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JAPONAI NUŽUDĖ TŪKSTANČIUS SUIMTŲ AMERIKIEČIŲbūkite

Japonai Užkankino, Badu

Amerikiečių Belaisvių

t

iš karo 
privalo-

Dėl Žinių iš Karo Frontų. 
Reikalingas Apdairumas. 
Kryžiokai ir “Newsweek.”
Ar Mes Einam Pagal

Taigi pasimatysim sekmadie
nį, Laisvės b-vės dalininkų su
važiavime !

Sekmadienio vakarą susitik
sime didžiajame dienraščio 
bankiete.

Nesivėluokite, — 
skelbiamuoju laiku!

LAISVES ANTRATd«iiio“’ s?»s.M2Rs7S»TRKET Brooklyn, N. V., šeštadienis, Sausio-January 29, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Biv>oklyne $7.00

Metams

Kalbant apie žinias 
frontų, vieną dalyką 
me jsitėmyti:

Vyriausiosios Tarybų Sąjun
gos karo vadovybės komuni
katai yra labai kuklūs, kon
servatyvūs. Juose nerasi tuš
čių pasigyrimų; nerasi ten ir 
išgalvotų pranašysčių. Atsar-I 
giai, trumpai pasakoma, ką tą 
ir tą dieną Raudonoji Armija 
atliko — ir viskas!

Kuklūs ir Amerikos štabu 
pranešimai iš Pacifiko.

Iš Italijos karo fronto ofi
cialiajai komunikatai taipgi 
neišpūsti.

Deja, ne taip yra su tais 
amerikiečiais ir britais kores
pondentais, kurie rašo žinias, 
semdamiesi medžiagą iš tų pa
čių komunikatų.

Kad išpučia jie tas žinias, 
tai išpučia! :

Rašydami jie iš Rytų Fron
to, neapsieis nepridėję: Tiek 
ir tiek šimtų tūkstančių vokie
čių kareivių ten ir ten būsią 
apsupti ir sunaikinti!. . .

Praeina kiek laiko ir tie 
šimtai tūkstančių vokiečių ka
reivių neesti apsupti. Tuomet, 
remdamiesi tokiomis žiniomis, 
“karo specijalistai” toje pačio
je spaudoje rašo: “Aa, Rau
donoji Armija nebepajėgė vo
kiečių apsupti ir sunaikin
ti!...”

Ir vėl Raudonoji Armija 
kalta!

Reikalingas apdairumas ir 
pakanta. Raudonoji Armija 
muša vokiečius ir juos sumuš. 
Nei Raudonoji Armija, nei 
Amerikos, nei Anglijos armi
jos iš anksto neskelbia, kame 
ir kiek vokiečių bus sunaikin
ta. Muša tiek, kiek gali, — 
viskas eina pagal planą.

Vokiečių armijos dar stip
rios, joms nugarkaulis dar ne
palaužtas.

Tą viską reikia žinoti, skai
tant komercinėje spaudoje ži
nias arba klausant per radiją 
neimančių už savo žodžius at
sakomybės komentatorių kal
bų.

Kun. Urbonavičiaus Darbi
ninkas kaltina savaitraštį 
“Newsweek” šališkume. Gir
di, minėtasis savaitraštis ka
daise išspausdino p. Raymond 
Moley straipsnį “prieš Lietu
vą.” Tasai straipsnis “buvo la
bai šališkas ir melagingas,” sa
ko So. Bostono klerikalų laik
raštis.

Po šešių savaičių tas pats 
Moley parašė kitą straipsnį, 
kuris, pasak Darbininko, “taip 
pat yra persunktas rusiško- 
bolševikiško imperializmo rau
gu.” < i ,

' šitų žodžių rašytojui teko 
skaityti abu p. Moley’jaus 
straipsniai. Nei vienas, nei an
tras nėra pilnai tiksliai para
šytas, bet nei vienas, nei an
tras nėra atkreiptas prieš Lie
tuvą. , •

Ponas Moley, kaip ir dauge
lis kitų amerikiečių žurnalis
tų, mažai tesigilina į mažųjų 
tautų problemas. Už medžių 
jis dažnai nemato miško. Jis, 
pav., nežino nei to, kad 1940 
metais Lietuvos žmonės nusi- 
balsavo gyventi tarybiniu gy
venimu ir įstoti į SSSR tautų 
sąjungą!

Sovietai Visai Atliuosavo 
Leningradą; Pasiekė Arčiau 

40 Mylių iki Ivstijos

SVEIKINAME LAISVĖS
BENDROVES ŠĖRININ-

KŲ SI JVAŽIAVIMĄ!
Numarino bei Užmušė 5,200

z

London, saus. 28. —Rau
donoji Armija, paimdama 
Volosovo miestą su geležin
kelių mazgu į pietų vakarus 
nuo Leningrado, pasiekė 
punktus arčiau kaip 40 my
lių nuo Estijos sienos. Tuo 
pačiu laiku sovietiniai ko- 
vūnai atėmė iš vokiečių To
sno miestą, nacių tvirtumą 
ir geležinkelių stebulę, 33 
mylios į pietų rytus nuo Le
ningrado.

Per Tosno eina geriau- , 
šia, tiesiausia geležinkelio ; 
linija iš Leningrado į Mas-1 
kva. Nuo Tosno raudonai’- I 
miečiai nubloškė hitlerinių-i 
kus atgal iki Liuban sto
ties, apvalydami dar 18 
mylių šio geležinkelio nuo! 
priešų. Taigi jau tik 25 my- i 
lios to geležinkelio telieka ■

vokiečių rankose, į pietų 
rytus nuo Liubano.
VISIŠKAS LENINGRA

DO PALIUOSAVIMAS 
Per 12 dienų žiaurių kau- 

tynių raudonarmiečiai vi
siškai paliuosavo Leningra
dą ir jo priemiesčius nuo 

; vokiečių apsupimo ir nuo 
jų artilerijos šovinių, po 

I virš dviejų metų pilnos bei 
j dalinos nacių blokados prieš 
tą didmiestį.
Per 12 dienų vokiečiai Le

ningrado fronte buvo at
mesti 42 iki 60 mylių atgal 
ir atvaduota daugiau, negu 
700 gyvenamųjų vietovių, 
tame skaičiuje daug svar- į 

ibių miestų, miestelių ir ge
ležinkelių stočių, kaip spe
cialiai pranešė generolas 

| Leonidas A. Govorovas, 
Raudonosios Armijos ko- 
manduotojas šiame fronte.

Jo įsakymu, Leningrado 
miestas, tiems laimėjimams 
pagerbti, iššovė 24 salvių 

) šūvių iš 324 ka-

Krasnogvardeiske 
Naciai Neteko Daug'

Karinių Įrengimų nuolių.
_____  ' Didesnes naująsias per- 

Maskva.— Raudonoji Ar- galės paprastai skelbia 
mija, atimdama iš vokiečių i (Tasa 5-tame psl.)

na), kartu pagrobė seka- JUGOSLAVŲ PARTIZANAI 
mus priešų įrengimus, pa
gal dar neužbaigtą skaičia- 
vima: C* • '

10 tankų, daugiau 100 ka- 
nuolių, 84 minosvaidžius, 
virš 200 kulkosvaidžių, 2,- 
000 automatinių ir papras
tų šautuvų, didelį skaičių 
trokų, daug garvežių ir va
gonų su kroviniais ir dide
lius sandėlius amunicijos, 
maisto ir įvairių karo reik
menų.

Raudonarmiečiai Krasno- 
gvardeiske taip pat išlaisvi
no 5,000 sovietinių pilie
čių, kuriuos naciai ruošėsi 
išsiųst Vokietijon į versti
nus darbus.

ATĖMĖ DAR 1 MIESTĄ
‘ London.— Jugoslavų par

tizanai atvadavo nuo nacių 
daugiau kaip 70 procentų 
vidurinės Bosnijos, Jugosla
vijos dalies, ir atėmė iš 
priešų Prnjavorą ir Mrkon- 
jiegradą, nacių tvirtumą.

Tuo pačiu laiku jie šešio
se vietose suardė svarbiau
sią geležinkelį iš Belgrado, 
Jugoslavijos sostinės, į Bul
gariją.

Anglų-Amerikiečių Oro 
Žygiai prieš Nacius

Baigiasi sausis, baigiasi 1944 
metų pirmutinis mėnuo.

Aukštieji mūsų krašto parei-
(Tąsa 5-tame puslapyje)

.'M,
’V. BU1 |

Japonai Taip Pat Nuga
labino Tūkstančius

Angly Belaisvių
London, saus. 28. — Ja

ponai taip pat ir tūkstan
čius anglų belaisvių užkan
kino, badu numarino ir tie
sioginiai nužudė, kaip pra
nešė Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Anthony 
Eden.

“Anglai to neužmirš” po
kariniuose atsiskaitymuose 
su Japonija, pridūrė Ede
nas.

Sovietai užėmė pozicijas 
39 myl. nuo Estijos.

Amerikiečiai lakūnai vėl 
atakavo japonus Admiralty 
salose.

London, saus. 28. — Šim
tai Anglijos bombanešių 
naktį bombardavo Berlyną, 
numesdami 1,500 tonų bom
bų. Kiti anglų lėktuvai ata
kavo nacių salą tvirtumą 
Helgolandą ir įvairius tai
kinius šiaurvakarinėje Vo
kietijoje ir Franci j oje. Ne
grįžo 34 Anglijos lėktuvai.

Amerikos lakūnai bom
bardavo karinius miestus 
pietinėje Franci j oje.

Vokiečių Baisenybės 
Prieš Rusus Smolenske

Smolensk, Sovietai. — 
Specialė tyrinėjimų komisi
ja patikrino, kad naciai iš
žudė, užkankino bei į vergų 
darbus išvarė 155,000 Smo
lensko gyventojų.

Washington. — Japonai i peršovė jam kaklą. Ameri- 
barbariškai užkankino, ba
du numarino ir tiesioginiai 
užmušė daugiau kaip 5,200 
Amerikos karią iš tų, kurie 
buvo nelaisvėn paimti Ba- 
taane ir Corregidore, Fili
pinuose. O filipiniečių be
laisvių jie dar kelis kartus 
daugiau nugalabino. Tuos 
japonų žvėriškumus oficia
liai paskelbė Jungtinių Val
stijų karo ir laivyno depą r t-

1 i - A *1 Įmentai.
I .z£../1X1C .C\OCl.txl. LIUDA TOJAI įr fįiipinų jje badu ir kator-

Ištrūkę iš japonų nelais- giniais darbais numarino, 
vės Filipinuose, trys Ameri- Vien O’Donnell stovykloje 

" kos karininkai patiekė fak- per dieną mirė po 50 ame- 
tus apie japonų budelių rikiečių ir 500 filipinų. Ja- 
žiaurumus prieš amerikie- 'ponai vertė dirbti net sun- 
čius ir filipnus belaisvius, kiaušiai sergančius belais- 
Šie karininkai - liudytojai vius.

Nuoširdžiai sveikiname Laisves Dalininkų metinį su
važiavimą ir visus jo dalyvius. Linkime kuo tiksliau
sių tarimų padaryti ir planų -šdirbti — lietuvių visuo
menei vienyti karo laimėjimui, pagal prez. Roosevelto 
programą; visiškam Hitlerio sumušimui ir Lietuvos at
vadavimui jau šiemet; kovai prieš fašizmą, amerikie
čių lietuvių apšvietai, mūsų dienraščio Laisves turinio 
gerinimui ir kuo plačiausiam jos paskleidimui.

Mes esame tikri, kad draugai dalininkai kuo 
mingiausiai atsilieps i šiuos reikalus.

REDAKCIJA.
ADMINISTRACIJA.

sek

kietis prašė nešaut dau
giau, bet japonas paleido • 
dar dvi kulkas ir nušovė tą 
belaisvį.

Jie žalojančiai mušė ame
rikiečių oficierius kad ir už 
mandagiausią vandens pa* 
prašymą kareiviams.

Pas kurį tik amerikietį 
japonai rado japoniškų ‘pi
nigų, visiems tokiem oficie- 
riam ir kareiviam galvai 
nukapojo.

Tūkstančius amerikiečių

Lietu v. Taryba Remia 
Prezidento pareiškimą

J

Tuojau po to, kai buvo paskelbtas pareiškimas, pada- Jungtu Valstijų laivyno 
rytas prezidento Roosevelto Jungt. Valstijų kongresui komandierius M. H. Mc- 

suteikimo Amerikos kareiviams, jūrei- Coy, artilerijos pulkininkas 
viams ir prekybos laivų darbininkams teisių balsuoti S. ^H. Mellnik^ ir lakūnų 

teikė prisiektus liudijimus 
karinei Amerikos vyriaušy-i 
bei.

Belaisvius japonai karto
tinai mušė šautuvų buožė- Washington. — Vokie- 
mis, bizūnais ir visokiais čiai telkia jėgas didiesiems 
įnagiais; didžiuose karš- mūšiams į pietus nuo Ro
čiuose nedavė jiems van- mos, ir anglam-amerikie- 
dens, varydami amerikie- čiam teks sunkiai kovoti, 

čius po 80 mylių ir daugiau iki jie atims iš nacių Ro- 
vienu pradėjimu. mą, kaip įspėjo H. L. Stim-

Vienoje vietoje japonai son, Jungtinių Valstijų ka-; . 
suvarė 12,000 belaisvių į ro sekretorius, 
žardį tik 100 ketvirtainių XT 1 ’ v’ ’ 1 ’
jardų ploto ir privertė juos 
be jokio maisto per septy
nias dienas stovėti ant ce
mentinių grindų. Tame žar
dyje tebuvo tik vienas van
dens kranas, ir belaisviai 
turėjo po 12 valandų lauk
ti, iki prieidavo atsigert.

Stambūs vyrai iki 200 
svarų vienoje stovykloje bu
vo sudžiovinti iki 90 svarų 
iš viso.

Kada amerikiečių pulki
ninkas nuėjo paprašyti mai
sto badaujantiems savo ka
reiviam, tai japonų oficie
rius stvėrė blėkinę nuo žu
vies ir sukapojo tam pulki
ninkui veidą.
BEGALINIAI ŽIAURU

MAI
Kai kuriuos amerikiečius 

ir filipinus belaisvius, japo
nai privertė be kepurių sė
dėti po svilinančia saule per 
ištisą dieną, visai mažai 
jiem vandens teduodami. 
Dėl to keli mirė, o kiti iš
ėjo iš proto.

Tris sergančius ir klejo
jančius amerikiečius ir tris 
filipinus japonai gyvus už
kasė žemėn.

Vienas amerikietis nula
šino kelis lašus vandens iš 
blekinės, kad patikrint, ar 
joj vanduo ar kitoks skys
tis. Japonas sargas už tai

dėl suteikimo Amerikos kareiviams
M. H. Mc-

Mellnik ir lakūnų
prezidentiniuose rinkimuose, Dem. Amerikos Lietuvių pulk. Mm. E. Dyess. Jie į-Į rrr 1 • , — • T « • ■» .1 -VA VAI r. 1 Ui zliTaryba pasiuntė prezidentui sekamą telegramą: 

A

President Franklin D. Roosevelt
The White House
Washington, D. C.

National Council of Democratic Lithuanian Ame
ricans expresses its whole-hearted support for your 
courageous message to Congress regarding service
men’s voting. We believe it is imperative that the five 
million americans serving on various hattiefronts of the 
world be permitted to vote in the coming election. A 
federal law such as the Green Lucas Worley Bill is 
the only logical solution to the problem. All freedom 
loving Lithuanian Americans pledge you their fullest 
support on this important issue.

K. W. MICHELSON, Chairman 
ROY MIZARA, Secretary.

AMERIKA IR ANGLIJA PRADEDA ŽINGSNIUS 
PRIEŠ DIKTATORIŲ FRANKO, NACIU SĖBRĄ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė jau su
laikė žibalą, kuris buvo ski
riamas Ispanijai šį vasario 
mėnesį, kaip patirta iš pa
tikimų šaltinių.

(Ispanijos Franko fašis
tų valdžia persiųsdavo na
ciams kiekius žibalo, gauna
mo iš Amerikos.)

Naciai Rekrutuoja Ispanus 
į Submarinų Jūreivius 
Kai kurie Anglijos seimo 

nariai aikštėn iškėlė faktą, 
kad naciai Ispanijoj rekru
tuoja jūreivius savo subma- 
rinam.

Anglų valdžia kartotinai 
reikalavo, kad Ispanijos dik
tatorius Franko atšauktų 
savo kariuomenę iš 
prieš Sovietus.

Anglai jau kuris 
stabdo ir krečia
plaukiančius su kroviniais 
Ispanijon. Jie taip pat grą- 
sina sustabdyt savo žibalo 
siuntimą Ispanijai.

(Apart talkininkų žibalo, 
naciai gauna iš Ispanijos

fronto

laikas 
laivus,

tungsteno ir kitų karinių 
medžiagų.)

Washington, saus. 28. — 
Skaičiuojama, kad japonai 
užkankino bei užmušė 7,- 
700 amerikiečių belaisvių iš 
viso.

Amerikiečiai-Anglai At
muša Nacių Atakas į 

Pietus nuo Romos
Stockholm, saus. 28. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
vokiečiai su didelėmis jėgo
mis atakavo anglus- ameri
kiečius ir atgriebė Aprilia 
miestelį, apie 21 mylia į 
pietų vakarus nuo Romos. 
Paskui talkininkai atmušė 
įtūžusias nacių atakas. Nu
šauta 50 vokiečių lėktuvų.

Cassino srityje/pietinia
me fronte, amerikiečiai ir 
francūząi atėmė iš priešų 
dar kai kurias pozicijas.

Dėl Romos Bus Dar 
Sunkių Mūšių, Kaip 

įspėja Stimson

Vokiečiai bandys suvaryt 
jūron amerikiečius - ang
lus, įsiveržusius į pietų va* 
karus nuo Romos, sakė 
Stimson. Bet talkininkai 
ten iškėlė krantan tiek jė
gų, kad suprantama, jog 
vokiečiams nepavyks tas 
bandymas.

Karas Italijoj ik šiol sėk
mingas, pareiškė Stimson: 
“Į pietus nuo Romos mūsų 
kariuomenė dar nesusidūrė 
su griežtais pasipriešini
mais iš nacių pusės.”

Vokiečiai dar tebėra Cas
sino mieste, apie 75 mylios 
į pietus nuo Romos, nors 
spauda ir radijas buvo pa
skelbę, būk naciai pasitrau
kę iš to miesto.

Tikimasi, kad jie bus iš
vyti iš Cassino, bef dar per- 
anksti būtų pranašaut, kad 
jie ten pragaištingai taps 
sumušti, pridūrė karo sek
retorius Stimson.

Už Nesuardomą Anglų ir 
Sovietų Sutarti

London, saus. 28. — Ang
lų dienraštis Daily Express 
ragino savo valdžią “iš 
naujo patvirtinti pasitikėji
mą, jog santarvė tarp Ang
lijos ir Sovietų yra nesulau- 
noma ir nepanaikinama/’ 
nežiūrint, kai kurių laikinų 
nesusipratimų.

Visus Kviečiame į Laisves Dienraščio Bankietą-Vakarienę, Dailišką Programą ir Šokius šį Sekmadienį, Sausio - January 30 
Vakare, Grand Paradise Salėse, 318 Grand St, Brooklyne. Bankieto ir Šokių Pradžia Nuo Šeštos Valandos Vakare
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Prezidento Roosevelto Laiškas 
Kongresui

Mūsų karinių jėgų vyriausias koman- 
dierius, mūsų didžiojo krašto preziden
tas vėl užsitarnavo nuoširdžiausio pa
sveikinimo nuo visų patri jotinių piliečių. 
Jo laiškas Kongresui dėl suteikimo tei
sės mūsų kariams dalyvauti šio rudens 
prezidentiniuose rinkimuose yra istori
nis dokumentas. Jis dar kartą parodo, 
kad prezidentas Rooseveltas turi uždėjęs 
pirštą ant masių pulso ir stengiasi nuo 
jų neatsitraukti.

Anais laikais, jam pradėjus preziden
tauti, Amerikos darbo masių troškimas 
buvo susiorganizuoti. Rooseveltas pilnai 
patenkino tuos troškimus. Visoje Ameri
kos istorijoje nėra buvę tokio laisvo dar
bininkams laikotarpio organizuotis į 
darbo unijas, kokį jie iki šiol turėjo per 
visą Roosevelto prezidentystę. Jo vado
vaujama vyriausybė ne tik niekur ne
trukdė darbininkams organizuotis, bet 
dar padėjo ir skatino.

v Iš savo pusės Rooseveltas dėjo visas 
pastangas suvienyti darbo unijų judėji
mą. Ne kartą, bet daug kartų jisai ragi
no C. I. O. ir Amerikos Darbo Federa
ciją susivienyti į vieną judėjimą. Nebuvo 
tokios tų organizacijų konvencijos, ku
riai prezidentas nebūtų parašęs laiško su 
paraginimu padėti į šalį skirtumus ir 
susivienyti.

Dabar šis reikalavimas.vienuolikai mi
lijonų karių ir jūrininkų teisės balsuoti 
vėl yra opiausias darbo masių, reikalas. 
Ar tie, kurie pašaukti aukščiausiam pa
siaukojimui, turės teisę tarti savo žodį, 
kas turi būti šalies prezidentu? Ar tik 
todėl, kad jie pašaukti, jeigu bus reika
las, pralieti savo kraują už šios šalies ir 
visos žmonijos apgynimą, tai jie yra nu
stoję pilietinių teisių?

Atrodo, jog tie klausimai visai neturė
tų nė kilti. Atrodo, kad neturėtų rastis 
nei vieno kongresmano, kuris drįstų 
priešintis suteikimui pilnos teisės mūsų 
jauniems vyrams Dėdės Šamo uniformoj 
dalyvauti prezidento išrinkime. Deja, to
kių kongresmanų yra ir todėl šitie klau
simai yra iškilę.

Jau kelintas mėnuo Kongrese eina tuo 
reikalu ginčai. Atrodo, kad didžiuma se
natorių ir reprezentantų yra pasiryžę tą 
teisę atimti iš mūsų karių. Jie, žinoma, 
negali atvirai išeiti ir pasisakyti prieš 
karių pilietines teises. Todėl jie daro 
visokius pasiūlymus, kurie, anot prezi
dento, yra “apgaudinėjimas mūsų karei
vių ir jūrininkų” ir yra “apgaudinėjimas 
Amerikos žmonių.” Tie pasiūlymai, kad 
palikti tą reikalą kiekvienai valstijai at
skirai išspręsti, yra pikta veidmainystė. 
Jie žino, kad tas negalima. Jis žino, kad 
kareiviai neturėtų progos dalyvauti rin
kimuose.

mato mūsų kariai, jų tėvai, motinos, bro
liai ir seserys, kaip kuris senatorius bei 
reprezentatas balsuoja!

Republikonų partijos lyderiai Kongre
se, vadovaujami sen. Taft, labai nenorė
tų kareiviams suteikti pilietines teises. 
Jie mano, kad didelė dauguma karių bal
suotų už Rooseveltą, jeigu jis kandida
tuotų ketvirtam terminui.. Nors neseniai 
tos partijos pirmininkas, ponas Spang
ler, gyrėsi, kad dauguma kareivių busi
muose rinkimuose balsuos už republi
konų kandidatą, tačiau, matyt, buvo tik
tai pasigyrimas, neparemtas pasitikėji
mu kareiviais.

Kaip ir visais kitais klausimais, lie
čiančiais plačių masių interesus, republi- 
konams talkon ateina reakciniai demo
kratai. Todėl susidaro galinga grupė, 
kuri jau ne sykį yra atmetus gerus pre
zidento pasiūlymus Kongresui. Ar ta 
grupė ir šį sykį paneigs norus taip vie
nuolikos milijonų karių, taip vy
riausio komandieriaus, greitoje ateityje 
sužinosime.

Tie Patys Lenkai, Tos Pačios
Provokacijos

Amerikos spaudoje pasirodė platus 
pranešimas iš Sovietų Sąjungos, Smo
lensko srities, apie atidengimą likimo 
lenkų karininkų, kurie buvo 1939 metais 
paimti nelaisvėn. Atsimename, naciai 
buvo paskelbę, kad jie radę tūkstančius 
lenkų nužudytų Katyno miškuose. Tie 
lenkai karininkai buvę nužudyti 1940 m. 
kovo mėnesį, tai yra, prieš vokiečių atė
jimą į Smolenską.

Lenkai imperialistai, kurie sudaro len
kų valdžią ištrėmime, paėmė tą nacių me
lą už gryną pinigą ir pareikalavo, kad 
ITarptautin. Raudonasis Kryžius praves
tų tyrinėjimą. Tai buvo toks lenkų žygis, 
kuris aiškiai juos pastatė nacių talkinin
kais. Sovietų vyriausybė nebeturėjo ki
tos išeities, kaip tik nutraukti visus di
plomatinius ryšius su londoniške lenkų 
valdžia.

Dabar tie Katyno miškai, ta Smolens
ko sritis išlaisvinta iš naciu. Sovietų 
Sąjungos Komisija Ištyrimui Nacių 
Žiaurumų darė tyrinėjimą. Ji atkasė 
šimtus lavonų ir rado neginčijamus įro
dymus, kad tai buvo darbas vokiškų bar
barų. Lenkai karininkai buvo nušauti 
per pakaušį iš užpakalio. Yra liudinin
kų, kurie matė tą baisią žmogžudystę. 
Ant karininkų randami dokumentai pa
rodo, kad jie tebebuvo gyvi po 1940 metų 
kovo mėnesio.

Persitikrinimui tiesa komisija pakvie
tė septynioliką užsienio spaudos kores
pondentų ir kitus svetimšalius. Tarpe 
kitų, dalyvavo Anherikos ambasadoriaus 
duktė Miss Harjnman ir O. W. L Mas
kvoje veikiantis direktorius John Mel- 
be. Jie matė ir skaitė dokumentus, ras
tus ant lenkų lavonų.

Įrodymai visiems aiškūs. Naciai pa
skerdė tuos lenkus. Taip tuojau sakė 
Sovietai, taip buvo. Bet lenkų valdžia iš
trėmime tikėjo ne Sovietams, o naciams 
ir atnešė į Jungtines Tautas didžiausį 
nesusipratimą.

Dabar ta pati valdžia griebiasi visokių 
•provokacijų .dėl busimų Lenkijos rube- 
žių. Vėl visi jos žygiai nukreipti prieš 
Sovietus ir tarnauja Hitlerio strategijai 
padalinti Jungtines Tautas. Todėl niekas 
negali kaltinti Sovietų vyriausybės už 
nesiskaitymą su ta valdžia. Londono len
kų valdžia neatstovauja Lenkijos liau
dies interesų. Jos visa veikla yra nu
kreipta prieš lenkų tautos interesus.

Wm. Cherney-černauskas

Trumpa J. Bullio-Lumbio 
Bijografija

Jonas Bullis-Lumbis savo studijoj prie darbo

Kongrese yra įneštas bilius, kuris žino
mas kaif)o Green-Lucas Bill. T as bilius 
nustato, kad feder. valdžia turi išsiunti
nėti visiems kariams ir jūrininkams ba
lotus. Kai bus nominuoti kandidatai į 
prezidentus, kariai tuos balotus išpildys 
įr federalė valdžia juos vėl surinks ir 
išsiuntinės valstijoms suskaityti. Tasai 
bilius panaikina visose valstijose e$amą 
reikalavimą, kad kiekvienas pilietis, no
rįs balsuoti, turi asmeniškai užsiregis
truoti. Jisai dėl karių panaikina ir tą 
reikalavimą, kad, kaip pietuose, kiek
vienas balsuotojas turi pasimokėti “poli 
tax” pirma, negu gaus teisę balsuoti.
K Prezidentas Rooseveltas užgiria šitą 
bilių ir atmeta visus kitus apgavingus 
substitutus. Jisai savo laiške pasmerkia 
tuos, kurie kėsinasi ant šitos mūsų ka
rių pilietinės teisės.

Dar daugiau: Rooseveltas reikalauja,

Seržantas Vladas Damb
rauskas, pasiėmęs komandą 
po to, kada būrio vadas žu-

kad kaip Senate, taip Reprezentantų 
Kute, balsavimas dėl to biliaus būtų pra
vestas vardošaukiu. Tegul, jis sako, pa-

vo, sumušė vokiečius. Jis 
apdovanotas 4‘Raudonosios 
Žvaigždes” ordejiu.

Tikiu, jog skaitytojai 
laukė su dideliu nekantru
mu J. Bullio-Lumbio bijo- 
grafijos.

Rašantysis nesijaučia e- 
sąs kompetentišku atlikti 
didelį darbą. • Rašau, kad 
reikia rašyti. Skaitytojas, 
radęs trukums, žinos, jog 
darbo žmogus rašė.

J. Bullį (Lumbį) pažinau, 
1917 metais. Buvo idėjinis 
ir asmeninis mano draugas. 
Tačiaus skaitytojas ras tar
pus metų neatžymėtus ve
lionio Lumbio veiklos ir kur 
jis buvo pramokęs muzikos.

Tą gal atliks profesiona
las rašytojas.

J. Bullis-Lumbis gimė 
rugpj. mėn. 1883 m., Kram- 
pių kaime, Joniškio vals
čiaus ir parapijos, Šiaulių 
apskr., Kauno rėdyboje. 
Turėjo brolį ir dvi seseris. 
Tėvai buvo mažažemiai. 
Taipgi turėjo pusbrolį kuni
gą, vardu — Klimas. Dapil- 
dymui gyvenimo trūkumų, 
šeimai reikėjo persisamdyti 
padieniais pas ūkininkus 
arba dvaruose. Lumbis ne
buvo nuo to liuesas irgi. 
Mažam esant, reikėjo tar
nauti už piemenėlį vasaros 
metais, o žiemą buvo lankęs 
pradinę mokyklą, bet gyve
nimo aplinkybės neleido 
užbaigt nei pradinės.

Lumbis turėjo didelius 
norus šviestis - skaityti, ra
šyti. Taipgi turėjo didelio 
pasisekimo skaityme ir ra
šyme. Čia kun. Klimas, nu
žiūrėjęs Jono gabumus, dė
jo pastangų, kad padaryti 
Lumbį kunigu. Žadėjo išlei
sti į kunigus,wapmokant už 
mokslą. Tačiau Lumbis ne
turėjo patraukimo į “kuni
gų stoną.”

Būdamas dar pusberniu, 
Lumbis jau mokėjo pasi
naudoti iš pabrolio kunigo 
Klimo.

Lumbiui esant apie 18 m. 
amžiaus kun. Klimas dėjo 
pastangų, kad jau laikas 
Lumbiui pasisakyti galuti
nai: bus jis; kunigas, ar ne. 
Persitikrinęs, kad Lumbis 
kunigu nebus, kun. Klimas 
tuomet prikalbino jį moky
tis siuvėjo amato, kad siūtų 
kunigams sutonus. Ir čia 
Lumbis naudojasi pusbrolio 
gerumu, eina į Kauną mo
kytis siuvėjo amato.
Lumbis — lapelių spausdin

to jas - skleidėjas vietoj 
siuvėjo

Pramokus siūti, jam bu
vo proga vaikščioti po kai
mus kaipo siuvėjui. Bet 
Lumbiui siuvimas buvo tik 
antraeilis darbas. O siuvi
mo amatas tai buvo gera 
priedanga. Lumbis jau pieš
davęs 1905 m. lapeliuose vir
stantį caro sostą ir tik pa
silaikantį ant durtuvų, čia 
jau Lumbis buvo piešėjas- 
artistas, redaktorius, spau-

stuvininkas ir skleidėjas la
pelių. 1 ' ■ ; :

Ir, anot jo švogerio, Pet
ro, posakio, “Tas .vaikas vi
sada vaikščiodavo apsikam
šęs lapeliais, tartum būtų 
išpūstas.” •

Jau 1905 m. Lumbis buvo 
pasižymėjęs * veikimu taip, 
kad Joniškio apylinkės val
stiečiai išrinko jį atstovu į 
slaptą suvažiavimą . Šiau
liuose. Minimame suvažia
vime dalyvavo Kapsukas su 
Požėla.

Po Šiaulių suvažiavimo, 
Lumbis buvo siunčiamas 
per dvarus kaipo organiza
torius. Jam reikėdavo supa
žindint dvarų darbininkus 
su veikimu, paskirti dieną, 
vietą ir apie ką bus kalba
ma, kuomet atvažiuos Vin
cas (Kapsukas) iš Suvalki
jos. O Vincas užbaigdavęs 
darbą, statydamas reikala
vimus, už didesnį užmokes- 

1 tį, daugiau ardinarijos 
I (grūdų), trumpesnes darbo 
i valandas.

Kur sąlygos nebuvo pil
domos, ten išvesdavo darbi
ninkus į streiką. Ir Tūbelio 
dvaras buvo apstreikuotas 
per Lumbį ir Kapsuką. Vie
name dvare buvo labai 
bjaurus lenkų tautybės 
dvarponis. Nesutiko jis pa
gerinti būklę, tad reikėjo 
streikas vesti. Streikas tę
sėsi kelias dienas ir ponas 
buvo pasišaukęs pulką dra
gūnų. Dragūnams apsupus 
dvarą, Kapsukas duoda pa
tvarkymus, kad niekas ne
bėgtų, bet atsisėstų ar atsi
gultų šiene, lauke, ir valgy-, 
tų pietus. .0 katrie bandė 
bėgt, tai tuos dragūnai pa
siviję su nagaikomis suža
lojo. Streikas vistiek buvo 
laimėtas.

Lumbis išlipina lapeliais 
kazarmes

Pačiame sūkuryje 1905 
m. įvykių Lumbiui buvo pa
vesta padaryti atsišaukimai 
į kareivius Joniškyje ir iš
lipini lapelius kazermėse 
(kareivinėse).

* Darbas užėmė daug laiko, 
nes reikėjo užmegst pažin
tis pirma su kareiviais, pa
skui vyresniais, kad .gavus 
leidimą įeiti į kazermes. 
Kuomet viskas buvo atlikta, 
tai Lumbis vieną vakarą 
atėjo į svečius pas karei
vius su lapeliais. Praleidę 
vakarą kareivinėje, karei
viai eina gult. Eina gult ir 
Lumbis po kareivio lova. 
Palaukęs, kol visi sumiegaj 
išlipina lapeliais kazermių 
sienas, o pats šauna per 
lingą, pasislėpdamas tam
soj.

Ant rytojaus pasidarė di
delis sąjūdis Joniškyj. Ka
reiviai skuta sienas, valdi
ninkai, išsigandę, laksto, 
klausinėja kiekvieną praei
vį, o Lumbis maišosi tarpe 
žmonių ir juokiasi sau..

Darbas atliktas ir Lumbis 
liuosas. ,. ■ ,

Pabaigoje 1905 m. Lum
biui reikia eiti kariuome
nėn. Kariuomenės daktaras 
išbrokavo Lumbį, kad buvo 
per liesas ir paliko metams 
užaugti.
Lumbis eina į kariuomenę

11905-6 m. sąjudyj Lum
biui metas laiko apsisuko 
labai greit. Ir ve, jau lai
kas atėjo eiti į kariuomenę. 
Bet jis nesiskubina, nueina 
net trimis mėnesiais laiko 
vėliau. Valdininkas Lumbio 
nebarė nėi nebaudė, tik 
klausė, ar mokąs kokiu mu- 
zikaliniu instrumentu groti. 
Lumbio atsakymas buvo, 
kad mokąs. Tačiaus valdi
ninkas, apžvelgęs Lumbį, 
norėjo persitikrinti; atne
šęs smuiką, liepęs groti.

Lumbiui užtraukus artt 
smuiko “Marsalietę”, mal
dininkas, nusigandęs^-atėmė 
smuiką ir pasakė: “matau, 
matau, kad tu moki grot.” 
• Lumbis tarnavo Tiflise, 
Gruzijoj, pėstininkų pulke, 
buvo muzikantu. Taipgi bu
vęs ten, iš kur narzanas ir 
boržomas (mineraliniai) 
vandens veržiasi iš didžių 
Kaukazo kalnų. Anot Lum
bio posakio :“Boržomo mau
dynėse suvažiuodavo viso 
svieto išlepėliai maudytis.” 
Bet ir jam pačiam teko pro
ga pasimaudyt. O kuomet 
mes, amerikiečiai, gerdavo
me narzaną ir boržomą, tai 
Lumbis sakydavo: “nugi, aš 
maudžiausi tame vandenyj, 
o jūs jį geriate.”

Po tarnybos atlikimo
Sugrįžęs gimtinėn iš ka

riuomenės, Lumbis pelnė 
pragyvenimą siuvėjo ama
tu. 1910 m. vedė Viktori
ją Balzariutę. 1911 metais 
susilaukė dukrelės Onutės.

Esant kariuomenės rezer
ve, pradžioje 1913 m. buvo 
pašauktas į apmokymą. Pa
šaukimas į. kariuomen. ap
mokymą Lumbiui davė su
prasti, jog karas ne už kal
nų. Tad jis atvyko į Ameri
ka.

Lumbis Amerikoje
Pačioje pabaigoje 1913 

m. Lumbis atvyksta Ameri
kon, į Rochester, N. Y. pas 
švogerius, Petrą ir Antaną 
Balzarius, ir visą laiką Ro- 
chesteryje išgyveno. Taipgi 
jis išdirbo visą gyvenimą 
vienoje dirbtuvėje, priklau
sančioje Hickey - Freeman 
Co.

Dirbtuvėj dirbęs pamuše- 
ju (beisteriu). Dirbdavęs 
visą laiką stovėdamas.

Moterį Viktoriją su duk
rele Onute parsikvietė A- 
merikon prieš pat karą, 
1914 m.

Režisorius ir sufiioris
Mylėdamas dailę, velionis 

Lumbis režisoriaudavo ir 
sufleriaudavo veik visiems 
perstatymams ir padėdavo 
apgrimiruoti vaidylas. Pats 
nevaidindavo.

Rašančiam šiuos žodžius, 
irgi teko susipažinti su ve
lioniu režisoriaujant B. 
Vargšo - Laucevičiaus vei
kalą “Kryžius,” spalio pra
džioje, 1917 m.

Lumbis nesigailėdavo duo
ti kredito vaidyloms po 
kiekvieno atlošimo, neigi 
bijodavos kritikos. Veik po 
kiekvieno lošimo ateidavo 
prie manęs ir, rodydamas 
pirštu, sakydavo: “Tu lošei 
gerai, bet man rodosi galė
jai dar geriau atlošti.”

Lumbis piešėjas ir 
karikatūristas.

Laisvės ir Vilnies skaity
tojai žino, kad Lumbis buvo 
karikatūristas. Jo karikatū
romis džiaugėmės nuo pra
džios 1919 m. iki pabaigai 
11943 m. Tačiaus skaityto

jam nėra pilnai žinoma apie 
velionio Lumbio aliejumi 
pieštus atvaizdus. O jų tu
rėjo nupiešęs sekamus:

Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino, Vorošilovo, Timo- 
šenkos, Liebknechto, Rožės 
Luxemburg, Giedrio, Požė
los, Greifenbergo, Čiornio 
(pastarieji 4 yra viename 
atvaizde).

Taipgi viename dideliame 
piešiny randasi galvos visų 
laikų revoliucijos vadų ir 
stambesnių veikėjų. Žiūrint 
į pastarąjį piešinį, matai 
visų galvas kyšančias lyg 
pro pilkus debesis.

Sudėjus viršminėtus pie
šinius į tinkamą kambarį, 
būtų nieko sau galerijukė! 
Prie to yra nupiešęs gam
tiškų paveikslų, medžiotojų, 
kalnų, upelių, ir pastarai
siais metais piešdavęs dau
giausiai bukietus gelių. Ta
čiau pats velionis Lumbis 
sakydavęs, kad jam mirus, 
nieks gėlių nepirktų.

Rochesteriečiai išpildėme 
Lumbio pageidavimus. Vie
toj pirkimo gėlių, įsteigėme 
Lumbio Fondą Lietuv. Pa
galbai, prie kurio gali pri
sidėti visi “L.” skaitytojai. 
Tai bus Lumbiui pamink
las. Pinigus siųskite tiesiai 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui į Brooklyną, pa
žymėdami Lumbio Fondan.

Piešimo atvaizdų velionis 
Lumbis buvo mokinęsis Ro- 
chesterio Dailės Galerijoj.

Greta piešimo, Lumbis 
pirmiau grieždavo šokių 
orkestre, kliornetu ir sak- 
safonu.

Kur vcl. Lumbis yra 
priklausęs

Prie LSS 7-tos kp., Lite
ratūros Draugijos, D.L.K. 
Gedemino Draugystės, L.D. 
P. Kliubo ir LDS 11-tos kp. 
Lankydavosi į susirinkimus, 
ir parengimų nepaleisdavęs. 
Į rengimų komitetus neap- 
siimdavęs. Du metus buvo 
LDS. 11-tos kp. organizato
rium, 4 metus LDLD 50 kp. 
iždininku. Buvo veiklus Ro- 
chesterio darbininkų komi
tete teikimui Sovietams pa
galbos. Padėdavęs surišti 
dėžes drapanų, siunčiamų į 
Sovietų Sąjungą.

Skaitytojas gal paklaus, 
iš kur Lumbis gaudavęs 
tiek laiko tam viskam? At
sakymas: velionis nemokė
jo daryti sekamų darbų: 
neturėjo automobiliaus ir 
nemokėjo jo vairuoti, nemo
kėjo kozyruoti, kavos nei 
kiaušinio išsivirti. Nenorėjo 
niekur toli važinėti, o jeigu 
važiuodavęs su kuo, tai pa- 
siimdavęs ir piešimo įran
kius. Rodosi, nėra buvęs į 
kitą miestą išvažiavęs.

(Tąsa 3 pusi.)

Staiga, Raudonajai Armi
jai pradėjus prieš nacius 
ofensyvą Leningrado fron
te, garsiai nuskambėjo var
das gen. Leonido Govorovo. 
Tai jis vadovauja šitai did
vyriškai kovai prieš barba
riškus įsiveržėlius.

o- .. ’ •
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LIUDAS GIRA.

MASKVOS SALIUTAI
1.

Jau sutemo vakarėlis šilto rudenėlio.
Paneriais, pašešupėliais rūkas pasikėlė.

Pasikėlė, išsisklaidė papieviais, kimsynuos, 
Ką miegoti, o ką keltis, žygin ką vadina.

Po sunkaus vergovės darbo skauda rankos, kojos, 
Vakarėlis kvieste kviečia gult greičiau artojus.

Traukte traukia bent susnusti, nors ligi gaidelių.
Bet ir pro miegus ten junta žmonės vargią dalią.

Bet ir sapnuose nebmato jie ten nieko gero;
Ir sapnai tie registruoti vokiško žandaro.

Skaudžios, vargios ten jų dienos, ir naktužės baugios.
Neramus tenai ir miegas, retas kas juo džiaugias.

Gal nebent juo džiaugias niekšai, bet tik ligi laiko, 
Vai, neramios, sunkios mintys nūn sapnus jų vaiko.

Jiem vaidenasi jų aukos, ar jų išdavystės,
Ir tas atpildas teisingas, kurs žaibu jiem švystels.

Jau sutemo vakarėlis, lovon žmogų šaukia.
Gailus rūkas pasikėlė paupiais, palankėj.

Bet tu neskubėk, tėvuli, gulti, nė motule, 
Šiandie keltųs, kad galėtų, ir kapuos kas guli.

Kas jūs vargą drauge vargo, dygųt kelią mynė, 
Kas mylėjo mūsų gražią, mielą mūs tėvynę.

Keltųs, eitų galan kiemo, galulaukėn eitų, 
Ten jų širdys imtų plakti greitai, greitai, greitai.

Išeik, išeik, tėvužėli, nors į daržo galą,
Žvelk ton pusėn, rytui auštant kur pirmiausia bąla

Kur pirmiausia bąla rausta purpuro radastom, 
Ton šalin, kur mūsų daugio tiesus kelias rasta.

Išeik, išeik, motušėle, nors ligi vartelių— 
Šiandie pergalė lauktoji didžią šventę kelia.

Vakar, užvakar ir šiandie bus saliutų salvės.
Šauna tūkstančiais j dangų žvaigždės daugiaspalvės.

Charkovas, Oriolas, Brianskas, Niežinas, Poltava...
Jų vergovės baigės dienos! Laisvę jau atgavo!

Jiem grąžino laisvę, garbę, rimtį, darbą, duoną 
Atvaduotojai Kaukazo, Stalingrado, Dono.

Kaip audra, kur viską verčia ir nuo kelio šluoja, 
Vakaruosna, priekin, žengia ten ir mūs artojai;

Žengia mūs kilnus jaunimas, darbininkai taurūs, 
Nebsulaiko jų žengimo priešai, nors ir žiaurūs.

Kursko kelias pradžią davė, pradžią davė gerą— 
Vis tolyn, gilyn fašistą raudonžvaigždžiai varo.

Amžina garbė, kas krito, gindamas mūs šalį!
Jųjų žvaigždė neužgęso, žvaigždė jų tik kelias.

Jie laimėjo su gyvaisiais, su gyvais ir džiaugias.
Ir tolyn taip pat žygiuoja narsioje toj draugėj.

Neskambėjo Lietuvoj taip nė viena daina da, 
Kaip jų dainos-giesmės, skirtos mūs didžiajam Vadui.

Juo į vakarus toliau jie piktą priešą guja, 
Juo skardžiau skambės vis dainos mūs pulkų šauniųjų.

O pro Vilniaus žalius bromus kai įžengs pulkai jų, 
Suskambės jos taip, kaip niekad niekur neskambėjo!

Vai, tėveliai senutėliai, sūnelių pasilgę, 
Greit jūs skruostus didžio džiaugsmo ašarėlės vilgys.

Tad neliūskit rudeninio vakaro sulaukę, 
Tad nekrūpčiuokit, senieji, kad ir vėjai kaukia.

Te jie kaukia, tegu plaukia debesys palšieji,— 
Išvadavimo dienužė vis labyn artėja!

Vakarais nauji saliutai iš Maskvos atdunda, 
Nuramins greit džiaugsmo dainos griaudu žemės 

[skundą.
Nuramins pradžiugins širdį, rūpesčius pašalins, 
Kaiste kais smagus vėl darbas po tėvynės šalį.

Vėl artojai eis į lauką sėti derliaus savo, 
Dirbti sau, nebe prūsokui, kuris galą gavo.

Kuris sprandą nusisuko ant mūsų durtuvų, 
Kurs prie Volgos, Dono, Dniepro, Nemuno pražuvo.

Vėl burzgės mašinų ratai šviesiose dirbtuvės, 
Fabrikų aukštyn vėl stiebsis kaminai išgriuvę.

Vėl išeis vaikai tėvynės kurtis ateities sau, 
Vykint didžią, išganingą lenininę tiesą.

2.
Supa Lietuvą naktužė vystykluosna miego, 
Minsko linkui nuo Smolensko vokietukai bėga.

Vai, broleli brolužėli, tu nemik šią naktį, 
Jei širdis; tėvynės męile tau da geba plakti.

Jei pikti nuodai fašizmo jos tau nesutrikdė,— 
Kelkis, eik da šią naktelę švento keršto vykdyt.

Eik, sulaukęs naktužėlės, į tą tamsų šilą, 
Eik prie tų, kur guit fašizmą iš šalies pakilo.

i

Jie šią naktį ten nemiega, nemiegos ir kitą— 
Jųjų akys, jųjų širdys ypač nūn nušvito.

Nors jų akys ir nemato—širdys jųjų regi 
Pergalių naujų saliuto pašvaistėlę smagią.

Nors jų ausys ir negirdi—širdimi jie klausos, 
Kaip Maskvoj nuo džiaugsmo salvių virpa dreba 

[dausos.
Neik miegelio, nors nuvargus, neik ir tu, sesele, 
Neišėjus vakarėlį norint į darželį.

Nors tylos tos paklausyki Lietuvos naktužės, 
Nors rūkų tų pažiūrėki, pamiškėj kur gūžias.

Pro tą tylą, pro tą rūką, šaltvykslių liepsnelę, 
Gal nugirsi, gal įžvelgsi, kas mum dvasią kelia.

Kas mum grūdina čia valią, stiprina mūs ryžtą, 
Kovoje kas galios teikia laimėtojais grįžti.

Grįžt laimėjus tėviškėlėn, pro liepsnas ir kraują, 
Grįžt gyvenimą statytis šviesų, didį, naują. '

Kaip jis bėgo iš Poltavos, bėgs iš Minsko irgi. 1
Negailės “katiušos” šaunios ir toliau jų spirgint.

Ūžters, Minską atvadavus, vėl patrankų tūtos,
O netruks ir vitebskinis jom pritars saliutas,

. . *O tada, tada, brangieji, eikit mūs sutikti, 
Nebaisus bus tąsyk jumiem žvėriškasis pyktis.
Žengia artinasi dienos, lauktosios.naktų tiek! 
Link Kybartų bėgs prūsokai, duona mūs atkiūtę.
Gaus Maskvoj šimtai patrankų, sprogs danguj
Vado įsakuos išgirsim—Vilnių paminėtą! frakietos,

3.
Kilkit sukilkit, kur da tebmiegat, 
Iš Ukrainos vokietis bėga.
Iš Ukrainos ir Bielorusų
Bėga banditai; bėga link Prūsų.
Kasdien smarkiau vis gena juos priekin, 
Gana Tarybų žemę jiem niekint!
Kasdieną laisvas miestas vėl naujas, 
Kasdien smarkiau vis vyrai mūs kaujas.
Atgauna žadą žmonės, tiek kentę,— 
Ir mūsų kieman ateina šventė!
Maskvoj saliutas vis po saliuto, 
Atvėst nespėja armotų tūtos.
Šitiek jau miestų, mūs atvaduotų! 
Jau lig pat Dniepro laisvi vėl plotai!
Džiūgauna džiaugias žemė Taraso, 
Kad jau Poltavai priešas nebgrąso.
Džiūgauna Dniepro vandenys sriaunios, 
Kievo žemė jau atsigauna.
Netruks—ir senas Kievo miestas 
Vėl, Ukraina, kaip švietęs, švies tau!

’ į

Ir bielorusai džiaugias,, atkiutę,-— 
Atžengė keršto jų rugiapiūtė!
Už jųjų vargą, Minsko griuvėsius— 
Amžius, prūsoke, amžius gailėsies!
Kilkit sukilkit, kas tiktai gyvas, 
Pribaigt prūsoką tą nevalyvą!
Gana dejuoti, gana jau dūsaut!
Ateina galas vargeliam mūsų!
Galas ateina vokiečių galiai.
Iš kelio tiesai! Laisvei iš kelio!
Džiaugias Maskva nūn. Dienos pakito! 
Seka saliutai kitas po kito.

§

Vieno atšventę vakaro džiaugsmą;
Žiūrim kam šiandie saliuto lauksme.
Andai tik mušėm salves Poltavai, 
Jau ir Smolenską atsaliutavom!
Kilkit sukilkit, laisvę kas mylit, 
Jau neb’ už daugio nuo mūs ji mylių!
Netruks Smolenską Vitebskas sekti, 
Sutrinks Maskvoje vėl vieną naktį!
O kai ir Min^kui švystels rakietps;— 
Ruoškit už skobnių sveteliam vietą!
O kai Maskva muš Vilniaus saliutą, 
Mūsų vargelių kaip ir nebūta!
Plaukte nuplauks jie į gilįas jūres, 
Skelbdamos liaudžiai: Lietuva kurias!
Kurias iš naujo, kuriasi vėlei, 
Vargą išvargus, mūs tėviškėlė!

Trumpa J. Bullio- 
Lumbio Bijografija

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Ką velionis Lumbis 

mėgdavo
Mėgdavo skaityti politi

nes ir dailiosios literatūros 
knygas ir straipsnius. Sekė 
atydžiai gyvenimo bėgį, ką
rą ir kitus nuotikius.

Laikraščiuose apysakų 
neskaitydavęs po vieną nu
merį, bet susirinkdavęs ant 
syk visus. Mėgdavo privati
nius pažmonius, juokus pa
sakoti ir mokėdavęs jų 
daug. Mėgdavęs pasišokti ir 
stiklą kitą alaus išgerti. 
Nesiskųsdavęs savo sveika
ta nei kitais asmeniškais 
dalykais. Mėgdavęs padis- 
kusuoti karo bėgį ir politi
nius įvykius, žodžiu sakant, 
Lumbis tikdavo visur.

Apie 4 metai tam atgal, 
išmoko mašinėle (typewrite- 
riu) rašyti. Rašydavo gana 
gerai ir greitai^ mašinėlės 
nebadydamas su vienu pir
štu, kaip kad daug vyrų te
ko -matyti badant.

Velionis Lumbis rimtai 
susirgo pereitais metais lap
kričio mėn. pradžioj. Liga: 
baltosios kraujo celės dau
ginosi daugiau už raudo
nas.

Su velioniu paskutinį 
kartą kalbėjausi 25 d. gruo
džio, praeitų metų. Buvo 
gana silpnas ir balsiai ne
galėjo kalbėti nei skaityti.

Radijo klausydavęs, kada 
tik nemiegodavęs. Džiaugė
si Raudonosios Armijos pa
sisekimais Rytų fronte.

Atsiskyrė jis iš gyvųjų 
tarpo gruodžio 30 d., 1943 
m., kaip 8:40 m. ryte.

Prie mirties lovos buvo jo 
žmona Viktorija ir L. Be- 
kešienė.
Iš sakytos kalbos prieš išly

dint iš namų
> “Netekus Lumbio, mes 

pradedame 1944 metus su 
dideliais nuostoliais. Reikš
dami giliausią užuojautą jo 
draugei Viktorijai^ jo duk- 
terei, žentui ip/giminėms, 
nesusirinkome vien tik ap
verkti.

“Lumbis pasistatė sau 
amžiną paminklą savo vei
kimu. O mes statykime jam 
paminklą tęsdami jo darbą, 
tai bus geriausias paminklo 
statymas Lumbiui.”

Ir Maskvos dangus vakaris kartą jau kelintą 
Jiem visiem džiugių saliutų liepsnomis nušvinta.

Jiem tai, jiem patrankų salvės vakarais ten dunda, 
Skelbdamos vėl vieną baigtą kruviną rokundą.

Tad išeiki, tėvužėli, mutule, išeiki
Su milijonais draug laisvužę auštančią pasveikint.

Paklausykit, senužėliai, gal išgirsit judu
Džiaugsmą, kurs Maskvos saliutais mūs širdy nubudo.

Neišgirsit, tai pajusit bent rytų vėjelį, 
Kur žygiuojantiem namolei šluoja tolų kelią.

Tik ne taip jisai nuo kelio dulkeles jiem šluoja, 
Kaip jie patys šluoja priešus kruvinoj kovoje.

Jųjų šluotos ne beržinės—gryno plieno šluotos: 
Šautuvėliai, durtuvėliai, tankai ir anuotos.

Ne taip kryžiais ryto saulėj žiba Vilniaus kuorai, 
Kaip durtuvai—tie, kur veja vokietį nedorą.

Grįžt gyventi, kurti, džiaugtis švintančiu rytojum, 
Grįžti su širdy ir' lūpos jos vardu šventuoju.

Neik miegelio, nors nuvargus, neik, miela sesele, 
Neišėjus vakarėlį norint į darželį.

Ir jei tu esi lietuvė, su širdim Gražinos, 
Rasi kelią, kuriuo laisvę tėviškei grąžinam.

Rasi kelią, kad ir naktį, į drąsuolių būrį, 
Kurie vakarą šį tamsų ton pat pusėn žiūri.

Į rytų šalelę žiūri pasiilgę gando,
Kuris su aidais saliutų nuo Maskvos čia skrenda.

« r

Tai su jais sulauksi tujen valandos didžios tos, 
Kai, atgavus mumiem Vilnių, Kremlius saliutuos tau.

O kas liksit savo gryčioj, senučiukai, vaikiai,
Laukite saliuto tokio, kur ir jus pasveikins,

Tokio laukite saliuto, kur sudrebins langus, 
Kur praneš, kad jau sugrįžo, kas jūs širdžiai brangūs.

Kilkit sukilkit, kas su mumis tik,
Kas didį džiaugsmą nori išvysti,
Kas nori laimės sentėvių žemei, 
Kas iš kovų jos sau jėgų semias.
Puoškit seklyčias, kur jos išliko,
Kaip mūs seneliai puošė Velykom,
Juk tai Velykos gi iš tikrųjų— 
Lietuva kelias mum iš kapų jau!
Kelias tėvynė iš tikro grabo, 
Kur ją fašistas bloškė nelabas.
Greitai išvysit svečius ateinant, 
Greitai išgirsit smagią jų dainą!
Grįš jie žemelę savo apgynę, 
Su šventa rfteile savo tėvynei.
Raudonos žvaigždės prie jų kepurių, 
Lietuvos meilė iš akių žiūri.
Saulėm ta meilė dega krūtinėj,
Ruoškite vietą jiem pirmutinę!

4

Grįš jūs Antanai, Juozai ir Jonai, 
Vėliavos švystels vėlei raudonos!

Kiekvienas Laisvės skai
tytojas gali prisidėti prie 
statymo paminklo, gauda
mas naują skaitytoją dien
raščiui, kurį Lumbis taip 
mylėjo ir kuriam jis tiek 
daug dirbo.

Joną Lumbį palaidojome 
1944 m. sausio 3 d.,.po pie
tų, Mt. Hope krematorijoj, 
Rochesteryj.

žiemos metu, kai vakarai 
ilgesni, reikia daugiau skai
tyti ne tik laikraščius, bet 
ir knygas. Laisvės knygų 
sankrovoje yra geros litera
tūros; užsisakykite ją ir 
skaitykite.

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDSNušvis ir mūsų vėl Lietuvėlė: 
Sau šeimininkai būsime vėlei!

Tokio laukite saliuto, tokio, kurį priešas, 
Vos išgirdęs, iš mūs.žemės, kaip patrakęs,mešis

Taip akies nedžiugins mūsų rožės nė aguonos, 
Kaip išskleistos saulėj jųjų vėliavos raudonos.
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LDS CENTRO VALDYBOS NOMINACI 
JOS IR GAVIMAS NAUJU NARIU

Tos LDS kuopos, kurios 
neturėjo sausio mėn. Cent
ro Valdybos nominacijų, tai 
turės vasario mėnesio susi
rinkimuose.

Labai svarbu visiems na
riam dalyvauti nominacijo
se. Atminkime, kad tokiu 
būdu mes renkame savo or- nieko nelaukę prisirašyti, 
ganizacijos vadovybę, nuo Priimami į apdraudos sky- 
kurios priklausys LDS rei- i rių net iki 60 metų amžiaus, 
kalų vedimas per sekančius 
du metus.

LDS Centras ir kuopų 
valdybos, tad, kviečia visus 
narius vasario mėn. kuopų 
susirinkimuose dalyvauti.

tai ir mums susidaro dau
giau progų gauti naujų na
rių.

Suaugusių taipgi galirila 
nemažai gauti, jei tik kas 
pasidarbuotų. Nemažai 
Laisvės skaitytojų dar prie 
LDS nepriguli. Turėtų jie

LOWELL, MASS.

Kai kurie klausia, ar ga
lima kitataučiai prie LDS 
prirašyti.

Galima įrašyti tokius ki- 
tautaučius, kurie 
viais turi kokius 
šius, kurie vedę 
viais arba draugauja. Ypač 
profesionalai, biznieriai, ku
rie iš lietuvių biznį daro, 
galima prirašyti.

LDS jau turi nemažai ki
tataučių, ypač mažesniuose 
miesteliuose. Turime viso
kių tautų: italų, lenkų, ru
sų, žydų ir net tikrų ameri-

su lietu- 
nors ry- 
su, lietu-Vasario men. susirinki

muose taipgi reikia pasvar
styti, kaip gauti daugiau 
naujų narių, kad mūsų Su
sivienijimas nuolatos aug
tų.

Nauji nariai, kaip žinote; 
priimami be įstojimo mo- 
kesties. Įrašantiems naujus 
narius Centras duoda gerą 
atlyginimą. Tik reikia dar-ikonų. Visi jie mums geri, 
buotis. O dabar yra nema- visi jie lygūs, 
žai progų gauti naujų na-i Svarbu šiuo metu visiems 
rių. būti apsidraudusiais. Sma-

Šiuo metu galima prira- gu būti organizacijoj, kaip 
syti nemažai vaikų. LDS LDS, kuri visą laiką sek- 
priima vaikus nuo 2 metųįmingai kovoja prieš fašiz- 
amžiaus iki 16 metų. Ka-mią ir jo rėmėjus, 
dangi šiuo metu Amerikoje J. Gasiunas,
gimimų skaičius padaugėjo, LDS Veik. Sekr.

RAPORTAS IŠ TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJOS

Dalis II
(Feljetonas)

Juo ilgiau tęsėsi diskusijos, naciai, tai ne bile kas. Ant vi- 
juo labiau jūsų Pauliui mažė
jo viltis laimėti. Pademons
travus mano geraširdingumą, 
kad darbuojuosi pro-nacių l 
naudai be jokio atlyginimo, į 
komisijos narius reikiamo įspū
džio nepadarė. Nors komisijos I 
pirmininkas pavadino mane1 
užsispyrėliu, bet pačios komi
sijos užsispyrimas pralenkė 
mano užsispyrimą šimteriopai. 
Komisija nusistačius nenusileis
ti nei colio, nors tu jai ir gal
va skeltum!

Bet nereikia užmiršti, kad 
Paulius irgi ne iš tų, kurie pa
sitraukimu tikisi kovą laimėti. 
Padėtis pasidarė įtempta. Jau
čiau, kad temperatūra manyje 
kyla. Sprandas kaista, tartum 
kas lėtai brūžuotų spaliuotū 
pančiu. Dėl tokios padėties 
pradėjau nerimauti. Kas būtų, 
jeigu, pradėjus kalbėti, kumš
čios iškiltų oran, kaip kunigui 
Balkūnui prakalbą sakant? 
Arba jeigu kraujas taip užvir
tų, kaip dr. Grigaičiui rašant 
apie Paleckį, ir pradėčiau ko
misijos 
rais jų 
tikime 
kokioj

' Kad
ir tamsūnu, prigrąsinau save: 
Sakau, Pauliau, laikykis vyriš
kai. Sukaupk visas savo pajė
gas iki paskutiniam trupiniui, 
priveržk visus šriubus, kiek tik 
galima, kad iš tavo kakarinės 
neišsprūktų nei vienas tave 
kompromituojantis žodis.

Taip save prigrąsinęs, jau
čiausi tvirtu, kaip uola. Gavęs 
progą, pasiprašiau balso ir pra
dėjau kalbėti: Lėtai, atsargiai, 
nuduodamas gerai nusimanąs 
apie tarptautines teises ir kad 
esu pilnai kompetentiškb da
lyvauti diplomatiškuose spren
dimuose, rišant tarpvalstybi
nius santykius.

Sakau: Gerbiami ponai, var
du mano atstovaujamų lietu
viškų pro-nacių, turiu už uno- 
rą dar kartą priminti, kad 
čionai įvykstanti trijų didžių
jų konferencija, negalės pra
eiti pro lietuviškus pro-nacius 
nieko jiems nedavus. Aiškiau 
pasakius, nepatenkinus jų rei
kalavimo. Reikia žinoti, ger
biami ponai, kad lietuviški pro-

narius vadinti netik- 
vardais! Tokiam atsi- 

mano misija baigtųsi 
negarbingoj ligoninėj 1 
nepasirodžius nemokša'

jaučiasi vertais būti Lie- 
prezidentais, kaip tik su- 
akis, tuojau tampa Lie- 
prezidentu. štai minių 

istoriškam para- 
Lai gyvuoja

kaip silkės sukabintos dūmuo
se.

Jeigu nenurimimo ligos ne
būtų tokios baisios pasekmės, 
gerbiami ponai, tai pro-nacių 
atstovas mano ypatoje, nesi
veržtų per prievartą 
įvykstančią Trijų 
konferenciją. Laiko 
mas neleidžia visas
čionai jum atpasakoti. Bet vie
ną pavyzdį dar privesiu. Sa
kysime, pro-naciai surengia 
metines arba dvimetines savo 
smūtkų apvaikščiojimo iškil
mes, tikėdamiesi aukomis su
rinkti didelę sumą pinigų “Lie
tuvos vadavimui.” Pradžioje 
pasirodo, kad pasekmės bus la
bai puikios. Publikos prisirin
ko pilnutėlė svetainė. Dr. Gri
gaitis rėžia prakalbą, ragin
damas klausytojus nenurimti, 
pakol Lietuva nebus atiduota 
ponams. Beraginant klausyto
jus nenurimti, kalbėtojo 
ūpas pakyla, kaip nesuvaldo
ma banga. Jis konvulsiškai 
pradeda rėkti ne-nu-rim-kit ir 
tam akymirj<snyj griūva ant 
estrados ir pradeda 
tankiai mušti galva 
mis į grindis. To 
žmonės juokaudami 
svetainę, nesudėję 
vadavimui

Kaip matote, gerbiami po
nai, nenusiraminimo liga yra 
tuomi baisi, kad ji pasireiškia 
bile laiku, bile vietoje ir vi
sokiuose pavidaluose. Kad iš
vengti ilgų diskusijų, gerbia
mi konfelsencijos veikėjai, 
daugiau jus nevarginsiu savo 
deklamacijom. Iš to, ką vir
šuj kalbėjau, pakankamai yra 
aišku, kaip būtinas yra reika
las pro-naciam turėti savo at
stovą Trijų. Didžiųjų konfe
rencijoj.

Betgi, gerbiami ponai, ga
liu su pasididžiavimu pasaky
ti, kad Paulius ne iš ti& kurie 
nesupranta žodžio. Jau man 
pasakyta, kad konferencijoj
negaliu dalyvauti, kaipo lygia
teisis atstovas, nežiūrint nei
to fakto, kad atstovauju tokį 
galingą judėjimą, kaip lietu
viški pro-naciai. Todėl už tai 
ir nesimušiu. Darykime 1__
premisą. Būsiu didžiai dėkin
gas, jeigu gerbiama komisija 
suteiksite man teisę dalyvauti 
konferencijoj, kaipo pašali
niam tėmytojui, su pataria
muoju balsu. Nes, gerbiami 
ponai, jeigu lietuviški pro-na
ciai prakiš būsimoje Trijų Di- 

tai j ie 
ant

šokių išmisliojimų, prasimany
mų su jais niekas nesusilygins. 
Ant jų nelaimės, dar jie be 
galo jautrūs. Kiekvienas Rau
donosios Armijos suduotas hit
lerinėm gaujom smūgis, jų šir
dis varsto, kaip ylomis.

Dar turiu priminti, gerbia
mi ponai, kad toki dideli tū
zai, kaip Grigaitis, Karpius, 
Laučka, Bajoras, Prunskis ir 
daugybę kitų (velnias čia juos 
visus pavardėmis atpasakos), 
padarė prisiegą, kad jeigu Lie
tuvos žmonės neužleis jiems 
valdžios, tai jie nenusiramins. 
Meldžiu įsivaizdinti, kokia bai
si yra nenusiraminimo liga. Li
gonis blaškosi, trokšta, kaip 
griešninko dūšia, nutrenkta į 
pragarą, be vilties išsigelbėji
mo. Negali valgyti, nei užmig
ti, o jeigu užmerkia akis ant 
minutės, tai sapnuoja apgavin- 
gus ir baisius sapnus. Ypač tie, 
kurie 
tuvos 
deda 
tuvos
minios eina 
de, šaukdamos: 
mūsų prezidentas, mūsų išmin
tingasis vadas, išgelbėjęs mus 
nuo bolševizmo!” Frepesorius 
Pakštas žengia minios prieša
kyje visu išdidumu, o čia bū
riai mergaičių, kaip angelai, 
beria gėles po valdono kojo
mis. Bet staiga pamato prezi
dentas, kad bolševikas užsime
tęs baisų kuolą ant peties, sė
lina jo gyvybę nuskinti. Di
džiausiame išgąstyje leidžia
si bėgti, o bolševikas vytis. Pa
sivijęs smogia kuolu labuo- 
nėn, prezidentas, nuo gauto 
smūgio krisdamas, nesvietišku 
balsu surinka ir išbunda.

Nereikia nei aiškinti, kad 
po tokiam sapnui, ‘žmogus jau
čiasi, kaip nuo kryžiaus nuim
tas. širdis muša pašėlusiu 
smarkumu, galva svaigsta, au
syse ūžia, lyg tenai šimtai vel
nių kazoką šoktų.

Matote, kokia pasėka nenu- 
rimimo ligos, gerbiami ponai. 

. Aiškus dalykas, kad žmonės, 
gyvendami tokiu gyvenimu, 
neturi noro nei valgyti, nei 

• miegoti. Už tai nėra jokio dy- 
vo, kad jie vysta ir. džiūsta,

Turėjome Brangių Svečių 
t

Sausio 18 d., turėjome nuo- 
stebingą dieną. Mat, tą dieną 
pas mus atsilankė ir kelioms 
valandoms svečiavosi 23 me
tų amžiaus jaunikaitis Alfon
sas Buslavičius. Jis atvažiavęs 
iš kariuomenės, — Texas vals
tijos, dviejų savaičių atosto
goms pas savo motinėlę ir pa
tėvį Joną Stančiką, Nashua, 
N. II.

Alfonso motina pirmiau bu
vusi Vincenta Buslavičienė, o 
dabar Stančikienė yra sesuo 
mano .moteries. Taigi, ta pro
ga, teko susitikti gražų, aukš
tą ir energingą 
jau du metai, 
Dėdei Šamui ir 
geru kovotoju.

Alfonsas pilnas gražaus 
siryžimo kovai su priešu, 
prieš pat atostogas išlaikė 
zaminą būti geru šaudytoju iš
lėktuvų. Jis stiprus įsitikinime, 
jog hitlerizrąas Europoje 
sumuštas šiemet, kaip tik 
darys antrą frontą. O su 
ponija, jis sako, tuomet
bus lengviau apsidirbti, nes ją 
iš visų pusių puls visi 
ninkai vienu kartu.

Man pačiam, buvus 
viu, labai patinka matyti
kų ir ūpingą kovotoją. Tuomi 
labiau, matant tokiuo savo 
giminaitį.

Nors Alfonsas pas mus at
važiavo iš Nashua tik kelioms 
valandoms, tačiau tai buvo 
brangiausias svečias šiuo neti
kėtu laiku, po 14 menesių ne
simatymo. Tai buvo malonu 
pasimatyti ir pasikalbėti.

Ta pačia proga noriu prisi
minti, jog vasario 3 dieną šiais 
metais sueis 12 metų, kaip pa
simirė Alfonso tėvelis Juozas 
Buslavičius. Tuomet Alfonsas 
buvo dar mažametis vaikiniu- 
kas, vos 11 metų amžiaus, bet 
jis gražiai atmena, kaip jo tė
velis aktyviai veikdavo progre
syviam judėjime. Gi šiandieną 
Alfonsas ne tik gražus vyras 
išaugo, bet ir narsiu kovotoju 

kom-lren^asi būti kovoje su žiau-

Tuomet visi susipratę tėvai, 
augindami jaunamečius sūnus 
žinojo, kas gali įvykti pasau
lyje, jeigu didžiuma žmonių 
laiku nesusipras ir nepastos 
kelio pasaulio monopolinio ka
pitalizmo rengiamiems ka
rams.

Deja, karas įvyko ir daug 
baisesnis, negu visi praeities 
karai buvo. Gal būt, šiandien 
Alfonsas supranta, kodėl jo tė
velis, kaip ir tūkstančiai kitų 
žmonių, anais laikais organi
zavosi ir kovojo prieš besiku
riantį ir stiprėjantį visame 
šaulyje baisųjį fašizmą?

šiandieną matome, kad 
baisusis žmonijos priešas
šizmas visą pasaulį paplukdė 
žmonių kraujuose, šiandieną 
mūsų suaugę jaunuoliai turi 
dar sunkiai1 ir rimčiau su gin
klais rank se ir gyvastis auko
dami kov /ti prieš tą patį prie
šą gindami pasaulį nuo kruvi
nojo fašizmo užplūdimo.

Gaila, kad žmonija laiku 
nesusiprato ir leido įvykti pa
saulyje tokiai baisiai, dar ne
matytai karinei katastrofai, 
kurioje dabar žūsta milijonai 
nekaltų jaunikaičių. Todėl, da
bar pasaulis turi savo krauju 
atmokėti už tą nerangumą — 
už didžiausia klaidą!

Dabar, nors ir per vėlu, bet 
turime daug mokintis iš skau
džios praeities. Iš praeities

.....—"— .
klaidų, kad tas daugiau nie
kad nebeatsitiktų ateityje.

Todėl mūsų jaunuoliai turi 
išmokti pažinti priešą. Turi ži
noti, prieš ką ir už ką kariau
ja. Turi matyti, kas tas sker
dynes surengia!

Kiti Du Svečiai
Trimis dienomis prieš susi

tikimą mūsų'giminaičio Alfon
so Buslavičiaus, turėjau progą 
susitikti kitus du šaunius uni
formuotus vyrukus, kuriuos 
buvo malonu susitikti ir pasi
kalbėti. Tai buvo lovvelliškių 
Juliaus ir Monikos, Palubinskų 
sūnus Alfonsas Palubinskas — 
2-ras leitenantas ir kitas, Pe
tro Silciaus posūnis Vytautas, 
gerbiamo daktaro Graičūno, 
čikagiškio, giminaitis.

Jiedu tuo pat kartu svečia
vosi pas savo tėvelius ir ta 
proga nepamiršo atsilankyti 
Lowellio Lietuvių Piliečių Kliu- 
ban, kur jie gražiai dainuoda-

vo ir perstatymuose lošdavo, 
kuomet čia gyvuodavo Lietu
vių Balso Choras.

Alfonsas sako, dainų žo
džius biskį apmiršęs, bet lie
tuviškas smagias melodijas 
tankiai patraukia prisiminimui 
gražios praeities.

Aš manau, kad tas ir tinka 
leitenanto garbei. Abu: Alfon
sas ir Vytautas labai gerai at
rodo uniformose. Ypač Alfon
sui labai tinka būti oficieriaus 
rangoje. Linkiu jums, jaunieji 
kovūnai, siektis aukščiau ir 
dar aukščiau, karių užsiėmi
muose !

Daug Kareivių Svečiuojasi
Kai kada mažiau, bet šiuo 

laiku vėl pas mus daug ka
reivių svečiuojasi. Ypač penk
tadieniais, ir šeštadieniais su-

(Tąsa 5-me pusi.)

£

riu priešu, prieš kurį anais 
laikais jo tėvelis organizavo 
žmones, kad pastoti kelią 
naujiems rengiamiems karams.

F. W. SHALINS

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

tižiųjų konferencijoj, 
prakiš visas savo viltis 
amžių amžinųjų. Taigi galite 
suprasti, kaip be galo yra 
svarbu tėmyti, kad mano at
stovaujamų pro-nacių reikalai 
nebūtų paneigti, išduoti, arba, 
dar blogiau, visai parduoti. 
Didžiai ačiuoju gerbiamos ko
misijos nariams, už parodymą 
nepaprastos kantrybės, išklau
syti bėdas ir vargus mano at
stovaujamų pro-nacių ir šiuo- 
mi baigiu savo kalbą,. laukda
mas prielankaus nuosprendžio, 
kuris išeitų naudon lietuviš
kiem pro-naciam.

Komisijos pirmininkas, šal
tas kaip ledas, atsistojo ir to
kiu pat šaltu tonu pareiškė: 
—Pirm visko, duodu jum su
prasti, ponas Pauliau, kad jūs 
iš savo pusės, jau pasakėte 
paskutinį žodį. Jūsų klausimą 
skaitau užbaigtu. Visų trijų 
valstybių taip patvarkyta, kad 
joki pašaliniai tčmytojai, nei 
patarėjai konferencijoj nega
lės dalyvauti, nežiūrint, kad ir 
nuo lietuvišką pro-nacių.

Kaip matote, gerbiami pro- 
naciai, jūsų Paulius ir antru 
bandymu atsitrenkė kakta į 
sieną. Yra sakoma, kad Die
vas traicę myli. Taigi ir jūsų 
Paulius bandys giliuką trečiu 
kartu. Kaip man seksis, kokias 
turėsiu pasekmes, apie tai pra
nešiu trečioj dalyj savo rapor
to. šiuomi syk sakau, iki lai
mingo pasimatymo.

Paulius.

! Dr. John Repshis
’ (REI’SYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
| 278 Harvard Street
j kampas Inman St., arti Central Skv.
j CAMBRIDGE, MASS.
!• Tol. TRObridge 6330
! OFISO VALANDOS:
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
| Ncdėliomis ir šventadieniais

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

f Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
£ Koplyčias suteikiam nemoka- 
r 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 žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Lietuviu Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, ' kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką. *

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

i---.į.. ■ , , .... n -u.,., 

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

■ ■■ '___

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)

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
tarnavimu ir kainomis 

būsite

PHILADELPHIA
Telefonas Poplar 4110
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NEREIKIA PATYRIMO

FABRIKO DARBAS

skai
PAKUOTOJAI

(24)

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI PAPRASTI DARBININKAI

PAPRASTI DARBININKAI
STIPRŪS VYRAINugirdę

(29)

PAPRASTIEM DARBAM

(25)

VIDURAMžIAUS MOTERYS
(24)

KRISLAI

Naujanybč Lietuviams

VIRĖJOS

324

$20 Pradžiai
(29)

(26)

(26)

Klimas,

darbas eitų 
prasidės su 5

MOULDERIAI 
COREMAKERS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SHOE COMPANY
40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK. NEW JERSEY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

DIDELIAM MEDŽIO 
APDIRBIMO FABRIKUI

BE 100% 
WITH YOUR

DARYKITE ĮMOKĖJIMUS SAVO 
ATEIČIAI TAIKOS METU IŠSI
MOKINIMU REFRIGERATION 
TAISYMO.
MES ESAME SURAŠĖ KAIPO 
KRITIŠKA PRAMONE DABAR 
IR BŪSIME APSAUGOS SIENA 
PO KARO.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

help Wanted—male 
REIKALINGI VYRAI

Pripratusios bendram darbui prie 
tvarkymo šlapių fotografijų.

APEDA STUDIOS
212 WEST 48TH ST.

šeštadienis, Sausio 29, 1944

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

'Kuprotas 
istorinėmis konferencijomis

L&tkas ir 
Pastovus darbas su pa- 

L. & E. W. KRUYSMAN,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų

E. F. DREW & CO. INC 
BOONTON, NEW JERSEY

Reikalingas atliėkamumo 
pareiškimas

Arsenalas Komunikacijinių.
Įrengimų

Sovietai Visai Atliuosa 
vo Leningradą

MERGINOS
Vokų darytojos. $18 už 40 valandų 
pusė už viri(aikius,

kilimais.
247 Pearl St. (tarpe John ir Fulton)

REIKIA MERGINŲ
Apkarpymui ir išvertimui nedidelių 

medvilninių maišiukų. 
Patylimas nereikalingas. 

Nuolatinis darbas.
NATIONAL MAILING BAG CO., 

291 Hendrix St., Brooklyn.

MERGINOS - MOTERYS

portą iš Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo ir pasižadėjo 
pravesti gyvenimai! tarimus.

WESTERN
ELECTRIC CO

TAIKOS Motu

PAPRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

Pas mus darbais jau nie
kas nesiskundžia. Daug darbi
ninkų ir jų tarpe nemažai lie
tuvių dirba National Marines 
darbus. Kiti jaunesni žmones 
nuėjo į apsigynimo darbus. 
Senesni dirba prie namų ap
tarnavimo pas ponus, uždar
bis ne vienodas. Dienos uždar
bis vyrams yra nuo $5 iki $7, 
moterims nuo $4.50 iki $6.

F. K., LAPK Koresp,

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
gūnai, žymieji mūsų ginkluo
tųjų pajėgų vadai, generolai, 
prieš virš mėnesį skelbė, kad 
Hitleris bus “iškeptas” dar 
šiais metais.

Šiems metams tepasiliko tik 
11-ka mėnesių. Laikas bėga, 
kaip greičiausias lėktuvas. Ta
čiau sunku pasakyti, ar mū
sų militariniai žygiai spėja ei
ti pagal laiką.

MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 
darbui. 6 dienos.

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

Versmė Daiktų Bell Sistemai 
, KARO Metu

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
VALYTOJAI

Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper 
THE BARBIZON 

140 E. 63rd St., N.Y.O.

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

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

66 WEST 23RD ST.. N. Y.

MERGINOS
Siuvėjos moteriškų kautų. 

Nuolatinis Darbas.
SEIDMAN & SCHWARTZ CO.
246 W. 38TH ST., N. Y. C.

i (25)

OPERUOTOMS
RUPIŲ AUDINIŲ IR 
MEDVILNĖS MAIŠAI

GERA ALGA 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO. 

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

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

JUNGĖJOS
Kariniame Fabrike 

Aukštutiniame Krašte Manhattan 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GEROS ALGOS
Pokarinės Progos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Iš Būinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo
BARLOW ENGINEERING CO.

153 E. 128th St. *

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 I SAVAITE. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(26)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laikų ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

Puodų mazgotojai 
APVALYTOJAI DIENOM: IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

NUOLATINIS DAfcBAS 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ

ECKENROTH & CO.
5TH ST. IR EAST RIVER, N. Y. C.

(26)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

' VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
ItOUSEKEEPER

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

(26)

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

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

CAFETERIA
MACY’S SANDĖLIS

REIKALAUJA 2 STIPRIŲ MOTE
RŲ PADĖJIMUI PRIE INDŲ ir tt.

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

Penktadienį.
47-44 31st St., L. L City.Iš Mūsų Veiklos

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą sausio 14 dieną. Visi na
riai domisi kliubo veikla. Iš ra
portų pasirodė, kad daug nu
veikė visuomeninio darbo ir vi
si nariai išsireiškė, kad šiemet 
dar daugiau kliubas nuveiktų.

Delegatai išdavė raportą iš 
Demokratinių. Lietuvių Suva
žiavimo, kuris įvyko gruodžio. 
18-19 dd., Brooklyne — New 
Yorke. Iš raportų visiems na
riams buvo aišku, kokius pra
kilnius tikslus turėjo tas suva
žiavimas, kaip greitesniam ka
ro laimėjimui, taip ir Lietu
vos išlaisvinimui. Nutiesta pla
nai dar energingiau remti 
Roose vėl to karo laimėjimo 
programą ir teikti pagalbą lie
tuviams raudonarmiečiams, ku
rie išvien su Raudonąja Armi
ja kovoja už Lietuvos laisvę, 
taipgi, kada bus Lietuva išlais
vinta, tai teikti jai plačią pa
galbą. Raportas vienbalsiai 
priimtas. Aptarus išrinkta ko
misija, kuri kreipsis į visas čia 
gyvuojančias organizacijas, 
kad sudarius ant vietos De
mokratinių Lietuvių Tarybos 
skyrių. Pasitikime, kad tas 
organizacinis darbas pavyks, 
nes greatneckiečiai niekados 
neatsilieka nuo Lietuvos gelbė
jimo ir kitų prakilnių darbų.

LAP Kliubas jau turi gerą 
kreditą Lietuvos gelbėjime. 
Neseniai buvo surengęs vaka
rienę, nuo kurios liko $63 ir 
visi buvo paaukoti pagalbai 
lietuvių kovotojų. Taipgi kliu
bas aukavo $5 Dem. Lietuvių 
Konferencijos pasveikinimui. 
Jis yra nutaręs surengti pra
kalbas ir šiame susirinkime nu
tarė atlikti daug darbų karo 
laimėjimo pagalbai.

Mūsų kliubas'ima dalyvumą 
viršininkų, rinkimuose, kaip 
nacionale papėde, taip ir mies
to reikaluose. Prie kliubo pri
klauso vyrai ir moterys. Kurie 
nariai yra nepiliečiai, tai jiems 
kliubas pagelbsti tapti pilie
čiais. Nario duoklė tik 15 cen- 
tų į mėnesį. Kliubas yra pir
kęs karo bonų ir dar kelis šim
tus turi pinigais ižde.

Pirmyn Choras, kaip ir vi
sada, turi kas ketvirtadienio 
vakaras savo pamokas Kasmo- 
čių Svetainėje. Bėda karo me
tu yra visiems, kaip ir mums, 
su dainininkais, ypačiai su so
pranų balsais. Nežinia, ar mū
sų jaunuolėms pasibodo dai
navimas, ar taip užimtos dar
bais, kad nepasirodo praktiko
se. Gaila, nes dėl, to choras 
labai nukenčia. Bet mūsų jau
na ir gabi mokytoja Alma 
Kasmočįūtė deda daug pastan
gų^ kad choras gerai išsilai
kytų, kad sulauktume vėl po
karinių laikų, kada bus daug 
lengviau choras palaikyti.

Beje, Choras Pirmyn ren
gia gražų vakarą, kuris įvyks 
vasario 20, Kasmočių svetai
nėje. Geo. Klimas rodys fil
mas, jų tarpe, jo specialiai 
nuimtą operetę “Kuprotas 
Oželis” ir kitų kavalkų paro
dys. Visi ir visos kviečiami da
lyvauti.

Sausio 18 dieną taksų ir na
mų savininkų organizacija tu
rėjo metinį susirinkimą. Nors 
susirinkimas buvo šauktas at
virutėmis, bet narių nebuvo 
daug. Gal todėl, kad karo są
lygose ši organizacija savo 
veikimo negali plėsti. Į susirin
kimą buvo atsilankęs Mr. Fiu- 
sistein nuo Civic Ass’n. ir pa
kalbėta apie organizacijos 
veiklą. Komitetas paliktas tas 
patsai. DALIAI LĄIKO 

PILNAM LAIKUI
LAIVŲ APTARNAUTOJAI

KREIPKITĖS
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C.
(27)

ir visi 
Kuopos 
rinktas, 
kad kuopos 
silpnas. Nariai prastai lankosi 
į susirinkimus. Po diskusijų 
pasižadėjo daugiau veikti. 
Kuopos delegatai išdavė ra-

REIKIA PILNO LAIKO DARBI
NINKŲ. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. REIKALINGA PALIUDI
JIMAS IR PAREIŠKIMAS 
ATRIEKAMUMO.,

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

tos kvartetas ir gražiai pašo
ko jaunuoliai Lenkų Tautinio 
Susivienijimo.

Komisijai užbaigus vakarie
nės klausimą, pąsitarimai liko 
nukreipti į kitus dienos reika
lus. Buvo kalbama apie įvyk- 
dinimą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo tarimų ir kad pri
sirengti prie darbo, kad su
teikti medžiagišką pagalbą 
Lietuvos žmonėms. Buvo kal
bama apie tai, kaip įtraukti į 
tą darbą kuo didžiausią 
čių žmonių.

Kuomet liko pakeltas 
simas: ar negalima būtų 
ryti mezgėjų grupės, tai 
čios moterys labai 
klausimą sutiko, 
aiškino, kad ji moka mėgsti ir 
galėtų kiek galėdamos pasi
darbuoti. Tokis atsinešimas 
moterų parodo, kad tas dar
bas galima bus pradėti grei
toj ateityje.

Taip pat buvo kalbama ir 
apie LLD centro pranešimą 
apie bomberio pirkimą Karo 
Paskolos Bonais. Kaip kurie 
čia pat. pasižadėjo pirkti ir 
apie tai pranešti LLD centrui.

Šio neskaitlingo susirinkimo 
narių svarstymas apie aukš
čiau kalbamus klausimus pa
rodo tai, kad tie reikalai ne
bus padėti į šalį, bet su dides
nėmis pastangomis bus ban
domi įkūnyti.

Lengvas, 
iki $60 j savaitę

5-33

klau- 
suda- 
esan- 

šiltai tą 
Kiekviena

I.R.T. Subve, Saratoga stotis.
Vyrai lengvam fabriko darbui. 5 dienų 

savaitė. Gera alga, su viršlaikiais.
VALENTI BUTTON WORKS, 

2-02 — 27lh Ave., Astoria, L. I.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbai. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(24)

Malonios darbo sąlygos. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ Už LAIKA IR PUS$.

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

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

INDU MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGĖLBININKAI
BENDRAI APTARNAUTOJAI

Ateitis pasižymintiems darbe! 
Duodama valgis 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.

SANDELIUI PAKUOTOJAI
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė. 

Nuolatinis Darbas,
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

LOUIS SHERRY
30-30 Northern Blvd., 

Long Island City.

MERGINOS. JAUNOS
Mokytis jiermanent wave. 48 Valandų Savai
tė. $18.15. Vien tik nuolatinės darbininkės 

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1540.
(29)

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASES BATŲ

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBEJAI
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BŪTINA PRAMONE
KREIPKITĖS . , .

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
maršalas Stalinas specia
liuose savo patvarkymuose. 
Bet visiškam Leningrado 
blokados sulaužymui pa
gerbti jis pavedė pačiam to 
fronto komanduotojui Go- 
vorovui išleisti specialį pa
tvarkymą.
DAR VIRŠ 60 PUNKTŲ 

ATVADUOTA
Sovietų kovūnai per die

ną Leningrado fronte atė
mė iš priešų dar tris gele
žinkelio stotis — Elizavie- 
tino, Kikerino ir Suida — 
ir penkis desėtkus kitų gy
venamųjų vietovių.

Užimdami Tosno, rau
donarmiečiai paėmė nelais
vėn ir daug kareivių iš Is
panų Legiono. Kai kurie 
vokiečiai taipgi numetė gin
klus ir pasidavė nelaisvėn. 
LAIMĖJIMAI NOVGORO

DO FRONTE
Generolo Mereckovo ko

manduojami, raudonarmie
čiai užėmė Kosickoje,30 my
lių į vakarus nuo Novgo
rodo, tik už 6 mylių nuo ge
ležinkelio, einančio iš Le
ningrado į Vitebską. Jie 
taipgi atvadavo Verchni 
Prichon, 32 mylios į pietų 
vakarus nuo Novgorodo, ir 
Terebucicy, tiktai už trijų 
mylių nuo svarbaus gele
žinkelių ir plentų centro. 
Sovietiniai kovūnai, be to, 
atėmė iš priešų 11 kitų gy
venamųjų punktų šiame 
fronte.

Jie gręsia naciam ir Dno 
mieste, geležinkelių stebulė
je, tik 10 mylių į vakarus 
nuo dabartinių Raudonosios 
Armijos pozicijų. O per 
Dno eina skersinis geležin
kelis į Pskovą, paskutinį 
geležinkelių centrą naciams 
pasitraukt iš 65 mylių .ilgio 
ir tiek pat pločio maišo, 
tarp Leningrado, E'stijos ir 
Pskovo - Ilmen ežero lini
jos, pietinėje šio maišo da-

MOTERYS
Dirbti prie šniūrą ir marškų. 

Patyrimas nereikalingas.
2 syk ix> dešimt minuėių poilsiui, 

pirse valandos pietam.
Group apdrauda po 30 dienų.

Viršlaikiai. Turi mokėti kalbėti ir suprasti 
angliškai.

BOWMAN—DURHAM—ROBBINS, INC. 
603-613 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 

(7th Avė. stotis, B.M.T. subve).
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą. ’ę

GEORGE KLIMAS
Operetė “Kuprotas Oželis,’’ pir

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

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

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

100 CENTRAL AVĖ.
KEARNY, N. J.

arba
1561 BOULEVARD

JERSEY CITY, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo 
Statement^.

Sausio 18 d., LLD 39 kp. 
vakarienės rengimo komisija 
laikė savo susirinkimą, kuria
me nutarė turėti vakarienę su 
programa nedėlioję, 13 d. va
sario, Meškiūno svetainėje. 
Moterys pasižadėjo prirengti 
valgius, o vyrai paaukoti įvai
rių reikmenų. Liko jiutarta pa
kviesti daininkas V. Valukas, 
o taip pat ir Lyros Choro kvar
tetas iš Wilkes Barre.

Kurie dalyvavo Lyros Cho
ro koncerte Wilkcl Barre, 16 
d. sausio, labai gražiai atsilie
pė apie tą parengimą, kaipo 
turtingą programa ir publika. 
Nesigailėjo komplimentų, ne 
tik to vakaro žvaigždei Biru
tei Ramoškaitei, kuri savo pui
kiai išlavintu balsu ir artistiš
kais nudavimais tiesiog suža
vėjo publiką, bet taip pat gra
žiai pagyrė S. Kuzmicką ir V. 
Valuką. Gerai sudainavo Ly-

VYRAI VIDAUS RUOŠAI—APVALYTOJAI 
Apšvietos rekreaciniame institute. 

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

Barbariško fašizmo siauti
me, būtų buvusi didžioji da
lis pasaulio žmonijos išnaikin
ta ir gyvais likusiems tamsių
jų laikų baisiausia vergija 
įvesta. Tas būtų įvykę, jei ne 
Raudonoji Armija! Raudonoji 
Armija priešą ne tik Sulaikė, 
bet jį daužo į šmotus ir nai
kina jį, kaip pikčiausį žvėrį 
mūšių laukuose. Tad kuomi ga
lima atsidekavoti už tai “Ru
sijai?” — paklausiau kareivio!

Dar paaiškinau kareiviui, 
jog aš visai netikiu, kad Ame
rika taip negarbingai bandy
tų piktu už gerą atsimokėti 
savo talkininkei.

Tai tik fašistinių elementų 
karštas troškimas, bet ne de
mokratinės Amerikos tikslas.

. Išrodo, ■ kad tas kareiviui 
įbrėžta labai kietai.

Politiniame klausime jis man 
pasakė, kad Amerika daugiau 
nebeturės tokio prezidento, 
kaip Rooseveltas, kad Roose- 
veltas tik sarmatą darąs šiai 
šaliai. Esą, per daug frentau- 
jasi su Stalinu.

J. M. Karsonas.

MERGINOS BENDRAM DARBUI
Prie Moteriškų Kautų
VILARDI & GUIDA

386 W. 37th St., (10-tos lubos) 
____________________________________(25)

MERGINOS & MOTERYS
Išsilavinti bendrai naudingomis, kaipo 

floorgirls skrybėlių dirbtuvėje.
$20 Į SAVAITĘ

Laikas ir Pusė ui Viršlaikius.
W. P. FORTUNE, INC.

417 6th Avenue.

MERGINOS— MOTERYS 
pastovus, būtinas darbas. Nuo $30 

” j ir daugiau. Geros valandos. 
Viršlaikiai, jei norite. FULLER,

4th Ave., Long Island City, arti Vemon 
Blvd. I.R.T. Queensboro subve iki

Vernon-Jackson sta. (26)

DAUGMENINIUI VAISTŲ
‘ BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS I MR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE, 

JERSEY CITY, N. J.
(37)

AUTOMO&ILIŲ , 
MECHANIKŲ PAGĖLBININKAI

VYRAI PRIE GARAGE 
Puikiausia proga tinkamiem vyram. 

KREIPKITĖS KASDIEN
L. I. CITY STANDARD GARAGE 

. 42ND ROAD & 24TH ST..
LONG ISLAND CITY.

GELEŽIES APDIRBĖJAI IR PAGELBININ- 
KAI. 4() valandų savaitę. Daug viršlaikių.

BENSONHURST IRON WORKS
7315* NEW UTRECHT AVE., BROOKLYN. 

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

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

(26)

Sausio 10 dieną turėjo su
sirinkimą Lietuvių Litėratūros 
Draugijos 72 kuopa. Susirinki
me dalyvavo apie pusė narių 

pasimokėjo duokles, 
komitetas liko per
is raporto pasirodė, 

veikimas buvo

(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 
tinkama daug visose užeigose. 
Mat, stovykla, Fort Devens, 
netoli nuo Lowellio miesto, tai 
uniformuoti svečiai tankiai 
mus atlanko. Tenka su karei
viais pasikalbėti ir kai ką nuo 
jų įdomaus išgirsti.

Vienas, kas mane įdomina, 
tai tas: kažin kas skiepina ka
reiviuose tokį nelemtą supra
timą, kad, esą, sumušus Hitle
rį ir Japoniją, .tuomet teks ap
sidirbti tik su viena “Rusija.” 
Ir tas būsiąs lengva padaryti, 
kadangi tuo laiku J. V. armi
ja buš pilnoj galybėj.

As pareiškiau vienam karei
viui, jog aš netikiu, kad mūsų 
šalis darys tokį negarbingą žy
gį prieš savo gerą talkininkę, 
su kuria yra padariusi vieny- 
bingą taiką ir susitarimą ko
vai prieš savo vieną bendrą 
priešą fašizmą. Ant to jis ma
ne paklausė, ar aš nematau, 
kad ta taika yra tik ant po- 
pierio parašyta, bet tikrenybė
je yra rengiamasi kitaip.

Dar toliau jis dadūrė: “mū
sų šalis yra demokratinė, o 
Rusija komunistinė.” Taikos 
negalėsią būt, jis sako, pasau
lyje, kol tokia komunistinė 
Rusija bus.

Tuomet aš jo paklausiau: 
O ar buvo pasaulyje taika, 
kuomet dar Sovietines tvarkos 
visai pasaulyje nebuvo? Ko- 
delei pirmasis pasaulinis ka
ras įvyko ir kas tam kaltas 
buvo? Ir kodėl dar gilesnėje 
praeityje kildavo karai, nors 
jie būdavo kitokių pobūdžių?

Šiame nacizmo ir fašizmo 
sukurtame kare, sakau, esame 
laimingi, kad šiandieną gyvuo
ja Sovietų Sąjunga su savo ga
linga Raudonąja Armija. Ki
taip, būtų prapultis visam pa
sauliui, nes žvėriškas hitleriz- 
mas būtų jau sunaikinęs viską, 
kas brangaus ir gražaus žmo
nijai. Kas civilizuota, kultū
ringa ir demokratiška pasau-

VIRĖJOS 
KEPĖJOS 

BENDRAI PAGELBININKŽS 
VIRTUVĖS PAGELBININKĖS 

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pasižyminčioms darbe t 
Duodama valgis 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.

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS /
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI 

t
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

S.CHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23RD ST., N. Y.
ARBA KRtifpKITĖS 5 P.M. IKI 8 

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 45 

SVARBUS KARINIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės Bile Dieną 
nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

Iš Karinių Darbų Reikalaujama Paliuosavirho.

PROTEX PRODUCTS CO. 
44 SHERMAN AVE. 
(Kamp. Franklin St.) 
JERSEY CITY, N. J.

PAGĖLBININKAI 
Aluminum ir Bronze.

CITY BRONZE FOUNDRY
27-30 JACKSON AVE., L. I. CITY 

(Right Off Queens Plaza).
(25)

BERNIUKAI—VYRAI. Bendras fabriko dar
bas. Popieros perdirbimo fabrikas. Gera alga. 
Nuolat. JAMES F. WALSH PAPER CORP., 

437 — llth Avė.
(36th St.)_________________________________(26)

PAKUOTOJAI. Išsiuntimų departmente. Pri
imami nepatyrę. 40 valandų, prisideda virš

laikiai. Daugmeninė geležų įstaiga.
SPIEGEL BROS., 806 BROADWAY.

(25)

PAMUŠALŲ OPERATORIAI 
ant 

FUR COATS

HERZLICH
- 7th AVE. (KAMP. 28th ST.) 
TEL. LONGACRE 5-9839.
_________________________________ (24)

Vyrai Virtuvei, Indų Mazgotojai, Puodų 
Mazgotojai. Nuolatinis Darbas. 

HOSPITAL
813 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

■■ i O A ■; .*. • s (26)

REIKIA VYRŲ 
MOKYTIS BŪFFING
A. LUDWIG & CO., INC.

133 Middleton St.,
Brooklyn.



Šeštas Puslapis

Vakariene bus šauni — ka-

Iš Maspetho Filmos-Teatrai
teatro

ata-

Žinią Teatruose

N s.

m., ap-

Įvyks Sausio - January 30

BUS GRAND PARADISE SAUSE

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

prietikius.
filmos, teatras visuo- 
savo baletą, orkestrą 
scenos artistų.

M. Hagenah, trukmanas iš 
Ozone Park, patrauktas teis
man už davimą kyšių valstijos 
truperiui, kad leistų vežti di
desnius vežimus.

Embassy Newsreel Teatruo
se, New Yorke, rodoma kana
diečių karių paėmimas Orto-

svečių, 
ti kietų

jas nuo tankerio iki fronto, 
taipgi svarbiausios bei šiaip 
įdomios namų fronto žinios.

St., 
So- 
Are 
Ni-

ką. 
Fox 
rie 
šią

■ b*.

■ MERLE OBERON • GEORGE SANDERS 
LAIRD CREGAR

thčiovger
2Ofh CBNTURY JOX’S TERtqibSHqjCKEr ;; .

bankieto svečiai galės susitikti 
svečius delegatus ir su jais 
kartu eiti vakarięniauti-balia- 
voti viršutinei! salėn. Ballrui- 
myje nuo 7 ir per visą vakarą 
tęsis šokiai prie Antano Pavi-

lėse, 318 Grand St., kampas ir nebūtų šėrininkais. Skaityto-1 orkestros.
Havemeyer St., Brooklyne. jai-rėmėjai visuomet yra kvie

stai tų iškilmių eiga: i čiami svečiais tėmytojais.
Suvažiavimas prasidės 10 Į Bankietas prasidės lygiai 6 bikutienos (turkey) su visais 

vai. ryto, didžiajame ballrui- vai. Didžiajame ballruimyje | pridėčkais ir specialiai bankie-

SCENOJE—didžiulis asmeniškas vaidinimas CHAMBER MUSIC DRAUGIJOS iš 
LOWER BASIN ST. su PAUL LAVALLE ir Jo Orkestru ir MILTON CROSS, taipgi 

JACK DURANT, HAL LeROY. MAURICE ROCCO ir Extra patrauklus priedas— 
HELEN FORREST

ROXY, 7th Ave. ir 50th Street, New York.

1

Kviečiame Visus Į Dienraščio Laisvės Ban- Padėka Bendro Koncer

kietą Sausio 30-tą, Grand Paradise Salėse
Paskutiniu kartu primena- myje. Jame dalyvaus iš toli ir 

me, jog dienraščio Laisvės še- iš arti šėrininkai, žymūs dien- 
rininkų metinis suvažiavimas raščio čampionai - vajininkai, 
ir po jo tradicinis bankietas į šėrininkių organizacijų atsto- 
jvyks jau šj sekmadienį, sau-! vai. Bus ir daugelis Laisvės 
šio 30-tą, Grand Paradise sa- Į skaitytojų ir rėmėjų, nors jie

Po Penkis Dolerius Laisvės 
Suvažiavimui

Aną dieną teko pasikalbėti 
su Jonu ir Anastazija Kauli
niais. Klausiu, kaip gi jų sū
nui, korporalui Džimiui seka
si ?

—Jis dabar Tennessee vals
tijoj, — atsako užklaustieji,— 
mokykloje.

—Kaip marti, Elena, kaip 
anūkė?

—Sveikos ir linksmos.
Pagaliau, išsitraukęs dešim

tinę, Jonas Kaulinis sako:
—čia, va, dešimtinė: $5

nuo mudviejų ir $5 nuo Juo
zo ir Stefanijos Cedronu. Tai 
Laisvės šėrininku suvažiavi
mui pasveikinti. Mes ten ir 
patys būsime, bet geriau pen
kines anksčiau perduoti.

“The Miracle of Morgan’s 
Creek” -- Juoką Filmą

Antra savaitė lankytojai 
Paramount Teatro, prie Times 
Square, ašaroja nuo juokų, su
keliamų ten rodomos komedi
jos “The Miraple of Morgan’s 
Creek.” Pirmomis penkiomis 
dienomis taip verksmingai nu
kentėję 104,366 asmenys. Nu
matoma, kad ir antrą savaitę 
tokių juoko aukų būsią po 20,- 
000 per dieną. Betty Hutton ir 
Eddie Bracken, Preston Stur
ges direkcijoj, vadovauja 
kai.

Londono praeities 
žvaigždes, jų santykius, jų pa
tekimą į senojo ir naujesnio 
pasaulio

Greta 
met turi 
ir svečiu c

Filmą Apie Rusijos Jaunimą 
Ateina j Stanley

Kalvaitis — Ščrininkas
Maspethietis J. Kalvaitis, be- nos Italijoje; amerikiečiai in- 

je, patapo Laisvės šėrininku ir žinieriai praveda aliejaus liniĮ 
abu dd. Kalvaičiai smarkiai 
ruošiasi suvažiavimui ir ban
kietui.

Šiemet Laisvės bankiete bus 
daug maspethiečių. Ignas Kar
iūnas atsives “bunčių 
Kaul iniai bankietui 
pardavė arti 10.

“The Lodger” Antroje Savai
tėje Roxy Teatre

William D. Katz,.27
draudų brokeris, įkaitintas bū
nant drafto taryboj paėmus 
virš pusantro tūkstančio dole
rių atlyginimų už patarimus, 
kaip išsisukti nuo drafto, nu
teistas 5 metus kalėti.

Šioji gręsminga, bauginanti 
ir jaudinanti filmą antrą sa
vaitę rodoma Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St. Numato
ma pasilaikysiant dar tūlą lai- 

Gaminta 20th Century- 
studijose, pagal Mrs. Ma- 
Belloc Lowndes paskilbu- 
apysaką, filmą perstato

SENSACINGIAUSIAS SAVO KfJŠIES JUDIS!
Iš piktadarysčių metraščių susidaro nuostabiausia judžių istorija . . . kuri sukelia šiur
pulius ir sujaudina! Nėra jai lygios netikėtinumais, staigmenomis ir sensacijomis—

Si Sekmadin;
LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS IR

BANKIETAS
Šviežios dešriukės skaniai paruoštos 

ir kas daugiau?—

INDIKŲ - TURKEY
VAKARIENĖ

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

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

Užbaigus rodymą dabar 
esančios japonų žiaurumų fil
mos “Ravaged Earth,” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
pradės rodyti filmą apie 
vietų jaunimą, “Heroes 
Made,” pagamintą pagal
kolai Ostrowskio autobiografi
ją. Ostrowskis, civilio karo did
vyris, apie kurio žygius ir da
bar visame krašte tebekalba
ma, perstato Sovietų Sąjungos 
jaunimo gentkartę, kuri ant 
carizmo griuvėsių išbudavojo 
naują visuomenę.

LIETUVIAI karštaj, entuziastiškai sveiki
na šj galingiausių: iš visų judamųjų pa
veikslų—nes jis parodo, jog LIETUVIAI 
bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių 1 
Trys milijonai dolerių išleista šiam ju- 
džiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimą 
—savo asmeniškus draugus Siamo judyje. 
Jūs verksite—juoksitės—jūs dalinsitės jų 
džiaugsmais ir liūdesiu—jūs būsite sužavė
ti—mes tatai užtikriname.

“THE NORTH STAR”
(Šiaurinė Žvaigždė)

Su 24 didžiausiais Amerikos aktoriais 
Slaviūnų liaudjes šokiai. Derliaus Suvaly- 
mo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės, dai
nininkės . . . gražus romansas ir geležinis 
pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkstanti kartų. Dabar tatai rodo

NEW VICTORIA
BROADWAY IR 46TII ST.

Visos vietos rezervuotos 
Nuolatinis Rodymas. NEBRANGI ĮŽANG, 
Vėlus rodymas vak. Atdaras 9 vai. ryto.

I Atviroje Valtyje
Malonėje jūros ... ii 
vieni kitvj I Didingas 
Puikus! Sujaudinąs! 
Nėra kito panašaus 
pasaulyj 1 Negalimu 
žodžiais apsakyti! Nie
kad, niekad jūs neuž
miršite 1

ALFRED
HITCHCOCK’O

LIFEBOAT
JOHN STEINBECK’O 

žvaigždžiuoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM BEND1X, WALTER SLE- 

ZAK, MARY ANDERSON. HENRY 
HULL. CANADA LEE ir kitais.

Pirmasis didysis 1944 m. Judžių Įvykis!
BROADWAY ir 
45th STREET

MATYK ORTONOS mosi
IŠGIRSK CLARK’O RAPORTĄ APIE 
KARĄ. AR KAREIVIAI BALSUOS AT
EINANČIUOSE RINKIMUOSE? GIRDĖK 

IR MATYK ĮDOMIAUSIĄ JUDI!

“SOLDIER’S VOTE”
SU SENATORIAIS KILGORE IR 

GATHINGS
EXTRA, “THIS IS AMERICA” 

“LAIŠKAS DIDVYRIUI”
ir 43 žinių judžiai iš viso pasaulio.

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

PARAMOUNT’S 2 UŽ 1 STEBĖ
TINAS PASILINKSMINIMAS!

Pirmutinė didžioji 1944 m. komedija ii 
Broadway’s puikus vaidinimas scenoje 
Tikra istorija TRUDY KOCKENLOCKER 
kuri atsisveikindama bučiavo vyrukus . . .

pulkų ix> pulko. Tie stebėtini reginiai 
purtė pasauli—juokais!

EDDIE BRACKEN • BETTY HUTTON

“THE MIRACLE OF 
MORGAN’S CREEK”

IR ASMENINIAI JOHNNY LONG Ir Jc 
Orkestras, HAZEL SCOTT, ir GIL LAMB, 
komedijos žvaigždė, ir DAR ALLEN it 
KENT, šokikai, su BOB COFFEY.

PARAMOUNT X7,sTy/v

Laisve) Lithuanian Daily News

Nuteisė už Vengimą Draft©

REIKALAVIMAI

FRANZ’O WERFEL’IO

ir 49th St.

282 Union Avė
BROOKLYN

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.Literatūros 

Kanadoj Veikiančio 
pirmininko parei- 

sesuo Lucy Coach, 
atvyko iš Chicagos

darbininkams: O. Depsie- 
O. Lapatai, K. Rušinskie- 
J. Augutienei, G. Wareso-

V. Bunkui ir kitiems,

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinarfios
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Reikalingas bartenderis. Gera al
ga tinkamam asmeniui. Kreipkitės

1 pas Louis Freeman, 35 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (24-26) '

lodei prašom visus dažnai ateiti } musų yk

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

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

* ■

TELEPHONE 
STAGG 2-5043 fig

M®

£ui darytomis dešromis, taipgi 
prie vakarienės duos iki so
čiai alaus. Bankieto tikietai 
$2.25 ir juos prašome įsigyti iš 
anksto, nes svečių leišime tik 
tiek, kiek iš anksto bus už
pirkta valgių. Vien tik šokiams 
įžanga (su taksais) 55c.

Iki pasimatymo suvažiavime 
ir bankiete!

Federalis teisėjas Campbell 
pereitą ketvirtadienį nuteisė 
dar 5 vyrus nuo pustrečių iki 
3 metų kalėjiman už vengimą 
drafto. Nuteisti yra: Huber, 
26 m., 105-40 90th St., Ozo
ne Bark; Ernest D. Garcia, 21 
m., i 53-19 Roosevelt Ave., 
Woodside; George Canales, 22 
m., 180 Varet St.; D. C. Egan, 
30 m., 14 Astor Drive, New 
Hyde Park, ir R. A. Casteen, 
35 m., 469 Washington Ave.

šeštadienis, Sausio 29, 19

to-Baliaus Programos 
Pildytojams

Bendro keturių organizacijų, 
koncerto-baliaus, atsibuvusio 
sausio 15-tą, komisijos nuošir
di padėka Aido Chorui ir jo 
vedėjai Aldonai Anderson už 
sudainavimą labai žavingų 
dainelių; solistei Adelei Na- 
mikaitei už jos malonų bal
selį, kurs taip švelniai nuskam
bėjo per susirinkusių ausis; 
Petrui Grabauskui ir Alek
sandrui Veličkai už liūdną ir 
už juokingus duetus; Antanui 
Bimbai už pasakytą prakalbą; 
dienraščiui Laisvei už garsini
mą ; 
nei, 
nei, 
nui,
taipgi E. Mizarienei ir kitiems 
pagelbėjusiems aukų rinkime 
ii’ visiems padėjtįsiems suren
gime.

Taipgi tariame širdingą ačiū 
visiems, parėmusiems šį darbą 
aukomis ir atsilankymu. Jūsų 
visų pastangomis parengimas 
buvo labai sėkmingas, nuo jo

bus galima pasiųsti daugiau 
reikmenų lietuviams Raudono
joj Armijoj, Lietuvos partiza
nams ir vaikučiams. Pasiseki
mas šio, padrąsina mus ir at
eities darbams. Nepamirškime, 
kad tokių ar kitokių parengi
mų tam pačiam tikslui bus ir 
daugiau, todėl malonėkite jų 
neapleisti nė vieno.

Komisijos Narys.

Šis judamasis paveikslas toks iškilmingas... 
toks didingas ... taip žavintis, kad jis pasiliks 
atmintyje tol, kol tik žmogaus širdis gali jaus
ti.... mylėti... kentėti... ir triumfuoti! 
Sujaudinąs ir galingas judis — 
paremtas Lourdes Stebuklu

“The Song of 
Bernadette"

SU’

JENNIFER JONES * WILLIAM EYTHE 
CHARLES BICKFORD * VINCENT PRICE 

COOPER * 
ŠĮ JUDI!

LEE J. COBB * GLADYS
ILGAI ATSIMINSITE

diu n 11 theatre
II I W U L I BROADWAY

LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
• Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

’ legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių $

Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 1
(BIELIAUSKAS Jrt

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdėsio 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

Lankėsi Laisvėje J. Ur
banavičius ir Jo Sesuo

Ketvirtadienį apsilankė 
Laisvės ir LDS įstaigose Juo
zas Urbanavičius iš Montrealo, 
kuris eina Liet. 
Draugijos 
Komiteto 
gas, ir jo 
Pastaroji
į brolio W. Urbanavičiaus lai-

dotuves, kuris buvo palaido
tas trečiadienį.

Jų brolis mirė staigiai, dar 
jaunas žmogus. Įdomu tas, kad 
drg. J. Urbanavičiui atsikrei
pus telegrama pas prezidentą 
Rooseveltą įleisti į Jungt. 
Valstijas, jo prašymas buvo iš
pildytas. Svečiai apžvelgė mū
sų įstaigas ir pasigėrėjo, ypa
tingai LDS raštinės įrengimu, 
taipgi mūsų veikla. Palinkėję 
mūsų veiklai pasisekimo, abu 
išvyks į Chicagą, o ten pasi
svečiavęs J. Urbanavičius grįš 
į Montrealą. Laimingos kelio
nės! š.

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE $ 

|lQ LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
& " O, STANLEY MISIŪNAS |

/ I' '-*-'•1 SAVININKAS P)

LWUVBK4
geriausia duona 

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

. Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chernikalU- Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

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

j A M O N D pair

°* P A R E

DIAMOND ENSEMBLE
flBST IN H£r

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

- PIRST 'N QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 liotb jot
l.<i d ) C r o v h y
Matched 1 4K gold $AC0<rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

05“
Lovely. Weekly Terms

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO- 

j ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

L nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173 ATDARA V




