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/- A CCIMO ANCIENT ITALIAN CITY, SCENE OFMANY- HISTORIC 
V.M3>JllN\z BATTLES OPENS ROAD TO ROME FOR -FIFTH ARMY

LA ROCCA 
CASTIE

BRIDGE TO 
'VENAFRO

Viešnia Kanadoje.
Ar Montrealiečiai Miega?
Daug Surinko, bet

Lietuviams Neteko.
Ką Žadeikis Atstovauja?
Kiaulė Be Ragų.

Rašo A. BIMBA

Dniepro 
mylių į!čia dieną
Kijevo

Pastebėjau, kad sausio 23 ===== 
dieną Montreale, Kanadoje, No. 7 
įvyks metinis Liaudies Balso ______
koncertas. Ten dalyvaus ir! \ 
dainuos mūsų dainininkė Bi 
rūta Ramoškaitė.

žinau, šimtai montrealiečių 
susirinks jos pasiklausyti. Ir 
mūsų Biruta jų nesuvrls.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
v

SOVIETAI ATEME KIROVOGRAD^ IR 140 KT. VIETOVIŲ
Bet pastebėjau ir kitą daly-j 

ką. Atydžiai seku Li; 
Balso vajaus eigą.

Atsimenu, Montreale 
j ome gražų susirinkimą, 
išdirbo didelius planus 
mui Liaudies Balsui skaitytojų. 
Labai daug draugų ir draugini 
savanoriai apsiėmė 
buoti.

Bet kur jie? Kur tie gražūs 
pasižadėjimai? Skaitau L. B. 
ir matau tik kelius montrea- 
liečius pasidarbuota. Tik drau
gė Juraitienė gerai pasirod- 
džiusi.

Jūs, draugai montrealiečiai, 
nenorite, kad svietas apie jus 
prastai manytų. O daug kas 
taip manys, jeigu jūs šiame 
vajuje nesuplieksite Toronto 
Liaudies Balso patrijotų !

Montreale yra kelius sykius 
daugiau lietuvių, negu Toron
te.

Amerikos Kariai per 
i Žiaurius Mūšius Pa-

Chicagos Draugas (sausio 
5 d.) smarkiai giria Kunigų 
Vienybę. Sako:

“Ypač daug Kunigų Vieny
bės nusipelnyta nuo karo nu
kentėjusių Lietuvos žmonių 
šelpimo darbuose. Jos rūpes
čiu iš Vyskupų šelpimo Fondo 
gauta Lietuvai dešimtimis 
tūkstančių dolerių; lietuvių 
bažnyčiose tam tikslui daryta 
specialės rinkliavos. Kai kuriu 
Kunigų Vienybės centro val
dybos narių net sveikata i 
jo besirūpinant nuo karo nu
kentėjusios Lietuvos žmonių 
šelpimu.”

San Vittore, 
pasidar-1 Amerikiečiai per keturias j 

dienas žiauriausių mūšių 
atėmė iš vokiečių San Vit
tore miestelį prie vieškelio, 
vedančio į Cervaro ir į sti
prią nacių tvirtumą Cassi- | 
no. San Vittore stovi už 
septyneto mylių į pietų va
karus nuo Cassino, per kurį 
eina plentas į Romą.

San Vittore buvo užimtas 
por įtūžusias tiesiogines 
kautynes dėl kiekvieno na
mo, kiekvieno kambario ir 
kiekvieno rūsio. Tūli 
niai korespondentai, 
praminė San Vittore 
žyčiu Stalingradu.” 
niekur Italijoj, girdi, 
vę tokių atkaklių 
kaip šiame miestelyj.

Ant rytojaus po San Vit-1 
tore atėmimo iš nacių, ame-! 
rikiečiai per kalnus prasi- j 
veržė < 
artindamiesi prie 
kur jau ir tankai 
veikti.

Be kitko, Amerikos kovū- 
pašli-|na^ užėmė 3,755 pėdų auk

ščio kalną Monte Majo.

kari- 
todėl, 
“ma-
Dar 

nebu- 
mūšių,(

MT. CAIRQ 5480 FT '• LA META. XTMONTE CASSINO 
MONASTERY 

1715 FT

Amerikiečių Pen žygiuoja
pirmyn linkui Italijos miesto Cassino. Viršu
tinis paveikslas parodo miesto istorines vie
tas, o apatinis—kelią, vedantį į Romą.

CASERT

NAPLES/
z-k r*

LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ POEZIJOS
apie mylią pirmyn,1 

klonio,: 
galės

LEIDINYS RUSŲ KALBA

I Vokiečiai Nužudė Rusą 
Belaisvį GeneroląTam aš karstai tikiu: Kuni

gai surinko dideles krūvas do-i 
lerių. Bet netikiu, kad nors[ 
doleris ty pinigų teko Lietuvos! Šveicarijos spauda pi anc- 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
karo.

Gal K. Vienybė 
kur ir kokius 1 
tai pinigais sušelpė? 
nesimatė jokių atskaitų nei ra
portų.

Todėl reikėjo parašyti ši-’ 
taip: “Ypač daug Kunigų 
Vienybės pasipelnyta nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmonių 
šelpimo darbuose.”

I še, kad naciai nužudė nelai- 
■ svėn paimtą sovietinį gene- 

paaiškins, ■ rolą Feodorą Kirianovą sto- 
lietuvius jinai i vykioje ties Monza, šiauri- 

" ° Niekurinėje Italijoje.

Mirė Hooverienė

Raudonoji Armija Nešalai 
| komai Šluoja Nacius Linkui 

Lenkijos ir Rumunijos

Keleivis (sausio 5 d.) sako: 
“Jie šaukia, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba turi reik ai’.i 
su Lietuvos valstybės atsto
vais: Žadeikių, Daužvardžiu 
ir Budriu...”

Tas tiesa, mes šaukiame ir 
smerkiame. Ponai Žadeikis,
Daužvardis ir Budris neatsto-: 
vauja jokios Lietuvos valsty-1 
bes. Jie yra Smetonos pasiskir-j 

. ti agentai. Jie tik Smetoną ir 
atstovauja.

Tą puikiai žino Keleivis ir 
visi anti-demokratinio fronto 
čyfai.

New York. — Mirė buvu
sio prezidento Herberto 
Hooverio žmona, 68 metų 

[amžiaus. Ji buvo gabesnė 
, už Hooverį kaipo rašytoja. 
į Tarp kitko, Hooverienė iš- 
j vertė iš lotynų kalbos kelių 
išimtų metų senumo knygą 
apie metalurgiją, “De Re 
Metallica.” Ji mokėsi Le- 

iland Stanford Universitete, 
Californijoj.

Maskva. — Rašo Kostas 
Korsakas:

Valstybinė Meno Leidyk
la Maskvoj išleido rusiškuo
se vertimuose knygą iš lie
tuvių, latvių ir estų rašy
tojų kūrinių, kurie tinka 
margumynų teatrui. Papuo
šimai knygos viršeliams pa
gaminti artisto J. Litvisko 

i pavyzdžiai tautinės lietu
siu, latviu ir estu dailės. Iv Z v V
'Knygos vardas — “Už Ta
pybinius Baltijos Kraštus” 
I— išspausdintas ant raudo- 
! nos vėliavos.

Kūrinius tai knygai pa
rinko gabioji lietuvių poe
tų veikalų vertėja, Selvina 
Aksionova. Įvadas leidiniui 
parašytas Kosto Korsako.

Knygoj visų pirm eina 
kelios lietuvių liaudies dai
nos, taip gerai išverstos, 
kad išlaiko visą žavėtiną sa
vo poeziją. Paskui seka lie
tuvių poetų ir rašytojų kū
riniai, kurie išgarsėjo karo 
metu, kaip kad Liudo Giros 
“Fašistai Lietuvos Kaime”; 
Antano Venclovos “Tėvy
nė,” “Nemunas” ir kt.; Pe
tro Cvirko “Lakštingala”;

buvo išleista ir antroji lai
da — viso 6,000 egzemplio
rių. Kadangi knyga nėra 
skiriama pavieniams skai
tytojams, bet tokioms orga
nizacijoms, kaip chorai, te
atrai ir kliubai, tai galima 
sakyt, jog gana daug išėjo 
šios knygos — “Už Tarybi-

nius Baltijos Kraštus.”
. Tai leidinys,, Kuris patar

naus dar didesniam išsipo- 
puliarizavimui lietuvių, lat
vių ir estų kūrinių milžiniš
koje Tarybų Sąjungoje, kur 
jau ir taip labai gerbiami 
šių tautų poetų ir rašytojų 
veikalai.

London, saus. 9. — Sovie- cių armijų Ukrainoje ir 
(tų kariuomenė vakar atė- Baltarusijoj ir kituose 
! me iš vokiečių Kirovogra-i frontuose į šiaurius, 
dą, svarbų pramonės mies-J Partizanai veikliai pade

dą su virš 100,000 gyvento-‘da raudonarmiečiams vaka- 
jų, geležinkelių centrą litrinės Ukrainos fronte, 
nacių tvirtumą, 

i upės kilpoje, 160 
pietų rytus nuo

(Kartu raudonarmiečiai pa- 
! grobė daugybę vokiečių ka- 
i ro pabūklų, kurie dar nesu- 
(skaityti; užmušė daugiau 
j kaip 5,000 vokiečių per die- 
iną Ukrainos fronte ir atva
davo daugiau kaip 140 gy
venamųjų vietovių, o 1 

(jų — visą eilę miestų, mies- lis, kuriuo jie galėtų kiek 
į telių, geležinkelių stočių ir sėkmingiau bėgti iš pietinės 
kt. Dniepro upės kilpos.

Kirovograde ir apylinkė- Raudonoji Armija visu 
jje apsupami vokiečiai tūks- 300 mylių ilgio frontu čia 
tančiais pasidavė, sudedami i šluoja vokiečius atgal lin- 

Isavo ginklus. Sovietiniai kui Rumunijos, 
kovūnai pagrobė daug tan- ----------------

Ar Priims Lenkų Ponai 
Ki.-,- Šį Patarimų?

vogrado pergalę 20 salvių, 
(zalpų) šūvių iš 224 kanuo- ’ 
lių.

Pietinėj Ukrainoj 80 my-Ju ----- -
(lių ilgio frontu Raudonoji į mandagiai

Sovietų kariuomenė tą pa- 
paėmė N o va ją 

Greblių, 21 mylia nuo Vin- 
nicos, svarbaus geležinkelių 
mazgo, ir atvadavo Iljincy, 
geležinkelių ir vieškelių ste
bulę, tiktai už 38 mylių nuo 
didžios geležinkelio linijos, 
einančios tarp Odessos ir 
Varšavos. Tai vienintelis 

tarp naciam liekamas geležinke-

London. — Artimas val
džios politikai, didysis ang
lu dienraštis London Times 

patarė emigraci-
i Armija per dieną pažygiavo I nei Lenkijos valdžiai, kad 
i iki 31 mylios pirmyn. (nereikalautų sau sovietinių 

Sovietu kariuomenė ūžė-j žemių, Vakarinės Ukrainos 

NUOLATINI V ORO VEIKSMŲ feBh-ekitusCpunktus už 22 (— Tuomet Lenkija galėtų 

SAVAITE PRIEŠ NACIUS

i nereikalautų sau sovietinių

!■- • — t • Solomejos Nėris “Marytė”;Laisves V ai aus Kosto “Lietuvos Laisvin-
’ tojams”; V. Baltušio “Že-

jT4
I13

Visi dabar žino ir pripažįs
ta, kad Jugoslavijos partiza
nai yra puikūs kovotojai. Jie 
turi drąsų ir išmintingą vadą 
ypatoje maršalo Tito.

Spauda pilna apie partiza
nų atsižymėjimus. Prieš kelias 
savaites Jungtinių Tautų karo 
vadovybė oficialiai pripažino 
ir paskelbė maršalo Tito vie
nu iš Jungtinių Tautų karo 
komandierių.

Amerika ir Anglija turi pa- 
siuntusios pas partizanus savo 
mrlitarines misijas.

Bet ar žinote, ką apie tuos 
didvyrius ir jų vadą mano Ke--------

Z ^ivio naujasis burdingierius

Pabaiga
šiandien Laisvės vajus 

oficialiai pasibaigė. Rezul
tatai bus paskelbti už die
nos kitos.

LAISVĖS
ADMINISTRACIJA.

Stasys Strazdas?
Strazdas klausia: “Ko jis 

(maršalas Tito) vertas?” Ir 
garsiai atsako: “Nei sudilusios 
berlinkos!” (K eleivis, sausio 5

Visa bėda, kad 
neturi ragų. Jeigu 
tokius ragus, kokį turi 
tai būtų blogai ne tik 
iui Tito, bet visiems 
jams prieš hitlerizmą.

Gamta pasielgė 
tingai, neduodama 
gų •

Strazdas 
jis turėtų 

liežuvį, 
marša- 
kovoto-

labai pro-
kiaulei ra-

lia Piktžolės.”
Be to, lietuviškame 

raščių skyriuje yra 
Mieželaičio ir kitų mūsų po
etų kūrinių, J. L. vaizdelis 
“Daina iš Lietuvos”, taip 
pat Liudo Giros “Nuo Ura
lu Švilpia Vėjai” ir Kosto 
Korsako “Partizanų Dai
na”. Šios dainos išspausdin
tos su kompozitoriaus A. 
Klenickio muzika. Jas iki 
šiol sėkmingai dainavo Lie
tuvių Meno Chorų Ansam
bliai, o dabar galės, sulig 
tų gaidų, dainuot ir kitų 
Tarybinių tautų chorai.

Po lietuvių skyriaus seka 
kūriniai žymiausių Tarybo
se gyvenančių latvių ir estų 
poetų eilėraščiai ir dainos.

Pirmosios šio rinkinio lai
dos greit pritrūko., TodėL 

z

eilė- 
Ed.

London. — Praeitą savai
tę anglų - amerikiečių lėk
tuvai kasdien bei kas nakti 
bombardavo karinius Vo
kietijos miestus ir vadina
mąjį “įsiveržimo ruožtą,” 
šiauriniuose Francijos pa
jūriuose.

Vien penktadienį tūks
tantis ar daugiau talkinin
kų bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų pleškino opiuosius 
vokiečių punktus.

Šimtai Amerikos bomba
nešių tą dieną smogė Lud- 
wigshafenui ir kitiem karo 
pramon. miestam pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje. Šiuo 
žygiu amerikiečiai nukirto 
ir 42 nacių lėktuvus, o savo 
nustojo 12-kos bombanešių 
ir septynių lėktuvų kovoto
jų-

Grįšią Dirbt 17,000 
Laivastačių

Philadelphia, Pa. — Uni
ja įsakė 17-kai tūkstančių 
streikuojančių Cramp lai- 
vastačių tuojau grįžti dar
ban.

Menama, kad pirmadienį 
ar antradienį jie vėl pradės 
dirbti.

Kingman, Ariz. — Pre
kinis traukinys sudaužė va
žiavusį skersai geležinkelio 
auto - busą ir taip užmušė 
28 jaunus vyrus, karinės 
orlaivininkystės studentus - 
kadetus. Keli kiti sužeisti.

j mylių nuo vakarinės Ukrai-(gauti Rytinės Prūsijos že- 
nos sienos (kurią lenkų po- mių. 
nai ir jų patronai vadina 
“senuoju Lenkijos rube-

London Times pabrėžia, 
kad būtiniausias Lenkijai 

tai draugišku-
Be to, 750 anglų-ameri

kiečių lėktuvų taškė vokie- žium”). Šioj srity raudonai’- reikalas — 
čių įrengimus šiaurinėje miečiai paplatino savo fron-1 mas su Sovietų Sąjunga.
Francijoje ir šiaurvakarinė-! tą iki 40 mylių. | Kitaip gi ji vėl atsidurtų
je Vokietijoje tą pačią die-; Sovietų paimta Strašov Vokietijos abaze .
na. geležinkelių stotis šioj sri- (Kai kurie anglų laikraš

tyj yra tik už 6 mylių į ry-Įčiai spėjo, kad gal lenkų 
Amerikos bombanešiai kus nuo keturių geležinke-i vadai patrauks į nacių pu- 

tiksliai ardė ir degino netolių mazgo Sarny. Tai pas- sę, kai Raudonoji Armija
> nematomus (kutinis tiesioginis geležiu-j mūs hitlerininkus Lenki-per debesius nematomus (kutinis tiesioginis geležiu-(muš

priešų fabrikus ir kitus tai-il<e]i0 susisiekimas tarp na-.joj.) 
kinius. Tam tikri infra-j------------------------------------------

E! esanti planuojama blokada prieš ašies
S’ŽU“PAKALIKUS PIETŲ AMERIKOJE

Washington. — Amerikos neoficialiai pranešta iš Wa- 
valstybės 
dell Hull 
šistinei 

(gaivalai
I per kurį tapo nuversta pre- 
l'zidento Penarando valdžia 

w n .• • o - -'Bolivijoj, Pietinės Ameri-Jugo. rartizanai dueme kos respublikoj.
Nužiūrima, kad tas per

versmas padarytas su fa- , 
išistinio Argentinos valdovo Tik 377 Japonai Suimti 
Ramirezo parama. ;

Argentina yra vienintelis Los Angeles. — Tūkstan- 
Pietines Amerikos kraštas, | čiai japonų užmušta per 
kuris pripažino . naująją, dvejus metus karo su ame- 
ašišką valdžią Bolivijoj. rikiečiais, bet nelaisvėn pa-

Praeitą penktadienį Jung-, imta tiktai 377 japonai, * 
tinių Valstijų valstybės se- (kaip sakė Amerikos karo 
kretorius C. Hull tarėsi-vice - sekretorius R. P. Pa- 
bendrai su Anglijos amba- (tterson. Tatai parodo, kaip 
sadorium Halifaxu ir kitais [fanatiškai japonai kovoja, 
anglų atstovais ir aukštais1 pridūrė jis.

(Pirm keleto dienų, beje, 
N. Y. World Telegram ir 
tūli kiti amerikiečių laikraš
čiai pažymėjo, jog šį išradi
mą pirmutinis padarė rusas ( 
vardu Zvorkin.)

sekretorius Cor- shingtono. 
pareiškė, jog fa- 1 
Ašiai palankūs 
įkvėpė sąmokslą,

26 Naciu Oficierius
London. — Jugoslavijos 

partizanų vadas, maršalas 
Tito-Broz pranešė, jog per 
mūšius Banja Luka gatvė
se jie, tarp kitko, paėmė ne
laisvėn 26 vokiečių oficie
rius. Per kelių dienų kau
tynes buvo užmušta 680 na
cių ir sunkiai sužeista 700, 
iki partizanaįUapo priversti 
pasitraukt iš to miesto, atė
jus naujom, daug stipres- 
nėm priešų jėgos.

Partizanai laimėjo didelį 
mūšį prieš hitlerininkus ties 
Bosanska Gradiska.

TO MB

Menama, kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir talki- 
ninkiškos respublikos Pieti
nėje Amerikoje gal įvesti e- 
konominę blokadą prieš Ar
gentiną ir Boliviją, reiškia, 
uždarys jom prekybos ke
lius su kitais kraštais.

ir

Amerikos valdininkais, ko
kius žingsnius reikės daryti 
prieš Boliviją ir Argentiną, 
fašistų Ašies ramsčius ame
rikiniame žemyne, — kaip

Amerikos bombanešiai su 
daužė nuodingų dujų fabri 
kus Ludwigšhafene 
Mannheime, Vokietijoj
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Sutinkame, kad šiemet ant Gedimino 

kalno užplevėsuos Lietuvos vėliava, bet 
su ja nieko bendro nenorės turėti Tėvy
nės štabas. Ji ten pakils prieš norus ir 
troškimus viso anti-demokratinio fronto, 
kurį atstovauja Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Ją sveikins tiktai demokratinė 
Amerikos lietuvių visuomenė, kurią 
šiandien atstovauja Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Taryba.

1944 Metai Neša Lietuvai Laisvę

$6.50
$3.50
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at. Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Tai Kaipgi Būtų su Vilniumi?
Lietuviškojo anti-demokratinio fronto 

spauda sušilus gina visas lenkų imperia
listų pretenzijas prie svetimų kraštų. Be 
jokios išimties klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų spauda reikalauja, kad bū
tų atsteigta senoji Lenkija, kuri turėjo 
pavergus daugiau kaip dešimtį milijonų 
nelenkų. Jie reikalauja, 
rubežiai ir po šio karo būtų tie patys, 
kurie buvo prieš 1939 metus.

Betgi tie rubežiai taipgi turėjo po 
Lenkijos imperialistų kurka pavergę 
Vilniaus kraštą. Tuo pačiu laiku, kai 
Sovietų Sąjunga buvo silpna, kitų kraš
tų jėgomis remiama Lenkija pavergė da
lį Ukrainos ir Baltarusijos ir išplėšė iš 
Lietuvos Vilniaus kraštą. Taigi, tie, ku
rie reikalauja Lenkijos su 1939 metų ru- 
bežiais, reikalauja, kad ir Vilnija pasi
liktų lenkų ponų vergijoje.

Tai aišku, kaip diena. Tai tas pats,

Lenkijos

Tačiau minėta spauda nedrįsta viešai 
sakytis, kad ji Vilnių aukoja Lenkijos 
imperialistams. Priešingai, ji bando pa
sirodyti, kad jinai “be Vilniaus vis tiek 
nenurimsta.” štai S.L.A. organas Tėvy
nė. Tasai laikraštis ne kartą, bet šimtus 
kartų yra pasmerkęs Sovietų Sąjungą 
už tai, kad jinai atsisako grąžinti len
kams sovietinius kraštus. Bet sveikin
dama 1944 metus, sausio 7 dieną Tėvy
nė nesisarmatina sakyti: “Apie pabaigą 
šių vietų Lietuvos sostinėje Vilniuje ant 
Gedimino kalno jau gal plevėsuos gra
žioji trispalvė y

Bet jeigu Tėvynes ir kitų anti-demo- 
kratinių laikraščių troškimai išsipildytų 
ir Lenkija atgautų tuos kraštus, kuriuos 
jinai turėjo pavergus prieš 1939 metus, 
tai juk Vilniuje plevėsuotų ne trispalvė, 
bet lenkų vėliava su balta višta. Jų troš
kimai yra tie patys, kaip ir lenkų val
džios ištrėmime, kuri sakosi kovosianti 
“iki paskutinio kraujo lašo,” kad nei 
viena pėda žemės, kurią turėjo Lenkija 
prieš 1939 metus, nebūtų atimta.

Kas talkininkauja su ta valdžia ir re
mia jos programą, tas paaukoja Lenki
jai Vilnių. O su ta valdžia talkininkauja 
ir jos programą remia ne tik Tė
vynė, bet visa klerikalų, tautininkų ir 
menševikų spauda.

Teikime Lietuvos Žmonėms 
Pagelbą!

Dar taip neseniai praėjo Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas, o jo nutari
mai jau pradedami vykdyti gyvenimam 
Suvažiavimo išrinktoji Demokratinių 
Lietuvių Taryba jau suorganizavo Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komitetą. Tasai 
komitetas jau išleido į visus Amerikos 
lietuvius atsišaukimą. Komitetas sako, 
kad jis “imasi už didelio darbo ir šaukia 
visus lietuvius, be skirtumo pažiūrų ir 
įsitikinimų, garbingon talkon.”

Minėtam atsišaukime randame nuro
dytus greituosius darbus. Vienas tų grei
tų darbų, tai rengimas trečio reikmenų 
siuntimo Lietuvos partizanams, lietu
viams Raudonojoj Armijoj ir lietuviams 
vaikučiams Sovietų Sąjungos gilumoje. 
Kaip žinoma, du didžiuliai siuntiniai jau 
senokai išsiųsti. Vienas tų siuntinių jau 
yra pasiekęs Sovietų Sąjungą ir išdalin
tas. Už tas dovanas jau gauta padėka 
nuo Lietuvos partizanų, fronto kovūnų 
ir lietuvių vaikučių. Antras siuntinys ir 
neužilgo pasieks savo destinaciją.

Darbas turi eiti pirmyn. Suvažiavimas 
pareiškė, kad tasai darbas turi šimterio
pai padidėti. Todėl naujasis Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetas atsišaukia į 
mus visus ir ragina siųsti pundelius bei 
aukas supirkimui daiktų dėl trečio siun
tinio.

Komitetas taipgi ragina tuojau pradė
ti rinkti- drapanas (padėvėtas ir naujas) 
pasiuntimui į išlaisvintą Lietuvą. Komi
tetas yra įsikinęs, kaip ir visi demokra
tiniai lietuviai, kad neužilgo Lietuva bus 
laisva. “Raudonosios Armijos laimėjimai 
rytuose”, sako Komitetas savo atsišau
kime, “ir Amerikos ir Anglijos numato
mas greitoje ateityje puolimas ant mirti
nojo priešo iš vakarų, dar aukščiau pa
kelia suvažiavimo pareikštą viltį, kad 
Lietuvos išlaisvinimo valanda nebetoli.”

Kuomi mes galėsime pasveikinti išlais
vintą Lietuvą ir suteikti jos suvargin
tiems žmonės pagelbą? Komitetas tei
singai mano, kad turime skubintis ir 
ruošti tą pagelbą. Turie turėti surinkę 
tonus drapanų, kuriuos galėtumėme sku
binti Lietuvos žmonėms!

Laisvė pilnai pritaria šio komiteto at
sišaukimui ir ragina visus savo skaity
tų jus ateiti jam talkon.

lūs su savo generolais. Rug- šinys sparnas nutaikintas 
pjūčio 15 d. paimta Oriol ir 
Bielgorodo tvirtumos/ gi 
23 dieną didmiestis Char
kovas. Rugsėjo 14 dieną pa
imta Smolenskas, o lapkri
čio 6 dieną Kijevas — So
vietų Ukrainos sostinė.

Raudonosios Armijos ko
vos buvo sunkios. Hitleris Bagramijano armijos siekia 
naudojosi nebuvimu antro 
fronto prieš jį. Jis rinko sa
vo divizijas iš Norvegijos, 
Hollandijos, Belgijos, Fran
ci jos, Balkanų ir dešimtimi

Nėra abejonės, kad kiek
vienas demokratiškai ir. an- 
ti-hitleriškai nusistatęs lie
tuvis su džiaugsmu palydė
jo 1943 metus ir pasitiko 
1944 metus, nes pereiti me
tai mums davė daug perga
lių, o dabartiniai, be abejo, 
atneš Lietuvos liaudžiai 
laisvę, kartu laisvę ir vi
soms kitoms Hitlerio pa
vergtoms, paniekintoms ir 
ir suvargintoms tautoms.

Didvy ringą* R a u d o no j i 
Armija, jos eilėse ir Lietu
viu Buikai, n< 
žygiuoja į vakarus, daužy
dama Hitlerio bestij iškas 
jėgas. Ir tas džiugina kiek
vieną, kuris myli laisvę. Tik 
baugina Hitlerį ir jo pase- į 
kėjus ir lietuvių tarpe.

1943 Metų Pergales
Pereitieji metai buvo “tigrais

Jungtinių Tautų pergalių platformų plieno sienomis 
metai, kurie paruošė dirvą > apdengtas 
visiškam sunaikinimui hitle- 
rizmo ir jo barbariškų tal
kininkų. Amerikos ir Ang
lijos karo jėgos ne vien su
stabdė Japonijos pirmyn 
žygiavimą Ramiajame Van
denyne, bet ir atkariavo ei
lę svarbių pozicijų. Pradžioj 
1943 metų Hitlerio ir Mus- 
solinio jėgos Afrikoje grū
mojo Suezo Kanalui, Egip
tui, dabar nei vieno hitleri
ninko nelikę Afrikoj, o A- i joms, kurios lapkričio pra- 
merikos ir Anglijos jėgos džioj užėmė Žitomirą ir Ko- 
artinasi prie Romos. Kiek-; rosteną, taip pat prisėjo at

laikyti šešių savaičių nacių

eSulaikomai!metė Raudo^« Ar:

linkui Sarny, Pinsko, Brest- 
LitOvsko ir Varšavos. Tuo 
pat kartu gen. Bagramija
no armijos veržiasi ant Vi
tebsko, Polocko, Vilniaus, 
Lidos, Volkovysko ir Var
šavos, gi dešinys sparnas 
Jink Dvinsko ir Rygos. Gen.

apsupti nacių armijas Lat
vijoj, Estijoj ir Leningrado 
srityj, o kairiuoju sparnu 
išvien su generolo Vatutino 
jėgomis uždaryti nacių jė
gas Pripet Balų srityje ir 
palikti jas generolo Rokos-

Bet tuo pat kartu nusi
gandę lenkų imperialistai, 
kurie buvo pavergę Vilnių 
ir Vilniją, kurie buvo pa
vergę 12,000,000 ukrainų ir 
baltrusių Vakarinėj Ukrai
noj ir Baltrusijoj. Nusigan
dę lenkų šlėktos, kurie po 
Pirmo Pasaulinio Karo, dė
ka anti-sovietinei klikai ir 
Versalio taikos neišmintin
gai politikai, buvo pavergę 
didž. plotus Ukrainos, Balt- 
rusijos ir Lietuvos, kad 
jiems ten jau neteks vieš-

miją. Vasario — kovo mė
i lesiais ne vien sulaikė Rau- sovskio jėgoms sunaikinti, 
donosios Armijos žygiavi- t. y., tam pačiam generolui, 
m a, bet atsiėmė Charkovą kuris sunaikino
ir grūmojo išvystyti naują armijas Stalingrado srityj.

i ofensyvą. Liepos 5 dienai
I vėl metė milioną nacių, ap
ginkluotų galingais tankais 

” ir ant tankiniu v

kanuoles “Ferdi
nandus”, Kursko - Oriol 
krypty j. Bet Raudonoji Ar
mija į savaitę laiko sunai
kino tūkstančius Hitlerio 
mašinų, ant kurių jis dėjo 
viltį ir aiškino, kad tai “bus 
paskutiniai ir tikrai perga
lingi vokiečių mūšiai prieš 
rusus,” ir liepos 12 dieną 
pati perėjo į ofensyvą, ku
ris tęsiasi ir dabar.

Generolo Vatutino armi-

Kartu su jais nusigandę 
ir lietuvių tarpe darbo žmo
nių priešai socialistai, kle
rikalu vadai ir smetoninin- 
kai, kad į Lietuvą grįžta 
Raudonosios Armijos Lietu
vių Pulkai, kad Lietuva pa
siliks Sovietų Sąjungoj, į 
kurią ji liaudies valia įsto
jo 1940 metais. Lenkų šlek- 

Aujtos negalės laikyti pavergę 
1 > Vakarinę Ukrainą ir Balt- 

rusiją ir kartu 500,000 lie
tuvių Vilnijoj.

Pažymėtina, kad lietuviš
ki elementai, kurie džiau
gėsi Hitlerio užpuolimu ant 
Tarybų Lietuvos, dabar ei
na išvien su lenkų reakci
ninkais ir pagatavi lenkų 
šlėktoms atiduoti jau ne 

,vien Vilniją su Vilnium, 
Kada Raudonoji Armija 'bet ir visą Lietuvą, kad tik 

žygiuoja vis arčiau Lietu- I nebūtų Lietuvoj liaudies va- 
vos, tai džiaugiasi visi de- pia įsteigta socialistinė tvar- 
mokratiniai lietuviai Ame- ika. Bet jų užgaidos ir žy- 
rikoj, džiaugiasi Lietuvoj I giai nueis vėjais, Lietuva a
žmonės ir kovingi partiza- Ibus laisva ir darbininkiška, 
nai. i D. M. šolomskas.

dvi nacių

Tokias išvadas galima pa
daryti iš dabartinių Raudo
nosios Armijos žygių. 
tas pianas pavyks pravesti ! 
gyvenimai!, tai gali priklau
syti ne vien nuo Raudono
sios Armijos, bet ir nuo to, 
kaip greitai ir kaip ener
gingai bus atidarytas ant
ras frontas, kurio atida
rymo laikas buvo nustaty
tas Teherano konferencijoj.

Džiaugsmas ir Išgąstis

Vilnius buvo iš Lenkijos išlaisvintas 
Sovietų Sąjungos pastangomis 1939 m. 
ir buvo sugrąžintas Lietuvai. Lygiai 
taip Vilnius gali būti ir bus išlaisvintas 
ir vėl tiktai Sovietų Sąjungos pastango
mis. Tasai išlaisvinimas kasdien artėja 
su Raudonosios Armijos divizijų žygia
vimu arčiau prie Baltijos. Tą žygiavimą 
sveikina visi demokratiniai Amerikos 
lietuviai, bet jo bijo visa anti-demokrati- 
nė klika, kurią sudaro -Bajoras, Grigai
tis, Laučka, Prunskis, Šimutis, Smeto- 

• na, Tysliava, St. Michelsonas ir dar tu
zinas kitas lenkų valdžios ištrėmime lie-

Ką Dabar Darys Kongresas ?
Sausio 10 dieną vėl susirenka Jungti

nių Valstijų Kongresas. Prieš Kongresą 
stovi visa eilė nebaigtų darbų. Paskuti
nė sesija atidėjo bilių dėl suteikimo tei
sės ir progos ginkluotose jėgose esan
tiems piliečiams balsuoti. Pereita sesija 
neapsvarstė Marcantonio biliaus dėl pa
naikinimo “poll tax” sistemos pietinėse 
valstijose.

Prieš abu biliu yra griežtai nusistatęs 
visas fašistinis - reakcinis elementas. Jis 
turi galingų užtarėjų tarpe senatorių ir 
reprezentantų.

Ar ši Kongreso sesija priims tuos bi- 
lius? Tai bus rimtas kvotimas senato
riams ir reprezentantams, su kuomi jie 
stovi: su liaudimi, ar su maža grupe ga
lingų reakcinių jėgų.

Sovietų artilerija persikėlė per Dniepru ir vejasi nacius.

viena diena artina tą va
landą, kada bus atidarytas maršalo von Mannstein ar- 
antras frontas Francijoj,! mijų kontr-atakas į vaka- 
Belgijoj ir kirsta priešui irus nuo Kijevo, bet ir šis 
smūgiai Norvegijoj ir Bal
kanuose.

Bet vyriausios Jungtinių 
Tautų pergalės įvyko, tai 

į Sovietų Sąjungos fronte. 
Du metus ir pusę Raudono
ji Armija ir didvyriška So
vietų Sąjungos liaudis nešė 
sunkiausią naštą kovos už 
visas Jungtines Tautas, su
teikdama progą pasukti 
Amerikos industriją karo 
reikalams, mobilizuoti ir iš
lavinti mūsų ginkluotas jė
gas, pasiruošti antrajam 
frontui ir lėktuvu smū
giams prieš bendrą priešą.

Štai prieš mane žemlapis, 
rodąs, kur buvo frontas 
sausio 1 dieną, 1943 metais. 
Jis buvo Priekaukazijoj 
prie Mozdoko, ant Volgos 
prie Stalingrado, ant Dono 
prie Voronežo, centre į ry
tus nuo Oriol miesto. Jeigu 
mes pravesime tiesiai oru 
linija nuo Mozdoko iki Tun
dros salyno, į vakarus nuo 
Perekopo, tai bus virš 800 
mylių; jeigu mes pravesime 
liniją nuo Stalingrado 
Žitomiro, tai vėl bus 
mylių; nuo Voronežo 
Čerkasų — 400 mylių 
nuo Oriolo iki Žlobino 
virš 350 mylių!

Bet tai tiesiai oru, 
Raudonajai Armijai prisė
jo atlikti tas kelias zig-za- 
gais, apeinant Azovo Jūras 
ir tūkstančius kliūčių. Hit
leris ir jo komanda pristatė 
šimtus tūkstančių fortifi
kacijų, milionus visokių 
kliūčių. Vien bėgy j keturių 
savaičių Raudonosios Ar
mijos saperai, tik Oriol mie
sto srityj, iškasė virš 400,- 
000 minų. Kiekvienas mies
telis, sodžius, kalnas, kalva, 
upė, griovis, ežeras ir miš
kas buvo paverstas. į tvir
tumą ir Raudonoji Armija, 
gausiai aplaistydama krau
jais, ėmė miestą po miesto, 
poziciją po pozicijos, naiki
no priešą, kuris vien užmuš
tų neteko virš 2,000,000 So
vietų fronte pereitais me
tais !

Vasario 2 dieną pasidavė kairys sparnas 
nacių likučiai, prie Stalin- piet-vakarus, kad apsupti- 
grado ir maršalas y on Pau- Ukrainoj, nacių jėgas, gi de-

DARBININKŲ SVEIKATA

iki 
800 
iki

ir 
bus

gi

nacių žygis užsibaigė jų i 
pačių katastrofa. Genero- | 
las Vatutinas su didvyriu-1 
gomis savo jėgomis sunaiki
no tūkstančius nacių tankų, 
kanuolių, lėktuvų, sutrau-

Laikinoji Hipoglikemija

Relative hypoglykemia yra 
ligūstas apsireiškimas, kai 
kraujacukrio (glikogeno) pri
stinga kraujas. Cukraus būti
nai reikia kraujui, tam tikrais

ke savo rezervus ir pabai- kiekiais. Jei jo susidaro per-
goj pereitų motų perėjo į 
ofensyvą, sumušė nacių ar
mijas ant 200 mylių fronto, 
tame skaičiuje astuonias 
tankų divizijas ir dvyliką

šias dienas atsiėmė visa tą 
plotą, kurį naciai kontr-ata- 
komis per šešias savaites 
buvo vėl pavergę.

Dabar generolo Vatutino 
armijos vysto ofensyvą lin
kui Vinnicos, Žmerinkos ir 
Karpatų Kalnų, kad apsup
ti miliono nacių armiją Uk
rainoj, prie Juodųjų Jūrų ir 
sunaikinti arba suvaryti į

Kitos Raudonosios Armi
jos žygiuoja tiesiai į vaka
rui link Rovno ir Varšavos, 
tuo kartu generolo K. Ro- 
kossovskio armijos atlieka 
ofensyvo prisirengimus Pri
pet Balų srityj, o generolo 
Bagramijano armijų grupė 
vysto žygius linkui Lietu
vos ir Latvijos.
Sovietų Strategija ir Ant

ras Frontas
Kaip matome, tai Raudo

nosios Armijos komandos 
strategija yra apsupti Hit
lerio jėgas ir sunaikinti, 
kad su jomis jau daugiau i 
nereikėtų nei Raudonajai 
Armijai, nei Amerikos ar 
Anglijos jėgoms grumtis.

Ir tai yra brilijantiška 
Sovietų vadovystės strate
gija. Pasirodė, kad marša
las Stalinas ir kiti kariniai 
Sovietų vadai yra gudresni, 
gabesni ir išmintingesni 
karvedžiai, negu Hitlerio iš
garbinti generolai.

Dabartinis Raudonosios 
Armijos planas yra sukapo
ti Hitlerio jėgas į tris at
skiras grupes, apsupti ir su
mušti. Generolo Vatutino 
armija kaip peiliu skelia 

I pietuose Hitlerio frontą, jo 
sukasi į

daug, tai kraujas jo perviršį 
prašalina per inkstus, per odą. 
Bot jei cukraus lieka perina-1 ’ 
žai, tai nukenčia visas orga-j 
nizmas, nukenčia ir širdis iri 
visa kraujo apytaka.

Cukrui iš kraujo išsisėmus, I • 
nebėra gatavo energijai ga-1 
minti šaltinio. Nervai pasidaro 
aržūs, protas atbunka, raume
nys apsunkę, visas esi “tingi
nio’’ apimtas, nieko nenori 
veikti. O jei, save priversda
mas, ką ir veiki, tai per skaus
mą, ir tau nesiseka.

Gali sau net kokią ligą įsi
kalbėti, tuo tarpu kaip tikro
vėj tėra tik kraujacukrio išsi
sėmimas — hipoglikemija.

Hipoglikemija gali užeiti 
bet kam, kad ir šiaip visai 
sveikam žmogui. Maža garo— 
tai ir mašina menkai 
pradeda klebėti.

įlipo glikemijos priepuolis | 
dažniausia užeina, kai jau esi' 
alkanas arba pusalkanis, už 
keleto valandų po valgio.

Hipglikemijos požymiai ga-: 
Įima greit palengvinti, užval-! 
gins arba užgėrus kokio sal-i 
daus daikto arba tai]) kokio! 
pritinkamo valgio.

Hipoglikemijai užėjus, krau
jacukrio kiekis esti žemiau 
normos. Ir tatai galima patik- 

į rinti laboratorijos metodais.
Hipoglikemija galima ir 

dirbtinai žmogui padaryti, 
įčirškinus jam į kraują insuli
no. Insulinas — 
tam 
sios, 
gos) 
vi na 
diabetą).

Insulinas, kai]) matai “per
degina,“ sunaudoja iš kraujo 
cukrų. Kai to kraujacukrio 
esti perdaug (kaip kad cukra
liges nuotikiais), tai insulinas 
padeda organizmui cukraus 
perviršį paversti į energiją — 
ir visa kas tada esti geriau. 
Bet, kai kraujacukrio tik tėra 
normalus kiekis, įšmirkštas in
sulinas jį greit sunaudoja, ir 
pasidaro hipoglikemija.

Nedaro skirtumo, kaip ta

hipoglikemija įvyksta, orga
nizmas ją skaudžiai atjaučia, 
o ypač .širdis ir jai pavaldin- 
ga kraujo apytaka. Pasidaro 
tam kartui taip, lyg kad bū
tum gavęs kokią širdies ligiį, 
širdies neurozę (dirksninį šir
dies išsėmimą), širdis ima ne- 

; ramiai ir neritmingai trukčio- 
, “drebėti,“ pergreit muša, 

net visas kūnas tvinksi, krau
jo slėgimas pakyla tam tarpui, 
j gali suimti krūtinės sopstas 
! (angina pectoris), svaigulys 
i ir 1.1.

Užvalgyk tada kokio sal
daus daikto, ir tau tas prie
puolis neužilgo praeis, be nie
kur nieko, be jokių vaistų.

Beje, tokiam hipoglikemijos 
priepuoliui užėjus, pulsas 
smarkiai muša, tvinkslės tvink
si, venos išsipūtę, tingiai grą
žina širdžiai nebešvarų, išnau
dotą “juodą“ kraują. Krūti
nėj jauti sunku, “trumpa oro,” 
atsidusti sunku, trošku: per- 
maža deguonies (oxygen hun
ger, anoxia). Regis, menkas 

I daiktas, o išvaro iš vėžių visą 
juda, režimą. ]r tai yra irgi mitybi- 

, nio trūkumo tam tikras reiš- 
i kinys.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

tai tas pats 
tikros liaukos (saldžio- 
kasos, pankreati.nes uode- 
ekstraktas, kurs paleng- 
cųkriiię ligą (šlapligę,

Newark, N. J
Vieša Padėka

Gcrb. Laisvės Redakcija, 
pavėlinkite man viešai padė- 
kavoti. Aš širdingai dėkoju te
tai, Tilmanui ir draugui Janu- 
šoniui, Janušonicnei ir Palu
binskui, kurie sumanė ir pa
rengė dėl manęs iš kariuome
nės grįžimo pasitikimo parę, 
Naujų Metų laukiant, pasidrg. 
Žukauskus, East Orange./

Labai ačiuoju visiems daly
viams ir tiems, kurie prisidė
jo, bet asmeniškai negalėjo 
parėj dalyvauti, taipgi ačiū 
mano tėveliams, kurie gelbėjo 
ant parės. Aš būdamas Nau
jojoj Guinejoj jau neturėjau 
vilties pamatyti mūsų šalį, sa- 
\o giminių, draugų ir draugių/ 
kurie taip malonūs, kur’iuok 
niekados nepamiršiu. Visiem^ 
ačiū! Malonu, kad vėl csame\ 
kartu. Linkiu, kad ir kiti maZ 
no draugai kariai, priešą nuga
lėję, grįžtų linksmi ir sveiki 
pas savuosius!

Danielius Stanionis. y1
‘1
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“VIRŠŽMOGIU“
Vokiečiai, ypač jaunieji, 

yra primokinti hitlerininkų, 
kad jų tauta esanti “virš
žmogių” giminė, kuriai pati 
gamta skyrus viešpataut 
visam pasauliui.

Karo pradžioje paimti ne
laisvėn naciai taip ir mėgin
davo elgtis, lyg jie būtų 
“viršžmogiai” — pasipūtę, 
užrietę nosis ir nieko neat
sako į klausimus suėmusių 
juos anglų, rusų ar kitų.

Bet kai karas pradėjo vo
kiečiams nesisekti, daugelis 
tų “viešpatautojų” nuleido 
sparnus.

Paskutinėmis dienomis 
Italijoj atsilankė į vokiečių 
belaisvių punktą amerikie
tis karinis korespondentas

SMUKIMAS 1
naciai atrado, kad jau nėra 
perprasti lenkai, cechai ir . 
kiti slavai tarnaut vokiečių 
kariuomenėje. Hitlerininkai 
tad ėmė juos gaudyti ir 
tūkstančiais į savo armiją

Tarp nelaisvėn Italijoj 
paimtų nacių kareivių yra1 
didelis skaičius lenku. Bet 
ir daugelis siumamų vokie-, 
čiu sakosi esą “lenkai,” 
nors jie yra tikri vokiečiai. 
Kodėl tie “viršžmogiai” 
taip meluoja ir prisiskaitė 
prie vadintos “žemesnės” i 
tautos? Todėl, kad jie tiki
si, kad anglai - amerikiečiai 
geriau su jais elgsis, jeigu 
laikys juos lenkais, o ne vo-1

AŠAROS IR ISTERIJA
Jautresnieji naciai verkia, 

kai varomi bei vežami ne- i 
laisvėn pamato daugybę tai-' 

ikininkų prikrautų pabūklų.
;, vis dar! 

tikisi, kad Vokietija laimė-! 
sianti karą. Kada jų pa-! 
klausia, kodėl jie tai]) mano,! 
štai kokius atsakymus duo
da tie naciai: Vokietija, 
girdi, atsigriebsianti ir vėl. 

na- kai]) viesulas šluosianti ru- 
anglai susikivir- ! 

čvsia su amerikiečiais ir iš
driksianti jų sąjunga; taip’ 

paimti nelaisvėn, ir nerei- , vokiečiai ir laimėsią 
kės jiem daugiau kariauti, ; Bet jejgu rusaj jr toliau 
kad užkalbinus juos, jie net j^os vokiečius atgal ir an- 
perdaug šneka. jglai išlaikys vienybe su i

Sutriuškinę Lenkiją, hit- į amerikiečiais; jeigu Jungti-1 
lerininkai taip didžiavosi ir! 
niekino lenkus, jo( 
skelbė, kad lenkai 
priimami į vokiečiu 
ją, nes jie esą 
tautos žmonės. Lietuvius gi 

znaciai nuo pat pradžios ė- 
/mė i vokiečiu kariuomene; 
dr lietuviai fašistai tuomi 
labai didžiavosi; girdi, žiū
rėk, vokiečiai laiko mus 
aukštesne tauta, gimininga 
vokiečiams. Apie tokią ta
riamą nacių “pagarbą” lie
tuviam atsiliepdamas, vie
nas inteligentingas žydų ( 
tautos žmogus su pašaipa 
tarė šių žodžių rašytojui:, 
“A, su jūsų tautiečiais na
ciai geriau elgiasi, laiko jus 
pusiau - vokiečiais....”

Jam buvo atsakyta: “Kai 
lietuviai nėjo į vokiečių ar
miją ir pradėjo plačiau 
priešintis naciams, tai hit
lerininkai ir lietuvius vadi-1 
no purvinomis kiaulėmis.”
JAU GERI IR LENKAI 
Nustoję milionų savo ka

reivių įvairiuose frontuose,

dauguma jų dabar apšepę 
fiziniai ir susmukę dvasi
niai.

fronte siautė jau ištisas sa-, [)auge]js jų, berods 
vaites, bet daugelis vokie- i

niformas.

jau gana suokus ir s 
barnesni, negu pirma, 
retas kuris, u 
eis, “tebesėdi 
žirgo” ir atsis

ant aukšto sus

nebus
armi- 

perp rastos”

ilės Tautos ir toliau sutarti
nai kovos, kaip tad Vokieti
ja galėtų laimėti? — sta
toma kitas klausimas tiem: 
naciam. Tada jie griebiasi;

Sovieto Sąįtinefos Himnas
Vertimas P r o z a

Laisvų, nesuardomų respublikų sąjungą 
visiem amžiam sukūrė didžioji Rusija. 
Tegyvuoja tautų noru įkurta, 
galinga, vieninga Tarybų Sąjunga!
Garbe tau, tėvyne mūsų laisvoji, 
tautų draugingumo tikra atrama! 
Tarybų vėliava, liaudies vėliava, 
teveda mus iš pergalės—pergalėn!
Per audras spindėjo laisvės mum saulė, 
ir Leninas didis mums nušvietė kelią. 
Išauklėjo mus Stalinas—įkvėpė mums

Garbė tau, tėvyne mūsų laisvoji, 
tautybių laimės tikra atrama!
Tarvbu vėliava, liaudies vėliava, 
teveda mus iš pergalės—pergalėn!
Mes armiją savo auklėjom kautynėse; 
niekšus grobikus mes nušluosim nuo kelio! 
Gentkarčių paskirtį lemiame mūšiuose;
Garbėn mes nuvesime savo tėvynę!
Garbė tau, tėvyne mūsų laisvoji, 
tautybių garbės tu tikra atrama! 
Tarybų vėliava, liaudies vėliava, 
teveda mus iš pergalės—pergalėn!

Sojuz nerušimych respublik svobodnych 
splotila navieki velikaja Rus’, 
da zdravstvujet sozdannyj volei narodov, 
jedinyj, mogučij Sovietskij Sojuz!
Slav’sia, otiečestvo naše svobodnoje, 
družby narodov nadiožnyj oplot!
Znamia sovietskoje, znamia narodnoje, 
pust’ ot pobiedy k pobiede vediot!
Skvoz’ grožy sijalo nam solnce svobody, 
i Lenin velikij nam put’ ozaril.
Nas vyrastil Stalin—na viernost’ narodu, 
na trud i na podvigi nas vdochnovil.
Slav’sia, otiečestvo naše svobodnoje, 
sčast’ja narodov nadiožnyj oplot!
Znamia sovietskoje, znamia narodnoje 
pust’ ot pobiedy k pobiede vediot!
My Armijų našu rastili v sraženjach, 
zachvatčikov podlych s dorogi smetiom!
My v bitvach vstrečaj em sud’bu pokolienij, 
my k slave otčiznu svoju povediom!
Slav’sia, otiečestvo naše svobodnoje, 
slavy narodov nadiožnyj oplot!
Znamia sovietskoje, znamia narodnoje 
pust’ ot pobiedy k pobiede vediot!

PASTABOS APIE SOVIETŲ SĄJUNGOS HIMNĄ
Amerikos radijas ir spauda pasitiko naująjį Sovie

tų Sąjungos Himną kaip pasaulinį įvykį. Ant greitųjų 
padaryti himno vertimai anglų kalbon buvo ameriki
niuose laikraščiuose spausdinami ir per radiją skai
tomi. Amerikiečių spauda ir radijas bendrai palankiai 

• atsiliepė į tautinį Sovietų Himną, įvedamą vietoj In
ternacionalo.

Internacionalas yra tarptautinis darbininkų him
nas, šaukiąs juos pakilti ir išsilaisvinti. Taigi jo turi
nys neatitinka Sovietų darbo žmonių būklę ir nesu
tampa su sovietine kūryba ir vedamąja kova. Tatai 
pastebėjo net amerikiniai radijo komentatoriai ir laik-

isteriškai deklamuot: “O, 
Vokietija turi laimėti! Ji. 
negali leistis sumušti, nesi 
tai būtų jau predaug blo
ga, perdaug baisi nelaimė j 
mūsų tautai!”

" 1I
Tai]) ir sudrimba tų Į 

“viršžmoniu” karinė filoso
fija. ' N. M.

Kur Daugiausia Žibalo ;
Amerikietis inžinierius 

Wallace F. Pratt, garsus 
žemės gelmių mokslininkas, 

j tvirtina, kad gausingiausios 
i žibalo versmės esančios sri- 
! tyje šiaurių poliaus (že
mės ašigalio), jog pože
miuose arba po jūromis. O 
daugiausiai tų sričių turi 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjungos majoras generolas Vasiliev Itali
joje pas anglų 8-tosios Armijos komandą. Tas gabus 
generolas vadovavo Raudonosios Armijos būriams, 

i kurie užtverė vokiečius Kryme.

VITAMINU ALASAS

Visai atvirkščiai pasitiko Sovietų Himną lietuviški 
reakcininkai. Trockistai, socialfašistai ir kiti Smeto
nos-bei Hitlerio garbintojai paleido darban savo liežu
vius. Vieni “dejavo,” kad su šiuom himnu Sovietai, 
girdi, “išsižadą revoliucijos.” Kiti plepėjo ir dar tebe- 
plepa, būk tas himnas “garbinąs tiktai Rusiją,” Leni
ną ir Staliną, “paneigiant” mažesniąsias Sovietijos 
tautas.

Apie Sovietų Sąjungos Himno turinį žingeidžiai kal
basi ir daugelis geros valios žmonių, pažangių lietuvių. 
Patenkinti jų susidomėjimui, todėl, Laisvė čia ištisai 
atspausdina rusiškąjį himno originalą su gretimu ver
timu lietuvių kalbom

HIMNO ŽODŽIŲ AUTORIAI
Sovietų Sąjungos Himnui žodžius išvien parašė 

Sergiejus Michalkov ir El-Registan. Abudu yra žy
mūs sovietinės spaudos korespondentai ir plačiai žino
mi literatai.

Michalkov išgarsėjo ypač savo eilėraščiais jaunuo
liams. Daugelis jo eilių išversta į svetimas kalbas ir 
su pamėgimu skaitoma užsieniuose. O Sovietų Sąjun
goj per paskutinius aštuonerius metus išleista 125 
laidos jo kūrinių, viso 12 milionų knygų.

Michalkov yra rusas 30 metų amžiaus, daugiau 
kaip 6 pėdų aukščio, ir karinėje uniformoje labai pa
našus į geni jališką jį senosios Rusijos poetą Lermon
tova, u

Jo bendras-autorius El-Registan yra armėnų vals
tiečių sūnus, gimęs Sarn^r kandę, visai žemo ūgio. Li
teratūroje El-Registan pasižymėjo kaipo populiarių 
apysakų rašytojas, ypač iš nepaprastų prietikių.

Amerikinės spaudos korespondentas John Gibbons 
aplankė abudu himno autorius Maskvoj ir užklausė,

“Mudu stengėmės paprastą kalbą naudoti, kad būtų 
suprantama kaip valstiečiui, taip ir mokslo vyrui.”

I Paskutiniais laikais Jung
tinėse Valstijose priviso 
i daugybė vitaminų kompa- 
Inijų, ir kiekviena stengiasi 
j prarėkt per radiją visas 
(kitas, begirdama savo tavo- 
I ra. Net koktu darosi, be- 
! klausant, kokie stebuklingi 
I esą vienos kompanijos vi
taminai, lyginti su kitų 
i kompanijų produktais.

Yra kelios nuo seniai ži- 
inomos vaistų kompanijos, 
(kurių produktus patikrina 
i valdiška Gryno Maisto ir 
Vaistų Įstaiga. Galima, to
dėl, pasitikėti ir šių kom
panijų vitaminais. Bet dau
guma vitaminų kompanijų 
negali net pasigirti, kad jų 
vitaminai būtu valdišku ži
novų patikrinti.

Valdinė Federalė Preky
bos Komsiia praeitą savaitę 
.patraukė teisman Standard 
Brands korporaciją, fabri
kantus vadinamų “com- 

i p r e s s e d”
mielių vitaminų, kaip 

i vikus.
Ta valdžios įstaiga 

Ina Standard Brands 
! minu fabrikantus už 
mus blofus, kur jie skelbė,

vadinamu
Fleischmann’s 

apga

kalti- 
vita- 
seka-

Mūsų mielių vitaminai, 
girdi, išgydo didžiausias 
slogas, sutaiso vidurius, pa- 

; šalina nuovargį, sulaiko 
Inuo senimo ir pavaduoja 
(trukumus vitaminu A, B ir

BELAUKIANT POETINIO VERTIMO
Lietuviškas vertimas, kaip matote, nėra poetinis. 

Jis atliktas paprastąja kalba, proza. Nes šitaip geriau
siai galima1 išverst originalo sakinius be jokių pakeiti
mų, kurie dažnai būna neišvengiami, jeigu poema iš 
vienos kalbos verčiama eilėmis kiton kalbom Čia fak- 
tinai “žodiškas” vertimas, kad pažįstantieji rusų kal
bą galėtų patys pamatyt ir palygint, “ar taip ar ne.” 
Šitoks vertimas netinka dainai, bet juomi, sugretinant 
su originalu, tiksliau galima atsakyt priešams, tauš- 
kiantiems nesąmones apie Sovietų Himną.

Šiame vertime nukenčia poetinis rusiško teksto 
skambumas, jo žodžių muzika, kurios ritmas originale 
dainiškai žadina skaitytojo dvasią ir kelia jo ūpą.

Poetinio vertimo galime kiek palūkėti. Mes esame 
įsitikinę, kad geriausi lietuvių tautos poetai Sovietų 
Sąjungoje išvers tą himną taip, kad jis ir lietuvių kal
boj skambės kaip sidabras ir plienas; ir atsiųs ameri
kiečiams. Tada su pasigrožėjimu galėsime jį savąja 
kalba skaityti.

Tarybnės Lietuvos Ansamblių artistai, be abejo, 
perves lietuviškąjį himno tekstą ir į gaidas. O gaidos, 
nors gal ne taip greitai, pasieks Amerikos lietuvių 
chorus.

Oru perleistos gaidos su rusiškais žodžiais jau pa
siekė amerikinę spaudą, ir jas praeitą savaitę per
spausdino New Yorko Times. Ta proga Times ir re
dakciniame savo straipsnyje vėl atsiliepė apie Sovietų 
Sąjungos Himno muziką; sako:

“Pažiūrėjus į spausdintas gaidas, matai, jog tai yra 
gera, aiški, harmoninga melodija.. . Tai daina mi
nioms. Pagal ją galima maršuoti, ir visos jos gaidos 
yra pasiekiamos vidutinio žmogaus balsui; kiekvienas 
gali ją dainuoti, ko negalima pasakyti apie visų kraš
tų tautinius himnus... Ji parašyta išsilavinusio mu
ziko su sveiku artistiniu skoniu—pagal didžiąją cho
rinės rusų muzikos tradiciją, su aiškiomis, gausiomis 
harmonijomis...”

MUZIKOS AUTORIUS
Konteste dėlei himno muzikos buvo patiekta 225 

kompozicijos, parašytos žymių muzikų, tame skaičiuje 
ir Šostakovičiaus. Laimėjo generolo majoro Anatolio 
Aleksandrovo muzika.

Aleksandrovas, 50 metų amžiaus, yra paskilbusio 
Raudonosios Armijos Dainų ir Šokių Ansamblio va
das. Jis dar pirm dabartinio karo sukūrė muziką dide
liam skaičiui dainų. Daugelį jo dainų raudonarmiečiai 
maršuodami dažnai dainuoja.

Sovietų’ Sąjungos Himno melodija yra gana panaši į!j
Bolševikų Partijos Himno, bet ne ta pati.

Kada maršalas Stalinas paskaito special] patvarky- 
mą-pareiškimą į radiją, tuoj po to Maskvos radijo 
stotis groja Bolševikų Partijos Himną, ir klausytojai 
žino, jog tai yra įvadas į kanuolių griausmus, pager
biančius naująją Raudonosios Armijos pergalę. Mili
jonai klausovų gerai pažįsta šią melodiją, o jos pana
šumas į Sovietų Sąjungos Himną jau yra paruošęs 
minias sovietinių piliečių tuojaus jį masiniai dainuoti.

KUR TAS VADINAMAS “GARBINIMAS”?
Įvadinis Sovietų Sąjungos Himno posmas, tiesa, mi

ni Rusiją kaipo kraštą, kurio vadovybėje įsisteigė 
“laisvųjų respublikų sąjunga,” įkurta pačių įvairių 
tautų, norų bei valia. Bet tai ne Rusijos garbinimas, 
o tik neginčijamo fakto pasakymas, kad Rusija vado
vavo Tarybų Sąjungos įsikūrimui. Šilčiausi gi, karto
tini sveikinimai tenka visom Tarybinėm tautom kaipo 
vieningai seimai.

Kad Leninas nušvietė kelią, o Stalinas įkvėpė išti
kimybę liaudžiai, darbui ir žygiams, argi čia “garbi
nimas,” kaip tauškia lietuviški reakcininkai? Juk už
tenka tik atsiminti, kas dėjosi Rusijoj cariniais ir ke- 
renskiniais laikais ir sugretinti tatai su taikiais Sovie
tų nuveikimais ir kariniais jų- žygiais, kad pamatytu
me, kaip Lenino šviesa ir Stalino įkvėpimas patarnavo 
Tarybų liaudžiai.

Anglijos premjeras Churchillas andai, visam pasau
liui begirdint, sveikino Staliną, vadindamas jį Stalinu 111 C? t ■'i U x 1 r- z-a rii i Ta1i a % Ta 1 11 v w

Mūsų vitaminai, girdi, 
pagaminti su žaliomis kepe
nimis, yra vienintelis natū- 

I ralis (gamtinis) visų B vi
taminu šaltinis. «•

Miestinių darbininkų iš
tyrimai, esą, parodę, kad jie 
| mažiau kaip pusę reikalin- 
Igo B-l vitamino tegauną iš 
kasdieninio savo maisto.

Mūsų produktas, girdi, 
turi savyje visus keliolką B 

[rūšies vitaminų, o tarp jų ir 
(vitaminą, kuris panaikina 
įplaukų pražilimą ir grąžina 
jiems jaunatvės spalvą.

i KĄ VALDINIAI ŽINOVAI 
PARODO

Valdiškos minimos komi- 
[ sijos medikaliai žinovai, 
j skųsdami tuos mielių vita- 
; minų fabrikantus, štai ką 
!parodė:

Šios kompanijos produk
tas teturi tiktai vieną B vi
taminą, ir tai penkis kartus 
jo mažiau, negu jinai gar
sina.

Visi B rūšies vitaminai y- 
ra lengvai gaunami iš čielų 
grūdų bei jų miltų valgių, 
iš liesos mėsos, kepenų, la
puotų daržovių, pupų, rie- 

Išutų ir pieno. Iš šių valgių 
žmogus gauna visų B rū
šies vitaminų, ir pigiau, ne
gu iš blofinančios kompani
jos piliukių. Be to, jis gau
na iš šių valgių ir eilę kitų 
vitaminų, mineralų ir kitų 
mitybos reikmenų, kaip nu
rodo Federalė Verslo Ko
misija. N. M.

Influenzos Daugėjimas
Per paskutines keturias 

savaites sirgimai influenza 
trigubai padaugėjo įvai
riose Jungtinių Valstijų da
lyse, kaip atrado valdinė 
Viešosios Sveikatos Tarny
ba. Bet dabartinė influenza 
yra lengvos rūšies ir labai 
mažai kas nuo jos miršta, 1 A • A •**
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PHILADELPHIA, PA.
Iš mūsų miesto vis vien tel

pa labai mažai korespondenci
jų, palyginant su kitų miestų 
lietuvių kolonijomis. Randasi 
įvairių žinių, pranešimų, miri
mų ir vietinių miesto žinių, bet 
atsidedam vienas ant kito. 
Man pačiam prisiėjo pusėti
nai pasirgti nuo nuolatinių gri
pų; naujo tipo hitlerinės “flu.” 
Philadelphijoj šia liga susirgo 
virš 200,000 žmonių, iš kurių 
dalis miršta plaučių uždegi
mu.

Man pačiam pradedant 
dirbti “Laisvės” vajui susida
rė daug medžiagos, kurią rei
kėjo pasiųsti Į spaudą, tad dė
lei ligos atsiprašau, jei dalį 
dabar padarysiu pranešimų.

gią auką. Pagalinus, nėra taip 
lengva išvežioti vilnas dėlei 
stokos geso. Moterų Kliubas 
turėtų atskirose koresponden
cijose plačiau parašyti ir 'pa
agituoti, kad norinčios mėgsti 
atsiųstų ką nors pasiimti vil- 

inų. Tokius dalykus greičiau 
pastebi, jei korespondencija 
būna parašyta. Vilnas j-eikia j girnas, 
įduoti toms narėms, kurios ar-Įrašė, < 
čiau gyvena prie mezgėjų ir 
reikia kaip nors pasiekti jas lapkričio 
asmeniniai. Ne visos gali išeiti j rusai, 
iš namų.

Pundelių, svederių ir kito
kių daiktų buvo pasiųsta Lie
tuvos kariams, vaikučiams, ra
šytojams ir kitiems lietuviams, 

giliau Sovietų 
l Sąjungoj ir nuo jų aplaikyti 
širdingiausi sveikinimai ir pa- 

■ . I dėkavonės. Drg. Bimba Dem.
S u v a ž i a v i m e s m u 1 k m e-

prisi-1 ,llSKai išdavė raportą, kiek 
, pundelių pasiųsta, kiek tūks
tančių cigaretų, tabako, popie- 
ros, paišelių ir saldainių. Net 
cigaretų 
paaukojo kitus tūkstančius ei 
garėtų ir net uždėjo 
k us

kos kolonijos prisidėjo para
mai Russian War Relief? Tik 
vienoj Phila. bendrai vietiniam 
ir per lietuvišką centrų sukel
ta virš apie $2,000. Argi ne 
smagu girdėti apie mūsų nu
veiktus ir veikiamus darbus?!

Dabartiniu laiku sutrukdė 
daug darbo ligų epidemijos.
Gražus Parengimas Suvienyto 

Komiteto
Nors pavėluotas šis paren- 

, apie kurį niekas nepa- 
o aš pats dėl ligos irgi 

užvilkau. Parengimas įvyko
21. Pare n gim a re n gė I 

Ukrainai, lietuviai, sla- 
vengrai, baltarusiai, lon- 
ir kiti žmonės, atžymėda- 
gerus ryšius tarp Ameri- 
ir Sovietų Sąjungos. Prie

L. Vajus ir Dem. Liet. Su- gyvenantiems 
važiavimui Aukos

Vienoj miesto dalyje a plan 
kiau Laisvės skaitytojus i. ( 
šiaip dalį lietuvių; atnaujinau I 
Laisvės prenumeratą ir 
miniau atiku svarba dėl Dem. 
Liet. Suvažiavimo. Didžiausias 
buvo pritarimas lietuvių be
laukiant šio suvažiavimo ir di
džiausias smerkimas fašistų 
Pittsburghe atsibuvusios kon
ferencijos, kurią vadino Hit
lerio agentų sušaukta. Tai Lie
tuvos ir šios šalies monelninkų- 
raketierių — piniginio stono 
parazitų ir poniškos veislės 
didžiūnų hunaringa konferen
ciją, 
renciją 
pažinę ir 
kaip 
rencija.

Apie šią fašistų konfe- 
lietuviai gerokai apsi- 

kitaip nevadina, |
Smetonos-nacių konfe-j

susido-
ir tel-

kompanijos ekstra

užrašus. O kiek
lietuviš- 
lietuviš-

I kai 
m i 
kos 
to, parengimas pagerbė parti
zanu didvyriškas kovas. Su
rinko keletą tūkstančių dole
rių aukų dėl Russian War Re
lief. Šiame parengime nuo lie
tuvių buvo pasakytos partiza
nų kovos eilės, kurias išvertė 
specialiai iš Sov. Sąjungos ru
siško žurnalo drg. V. Tauras 
ir prisiuntė. Jos labai patiko 
lietuviams ir bendrai publikai, 
šias eiles pasakė J. Šmitienė 
ir jas patalpinam Laisvėje. 
Eiles parašytos Sergei Goro- 
deckio — “Partizanai.”

PARTIZANAI
Sergei Gorodecki

tojų raštais. Seka karo

Laisvės skaitytojai 
mėję Laisvės svarba 
pančiais raštais bendrai. Veik 
visi džiaugiasi Lietuvos rašy- 

eigą.
Didžiuojasi Raudonosios Armi
jos žygiais-laimėjimais ir Ame
rikos armijos veiksmais prieš 
žvėrišką užpuolikę Japoniją.
Šiemet Laisvės vajui geroką 
kooperaciją davė, tai pavie
niai skaitytojai pagelbėjo gan-į 
ti naujų skaitytojų. Naujų Me-i 
tų antroj dienoj drg. Petras' 
Kodis atvažiavo pas mane ir 
sako: “Na, tai aš savo kvo-| 
tą išpildziau, atvežiau 1 nau-l 
jus skaitytojus ir juos malo
nėk pasiųsti ir kreditą priskai- 
tyk P. Pilėnui.”

Drg. Kodis, senas farmerių 
organizatorius, kada Pennsyl- 
vanijos farmeriai buvo organi
zuojami; o dabar jis yra žy
mus biznierius, bet jis neuž
miršta ir savo organizacinių 
reikalų. Jis buvo Erankfordo 
Draugystės delegatų suvažia
vime.

Mes linkime 
laimėtų 
laimėti.

, kad P. Pilėnas 
vajų, nes yra proga

ir Svederių-Mezgimo 
Reikalai

Daugelis mezgėjų moterų 
klausinėja ar reikalinga megs- 

ar galima gauti 
kad šiemet Lie- 
Kliubas labai 
svarbiu klausi-

Pundelių

Mrs. Strogienę,

ti svederiai ir 
vilnų. Atrodo, 
tuvių Moterų 
vėluojasi šiuo 
mu.

Aplankiau
mezgėjų pereitų metų, ji tuo
jau užklausė: kada atveši vil
nų? štai, sako, $5 aukų pun
deliams. Dėlei ligos negalėjau 
pranešti apie tos draugės bran-

Tai ne pelenai, gaisro ugnį paslėpę; 
ne žaibas debesyj žilam.
Tai liaudies jėga, įnirtimas slavianų 
miške užsislėpęs tankiam.
Nušluos tuos niekšus mūsų kerštas be galo.
Tėvynę apginsime mes!
Į kovą, slavianai! Kovon, partizanai!
čia priešai malonės neras!

Tyla ir tamsa vakare juos baugina;
juos baido naktiniai rūkai:
visur gi ant kelio ar menko takelio 
mirtis jų telaukia godžiai.
Kovoti mes mokame, žmonės slavianai!
Mūs žemė—močiutė tikra.
Mes raudonarmiečiam pagalbos suteiksim, 
tad žvėriui greit bus pabaiga.

Už moterų ašaras, nuožmiąją mirtį 
bausmė kraugeriam bus aštri;
ir baisiai žiauriai atsilygins siaubūnam 
slavianų tauta nemari.
Nušluos tuos niekšus mūsų kerštas be galo.
Tėvynę apginsime mes!
Į kovą, slavianai! Kovon, partizanai! 
čia priešai malonės neras!

Lietuvių Organizacijų Delega-

Iš Philadelphijos dalyvavo 
19 delegatų nuo 9 draugijų- 
organizacijų, tarp kurių Lietu
vių Tautiškas Pašalpinis Kliu
bas su delegatais — Jurgis 
Lukoševičius ir Jonas Klevas 
—turi 1,000 narių.

šiaurės Dalies Liet. Repu- 
blikonų Susivienijimas turi 
900 narių, delegatai — Petras 
C. Mack, Petras Zaleckas ir
Kraujutis.

Erankfordo Lietuvių Drau
gystė — 300 narių, delegatas 
Petras Kodis.

Lietuvių Darbininkų Susiv. 
5 kp., — 200 narių, deleg. 
Ona žalnieraitienė ir Barbora 
Lamsargienė.

ALDLD 6-tas Apskritys, de- 
legat. — P. Pilėnas, M. Balu- 
kevičienė, E. Mulakiutė.

ALDLD 10 kp. —< narių 70,

J.

WaV«, Lithuanian Daily

Hartford, Conn. Easton, Pa
IS
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situ tai maksvas agentu slams- J

CHARLES’ |

J

Distinctive Style and Unexcelled Value inDIAMOND E6WEMBJ.ES
Virst in her heart- Virst in Quality

1943 
Choro 
Narių

i? 
P

(Tuomet, suvienytomis spėko
mis, daug daugiau bus gali
ma nuveikti.

t
Laisvės Choro teatro pamo- 
s įvyksta kiekviena sekma-

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Underlaker

pavienių, 
padarau 
paveiks
ima javus 
su ame- 

Rei-
esant ir

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. ’
Brooklyn 'j

GERAI PATYRU BARBERIAI i

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

g

f Suteikiam garbingas laidotuves J 

: $150 j

f Koplyčias suteikiam nemoka- 
£ mai visose dalyse miesto. 1 
| Tel. Virginia 7-4499 |

LIETUVIŠKASTRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINK) 

Didelis pasirinkimas \ išeikių 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

pamirškite ateiti visi, kurie tik 
turite roles.

F. J. Repšys.

O

i
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dalyvavo nemažai, šokiai tęsė
si iki pirmai valandai ryto.

Sausio 2 dieną Moterų Kliu
bas surengė draugišką vaka
rienę, kur dalyvavo nemažai 
draugų ir draugių, ši vakarie
nė buvo iš įvairių valgių, nes 
kliubietės suaukavo - atsinešė 
pasigaminusios iš narpų. Laike 
užkandžiavimo pirmininkė d- 
gė lyazluvienė paprašė svečių, 
dėl susipažinimo arčiau, kad 
išsireikšt savo mintis. Taip ir 
sekė iš eilės minčių pasikeiti
mai. Priėjus iš eiles drg. B. 
Mulerankai, jis bekalbėdamas

1 labai išgyrė moteris kliubietes, 
' bet vyrus išpeikė, sakė, kad 
vyrų negali prisiprašyt prie 
jokio darbo. Drg. Mulerankai 
norint pasigerinti kliubietėms 
moterims, nereikėjo taip pulti 
vyrų. Aš irgi duodu kliubie- 
tėms pagyrimą, jos veikia la
bai smarkiai, o ypač mezgime 
dėl raudonarmiečių, kurie lie-

i prieš fašizmą, i 
mokytojo, patartina''iuosuodami pasaulio liaudį iš; 
i, kad ant sekančio su-|l>° fašizmo jungo. Kliubietės.

Gruodžio 23 dieną, 
metais, įvyko Laisvės 
metinis susirinkimas, 
ąnt metinio susirinkimo atsi
lankė mažai. Kadangi choro 
mokytojas drg. Visockis, dėl 
darbo aplinkybių negali mo
kinti, tai ir Laisvės Choro re
peticijos neįvyksta. Bet vistiek 
Laisvės Choras nesnaudžia ir 
nutarė perstatyti teatrą; apie 
tai vėliau bus aprašyta.

.1944 metam valdyba išrink
ta ta pati: B. Muleranka— 
prot. raštininkas; J. Kazlaus
kas, finansų raštininkas; O. 
Giraitienė, iždim, nepribuvo, 
tai' palikta ant sekančio susi
rinkimo; organizatorius, S. 
Makaveckas; korespondentas, 
F. J. Repšys. Vėliau aptarta 
kas link mokytojo, kad pradė
jus repeticijas vėl, kaip pir-, 
miau. Išrinkta komisija dėl su-i B1 savo kraują 
radimo mokytojo, 
komisijai, ______
sirinkimo išduotų raportą apie . moterys darbuojasi, todėl ii 
mokytoją. Naujas korespon-Į ni tuiėtų pi isidėt su dai bu 
dentas kai kuriuos dalykus 
praleisiu, bet vėliau bus vis
kas aprašoma iš kiekvieno su
sirinkimo ir atsitikimo.

Gruodžio 31 dieną, 1943 m., 
ALDLD kuopa turėjo parengi
mą senus metus praleisti, o 
naujus pasitikti. Buvo užkan
džių ir gėrimų, šokiams griežė 
Ramoškos orkestrą, publikos

Hitlerininko Laiškas 
Wilkes-Barre, Pa.

Lapkričio 20 pastorius at-' 
nešė man laišką, mašinėle pa-; 
drukavotą. Pašto antspauda iš 
Wilkes Barre, Pa. Įdomu bus 
visiems pasiskaityti, kaip tas 
smetonuotas hitlerinis raugas 
koliojasi per paštą, nepasira
šydamas savo pavardės. Laiš
kas ilgokas, tai paduosiu tik
tai ištraukas ir prašysiu re
dakcijos, kad nepataisytų gra
matikos, tegul visi ii’ jis pats į 
mato, ant kiek tas žmogus i 
gangrinos perestas. Pradžia j 
laiško tokia:

“V. J. Stankui, Easton, 
man eastonas labai gerai ži
nomas ba as tian gyvenau 
pries dvidesimty miatu dabar 
man tenka matit karesponn- 
denci je is eastono tavo para-

tia Nelaisvei tai as tankeį ma
nydavau kas tas toks ziopĮįfii 
ar niekšas Stankus man tįdą 
gyvianant eastonia buvo zifię- 
mi kiali kvailei bet as stan? 
kaus nepažinojau bet man tia* 
ko matit tavo pavekslas tam 
niekšu ir maksvas quislingu 
slamstia Nelaisvei...

“. . .As pamatias tavo ziap- 
la išveista pamaniau zioplis ir 
ziuoplas dirba ir rašo maksvas 
agentam jog man labai gerai 

i žinoma kad nelaisve gauna 
tukstancius is maskvas bet ka 
tu niekše gauni ar tu manai 

į kat tu darbiniku būvi pagiari- 
jni kaip iškaulini dorelius del 
maksvas.”

Toliau “autorius” brenda 
pa 'dar į gilesnę balą:

“. . . agentu slamasto ar tau 
ka gearo padare bimbalą mi-

(Tųsa 5-me pusi.)

Savininkas
Kainos
Avenue

j. 337 UNION AVENUE
j BROOKLYN, N. Y.

L
Tel. STagg 2-0788

NIGHT — HAvenjcyer 8-1158.Į F. W. SHALINS
z (Shalinskas) |

| FUNERAL HOME |
l 84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway ;w
| WOODHAVEN, N. Y. |

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

.sudarau
Tikoniškais. 
kalni 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselrjom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

| Vietos ir impor- 
f tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dienų iki vėlai.

deleg. — A. J. Smitas, 
lauka ir A. žalis.

ALDLD 111 kp. — narių 
30, deleg. — Alena Kušleikie- 
nė ir Alena Tureikienė.

ALDLD 1 19 kp. — narių 
15, deleg. Alice Urlakiutė.

Lietuvių Moterų Kliubas — 
narių 70, deleg. — Julia Šmi
tienė, Alen-a Merkienė.

Šios organizacijos atstovavo 
2,500 narių. Aukų surinkta 
virš $200.

Kaip atrodo, tai Phila. pa
žangieji lietuviai gražiai pasi
rodė suvažiavimo reikalais ir 
manau, kad jie rūpinsis atei
ties svarbiais darbais remti šios 
šalies karo pastangas ir ben
drai šelpti Lietuvos žmones ir 
pagelbėti jiems po karo atsta
tyti apgriautą Lietuvą, kurią 
vokiški naciai nežmonįškai 
nuskriaudė.

Serga Mūsų Drąugai-gės
Serga Jonas Lesutis plaučių 

uždegimu; Marijona Mitchell 
sunkiai sirgę plaučių uždegi
mu. Mickai turėjo didelę ne
laimę su masipa ir Petronėlę 
Mickienę labai sužeidė ir Dau
barienę, kurias nuvežė į ligo
ninę; Qna žąlpieraįtięnę sun
kiai sirgo. Ligoniams linkėtina 
greit pasveikti. Labai gaila ir 
apgailestaujam, kad negalė
jom dalyvauti Barboros Stri- 
peikienės laidotuvėse, tačiaus 
mes labai užjaučiame drg. 
Stripeikai nuliūdimo valando
je. A. J. S.

Bu-

N<>. (»8o, 
( rosby. Matched 
lovely modern 
rings of 14 K 
gold. Lovely 
diamond.

Both for

7 5“

inn
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs, fine dia
mond in the engagement ring. 

Both Rings fair

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Uewes St. elcveitcrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508| GREEN STAR BAR & GRILL |

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

Tųojaus įsigykite tą svarbių knygų ir naudokitės jaja. BUY

ONDS

KNYGA Iš 164-rių PUSLAPIU 
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

'r**v*w*įM^w*’*^^

< IKMKb

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

LĄISVĘS ADMINISTRACIJA
427 Lęrimęr Street, Brooklyn, 6, N. Y

•No. •100, . Lady 1 
Crosl>)\ Unique 
in- style, excep*. 
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in 11K 
uold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Both for

»85“

I CII ADI I7G T O/AA/TAIV

DIREKTORIUS

Liūdėsįo valandoj 
kites prie manęs 
ar naktį, greit suteiksi- 
me moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.All '-Lady Crosby" Ensembles
yUtraetive Presentation Box

AU DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

e runkpluigįui prilaikys jums daiktu.

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

TH BXagg 8-81W - . ATDABA. VAKABAIS

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

E6WEMBJ.ES
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Lietuviams Žinios
UŽPUOLIMAI ANT 

BERLYNO.
Washington.

brangiai kainuoja nacių

jų ir darbininkų kvartalų 
seko., Reinickendor, Scho-

_  Berlynui neburg ir Wilmersorf. Sie- 
menstad miestas, kuris ap-

MX Cll 1KA I IX CX1XA U.V ICV IlclClU . >
karas prieš žmoniją. Tą da-,s«Pa g?rs.las S-emens dirb-

A v l v f-iitrAci ivo’i mHznnrD.
bar parodo “reconnaisance” 
fotografijos, Britų Aviaci
jos Ministerija praneša. 
Fotografijos parodo, kaip 
sunkiai nukentėjo Hitlerio 
kanceliarija, kada britų 
lėktuvai per šešias atakas 
pleškino vokiečių ‘ sostinę 
tarpe lapkričio 18 d., ir 
gruodžio 16. Goebbelso na
mas visiškai sunaikintas.

33 didelės industrijų įs
taigos, 25 vieši pastatai, 11 
svarbių įstaigų ir Berlyno 
didžiulis Templehof oropor- 
tas, “sunkiai” nukentėjo.

Raportas oficialiai pra
neša, kad šis sužalojimas 
Berlyno per šią seriją bom
bardavimų buvo daug blo
gesnis, negu Luftwaffe dau
žymai Londono.

Aviacijos Ministerija pra
neša, kad “Berlyno vidur- 
miestis efektingai sutriuš
kintas,” net 35% sostinės 
apgyventų vietų sugriauta.

Labiausia nukentėjo 
Rhein Metall Borsig ginklų 
įstaiga, viena iš svarbiau-j 
šių ginklų gaminimo įstai- 
gų. Ji buvo pirmoj vietoji 
britų bombardavimo juodoji 
knygoj. i

Aviacijos “Interim Ra
portas” apie pirmą fazę 
Berlyno Kovos yra pasek
mė serijų nuo oro fotogra
fijų, kurias surinko bomba-1 
nėšio komandierius. Bet tik! 
praeitą pirmadienį, mene-j 
sis po kovos pradžios, pirmi į 
“reconnaissance” paveiks-, 
lai buvo nufotografuoti, 
RAF lėktuvų, nes tirštų 
miglų debesys buvo apgulę 
Berlyną, paslėpdami sosti
nę. Tie lėktuvai lankydavo 
Berlyną du kart per dieną.

Fotografijos nėra tinka
mos publikacijai, bet RAF 
ekspertai gali matyti davi
nius daug blėdies ir nuos
tolių. Galima aiškiai pažin
ti svarbesnes industrijų įs-| 
taigas, katp Rhein Metall • 
Borsig, ir kiek tenais blė-l 
dies padaryta.

Miesto vakarinėj dalyj I 
daugiausia nukentėjo — 
tai Mitte distriktas. Tier- 
garten, aplink Great Tier- 
garten, žvėrinyčia ir Char
lottenburg į vakarus nuo 
Tiergarten, sugriauta. Į 
pietus nuo Tiergarten yra 
pasiuntinybės, svarbios in
dustrijos ir daug valdžios 
pastatų.

Daug valdžios namų su
žalota, nes Mitte distrikte 
yra valdžios ofisų, kance
liarija, Luftwaffe, Gestapo 
ir Užsienių ofisai, Propa
gandos Ministerija ir daug 
kitų valdžios .departmentų. 
Šiuom metu sunku išduoti 
raportą visų nuostolių, bet 
šioj apylinkėj sugriovimai 
sunkūs. Sužalotame Char
lottenburg distrikte buvo 
daug puošnių namų ir 
krautuvių, daug industrijų 
ir lūšnų.

Kitos vietos, kurios sun
kiai nukentėjo, pagal Avia
cijos Ministerijos praneši
mą, yra Weeding industri

tuves, irgi sunkiai nukentė
jo. Dahlia Maschinen (Ag
ricultural Machinery), 
Lehrte traukinių vagonų 
stotis, Nordbahn traukinių 
vagonų stotis ir Potsdam 
Stotis smarkiai apgriauta.

Kadangi Berlynas suside
da iš 18,000 akrų 
du syk didesnis už 
burgą, aišku, kad šie 
tik pradžia.

žemės, 
Ham- 
žygiai 
OWI.

E. Setauket, L. I., N. Y
Broliai Ivanauskai

Penktadienį, iš E. Setauket, 
L. I., užėjo į Laisvės raštinę 
Laisvės skaitytojas J. Ivanaus
kas, jis su dideliu džiaugsmu 
pranešė apie savo du sūnus, 
kurie tarnauja Dėdei Šamui, 
čia matote jų atvaizdus.

Corporal John Ivanauskas
Corporal Jonas Ivanauskas 

du metai kai armijoj, jis da
bar randasi, h-tas mėnuo, Loui
siana valstijoj. Birželio mėne
sį jis gavo 12 dienų atostogų. 
Parvykęs namo, ta proga ap
sivedė su savo sužiedotine 
Eleanora Ramoškyte, iš Rich
mond 
19 d. 
grįžti

Hill, tai buvo birželio 
Pę vestuvių turėjo vėl 

į Louisiana valstiją.

>•

Lt. Barney Ivanauskas
Jo brolis, Lt. (Inžinierių di

vizijoj) Barney Ivanauskas, 
taipgi ilgoką laiką tarnauja 
laivyne. Jis buvo tūlam lai
kui New Yorke apsistojęs, bet 
dabar nuo vasario mėnesio, 
1943 m. išvyko į Hawaii salas.

Rašo tėvams, kad sekasi ge
rai, bet, žinoma, kaip ir vi-

i si, pasiilgo namų.
i Linkime abiem Ivanauskams 
i supliekti priešą ir laimingai 
sugrįžti namo pas savo myli
mus. Rep.

sat
Laisve, Lithuanian Daily Newi

Easton, Pa
(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 

žara ir kity mus tautas 
davekai.”

Kiek praleidus jis rašo:
“. . . mizaram a n d r i u lems 

bimbaklam ir Salemskam tai 
istikro rojus riebius Seavicius 
gaunant is maksvas ir ikvalei 
gaunant is žiopliu. . .

“Kazio Pilieno (Palmer) is 
nuve dirpt del darbiniku tevi- 
nes ir del Stalino bet as girdė
jau kat is tik suniska-šuniška 
alga gauna ketyna strakot 
bet rusu rojų prie senos su- 
statia susaude tai pasakik sa
vo drauguociui K. Palmer pi
lėnui kat su straikom apsivak- 
totu...“

Tai Keleivio- ir kitų pro-na- 
ciškų gazietų suklaidintas 
žmogus. Ir gerai, kad jis man 
parašė tokį gramatiškai abla- 
vukišką laišką. Aš dabar ži
nau, kad klaidų nedarau ir 
mano korespondencijos yra 
skaitomos plačiai. Nuo dabar 
mano energija ir veikimas pa
gyvės daug plačiau. “Auto
rius laiško nei žodeliu nepri
simena apie Hitlerio nacius, 
Mussolinio fašistus, mūsų ša
lies priešus. Kad Smetonos 
valdžia šaudė komunistus ir 
Suvalkijos ūkininkus Lietuvoj, 
jis to nežino, ar nebus jis pats 
per žioplas tokius klausimus 
paaiškinti. Kokia davatka jam 
sakė, kad Laisvė gauna tūks
tančius iš Maskvos?! Na ir 
niekšu mane vadina, kam aš 
renku ir siunčiu dolerius Mas
kvai, kaip jis rašo maksvai. 
Maskva yra bagota, aukų ji 
nepriima, bet ir tūkstančius 
niekam nesiuntinėja.

Jis išduoda pats savę, nes 
parašo, kad gyveno Eastone 
prieš 20 metų ir jis vienas, o 
ne kas kitas tuokart pabėgo j 
Wilkes-Barre, Pa. Tai buvęs 
kurpius-shoemakeris, tuo pa
čiu amatu jis užsiima ir Wil- 
kes-Barrėj, netoli nuo lietu
vių bažnyčios! Suradus siūlą, 
surasime ir kamuolį ir suvesi- 
me sąskaitas. Apart to, jis gi
riasi, kad lietuvis, o nemoka 
lietuviškai rašyti. Maskvos 
miestas jam išeina “maksva.” 
Įdomu žinoti, ant kiek jis su
pranta Jungt. Valstijų įstaty
mus? Aš suprantu, kad per 
paštą nieką nevalia kolioti, 
ypač vadinti ką nors niekšu, 
kvailiu ir kitais įžeidžiančiais 
žodžiais.

Dabar, kaip skaitysi Laisvę, 
pasiimk atgal visus savo ant 
kurpalio nukaltus “žioplius“ 
ir “niekšus“ ir pasidalink su 
Maikio tėvu, nes prie manęs 

neprikimba.
V. J. Stankus.

par-

jie

Pittston, Pa

MALE and FEMALE , 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINIUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS J MR. II. KALTMAN

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

(7-44) (

Rochester, N. Y.
A. Bimbos Prakalbos

Gruodžio 10 d. dig. A. Bim-| 
ba, važiuodamas iš Kanados, 
apsistojęs Rochesteryje, pasa
kė gerą kalbą, karo pastangų, 
vieningumo ir Lietuvos gelbė
jimo klausimais. Kalbos išve-1 
džiojimas buvo, kad manymai,, 
jog vokiečių karinės jėgos ga
li susmukti greitai ir karas su 
tuomi užsibaigs, bet iki šiam 
laikui tokių ženklų visai nėra; 
kaip vokiečiai, taip ir japonai 
mušasi, kaip pasiutę ir ant 
svetimų žemių. O jie gali muš
tis dar smarkiau, kuomet bus! 
sugrūsti ant savo žemės. ;

šmeižimas mūsų didžiosios 
talkininkės Sovietų Sąjungos, 
tai yra ardymas vienybės, o 
šiandien ardymas vienybės tar
nauja naciams ir japonams.

Bus reikalas remti Roosevel- 
tą, jeigu kandidatuos ketvir
tam terminui. Ir kad Ameri
kos pažangiesiems lietuviams 
teks nešti visą pagalbos naštą 
šelpimo ir atbudavojimo Lie
tuvos po karo.

Prisiminė apie Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris nuties gaires šelpimo ir at
budavojimo būdams. Laike 
klausimų vienas parapijonas 
smarkiai puolė “ruskius,“ kam 
jie, užimdami Lietuvą, uždarė 
Kauno universitetą ir po visą 
Lietuvą įvedė “ruską” kalbą. 
Užklausus, iš kur gavęs tokias 
informacijas, parapijonas at
sakė, tikrai nežinąs, girdėjęs 
ką kalbant ąr skaitant laik
raštyj. Po apsikeitimo minti
mis, parapijonas sutiko, jeigu 
tas viskas buvo melas, tai pa
dės veikti gelbėjimui Lietuvos.

Pirmininkui paaiškinus apie 
aukas, 
tinka, 
lionės 
kusius
bai; taip ir padaryta. Aukų 
surinkta $31.42. Lėšų $5. Pa
siųsta į centrą $26.42.

Aukavusių vardai seka.
J. Vaivada $3.
Po $2: J. Stanley, B. Čer

niauskas.
P. Bugailiškis $1.25.
Po $1 : B. Duoba, K. Žu

kauskas, J. Labeika, P. žirgu
lis, P. Anderson, M. Severinas. 
A. Bartašius, F. Kurkulis, G. 
Daukas, M. Budris, F. Gricius, 
J. Palskis, G. švedas, H. Stan
ley, J. Suopis, J. Vaitas, J. 
Barzdaitis.

Po 50c: K. Simaitis, J. Ivo- 
naitis, W. Lastauskas, P. Ba
ronas, J. Andruškevičius, S. 
Kaurakis; J. Savaitis, L. šlekis 
ir L. Bekis.

Kiek šį rašančiam yra žino
ma, tai pažangūs rochesterie- 
čiai yra sukėlę aukų vien tik 
lietuvių, esančių giliau Sovie
tų Sąjungoj pagalbai, 1943 
m., $533.42. Į šią sumą neįeina 
vilnų pirkimui aukos
riams ir Russian War Relief, 
Ine., aukos, kurių buvo dvigu
bai daugiau.

Sausio 16 d., kaip 2:30 po 
pietų, Gedimino svetainėje, 
delegatai duos raportą iš De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo. Raportas bus žingeidus.

Kviečiami visi rochesterie- 
čiai pasiklausyti.

jeigu klausytojai su
kati kalbėtojo dalis ke- 
lesų būtų atmokėta, li- 
skirti Lietuvos pagal-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIA!

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. ULES.

____________________________ (X)

BERNIUKUI
PROGA MOKYTIS AUKSINIU 

RAIDŽIŲ ĮSPAUDIMO.
$26 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ. 

NUOLATINIS DARBAS 
STATIONERS SPECIALTY CO.

19 West 21st St., N. Y. C.
___________________________________________________ (S)

PAPRASTI DARBININKAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA ALGA, NUOLATINIS DAR
BAS. NEREIKALINGA KALBĖTI 

ANGLIŠKAI.
Kreipkitės

CYPRESS HILLS CEMETERY 
JAMAICA AVE. & CRESCENT ST.

BROOKLYN, N. Y. (8)

ELEKTRA LYDYTOJAI
PATIKRINTIEMS ARMIJOS 

LĖKTUVAMS ELEKTRA 
(ARC)

LYDYTOJAI
DARBO SĄLYGOS 
turėti paliuosavimo 
pareiškimą.
TANK CORP.

GEROS
Privalo

CITY
53-23 97TH PLACE

CORONA, L. L

REIKIA VYRŲ
(8)

j ŪSUI

SNIEGO KASIMO 
prie 

LONG ISLAND RAILROAD
Geros Algos Mokumą Pinigais 

Jei platesnių informacijų ir įtraukimui
vardo į mūsų surašą kreipkitės tuojau

GENERAL COMMISSARY 
CORPORATION

Antrašas 94-18 Sutphin Blvd., 
Jamaica, N. Y.

Vienos durys į šiaurius nuo 95tli Avė.

Pasiuntiniai ajnnokama, nemokamai darbo 
gavimas. 

Atdara dieną ii' naktį.

SNOW HEADQUARTERS FOR 
LONG ISLAND RAILROAD

Kada sniegti, mes turime šiltas patalpas, 
patogias darbininkams, esantiems 

laukiamųjų surašė.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kambarių Tvarkytojos. Rezidenci- 
jiniame Viešbutyj. Nepaprastai Ge
ros Darbo Sąlygos. Valgių Rūmas, 
Lašai-Shovvers. 39 Valandų Savaitė 
$18. Kreipkitės j Housekeeper, 
Hotel Alden, 82nd St. ir Central 
Park West.

_______________________________ (8)

MOTERYS-MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Mokančios naudoti 
adatą, mokytis puošnių kvaldavimų ir išsiu- 

vinėjirno amato.
.$22 Už 40 VALANDAS

VOGUE
313 W. 87TH ST.

____________________________________________ (8)

KAMBARIŲ TVARKYTOJA — 
MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJA.

MRS. KIRBY, HOTEL ESPLANADE,
305 WEST END AVENUE.

(7)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

MOKYTIS GERAI APMOKAMO 
AMATO

$20 j Savaitę (40 valandų) laike mokinimosi.
Greiti pakilimai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAITĘ
STYLECRAFT PAPER BOX CO.

145 SPRING ST., N. Y. C.
(9)

PRADINĖS
BŪTINI KARO DARBAI

DRILL PRESS
Sustatymo ir Stalų Darbai

NUOLATINIAI DARBAI

APEX WATCH CASE
304 EAST 45TH ST.

Iš būtini) darbų reikia turėti paliuosavimą.
(8)

MERGINOS 
IR 

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS

PAKUOTOJOS
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA .
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

5 DIENOS
G. SCHIRMER, INC.

48-02 48th AVE., 
WOODSIIDE, L. I.

(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(10)

Uždirba $20-$30 į 5 dienų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TH ST., N. Y. C. 

(3-čios lubos)

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE 
VALGIU BUFETO DARBAS 

Geros darbo sąlygos.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadieni, sausio 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai būkite laiku. — V. K. Sheralis, 
fcekr. (7-9)

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

mas Jvyks trečiadienį, sausio 12 d., 
8 V. v., 376 Broadway. Visos drau
gės dalyvaukite, nes turime aptarti 
svarbių dalykų. Taipgi kuomet nau- 

* 1a valdyba užims vietą, turime ją
raugtekai pasitikti. —_ A. Buivy-

jvyks

EVERYBODY!!'

(7-9)

al

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

ALDLD 12 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 2 dieną. Atė
jo nariai išklausyti delegato 
raporto. Raportas išduotas ir 
priimtas ir išrinktas M. Ka
imiškas bendrai veikti su De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo Tarybos nariu J. Vilkeliu. 
Manome, kad Wilkes Barr ė j 
draugai išrinks 2 ar 3 narius 
tam pačiam tikslui. Plymouth 
gali taip pat prisidėti ir visos 
apylinkės organizacijų atsto
vai gali sudaryti Demokrati
nių Lietuvių Tarybą ant vietos, 
kuri imsis darbo pravedimui 
suvažiavimo nutarimų.

Penki nariai pasimokėjo 
duokles už 1944 metus, tik 
blogai, kad finansų raštininko 
nebuvo susirinkime. Nariai tu
ri noro aukoti reikmenų, kad 
parengus kokį parengimą kuo
pos iždo pakėlimui. Reikia, 
kad skaitling'iau lankytų susi
rinkimus, padėtų tinginį į ša
lį ir imtųsi veikti daugiau 
kuopos ir visuomenės gerovei.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 6 dieną tą 
pat valandą ir toj pat vietoj. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių prira
šyti.

M. Kalauskas.

8MM

Penktas Puslapio

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SO DĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKAS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLfc 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJO3
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

S CH R A FFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23RD ST., N. Y.

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

 (X)

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

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMOKE KNITTING MILLS.

40-20 22ND ST., LONG ISLAND CITY.
___________ _____________________ m

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA 

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST.. N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
________________________________ w
MERGINOS MOKYTIS IšVEDŽIOT BRAI
ŽINIUS ANT FOTOGRAFINIŲ NEGATYVŲ.

TRIANGLE LITHOPRINT,
157 WILLIAM STREET (2-ROS LUBOS). 

______________________________________ (7)

NAMŲ APTARNAUTOJA
Prižiūrėjimui vienų metų vaikučio 
ir atlikimui lengvo aptarnavimo dar
bo. Profesijonalų šeima. Pageidauja
ma nakvoti ant vietos. Pasitarimai 
]>enktadienio vakare ar sekmadienį 
po pietų.

I 50 W. 67TH ST., APARTMENT 4F.
(7)

MERGINOS, mokytis nuolatinį amatą. Lcng- 
\as fabriko darbas; pradžiai 55c j valandą. 
Greiti pakilimai norinčiom dirbt darbininkėm.

BROWNER & BALTER, 100 W. 31st St.
____________________________________________ (7)

MERGINOS-MOKINES
Operavimui vokų mašinos. Nuolat. 48 valan
dos, $23.36, viršlaikiai. Enxelope Mfg. Corp., 

472 Broome St., New York.

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
i KREIPKII'ES PER IŠTISĄ DIENĄ, 

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Rezidencijiniamo viešbutyje.

6 dienos, 42 valandos. Sekmadieniai! 
nedirbama.

Geri Tipai. Reikia Paliftdijimų 
KREIPKITĖS Į MRS. PHILIP

FRANKLIN TOWERS HOTEL
333 WEST 86TH ST.

(7)

JAUNI VYRAI
Laisvi nuo drafto. Lengvas statymo 

jungimo darbas. Gera alga 
pradžiai ir viršlaikiai.
FLURAY CORP.

225 Lafayette St., N. Y. C.
____________________________________________ O)

APTARNAVIMO ELEVE1TER1O OPERATO
RIUS aukštos klasės apartmentiniam namui. 

Geros darbo sąlygos, $117 j mėnesį.
Matykite Superintendent, 

151 Centrui Park West.
(9)

MOTERYS VALYMUI. MRS. 
KIRBY, HOTEL ESPLANADE, 
805 WEST END AVENUE.

MERGINOS
Nuolat, apskritų metų darbas. 

Greiti pakilimai.
SPECIALTY PAPER BAG CO.

585 EAGLE AVE. BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

svede-

Burmoje amerikiečiai 
metė 130 tonų bombų į 
į)onų naudojamą žibalo

nu- 
ja- 

pra- 
monės centrą Yenangaugą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI. BENDRAM FABRIKO DARBUI.
Pradžiai 55c j valandą, laikas ir pusė už , 
viršlaikius viršaus 10 valandų. Daug viržiai- 1 

kių. Nebūtinų darbų pramonė.
430 Bond Street, Brooklyn.

___________________________________________ (12)

NAKTINIS PEČKURYS, aukštos klasės 
apartmentiniam namui. Geros <lavlx) sąlygos, 

$117 j mėnesį. Matykite Superintendent, 
151 Central Park West.

(9)

GAMYBOS DARBININKAI
Nelavinti

Amžius Nėra Kliūtis, Jei Tik 
Sveikatoje Kvalifikuoti. 

AUKŠTOS ALGOS. VIRŠLAIKIAI. 
Kreipkitės Lever Bros. Co.

EDGEWATER, N. J.
CLIFFSIDE 6-2400 (7)

FOUNDRĖS DARBININKAI

FLOOR MOLDERS 
MACHINE MOLDERS 

CHIPPERS

foundrės Darbininkai

ASLOS MOLDERIAI
VIEN TIK PATYRĘ

Paprasti Darbininkai
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 
Kreipkitės Kasdien 9 A.M.—5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn. 
(B.M.T. Jamaica Line jkl Crescent St.

Stoties).
TIKTAI PATYRĘ VYRAI
Iš būtinų pramonių reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. Sta.)

(9)

ŪŽI AN ITO IU AI 
PILNAM LAIKUI. APARTMENTAS, GESAS, 

ELEKTRA—PRISIDEDA ALGA.
QUKENSBORO CORP.,

81-20 37TH AVE., JACKSON HEIGHTS, L.I.
.Op 

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE, GRĘŽIA
MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI; MAŽA 

DIRBTUVE. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. BACON, CRANE & HOIST 
CORF.. 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

(9)

REIKIA VYRŲ, Patyrimas nereikalingai). 
Privalo turėti paliuosavlmą ar pareiškimą 

atliekamumo.
TRIANGLE STEEL PRODUCTS CORP., 
245 RUSSELL ST., BROOKLYN, N. Y.

’ ................ (8)

PAPRASTI DARBININKAI
PRIE FOUNDRĖS DARBO

DIENĄ AR N AKT J
Iš būtinų pramonių reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą. 
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. Sta-)

(9)

REIKIA VYRU
LATHE OPERATORIŲ 

MILLING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 

BORING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 
TEKINTOJŲ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Gyvibinis Karo Darbas, Teikiantis 
Puikiausias Progas Nuolatiniams 

Darbams Po Karo.
JOHN ROYLE & SONS 

10 ESSEX STREET, 
PATERSON, N. J.

U. S. EMPLOYMENT SERVICE- 
219 ELLISON STREET 

Reikia Turėti Paliuosavimo 
Pareiškimų.

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

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

(«)

BERNIUKAI 1R 
JAUNI VYRAI

Daliai laiko, po mokyklos; galinti 
ranka rašyti; 50c I VALANDĄ;

ĮDOMUS DARBAS.
PARISIAN MFG. 
1400 BROADWAY

BERNIUKAI IR VYRAI
PAGELBININKAI IŠSIUNTIMŲ

DEPARTMENTS
$25 PRADŽIAI

PROGOS PAKILIMUI 
FELSENTHAL

1 EAST 33RD ST.
_______ (8) ___________ —

PEČKURYS (naktim) - DOORMAN 
(Naktim) -APVALYTOJAS (Dienom) 
Rezidencijiniame Viešbutyje. Nuola
tinis darbas. Patogiausios darbo są
lygos. $107 j mėnesi. Kreipkitės į 
Mr. KLEIN, 325 W. 45th St.

O)

Owl: 1/ t i 'v;

(?)
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NewYorto^M^imos
Zakarausky Sūnai Lan-Į Visas Pasaulis Buvo Sujudęs, 

kėši Pas Tėvus i To
Laike naujų metų švenčių! 

buvo parvyko pas tėvus pasi-1 
svečiuoti Edwardas ir Algir-

Kada Leninas Mirė; Mes Tą 
Sukaktį Minėsime 10-tą

Stojančios į WAC 
Pasirenka Vietą

Moterys, įstojančios dabar 
WAC, New Yorke, New

Al Smith Atsišaukia į Mus 
Stoti Liuosnoriais Karo

Bonų Užrašinėtojais

Mes patariame visiems, ga- 
1 linijoms padirbėti, užsirašyti 
Minute Men’ais. Tam darbui 
atlikti nėra būtina turėti ko- 

i kias nepaprastas specialybes. 
| Svarbu mokėti susikalbėti su 
I kuo nors, išaiškinti žmonėms 
i reikalą Įvesdinti savo taupme-

Tadjnis į karo bonus ir tuomi pa
kari visi daly vau-J dėti greičiau ir visiškai

kos Piliečių Kliubo gaspado- 
riaus Juozo Zakarausko sūnai. 
Eduardas tarnauja kariuome
nėj Mitchell Field, o Algirdas 
— Marine Corps, N. Caroli- 
noj. Pasisvečiavę keletu dienų, 
Brooklyne, 1 d. sausio abu iš-j 
vyko atgal tarnybon.

Mam1 visuomet išgązdina 
prisiminimas tų dramatiškų 
dienų 192 1 metais, kada po 
nasauli pasklido milionams

“Leninas mirė!”
Miliūnams darbi

Kariškiai Turėjo 
Prieglaudą

rienei arbata su duona. ’O ka
da pas mane atėjo draugė 
pranešti tą liūdną žinią, prie
šais mano butą gyvenančių po
nų tarnaitė sėdėdama ant snie
guoto, šlapio slenksčio valgė 
likučius to, ką ponia supilstė 
surankiojus nuo lėkščių jos pa
čios vaikams 
apie tai, kiek 
me 
lis,

nori
ap- 

prie 
ge-

pavalgius, (ii 
laisvės turėjo- 
išsircikšti, tar- 

iš to,
susirinkti, 

suprasti ii
Lenino mirties 21-
ir laidotuvių, 24-

galima 
tarp 

sausio, 
buvo žvalgybos sulaikinė-
kelios dešimtys asmenų,

Į 
Jersey ir Delaware gali pasi
rinkti sritį, kurioje jos 
tarnauti. Baigus pamatinį 
mokymą jos bus paskirtos 
tokio darbo, kuriam jos
riausia pasiruošusios ir pasi
rinktoje apylinkėje. Tas pa
tvarkymas, tačiau, ne pasto
vus, tik įstojančioms dabar, 
laike specialio vajaus.

230 W. 47th 
?, per dvejus 

metus turėjęs virš 5 tūkstan-j 
čius vyrų ir moterų kariškių 
svečių, kurie naudojosi kliubo 
privilegijomis n e m o k a m ai. 
Kliubą išlaikyti padeda ŪSO, 
viena iš tų organizacijų, ku
rios gauna paramos iš Nacio
nalio Karo Fondo.

Town

Naujų Metų Brangi 
Dovana

Prieš pat Naujus Metus Mrs. 
Haley susilaukė sveikos, 
žios dukrytės, taipgi Mr. Tho
mas Haley yra parvykęs iš 
kariuomenės. Nežinau, kokia 
proga atvyko — ar turėjo ato
stogų ar tik pasitikt dukrytę, ' 
turėjo 10 dienų. Onutė ir duk
relė geroje sveikatoje. Tėvai: 
linksmūs susilaukę pirmagi
mės dukrytės. Onutė turės kuo 
džiaugtis ir su kuo laiką pra
leisti belaukiant karo laimėji
mo ir vyro sugrįžimo. Taipgi 
Sungailai linksmūs susilaukę! 
pirmos anūkės. Sungailai, Onu
tės tėveliai, yra Laisvės skai
tytojai ir rėmėjai darbininkiš
ko judėjimo.

Linkiu užauginti dukrelę 
darbininkiškoje dvasioje.

Šeimos Draugė.

gra-

WILLIAM Z. FOSTER, 
Komunistu Partijos nacionalis 

pirmininkas.

ELIZ. GURLEY >
Komunistu Partijos

mą 
tą, 
tas 
daugiausia jaunimo ir kaman
tinėta, ar kartais neina į Le
nino mitingą.

O visgi Lenino mitingas bu
vo. Jis įvyko už kelių kilo
metrų nuo Kauno, girioje, link 
Jonavos, keli šimtai žmonių 
susirinko žemiau zero speige, 
prasiskverbė pro tą terorą ne
spėti sušniukštinėti, išklausė 
Įspūdingas prakalbas ir pro tą 
patį žvalgybos tinklą sugrįžo 
namo. Labai mažai kas tebu
vo sulaikyti ir tie išsiaiškino, 
žvalgybai nepavyko prijungti 
prie to “baisaus prasikaltimo” 
—ėjimo pagerbti Leniną. Dau
giausia užkliuvo tie, kurie nė
jo į tą mitingą ir išgirdę jiems 
jkaltinimą išsigando.

Mitingas Mus Sustiprino
Labai daug nustojom nete

kimu Lenino, tačiau tame mi
tinge mes Įgavome naujų jė
gų. Mums išaiškino, jog liko 
Lenino mokinys Stalinas ir ki- 
ci žymūs Komunistų Partijos
vadai ir visa partija, liko j 
mums Lenino Įkvėpta, išmokin-i 
ta darbo liaudžiai tarnauti 
spauda ir kad nuo čia mūsų . 
osilaikymas ir progresas pri- 
xlauso nuo mūsų pačių susi
pratimo, vieningumo ir darbo, 
jie sakė tiesą — mes išsilai
kėme, mes einame pirmyn.

Ir visi Lenino minėjimo mi- 
Jngai yra didelio įkvėpimo, 
naujos dvasios pasisėmimo šal
iniu visiems, kurie siekia iš- 
■ aikymo ir praplėtimo demo
kratijos, geresnio rytojaus vi
siems darbo žmonėms.

Šnipiškas “Generolas”

Litvaitis Randasi 
Ligoninėje

Antanas Litvaitis praneša, 
kad jis randasi ligoninėj — 
Flower and Fifth Ave. Hospi
tal — 5th Ave. ir 105th St., 
New Yorke. Lankymo valan
dos kas dieną: ryte nuo 10:30 
iki 12, po piet nuo 2 iki 4 ir 
vakare nuo 7 iki 8:30.

Ligoninėn d. Litvaitis išėjo 
sausio 4-tą, ant rankos pada
ryta operacija.

Litvaitis yra Laisvės skaity
tojas ir organizacijų narys-rė- 
mėjas. Be abejo, jam būtų 
smagu pasimatyti su draugais, 
ir būnant ligoninėj.

Alfred F. Smith, buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
neseniai, apvaikščiodamas sa
vo 70 metų sukaktį, reporte
rių klausiamas apie partinę 
politiką, pasakė: “Pirma lai
mėk i m karą.”

Atrodo, jog jis pasiryžęs 
pats išpildyti tą, ko mokina. 
Jisai pasiėmė darbą sumobili
zuoti New Yorkui desėtkus 
tūkstančių liuosnoriu, kurie 
Ketvirtosios Karo Paskolos va
juje savo liuosu laiku eis po 
Įstaigas, susirinkimus, kalbins 
visus žmones Įvesdinti pagal 
išgalę didžiausi nuošimtį 
taupmenų į karo 
tas pareigas ėjo i 
čiosios Paskolos.

Ketvirtoji Karo 
sides sausio 18-tą,

Mr. Smith sako:
“Aš gavau atgal savo Tre

čiosios Karo Paskolos darbą 
gauti darbuotojus šiai ketvir
tajai, eiti minti New Yorko ša
ligatvius, kaip kad jie niekad 
nebuvo minami.

“Kiečiausias vietas aš ata
kuosiu pats. Eisiu, kur niekas 
kitas negali eiti.

“Mes norime gauti žmones 
nesujungtus su jokiu bizniu ir 
smulkius prekėj u s, kurie tetu
ri per mažai darbininkų, 
turėti nuo algų taupymo 
n ą.

“Mes norime, kad jie 
ir papasakotų žmonėms
Karo Bonus, tik žodis pirkti 
neatitinka tikrovei. Jie nieko 
neperka — jie skolina pinigus 
Dėdei Šamui. Jie gerai juos 
įvesdina. Jie gaus savo pini
gus atgal su nuošimčiais.

bonus.
savo 
Jisai 
Tre-

Paskola pra- 
už savaites.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su pilnais 

gėrimo laisniais. Yra ir Valgykla. 
Randasi fabrikų sekcijoj, arti 
Schaefers Brewery. Geras biznis tin
kamiem žmonėm. Savininkas, po 18 
metų nori pasitraukti. Pardavimo 
kaina prieinama. Savaitinė jeiga 
$700-800. Antrašas: 409 Kent Avė., 
Brooklyn, N. Y. (5-7)

“šis yra visų 
mes norime, 
tų jame su savo doleriais, kaip 
kad ir su savo mintimis ir sa
vo muskulais. Tai dėlto mes 
vedame šią trijų dienų kam
paniją. Tai yra savo rūšies 
Įspėjimas. Kas nors pašokdin
ti žmones ant kojų, parodyti 
jiems reikalą mums pagelbėti.

“Jūs tai galite padaryti 
liuoslaikiu! Užsiregistruokite 
šiam paskolos užrašinėtojų — 
Minute Men—darbui, praneš
damas savo sutikimą blanku- 
tėj :
Mr. Alfred E. Smith 
c/o WAR FINANCE 
COMMITTE FOR NEW YORK

I P. O. Box 110, Station G, 
New York 19, N. Y.
Gerb. p. Smith: Až žinau, kaip labai svarbus 
yra KETVIRTOS KARO PASKOLOS VA
JAUS pasisekimas mano Giminėms ir drau
gams Ginkluotose Jėgose, ir aš norėčiau pa
sisiūlyti patarnauti.
Malonėkite atsiųsti man daugiau dėl to žinių 
tuojaus. 
NAME ........................................................................

sumuš

HOME ADDRESS

HOME TELEPHONE

BOROUGH ....................

ti

MIRE
John Paulauskas, 66

mirė sausio 7 d. 
Įvyks sausio 12 
kapinėse. Kūnas

m. am- 
Brook- 
Laido- 
d., šv. 
pašar-

grab. J. Garšvos Įstaigo-

tuvės
Jono
votas
je, 231 Bedford Ave., kuris
rūpinasi ir laidotuvių pareigo
mis.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Antoniną, dvi dukteris ir 
du anūku.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALF.S dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puikus 
steiėius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 
919-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

kad

eitų 
apie

| Lietuvių Kuro Kompanija^
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

<4 kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
W sunkus pristatymas anglies. W
M' <□► \

Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuo- r*
'jį se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Federalio Biuro agentai su-: 
laikė ir įkaitino šnipavime ja-j 
ponams karį, korporal Arthur! 
C. Read, kuris prieš tūlą laiką , 
važinėjo su prelekcijomis kai-,1 
po generolas Lee Tok Kow! 
Goon. Read, kaip sako federa- ■ 
liai agentai, tūlą laiką iš tiesų ■ 
dirbo Chinijos militariškos Ta-; 
rybos patarėju, tuo pat laiku, 
tarnaujant japonams ir gau
nant $15,000 už propagandą 
Japonijos naudai. Taipgi lan
kęsis du kartu Japonijon kai
po militariškos žvalgybos sve-i 
Čias, jos lėšomis.

Nors bir o seniau atitarna
vęs kariuomenėj tris terminus, jo, bet buvo draftuotjis.

FLYNN, 
Nacionalio

Komiteto pirmininkė.

ir man, tuomet repliškai gnai
bė mintį klausimai:

“Ar išsilaikys Sovietų Są
junga be Lenino?” “Ar išsilai- 

I kys nenuklimpęs i balas, ne- 
į sudaužytas darbininkų judėji
mas, netekęs didžiojo vado?” 
“Kas dabar jį pavaduos?”

Ir patys nusmilkdavom iš
sigandę savo klausimo.

Mes Vergavom ir Kentėm
pamato.
Lietuvoj 

baisiai

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE | 

|įQ LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
& ’ Oi STANLEY MISIŪNAS ®/ u z-mI <:avtkinka« Ph

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NED ALIN A MA ATSAKOMYBE
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Baimei turėjom 
Klerikalų valdomoj 
darbininkai buvome 
suskurdę ir suspausti. Kauno
darbininkų nuolatiniu valgiu 
būdavo pusryčiams duona su 
arbata, pietums šmotelis sau
sos duonos, retkarčiais patep
tas su lydytais taukais, vaka-

tačiau, dabar, karo laiku, 
Read armijon liuosnoriu nešto-

Newyorkieciu Tradicija
Tai dėlto ir desėtkai tūks

tančių newyorkieciu susirenka 
kas metai į didžiulę Madison 
Jquare Garden paminėti di- 
_t|jį darbininkų vadą.

Amerik. Komunistų Partijos 
yadai atsišaukia į darbininkus 
skaitlingu dalyvumu šiemetinį 
mitingą padaryti sėkmingiau
siu iš visų buvusių, kaip pri
tinka gyvenamam laikotarpiui. 
Šiandieną labiau, negu bent 
kada seniau, pasitvirtino Leni
no mokslo teisingumas; jo 
Įsteigta partija dalyvauja pir
mosiose kovūnų eilėse prieš 
Ašies jėgas; jo įsteigta Sovie
tų Sąjunga triuškina nacizmą, 
nešdama 
tautoms 
vę.

Visi
Tad visi, kas gyvas ir svei

kas, šio pirmadienio, 
10-tos vakaro sulaukę keliau
kite į didžiąją Madison Square 
Garden, 50th St. ir 8th Ave., 
New Yorke, paminėti didįjį 
darbininkų vadą Leniną ir ap
vaikščioti angliško darbinin
kų dienraščio Daily Worker 
20 metų sukaktį. Pradžia ly
giai 7 :30 vai. Įžanga nuo 50c 
iki $1.65.

Mitinge kalbės Earl Brow
der, William Z. Foster, Eliza
beth Gurley Flynn, Peter V. 
Cacchione, Benjamin J. Davis, 
Jr., Adam Clayton Powell, 
Louis Budenz, Mike Gold, Fre
derick N. Myers.

nacių 
viltį išlikimo ir

pavergtoms
lais-

į Mitingą 10-tą!

I M NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
l DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
/ širdingai pavaišiname.

GY XI / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ jzl Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-68G4

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji- 

‘ mo pataisymus viršaus
iHrk 500 daktarų ir kitokių

profesijų žmonėms, taip- 
y * gi jų šeimoms ir jų pa-

cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

L1TUAN1CA SQUARE RESTAURANT Į
PIRKITE ANKSTI

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave,
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne |
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir a

legalėse šventėse a
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių a

Tel. EVergreen 4-9612 S

Bulovą
The Gift ot 
a Lifetime I

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 

Bankietas Prasidės 6-ta Valanda Vakare.

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2. 25; vien tik šokiam — 55c.

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME Iš ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

sausio

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS SS

| LAISNIlJOTAS GRABORIUS |
(Wr Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
kL bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos W
'■ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

M 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. $

J3.00

925.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir dži&lerių 
taisytojai

Daimontai 
įdedami 

jam belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarai*,

. ' ■ ' 4- į

Prices Subject to Federal Tan

701 Grand St.
TeL 8t»W g-2178

■>-i- 't




