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KRISLAI
Praėjęs Suvažiavimas ir 

Būsimasis.

V

Paskutiniuoju laiku buvo su
sikaupusių tiek daug “extra” 
darbų, kad mes neturėjome už
tenkamai laiko plačiau pakal
bėti mūsų dienraščio reikalais.

Priediniu darbu skaitome 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, dėl kurio tūliems iš 
Laisvės pastogės teko daug 
dirbti ir nemažai laikraštyje 
vietos užimti. Beveik visi Su
važiavimo darbai buvo atlikti 
laisvu nuo laikraščiui įdeda
mojo darbo laiku.

Šiandien galima pasakyti, 
kad dauguma darbų, susijusiu 
su Suvažiavimu, jau padaryti, 
kiek tai liečia centrą. Viskas 
dabar įeina į normalines vė
žes.
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Stovime mūsų metinio Lais
vės b-vės šėrininkų suvažiavi
mo išvakarėse. Dabar kruopš
čiai 
kad 
n as 
jas,

»
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ruošiamės, pasitikėdami, 
jame dalyvaus kiekvie- 
šėrininkas, senas ir nau- 
kuriems tik sąlygos leis.

Laikai dabar geresni, tad 
pasitikime, kad kiekvienas 
laisvietis, dar nesąs šėrininkų, 
juo taps.

Kiekvienas demokratiniai 
nusiteikęs lietuvis privalo tą 
žinoti: Jei ne dienraštis Lais
vė, nebūtume turėję tokio di
delio ir pasekmingo Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo, ne
turėtume tokio plataus demo
kratinio lietuvių judėjimo ir 
lietuviškuose dirvonuose kles
tėtų fašistinės dilgėlės ir us
nys.

Praeitame Laisves vajuje iš 
viso dalyvavo 24 vajininkai 
(be tų skaitytoju, . kurie pri
siuntė po vieną prenumeratą 
—tokių buvo nemažas skai
čius).

Vajininkų tūzu pasiliko An- 
tan. Stripeika, su 5,814 punk
tu !

Jis šiemet gavo daug naujų 
skaitytojų.

Gražiai pasirodė ir kiti va
jininkai.

Skaitytojas tą, be abejo, 
matė Laisvės sausio 17 d. lai
doje.

Washington. — Kongres- 
manas Dies, fašistų glosty- 

| to jas, o “raudonųjų raga
nų” medžiotojas, vėl reika
lauja, kad kongresas pa
skirtų $75,000 vadinamiems 
Dieso komiteto tyrinėji
mams.

Tuos pinigus Dies’as keti
na panaudot daugiausiai 

i priekabių jieškojimui prieš 
Mes jų darbais džiaugiamės, valdišką ‘ Civilių Tarnybų 

a c? in/AC? A7ic?nc? mvlimn iv* (rnr_ T- . . . rn • . i—i • v*Komisiją. Tai todėl, jog si 
komisija pastaruoju laiku 
jau ne taip aštriai kvočia 
priimamus tarnybon fašistų 
priešus. O Dies vadina juos 
“raudonaisiais”.

mes juos visus mylime ir ger
biame, mes jų niekad nepa
miršime.
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Praeitame dienraščio Vil
nies vajuje taipgi dalyvavo 24 
vajininkai.

Vilniečių vajininkų vainiką 
nusinešė Vera Smalstieė, su 
5,617 punktų. Vilnies vajaus 
dovanų gavėjos — visos mo
terys: Vera Smalstienė, M. 
Smitrevičienė, A. Ziksienė, A. 
Dočkienė, E. Lapinienė.

Laisvės vajaus dovanas lai
mėjusiųjų skaičiuje įeina tik 
trys moterys: K. Žukauskienė, 
M. Svinkūnienė ir M. Meiso- 
nienė; kiti visi vyrai: A. Stri- 
peika, P. Pilėnas, A. Kazake
vičius, J. Bakšys, ALDLD 2- 
roji kuopa (?) J. Kazlauskas, 
G. Šimaitis, S. Kuzmickas ir 
P. Beeis.

Pasitaikius progai, teks pa
daryti gilesnis praėjusiojo mū
sų vajaus analizas. šiuomi ten
ka tik tiek pasakyti: Tegyvuo
ja mūsų vajininkai ir vajinin- 
kės!

suva- 
mūsų

Po Laisvės šėrininkų 
žiavimo įvyks metinis 
dienraščio bankietas.

Maistas šiandien brangus, 
racijonuotas, tad valgiai bus 
gaminami ribotai.

Norį 
vietas, 
anksto;
jau.

užsitikrinti bankiete 
Įsigykite tikietus iŠ 

užsisakykite juos tuo-

Vajus užsibaigė, suvažiavi
mas praeis, bet kasdieniški mū
sų rūpesčiai ir pareigos prieš 
mus tebestovės.

Tomis pareigomis buvo ir

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

NACIAI, MATYT, PRIVERSTI TRAUKTIS IŠ CASSINO
Talkininkai Paėmę Miestą 
16 Myl. nuo Romos; Naciai 

Dar Menkai Tesipriešina
Alžyras.—Amerikos žval

gai perėjo per Rapido upę 
naujoje vietoje, atvyko į 
Cassino miestą ir jau nera
do jame vokiečių kariume- 
nės, apart vieno sargo. — 
Cassino stovi už septynių 
desėtkų mylių į pietų rytus 
nuo Romos.

Manoma, kad naciai ap
leisiu Cassino ir visą pieti
nę savo liniją ir persimesią 
į naująjį frontą, už 15 iki 
20 mylių į vakarus ir pie
tus nuo Romos. O senaja
me Cassino fronte vokiečiai 
paliksią tik užnugarines sa
vo eiles, kad sulaikytų 
Penktąją anglų - amerikie
čių armiją nuo greito žy
giavimo linkui naujojo 
fronto.

Amerikiečiam žvalgam

DIES REIKALAUJA
PINIGU PERSEKIOT

CIVILE TARNYBA

Paskutiniais žygiais A- 
merikos ir Australijos lakū
nai sunaikino bei sužalojo 
80 japonų lėktuvų Rabaul ir 
Admiralty salų srityse.

Karo Sekretorius Vėl 
Reikalauja Įvest Vers

tiną Darbo Pareigą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Stimson sakė per radiją an
tradienį, jog vien paskutinę 
savaitę buvo 22 streikai ka
riniuose fabrikuose, ir per 
tuos streikus sueikvota 
135,000 darbo dienų.

Anot Stimsono, tai, esą 
dar vienas įrodymas, kad 
kongresas turi išleisti įsta
tymą dėlei verstinos darbo 
prievolės visiem amerikie
čiam. Jis pareiškė, jog 
kiekvienas turėtų suprasti, 
kad darbe jis atlieka tokią 
svarbią pareigą, kaip ir ko- 
vūnas karo fronte.
tebėra: vienijimas lietuvių vi
suomenes karui laimėti; žmo
nių švietimas; kova prieš fa
šizmą.

Be to, 1944 metai turi būti 
pergalės metais!

atėjus į Cassino, nacių ar
tilerija iš aplinkinių kalnų 
paleido ugnį miestan, ir 
amerikiečiai buvo priversti 
pasitraukt iš jo. Bet jau žy
miai sumažėjo vokiečių pa- 
sipirešinimai šiame pieti
niame Cassino ir Rapido- 
Garigliano upių fronte. Tik 
visur prisodinta minų.

Berlyno radijas sakė, jog 
anglai-amerikiečiai užėmė 
Velletri miestelį, 16 mylių į 
pietų rytus nuo Romos.

PERKIRTO ISTORINĮ 
VIEŠKELĮ

Cassino Sritis. — Talki
ninkų kariuomenė perėjo 
per Mussolinio kanalą, sau
sinantį Pontine pelkes. Tei
giama, jog Amerikos ka
riuomenė pasiekė istorinį, 
Romon vedantį Appian 
plentą arti Cisternos.

United Press sako, kad 
talkininkai perkirto Appian 
plentą ir pajūrinį geležin
kelį viename punkte, apie 
25 mylios į pietus nuo Ro
mos.

(Tuomi, tačiau, dar nėra 
užkirsti visi pasitraukimo 
keliai vokiečiams iš Cassino 
srities į naująjį frontą. Nes 
30 mylių nuo pajūrio eina 
Casilina plentas iš Cassino 
į Romą).

Visi pranešimai rodo, kad 
vokiečiai dar nesudarė rim
tų pasipriešinimų naujaja
me fronte.

SUARDYTI GELEŽINKE- 
LIAI Iš ROMOS

Anglų-amerikiečių lakū
nai taip išdaužė vokiečių 
geležinkelius Romos apylin
kėje, kad nuo praeito ket
virtadienio dar nei vienas 
nacių traukinys negalėjo iš
važiuot iš Romos į pietus.

HOPKINSO LAIŠKO PADIR
BĖJAS ĮKAITINTAS

Washington. — Prisiek
dintųjų teismas įkaitino 

Geo. N. Briggsą, kad jis su- 
klastavo laišką Hopkinso, 
prez. Roosevelto asmeninio 
draugo - patarėjo. Tame 
padirbtame laiške jis vardu 
Hopkinso rašė, būk Hop
kins remiąs republikono 
Willkie’o kandidatūrą į 
prezidentus. Briggs šį laiš
ką pardavė už $100 C. N. 
Sparksui, kuris išspausdino 
jį savo knygoje “Vienas- 
Žmogus—Wendell Willkie.”

Už tai klastuotojas galėtų 
būti nubaustas $8,000 ir iki 
dešimčiai metų kalėjimo.

Pirmiau jis buvo vienas 
iš vidaus reikalų ministerio 
Haroldo Ickes sekretorių. 
Kilus skandalui, Ickes tuoj 
paleido jį iš tarnybos.

Talkininkai iš oro vėl 
bombardavo nacius šiauri- 
niuse Franci jos pajūriuo
se.

Gyvenimas Pabrango Kur Kas 
Labiau, negu V aidžia Skai
čiuoja, - Sako Ph. Murray

Washington. — Nors val
dinis darbo departmentas 
skaičiuoja, kad nuo 1941 
m. sausio mėnesio pragy
venimas Jungtinėse Valsti
jose pabrangęs tiktai 23 
procentais ir puse, bet iš 
tikrųjų gyvenimo reikme
nys pabrango 50 procentų, 
kaip nurodė Philip Murray, 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas.

Kalbėdamas senato komi
sijoj darbininkų ir apšvie- 
tos reikalais, todėl, Murray 
sakė, kad valdžios vykdoma 
senoji “Mažųjų” Plieno 
Kompanijų taisyklė dėlei 
algų priedų darbininkams 
visai atsilieka nuo gyveni
mo pabrangimo.

Labiausiai pabrango tie 
maisto produktai, kuriems

“TVOJAUTINES TAIKOS” 
LIZDAI - NACIŲ KAILIO 

GELBĖTOJAI AMERIKOJ
Jau ir New Yorko World 

Telegram rašė, kaip Ameri
koj veikia grupės politikie
rių, kurie darbuojasi už tai
kos darymą dabar; stengia
si išgelbėt Hitlerį nuo visiš
ko sumušimo.

Žymėtina, jog tarp tokių 
Ašies kailio gelbėtojų yra 
socialdemokratų vadas Nor
man Thomas drauge su G. 
Hartmannu, trockistais ir 
kitais nacių advokatais. Bet 
tai tik dalis Hooverio- 
Wheelerio ir panašių taiks- 
tytojų šaikos.

New York Post šiomis

Argentina Taip pat 
Sutraukė Ryšius su

Naciais ir Japonais Pergalei Į
Buenos Aires, saus. 26.— 

Argentin. diktatoriaus Ra- 
mirezo valdžia sutraukė di- 
plomatin. ryšius su Vokie
tija ir Japonija. Ramirezo 
pasirašytas pareiškimas sa
ko, jog tai todėl, kad fašis
tų Ašis palaikė milžinišką 
savo šnipų sistemą Argen
tinoje.

United Press teigia, kad 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos vyriausybės padarė di
delį spaudimą f asistuojan
čiai Argentinos valdžiai, 
.kad ji sutraukytų ryšius su 
Ašim.

(Sakoma, kad Amerika ir 
Anglija grąsino įvest pre
kybos blokadą prieš Argen
tiną, jeigu ji ir toliau bi- 
čiuliuosis su naciais ir ja
ponais.)

Visos kitos Lotynų Ame
rikos respublikos jau pir
miau pertraukė ryšius su 
Ašim.

Naciai Romos gatvėse 
šaudo nužiūrimus savo 
priešus.

valdžia neuždėjo kainų “lu
bų.” Tarp kitko, pabrangin
ta kambarių nuomos (ren- 
dos) daugumoje vietų; pa
bloginta avalai ir drabužiai, 
nors jie ir būtų pardavi
nėjami daug mąž tomis pa
čiomis kainomis. Pragyve
nimą taip taip pat brangina 
juodasis marketas. Sava
naudžiai fabrikiniuose mie
stuose kelia reikmenų kai
nas dar todėl, kad ten su
važiavo daug daugiau dar
bininkų.

Murray taipgi pažymėjo, 
kad jeigu kongresas skirtų 
kiek reikiant pinigų val
džiai primokėti maisto ga
mintojams, negalintiems iš
siversti nustatytomis kai
nomis, tai valdžia geriau 
galėtų kovoti prieš maisto 
valgių brangimą.

iš-dienomis išspausdino 
trauką iš Hartmanno laiš
ko, kuris sakė: Socialistų 
vadas Norman Thomas yra 
“arba senas bundistų (na
cių) pritarėjas arba (kun.) 
Coughlino sekėjas; bet aš 
manau, kad mes gal vis tiek' 
galėsime jį (Normaną Tho- 
masą) panaudoti.”

Pažangus radijo komen
tatorius Steel praeitą savai' 
tę nurodė ir ‘ 
dą elementų, kurie stengia
si paveikti Amerikos vai 
džią greičiausiai taikytis su 
naciais, o nekariauti iki be
sąlyginio Ašies pasidavimo.

d praeitą savaiv gvardeisko. Sovietiniai ko- 
New Yorke liz-wūnai taipgi atvadavo Čer-

Amerika Tiek Pasista
to Pabūklą, Kad Užteks 

aimėti
Washington. — Karinės 

Gamybos pirmininkas, Do
nald M. Nelson raportavo, 
jog Amerikoje dabar tiek 
pagaminama įvairių karo 
pabūklų, kad jų užteks per
galei laimėti.

Tarp kitko, jis pranešė, 
jog pernai šiame krašte pa
statyta du kariniai didlai- 
viai po 45,000 tonų, 11 šar
vuotlaivių, 15 lėktuvlaivių 
(orlaivių išvežiotojų), 50 
lėktuvlaivių palydovų, 128 
naikintuvai, 306 naikintuvų 
palydovai ir 56 submarinai.

Šiemet gi turės būti pa
statyta 50 procentų daugiau 
laivų, negu pernai, ir dau
guma jų bus krovinių bei 
transporto laivai.

Paskutinį mėnesį pernai 
dar pakilo lėktuvų statyba 
ir elektroniškų-radijo prie
taisų gamyba.

Berlyno radijas sakė, kad 
japonai pradeda iškrausti- 
nėĮ “nereikalingus” gyven
tojus iš savo sostinės Tokio,

Raudon. Armija Šturmuoja 
Nacius Svarbiame Gelžkelių 

Mazge Krasnogvardeiske

Krasnogvardeisk 
(seniaus vadintas

per 
kit-

London, saus. 26. — As
sociated Press praneša, kad 
Sovietų kariuomenė įsiver
žė į Krasnogvardeiską ir 
atakuoja vokiečius miesto 
gatvėse, 
miestas
Gatčina) yra labai svarbus 
geležinkelių mazgas, 30 my
lių į pietų vakarus nuo Le
ningrado.

Kiti Leningrado fronto 
raudonarmiečiai vijo nacius 
nuo Leningrado - Maskvos 
geležinkelio tarpo, apie 50 
mylių ilgio, tarp Tosno ir 
Volchovo stočių.

Menama, kad vokiečiai 
netrukus bus išmušti iš 
Krasnogvardeisko. O 
Krasnogvardeiską, tarp 
ko, eina geležinkeliai į 
tiją ir Latviją.

Soivetai atėmė iš hitleri
ninkų Vladimirskaja gele
žinkelio stotį, 9 mylios į ry
tus nuo Krasnogvardeisko. 
Vladimirskaja stovi gele
žinkelio linijoje, einančioje 
į rytus - vakarus tarp Tos
no ir Krasnogvardeisko, 
skersai kitų dviejų geležin
kelių, vedančių iš Leningra
do linkui pietų, į Pskovą, 
Novgorodą ir kitus punk
tus.

Užimdami Vladimirskaja, 
tokiu būdu, raudonarmie
čiai perkirto vokiečiam 
svarbų skersinį susišieki- 
mą tarp Tosno ir Krasno- 

novo miestelį, 6 mylios į 
vakarus nuo Krasnogvar- 
deisko.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
NOVGORODO FRONTE.
Generolo Mereckovo va

dovaujami, raudonarmiečiai 
atgriebė Ostrov miestą, |9 
mylios į rytus nuo geležin
kelio einančio iš Leningra
do į Vitebską. Šią geležin-

LENINGRADO PARTIZANAI 
SUARDĖ 3 NACIŲ STOTIS
Maskva. — Leningrado 

gubernijos partizanai suar
dė tris vokiečių naudotas, 
svarbias geležinkelio stotis; 
sunaikino du jų traukinius 
ir susprogdino daugiau 
kaip 500 relių (bėgių). Jie 
taipgi suardė 40 kilometrų 
telegrafo ir telefonų linijų.

$1,350,000,000 Jungi 
Tautom Sušelpti

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 338 balsais 
prieš 54 nutarė skirti $1,- 
350,000,000 Jungtinių Tau
tų Šelpimo ir Atsteigimo 
Administracijai (UNRRA), 
pokariniam laikotarpiui. * 
'Dabar tarimas perduotas 

senatui spręsti.

Talkininkai jau tik už 19 
mylių į pietus nuo Romos. 

1

1

kelio liniją jau pasiekia so
vietinė artilerija. Taigi na
ciams pasitraukti iš kampo 
tarp Leningrado srities, Es
tijos ir Novogorodo telieka 
jau tik viena, kol kas dar 
saugi, geležinkelio linija, 
einanti iš Leningrado į 
Pskovą ir Varšavą.

Į pietų vakarus nuo Nov
gorodo Sovietai atėmė iš 
priešų Torfopodstiločnaja 
geležinkelio stotį.
ATVADUOTA DAR DE- 

SĖTKAI PUNKTŲ 
Krasnogvardeisko - Puš

kino srityje, į pietus nuo 
Leningrado, Raudonoji Ar
mija, komanduojama gene
rolo Govorovo, atvadavo 
Antropšino, Frezerny ir 

(Tąsa 5-tame pusi.)

SOVIETAI PAGROBĖ 
DAUG NACIU GINK

LU IR AMUNICIJOS

J

Washington. — Valdiška 
Amerikos susisiekimų ko
misija paskelbę Maskvos 
radijo pranešimus apie me
džiaginius vokiečių nuosto
lius sovietiniame fronte:

Antropšino stotyje, į 
pietus nuo Leningrado, rau
donarmiečiai suėmė visą 
nacių traukinį, prikrauta 
tankų, kanuolių, kulkosvai
džių ir mortirų. Jie taipgi . 
sučiupo 23 motorines ka- 
nuoles, 30 mortirų, virš 1,- 
000 automatinių šautuvų, 
daug kanuolinių šovinių, 
minų ir kitos amunicijos.

Novgorodo fronte sovie
tiniai kovūnai pagrobė 50 
nacių kanuolių ir daug ki
tų ginklų. Čia paimta ne
laisvėn ir didelis skaičius 
vokiečių.

O sausio 24 d. visuose 
frontuose sovietinės jėgos 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 80 nacių tankų ir nu
šovė 71-ną jų lėktuvą.

Angly Valdžia vis dar 
Pripažįsta Lenkijai 
Svetimąsias Žemes

London, saus. 26.— Ang
lijos užsienio reikalų minis- 
teris Anthony Eden pareiš
kė, kad jo valdžios politika 
“nepripažįsta jokių sienos 
pakaitų, kurios palietė Len
kiją po 1939 m. rugpjūčio 
mėnesio.”

(Reiškia, anglų valdžia 
tebelaiko “Lenkijos” žemė
mis Vilniaus kraštą, Tary
binę Vakarų Ukrainą ir Ta
rybinę Vakarų Baltarusi
ją)

Pasak Edeno, tai sienos 
tegalinčios būti pertvarky
tos tik per bendras abiejų 
pusių derybas.

Sovietai apsupineja na
cius Krasnogvardeiske.

ffis.... -L' •';4‘• $$$
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valdžios ofensyvinės karo 
prieš Rusiją.’ Colby pridėjo: 
valdžia yra tos nuomonės, 
žygiavimas į Rusiją sukėlė 
tokį tautinį sentimentą, ku-

Teisingas Diplomatinis Žygis
Visa demokratinė Amerika nuošir

džiai pasveikins prezidentą Rooseveltą 
ir valstybės departmentą. Mūsų vyriau
sybė elgiasi gerai ir teisingai, kai jinai 
atsisako pripažinti naują pro-fašistinę 
Bolivijos valdžią. Buvo tyrinėta ir su
rasta, kad ten smurtą pravedė pro-hitle- 
rinis elementas.

Manoma, kad tą mūsų šalies politiką 
linkui Bolivijos naujo režimo pasirinks 
ir kitos abiejų Amerikų respublikos. Tik 
Argentina tuojau Bolivijos fašistus pri
pažino. O pripažino todėl, kad pati Ar
gentina yra valdoma pro-nacių. Dabar 
nebėra jokia paslaptis, kad Argentinos 
fašistinė vyriausybė padėjo Bolivijos fa
šistams nuversti demokratinę valdžią ir 
įsteigti fašistinę diktatūrą.

Dabar veikiausia mūsų vyriausybė 
mato padarytą klaidą, pasiskubinant 
pripažinti Argentinos Ramirez režimą.

Kam reikėjo tą diktatūrą, pripažinti? 
Buvo padaryta klaida—labai didelė klai
da. Atsisakymas pripažinti Bolivijos fa
šistus tiktai dalinai tą klaidą atitaiso.

neginčijamai apgyventas lenkais gyven
tojais.’ Mūsų valstybės sekretoriaus pa
galbinių kas Lyon Polk, Wilsono atstovas 
Talkininkų Aukščiausioj Taryboj, buvo 
dideliam laipsnyje atsakomingas už tos 
linijos nustatymą pabaigoje ^1919 metų. 
Per kurį, laiką ta. linija net buvo ir va
dinama Curzon-Polk linija.

“Kuomet lenkai nuėjo už tos linijos 
laike savo karo su Sovietais, tai mes iš
reiškėme jiems aiškų pasipiktinimą. Mū
sų valstybės sekretorius Bainbridge Col
by pasiuntė lenkų užsienio reikalų mi- 
nisteriui Wincent Witos pasergėjimą, 
kad Jungtinės Valstijos ... negali už- 
girti lenkų 
programos 
'Amerikos 
kad lenkų 
toje šalyje
ris... padarė galima jos vadams pra
dėti įsiveržimą į lenkų teritoriją.’ Jis 
tvirtai patarė lenkams pasilikti už Cur- 
zono linijos.

“Bet lenkai nepaisė to persergėjimo ir 
su Franci jos pagelba atstūmė rusus at
gal. Jie padiktavo Rygos sutartį, kurios 
nustatyti rubežiai veikė iki 1939 metų.

“Washingtonas pasitiko tą sutartį su 
pasipiktinimu ir valstybės departmento 
viršininkai sakė laikraštininkams, kad 
mes tos sutarties niekuomet nepripažin- 
sime.”

Tai šitaip byloja istorija. Ji pasako 
daug. Ji parodo apgavystę ir veidmai
nystę tų, kurie bando surasti istorinius 
pateisinimus imperialistinių lenkų užsi
spyrimui ir po šio karo pasilikti po savo 
letena arti dešimties milijonų ukrainie
čių, baltarusių ir lietuvių.

Didelis Lapas iš Istorijos Apie 
Lenkijos Rubežius

Istorija dažnai būna labai puikus mo
kytojas. Iš istorijos reikia visiems mo
kintis. Ypatingai dabar reikia, atminti 
ir pažinti praeitį. Ta praeitis labai in
teresinga.

Mes turime mintyje tarptautinėje di
plomatijoje keliamą alasą dėl būsimos 
Lenkijos rubežių. Nėra nei galo, nei ri
bų. Hitlerininkai naudojasi ta proga ir 
dirba viršlaikį: kiekvienas ir visi iš visų 
pusių ir kampų spjaudo ant Amerikos 
talkininkės — didžiosios Sovietų Sąjun
gos. Užtenka pažvelgti į lietuviškus pro- 
nacius. Jiems lenkai imperialistai pasi
darė artimiausiais draugais. Kas čia 
tokio, kad tie lenkai savinasi visą Vil
niaus kraštą. Lietuviški kryžiokai pra
kaituodami gina senosios Lenkijos rube
žius, kuri buvo pavergus ne tik milijo
nus ukrainiečių ir baltarusių, bet taipgi 
Vilnių.

Amerikinėje spaudoje lenkai imperia
listai nestokuoja užtarėjų. Ta spauda, 
visai pamiršta, kad tie Lenkijos rube
žiai, kurie buvo prieš 1939 metus, buvo 
plėšikiškai nustatyti, — rubežiai, kurie 
padarė Lęnkiją dideliu tautų kalėjimu. 
Ji užsimerkia prieš istoriją. Visai neno
ri jos pažinti arba iš jos mokintis.

Todėl labai gerai daro Overseas News 
Agentūros korespondentas Cąrl Hart
man, kuomet tą istoriją gražiai atiden
gia ir parodo Amerikai. Pasirodo, kad 
Amerika turėjo labai daug reikalų su 
atsteigimu Lenkijos po pirmojo karo.

“Kuomet prieš 25 metus Jungtinės 
Valstijos paskutinį sykį svarstė. Rusijos 
vakarinį rubežių,” sako Hartman, “tai 
mes norėjome, kad tasai rubežius būtų 
apie tą pačią vietą, kurios dabar nori 
Sovietų vyriausybė.

“Tada, pabaigoje Pirmo Pasaulinio 
Kąro, talkininkai buvo labai giliai susi
rūpinę ‘bolševizmo pavojumi.’ Rusija bu
vo civilinio karo sūkuryje ir Sovietų 
priešams buvo visai nesunku gauti, tal
kininkų pagelba pasiimti provincijas 
prie Rusijos vakarinio rubęžius. Tačiau 
mūsų buvo nusistatymas, kad nei vienas 
tų teritorinių pakeitimų nebūtų galuti
nas, kol pasigirs balsas suvienytos Rusi
jos valdžios.

“Šiandien dažnai pamirštama, kad ši
ta. šalis buvo daugiausia atsakominga. už 
Curzono liniją, kurią dabar Sovietai 
siūlo Lenkijai. Šita linija buvo vieninte
lė linija, nustatyta pravedimui gyveni- 
man prezidento Wilsono 13-tojo punkto, 
kuris reikalavo ‘nepriklausomos lenkų 
valstybės..* kuri apimtą teritorijas,

Lietuviškųjų Kryžiokų Piktas 
Balsas

Vienas kryžiokas jau paleido savo juo
dašimtišką balsą prieš teikimą pagelbos 
Lietuvos žmonėms. Jis sako: (“Kelei
vis, sausio 19.)

“ ‘Demokratinių lietuvių’ kauke prisi
dengę Lietuvos pardavikai komunistai 
pradeda naują ‘monkey business.’ * Jie 
pasišovė ‘gelbėt’ Lietuvą. Komunistiškų 
‘gelbėtojų’ komitetas, su Bimba prieky
je, išleido atsišaukimą. Amerikos lietu
viai ‘be tolimesnio delsimo’ yra raginami 
rinkti drapanas Lietuvai.

“Jie rinks ne bet kokiai Lietuvai, o 
sovietinei. Savo atsišaukime komunistai 
užakcentuoja: ‘neužilgo Lietuva bus iš
laisvinta’—bolševikų!”

Baisu, ar ne: Lietuva neužilgo bus iš
laisvinta! Kryžiokas negali nė tos “bai
sios” minties pakęsti. Juo labiau, kad ją 
neužilgo žada išlaisvinti didvyringoji 
Raudonoji Armija, kurioje veikia lietu
viškieji pulkai. Būdamas ištikimas na
cių pastumdėlis, jis persigandęs ir gvol- 
tu šaukia, kad'neužilgo Kaune ir Vilniu
je lietuviai kovūnai iškels Lietuvos lais
vės vėliavą. Tai bus džiaugsmo valanda 
lietuvių tautai, o liūdesio ir prakeikimo 
valanda visiems hitlerininkams, visiems 
jų lietuviškiems pastumdėliams.

Ne veltui, todėl, šitas kryžiokas sako: 
“Būkite atsargūs!... Bus aprengti ne 
Lietuvos žmonės, bet komisarai.”

Bet Amerikos demokratiniai' lietuviai 
neklausys šito pikto patarimo. Jie žino, 
kad kiekviena jų aukota drapana, kiek
vienas tam tikslui aukotas doleris arba 
daiktelis, pasieks Lietuvos, žmones. Jie 
ziųo, kad pirmas tokių drapanų ir kitų 
daiktų siuntinys jau pasiekė ne tik lie
tuvius Sovietų Sąjungos gilumoje, ne tik 
lietuvius raudonarmiečius, bet ir Lietu
vos partizanus.

Amerikos demokratiniai lietuviai rinks 
ir aukos drapanas Lietuvos žmonėms. 
Jie tomis drapanomis 'apdengs lietuviš
kų kryžiokų politinių sankeleivių nacių 
apnuogintus Lietuvos žmones.

Lietuvis raudonarmietis
St. Gureckas, apdovanotas
i^edidium. “Už .

t --—r

Leningrado apgulimas- 
buvo ilgiausias ir sunkiau
sias visos žmonijos istori
joj. Veik 30 mėnesių Lenin
grado gyventojai buvo karo 
fronte ir apgulti! Prieš Le
ningradą buvo daugiausiai 
jėgų naudojama, kaip prieš 
bet kokį kitą miestą. Tik 
pagalvokime, po 30-ties mė
nesių baisių kovų ir var
go gyventojai pirmas nak
tis gali užmigti, kada į jų 
miestą, namus nekrinta 
priešo kanuolių sviediniai! 
Pagalios, Raudonoji Armija 
ne tik atmetė budelius na
cius nuo miesto, bet užmu
šė virš 20,000 ir suėmė virš 
100 didelių kanuolių, iš ku
rių fašistai griovė miestą!

Kad Leningradas atsilai
kys, tą jautė kiekvienas 
nuoširdus jo apgynėjas. 
Rugsėjo mėnesį, 1941 me
tais Leningradą ginant žu
vo seržantas Omęličienko. 
Pas jį rasta užrašų knygu
tė, kurioj jis rašė:

“Leningrado miestas — 
lopšinė revoliucijos. Jį ne
galima nepamylėti; tai gra
žybe, tai didybė! Iki pat 
mirties už jį kovosi! Prie
šas užsprings! Jis užsprings 
mūsų plienu ir savo krauju 
pasinėręs iki kaklo. Fašis
tai, nematysite jūs mūsų 
miesto - didvyrio, kaip ne
matote savo ausų. Ateis 
laikas ir mes pereisime į 

užpuolimą ir žygiuosim ne
sulaikomai pirmyn. Gal bū
ti aš nesulauksiu to laiko, 
bet mirsiu pilnai įsitikinęs, 
kad taip bus!”

Ir seržantas Omeličienko 
neapsiriko! Nors jis žuvo, 
bet Raudonoji Armija, or- 
laivynas ir laivynas atlaikė 
Leningrado apgynimą, ten 
rado, 500,000 hitlerininkų

kui Leningrado ritosi pek
liška karo mašina iš 32-jų 
pėstininkų divizijų, 4-ių mo
torizuotų, 4-ių tankų divi
zijų ir kitų armijos^ dalių. 
Du mėnesius Raudon. Ar
mija naikino hitlerininkus, 
siekiančius linkui Leningra
do, prie Šiaulių, Pskovo, 
Parkovo, Lugos ir Tosnos, 
bet kaip iš žemes vertėsi 
naujos hitlerininkų divizi
jos ir užėmė sunaikintų 
vietą..

Prie Leningrado atūžė 
virš 1,000 nacių tankų ir 1,- 
000 lėktuvų. Armijoj buvo 
apie 300,000 patyrusių 
gerkliapjovių. Jie turėjo 6,- 
000 įvairių kanuolių, 19,000 
kulkasvaidžių, 4,500 mino
svaidžių ir daugybę kitų 
ginklų. Jie siuto ir, šaukė: 
“Mirtis Leningradui!”, o jų 
lėktuvai mėtė bombas ir la
pelius ant Leningrado, rei
kalaujant pasiduoti.

i
Naciai buvo taip tikri, 

kad paims miestą, kad jų 
laikraščiai iki paskutinės 
minutės pirm padavimo į 
presą laikė tuščią vietą įdė
ti žinią, kad jau Leningra
das paini tas., Goebbelis net 
fiktyvius paveikslus: paga
mino, kurie vaizdavo, kaip 
“žmonės karia bolševikus 
ant 25-os Spalių prospekto.” 
Hitlerio šuneliai fašistai fi
nai pasiskubino pasauliui 
pranešti, kad “Leningradas 
paimtas.” Amerikoj ir Ang>

Pekliška Hitlerio Mašina
Hitleris ir jo nacių šaika 

apsvaigę pergalėmis Euro- 
ropoj ir apsiginklavę jos 
technika, birželio 22, 1941 
metais, užpuolė ant Sovietų 
Sąjungos. Hitlerio karo ma
šina puolė trimis krypti
mis: per Lietuvą, Latviją 
linkui Leningrado; per Lie
tuvą ir Baltrusiją linkui 
Maskvos ir per Moldaviją 
ir Ukrainą linkui Kauka
zo.

Hitlerininkai manė, kad 
jiems pavyks greitai paimti 
Leningradą ir tada-jų šiau
rinė ir centralinė armijų 
grupės paims Maskvą. Jau 
Šiaulių kryptyj Raudon. 
Armijos tankai ir artilerija 
sunaikino apie 200 nacių 
tankų, bet sunaikintų vietą 
užėmė kiti, nes Hitleriui 
dirbo visos Europos indus
trija^ tankus ir lėktuvus, ka
nuoles ir kitus ginklus. Hit
leriui buvo svarbu užimti 
Leningradą, ne vien, kaipo- 
didelį miestą, kuris turėjo 
virš 3,000,000 gyventojų, 
sunaikinti Baltijos karo lai
vyną, bet ir užduoti politi
nį smūgį, nes tai ten Leni
nui ir Stalinui vadovaujant 
1917 metais įsikūrė Sovietų 
valdžią.

Šio straipsnio pamate 
bus faktai iš Sovietų rašy
tojo N. Tichonovo brošiūros 
“Didvyriškas Leningrado 
Apgynimas”, nes jis visas 
laikas gyveno Leningrade 
ir gal būti jis ir kiti rašy
tojai pateiks žmonijai išsa
mius kurinius apie tą 
laisvos žmonijos kovą prieš 
barbarišką hitlerizmą.

Rugpjūčio 21 dieną Hit
lerio. artilerija jau. pradėjo 
apšaudyti Leriingradą. Linr

tikavo Sovietų vadovybę, 
kam ji gina Leningradą, 
nes vis vien jo “nebus gali
ma išgelbėti”, reikalavo 
trauktis iki Uralu Kalnų.
Laisvos Liaudies, Neįveikti

Bet genijališkas karvedys 
Stalinas ir jo komandieriai 
žinojo, kad bus baisiai žiau

dri ir sunki kova, vienok hit- 
lerizmui nusuks sprandą. 
Leningrado apgynimui bu
vo sudaryta Apgynimo Ta
ryba priešakyj su Ždanovu 
ir maršalu Klimo. Vorošilo. 
vu. Jie išleido pareiškimą, 
kuriame tarpe kitko sakė:

“Ne tam mes gyvenam ir 
dirbame savo gražiajame 
mieste, ne tam mes savo 
rankomis išbūdavo jom fab
rikus ir dirbtuves Lenin
grado, jo gražius nąmus ir 
parkus, kad viskas tas tek
tų vokiečių fašistams žmog
žudžiams! Niekados fašistai 
to nesulauks! Mes kovosim 
visi, kaip vienas už savo 
mylimą miestą, už savo na
mus, savo šeimas, savo lais
vę ir garbę!”

Ir stojo liaudis į mirtiną 
kovą. Kova buvo sunki. 
Leningradą gynė ne vien 
raudonarmiečiai, lakūnai ir 
jūreiviai, bet ir visi žmones. 
Šimtai tūkstančių darbinin
kų, moterų, vaikų ir sene
lių kasė apkasus, statė ba
rikadas, su ginklais, rankose 
mušėsi už savo laisvę. Na
cių lėktuvai puolė kasan
čius, bombardavo, šaudė į 
juos iš kulkasvaidžių. Le
ningradiečiai žuvo šimtais 
ir tūkstančiais, bet jie ir 
priešą naikino, triuškino 
jo karo mašiną.

Lakūnai naikino priešo 
tankus, puolė pėstininkus ir 
mušėsi su nacių lėktuvais. 
Tūkstantis Hitlerio lėktuvų 
kasdien puolė Leningradą. 
Sovietų lėktuvų buvo ma
žiau, bet jie parodė stebuk
lus. Riabcovo vedami, trys 
lėktuvai užpuolė 18-ką na
cių lėktuvų, šeši Sovietų la
kūnai Tatarčuk, Obiralov, 
Gorbačįev, Bratųško,. Usti
nov ir Kotelnikov stojo kp-

von 
tuvų. 
mušė 
tuvu.
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Lietuvis seržantas J. Že
maitis, apdovanotas meda- 
liumi “Už drąsą,” kuris at
sižymėjo kovoj už būsimą

prieš 70 priešo lėk- 
Lakūnas Murga nu- 
vienuoliką nacių lėk- 

Aleksandras Nikiti
nas nušovė 14-ką nacių lėk
tuvų. Lakūnai černy'k, Kosi* 
nov ir Gubin paleido savo 
lėktuvus į priešų traukinius 
su kareiviais, patys žuvo ir 
daugybę priešų sunaikino. 
Leningrado fronte pirmu 
kartu žmonijos istorijoj So
vietų lakūnai pradėjo nai
kinti vokiečius tarano būdu, 
— kirsdami savo lėktuvu į 
priešo lėktuvą. Ši drąsi So
vietų lakūnų kova sunaiki
no šimtus nacių lėktuvų ir 
privertė hitlerininkus būti 
atsargiais. / L e n i n gradas 
jiems buvo ne Varšava ir 
ne Rotterdamas!

Tankiečiai. Hitlerio tan
kus naikino Sovietų suga- 
bi artilerija, pėstininkai, 
apsiginklavę bęnzino bon- 
komis, lakūnai ir kitais bū- 
dais, bet vyriausias ginklas 
prieš priešo tankus, tai bu
vo Sovietų tankai. Sovietų 
tankietis Ušakovas sunaiki
no 12 nacių tankų ir 10 ka
nuolių. Kada jis/buvo su
žeistas ir'ragino jį eiti į li
goninę, jis sakė: “Man ge
riausios gyduoles, tai kova 
prieš hitlerininkus!” Kovoj 
jis ir žuvo. į .

Leitenantas Kdlobatov 
paslėpė Sovietų tanką ir pa
stojo kelią dėl 43-ių nacių 
tankų. Jis sunaikino pirmą 
ir paskutinį priešo tanką ir 
tuo užtvėrė tarpe balų hit
lerininkų tankams kelią. 
Prasidėjo baisi kova. Bėgy j 
20-ties minučių jis sunaiki
no 23 nacių tankus. Kada 
pribuvo Sovietų pagelbą, 
kuri sunaikino nacius, tai 
atrado Sovietų tanke 135- 
kis įlenkimus, priešo patai
kymus.

Sovietų artilerija yra ge
riausia pasaulyj ir Stalinas 
ją vadina “Karo Dievas”. 
Ji ne vien sunaikino šimtus 
priešo tankų ir lėktuvų, bet 
taip taikliai naikino nacių 
kanuoles, kad jie bu
vo priversti savo artileri
ją slėpti gilumoj, už pėsti
ninkų eilių.

Snaiperiai. Leningrado 
kovose išaugo visa eilė pa
garsėjusių snaiperių. F. 
Smolečko nušovė pirmais 
kovos metais 125 nacius.Lei- 
tenantas Pčelincov, kuris 
lankėsi Amerikoj, nušovė 
126 nacius. Dešimts snai
perių į metus laiko turėjo 
virš 2,000 nacių sunaikini
mo rekordą.

Sovietų laivynas. Lenin
grado apgynime milžinišką 
rolę suvaidino Sovietų Bal
tijos laivynas. Į metus lai
ko jis nuskandino virš 400 
priešo laivų, daug trans
portų su kareiviais ir tan
kais plaukusių į Finlandiją 
ir apgynė Leningradą iš 
jūros pusės.

Didvyriai*
Stalingrado, Sevastopolio ir nizuotas milžiniškas laivy- 
Leningrado apgynime šim
tai ir tūkstančiai didvyrių 
mirė, kad tik sunaikinus 
priešą. Kur buvo pavojus, 
kur priešo tankai grūmojo 
prasiveržti, tai didvyriai 
apsirišę 1 granatomis puolė 
po tankais ir patys žuvo, 
bet ir priešo mašinas sunai
kino! Taip žuvo Leningra
do fronte,: Leonidas Paši
nas, Borisas Dolotovas, Jo
nas Sokolovas, Vasilius Ro- 
ga.čieyąs, Izrąiląs Kyupnec- 
kis, Domenas Voitepkovas, 
Jonas Fejulenko, Steponas 
Večtomovas, Mikas Vasilie- 
vąs, Jonąs. Qvčinikovas> ir 
Petras Logačievas> Didvy

rių atsižymėjusių tarpe 
randame ir lietuvį Linkai
tį, kuris su trimis kitais 
draugais kovėsi iki paskuti
nei minutei, o kada priešas 
užėmė jų apkasą, tai koman
davo savo artilerijai: “šau
kite’tiesiai į mus!” Kada 
priešai buvo kanuolių ug
nies sunaikinti, tai šios ko
votojų grupės vadas Sprin- 
conas buvo negyvas, o Lin
kaitis rastas sužeistas.

Moterys Leningrado ko
voj nemažiau pasižymėjo, 
kaip ir vyrai. Jos kartu ko
vojo ir dirbo. Valentina Či- 
ber iš kovos lauko išnešė 
300 sužeistų raudonarmie
čių ir pirmą pagelbą sutei
kė dėl 800 kovotojų. Zosė 
Mickevičiūtė buvo ne vien 
gelbėtoja sužeistų, bet ir 
snaiperių mokytoja. Ir šim
tai kitų moterų ir merginų 
atsižymėjo.

Naciai Atsisako šturmo
Per kelias savaites naciai 

siekė Leningradą paimti, 
puldami tankų, kanuolių, 
lėktuvų ir pėstininkų ma
sėmis. Kiekvienas jų bandy
mas nepavyko. Kiekvienu 
kartu, nukloję laukus lavo
nais ir degančiais tankais, 
jie buvo priversti trauktis 
atgal, kaip įdūkę vilkai.

Nuo rugpjūčio 21 iki rug
sėjo 12 dienos naciai prie 
Leningrado neteko 500 tan
kų, 500 kanuolių, 600 lėk
tuvų ir 170,000 kareivių.-Po 
to jie atsisakė nuo šturmo, 
pradėjo kasti ir statyti for
tus, atsigabeno didžiules 
kanuoles, net iki 16-os colių 
gerklėmis ir pradėjo miesto 
apgulimą. Hitleris gyrėsi, 
kad privers badu pasiduo
ti.

1941-1942 metų žiema bu
vo labai sunki. Mieste ne
veikė vandens perdavimo 
sistema, nebuvo elektros, 
sustojo tramvajai, išnykov V 7 U

bent kokis mechanizuotas 
susisiekimas. Nebuvo kuro, 
stokavo maisto, žmonės ba
davo ir kovojo. Tik kada 
per Ladogos ežerą, ant le
do, buvo atidarytas “gyvy
bės kelias”, kur tūkstančiai: 
trokų kasdien pristatė Le- 
ningradui reikmenų, o iš 
Leningrado fabrikų išvežė 
ginklus, tai padėtis pagerė
jo. Vėliau virš ledo buvo 
nutiestas 10 mylių gelžkelio 
kelias, kuris veikė iki pava-XXV11CVO; I1U.11U VVA1XV AIVA ĮJCA V

Maskvos ir sario. Vasarą buvo suorga-

nas, iš įvairių laivų, kuris 
palaikė susisiekimą su Le
ningrado didvyriais.

Į pirmu, metus hitlerinin
kai prie Leningrado neteko 
2,200 lėktuvų, 1,750 tanku, 
4,500 trokų, tūkstančius ka- 
nuolių ir šimtus tūkstančių 
nacių užmuštų ir sužeistų.

Nuėmimas Apgulos
Kas įdomiausia, kad Le

ningrado didvyriai ne vien 
atrėmė baisiausią Hitlerio 
karo mašiną, bet,, būdami 
apsupime, nugalėjo visokias 
kliūtis, o jų industrija, dir
bo, gamino tankus, lėktų*

(Tąsa 5-tame pus.)
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Amerikos Komunistų Nusistatymas del 
Pergales Laimėjimo ir Pastovios Taikos 

Po Karo Įvedimo
Generalinio USA Komunistų Partijos sekretoriaus kalba, sakyta 1944 m. 

sausio 10 d. Madison Sq. Gardene, New Yorko mieste.

Earl Browderio kalba, sakyta 1944 m. 
sausio 10 d. New Yorke, sukėlė daug vi
sokių spekuliacijų angliškoje spaudoje. 
Mes čia paduodame ją išvertę į lietuvių 
kalbą, kad skaitytojas galėtų pats ją per
skaityti ir suprasti, kaip Amerikos ko
munistai žiūri į karo laimėjimą ir pasto
viosios taikos įkūrimą. Earl Browderis 
šioj kalboje liečia ir Partijos pavadini
mo pakeitimą, kuris bus padarytas Par
tijos suvažiavime š. m. gegužės mėn.

— RED.
Bet kokis realistinis reikalų turėjimas 

su tautinėmis ir tarptautinėmis proble
momis šiandien privalo prasidėt ir baig
tis Teherano, Kairo ir Maskvos sutarčių 
įvertinimu. Atsakymas į visus kitus 
klausimus, galutinoje išvadoje, remsis 
sprendimais, padarytais Teherane.

Pirm Teherano konferencijos prieš pa
saulį stovėjo du klausimai: Ar Didžiajai 
Britanijai, Tarybų Sąjungai ir Jungti
nėms Valstijoms yra galima sujungti sa
vo bendrąsias jėgas prieš vyriausįjį prie
šą, nacių Vokietiją, pilname koaliciniame 
kare, ir tuo būdu užtikrinti greičiausią ir 
su mažiausiais iškaščiais šiame kare per
galę? Ar ši koalicija, po to, kai bendrasis 
priešas bus sunaikintas, sukriks į sudė
tingąsias dalis, kiekviena krypdama į sa
vo pusę, ir tuo būdu tuojau atidarys 
naują laikotarpį revoliucinių sąjūdžių ir 
tarptautinį karą, kuris neišvengiamai iš
siplės į trečiąjį pasaulinį karą?

Iš Teherano trijų didžiųjų valstybių 
trys vadai davė aiškius atsakymus į abu 
klausimus.

Tarp trijų didžiųjų talkininkių vyriau
siųjų vadovybių buvo pasiekta pilna su
tartis kai dėl didumo ir laiko suderinimo 
militarinėms operacijoms iš rytų, vaka
rų ir pietų — sutartis, kuri visų rimtai 
mąstančių žmonių senai buvo suprasta, 
kaipo vienintelė pergalei garantija. Na
ciai suprato, kad tokia sutartis Trečia
jam Reichui padarys galą. Tik vienas da
lykas nebuvo tikras, būtent, ar tokia pil
na sutartis yra galima pasiekti. Naciai 
rėmė visas savo viltis tuo, būk tokios pil
nos sutarties neprileis esantieji skirtu
mai tarp jųjų priešų,— skirtumai, ku
riuos nącių sėbrai Britanijoje ir Ame
rikoje plėtė. Visi gi anti-fašistai rėmė 
savo žodį ir darbą tuomi, kad daryti vis
ką pravedimui pilnosios sutarties gyve
nimam Tas ir buvo pasiekta Teherane.

Garantija pergalei nėra, žinoma, pati 
pergalės esmė. Garantija veiksmais įro
doma tiktai mūšyje, ir Jungtinėms Vals
tijoms rimti mūšiai didele plotme tik da
bar tebelaukia būti pradėti.

Generolas Eisenhower, anglų - ameri
kiečių pajėgų būsimajai vakarų Euro
pos invazijai komandierius, patiekė ofi- 
cialinių militarinių perspektyvų pergalei 
prieš hitlerizmą 1944 metais.

Gigantiškosios pergalės, laimėtos Rau
donosios Armijos, didvyriški maršalo 
Tito pajėgų veiksmai Balkanuose, pozi
cijos, užkariautos anglų-amerikiečių pa
jėgų Viduržemyj, palaužimas submarini- 
nės blokados Atlantike, ir nepaprastai 
dideli sukaupimai karo medžiagų Ame
rikoje ir Anglijoje, sudaro sąlygas per
galei šiais metais.

Militarinės pajėgos gali pravesti gy- 
veniman didžiausius planus tik tuomet, 
jei už jų nugaros stovi sąlydus kiekvie- 

• noje šalyje naminis frontas, ir jei tautų 
koalicija sąlydžiai į daiktą yra sujungta.

Šitose srityse pasilieka rimtų pavojų.
Churchillas, Stalinas ir Rooseveltas 

Teherane pareiškė pasirįžimą “dirbti iš
vien kare ir taikoje, kuri seks po karo.”

Šis vienas sakinys atspindi dideles 
kliūtis vedime bendrojo karo be bendrų 
perspektyvų būsimajai taikai, negalimy
bę jokiai perspektyvai į ilgą taiką, jei 
karas nebus bendrai vedamas ir bendrai 
laimimas.

Abi Teherano deklaracijos pusės turi 
būti imamos su lygiu rimtumu. Mes ne
galime priimti vienos ir atmesti kitos.

Kai Churchillas, Stalinas ir Roosevel
tas gali sakyti, kad jie “ištyrė ateities 
klausimus” ir jie “yra tikri, jog mūsų 
sutartis užtikrins pastovią taiką”; kai 
jie numato ateities perspektyvą, kuri 
“panaikins daugeliui gentkarčių karo 
kančias ir terorą” — tuomet mes galime 
būti tikri, kad šitie trys vyrai surado ke
lią, kurio kryptin, kaipo realistai,

no ne tiktai patraukti didelę savo žmo
nių daugumą, bet ir “didžiules pasaulio 
žmonių mases.” Jie nežaidė diplomatinė
mis frazėmis. Jie patiekė praktišką nu
sistatymą.

Skerspaines, kurios stovi tokios sutar
ties kelyje, yra žinomos.

Nors ne plačiai suprantamas, tačiau 
tai yra faktas, kad motyvai dėl pokari
nio laikotarpio sutarties yra lygiai ga
lingi, svarbūs, kaip motyvai dėl sutar
ties bendram karo vedimui.

Lygiai svarbus motyvas yra tas, kad 
be koalicinės taikos, plačiosiose srityse 
plėstųsi civiliniai karai, kurie galutinai 
privestų prie neišvengiamo naujo pasau
linio karo tarp tautų.

EARL BROWDER
Tie, kurie sau lengvai skelbė, būk Hit

lerio puolimai nukalė Anglų-Sovietų- 
Amerikiečių koaliciją, ir kad taip greit, 
kaip greit Hitleris bus nugalėtas, koali
cija tuojau iširs, buvo paviršutiniški 
mąstytojai, neįvertinę gilumos pasauli
nio krizio, kuriame mes gyvename. To
lygiai jie neįvertino pakilusio supratimo, 
kurį žmonija įgyjo. Rooseveltas, Stali
nas ir Churchillas, suvykę į Teheraną, 
buvo atstovai kolektyvės žmonijos išmin
ties — žmonijos, stovinčiosios prieš gra
sinančią didžiulę katastrofą, ir jie pasi- 
rįžo neprileisti jai įvykti.

Savaime aišku, jog, kuomet Roosevel
tas, Stalinas ir Churchillas Teherane pa
siekė pagrindinio susitarimo, jie išreiškė 
ne tik savo asmeninius įsitikinimus, bet 
kalbėjo augančiosios žmonių daugumos 
vardu savo šalyse ir visame pasaulyje.

Kapitalizmas ir socijalizmas pradėjo 
surasti kelią į taikų greta kits kito su
gyvenimą ir tame pačiame pasaulyje 
bendradarbiavimą.

Platus ir viską apimąs bendras nusi
statymas, dėlei kurio buvo susitarta, de
da bendras pareigas panaudoti visą įta
ką, kad sumažinti, ir, jei galima, paša
linti naudojimą aštrių kovų išsprendimui 
vidujinių kraštų problemų, išskiriant tas, 
kurios atkreiptos nugalėjimui Ašies pa
jėgų ir jųjų Kvislingų. Platus, visus api
mąs anti-fašistinis demokratinis frontas 
turi būti įkurtas kiekvienoje šalyje, ku
riame visi santykiai ir klausimai spren
džiami laisvomis diskusijomis, laisvu po
litiniu apsivienijimu, ir visuotinu balsa
vimu. Tokis demokratinis frontas priva
lo inimti komunistus.

Šis tai yra nusistatymas (policy), ku
ris atitinka interesams visų tautų, dide
lių ir mažų. Priešinga šiai išeitis liekasi 
tarptautinė anarchija.

Šis tai yra vyriausias klausimas, sto
vįs šiandien prieš pasaulį.

Būtų didžiausias nuoveikis 
meto tautinei vienybei, jei mes galėtume 
rimtai sudaryti prospektą,, kad ši vieny
bė bus tęsiama pokariniame laikotarpy j, 
kad ji nesprogs vidujinių kovų chaose 
tuojau, kai tik karo mūšiai sustos. Jei 
mes trokštame palaikyti ir įgyvendinti 
Teherane nustatytą perspektyvą, mes 
privalom surasti būdus sumažint ir nu
statyti aiškias ribas visokiems viduji
niams skirtumams kiekviename krašte, 
kai karas pasibaigs.

Šitie pagrindiniai dėsniai sudaro di-

jie ma-
džiausią atsakomybę dirbti'dabar vidu
je šalies del tokio nusistatymo, kuris

S UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Iš Lietuvos

Vilnius. Šiomis dienomis 
Vilniuje žuvo du saugumo 
inspektoriai. Jie buvo apti
kę karinės oganizačijos po
sėdį, į kurį buvo atėję ke
turi asmens. Vienas asmuo 
abu saugumiečius nušovė ir 
tuo pasinaudoję visi posė
džio dalyviai pabėgo. Šis į- 
vykis lai būna pamoka 
saugumiečiams, kad sąži
ningai vokiečiams tarnauti 
neverta ir slaptų organiza
cijų persekiojimas brangiai 
kaštuoja.

munės kareivinių su gink
lais pabėgo 170 ukrainiečių. 
Tų ukrainiečių pagalba vo
kiečiai norėjo šaudyti lietu
vius, bet, matyt, jie įsitiki
no, kad vokiečiams tarnau
ti neverta. Lietuvių daliniai 
taip pat turėtų susiprasti 
ir nešaudyti kitų tautybių.

LENKU IR LIETUVIŲ SANTYKIAI

Kaunas. Jau kuris laikas 
gestapo intensingai šaudo 
buvusius prie Sovietų savo 
šnipus Lietuvoje. Tuo nori
ma atsipalaiduoti gyvų liu
dininkų, kurie galėtų ati
dengti vokiečių darbus prie 
Sovietų ir jiems atsitraukus 
iš Lietuvos.

Dar kol kas nesušaudytas 
ir laisvas vaikšto vokiečių 
šnipas Komaras, kuris iš-

Adutiškis. Kaip praneša, 
gegužės mėnesio antroje 
pusėje, tarp Adutiškio ir 
Tverečiaus įvyko smarkus 

susirėmimas tarp partizanų 
ir policijos. Į susirėmimo 
vietą buvo atvykęs didelis 
skaičius kariuomenės, ke
liasdešimt motociklistų, ke
letas tankų ir du lėktuvai. 
Partizanai buvo apsupti, 
bet jiems su mažais nuosto
liais pavyko išsilaisvinti. 
Žuvo ir buvo sužeista daug 
policininkų, ukrainiečių ir 
keli lietuviai. Apie 80 ukrai
niečių perėjo į partizanų

Visuose užimtuose kraš
tuose vokiškieji okupantai 
stengiasi panaudoti vienos 
tautybės gyventojus prieš 
kitos; kad tuo būdu leng
viau palaužti visur besireiš
kiantį pasipriešinimą iš pa
vergtųjų pusės. Tautinei 
neapykantai sukurstyti ne
sivaržoma jokiomis priemo
nėmis. Belaisviai ukrainie
čiai pastatomi saugoti be
laisvius rusus,' lietuviški 
batalijonai siunčiami Lenki
jon, Ukrainon. Vokiški oku
pantai, visais būdais kursto 
lietuvius prieš lenkus, o 
lenkus prieš lietuvius. Tuo 
tarpu visi mes kenčiame po 
tuo pačiu purvinu kruvino
jo okupanto batu, visiems 
mums gręsia tie patys pa
vojai, visi vargstam tą patį 
vargą.

“Vilniaus klausimas” išti
sais dešimtmečiais nuodi
jęs gero sugyvenimo atmo

provokavo Praviniškyje in- |PUS£*
ternuotų lietuvių ir jų sar-|
gų žudynes ir vėliau smar- j Pabradė. Praneša, kad 
kiu fašistinių partizanų va-! geležinkelių ruože Vilnius- 
du buvo Kaune. Teko patir-į Pabradė - Daugiapilis pra- 
ti, kad buvusiam prie So- įsidėjo nepaprastai gyvas 
vietų Praviniškių stovyklos partizaninis judėjimas. Be- 
viršininkui Komarui gesta-!veik kiekvieną naktį sprog- 
po pavedusi suruošti darjdinami ir apšaudomi trau-
vienas žudynes bolševikų 
vardu, nes Gebelsui pro
pagandinės medžiagos trūk
sta.

Kėdainių apylinkėje lie
tuviai patri jotai sudegino 
vokiečių javų,ir pašaro san
dėlius. Taip pat buvo sude
ginta ir viena pieninė, iš 
kurios išimtinai vokiečiai 
apsirūpindavo pieno pro
duktais.

Alytus. Į Alytų vokiečiai 
suvarė apie 7,000 iš Rytų 
vaikų, moterų ir senių. Da
bar jie badu marinami, o jų 
vyrai išvežti vergijon. Nuo 
bado ir nešvarumo, tų žmo
nių tarpe siaučia dėmėtoji 
šiltinė.

Kaunas. Kaune iš Pane-

sferą tarp lenkų ir lietuvių T’au_ 
dabar tikrovėj juk neegzis-

gi Karaliaučiaus, Berlyno, 
ar kurio kito pasviečio. Mes 
tikime, kad po šio karo bus 
galutinai ir visiems laikams 
pašalinta iš tarptautinių 
santykių bet kokia naciona
linė priespauda, bet koks 
imperialistinis grobimas. 
Ta kryptimi mes ir norime 
dirbti, siekdami broliško su
gyvenimo tarp visų respub
likos ribose gyvenančių tau
tų.

Ir prie Žalgirio mums tik 
dėlto pavyko sutriuškinti 
kryžiuočių ordiną, kad ko
von stojome vieningomis 
jėgomis. Ir dabar, kada 
sprendžiamas mūsų gyveni
mo ar visiško išnaikinimo 
klausimas, kiekvienas tik
ras patriotas privalo pagal
voti apie tai, kad bet kokia 
tarpusavio nesantaika 
mums visiems yra vienodai 
pragaištinga, nes visiems 
mums gręsia pavojus iš to 
paties žiauraus okupanto
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kiniai. Vokiečiai kiekviena
me kilometre išstatė sar
gybinius, bet ir tai nieko 
negelbsti.

Vilnius. Mūsų Sąjunga 
sudarė bendrą frontą su 
“Lenkų Patrijotų Sąjunga” 
dėl bendros kovos su vokie
čių okupantais.

Šioji lenkų patrijotų or
ganizacija Vilnių pripažįs
ta Lietuvai.

“Tėvynės Frontas”

Anglai Burmoj atėmė iš 
japonų kita poziciją.

Kuomi jūs prisidėjo! prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

vęs linkui ir teiks apčiuopiamą pažadą 
tautinės vienybės tęsimui į pokarinį lai
kotarpį metų eilei, ilgiems metams.

Mes privalome atsistoti prieš visokias 
skerspaines atvirai ir pilnai realistiniai. 
Gražiosios svajonės ir iliuzijos šiame 
opiame istorijos laikotarpyje mums ne
padės.

Bet mes privalome atsistoti prieš 
skerspaines bei sunkumus pilnai apsi
sprendę nugalėti jas. Negalime toleruoti 
šiandien nei mažiausios tendencijos lin
kui defytizmo, beviltės ir fatalizmo.

Mūsų pokarinis planas yra tautinė 
vienybė realizavimui perspektyvų, nu

statytų Teherane.
Jungtinėse Valstijose tautinė vienybė 

negali būti pastatyta pagal iš anksto su
galvotus planus, kadangi ji turi būt kom
promisas tarp klasių/ grupių, ir tenden
cijų, kurios nesutinka dėl plano formos, 
ir kurios gali sutikti tik tuomet, kai jų 
vienybės forma pasireikš žingsnis po 
žingsnio pačioje veikmėje.

Mano nuomone, Amerikos žmonės yra 
taip prastai pasiruošę subjektyviai bet 
kokiam gilesniam pakeitimui linkui so
cijalizmo, jog pokariniai planai su tokia 
programa nesuvienytų tautos, bet dar 
labiau ją paskirstytų. Ir jie paskirstytų 
ir susilpnintų kaip tik demokratinę ir 
progresyvę stovyklą (camp), kai tuo pa
čiu sykiu suvienytų ir sustiprintų la- 
blausiai reakcines jėgas šitoj šalyj. 
Praktiškai, jie padėtų anti-teheraninėm 
jėgom įsigalėti Jungtinėse Valstijose.

Jeigu norima karo meto tautinę vie
nybę praplėsti ir sustiprinti pokariniame 
laikotarpyje, tai mes .privalome pripa
žinti, kad Jungtinėse Valstijose tas rei-
kalauja iš' marksistų naujo patikrinimo 
mūsų karo meto nusistatymo, kad mes

tuoja, o karui pasibaigus Todėl, ypač dabai tinėse 
jis tikrai nebeegzistuos. sąlygose, lietuviai, lenkai ir 

i kitos tautybes, turi susi- 
Vilnius, kaipo lietuviškos | jungti lemiamai, žūt-būti- 

respublikos sostinė turės nei kovai prieš okupantą 
būti miestu, kuriame visų visuotiniu sabotažu ir gink- 
tautybių žmonės galės lais- luotai kovai partizaniniais 
vai ir broliškai gyventi. | veiksmais, nelaukiant, kada 
Mes esame priešai visokio, mus išvaduos sąjunginin- 
plauko šovinistų - tautinės kai.
neapykantos kurstytojų, 
kurie skleisdami gandus a- 
pie fantastinius pokarinės 
tvarkos pasaulyje planus, I 
ruošiasi kilnoti valstybių 
sienas ligi Juodųjų Jūrų, Ii-

Grobuoniškasis priešas 
silpsta. Lemiamasis mūšis 
jau prasidėjo — niekas ne
gali palikti nuošaliai ir pa
syvus.

“Tėvynės Frontas”

Frontas
; fc’M w. WHtn win. 14
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Šis laikraštukas yra leidžiamas Vilniuje ir slaptai 
platinamas visoje Lietuvoje. Mes gavome tiktai pirmąjį 
numerį.

nekelsime socijalizmo klausimo tokioje 
formoje ir tokiais būdais, kurie statytų 
į pavojų arba silpnintų tautinę vieny-

Reakciningiausieji ir pro-fašistiniai 
rateliai Jungtinėse Valstijose iškėlė 
“Laisvojo Verslo” (Free Enterprise) 
vėliavą, trokšdami laimėti 1944; metų rin
kimus. Tuo būdu jie nori sumaišyti de
mokratinį - progresyvį sparną, kurio 
dauguma taipgi stoja už “laisvąjį vers
lą,” kaipo kapitalizmo sinonimą.

Marksistai nepadės reakcininkams, 
i š s t o d a m J prieš “laisvąjį vers
lą” su bet kokiu priešingu jam obalsiu. 
Jei bet kas trokšta vadinti vadinamąją 
kapitalizmo sistemą Jungtinėse Valstijo
se “laisvuoju verslu,” mes tam nesiprie
šiname, ir atvirai skelbiame, jog esame 
pasiruošę kooperuoti, kad kapitalizmas 
gerai veiktų pokariniame laikotarpy j, 
kad jo našta būtų juo lengvesnė liau
džiai. Mes nei jokiame laipsnyj nebrė- 
žiame politinių paskirstymo linijų 1944 
m. rinkimuose nei dėl jokios “laisvojo 
verslo” klausimu formos.

Netgi toki elementariniai žingsniai, 
kaip nacijonalizavimas bankų, geležinke
lių, anglies ir plieno, nors tas be abejo 
padarytų Amerikos kapitalistinį ūkį kur 
kas stipresnį ir labiau pajėgiantį spręsti 
savo problemas, susilauktų didelio pasi
priešinimo iš stipriųjų ratelių Ameriko
je. Toki žingsniai šiuo metu nesurastų 
pritarimo netgi darbininkų judėjime. 
Tuo būdu jie negali būti programa tau
tinei vienybei.

Klausimas dėl “laisvojo verslo” nei 
jokiu būdu neįeina kongresiniuose ir •1 j • • • 1 •

(Daugiau bus)

Newark, N. J
Bendras Sietyno-Rusų 

Koncertas

Sausio (Jan.) 29, šeštadie
nio vakare, Newarko ir apy
linkės žmonės turės nepapras
tai smagius laikus šių chorų 
koncerte, jau 4-tam iš eilės, 
kur kiekvienas vis gražesnio, 
įdomesnis už kitą būva.

Kaip progresas žengia pir- 
zn fin kiekviena diena. m€-myn su kiekviena diena, mė

nesiais, taip ir mūsų parengi
mai, koncertai turi ir bus įdo
mesni, naujesni. Dabartinis ka- __
ras atnešė naujas apystovas ir 
staigmenas, taip ir mūsų gyve
nimas turi prisitaikint prie jų.
Mūsų dainos, šokiai, menas tu- a
ri taip jau sekti su dienos apy- 
stovomis. Mes turėsime apš-,*’ 
čiai naujų, tinkamų momentui, 
dainelių specialiai iš Lietuvos 
kovų, jų eigų ir pasekmių, kur 
žavės klausovą nepaprastu ūpu 
ir nuotaika.

Mūsų nepaprastais 
mais apdovanota 
mokytoja Bronė šalinaitė, 
gebės jums suruošti tokį 
bų muzikos vakarą, kuriuo 
gėrėsitės ir nepamiršite per 
gus laikus.

O žinant rusus d 
tai jau nei aiškinti 
Po koncerto smagūs, 
šokiai. Tas viskas tik 
centus įžangos.

mu

įvairūs

Ugi pasimatymo sausio

Ards:
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Petras Cvirka.

Iš Germani j os NEWARK, N. J

šeštadienį, Sausio 29 January

SHULTS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

vyrams

metams

J. GARŠVA 
*: j 8, S

r: _ flfa hnrhic-TTnrlrxw»4 o Iro*Pittsburgh, Pa.

ir

(Shalinskas)

Bostono ir Apylinkes Žinios
r

Kas Turėtų Užimti Smetonos

Ig _ . _ 8

Vietos ir > impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

pakrikdė Socialistų 
pakrikdė SAL (su-
pąkrikdė bendYą 

baigia krikdyti so-

S

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

Duos Gražų Programą Sietyno Mišrus Choras, Moterų
* ir Vyrų Chorai, vadovystėje B. šalinaitės.

Antrą dalį programos pildys:
Rusų Darbininkų Choras ir Rusų Šokikų Grupė.

Kviečiame visus simpatikus ir rėmėjus dalyvauti šiame 
puikiame koncerte.

SIETYNO CHORAS.

CHARLES’
UP-TO-DATE I 

BARBER SHOP I 

K. DEGUTIS, Savininkas | 

Prieinamos Kainos 9
306 Union Avenue J

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. jA 
Brooklyn 4

GERAI PATYRĘ BĄRĘERIĄI «

DRS. STENGER & STENGER
PPTOMETKISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
r 

Telephone Stagg 2-8342

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA SIETYNO CHORAS

FUNERAL HOME j 
84-02 Jamaica Avenue į

Opposite Forest Parkway J 
WOODHAVEN, N. Y. į

fe

(Pabaiga)

Darbus teko visokius dirbti, daugiausia 
laukuos. Prie mūs vėkteris, su dviem 
šunimis, ginkluotas buvo. Su savim tokį 
trikojį nešiojosi. Pavaikščios ir sėdi ant 
to trikojo, su šunimis vokiškai kalbasi, 
rodos, nieko ir nepaiso. Tik valandžiukei 
stabtelėsi prakaitą nusibraukti, — tuoj 
ar-ar-ar, jau grūmoja, šaukia. Šiaudelį 
ant lauko palikai, nubirusį grūdą rado 
— pirmąsyk tau štraf iš arbėstlono pusę 
išskaitys. Jei dar kas — porą dienų be 
ėdesio. Būdavo vakarop poromis susta
to ir iš darbų — marš. Turi į koją ženg
ti, kad žemė skambėtų, dar vokiškai dai
nuoti. Dulkelės, rodos, nepakeltom, taip 
nukankintas, o rėki, pats nežinai ką, kad 
tik be sriubos nepaliktų. Vos užsrėbęs, 
tą avižinį duonos kąsnelį prarijęs, — į 
migį. Toks ten ir alkano miegas: vartais, 
blaškais, pilna galva namais, saviškiais. 
Galvoji, kaip tavo kūdikiai, žemelė, taip 
galvoji, sakytum galva pusiau skils. Bu
vo su mumis toks nuo Šiaulių, Levonar
da vadinosi. Tai jis naktimis vis žiūrėda
vo pro langiuką. Čia jis matęs, kas na
mie dedasi, matęs einančią su naščiais 
motulę, arklį tėvas girdyti vedąs ir kaip 
upely iš vandens žuvikės šokinėjančios, 
kaip ten gražu tėvynėj, viską aiškiausiai 
matąs. Pražuvo Levonarda dėl niekų. 
Vėkteris primušė jį, kam, stfde dirbda
mas, obuolį Į antį įsidėjo. Taip sudau
žė, kad visus priekinius dantis išspyrė, 
persivertę mindžiojo. Mes laukuos dir
bom, tai šauksmą girdėjom. Išgulėjo Le
vonarda kokią savaitę, žodžio nepratar
damas, krūtinėj vis jo gargė, taip gar
gė, kad niekas neužmigom. Numirė žmo
gus ir į tą patį maišą, ant kurio gulėjo, 
įkišo jį vokiečiai atėję, užrišo galą, išvil
ko, lyg maitą. Oi, kiek sykių mus mušė! 
Lazdom, kumštim mušė. Sykį vėkteris 
mane savo tabokine į dantis mušė...

—Prisikentėjo mano vargdienis. Vel
kas vakar marškinius, o kūnas vienų dė
mių, rumbais, vis rumbais, lyg botagais. 
Į ką*žmogų pavertė: kūdikio savo nepa
kelia, uždūsta...

— Laukuos dar pusė bėdos. , Užvare 
mus į durpyną. Vandeny iki pažastų, 
makaluoji kastuvu, toks šaltis, kad krau
jas stingsta. Padirbom kokį mėnesį, nu- 

- sivarėm. Kojos, rankos' supleišėjo, pra
dėjo tinti, gyvi ta viena pliurze. Vienas 
atgulė, kitas padejavęs išsitiesė. Susir
gusius tuojau į krankegauzę.... Kasam

sykį durpyne, o šalia manęs Šilinis Jur
gis. Jis man rodo į šoną, kur pievute 
aptverta kuoleliais ir viela apvesta. “Ma
tai?” — klausia, žiūriu —pievutė, kaip 
pievutė, tik lyg švieži guburėliai, eilėmis, 
kaip lysvės. “Gal koks daigynas?” —gal
voju. Šilinis man ir sako: “Ten prancū
zai guli, katrie prieš mus čia dirbo. 
Daug jų ten užkasta. Katrie švieži kapai 
— tai mūsiškiai: Levonarda, Pūslys.... 
Greit visi ten būsime: išdvasins.” “Iš kur 
tu žinai?” — klausiu. “Aną naktį, — sa
ko šilinis, — kai vėkteris pašaukė, tai 
iš krankegauzės du išvežėm ir užkasėm. 
Vėkteris girtas buvo, tai parodė kapus.... 
prancėzėn, prancėzėn, sako. Jis man pa
sakė, kad ir litaveriams maišų užteks. 
Maišuos užsiūtus abudu nuvežėm ir pa
kasėm...” Po tos Šilinio kalbos man lyg 
akys atsivėrė. Bėgsiu, manau. Kalnus 
pereisiu, dantimis per juos sau uolą iš- 
graušiu, o pabėgsiu. Taip ar kitaip ga
las! Susikalbėjom mes su Šiliniu. Išleido 
sekmadienį į miestą, tai daugiau ir ne
grįžom. Naktimis į rytus vis ėjom, šali
mais nuo gyventojų, o dieną kur į krū
mus, urvus įlindę gulėjom. Šaknimis mi
tom, iš balų vandenį gėrėm, vis ėjom, 
ėjom ant Lietuvos. Sykį gulim krūmuos 
alkani, tarytum vilkai, tik akimis žibi- 
nam, ar nepamatysim, kur kokios varlės 
suėsti. Žiūrim, netoli avys ganosi, tokios 
riebios, didelės, o pro tvorą ponia tas 
avis bulka šeria. Padalino bulką ponia 
ir nusileido sau į pakalnę. O avys ant 
kalvikės. Viena avis dideliausią gabalą 
bulkos įsikandus, kitos ją vaikosi. Nė ne
pajutau, kaip pašokau, — ir paskum tą 
avį! Vaikaus,'plakuos. Nė galvoj, kad 
pamatys kas, ar sugaus — alkis protą 
užtemdė. Išmetė ta avis apseiliotą bulką, 
aš tik capt! Po trupinėlį su Šiliniu pasi
dalinom. Pusantro mėnesio ėjom, suply- 
šom, kruvinom kojom tik tik žemę rė- 
mėm. Metus pasakotum, visko neapsa
kytum, ką patyrėm.

Nutilo Bendikas Matas. Tylėjo ir kiti, 
tik moterys ašaras šluostėsi.

— Kur tu eisi Mataušėli, kur dingsi? 
Sugaus tave vokietis. Dieną naktį po kai
mus rausiasi....

— T mišką eisiu. Tamsiam eglyne gy- 
vensiu. Ne mane vokietis, aš vokietį ser
gėsiu, ne jis mane, aš jį užmušiu!

Atsistojo Mataušas, vos galva lubų ne
pasiekdamas ir tarsi tamsaus miško še
šėliai jo veidą uždengė. Tik akys bau
giai blizgėjo.

RAUDONASIS KRYŽIUS NUSTATO FON 
DO TIKSLU $200,000,000

Washingtonas, D. C. — 
Raudon. Kryžiaus Pirmi
ninkas Norman H. Davis 
šią savaitę pranešė, kad iš 
Amerikos visuomenės atei
nantį kovo mėn. bus prašo
ma sudėti į karo fondą 
$200,000,000 finansuoti A- 
merikos Raud. Kryžiaus ka
ro laiko operacijoms.

Iš tos sumos, $140,000,000 
bus reikalaujama tautinių 
organizacijų finansuoti jų 
tautinius ir tarptautinius 
veikimus, kurių maždaug 
85 nuošimčiai bus išleisti 
tiesioginiai už Raud. Kry
žiaus patarnavimus Ameri
kos kovos jėgų vyrams, sa
ko Mr. Davis. Likutis, ar
ba $60,000,000, sudaro maž
daug vidurklį sumų, reika
laujamų 3,756 Raudonojo 
Kryžiaus skyrių jų darbe 
vietinėse viesuomenėse, ku
rių didžiausia dalis eina pa
dėti karo tarnybos 
ir jų šeimoms.

“Nors mūsų 1944
užsibręžtas tikslas yra di
džiausias Raudonojo Kry
žiaus istorijoje,” pareiškė 
Mr. Davis, “jis reprezen-

tuoj a minimum sumą, rei
kalingą patenkinti nuolat 
didėjančius Armijos ir Lai
vyno pareikalavimus 'Rau
donojo Kryžiaus patarnavi
mų. Mūsų uždavinio dydis 
yra didesnis nei bet kada 
anksčiau. Amerikos gyven
tojai niekad neapvylė Raud. 
Kryžiaus, ir aš esu tikras, 
kad besiartinančioje kam
panijoje jie aukos duos- 
niai, kad įgalinti organiza
ciją išpildyti savo pareigas 
mūsų ginkluotoms jėgoms,” 
baigė Mr. Davis.

Am. Red Cross.

Wak Up, Amer icq ds!
Wakeup, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must '• 

United States Army .back the ..........
and Navy to victory—back the* 
with work and money.

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

Kaip Smetona sudegė, tai 
pas mus visokiems gandams 
nėjra galo, o ypatingai fašistų 
frante. Vieni Smetoną vadina 
setiu durnium, kad dėl kailinių 
turėjo rizikuoti savo gyvastį, 
bet kiti tvirtina, jog tuose kai
liniuose galėjo būti dideli tur
tai, arba, kaip sako, “valsty
bės bankas.” Vieni Smetonos 
verkia, o kiti iš jo tik šaiposi. 
Smetonos mirtis man prime
na vieną anekdotą. Kartą ku-

nigas pasakė savo parapijo- 
nams labai graudų pamokslą, 
kad visi verkė, tik vienas sto
vėjo ir šypsojosi. Pabaigęs ku
nigas pamokslą priėjo prie jo 
ir sako:

—Juk matei, vaikeli, kad 
visi verkė, o tau nei viena aša
ra nenukrito.

—Tai, kad kad aš nepri
klausau šioje parapijoje, — 
atsakė tas.

Smetona mirė ir jo jau nė
ra. Jo verkia tik tie, kurie pri
klausė jo partijoje. Nuo Sme-

r-

o::-
St ž

•z *
A

Italijoje pietiniame fronte laukai pavirtę i didžiausį 
purvyną. Net maraus Amerikos “Jeep” negąli “išbrist.”

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE
180 New York Avenue, Newark, N. J.

Pradžia 7 vai. vakaro
Įžanga Asmeniui 75c (su taksais)

Naujo Laisvei prenume- i žiemos metu, kai vakarai 
ratoriaus gavimas niekad ilgesni, reikia daugiau skai- 
nera pervelus darbas; pa- tyti ne tik laikraščius, bet 
kalbink savo pažįstamą, sa- ir knygas. Laisvės knygų 
vo kaimyną, kuris dienias- sankrovoje yra geros litera- 
čio dar neskaito, užsisakyti tūros; užsisakykite ją ir 
Laisvę! | skaitykite.

Svarbus Parengimas
Dienraščio Daily Workerio 
The Worker naudai yra 

rengiamas labai svarbus pa
rengimas, kuris įvyks nedė- 
lioj, sausio 30 dieną, North
side Carnegie Library Lecture 
Hall, ant Federal gatves.

Bus muzikalė programa, ro
domi judžiai ir kalbės Daily 
Worker redaktorius Louis F. 
Budenz. Tikietų kaina iš kal
no perkant tiktai 25 centai. 
Jie galimi gauti pas rengėjų 
komitetą, 1916 East St., 426 
Bakewell Blvd., 417 Grand St. 
ir pas platintojus. Prie durų 
kaina bus 35 centai. Parengi
mo pradžia 2:30 vai. po piet- 
tų. Visas ir visus kviečiame da
lyvauti. K. K.

tonos mirties prasidės jo par
tijos krikimas, bet jie sako, 
jog jiems vis viena reikia pre
zidento. Sandara nominuoja 
net tris: vienas gyvena Šveica
rijoje, kitas Sibire, o trečias— 
Londone. Mano manymu, Vai- 
dyla daro stambią klaidą, me
džiodamas po pasaulį “prezi
dento.” Jam po nosia sėdi po
litinis daktaras. Pijųšas Grigai
tis, kuris yra tinkamiausias 
užimti Smetonos vietą. Kuo
met fašistų partija eina prie 
pakrikimo, tai tinkamesnio pa- 
krikdyti už Grigaitį niekur ne
rasite. Jis 
Sąjungą, 
skaldė), 
frontą ir
cialistų likučius, o pabaigti 
krikdyti smetoniąę kįiką, tai 
jam tik nusispjaut! Prie tam, 
mes atnaujintume tą senovės 
posakį: “Iškriko, kaip Grigo 
bitės.”
Socialistas Vietoj Ginti Šalį— 

Nuėjo Kalėjiman
Sausio 19 d., Federalis Dis- 

trikto Teismas, pasiuntė trims 
metams kalėti Socialistų Nau
josios Anglijos Distrikto sekre
torių Howard E. Penley, 219 
Savin Hill Ave., Dorchester, 
Mass. Gruodžio 22 d., jam rei
kėjo stoti į kariuomenę; vietoj 
eiti apginti savo šalį, jis su pa
čia išvąžiavo į Bangor, Me., 
pauliavoti, bet FBI agentai su
rado jį ir fenais.

Dabar pažiūrėsime, ką Ke
leivio Maikis ir Brooklyne 
Buivydas apie tai pasakys?

Sausio 27 d., bus ALDL.D 2 
kuopos metinis susirinkimas, 
jame bus renkamą nauja šiem 
metam vaklyba ir yra labai 
daug svarbių reikalų. Prie 
tam, korąisiją išdvios raportą įš 
atsibuvusios vvakarięnęs. Daly
vaukite visi nariai.

Jaunutis.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

į'rikoniškais. Rei- 
Ikalui 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. GLennaore 5-6191

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — HAvcmeyer 8-1158.

Graborius-Undertaker
j Laidotuvių Direktorius

Išbalsamuoja ir laidoja ant
i j visokių kapinių.

VELTUI ŠERMENINĖ
{ (KOPLYČIA)
» Parsamdo automobilius ir ka- 
't rietas veselijom, krikštynom 
i ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

|MATEUŠAS SIMONAviČiuŠ
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 •
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
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 žmoĮnėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

g Lietuvių Kuro Kumpai
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkųi, užsisakykite iš anksto. Nes spemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

NĮes taipgi aprūpinant aliejupi tuos, kurie sayo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru- Ember Fuel Co.9 Ine.
496 GRAND ST, BRQOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

| CHARLES J. ROMAN
X* (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si. 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110
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Raudonarmiečiai Štur
muoja Vokiečius 
Krasnogvardeiske
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

Vladimirskaja geležinkelių 
stotis ir 15 kitų gyvenamų
jų vietovių.

Čudovo - Tosno srityje 
raudonarmiečiai atkariavo 
kelias gyvenamąsias vietas 
palei Leningrado - Mask
vos geležinkelį, kurį pasie
kė dar keliose vietose.

Į šiaurių vakarus ir pie
tų vakarus nuo Novgorodo 
tapo atimta iš nacių dar 10 
miestelių ir kitų gyvenamų
jų punktų, apart jau minė
tos geležinkelio stoties.

Pietinėje Dniepro upės 
kilpoje Raudonoji Armija 
sėkmingai atmušė kelias di
deles vokiečių atakas į va
karus nuo Vinnicos ir į j 
šiaurvakarius nuo Christi- 
novkos. Čia buvo sudaužyta 
63 nacių tankai ir motori
nės kanuolės ir nušluo
ta 1,500 hitlerininkų.

Leningradas—Did 
vyrių Miestas

(Tąsa nuo 2-ro pus.)
vus, kanuolės, minosvai-1 
džius ir kitus ginklus. Ir 
gamino ne vien kiekyj, ku-| 
rio reikalavo Leningrado | 
apgynimas, bet ginklus 
siuntė ir į kitus frontus, i 
Kada, 1941 metais, Raudo- gįjaį birbti sulyg savo išgalės 
noji Armija krusino hltle- • jr pt*a§g visus narius darbuo- 
rininkus prie Maskvos, tai!tis 
ji krusino ir Leningrado metinio raporto paaiškė- 
Rpgynėjų pagamintais gink- j0> kad nors Draugija ir nema- 
lais. Leningrado apgynėjų žai išmokėjo pereitais metais 
štabe guli iš tų dienų teleg- ! pašalpos ir pomirtinių, bet vis 
rama sekamo turinio: vien iždas pakilo. Kaipo pa-

“ždanovui. J
gradiečiam už pagalbą mas
kviečių kovoj prieš kruvi
nuosius hitlerininkus!”

1943 metais, sausio mė
nesį, Raudonoji Armija iš 
Volchovo fronto pusės, tai 
yra iš lauko pusės, vadovy
stėj generolo Mereckovo ir vė trumpą, bet aiškų raportą 
maršalo Žukovo, ir Lenin- iš Demokratinių Lietuvių Su- 
grado apgynėjai vadovystėj j važiavimo, kuris įvyko Brook- 
maršalų Voronovo ir Voro- j lyne-New Yorke gruodžio 18- 
Šilovo, iš kitos pusės, pra- 19 dienomis. Delegatės rapor- 
laužė nacių frontą, dešimtis tas su entuziazmu priimtas, 
tūkstančių jų sunaikino, 
apsivienijo ir paėmė Šlissel- 
burgo tvirtumą. Tuo būdu i Amerikos Piliečių Kliubas, sa- 
atidarė sausžemio susisieki- vo svetainėje, turėjo metinį su
mą tarpe Leningrado ir So
vietų Sąjungos. Po 17-kos 
mėnesių pirmu kartu į Le
ningradą pribuvo . sausže- 
miu traukinys. Blokada bu
vo pralaužta.

sirinkimą. Narių dalyvavo apie 
šimtas. Pirmininkas J. Pilky, 
kuris jau aštuntiems metams 
užėmė pirmininkavimo vietą, 
paačiavo nariams už suteikimą 
jam dovanos — $100 vertės 
karo bono ir prašė visus na- 

Bet tas koridorius buvo rius energingai darbuotis pra- 
siauras, tik apie 10 ameri- kilniems tikslams. Buvo iššauk- 
koniškų mylių. Nacių toli veikėjai šį tą pasakyti, kiek- 
šaunančios kanuolės bom- vienas sutiko darbuotis progre- 
bardavo susisiekimo kelius, so gerovei.
kaip ir patį Leningradą. į Is raportlJ »aalskeJ°> kad

Dabar didvyringos Rau- | 
donosios Armijos pastango
mis atmesti naciai nuo Le
ningrado, paimta Novgoro
das, Petergof as, Krasnoje 
Selo ir siekiama ne vien nu
vyti priešą nuo Leningrado, 
bet ir išgrūsti iš Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

Kada Raudonoji Armija 
grūda nacius nuo Lenin
grado, tai tuo pat kartu iš 
šiaurių dar visai arti sto
vi Hitlerio divizijos ir fa
šistai finai, kurie apšaudo 
Leningrado priemiesčius. 
Bet jų padėtis yra panaši į 
to razbaininko likimą, kuris 
sučiuptas, nuteistas ir lai-' 
komas kameroj — laukia 
savo juodo galo. Kada hit
lerininkai bus toliau atmes
ti nuo Leningrado, tai Rau
donoji Armija suves savo, 
sąskaitas ir su finų fašis
tais. *

Di šolomskas.

D. Federacija Nedaly
vaus Unijy Kongrese
Miami, Fla. — Amerikos 

Darbo Federacijos tarnyba 
atmetė Anglijos Darbo Uni
jų Kongreso pakvietimą at
siust Federacijos atstovus į 
pasaulinį darbo unijų kong
resą, kuris šaukiamas Lon
done birž. 5 d.

Federacijos vadai panei
gė šį pakvietimą, supranta
ma, todėl, kad tame kongre
se dalyvaus ir Sovietų unijų 
atstovai.

NAUJAS SMŪGIS JAPONAM 
ORE IR JŪROJE

Nau. Guineja, saus. 26.— 
Amerikos lėktuvai, bombar
duodami japonų laivų bazę 
Admiralty salose ir jų lėk
tuvų aikštes, nušovė 57 
priešų lėktuvus, padegė tris 
prekinius japonų laivus, su
žalojo du kitus ir sudaužė 
eilę valčių.

Amerikiečiai nustojo tik 
penkių lėktuvų. Taigi japo
nų nuostoliai ore 11 su vir-

Išum kartų didesni, negu 
; Amerikos.

Hartford, Conn.
Sausio 13 dieną, Laisvės 

Choro svetainėje įvyko meti
nis susirinkimas Lietuvos Sū- 

I nų ir Dukterų Draugystės. Na- 
: rių dalyvavo nemažai. Naujas 
pirmininkas A. Klimas, užim- 

: damas vietą, pasižadėjo drau-

AČiu lenin- žangi draugija, tai iš raportų 
matėsi, kad daug prisidėjo su 

i aukomis prie prakilnių visuo- 
i meniškų darbų. Komisija ra-| 
; portavo, kad pastarasis paren- 
i girnas, kuris įvyko Laisvės 
' Choro svetainėje, draugijai 
davė $100 pelno.

Marcelė Pilkauskienė išda

Sausio 17 dieną, Lietuvių

raportų paaiškėjo, kad 
i kliubas labai gražiai darbuo
jasi, ne vien kliubo naudai, 
bet ir visos visuomenės. Buvo 
skaitytas laiškas iš Russian 
War Relief prašant išrinkti 
delegatus, kadt padarius sek- 
mingesnį veikimą. Kliubas, pil
nai suprasdamas svarbą, vien
balsiai priėmė laišką ir išrin
ko delegatus: Frank Haiko ir 
W. Brazauską.

Kitas buvo laiškas iš taip 
vadinamo Gelbėjimo Lietuvos 
Skyriaus, kur, tarpe kitko, 
skambėjo: “vienas, priešas yra 
užėmęs Lietuvą, o kitas, dar 
žiauresnis, artinasi prie Lietu
vos.” Iš laiško aišku, ką auto
rius turi mintyje “kitas,” tai 
Raudonąją Armiją, kuri atei
na išlaisvinti Lietuvą iš po na
cių jungo. Matyti, kad laiško 
autorius tiek buvo susijaudi
nęs, jog užmiršo padėti ir ant
rašą, kur jų tas “skodas” 
įvyks. Laiškas jau buvo iš.pir- 
mesnio susirinkimo; tai dabar 
ėjo aptarimas ar rinkti dele
gatai. Pradžioj e. prasidėjoplux

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
VALYTOJAI

Gera Alga. Kreipkitės į. Timekeeper
THE BARBIZON

110 E. 63rd St., N.Y.C.
(24)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, KAIPO PUODŲ 
.MAZGOTOJAI

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

EMPLOYMENT OFISE, 3-ČIOS LUBOS
THE NAMM STORE

452 Fulton St., 
BROOKLYN, N. Y.

čios diskusijos. Pirmininkas pa
stebėjo, kad reikia siaurinti 
jas, kad greičiau prieiti prie 
rezultatų.

W. Brazauskas trumpoj su
traukoj, bet pasiremdamas 
faktais, įrodė, kad nereikia 
rinkti delegatų į tą skyrių. 
Tam pritarė ir Frank Ilaiko, 
nes išrinkimas delegatų, tai 
būtų žygis, kenkiantis Talki
ninkams. Po to ėjo klausimas 
balsavimui. Didelė didžiuma 
narių nubalsavo nesiųsti dele
gatų. Vėliau vienas iš tų, ku
ris stojo už rinkimą delegatų, 
sakė, jau po nubalsavimo, kad 
laiško autoriaus skyrius paga
dino visą turgų. Tikrumoje, tai 
ne vien kaip laiškas parašy
tas, bet svarba tame, kokiam 
tikslui tas skyrius įkurtas ir 
kam veikia. Aišku, kad jam 
nerūpi Lietuvos žmonių gel
bėjimas, bet gelbėjimas tų, 
kurie yra Lietuvos, žmonių 
priešai.

Tokių, tai įspūdžių gavau iš 
abiejų susirinkimų.

Vienas iš Dalyvių,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Vienybės zPašalpinė Draugija rengia 

metini bankietą, šeštadienį, 29 d. 
sausio, LTN salėje. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Gros orkestrą 
š'okiams. Pradžia 7 v. v. Įžanga 
$1.10. (Nariams priverstinas tikie- 
tas). Kviečia Komisija. (22-23)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas 

įvyks 30 d. sausio, 2 vai. dieną. 211 
W. Coal St. Pas Kriaučius. Kviečia
me visus dalyvauti, turime svarbių 
reikalų aptarti. Prašome užsimokėti 
duokles. — P. Eidukevičius, sekr.

(22-23)

HAVERHILL, MASS.
AŪDLD 85 kp. svarbus 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 Dcm. 
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.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 30 d., 7 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai da-, 
lyvdukite. Reikia duokles užsimokė
ti pž šiuos metus. Taipgi rinksime 
naują valdybą. —■ S. R. sekri

(21-23)

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

Svetainėj, 29 Endicott St., įvyks, jau 
senai 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 ŪDS ti- 

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

ROCHESTER, N. Y.
Didžiausia4/ 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- 
terįų, abrūsiuką, adatų ar kas ką 
išgali. Visus prašome pribūti. Vali 
giai bus labai skanūs, Niekas. neval
gykite namie vakarienės, nes mes 
visko turėsime. įvalįas; Viską, suau- 
kavo mezgėjos. Širdingai visus pra- 
špm,e paremti ši gražų darbą, — 
Komisija, (21*23) .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI ‘

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

SCRIBNER’S /
311 West 43rd St.

(23) 
j 1 1 “> ..... ............ .i...-,—..

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Reikalingi aukštos klasės viešbučiui.

Nuolatinis darbas. Algą $27.50 pradžiai 
Kreipkįtę-s j Housekeeper
ESSEX HOUSE

165 West 58th St.
(23)

PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN 
ELECTRIC GO.

TAIKOS Moi„

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.i

100 CENTRAL AVĖ.
KEARNY, N. J.

a rba
1561 BOULEVARD

JERSEY CITY, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo 
Statement^.

> (24)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS, KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

(25)

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

BERNIUKAI!
BERNIUKAI!
BERNIUKAI!

TE

Baigianti kursus ar apleidžianti mo
kyklą šiuom tarpu. Ateikite DABAR 

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADEKI- 
kai užbaigiate mokyklos termą.

Patyrimas Nereikalingas. 
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

FLINTKOTE CO.
PATERSON AVE. PRIE OAK
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)

ST.

SKALBYKLAI PRIE COUNTERIO
* $29 už 5 dienų savaitę

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE 
410 E. 34th St.

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ PAGELBININKAI 

ir
VYRAI PRIE GARAGE 

Puikiausiu proga tinkamiem vyram. 
KREIPKITĖS KASDIEN

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

LONG ISLAND CITY.

APVALYTOJAI
Linksmi Aplinkumai 

PASTOVUS DARBAS
5 DIENŲ—40 VAL. SAVAITĖ,

TAIPGI

INDŲ MAZGOTOJAI
6 DIENOS—42 VAL, SAVAITĖ.

KREIPKITES I 
EMPLOYMENT OFISĄ 

8-TOS LUBOS •
STERN BROTHERS 

42ND ST. IR SIXTH AVENUE 
NEW YORK CITY.

VYRAI—SENYVI
NUOLATINIS; BENDRAS FABRIKO

DARBAS.
60c Į • VADAN., PRISIpEDA VIRŠLAIKIAI

IS būtinų , darbų ręilęia paliuosavimo .
pprąi^Kimp,

NATIONAL CARD COUNTING CO.
70 -^th..Ąj'8‘ (avUjięt^St..)- ]^ ¥».

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJĄ!

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI 
INŽINIERIAI

TURĮ KALRETI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų, darbų reikia, paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

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.

36-46 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.

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

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

(26)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS 

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

(27)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI—APVALYTOJAI 
Apšvietos rekreaciniame institute. 

Valandos: 7—4$ 6 dienos. 
MURRAY HILL 5-0433.

(24)

INDU MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
BENDRAI APTARNAUTOJAI

Ateitis pasižymintiems darbe! 
Duodamą valgįs ir uniformos.

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama,

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdien 9—5 ; 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40TH ST.) 
1-NAIS LAIPTAIS AUKŠTYN.

K (24)

GELEŽIES. APDIRBĖJAI IR PAGELB1NIN- 
KAI. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

BENSONHURST: IRON' WORKS
’ 7315 NEW UTRECHT AVE,, BROOKLYN.

(West End Line, 71st St. stotis).
____________(24)

PAMUŠALŲ OPERATORIAI
ant

FUR COĄTS

HERZLICH
324 — 7th AVE. (KAMP. 28th ST.) 

TEL. LONGACRE 5-9839.
(24)

AUTO MECHANIKAI
I’ątyrę, ant General Motorų. Kąru ; būtinas 

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

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

JACKSON HEIGHTS,, L. L, 
HAVĘMEYĖR 4-0470.

(23)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—-MOTERYS
16 1KJ 45

Svarbus Karinis Darbas
Patyrimas nereikalingas. Prielankiės darbo 
sąlygos. Atsineškite gįtųipąo cęftifikatą.. ir> 

paliuqsayimp pareiškimą^
KREIPKITĖS .IŠTISĄ/ DIENĄ, TARP.

,8. A^l. IR 5 P,MK

PROTOX. PRODUCTS 
44,.SHERMAN; AVE. 
JERSEY CITY,.N. J

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ, LAIKA IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS. darbininkės

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS •
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENĄ 

66 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 PRIRUOŠEJOS 
$19.50 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(25)

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.

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

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

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.

7th or 8th Aves. subway to 14th St. 
Walk South to 12th, then West to 

Washington St.

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

Essential Workers Need Release 
■Statement.

(23)

MOTERYS VALYTOJOS
1 (Dieninis Darbas)

5
NUOLATINIS DARBAS

DIENŲ—40 VAL. SAVAITĖ

PRADŽIAI ALGA $18
Kreipkitės j ' 

EMPLOYMENT OFISĄ 
8-TOS LUBOS

STERN BROTHERS
42ND ST. IR SIXTH AVENUE 

NEW YORK CITY
(23)

■■—■■■■ ■■ 1 w.. I ■lJlu<u|i'Ml|R! min iw

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

gal kreiptis.
$18 Į SAVAITĘ PRADŽIAI. DAUG 

VIRŠLAIKIŲ
Kreipkitės

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

(23)

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 WRK CITY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 CQ.
12th St. ir 4th Avė. 9-tO» labos,

;________________ __________ (23),

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius.
11 ŠVENČIŲ METUOSE. 
2 SAVAITES V AKACIJŲ 

APMOKAMA
DĖL ALGOS PASITARSIME

Nuolatinis darbas didelėje 
sandėlio ištaigoje.

EVERGREEN 7*9580 ($9)

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.) 

(24)

OPERUOTOJOS
RUPIŲ AUDINIŲ IR 
MEDVILNĖS MAIŠAI

GERA ALGA
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO.

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

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

(24)

PROSYTO JOS
NOSINIŲ SKARELIŲ 

Patyrusios. Nuolat. Malonu.
ALGA $30.80.

GLYNTON HANDKERCHIEF CO,
15 W. 37TH ST.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darban. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 4Q VALANDŲ SAVAITĖ

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

(24)

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)

APTARNAUTO  JOS - 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

Penktadienį.
47-44 31st St., L. I. City.

(26)

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 BCDINKUOSE 
153 E. 128th St.

(23)

MOTERYS. PATYRUSIOS VALYTOJOS 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS Į SUPERINTENDENT .
UNITED CHARITIES BLDG.,

105 E. 22ND ST.
(22)

VIDURAMŽIAUS MOTERYS1
Pripratusios bendram darbui prie 

tvarkymo šlapių fotografijų.
APEDA STUDIOS

212 WEST 48TH ST.
(24|

VIRĖJOS
KEPĖJOS

BENDRAI PAGELBININKĖS>
VIRTUVĖS PAGELBININKfiS 

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pasižyminčioms darbe! 
Duodama valgis ii' uniformos. 

Sekmadieniais ir šventėmis n<slirl>ama.

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdien 9— 5 : 
Šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40TH ST.) 
1-NA1S LAIPTAIS AUKŠTYN.

-_________________________ LU.
OPERATORĖS PRIE VĖLIAVŲ

Priimame Mokines
AMERICAN FLAG CO.

73 fiercer St., N.Y.C.
(22)-
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New Yorto^&žjzfe?! nioj4

Drabužių Centre Darbas 
Eina Keliais Šiftais

“Three Russian Girls” 
Laukia Teatro

Woodhaven, N. Y
Šioje apylinkėje gyvuoja 

susitvėrusi Lietuvių Namii Sa-I 
vininkų Draugija, kurioje 
klauso ne mažas skaičius 
rių. šioje organizacijoje
klauso visokių pakraipų žmo- į 
nių, nes ši organizacija neuž- į

pri-' 
na-1 
pri- i

Jauni Kariai Negales Būti 
Laisves Suvažiavime; Jie 

Sveikina Suvažiavimą
Saržentas Frank Witkus, 

kuris dabar randasi kur nors 
siima jokia politika, vien tik-, t0 jį pietiniame Pacifike akty- 
tai rūpinasi ir svarsto reika- ■ vėjo tarnyboje, jo namai mums 
lūs, kurie paliečia namų savi- kaimyniškame New Jersey, 
Rinkus. Savo nariais turi ir du Kearny, ir daug mielų ir ar- 

Jurevicių ' timai pažįstamų visuomeniškų 
j duoda įstaigų ir veikėjų Brooklyne- 

New Yorke, iš tolimo karo 
fronto rašo dienraščiui Lais
vei :

lietuvius advokatus: , 
ir Vokietaitį, kurie < 
daug naudingų patarimų, rei
kalingi! namų savininkams.

Pereitame susirinkime, ku-: 
ris buvo metinis, 21 d. sausio, 
1944, A. Daukanto svetainėje, ! 
buvo renkama valdyba atei
nantiems metams. Valdyba pa
siliko toji pat, senoji. Nutar
ta pasiųsti rezoliuciją į Alba
ny, N. Y., i-eikalaujant, kad į 
“moratorium” ant mokesčių 
būtij pratęstas dar vieniems' 
metams. ,

Po ilgų diskusijų nutartai 
pasiųsti rezoliciją Kongresui į į 
Washington, D. C., reikalau
jant, kad ir ant toliau būtii I 
palaikomos “subsidies” arba 
suteikiamos pašalpos per val
džią tiems farmeriams, kurie 
negali išsiversti parduodami 
savo produktus žemesnėmis1 mieste, 
kainomis, nes jeigu tas šelpi- Lietuviii Moterų Kariams Ta
rnas būtų panaikintas, tai pra-J galbos grupė, jos veikia ne 
gyvenimas dvigubai būtų I vien tik šventėmis, bet ir peri 
brangesnis. ; visus metus. Esu gavęs nuo jų I

Nutarta nupirkti Ketvirtos i kelis kalėdinius paketus. Taip-; 
Karo Paskolos bona. gi iš Kearny Mrs. A. Butkus*

v

Kadangi kuopoje yra pini-; atsiuntė man tikrą lietuvišką Į 
gų, nors nedaugiausia, tai po ■ sūrį ii- salamę. 
susirinkimui atsibuvo dar ki-isii kalėdiniu 
tas “susirinkimas, 
čio, kuriuomi puikiai vaišino' 
svetainės savininkas A. Dau-| 
kantas.

Brangūs Draugai:
Kalėdų šventės praėjo. Už

tikrinu jums, mano draugai 
namie buvo labai geri ir rū
pestingi, kadangi, tiesą pasa
kius, gavau daugiau dovanų, 
negu galėjau įsivaizduoti gau
siąs. Ypatingai mano draugai 
lietuviai mane atsiminė. Tai 
jiems noriu per Laisvę pareikš
ti padėką.

Mrs. A. Dobinis- yra mano 
nuolatine korespondente. Ji
nai ii- kita brooklynietė, Mary 
Sincus, susidėjo ir atsiuntė 
man labai praktišką dovaną.

Kearny, N. J., mano namų 
randasi labai veikli

no mama siunčia man siunti
nį. Tai dėl to aš žinau kai 
kuriuos jūsų finansinius sun
kumus. Tad įdedu pašto per
laidą $10. Tai nedaug, bet pri
sideda. Būtų didžiausia nelai
mė, jei toks progresyvis laik
raštis, kaip jūsų, turėtų užsi
daryti dėl stokos finansų.

Geriausios kloties!
Broliškai,

Sgt. Frank Witkus.

Shablauskas įvertina Civilinių 
Draugingumą Kariams

EDWARD SHABLAUSKAS

Susituokė
Mrs. Vincent Pod belskis pra

neša, kad jos duktė Florence 
ištekėjo už William Mocka- 
wptch, Ensign (vėliavininko) 
Jungtinių Valstijų Marinų 
Tarnyboje. , Santuoka įvyko 
Merchant Marine Akademijos 
koplyčioj, Kings Point, L. L, 
sekmadienį, sausio 23-čios po
piečio ketvirtą vai. 
buvo pasipuošus
palydovės ružavai ir 
o jaunasis ir jo palydovai — 
U.S.M.S. uniformomis.

i Vedybinis pokilis, puikūs 
paukštienos pietūs, įvyko puoš
niame Stewart Manor County 
Club, Stewart Manor, L. I. čia 
nuimta ir paveikslai.

Jaunavedžio kario
Wm. Mockawetch, sūnaus ve
dybų proga aukavo $5 Lietu
vos žmonių dovanoms-punde- 
liams ir užsisakė dienraštį 
Laisvę. Jis užsiima gėlininkys
te, turi gyvų gėlių biznį 19 
South 1st Street,, New Hyde 
Park, Long Island, netoli už 

i Jamaica.

Nuotaka 
baltai, jos 

žalsvai,

tėvas

Pereitą pirmadienį Konstan
cija Rušinskienė visą popietį 
ir vakarą siuvo-taisė-lopė dra
bužius Lietuvos žmonėms, o 
vakare suėjo daug moterų, 
drabužių centras pavirto pa
našiu bičių aviliui, kuriame tik 
dūzgia bitės, kiekviena skubi
na su savo baru darbo. Glė
bius drabužių jos sutvarkė, su
dėjo gatavai išvežimui.

Tokio napaprastai padidė
jusio darbininkių būrio prie
žastimi buvo Laisvės bankieto 
gaspadinių ir komisijos susi
rinkimas. Atvažiuodamos, at
eidamos vienam tikslui, dau
gelis atliko ir antrąjį — kas 
atnešė pundą drabužių nuo sa
vęs ar kaimynų, kitos atėjo 
padirbėti nors valandą pirm 
susirinkimo, o tūlos ir per vi
są vakarą, dar kitos atnešė na
mie pasiūtus ar sutaisytus dra
bužius.

Antradieni po piet dirbo- 
siuvo O. Čepulienė ir S. Tam- 
sonienė, o vakare — J. 
nienė ir J. Augutienė.

mu drabužiu užtektų, visiems 
lietuviams Sovietų Sąjungoje, 
taipgi, kad būtume surinkę ir 
pasiuntę gana drabužių vi
siems Lietuvos lietuviams, ku
rie, kaip atrodo iš karo eigos, 
turės* būti išlaisvinti ne už il
go. Visi mūsų surinkti-pasiūti 
drabužiai siunčiami tiesiai lie
tuviams.

Krautuvė atdara kas vaka
ras ir kai

yra paga
li uoso teat- 
svietui, fil- 
Girls,” ga-

Hollywoode jau 
minta ir tik laukia 
ro, kad pasirodyti 
ma “Three Russian
minta pagal istoriją paskubu
sios Sovietų filmos “Girl from 
Leningrad” su gražuole rusų 
kilmės Hollywood aktore Anna 
Sten vadovaujančioj Natašos 
rolėj, taipgi su būriu kitų gerų 
aktorių.

Le va

kuriais popiečiais.

Kviečia Pasiklausyti 
Įdomių Diskusijų

Nau janybė Lietuviams
Kas

Turint 
planus priešakyje, reikia pasi
sakyti ir savo trūkumus ir bė
das, parodyti, kaip iš mažo 
pradedame. Visam tam darbui 
mūsų siuvėjos vis dar turi ap
sieiti su viena siuvama, bet ne 
kriaučiška, ne kriaučiaus A. 
Bimbos paskolinta mašina. O 
gyvename mašinų gadynėje.] 
Mes manome, jog dėl to netu-' 
rime, kad niekam ligi šiol sa
vo trūkumo _ nesisakėme, ne
prašėme mašinos.

Kas turite gerą kriaučiška | 
I ar kad ir ne kriaučiška siuva- 
! mą mašiną paskolinti ar dova
noti, atvežkite arba P ran ešk i-1 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 

I maršrutą per visas galimas lietuvių 
Į kolonijos. Taigi, draugijos, kuopos, 
I 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 

darbas eitų 
prasidės su 5

Turi Mašiną?
didelius darbus ir

GEORGE KLIMAS
Operetė “Kuprotas Oželis,’’ pir

mutinė lietuvių kalboj filmą, yra 
vieno veiksmo muzikalė komedija, 

j turi dešimts gražių liaudies dainų, 
į vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą.

Drabužiu Atnešė: c

Anelė Kanopa iš sav 
džiagos pasiuvus 
ir b lank etų ką. u j

Po pundelį vartotų gerų dra
bužių atnešė M. Misevičienė,, 
S. Petkienė, < 
porą batų), Juozas Sabaliaus-I 
kas iš Valhalla, N. Y., V. 
Rudaitis naujų marškinių pun
deliams. .

Prašome visus, turinčius 
drabužių nešti juos dabar, kad 
mūsų darbininkės nepritrūktų 
darbo ir kad mūsų nusiunčia-

o
dresiukes j ]<ur jr ųafja ga]jma ja gau-

Pagclbininkė.

rne
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O. Degutienė (iri 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
rove priklauso nuo jūsų, gerbiami 
draugai. — Direktorių Valdyba.

(21-23)

Šio ketvirtadienio vakarą, 
; sausio 27-tą, nuo 7:45, Town 
‘Hali, 113 West 43rd St., New 
i Yorke, įvyks taip vadinamas 
; “America’s Town Meeting of 
the Air,” kuriame bus disku- 
suojama tema:

“Kokiais Pamatais Rusija ir 
Lenkija Gali Susitarti.”

Iš pradžių bus diskusuoja- 
ma tik tarpusavyje, mitinge, o 
nuo 8:30 iki 9:30 diskusijos

ra-

vienai savaitei, kad 
sklandžiai. Maršrutas 
d. vasario, 1944 m.

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

Korporalas Edwardas Shab- 
Jie labai tiko Gauskas, Laisvės kaimynas, su- 
alumi, kurio 8'HŽęs kariškon tarnybon į 

prie alų-i mums čionai buvo duota. , Kentucky, po apsilankymo pas 
tėvus, sausio 9-15, rašo tė
vams, S. F. Shablauskams, jog 
sugrįžo laimingai ir anksti, | bus perduodamos ir per 
kad tarnyboje viskas einasi ge- dio. 
rai, tik : ■

Gaila, kad 
greit pasibaigė. Laukiu 
nos, kada galėsiu sugrįžti 
mo iš tikro! i

I Maži Dalykai Esant Toli 
Namų Daug Reiškia 

I
Mes turėjome šokius čionai

M rs.
j Wanda 
Casper 
kas —

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Klimas,

Juozas Urbanavičius iš Mon- 
trealo telegrama pranešė lais- 
viečiams, kad mirė jo brolis 
W.’ Urbanavičius, 716 3rd 
Avė., Brooklyne. Palaidotas 
sausio 26 dieną. Lai būna jam 
lengva žemelė ir didi užuojau
ta Juozui Urbanavičiui šioj nu
liūdimo valandoj.

Moteriškei nukritus ant gelž-ijos Zelandijos, 
kelio bėgių 14th St.
keleiviai susiprato išlaikyti at
daromis traukinio duris ir taip 
sulaikyti traukinį nuo pasiju
dinimo iki spėjo nukritėlę nu
kelti nuo kelio.

Kalbėtojais, bus Dr. Oscar 
atostoga taip Halecki, Lenkų Dailės ir Moks- 

die-|]ų Instituto direktorius; kapi- 
na-

nuo

Tessie Stock us, Miss 
Stočkus, Miss Florence 
ir Mr. Louie Lučkaus- 
visi newarkieciai, taip

gi atsiuntė labai gražias do-

Mirė W. Urbonavičius |S“
Knygos interesingos.

Miss Ruth Turskey iš Dodge, 
Mass., ii- Mr. ir Mrs. Steve 
Brazaitis iš Elizabeth, N. J., 
taipgi mane atsiminė.

Noriu padėkoti visiems ma- i kempėj šį vakarą, taipgi alaus 
no draugams lietuviams už pa
darymą mano Kalėdų taip 
daug smagesnėmis. Gavau ir 

I daug kitii dovani] ne vien tik 
j iš Amerikos, bet net iš Nau- 

Ir už vis la- 
stotyje blausia noriu padėkoti mano 

motinai. Kaip visos motinos, 
kurios turi sūnus kariuomenėj, 
jinai niekad neužmiršta.

Kopijos Laisvės randa vie
tos visuomet, kada tiktai ma-

Si Sekmad inį Į
LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR

BANKIETAS
šviežios dešriukes skaniai paruoštos 

ir kas daugiau?—

INDIKŲ - TURKEY
VAKARIENE

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

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

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

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

“partę” kitame būryje, tad tu
rėjom gana šposų. Buvo visiš
kai formalis balius, merginos 
dėvėjo vakarines sukneles, vis
kas buvo tikrai gražu. Tūli 
žmonės iš tiesi] stengiasi pa
linksminti karius tuose mažuo
se miesteliuose. Vaikinams 
tekia daug džiaugsmo toks 
ras į juos atsinešimas.

Šiuo tarpu tiek, tėte, 
bar jau veik 1 vai. ryto, o aš 
turėsiu keltis 6 :30, tad baigiu 
linkėdamas viso geriausio jums 
visiems namie—

Jūsų mylintis 
sūnus Eddie.

Edwardui pačiam neteko su 
mumis pasimatyti, bet per sa
vo tėvą Stanley Shablauską jis 
atsiuntė $1 pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiąvimą.

tonas Sergėjus Kournakoff, 
ekspertas Rusijos militariškais 
klausimais ir autorius knygos 
“Rusia’s Fighting Forces;” Sir 
Bernard Pares, rusų istorikas, 
svečias profesorius Wisconsin 
Universitete; Chauncey Mc
Cormick, 'International Har
vester Co. direktorius ir mais
to srities viršininkas Lenkijoj 
1918 metais. George V. Den
ny, Jr., bus diskusijų vedėju.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS Į
J (VALGYKLA IR ALINE) |

_ Ylliloltu nacdrlnlrlrnou wiicrtlzin

$ PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE $ 

IjO) LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
& V O STANLEY MISIŪNAS M ^4 I /vjI savininkas fS

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET I
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Frio R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

$

d a-

Start Your
Graduate
Off Right282 Union Ave.

BROOKLYN

su- 
ge-

Ar jau pasveikinote prezi
dentą Rooseveltą jo gimtadie
nio proga su auka kovai prieš 
vaikų paralyžių? Vajus baig
sis sausio 31-mą.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen >4-9612

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

'if .i
......™

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Daimontu

Žiedą

nuo $20.00 
Duokite JAI 
modernini 

RiešinJ laikrodėli

lietuviai, 
pergalei 

to šimtai 
patrijotų

Atsilankymu

Taip atsineša į lietuvišką 
dienraštį Laisvę jauni ameri
kiečiai lietuviai, kurie jau ka
riauja su priešu karo frontuo
se arba toms pareigoms pasi
ruošia. Taip atsineša ir liku
sieji namie visi tie 
kuriems rūpi padėti 
ant. fašizmo. Tai dėl 
tokių dienraščio
Brooklyne ir iš apylinkių šį 
sekmadienį, sausio 30-tą, ati- 
dės visus kitus reikalus į šalį, 
kad dalyvauti dienraščio su
važiavime ir po jo įvyksiančia
me bankiete.

Suvažiavimo pradžia 10-tą 
vai. ryto. Bankietas lygiai 
6:30 vai. vak. Laike vakarie
nės ir po vakarienės, nuo 7 
vai. vakaro, didžiajame ball- 
ruimyje šokiams gros Antano 
Pavidžio orkestrą. Tikietas va
karienei ir šokiams $2.25. Vien 
šokiams 55c.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

a

i
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MATTHEW P. BALLAS S 
(BIELIAUSKAS 1®

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

arba Daimontinį žiedą 
nuo $15.00

rel.

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

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

STaffg 2-2178. ATDARA VAKARAIS,




