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Tautos himnas nėra ir ne-' —------
gali būti amžinu dalyku. The | 1
New York Times (gruodžio 
29 d.) mano, kad Amerikos 
himnas irgi jau nusenęs. Per 
paskutinius 130 metų daug 
kas pasikeitė, o himnas tebė
ra tas pats.

LAISVeS ANrRATdpphoneI Siagg 2-.!H7S Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio-January 3, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI.

Pavyzdžiui, šiandien 
glijos žmonės gieda “ 
the King.” Bet kai 
monarchijos, tasai anglu 
nas turės būti numestas 
ir pamirštas.

.^.i An-:
God save! 
nebebus 

him- 
šalin

SOVIETAI ATĖMĖ ZIT0MIRA
Smetonininkai šaukia 

seimą ir vadina ji “Amerikos, 
Lietuviu Seimu.” Jie susirink
sią New Yorke sausio 6 dieną. 
Pas juos būsiąs ir kruvinasis 
Smetona.

To “seimo” šaukimą paskel
bė ne tik Karpius Dirvoje, bet 
ir Tysliava Vienybėje. Tyslia-
va dalyvavo Pittsburgh© kon-_/ 
ferencijoj ir ją gyrė, dabar, 
matyt, jis jau atsisako nuo anų 
ir dedasi su Smetonos klika.

savo

DIDŽIULIAI SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
UKRAINOJE PER ŠEŠIAS DIENAS
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Per Dvi Dienas Sovietai
I 1

Atvadavo dar 450 Vietovių
Jungi. Valstijų Vice-Rrezidentas L,°iN’?01Yn J . nenktadiemo

Wallace Rusiškai Sveikino
natūrale” 

apsigynimo li- 
Žitomirą, inija Ukrainoje.

Maskva.—Raudonoji Ar- ma paskutine 
mija atėmė iš vokiečių gu-,hitlerininkų

> miestą
į keturių geležinkelių stebu- Raudonoji Armija, mar- 
!lę, ir daugiau, kaip 150 ki- šuodama artyn Bugo upės, 
i tų miestų, miestelių, gėle- pasiekė punktus apie 90 
ižinkelių stočių ir šiai]) gy- mylių nuo senojo Rumuni- 
ivenamųjų punktų per 24 
jvaland., kaip pranešta sau- 
i šio 1 d., pažygiuodama dar 
.iki 16 mylių pirmyn 200 
i mylių ilgio frontu Ukrai-

, ♦— Per šešių dienų ofensyvą iki praeito 
penktadienio Raudonoji Armija Ukrainoje nubloškė vo-.tlu 
kiečius 31 iki 62 mylių atgal 185-kių mylių ilgio fronte, L ei niJ0S 
į šiaurvakarius, j vakarus ir pietų vakarus nuo Kijevo, ir i 

; iš nacių daugiau kaip tūkstantį gyvenamųjų vie
tovių, tarp kurių yra daug geležinkelių stočių, miestų ir 
miestelių. Vien ketvirtadienį sovietiniai kovūnai, vyda
miesi 330,000 hitlerininkų, atvadavo virš 300 tokių vie- 

mas didžią fizinę savo jėgą, Jų, tame skaičiuje ir Kazatin miestą su labai svarbiu 
taipgi paims į savo rankas 
mašinų jėgą, ir sėkmingai 
naudodamas abi tas jėgas, 
pasieks tikslo — teisybės 
paprastam žmogui.”

Wallace sako, kaip Rusi
jos valstietis pirmiau “ati- 
tiesė savo nugarą prieš pri
spaudėjus namie, taip jis 
dabar atitiesė savo nugarą 
prieš tuos (įsiveržėlius), 
kurie išniekino ruso žemės 
šventovę vardu vadinamo- 

‘viešpatautojų (vokie- ,,,

Sovietų Žmones Naujais Metais I atėmė

Smetonininkai, žinoma, kal
bės apie smetonizmo sugrą
žinimą Lietuvon. Bet kas j u 
klausys? Karpiai ir Tysliavos 
virto paprastais vėjo malūnais, 
tuščiomis barškančiomis bač
komis. Patys protaut visai pa
miršo. Visą įkvėpimą jie 
iš Smetonos galvos.

ima

Beje, buvo paskelbta, 
sausio 16 dieną įvyks viso an-į

kad

ashington. — Jungtinių 
šjtijų vice-prezidentas 

Henry A. Wallace pasiuntė 
Sovietų žmonėms telegra
mą su naujametiniais svei
kinimais. Jis pats rusų kal
ba parašė telegramą ir sa
ko joje, kad 1944 metai “pa
matys suderintas Talkinin
kų pastangas, kurios atneš 
pilną pergalę ir atidarys 
naujas progas paprastam 
žmogui visuose kraštuose.” 

Savo telegramoje vice
prezidentas Wallace gyrė 
Raudonosios Armijos žy-

“pranašauja laikus, kuomet 
rusas valstietis, išlaikyda-

ti-demokratinio fronto naujas'gius ir priminė vieną seną sios
ir rusų dainą, kuri, anot jo, čių) tautos.“seimas.” Jame dalyvausią 

Smetonos kamarotai.
Nieko apie tai nebesigirdėt., 

Veikiausia prasti vėjai papū
tė iš Washington©. 1

_.^,Jie -buvo pasigyrę, kad tas 
seimas šaukiamas Prezidentei

• Karinės šalpos Tarybos užgy-' 
ritau arba patarimu.

MIRĖ AMERIKIEČIŲ LIAUDIŠKAS ARTISTAS-- 
P1EŠĖJAS ART YOUNįG

New York. —- Tą pačią j gelį knygų, 
dieną, kaip ir lietuvių liau
dies artistas - piešėjas Bul- Rusijoj

Po Spalių Revoliucijos
, Art Young buvo

Kas pasidarė su tuo paktu J lis-Lumbis, mirė amerikie- vienas iš pirmutinių žymių 
.......... »-[ čių liaudiškas politinis kar-! amerikiečių pakilusių rem- 

‘ 1 |ti Sovietų Sąjungą.
Jo braižiniai žinomi ir 

! mylimi milionams žmonių 
į įvairiuose pasaulio kraštuo
se.

Pagal Art Youngo pa
reikštą norą, kad niekas ne
ateitų jo mirusio pamatyti, 
jis bus palaidotas be jokių 
šermenų. Bet pažangioj 
Community bažnyčioj, 35th 
St. ir 5th Ave., New Yorke, 
šį’ antradienį įvyks apeigos 
Art Youngo atminčiai pa
gerbti.

Velionis paliko sūnų ir

kurį taip iškilmingai Chicago-j 
je pasirašė advokatai Olis iiątūnistas - piešėjas Art 
Grisius už Smetonos Fondą ir'Young, 77 metų amžiaus. 
Grigaitis, šimutis ir Vaidyla , .. . . A ,
Už Amerikos Lietuviu Tarybą ?! Vienfls .^.pn’mųjų Art 
To pakto pravedimui buvo pa-[Youngopiešimų paveikslą- 
skelbtas vasario 16 dienos sei-jvo darbininkų vadų (Hay- 
mas I manketo kankinių) pakori-

Man atrodo, kad kryžiokų i mą Chicagoj 1888 metais, 
fronte ne viskas ramu.

Belgijoj naciai sušaudė du 
kunigu: kunigą Peeters ir ku
nigą Desirant. Juos ilgai laikė 
kalėjime ir baisiai kankino, 
tlorėjo išgauti vardus partiza
nų, su kuriais tie kunigai dar
bavosi. i

Jis satiriškais ir komiš
kais savo braižiniais švietė 
milionus skaitytojų dauge
lyje laikraščių ir žurnalų, 
tame skaičiuje Judge, Life 
ir darbininkiškuose Masses, 
Liberator ir New Masses. 
Be to, jis parašė ir savo

trijų geležinkelių mazgu.
KAZATINO PERGALĖ

Apie Kazatino pergalę oficialis Sovietų pranešimas 
sakė:

“Po sovietinės kariuomenės smūgiais vokiečiai betvar
kėje pasitraukė iš Kazatino, palikdami savo karo m; 
šinas ir karines medžiagas.

Mūšiuose del Kazatino buvo pagrobta nuo vokiečių 
sekami dalykai:

103 lauko kanuolės ir motorines kanuolės, daug mi
nosvaidžių (mortirų) ir pėstininkų ginklų, vienas šar
vuotas traukinys, 7 garvežiai, du geležinkelio trauki
niai, apie 1,000 trokų, 100 motorinių dviračių, 300 ark
lių, vienas gazolino sandelis ir eilė didelių maisto san
delių.

Raudonoji Armija, Raudamasi ir žygiuodama pirmyn, 
taip pat atėmė iš priešų Volodarsk-Volynski j ir červo- 
noarmeiskij miestus, ir Luginy ir Ružiną, žitomiro gu- 

į beini jos apskričių miestus, šiame fronte per Hieną bu
vo sunaikinta bei iš veikimo išmušta 70 vokiečių tankų 
ir motorinių kanuolių.

Dniepro upes kilpoje, į vakarus nuo Zaporožės So
vietų kariuomenė užėmė per dieną daugiau kaip 30 gy
venamųjų vietovių, tame skaičiuje geležinkelio stotis 
Kancerovkąy Kolchoznają ir Dnieprostroicą, apskričio 
miestą Tomakovką ir devynias kitas stambias gyvena
mąsias vietoves.

Sovietine kariuomene čia kirto vokiečiams smūgį iš < 
dviejų pusių ir priešai, atsidūrę apsupimo pavojuj, pra
dėjo netvarkiai trauktis atgal. Tik vienas raudonarmie
čių dalinys užmušė apie 800 priešų, pagrobė 24 jų ka- .... 
nuoles, 13 mortirų, 60 kulkosvaidžių ir kiekius kitų ka- gyvenamųjų
ro reikmenų. Gana didelė vokiečių grupė buvo nelais- !yirĮi.^arl3 yurlll Yra Gl1^.aPs" 
vėn paimta.” | kričių miestų ir gelezmke-
United Press, amerikiečių žinių agentūra, tą dieną - - - -

tvirtino, jog Raudonoji Armija “sulaužė vokiečių pasi- ,----- •—f-v ©n —r
priešinimo nugarkaulį Ukrainoje” ir jog daugelyje vietų Punktus jau_tik 20 mylių

no j.
Tokiu būdu per vienus 

metus Sovietų kovūnai nu- 
grūdo nacius virš 700 mylių 
atgal į vakarus nuo Stalin
grado.

Tą pačią dieną raudonar- 
imiečiai tarp kitko atvado- 
vo Kolcy miestą su geležin
kelio stočia, 20 mylių Į 

!šiaurvakarius nuo Koroste- 
:nio, jau pirmiau atgriebto 
'penkių geležinkelįų centro 
i ir užėmė geležinkelių stotis 
į Luginy, Emeljanovką, Pra- 
ževo, Kodnia, Makarincy, 
Rastavicą, Zarudincy , ir 

! Rževusskają. x

London, gruod. 2. — So
vietų kariuomenė per dieną 
j nubloškė nacius dar 18 my
lių į vakarus nuo Žitomiro. 

i Vokiečiai dažnai betvarkėje 
; bėga atgal, palikdami dau- 
■ gius savo ginklų.

Tą pačią dieną raudonar- 
įmiečiai Ukrainos fronte'at- 
I vadavo daugiau kaip 300 

vieto-

Sovietiniai kovūnai užėmė

naciai sumišime bėgą atgal. nuo Bugo upes, kuri laiko-

Garbė ti^rns kunigams, j braižiniais paveikslavo dau- brolį.
bė> tiems didvyriams!

Girdime, kad ir Lietuvoje 
atsiranda vienas kitas kunigas, 
kuris padeda partizanams. To
ki^ kunigų saujalė yra Len
kijoje.

Bet pažiūrėkime į Ameri-

Japonai Vėl Nuodais 
Kariavo prieš Chinns
Chungking. Japonai

Amerikos Marininkai 
Užėmė Japonų Glouces

ter Lėktuvų Aikštes

LAISVES TELEGRAMA DEL 
JONO LUMBIO MIRTIES

' kos lietuviškus kunigus. Neat- ; kartotinai vartojo nuodin- 
siranda nei vieno, kuris remtų'gas dujas prieš chinus mū- 
partizanus. Visi jie susirišę su šiuose dėl Changteh miesto 

y aršiausiais liaudies priešais. ir pačiose jo gatvėse, kaip
Žymus muzikas, garsus sim- ■ praneša užsieniniai kores- 

foninių orkestrų konduktorius1 pondentai.
RO(lzinski gavo didelę, Japonai būtų dar plačiau 

gražią, melžiamą karvę. Jam veikę nuodų dujomis mies
tą karvę nupirko ir padova- te> bet bijojo> kad jiem pa-

Phllharmomc-Symphonyi įįem ga]gtu tekti savo nuo- 
,|Orkestros taryba muziko gim-L paragauti.

tadiemo proga. I
■ jį Rodzinski turi farmą Stock-!

bridge, Mass., bet neturėjęs
r geros karvės. Dabar ją turės.

Jis jau sulaukė 50 metų am
žiaus ir tiki, apart muzikos, į 
rrą, sveiką maistą.

Nauj. Guineja. — Jung
tinių Valstijų marininkai 
atėmė iš japonų svarbią
sias lėktuvų aikštes Glouce
ster Iškyšulyje, vakariniai- 
šiauriniame New Britain 
salos kampe, tarp Australi
jos ir Naujosios Guinejos. 
Šią pergalę amerikiečiai lai
mėjo per penkias dienas 
nuo įsiveržimo į tą iškyšu-

Laisvės redakcija pasiuntė sekamo turinio telegramą 
draugei Viktorijai Bullienei dėl josios vyro, Jono Bullio- 

Lumbio, mirties:
Viktorija Bullienė

7 Burbank St.
Rochester, N. Y.

Prašome priimti mūsų gilią ir nuoširdžią užuojautą 
dėl mirties Jūsų mylimojo vyro. Jono mirtis yra didelis 
nuostolis ne tik Jums asmeniniai, bet ir šimtams tūks
tančių lietuvių amerikiečių, kurie mylėjo ir gerbė jį 

dėl velionio didelių darbų, atliktų pažangiajam lietuvių 
judėjimui.

Viso Laisvės personalo vardu,
It MIZARA.

Waterburyje gyvena dviko- 
J sutvėrimas vardu Matthew 
* Colney. Jis esąs lietuvis. Jis 

p sakosi.
Ponas Colney yra atviras 

nos garbintojas, šis kry- 
parašė į Waterburio 

nį laikraštį Democrat (gr. 
d.) labai šlykštų ir melą-

gingą straipsnį apie Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą. 
Suvažiavimo dalyvius vadina 
išdavikais.

Bet, žinoma, šis piktas Col
ney balsas neišgązdins nei vie
no susipratusio lietuvio. Suva
žiavimas 
nepatiko

Viena
straipsnį
bos plepalu, 
mas “bobos/
yra plepalas fašistinės kekšės!

Iš užimtųjų aikščių ame
rikiečiai lakūnai gali pato
giai bombarduot japonus 
Naujosios Guinejos saloj ir 
japonų Rabaul bazę, New 
Britain saloj, esančią už 
270 mylių nuo Gloucester 
Iškyšulio.

Japonai desperatiškai gy
nėsi ir amerikiečiai tiktai 
per šimtus priešų lavonų 
pasiekė Gloucester lėktuvų 
aikštes

Keliolika Šimtų Ameri
kos Lėktuvų Puolė Va

karinę Vokietiją

Dviejų Gelžkelinių Uni 
jų Streikas Tiktai 

Atidėtas
Washington. — Amerikos 

Karo departmentas nepa-
London. — Praeitą penk

tadienį apie 1,500 Amerikos 
bombanešių atakavo kari- lenkintas dviejų geležinke- 
nius vokiečių punktus šiau- linių Brolijų - unijų vadais, 
rinėj Franci jo j ir vakarinėj 
Vokietijoj. Negrįžo 22 ame
rikiečių bombanešiai ir 12 
lėktuvų kovotojų. Bet Ame
rikos lakūnai nušovė 23 na
cių lėktuvus.

negalėjo patikti ir 
nei vienam fašistui.
veikėja šį Colney 
pavadino “senos bo-

Bet tai įžeidi-
Colney raštas

Jis sako, kad tie vadai “sa
vo patvarkymuose, išsiunti
nėtuose šiom geležkeliečių 
Brolijom, iš tikrųjų neat
šaukia streiko, o tik atideda 
jį” a

jos rubežiaus.
Raudonarmiečiai, be kit- į 

ko, užėmė Bielokoroviči / 
miestą su Kijevo-Varšavos į 
geležinkelio stočia ir prade- į 
jo apsupimo veiksmus prieš I 
vokiečius Novgorod-Volyn-' 
skio mieste, geležinkelių ir 
plentų mazge, tik keliolika 
mylių nuo buvusio pirmka- 
rinio Lenkijos rubežiaus.
manduojama generolo Va- 
manduojama geenrolo Va- 
tutino, gręsia apsupti 750 
tūkstančių vokiečių pietinė
je Ukrainos dalyje. Parti
zanai užfrontėje dikčiai pa
deda raudonarmiečiams.

Baltijos Raudonoji Armi
ja, generolo Iv. C. Bagra- 
miano komandoj, atėmė iš 
hitlerininkų dar 28 gyvena#*^* 
mąsias vietoves į šiaurva
karius nuo Novel miesto, ' 
pasiekdama punktus arčiau 
kaip 50 mylių nuo Latvijos 
sienos.

Nusigandę vokiečiai, bėg
dami atgal Ukrainoj, palie
ka šimtus kanuolių, troku ir 
didžius ginklų, amunicijos 
ir maisto sandėlius.

Raudonarmiečiai gręsia 
naciams kilpa Berdičeve, 
keturių geležinkelių mazge 
netoli į šiaurius nuo atva
duoto Kazatino.

Anglijos Karo Laivai; 
Plauksią Talkon Ameri
kiečiams prieš Japonus;

Jugoslavų Partizanai 
Apvalė Dvi Guberni

jas nuo Vokiečių
London. — Jugoslavų 

partizanai, komanduojami 
-------- • ■ maršalo Tito - Broz(ovi- v]

London. — Pranešama, i čiaus), ištaškė hitlerininkas 
i jog Anglija persiųs tam tik-j Banja ir Kordun guber/d-

jose, Kroatijoj, ir visiškai 
apvalė šias dvi gubernijas 
nuo nacių. O tai buvo pa- 
rinktiniai nacių kariai, at
siusti žiauriai bausti ir nai
kinti partizanus.

i Jugoslavijos makedonų
Anglų laivyno ministerija ■ brigada supliekė Bulgarijos 

sako, jog dabar talkininkai į fašistų dalinius prie Djev- 
nuskandina daugiau nacių djelija geležinkelio stoties, 
submarinų, negu submari- j 
nai — talkininkų prekinių 
laivų.

1943 m. buvo nuskandinta 
bei iš veikimo išmušta dau
giau kaip 100 Vokietijos

I laivų.
Amerikiečių - anglų įsi

veržime į Siciliją dalyvavo 
3266 kariniai ir prekiniai- 
transporto laivai. Tame žy
gyje talkininkai nustojo tik 
vieno šarvuotlaivio ir kie
kio prekinių laivų, kurių 
skaičius neskelbiamas. Bet 
ir čia talkininkų laivų nuo
stoliai buvo mažesni, negu 
piymesnia

irą skaičių savo karo laivų 
į Ramųjį Vandenyną, fron- 
tan prieš japonus. Tatai bus 
galima todėl, kad jau žy
miai nusilpnintos vokiečių 
jėgos Atlanto Vandenyne ir 
europinėse jūrose.

Vienas bulgarų oficierius 
ir 65 kareiviai perbėgo pas 
jugoslavus. Drauge su ki
tais bulgarų kariais, perbėr 
gūsiais į partizanų pusę, jie 
sudarė bulgarų kariuome
nės brigadą kovai prieš vo
kiečius.

Slovėnijoj, kitoj Jugosla
vijos daly j, partizanai apsu
po Novo Mesto, sumušė 
nacių atakas, pagrobė du 
priešų tankus ir kiekius į- 
vairių ginklų ir amunicijos.

Partizanai suardė gele
žinkelius į šiaurvaks
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O mes šiuo tarpu tegalime tik tiek pa
sakyti :

Amžina atmintis tau, Jonai, o tavo li
kusiai draugei Viktorijai, dukrelei Onai 
ir jos vyrui Mr. Koch, giminėms, 
draugams ir prieteliams — nuoširdi, gili 
mūsų užuojauta.

Delegatui Kalbos ir Diskusi 
jos Demokratinių ILietuvių 

Suvažiavime

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

Act of March 3, 1879.

Jonas Bullis-Lumbis
Su mirtimi Jono Bullio-Lumbio, dien

raštis Laisvė neteko nuolatinio, gausaus 
bendradarbio, o Amerikos lietuvių visuo
menė — kovotojo del šviesesnio ryto
jaus.

Mažai kas iš mūsų skaitytojų velionį 
žinojo jo tiki*a pavarde — jis buvo jiems 
daugiausiai žinomas tik kaipo Lunwts. 
Lumbis — piešėjas, Lumbis Karikatūris
tas, vaizdais paslepiąs demokratinio lie
tuvių judėjimo priešus.

Per suvirs ko-rius metus draugas 
Lumbis Laisvei piese karikatūras, dau
giausiai politines, ir jos visuomet turėjo 
didelio pasisekimo, ėjo kariKacurų ūmu
mas atspausdintas pries kokiu zu metų, 
ir tuojau, Kai tiK buvo isspausumtas — 
išpiEKtas, net Keletas tuKStancių Kopijų. 
Šiandien ne vienas žmogus dar turi tą
sias Karikatūras, tąjį amumą ir uaznai 
atsiverčia jį pasijuoivci, pasižiūrėti į is
toriją Kari Katu rose.

Venoms Lumbis turėjo didelių gabu
mų piešti. Jis pieše ne tik karikatūras, 
bet ir rimtus, aliejinius kurinius. Pieši
mas mėgiamiausias buvo jo užsiėmimas.

Bet nereikia manyti, kad jis tik pie
šė karikatūras. Ne! Jis ir rašė, — rašė 
po visokiais slapyvardžiais, rašė kores
pondencijas, straipsnelius ir juokingas 
eilutes, po kuriomis daugiausiai pasira
šydavo Raguotis.

Velionis buvo pilnai apsišvietęs žmo
gus. Mokėjo gerai rašyti, mokėjo gra
žiai piešti.

Tokių savamokslių, tokių žmonių, ko
kiu buvo Lumbis, mums visuomet labai 
reikia, — jų trūksta.

Velionis mokėjo rūbsiuvystės amato ir ‘ 
juo. pelnė duoną, ilgai gyvendamas su 
šeima Rochesteryj. Jis turėjo apie 60 me
tų amžiaus.

Mūsų žiniomis, velionis paliko žmoną, 
.Viktoriją, dukrelę Oną ir žentą, Mr. 
Koch.

Prašome mūsų bendradarbiu Roches-
C k-

Dar 30 Tūkstančių!
Iš nesenai išlaisvinto Baltarusijos mie

sto Gomelio pranešama, kad ten naciai, 
bėgy j arti dviejų metų okupacijos, išžu
dė 30,000 to miesto gyventojų.

Tai skaitlinė, kuri gali supurtyti žmo
gų net su akmenine širdimi.

Bet sužvėrėję naciai tuos 30,000 žmo
nių išžudė sau šaltai, “apgalvotai.”

Kas buvo Gomelyj, tas pats, matyt, 
bus surasta ir kituose Baltarusijos mies
tuose, patekusiuose į nacių nagus. To pa
ties galima tikėtis ir Lietuvoje. Nacių 
tikslas, pasirodo, buvo tokis: išnaikinti 
žydus, išnaikinti kiekvieną apšviestesnį 
žmogų, kuris nepritaria fašizmui. Ir jie 
tuomi manė užtikrinsią sau viešpatavi
mą, nes nebus kas prieš juos kovoja.

Bet gyvenimas jau parodė, kad tie 
žvėrys klydo. Gyvenimas rodo, kad jie 
turės iš okupuotų kraštų įbėgti, kurie 
suspės, kad jie bus sučiupti pačioje Vo
kietijoje, kad jie turės atsakyti už kiek
vieną žmogaus gyvybę!

Kada Bus Pradėta Vakarų 
Europon Invazija?

šiuo klausimu šiandien suįdomintas 
visas pasaulis. Liek Jungtinių valstijų 
draugai, tiek priešai stebi Anglijos sa
las, Anglų kanalą, šiaur-vakarmę Euro
pą ir laukia, kada toji invazija — antra
sis frontas, — bus pradėta.

Vokiečiai spėlioja, kad invazija gali 
būti pradėta dviejų savaičių bėgyje. Kiti 
kai kurie žmonės, iš talkininkų pusės, 
mano, kad ji dar bus nutęsta toliau, gal 
už mėnesio, gal ilgiau.

Nereikia nei sakyti, kad tikrąją die
ną, tikrąjį invazijos pradžiai laiką žino 
tik Jungtinių Tautų vadai, Tik patys vy
riausieji karo komanduoto jai. Publika 

sužinos tik tuomet, kai invazija bus pra
dėta.

Vienas aišku: invazija bus. Antrasis 
frontas bus atidarytas. Taip yra sutarta 
Maskvos ir Teherano konferencijose. In
vazijai komandieriai jau paskirti, pa
sauliui žinomi. Kariuomenė, tiek Ame
rikos, tiek Didžiosios Britanijos, ruošia
ma, daromi dideli pratimai.

Yra manoma, kad ši invazija bus to
kia didelė, kokios pasaulis nėra matęs.

Reikia tikėtis, kad ji bus pasekminga.
d?

(Tąsa) 'atiduos jiem Lietuvą. Da-

kėme bendrąją lietuvių kon-1 vot, ir pats Smetona, po 
ferenciją paspirčiai kari-1 slaptvardžiu rašo, kad Sta- 
nėms mūsų krašto pastan- | linas “atiduos Lietuvą,” 

Igoms. Vienybės dėlei mes. kai lietuviai pasirodysią 
. būtume sutikę užleist opo- ■ pergudrūs ...
nentams ir vadovybę toje ' Jeigu tie poneliai pirma 
konferencijoje. Dėl to pats i taip nusigando, tai kur jie 
Civilian Defense (Civilio : gaus daugiau drąsos, 
Apsigynimo) vadas mums I
patarė: “Don’t be too gene-! Lietuvoj?
rous. They are fascists.”; Bendrai reikia pasakyt, 
(Nebūkite perdaug nuolai- , jog prie demokratinių lie- 
dūs. Juk jie yra fašistai.) i tuvių labiau linksta ne tik 

Dabar ir kiti lietuviai,! šiaip darbo žmonės ir pro- 
kurie buvo su jais, jau fesionalai. Imant pavyz- 

Ikrypsta prie mūsų. džiui kad ir mūsų miestą,

Andai mes Chicago j šau- i bar jie mėgina kitką išgal-

— —kai i pareiga 
! Raudonoji -Armija jau bus j

ras, už pačių mūsų teise, 
reikalus. Už tokius pat i 
kalus kovoja ir Jugosk 
jos ir Lietuvos partiza

Visi šio suvažiavimo v. 
lyviai, sugrįžę, aiškinkite 
nedalyvavusiem pamati* 
nius jo nuostatus—1) Kuo 
geriausiai padėti Amerikai 
šioje kovoje ir 2) Remti ko* 
vejančius prieš Hitlerį lie* 
tuvius ir pagelbėti Lietuvai 
po karo atsisteigti.

Visais galimais būdais 
stiprinkime šią savo šalį 
Kas aukoja kraujo Raudo- 

Taigi mūsų i na jam Kryžiui, kas perka 
jėgomis jos bonus, kas pasiryžusiai 

| amuniciją dirba, kas remia

jeigu Jūsų veikime kas blo
ga, tai ir pas mus bloga. 
Mes turėjome jau tris su
važiavimus. Viso Kanadoj 
yra lietuvių 6 iki 7 tūks
tančių, ir mes jau sudarė
me $12,000 paramos-Lietu
vai ir Sovietų Sąjungai.

Mes lietuviai esame tos 
pačios šeimos žmonės su 
tais, kurie po Hitlerio jun
gu kenčia ir Lietuvos parti
zanų būriuose prieš jį ko
voja, ir su tais, kurie Lie
tuviškuose Raudonosios Ar
mijos pulkuose kaujasi 
prieš nacius.

_ l visomis 
juos remti.

Pati lietuvių tautos gy
vybė šiandien yra pavojuj mi stiprina šio krašto pa- 
Lietuvoje. Greičiau karą stangas.
laimėti — tai didžiausia. Geriausias tokiai veiklai 
Lietuvos žmonėms pagalba. • būdas tai nesiskirstyti į 

Vienas svarbiausių dar- ! grupes, kad ot anas komu- 
bu, kuriuos šis suvažiavi- C 7

i atliks, tai bus Ameri-'Juk mūsų kovūnui
nistas, o tas katalikas ir tį<- 

mūšio 
ar .kulka 

pagaminta kataliko, ar ko
munisto, ar kitos srovės 
žmogaus; bile tik yra kul
ka, tai jam vis tiek.

Kalbant apie pasiaukoji
mą, atsiminkime, kaip pa
siaukojo jau 15 milionų so

ja u n uolių, kurie 
i užmušti bei sunkiai sužeis- 

a ūko j o ti.
' Stengkimės kuo greičiau- 

suvažiavimo pro-'šiai karą laimėti, kad savo 
i gyvenime; jaunuolius namo sugrąžin

ti trumpiausiu galimu lai-

Mes neturime pasitenkint juk tarp Chicagos delegatų mas
tiktai mezginiais ir Russian; į šį suvažiavimą yra išrink- kos lietuvių sujungimas su- lauke nesvarbu

.War Relief veikla. Mes tu-. ta ir advokatas ir daktaras tarti 
i rime daugiau I 
biaut su Raudonuoju Kry
žium ir su Jungtinių Vals
tijų iždo departments 

i Kaip fašistiniai elementai; delegatų raportus, 
besimaskuodami “Lietuvos 1 
nepriklausomybe 
suklaidina Amerikos politi-į 
kus, matysime iš šio atsiti-1 
kimo. '

Viename masiniame' lie-1 Labai smagu šiandien ma- j sekinio 
tuviu susirinkime 
kongresmanas, 1 
savo kalba, sušuko: v 7 ,
vr.oja Lietuvos nepriklau-'nio nusistatymo lietuviai iš. 
somybė!” Bet klausovai Montrealo (Kanados) nuo 
jam nenloio. Paskui nuste-i širdžiausiai jus 

žinodami tokius 
jūsų darbus.

Juo didesniu pasišventi-! 
m u dirbsime išvien

ir tiksliam:
fronto dar-'

tinesniam 
bendradar-1 ir graborius. j demokratinio

Pirmininkė Karosicnė: i bui.
.Šios diskusijos jau užbaig- (čia seka 
■tos. Yra pasiūlymas priimt' kos. Kai kurie aukodami

(Raportai vienbalsiai už-i ką įteikia.
kartais girti.) | miau kitoj

S V EIKINIM A1. j paskelbtos.)
' Leonas Grikštas

Lesevičius

Aukos jau pii
vietoj Laisvėj’ vietinių

(Montreal): | ^5o. linkėjo geriausio pasi-|
i l*’ . . . ! OCXV11110 OWVC4ZJX

me tūlas j tyti. tokį pasnyzimą lietu-: p’i’amai vykinti 
baigdamasivių, suvažiavusių net iš to--pagin() dg'tj pastangas grei- 

regy-ihmesmų sričių. Demokrati-1 čiausiam ltaro laimėjimui
i ir pabrėžė, kaip daug So-
i vietų kovūnai prisidėjo prie 

sveikina,.Amerikos ir Anglijos ai)-
j saugos nuo fašistų Ašies, 

priminė, kaip 
lietuvių tarpe, 

su i bet ir kitur remia Jungti-

dideliusbęs jis užklausė mūsų: 
. “Kame dalykas? Kodėl jie 
nesveikino to obalsio?”

Mes kongresmanui pa
aiškinome, kad 
elementai valkioja Lietuvos tuo 
nepriklausomybę ir naudo- me.

|ja ją tik kaip skraistę fa- dvigubai tiek darbo atliksi- 
šistinei. ir nelietuviškai sa
vo politikai pridengti. Tik 
tada kongresmanas supra-; mūsų karas.
to, kodėl lietuvių susirinki-; kad greičiau

• 1 • l—l

į Kalbėtojas 
i jis ne tik

reakciniai Jungtinių Tautų žmonėmis, nįų Tautų kovą ir aukoja 
r 4 ..^ greičiau karą^ laimėsi- į technikinius savo atradi-

Jus, delegatai, sugrįžę! mus Amerikos naudai.

Moterys, kurios dar ne- 
dirbate karinėje pramonė
je, o galėtumėte dirbti, vi
sos eikite i karinius fabri
kus, tai padėsite greičiau 
karą pergalingai užbaigti.

Reporteris.
(Daugiau bus)

Būsią Daugiau Mėsas
te.

Šis karas yr
MASINE SESIJA.

Chicago.— Amerikos Mė
sos Instituto pirmininkas T. 

, H. Foster pranašauja, įog' 
1944 m. šioj šalyj bus paga-

j lygiai visų (šis reporteris negalėjo 
farbuokimės,! dalyvauti antrojoj suvažia-1 
pergalę lai-'vimo sesijoj ir jam teko bū-'

. ! ti tik vėlesnėje masinės se- mįnta 6 nuošimčiais dau-
! Janauskas (nuo Liaudies sijos dalyje; taigi čia seka giau mčsos negu 1943 

Cordell Hullo'Bdlso ir Toronto lietuvių): sutrauka tik tūlų masinės kariuomenei reikės di- 
nuo sesijos kalbų, kurias jis gir- jesnjų kiekiu mėsos, negu 
ma-idoin i linkio :__A

mas jam neplojo. mėtume.
Po Amerikos valstybes, 

sekretoriaus, < 
konferencijos su Sovietų Mes esame atstovai i 
atstovais ir Anglijos užsie- Kanados Lietuvių Naciona-įdėjo.) 
niniu ministeriu Edenu 1 lio Komiteto ir nuo Liau-> 
Maskvoj ir po prez. Roose-į dies Balso (laikraščio), 
velto konferencijos su Sta- j Mes kanadiečiai su vilčia 
linu ir Churchillu Tehera-, žiūrim į šį suvažiavimą, 
ne, smetoniniai elementai! Bendrai pasakius, jeigu 
nusivylė, nusigando ir jau! jūsų darbas geras, tai ir 

kad Rooseveltas kanadiečiai gerai veikia, oi

giau mėsos, negu 1943 m

11943 m. Taigi civiliai ame- 
(kalifornietė, G-ikiečiai tegausiu tik po 

aukojusi' svarą mėsos daugiau per 111 IZ 11-1: metus.

I nesigiria,

Karos i en ė 
dvyliką kartų : 
Raudonajam Kryžiui krau-l 
jo): Dabartinis karas yra i 
vedamas prieš fašizmą, UŽi Pirkdami karo bonus, 
įvairių tautų ir mūsų lais- suteikiame ginklus mūsų, 
vę. Taigi jis yra mūsų ka-|riams.

Šimtai delegatų, suvykusių nuo Pacifiko iki Atlantiko į Demokratiniij Lietuvių Suvažiavimų, įvykusį1943 m. gruodžio 18-19 dd. New. Yorke' tartis, 
kaip padėti mūsų kraštui greičiau karą laimėti, kaip padėti tarybinės Lietuvos liaudžiai greičiau išsilaisvinti iš vokiškųjų fašistų okupacijos.

kad ja prisiėjokirsti pusiau ir gerokai sumažiO) Arsavo draugijų atstovus? ■i.u.
‘ ............... ’ **••••'■■* I -AW.'*-............  ■ V '• ■ ... <
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ARTILERIJA KARO LAUKO DIEVAS
Laiškas iš
Artilerija 

giausių ir 
ginklų rūšių, 
karo sąlygomis jos reikšmė 
dar išaugo dešimteriopai. 
Ruošdamiesi šiam karui, Į 
vokiečiai, atrodo, į artileri-j 
ją atkreipė mažiau dėmesio,! 
negu į kitas ginklo rūšis. Į 
Jie rengėsi įvykdyti žaibo 
karą galingomis mechani-: 
zuotomis armijomis ir di- į-””.--- ;---- > ~ :

Jugoslavų Liaudies Armija
11 cl V IclUlJ dl. IVcLLl LlUIlU“ ' •; v <- JI

sios Armijos vadovybė ge- i Aršaus mūšio sūkuryje 
riau suprato artilerijos i baterijos vadas vyr. Įeit.

Kovos Lauko
— viena galin- 
efektingiausių

Motorizuoto

nučių artilerijos dvikova. 
Vokiečių jau nė kvapo ne
belikę. Ir mes gauname pro
gos Įsitikinti mūsų lietuviš
kojo junginio artilerijos pa
jėgumu.

Kovos lauke —iki 200 už
muštu vokiečiu kareiviu 
pėstininkų. Į šukes sunai
kintos 7 jų pabūklų ir mi
nosvaidžių baterijos, sudau
žytas stebėjimo punktas, 2 
automašinos, 6 šešiavamz-

paprastai tankiai. Viena 
vokiečių mašina šipuliais 
išlėkė į orą. Nuo kelio nu
sirito jų pabūklas. Iš de
gančio kaimo pasipylė vo
kiečių pėstininkai. Jie bėgo 
netvarkingai keliais ir lau
kais, klupdami ant žemės, 
pamesdami šautuvus ir ki
tus ginklus. Su ta išsigan
dusių ir sumišusių žmonių 
mase susimaišė neikieno ne

tramdomi, laisvais pava
džiais arkliai.

Iš kitos kaimo pusės gul
dami ir vėl keldamiesi, į 
kaimą jau bėgo mūsų pėsti
ninkai. Juos išdidžiai svei
kino į vakarus nukrypę, į- 
kaitę puikios lietuviškosios 
artilerijos pabūklų vamz
džiai.

ik Mieželaitis.
Veikiančioji Armija.

Užsieninis New Yorko dalyj, vieni pravoslavų ku- 
reikšmę, ir tarybinė artile-! Jonas" Paliūnas iš sekyklos Times korespondentas C. nigai eina 

šiandien viešpatauja;pastebėjo, kad vokiečiams į L. Sulzberger rašo: č’
Partizanų judėjimas (Ju- Nedičo “valdžia 
l***\i*l • I A * *

rija i
karo lauke. i pagalbą atėjo šarvuotos

Šiame laiške noriu papasa- desantinės mašinos. Žiūro-įgpslayijoj) tikrai yra svar- 
koti keletą epizodų apie lie-'nuošė aiškiai matėsi, kaip blausias pačių žmonių suki- 
tuvių artileristų žygius. [mašinos, privažiavusios į limas (prieš vokiečius va- 

v. -• u. z. ugnies riba, sustojo ir iš ju'karinėje) Europoje.” O ju- VoklCCių puseje buvo pa- •„..I- rnnVmnG vnl Icrnctlnvn Linndiną Armiios-

(prieš vokiečius va-

su Michailovi- 
čium ir nacių pastumdėlio 

kiti su

Trečias Puslapis

Get in the Fight-—Work at WRIGHT

Apply nt

Entrance on 46th Street
9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

WOOD RIDGE, N. J.
Employment Office • Administration Bldg. 

Public Service Bu$ No. 68 or Olympic 
Line Būties pen the Wood Ridge plent.

OR UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, NEW JERSEY
/ Builders of Cyclone and Whirlwind Aircraft Kilpines

IIIDIEUT EMPLOYMENT tUKIUni CENTER
TIMES SQUARE - 46th St. and Broadway

2nd floor of 1560 Broadwoy 

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M. • Mon. & Fri.

PATERSON, N. J.
Employment Division • 215 Park Avenue

Public Service Būties No. 38 end 54 from
Pefefron Cify Hell jfop at ocr door.

Good pay
Time one-half for overf;me 

x conus for night work
Production bonu

Ale riafemenf-

Get a war job now! 
AGE NO BARRIER 

Many types of job open

L,” O 
partizanais.

Maršalas Tito su 
džiavimu pareiškia, 
armijoj gyvuoja visiška re
ligijos laisvė.

TAUTŲ LYGYBĖ |
Liaudiškoji Jugoslavijos

kad jo

voKiecių puseje ouvo pa- pasipyl§ gįrai ginkluoti vo- goslavų Liaudies Armijos- 
kiečiai automatininkai. Rei- [partizanų k o m a n dierius,

judėjimas. Gerai uzmaska-• gkubiai juQs sunaikin. lmarSaias Tito-Byoz neseniai
-■ i • i A » , ti. Paliunas tuojau duoda i-Į pareiškė steigiamajame . . _ , _v. } . ..

nni-nl i non Izqiyyia NTcilzti 7vol. ' J‘ ‘ 'naujosios demokratines vai- vyriausybe pabrėžia, kad j.J niuno vicGi m n<i incnnic

vę, jie vežė tankus į s 
netoliese kaimo. Naktį žval- Į 
gai pranešė, kad slėnyje su
telkta iki 50 priešo tankų. 
Buvo aišku: prakišę vieną 
ir antrą kartą, vokiečiai ry
žosi sutelkti savo jėgas į

'sakymą savo baterijai pasi
ruošti, nusako kryptį ir tai- džios seime: 
kinį ir sukomanduoja: 

i . — Ugnis!
“ Didžioji musų kova už 

Į savo krašto išlaisvinimą į-
Aplinkui šarvuotąsias ma-[tikino įvairias Jugoslavijos

1 "f-- • šinas pradėjo kristi sviedi-!tautas, jog komunistai yra
pralaužti mūsų gynybos ri-
vteną Rumšų ir smogiamai niaL pavojų> vokie. ištikimiausi savo tautų su-
pralauzti musų gynybos n- kfito slėptįs į kritusių!nūs, visuomet pasiryžę kuo 

r>‘ n • • i *-k i i v. i sviediniu išraustas duobes, [daugiausiai pasiaukoti ben- Pulkinmkas Žiburkus kon-i n r . .. . ,. ■ , , — Pakartoti i tas pačias ctrajai musų žmonių geio-centravo v.sas turimas ba-; vietas! _sukomįnduova ' vei. 
tenjas ir nukreipė visų pa- nepaleisdamas iš ranku i “O generolas Michailovi- 
buklų ugnį i vieną tašką, ii ’ 1 -i... &. . . .
slėnį, kuriame stovėjo vo
kiečių tankai. Artilerijos 
apšaudymas truko vos kele
tą minučių, bet ugnis buvo 
tokia stipri, kad slėny že
mė susimaišė su dangum. Į 
slėnį nukrito iki 1,000 svie-i 
dinių. Po tokios artilerijos 
ugnies, iš slėnio niekas ne
pasikėlė į ataką prieš mus.

Mūsų žvalgai, sekdami vi
są dieną transporto priemo
nių judėjimą prie P. kaimo, j 
iki vakaro suskaičiavo iki | 
50 sunkvežimių, .atvykusių į! Laimelio1 prasidėjo ^77- 
vnkippni nnyipiuic: N n kr.) • 1 d 11

cius (emigracinio caruko 
i Petro karo ministeris) pa- 
Idarė sutartį su vokiečiais 
■ir italais sunaikinti mūsų 
I Liaudies Armiją. Mes su
čiupome daug jų dokumen
tų, aiškiai parodančių pra
garinius ir išdavikiškus tų 
nenaudėlių planus prieš pa
triotus - partizanus.” •

Už tai Michailovičius po 
karo turi būti atiduotas 
Jungtinių Tautų komisijai 

; teisti, kaipo karinis krimi
nalistas, sakė Tito-Broz vie-|? 
nam talkininkų oficieriui 1 

Įstos grumtynes. Michailovičius teturi
Tik pasitraukus mūsų pė-1 apie i5>000 savo sekė 

stininkams, baterijos vadas četniku, o Tito partizanu 
'leitenantas Jonas Klimavi- i armija^ susidaro iš 250 tūk- 
'čius gavo įsakymą atideng- istančių kovūnų, vyrų ir mo- 

Vokiečiai ėjo į puolimą, ij' i kain^ artilerijos ugnį. Itenj. " Didžioji partizanų 
t b-oTmn pacipyin musų; dauguma yra ne komunis- 

•džiai KO- 
anšaudė !n^aJam sviediniui ir dar ne-Įvoja komunistinėje vadovy- 

• Ak. . j pakilus į ataką musų pėsti-1,-• i._
•• tz •<. -J- ninkams, artileristai buvo

nS ii-’ vritęTTSVuie?in-iaiilabai nustebinti, kad pačia- 
__ v • *1 • • • • |me kaimo vidury, į vokie-

dlV1Z1J0S'čiuS be perstojimo pleškina 
vadovybe. Bet baterijos va-. kulkosva>idis_ <okieč\ai 
aas leitenantas Zimaitis ne-i ...<nustoio Ivfwaros Skubiai ideJ0 begtb Juos Persek,0J° " «.r«.v L- . J kaime pasislėpusio paslap-
apskamiavęs priešo nuostoli, tingojo kulkosvaidininko 

si^snXSt Išmušps vokiečius iš
SVieainidlb, JIS paiaUKe pa 'L-oirnn knd iu. JKaimo pasnoae, Kaa i juos

žiūronu.
Sviediniai pakartotinai 

krito į tas pačias duobes. 
Išsisklaidžius dūmams, nė 
vienas vokietis nebepakilo 
iš duobės. Ten jie surado 
savo kapus.

Mūsų pėstininkai puolė S. 
kaimą. Po trumpo artileri
jos parengimo ir veržlaus 
pėstininkų smūgio kaimas 
buvo užimtas. Bet vokiečiai 
tučtuojau kontratakavo ir 

jvėl išstūmė mūsų pėstinin- 
f'A’Nkus iš kaimo. Dėl nedidelio I 
vokiečių pozicijas. Naktį j 
mūsų artileristai paleido įi 
vokiečius virš 800 sviedinių, j 
Kitą rytą vokiečių pusėje Į 
matėsi tiktai geležies lau- j 
žas.
Prvšakv ėio tankai o ik na- T kalmą pasipy15 fkos automatininkai. Mūsų |svie.diniak. Sprogus p?skuti‘j tai, bet jie nuošir 

pozicijas stipriai ;
Vokiečių minosvaidžiai beje, giliai pasitikėdami ko

munistams.
RELIGIJOS LAISVĖ

Šv. Morkaus katalikų ka
tedros Zagrebe pralotas Ri- 
tigas, įstodamas į partiza
nus, su ašaromis akyse, pa
reiškė :

“Tai jūs suvienijote visus |

pripažįsta pilną visoms tau
toms lygybę partizanų ju
dėjime. Net jeigu italai, vo
kiečiai ar bulgarai (buvę 
priešais) tampa priimti į 
partizanų eiles ir įrodo sa
vo ištikimybę jų kovai, tai 
ir šiems atėjūnams duoda
ma lygybė su jugoslavų tau
tiečiais. Taip antai, vokie- 
tys, buvęs nacių feldmarša
lo Steinerio automobilio vai
ruotojas, tapo priimtas į 
partizanus. Jis sakė, kad, 
girdi, “aš jau prie Stalin
grado įsitikinau, jog Hitle
riui bus ‘kaput’, o dabar aš 
galiu kovot už Europos iš
laisvinimą.” Šis vokietys 
dabar tarnauja kaipo jugo
slavų partizanų šoferis, ve
žiodamas Liaudies Armijos 
štabo oficierius.

Partizanų kariuomenėje 
yra ir rusų, ir francūzų, ir 
anglų, ir arabų, pabėgusių 

| iš nacių-fašistų belaisvių j 
įik | stovyklų.

1 Čia vyrauja visų jugoslavi
škų ir net svetimų, bet 
draugingų žmonių vienybė, 
lygybė ir tikybinė laisvė.

Kas kita pas Michailovi- 
čiu. Jis vien tiktai reakci
nės serbų dalies patronas, 
nacių papėdininkas ir nie
kintojas kroatų, bosniakų ir 
visų kitų religijų, apart 
pravoslavų.
ANGLIJOS IR AMERIKOS 

SVYRAVIMAS
Jau ne kartą pirmiau bu

vo įrodyta, kad Michailovi- 
čius išvien su vokiečiais ka
riauja prieš tikruosius Ju

KAIP “MULKIS” ATSAKĖ SUKČIUI

pays to wort af WRIGHT

Group insurance

work need relė

____  _---------------.TĮ - 
įsai nereikia ir aš jų neno
rėjau.

— Nesikarščiuok, brolau, 
van- — jau nuolaidžiai tarė sa- 
Ale liūninkas: — Džiokas, tai

nieko nedaro. Gal tas 
du o kiek ir tarnauja.
turiu dar gerai persitikrint džiokas. Na, ką gersi? Tik, 
pas patį vandens pardavė- susimildamas, laikyk liežu- 
ją. ,vį už dantų ir niekam ki-

Taigi nueina jis pas tą tam nepasakok apie tai, ką 
patį saliūninką. Tuo tarpu 'mudu abu žinome, 
nėra nei vieno kostumerio, i 
o ir pats savininkas snūdu
riuoja prie pečiaus. Tad 
vandens pirkėjas ir mauna 
stačiai prie pinigų redžiste-

Chicagietis

Stoughton, Mass

F

1

togaus momento ir suko-I 
mandavo:

— Ugnis!
Sviediniai krito tarp vo

kiečių tankų ir pėstininkų. 
Pėstininkai buvo sustabdy- 
£i. Sustabdžius pėstininkus, 
pabūklai buvo nukreipti į 
atkirstus tankus. Suliepsno
jo vienas, kitas, trečias vo
kiečių tankas. Tada pabūk
lai vėl nukrypo į pėstinin
kus ir pradėjo juos malti. 
Atkirtus tankus nuo pėsti
ninkų ir naikinant vienus 

'bei kitus atskirai, vokiečių 
puolimas buvo likviduotas. 
Kovos lauke rūko padegti 
priešo tankai ir matėsi 
daugybė priešo kareivių la
vonų.

šaudė mūsų kulkosvaidi
ninkas, užsilikęs kaime ne
pastebėtas, kada mūsų pės
tininkai pasitraukė.

Rytas dar ne visiškai bu
vo prasiblaivęs ir pakilusi 
tiršta rūko skraistė iš kar
to mums kliudė gerai ma
tyti viską, kas dedasi prie
šo pusėje. Rūko prieglobs
tyje priešas, matomai, jau 
atitraukdinėjo savo jėgas. 
Tai galima buvo nustatyti 
iš to, kad degė kaimas, ku
riame dar buvo vokiečiai. 
Milžiniškas gaisras vakarų 
pašvaistėse susiliejo su bal
tomis ūkanomis ir atrodė 
ružavos spalvos.

Bet greitai į lygumas iš- 
Po šio nevykusio vokiečių ’sirito saulės kamuolys; ūka- 

puolimo, keletą dienų į mū-inos pradėjo sklaidytis ir 
į sų pusę atslinkdavo ir pasi-i viskas, kas dėjosi kaime, 

•duodavo į nelaisvę dar gyvi!buvo matyti aiškiai, kaip 
išlikę, bet sužeisti vokiečiai, j ant delno. Iš kaimo išvažia- 

, Taip buvo paimti į nelaisvę į vo kelios mašinos. Paskui 
keli vokiečių karininkai, jų; jų pabūklas.
tarpe vienas bataliono va
das. Juos mūsų artilerija 
įtikino, kad jie karą pralai- 

f mėjo.
' Neseniai viename fronto 
bare įvyko trumpa 10 mi-

mūsų slavus, apie ką mes 
nuo pat jaunų dienų svajo
jome.”

Tos katedros vyskupas, 
Strassomayr’as yra žino-' 
mas Jugoslavijos pa tri j o tas, 
ir jau keli jo kunigai nuėjo 
į partizanų eiles, kuriose 
kovoja ir daug kitų katali
kų dvasiškių ir pravoslavų 
ir mahometonų kunigų. Ti- 
to-Broz Liaudies Armijos 
kapelionai ir kunigai kovū- 
nai, beje, yra pakrikštiję ir 
tūkstančius jugoslavų vai- i 
ku i

Partizanai dažnai duoda |kaip Miehaįlovičiaus kari- 
4-__i____ • j . . Ininkai veikia išvien su vo-

Anglija vis pripažino Mi- 
chailovičių ir emigracinį jo 
karalių Petrą II, o Jungti
nes Valstijos sekė anglų 
valdžios pėdomis, kaip pri
mena N. Y. Times kores
pondentas Sulzberger.

Paskutinėmis dienomis 
net Anglijos ambasadorius 
užreiškė karaliaus Petro 
emigracinės “v a 1 d ž i os” 
premjerui Božidarui Puri- 
čiui Egipte, jog kariniai an
glų sekliai turi savo ranko
je dokumentus, įrodančius, 
Ii • n /r • 1 • 1 • v • i •7

Vienas lietuvis, andai tu
rėjęs miesto darbą Chica- 
goj, paseno, apšlubo; aplei
do darbą ir atsidarė užkam- 
pėje saliūną.

Biznis nekaip ėjo, todėl 
jis pradėjo dar naują verslą 
— pardavinėt, sako, “mul
kiams stebuklingą vande
nį.”

Jo nugirdyti pašlemėkai 
pakuždomis, neva slaptai,
pasakė vienam kitam saliu- i110’ 
no kostumeriui, kad jo sa
vininkas “po dideliu sekre
tu” pardavinėja tokį vande
nį, kurio išgėrus, esą, nie
kas tavęs nematys per tam 
tikrą laiką.

Vienas “mulkis” nusipir
ko buteli “cūdauno” van
dens, išgėrė stiklą; eina 
gatve ir tyčia bumpt pečiu 
tai vienam, tai kitam pra
eiviui. Tie kreivai pasižiūri, 
bet nemuša.

To vandens pirkėjas gal
voja sau: Matyte tai, rodos, 
kai kurie mane mato, bet

— Ugnis! — išgirdau aš 
trumpą vado įsakymą prie 
lauko telefono ragelio.

Kaimo linkui pasipylė 
mūsų artilerijos sviediniai. 
Jie krito aplinkui kaimą ne-

tiem kunigam palaiminti; 
savo mūšių vėliavas.

Metai atgal įvykusiame 
partizanų kunigų susirinki
me Bosanskos Krajinos 
mieste buvo pabrėžta, kad 
ir pravoslavų patriarchas 
Gavrilo visuomet elgėsi kai
po jugoslavų patrijotas. Ta
me kunigų susirinkime pri
minta, kad vokiečiai buvo 
pakišę patriarchui Gavrilo 
pasirašyt nacių pareiškimą, 
smerkiantį partizanus, ir 
jis, vokiečių belaisvis, atsi
sakė padėt savo parašą po 
ta priešų proklamacija, — 
nors Serbijoj, Jugoslavijos

kiečių komandieriais.
Vien tik Sovietų Sąjunga 

nuo pat pradžios remia 
Jugoslavijos partizanus ir 
todėl visa jugoslaviška dau- 
guomenė yra entuziastiška 
Sovietų šalininkė, sako tas 
pats korespondentas.
Laikas Sutraukyt Ryšius su 

Michailovičium
Paskutiniu -laiku jau ir 

Anglija ir Jungtines Vals
tijos duoda partizanams 
daugiau paramos, nors vis 
dar pripažįsta ir pabėgėlį 
ęaruką Petrą ir jo IVĮichąį- 
lovičių.

“Matomai, pastarosiose 
konferencijose buvo pada
ryta kokia sutartis (taip 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų) dėlei Balkanų, taigi 
ir anglai pradeda vesti vi
sai - rusišką pro-partizaniš- 
ką politiką,” rašo N. Y. 
Times korespondentas. Jis, 
tačiaus, priduria, kad “ang
lai dabar jaučia, jog marša
las Tito perdaug greitai ei
na, ir tokiu būdu painioja 
Talkininkų poziciją.”

Tai ir vėl dvejojimas, 
kenksmingas d i d v yriškai 
partizanų kovai; ir vėl bai
mė jugoslavų liaudies, kuri 
savo krašte muša 
nacių, negu anglai 
rįkiečiai Italijoj.

daugiau 
ir ame-

Prakalbos, Du Delegatai į 
Dėvi. Lietuvūf Suvažiavimą 

ir $153.95 Dovaną!

Gruodžio 12 d. įvyko prakal
bos; kalbėjo D. M. šolomskas 
i labai mėgiamas ir žingeidus 

v . 'kalbėtojas. Po prakalbų buvo
lestys tave, giumoja sa-; perkami delegatai į Demokra- 
liūninkas, nepažinęs jo van-,tinj Lietuvių Suvažiavimą. Ta- 
dens pirkiko, matyt, jau ne!po išhnkti J. Lavas ir F. Kve- 
vienam pardavęs to skysti- deras, atstovauti Stougtono 

lietuvius ir\ių vardu .kalbėti. 
Buvo renkami dovanos pasvei
kinimui suvažiavimo: Stough- 
tono Lietuvių Tautiškas Namas 
aukavo $50.00, Moterij Kliubas 
— $10.00, LLD 62 kuopa — 
$10.00, LDS 71 ’kuopa — $10. 
Pavieniai žmonės laike prakal
bų aukavo po $5.00: S. Silabai- 
tis, J. Petrukaitis, J. Lavas ir 
K. Valuntukevičius.

Po $1.00 šie draugai: F. 
Barkusks, J. Kavolis, F. Kve» 
deras, M. Norkus, A. Starasta, 
J. Mayars, Z. Kundrotas, M. 
Grigienė, O. Elkevičienė, V. 
Lavienė, J. česnulevičienė, S. 
Radvylaš, M. Grigas, A. Anta- 
lonis, A. Radzevičienė, M. Styil- 
gaitienė. Smulkesnėmis surink
ta $7.95. Tai viso delegatai nu
vežė $123.95. Taipgi vaist. P. 
A. Jatul pasiuntė čekį $30.00 
nuo: K. Pluta, J. žulis ir P. A. 
Jatul po $10.00 nuo kiekvieno 
ir sykiu pasveikinimą.

Stoughtono lietuviai ir atei
tyj kooperuos su giliu pasi
šventimu dėl mūsų brangios 
laisvos Lietuvos. Koresįh

— Ei, ką tu darai? — su-1 
rinka saliūninkas.

— Argi tu mane matai?
— atsako kostumeris.

— Šiur, kad matau. Tuo
jau pašauksiu policiją ir su-į

mo.
— Bet ir tu pats atsidur

si džėloj už tokio vandens 
pardavinėjimą; juk tai ap
gavystė, — atsišiepia kos
tumeris.

— Žioplas tu buvai tą 
vandenį pirkti, — išmintin
gai kalba saliūninkas.

— O tu dar žioplesnis čia, 
tuojau ir dabar. Kiek gi čia 
tavo pinigų tebuvo iš ryto? 
— Keli doleriai. Jei būtum 
gudrus buvęs, tai būtum lei
dęs man juos pasiimt. Tad 
aš būčiau tikrai tikėjęs, kad 
tavo vanduo paslepia žmo
gų. Būčiau ir kitiems pasa
kęs. Tuomet iš jų būtum 
gavęs ne šimtus, bet tūks
tančius dolerių už vandenį. 
O jeigu tu mane dabar į 
sūdą paduotum, tai aš džio- 
džiui štai ką pasakyčiau: 
Aš tiktai norėjau stačiai 
jam į akis parodyt, koks 
monelninkas yra šis saliū- 
ninkas. O jo pinigų man vi-
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Pittsburgh, prisiuntė ' su 
blanka $8.25; . Viola Siitkie- 
nė iš San Francisco atvyk- 
dama į D. L. Suvažiavimą 
atvežė $11; L. Žemaitienė, 
Hartford, prisiuntė $11 De- 
mokr. Suvažiavimui pasvei
kinti ir $33.50 Apšvietos 

v . . i Fondui j A. žemaitis, Balti-
p-iia išleido laiku kuvra1“’ Apšvietos Fondui. įmone, prisiuntė ant blankos 

Lietuvių Tautos , Alex Sabeika, Canton^au- *$12. Šių visų aukotojų var
lį- tas pagelbėjo 

išrinkti iš narių

DARBININKŲ SVEIKATA
Knyga ir 1944 Metų 

Duokles
Draugai ir Draugės 

reitais metais visi džiaugė-! 
mes, kad Literatūros Drau-1

džia apšvietą karo laimėji
mo reikalu. Šiuomi laiku 

! Pe- Savome aukų nuo:
F. Kvedaras, Canton,

j Mass, aukavo po $1 Laisvei

“Didysis 
Priešas”, 
greičiau 
duokles.

Centro 
dėl 1944 
knygai rankraštį. Jį paruo-' 
šė geriausi rašytojai apie ' 
Lietuvos kovas prieš nacius, 
vargus ir nelaimes, kokias. 
pergyvena mūsų tėvai, mo-j 
tinos, broliai ir seserys! 
Lietuvoj, tai “1 __ _ „
nyje”. Geresnės, žingeides
nės ir reikalingesnės knj- ! 
gos nei negali būti dabarti
niu laiku. Ji jau paduota 
Laisvės spaustuvei ir jeigu 
pinigų turėsime pakanka
mai, tai apie pavasarį bus 
gatava. O tai bus didelė 
knyga, daug didesnė, kaip j 
1943 metų knyga.

Todėl prašome visus na-j 
rius ir nares nieko nelau- j 
kiant mokėti dabar duokles. 
Eilė kuopų tą pareigą jau 
pilnai arba dalinai atliko.

ALDLD 4 kuopa, per sek.' sj
J. Stupar iš Portlando, ne-, Inetą \ įsoj savo istorijoj, 
vien pasimokėjo už visus donoje Kryžiaus 
narius 1944 metų duokles, 
bet jau gavo ir 2 naujus na-

kavo per drg. J. Grybą $4. fĮaį paskelbti koresponden-
G. Kvietkas, Cambridge, įeįjų skyriuj.

$1.50; K. ir V. Komandai iš i John Ella iš Butte prisiun- 
Clevelando $10; ALDLD |t§ $4, p() $4 aukavo: Petras 
124 kp. nariai iš Girardville i Burtauskas, Mrs. P. Bur- 
paaukavo $4 Apšvietos Fon- tauskienė, J. Starkus ir J. 
dui; $4 Laisves paramai ir EiĮa.
$12 pundeliams.

Shenandoah Moterų Ap
švietos Kliubas aukavo $5 
Ap. Fondui ir $5 pundelių 

Lietuva^Ug-l)as^un^mu^ lietuvių vaiku
čiams, gyvenantiems giliau 
Sovietų Sąjungoj.

M. Bush, Los Angeles, 
prisiuntė $8.60 surinkus ant 
blankos. Ona šilks, Hart
ford prisiuntė ant blankos 
$10.45; M. Paulauskas, Brooklyn, 6, N. Y.

Komitetas gavo 
metų labai gerai

Storosios Žarnos Vėžys

1 Iš statistikos duomenų ma
tyti, kad mirtys nuo širdies ir 
kraujo apytakos ligų ir nuo 
vėžio ligų vis eina dažnyn ir 
jau užima patį viršų. Reikia 
visaip stengtis, kad perspėti 
tų ligų besivystymą, kdd 
griebtis gydymo priemonių 
pačioj pradžioj, kol dar nėra 
pervėlu.

Imkim tą nelabąjį vėžį. Vė- 
ant kūno, ant odos 
arti atvarą vis kaip

leidi gazus arba išeini laukan, 
pasidaro lengviau. Beje, išma
tos atrodo normalios savo fi
zine išvaizda, ne juostos pa
vidalo, kaip kad esti vėlyvuo
se žarnos vėžio laipsniuose.

šitokie apsireiškimai prime
na storosios žarnos vėžį, ypač 
jei jie pasikartoja žmogui pus
amžiam, anapus 40 metų. Gy
dytojai nuodugniai ir visoke
riopai tyrinėja ligonius su to
kiais požymiais, ir pasėkoje 
tokių tyrinėjimų ir pripažini-

ankstyvuose laipsniuose, kuo
met radikali operacija, išpjau
nant žarnos dalį, išgelbėja gy
vastį ir prašalina pirmalaikę 
mirtį.

D r. J. J. Kaškiaučius.

Redakcijos Atsakymai

Walt* Up, Amerlcansl
WiJm up. Amirt-

AIL Mazukna, Bridgewa
iter, prisiuntė $5; aukavo 
sekamai: ALDLD 71 kp. $2; 
J. Katilius $1 ir po 50 cen
tų: K. Peslis, S. Kirslis, J. 
Kalvelis ir A. Mazukna.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius. 

46 Ten Eyck St.

Veikliausi Raud. Kry
žiaus Metai Užsibaigė

1913 m. baigiasi ir Raudona- se. Per tą laiką, vienetą apsi- 
Kryžius baigia • veikliausią I dirbo su 353,631 panašiais 

... Rau-: pranešimais ir užklausimais iš 
pasimokėjo UŽ VISUS donojo Kryžiaus darbai lietė! užsienio. Tie pranešimai arba 

žmones visame pasaulyje. Kalė- užklausimai gauti iš Albanijos, 
du sezone nors trumpai peržiū-i Belgijos, Luksemburgo, 
rėkimo Raudon. Kryžiaus 
veikimus.

Amerikos 
žius, vienas

!arba kur I 
įgalima pamatyti ir tuoj bėgtĮmų, operacijos ant vidurių pa
mpas gydytoją, kad pertikrinus, i daugėjo, daugiau ligonių iš- 
Vėžys lūpos, burnos, krūties, gelbėta nuo vėžio kančių ir 
gimtuvės kakliuko, odoš ve- pirmalaikės mirties, 
žys bet kur ant kūno, galimai 
užtikti pačioj pradžioj ir nuo-j 

j dugniai tuojau prašalinti.

Kebliau su vėžiais kur
durtuose. Imkime kad ir sto
rosios žarnos vėžį, štai kokį j" 
patarimą duoda Pennsylvania j 
Medical Journal, žurnalas pat) 
pirma sumini bendrus kritinius 
ženklus, iš kurių galima 
žiūrėti storosios žarnos vėžys( samiai 
pačioj jo pradžioj. O tai visų 
svarbiausia. Giliau įaugęs ve-į einamąją 
žys reiškia katastrofą.

Pirmutiniai, 
rosios žarnos 
šitokie.

Nei iš šio 
skaudėt pilvą, 
vidurius diegliai (colic), ir vi
duriai esti užkietėję. Kai iš-

ankstyvieji sto-j 
vėžio požymiai

nei iš to suima
Šonais varsto

žurnalas pabrėžia, kad bi
le žmogui (virš 40 metų am

žiaus), kuriam pasikeičia vi- 
j I durių papročiai ir ima karto

tis neišaiškinami pilvo skaus
mai, su vidurių gazais ir iškė- 

i limais, reikia pripažinti storo- 
į sios žarnos vėžį, nebent toles- 
! ni tyrinėjimai parodytų kitaip.

nu-, Tokius ligonis gydytojai iš- 
ir visapusiai tyrinėja: 

ibiem rankom kamantinėja iš- 
žarną ir dubens or- 

■ ganus, žiūri žarnos vidų su 
sigmoidoskopu, daro Itentge- 

) no spindulių nuotraukas, jieš- 
i ko kraujo ženklų išmatose, Ly
rinėj a užu dangas (peritoneo
scopy).

Panašiais būdais galima su
rasti storosios žarnos vėžį

Julei Šmitienei, Philadel
phia, Pa. — Kiekvienos die
nos Laisvė yra išsiųsta, jeigu 
negavote, tai yra kur nors paš
te; tačiau perdavėme adminis
tracijai jūsų laiškelį, kad pa-j 
siųstų prašomuosius numerius. Į

Na, o kai dėl aukotojų De-| 
mokratinių Lietuvių Suvažiavi-I 
mui: tegu aukotojai-sveikinto-! 
jai turi kantrybės, nes dar 
glėbys sveikinimų, su daugybe 
vardų ir pavardžių, stovi ir 
laukia savo eilės. Iki šiol tik 
maža dalelė sveikintojų var
dų buvo paskelbta — tik tų, 
kurie aukojo masinėje Suva
žiavimo sesijoje. Draugei at
sakome viešai, per laikraštį, 

I todėl, kad su tokiais pačiais 
klausimais jau esame gavę ir 
iš kitų veikėjų laiškų. Pasiti
kime, kad šį atsakymą per
skaitys ir jie.

caxuM
MAkė AUtkėrfOft^ 

answer roar ettt 
over the wotiA. - 
Every dtleen must

back the United Statės Anuj | 
and Navj to victory—taWk tiM , 
with work and motaey.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds aaA 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your 
tall store or from the carrier 
of this newspaper.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijtį, ve& 
tuvių, kitokių grupių ir pavienį.

K senų padarau 
naujus pavčiks* 
Jus kra javus

sudarau amė- 
^^^^^"“^"rikon iškaiš. Rei- 

esant ir 
tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojk 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Avė. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenniore 5-G191 

■■■■■.......................... ~\ ■ ■■■£

nu- 1 rijos,
Danijos,

Raudonasis Kry- Vokietijos, 
iš 60 tautinių *jos,

draugysčių praeitais metais at-

ir namie, .karo fronte ir treini- 
ravimo stovyklose, puikiai ap
tarnavo visas ginkluotas jėgas.

be. aptarnavo ir civilius žmo
nes pasaulio įvairiose dalyse.

Raudonojo Kryžiaus Flood 
Donor Service, surinko 

negu 1,000,000
išgelbėjo gyvybę

daugiu armijon

^«?«i ^s*wi «?<&<#$ w?*<5?5žr«Sir»

LIETUVIŠKAS
Bulga-

K i n i jos, Čekoslovakijos, 
Suomijos, Franci jos,

Graikijos, Olandi-
Vengrijos, Italijos, Japo

nijos, Latvijos, Estonijos, Lie
tuvos, Norvegijos, Palestinos, 
Syrijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Rusijos, Švedijos ir Japonijos.

Karo pašalpa civiliams ]ta-1 
bėgeliams, maistas, drabužiai,! 
muilas ir kitos reikmenys buvo! 
pasiųsta j Rusiją, šiaurės Afri-

į TRAKTYR1US t
į (VALGYKLA IR ALINft) | j g 

win u i 1 n cs m* J rilr i 11 A I n?:

J. GARŠVA

g Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

na sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo*

Nuo pradžios ka
is viso, 

civiliams 
iki $77,-

% Didelis pasirinkimas visokių d ! 
j, Vynų ir Degtinės A I
t Kasdien Turime w 1
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

l Juozas Zeidat |!
į' Savininkas jS i
į 411 Grand St. Brooklyn |

Graborius-Undertaker įi
Laidotuvių Direktorius Įs
Išbalsamuoja ir laidoja ant i'. 

visokių kapinių. b
VELTUI ŠERMENINĖ |

(KOPLYČIA) g
Parsamdo automobilius ir ka- S 
rietas vesolijom, krikštynom S 

ii' kitkam.
231 BEDFORD AVENUE | 

BROOKLYN |

Telephone: EVergreen 8-9770 4

Distinctive Style and Unexcelled Value in

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

E TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

IM ATE Uš AS SIMONAVICIUŠ
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

pos, sekr. drg. M. Bush jau 
prisiuntė duoklių už 12 na
rių. Seattle, Wash., 161 kp. 
sekr. M. Baltrušaitis jau 
prisiuntė už 14 narių duok* 
les. Drg. P. Šlekaitis, sekr. 
39 kp. iš Scranton, prisiun
tė už 17 narių duokles. Ha
miltono 113 kuopa jau pasi
mokėjo už 15 narių duokles, 
Toronto 162 kp. už 75 na
rius ir Montrealo 47 ir 137
kuopos bendrai virš 100 na- .giau 
rių duokles už 1944 metus.

Reiškia, pradžia labai ge
ra. Draugai ir draugės mo
ka duokles iškalno. Prašo
me visas kuopas tą padary-j svi'timšaliii grupes Jungi. Val- 
ti. Greičiau sumokės seni stijų, pagamino net 925,ooo,- 
nariai savo duokles, dau-jooo chirurgiškų reikmenų, 
giau turėsime laiko j ieško
jimui naujų narių į mūsų 
kultūros ir apšvietos orga
nizaciją.

Kas Remia Apšvietos 
Fondą ?

Dabartiniu laiku turėjo
me daug finansinių kampa
nijų. Demokratinių Lietuv. i *'u' 
Suvažiavimą sveikino veikė- i1111 
• • • • • • * • m ijai ir organizacijos su apie 
$6,000! Lietuvos kovotojų 
reikalui buvo renkamos au
kos, kad pasiuntus punde
lių. Nacionalis Karo Fondas 
pasekmingai pravedė kam- ISel™ice"inquiry'u'nib 
paniją. Bet nepamiršta ir ! mėnesiu 
Literatūros Draugijos Apš
vietus Fondas, kuris sklei- gimines karo išteriotose vieto-

ir išsiuntė apie 6,000,000 mais
to pakelių Amerikos i)1 Jungi.

i 000 pakeliu 
laisviams.

Raudono-;
išlavi- j 

1,500,000

puotas šalis.
aukų ir.ro, rugsėjo

t ūks- Raudonasis Kryžius 
Toliau, karo pašalpos suteik 
27.6(H) . 000.000.
lan. Ir Naminiame fronte
i visas jo Kryžiaus mokytojai 

ao 100,000 slaugių, 
moko pirmą pagelbą, ir 300,000 
asmenų,—kai)) vandeny plauk
ti ir kitus išgelbėti. Ir savano
riai pagamino net 12,000,000 
įvairiausių drabužių vartoji
mui namie ir užsienyje.

rams Raudonasis Kryžius ap- 
i rūpino kliubus ir poilsio cent- 
i rus užsienyje. Su visomis mi- 
' litarinėmis ir laivyno vieneto- 
i mis, namie ir užsienyj, yra iš
lavinti atstovai, kurie išmintin
gai, žmoniškai ir veikliai pa
deda visiems su asmeninėmis,' 
arba kitomis problemomis.

Raudonojo Kryžiaus Home, 
, per 15 

gavo net 383,299 pra
nešimus, ir užklausimus apie!

Naujieji Naciu Lėktuvai
Vokietijos radijas skelbė, 

kad naciai dabar statosi 
naujus lengvuosius bomba- 
nešius, kurie savo greičiu ir 
vikrumu ore, girdi, prilyg

usią geriausioms Talkininkų 
’ 'lengviesiems bombane- 

šiams.

Norwood, Mass

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

VA Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu

M bravorų alus ir 
elius. Kada būsite 

w Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Ne deltomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai. 
-------------------------------------'............................ ...

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokus nuo Hevvcs St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas

!-------------------------------------------------------------------------------------- -

SOUTH BOSTON, MASS.
DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

METINIS BANKIETAS
Rengia bendrai ALDLD 2 kp. ir Moterų Kuopa

Įvyks Sausio 9 January
376 Broadway So. Boston, Mass.

Prasidės 4-tą vai. po pietų

Pelnas nuo šio bankieto yra skiriamas paramai dienraš
čio Laisvės, jo bendrovės dalininkų suvažiavimo proga.

BUS GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Taipgi Bus Puiki Koncertinė Programa
. Vakarienė $1.50 Asmeniui

Kviečiame Bostono apylinkės lietuvius skaitlingai daly- 
vatrti šiame parengime ir tuomi paremti dienraštį Laisvę.

Moterų Apšvietos Kliubas 
gražiai pasidarbavo dėl Suvie- 

i nytu Tautu Karo Fondo. Mo- 
I terų Apšvietos Kliubas išrinko 
' Marcelę Krasauskienę ir Stel
la Budrevičienę, kad parinktų 
aukų dėl Suvienytų Tautų Ka
ro Fondo. Daugiausiai darba- 

; vosi M. Krasauskienė. Surin- 
i ko $55. Aukavo sekamai:

Po $5: Moterų Apšvietos 
Kliubas, Marcella Krasaus
kienė, Mary Grigunienė, Mo
nika Trakimavičienė, Beatrice 
Sarapienė, J. Krasauskas, 
Frank Preibis, J. Grybas ir 
Joseph Kastetcka $2.

I’o $1 : Ch. Blažionis, M. 
Valma, M. Dovidonis, N. Gry
bienė, J. Dovidonis, Ch. Val
ma, E. Galgauskas, O. Zaru
ba, E. Kurulis, Julia Druzie- 
nė, Peter Kurulis, Esther 
Preivelis, Stella Budrevičienė. 
Aukas priėmiau nuo draugės 
Marcella Krasauskienės — 
$55. širdingas ačiū pasidarba
vusioms ir aukotojams-joms.

Mass, ir Apylinkės 
Lietuvių Komiteto 
Sekr. Jonas Grybas,

No. 080. I.ndy 
Ciosby, Mauhcd 
lovely modern 
rings of i4K 
gold. .Lovely 
diamond.

No. 070, Lady Crosby. Chsjm- 
tng pair of 14K gold rings m 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

” M *^00

No. • 10Q, Lady, 
(.rosby.. Unique 
in style, tycep* 

0 tional in quality. 
Uh This lovtly pair1 
Q of rings ią MK 
f gold. Superbly 

brilliant dia-t 
• mood.

g Both for

»8500

No. 120,
( ro'by. Identii.il 
designs MK gold 
rings with splen
did diamond.

Both for

>100"’All "Lady Crosby" Ensembles 
inyillrastive Presentation Box I. ...............  u ........... i,,. .

AU DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Blažį rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

let STogg 2-2178 . .... ; . \ .......... VAeaMAIH

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

kad visados bus patenkinti.

Purė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8693
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

| CHARLES J. ROMAN.
M' (RAMANAUSKAS)(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipi - 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 1 
me modernišk.ą patams- ‘ 
vimą. Patogiai ir gražiai ■ 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa-1! 
tarnavimu ir kainomis | 

būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Identii.il


Pirmadienis, Sausi, 3, 1944 EaUve,„ Lithuanian Daily New#
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Penktas Puslapis

"Plyšio Karalius”
jau28 metų amžiaus, Walsh 

10 metų išbuvo marinų korpu
se.

Kaip jis treniravo savo vy
rus?

800 mylių Ramiojo Vande
nyno, besitęsiančio nuo Gua- 
dalcanal’o į Bougainville, mari
nai vadina “Plyšiu.” Anksty
vomis Guadalcanal’© mūšio die
nomis tuo plyšiu žemyn ėjo į 
“Tokyo Express” — aprūpinti
japonus; gi aukštyn tuo plyšiu liepiau laikytis mano 
skrido Amerikos lakūnai bom- uodegos, 
barduoti, bausti ir susprog
dinti priešą į šiaurę i.! 
Bougainville.

Marinai skrido tuo 
kiekvieną dieną, 600 mylių ke
lionė į abu galus. Virš Bou
gainville, 15,000 pėdų ore, ma
rinai iš dangaus šaudė japonų 
orlaivius ir daug marinų mirė, j 
Leitenanto Kenneth A. Walsh, i 
Amerikos karo aro No. 2, buvo 
pašauti penki lėktuvai, akis į 
akį kovose virš “plyšio,” bet Į 
jis buvo per- gajus žūti. Sekau-'

! Sveikas, Juozuli!
Stebėsies gavęs šį manąjį laiš

ką. Taip ilgai tylėjau, taip il
gai tau nerašiau. Ir niekam ne- j 
rašiau! Mažai beturėjau ką be- 

įrašyti, o be to, buvo mane už-; tukai:
Visi pasisakę, kad jie numušė Į kariavusį keista nuomonė, t.y., “. . .

Aš juos paėmiau į viršų ir 
lėktuvo 

jis atsakė labai pa
prastai. “Aš samprotavau, kad

pat jeigu jie gali išmokti išsilaiky- 
i ti su manim tos rūšies maney- 

keliu ■ ruošė, jie bus geri ir kautynė-

Čią dieną jis vėl grįždavo į pa
danges, kaipo Plyšio Karalius.

Walsh dabar yra Jungt. Val
stijose, kartu su savo eskadri
le, kovojančiais 124 lakūnais.

68 japonų orlaivius, 20 kurių 
numušė Walsh. Eskadrilė buvo 
pirmoji, kuri pavartojo laivy
no naujausią kautynių orlaivį 
Vought Corsair, ir greitai pa
garsėjo tarp japonų, kurie ją 
praminė ‘whistling death.”

Walsh žino, kas tai yra per 
žudynės ir pragaras pietiniame 
Pacifiko kare, 
ką turi kovoti 
ną su Halsey 
ville’je.

Leit. Walsh 
dūrė arti su mirtimi, 
kartą jis buvo išgelbėtas savo 
jaunesniojo lakūno Įeit. Bill 
Johnston iš Birmingham, Ala., 
kuris nuvijo japonų lėktuvą, 
kurio pilotas taikė iš užpakalio 
į Įeit. Walsh. Kitu atveju Leit. 
Walsh buvo taip įsismaginęs 
pagavimu 9 japonų divebombe- 
rių, kad jis atleido savo atydą 
ir buvo pašautas kito japono, 
kuris pataikė į lėktuvo uodegą. 
Vėl, jis buvo priverstas nusi
leisti ant vandens ir išbuvo ten 
apie 10 minučių.

Tačiau Įeit. Walsh didžiau
sia diena buvo rugpjūčio 30, 
kada jis prie savo skaičiaus

Jis žino, prieš 
mūsų vyrai, ei- 
vyrais Bougajn-

tris kartus susi-
Vieną

se.” “Jie greit prisitaikė,” jis 
šypsojosi. “Tačiau svarbiausias

dalykas yra, kad pakliuvę j ko
vą jie nepabūgo. Nieks jų to 
negalėjo išmokyti — tai jie tu
rėjo patys savyje.”

Foss numušė 26 lėktuvus; 
Walsh—20. “Yra vyrukų, ku
rie šią minutę skrenda virš 
Plyšio ir kurie viršys mano 
skaičių ir vėliau pasieks majo
ro Foss’o skaičių,” jis pranaša
vo. “Tai, atrodo, reiškia ką tai 
čia, Valstijose, bet tenai, tai 
nereiškia nieko. Nieks neskam
bina skambučiais, 
numuši 
Foss’as 
sair’us, 
japonų,
buvo šaunus!”

Montello, Mass MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kuomet tu 
japonų lėktuvą. Jeigu 
būtų turėjęs mūsų Cor- 
jis būtų numušęs 50 
Šis vyrukas iš tikrųjų 

O. W. I.

ŠYPSENOS

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINIUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS Į MR. II. KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(7-44)

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
48 IR 54 VALANDŲ SAVAITĖ 

PROGOS BONŲ GAVIMUI 
Linksmos darbo sąlygos.

Užkandžių patogumai darbininkėms.
HENRY HEIDE, INC.

HUDSON IR VANDAM STS., N. Y.
Employment Dept., 84-90 Vandam St., 

7th Ave. subve iki Houston St.
8th Ave. subve iki Spring SL 

būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

(6)

VYRAI

iš

eina su progre- 
teisybę ir žmo-

kad to nežinojo

Šaipoko Laiškas Juozui Mat jau ir Baltrus Bastutis iš
ėjo .kariauti. O jis, bra, čionai 
'būdamas, su bile darbu apsi
dirbdavo į porą mėnesių. Lai 
gyvuoja Bastutis’...”

Kiti laiškai, Juozuli, iš 
nojo Brūklyno. štai iš jų

slau-
š mo-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
PRADINIŲ

48 VALANDOS

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai < 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGMSKAJ 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
It karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST., N. Y.

$27.30
kariniame 

subvėm.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

kad asmenis susirašinėjimas' 
yra per smulkus ir bergždžias; 
dalykas. Dabar įgavau kitokį; 
supratimą. Mūsų stovykloje) 
lankėsi lektorius, ir mane, t. y. i 
mano nuomonę, kažin kaip pa
kreipė į savo pusę. Jis mums, 
tarp kita ko, pasakė: “. .. Men
kieji protai visuomet laiko per j 
žemu daiktu smulkmenomis do-:...metis . . .

žinoma, lektorius tą tiesą ne ' 
man sakė, bet man pataikė.1 
Susiintrigavau jo mintimi ir į 
priėjau išvados, kad 
sistatymas tuštokas.
pakeisti.

Tu, 
mano 
geliui 
miau
net atsakymus 
man parašytais laiškais esu 
tenkintas.

mano nu-
Bandau jį

Juozuk, neesi pirmutinis 
laišku aplankomas: 
savo p vietelių jau 
parašiau ir nuo jų 

aplaikiau.

". . . Demokratinės 
skersvėjai sugriovė 
nę N. Gadynę, išpūsdami iš jos 
Stilsoną, Strazdą ir Januškį.' 
Kai kas dėl to išliejo vieną kitą 
gaidžio ašarą ...”

judros 
proiašisti-

“. . . Vietos lietuviški kryžio
kai čionai pirmiau dainavo ro
mantišką dainuškėlę: ‘Mes 
vaikščiojom ir šen ir ten, mes 
vaikščiojom ir šen ir ten.’ Bet 
ir jų ‘pasivaikščiojimai’ nuėjo 
su vėju!...”

Mūsų delegatai, kurie atsto
vavo šios kolonijos progresy
vius lietuvius Demokratinių L. 
Suvažiavime, jau sugrįžo iš 
New Yorko. Dabar jie ruošia 
savo raportus, kad tinkamai 
perduoti savo žmonėms visus 
minėto suvažiavimo tarimus ir 
įspūdžius. Skaitant pažanges
nius mūsų laikraščius pasirodo, 
kad kiltesnių minčių Amerikos 
lietuviai pilnai išdemonstravo 
savo politines, draugijines ir 
kultūrines jėgas. Tas viskas 
liudija, jog didesnė dalis Šios 
šalies lietuvių 
su ir stoja už 
niškumą.

Labai gaila,
ir nesuprato mūsų miesto tūli 
lietuviai, kurie užsispyrę prie
šinosi siuntimui delegatų į is
torinį mūsų suvažiavimą. 
Anaiptol, ne visi iš jų su blo
ga intencija taip pasielgė, dau

gelis jų jau seniai pro-fašisti- 
nių laikraščių nepataisomai 
suklaidinti ir dėl to jiems at
leistina, nes jie nežino, ką da
ro. Bet kaip pateisinti mūsų 
pirmeiviai, kuomet jųjų pasi- 

! elgimas irgi nėra pagirtinas?
Tai buvo prieš pat suvažia

vimą,'kuomet LDS 67-tos kuo
pos nariai, mėnesiniame savo 
susirinkime be jokio reikalo 
sulaikė savo išrinktą delęJ&tą 

'į Dem. Liet. Suvažiavimą; vien 
tik dėl to, kad delegatas parei
kalavo už vienos sugaištos die- 

i nos darbo atlyginimo. Toks pa- 
! sielgimas, mano supratimu, nė- 
i ra išmintingas. Jūs gerai žino- 
■ te, jog naminis frontas taip

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

Lengvas fabriko darbas 
fabrike. Patogu visom

Kreipkitės visą savaitę
10 A. M. iki 4 P .M.

Publix Metai Products, Ine
100 — 6TH AVĖ.

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO

DARBUI 
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS

Hartford, Conn.
Pranešimai

“. . . Tu, šaipoke, didžiuojies j
tarnaudamas Dėdei Šamui bei pat vy~a svarbus, kaip kad iri 
demokratijai. Aš gi bevelyčiau! 
sau geriau pasidarbuoti dešini-!

I čiai nacių arba pronacių, negu. naminiame fronte priešdau 
pi r 
jau ' .................... -....................
Jų: -

l pal į siu 
i Juozuli, manau, kad tu pa 

Prisilaikydamas amerikoniš-, dzūkus 
ko mandagumo dėsnio—Ladies : Mateusą 
First—pirmąjį laišką parašiau laiko užeigą ant Scholes St., 
tūlai patogiai moteriškaitei. Ir į kitas - ,ant Sp. 5-tos. Abu ge
tai dar netrumpai. Išdėsčiau:11 VJiaL ^ct 
jai visus savo apatinius jaus-1mc’ . 
mus, primindamas, kad ji ma-; . an4syk 
no širdžiai yra viena iš tūks- • ^ai Cahs man 

pridėjo dar keturis. Kitą kar-1 tanči() moteriškaičių. Po pa^ši* esant jam 
tris j ma nejnėjimo, aš suradau, kad calis

' man sakė teisybę, štai faktas: 
Dzūkijoj, kai Mateušas eidavo- 
į Maletus bažnyčion, tai visuo-1

; met sustodavo Lakesoj pas Ča- į 
i lį “sakinėlio vandzenelio aci-l- 
’ mauke.”

Gavęs progą, Juozuk, suvesk j 
! tu tuos du dzūkus akis į akį ir 
padaryk ugadas...

į Lenkdamas savo kaklo maz- 
jgą žemiau kelių, pasilieku tau 
! ištikimu, tavo — šaipokas.

bevelyčiau j ginkiuotų jėgų frontai užrube- i 
žyje. Mes vedame sunkią kovą Į 

i visus I 
fašistinius elementus, idant lai-' 
mėti šį karą. Pagalvokite, ger- 

i biamieji, kas atsitiktų, jeigu 
; mūsų neprieteliai imtų viršų? 
' Kiek ilgai galėtų ekzistuoti mū- 

čalį Vedžiūną ir'sų progresyviškos organizaci- 
Simonavičių ? Vienas 1J

■ vienam demokratiniam ameri- 
ikonui! Ar žinai, kur aš dabar 
! dirbu? — Ant kapinių, duobka- 
1 siu .. .

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

HUSCHLE BROS,, I^C.
47-28 37TH ŠT„ 

LONG ISLAND CITY
(Q

Iš karinių darbų nepriimanti

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 W. 23RD ST.. N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

i KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

MAUDYNIŲ PRIRENGĖJOS

’dalykas štai ka-

~'i progresyviškos 
jos bei draugijos?

tą, lydėdamas Amerikos bom- varde> patupdžiau dar 
bėrių skridimą į Bougainville, kryžiukus (XXX). Tu jau 
jis nušovė du atakuojančius . pirštu penimas, Juozuli, supran- 
Zero, kada jis ir kiti trys ma-, įj, ka kryžiukai reiškia... Ma- 
rinai-pilotai pakliuvo į 20-ties | niau> Juozuii, kad viskas 
Zeros būrį. Pats nukrisdamas; ^us prje širdelės, gausiu 
j jūrą, numušė dar du priešu. Į malonų atsakymėlį.

Leit. Walsh buvo paklaustas:
4<Koks jausmas pirmuose skri- jlonusis 
dimuose ant Bougainville, kur j 
japonai buvo susikoncentra
vę?” Walsh rimtai atsakė: 
"Lygiai toks pats, kaip įeinant 
j tamsų kambarį, kuriame 
nai, kad tave kažkas laukia 
siginklavęs šautuvu.”

Nereikia daug lakumo 
vaizduoti jo Corsair kovos 
tuvą, beskrie^antį Pacifiko 

apmatuojantį 
formą, išty- 

paslapčių ja- 
Kartu su juo

Ray-

m a

ži-
ap-

įsi- 
lėk- 
pa- i

Bet, kas tau! štai jos 
‘ i” atsakymas:

‘‘Buvęs žmogau:
“Ne širdį tu turi, bet darži- j 

nę, jeigu joje gali sutalpinti! 
net tūkstantį moterų! Demon-! 
stratyviškai aš išsimetu iš tavo į 
tos daržinės, linkėdama tau pa
silaikyti anas 999-nias burutes! j 

'‘Manė čiornaoka.”

buvau Brūklyne, 
apskundė Mateu- 
skolingu už gėri- 

Po atydaus ir gilaus tyri-

LOWELL, MASS

dange, Walsh 
kiekvieno debesio 
rimui galimam iš 
ponų užpuolimus.
— Alabamos Johnston,
mond iš Illinois, ir teksasietis 
Crowe. Keturi amerikiečiai 
vaikinai, toli nuo namų, užpuo
la japonų priešakines pozicijas 
ir drįsta juos iššaukti muštis. 
Virš Bougainville daug japonų 
žuvo už Tojo. “Mes kooperavo
me,” švelniai pastebėjo Plyšio 
bosas.

“Pacifike oras yra tiek pil- 
pas drėgmės,” pasakė Walsh, 

'J*kad kuomet Zero zirzėdamas 
šauna žemyn, drėgmė garuoja 
PUp. sparnų. Kartais galvoji, 
kad pašovei, nes garai atrodo 
kąip dūmai, besiveržią iš Ze
ro?*

“Kaip jautiesi numušdamas 
?ero?” “Smagiau žiūrėti, kaip 
kitas iš tavo eskadrilės numu
ša/* jis atsakė, “kadangi ge
riau matyti. Kartais japonai 
aUliepsnoja ir išnyksta taip ... 
puff! Kartais jis spirale, kaip 

Aukštis, nuskrieja, kada pa
taikome.”

Geriausias japonų taikinys? 
"Ją divebomberiai. Tiktai 
į^rtndi iš viršaus ant Jų, ir

uz-

Tikėsi, Juozuk, sustulpėjau ■ 
gavęs 
Mano 
nesnis 
karus 
sušukau pats į save.

Daugiau moteriškaitėms nie
ko ir nerašau. Juk tai nusikal
tosios Jievos dukros! Neverta 
jų pristoti.

Susirašinėjimus dabar vedu 
su vyrais, žinai, su jais nerei
kia ‘ būt taip atsargiu: kaip 
jiems pasakai, taip ir gerai. 
Jie man irgi parašo. Štai kelios 
ištraukos iš jų man rašytų 
laiškų. Prašau!

tokį nelauktą atsakymą! 
veidas pasidarė raudo- 
už 'besileidžiančią į va- 

saulę ... ‘‘Never more!”

Bostonas.
.. Pažinojai plikagalvį Jo

kūbą Tešlauskutį? Pastaruoju 
laiku jis buvo ant jūrų.f Jų 
transportinį laivą naciai, torpė- 
davo ir nuskandino. Laivo įgu
la, suprantama, nušokinėjo į 
vandenį ir ten kabalavosi. Bet 
ir ten juos priešas varstė kul
komis. Jokūbą naciai per klai
dą vandenyje paliko gyvą, ma
nydami r kad jo ten jau ne gal
va kyšojo. Gerai, mat, kartais 
ir pliku būti...”

Philadelphia.
..CHEER-UP! šis karas 

jau baigas už poros mėnesių.

Sveikinu su Naujais Metais!
Triukšmingai praūžė šaltos 

Kalėdos, bet pasiliko su mu
mis visos senos bėdos. Dar 
daug visuomeniškų darbų pa
siliko neatliktų. Visokių kvo
tų turime, kurios turėtų būt iš
pildytos bent iki naujų metų, 
arba nors tuoj po Naujų, Me
tų, — pirmajame mėnesyje 
naujųjų metų.

Dabar po atsibuvusiam Dė

VYRAI
VIDURAMŽIAI

lengvas Pasiuntinių Darbas.
40 VALANDŲ SAVAITĖ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI
NORMAN-DOHM-O’FI.AHERTY CO.,

228 EAST 45TH ST., 11-TOS LUBOS.
I______________________________________________
i VYRAS APVALYMO DARBUI. TURI BOTI 

ŠVARUS IR BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI 
SUNKIAI. $40.40 UŽ 45 VALANDŲ SAVAI
TĘ. KREIPKITĖS TARP 11 A.M. IR 4 P.M.

ROOM 214, 63 PARK ROW, N. Y.
______________________________ (O

VYRAI — KARINIS 
DARBAS 

PROGOS PAKILIMUI
IR VIRŠLAIKIAI

PATYRIM AS NEREIKALINGAS 
BENDRAS FABRIKO DARBAS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
Užkandžių Patogumai darbininkams

KREIPKITĖS >:3n A.M. IKI 2:30 P.M.

HENRY HEIDE, INC.
HUDSON IR VANDAM STS., N. Y.

Employment Dept., 84-90 Naudam St., 
7th Ave. subve iki Houston St. 
■8th Ave. subve iki Spring St.

Iš būtimi darbų reikia turėt j.aliuosavimO 
pareiškimų.

(6)
.$19.50 UŽ 40 VALANDAS

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ

Russian War Relief raštinėj 
persikėlė į naują vietą, dabar J 
randasi 358 Asylum St., tarpe 

! dviejų viešbučių Bond ir Gar
den. Russian War Relief Ko-i 
mitetas šaukia mitingą ketvir
tadienį, sausio 6 dieną, 8 vai. j 
vakare, minėto j vietoj. Kvie
čiami įvairių organizacijų de-) 
legatai, jų tarpe ir lietuvių. į

Komiteto raštinėj galima 
gauti gerų knygų ir plačiau 
susipažinti su komiteto veikla-j 
ir Sovietų Sąjungos kovomis. 
Raštinė atdara nuo 10 valan
dos ryto iki 4 :30 vai. po pie
tų. Telefono numeris 6-7466.

Kam paranku, tai aukojamus
drabužius galite palikti ir Lais-j 
vės Choro svetainėje, 157 Hun
gerford 'St. Drg. W. Brazaus
kas mielai priims, o drg. K. 
Vilkas visada patarnauja nu
veždamas juos į RWR rašti
nę.

šis darbas yra taip labai 
svarbus, kad jį remia ir ko
mitete yra Mr. T. J. Spellacy, 
Mr. W. E. Batterson, tai buvę 
miesto gaspadoriai ir dabarti
nis miesto gaspadorius Mr. W. 
H. Martensen, profesorius H. 
M. Dadarian ir kiti. Prašome 
visus ir visas į talką, aukoti 
drabužių Sovietų Sąjungos 
žmonėms, kurie pasiekia ir lie
tuvius, teikti taip visokią pagal
bą Russian War Relief Ko
mitetui, kaip darbu, taip ir ki
tais būdais.

MATYKITE MRS. HOGAN
KENMORE HALL

VYRAI
PILNAM LAIKUI, NUOLATI
NIS DARBAS, DAUG VIRŠ
LAIKIŲ. PATYRIMAS NE

REIKALINGAS. 
NEBŪTINAS DARBAS.

KREIPKITĖS
Seal Lock Burial Vault, Inc.

Woodhaven Blvd. & 63th Rd., 
Forest Hills, L. I. 

HAvemeyer 3-8444.
(5)

145 EAST 23RD STREET, N.Y.C.
(3)Visur yra .. kalbama, kad 

| Liuosybės Choras ruošiasi prie 
į didelio .koncerto, kuris įvyks 
netolimoj ateityj. Iškalno gali
ma tikėtis gerų pasekmių, nes 
vietinis choras yra gerai išla
vintas. Girdėjau, jog keletas 
patyrusių dainininkių prisidė
jo prie Liuosybės Choro. Tai, 

■ ištikrųjų, yra linksma girdėti, 
i kad pažangesni lietuviai vieni- 
i ja savo jėgas dailės srityje, 
j Kiek ir kokie bus pakviesti iš 
j kitų miestų dailės artistai į mi- 
I nėtą koncertą, tai dar nėra pa- 
I skelbta.

Lietuvių Teatrališko Ratelio 
Veikiantis Komitetas turėjo sa
vo posėdžius ir nutarė sulošti 
dvi juokingas komedijas. Jos 
užsivadina: “Mirties Laižybos” 
ir “Vos Neapsivedė.” Vaidini
mo diena bus vėliau paskelbta. 
Minėtų veikalų knygutės jau 
išdalintos ir nariai skubina 
mokintis savo roles, kad pir
moj praktikoj, kuri įvyks sau
sio septintą dieną, galėtų par 
sirodyt, kaip jiem viskas vyk
sta. Apart praktikų, minėtą 
vakarą, t. y., sausio septintą 
dieną, yra užkviesti visi ratelio 
nariai dalyvauti draugiškame. 
susirinkime. Veikiantis Komi
tetas kviečia netik narius, bet 

bendradar- 
yra ruošia- 

suvienijimui 
srityje, kad 
būtų tinka-

Greitoj ateityj turėsime lie
tuviai labai svarbias prakalbas, 
nes užkviestas drg. D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyno už kal
bėtoją,
draugystės, tai 
Draugijos 68 kuopa ir 
tūros Moterų Kliubas. 
ir vieta bus pranešta.

Prakalbas rengs dvi 
Literatūros 

Litera- 
Laikas

M.

MERGINOS BENDRAM DARBUI 
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. MALONIOS DARBO SĄLYGOS. 

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMORE KNITTING MILLS, 

40-20 22NT) ST., LONG ISLAND CITY. 
________________________________________(7)

MERGINOS IR MOTERYS
(10)

LENGVAS DARBAS
Į DIENĄ, 5 DIENŲ SAVAITE

AERO FILM CO. 
1947 BROADWAY, ROOM 327

(•3)

$4

MERGINOS-MOKINĖS
Operavimui vokų mašinos. Nuolat. 48 
dos, $23.36. viršlaikiai. Envelope Mfg.

472 Broome St., New York.

valan-
Corp.,

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
ELEVEITERIŲ OPERUOTOJOS 

Aukštos Klases Viešbutyje. Links
mos Darbo Sąlygos.

Geros Algos. Kreipkitės 
HOTEL ALEXANDRIA

250 WEST 103rd ST., (BROADWAY)
MR. WOODRUFF. (i)

AUTO MECHANIKAI
PAGELBINI^KAI

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE MR. FILER
(X)

mokratinių Lietuvių Suvažia-1 narių draugus ir 
bius. Šis vakarėlis 
mas glaudesniam 
dailės jėgų meno 
šis žiemos sezonas 
mai išnaudotas. Taigi visi rate
lio nariai ir tie, kurie turi pa
šaukimų 'būti jo nariais, 
tų tuomi susidomėti.

Mūsų miesto Russian 
Relief Komitetas šiuomi 
yra labai užimtas sunkiu dar
bu, kadangi, praėjus drabužių 
rinkimo savaitei, jie dirba die
ną ir naktį, idant sudėjus vi
sus žmonių aukotus daiktus į 
tam tikrus baksus ir juos pa
siuntus į prieplaukas, šio ko
miteto lietuvių skyrius dau
giausia dirba. Jie sakė, jog bus 
pripekiuota netoli pusantro 
šimto didelių baksų ir tuojaus 
pasiųsta į New Yorką.
t.. X Kareivis.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. metinis susirinkimas 
įvyks sausio 3 d. LT Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai būti
nai dalyvaukite, nes yra labai daug 
reikalų, kuriuos turėsime atlikti.— 
G. Shimaitis, fin. rašt. (307-1)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
GERA ALGA

PROGA PAKILIMAMS
DIENĄ AR NAKTĮ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST., 
LONG ISLAND CITY.

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper 

THE BARB1ZON 
110 EAST 63RD STREET

(D

mus užgimė dar 
neapsakomai svar- 

kuriuose visi pa-

vimui pas 
daugiau ir 
bių darbų, 
žangieji lietuviai turėsime pa
nerti savo geriausias spėkas 
naudai karo laimėjimo, demo
kratijos išvadavimui, Lietuvos 
išliuosavimui ir Jos pakėlimui 
iš karo gijų vėsių. \

Tie didieji darbai \ižgimė 
pas mus pabaigoje senųjų me
tų, bet juos atlikti turėsime 
sekančiuose — naujuosiuose 
metuose. Jau dabar turime 
pradėti darbuotis nedelsiant, 
bet rūpestingai ir uoliai.

Varde visų vietinių pažan
giųjų lietuviškų organizacijų 
sveikinu visus lietuvius ir lin
kiu laimingai senus metus už
baigus, laimingai ateinančius 
metus pergyventi.

Joqąą My Kąrsoiuun

R«*er Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

ture*

War 
tarpu

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 577 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGĘ A, O’REILLY
577 — 4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 584 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Court Street, -Borough of 
Brooklyn,'- County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PEERLESS IMPORTING CO.
44 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
WW 125 
to sell 
lion 107
Ijiw at 74 Sedgwick St., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

EPHRAIM A. KRACKOV 
Golden Dawn Wineries

Brooklyn, N.- Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine at wholesale, under* Seo 
of the Alcoholic Beverage Control

74 Sedgvvięk St.,

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Žymus Viešbutis. Geros Valandos.

-■—^Linksmos Darbo Sąlygos.
Reikalingi Paliūdyjimai.

Matykite Misa Sullivan
HOTEL GRAMERCY PARK

21st ST. & LEXINGTON AVE.

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

JOHN T. STANLEY CO., INC. 
642 West 30th St.
.(3)

ŠEIMA IŠ DVIEJŲ AR DAUGIAU, KURI 
GALĖTŲ NAUDOTIS 4 KAMBARIAIS, GA« 
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO. PRIVA- 
TINĖS MAUDYNĖS, $50 | MĖNESI ATLY
GINIMO UŽ DŽ1ANITORYSTĖS APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMO. TAIPGI IE>NA 
GESAS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 

UŽ PATAISYMUS. ŠAUKITE
JEROME 6-3366 ARBA MATYKITE DABAR
TINI DŽIANITORL 250 DIVISION STRĘEr, 

ARTI KIDGE STREET, MANHATTAN.
(*)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APUKANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS 

PATYRĘ IR BE PATYRIMO 
$20.75 į savaitę, įskaitant pietus. 

APMOKAMOS VAKACIJOS. 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės I Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT 

46TH ST., WEST OF BROADWAY
* (3)

....... .  ..... »III ■■■!■» ■ 11 1,1 '»■ ' ....... I- ■ 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. KREIPKITĖS I HOUSE, 

KEEPER, HOTEL PEERLESS,
116 W. 45TH ST., TARPE H IK 11:30.

V: - (D

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/

8«yiMUlSAYING$.BONOSTi$lMIK



šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

New žinios
“Italijos Tik Dvasia Pa- Tarp Lietuvių Kariškių 

siliko,” Rašo Korpo
ralas Atkočius

Gyvendamas’ 
buvo tautiniu-Į

Ne kuriems brooklyniečiams 
žinomas Jonas Atkočius (At-’ 
kaish) dabar tarnauja Dėdės! 
Šamo armijoj korporalu. 
yra Italijoj. 
Brooklyne, jis
kiškų pažvalgų žmogus ir dir-j 
bo Atkočaičio kriaučių dirbtu-i 
vėje. Korporalas Atkočius, be-’ 
je, yra brooklynietės Liepie- 
nės krikšto sūnus.

šiomis dienomis jis parašė iš j

Jaunutis Eugeno Dainius, 
18 midų, sūnus laisviečiu Juo
zo ir Genovaitės Dainių, skai
tosi jau veteranu kariu. Tar
nyboje jisai būna nuo pereito 
pavasario. Tais keliais mėne
siais jis atliko pamatinį ap- 

imokymą, priskirtas į modika- 
lišką korpusą, kuriame atliko 
pasiruošimu darbui. Po to jau

Ir

jg

I

fy

“I ta 1 ija 
šalis,” rašo korporalas Atko
čius. “Bet šiandien jos tik dva
sia pasiliko. Oro pajėgos su
griovė ją. Vokiečiai pasigrobė

Įdomu. I1 
ištrauka :

EUGENE DAINIUS

z o
bos 
k o.j

jos žmonių. Nėra drabužio, 
nėra maisto; žmonės badauja 
ir jie sako, jog kasdien 250 
asmenų miršta tik viename 
mieste nuo bado. . .

“Tariant paprastais
džiais, vokiečiai kareiviai ir jų 
valdžia yra niekas daugiau, 
kaip laukiniai žvėrys. Jie žu
do kūdikius, moteris ir viską,! lyje ir yra pasiruošęs bile 
kas tik neina su jais. Tik da-įda vėl plaukti į svietą. 
bax aš matau, kodėl rusai pa
siryžo jiems atkeršyti. . . Tiki, 
man, Maik, ar netiki, bet jų 
neliks, kai mes įeisime į Vo
kietiją. Vokietija turi būti su
naikinta. Jie netgi yra nešva
rūs kaipo kovotojai — jie ne
atsistojo prieš tave akis j akį, 
bet slapstosi kalnuose. . . Oras 
čia blogas, — mes kenčiame 
nuo lietaus, purvo 
so. . .

Šitaip rašo korporalas At-Į 
kočius. Būtu gerai, kad šiuos i Jam patinka, 
jo-žodžius isitemytu tie tauti-įriuomcn6s finansl.' departmen-'buvusmi žmonai Sofijai Bere-! 
ninkai, kurie podraug- su savo K'- j nienei, kario motina..
Tysliava, dar taip neseniai 
garbino hitlerininkus, kurie ir 
dabar padeda hitlerininkams, 
šmeiždami ir bjauriodami Ta
rybų Sąjungos kovūnus, skleis
dami fašistinę propagandą.

su
ką

Saulėtoj Italijoj Saulė Ne 
Visuomet Šviečia; Kario

Patalas
Korporalas Wally Berenis 

savo tėvui Walter F. Bereniui, 
4 1 1 Grand St., rašo :
Mielas Tėte:

Šiomis keliomis eilutėmis 
noriu pranešti jums, jog jau
čiuosi gerai ir viskas einasi 
švelniai. Turbūt jau dabar ži
nai, .jog randuosi saulėtoj Ita-

Miesto Vadai Reikalau
ja Šluoti iš Miesto 

Anti-Semitizmą
Now Yorko vadovaujanti 

asmenys ir organizacijos išsi
rikiavo veiklon sustabdymui 
fašistiškų gaujų siautimo mies
te prieš žydus. Tos gaujos, 
kaip matosi kiekvienam norin- 
čiam matyti tikrąją padėtį, 
yra tikra fašistiška ataka 
ant miesto gyventojų mažumų, 
šiuo tarpu atsukta prieš žydus, 
rytoj prieš bile kurią kitą gru
pę.

Miesto tarybos narys Peter 
V. Cacchione ir naujai išrink
tasis Benjamin J. Davis, Jr., 
komunistai, smerkia policijos 
departmentą už išteisinimą fa-’ 
šistiško policisto James L.! 
Drew. Jie sako, jog jo ištei-į 
sinimas buvo gaujoms “signa-j 
lu provokacijoms po visą mies- Į 
tą.”

Tos provokacijos ypatingai, 
pasireiškė Washington Heights!

ilgį

y r .vVi

M

Pirmadienis, Sausio 3, 194

Mokėjo Būti “Taupus”
sadore Kowal, iš Rusijos 

1913 motais atvykęs imtnigtAti* 
tas, patsai kadaise dirbęš UŽ 
$1 per dieną, pereitą ketvir*jp 
tądien j nupirko 24 aukštų vieš* 
būtį Manhattan Towers, N. Y./ 
Uz $875,(100.

žinoma, viešbutį jis pirko 
ne už tas savo dolerines ai* 
gas. Ne ilgai jisai už jas ir 
tedirbo. Jisai pirmiau tapo sa- / 
vininku kitų, mažesnių viešbu
čių, kur kiti jam dirbo gal ne 
už kiek daugiau, kaip jis ki
tiems dįrbo iš pradžių.

yA
&

i i*

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

reikalais lankėsi Casablan-į maudymosi prūdą — 
ir eilėj kitų Afrikos vietų.' 

ten sugrįžo ligoninės laivui 
sužeistais kariais, tūlą lai-;
dirba ligoninėje šioje ša-1

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALRS dėl Bnlių, Koncertų, Banketų.
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puikus , 
steiėius su naujausiais jtnisymaift.

KETURIOS ROIJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Avę.

Tel. STagg 2-3842

- ........ ■■ I iiilUiWM$

This scene, taken from the motion picture “RAV
AGED EARTH’* shdws America’s General “Jimmy” 
Doolittle in a fighter plane in China just before taking 
off to do some of his famous stunts for Generalissimo 
and Madame Chiang Kai Shek.

pertraukos. Faktinai, vakar 
pasistačiau savo šunelio būde
lę (palapinę) ir užmigau, o 
kada ryte pabudau, pamačiau, 
j’og savo “bute” turiu bėgan
ti vandenį, čiurleno gražus 
upeliūkštis. Blogumas tik ta
me, kad vanduo visada šaltas, 
negali nusistatyti ant karšto. 
Kaip tas atrodo jums? Lazda 
ar retežiai nuo slidinėjimo tik
rai būtų čia naudinga.

Aš taip pat vakar buvau iš-1 
sikasęs tranšėją, o šiandieną! 
ją galėčiau jau išrenduoti už I

pilnutė-’ sekcijoj, kur grupės jaunų vai- j Macikaitieiici, ( 
vėlinu, i kiozų teršia sinagogas, ataka-1'1’ man() seserei 

vo smulkius biznierius Įžeidi-1 Ihichesterio) už 
nėjimais ir smirdančiomis bom- 
bomis, sumušdinėjo mažus žy-į 
dų vaikus. i

Kongresmanas Emanuel Cel-1 
ler ir valstijos senatorius Louis | 
B. Heller pasižadėjo kalbėti! 
susiedijos masiniame mitinge Į 
šio pirmadienio vakarą, sau-j 
šio 3-čią, Park Plaza, 1530 j 
Pitkin Ave., Brooklyne. Mitin-' 
gas rengiamas protestui prieš; 
palikimą fašistuojančio Drew: 
policijos tarnyboje. 1

lė vandenio. Dabar tik vėlinu, i 
kad mes neturėtume atakų iš i 
oi*o, nes aš plaukti negaliu, o; 
armija plaukiamųjų sparnų ne-1 
duoda. Bene geriau būčiau i 
stojęs Į laivyną. . .

Toliau Wally’s nori žinoti,: 
kaip einasi viskas namų fron-

Tai tas pats, kurį neseniai Į 
matydavome nedideliu ber
niūkščiu sekmadienių rytais te, kaip tėvas jaučiasi, ar dari 
Laisvės raštinėj ai- ant kampo vis dirba, 

platinant, užvaduo-'jau išėjo
ar daug jo draugų I 

literatūrą platinant, užvaduo-! jau išėjo kariuomenėn ir ža-i 
jant tėvą, kada tas spausdino! da tėvui greitą pasimatymą. 
Laisvę, šiandieną jisai eina di-iTaip pat, nors ir nemini laiš- 

... ................... ’ ke, aišku, kad jis ir visi ka
riai norėtų karą užbaigti iri 
sugrįžti į sausą patalą namie.’, 

Beje, drg. Walteris F. Bore-! 
nis, su Naujais Metais, užrašė J 
šešiems mėnesiams Laisvę, kai- Į 
po Naujų Metų dovaną savo

krašto pareigas.

Maspethietis saržentas Ch. 
ir prie- Tamulynas rašo savo seserei 

Evai Mizarienei, kad jis lai
mingai pasiekė Angliją ir ten 

Jis tarnauja ka-

Užmušęs Žmoną Už 
Neištikimybę

grazi 
.įsi iš 

pabėgusi nuo hitle-

Vieša Padėka ir 
Linkėjimai

Jeigu Ne Tas “Jeigu”

■Jį-• y sI
».l

d raugėms: 
kelionei, 
žauskui, 
suyru i,

Antanas ūsevičius, įmo
koj u draugams ir 

Baltrėnams, Meš- 
Nortonienei, L. Gi-

Pakuliui, Judžintui,

, Onai Verkelai,

Newyorkieciai galėjo sutik
ti Naujus Metus kad ir vieš
butyje Waldorf-Astoria, jeigu 
norėjo ir jeigu iš anksto užsi
registravo, jeigu turėjo iš koi 
ir norėjo užsimokėti po $15 ūži 
kėdę ir jeigu norėjo šį tą pa-Į 
našaus kėdės kainai damokė- 
ti už valgius, gėrimus ir 1.1.

tokias dovanas ir už nuolatinį 
mano lankymą šv. Vincento 

■ ligoninėje Bridgeport, Conn.
Aš dabar jau gerokai pa

sveikęs ir, vieną savaitę pra
leidęs Brooklyne, vėl grįšiu į 
Bridgeport, Conn.

šia proga, atsilankęs į Lais
vę, paaukoja mūsų dienraščio 
reikalams porą dolerių ir lin
kiu visiems savo draugams ir 
visiems laisviečiams laimin
giausių naujų metų.

Antanas Ūsevičius.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Savininkas
Kainos
Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATITIŲ BARBERIAI

t/Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N. Y. ;

K Tel. STagg 2-0788 <
I NIGHT — HAvemeyer 8-1158. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --------! B PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

t [Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
& -7 " STANLEY MISIŪNAS

/ I' savininkas

w
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Koncertas ir Balius
vis dar patar-

Akiniai
už $7.50

šį skelbimą ir mes

PIRKITE ANKSTI

282 Union Avė

duosime jums 
yra nustatytos

nąs m 
žmones,

ir siuvėjomis, ir 
Aido Choras. Visi prašomi iš 
anksto Įsigyti tikietus. Kaina 
50c. Prasidės 7 vai. Kom.

' NOTARY
PUBLIC

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NAUDOKITĖS GERA PROGA
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši special) pasiūlymą savo 

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

‘."1

S3.00

125.00

;V

GODDESS
of TIME

17 owols

: mins publiką savo dainomis.
'Visi ir visos į koncertą! Pa- 

! darykime parengimą sekmin- 
Naujų Metųlgu, o tuomi padėsime išlaisvin- 
įvyks sausio ti Lietuvą, kadangi visas pel

nas skiriamas lietuviams rau-
280 i donarrniečiams ir Lietuvos

Plačiai žinomas bartendcrys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų
Atsilankę parodykite mums 

10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus 
taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

v: 130 Dienų 
Nuolaidažmonėms.

Rengia bendrai keturios lie
tuvių organizacijos: Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kuopa, Lietuvių

Pirmutinis po 
pasilinksminimas 
15-tą, 1944 m., Lietuvių Ame
rikos Piliečių svetainėje, 
Union Avė., Brooklyne.

Koncerto programą išpildys 
žymios vietos menininkų spė
kos. Jaunuolė brooklynietė so
listė Adelė Namikaitė žavė- 
jančiu ir maloniu savo balse
liu sudainuos keletą dainelių J Moterų Apšvietos Kliubas su 
P. Grabauskas ir Velička, du- mezgėjomis

Mrs. Wolfe, 27 m., 
auksaplaukė aktorė, ki 
Viennos, 
rizmo, sutiko mirtį puošniame etistai, sudainuos keletą naujų 
St. George viešbutyje, Brook-į operetės dainų. .Antanas Bim-j 
lyne, nuo rankos savo tautiečio j ba, Laisvės redaktorius, paša-j 
vyro dėl to, kad jinai nebepa-'kys prakalbą svarbiausiais die-’ 
norėjo su juo gyventi arba, Inos klausiniais. Aido Choras, | 

dainomis linksmi- 
;no ir apylinkės

f // * PARAMOUNT CABARET
įg U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-G864

kaip sako jis, liko jam neišti- visada savo 
kima.

Lewis Wolfe 
ras, Kanadoje 
žinęs gražuolę 
metais, Palestinoje,
buvusi atbėgusi iš 
nuo persekiojimo

36 metų vy-; 
gimęs, susipa-!
aktorę 1940I 

kur jinai 
Austrijos 
žydų per j

hitlerininkus. Ten jie susituo-1
Amerikonkė. jis parvykęs 

vienas, o jinai pribuvo New 
Yorkan kalėdų išvakarėse. Ji
sai tikėjęsis, kad jinai atva
žiuoja pas jį' į St. George vieš
butį, bet jinai pasiėmus vieš
butyje kambarį New Yorke. 
Iki pereito antradienio jis ją 
šiaip taip susiradęs ir prisi
kalbinęs pas jį ateiti. Kamba
ryje jiedu susibarė. Jisai sa
ko, kad jinai prisipažinusi ne
ištikimybėje jam, turėjusi san- 
tikių su laivo viršininku ir jis 
ją miegančią užmušęs batu.

Wolfe patsai pašaukė poli
ciją ir pašaukė savo brolį pri
būti su advokatu. Policijai jis 
aiškinosi, kad apsivedant jie
du taip susitarę, jog pirmasis 
prasikaltęs neištikimybėje tu
ri būti antrojo užmuštas ir jis 
tik sutarti išpildęs.

Patsai Wolfe esąs našlys, jo 
pirmosios žmonos vaikai gyve- 

’ na Palestinoje.

Majoras LaGuardia gausiąs 
miestui daugiau kietosios ang
lies, tačiau prašo galinčius kū
renti minkštąją anglį tą 

iuo kartu links-' naudoti.

| LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT J
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
v ?

•CO. zA
7?- •.<

Dorothy McGuire ir Robert Young scenoje iš sma
gios ir gražios filmos “Claudia,” dabar rodomos Loew’s 
Boro Park Teatre, Brooklyne.

BROOKLYN

Bulovą

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST • BROOKLYN, N. Y

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

Eksperto* 
laikrodžių 

ir džiftlerių 
Uisy tojai $3750

Tho Gift of 
a Lifotimol

Dalmontaa 
įdedama 

Jaut belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand SL
Teh Stage 2*2178

Prices Subject to Federal Tax*

Atdara




