvos ir užsitarnavusi artistė dainininkė Alek
sandra Staskevičiūtė. Ji pirmą kartą dainuos 
Gražinos partiją. Choras beveik naujas, ir žy
miai didesnis — per 60 asmenų. Jame daug 
gerų, naujų balsų, visi pilni entuziazmo ir 
•pasiryžimo. Orkestras dar nepilnas, tačiau, 
tikimės, greit sugrįš visi.

—Aš tikiu, kad šis sezonas bus sėkmingas. 
Dėl techniškų kliūčių, ypač dėl buvusio elek
tros trūkumo, jį atidarome truputį pavėluo
tai. Tačiau dabar, tikimės, dirbsime be kliū
čių.

—Dabar, kai yra papildytas sąstatas, vėl 
galėsime sudaryti platų repertuarą. Artimiau
siu laiku bus pastatytos operos Eugenijus 
Onieginas, Aida, Pikų Dama, Otelo, Traviata.

Aplamai, sezoną pradedant, viso kolektyvo 
nuotaika pakili darbui. Reikia tikėtis, kad ši
tokia nuotaika dirbsime visą sezoną.

OPEROS REŽISIERIUS PETRAS OLEKA
—Norime padėkoti visam kolektyvui —

Tarybų Sąjungos
Himnas ir Tautos

Giesme
Išvaduotoje Lietuvoje visokios didesnės 

pramogos bei svarbesnieji žmonių susiėjimai 
oficialiai atidaromi, kaip rašo tarybinė Lietu
vos spauda, Tarybų Sąjungos himnu ir lietu
vių tautos giesme.

Lietuvių tautos giesmė, atrodo, yra “Lietu
va, Tėvyne Mūsų,” Amerikos lietuviams ge
rai žinoma.

Tarybų Sąjungos himnas—naujas dalykas, 
giedamas arba griežiamas vietoje “Interna
cionalo.” šis himnas buvo oficialiai pradėtas 
Tarybų Sąjungos tautų giedoti tik praeitai
siais metais.

Savu laiku jis buvo Laisvėje išspausdintas; 
jo vertimą tuomet atliko V. Tauras. Bet Lie
tuvos poetai ten, aišku, padarė naują himno 
vertimą, kurį mes neseniai gavome ir kurį že
miau paduodame taip, kaip jis yra dabar 
giedamas Lietuvoje.

Kauno Rašytoja ir
Dailininkų Namai

Tarybiniais 1941 m. Rašytojų ir Dailinin
kų Namai buvo Vienybės aikštėje. Tai buvo 
šešiaaukštis pastatas, gražiai įrengtas, kur 
mūsų rašytojai ir dailininkai rinkdavosi pasi
tarti, išklausyti pranešimų, pasilsėti.

Vokiečiams okupavus T. Lietuvą, meninin
kams tų rūmų durys buvo uždarytos, jie bu
vo iš ten išmesti, o rūmuose įsikūrė pavergė
jai. z

Bėgdami iš Kauno, hitlerininkai bu v. Ra
šytojų ir Dail. Namus susprogdino. Iš didingo 
ir gražaus pastato beliko tik kelios sienos ir 
griuvėsiai.

Tarybinei Vyriausybei grįžus, netrukus bu
vo susirūpinta kitomis patalpomis. Gauti buv. 
Tūbelio rūmai, Dainavos gatvėje. Tai moder
nus, nors nedidelis namas, su daugeliu kam
barių, pora salių. Iš rūmų puikus vaizdas į 
Nemuno slėnį, atsikuriantį Kauną. Aplink na
mą — žalia veja, sodas. Per karo veiksmus 
rūmai gerokai nukentėjo. Salių sienų šilkiniai 
apmušalai nudraskyti, kai kurie langai išdau
žyti, baldai išgrobti. Rūpinamasi gauti naujų 
baldų. Tuo tarpu šiuose rūmuose yra apsigy
venusi rašytoja I. Simonaitytė. Kiti lankosi 
dar retai, nors Kaune rašytojų ir dailininkų 
jau yra gražus būrys. Visam Kaunui sponta
niškai atsikuriant ir organizuojantis, jau lai
kas ir rašytojams bei dailininkams susiburti, 
dažniau susitikti, daugiau įsijungti į organi
zacinį ir kūrybinį darbą.

Visuomenė laukia rašytojų pasirodymo vi
suomenėje, kaip būdavo anais tarybiniais me
tais. Tam rašytojai turėtų pasiruošti. Be to, 
reiktų pradėti organizuoti ir jaunuosius rašy
tojus, ruošiant su jais pasikalbėjimus ir tt. M.

Baltijos Laisvei

L.M.S. IR NAUJI METAI
Baigėme senus metus, pradedame naujus. 

Pereiti LMS darbuotės metai buvo, atsižvel
giant į sąlygas, gana vaisingi. Mes išleidome 
eilę veikalų, tarpe jų vieną gana vertingą, 
daktaro Kaškaičio paruoštą, “Javai žydi.” 
Dar daugiau išleidome dainų.

pradėdami naujus metus, mes turime tuos 
pačius, mums gerai žinomus, ne naujus kul
tūrinius darbus dirbti. Mes manome, jog šiais 
metais reikia dar daugiau darbų nudirbti 
meno srityje, šiais metais mes laukiame karo 
frontuose pergalės. Mes laukiame grįštančių- 
jų su pergalės garbe aidiečių, kankliečių, ly- 
riečių ir kitų choristų, kurie dabar plačiame 
pasaulyj daužo meno, kultūros ir civilizacijos 
aršiausią priešą — fašizmą.

šiais metais mes turime sustiprinti LMS 
organizaciją. Mes turime sustiprinti chorus 
ir vaidintojų grupes, kad grįžusius iš perga
lės karius galėtume priimti, pasitikti su daina, 
su vaidinimais, šiais metais turime atsteigti 
tuos chorus, kurie, pasitraukus jaunuoliams, 
liko neaktyviais. Kai kurie chorai šį organi
zavimo darbą pradėjo jau pirmiaus, jie pa
pildė pasitraukusių karių vietas naujais ir se
nesniais dainininkais. Brooklyno Aido Cho
ras organizacinį vajų pradėjo su šiais naujais 
metais. 1

Kitų kolonijų menininkai, choristai, kur 
mūsų chorai susilpnėjo, turėtų šį klausimą 
imti atydon artimiausiuose suėjimuose, pasi
tarimuose.

Šiais metais kyla mintis šaukti Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimą, jei sąlygos leis. 
Todėl mes visi turime daugiau ir energiškiau 
dirbti, kad sustiprinus mūsų meno judėjimą 
organizaciniai.

ŠIŲ METŲ DUOKLĖS
Kaip žinoma, LMS pasilaiko, išleidžia vei

kalus ir dainas iš duoklių, .kurias sumoka cho
rai, Lietuvių Moterų Kliubai, LLD ir LDS 
knopos. Taip pat pavieniai LMS nariai. Aukų 
Meno Sąjunga gauna mažai.

Su pradžia metų reikalinga duoklės užsimo
kėti. Ši pareiga reikėtų atlikti be paraginimų, 
be priminimų. Tuo būdu būtų laiko taupu
mas. Laikas šiuo momentu yra labai bran
gus. Todėl LMS Centras prašo chorų valdy
bų, kuopų, moterų kliubų ir pavienių LMS 
narių sumokėti savo duokles su pradžia metų.

Iki šiol mes' gavome tik sekamų pavienių ir 
organizacijų duokles už 1945 metus: Laisvės 
Choras, Hartford, Conn. $10.00 — penkinė už

1945 m. ir penkinė aukų. Aido Choras, De
troit, Mich., $10.00; Stoughtono Teatrališkas 
Ratelis $10.00 — auka. M. Svinkūnienė, LMS 
4-to Apskričio iždas, $5.13..

Pavienių duokles gavome: S. Sasna —$2; 
K. Valent $1; P. A. Jatul $1; Joe Schmidt $1.

VAIDINIMAI — KONCERTAI
Rytuose (Brooklyne) vaidinimas veikalo 

“Prieš Srovę” gerai pavyko. Tai buvo didelis 
lietuvių išeivijoj meno pasirodymas. Apart 
moralės, meninės naudos, šit vaidinimas davė 
apie 700 dol. Lietuvos žmonių paramai.

Vaidinimas veikalo “Prieš Srovę” buvo di
delis, šiose sąlygose kaip ir negalimas darbas. 
Jam reikėjo daug ir geriausių jėgų. Bet kuo
met yra pasiryžimas — yra ir veikimas. Ačiū 
režisieriui Jonui Valenčiui ir grupei veikėjų, 
mėgėjų — didelis ir geras veikalas suvaidin
ta. Dabar jau yra kvietimai ir kitur tas vei
kalas vaidinti.

Iš Worcesterio rašo Aido mokytoja J. Kar- 
sokienė, jog tenai manoma statyti scenoje 
operetę “Kada Kaimas Nemiega.” šią opere
tę taip pat ruošiasi vaidinti Daratėlės Yuden 
vadovaujamas Aido Choras Roselande, Chica- 
goj. “Kada Kaimas Nemiega” turėtų vaidinti 
ir kitos kolonijos, kur yra chorai. Dar nevai
dinta ir Brooklyne. Operečių vaidinimas turi 
ne tik meninę naudą, bet sykiu organizuoja, 
stiprina chorus. Reikia žinoti, kad meno or
ganizacija auga, stiprėja meno veikloje. Kuo
met mes pasiVįžtame suvaidinti veikalą, ope
retę, tuomet j ieškome, kviečiame, renkame 
vaidintojus, dainininkus—ir sukviečiame, ir 
padarome. Brooklyne tai įrodė Lietuvių Liau
dies Teatras su veikalu “Prieš Srovę,” kitur 
su kitais veikalais.

Veikalas “Javai žydi” taip pat išleistas 
vaidinimui—geras ir didelis veikalas, šis nau
jas veikalas dar niekur nevaidintas. Didesnių 
kolonijų mėgėjai turėtų susidomėti pastaty
mu scenoje “Javai žydi.” Geram veikalui ne
reikia gailėtis jėgų ir triūso. Kuomet kalba
ma ir kariaujama už naują pasaulį, geresnį 
surėdymą, tai veikalas “Javai žydi” kaip tik 
ir tinka sustiprinti tą siekį. Net komercinis 
teatras ir filmų gamintojai labai daug dėme
sio deda į savo kūrinių turinį, moralinę reikš
mę, kad stiprinti visuomenės sąjausmą karui 
laimėti, kad sukurti geresnį rytojų. Tad mū
sų menui, liaudies mėgėjams turėtų būt kaipo 
pareiga tokius veikalus vaidinti.

V, Bovinast LMS Sekr,

TARYBŲ SĄJUNGOS HIMNAS
Laisvųjų respublikų sąjunga amžiams 
Tvirčiausiai Didžiosios Rusios suburta.
Tarybų mūs Sąjunga, visad gyvuoki,
Vieninga, stipri, tautų valios kurta!

Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją,
Laidas draugystės tautų ji stiprus!
Liaudies tarybinė vėliava teveda
Vien tik iš pergalės pergalėn mus!

Per audrą mums laisvė lyg saulė žėrėjo,
Didysis mums Leninas švietė kelius.
Mus Stalinas liaudžiai tarnaut išaugino, 
Ir darbui, ir žygiams jis įkvėpė mus.

Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją,
Laimės tautų ji mums laidas stiprus!
Liaudies tarybinė vėliava teveda
Vien tik iš pergalės Pergalėn mus!

Pergalės giesmę ošia pajūrio pušys, 
Tartum laisvė plati, kyla jūros banga. 
Kaip pavasario griausmas praėjo tas mūšis 
Per žemaičių laukus, ties sena Palanga.

Paskutinė pėda mūsų žemės gimtosios, 
Paskutinė versmė mūsų gimto vandens— 
Jau sulaukė laimėjimo šventės jie tos, 
Kai vėl laisvėj žaliuos, kai vėl laisvėj sruvens.

Kuršių marėms jau Nemunas atneša žinią: 
Naujan Žalgiriu telkias mūsų liaudis laisva. 
Kaip tie vandenys mūsų senosios tėvynės— 
Susijungs vėl taip amžiams visa Lietuva!

Kostas Korsakas.

Kautynėse ugdėme armiją mūsų, 
Nuo kelio nušluosim piktus grobikus!
Likimą kartų mes išsprendžiame mūšiuos,
Į šlovę Tėvynę iškelsime mūs.

Savo Tėvynę mes šlovinam laisvąją,
Laidas garbės ji tautų mums stiprus!
Liaudies tarybinė vėliava teveda
Vien tik iš pergalės pergalėn mus!

Scenos ir radio žvaigždes pildė programą Industrial 
Union of Marine & Shipbuilding Workers (CIO) su
rengtame masiniame mitinge, Gardene, kur sukelta 
$50,000 sužeistų kariškių paramai. Pramogoj dalyvavo 
20,000 publikos, kurios 8,000 sudarė kariškiai, atsiųsti 
unijos nupirktais tikietais, už juos sumokant po $2 iki 
$10 už sėdynę. Paveiksle matome Milton Berle susitin
kant su Mima Loy, o Gertrude Niessen dainuoja prie 
mikrofono.

Negaliu Miegot—
Negaliu Valgyt!

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės huvar- 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoj® 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti, joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausi! 
džiaugsmą malonios pa
geltos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f»at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ''susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —
D W AI 60° vertė#
17 I IV Al Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 

, gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
’’njhlŠtelėjimų.

DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit ši “Special Pasiū- I 
lymo” Kuponą — Dabar |

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60( vertės — bandymui bonkutes 
Olejo ir Magolo.

I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas................-— ——.....................
| Adresas--- ------ - ------—------ ^..™....

I Pašto Ofisas.......... ................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dspt. 674—R3XJ , 
i 2SOI Washington Blvd., Chicago 12, 111. i 
Į 256* Stanley St., Winnipeg, Man., Can.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kuopos Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyko sausio 6 d., 
Lietuvių Svetainėje. Narių da
lyvavo vidutiniai. Už 1944 me
tų veikimą išdavė raportą pir
mininkė A. Maldaikienė, se
kretorė O. Girnienė ir iždinin
kė O. Mikolajunienė. Iš rapor
tų pasirodė, kad veikimas bu
vo gana geras.

Laisvės agentė ir korespon
dentė J. K. Navalinskienė ra
portavo, kad daug senų Lais
vės skaitytojų atsinaujino ir 
gauta 3 nauji skaitytojai. Pri
davė $10 už Laisvę ir literatū
rą ir O. Girnienė pridavė $1.- 
50.

Moterų Skyrius dėkavoja vi
siems Laisvės skaitytojams už 
gerą kooperaciją, kurie atsi
naujinote ir užsirašėte dienraš
tį-

Nutarta pasveikinti Laisvės 
dalininkų suvažiavimą su $5, 
kuris įvyko sausio 28 d. Nu
tarta parašyti iš moterų viso 
veikimo į dienraštį Laisvę. Iš
rinktos delegatės į Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto sky
rių sekamos: A. Maldaikienė, 
A. Žemaitienė, J. K. Navalins
kienė ir M. Kulbienė.

J. K. N.,
Moterų Skyriaus 
Korespondentė.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas. '
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Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

. So. Boston, Mass

(Tąsa)
Išvažiuojame iš Jurbarko ir važiuojam 

toliau į vakarus. Didžiulė bažnyčia su
draskytu stogu ir pramušta siena. Šalia 
jos sudraskyti ir sudeginti namai. Tai 
paskutinis vokiečių atsisveikinimas su 
Lietuva. Išvaryti iš Jurbarko, jie šaudė 
tiršta artilerijos ugnimi į mūsų pasta
tus ir į mūsų žmones.

Saulė kabo viršum Nemuno. Vienoje 
vietoje iki juosmens vandenyje mūsų 
pionieriai stato tiltus. Viršum jų amžinu 
ratu suka naikintuvų eskadrilė. Kai jie 
pasiverčia, posūkyje saulės spinduliuose 
sužiba išdidi penkiakampė raudona 
žvaigždė.

PLIENO URAGANAS PASIRUOŠĘS
Tai buvo kelios dienos prieš didįjį puo

limą į Rytų Prūsiją. Visame Lietuvos 
vakariniame pasienyje buvo nuostabiai 
ramu. Rudenio saulė niekad dar, rodos, 
nebuvo tokia skaidri, šviesos buvo pilni 
pakelės medžiai, sodybos ir sodai.

Mūsų mašina skrieja vieškeliais, kur 
nėra nei gyvos dvasios. Tai fronto zona 
ir visi gyventojai iševakuoti užnugariu. 
Retkarčiais pro šalį prajoja tik karys— 
"valgas. Jo žirgas prunkščia ir suka
si, praleisdamas automobilį.

Dešinėje iš vokiečių pusės viršum lau
kų pakyla juodas debesiukas. Jį lydi dus
lus trenksmas. Tai sprogsta šrapnelė pa
klydėlė, jieškodama negyvuose laukuose 

wo aukos.
Dviejų lauko kelių susikryžiavimas. Iš 

krūmų iššoka kareivis. Jis pakelia ran
ką.

— Toliau važiuoti negalima, — rodo 
jis į medžio barjerą skersai kelio. —Su
kite kairėn.

Mes pavaišiname jį papirosu.
— Šiuo keliu, — aiškina vidutinio ūgio 

vyrukas, blizgančiomis iš po plieninio 
šalmo akimis,—dienos metu nesinaudo- 
jame. Jis atviroje vietoje ir vokiečiai iki 
jo prisišaudę. Keliu galima naudotis tik 
nakties metu. Bet ir tai reikia prasmuki 
ti greit, nes jie čia pąkabina lempas...

Pasukame šonan. Iš abiejų pusių bėga 
apkasų linijos. Visiška tyla ir ramybė. 
Kažkoks negyvas pasaulis aplink. Ir sau
lės šviesoje, puikią rudenio dieną ta ty
luma įeina į širdį kažkokiu nerimu. Ta-

čiau akis greit įpranta į fronto tylų. Čia 
pat mes pamatome didžiules patrankas.

Jos žiūri iš žemės/iš krūmų. Ir pa
stebėti jas galima tik visiškai arti priva
žiavus. Patrankų tarnybos čia pat. Ka
riai išeina iš savo požeminio pasaulio. 
Kiekvienas dėvi šalmus, ant kurių už
mestas tinklelis, prikaišiotas geltonų ru
deninių lapų.

Niekur taip, kaip čia, kovotojas turi 
suaugti su aplinkumą, įgauti jos spalvą, 
tapti nematomu priešui ir tuo pačiu be 
paliovos sekti. Tada karys yra nenuga
limas.

Daugybė pabūklų žiūri į vakarų pu
sę. Patrankų vamzdžiai — storos gau- 
bicos, ilgos,, kaip gervės toli mušančios 
pėstininkų sunkiosios patrankos, mažu
tės, greit sukamos į visas puses prieštan
kinės automatinės patrankėlės, čia susi
jungusios į geležinius žiedus, nesibai- 
giančiom eilėm išsidėsčiusius aplink ir 
nusitęsusius kairėn ir dešinėn.

Greta jų į žemę įvažiavę ir sunkveži
miai. Mūsų artilerija beveik ištisai mo
torizuota. Pabūklus, sviedinius, tarnybą, 
radijo stotis, štabus — viską veža auto
mašinos. Ir šių čia taip pat pilni laukai.

Viskas užmaskuota ir sutvarkyta iki 
paskutinės smulkmenos. Žemėje iškastos 
duobės. Ant jų ištempti tinklai. Padary
tos lubos iš šakų. Apdėliota krūmais, bal- 
taliemeniais berželiais, rugių gubomis, 
bulvių virkščiomis.

Paklydėlė žurnalistų mašina stabtelėja 
prie mažučiuko miškelio, kokių šimtai 
Lietuvos pasienyje. Ir mųsų mašinos 
stabdžiai sustaugia iki įtempimo. Juk tas 
miškas išaugo vieną naktį. Jame sugul
dyta lygiomis eilėmis sviediniai, kurių 
vienam pakelti reikia dviejų žaliūkų vy
rų. Šalia tos milžiniškos sprogmenų krū
vos, plieninė, išskėstomis kojomis pabai
sa — greit šaudanti didelio kalibro pa
tranka. Rūsčiai jos gerklė žiūri į toli. O 
šalia, prie lafeto, su atsmaukta ant pa
kaušio kepure artileristas. Jis kerta iš 
žalio apskrito katiliuko ’košę ir šypsosi 
mums, keldamas platų, kareivišką šąuk-

Artilerijos majoras, vyras su pražilu
siais smilkiniais ir atleto kaklu, trumpai 
paaiškina:

(Bus daugiau)

DONORA, PA
Sausio 14 d. buvau Piliečių 

Kliube, Donora, pasimokėti sa
vo duokles. Susirinkimą atida
rė 2 vai. po pietų. Pirmininkas 
Viktoras Pdbinskas pakvietė 
seną ir naują komitetą prie 
stalo priimti prisieką.

Kliubo pirmininkas yra V. 
Ribjnskas, vice-pirm. — J. Va
ciukas, raštininkas — Petras 
Kastrickas, iždininkas — P. 
Martinkus, direkt. — Jonas 
Masaitis, K. Matusevičius, Jo
nas Urbaitis ir gaspądorius— 
Jonas Urbonas.
, Iš raportų pasirodė, kad 
kliubas turi 63 narius, trys na
riai mirė. Turtas paaugo ke
liais šimtais dolerių. Karo bo- 
nų turi pirkę už keletą tūks
tančių dųlerių. Bankuose ir ant 
rankų yra virš 13 tūkstančių 
dolerių, namas vertąs apie 20 
tūkstančių dolerių.

ve i ki- 
ir Ta- 
Jaunų

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
įvyks dienraščio Laisves 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Mirė Pranas 'Keižis. 1
Sausio 11 d

nas Keižis, pragyvenęs apie 67 
metus, parsiskyrė su mumįs 
ant visados — mirė. Ir sausio 
13 d. skaitlingas būrys jo ge
rų draugų ir ALDLD 2-ros 
kuopos narių, palydėjome j am- 
žinastį, Forest Hill Krematori-

1945 m. Pra-

PRANAS KEIŽIS
jon, kur tapo sudegintas. Kre- 
matorijos koplyčioj Dr. D. Pil
ka pasakė atsisveikinimo trum
pą kalbą. Palikdami koplyčią ir 
mūsų draugą Praną amžiams, 
ėjom abiem pusėm karsto; Vi
duryje stabtelėjus skersai kar
sto sunėrėm rankas vienas iš 
vienos, kitas iš kitos 'pusės. 
Visi laidotuvių dalyviai tai pa
darė. Tai buvo mūsų paskutinis 
atsisveikinimas.

Prieš 
Pandėlio 
bežemių
gimė sūnus ir jam vardą davė 
Pranas. Paaugėjęs, 8 ar 9 me
tų išėjo tarnaut, ūkininkų gal
vijus vasarą ganyti, o žiemą ir 
ruošos darbo padėti dirbti. Įsi
gijęs geležėlę-peiliuką iš šaku
čių ar medžio gabalėlių ką nors 
tvėrė-dirbo. Paaugęs pas tuos 
pačius ūkininkus-buožes,
berniu-bernu tarnavo. Ir svar
besnius įrankius vartojo, dir
bo: važius, ratus, vežėtis ir ki
tus ūkio įrankius. Ir ot, vieną 
metą kalėdų sulaukęs ir gavęs 
visų metų algą, gal 20 rubli 
išėjo į Panevėžį ir pristojo 'prie 
dailydės, savo įgimto amato 
mokintis — dailyde (stalium) 
tapo. Sugrįžęs Pandėliu po-

netoli 
Lietuvoj,

67 metus 
miestelio, 
grintelninkų šeimoj

pus-

nams .rakandus dirbo ir.'taisė, 
neaplenkiant ir klebonijų, jam 
teko ir bažnyčių altoriai taisy
ti. Pamėgo jį klebonas, net 
sau lygių jį laikė. Ir savo filo
sofiją pareiškė jam: “Po mir
ties žinosi tiek daug, kur esi, 
kiek žinojai prieš užgimsiant.” 
šis tai sakinys įstrigo Prano 
jaunon sielon.

Sulaukęs apie 30 metų am
žiaus išvyko į Ameriką. Susto
jo So. Bostone, čia ir užbaigė 
savo gyvenimo dienas. Be kal
bos ir beraštis šiaip taip pri
stojo dirbti prie New Haven 
geležinkelio dirbtuvės už dai- 
lydę (cabinetmaker), Readvill, 
Mass.

Pagyvenęs ir kiek susitaupęs 
pinigų, vedė Prūsijos lietuvai
tę, Įsigijo vieną ir .kitą stubą, 
o pagalinus tapo savininku ge
riausio gyvenimui namo visame 
So. Bostone, kuris davė ir da
bar duoda virš $300 mėnesiui 
grynų įplaukų. Ir taip kelioli
ka metų Pranas gyveno gerame 
ištekliuj ir lengvai. Liuosą lai
ką praleido skaitydamas kny
gas iš astronomijos, geografi
jos, gerai suprato ir politinę 
ekonomiją. Mylimiausias jo lai
kraštis buvo “Laisvė,” priklau
sė prie vietos ALDLD 2 <kp., 
Amerikos Piliečių Kliubo, ,So. 
Bostono Liet. Piliečių Draugi
jos ir kitų organizacijų. Labai 
mėgo seniau išdirbtus dailės 
dalykus (antiques), kaip tai: 
stovylas, laikrodžius ir daug vi
sokių retų brangenybių jo na
me randasi supirktų rinkinys. 
Tikimasi, yra tiek vertų papuo
šalų, kuriuos už metų kitų gal 
galėsime išsiųsti Lietuvon Kau
no ar Vilniaus muziejuosna pa
talpinti. Jo paskutiniame testa
mente (will) viskas yra tai su
žymėta ir viską pąlįeka galuti
nai Amerikos Lietuvių Litera,- 
tūros Draugijai, 46, Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Pinigų, kiek žinoma, paliko 
apie $6,000. Didžiausia dalis 
skirta irgi ALDLD Centro Ko
mitetui, idant išleistų jo vardu 
knygą dėl Literatūros Draugi
jos narių ir tiek svarbią ir to-

,kiam skaičiuje ekzempliorių, 
kad nors po keletą, ekzemplio
rių aprūpinti ■ iri Lietuvos kny
gynus. (žinomą, ar tas bus ga- 

‘lipia jo norąs išpildyti, priklau
sys nuo susitaikymo' su jo bu
vusia moteria hašle Mrs. Em
ma Keižis.)

Per paskutinius du tris me
tus Prano sveikata pašlijo, 
nors lankė daktarus ir ligoni
nes, bet spėkų nebeatgavo. Kas 
jį lankė, tiems skųsdavosi, kad: 
jėgos menkėja, aštrūs priepuo
liai tankėja. Liūdi jo moteris 
ir jo visi draugai.

Pranas jau užbaigė savo ke
lionę, atmintį palikdamas lie
tuvių tautai. Per tavo karstą 
skersai padavęs ranką kitam 
tavo draugui vos girdint švel
niai tariu: Sudie, Pranai!

Aist.

Nuo Sovietų atvaduoto 
Ravič miesto vakarinėje 
Lenkijoje tėra 148 mylios 
iki Berlyno.

PIRKITE KARO BONUS!

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Centrai 8k». 

CAMBRIDGE, MASS.

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 5-6101

w........................................................................................ ..........
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532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrų Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

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

Iš senesnių kliubo narių yra 
paleisti iš dirbtuvių ir gyve
na ant pensijos: Jurgis Jakai
tis, John Urbaitis, Povilas Mar
tinkus, Griškas, Juškauskas ir 
Nainis. Iš narių, senesnių, da
lyvavusių organizacijos 
me mirę Juozas Kireilis 
mošius Krizinauskas. 
narių mažai randasi.

Neištenka narių sumokėtų 
duoklių išmokėjimui pašalpų 
per metus, sako, būk nariai, ki
tur gyvenanti, išima nesirgda- 
mi. Keista, kad kliubas per 40 
metų, turėdamas daug narių, 
gerai vertėsi, o dabar negali iš 
tų metų įplaukų apsimokėti.

Kliubo gaspadorius Jonas 
Urbonas pžsiipokėjp prenume
ratą už Laisvę ir dąr dienraš
čiui pąąukavo $2.- PąrdąvĮąp 
Vilnies kąlendoriąąs. Gailą, 
kad kliubo pąrių yrą politiniai 
suklaidintų.

D, P. Lekavičius.

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) įvyks 
dienraščio Laisvės Bazaras.

Abu šie parengimai ir su
važiavimas bus Grand Pa
radise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Buy More Bonds

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoją ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tet 8-6728.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūąų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VILNIES

KALENDORIUS
1945 METŲ

Svarbi Knyga, Jvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINĄ 85c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kąina 40c.

LIETUVIŠKAS

TRAKT YRI US
(VALGYKLĄ IR ALINE)

DįdeHs pasirinkimas visokių , 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ ♦
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji- 
'"y jjf ;mp pataisymus viršaus 

7 įaktąrų ir kitokių
profesijų žmonėms, taip- 

V;; t*- gi jų Šęiiąoms ir jų pa-
ci j an tams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-3P8 MQAPWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8342

e CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVU J® PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos MSšlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Ąbelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikra ligos pažinimą ir užtikrim 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2

DR. ZINS
1110 East 161h St., N. Y.

Kasdien 9 A. M. — 7 P. M

(Isist 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M - 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patyą Sąy.

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

.■.—■IĮ, . III I Jl|lll Į,Į| |,| l| |H,>)|lljJ JĮ, .

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOQPHAVĘN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokapiai 

visose dalyse mięsjo.
Te?. Virginia 7-4409... - • r ... ,

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pus mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ip už pr|eįnąmą kaiųą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Pupdąmo? 

Mylimiems Pašarvpti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

TelefonasdPoplar 4110
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’■ft- Į V

PfltilrEfta puslapis

Raud. Armija Įsiveržė 
Į Poznaniaus Priemies

čius; Apgula Breslau

Wilkes-Barre, Pa

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kasyklų plote. Iš tų kasyklų 
buvo gaunama po 40 milio- 
nų tonų anglies per metus 
pirm karo.

Sovietų kanai dalinai ap
ėjo pramoniškus Beuthen ir 
Hindenburg miestus Vokiš
koje Silezijoje ir Katovice, 
Chožov, Sosnovice ir Domb- 
rovą Lenkiškoje Silezijoje, 
kur veikė ir kitos pramonės, 
ne tiktai angliakasyklos.

Breslau Apgulamas
Raudonoji Armija, tarp 

kitko, paėmė Gels miestą, 
devynių vieškelių stebulę, 
14 mylių nuo Breslau did
miesčio, Vokiškos Silezijos 
sostamiesčio, ir užėmė Ost- 
rovo miestą - tvirtovę Len
kijoje, į šiaurę nuo Gels. 
Sovietų kariuomenė pradėjo 
apgulos mūšius prieš Bres
lau, vakarinėje Gdro upės 
pusėje. Pirm karo Breslau 
turėjo virš 600,000 gyvento
jų, o per karą į jį sugužė
jo dar 400,000 vokiečių.

Sovietų kariuomenė įvai
riose vietose perėjo per Od- 
ro upę į šiaurvakarius ir 
pietų lytus nuo Breslau.

Labai Pavykęs Koncertas «
Vieną gražią dieną* laiška- 

nešis palieka laiškutį. Atida
rau ir, va, randu puikiai at
spausdintą plakatą, kuris kvie
čia LDS ir LLD kuopų rengia-* 
mah koncertan, sausio 14 d. 
Plakatą puošė trijų draugų 
nuotraukos, būtent: L Kubi
liūno, S. Kuzmicko ir V. Vala
ko. Plakate nurodyta, kad ir 
daugiau vietinių dailės jėgų 
dalyvaus.

“Hm...” tariau sau, “juk 
ne tik kad nesu girdėjęs Ku
biliūno dainuojant, bet jau se
niai esu girdėjęs ir, taip sa
kant, namiškius. Tai reikės va
žiuoti.” I

Štai ir minėta diena. Nors 
laukai nukloti storai sniegu, 
bet tas nugalėta ir svetainė 
pasiekta. Publikos randame 
jau puspilnę svetainę. Už pus
valandžio sėdynių nebeteko; o 
dar už kelių minučių, tai sve
tainė ir pilnutėlė. Negaišuo
jant ir programa prasidėjo.

Pirmiausiai sudainuota šios 
šalies himnas, Lyros kvartetui 
vedant. Po to kvartetas sūdai- 
navo kelias dainas labai vy
kusiai. Sekė Adomaičiu- 
tė su solo kelias dainas, kas 
publikai labai patiko. Sekė d. 
Valukas, savo puikiu balsu la
bai užganėdindamas. Po jo pa
sirodė S. Kuzmickas, 
kaip visada, patenkino 
ką.

Na, ir štai svečias I.
liūnas iš Bostono. Pirmiausiai 
jis pasirinko Apdainuoti Blusą 
ir kaip kriaučius turėjo juoko-, 
kada gavo orderį pasiūt žipo- 
ną jai. ši komiška* daina taip 
“susargino” publiką, kad, kaip 
jis pabaigė ją dainuoti, tai 
besijuokdama išrodė norinti 
likti Kubiliūnu, bekartodama: 
“Cha, cha, cha.”

Tuo atveju, d. Kubiliūnas 
sudainavo keturias komiškas 
dainas, šoko jaunuolės šokius 
ir tas publikai labai tiko. Pia-

no ^duetas taipgi buvo puikiai 
priimtas.

Po to. buvo visi - talentai 
kviesti antru atveju - ir savo 
užduotis atliko labdi puikiai.1’ 
Kad užduotis visi atliko išim
tinai gerai, tai liūdi j o publika, 
kuri nuolat plojo ir visus ar
tistus atvejų atvejais kvietė 
grįžti daugiau sudainuoti.

Draugams Kubiliūnui, Kuz
mickui ir Valakui pianu akom
panavo d. Vanagaičiutė. Kvar
tetui — nenugirdau kas.

Ir taip, apie poros valandų 
programa baigėsi. Po progra
mos publika linksminosi prie 
gardžių gėrimų ir užkandžių 
bei šoko prie puikios orkestrus.

Laike linksminimosi buvo 
rinktos aukos dėl Lietuvos ir 
pardavinėjama knygos. Ypač 
gerokai parduota buvo tos 
knygos, iš kurios d. Kubiliū
nas yra ėmęs daug dainų— 
Atlikto Kriukio “Daug Labų 
Dienų.”

Garbė rengėjams, garbė ar
tistams.

, HELP WANTED—M ALE 
REIKALINGI vyrai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI .VYRAI

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ... REIKALINGOS MOTERYS 

.1. I i ■ ............. ■*< .1 i i ■ ■ .................   ' . ....................................

VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike.
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP. 
829 NEWARK AVENUE, 

ELIZABETH, NEW JERSEY (23)

kuris, 
publi-

Kubi-

Norisi prisiminti, kad pora 
jaunų artistų mūsų parengi
muose nebefiguruoja, tai drau
gų Valukų sūneliai. Aišku, jie 
jau suaugo. Vyresnysis moks
lus eina Philadelphia, Pa., o 
jaunasis, gal būt, Wilkes-Bar
re, Pa. Suprantama, visą am
žių su mumis nejaugi išbus? 
Supranta ir publika, kuri jų. 
talentais gėrėjosi, yra dėkinga, 
kaip jaunuoliams, taip 
tiems Valukams. O 
vėliname jaunuoliams 
kimo moksle.

ir pa
daliau 

pasise-

765 Jankiai Žuvo su 
Laivu Arti Europos

Washington. — Europos 
vandenyse priešai nuskandi
no talkininkų laivą. Su juom 
žuvo 765 Amerikos kariai, 
kaip pranešė Jungtinių Val
stijų karo sekretorius Hen
ry L. Stimson. Kiti 1,435 a- 
merikiečiai buvo išgelbėti.

Norisi prisiminti štai dar 
kas: Jeigu 30 metų atgal Wil
kes-Barre turėjome januoles 
Pietariu šeimoje, kurios mūsų, 
neseniai iš Lietuvos atsilankiu
sių, parengimus pamarginda
vo skambiomis revoliucinėmis 
dainomis, jeigu šiais laikais 
Valukų šeima praretėjo artis
tais, tai galime pasigirti Kas
parų šeima, kurios dvi dukte
rys jau keli metai kaip tar
nauja mūsų publikai (viena 
dukra jau vedus, augina duk
relę ir ji jau dalyvauja pa
rengimuose).

Tai vis garbingos šeimos, ku
rios labai užsitarnauja mūsų 
gilios padėkos, kaip buvusios, 
taip ir esamos mūsų tarpe.

Pažeminis.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Singapore.

fe®

ir ma-

9—12 ryte 
1—8 vakare

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
Penktadieniais uždaryta

“Gal generolas Montgomery galėtų apmažinti 
nd iškyšulį.”

*>

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Grand Opening
įvyks

šeštadienį

Sausio 27 January

MECHANIKAI IR MECHANIKU 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STUART AUTO SALES
356 Boulevard, Bayoiine N. J.

Bayonne 3-5353
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(27)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų

GERA ALGA 
NUOLAT 

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J. 

MITCHELL 2-3826
(20

VIRŠAMS VYRAI
PATYRĘ 

PRIE KOMERCIJINIŲ 
TRAILER

VIRŠŲ TAISYMUI I 
TAIPGI

SANDĖLIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarinė Ateitis 
Laikas ir pusė virš 40 valandų.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST.,

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ

 (27)

REIKIA APVALYTOJŲ 
$30 I SAVAITĘ 
Nuplatinis Darbas 

Moderniškas Fabrikas
I. D. WATCH CASE CO.

137-11 90TH AVE. 
JAMAICA, L. I.

(24)

NELAVINTI FABRIKUI 
DARBININKAI 
Lengvas' Darbas

65c J VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas

I. D. WATCH CASE CO. 
137-11 90TH AVE.

JAMAICA, L. I.
(27),

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui

Patyrę laikrodžių taisytojai, laikrodžių taisy
mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama 

aukšta kuiną. Ki-eipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment

4640 Rooaevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

—arba—
Pas Jūsų Arčiausią U.S.E.S.

Dept.

Ofisą
(23)

MALIAVOS ŠVIRŠKĖJAI 
Tik Patyrę 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 

NEWARK FIREPROOF 
138 AVON AVE. 
NEWARK, N. J. 

BIGELOW 3-3115
(28)

MEDUS

Išbandykite Deksnio Galingą Mostį. 
Naujai pagerinta ir sudaryta pagal 
vėliausius' mokslo išradimus,- iš to
limų, skirtingų kraštų svieto, viso
kių žolių šaknų, aliejų, turi savyje 
stebėtinai galingą šilumą, šildyda-

ma galingai greit pagelbės nuo 
Reumatiško skausmo, Rankų ir Ko
jų skaudėjimo, Dieglių, Nuovargio ir

1 Šalčio. Tūkstančiatns pagelbėjo ir 
tamstai pagelbės. Nieko nelaukdami- 
mas tuojaus siųsk Šį pagarsinimą, 
parašas savo antrašą, ir aplaikysi 
Deksnio Galingos Mdsties išbandy
mui DYKAI.
Pavardė..................
Gatvė ir numeris
Miestas..................

DYKAI

valstija.

Bus Duodama Užkandžių 
VELTUI

nuo 8 v. v. iki 12 vidurnakčio

Antanas Ratkus
neseniai įsigyjo naują lietuviš
ką užeigą (Bar & Grill) ir 
dabar kviečia visus savo prie- 
telius, pažįstamus į Prakilnų 
Atidarymą jo naujos vietos.

Antrašas:

1

427 WILSON AVENUE
Kampas MADISON ST., 

Brooklyn, N. Y.
(RIDGEWOOD-BUSHWICK SEK.)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių inlneraUų 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą^ 
arba $2.00 už ¥2 galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41at Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

2

BERNIUKAS
SANDELIO KAMBARYJE.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

VIRŠLAIKIAI.
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

(29)

BUČERIAI
Nuolat ir Patikimai
GEROS ALGOS

WOTIZ
525 CENTRAL AVĖ., 

NEWARK, N. J.
(25)

VYRAI VYRAI
Sandėlyje, Maspeth, L. I. 

BOTINA PRAMONĖ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

Abelnai Uždarbys $55 iki $60 į Savaitę.
Pokarinė Proga.

E. D. GIBERSON & CO.
57th St. & Grand Ave., Maspeth, L.I.

(25)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71'/2 c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI 

Prisilaikomi • W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St.
Canarsie Linija.

 (2G)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(27)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(23)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
.........................  (30)

VYRAS NAMŲ RUOŠAI. PRIVATINIS 
KLIUBAS. Matykite ARTHUR, Engineer.

130 W. 44th St.
(21)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 

Iš anksčiai patyrimas nereikalingas 
Geros darbo sąlygos.

WHITMAN'S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO* DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

51 DIENOS 
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų. 

NUOLATINIS DARBAS!
♦ POKARINE PROGA!

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC.
439 WEST 55TH STREET

. NEW YORK CITY.
(27)

*

l

TYPISTS

OFISO RAŠTININKES
Billing ir Production 

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas 
reikalas.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.
95 HOWARD AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN.

(29)

MERGINOS-W1OTERYS

BŪTINA PRAMONĖ
Dirbti Prie Knygų 

Ap darymo
Labai Linksmos Darbo 

Sąlygos.
Club House Patogumai.
NUOLATINIS DARBAS.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių

QUINN & BODEN
COMPANY, INC.

1905 ELIZABETH AVE.
RAHWAY, N. J.

(29)

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th St.) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

_____________________________ LH1

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS,

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ai

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 40 Valuudų.

$21 pradžiai. Nuolatinė Proga.
FIFTH AVUNVK HOfįlKltY MILL, 

122 FIFTH AVENUE.
(24)-

Pakvieskite Savo Kaimynus!
(23)

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. BOX 6116, NKWAltK 1, N. J.. PIRKITE KARO BONUS

MERGINOS—MOTERYS
Būtina Pramonė. Lengvas Fabriko, Darba*. 
Vynioti ir pakuoti sviestą ir kiaušinius. 
Linksmos darbo sąlygos. 40 VALANDŲ-* 

55c PRADŽIAI. PAKILIMAI.
POKARINĖ PROGA.

AHLERS
168 DUANE ST., N. Y. C. 

WALKER 5-5500
________________________________ <2*1

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

37‘/2 VALANDOS.
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

RAŠTININKĖS IR TYPISTfiS
Penkių hienų Savaitė. 

Patyrusios ar Pradinės. 
Nacionalė Organizacija.

Būtina Pramonė.
Patogi Transportacija

Linksmos Darbo Sąlygos.
Nustatyti algos pakėlimai su puikiausia 

;x>karine ateitimi.

AMERICAN DISTRICT
TELEGRAPH CO., INC.

155 SIXTH AVE. (Spring St.)
NEW YORK CITY (8-tos LubOS) 

________________________________ LW
NELAVINTOS FABRIKUI 

DARBININKĖS
Lengvas Darbas.

, 65c I VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

L D. WATCH CASE CO.
137-11 90TH AVE.
JAMAICA, L. I.

im

40

RAŠTININKES
Užbaigusios High School 
REIKIA KELETOS 

GERA ALGA 
VALANDŲ SAVAITĖ

ELLAY 
229 — 4TH AVENUE 

11-tos Lubos.
________ ._______________—LL!
MERGINOS — 16 na 28

DARBAI
SU ATEICIA PAS

SEARS
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS 

BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

Patyrimo nereikalaujama. Mes jut limokyai- 
me. Gera alga. 10<%, huolaido# ant pirkimų. 

Apmokamo! vakacijOt.

SEARS, ROEBUCK and CO. 
Mail Order Employment Dept 

4640 Roosevelt Blvd. 
PHILADELPHIA, PA.

............. ..........(28)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ 
TYPISTS 

IR OPERATORĖS PRIE 
ADDRESSOGRAPHS-ADDING and 

COMPTOMETER MACHINES 
10% Nuolaidos ant Pirkimų 

SEARS, ROEBUCK & CO. 
Mail Ord. Emp. Dept., 

, 4640 Roosevelt Blvd. 
PHILADELPHIA, PA. 

, , . (23)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

(«»I



Segtas piislapis

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Per LPTK Brook lyno Sky
rių įėjo dovanų Lietuvos žmo- 

* nėms nuo šių gerų prietelių:
K. Milenkevičius $5 ir Casi

mir Pilėnas, N. Y., $3^ širdin
gai ačiū!

K. Ručinskienė,
Brooklyno Sk. fin. sekr.

Iš Drabužių Centro

Marcelė Yakštienė, wood- 
havenietė, kuri savo darbu 
jau aprengia kelintąjį šimtą 
Lietuvos vaikučių, ateida
ma į Brooklyno Skyriaus su
sirinkimą, pereitą ketvirtadie
nį, vėl atnešė namie pasiuvus 
4 gražutes sukneles su apati
niais (slips), 2 ploščiukų ir 
kepurės setus, 1 žaketą.

Tuos gražius drabužiukus 
jinai pasiuva iš nedidelių ka- 
valkų audeklo. Vienus paima 
iš atsiųstų į drabužių centrą, 
kitus gauna nuo savo asmeniš
kų draugių, giminių, marčių, 
dar kitus dasiperka.

Jos vardu atsiunčia audeklo 
likučių ir iš kitų miestų.

Yakštienė ateina dirbti 
Drabužių Centre.

Praleisti Dalykai

S. Tomsonienė atnešė 7 nau
jas mergaitėms sukneles, atei
dama į Brooklyno. Skyriaus 
koncertą - balių sausio 13-tą. 
Sukneles nupirkb, kadangi po 
operacijos dar neturi gana 
spėkų daug siūti. Apie tai nie
kas tuomet 
pondentams, 
minėta su 
Jinai taipgi 
vos žmonių
bo sukakties pramogoje, bet 
nebuvo paskelbta.

ir

nepranešė kores- 
tad nebuvo pa- 

kitomis aukomis, 
aukojo $5 Lietu- 
paramai to dar-

i '

Laisvi*—Liberty, Lithuanian Daily

Kviečiame Į Laisvės 
Metines Iškilmes!

Visi dienraščio Laisvės 
šėrininkai, skaitytojai, pla^ 
tintojai ir prieteliai, taipgi 
visi milintieji smagias, vi
suomenei naudingas suei
gas, esate kviečiami atsilan
kyti į Laisvės suvažiavimą, 
ir po jo įvyksiantį bankietą 
ir šokius.

Laisvės didžiosios meti
nės iškilmės įvyks jau šį 
sekmadienį, sausio 28-tą, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.

Salė randasi už kelių 
trumpų blokų nuo Marcy 
Ave. stoties <ant ]BMT Ja
maica linijos Hr ųūo Grand 
St. stoties — Indepentent 
linijos GG traukinio.

Suvažiavime turėsim 
tolimų svečių; JaU 
- ----- -—----- -

Šaltis Sudaro Gaso 
Trūkumą

ir 
tikrai

šalčiams užklupus New 
Yorką, reguliariams šildytu
vams nebespėjant apšildyti 
kambarius, šeimininkės bando 
palaikyti kambarių šilumą kū
renimu gasinio pečiaus virtu
vėje. Dėl to, sakoma, pereitą 
.trečiadienį ir ketvirtadienį su
sidarė stoka gaso Navy Yard e 
ir kitose Brooklyno ir Queens 
dirbtuvėse. Patsai New Yor- 
kas nepaliestas tos stokos.

Gaso pristatymo firma atsi
šaukė į šeimininkes su prašy
mu mažiau vartoti gaso.

Kiek atsišaukimas gelbės, 
nežinia. Tačiau stoka gal pra
eis 
oro 
oro

iš 
Hart-

žinoma, jog svečių bus 
Boston, Worcester, 
ford, Bridgeport, Philadel- 
phijos ir iš daugelio kitų 
miestų.

Iškilmių pradžia:
Suvažiavimo— 10 vai. ry

to.
Bankieto — 6 vai. vak.
Šokiai 7 vai. Gros Anta

no Pavidžio radijo orkes
trą.

Laisviečiai prašomi pak
viesti ir kitus savo kaimy
nus, draugus ir pažįstamus, 
kadangi Laisvė yra visų 
dienraštis, tarnauja visiems 
Vjįgiai. Ir visi smagiai pasi
linksmina Laisvės pramogo
se.

Iki pasimatymo suvažiavi
me ir bankiete!

Rekordinė Šalčiausia
Sausio 25-ta

Dieną

Parvyko iš Tarnybos 
Atostogų

Jonas Kalendra parvyko 
16-kai dienų atostogų iš Ten
nessee valstijos. Jį taikėsi ne
tikėtai susitikti Rutkūnu res- 
taurane. Jonas puikiai atro
do ir jaučiasi gerai, tik šaltai. 
Nejuokai pataikyti iš šilto 
krašto į mūsų miesto šalčiau
sias dienas.

—Pasimatysim Laisvės ban- 
kiete, sekmadienį, — pareiškė 
Jonas mums skiriantis, vienam 
skubinant grįžti į darbą, ki
tam pas saviškius. Namie bū
damas, Jonas buvo nuolatinis 
Laisvės ir Įeitų gerų pramogų 
lankytojas, tad ir dabar už
teko jam akimis užmesti ant 
iškabos, garsinančios Laisvės 
bankietą, kad nuspręsti, jog 
jis ten eis sekmadienį.

Jonas svečiuojasi pas savo 
giminaičius Naktinius ir Simo- 
navičius. R.

p

Filmos-Teatrai
Embassy Teatruose

Embassy Newsreel Teatruo
se šią savaitę rodoma chinie- 
čių bėgimas nuo Japonijos ar
mijų, amerikiečių kariai eina 
pirmyn per Būrmos raistus, 
Sovietai užima Varšuvą, ir ki
tos fronto žinios. Taipgi pre
zidento Roosevelto prisiekdini- 
mo ceremonijos.

Teatrai randasi 42nd, 46th, 
50th ir 72nd St., New Yorke.

šeštadienis, Sausio 27, 1945

nauja 20th Century-Fox spal
vota filmą su Anne Baxter ir 
John 1 lodink vadovaujančiose 
rolėse.
Paramount prie Times Square

Ir toliau rodo filmą apie

mūsų kariškojo laivyno vyrus 
ir moteris veiksmuose, žino
ma, su jų asmeniškais džiaug
smais ir rūpesčiais, kurių vie
nu iš saldžiausių ir karčiausių 
yra meilės problemos.

šj SEKMADIENĮ

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

Stanley Teatre
Rodo “Moscow Skies” apie 

didvyriškus Sovietų Sąjungos 
lakūnus ir jų stebėtinus žygius 
apgynime Maskvos nuo vokie
čių oro jėgų. Priedams yra 
smagi Sovietų Sąjungos tautų 
šokių filmą ir pora kitų. Te
atras yra 7th Avė., prie 42nd

Roxy Teatre
Dabar rodoma filmą “Sun

day Dinner for a Soldier.” Tai

$

i

BANKIETAS
Bus duodama in- 
dikų-turkey vaka
rienė, skanių deš
rų ir alaus visiems 

iki sočiai

Dar dabar 
galite 
gauti 

bilietus

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai iškaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kamp. Havemeyer St.
Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos.

Vien tik šokiams Įžanga 60c, taksai Įskaityti.

Pag.

Center

St., 
W.

ir pati savaime, kadangi 
pranašai žada šiltesnio 
(jei pažadai pildysis).

Morris Graf, 31 m., gaisra- 
gesis, žuvo pareigose prie Lun 
Fat Co. gaisro, 77 Mott 
New Yorke. Gyveno 1544 
1st St., Brooklyne.

City Center, 
St., tebevaidina 

o pirma-

Miestą varne 
131 W. 55th 
“La Vie Parisienne, 
dienio 8:30 ir antradienio 6
vai. bus rusų muzikos koncer
tai, vadovybėje Leopold Što
ko vskio.

MATYK NAUJAUSIAS PLATAUS 
PASAULIO ŽINIAS EMBASSY 

MATYK Japonus traukiantis Chinijoj! 
MATYK Chinų jėgas užimant Bhamo

MATYK 
MATYK
MATYK
ir dar žinių judžiai iš viso pasaulio karo 

frontų.
Puikiausi judžiai mieste!

riUDACCV newsreel 
LIuDAoM theatre
BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

Hį^- ARTKJNO prosenis

t

miestą!
Pre*. Roosevelto įkurtuvių judį! 
žieminės kovos eigą Italijos 
fronte!
Specialę Extra Filmą: Papėdė į 
Berlyną!

Spindinti Pagarba
jv ’ Produced Raudonosioms Oro Jėgoms

in the U. S. S. ft. Nuolatiniai nuo 9 ryte.

ANTRA C T A M I F V 7th AvC- bet-
DIDŽIOJI SAVAITE! O I M H L L 1 41st&42ndSt.

Kazys Pilėnas Aukojo 
$3 Lietuvos Žmonėms
Aną dieną newyorkietis Ka

zys Pilėnas (Palmer) paauko
jo $3 (per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą) karo išvar
gintiems Lietuvos žmonėms, 
šelpti.

Sausio 25-ta buvo šalčiau
sia ne tik šių metų, bet ir 
šalčiausia sausio 25-ta visų už- 
rekorduotų laikų New Yorke. 
Temperatūra tuojau po pu
siaunakčio buvo 1 laipsnis virš 
zero, ryte buvo pakilus iki 3, 
bet vėliau, tarp 8 ir 9 valan
dos nupuolė iki zero,
buvo pakilus iki 18, o vakare 
ir vėl nupuolė iki 6.

Penktadienio rytą taip pat 
tebebuvo šalta, bet oro prana
šai žadėjo daugiau šilumos ne 
už ilgo.

Padidėjęs šaltis padarė di
delį spaudimą ant visokių ku
ro sandėlių, žmonėms pradėjo 
pritrūkti anglies. Krautuvinin
kai pradėjo ribotai beparduoti 
charcoal ir kerosiną, kitur vi
sai pritrūko. Fabrikai pradėjo 
jausti dujinio gaso stoką, ka
da šeimininkės virtuvėse pra
dėjo deginti gasą apšildymui 
kambarių.

Dėl šalčio tūkstančiai pavė
lavo į darbą traukinių svi- 
čiams ir kitam mechanizmui 
pradėjus šlubuoti. Brooklyne 
viena linija buvo sustabdyta 
45 minutes.

6$
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Franz Liszt (Stephen Bekassy) perstato Madame 
George Sand (Merle Oberon) Frederic Chopin’ui (Cor
nel Wilde),^kompozitoriui neužmirštinų melodijų. Pro
fesorius Elsner (Paul Muni) ir Alfred De Musset 
(George Macready) tėmija jų susitikimą. Vaizdas iš 
filmos “A Song To Remember,” sausio 25-tą pradėtos 
rodyti Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

SVEIKINIMAS MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Matyk šį šaunų naujų judj . . . didi širdis 
su spindančia viltim ir drąsa nušviečia 
visą sceną! Istorija nepalyginamo žy
gio . . . garbingas atvaizdavimas nenuga
limo žmogaus! Jūs atrasit tatai kaip vi

siškai naują ir nesvajotą patyrimą 
judamųjų paveikslų teatre!

A. J. CRONIN’S

‘The Keys of the Kingdom’ 
puikūs, visi žvaigždiniai vaidintojai

DABAR

RIVOLI

I 4OFF 
SO AKI N G ON 

WINGS OF 
VICrOKF!

Meilės istorija atostogose... nieko nepraleidžiant! Istorija penkių 
asmenų šeimos, suvargusios, bet dvasioje turtingos—su karštu troš
kimu pavaišint kareivį Sekmadienio pietumis lygiai taip, kaip tur
tingi jų kaimynai daro artimame mieste.

ANNE BAXTER * JOHN HODIAK

“Sunday Dinner 
For a Soldier"
su CHARLES WINNINGER * ANNE REVERE \

IR DAR ŠAUNUS, ASMENINIS VAIDINIMAS SCENOJ
CAFE ZANZIBAR REVUE

žvaigždžiuoja BILL ROBINSON * MAURICE ROCCO * 
DELTA RHYTHM BOYS * PETERS SISTERS,

Extra Patrauklus Priedas: LOUIS ARMSTRONG ir Jo Ork.

ROXY 7th Ave. ir 50th St

II. McHugh, 56. m., rastas 
britva pasipjovęs maudynėj 
savo namų, 535 W. 17th St., 
New Yorke.

BING
2 BETTY 

SONNY

VISŲ DIDŽIAUSIA 2 UŽ 1 PRAMOGA! 
Smagiausias naujas, puikus muzikalia 

judis su 
CROSBY 
HUTTONs 
TUFTS

“HERE COME
THE WAVES”

* Ir Asmeniškai Woody Herman ir jo 
Orkestras gražiame Visa-žvaigždiniame 
vaidinime. Dar ir Mack Lathrop ir 
Virginia Lee ir Extra Patrauklus Priedas, 

Buddy Lester, Broadway’s Mylimiausis 
Jaunas Komedijos žvaigždė.

PARAMOUNT

Sveikinu Suvažiavimą, Visus Laisvės
Bendrovės Šėrininkus ir Linkiu Dien-
rastini LAISVEI Kuo Geriausio Pa
sisekimo!

IGNAS SI I KI S

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8969

A Iltim 10 OEMffltt

Puikus naujas judis, kur žavėtina 
muzika tryška iš pačios istori
jos... lygiai, kaip istorija plau
kia iš širdies!

“A SONG TO REMEMBER”
... judis, kurį jūs visuomet atsi
minsite! DRAMA ... ROMAN
SAS . . VAIZDAI!
Jausmų susidūrimas, kuris už
žiebs susijaudinimą jūsų širdyj!

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

unmummmmmi

COLUMBIA PICTURES JltMAU

IN TECHNICOLOR 
HarfHno

su CORNEL WILDE
SCENOJE: “SALUDOS,” Loty
niškosios Amerikos linksmybė ir 
ritmas, paruošta Russell’io Mar
ket su Rockettes, Baleto Grupe, 
Glee Kliubas ir Simfonijos Or
kestras vadovybėje Erno Rapee.

DABAR VAIDINAMA

RADIO CITY 
MUSIC HALL 

6th Ave. ir 50th St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

AALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
«teičiu> su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEY.*

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. anr,agg 2-8842

SHOP
Savininkas
Kalmos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l *’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)




