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KRISLAI
Mūsų Broliams Tolimoje 
Amerikoje.”

Nuodingų Dujų
“Debesėlis.”

Barbarams Karšta Pirtis.
Negali Susikalbėti.

Rašo A. BIMBA

Kaip gražiai visų Amerikos 
lietuvių ausyse nuskambės se
kamas balsas:

“Pasakyk mūsų broliams to
limoje Amerikoje, kad jau ne
tolima diena, kuomet Tarybų 
Lietuva bus išlaisvinta ir mes 
vėl laimingai gyvensime. Ta
da, broliai lietuviai amerikie
čiai, mes pakviesime jus pas 
mus į svečius.”

Taip rašo žymusis lietuvių 
rašytojas Jonas Šimkus. Jam 
taip pasakojo ir jo tai pra
šė lietuvis raudonarmietis Jo
nas Sabaitis.

(Šimkaus pasikalbėjimas su 
Sabaičiu ir kitais koviniais til
po pirmadienio Laisvėje.)

Artėja Lietuvos išlaisvini
mas. Drąsūs lietuviu tautos sū
nūs, kartu su drąsuoliais kitų 
Tarybų Sąjungos laisvų tautų, 
skina vokiškus barbarus ir ei
na linkui Lietuvos. Jie ant sa
vo didvyriškų kardų neša Lie
tuvos laisvės vėliavą.

Šitie kovotojai gavo nuo mū
sų dovanų. Jie, tie lietuviai 
didvyriai, išlaisvinę savo gim
tinį kraštą, nepamirš savo 
brolių amerikiečių, kurie jų 
dabar nepamiršta.

Jie pakvies mus pas save j 
svečius!

Vargiai rasi tokį Amerikos 
lietuvį, kuris nesapnuotų dar 
sykį pamatyti Lietuvą. Tūks
tančiai ir tūkstančiai jų trokš
ta ir rengiasi aplankyti savo 
gimtinį kraštą po šio karo.

Bet štai kitas balsas:

džiaugiasi mažiausiu debesė
liu, kuris, jų akimis žiūrint, 
aptemdo Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės viltis.”

Taip rašo kunigų Draugas 
(sausio 22 d.). Rašo nupeikda-i 
mas mus, kodėl mes, kartu su 
jais, neverkiame prie Smeto
nos kapo — to, kuris sušaudė 
Giedrį ii' Požėlą, kuris pralie-1 
jo kraują Suvalkijos valstie-i 
čių.

[domu tas: čia Draugas 
teigia, kad Smetonos mirtis 
“aptemdo Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės viltis.” Va
dinasi, tiesa, ką sakė Karpius 
ir kiti smetonininkai, kad Sme- i 
tona yra “nepriklausomos Lie
tuvos simbolis.”

Bet nuo kąda Draugas taip 
pradėjo manyti?

Jeigu Smetona buvo toks 
jau Lietuvos laisvės ramstis, 
tai kodėl Draugas kelius me
tus atsisakė pripažinti Smeto
ną Lietuvos prezidentu, kodėl 
smetonininkų neįsileido į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, kodėl 
paties Smetonos nepakvietė 
į Pittsburgho konferenciją?

Kada Draugas veidmainia
vo ?

Vokiečių didžiosios kanuo- 
lės nebepasiekia Leningrado. 
Raudonosios Armijos ofensy- 
vas vokiškus barbarus muša ir 
grūda atgal.

Jau ten pat Estonija. Gali 
dar šią žiemą karžygiškoji 
Raudonoji Armija išmuš bai
siuosius kryžiokus iš Baltijos!

Kas to nelaukia, kas to ne-i 
trokšta!

Kiekvienas padorus lietuvis, 
latvys bei estas džiaugiasi tais 
laimėjimais.

Atrodo, kad Amerikos Dar
bo Partijos valstijinė vadovy
bė pasiryžus partiją suskaldy
ti. Sidney Hillman daro vis
ką, kad išvengus tos tragedi
jos, bet saujalės apjakusių 
menševikų užsispyrimas neža
da jo pastangoms pasisekimo.

Jie,nori partiją valdyti. Jie 
neprileis darbo unijų prie par
tijos vairo. Arba jie valdys, ar
ba tegul griūva visa partija. 
Toks dabar New Yorko men
ševikų obalsis.
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SOVIETAI PERKIRTO NACIAM GELEŽINKELI Į ESTIJĄ
TALKININKAI PAŽYGIAVO 12 MYLIŲ ARTYN ROMOS

AMERIKIEČIAI IR AUS
TRALAI NUŠOVĖ 65 

JAP. LĖKTUVUS
Nauj. Guineja, saus. 25. 

— Šimtai Amerikos ir Aus
tralijos lėktuvų paskuti
niais žygiais prieš japonų 
bazes - tvirtumas Wewake, 
Nauj. Guinejoj, ir Rabaule, 
New Britain saloje, nušovė 
51-ną japonų lėktuvą ir tur
būt sunaikino dar 14 priešų 
lėktuvų. O amerikiečįai- 
australai nustojo tik 11 lėk
tuvų.

Viso šį mėnesį toje sri
tyje talkininkai sunaikino 
jau daugiau kaip 300 Japo
nijos lėktuvų.

Nauja Bomby Audra Prieš 
Šiaurinį Franc. Pajūrį

London, saus. 25. — Pul
kai talkininkų lėktuvų aud
ringai bombardavo visus 
šiaurinius Francijos pajū
rius nuo Bologne uosto iki 
Dunkirko.

(Tai vadinamieji įsiverži
mo pajūriai, nes manoma, 
kad amerikiečiai - anglai 
ruošiasi pro čia įsiveržti 
antruoju frontu prieš na
cius vakarinėj Eūropoj.)

Talkininkai nušovė 21-ną 
vokiečių lėktuvą.

Darbo Federacija Atme
tė Lewiso Sąlygas

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos taryba 
atmetė John L. Lewis’o, 
Mainierių Unijos pirminin
ko, naujas sąlygas dėlei tos 
unijos priėmimo į Federa
ciją. Sako, jeigu Lewis no
ri, tai gali grįžti tiktai se-‘ 
nosiomis sąlygomis, galioju
siomis pirm to, kai Lewis 
ištraukė šią uniją iš Fede
racijos. Bet jis . dabar rei
kalavo sau daug daugiau 
“savivaldybės” nuo Federa
cijos.

PALEIDIMO MOKESTIS 
AMERIKOS KARIAMS

irWashington. — Senato 
kongreso atstovų rūmo įga
liotiniai susitarė skirt seka
mą mokesnį Amerikos gin
kluotų jėgų nariams, vy
rams ir moterims, kada jie 
bus paleisti iš tarnybos:

$100 tiems, kurie bus iš
tarnavę mažiau kaip 60 die
nų Jungtinėse Valstijose.

$200 vyram ir moterim, 
išbuvusiem karinėje tarny
boje iki 60 dienų Jungtinė
se Valstijose.

$300 tiem, kurie tarnavo 
karinėse Amerikos jėgose 
užjūriuose arba Aliaskoje 
(Jungtinių Valstijų terito
rijoje).

Argentinos diktatorius 
Ramirez uždarė Darbinin
kų Universitetą.
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Leningrado ir Novgorodo Srityse Raudo 
noji Armija Atvadavo Eilę Gelžkelių

Stočių ir 60 Kitų Gyvenamųjų Vietų
Maskva, saus. 25. — So

vietų sostinė praeitą naktį 
dvylika salvių (zalpų) iš 
124-rių kanuolių pasveikino 
raudonarmiečius, kurie at
vadavo Puškino .ir Pavlov- 
sko miestus, galingas nacių 
tvirtumas Leningrado fron
te. Puškin (seniau vadintas 
Carskoje Selo) stovi 15 my
lių į pietus nuo Leningra
do, o Pavlovsk (buvęs 
Slutsk) 17 mylių į pietus.

Generolo Govorovo ko
manduojami, Sovietų kovū
nai, užimdami Smolkovo, į 
vakarus nuo Krasnogvar-

j Slaptas Italy Radijas 
Praneša Talkininkams 

Apie Nacių Žingsnius
Madrid. — Italai patrijo

tai kalnuose į pietus nuo 
Romos turi slaptą savo ra
dijo stotį, iš kurios smulk
meniškai pranešinėja ame
rikiečiams - anglams žinias 
apie nacių kariuomenės ju
dėjimus ir apie siunčiamus 
frontan vokiečių pabūklus 
ir amuniciją. 'Taip sako Is
panijoj gauti pranešimai iš 
Romos.

E X T R A
London, saus. 25. — Ang

lija taipgi atsisakė pripa
žint naująją fašistuojančią 
Bolivijos valdžią.

Grafas Karolyi Šaukia 
Vengrus Sovietuose 
Kovon prieš Nacius
London. — Buvęs Veng

rijos prezidentas ir ministe- 
ris pirmininkas, grafas M. 
Karolyi atsišaukė per radi
ją į paimtus nelaisvėn ven
grus karius Sovietuose, kad 
jie eitų išvien su Raudoną
ja Armija kovon prieš vo
kiečius arba stotų į parti
zanų eiles prieš nacius.

Jis taipgi ragino savo 
tautiečius Vengrijoj parti
zaniškai mušti vokiečius į- 
siveržėlius.

BARANOVIČIŲ PARTIZANŲ 
ŠAUNŪS ŽYGIAI

Maskva. — Baranovičių 
srities partizanai per mėne
sį suardė 12 karinių vokie
čių traukinių; sunaikino 10 
garvežių, |9 vagonus su ka
reiviais,^ vagonus su tan
kais, 7 vagonus su amunici
ja ir kelis tuzinus vagonų 
su įvairiomis karo medžia
gomis. Šie partizanai taip 
pat susprogdino 37 priešų 
trokus su kroviniais ir su
degino du karo reikmenų 
sandėlius.

mylių į 
Lenin-

160 
nuo

ties pietiniu 
ežero

deisko, perkirto vokiečiams 
geležinkelį, einantį iš Kras- 
nogvardeisko į Narvą, Esti
joj, ir į Talliną, Estijos 
sostamiestį. Krasnogvardei- 
skas yra penkių geležinke
lių mazgas už 25 mylių į 
pietų vakarus nuo Lenin
grado.

Didžiuliame kampe tarpe 
Leningrado, Novgorodo ir 
Narvos esą apie 250 tūks
tančių vokiečių, ir dabar, 
po Krasnogvardeisko-Talli- 
no geležinkelio perkirtimo, 
jiems nelieka jokio geležin
kelio pasitraukt Estijon į 
vakarus, kaip tik per Psko
vą, stovintį už 
pietų vakarus 
grado.

Pskovas yra
Peipus (Čudskoje) 
galu. Šiuom ilgu ežeru ėjo 
siena tarp Tarybinės Esti
jos ir Sovietų Rusijos. O 
tarp Peipus ežero šiaurinio 
galo ir jūrinės Suomių Už
lajos tėra tik 40 mylių 
sparga, per kurią eina mi
nimas geležinkelis. Supran
tama, jog Sovietai netrukus 
visai užtvers tą spragą.

Raudonoji Armija taip 
pat užėmė Sablino, geležin
kelio stotį, 22 mylios į pie
tų rytus nuo Leningrado, ir 
Ulianovkos miestą arti Sa
blino. Dabar raudonarmie
čiai iš trijų šonų puola na
cius Tosno mieste, geležin
kelių stebulėje, 29 mylios į 
pietų rytus nuo Leningra
do. O pro Sablino ir Tosno 
eina svarbiausias tiesioginis 
geležinkelis iš Leningrado į 
Maskvą.

Be to, sovietiniai kovū
nai Leningrado fronte per 
dieną atvadavo dar virš 40 
gyvenamųjų vietų.

Vien pirmąja ofensyvo 
savaite šioj srityj raudon
armiečiai užmušė 25,000 hit
lerininkų ir tūkstančius 

priešų paėmė nelaisvėn.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
NOVGORODO FRONTE
London, saus. 25. — So

vietų kariuomenė Novgoro
do fronte, apie 90 mylių į 
pietus nuo Leningrado, pra
kirto vokiečių linijas palei 
Verondos upę; užmušė apie 
4,000 priešų; ir žygiuodama 
pirmyn į pietų vakarus ir 
pietus nuo Novgorodo, at
ėmė iš hitlerininkų Triaso- 
vo ir Borbk geležinkelių 
stotis ir 19 kitų miestų, 
miestelių ir kaimų.

Iš atvaduoto Stechnovo 
raudonarmiečiam telieka 16 
mylių iki Dno> keturių ge
ležinkelių centro, per kurį 
einą geležinkelis iš Lenin
grado į Novosokolniki (Lat
vijos fronte) ir skersinis 
geležinkelis nuo Staraja 
Russa į Pskovą. Dno atėmi
mas gręstų apsupimu visai 
nacių armijai į šiaurius nuo 
Pskovo-Staraja Russa lini-

jos iki Leningrado apylin
kes.

NUOŽMŪS MŪŠIAI DĖL 
VINNICOS

Dniepro upės pietinėje 
kilpoje, skaitlingi vokiečių 
tankai ir pėstininkai įnirtu
siai, kartotinai atakavo so
vietines pozicijas į rytus 
nuo Vinnicos, strateginių 
geležinkelių centro. Vienas 
gyvenamasis punktas šioje 
srityj per nuožmius mūšius 
kelis kartus perėjo’iš vienų 
rankų į kitas. Čia per dieną, 
be kitko, buvo sunaikinta 30 
nacių tankų.

Jungtinės Valstijos Sutrauko Ryšius su 
Naująja, Fašistine Bolivijos Valdžia; Ją 
Atmeta ir 7 Lotyną Amerikos Kraštai
Washington. -L Jungtinės 

Valstijos griežtai atsisakė 
pripažint naująją Bolivijos 
valdžią (Pietinėje Ameriko
je). Sako, jog ši Bolivijos 
valdžia yra padaras sąmok
slo prieš talkininkų karo 
pastangas amerikiniame že
myne.

Jungtinės Valstijos įsakė 
grįžt namo savo ambasado
riui P. Boal’ui iš Bolivijos.

London, saus. 25. — Ang
lijos užsienių reikalų mini- 
steris Anthony Eden atvi
rai pareiškė, kad su nacių 
pagalba buvo nuversta tei
sėto Bolivijos prezidento 
valdžia.

(Fašistiniai gaivalai, va
dovaujami karininko G. Vi- 
llaroel’io, padarė tą perver-

Amerikos Slavai Remia 
Rooseveltą ir Teheraną

Pittsburgh, Pa. — Ame
rikos Slavų Kongreso komi
tetas išleido pareiškimą, 
kur sveikina Teherano kon
ferencijos tarimus ir vien
balsiai užgiria prez. Roose- 
velto kandidatūrą ketvirta
jam terminuį.

[sakė Šaudyt Bulgarus 
Gatvėj po 6 Vai. Vakare

Istanbul, Turkija. —Bul
garijos sostinės Sofijos 
žmonės taip bruzda prieš 
savo fašistų valdžią ir prieš 
vokiečius, kad valdovai už
draudė civiliams gyvento
jams išeit iš namų po 6 va
landos vakare.

Įsakyta kariuomenei ir 
policijai be jokio klausimo 
šaudyti pasirodančius gat-• 
vėje civilius po tos valan
dos. , u j
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AMERIKOS KOVŪNAI 
PAĖMĖ MIESTĄ APIE 
20 MYL. NUO ROMOS

Bern, šveic., saus. 25.— 
Romos radijas pranešė, kad 
amerikiečiai atėmė iš vokie
čių Cisterna di Littoria 
miestą su didžia nacių lėk
tuvų aikšte, šis miestas yra 
prie svarbiausio Appian 
vieškelio vedančio į Romą. 
Jis stovi už 12 mylių į šiau
rių rytus nuo Nettuno uos
to, jau pirmiau užimto ang
ių - amerikiečių.

Švedų korespondentas iš 
Italijos pasienio pranešė, 
jog Amerikos kovūnai per
kirto geležinkelį tarp Ter- 

smą pernai gruodžio. 20 d.,' 
ir tada Villaroel pasiskelbė 
Bolivijos prezidentu.)

Pranešama, kad Brazili
ja taipgi sutraukys diplo
matijos ryšius su dabartine 
Bolivijos valdžia.

(Jau septynios Lotynų 
Amerikos respublikos ne
pripažįsta smurtiškos Villa- 
roel’io valdžios Bolivijoj, 
būtent: Brazilija, Venezue
la, Urugay, Kuba, Guate
mala, Peru ir Dominican 
respublika.)

Yra nurodymų, kad faši- • 
stinė Ramirezo valdžia Ar
gentinoje kartu su naciš
kais vokiečiais padėjo ašiš- 
kiem sukilėliam nuversti 
žmonių rinktąją Bolivijos 
valdžią.

Suimta Daug Nacių 
Ir Jų Pabūklų

Cassino Fronto Mūšiai
Alžyras. — Hitlerininkai 

įtūžusiai, be atvangos 
kontr - atakuoja anglus- 
amerikiečius ties Cassino ir

Maskva. — Perkirtę Gat-1 palei Garigliano ir Rapido 
činos 4 Narvos geležinkelį, upes, apie 75 mylios į pietus 
raudonarmiečiai Leningra- nuo Romos. Jie privertė 
do fronte pagrobė didelius amerikiečius pasitraukt at- 
kiekius vokiečių įrengimų, gal per Rapido upę. Bet 
tame skaičiuje 10 tankų, 27 amerikiečiaitame skaičiuje 10 tankų, 27 
mortiras, 13 visai sveikų 
kanuolių, galingą radijo sto
tį, daug prekinių vagonų ir 
kt. Didelis skaičius vokiečių 
tapo suimta.

Saus. 23 d. sovietinės jė
gos visuose frontuose su
daužė bei iš veikimo išmu
šė 46 vokiečių tankus ir nu
šovė 45 jų lėktuvus.

Amerikiečiai C a s s i n o 
fronte, vakarinėje Italijoje, 
sukirsdami vokiečius, vėl 
persigrūmė iš Rapido upes 
pietinio kranto Į šiaurinį.

Amerikos ir Anglijos bom- 
banešiai plačiais ruožtais 
bombardavo vokiečių nau
dojamus geležinkelius Bul
garijoj ir Jugoslavijoj.

racinos uosto ir Romos, o 
talkininkų parašiutistai ir 
italai partizanai suardė tris 
didelius tiltus Romos srity
je.

New Yorko radijas ant
radienį paskelbė, jog ameri
kiečiai ir anglai numaršavo 
pirmyn jau 21 mylią į šiau
rių rytus nuo užimto Nettu
no.

Berlyno radijas sakė, kad 
pirmieji amerikiečių būriai 
įsiveržė į Aprilia miestą 
prie geležinkelio, 23 mylios 
į pietus nuo Romos; bet 
naciai gyrėsi, kad paskui 
jie privertė amerikiečius 
pasitraukti iš Apribos.

Kitas vokiečių praneši
mas teigė, kad talkininkai 
toj srityj jau tik 20 mylių 
nuo Romos.

Ostios prieplaukos ruož
te, prie Tibro upės žiočių, 
anglai-amerikiečiai tebėra 
už 16 mylių į pietų vakaruš 
nuo Romos.

Bari radijas iš talkininkų 
užimtos Italijos dalies sakė, 
kad italai patrijotai perkir
to naciams geležinkelį tarp 
Cassino ir Romos.

Alžyras. .— Penktosios 
anglų - amerikiečių armijos 
artilerija bombarduoja 
svarbiausią vokiečiams Ap
pian vieškelį. Jie veikia ir 
pagrobtomis nuo nacių ka- 
jnuolėmis.

Vokiečiai jau su tankais 
ir artilerija pradeda smar
kiau priešintis ir kontr-ata- 
kuot talkininkus šiame 
fronte.

esą tokiose 
pozicijose, kad vėl galėsią 
neužilgo persigrumt per šią 
upę. Anglai ir francūzai sa
vo sektoriuose atmušė visas 
vokiečių atakas.

LENINGRADO DARBININKŲ
ENTUZIAZMAS

Maskva.— Raudonarmie
čiams laimint vis naujas 
pergalės Leningrado srityj, 
jo darbininkai dar didesniu 
entuziazmu dirba.

Jau 600 procentų jie vir* 
šijo skirtą jiem pagaminti 
kvotą.

Alžyras.— Talkininkų la
kūnai ties Jugoslavija nu
skandino karinį 
laivą 5,000 tonų.
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Nauji Keliai į Romą!
Visas demokratinis pasaulis džiaugiasi 

naujais amerikiečių ir anglų žygiais Ita
lijoje. Arčiau ta diena, kuomet Roma 
bus išlaisvinta iš nacių ir ten plevėsuos 
Jungtinių Tautų laisvės vėliava.

Militariniai, pati Roma neturi didžiau-' 
sios svarbos. Bet paėmimas Romos už
duotų hitlerininkams didžiausį morali
nį smūgį. Tai reikštų, kad*7 vienos Ašies 
valstybės sostinė jau paimta. Belieka 
Berlynas ir Tokio!

Romos paėmimas, taipgi nereikštų, 
kad mūsų karas Italijoje jau laimėtas. 
Toli gražu nuo to. Nuo Romos iki Švei
carijos bei Austrijos dar labai toli. Tai 
nebūtų dar nė pusės Italijos paimta. Pa
ti svarbiausioji Italijos dalis guli į šiau
rius nuo Romos. Ten sukoncentruota be
veik visa Italijos pramonė. Todėl kova 
už nacių išgrudimą iš Italijos bus dar 
sunki ir ilga ir po to, kai Roma 'jau 
bus talkininkų rankose.

Tačiau nauja Italijos invazija prie Ti
ber upės gerklės, tik už keleto desėtkų 
mylių nuo Romos, yra be galo didelės 
svarbos tiek laimėjimui karo prieš na
cius Italijoje, tiek visai šio karo strate
gijai. Tik pažvelgus į žemlapį, tuojau 
matai, kokioj didelėj bėdoje atsiduria 
Hitlerio armijos Italijoje, kariaujančios 
pietiniam fronte. Dabar talkininkų vie
na armija bus hitlerininkų pietinės ar
mijos užnugaryje. Sakoma, kad ten Hit
leris turi daugiau kaip šimtą tūkstančių 
kareivių. Jiems grūmoja pavojus. Visa 
ta Hitlerio armija gali būti apsupta ir 
sunaikinta.

Nereikia nė kalbėti, kad Hitleris ban
dys šitą naują Italijos invaziją likviduo
ti. Bandys atsigriebti. Bandys pasiųsti 
sustiprinimų ir užvesti kontr-ofensyvą. 
Kaip diena aišku, kad jis neleis taip jau 
lengvai amerikiečiams ir anglams mar- 
šuoti į Romą ir ją pasiimti. Todėl reikia 
tikėtis ir laukti smarkių, kruvinų mū
šių apie Tiber upę.

Kai pasaulis išgirdo apie šitą naują 
talkininkų invaziją, pravestą taip grei
tai, taip pasekmingai, beveik visai niekur 
nesusiduriant su priešu, kiekvieno gal
voje kilo klausimas: Kodėl prieš kelius 
mėnesius nebuvo ten bandoma iškelti ar
mijas, patraukti ant Romos, perkirsti 
Italiją per pusę? Kodėl buvo pasirinkta 
invazijai vieta Salerno, už kelių šimtų 
mylių į pietus, anoje pusėje didžiausių 
kalnų, per kuriuos dabar traukti į Romą 
yra taip sunku?

Dabar paaiški, kad visas tas pakraštys, 
nuo Tiber upės iki Gaeta įlankos yra 
parankiausias invazijai. Visu pakraščiu 
lygumos, krantai žemi, vanduo negilus 
ir po vandeniu kietas smėlis. Tiesiog 
ideališka vieta iškėlimui ant kranto di
džiausios armijos su moderniškiausiais 
karo pabūklais.

O vienok pirmoji invazija buvo ne ten, 
ne kur nors tarpe Tiber upės ir Gaeta 
įlankos!

Iki šiol buvo duotas tiktai vienas iš
aiškinimas bei atsakymas, tai, būtent, 
kad Tiber upės gerklė per toli nuo Afri
kos dėl karinių lėktuvų. Tuo laiku, kai 
buvo padarytas pirmas Italijon įsiverži
mas, girdi, be geros lėktuvų protekcijos, 
priešas būtų galėjęs pasekmingai pasi
priešinti. Būtų reikėję, sako, per daug 
gyvybių paaukoti. Dabar kas kita. Da
bar jau pačioje Italijoje mes turime ge
rai įrengtus lėktuvų laukus, iš kur leng
vai buvo galima šiai invazijai suteikti 
oro jėgų protekciją.

Kol kito paaiškinimo arba pateisinimo 
nesigirdi, lai užteks šio vieno. Mes žino
me, kad Elsenhower ir kiti pirmosios in
vazijos vadai neveikė akių plotu. Pasi
rinko Salerno sritį įsiveržimui rimtai ap
galvoję ir gerai apsvarstę. Gal buvo. pa-»

daryta klaida ? Gal ne taip išdegė, kaip 
buvo manyta. Gal buvo tikėtasi, kad už
teks nedidelio įsiveržimo su mažiausia 
aukų ir Hitlerio frontas Italijoje su
smuks. Gal nebuvo tikėtasi tokio- tvirto 
pasipriešinimo. Gal nebuvo numatyta 
gamtiniai sunkumai iš pietų pasiekti Ro
mą. Tie visi neaiškumai bus išaiškinti 
tktai po karo.

Dabar svarbu priešą be jokio atleidi
mo mušti ir pribaigti. Naujoji invazija 
duoda daugybę pamokų naujiems žy
giams prieš hitlerinę Vokietiją. Ji paro
do, kad Hitleris dar vis gali blofu pa
sekmingai išgąsdinti žmones, valdžias ir 
armijų vadovybes. Jis blofina, kad visi 
krantai, kur tik yra pavojus įsiveržimo, 
yra gerai apdrūtinti. Tam iki šiol tikė
jo daug žmonių, daug armijos vadų, 
daug aukščiausių pareigūnų talkininkų 
eilėse. Iškėlimas armijos tarpe Tiber ir 
Gaeta, reikia tikėtis, tos baimės labai 
daug išblaškys ir sumažins Hitlerio blo- 
fo galybę sulaikyti Ameriką ir Angliją 
nuo ruošiamų žygių dėl invazijos į Euro
pą.

Niekas negalėtų, ir Hitleris negalėjo, 
taip apdrūtinti per šimtus mylių pakraš
tį nuo Norvegijos iki Bresto, Prancūzi
jos. Yra “silpnų” vietų. Yra tokių įsi
veržimui vietų, kurias galima greitai už
kariauti ir atidaryti naują frontą vaka
ruose. Kaip šiandien daug kas stebisi, 
kad taip lengvai buvo galima įsiveržti 
prie Tiber, netoli Romos, taip gal teks 
stebėtis po didžiosios invazijos į vakarų 
Europą.

Hitlerio “europinė tvirtovė” nėra tokia 
tvirtovė, kurios nebūtų galima paimti. 
Pasisekimas Italijoje turės padidinti 
Amerikos žmonių reikalavimą atidarymo 
antro fronto prieš hitlerinę Vokietiją.

Agitacija Už Ketvirtą Terminą
Organizuoti darbininkai jau pradeda 

spaudimą ant prezidento Roosevelto, kad 
jisai kandidatuotų ketvirtam terminui. 
New Yorko mieste susirinko 2,000 C.I.O. 
unijų atstovų ir priėmė rezoliuciją, ra
ginančią Rooseveltą palaikyti kandidatū
rą dar vienam keturių metų terminui. 
Darbininkai mano, kad joks kitas Ame
rikos pilietis negali pavaduoti Roosevel
to Baltajame Name iki karo pabaigos ir 
atsteigimo taikos pasaulyje.

Darbininkai teigia, kad Rooseveltas į- 
rodė savo vadovybės teisingumą. Jo ka
rinė programa sutinka su geriausiais 
žmonijos interesais.

Du tūkstančiai darbo unijų atstovų 
pasakė, kad jie pasižada Roosevelto 
kandidatūrą remti visais būdais.

Tie darbininkai teisingi. Pastatymas 
kito žmogaus šios šalies vadu didžiojo 
karo sąlygose būtų sukrėtimas visų karo 
pastangų.

Džiugu, kad Amerikos demokratiniai 
lietuviai buvo vieni iš pirmutinių šitą 
tiesą suprasti. Lietuvių Demokratin. Su- 
važavimas buvo beveik pirmas didžiulis 
piliečių sąskridis, kuris be jokio svyra
vimo pasisakė už Roosevelto kandidatū
rą ketvirtam terminui.

Labai svarbu, kad kai demokratiniai 
lietuviai aiškiai remia vyriausį mūsų 
krašto komandierių, tai visas anti-de- 
mokratinis frontas, kuriam vadovauja 
Amerikos Lietuvių Taryba, tursinas! ap
linkui republikonų partijos reakcinį ele
mentą. Tasai jų tursinimasis yra sabo- 
tažavimas karo pastangų.

Tarptautinėje politikoje lietuviškas fa
šizmas sukoncentravo visas jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą, o naminėje politikoje 
susijungė su anti-ruzveltiniu frontu.

Lietuvis raudonarmietis 
Vladas Gužauskas, apdova
notas ‘‘Raudonosios Žvaigž
dės” orderiu. Jis pareiškė: 
“AŠ keršinu jiems už su
griautą Tarybą Lietuvą, už 
kankinamus brolius, už vi
sas nelaimes, kurias jie at
nešė, mano kraštui.”

Kopiame Aukštyn
LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS, BANKIETAS 

IR AUKOS DIENRAŠČIUI
Tik keletas dienų laiko be

liko iki Laisvės bendrovės 
suvažiavimo. Tačiau ban- 
kieto -bilietus dar nevisi tu
ri, kurie yra nusitarę būti 
bankiete. Turi pasiskubinti 
įsigyti bilietus. Kuriems bi
lietų platintojai dar nepa
siuntė bilieto, tuojau kreip
kitės į Laisvės raštinę ir į- 
sigykite. Kuriem neparan
ku asmeniškai užeiti į Lais
vės ofisą, prašome parašyti, 
kelių norite ir mes tuojau 
prisiusime jums bilietus.

Bankietas ir suvažiavi
mas bus 30 d. sausio, Grand 
Paradise, 318 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. Suvažiavi
mas prasidės 10 vai. ryto, 
vakarienė 6:30 vai. vakare.

Prašome pasiskaityt gra
žių pasveikinimų:

Binghamton, N. Y.
“Brangūs Draugai: Su

prantame, kad dienraštis 
Laisvė yra nepavaduojamas 
kelrodis į pažangą. Jis yra 
šaukėjas už karo pergalę, 
už glaudų bendradarbiavi
mą su mūsų šalies talkinin
kėmis. Jis stovi už išlaisvi
nimą mūsų tėvų krašto, 
Lietuvos, iš hitlerininkų na
gų. Jis numaskuoja visus 
pronacinius elementus lie
tuviuose ir todėl jis vertas 
pasveikinimo ir paramos! 
ALDLD 20 kp. siunčia $5. 
Tegyvuoja Laisvė ir teveda 
darbo liaudį į skaidresnį ry- 
tojų!

U. šimoliūnienė,
Iždininkė.”

Windsor Locks, Conn.
“Gerb. Laisvės Adm. Pri- 

siunčiu $10. $6:50 už Lais
vės prenumeratą, o likusius 
$3.50 paskirkite kur reika
lingiausia. Su gerais velini- 
mais. Stanley Ketchin.”

(Adm. — Paskyrėme L. 
Suvažiavimui).

Daugiau dienraščiui pa
ramos gavome nuo šių prie- 
telių.

LDS 168 kp. ir LDS. 3- 
čias Apskritys (per A. Ma
tulį, Jersey City, N. J.) nuo 
parengimo įvykusio sausio 
15 d. Harrisone, $26.

Jersey City Draugai, $9.
Lietuvių Komunistų Kuo

pa, Brooklyn, N. Y. $10.
L. Angle (Endziulis), 

Berkeley, Calif., $6.24.
Joseph Pattison Raųlu- 

šaitis, Worcester, Mass., $5.
Ona Grikštienė, Jamaick, 

N. Y., $3.50.
S. Wort, Brooklyn, N. Y., 

$2.00.
Ignas Lisajus, Seymour, 

Conn., $1.50.
Po 50c: A. Milusevičius, 

Cambridge, Mass, ir K. Vil- 
trakis, New York, N. Y.

Gražūs prisiminimai savo 
dienraščio. Linkime, kad as
menys, kurių vardai aukš
čiau paduoti būtų paskatin
to jais kitiems remti dien
raštį Laisvę.

Žinokime tą faktą, kad 
pernai suvažiavimo proga 
sukėlėme Laisvei $2400. At
siminkime, jog reikalas pa
ramos dienraščiui šiemet 
yra taip pat svarbus, kaip 
ir pernai.
BOSTONAS SVEIKINA 

SUVAŽIAVIMĄ SU $162. 
Puikus skaičius naujų dali
ninkų ir geras pluoštukas 

aukų dienraščiui.
Pasimatysim Laisvės ben

drovės suvažiavime, o vaka
re pasivaišinsime Laisvės 
bankiete. Bet jei dar netu
rite bankieto bilietų, tuojau 
užsisakykite. Parašykite 
L a i s v ės Administracijai, 
kiek tikietų norite ir tuo- 
jaus būsite aprūpinti jais.

Pelnai ga^arti šimtas,,

žmonių liko be vakarienės 
todėl, kad nenusipirko ti
kietų iš anksto. Nepakarto
kite tą pačią klaidą šiemet. 
O ypatingai šiemet negavę 
bilietų labai gailėšitės, nes 
bus indikų-turkey vakarie
nė. Aišku, bus ir šviežių 
dešimkių. Taipgi, kas tik no
rės ir kiek tik norės gaus 
alaus nemokamai laike va
karienės. Bilietas $2.25.
Materiale parama dienraš

čiui, artinantis suvažia
vimui

Šerų įsigyjo šie asmenys:
Mary Kalvaitienė, Brook

lyn, N. Y., Mary- Višniaus- 
kienė, Brooklyn, N. Y., 
Stanley Meison, Waterbury, 
Conn.

Aukų dienraščiui suva
žiavimo proga: iš Boston, 
Mass. — K. Sabeckas, $17. 
A. Kupstis, $7. Po $5: Dr. 
J. Repshis, G. Likas ir Eliz. 
Uraimantienė. Po $3: B. F. 
Kubilius ir K. Meneikienė. 
Po $2: A. Alekna, A. Dum- 
brauskai, H. Tamošauskie
nė. A. Buividas, $1.10.

Po $1: S tu kas, K. Yuška, 
J. B rąžys, W. Yuškevičia, 
G. ‘Likas, V. Kvietkauskie- 
nė, G. Akusis, Maciavičienė,
J. Mickevičius, S. Raina rd, 
A. Žvingilas, J. Sinkevičius, 
U. Kavaliunienė, T. Niukie- 
nė, F. Ivanauskis, F. Skers- 
toniūtė, K. Vaškis, A. Ma
tulaitienė, A. Zinskis, G., 
Kvietkauskas, M. Kapčiu- 
nienė, A. Yankaučius, A. 
Simanavičienė, J. Petruške
vičius, M. Uzunaris, K. Ka- 
laušius, J. Matulevičius, E. 
Niaurienė, E. Belekevičie- 
nė, K. Kazlauskienė, Ig. Ku
biliūnas, R. Niaura, J. Re- 
sevičius, J. Žukonis, J. Va- 
lantukevičius, P. Kubiliū
nas.

Po 50c: J. Naujokaitis,
K. Žukauskas, S. Ainikis, 
Pešinas. Smulkių $13.50. 
Bankietas (surengtas sau
sio 9 d., ALDLD 2 kp.) da
vė pelno $57.14. Viso $162.- 
14.
Detroitas sveikina su $36.

ALDLD 52 kp., $5. Po $2: 
K. Ramanauskas, Stasys 
Tvarijonas, Antanas Jakš-. 
tys, Juozas Vasilis. Po $1: 
Jonas Luobikis, Juozas Gu
gas, Petras Smalstis, Uršu
lė Litvienienė, Kazys Juo
daitis, Pranas Jočionis, 
Pranas Rogers, Petronė 
Jakštienė, Jurgis Jočionis, 
Jonas Rudzevich, Vincas 
Andriuškevičius, Jonas ir 
Margaret Alvinai, Marė 
Smitravičienė, Juozas Ga- 
linskas, Jonas Maskelis, 
Martinas Kvedaras, Jonas 
Bubliauskas; A. Go tau tas, 
75c. Po 50c: Jurgis Jononis, 
Natalija Astrauskienė, Juo
zas Yakas, Stella Smith, 
Petras Tejunas, -Marė Ge- 
raltauskienė, Juozas Li- 
minskas, Jurgis Nau
sėda, Ona Krakaitienė. Po 
25c: F. Gendvil, Povilas Pe
trulis, S. Kunsaitis. Viso 
$36.

LDS 3-čias Apskritys, 
Brooklyn, N. Y., $10.

Po $5: LDS 1 kp., Brook
lyn, N. Y., ALDLD 28 kp., 
Waterbury, Conn., Dr. An
tanas Petriką, Brooklyn, 
N. Y.

S. Kirslis, B ridge water, 
Mass., $3.50.

S. Ūsaitis, Broklyn, N. 
Y, $3.

Po $2: Elena Baranaus
kienė (nuo sūnaus Alfre
do), Bridgęport, Conn., An
drew žebraitis, Chicago, 
Ill., M. ir A. Ražanskai, 
Union, N. J., Juozas Saba
liauskas, Valhalla, N. Y.

Sveikinam naujus dalinin- J

Trečiadienis, Sausio 264 194^

Lietuvis raudonarmietis šliaužia artyn vokiečių apkasų 
ir ant virves velka minu virtinę, kurias pakas taip, kad 
.naikinus Lietuvos pavergėjus.

Karas Juroje
Scharnhorst’o nuskandi- 

nimas visame pasaulyje pa
keičia karo balansą. Gali 
atrodyti, kad šioje naikini
mo stadijoje vienas sunai
kintas kovos laivas mažai 
reikštų viduryje kitų —jū
ros, žemės ar oro veiksmų. 
Bet kaip tik dėl tos prieža
sties Scharnhorst’o pabaiga 
turi toli siekiančių pasek
mių.

Virš viso kito, tai reiškia 
Vokietijos laivyno bet ko
kiems • praktiškiems tiks
lams sumažinimą. Su Bis- 
marck’u, S c h a r nhorst’u, 
Graf Spee, Lutzow’u jūros 
dugne, Tirpitz’u ir Gneise- 
nau pakirstais, Vokietijos 
laivynas, faktiškai niekuo
met nebuvęs tikru laivynu, 
kadangi jis buvo vienpusiš
kas ir nebalansuotas savo 
sudėtyje, negali daugiau iš 
viso būti traktuojamas kai
po laivynas. Šiandien tai 
tebėra paskirų laivų rinki
nys-, kurių nei vienas nėra 
didelės svarbos.

Tokiu būdu sunkūs Britų 
Laivyno vienetai dabar yra 
paliuosuoti kitiems uždavi
niams, taip pat, kaip Italų 
laivyno kapituliavimas pa- 
liuosavo Viduržemio jūrės 
laivyną. Tai reiškia, kad 
valandai išmušus turėsime 
papildomą jūrų apsaugą a- 
lijantų invazijos jėgoms. 
Tai taip pat reiškia leng
vesnius konvojų judėjimus 
į Europos frontus — Va
karus, Pietus ir Rytus. Ir 
tai taip pat reiškia, kad 
Pacifike prieš Japonus ga
lės daugiau išstoti Ameri
kos ir Britų jūrų jėgų.

Namuose, Vokietijoje, 
Scharnhorst’o netekimas 
pakvipo mirtimi. Nes tai 
reiškia sugriuvimą pirmojo 
iš trijų ginklo pajėgų, ant 
kurių rėmėsi tikėjimas Vo
kietijos galia. Jau kelis me
tus vokiečių ir nacių milita- 

irinė klika būbnijo namuose 
savo taip vadinamą “Wehr
macht - Idee”. Šitoji idėja 
tikrino vokiečius, kad Ar
mijos - Oro - Laivyno tri
julė yra neišardoma. Tai 
yra šių dienų Vokietijos mi- 
litarinės minties pagrindas. 
Bet štai, laivyno nebėra. 
Sudėjus rusų žygiavimus, 
Alijantų tęsiamą oro karą 
ir žymų pasistūmėjimą iš 
Vakarų, Scharnhorst’o ne
tekimas yra didelis smūgis 
Vokietijos gyventojams.

kus ir dėkojame visiems au
komis parėmusiems dienra
štį Laisvę.

Prašome naujus dalinin
kus ir nuo seniau esančiuo
sius dalininkais dalyvauti 
suvažiavime. Mūsų suvažia
vimas įvyksta pačiu sun
kiausiu šio karo momentu. 
Turime susirinkti ir rimtai 
pasitarti, kaip savo dienra
ščiu kuo sėkmingiausia pri
sidėti prie karo laimėjimo 
pastangų.

P. JBuknys.

Tačiau kova, kurioje 
Scharnhorst’as nuskendo, 

į paliečia ir antrąją iš trijų 
'vokiečių karo pajėgų — pa- 
įčią armiją, vokiečių strate- 
i gijos pasididžiavimą ir 
tvirtovę. Tai yra tiktai ki
tas globaliniame kare, kur 
mes kovojame, įrodymas, 

■kad jeigu vienas kovos lai
vas nuskęsta virš North 
Cape Barento jūroje, visa 
vokiečių armijos linija Ry
tų fronte pajunta tą smū
gi-

i. J vakarus nuo Nevel’io ir 
į aplink .Vitebską vokiečių 
armijos linksta po gen. Ba- 
gramiano Pirmosios Balti
jos Armijos atakų. Tačiau 

s tuo tarpu vokiečiai sekto
riuje į šiaurę nuo Lenin
grado ir į pietus nuo Veliki- 
je Lūki dar tebesilaiko. Šis 
sektorius paskutiniais mė
nesiais buvo palyginti ra

inius. Leningrado apgulimas 
kurį laiką jau nutrauktas, 
nors vokiečiai ir suomiai te
bėra nuo to miesto artileri
jos atstume.

Tačiau laikas artinasi, 
kada Sovietai turės progą 
koordinuoti savo atakas 
šiame sektoriuje su Bagra- 
miano slinkimais^ į vaka
rus link Rygos ir su Vatu- 
tino milžinišku stūmėjimui- 
si į vakarus nuo Dniestro. 
Tačiau Leningrado sekto
rius lyg tyčia yra toliausiai 
nuo Rusijos didžiųjų karo 
gamybos centrų ir taip pat 
nuo svarbiausių alijantų 
pristatymo kelių į Rusiją— 
kelio per Persijos įlanką, 
Iraną ir Kaspijos jūrą.

Dėlto yra be galo svarbu, 
kad kaip tik šiuo metu Ru
sijai aprūpinti alijantų yra 
vėl vartojamas pavojingas 
ir brangus, bet žymiai 
trumpesnis, Murmansko ke
lias. Iš palydų didumo, ku
ris lydėjo konvojų, kurį 
Scharnhorst bandė sutruk
dyti ir sunaikinti, aišku, 
kad pats konvojus buvo y- 
pač didelis.

Faktas, kad buvo rizikuo
jama pačiu Scharnhorst’u 
duoda papildomų įrodymų, 
kad konvojus buvo ypatin
gos svarbos, matomai, buvo 
ypač skubinami ištekliai su
stiprinimui rusų jėgų ap
link Leningradą.

Scharnhorst’as buvo pa
skutinis vokiečių laivas, 
kuris buvo pakankamai 
greitas ir stiprus grąsinti 
Murmansko kelią. Dabar 
šis laivas nuskendo ir per 
sekančius sunkaus matymo 
mėnesius, kada trečioji iš 
vokiečių trijulės jėga —oro 
laivynas — negalės sėkmin
gai operuoti tame kelyje, 
alijantų konvojai galės vyk
ti į Rusiją nesužaloti.

O. W. I.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas atliko didžiu
lius darbus, — supažindin
kite lietuvių visuomenę su 
jais. - ■



Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

New York-New Jersey Mote 
rys Energingai Pasiruošia 

Didžio Darbo Metams
Didžiojo New Yorko, Ilgo

sios Salos ir New Jersey mo
terų aktyvas, sausio 16-tą su
sirinkęs į bendrą pasitarimą 
su Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Moterų Komitetu 
ir LLD 2-ro apskričio moteri
mis to apskričio dalyvėmis, 
Laisvės salėje, nepaliko neap
žvelgęs nei vienos galimybės 
pagerinimui-padidinimui dar
bo.

Atidarydama susirinkimą, S. 
Sasna, IJLD Centro Moterų 
Komit. sekretorė, nurodė, jog; 
šis susirinkimas šauktas tikslu! 
visoms dalyvauti sudaryme! 
planų mūsų darbams už per
galę ir suradimui būdų ge
riausia juos pravesti gyveni
me. Taipgi pateikė suglaustą 
raportėlį iš Centro Moterų Ko
miteto darbo.

Susirinkimo pirmininke iš
rinkta Eva Mizarienė.

pastaraisiais' gai

Ka Veikė Centralinio *
Komiteto Narės

Visos buvusio 
dvejais metais komiteto narės,
sakė sekretorė, buvo veiklios 
vienoje ar kitoje darbo už per
galę srityje, nors jos savo dar
buose to savo titulo ir neatžy
mėdavo, taipgi kai kurios ne
buvo tiesioginiame darbe tarp 
moterų.

Buvusi pirmininkė Ona Dep- 
sienė veikia vietiniam Moterų 
Apšvietos Kliube ir yra jo iž
dininke. Mezgimo vedėjai K. 
Petrikienei susirgus, Depsienė 
paėmė mezgėjų komisijos se
kretorės darbą Brooklyne ir 
apylinkėje.

Sekretorės darbas susidėjo 
iš paraginimų ruošti Moterų 
Dieną, taipgi Motinų. Dienos 
minėjimus, teikimo draugėms 
pagalbos pageidaujama lite
ratūra ir abelnai agitacinio 
darbo srityje, taipgi išsiunti
mas knygų. Pastarojo darbo 
pereitais metais buvo nedaug, 
kadangi naujos literatūros ne
turėjom. Virėjos platinimas

dabar eina lėtai, tik per įstai
gas ir detroitiečiai užsisakė. 
Moterų ižde yra keturi šimtai 
su virš doleriu.

Iždininkė Frances Kazake
vičienė veikė vietiniame, Mo
terų Kliube. Dabar jau apie 
metai serga, negali jokiuose 
darbuose padėti, tik mezgime, 
kada nuvežamo vilnų.

Mezgimo vedėjos Katrinos 
Petrikienės darbas turbūt bu- 

’ vo didžiausias iki liga priver- 
L tė jį apleisti. Sugrįžus po ope- 

! racijos, akstiną mezgimą na- 
cionale papėde, labai daug 

j dirba drabužių centre, darba- 
I vosi sušaukimui Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, yra Mo
terų Kliubo pirmininke ir vei
kliai dalyvauja daugeriopuo- 
se jo darbuose.

Lilija Kavaliauskaitė tiesio-Į 
giniame darbe tarp moterų 
mažai galėjo padėti. Bet ji tu
rėjo vieną iš didžiausių dar

ybų — Komiteto Sovietų Sąjun- 
Gelbėti iždininkės. Tas 

darbas, nors nematomas ir ma
žai girdimas, buvo labai di
delis, kadangi reikėjo pakvi
tuoti desėtkus tūkstančių do
lerių per komitetą suplauku
sių aukų ir sudaryti atskaitas 
spaudai.

kurios nenori mėgsti arba ne
sijaučia galinčios mėgsti. Jos 
galėtų ir turėtų atlikti taip 
pat lygiai reikalingą ii- svarbų 
darbą sukėlimui pinigų vilnų 
fondui ir pristatinėti vilnas 
mezgėjoms, kad joms nereikė
tų gaišuoti.

Jos raportą papildė Lilija 
šeralienė ir Bronė Makutėnie
nė. Jų kolonijoj specialės mo
terų darbui organizacijos ne
buvo, tik šiaip tuo darbu suin
teresuotos moterys sueina ir 
dirba kaipo grupė ir jau daug 
nudirbta. Bandys susiorgani
zuoti ir plačiau pradėti darbą. 
Lindenientė Vertelienė sako, 
kad vienai čampionei išėjus ša- 
pon dirbti, jos mažiau benu- 
mezga, bet stengsis gauti dau
giau mezgėjų.

Iš paties Elizabetho čia da
lyvauja M. Burkauskienė, Dei- 
vienė, M. Taras, iš Cranford 

Roselle Park B. 
iš Garwood L. 
Rahway Slan- 
Union M. Ra- 

iš Linden Vertelie-

Vaičionienė, iš 
Makutėnienė, 
šeralienė, 
čiauskienė, 
žanskienė, 
nė.

Iš Ilgosios Salos
Bečienė raportuoja, kad
Necke jos taip pat ne-
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Bid
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kos-gražaus 
9466 gauna- 
dydžio.

Ekonomiško ir 
tiumo forma No. 
ma nuo 4 iki 10

Su formos užsakymu siųsti
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincut, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. 
Great 
turi atskiros moterų organiza
cijos, bet darbas vedama vardu 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopos ir turi pasisekimo. 
Yra po daug nudirbusių mezgė
jų ir viso pagal kolonijos dydį 
turi gražų būrį veikėjų, 'bet dės 
pastangas gauti daugiau. Gavi
me mezgėjų ir persiuntime

i mezginių gerai kooperuoja Ig.
Eva Mizarienė dainuoja Ai

do Chore ir yra sekretorė Lais
vės Direktorių Tarybos. Šį ter
miną tikisi padirbėti daugiau 
su moterimis, įstojo į Mot. 
Kliubą ir yra jo koresponden
te.

Šiems ir 1945 metams Mo
terų Komitete yra K. Petrikie- 
nė, E. Mizarienė, S. Sasna.

Ruošiamės Leisti Brošiūrą
Ksaveros B, Karosienės laiš

kas praneša, jog brošiūrai 
apie Amerikos moteris karo 
pastangose- rankraštį jau pa-Į 
rašė. Belieka perrašyti ir tiki
si atsiųsti gale šio mėnesio.

Brošiūros daliai apie lietu
vių moterų darbus daug me
džiagos atsiųsta raportais De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui. Bet dar yra nepadengtų 
vietų, iš kur reikės gauti ra
portai.

Mezgimas Turės Plisti 
kalba plačiau

Sako, 
platesniam išvystymui to dar
bo trukdė stoka vilnų, bet ti
kimasi, kad ateityje mes galė
sime įsisteigti stambesnį vil
nų sandėlį ir pagelbėti norin
čioms dirbti. Ligi šiol mes ir 
bendrų apyskaitų nevedėm, 
tik dabar su raportais suva
žiavimui padarėm kiek ap
čiuopiamas išvadas. Greta 
mezgimo dabar turėsime pla
čiau išvystyti siuvimą ir dra
bužių rinkimą. Viską siusime 
lietuviams. Dabar jau gerai 
žinome, kad mūsų siuntiniai 
pasiekia lietuvius. Lietuvą iš
laisvinus mūsų tų siuntinių 
reikės dar daugiau.
Kalba New Jersey Veikėjos.

Už Elizabetho ir apylinkės 
mezgėjas kalba čampionė mez
gėja Burkauskienė, mezgusi 
Raudonajam Kryžiui, raudon
armiečiams, su lietuvių mezgė
jų grupe lietuviams Raudono
joj Armijoj, taipgi lietuviams 
Amerikos kariuomenėje. Dau
geliui tų mezginių ji pati pir
kusi ir vilnas, taipgi jau 4 kar
tus davusi kraujo Raudonajam 
Kryžiui.

Burkauskienė sako, jog ji
nai savo sūnų neturi, bet kovo
tojai prieš fašizmą yra mūsų 
visų sūnūs. Ji ketina dirbti, 
kol bus karas laimėtas. Jinai

Petrikiene 
apie mezgėjų, darbą.

Urbonas. Be jos susirinkime 
čia dalyvauja Lipskienė, Lidei- 
kienė, Beeis.

Antanina Zablackienė rapor
tuoja už maspethiečių grupę. Ji 
sako, kad nors iš jų kolonijos 
turime mezgimo čampiones ir 
grupę gerų darbuotojų drabu
žių centre, taipgi kituose bend
ro Brooklyno-Maspetho Mote
rų Kliūbo darbuose, jos neap
leidžia ir savo kolonijos darbų. 
Moterys skaitlingai lanko LLD 
ir LDS kuopų mitingus ir apsi- 
ima darbus. Jomis galima 
džiaugtis ir pasididžiuoti. Be 
jos, mitinge dalyvauja Laukai
tienė, Kalvaitienė, šmagorienė, 
Kalvaitis.

Marė Kulikienė iš So. Brook
lyn© skundžiasi, kad jos pačios 
sveikata dar vis nesugrįžo, ne
gali pati dirbti ir kitas mobili
zuoti atlikimui tiek daug, kiek 
norėtų, bet jos dirba kiek ga
lėdamos savo LDS 50 kuopoje 
ir padeda kliūbietėms. šiame 
mitinge dalyvauja ir J. Weiss, 
kitas tos kolonijos veikėjas.

Anastazija Paukštienė sako, 
kad jų kolonijos — East New 
Yorko-Richmond Hill — mote
rys atskiro darbo nedirba, bet 
atlieka savo Šerą darbo paskil- 
busių vakarienių surengime ir 
abelnam LLD ir LDS kuopų 
darbe, kelios yra davusios 
kraujo Raudonajam Kryžiui, 
kooperuoja su kliūbietėmis.

Depsienė raportuoja už Mo
terų Kliūbą, sakydama,
mezgimas būtų buvę gali
ma išvystyti plačiau, jei ne 
stoka vilnų. Apie mūsų darbus 
tankiai matote spaudoje ir 
daugelis girdėjot raporte kon
ferencijai, tad nekartosiu, tik 
noriu pasakyti, kad raportai 
nėra perdėti. Per daugumą 
darbų dar nespėjam visko pa
sisakyti svietui. Brooklyniečių, 
be minėtų, šiame mitinge da
lyvauja K. Rušinskienė iš LLD 
1 kuopos, taipgi kliubietės 
Balkus, Karpavičienė, Leva- 
nienė, Andriuškevičienė, Jese-' 
vičienė.

Mizarienė sutraukai kalbų 
pasako, kad po tų, puikių ra
portų nebelieka kas dadėti. 
Reikia tik rūpintis, kad tiem 
puikiem darbam gautume 
daugiau talkininkių ir kad jie 
būtų pradėta dirbti ir ten, 
lįg šiol nebuvo dirbama. ■

kad

(Tąsa 4-tame pusi.)

kur

Ne vien vyrai, bet ir lietuvaites kovoja už Lietuvos liau
dies išlaisvinimą. Štai paveiksle matome dvi kulkosvaidi
ninkes Sergejevaitę ir Staniulienę prie jų kulkosvaidžio.

BROOKLYNO MOTERŲ APŠVIETOS 
KLIUBO SUSIRINKIMAS

Praėjusis Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas, kuris įvy
ko 20 d. sausio, buvo labai 
skaitlingas ir gyvas. Tiesiog 
malonu dalyvauti tokiame su
sirinkime ir jaustis, kad esi 
dalis šio taip svarbaus darbo, 
kurį dirba kliubo narės.

Mūsti pirmininke draugė K. 
Petrikiene išdavė platų ra
portą iš valdybos veikimo per 
ištisą mėnesį. Ji pranešė, kad 
ligones turime dvi — Kasmo- 
čienę ir Mikalauskienę, kad 
krautuvėlė jau išdek oru ota ir 
švari ir galėsime jau pradėti 
siuvimą, mezgimą ir priėmi
mą drabužių siuntimui į Lietu
vą savoj krautuvėlėj. Drau
gas Kasmočius prisidėjo labai 
daug prie dekoravimo šios 
krautuvės, taipgi dd. Rušins
kienė ir Levanienė. Iš vakarie
nės, kurią turėjome per Demo
kratinių, Lietuvių Suvažiavimą, 
d. Petrikiene pranešė, kad dar 
liko keli doleriai pelno, nors 
įžanga buvo tik 50 centų ir 
visi atsilankiusieji buvo pilnai 
patenkinti.

Dar ir dabar girdėtis kalbų, 
kad tai buvo viena iš geriau
sių vakarienių, kokių mes esa
me turėję. •

Draugas Buknys, Laisvės 
administratorius, atsilankė į 
mūsų susirinkimą, ir prašė, 
kad išrinktumėm gaspadines 
surengimui Laisvės bankieto, 
kuris įvyks 30 d. sausio, tą va
karą po Laisvės šėrininkų su
važiavimo. Ir čia mūsų narės 
pasirodė, kad nebijo darbo, 
nors tai gana sunkus darbas. 
Apsiėmė šios draugės: Augu- 
tienė, Petrikiene, Levanienė, 
Malinauskienė Misevičienė, 
Depsienė, Buknienė, Marcin
kienė, Kanopienė, Yakštienė, 
Senkevičienė, Tomsonienė, 
Laukaitienė ir Stupurienė.

Naujų narių šiame susirinki
me gavome aštuonias. Būtų iš 
tikrųjų smagus įvykis, kad 
kiekvienam susirinkime per 
visus šiuos metus įstotų tiek 
pat narių. Įstojo šios draugės: 
Šmagorienė, Demsienė, Tam- 
kienė, Misevičienė, Ripinskie- 
nė, Tomsonienė, Senkevičienė 
ir Ventienė.

Išklausėme raportus iš De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo ir iš ALDLD Apskričio 
konferencijos. Smagu buvo 
girdėti, kad mūsij lietuvės pa- 
žangietės visur bendrai su vy
rais dirba mūsų judėjime.

Vienas iš mūsų dabartinių 
didžiausių darbų, tai mūsų 
krautuvėlė. Mes stengsimės 
palaikyti ją atdara kasdieną 
ir vakarą, o tam reikia drau
gių kliubiečių, kad jame bū
tų. Atsikreipus valdybai į na
res, be ilgo laiko eikvojimo, 
draugės apsiėmė, pasiskirstė

dienas, vakarus, kada kurios 
bus krautuvėlėj. Tad, kurie tik 
turite ar drabužių, ar šiaip ko
kių, reikalų,’ nebijokit užeit 
mūsų krautuvėje, kuri, kaip 
jau buvo daug sykių rašyta, 
randasi Laisvės name. Oficia
liam atidarymui šios krautu
vės, nutarta surengti pietus 
27 d. vasario. Šiam darbui vėl 
be ilgų diskusijų apsiėmė še
šios draugės. — Kalvaitienė, 
Reinhardtienė, Petrikiene, Do- 
bilienė, Tomsonienė ir Mali
nauskienė.

Taipgi nutarėme apvaikščio
ti moterų dieną, surengiant pa
rengimą, nuo kurio visas pel
nas bus skiriamas Raudona
jam Kryžiui, šis parengimas 
įvyks 15 d. kovo ir jį surengti 
apsiėmė dd. Senkevičienė, 
Ventienė ir šmagorienė. Vi
sos trys šios draugės tik įsto
jo į mūsų Kliubą tą patį va
karą ir jau be baimės apsiėmė 
į komisiją. Tai pagirtinas da
lykas.

Dėlei susidėjusių darbų tar
pe menininkų ir padidėjimo 
naminių, darbų, mūsų sekreto
rė, d. Stankaitienė, kuri išbu
vo kliubo sekretore apie 4 me
tus, rezignavo. Jos vieton apsi
ėmė d. B. E. Senkevičienė.

Po susirinkimo, d. Stankai
tienė sukvietė drauges prie 
stalų ir pradėjo vaišinti už
kandžiais, namie keptu pyra
gu, arbata, vynu. Mūsų drau
gė Stankaitienė ne tik ką dir
bo sekretores vietoj per tiek 
metų, bet dar pasitraukdama 
pavaišino mus. , Prie stalo sė
dint ir besivaišinant taip ska
niais valgiais, paaiškėjo, kad 
draugai Stankaičiai nusipirko 
nuosaką namą ir todėl kraus
tysis biskį toliau už miesto. Ei
lė draugių pakalbėjo ir palin
kėjo dd. Stankaičiams laimin
go gyvenimo naujame name ir 
paačiavo draugei Stankaitie- 
nei už šį surengtą surprizą. 
Ant pabaigos, d. Stankaitienė 
kalbėjo ir pasižadėjo dirbti su 
mumis sykiu ant kiek jai bus 
galima, nors ji ir persikrausto 
šiek tiek toliau.

EVA.

“Virėjai" Dar Yra 
Sviete Vietos

Kiek galima spręsti iš užsi
sakančių po vieną knygą iš 
daugelio vietų, tai mūsų kny
gai “Virėjai” platintis dabar 
yra galimybių,, šeimoms ir at
skiriems asmenims išsiblaškius 
po naujus miestus ir kaimus 
karo darbam, daug kam prisi
eina patiems gamintis valgį. 
Knygą užsisakyti adresuojant: 
Virėja, 46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, 6, N. Y.

Moterys! Į Darbą už Pergalę j
1944 Metais ir Pagalbą I

Lietuvos Žmonėms! #1
Kožną šių metų diena ar

tina pergalę ir kožną diena 
taip pat neša mums dides
nes pareigas, svarbesnes at
sakomybes. Tikėjimas į 
greitą pergalę be prisidėji
mo tos pergalės priartini
mui būtų kenkimu pergalei. 
Taip mus įspėjo prezidentas 
Rooseveltas savo prakalbo
je kongresui ir visiems mū
sų krašto žmonėms.

Mums moterims, ypatin
gai motinoms, kurių sūnūs 
randasi karo frontuose ir 
jiems pasiruošia, taip pat 
ir jaunoms moterims, kurių 
vyrai, broliai ir mylėtiniai 
išėjo mušti priešus, pergalė 
įgijo šventą, kilniausią pra
smę. Tai dėlto mes šiemet 
privalome atlikti ir atliksi
me savo darbais priešą nai
kinančius ir pergalę arti
nančius žygius.

Mes, lietuvės moterys, 
kaipo dalis viso šio krašto 
piliečių ir gyventojų, dalis sų tėvų kraštui Lietuvai. 
Jungtinių Tautų privalome 
surasti bendrą kalbą ir ben
drus darbus, kuriuose kiek
viena demokratiją ir laisvę 
mylintį ir ginanti moteris 
surastų sau vietą. Dėlto 
mes atsišaukiame į visas 
Jungtinių Valstijų lietuves 
moteris užmiršti visus skir
tumus ir smulkius priešus, 
o atsiminti visuomet ir vi
sur tik tą, kad mes turime 
padėti sumušti didįjį visos 
žmonijos priešą fašizmą ir 
išgelbėti fašizmo kankina
mus žmones.

To atsiekimui mes kvie
čiame visų kolonijų moteris 
skubiai ir energingai imtis 
sekamų žygių:

Tuojau sušaukti vietos 
moterų susirinkimą ir suda
ryti planus skubiems dar
bams.

Moterų Dienos — kovo 8- 
tos — minėjimui surengti 
didžiausius pagal kolonijos 
išgalę vakarus su įdomiomis 
programomis, jų pelną ski
riant Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kuris tą me
nesį veda savo metinį finan
sų sukėlimo vajų; stengtis 
gauti jam narių; mobilizuo
ti kraujo davėjų grupes.

Literatūros Draugijos na
rės ypatingai privalo pasi
darbuoti gavime savo drau
gijai narių šiame vajuje va
sario, kovo, balandžio ir 
gegužės mėnesiais.

Pirkti bonus ir pravesti 
agitaciją už pirkimą Ket
virtosios Karo Paskolos bo- 
nų; padėti Literatūros 
Draugijos Centrui sukelti 
užsidėtą $150,000 kvotą už
registravimu tų bonų cent
re.

Dabar pradėti darbą pri
siruošimo Motinų Dienai, 
gegužės 14-tai, kad su iki 
tos dienos minėjimo paga
mintais mezginiais, pasiū
tais naujais ar surinktais 
dėvėtais drabužiais ir gau
siomis piniginėmis aukomis 
ištiestume dukterišką pa
galbos ranką nacių kąnki- 
namai mūsų gimdytojai 
Lietuvai, jos žmonėms. Mes 
trokštame, mes tikimės, 
kad iki to laiko Raudon. 
Armijos lietuviški pulkai 
bus pasiekę Lietuvos rube- 
žius ir jau žygiuos i savo

tancius į tėvynę kartu su 
gegute sveikins mūsų pada
rytos — surinktos brolių 
ir seserų amerikiečių dova
nos. Ir lai tų dovanų bus 
tiek daug, kad pasiektų 
kožną bakūžę, lai nušviečia 
džiaugsmu nacių prikan
kintų, išbadėjusių, išvargu-. 
siu motinos, tėvo, seserų ar 
brolių veidą, lai padeda pri
sikelti iš kančių ir vargo.

Ar tas galima? Taip, ga
lima, jeigu tu ir tu sese 
stosi į darbą ir drauges- 
draugus kviesi, jeigu tu 
kožną atliekamą nuo die
nos darbo dirbtuvėj ar nuo 
šeimininkės pareigų minutę 
pašvęsi tiem kilniems žmo^ 
niškumo ir pilietinės Prie
volės darbam.

Mes atsišaukiame į jus, 
mes prašome jūsų ir 
mes pasitikime, jog jūs at
liksite savo šventą pareigą 
mūsų kraštui, mūsų visų 
pergalei ant fašizmo ir mū-

Lietuvių Literatūros D-jos 
Centro Komitetas:

K. Petrikiene, pirm.
S. Sasna, sekr.

E. Mizariene, ižd.

Mūs Vidurvakarietės 
Puikiai Pasirodė 
Spaudos Vajuje

pernykš-

pirmą- 
laimėjo

Skaitome lietuvių liaudies 
dienraštyje Vilnyje, Chicago- 
je, apie to dienraščio vajaus 
pasekmes. Vajus buvęs pasek
mingas, gausesnis už 
ti

ldomu, kad visas 
sias penkias vietas 
moterys.

Pirmą vietą laimėjo Vera 
Smalstienė iš Royal Oak, Mi
chigan, dirbusi Detroito kre
ditui, o antrą — M. Smitre- 
vičienė iš Detroito, kiekviena 
su kėlusios po virš 5 tūkstan
čius punktų, per abi Detroitą 
pastačiusios pirmoj vietoj su 
10,796 punktais. Jos abi gavo 
skaitytojų ir Laisvei.

Trečią, ketvirtą ir penktą 
vietą užima chicagietės: A. 
Zixiene, E. Lapėnienė, A. Doč- 
kienė, šešton įsiskverbęs d. P. 
J. Puodžiūnas ir septintoj vėl 
moteris, K. Abekienė. Ir toliau 
sąraše randasi grupė gerai pa
sidarbavusių moterų.

Bravo, mūsų darbštuolėms, 
spaudos patrijotėms vidurva- 
k avietėms!

Kas Laimės Literatūros 
Draugijos Vajų?

Ką tik pasibaigusiame 
dienraščių vajuje grupė 
mūsų draugių moterų gra
žiai pasidarbavo. Tai bega
liniai didelis nuopelnas mū
sų spaudai ir visam judėji
mui.

Su vasario 1-ma praside
da Lietuvių Literatūros 
Draugijos vajus. Šis darbas 
lengvesnis, bet lygiai svar
bus. Kas bus LLD čampio- 
nu-čampione šiais metais?

žiemos metu, kai vakarai 
ilgesni, reikia daugiau skai
tyti ne tik laikraščius, bet 
ir knygas. Laisves knygy 
sankrovoje yra geros litera
tūros; užsisakykite ją ir
skaityki tę.



Ketvirtas Puslapis
. / .. * „ ,j . . ..
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Petras Cvirka.

Iš Germani jos
Philadelphia, Pa. Catskill, N. Y

Mažoje Bendikų trobelėje taip prisi
kimšę senių ir moterų, kad netelpa ant 
vienintelio suolo, sėdi ant slenksčio* ir 
žemos palangės. Tabako dūmai, prakaito 
ir džiūstančių vystyklų tvaikas skleidžia
si ore. Pavakario saulės spindulys ap
šviečia tik sienoje kabančio nukryžiuoto
jo liesas, murzinas kojas. Visų susirin
kusiųjų žvilgsniai nukreipti į sėdintį ant 
lovos, greta supančios lopšį moteriškės, 
vyrą, dar jauną, bet tokį išgeltusį, suvy
tusį, jog įdubę jo skruostai tarsi kiaurė- 
ja. Jis lėtai pasakoja, dažnai stabtelėda
mas atgauti kvapą, sakytum ką tik būtų 
bėgęs. Jo akys liguistai blizga, ir kaktą 
drėkina stambūs prakaito lašai.

Moteriškė viena ranka supa lopšį, kita 
glosto vyro kaklą, petį, nenuleisdama 
nuo jo savo mylinčių, ašaromis patvinu
sių akių.

Įeina vis nauji ir nauji pasižiūrėti į 
Bendiką Matą, grįžusį iš Germani)os, 
kur pernai vokiečių buvo išvežtas į dar
bus.

— Mataušėli, nepažinčiau sutikus... Oi, 
dievulėli, iš kokių kraštų, kokių žemių?

• Matei vargelio, išgėrei kartumėlio 1
— Į ką žmogų paverčia! Vieni kaule

liai, lyg šakalėliai, — stebisi ką tik atė
jusios kaimynės.

Kai tik troboje aprimsta, Matas tęsia:
— Nuo Karaliaučiaus dar lėčiau vežė. 

Nustumia kur į šoną, ir stovime dienas. 
Pro šalį eina ir eina traukiniai, su ka
reiviais, neregėto dydžio patrankas ga
benasi. Stovim viename mieste, žiūrim: • 
aukščiausias kalnas geležinių kryžių pri
krautas, dar su jėzulėliais, o kita krūva 
— varpų. Krauna vokiečiai tuos kryžius 
j vagoniukus, pypkes rūko, o paskum 
bildėdami stumia į.fabriką. Sako, grana
tas lieja. Ne sykį po to sapnavau: ro
dos, visas Auštrakių kaimas nusmaigsty
tas tokiais kryžiais, o tarp jų amžiną at
silsį mūs Uršulikė bėginėja, grąžo ran
keles ir šaukia: tėvulyti, tėvulyti!...

Troboje atsiliepia verksmas. Matas 
perbraukia liesa ranka išrasojusią kak-

— Naktimis išeit niekam neleido ir 
jeigu kam gamtiškas reikalas—daryk po 
savimi. Maitino prasčiau, negu kiaules, 
pliurza tokia. Su meistriškais klijais ar 
kitaip ją virė, tik jau taip klijavo, kad 
liežuvio nuo gomurio neatplėši, o pasrė
bęs—laikyk kumštimis šonus susiėmęs, 
kad žarnos neišvirstų. Taip per visą 
Prūsiją. Gal nuo bado, nežmoniškos 
kamšaties, žmonės pradėjo karščiuoti.

Susirgs kuriam vagone, ateina sanitarai, 
apžiūri ir jeigu surado, kad “tifus”, at
kabina tą vagoną, aklinai užkala su 
sveikais ir ligotais — heraus, eurik, tiek 
ir tematysi! Stovim vėl, naktį kažinkur, 
girdim — rėkia, taip rėkia, rodos išsyk 
.nuo kelių šimtų žmonių odą lupa. Pas
kui — dun, dun, beldžia, laužia. Toks 
trypimas kojomis, ir šunys loja. Sukilo ir 
mūsų vagonas, moterys verkt, o kai pa
jutom, kad kaimynus atkabina nuo mūs, 
supratom — pas juos “tifus”. Kur to
kius dėdavo, vienas dievas žino. Sako, 
gyvus degino, kad liga neišplistų. Pasi
mirė mūs vagone mergina iš Kauno. 
Sirgdama klejojo apie vyšniniais, siekė 
tų vyšninkų rankomis, verkė, kad jai 
niekas medžio šakos nepalenkia. Rytme
tį ir numirė. Tai negyvėlę po lenta, pa
sieny, šlepėm, bijodami, kad vokiečiai 
nesužinotu ir mūs neatkabintu, c. v

— Oi, Mataušėli, būč negirdėjus... Ne
bus ramybės mano žilai galvai! — atsi
liepia Baukuvienė, kurios abu sūnūs iš
vežti į Vokietiją,

— Išsodino Breslavo mieste, išmaudė, 
nukirpo trumpai, tada ant komisijos. Ką 
į fabriką nuskyrė, į rūdynus, o iš mūs 
krašto katrie drauge buvom, daugiau 
nemačiau. Tik šilinis iš Gervėnų, tas 
ką šulinius kasė, pasiliko su manimi. Ve
žė dar kokią dieną, kai pamatėm kalnus. 
Stovi aukščiausi, pusnims nukloti, apa
čioj girios, sodai žaliuoja. Šilta kaip pas 
mus, upeliai iš tų kalnų, maži, kaip vir
vutės strimgalviais bėga, vis kaimas ar 
miestas, — ištisinis mūras. Pasižiūrėti— 
gražumėlis, o širdžiai nemiela. Nugabeno 
mus į dvarą, kitus dar toliau vežė. Dva
ras tas, sako, kokio ten Hitlerio giminės, 
katras dar šunų mokyklą turėjo. Tų šu
nelių visokių, kitas sulig veršio. Mokė 
juos kaip telefonus tiesti, sužeistus ka
reivius surasti ir kaip visokią suprast 
gudrybę. Dideliausias kiemas užtvertas, 
kožnas turi sau būdą, juos ten šukuoja, 
plauna. Mes tai gyvenom netoli šunų, 
mūriniame name. Tur būt prieš tai gy
vuliai stovėjo: sienoj geležinės rinkės, 
paluby keli langiukai, asla plytinė, ant 
jos kiekvienam po maišą padrėbta. Vos 
šviesu, jau skambalu bilim - bilim, bė
gam prie tokio lovio praustis. Sugaišai 
kiek—be ferlėgungo pasilikai. O tas fer- 
lėgungas — tikras kiaulėms jovalas: į 
virintą vandenį miltų įblėstą, kitą syk . 
lyg ir užkaityta, tik kuo — nesuprasi.

(Pabaiga rytoj)

Trumpos Žinutės
Sausio 17 d. Zofija Šimkie

nė ėjo į skiepą, laiptai sulū
žo, nukrito žemyn, nusilaužė 
koją ir šiaip labai apsidaužė. 
Jos vyras Edvardas Šimkus 
tuo laiku buvo darbe, o mer
gaitė mokykloj. Kaimynai, iš
girdę jos šauksmą, išnešė iš 
skiepo, pašaukė ligonvežimį 
ir nuvežė ligoninėn.

Karo Departmentas prane
šė, kad Stasys Tamošaitis, 30 
metų, sūnus Mr. ir Mrs'. Paul 
Tamošaitis, 3277 Tilton St., 
sunkiai sužeistas Italijoj. Da
bar gavo nuo sūnaus laišką, 
kuriame rašo, kad greitai 
sveikstąs.

Nesinešiokit Daug Pinigų
Marė Uselienė, 338 Earp St., 

ėjo pirkti anūkui ' vežimėlį, 
staiga plėšikas iš užpakalio 
griebė už ridikulio, parmesda- 
mas ją žemyn. Ji tvirtai lai
kėsi, tai plėšikas traukdamas 
ridikulį išnarino ranką per 
riešelį. Neteko $102, vedybų 
žiedo, karieliu ir maisto stam- 
Į)ų knygelių.- Dalis pinigų bu
vo sučėdyta taksų mokėjimui.
Pirmo Numerio Prasikaltėlis

J. C. Huff, 57 m., popieri
nių baksų pardavėjas, turėjo 
įprotį palikti savo automobi
lių važiuotės taisyklių drau
džiamose vietose. Bausmė už 
tokį prasižengimą $2.67. Jis! 
tokių prasižengimų pasiekė' 
net 81, bet baudos nemokėjo.; 
Pagaliaus policijai “pavyko” 
prasikaltėlį sučiupti. Teisėjas, 
pagal įstatus galėjo bausti 
$2,270.10, bet baudą sumaži
no iki $418.77, ta išlyga, kad 
kroniškas važiuotės taisyklių 
laužytojas turi parduoti savo 
mašiną, ką pastarasis prisiekė 
padaryti.

Stoka Kuro
Apie 12,000 šeimų neturi 

nei gabalėlio anglies. Tai dėka 
Lewis’o iššauktiems streikams 
praeitais metais. Nors miesto 
gaspadorius ir anglių pristaty
tojai deda pastangas aprūpin
ti visus, bet kuomet anglių sto
ka — neįmanoma.

S. V. Ramutis.

Lt. John Bloznelis
Čia matote išvaizda Lt. John 

Bloznelio, iš Catskill, N. Y. 
Tai sūnus Agotos Bloznelienės, 
Laisvės skaitytojos, kuri užlai
ko didelę ūkę Catskill, N. Y. 
Pas ją, vasaros laike, priva
žiuoja gerokas būrys žmonių, 
praleisti savaitę-kitą atostogo
mis.

Ji pati lankėsi Laisvės įstai
goje pirmadienio ryte. Prane
šė, kad atvyko pamatyti sūnų 
Joną, kuris orlaivių atskrido į 
Mitchell Field. Jonui gerai se-

kasi armijoj, jis mokina kitus 
jaunuolius skraidyti. Keliom 
dienom apsistojo pas brolį Al
fonsą, Maspethe.

Drg. Bloznelienė pasisvečia
vusi pas sūnus, grįžo atgal į 
ūkę. Rep.

New York-New Jersey 
Moterys Energingai Pa
siruošia Didžio Darbo 

Metams

bet jų vertingumą įrodyti dar
bais. Nurodo kai kurių kolo
nijų veikėjų netaktiškumo pa
vyzdžius, kokių, sako ji, turi
me išvengti. Prieš mus stovi 
dideli darbai, kuriuos, sakė ji, 

i atliksime tik bendromis visų 
lietuvių jėgomis, neklausdamos 
kitų pažiūrų, nebrukdamos sa
vųjų.

Sasna primena, jog kovo 
mėnesį įvyksta Raudonojo 
Kryžiaus vajus ii* kad tam tiks
lui galima turėti sėkmingas 

i pramogas, tačiau, jeigu kurio
je kolonijoje atrodytų sekmin- 

I giau rengti kokiam kitam tiks- 
I lui, lai būna ir kitam, bile tik

Lietuviams Žinios | Taupyk Popierj Karui

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Svečias Grikštas primena, būtų veikiama kas nors. Ragi- 

kad mes turime rūpintis ir ko- na apie savo darbus raportuo- 
va prieš kainų kilimą, nes tai ti komitetui ir spaudoje, 
dalis paramos karo laimėji
mui. Ragino nemokėti aukš
čiau lubinių kainų, paremti 
prezidento Roosevelto pastan- ■ 
gas išsaugoti šalį nuo baisios 
katastrofos, prie kokios gali 
privesti nuolatinis kainų kėli
mas, vedąs prie infliacijos-nu- 
puldymo pinigų vertės.

Marijona Ražanskienė siūlo 
minėti Moterų ir Motinų Die
nas skirtingai, su įspūdingomis 
programomis, pamini gerų pa
vyzdžių iš buvusių Clevelande 
ir kitur ąpvaikščiojimų. Taip
gi perspėja nesistatyti už ką 
nors gudresnėmis, didesnėmis, 
varu nepiršti savo idėjų, ne
žiūrint, kaip jos būtų geros,

Petrikienė ragina kovo mė- 
' nesį būtinai surengti vieną pra
mogą Raudonajam Kryžiui, 

j Dar kartą atsišaukia į visas 
daugiau pasišvęsti išvedimui 
į platesnę papėdę mezgjmo, 
siuvimo, drabužių rinkimo, 
kraujo davėjų mobilizavimo ir 
kitus darbus, mažiausia kartą 
per mėnesį apie juos rašyti 
spaudoje.

Pakilusiu ūpu užsibaigus 
mitingui, draugės dar buvo 
pakviestos pamatyti nors ir ne 
pilnai įrengtą drabužių-punde- 
lių centrą, iš kur viešnios taip
gi išsinešė naujų minčių.

Sekretorė.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

I Le VANDA l
| FUNERAL PARLORS |
4 Incorporated «
| J. LEVANDAUSKAS į 

w Graborius-Undertaker ž

| 337 UNION AVENUE x
| BROOKLYN, N. Y. X

f Tol. STagg 2-0783
g! NIGHT — HAvemeyer 8-1158. |

\ J. GARŠVA \
į Graborius-Undertaker
į Laidotuvių Direktorius
t Išbalsamuoja ir laidoja ant 
į visokių kapinių.
į VELTUI ŠERMENINĖ
į (KOPLYČIA)
‘ Parsamdo automobilius ir ka-
j rietas veselijom, krikštynom
£ ir kitkam.
J 231 BEDFORD AVENUE
J BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

j

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Nacių Gamybos ir Maisto | 
Problemos Baltijos Kraš

tuose
Washingtonas. — Švedų 

laikraštis Svenska Dagt>la-: 
dėt gruodžio 28 d. praneša, 
kad “Pagal įsakymą, at
spausdinta “Deutsche Zei- 
tung im Ostland”, Baltijos 
valstybių gamybos įmonių 
Vedėjai buvo padaryti atsa- 
komingi dėl bet kokios ga
mybos sumažėjimo po jų va
dovybe esančiuose fabrikuo
se, ar tai dėl streikų, ar dėl 
iš nedavalgymo sumažėju
sio darbininkų darbingumo. 
Sakoma, kad vedėjų parei
ga yra prižiūrėti, kad esąs 
darbo personalas gautų nu
statytą ir papildomą mais
to racionavimo kiekį. Prieš
taravimai šiam įsakymui 
bus kuo griežčiausiai bau
džiami.” Deutsche Zeitung 
im Ostland yra oficialus

ti kareivius. Daugiausia gy
ventojus prislėgė tai, kad 
vietiniai žmonės, tiek vyrai, 
tiek moterys, buvo privers- 
sti dirbti fabrikuose Kūčių 
vakarą ir naktį. Tačiau 
darbininkai fabrikuose pa
reikalavo Kalėdų eglaičių 
ir pertraukos Kūčių vaka
rą išklausyti Bernelių mi
šias.

Estijos Quislingas Patriotų 
Nužudytas.

Washingtonas. — Stock
holmo laikraštis Aftontid- 
ningen gruodžio 20 d. pra
nešė, kad “Pagal Talino ra
diją, Estijos Apsaugos Po- 
liijos vadas, Voldemar 
Toomver, buvo vietoje nu
šautas estų patriotų. Estų 
pranešėjas per Leningrado 
radiją pranešė, kad Toom
ver, taip pat, kaip ir visi ki
ti Himmlerio įrankiai Bal- 

nacių organas Baltijos vai- tijos valstybėse, jau seniai 
stybėms. I buvo pasmerktas mirčiai.

kt’i- • rz i- i Sprendimas tebuvo įvykdy-Nifinos Baltijos Kalėdos dabar tiktai dglt‘ kad * VA/ O /1* 4 z’k *** f ' -t /-v '

Popieris dabar lygiuojasi 
su plienu, geležim, aliumi- 
nijum ir guma, kaipo No. 1 
karo būtinybė.

Buvo paskelbta, kad 
Amerikos popieriaus malū
nai turi mažiau nei dviejų 
savaičių žaliavų išteklius, 
gaminimui kraujo - plaz
moms dėžutes, bei dėžes 
pristatymui mūsų kovojan
tiems vyrams amunicijos ir 
maisto. Tai yra rimta pa
dėtis, tačiau tokia, kuriai 
visuomenė gali tučtuojau 
padėti.

Kiekvienas nebereikalin
gas laikraštis ar žurnalas, 
vyniojimo popieris, karto
nas, dėžė ar net ir mažiau
sias popierio šmotelis turi 
būti taupomi pakelti grei
tai nykstantiems atsargų 
ištekliams popieriaus malū
nuose.

i CHARLES’ j 
f UP-TO-DATE x 

! BARBER SHOP Į 
Ę. K. DEGUTIS, Savininkas |
< , Prieinamos Kainos *į
f. 306 Union Avenue | 
l Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. | 
£ Brooklyn |
į GERAI PATYRĘ BARBERIAI «

F. W. SHALINS
(Shalinskas) a

FUNERAL HOME 1
84-02 Jamaica Avenue į

Opposite Forest Parkway X
WOODHAVEN, N. Y. j

Suteikiam garbingas laidotuves X

8150
Koplyčias suteikiam nemoka, 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

O. W. I

DRS. STENGER & STENGER
Optometrists

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

įu Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

w vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 

ĮL ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 

te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

| GREEN STAR BAR & GRILL |
& Lietuviškas Kabaretas a

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

kad visados bus patenkinti.

Parį Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Washington. — Gruodžio 
29 d. Stockholmo laikraštis 
aprašė visišką karo nuotai
ką, kuri vyravo Baltijos 
kraštuose per Kalėdas, “y- 
patingai prislėgdama vieti
nius gyventojus, kuriems, 
išskiriant SS ir Apsaugos 
Policijos šeimos 
našles kareivių, 
mūšio laukuose, 
drausta apsikeisti tradici
nėmis dovanomis ir turėti 
Kūčias. Maistas turi būti 
pasiųstas į frontą padrąsin-.

narius ir 
kritusių 

buvo už-

ankstyvesni mėginimai ne
pasisekė.”
Vokiečiai užbaigė Latvijos 

ir Estijos mobilizaciją
Washingtonas. — Pagal 

Stockholmo laikraščio Af- 
tontidningen pranešimus iš 
gruodžio 22 d., visos išim
tys nuo karo tarnybos, ku
rios buvo anksčiau suteik
tos Latvijai, dabar yra at
šauktos. Tas pats įsakymas 
buvo paskelbtas ir Estijoje.

GERA ORKESTRĄ
Yra gyvybė baliams, vestu
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydįs 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAVIDIS
147-Pinė St., Eližabeth, N.J.

Telefonas Elizabeth 3-3889
i ' -......s ■" ------- 1

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

būsite patenkinti.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

..  . .... . ..... ~
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Pramoga Pavyko—Surinkta 
Aukų •

15-tą dieną sausio LDS 168 
kuopa bendrai su LDS trečiu 
apskričiu turėjo pramogą-va- 
karienę. Parengimas pavyko 
ir rengėjam liks pelno. Svečių 
didžiumą sudarė Newarko 
draugai ir draugės. Buvo geras 
būrys ir bayonniečių, kurie 
linksminosi visi iki anksti sek
madienio ryto. Reikia tarti 
ačiū draugėms moterims, ypa
tingai Josmantienei su Kušlie- 
ne, kurio turėjo daug darbo. 
Jų pagelbininkės dd. Pakštie
nė ir Kisielienė. Iš vyrų drau
gam Shimkui, Josmantai, Kuš
liui, Žilinskui ir visiems tiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie darbo ir rei
kia sakyti, jogei pirmutinė 
pramoga bendrai rengta davė 
geras pasekmes. Teisybė, rei
kia pasakyti, kad nesimatė nie
ko iš Livingstono, nors forma
liai laišku LDS kuopa buvo 
kviesta.

Well, apart kalbų, kitokios 
programos nebuvo. Drg. Jos- 
mantienė iššaukė A. Matulį, 
K. Žukauskienę, K. čiurlį ir 
vieną rusų tautybės žmogų pa
kalbėti. A. Matulis, apart LDS 
reikalų, prisiminė ir Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą, prašy
damas susirinkusių paaukoti 
suvažiavimo pasveikinimui. Su
sirinkusiems pritariant, surink
ta $26. Aukavo:

J. Pūtis $5.
Po $1: Ch. Zirmek, M. žo

lynas, A. ir S. Matuliai, A. ir 
T. Yosmantai, Žilinskai, žilio- 
niai, C. Globičius, Stanioniai, 
C. Dumčius, Skiparis, J. Stane- 
lis, Žukauskai, K. čiurlis, 
Anuškis, Kazakevičius, Vit
kauskas ir Kasparienė.

Po 50c: Putienė, Mankus, 
Flogum, Skučienė, Palubinskas 
ir Melnikienė.

Po 25c: Kušlienė, S. Gaige- 
lis, Meimonienė ir Nežinomas. 
Ačiū visiems už aukas ir pa
rama dienraščiui Laisvei ir at
leiskite, jeigu kurių pavardės 
nėra taip užrašyta, kaip turė
tų būti, skubinant gal įvyko 
kur nors klaida.

Manau, kaip LDS 168 kuo
pa, taip ir LDS trečias apskri
tys nenusivylė parengimu, bet 
praėjus parengimui ir drg. Jos- 
mantienė su Kušliene, kurios 
sunkiai dirbo, esą linksmos, 
nekeršys Matuliui, kuris nu- 
šlubavo pas jas su prašymu 
rengti bendrai parengimą. Pa
rengimas praėjo, pasekmės 
yra geros ir, kitais metais, ki
tą sezoną, esu įsitikinęs, kad 
abiejų organizacijų kitas ben
dras parengimas bus dar sėk
mingesnis, reikės imti erdves
nę svetainę, bus daugiau ūpo, 
pasišventimo bendrinti mūsų 
parengimus. Svečias.

Berlyno radijas pranešė, 
jog Raudonoji Armija pra
laužė vokiečių linijas į 
šiaurvakarius nuo Kirovo- 
grado, pietinėje Dniepro u- 
pės kilpoje. ;

Alžyras.—Amerikos bom- 
banešiai vėl sprogdino gele
žinkelių centrą Vrattsą, ar
ti Sofijos, Bulgarijos sosti
nės.

London. — Pranešama, 
kad popiežius atmetė na
cių kvietimą apleisti Romą- 
Vatikaną ir eiti pas juos į 
“burdingierius.”

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer. Wine. Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
L j 100 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic B.everage Control 
Law at 1273—43rd St., Borough of Brooklyn. 
County of King, to be consumed off the 
premises.

WINDSOR LIQUOR STORE. INC.
1273 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Avenue T, Borough of Brooklyn. 
County of King, to be consumed off the 
premise*.

BARTOLOM BISCULA
240 Ave. T, Brooklyn, N. Y.

BARTOLOM BISCULA 
T. Brooklyn,

Jersey City, N. J.
Aukos ir (vykiai

Sausio mėnesio metiniame 
susirinkime, LDS 133 kuopos, 
veikiantis kuopos komitetas 
nieko ypatingo pranešti netu
rėjo, išskiriant finansų sekr. 
J. B. Paserpskį, kuris prane
šė, kad per 1943 metus kuo
pa įplaukų turėjo ir pasiųsta 
į LDS Centrą $963.58. Iš Cen
tro išimta per metus laiko $33, 
tai organizacija pelnė nuo mū
sų kuopos per 1943 metus 
$930.58.

Reiškia, mūsų kuopos reika
lai yra vedami gerai, nariai 
per pereitus metus buvo svei
ki, mirimų nebuvo, kas daro 
gražią nuotaiką mūsų veikimui 
ir gerą paramą mūsų organi-

1 zacijai.
Delegatai iš Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimo davė 
raportus su pakilusiu ūpu. 
Bet, kadangi prieš suvažiavi
mą nebuvo niekuom prisidėta 
su parama finansiniai, tai 16- 
tą d. sausio įvykusiam ALDLD 
16-tos kuopos susirinkime, tas 
buvo svarstoma. Draugai, ku
rie pasivėlino su pasveikinimu 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, pradėjo tuo rūpintis 
ir, apart pasimokėjimo meti
nių duoklių, sudėjo arti pusę 
šimto dolerių, bet mes tuomi 
nesame pasitenkinę, nutarta 
atsikreipti prie geros valios 
mūsų simpatikų, kad paauko
tų tam taip prakilniam tiks
lui. Aukavusių vardų ALDLD 
16-tos kuopos susirinkime da
bar neskelbsiu, bet paskelbsiu 
visų kartu, kuomet rinkliava 
užsibaigs.

Šiame susirinkime nebuvo 
pamiršta ir Laisvės šėrininkų 
suvažiavimas. Aukavo jo pa
sveikinimui draugai:

A. žavišus $3.
Po $1: J. Kreivėnas, J. B. 

Paserpskis, M. Sabaliauskas ir 
A. S. Matuliai.

K. Maziliauskas $2.
Draugas A. žavišus atsinau

jino Liaudies Balsą ir aukojo 
$1.50; J. B. Paserpskis pasi- 
mokėjo už Liaudies Balsą už 
du metus ir aukojo $1.

Susirinkime, nedideliam bū
reliui susirinkus, sudėta įvai
riem mūsų judėjimo reikalam 
arti $70. Ačiū visiems už duos- 
numa!

Mūsų, kaimynų, Hobokeno 
lietuvių, skaičius mažinusi ir 
pabaigoje pereitų metų ir pra
džioje šių metų mirė sekami 
lietuviai: Budravičienė, Grai- 
čiuvienė, ir Vincas Pūkas. Pa
starąjį sudegino krematorijoj; 
mūsų katalikai nesilankė — 
nelydėjo velionio, tik todėl, 
kad jo palaikai likosi sude
ginti. Pūkas buvo 80 metų se- 
pumo ir atvykęs iš Chicagos.

K. Biuras.

Burmoj talkininkai pasi
varė pirmyn Arakan srityj.

BE 100% 
WITH YOUR

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. svarbu^ susirin

kimas įvyks 30 d. sausio, 2 vai. die
ną, 324 River St. (Gedemino Kam
bariuose). Kviečiame Laisvės skai
tytojus ir narius dalyvauti, taipgi 
atsiveskite ir savo pažįstamus. Iš
girsite delegatų raportą iš Dem. 
Am. Liet. Suvažiavimo. Mūsų du 
delegatai praneš labai svarbių daly
kų. — Kom. (21-23)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. sausio, 7:30 v. v., Jurginėj sa
lėje, 180 New York Avė. Visi nariai 
būkite, nes turime reikalų svarstyti, 
daug reikalų. — V. J. Casper, sekr.

(21-23)

PHILADELPHIA, PA.
AŲDLD 10 kp.. susirinkimas įvyks 

gausio 30 d., 7 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nąriąį <ią-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEN
NO EXPERIENCE NECESSARY
THOSE OVER 38 PREFERRED
ASSIST IN WINNING THE WAR 
Work In An Essential Industry

CLEANERS
AND

PORTERS
DAY AND NIGHT JOBS. SALARY 

PLUS OVERTIME PAY.

BONUS FOR NIGHT WORK.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES 

INC.
57 Bethune St., N. Y. City
Mon. thru’ Thurs., 9 A.M. to 8 P.M.

Other Days (Except Sun.) 9 A?M. to 5 P.M.
Take 7th or 8th Aves. Sub. to 14th St.

Essential Workers Need Release 
Statement

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

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

(21)

BERNIUKAI, stiprūs, patyrimas nereikalin
gas. Gera alga FABRICATED METALLICS, 

512 E. 137th St., MO. 9-3647
(Brook Ave. sta., Lexington Ave., 

Pelham Line, Bronx).
(21)

APVALYTOJAI
Linksmi Aplinkumai 

PASTOVUS DARBAS
5 DIENŲ-40 VAL. SAVAITĖ.

TAIPGI

INDŲ MAZGOTOJAI
6 DIENOS—42 VAL. SAVAITĖ.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFISĄ 

8-TOS LUBOS
STERN BROTHERS 

42ND ST. IR SIXTH AVENUE 
NEW YORK CITY.

_______________________________________ (23)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę ant General Motorų Karų ; būtinas 

darbas. 5(4 dienų savaitė.
$50 SAVAITINĖ MOKESTIS, PRISIDEDA 
NUOŠIMČIAI. APMOKAMA VAKACIJOS 

IR ŠVENTĖS.
BERKELEY PONTIAC,
71-17 ROOSEVELT AVE., 

JACKSON HEIGHTS, L. I. 
HAVEMEYER 4-0470.

(23)

VYRAI—SENYVI
NUOLATINIS, BENDRAS FABRIKO 

DARBAS.
60c Į VALAN., PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

NATIONAL CARD MOUNTING CO.
76 — 9th Ave. (arti 15th St.) N. Y.

(23)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
VALYTOJAI 

V
Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper

THE BARBIZON
140 E. 63rd St., N.Y.C.

(21)

SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
Senai, pastoviai audimo dirbtuvei. 40 valan
dų, 5 dienų savaitė. Laikas ir pusė už virš
laikius. Patogus Times Square distriktas. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas. Malonios dar
bo sąlygos. KLAUSKITE MR. ZEPP, 3 lubos.

BELDING CORTICELLI 
119 W. 40TH ST., N.Y.C.

(21)

lyvaukite. Reikia duokles užsimokė
ti už šiuos metus. Taipgi rinksime 
naują valdybą. — S. R.' sekr.

(21-23)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, sausio 30-tą, Lietuvių 

Svetainėj, 29 Endicott St., įvyks jau 
šenai laukiamas didysis bankietas ir 
koncertas, buvęs nukeltas savaitę 
vėliau iš 23 į 30-tą. Visi tikietai, 
pirkti 23-čią, yra geri 30-tai. Kon
certinėj programoj dalyvaus solis
tai, muzikantai ir grupės. Pradžia 
3:30 po pietų. — Rengėjai.*

WORCESTER, MASS.
Prašome visus turinčius LDS ti

kintų ^knygutes, datuotas sausio 
23-čią, \grąžinti komisijos nariam, 
iš kurių esate paėmę, kad būt gali
ma sutvarkyti į laiką vartojimui 
30 sausio. — Komisija. (21-22)

ROCHESTER, N. Y.
Didžiausiai# pažmonys atsibus sau

sio 29-tą, šeštadienio vakare, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6 vai. Kadangi 
tai bus Pundelių Balius, įžangai ką 
nors atneškite dėl Lietuvos vaiku
čių — muilo, ar siūlų, guzikų, pleis- 
terių, abrūsiuką, adatų ar kas ką 
išgali. Visus prašome pribūti. Val
giai bus labai skanūs. Niekas neval
gykite namie vakarienės, nes mes 
visko turėsime įvalias. Viską suau- 
kavo mezgėjos. Širdingai visus pra
šome paremti šį gražų darbą. —
Komisiją. t - (21-23).

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—VYRAI
Išsiuntimui ir Apdarymui knygų ; 40 valandų 
savaitė, 5 dienos. Kreipkitės ant 4-tų lubų.

SCRIBNER’S
311 West 43 rd St.

(23)

APVALYTOJAI
5 Naktis j Savaitę. 6 iki 2:30; Gera Alga; 
malonios darbo sąlygos. Vyrai iš apsigynimo 

darbų privalo turėti USES paliuosavimą.
THE NAMM STORE

452 Fulton St.
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Reikalingi aukštos klasės viešbučiui.

Nuolatinis darbas. Alga $27.50 pradžiai
Kreipkitės į Housekeeper
ESSEX HOUSE

165 West 58th St.
(23)

VYRAI—SANDĖLIO DARBININKAI
Nuolat, 65c į valandą, 40 valandų savaitė; 

pakankamai viršlaikių po 98c į valandą..
Būtina pramonė.

J. RABINOWITZ & SONS
2 Hanson Pl., Brooklyn, N. Y.

(21)

PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN
ELECTRIC CO.

TAIKOS M etų

Versmė Daiktų Bell Sistemai
KARO Metu

Arsenalas Komunikacijinių,
Įrengimų

REIKALAUJA

VYRŲ
PAPRASTIEM DARBAM

KREIPKITĖS
Employment Departments
Pirmad. iki šeštad., 8:30 A.M. iki 5 P.M.

100 CENTRAL AVĖ.
KEARNY, N. J.

arba
. . 1561 BOULEVARD

JERSEY CITY, iN. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia

Turėti Paliuosavimo
Statementą.

(24) |

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į • 
HOUSEKEEPER 1

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(21)

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BŪTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS 

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

(24)

RANKOM POLIŠIUOTOJAI 
IR TEKINTOJAI

Dirbti Prie Mažų Repliukių
DENTAL & OPTICAL PLIER CO.

Inc.
104 SOUTH 4th ST., 
BROOKLYN, N. Y.

MATYKITE MR. NUGENT.
(21)

BERNIUKAI! 
BERNIUKAI! 
BERNIUKAI!

Baigianti kursus ar apleidžianti mo
kyklą šiuom tarpu. Ateikite DABAR 

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADĖKI
TE kai užbaigiate mokyklos termą. 

Patyrimas Nereikalingas. 
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

FLINTKOTE CO.
PATERSON AVE. PRIE OAK ST.
EAST RUTHERFORD, N. J.
Vienas blokas žemyn, PUBLIC 
SERVICE BUS No. 16 sustoja prie 

mūsų dirbtuvės.
Niekas iš dirbančių būtinose pra

monėse nebus samdomas. , 
(22)

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų. 
KREIPKITĖS TUOJAU

F. E, SCHUNDLER, CO., 
45-15 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY

(21)

SKALBYKLAI PRIE COUNTERIO
$29 už 5 dienų savaitę

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE
410 E. 34 th St.

.__________________________ (22)

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ PAGELBININKAI 

ir
VYRAI PRIE GARAGE 

Puikiausiu proga tinkamiem vyram. 
KREIPKITĖS KASDIEN ,

L. I. CITY STANDARD GARAGE 
42ND ROAD & 24TH ST., 

LOtfQ ISLAND CITY-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI^-APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
• 1 KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST.. N. Y.
ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

______________________________________ (X)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

Publishers Printing Co., 
207 W. 25TH ST., (7-tos lub.) 

(21)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbij 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(23)

PAGELBININKAI
Dažymų dirbtuvėje, geros sąlygos, druko pa
tikrinimas. Proga išsimokyti amato. Iš būtinų 

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

36-16 33rd Street, L. I. City.
(22)

FABRIKO DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

VIRŠLAIKIAI
. 18-60 Metų

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KEINER-WILLIAMS
STAMPING CO.

87-46 123rd St.
RICHMOND HILL, L. I.

VIRGINIA 9-5100.
(22)

DARYKITE ĮMOKĖJIMUS SAVO 
ATEIČIAI, TAIKOS METU IŠSI
MOKINIMU REFRIGERATION 
TAISYMO.
MES ESAME SURAŠĖ KAIPO 
KRITIŠKA PRAMONE DABAR 
IR BŪSIME APSAUGOS SIENA 
PO KARO.
REIKIA PILNO LAIKO DARBI
NINKŲ. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. REIKALINGA PALIUDI
JIMAS IR PAREIŠKIMAS 
ATLIEKAMUMO. t

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

42-33 12th St., L. L City 
KLAUSKITE MR. RICE

(26)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C.

(27)

HELP WANTED—FEM ALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
16 IKI 45

Svarbus Karinis Darbas
Patyrimas nereikalingas. Prielankios darbo 
sąlygos. Atsineškite gimimo certifikatą ir 

paliuosavimo pareiškimų.
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ TARP

8 A.M. IR 5 P.M.

PROTEX PRODUCTS CO.
44 SHERMAN AVE.
JERSEY CITY, N. J.

_____________________________ (23)

OPERATORĖS PRIE VĖLIAVŲ 
Priimame Mokines 

AMERICAN FLAG CO.
73 Mercer St,, N.Y.C.

___________ (22)

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
MERGINOS PRIE KAVOS 

PAGELBINĖS VIRĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

NUOLATINIS DARBAS 

PRADŽIAI ALGA $18
Kreipkitės į 

EMPLOYMENT OFISĄ 
8-TOS LUBOS

STERN BROTHERS 
42ND ST. IR SIXTH AVENUE 

NEW YORK CITY
______________ (23)

VYRAI, KAIPO PUODŲ 
MAZGOTOJAI

Linksmos darbo sąlygos; gera alga. Vyrai iš 
apsigynimo darbų privalo turėti ŲSES 
paliuosavimą. Kreipkitės tarp 10—12.

EMPLOYMENT OFISE, 3-ČIOS LUBOS
THE NAMM STORE

452 FUlton St.,įsoojųo, K T.

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

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavlaao 
pareiškimo.

SCHR AFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

_________________________________________ (X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$19.50 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. 
_______________________________________(21)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

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

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės

ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

12TH ST. IR JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

£(24)

SALAD IR SANDWICH
Patyrusios merginos, daliai ir pilnam laikui. 

Kreipkitės tarpe 10—1.2.
EMPLOYMENT OFISE, 3-ČIOS LUBOS

THE NAMM STORE
452 Fulton St.

BROOKLYN, N. Y.

OFISO VALYTOJOS
Valandos 2 A.M. iki 8 A.M.

ALGOS $18.30 Į SAVAITĘ

Kreipkitės bile kada tarp 
9 ir 5 P.M.

IŠSKIRIANT SEKMADIENIUS

A. J. CAVE 
Room 2100

90 BROAD ST., N.Y.C.
(21)

0--------------------------------------------------B

WOMEN
23—45, GOOD PHYSICAL CONDITION

FREE TO WORK AT NIGHT

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

HOURS: 9 P.M. to 6 A.M. or 
11:30 P.M. to 8 A.M.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON STR., 
N. Y. C.

71 h or 8th Avės, subway to 14th St. 
Walk South to 12th, then West to 

Washington St.

Interview: Mon. & Tues. 9 A.M. to 8 P.M. 
Daily, 9 A.M. to 5 P.M.

Essential Workers Need Release 
Statement.

(23)
BJ................ -...... ......... a

MOTERYS VALYTOJOS
(Dieninis Darbas)

NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ—40 VAL. SAVAITĖ

PRADŽIAI ALGA $18
• Kreipkitės j

EMPLOYMENT OFISĄ 
8-TOS LUBOS

STERN BROTHERS
42ND ST. IR SIXTH AVENUE 

NEW YORK CIT^
(23)

MERGINOS
Ant kortų prisiuvimui guzikų, patyrimas ne
reikalingas. Kiekviena turinti siuvimo gabumų 

gal kreiptis.
$18 Į SAVAITĘ PRADŽIAI. DAUG 

VIRŠLAIKIŲ 
Kreipkitės

BAILEY, GRČEN & ELGER
162 Madison Ave. (arti 32nd St.)

(28)

MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 
darbui. 5 dienos.

KRUEGER
601 W. 50th St. (kamp. llth Avė.)

(24)

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO, 
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos

__________________________ (28)

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS 
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius.
11 ŠVENČIŲ METUOSE. 
2 SAVAITES V AKACIJŲ 

APMOKAMA
DEL ALGOS PASITARSIME 

Nuolatinis darbas didelėje 
sandėlio įstaigoje.

EVERGREEN 7-9580 ( (28)

MERGINOS - MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Malonios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIKĄ. IR PUSĘ.

STERLING BAG CO., INC. 
11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subvė iki York St. arba 
Flushing Ave. gatvek. iki Gold St.)

(U)

OPERUOTOJOS
RUPIŲ AUDINIŲ IR
MEDVILNĖS MAIŠAI

GERA ALGA
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO.

11-19 GREEN LANE, 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. ar 
Flushing Ave. karu iki Gold St.) 

__________ (24)
PROSYTOJOS *

NOSINIŲ SKARELIŲ 
Patyrusios. Nuolat. Malonu.

ALGA $30.80.
GLYNTON HANDKERCHIEF CO. 

15 W. 37TH ST.
 (22)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C. 

______________________________________ (24)

MERGINOS
KAIPO PAKUOTOJOS 

Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas, Švarus Darbas. 
40 i VALANDŲ SAVAITE 

SCARFS BY KIMBALL, INC.
9 EAST 38TH ST., N. Y. CITY

(21)

JAUNOS MERGINOS 
Mokytis ant Singer Siuvamos Mašinos. 

Mokama laike mokinimosi.
SWAGGER TOGS CO., 

261 West 35th St. , (21)

MERGINOS—MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar

bas ir pakavimas, pilnam ar daliai laiko. 
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
(22)

APTARNAUTOJOS - VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbutyje. 

Nuolatinis darbas, gera alga.
Kreipkitės į Housekeeper

ESSEX HOUSE
165 West 58th St.

(28)

CAFETERIA
MACY’S SANDĖLIS

REIKALAUJA 2 STIPRIŲ MOTE
RŲ PADĖJIMUI PRIE INDŲ ir tt. 

Pilno Laiko Nuskyrimas—10 A.M. iki 7 P.M. 
Daliai Laiko Nuskyrimas—12 A.M. iki 7 P.M.
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, Įimant 

Penktadienj.
47-44 31st St., L. L City.

. (26)

MERGINOS—MOTERYS
Lengvam fabriko darbui. Gera alga pradžiai. 

Daug viršlaikių.
.MATYKITE MRS. WEISS

J. & R. WEISS, INC.
30 E. 10T1I ST.

(21)

JUNGĖJOS
Kariniame Fabrike 

Aukštutiniame Krašte Manhattan 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GEROS ALGOS 
Pokarinės Progos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Iš Būinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo
BARLOW ENGINEERING CO.

OFISŲ BODINKUOSE
153 E. 128th St. .

(28)

MOTERYS. PATYRUSIOS VALYTOJOS 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS Į SUPERINTENDENT 
UNITED CHARITIES BLDG., 

105 E. 22ND ST.
(22)

MERGINOS—MOTERYS
Nuolatinis darbas, lengvas fabriko darbą*, 

patyrimas nereikalinga*.
40 VALANDŲ PO 50c, PRISIDEDA 8 

VALANDOS VIRŠLAIKIŲ 75c 
UŽDARBYS $26 Į SAVAITĘ

HANDY ANDY SPECIALTY Co., Inc.
39.40 22nd ST. LONG ISLAND CITY 

(arti Queens Plaza)
a (21)
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Pas Mus Viskas Paruošta 

O Jūs Ar Pasiruošę?
Dešimtukų Maršavimas 

Grąžino Gyvenimą

Ištekėjo. Violeta 
Tamkiūtė

Didžiajam Laisvės metiniam 
bankietui, kuris įvyks jau šį 
sekmadienį, viskas paruošta. 
Būrys gerų iš geriausių Brook
lyne esamų gaspadinių kartu 
su Laisvės direktorių komisija 
turėjo posėdį pereitą pirma
dienį ir aprokavo, kas ir ka
da bus kepama, kiek ko vel
dama, nustatyta, kiek žmo
nių galės svečiuotis.

Tik vieno dalyko negalėjo 
nustatyti — kas svečiuosis. 
Tai priklauso išimtinai nuo vi
sų tų, kurie nori svečiuotis. 
Pirmas, užsisakęs tikietus, eis 
svečiuotis, o paskutinių jeigu 
pavėluos, liksis nepuotavęs 
Laisvės bankiete. Tad jūs vi
si, norintieji puotauti ir esa
te prašomi nuspręsti tą klausi
mą už savę ir nuspręsti anks
ti, kadangi žinote, jog šiais 
laikais jokį svečią negalima 
pavaišinti be žinios iš anksto 
apie jo pribuvimą.

Tiems, kurie būsite laiku ap
sirūpinę tikietais, vakarienė 
užtikrinta kuo geriausia — 
kalakutienos ir specialiai ban
kietui gamintų dešrų, taipgi 
tinkamų priedų ir alaus iki 
čiai kiekvienam. Tikietas 
$2.25.

Vakarienę duos lygiai 6 
šokiams gros Antano Pavidžio 
orkestrą nuo 7 vai. ir per visą 
vakarą, laike vakarienės ir po 
vakarienės, tad čia bus proga 
smagiai praleisti vakarą šo
kius mylinčiam jaunimui ir se
nimui, visiems 
nevalgiusiems.
įžanga 55c (su taksais).

Prašome įsitėmyti — tas 
viskas įvyks sausio 30-tos va
karą, Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne (ne
toli Marcy Ave. stoties 
BMT Jamaica linijos).

Kviečiame visus rengtis 
t i toje šaunioje iškilmėje.

so
ti k

valgiusiems ir 
Vien šokiams

Ištrūkus iš geležinių

geriausia šiandien žinoma pa
galba tos ligos aukoms. Dėka 
tam, jos sveikata pagerėjo, 
grįžo viltis dar kartą atsisto
ti ant savų kojų, gyventi iš 
savo uždarbio, atlikti bent bū
tiniausius sau patarnavimus.

Ką reiškė March of Dimes 
jaunuolei Louisei, tą reiškia 
jis dvylikai tūkstančių susirgu
sių pernai, tūkstančiams suža
lotų seniau, tą gali reikšti ir 
bile
nes niekas nežino, kas seka
mas.

Kovą prieš tą ligą galima 
paremti dešimtukais ir dole
riais su pasveikinimu preziden
tui Rooseveltui jo gimtadie
nio proga. The White House, 
Washington, D. C., taipgi per 
savo organizacijas ar tiesiog 
per Fundacijos vietinį skyrių.

kuriam iš mūsų ateityje,

ant

bū-

Bimba Kalbės Vizdžiūno Edwardas Pažereckas
Laidotuvėse Išeina Tarnybon

T ,v._ , . Edwardas Pazereckas,Jono M. Vizdziuno laidotu- v. _ x,._ . , , v. .. . . Oz. i cias sunus Vinco lives įvyks treciadienj, sausio 26,1 v , 
2 vai. po pietų, Fresh Pond i paz,CI CC l<\’ 
Krematorijoj, Metropolitan j 
Ave., Middle Village, L. I.

Krematorijoj kalbės A. Bim
ba, Laisvės redaktorius.

Velionis gyveno Great Necke, 
bet dirbo Brooklyne, pas kriau- 
čius. Paskutinė jo darbo 
buvo pas Karvelį.

vieta

Ką Mes Darome Padeji- 
. mui Karą Laimėti

tre- 
Marcelės 

gyvenančių 344 
pereitą šeštadienį

perėjo kvotimus ir tapo priim- 
' tas į Jungtinių Valstijų laivy- 
' na. Išvyksta tarnybon šį tre- 
trečiadienį. Linkime jaunam 

I Edwardui sėkmingos tarnybos 
ir sveikam sugrįžti.

Edwardas — jau trečias iš 
tos šeimos kariškoj tarnyboj. 
Jo brolis Vytautas tarnauja ar
mijoj apie dveji metai, o brolis 
Julius tarnauja laivyne nuo 
pereito rugpjūčio.

Mano klasėje, 5 B, mes visi, 
nors dar vaikais esame, bando
me padėti karą laimėti visais 
mums prieinamais būdais, čia 
noriu jums papasakoti apie ke
letą iš 

. Mes 
najam 
nigais 
Mes i 
stakles darymui 
renkame lazdas 
riams. 
knygas, 
esamą mūsų galioje.

Ar jūs atliekate savo 
Pirkite nors vieną ekstra pir
kinį bonų ar štampų šiandieną!

Eleanor Stakoff.

Romansui Nepavykus, 
Moteris Nusižudė

. mūsų atliekamų darbų, 
renkame 
Kryžiui, 
perkame 

mezgame

pinigus Raudo- 
Mes savais pi- 
karo štampas, 
ir vartojame 
blanketų. Mes 
bejėgiams ka-

Mes siunčiame 
Mes atliekame

jiems 
viską

dalį ?

Beryle Blake, 35 m., sekreto
rė Colgate-Palmolive Peet Co. 
firmoj, Jersey City, nusižudė 
pereitą sekmadienį, savo apart- 
mente, 59 W. 12th St., New 
Yorke, kada sužinojo, jog jos 
draugavimas su turtingu vedu
siu vyru pasibaigė ir viltis už 
jo ištekėti visiškai nutrūko. Ji 
atsisuko gasą ir užsidusino.

Su tuo vyru jinai vaikščioju
si-! i nksmavusi per metus laiko, 
bet pereitą šeštadienį jis atėjo 
pas ją vedinas savo žmona pa
sakyti, kad jie susitaikė ir gy
vens po senovei.

Si Sekmadin;
LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS IR

plau
čių, išėjus į saulę ir pas drau
gus, gavus kojoms pastiprini
mus, su kuriais gali vaikščioti 
ir viltį darbui ateityje Louise 
Hodgson, newarkiete, rašo 
džiaugsmingą laišką apie savo 
ateitį:

“...Aš pradedu jaustis da
limi visko, o ne atstumta nuo 
visko,” rašė jinai po to, kada 
dėka March of Dimes vajuose 
surinktoms aukoms jinai gavo 
gydymą ir priežiūrą, kas pa
gelbėjo jai atgauti pajėgų iš
tiesti pirmiau negalėtą valdy
ti koją. Jai kojas sužalojo 
žiauri liga — vaikų paraly
žius.

Buvo laikai, kada Louise ra
šė liūdnus laiškus.

Pirmu kartu, 1935 metais, 
kada ją, jauną mergiščią, iš
tiko vaikų paralyžius, jinai 
buvo taip blogoje padėtyje, 
kad ją skubiai nuvežė ligoni
nėn ir laikė geležiniuose plau
čiuose. Kada po ilgo laiko ją 
išleido, ji pirmu kartu pajuto, 
jog nebegali valdyti kojų. Ran
kos irgi buvo paralyžiuotos, 
nugara taipgi,

ūme penkis, metus pakan
traus gydymo ir gydymosi, bet 
mažai tebuvo atsiekta. Tada 
mergina rašė liūdną laišką 
apie savo likimą. Jai duota 
pagalbos, proga mokintis raš
tinės darbo. Tačiau ji vistiek 
turėjo visame kame tebebūti 
aptarnaujama seserų. Ir ji vėl 
rašė organizacijai liūdną laiš
ką :

“Aš norėčiau iki tiek sustip
rėti, kad nebūčiau sunkenybe 
kitiems.”

Organizacija, žinoma kaipo 
The National Foundation for 
Infantile Paralysis, Dešimtukų 
Maršavimuose sudėtais pini
gais, pasiuntė ją į Warm 
Springs, Georgia, kur įtaisyta

Svarbus Lietuviško Te
atro Mėgėjų Mitingas
Visi, kurie tik turite kiek 

liuoso laiko, ateinantį ketvirta
dienį, sausio 27 dieną, 8 vai. 
vakare, prašomi susirinkti į 
Laisvės svetainę, čia bus svars
toma ir, jei bus galima, pasi
skirstoma rolėmis veikalui 
“Prieš Srovę..” šis veikalas 
vaizduoja gyvenimą Lietuvoj 
caro laikais, parašytas Petru
lio. Veikalas yra gana ilgas ir 
reikalauja daug aktorių, taigi 
reikia, kad ir į šį susirinkimą 
atsilankytų didelis skaičius 
žmonių, aktorių ir ne aktorių, 
kurie dar nėra scenoje pasi
rodę, kad būtų galima visas 
roles užpildyti.

Liaudietis.

Praeitą šeštadienį (šio mė
nesio 22 d.) ištekėjo Brookly- 
no žinoma dainininkė Violeta 
Tamkiūtė už Jono Pranskaus. 
Sutuoktuvės — civilinės. Ves
tuvinis pokilėlis įvyko pas jau
nosios tėvus, 394 Lorimer St., 
dalyvaujant būreliui giminių 
ir šiaip kviestų, svečių.

Violeta brooklyniečiams pa
žįstama jau nuo daugelio me
tų, kaip koncertų bei opere
čių dainininkė ir chorų vedė
ja. šiuo laiku Violeta dirba 
valdžios darbą ir atliekamu 
laiku duoda piano pamokas.

Jonas Pranskus taipgi yra 
dainos mylėtojas. Jis dainavo 
Operetės Chore, vaidino ope
retėse “Silvijoj” ir “Klaipė
dos Julėje.” Pastarąją suruošė, 
tuo metu gyvavęs Lyros Cho
ras. šiuo motu jis tarnauja 
Amerikos kariuomenėje. Tik 
dabar grįžo iš Panamos, ku
rioje išbuvo 23 mėnesius.

P.

Rastis Sužeistas
Bobbie Rastis, tarnaująs 

Camp Edwards artileristu, su
sižeidė koją tarnyboje.

Vagys Dirbo su Pasilsiu
Policijai įsakyta tyrinėti iš

vogimą tūkstančių “ration” 
knygelių iš lokalinės tarybos 
raštinės, 107 Walker St., New 
Yorke. Vagys bandę įsilaužti 
vieną naktį ir buvę pareika
lauta raštinei policijos apsau
gos, bet jos nebuvę, vagys pa
baigę darbą sekamą naktį.

Rudos stampos R, S, T, U
V geros dabar. Visų, apart V, į 
laikas baigsis šio mėnesio 29-, 

bus gera iki vasario 26-

pirkimui

laikotarpioantrojo

Pirkite karo bonus, o grąžos 
pinigus atiduokite į Dešimtukų 
Maršavimą.

rudomis stampomis per- 
mėsą, riebalus, sūrius,

Artistė iš Sovietų filmos “Leningrad Music Hali,” ro
domos City Teatre, 14th St. ir 4th Ave., New Yorke.

Trečiadienis, Sausio 26, 1944

s •(C

. X

Stampos ir 
Punktai

[Gazolinos kuponai 8 su raide 
s A knygelėj geri iki vasario 8- 
I tos pirkimui po 3 galionus už 
kiekvieną; B, C ir B-l ir C-1 

geri pirkimui po 2 
ir T kupo- 
po 5 galio-

tą. V 
tos.

Su, 
kame
kenuotą žuvį.

žalios stampos G, II. ir J. 
pirkimui kenuotų vaisių ir dar
žovių, geros iki vasario 20-tos.

Cukraus stampa 30-ta ket
virtoj knygelėj gera 5 sva
rams cukraus iki kovo 31-mos.

Batų stampa 18 pirmojoj 
knygelėj ir orlaivinė stampa 1 
trečioj knygelėj geros pirkti
po porą batų neribotą laiką. 1 buvo tik kas 14-tas.

kuponai
Į galionus, B-2, C-2

.. j nai geri
- 1 nūs.

Kuro
(period 2) kuponai geri pirk
ti po 10 galionų aliejaus iki 
vasario 7, o sekami, period 3 
kuponai, galios nuo vasario 7 
iki kovo' 13-tos.

Iš paimtų kariuomenėn gruo
džio mėnesį vyrų kas aštuntas 
buvo tėvas nuo pirmkarinių 
laikų. Lapkričio mėnesį tėvų

Naujanybė Lietuviams

BANKIETAS
šviežios dešriukčs skaniai paruoštos 

ir kas daugiau?—

TNDIKŲ - TURKEY
VAKARIENĖ

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

Įvyks Sausio-January 30

• Raudonojo Kryžiaus Brook
lyn© skyrius šiemet turės su
kelti $3,331,000.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 
skyriaus metinis susirinkimas įvyks 
pentkadienį, sausio 28 d., Kliubo 
name, 280 Union. Avė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti; išgirsite daug 
naujo šiame susirinkime. Kliubo ge
rovė priklauso nuo jūsų, gerbiami 
draugai. —■ Direktorių Valdyba.

(21-23)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus 

tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 26 d., 7:30 v. v., Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo. Taipgi bus kalbėtojų iš Joint 
Boardo, kurie aiškins apie steigia
ma Apdraudą ligoje ir pašalpoje ir 
apie užvilktas duokles ir vakacijas, 
taipgi ir algų pakėlimą. Tą viską 
išgirsit patys. 
Sekr.

me

Ch. Nečiunskas, 
■(19-21)

Morris P. Shephard, 27 m., 
20 Westminster Rd., sulaiky
tas teismui kaltinimu žadėjus 
už pinigus vyrams gauti pa- 
liuosavimą nuo drafto.

New Yorke ir apylinkėse ne
užilgo būsianti įvesta kontro
lė gazolinos kuponų sužymėji- 
mu ant jų automobiliaus lei
dimo numerio. *

LIETUVIŠKAS i

TRAKTYRIUSI
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į

B PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 1®

| Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
& " |Q| STANLEY MISIŪNAS
•M* / '•'z-jmI SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Start Your
Graduate
Off Right

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas EĮ?
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. Ag

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET g
473 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. W

arba Daimontini žiedą 
nuo $15.00

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

282 Union Ave.

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT J
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

i

NOTARY 
PUBLIC

r.

BUS GRAND PARADISE SALESE
i 318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.

Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

Klimas, 
128 — 19th St, Brooklyn, N. Y.

Įžanga: Bankietui $2.25; vien tik šokiam — 55c.
valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

s Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne

I
 Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo.$19.00 
su Daimontu

Žiedą

nuo $20.06 
Duokite JAI 

modernini 
RiešlnJ laikrodėli

GEORGE KLIMAS
Operetė “Kuprotas Oželis,” pir

mutinė lietuvių kalboj filmą, yra 
vieno veiksmu muzikalė komedija, 
turi dešimts gražių liaudies dainų, 
vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. 
Rodymas užima 55 minutas. Para
šytas Sofijos Čiurlionienės (Kyman
taitės).“ Pagamino filmą George Kli
mas. Dabar su šia filmą—“Kuprotas 
Oželis,” istorinėmis konferencijomis 
iš Cairo ir Teherano, ir naujausio
mis žiniomis iš karo frontų darysiu 
maršrutą per visas galimas lietuvių 
kolonijos. Taigi, draugijos, kuopos, 
kliūbai naudokitės proga. Rašykite 
tuojaus dėl sutarčių, o aš pranešiu, 
kada ir kokiose kolonijose galėsiu 
lankytis, nes visas darbas turi eiti 
pagal planą. Taigi, neatidėliokit nei 
vienai savaitei, kad 
sklandžiai. Maršrutas 
d. vasario, 1944 m.

George

TELEPHONE
STAGG 2-5043

■hE\—x-Xk_ a 1 u Av A. AkLZt “ *■'**■

n m m

•UlOVA
<■

darbas eitų 
prasidės su 5

S MATTHEW P. BALLAS g
(BIELIAUSKAS į®

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Nuo $20.00 aukščiau.
Maži rankpinigiai palaikys jum bile daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Cel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




