
KRISLAI
Barbatai.

Kijevo Universitetas.
Mūsų Suvažiavimas 

Pasekmingas.

Rašo R. MIZARA

Japonai kankina ir žudo 
Amerikos, Filipinų salų ir An
glijos kareivius ir jūreivius, 
suimtus į nelaisvę. Tūkstan
čius belaisvių tuo būdu japo
niškieji žvėrys\badu išmarino, 
nukankino arba tiesiog išžu
dė !

Ilgai laikę slaptybėje, Ame
rikos karo ir laivyno depart
mental, pagaliau, paskelbė 
pirmąjį pranešimą apie tuo
sius Hirohito budelių barba
riškus “žygius.”

Mums neaišku, kodėl gi 
taip ilgai reikėjo tatai laikyti 
slaptybėje, kodėl Amerikos 
žmonės nebuvo informuoti 
apie tai pirmiau?

Neužilgo, sakoma, būsią ir 
daugiau davinių visuomenei 
patiekta, kaip japoniškieji 
žvėrys elgiasi su amerikiečiais 
ir anglais, pakliuvusiais į jųjų 
nagus.

Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas sausio 
30 d. Brooklyne dar susti
prino mūsų dienraščio pozi
cijas ir pastatė naujas gai
res tolesnei jo pirmynei- 
gai.
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taip lyginai vokiečiai ir šuo- Polltml.S Subrendimas. V1S1 
miai fašistai traktuoja Tary- Jle įtikinę SaVO dienraSClO 
by Sąjungos žmones, suimtus 11 JO idejOS tvirtumu. V1S1 
į nelaisvę. į pasiryžę laimėti jam nau-

O jei paimsime tuos barba- JO pozicijų.
riškus “žygius,” kuriuos vokiš-! Nežiūrint važiuotės sun
kieji fašistai atlieka su civili-kūmų ir karinės darbyme- 
niais Tarybų Sąjungos gyven- tės, atvyko 145 delegatai, 
tojais okupuotuose kraštuose, |Aukų su sveikinimais įplau- 
kaip jie elgiasi su žydais, len-ikė suvažiavimui $1,300 ir 
kais, cechais, ir kitomis tauto- dar §ėrų nupirkta už $250. 
mis, tai ir turėsime tokį žiau- r> a dmo
rybių vaizdą, kokio pasaulis j REDAKCIJOS RAPOR- 
niekad nėra matęs. I JAS

--------  i Drg. R. Mizaros duotas
Tas viskas, be abejo, kiek- Į redakcijos raportas atžy- 

vieną patrijotiniai nusiteikusį mėjo, kaip Laisvė per Hie- 
amerikietį tik dar labiau tus Vykdė Svarbiausius pra- 
užartavos neapykanta priešui, eito SUVaŽiavimO nuostatus 
paakstins ji uolesniam remi- _ kurti tautinę Amerikos 

karinėms 
Tautų pastan

goms remti, kovai prieš fa
šizmą ir Lietuvos laisvini
mui iš hitlerinio jungo. Tą
ja linija einant, Laisvė la
bai daug pasidarbavo ir

mui naminio fronto, pirkimui lietuVių Vienybę, 
karo bony, kad juo greičiau Jungtiniu
priartinus galutino su žiau
riuoju priešu sąskaitų suvedi
mo dieną!

Sausio 15 d. Kijevo univer
sitetas, nešiojąs žymiojo uk
rainiečio, Ševčenkos, vardą, 
pradėjo teikti studentams pa
mokas. Vrš 300 studentų da
lyvavo.

Vokiečiams nepavyko visus 
universiteto pastatus sulyginti 
su žeme, — kai kurie kamba
riai išliko. Juose dabar tęsia
mos pamokos.

Tuo pačiu laiku inžinieriai, 
statybos darbininkai taiso ap
griautuosius pastatus; ruošia
masi atstatyti visas universite
tas.

Kijeve, kaip ir kituose iš
laisvintuose miestuose, kuriuos 
vokiečiai buvo okupavę, kai 
tik raudonarmiečiai įžengia, 
tuojau teikiama alkaniems 
žmonėms maisto, aprūpinami 
jie pašiūrėmis, ir imamasi už 
mokyklų organizavimo.

Kaip ir buvo tikėtasi, šie
metinis Laisvės b-vės dalinin
kų suvažiavimas buvo gražus, 
rimtas ir didelis.

Apie pusantro šimto dalinin
kų rimtai išklausė pranešimų, 
iš buvusiosios direktorių tary
bos, iš administracijos ir re
dakcijos ir po to, išdiskusavę, 
padarė atitinkamus tarimus, 
taipgi išrinko direktorių tary
bą, kuri vairuos dienraščio 
vairą 1944 metais.

Gerieji laisviečiai, sveikin
dami šį Suvažiavimą, sudėjo 
dienraščiui apie pusantro tūk
stančio dolerių aukų. Kiti, ku
rie dar nesuspėjo Suvažiavi
mui aukas įteikti, prisius po 
jo.

Drg. Buknys mano, kad su
plauks nemažiau $2,000.

Bankietas taipgi buvo' nepa
prastai gražus, didelis ir drau
giškas.

žodžiu, žygiuojame pirmyn!

San Diego, Calif. — Arti
lerijos pratimuose atsitikti
nai užmušta 5 kariai.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00

‘ Bnooklyne $7.00
Metams
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NAUJI ŽAIBIŠKI ORO VEIKSMAI PRIEŠ VOKIETIJA

Nešdinasi Naciai Kolo
nistai iš Pabaltės

Maskva, saus. 31. —Rau
donoji Armija užėmė vie
tas jau tik 12 mylių nuo 
Estijos sienos, kaip praneša 
United Press.

Menama, kad Sovietai, 
maršuodami artyn Narvos, 
Estijoj, netrukus užtvers 
naciam 30 mylių spragą 
tarp Peipus ežero ir Suomi
jos Įlankos.

Maskvos radijas sakė, kad 
vokiečiai kolonistai jau bė
ga iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Glaudi Sutartinė Tarp 
Sovietų, Jungi. Vals

tijų ir Anglijos

London.— Jungtinės Val
stijos, Sovietų Sąjunga ir 
Anglija paskutinėmis die
nomis išdirbo kuo- glau
džiausius planus dėlei atei
nančio įsiveržimo' antruoju 
frontu į vakarų Etiropą, 
pagal pamatinius Teherano 
konferencijos sprendimus. 
Šios trys galingiausios 
Jungtinės Tautos taipgi 
pilnai susitarė “politinės 
kovos klausimais,” kaip sa
ko pranešimas N. Y. 
Times’ui.

Saugumo sumetimais dar 
esą negalima viešai paskelb
ti dviejų politinių ir kari
nių punktų, kuriais dabar 
susitarė Amerika, Sovietai 
ir Anglija.

THE LITHUANIAN DAILY

Amerikos Lietuvių Demo- 
kratin. Suvažiavimui su
šaukti.

Vyriausias Laisvės redak
torius, Mizara kreipė dė
mesį į .skirtumą karinėje ir 
tarptautiniai-politinėje pa
dėtyje dabar, lyginti su per
nykščio suvažiavimo metu. 
Tada naciai tebebuvo Sta
lingrade, arti Voronežo ir 
giliai Kaukaze. O dabar 
Raudonoji Armija yra nu- 
grūdus vokiečius jau šimtus 
mylių atgal ir kasdien vis 
pirmyn maršuoja. Ameri
kiečiai ir anglai, nušlavę 
hitlerininkus šiaurinėje Af
rikoje, ir Sicilijoje, laimi 
pergales Italijoje. Maskvos 
ir Teherano konferencijos 
sukūrė Amerikos - Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos sutarti
nę bendriem mirtiniem 
smūgiam prieš nacių bar
barizmą. Visuose frontuose 
šiuo momentu Jungtinės 
Tautos veda ofensyvą prieš

Drg. Mizara taipgi nuro
dė begalinę ateinančių pre
zidento rinkimų svarbą ir 
pabrėžė, jog nuo Roosevelto 
išrinkimo priklauso ir Te
herano konferencijos tari
mų įvykdymas.

ADMINISTRACIJOS 
RAPORTAS

Admnistracija savo ra
porte pranešė apie Laisvės 
skaitytojų daugėjimą, fi
nansinės būklės stiprėjimą, 
karo pastangų rėmimą ir 
Laisvės įtakos augimą lie
tuviškoje Amerikos visuo
menėje.

Daugiau iš administraci
jos raporto paduosime se
kamame Laisvės numeryje, 
o redakcijos raportas bus 
ištisai išspausdintas.

Delegatai rimtai, teigia
mai svarstė redakcijos ra
porte paliestus klausimus.

REZOLIUCIJOS
Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė tris rezoliucijas: 
Viena remia prez. Roose
velto karinę politiką; antra 
sveikina Lietuvos partiza
nus, lietuvius raudonarmie
čius ir veikėjus Sovietų Są
jungoj; trečia užgiria poli
tinę Laisvės liniją, remia 
Jungtinių Valstijų Ketvir
tosios Karo Paskolos Bonų 
vajų, Raudonąjį Kryžių, ka
rines prez. Roosevelto val
džios pastangas, ir jo kan
didatūrą ketvirtajam ter
minui. Kartu rezoliucija 
nuoširdžiai dėkoja visiem 
Laisvės bendradarbiam, jos 
draugam ir jos platintojam.

Šis suvažiavimas tai pa- 
naujinimas laisviečių armi
jos jėgų tolesnėm liaudiš
kom kovom ir laimėjimam, 
belaukiant pergalės šiemet 
prieš fašistų Ašį ir su vil- 
čia, jog kito suvažiavimo 
Laisvės dalininkų metu Lie
tuva jau bus atvaduota.

(Plačiau apie suvažiavi
mą rasite vietos žiniose.)

Laisves Bendroves Suvažiavimo ■ 
Telegrama Prez. Rooseveltui

Metinis Laibvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas 
saus. 30 d. vienbalsiai nutarė pasiųsti prez. Rooseveltui 
sekamąją telegramą, jo 62-jų metų 
proga:

amžiaus sukakties

TELEGRAMA
President Franklin D. Roosevelt 
White Housa 
Washington, ‘D. C.

Shareholders 
lishing Society, 
Laisvė, at their annual meeting being held today, un
animously take this opportunity to tell you that they 
are in full accord with your foreign and internal 
policy.

of the Lithuanian 
publishers of the

Chairman Paul Bechis.
Secretary Eva T. Mizara.

Laisves Bendroves Suvažiavimas 
Pasveikino Lietuvos Partizanus 

ir Lietuvius Raudonarmiečius
Dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas 

Brooklyne saus. 30 d. vienbalsiai priėmė sekamąją re
zoliuciją, adresuotą Tarybinės Lietuvos prezidentui Jus
tui Paleckiui, prašant, kad jis perduotų šią rezoliuciją 
Lietuvos partizanams, lietuviams raudonarmiečiams ir 
veikėjams.

REZOLIUCIJOS TEKSTAS
Broliai ir Seses, Lietuviai Partizanai!
Jūsų didvyriškos kovos prieš barbariškus hitlerinin

kus ir Lietuvos liaudies išgamas karštai sveikinamos 
ne vien Amerikos lietuvių, bet visų, kas tik myli laisvę 
ir teisybę. Mes didžiuojamės jūsų drąsa, pasišventimu 
ir kova! Mes esame tikri, kad Lietuvos išlaisvinimas 
jau netoli. Mes buvome ir būsime su jumis ir teiksime 
jum pagalbos.

Drąsūs lietuviai raudonarmiečiai! Didvyringos per
galės Raudonosios Armijos džiugina visą demokratinį 
pasaulį. Ir tas mums, Amerikos lietuviams priduoda dar 
daugiau energijos darbuotis karo pergalei prieš barba
riškąjį hitlerizmą ir jo talkininkus, kad Raudonosios 
Armijos eilėse kovojate jūs lietuviai raudonarmiečiai 
ir jau daug pergalių atsiekėte. Broliai žygiuokite pir
myn, neškite laisvės vėliavą Lietuvos liaudžiai, nacių 
nuvargintai!

Draugai, lietuviai veikėjai, pasitraukę giliau į Sovie
tų Sąjungą, tai jūs juodžiausiuose Lietuv. istorijos lai
kuose ne vien organizavotės kovai už Lietuvos išlaisvi
nimą ir grįžimą prie budavojimo laimingo ir laisvo gy
venimo, kurį 1941 metais barbariškas hitlerizmas nu
traukė, bet ir palaikote lietuvių kultūrą, leisdami laik
raščius, brošiūras, lapelius ir organizuodami lietuvių 
vaikučių mokyklas.

Mes, Amerikos lietuviai, teikėme jums pagalbos ir 
prižadame dar daugiau jos teikti ateityje, o ypatingai 
ateiti pagalbon Lietuvos liaudžiai, kada ji bus išlais
vinta iš hitlerininkų jungo.

Tegul gyvuoja lietuviai partizanai, lietuviai raudon
armiečiai, Tarybų Sąjungos lietuviai, palaikanti mūsų 
kultūrą ir kovojanti už Lietuvos išlaisvinimą!

Pirmininkas P. Beeis,
Sekretorius Eva Mizara.

DESPERACIJON ĮPUOLANČIO 
HITLERIO ŠNEKA

Stockholm, Šved. — Hit
leris kalbėjo per radiją 
saus. 30 d., minėdamas li
kos metų sukaktį nuo savo 
įsigalėjimo. Jo kalba skam
bėjo nusiminimu, nors jis ir 
baigė tvirtinimu, būk “Vo
kietija laimėsianti didžiau
sią pergalę.”

Savo šnekoje Hitleris 
kartotinai minėjo “bolševi
kiškąjį milžiną” ir gąsdino 
Angliją ir Ameriką, kad 
jeigu Sovietų Rusiją laimės 
karą, tai jinai, girdi, viešpa
taus visai Europai.

Hitleris prisiminė, kad ei
na kalbos, jog kai Vokietija 
bus sumušta, tąi esą anglai

s
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pradėsią karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Bet, girdi, An
glijai “nebūtų jokios vilties 
laimėti tokią kovą” (prieš 
Sovietus). Tuomet, pasak 
Hitlerio, Amerikai ir Ang
lijai būtų “tiktai klausimas, 
kaip apsigint nuo bolševiz
mo namie,”— provokatoriš
kai šnekėjo Hitleris.

Jis liejo krokodiliaus aša
ras, kad “anglai ir ameri
kiečiai aukoją (Sovietams) 
lenkus, suomius ir Baltijos 
valstybės”.

Hitleris taipgi kartotinai 
gąsdino Europą “žydų įsi
galėjimo” baubu, o vokie
čius baugino, kad jeigu So-

L£L, tv’k'i&A&

Amerikos - Anglijos 
Lakūnai be Atlaidos 
Triuškina Vokietiją
London, saus. 30. — Pul

kai Amerikos bombanešių 
su greitaisiais anglų lėktu
vais, kaipo palydovais, pleš
kino nacių karo pramonių 
miestus Hannoverį ir 
Brąunšveigą, vidur.-vakari- 
nėje Vokietijoje. Šiuo žygiu 
jie numetė bent 1,500 tonų 
bombų ir žymia dalim su
naikino žibalo dirbyklas ir 
lėktuvų fabrikus tuose mie
stuose.

Sekmadienį Anglijos lėk
tuvai vėl sprogdino ir degi
no Berlyną.

Šeštadienį atakuodami 
Frankfurtą, nacių fabrikų 
ir geležinkelių centrą, pieti
niai - vidurinėje Vokietijo
je, Amerikos lakūnai nušo
vė 102 vokiečių lėktuvus, o 
viso per dvi dienas sunaiki
no 193 priešų lėktuvus.

Žygiuose prieš Braunšvei- miestus, 
gą ir Hannoverį talkinin
kai nukirto 91-ną vokiečių i 
lėktuvą, o savo neteko 20 
bombanešių ir penkių lėk
tuvų kovotojų. Tą pačią die
ną virš šiaurinės Francijos 
buvo sunaikinta dar 12 na
cių lėktuvų.

Nuo ketvirtadienio iki

Sovietų Koviniai Sparčiai
Artėja Prie Estijos

London, saus. 31. —Rau
donoji Armija per dieną 
nužygiavo 15 mylių artyn 
E'stijos, atėmė iš nacių Vei
maru geležinkelių mazgą, 
už 17 mylių nuo Estijos sie
nos, atvadavo Kuplią ir pa
siekė punktus tik už 15 my
lių į rytus nuo tos sienos.

60 mylių į pietus kiti 
Raudonosios Armijos dali
niai ties Bateckaja perkirto 
naciam geležinkelį einantį 
iš Leningrado į Vitebską, ir 
užėmė Velikoje Selo, 17 
mylių į pietų rytus nuo Lu
gos, kuri yra geležinkelio 
mazgas paskutinėje naciam 
geležinkelio linijoje ištrūk
ti linkui Pskovo.

Estijos fronte raudonar
miečiai taip pat atkariavo 
Moloskovicy ir Kotly gele
žinkelių ir vieškelių stebu
les ir daugiau kaip 50 kitų 
gyvenamųjų vietų.

Į pietus ir pietvakarius 
nuo Krasnogvardeisko so
vietiniai kovūnai užėmė Si- 
verski geležinkelio stotį ir 
kelis kitus gyvenamuosius 
punktus.

Leningrado - Maskvos ge
ležinkelio srity j, ties Liu- 

vietai laimėtų, tai būk jie 
išnaikintų vokiečius kaipo 
tautą. Esą, “arba Vokietija 
laimės karą visos Europos 
naudai, arba Sovietų Rusija 
taps pergalėtoja.”

Bendrai, Hitlerio kalba 
atrodė išgąsčio verkšleni
mas, kad gręsia Vokietijai 
visiškas sumušimas.
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sekmadienio amerikiečiai- 
anglai viso numetė daugiau 
kaip 6,000 tonų bombų į ka
rinių fabrikų miestus Vo
kietijoje.

Berlynas Liepsnose
London, saus. 31. — Nak

tį iš sekmadienio į pirma
dienį anglų lakūnai numėtė 
dar 1,500 tonų bombų į Ber
lyną.

Pirmesnio bombardavimo 
gaisrai susiliejo su naujais 
galingais gaisrais, ir skęsta 
liepsnose Berlyno pastatai, 
kurie pirmiau buvo dar išli
kę nuo oro bombų.

Viso per paskutines 75 
valandas talkininkai palei
do jau 8,000 tonų bombų į 
Berlyną ir kitus Vokietijos

Cairo. — Sakoma, kad 
Stalinas atmetė buvusios 
carinės Jugoslavų valdžiom 
siūlymą daryti sutartį su 
ja. '

Anglų bombanešiai nu
skandino nacių šarvuotį.

atva- 
Jegli- 
ir 30

ban, raudonarmiečiai 
davo Kastenskaja ir 
no geležinkelių stotis 
kitų gyvenamųjų vietovių.

Sovietų fronte saus. 29 d. 
sudaužyta 72 nacių tankai.

Amerikiečiai nukirto dar 
62 japonų lėktuvus ties 
Rabaulu, New Britain salo
je.

Londono Lenkai Klau
sia, Ką Jie Gautų Mai
nais už Curzono Rubežiu

London. — Emigracinė 
Lenkijos valdžia užklausė 
Jungtines Valstijas ir Ang
lija, kiek šiedu kraštai pri
pažintų Lenkijai žemių Ry
tinėje Prūsijoje, jeigu Len
kija priimtų Curzono Lini
ją, kaipo pastovią sieną 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos po karo. O tai li
nija, kurią aukščiausioji 
Talkininkų taryba nužymė
jo po praeito karo.

Sovietai siūlo% Lenkijai 
šią sieną su tūlais pakeiti
mais lenkų naudai. Jeigu 
kur į rytus nuo Curzono 
Linijos pasirodytų daugu
ma lenkų gyventojų, tai 
Sovietai užleistų Lenkijai 
tokias vietas. Taip pat galė
tų būti prijungta Lenkijai 
tam tikri Rytinės Prūsijos 
plotai, kurie istorinėje pra
eityje buvo lenkiškos že
mės, kaip siūlo Sovietai.
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Sukako Metai Nuo Didvyriškos 
Stalingrado Pergales

Vasario antrą dieną sukanka metai 
nuo didžiausios Raudonosios Armijos 
pergalės prie Stalingrado. Stalingrado 
pergalė buvo pasisukimas Raudonosios 
Armijos ir bendrai Jungtinių Tautų lin
kui pergalių ant barbariško /hitlerizmo 
ir jo talkininkų. Milžiniškos Hitlerio ka
ro jėgos, kurios, kaip kokia pekliška ma
šina atidundėjo prie Stalingrado tikslu 
paimti jį, apsupti Maskvą, sunaikinti 
Raudonąją Armiją, laimėti karą 1942 
metais, pačios buvo apsuptos ir sunaikin
tos bei suimtos! Tokio įvykio dar karinėj 
pasaulio istorijoj niekados nebuvo buvę!

Raudonosios Armijos pergalė prie Sta
lingrado davė pradžią Sovietų jėgoms 
žygiuoti į vakarus, naikinti hitlerinin
kus, liuosuoti savo šalį ir maršuoti linkui 
Berlyno.

Berlynas Arčiau, Kaip Stalingradas.
Šiandien Raudonoji Armija yra pra

žygiavus Sarny, stovi netoli Rovno ir 
Vinnicos miestų Sovietin. Ukrainoj. Jei
gu tiesiai pravesti liniją nuo Stalingrado 
iki Rovno, tai bus 875 mylios, gi nuo Sta
lingrado iki Berlyno yra apie 1,350 my
lių. Reiškia, Berlynas yra arčiau nuo 
dabartinio karo fronto, negu Stalingra
das! Tai rezultatai didvyriškos Raudo
nosios Armijos metų ofensyvo. •

Stalingrado pergalė suteikė Amerikos, 
Anglijos ir Kanados armijomš pergalę 
Afrikoj, nes ten buvo tiek daug sunai
kinta hitlerininkų karo mašinų ir divizi
jų, kad jie negalėjo teikti rezervų Afri
koj.

Stalingrado pergalė supurtė hitleriz- 
mą ir Italijos fašizmą, nes prie Stalin
grado, o vėliau prie Kastornaja, buvo 
sunaikintos geriausios Mussolinio divizi
jos ir tas priartino Italijos fašizmo kri- 
zį, mūsų pergalę Sicilijoj, Sardinijoj ir 
Pietų Italijoj.

Stalingrado pergalė į šipulius sudaužė 
tą pasaką, kad “Hitlerio armija neįvei
kiama,” — ji buvo taip sumušta, kaip 
dar jokia kita armija niekur nebuvo taip 
ištaškyta.

Stalingrado pergalė paakstino į griež
tesnę kovą partizanus nacių okupuotoj 
Sovietų Sąjungos daly j, tame skaičiuje

Stalingrado pergalė įkvėpė vįltį Hitle
rio pavergtuose žmonėse Francijoj, Bel
gijoj, Jugoslavijoj, Graikijoj, Norvegi
joj, Lenkijoj, Holandijoj ir kitose šalyse, 
paakstino juos kovon už savo laisvę.

Stalingrado pergalė sukėlė laisvės vil
tis pas tuos Vokietijos gyventojus, kurie 
trokšta nusikratyti barbarišką ir bude
lišką Hitlerio jungą ir pakirto hitlerinin
kų pasitikėjimą, kad jie galės pavergti 
pasaulį.

Stalingrado pergalė sukrėtė ir Japo
nijos imperialistus taip, kad jie buvo pri
versti susilaikyti nuo atakų ant Sovietų 
Sibiro.

Kaip Įvyko Stąlingrądo Pergalė?
1942 metų pavasarį hitlerininkai įvei

kė Sevastopolio tvirtumą. Pasinaudoda
mi tuomi, kad prieš juos nėra antro 
fronto iš Anglijos ir Amerikos pusės, jie 
metė milionus nacių, ginkluotų tūkstan-* 
čiais tankų, lėktuvų ir kąnuolių linkuiI CTBa*-"-
Stalingrado. Hitlerio tikslas buvo paimtj 
Stalingradą, Saratovą, Kuibyševą, Pen- 
zą, Kazanių, Gorkį ir tokiu būdu apsup
ti Maskvą, paimti ją ir sunaikinti Rau- 

t , doną ją Armiją.
Raudonoji Armija traukės ir naikino 

žiaurų priešą. Rugpjūčio 23 d. hitlerinin
ką baisioji karo mašina pasiekė Stalin
gradą. Tūkstantis bombininkų kasdien

K degino miestą, kad pavertus jį griūvėk 
siais. Keli tūkstančiai kąnuolių bombar- 

E davo ir tūkstančiai tankų puolė visu pa
siutimu. Apie 500,Q00 Hįtlerįo govėdų bu*

vo sutraukta prieš miestą ir Hitleris pa
sitikėdamas savo pergale šaukė: “Stalin
gradas bus paimtas... Būkite tikri, kad 
jokia spėka pasaulyj niekados nenu
stums mus nuo to miesto!”

Kovos buvo žiaurios, kokių niekados 
ir niekur pirmiau nebuvo. Kasdien drą
sūs Sovietų kovūnai sunaikindavo po ke
lis tūkstančius nacių, daugybę jų tan
kų, lėktuvų ir kąnuolių. Kada priešas 
pasiekė miestą, tai mūšiai ėjo ne vien 
už kiekvieną gatvę, namą, bet net už 
kiekvieną namo aukštą. Dažnai hitleri
ninkai budąvo ant vieno augšto, raudon
armiečiai ant kito, ir kovojo iki pasku
tinio. Kovojo Sovietų darbininkai ir dar
bininkės. Padėjo ir vaikai. Tūkstančiais 
ir jie žuvo, bet buvo giliai įsitikinę, kad 
jiems ateis pagalba ir jie laimės. Tas 
kovas pilnai atvaizduoja dokumentalis 
judis: “Miestas, Kuris Sulaikė Hitlerį.”
Raudonoji Armija Pereina į Užpuolimą

Raudonosios Armijos prie Stalingrado 
buvo aktyvis apsigynimas. Reiškia, ji ne 
vien gynės, bet kasdien pereidavo į 
kontr-atakas, kad atimti iš priešo, ką 
tas paėmė. Tūlos gatvės kelis kartus į 
dieną pereidavo iš rankų į rankas.

Apie 15 dieną lapkričio didvyriški 
Stalingrado gynėjai vadovystėj generolo 
Šuikovo perėjo į kontr-ataką, kuri su
kaustė priešo jėgas pačiame Stalingra
de. Tuo pat kartu galingoji Raudonoji 
Armija, sutraukta į šiaur-vąkarus nuo 
Stalingrado, vadovystėj generolo K. Ro- 
kossovskio, perėjo Dono upę ir prasimu
šė linkui Kalač miesto. Gi kita Raudo
noji Armija vadovystėj generolo Ero- 
menko iš rytų-pietų pusės prasimušė taip 
pat linkui Kalač miesto ir lapkr. 23 die
ną abi Sovietų armijos susijungė, apsup- 
damos geležiniu lanku priešą.

Nacių armija, kuri laikė pusiau apsu
pus Stalingradą, pati buvo visiškai ap
supta. Nacių maršalo Mannsteino pa
stangos iš Kotelnikovo pusės pralaužti 
apsupimo lanką buvo atmuštos. Raudo
noji Armija apsupo Stalingrado srity j- 22 
priešo divizijas, apie 350,000 hitlerinin
kų, mussoliniečių, rumunų ir neapsako
mus kiekius ginklų.

Kiek nuostolių buvo padaryta priešui
Raudonoji Armija nuo rugpjūčio 23 

dienos iki lapkričio 19 dienos, tai yra, 
per tris mėnesius vedė apsigynimo mū
šius, laike kurių koki 300,000 hitlerinin
kų ir didžiausi kiekiai jų ginklų buvo 
sunaikinta.

Nuo lapkričio 23 dienos, tai yra, kada 
ji pilnai apsupo priešą, prasidėjo naiki
nimas apsuptųjų. Šis naikinimas dalina
si į tris laikotarpius:

Pirmas nuo lapkričio 23 dienos iki 
gruodžio 31 dienos, 1942 metų, kada Rau
donoji Armija užmušė 95,000 priešų, su
ėmė 74,400 nacių oficierių ir kareivių, 
suėmė 134 lėktuvus, 1,792 tankus, 2,232 
kanuoles, 7,306 trokus ir daug kitų me
džiagų. Taipgi per tą laiką sunaikino: 
826 lėktuvus, 548 tankus, 934 kanuoles, 
3,190 trokus ir didžius kiekius kitų gin
klų.

Antras laikotarpis buvo nuo sausio 8 
dienos iki vasario 2 dienos, 1943 m. Sau
sio 8 dieną Raudonosios Armijos koman
da, kad išvengus tolimesnio kraujo pra
liejimo, pareikalavo vokiečius pasiduo
ti. Jie atsisakė. Prasidėjo generalis puo
limas ir veržimas apgulos lanko, stūmi
mas nacių vis į mažesnį plotą prie pat 
Stalingrado.

Bėgyj šio laikotarpio siautė žiaurios 
kovos, kurių sūkuryj dar žuvo apie 100,- 
000 nacių. Hitleris dar siuntė šimtus 
transporto lėktuvų, kurių pagelba norė
jo pristatyti amunicijos ir kitų reikme
nų. Sovietų lėktuvai ir artilerija naikino 
tuos lėktuvus. Suėmė 744 lėktuvus, 1,517 
tankų, 6,523 kanuoles,- 1,420 minosvai
džių, 60,454 trokus, daugybę kitų gink
lų, ir daug sunaikino.

Trečias ir paskutinis priešo likvidavi
mas įvyko vasario 2 dieną, 1943 m., ka
da iš visų pusių hitlerininkai buvo pri
versti pasiduoti. Tie mūšiai baigėsį su
naikinimu 21,000 nacių ir paėmimu mar
šalo von Pauliaus, 24 generolų, nacių ve
teranų, kurie užkariavo Lenkiją, Holan- 
diją, Franci ją ir kitas šalis, 2,500 oficie
rių ir 92,000 nacių kareivių. Kartu su
imta: 1,286 tankai, 3,581 kanuolė, 10,- 
974 trokai ir 75,503 kitokį automobiliai 
ir motoriniai dviračiai.

Šios skaitlinės parodo, kokia Hitlerio 
galybė buvo apsupta ir sunaikinta prie 
Stalingrado! Juk tai net didelės šalys, 
kaip Francija arba Anglija, neturėjo tiek 
tankų, kąnuolių ir lėktuvų karo pradžioj, 
kiek naciai neteko prie Stalingrado!

Prie Stalingrado buvo užduotas tokis 
hitlerizmui smūgis, nuo kurio jis nebe.”

Laisvės Bendrovės Suvažiavimo 
Proga Sveikinimai ir Aukos

-
- z

Corporal Algirdas Dobinis
Corporal Algirdas Dobi

nis, buvęs Laisvės spaustu
vės darbininkas ir šėrinin- 
kas sveikina suvažiavimą ir 
prisiuntė dienraščiui aukų

Cpl. Al Dobinis jau 14 
mėnesių kai yra išsiųstas į 
Angliją ir pasiruošęs kovai 
su barbariškais naciais.

Algirdo tėveliai, M. ir A. 
Dobiniai taipgi pridėjo $5 
nuo savęs aukų dienraščiui 
Laisvei suvažiavimo proga.

F. Kazakevičienė, per eilę 
metų buvusi .Laisvės bend
rovės direktorė, pastaruoju 
laiku nesveikuoju. Ji ir jos 
duktė, Suzana, sveikina su
važiavimą ir aukoja dienra
ščiui $3. Apgailestauja, kad 
negalėjo dalyvauti bankiete.

Pavieniai aukoja: Drau
gai Žemaičiai, Hartford, 
Conn. $10.

Po $5; A. Totorėlis, Hart
ford, Conn., A. Skirmontas, 
Maspeth, L. L, Juozas ir 
Stefanija Cedronai, Mas
peth, L. L, Jonas ir Anas
tasia Kauliniai, Maspeth, L. 
L, Pius ir. Ona Dennis, 
Clifton, N, J., A. Kupčiū
nas, Philadelphia Pa., Jieva 
ir Antanas žvingilai, Je
wett City, Conn, ir F. P. 
Malkaitis, Clinton, N. J.

J. Sadauskienė, Brook-

A. Višniauskienė, Brook-

Viso $11. Prisiuntė, J. Ma
žeika.

M. A. Bersenas, Coldwa
ter, Mich., $1.50.

Po $1:
Seattle, Wash, ir Chas. 
Mary Brown, Brooklyn,

M. Baltrušaitis, 
ir

Minersville, Pa.
Gerbiamieji! Jūs čia su

važiavote visi sū‘pilna ener
gija tęsti kelią visuomeniš
kai pažangai — demokrati
jai! Kovai, tos demokratijos 
prieš tarptautinį barbariz
mą, yra stipriausias ginklas 
apšvieta — pergalėti viso
kio temdymo šešėlių slan
kiojančių po tą visuomenę, 
kuri pasaulyje viską tveria. 
Tą šviesą leisit mums įvar
dyti — šiandieninis Laisvės 
dienraščio šėrininkų suva
žiavimas, kuris susideda iš 
pažangių ' •< d e m o kratinės 
sriovės, nežiūrint skirtingų 
pažvalgų įsitikinimuųse, gy
venimo uždaviniai kasdieni
niai, visų lygūs ir visi už jų 
pagerinimą turime lygiai 
kovoti. O tų kovų reikšmę 
mums nušvies šiandieninis 
suvažiavimas, kokį jūs, 
draugai, susirinkę nustaty
site kelrodį Laisvei dienra- 
šiui, tokiu mes eisime... Tad 
mes tam tikslui sumetėm 
nors mažą auką, teiksitės 
priimti.

Vincas Tosin, laidotuvių 
direktorius $5.

Po $1: J. Kupčinskas, V. 
Ramanauskas, P. Ei dūkas 
ir J. ir M. Ramanauskai. 
Viso $10.
Prisiuntė J. Ramanauskas.

Binghamton, N. Y.
Sveiki, Draugės ir Drau

gai! Suprantame, kad dien
raštis Laisvė yra nepava
duojamas kelrodis į pažan
gą. Jis yra šaukėjas už ka
ro pergalę, už glaudų ben- 
dardarbiavimą su mūsų ša
lies talkininkėmis. Jis stovi 
už išlaisvinimą mūsų tėvų 
krašto, Lietuvos, iš hitleri
ninkų nagų. Jfe numaskuo- 
ja visus pronacinius ele
mentus lietuviuose, ir todėl 
jis vertas pasveikinimo ir 
paramos! ALDLD 20 kuopa 
siunčia $4. Tegyvuoja Lais
vė ir teveda darbo liaudį į 
skaidresnį rytojų!

U. šimoliūnienė,

Pittsburgh, Pa.
Gerb. Draugai: Čia ran

date aukų sekamai: ALD 
LD 4 Apskr., $3. Po $1: J. 
Gataveckas, J. Tareila, K. 
Matakas, Ąlek Simonaitis, 
Henry Sakavičius, K, Kai- 
ris. D. P. Lekavičius, G. D. 
Lekavičius, J. Mažukna, J. 
Kazimier, J. Urbonas, J. ir 
E. Sliekai. Viso $15.

Draugiškai,
D. P. Lekavičius.

Bridgeport, Conn.
Mes, bridgeportiečiai, 

Laisvės draugai, sveikina
me jumis ir linkime padą-, 
ryti naudingų tarimų, dar
bo žmonėms - lietuviams. 
Kąd -Laisvė .'būtų lankytoja 
kiekvieno darbininko-lietu- 
Vio bakūžėje. Aukų siunčia
me:

LDS 74 kp., $5. Joe Cher
ry, $3. Po $2: A. Jocis, A. 
Švėgžda ir J. Mockaitis. Po 
$1: M. Arison, B. Bartke
vičius, J. Bartkevičius ir 
J. Žilinsky. Viso $18.

Draugiškai, J. Mockaitis.

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubas sveikina 
Laisvės dalininkų Suvažia
vimą, mes linkini kuo pa- 
sėkmingiausiai pravesti už- 
briežtus planus dėl dar di
desnio ugdimo ir stiprinimo 
dienraščio, o jo reikalams 
siunčiame $10 aukų.

Draugiškai,
M.,Gjnaitienė sekr.

Philadelphia, Pa.
Draugai: Įvykusiame vL 

suotiname pažangiųjų orga
nizacijų susirinkime, 16 d, 
sausio, likosi nutarta pa
sveikinti Laisvės dalininkų 
suvažiavimą ir paaukoti 
$10. Linkime suvažiavimui 
gerų pasėkų..

Draugiškai, Veikiančio
Kom. Sekr. A. J. Šmitas.

McKees Rocks, Pa.
Mes, Laisvės skaitytojai, 

sveikiname šėrininkų Suva
žiavimą ir linkime padaryti 
gerų ir naudingų tarimų, 
nes mes žinome, kad mūsų 
dienraštis yra vienas iš ge
riausių švietėjų plačiausioje 
Amerikoje. Taip pat vėlina
me ir ant toliaus laikytis 
teisingos linijos ir šviesti ir 
rodyti teisingą kelią. Auko
ja: J. Vasnis, $2.25. J. Ma
žeika, $2. J. Purtikas, $!.•» 
25. Po $1: B. Urbonas, Z. 
Streleckas, J. Kazlauskas, 
M. Paulauskienė, M. Inbra- 

Ęva Stankevičienė, zienė. V. Sherbinienė, 25c.

ižd.

Baltimore, Md.
Gerbiami Draugai!

timorės Mezgėjos sveikina 
Laisvės šėrininkų Suvažia
vimą su $5.

Draugiškai,

Bal-

; t 4*1

Penktosios Armijos kovotojai davė naciams dideli surpryzą, kai išlipoAmerikos 
jųjų užfrontėje netoli Romos. Pąveikslas trauktas laike invazijos,

galėjo atsigauti. Galima įsivaizdinti, kas 
būtų atsitikę su hitlerizmu, jeigu tada 
Anglija ir Amerika būtų atidariusios 
antrą frontą prieš nacizmą Europoj!

Raudonoji Armija per metus atžygia
vo iki. 1,000 mylių, kaip nuo Mozdoko iki 
Rovųo in jęįgų Anglijos ir Arųęrikos ar-

•mijos nors 200 mylių būtų padariusios 
iš kitos pusės, tai hitlerizmas būtų su
smukęs.

Stalingrado pergalė pasiliks visos lais
vos žmonijos istorijoje, kaipo didžioji 
žmonių pergale ant žvėriškojo ir bruta- 
lįškojo hįtlerizmo ir jo sėbrų.

Worcester, Mass.
Mes, Worcesterio grupė 

draugių ir draugų, siunčia
me suvažiavimui mūsų nuo
širdžius linkėjimus ir pa
sveikinimą, nors ir su ma
žą, auka $27.

ALDLD 155 Moterų Kuo
pa, $10.

B. & K. Capitol Market,

S. ir H. Januliai, $1.25.
Po $1: J. J. Bakšys, Ig

nas Šipenas, K. Kosulis, B. 
Mizara, P. Sadauskas, V. 
Žitkus, J. Jaskevičius, J. 
Kanapkis, U. Tumanienė, 
V. M. Novikas.

Po 50c: D. Vaitelis, H. 
Kalakauskienė, J. Valan
čiauskas, A. Čeponis, J. Be- 
liauskas, M. Žukienė, 25c.

Draugiškai,
H. Janulienė.

So. Boston, Mass.
Gerbiami Suvažiavimo
Delegatai!
Mes, Bostono Laisvės rė

mėjai, susirinkę bankietan, 
kurį suruošė ALDLD Mo
terų ir Vyrų 2 kuopa, sau
sio 9 d., Kliubo salėje, svei
kiname šį Laisvės Bendro
vės suvažiavimą ir linkime, 
kad visi vieningai svarsty- 
tumėt Bendrovės reikalus 
ir padarytumėt naudingų 
tarimų.

Mes pilnai užgiriam da
bartinę Laisvės liniją. Lais
vėje galime rasti daug pa
mokinančių raštų ir teisin
gų žinių, ir stovint 100%? už 
nušlavimą fašizmo nuo viso 
žemės kamuolio, kad grei
čiau užbaigti karą. Kad pa
tikrinti šį mūsų pareiškimą, 
siunčiame aukų $162.

K. Sabackas, $17. A. Kup
stis, $7. Po $5: Dr. J. Rep- 
šis, G. Likas, Elz, Freimon- 
tienė. Po $3: B. F. Kubilius, 
K. Męneikienė. Po $2: A. 
Alekna, A. Dumbrauskai, 
H. Tamošauskienė. A. Bui
vydas, $1.10.

Po $1: Stukas, K. Yuš- 
ka, J. B rąžys, W. Yuškevi- 
čius, G. Likas, V. Kvetkau- 
skienė, G. Akuste, MaceVi- 
čienė, J. Mickevičius, S. 
Rainard, A. Žvingilas, J. 
Sinkevičius, U. Kavaliūnie- 
nė, T. Niukienė, F. Ivanau
skas, F. Skerstaniutė, K, 
Vaškis, A. Matulaitienė, A. 
Zinskis, G. Kvietkauskas, 
M. Kapčiūnienė, A. Yanke- 
vičius, A. Simanaviečienė, 
J. Petruškevičius, M. Uzu- 
naris, K. Kalaušius, J. Ma
tulevičius, E. Niaurienė, E. 
Belekevičienė, K. Kazlaus
kienė, Ig. Kubiliūnas, R. 
Niaura, J. Resevičius, J. 
Žukonis, J. Valuntukevi- 
čius, P. Kubiliūnas, P. Bal
tušis, J. Naujokaitis.

Po 50c.: K. Žukauskas, S. 
Ainikis, Pešinas. Smulkių 
$13.40. Bankietas pelno da
vė $57.14. Viso $162.14.

Draugiškai,
St. Rainard.

Šerų Pirko.
D. P. Lekavičius, Pitts

burgh, • Pa., (2), Uršulė 
Bagdonienė/ Ypsilanti, 
Mich. (2), F. P. Malkaitis, 
Clinton, N. J. (2).

Širdingai ačiū už aukas ir 
nusipirkimą Šerų.

Laisvės Administracija

Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisvės redakcijai.

1O%‘SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

RUY WAR BONDS

T*.
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Karas 1944 Metuose
Elmer Davis

Palyginkite mūsų situaci
ją dabar su mūsų situacija 
prieš du metus ir jūs reali
zuosite tas milžiniškas, nie
kad negirdėtas pastangas, 
kurias Amerikos žmonės į- 
rodė galį pakelti, kuomet 
jie stovi prieš aiškų ir mir
tiną pavojų.

Mums 1944 metais lieka 
įrodyti, kad mes galime tę
sti ir padvigubinti tas pa
stangas, stovėdami prieš 
pergalės perspektyvas — 
pergalės, kuri gali būti nu
tęsta, ir net pražudyta, jei
gu namų frontas neduos 
pilnos paspirties mūsų lai
vynui ir armijai užjūriuose.

1942 metai daugumoj bu
vo gynimosi metai, vi
siems anti - fašistinės koa
licijos nariams. 1943 metai 
matė priešą stumiamą at
gal visuose frontuose ir 
silpniausias priešų sąjungos 
narys buvo išmuštas iš karo. 
Visur mes nustūmėme prie
šą; nustūmėme jį gana to
li. Tačiau 1944 metai matys 
lemiamas kovas, bent Euro
poje, prieš priešą, kuris 
smarkiai pralaimėjo, bet 
kurio svarbiausios jėgos 
dar nėra palaužtos.

Kad mes atėjome taip to
li, yra didelis atsiekimas, 
tačiau jo vertė bus nustota, 
jeigu mes ir toliau neisim 
tuo keliu. Mes pastatėme 
milžinišką militarinę maši
ną, kurios kokybė buvo įro- 
ryta laikinom operacijom; 
ir dabar ateina išbandymas, 
kuriam jis buvo sukon- 
struktuotas, sutriuškinimas 
dviejų didžiųjų plėšikaujan
čių imperijų galybių, kurios 
neduos pasauliui ramybės, 
iki kol jos bus visiškai pa
laužtos. Tos milžiniškos ma
šinos sukonstruktavimas per 
3 su puse metų, kuomet mes 
1940 metų vasarą pradėjo
me beveik nuo geležgalių, 
yra turbūt nuostabiausias 
Amerikos istorijoje atsie
kimas. Per tris su pusę me
tų, taikingiejie žmonės, ku
rie nenorėjo būti kitų var
ginami, pasidarė didžiausia 
miltarinė jėga pasaulyje 
— jeigu mes imsime sau
sumos, jūros ir oro pajėgas 
visas kartu. Mes pastatėme 
šią didelę mašiną ir dešimts 
milijonų amerikiečių ope
ruoja ją — kareiviai, jūrei
viai, marinai ir lakūnai, 
daugumas kurių prieš tris 
metus buvo tokie pat civi
liai kaip jūs ar aš. Didysis 
mūšis artinasi šiems me
tams. Aš tikiu, kad mes lai
mėsime, bet mes dar nesam 
laimėję; gi jausti, kad mes 
jau laimėjome, kad dabar 
mes pagaliau galim atsidus
ti ir nebesirūpinti—yra tik
riausias ir greičiausias bū
das pralaimėti.

Ginklo pajėgos užjūriuo
se gali veikti tiktai palai
komos civilinės gamybos, 
civilinės transportacijos, 
pastovaus ir nuolatinio A- 
merikos visuomenės, kaipo 
vieneto, veikimo — tai ką 
mes vadiname “namų fron
tu”. Šiais metais užjūriuose 
mes turėjome kelis didelius 
laimėjimus, tačiau namuose 
mes turėjom kelioliką smū
gių, ir tai nėra jokia pa
guoda, kad mes patys save 
mušame. Dar nepralaimėta 
kova palaikymui žemų pra
gyvenimo kainų, bet ji aiš
kiai nevyksta sklandžiai; 
prieš du metus rudenį Kon
gresas ir prezidentas nu
sprendė laikyti liniją prieš 
infliaciją; ir nors toji lini
ja dar nėra sulaužyta, bet 
ji ’turi daugybę plyšių, ir 
mes dar nesame liuosi nuo 
pavojaus, kad toji kova ga
li būti pralaimėta.

Kodėl? Todėl, kad per 
daug pavienių asmenų bei 
grupių nori gauti viską, ką 
tik jie gali, nežiūrint, kaip 
jie tuo palies tautinio sau
gumo ekonomiją — užmirš
dami, kad jei jie gaus ką jie 
nori, jie pakels kainą ki
tiems žmonėms; ir tada tie 
kiti žmonės gaudami ką jie 
|nori dar daugiau pakelia 
kainas ir pagaliau mes tu
rime streikus — streikus, 
kurie sumažina anglių ga
mybą; grasinimus streikuo
ti, tuo uždarant plieno ma

lūnus ir sustabdant viso 
krašto transportacijos sis

temą. Įsivaizduokit, ką ka
reiviai fronte galvoja apie 

■ tuos braškėjimus — karei- 
i viai, kurie dar nežino, ar 
jiems bus leista balsuoti šių 
metų rinkimuose.

Prieš du metus Amerikos 
žmonės taip nesielgė, nes 
prieš du metus mes pralai
mėjome mūšius ir jie žino
jo, kad mes esame pavoju
je pralaimėti šį karą. Bet 
dabar mes laimime mūšius 
ir perdaug žmonių galvoja, 
kad mes jau laimėjome ka
rą — užmiršdami, kad ka
rai buvo pralaimėti tautų, 
kuomet jos tapo perdaug 
tikros savo laimėjimu.

Jausmui, kad karas jau 
užbaigtas yra šiokio tokio 
paaiškinimo, paskutiniu lai
ku pasirodžiusiose žiniose 
dėl karo gamybos susiauri
nimo, taip pat kalbose esą 
iš karo gamybos vėl grįžta
ma prie civilinių prekių ga
mybos. Neabejotinai, kąda 

Ikaras su Vokietija bus 
: baigtas — galutinai ir už
tikrintai baigtas — dalis 

|mūsų industrijos galės būti 
; sugrąžinta civilinių prekių 
i gamybai, tačiau dar ne da
bar. Bendra karo gamybos 
programa, pagal dabarti
nius apskaičiavimus, 1944 
metais bus didesnė nei 
1943 m.; toji gamyba bus 
tiek didelė, kiek mes pajėg
sime ją palaikyti iki mes 
sumušime vokiečius ir jųjų 
Europos satelitus, ir karas 
tada susitrauks į mažesnį 
maštabą. Tačiau tas laikas 
dar neatėjo. Gi ką dabarti
nis karo gamybos susiauri
nimas reiškia, yra kitas da
lykas. Pirmiausia, patyri
mas parodė, kad tam tikrų 
gaminių mums reikia ma
žiau nei tikėjomės ir kitos' 
rūšies —daugiau. Jeigu šen 
bei ten kai kurie kulkų fab
rikai užsidarė — orlaivių 
fabrikai ir toliau plėsis. Ir 
taip pat, kada prieš du me
tus Amerikos industrija bu
vo pakeista į karo industri
ją, militarinę situacija bu
vo gana tamsi ir mes neži
nojome, kiek, kokių dalykų 
mums reikės.

Tautinis saugumas reika
lavo gaminti * tiek, kiek 

Į mums visko galėjo prireik
ti. Tačiau mūsų laivynai, ir 
armijos, ir mūsų sąjunginin
kai, padėjo išvengti pražū
ties, kuri' mums gręsė; 
karas buvo stumiamas to
liau ir toliau nuo mūsų, iki 
tūkstančius mylių nuo mū
sų krantų. Ir tai yra prie
žastis, kodėl, pavyzdžiui, 
mūsų armijai nebereikia 
spygliuotų vielų. Ji pripir
ko didelius spygliuotų vielų 
kiekius, manydama juos iš
tiesti visu Kalifornijos pa
kraščiu, atmušti japonų už
puolimą. Dabar gi toji vie
la gali būti parduodama 
farmeriams. Tas pats ir su 
kitomis karo reikmenimis, 
kurios būtų buvusios despe
ratiškai reikalingos, jeigu 
mums būtų tekę atlaikyti 
invaziją. Spygliuotų vielų 
apsaugai nebereikia, 

tačiau reikia daugybės 
lėktuvų atakai — tai yra 
karo gamybos persikeiti
mas. Bet tai nereiškia, 
kad galutinė visos ga
mybos kiekybė bus mažes
nė, nei anksčiau.

Paskutinių laikų kalbos 
apie gamybos perevertimą 
civiliniems reikalams yra 
per ankstyvos. Jeigu bus 
kokių nors pertvarkymų kai 
kuriuose fabrikuose civili
niam gaminimui, vis tiek 
tai nebus grynai civilinėm 
prekėm. Jeigu bus keičia
ma, tai tiktai tose srityse, 
kur bus gaminama pakei
čiamos dalys palaikymui ci
vilinės ekonomijos, kuri 
remia karo pastangas. Ly
giai kaip karo gamybos 
darbininkai reikalingi mai
sto, kad galėtų remti karo 
pastangas, taip ir civilinė 
karo mašinos dalis reika
lauja parėmimo stovėti pe
tys į petį su >mūsų laivynais 
ir armijomis. Bet koks per
tvarkymas, kuris gali įvyk
ti sekančiais keliais mėne
siais, bus tokioje srityje ir 
vien tiktai tokiam tikslui.

Mes galime laimėti euro
pinę karo dalį šiemet, jei
gu mes viską, ką tik gali
me, įdėsime į tas pastan
gas. Ir mes galime laimėti 
karą Europoje didindami ir 
neatleisdami spaudimo į 
Japoniją, — jeigu mes dirb
sime iki tas uždavinys bus 
baigtas. Bet mes neturime 
būti per tikri. Prisiminkite, 
kad prieš du metus Hitle
ris pasakė, kad jis smogė į 
rusus stipriai, kad jie nie
kad nebeprisikels; gi dabar 
Vokietijos armija Rytų 
fronte yra atvirkštinėje pa
dėtyje. Bet ji dar nėra iš
mušta; ji gali būti išmušta 
tiktai bendra ataka iš rytų, 
vakarų ir pietų, kaip tai bu
vo prižadėta. Mes artina
mės į patį rimčiausią ir kri
tiškiausią viso karo perio
dą; ir dabar nėra laikas 
niekam, ar tai biznieriui, ar 
tai farmeriui, darbdaviui, 
ar Washingtono biurokra
tui, apsispręsti, kad jis jau 
darė viską, ko reikėjo, ir 
dabar jis gali sugrįžti. prie 
savo taikos meto gyvenimo. 
Jeigu kareivis fronte nu
spręstų, kad jis jau pakan
kamai kovojo ir jam laikas 
grįžti namo, tai toks jo elge
sys būtų pavadintas dezer
tyravimu. žmonės namų 
fronte, kurie nustoja dirbti 
karui be jokios svarbios 
priežasties, ar nustoja gal
voti apie karą ir pradeda 
svajoti, ką jie po karo da
rys, yra tokie pat dezerty
rai.

Mes galime laimėti 1944 
metais, sako gen. Eisenho
wer, bet tiktai jeigu mes 
visi, tiek civiliai, tiek kariš
kiai, pilnai pildysime savo 
pareigas. Laikraščiai, New 
York Daily News ir Wash
ingtono Times-Herald vadi
na tai alibi atveju, jei mū
sų militariniai planai nepa
vyks. Yra verta prisiminti, 
kad Times - Herald buvo 
vienas iš laikraščių—kitas 
buvo Chicago Tribune —ku
ris tris dienas prieš Pearl 
Harbor paskelbė pasauliui 
planus, kuriais mūsų armi
jai siūlė muštis, jeigu kiltų 
karas. Priešas, kuris jau 
tuo laiku sėlino prie Pearl 
Harbor, turėjo būti dėkin
gas už tas informacijas, ly
giai, kaip jis bus dėkingas 
Patters on - McCormick 
spaudos pasitarnavimui su
griauti pasitikėjimą mūsų 
militariniu v a d ovavimu. 
Daugumas mūsų, žiūrėda
mi į gen. Eisenhower pra
eities nuveikimus, turės 
daugiau pasitikėjimo jo pla
nams. Jis įrodė savo gabu
mus Afrikos kampanijoje, 
lygiai kaip gen. Marshall, 
admirolas King ir gen. Ar
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Tai pirmieji naciai belaisviai, amerikiečių paimti nau
jame fronte, netoli Romos. Juos čia saugo vienas ame
rikietis karys.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas.— Moteris, 

kurią norėčiau vesti, turi 
nuosavybę' ir yra užsirašiu
si ant savo mergystės var
do. Ji sako, jei apsivestum, 
tai aš gaučiau vieną trečda
lį jos nuosavybės. Aš taipgi 
turiu nuosavybę ant savo 
vardo. Jei mudu apsivestu - 
me, ar ji gautų mano da
lies? Paaiškinkite, kiek 
mums priklausytų vie
nas kito nuosavybės, jei 
tektų apsivesti?

Atsakymas: Jeigu jūs 
apsivestumėte, jūs gautu

mėte vieną trečdalį jos ne
judinamo turto, ir ji gautų 
taip pat vieną trečdalį jūsų 
nejudinamo turto. Pavyz
džiui, jeigu jos nuosavybė 
verta $6,000 ir po apsivedi- 
mui jūs norėtumėte persi
skirti, ji turėtų jums atmo
kėti jūsų dalį (dower), ar
ba $2,000. Ir jeigu jūsų nuo
savybė būtų verta $9,000, 
tuomet jūs turėtumėt atmo
kėti jai jos dalį arba $3,- 
000. Dėl atsargumo yra vi
suomet patariama prieš ap- 
sivedimą apžiūrėti nuosavy
bės rekordus, kad nebūtų 
perkeista nuosavybė ant 
kitos ypatos, nes tokiame 
atsitikime nebūtų gaunama 
vienas trečdalis nuosavy
bės.

Klausimas. — Mūsų 
gyvenamas namas, kuris 
statytas 30 metų atgal, yra 
žemesnis už kaimynų. Iki 
pastarųjų poros mėnesių 
viskas buvo gerai. Šaltes- 
niam orui užėjus pakuria- 
me biskį su malkom, taupy
dami kurą. Kaimynas sako, 
kad dūmai juos erzina ir 
reikalauja, kad paaukšintu- 
me kaminą, o jei ne, tai 
skųsiąs Sveikatos Depart
mental. Ar Sveikatos De- 
partmentas gali mus pri
versti išpildyti kaimynų 
reikalavimą?

Atsakymas: Panašiais da
lykais rūpinasi Smoke 
Abatement Department, ir 
jie gavę skundą atsiunčia 
inspektorių pertikrinti tik
renybę. Reikalui esant, jie 

nold įrodė jų sugebėjimus 
savo vadovavimais anksty
vomis karo, pralaimėjimo ir 
nusiminimo dienomis, kada 
mūsų kovų laimė kybojo 
ant plauko.

Dabar mes turime armiją 
ir laivyną, kurie laimės 
mums karą, jeigu mes atlik
sime savo dalį, kad duoti 
jiems progos laimėti. Šie 
metai gali būti '' sunkūs 
metai; bet tai yra metai, 
kuriuose mes galime įrody
ti, kad mes esame tauta 
verta pergalės.

pataria kaip sumažinti dū
mus. Tačiau nieką negali 
priversti paaukštinti ar pa
žeminti kaminą.

Klausimas. Mano bro
lis numirė ir paliko visą 
turtą svetimai ypatai ir ta 
ypata užvedė bylą Probate 
Courte. Man, kaipo tikram 
broliui, nepaliko nei vieno 
cento. Kaip galėčiau atimti 
brolio paliktą turtą nuo tos 
svetimos ypatos?

Atsakymas: Nemačius 
testamento labai sunkoka 
praktiškai išrišti šį dalyką. 
Patartina jums nueiti į jū
sų miestelio Probate Cour- 
tą ir gauti kopiją mirusio 
brolio testamento, kuri 
maždaug kainuos apie $1.- 
00. Persiuntus man vėliaus 
galėčiau patarti, ką būtų 
galima daryti.

Klausimas. Mano šei
mynos narys tankiai nuei
na į karčiamą ir gerokai 
įsigeria. Buvau kelis kartus 
pranešęs ir perpsėjęs kar- 
čiamos savininką neduoti 
daugiau gėrimo tam nariui, 
bet tas mano perspėjimas 
nieko negelbsti. Kelias die
nas atgal tas narys labai 
įsigėrę ir grįždamas namo 
labai užgavo mažą vaiką. To 
vaiko tėvas grasina man, 
kad aš turiu užmokėti už 
nuostolius. Ką aš turiu da
ryti?

Atsakymas: Panašiuose 
įvykiuose jūs turėtumėte 
patarti to vaiko tėvui, kad 
jis kreiptųsi prie savo ad
vokato ir užvestų bylą prieš 
tą karčiamą, kuri davė jū
sų šeimynos nariui perdaug 
įsigerti. Tikrenybėje, atsa
komybė krinta ant karče
mos savininko ir ant jūsų 
šeimynos nario, kadangi 
dram šhpp aktas panašiuo
se atsitikimuose labai bau
džia karčiamų savininkus 
už peržengimą taisyklių.
Advokatas Charles P. Kai, 
6322 So. Western Ave., 
Chicago, 36, Illinois.

RAUMENŲ 
SKAUSMAS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

Šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia Švelnaus vaisto b* 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatini nejuntamų 

Masažų.

Red Cross Plaster

ŠYPSENOS
GROMATA FRENTUI Į 

BROOKLYNĄ
Sveikas Juozuli!

Na, ir kada gi Tu prisi
rengsi atvažiuoti į Bridge
porta ? Aš žinau, kad Tu 
myli sportą — čiužinėtis 
ant ledo, o čia, pas mus, 
parke, pajūryj, yra gražus 
mažiukas ežeriukas; aš kas
dien nueinu ir pačiupinėju 
ledą — žiūriu, ar netirpsta, 
bet kol kas dar galima čiu
žinėti. Čia, apie bagočių pa- 
locius, yra įvairiausių me
džių — vieni pliki, kiti dar 
su pernykščiais lapais, kiti 
ruošiasi jau sprogti; yra ir 
lietuviškų beržų, pušių, eg
lių ir kadugių (Dzūkijoje 
vadindavom “ėgliais”).

Gaila, kad šiuo tarpu tru
putį mažai laiko teturiu; 
dirbam 7-nias dienas savai
tėje, o kadangi mūsų savai
tė tik iš septynių dienų su-1 
sideda, tad poilsiui dienos ir j 
neturime.

Būt kai kas ih į laikraš
tį paminėti, bet kad trūksta 
laiko, tad taip ir tylime vi
si.

Porą dienų tam atgal bu
vo ve kokis įvykis: Paliko 
tėvai vakare du vaikus iš 
lauko užrakintame miega
mame kambaryje— vieną 4 
metų, kitą 20 mėnesių. Par
važiavę naktį 12-tą vai., ra
do ugniagesius benešant 
tuos vaikus jau nebegyvus 
iš tų kambarių. Jie gyveno 
ten ant “furniture- rooms” 
ir tuose dviejuose kamba
riuose nebuvo jokio lango; 
kilus gaisrui kambariuose— 
ilgokai nebuvo iš niekui’ 
matyt, o pagaliau ir durys 
užrakinta. Ugniagesiams 
pribuvus ir išlupus duris— 
jau vaikai buvo negyvi. Ta
da ir tėvai “parsiskubino.” 
Gaila vaikų, gaila ir tėvų, 
bet čia gera pamoka tiems 
ir kitiems tėvams. Tas įvy
ko 213 Lexington Ave., 
Bridgeporte. Tėvų vardai: 
Tony ir Lena Ramos.

Tą pačią dieną buvo ir 
kitur pora gaisrų: užsidegė 
viena mėsinyčia: jos savi
ninkas Goldberg; sudegė 
šiek tiek geros mėsos. Pra
eityje jam tokių “nelaimių” 
buvę labai daug, ir po kiek
vienos tokios “nelaimės” jis 
visada “subankrutuoja.” 
Tačiaus, minimas asmuo 
pasidarė gana turtingas.

Kitas gaisras įvyko negrų 
bažnyčioje. Apart kitų da
lykų, sudegė tos bažnyčios 
stogas.

Dabar giedrioj dienoj ne
grai gali šiek tiek melstis, 
bet lietingoj — turi sėdėti 
namie.

Dar vienas nelaimingas 
atsitikimas: kiek tai ank
sčiau, tūlas Pilypas, vėlokai 
išėjęs iš “linksmos” užei
gos, ėjo namo, bet pradėjus 
smarkiai lyti, Pilypas pa
matė pro kapines eidamas 
ant kapinių tuščią baksą 
gretimai iškastos duobės,tad 
jis jin įlindęs ir apsinakvo
jo. Pabudo Pilypas tik ry
te, kada pro kapines važia
vo “milkmanas”; jis iškišęs 
iš bakso galvą ir užklausė 
“milkmano”: “What time is 
now, Mister?” O tuo tarpu 
milkmano kumelaitė pasi
baidžius ėmė bėgt, kiek jos 
kojos bepajėgė — atsidūrė 
net prie žuvų rinkos; iš
barstė visą pieną ir Smeto
ną (ne prezidentą Smetoną, 
bet karvės Smetoną). Milk
manas pranešė tą įvykį po
licijai. Policininkas, pribu
vęs ant kapinių, rado Pily
pą dar besiraivantį bakse 
ir besiruošiantį jau eiti na
mo pusryčiauti. Policinin
kas sustatė protokolą ir Pi
lypas turėjo užsimokėti 16

Trečias Puslapis

doleriu užtat, kad bakse ant 
C f

kapinių pernakvojo.
Atvažiuok, Juozai, į 

Bridgeportą; susipažinsi su 
turtingais lietuviais - singe- 
liais; jeigu norėsi, jie galės 
suteikt informacijas, kaip 
galima dabartiniu laiku 
pragyvent su dviem dole
riais savaitėje ir kaip su- 
taupinti 30 tūkstančių per 
penkioliką metų.

Atitrūkęs nuo Linotypo, 
— parašyk arba atvažiuok.

Šilti, geri linkėjimai po
etui “Atliktam Kriukiui”— 
parapijonui, Rokui židžiū-- 
nui. Padarykit greitai tą 
dainų - eilių kngą ir dary
kit su gražiais viršeliais; 
pas mus daug žmonių jos 
laukia.

Tavo frontas,
Dzūkelis.

Elizabeth, N. J.
Pasekmingos Prakalbos

Sausio 23 d., š. m., įvyko 
prakalbos, kurias rengė L. P. 
Kliubas. Kadangi iš ryto buvo 
diena prasta, lietus ir rūkas, 
tai mes rengėjai buvome labai 
nusiminę, kad labai mažai 
žmonių susirinks. Bet apie 12 
vai. oras pradėjo blaivintis ir 
taip greit persikeitė, labai pa
sidarė graži diena, tai mat, ir 
gamta su mumis. Pribuvo kal
bėtojai — J. Gasiūnas ir D. 
M. šolomskas. Teisybė, publi
kos buvo ne daugiausia, bet la
bai atydžiai prakalbų klausėsi. 
Pirmutinis kalbėjo drg. J. Ga
siūnas. Jis daugiausia kalbėjo 
apie Lietuvą ir apie Amerikos 
lietuvių pareigas. Draugas D. 
M. šolomskas abelnai pajudi
no demokratiją — Amerikos, 
Anglijos ir, iš dalies, Sovietų 
Sąjungą. Publika buvo labai 
užganėdinta, nes parodo au
kos. Aukų buvo surinkta 
$89.50, kurios bus paskirtos 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
karo lietuvių. ,

Aukavo sekamai:
J. Pūkis $10.
Po $5: Marijona Ražans- 

kas, S. Jankauskas, J. Stadel- 
nikas, J. Wizbor, F. Saulis.

Kaz. Majauskas $3.
Po $2: S. Batutis, V. She- 

ralis, P. Kordokas, K. Gro- 
žan, M. Rodzionis, A. Gudai
tis, J. Sabanskas, P. Poškus, 
A. Pociūnas, M. Burkauskienė, 
L. Pošiunas, Z. Stasiulis.

J. Zizis $1.50.
Po $1: A. Petruškevičia, C. 

Meškauskas, M. Zalbienė, K. 
Rikardienė, J. Balandis, S. 
Ambražas, Kašėta, J. Sidaras,
A. Lukaševičia, V. Paulauskas,
B. Makutenienė, V. Deivienė, 
Balkunienė, F. Vilčinskas, Dei
vis, Zaveckas, Beliauskienė, 
Jankauskienė, D. Krūtis.

A Stripeika ir A. Skairus 
po 50c. Smulkių $5.

Vienas doleris be pavardės.
J. Wizbor.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS! 
IR DABAR GALIT GAUTI

Įsigydamas

DAUG LABŲ DIENU 
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ

KURIJOZAI BE GALO
Dovydaitis pirko lazdą 
Mušti Stilsoną ir Strazdą. 
Ant Jurevičiaus alinės 
Buvo ežeras degtinės. 
Juozas Laučka atsiprašė, 
Kad klaidingai kartais rašė.

Kur ir kaip tas viskas vyko, 
Rasit rinkinyj už dyką.

Kaina su Prisiuntimu $1 
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisves Administracijoj 

427 LORIMER STREET 
Brooklyn, 6, N. Y.
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New Haven, Conn
Visko po Biskį

Į Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą LLD 32 ir LDS 16 
kuopos pasiuntė keturis dele
gatus: Joną Aleksą, J. Alek
są, B. Vikšrienę ir S. Aleksie
nę. Delegatams priduota au
ka, $15, pasveikinimui Demo
kratinių. Lietuvių Suvažiavimo.

Aukavusių vardai yra pa
skelbti Laisvėje, 13 numeryj.

Gruodžio 26 d., pasitikti de
legatus, LLD ir LDS kuopų na
riai surengė vakarienę, Kliu- 
bo kambaryje, 243 Front St. 
Prie užkandžių delegatas Jo
nas Aleksa išdavė raportą iš 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo. Raportas visiems bu
vo aiškus ir Įspūdingas. Kiti 
delegatai pranešė, kad suva
žiavimas buvo demokratinis ir 
pilnas pasiryžimo pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai, kiek išga
lint. Baigiant užkandžius, pa-j 
prašius tam tikslui aukų, au
kojo visi, kurie tiktai buvo šia
me susirinkime.

Po $5: J. šukaitis, J. Rud
man, A. Makulis, A. Miller ir 
Valas.

J. Kunca $3.
Po $2: E. & M. Kvaratiejai, 

J. Milauskas, O. Latvienė ir V. 
Beckas.

B. Medley $1.25.

valykite, pataisykite. Vietą 
tam suteikė draugė V. Vikš- 
rienė, 288 Wallace St. Kurie 
neturite drapanų, galite au
koti pinigais, kenuotų, valgių 
ir viskas bus pasiųsta tiesiai 
lietuviams, kurie kovoja už 
Lietuvą.

Lenino atminties susirinki
mas ir Daily Workerio ,20 me
tų sukaktis įvyko ketvirtadie
nį, sausio 20 d., YWCA Au
ditorijoj. Programa buvo gra
ži. Dainavo negrų Curtis Sauls
bury Choras — maišytas, vy
rų ir moterų. Daugiausia dai
navo religines giesmes, bet ge
rai išlavintas ir linksma klau
sytis.

Prakalbą sakė Elizabeth 
Gurley Flynn. Prakalba buvo 
labai Įspūdinga bėgančiais rei
kalais. Kalbėtoja kvietė visus 
remti Roosevelto programą ir 
neklausyti visokių apyserių ir 
komentatorių. Iš lietuvių susi
rinkime dalyvavo tiktai 5.

pa-

Beje, LLD 32 ir LDS 16 
kuopų iždai visai ištuštėjo. 
Draugai, turime ką nors da
ryti, kad pripildyti. Pagalvo
kime iki sekančio susirinkimo. 
Nors yra apsiėmus komisija 
gauti aktorius ir mokintis vei
kalą “Dėdės Silvestro Kieme,” 
bet kol kas dar neturėjo nei 
vienos repeticijos ir tas gal 
nebus galima greitu laiku 
Įvykinti. Gero pasisekimo ko
misijai.

Nekurie mūsų draugai ir 
draugės per Laisvę garsina ir 
perstatinėja vaidylas. Operetę

23 d. sausio turėjo gražų 
parengimą, suvaidinta trijų 
veiksmų operetė “Kada Kai
mas Nerięiiega.” Veikalas ’labai 
gražus. Rodos, kad ir matai 
Lietuvos laukus, pievas, girias, 
upes ir sykiu dainuoji liaudies 
dainas. Vaidinimą atliko dau
gumoje Vilijos Choro nariai, 
iš Waterbury, Conn. Vaidini
mas gerai pavyko, žmonių bu-

Po $1: J. Latvis, S. Trečio- vo pilna Lietuvių Svetainė.
kienė, K. šoliunas, S. Mason, 
A. Mason, A. Petkienė, J. 
Petkus, B. Medelienė, M. Bek- 
šienė, J. Didjun, K. Dosinas, 
M. šoliunas.

A. Stakonienė 50c.
F. Rothman 25c.
Viso aukų $50. Aukos

siųstos Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui.

Sausio 18 d. atsibuvo LLD 
32 kuopos susirinkimas, susi
rinkime dalyvavo 10 narių ir 
visi pasimokėjo duokles. Drau
gai ir draugės, kurie nebuvo
te šiame susirinkime, malonė- (
kite ateiti ant sekančio susi- į vadina komedija. Išeina nei šis 
rinkimo, atsiveskite naujų na-|hei tas. Kur operetė, tai ne
rių ir pasimokėkite duokles; g^H būti komedija.
sekantis susirinkimas Įvyks 15 ' J» Didjun.
d. vasario, antradienio vaka---------------------
re. Anglų lėktuvai vėl bom-

Visiems New Haveno lietu- bardavo Berlyną ir vakari- 
viams pranešame, kad tapo nę Vokietiją ir šiaurinę 
įsteigtas drapanų rinkimo ko- Franciją.
mitetas dėl Lietuvos žmonių, -----------------
dar likusių gyvų, pagelbėti Hitleris vienuolikos metų 
jiems nuo alkio, šalčio ir Ii-' savo viešpatavimo sukakty- 
gų. Aukokime patys, rinkime je pasakojo, kad naciai esą 
nuo kitų savo kaimynų. Kurie vieninteliai Europos gelbė- 
galite, nudėvėtas drapanas iš- tojai nuo bolševizmo.

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

32 Puslapių Kaina 15c

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

— 'ill i i i KNYGA IS 164-rių PUSLAPIŲ iii ■""35
..... KAINA 25c UZ EGZEMPLIORIŲ J f ' 535

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

• •
Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

Detroito Packard dirbtuvėje naktinėje pakaitoje per 
“pietus” darbininkai moka ir pasilinksminti. Pasilinks
minimo programą parūpina unijos lokalas 190.

WILKES-BARRE, PA
Gerai Pavyko

Lyros Choro metinis kon
certas, sausio 16 d.,labai ge
rai pavyko. Publikos iš visos 
apylinkės buvo daug ir visi bu
vo pilnai pasitenkinę koncerti
ne programa.

Dainininkei Birutai Ramoš
kaitei (iš New Yorko), tai 
sunkiausiai buvo apleisti pa
stolį, nes publika savo aplo
dismentais tiesiog jos nenorė
jo paleisti nuo “steičiaus.” ži
noma, ir visi kiti programos 
dalyviai buvo gerai prisiren
gę ir puikiai atsirekomendavo. 
Koncerte programą pildė se
kamos ypatos:

Biruta Ramoškaitė — so
listė (iš New Yorko) ; St. Kuz
mickas — solistas (iš Shenan
doah) ; V. Valukas — solis
tas; A. Ruzgiūtė ir A. Grigai- 
čiūtė — pianistės; M. Kaspa- 
riūtė, Al. Grigaitienė, V. Gri
gaitis, J. Surdokas — kvarte
tas ;
Valukas, (Jr.) — akompanis- 
tai, ir Youth of the Polish Na
tional Alliance šokiki 
vadovaujama Viola Woynars 
ki.

Šia proga, vardu Lyros Cho
ro, tariu visiems programos! 
pildytojams ir atsilankiusiai 
publikai širdingą ačiū!

Kaip atrodo, tai minėtas 
koncertas patenkino ne tik pu
bliką, bet ir pačius rengėjus,

nes atliks pelno. O tas reiškia 
choro stiprinimą. Vadinasi, vi
sas triūsas ir nedamiegotos 
naktys nenuėjo veltui.

Taipgi patyriau, kad publi
ka labai patenkinta ir Laisvės 
gražiai atspausdinta mūsų 
programa, kuri susideda net 
iš 12 puslapių ir kurioje ran
dasi net 20 gražių dainų (5 
angliškos ir 15 lietuviškų).

Baigdamas, noriu visiems 
patarti, kad nepamirštumėte 
atlankyti tų gerų biznierių, ku
rių garsinimai randasi Lyros 
Choro programose.

J. Vilkelis.

16,700,000,000 rublių eis 
pramonės ir lauko ūkiui at- 
steigti Doneco Baseine, Uk
rainoj, Leningrado srity j ir 
kitose atvaduotose vietose.

LIETUVIŠKAS

Radišauskaitė

] TRAKTYRIUS Į
I /VAT.nVirT A II? ATINfti

Hudson, Mass Rochester, N. T

Gen. Clark Įsakė Ne- 
kliudyt Vatikano

Alžyras. — Amerikos ge
nerolas Clark, komanduo
jąs Penktąją anglų-ameri
kiečių armiją, įsakė kariuo
menei ir lakūnams, kad ne
bombarduotų Vatikano (po
piežiaus valstybėlės) ir ki
tokios bažnytinės nuosavy
bės Romoje.

(Pranešama, kad naciai 
naudoja benediktiečių vie
nuolyną ant kalno prie Cas- 
sino, kaip karinį savo punk
tą prieš anglus - amerikie
čius. Bet talkininkai ne
bombarduoja to vienuoly- 
no.)____________________

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
pavyzdingai veikia tarpe 
Massachusetts lietuvių, nors 
mūsų kolonija mažytė ir kas 
metai mažėja. Pereitais metais 
LPK neteko keleto narių — K. 
Butėnas mirė — buvo geras 
rėmėjas, antras J. Navačonis, 
mirė, geras patrijotas; nema
žai pasidarbavo išauginimui 
kliubo. Kiti išvažiavo, apsigy
veno kituose miestuose, šian
dien veiklesnių draugų nedaug 
beliko ir šiems priseina tas ra
tas sukti, kad kliubas nesusto
tų — darbą varytų pirmyn.

LPK nemažą sumą paauko
jo pinigų dėl darbininkiškų 
reikalų, karo reikalų ir miru
sių narių šeimų. Išaukojo apie 
$500. Karo bonų turi pirkęs 
už $4,000.

LPK su savo nariais sugy
vena draugiškai. Duoda pie
tus po metinių ir pusmetinių 
susirinkimų.

Taip ir pereitus metus bai
giant, surengė gerus pietus, 
bet nepasitenkino vien valgiu 
ir išsigėrimu, — sumėtė au
kų $33.53 prakilniems tiks-

Koncertas
Darbininkų Komitetas Tei

kimui Pagalbos Sovietų Sąjun
gai, rengia gerą koncertą 12 
d. vasario, 8 vai. vakare, Uk
rainą svetainėje, 975 Joseph

Jams.
Aukotojų vardai:
Po $2: A. ir K. Sabeikos ir 

J. Sadauskas.
Po $1: J. Paplauskas, A. 

Aleksander, C. K. Urban, K. 
Perednienė, 
Slupik, J. ’ 
lakis, P. 
Morkūnas, 
Makarevich, 
P. Dusavich, 
F. Bukady, Geo.
J. Serkis, A. Dubakas ir 
Kurgonas.

Po 50c: S. Lakstutis, 
Vaidvil, M. Butėnienė, S. 
bak, A. Alšauskas, M. ir T. 
Orlauskai, Ch. Grigai, A. šau- 
linskas, M. Kazlauski, Zulon, 
J. Mockus, M. Lakstutis, A. 
Janulis, S. Jankauskas, 
niunas, A. Kauza.
‘Po 25c: J. Shay, 

korski, P. Kazlauskas, 
niekas.

J. Dumalak 53c.
Pinigai pasiųsti Massachu

setts lietuvių skyriui National 
War Fund, $18.53 ir Russian 
War Relief, $15.

Visiems aukojusiems širdin
gai ačiū.

F. Kaulakis, S. 
Rožėnas, E. Kau- 
Greviškis, Ignas

Bratkus, W.
J. Sabanskas,
S. Simanaučius, 

Šidlauskas,
M.

F.
Su

F. Sta-

F. Si

Alizavietis.

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

Antano Pavydis 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo’ New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAV1DIS
147 Pine St., Elizabeth, N.J.

Telefonas Elizabeth 3-3889

(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime_ , į Kasdien Turime jų grupe, g KARŠTU UŽKANDŽIŲ j 

woynars- s k

Juozas Zeidat
Savininkas S

411 Grand St. Brooklyn 1

f

i

!f.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkaa 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. i
Brooklyn *

GERAI PATYRĘ BARBERIAI Ž

Uždarbis skiriamas punde
liams, — raudonarmiečiams ir 
vaikučiams. Persiųs Russian 
War Relief, Inc. Programą iš
pildys Eastman mokyklos ar
tistai, kurie jau ne kartą yra 
davę gerą programą. Taipgi, 
visi artistai aukoja savo dar
bą tam tikslui.

Įžanga tik 50 centų.
Kviečiame visus paremti at

silankymu. Gaila, kad pasitai
kė Sūnų ir Dukterų vakarienė, 
Gedimino svetainėje, ant to 
paties vakaro.
Lietuviai Delegatai Nesilanko

Buvo lietuvių delegatų ge
ras skaičius į virš minėtą ko
mitetą. Bet rašant šiuos žo
džius, yra žinoma, kad lanko
si tik vienas delegatas Į susi
rinkimus.

Tūli delegatai, nelankydami 
susirinkimų, nežino, kas vei
kiama, ir nei iš šio, nei iš to, 
pradėjo skleisti gandus, kad 
minimo komiteto jau nėra.

Jeigu nenorite, arba nega
lite lankytis, tai praneškite 
draugijai ir lai išrenka jūsų 
vieton kitus.
neužbaigtas pagalbos teiki 
mui.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
grikoniškais, 
įkalui esant 
[padidinu tokio 
'I dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmoro 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forėst Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Juk darbas dar

L. Bendradarbis.

f Suteikiam garbingas laidotuves

Į; 8150
f Koplyčias suteikiam nemoka-
I mai visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Le VANDA
| FUNERAL PARLORS
S Incorporated
I J. LEVANDAUSKAS
w Graborius-Undertaker

ž 337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.į Tcl. STagg 2-0783

% NIGHT — HAvenieyer 8-1158.

J. GARŠVA l
į Graborius-Undertaker g 
į Laidotuvių Direktorius | 
ilšbalsamuoja ir laidoja ant 8 

visokių kapinių. • 1
VELTUI ŠERMENINĖ j 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- a 
rietas veselijom, krikštynom | 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE | 

If BROOKLYN
If Telephone: EVergreen 8-9770 fl

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS
$ GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elcvelterio stoties. Tel. EVcrgreen 4-9508I GREEN STAR BAR & GRILL

® Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

ll 13 Ml. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

g ” : '
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Suimta 100 Nacių Gar 
vėžiu Novosokolniki

LDS 47 Kuopos Nariai, 
Temykite

Labai svarbus LDS 47 kuo
pos susirinkimas įvyks vasa
rio 6 dieną, t.y., nedėldienio 
popietį, 3 valandą. Visi nariai 
prašomi susirinkti į laiką, nes 
turėsime, apart kuopos svar
bių reikalų aptarti, dar Centro 
nominaciją ant viršininkų, ku
rie yra labai svarbūs ir būtini 
kiekvienam nariui.

Po šios kuopos susirinkimo, 
turėsime LLD 67 kuopos susi
rinkimą, kur reikės aptarti 
kuopos reikalai ir užsimokėti 
duokles už 1944 metus, kad 
galėtume gauti į laiką taip 
svarbią knygą, užvardintą 
“Lietuva Ugnyje.” ši svarbio
ji knyga jau spaudoje. Kas už
simokės dabar, gaus ją šį pa
vasarį.

Taipgi, kurie iš draugų jau
čiatės žinanti naujų narių, 

I bandykite ir tuos atsigabenti, 
zanai supliekė vokiečius ir arba ir ant vietos įrašyti į 

mūsų garbingą organizaciją, 
kuri yra vienintelė mūsų ap- 
švietos ir kultūros įstaiga tar
pe Amerikos lietuvių.

Sekr. G. A. Jamison.

London. — šalia kitų lai
mėjimų linkui Latvijos, So
vietai, užimdami Novoso- 
kolniki miestą ir geležinke
lių mazgą, pagrobė 100 vo
kiečių garvežių (lokomoty
vų) ir labai daug ginklų.

Visuose frontuose buvo 
paimta kiekiai nacių į ne-

Vinnicos srityje, Piet. 
Ukrainoj raudonarmiečiai, 
pasitraukę iš kelių gyvena
mųjų vietų į parankesnes 
pozicijas, paskui atmušė vi
sas nacių z atakas.

Jugoslavy Partizanai Muša 
Nacius, Ardo Gelžkelius

London. — Tito-Broz va
dovaujami, jugoslavų parti

jų pagalbininkus četnikus 
ties Kisavice, Bosnijoj, Ju
goslavijos daly j; jie taipgi 
laimėjo mūšį palei geležin
kelį tarp Banja Lukos ir 
Prijedoro. Partizanai bend
rai pasmarkino nacių gele
žinkelių ardymą.

United Press teigia, kad 
Sovietai gręsia apsupt 250,- 
000 nacių Leningrado-Esti- 
jos-Ilmen ežero srityje.

Japonija Žada Frankui 
Filipinus

Cairo. — Žinios iš neka
riaujančiųjų kraštų sako, 
kad Japonija žadėjo po “ka
ro laimėjimo” pervesti Is
panijos diktatoriui Frankui 
Filipinų salas, išskyrus tik 
kai kurias tų salų vietas, 
reikalingas Japonijai būsi
miems kariniams jos sume
timams.

Filipinų salose yra nema
žai ispanų kilmės gyvento- 

niečiai, veda partizanų ko
vą prieš japonus. Japonai, 
žadėdami Filipinų salas Is
panijai, tuomi tikisi apmal
šint partizaniškus filipinie
čių veiksmus prieš įsiveržė
lius, kaip teigia United 
Press.

Sovietai Tarptautinėj Sueigoj 
Pinigu Klausimais

Washington. — Talkinin
kų pasitarimuose dėl poka
rinės pinigų vertės nusta
tymo apyvartoje tarp įvai
rių kraštų dalyvavo penki 
Sovietų Sąjungos delegatai 
ir 30 kitų Jungtinių Tautų 
atstovai, susirinkę Wa
shingtone.

Jie jau išdirbo pradinius 
tuo reikalu planus. Toliau į- 
vyks platesnė Jungtinių 
Tautų konferencija dėlei 
pinigų pastovumo tarptau
tiniu mastu.

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas

Korespondencijoj, tilpusioj 
sausio 22 dieną, kur aprašo
ma, kad pažangių organizaci
jų delegatai pasitraukė iš vie
tos Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyriaus, įvyko klaida. Tu
rėjo būti pasakyta, kad bu
vo 8 delegatai nuo 5 organiza
cijų, tai septyni pasitraukė, o 

^ALDLD 68 kuopos delegatas 
pasiliko.

Kitas dalykas, kur kalbama 
apie parengimą, kad moterys 
energingai dirbo, praleista, 
kad ir keli vyrai dirbo paren
gimo naudai, šias klaidas pa
taisau ir atsiprašau.

M. B.

Livingston, N. J

Jersey City, N. J
Mūsų Kareiviai

Draugų Baranauskų, 
abu yra LDS nariai, 
buvo parvyko atostogų 
ryje sausio mėnesio. Vyresny- 

aviacijos 
leitenanto

kurie 
sūnūs 
vidu

sis Charlie baigė 
mokslą ir gavo 
laipsnį. Jaunesnysis Eddy ir
gi gavo paaukštinimą už taisy- 
klišką šaudymą. Tėvai, sulau
kę netikėtai sūnų buvo links
mi. Abu kariai, pasiviešėję pas 
tėvus ir suėjęs daug savo pa
žįstamų, išvyko atgal eiti savo 
pareigas.

Draugų Daugėlų sūnus, 
rių visa šeimyna yra LDS 
riais, irgi buvo parvykęs 
tėv.us. Jisai retkarčiais aplan
ko tėvus, kuomet laivas su
grįžta į New Yorką 
pos. Jo 
Hitlerio 
se, yra

k ii-
ii a- 
pas

iš Euro- 
hą matė 
kraštuo-

pasakojimai, 
išnaikintuose 

šiurpūs.

Nuostabu 
mieste išmatų bačkosMūsų 

riogso daugiau dviejų savaičių 
laiko nepaimtos. Vaikai turi 
gerus laikus bačkas vartyda
mi, nuo ko visos gatvės yra 
kaip ūkininko mėšlynas. Kon- 
traktorius nusiskundžia, kad 
negauna pakankamai darbi
ninkų. Protestai iš gyventojų 
pusės kyla. Gyventojai, netu
rėdami pakankamai bačkų, pe
lenus ir šiukšles išneša popie
riniuose baksuose. Gi lietui 
užėjus, baksam sušlapus, — 
viskas pasilieja į gatvę ir tik 
ačiū, kad yra žiema, tai ligos 
ne taip greitai pasikartoja. 
Atsitikime, jeigu bus taip ir 
vasaros laiku, tai ligų, bakteri
jos turės pakankamai darbo.

Su vasario mėnesiu, esu tik
ras, kad bus visi LLD nariai 
pasimokėję duokles už šiuos 
metus. LLD 16-ta kuopa ne
parodo jokio veikimo, bet 
draugai rūpinasi, kad savo

Tai reprezentantas Hoff
man iš Michigano. Walter 
Winchell per radiją reika
lavo, kad jis būtų prašalin
tas iš Kongreso už agita- 
vimą ginkluoto sukilimo.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NELAVINTI DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

amžiaus 18-50
Nuolatiniam Darbui Senai Įsteigtoje Naujienybių 

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

PRADŽIAI $27.75 Į SAVAITĘ UŽ 54 VALANDAS 
PAKELIAMA ALGA Už 30 DIENŲ 

KITAS PAKĖLIMAS Už 4 MĖNESIŲ
TADA GERI DARBININKAI GALI UŽDIRBTI IKI 

KOKIO DAUGIO. 5 APMOKAMOS ŠVENTĖS— 
1 SAVAITĖ APMOKAMA VAKACIJA.

GLEITSMAN’S, INC.
27-50 FIRST ST., 
ASTORIA, L. I.

BI

Važiuokite Queens Subve nuo 42nd St. iki pirmos stoties Queens 
(Vernon-Jackson Avė. Sta.), tada Q-103 Bušu (12 nūn. iki 

Astoria BlvtJ. ir 1st St.).
Arba 8th Ave. Crosstown Subve iki Queens Pinza Stoties, 

tada Q-Busu (15 min. iki Astoria Blvd, ir 1st St.).
(28)

metines duokles pasimokėjus 
laiku ir, jie tai padaro ne žo
džiu, bet darbu.

Kadangi mūsų mieste, lietu
vių tarpe, nėra jaunų žmonių 
atvykusių iš Lietuvos, tai su 
senatve kiekvienas nusiskun
džia nesveikata ir iš tikrųjų 
toji senatvė, tai visų ligų prie
žastis. Ji ne tik nupuldo ūpą 
veikimui, bet daugeliui suteikia 
įvairių ligų, nors ir lovoje ne
guli, bet skausmus vienokius 
ar kitokius jauti. Daktarai sa
ko, nieko tokio, senatvė, gy
duolės nepagelbės.

K. Biuras.

Shenandoah, Pa

Mt. ligoninę,

Iš Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo delegatai grįžo
me gruodžio 20 d. labai gera
me ūpe, kad suvažiavimas taip 
didelis ir pasekmingas buvo. 
Kelionė buvo taip pat pasek
minga, tik vienas mūsų SLA 
kuopos delegatas M. Vailonis, 
iš Shaft, važiuojant namo, su
sirgo, bet netrukus pasveiko.

Gruodžio 23 d., J. Pacosky, 
dirbdamas naktinėmis pakaito
mis, parkrito ir daktaras pa
siuntė į Locust 
kur jam padarė operaciją. Iš
buvęs ligoninėj 14 dienų, jau 
sveiksta ir vėl bando veikti.

Sausio 9 d. įvyko LDS 34 
kuopos susirinkimas. Delega
tai iš Demokratinių Liet. Suva
žiavimo išdavė raportą, kuris 
buvo entuziastiškai priimtas.

Sausio 21 dieną įvyko West 
Mahanoy General Mine Boar- 
do susirinkimas, kur J. Pacos
ky išdavė raportą iš Demokr. 
Liet. Suvažiavimo. Nariai buvo 
patenkinti raportu.

Vasario 5 dieną, LDS 34 
kuopa rengia balių, Lenkų 
Tautiškoje Salėje. Pelnas bus 
skiriamas apmokėjimui duo
klių į organizaciją tų jaunuo
lių, kurie yra karinėje tarny
boje. Kviečiame visus atsilan
kyti skaitlingai, nes parengi
mo tikslas labai svarbus.

J. Pacosky.
Redakcijos Pastaba. Iš šios 

korespondencijos mes galime 
matyti, kaip kur mūsų drau
gai nekreipia gana ątydos į 
svarbius įvykius ir apie tai ne
parašo į laikraštį, šiame atsi
tikime, drg. J. Pacosky susir
go, buvo nuvežtas į ligoninę, 
padaryta operacija, išgulėjo 
ten 14 parų ir tik patsai, par
ėjęs ir pasveikęs, parašė apie 
kitus įvykius ir jo paties li
gą. Aišku, kad draugai ir 
draugės tą žinojo, kalbėjo, bet 
į laikraštį snepasirūpįno pra
nešti.

Perkirto Nacių Gustav 
Liniją, Italijoje

Alžyras, saus. 31 —Ame
rikiečiai ir anglai pramušė 
spragą vokiečių Gustavo li
nijoj, Cassino fronte, ir iš
taškė įtūžusias nacių ata
kas už 20 mylių į pietų va
karus nuo Romos.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI
PAPRASTI DARBININKAI 

CHEMIKALŲ MAŠINŲ 
x OPERATORIAI 

MECHANIKAI
STATIONARY ENGINEER 

(LICENSED) 
CHEMINIO FABRIKO 

ENGINIERIUS (PATYRŲ)

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

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

VYRAI AR MOTERYS 
AMŽIAUS 18-45 

PAKUOTOJAI
DAUGMENINIUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS Į MR. II. KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE.

JERSEY CITY, N. J.
(37)

Audra prieš Japonus 
Marshall Salose

London, saus. 31.—Jung
tinių Valstijų karo laivai ir 
bombanešiai viešu liškai 
bombardavo japonų pozici
jas Marshall salose.

Japonų radijas spėja, kad 
amerikiečiai ruošiasi iškelt 
savo kariuomenę į tas salas.

RANDAVOJIMAI
(Philadelphia, Pa.)

Išsirandavojimui kambariai. Pato
gi vieta lietuviams vyrams. Antra
šas: Mrs. Ginkewicz, 1327 Brandy
wine St., Philadelphia, Pa.

Naujanybė Lietuviams

BERNIUKAI—VYRAI. Sandėlio rūme, išsiun
timams, pasisiuntimams. nuolat. Pradžiai 50c 
j valandų. 5 dienų savaitė. Daliai liko moki
niai priimami, tačiau tik rytais. Kreipkitės 

FORBES, 6-tos lubos, 120—5th Avė.
Manhattan (17h St.)

SANDĖLIUI PAKUOTOJAI
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė. 

Nuolatinis Darbas.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

. . -4-tos lubos
LOUIS SHERRY

30-30 Northern Blvd., 
Long Island City.

______________________________ (26)

pį r- 
yra

GEORGE KLIMAS
Operetė “Kuprotas Oželis,’’ 

mutinė lietuvių kalboj filmą, 
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—“Kuprotas 
Oželis," istorinėmis konferencijomis 
iš Cairo ir Teherano, 4r naujausio
mis žiniomis iš karo frontų darysiu 
maršrutą per visas galimas lietuvių 
kolonijos. Taigi, draugijos, kuopos, 
kliūbai naudokitės proga. Rašykite 
tuojaus dėl sutarčių, o aš pranešiu, 
kada ir kokiose kolonijose galėsiu 
lankytis, nes visas darbas turi eiti 
pagal planą. Taigi, neatidėliokit nei 
vienai savaitei, kad darbas eitų 
sklandžiai. Maršrutas prasidės su 5 
d. vasario, 1944 m.

x George Klimas,
128 — 19th St., Brooklyn, JT. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽJINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

(X)

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

437 — llth Avė.
(36th St.)(26)

PAPRASTI DARBININKAI
STIPRŪS VYRAI
DIDELIAM MEDŽIO

APDIRBIMO FABRIKUI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

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

(26)

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 12th 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
Reikalingi aukštos klasės viešbučiui dirbti 
prie vacuum darbo. Nuolatinis darbas. $27.50 

pradžiai. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės į Housekeeper.

ESSEX HOUSE
165 W. 58th St.

(27)

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.

(30)

REIKIA VYRŲ 
MOKYTIS BUFFING
A. LUDWIG & CO.K INC.

133 Middleton St.,
Brooklyn.

(29)

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ l’AGELBININKAI 

ir
VYRAI PRIE GARAGE 

Puikiausia proga tinkamiem vyram. 
KREIPKITĖS KASDIEN

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

LONG ISLAND CITY.
(27)

(27)

BERNIUKAI
• DIRBTI IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS. 
PRIVALO TURĖTI GRAŽŲ RANKRAŠTĮ.

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ROSETH CORP.,
200'T1LLARY ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Flatbush Extension)

(28)

VYRAI
Patyrę iį^be patyrimo. Darbas prie Sheet Me

tai ųnt karinių užsakymų.
POKARINES PROGOS

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ
14 VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ IR

PUSĘ
LABORATORY FURNITURE

CO., INC.
37-18 NORTHERN BLVD., L. L CITY 

STihvęll 4-3300
(32)

Mūs v skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Ląjsvęję.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

 (26)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbas. 
Gera alga.

MAX AMS, INC.
872 GREENWICH ST., N.Y.

(31)

BERNIUKAI—VYRAI
Mokiniai—feeders—nuolat

Daug viršlaikių, dienom—naktim 
Moderniška spaustuvė — Laikykitės W.M.C. 

taisyklių.
AMERICAN BOOK STRATFORD 

PRESS, INC.
75 VARICK ST., N.Y. (kamp. Canal St.)

 (27)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Patyrimas 

nereikalingas.
EAGLE METALLIC BED CO.

963 KENT AVE., BROOKLYN, N.Y.
(27)

0------ - ----------------------- -------- a
PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN 
ELECTRIC CO.

TAIKOS Metu

Versmė Daiktų Bell Sistemai

KARO Metu

Arsenalas Komunikacijinių 
įrengimų.

REIKALAUJA

VYRŲ
PAPRASTIEM DARBAM

KREIPKITĖS 
Employment Departments 

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

100 CENTRAL AVĖ. 
KEARNY, N. J.

arba

1561 BOULEVARD 
JERSEY CITY, N. J. 

Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statementą.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS Į 
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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 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 J 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

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

REIKIA MERGINŲ
Apkąrpymul ir išvertimui nedidelių 

medvilninių maišiukų, 
patyrimas nereikalingas. 

Nuolatinis darbas.
NATIONAL MAILING BAG CO.,

291 Hendrtx St., Brooklyn. .
’ (26)

MERGINOS IR MOTERYS
FABRIKO DARBININKAI 

$26 UŽ 48 VALANDAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ROSETH CORP,,
, 200 TILL AR Y ST., 

BROOKLYN. N. Y.
(Arti Flatbush Extension)

(28)

MERGINOS
Vokų darytojos. $18 už 40 valandų. Laikas ir 
pusė už viršlaikius. Pastovus darbas su pa

kilimais. N. L. & E. W. KRUYSMAN, 
247 Pearl St. (tarpe John ir Fulton).

. (26)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
FABRIKO DARBAS

55c Į VALANDA PRADŽIAI 
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 I SA

VAITĘ TRUMPU LAIKU.
PENKIŲ PIENŲ SAVAITĖ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
OPPENHEIMER CASING CO..

430 WASHINGTON ST.,
N. Y. C.

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Ave. subve)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

_________ (81)

MOTERIŠKĖS—VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbučiui. Nuola

tinis darbas Gera alga.
Kreipkitės j Housekeeper.

ESSEX HOUSE
165 West 58th Street-

____________________________________
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. MAUDYNIŲ 
PRI RUOŠĖJOS, VALYTOJOS. Nuolatinis 

darbas. Nemokamai užkandžiai.
Kreipkitės j Housekeeper.

HOLLAND HOTEL 
351 West 42nd St.

 (80) 
MERGINOS FABRIKO DARBAM 

Maisto gaminimo fabrikas, nuolat;
pokarinis darbas. Gera alga. 

MAX AMS. INC.
872 GREENWICH ST., N.Y.C.

(«D•---- ———————------- " .■wsr-
Patyrusios mašina guzikų siuvėjos. Taipgi 

merginos bendram darbui. Aukšta alga.
SUPERB PLACKET CO.

335 W. 38th St. 
_________________ ____ __________ (iftj

GREITOS RANKOM SIUVĖJOS 
Darbas prie vaikų kepurių. Nuo kavalkų. 

Gera alga. Prielankios darbo sąlygos. 
SCHACHTER. 341 — 39th St.. Brooklyn.

W)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimai Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Algyu 
Proga pakilimams. Iš >Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING OQ.
12th St. ir 4th Avė. 9-tos lubos

 (30)

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, I imant 

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

(26)

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

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1640.
(29)

MERGINOS— MOTERYS
Lengvas, pastovus, būtinas darbas. Nuo $80 
iki $50 į savaitę ir daugiau. Geros valandos. 

Viršlaikiai, jei norite. FULLER,-
5-8# 4th Ave., Long Island City, arti Varnon 

Blvd. I.R.T. Queensboro subve iki 
Vernon-Jackson sta. (26)

MERGINOS & MOTERYS
Išsilavinti bendrai naudingomis, kaipo 

floorgirls skrybėlių dirbtuvėje.
.$20 Į SAVAITE

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

417 5th Avenue.
(2$)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis d&rbąf. 

60c | VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(26)

MOTERYS
Dirbti prie šniūrų ir marškų. 

Patyrimas nereikalingas.
2 syk po dešimt minučių poilsiui, 

pusė valandos pietam. 
Group apdrauda po 30 dienų.

Viršlaikiai. Turi mokėti kalbėti ir suprasti 
angliškai.

BOWMAN—DURHAM—ROBBINS, INC. 
603-618 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 

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

pareiškimų.
________  _______(27)

MOTERYS—KAFETERIJOS DARpAS
Be patyrimo. Daliai Laiko. 60c j Valandų, 
šeštadieniais ir Sekmandieniais nedirbama,

166 WILLIAM ST.
New York City.

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 ST.

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

Washington St.

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

Essential Workers Need Release 
Statement.

Kuomi jus prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūpų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?
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Laisves Suvažiavimas ir Bankietas 

Praėjo Netikėtai Sėkmingai
Ruošiantis dienraščio Lais- 

vės suvažiavimui ne vieno bu
vo pamanyta ir pasakyta, kad 
Šis Laisvės suvažiavimas nega
lima tikėtis turėti labai sėk
mingu. Niekas neabejojo dien
raščio Laisvės įtaka ir jos šė
rininkų ir skaitytojų bei rėmė
jų pasiryžimu. Ne. Visi žino, 
kad dienraščio įtaka pakilusi 
lietuviuose labiau negu ji ka
da seniau buvo. Kiek buvo pa
abejota, tai išimtinai dėlto, 
kad tik prieš mėnesį demokra
tinė lietuvių visuomenė turėjo 
šaunų Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir šimtus dienų ir 
dolerių padėjo į jį suvažiuoti, 
taipgi virš 5 tūkstančius dole
rių jam suvežė-susiuntė aukų.

Tačiau lietuvių visuomenė 
taip pat suprato, kad be stip
raus demokratinio dienraščio 
toks puikus suvažiavimas nei 
daug kitų, svarbių veiksnių ne
būtų galimi. Tad ir dienraščiui 
jie surado kas galimybę atva
žiuoti, o kiti nors pasveikinti, 
dar kiti bent pasilinksminti 
bankiete ir tuomi prisidėti prie 
apvainikavimo visos iškilmės 
dideliu sėkmingumu.

Apie Patį Suvažiavimą
Svarbiausia sutrauka šėri

ninkų ir organizacijų atstovų 
kalbų, taipgi redakcijos rapor
tas, tarimai ir rezoliucijos bus 
paskelbtos Laisvėje sekamose 
laidose, tad čia tenka tik su
glaustai prisiminti pačią suva
žiavimo eigą.

Gerokai prieš 10 vai. ryto 
salėj jau sukinėjasi Elsie Ga- 
sinienė, viena ir direktorių pa
skirtų mandatų komisijos na
rių, neužilgo pasirodo ir ki
tos — Frances Pakalniškienė, 
Beatrice Kalakauskaitė, Anė 
Yakštienė, na, ir Amerikos 
lietuvių trečiosios gentkartės 
jaunutė joms talkininkė Fran- 
cene Pakalniškytė, kurios var
du dar jauni tėvai, 
veikėjai ir šėrininkai 
ir Adelė Pakalniškiai 
nupirko du šėrus.

Vis skaitlingiau rinktis ima 
šėrininkai ir čia jau prasideda 
sveikinimasis, pasimatymai, 
pasitarimai apie savo organi
zacijų problemas ir apsikeiti
mas šeimos naujienomis. Nei 
nepajutome, kai 11 valanda 
atėjo, praėjo ir direktorių ta
rybos pirmininkas A. Balčiū
nas begailestingai pertraukė 
mūsų įsismaginimą kalbėtis 
pašaukimu prie darbo.

Grupė čia dalyvaujančių šė- 
rininkių chorisčių susiburia 
priešakyje ir joms vadovau
jant sugiedama tautinis him
nas, “The Star Spangled Ban
ner.”

Pirm. A. Balčiūnas trumpai 
pažymi, jog pereitais metais 
neturėjome įstaigai didelių 
blogumų ir nieko labai lengva, 
nes reikmenys labai pabrango, 
dėl išėjimo kariuomenėn dar 
trijų, darbininkų netekome, 
tačiau dėka kooperacijai visų 
pačioje įstaigoje ir už jos sie
nų šėrininkų, skaitytojų ir rė
mėjų. mes išsilaikėme ir sto
vime geriau, negu kada praei
tyje. Platesnis raportas už vi
sus direktorius, sako jis, pa
vesta sekretorei paruošti ir jį 
išgirsime vėliau.

Iššaukiami tarti žodį kitą 
suvažiavimo pasveikinimui Po
vilas Bečis iš Great Neck, Il
gosios Salos; Stasys Rauduvė 
iš Pittston, Pa.; K. čiurlys iš 
Bayonne, N. J.; Juozas Bim
ba iš Paterson, N. J.; J. V. 
Stankus iš Easton, Pa.; Stasys

Waterbury, 
Stripeika iš 
(Jų kalbos 

paduota vė-

skai- 
tari-

padėję.)u J. Bimba; rezoliuci
jų komisijon D. M. šolomskas, 
J. Weiss, I a Grikštas, S. Mei- 
son, V. J. Senkevičius; nomi
nacijų komisijon J. Gasiūnas, 
Ig. Urbonas, S. Sasna.

Sekretorė E. Mizarienė 
to pereito suvažiavimo
mus, paskiau raportuoja di
rektorių tarybos veikimą. Su
sitarimas direktoriuose geras, 
dirba pagal geriausią išgalę 
visi kas kuriai pareigai yra 
paskirtas ir vietos pramogų 
surengime, kurių buvo ketu
rios per metus. Adelė Pakal
niškienė buvo pasitraukus dėl 
ligos, jos vieton pašaukta Gra
bauskas. Nikis Pakalniškis tu
rėjo tarnybą Laisvei pakeisti 
tarnyba visam kraštui. Pirko
me karo paskolos bonų.

Paskelbiama viena valanda 
pertraukos pietums.

viso mūsų judėjimo toliau. 
Raportas priimamas su entu
ziastiška ovacija.
Daug ir Gausių Pasveikinimų

Protarpiais Marytė Sinkevi
čiūtė ir Lilija Kavaliauskaitė 
skaitė iš kitur atsiųstus ir čio
nai ant vietos priduotus pa
sveikinimus, kurių buvo daug 
ir su gausiomis aukomis, tar
pe tų iš Chicagos per Leoną 
Prūseiką su $175, nuo bosto
niečių draugų $160 su virš, 
nuo mūs žymiojo bendradar
bio velionio Bullio-Lumbio na
šlės Viktorijos Bullienės $25, 
ir daug kitų. Sveikinimai bus 
skelbiami spaudoje. Viso su
kelta virš $1,300 aukomis ir 
$250 naujais Šerais.

Už mandatų komisiją 
portuoja Anė Yakštienė
šėrininkų dalyvauja T45, iš tų 
11 atstovauja draugijas, o kiti 
savo šėrus.

Rezoliucijų buvo pasiūlytos 
trys: pasveikinimo preziden
tui Rooseveltui jo gimtadienio

ra- 
jog

Antradienis, Vasario 1, 1944

proga; pasveikinimo Lietuvos 
partizanams, Raudonosios Ar-

Pirmininkas pakvietė A. 
Bimbą, Laisvės redaktorių, 
dar pasakyti kai ką suvažia
vimo užbaigai. Jisai glaudžio
je kalboje atsišaukė į visus 
darbuotis, kad demokratinis 
dienraštis būtų tvirtas, organi
zacijos stiprios, nes, sakė jis,

Brooklyno LDS Pirmos 
Kuopos Nariams

mijos lietuviškiems pulkams, dabartinė padėtis ir ateitis to

bet seni
Pranas 

šiandien

CIO Komitetas Ragina 
Protestuoti Prieš 

Bloga BiliyLDS pirmos kudpos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį va
sario 3 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Laisvės salėje. Nariai daly
vaukite kuo skaitlingiausiai. 
Atsiveskite ii- naujų narių įra
šyti į LDS.

šiame susirinkime turėsime 
atlikti LDS Centro Valdybos 
nominacijas. Taipgi yra ir 
daugiau svarbių reikalų, kū
rins turėsime atlikti.

Tie nariai, kurie atsilikę su 
duoklėmis į LDS ir einate prie 
susispendavimo, ateikite į su
sirinkimą ir užsimokėkite. Pa
darykite tai patys dėl savo ge
ro. Kp. Valdyba.

New Yorko CIO Įstatymda- 
vystės Komitetas praneša uni
joms ir visiem suinteresuotiem 
nedarbo apdrauda, jog taip 
vadinamas “Merit Rating Bi
lius“ yra žalingas. Ragina uni
jų lokalus Ir atskirus asmenis 
siųsti protestus valstijos sei
melio nariams (assembly ma
nams ir senatoriams), raginant 
juos balsuoti prieš tą bilių. 
Taipgi rašyti gubernatoriui 
Dewey.

Biliui yra griežtai priešin
gos ir AFL unijos.

Bilių yra įteikę republiko- 
nai, atstovaują pastovaus dar
bo industrijas ir prekybą. Bi
lius paliuosuotų juos arba vi
sai sumažintų reikiamus jiems 
mokėti į nedarbo apdraudos 
fondą mokesčius, su verčiant 
mokesčius ant sezoninių ir ne
pastovių darbų industrijų. O 
tai reikštų didelį sumažėjimą 
fondų ir tų likusiųjų sukėlimo 
naštos uždėjimą ant mažiausia 
išgalinčių mokėti.

lietuviams veikėjams, Lietuvos 
išlaisvinimo patri jotams Sovie
tų Sąjungoj; Laisvės turinio ir 
dienos klausimais. Rezoliuci
jas skaitė D. M. šolomskas.

J. Gasiūnas varde nominaci
jų komisijos pasiūlo užgirti 
visus senuosius direktorius, tik 
vieton kariuomenėn išėjusio 
Nikio Pakalniškio dadėti se
niau daug veikusį direktoriuo
se Juozą Kairį ir vieton atsisa
kančio Laisvės spaustuvės dar
bininkų atstovo direktoriuose 
Juozo Dainiaus, išrinkti dar
bininkų rekomenduotą Jurgį 
Kuraitį.

Direktoriais vienbalsiai iš
renkama Antanas Balčiūnas, 
Domininkas šolomskas, Eva 
Mizarienė, Petras Grabauskas, 
Juozas Weiss, Vincas Čepulis, 
Juozas Kairys, Jurgis Ware- 
sonas, Matas Klimas, 
Stasiukaitis, Kazys 
Jurgis Kuraitis.

Į pavaduotojus - 
— M. Dobinis, M. 
A. Mureika, 
Bunkus.

iš mūs reikalauja.
Su šiuomi suvažiavimo pir

mininkas P. Bečis paskelbė šį 
gražų ir nuodarbų suvažiavi
mą baigtu ii’ šėrininkus paliuo- 
savo pasilinksminimui su jau 
skaitlingai susirinkusiais ban
kieto svečiais, nors dar buvo 
daugiau pusvalandžio iki ban
kieto pradžiai.

Žodis Kitas iš Bankieto.
Bankietas buvo šaunus: Va

karienė ankstyba, gero maisto 
ir gerai pagaminto visiems pa
kankamai ir atliekamai, alaus 
iki sočiai, patarnavimas pui
kus. Ir visuomenės, brookly- 
niečių ir iš apylinkės, atsilie
pimas netikėtai gražus — la
bai, labai talpiai prisodintoje 
salėje toli ne visi galėjo sutilp
ti iš karto, virš šimtui žmonių 
turėjo dar būti paruošta vietos 
prie antrų stalų. Bet gaspadi- 
nės - gaspadoriai ir veiterkos- 
veiteriai taip greit apsisuko, 
kad ir antroji šeimyna jau va
karieniavo pirm 8 vai.

Skaitlingoje publikoje buvo 
daug biznierių, profesionalų, 
vietinių organizacijų vadų ir 
veikėjų, tolimų svečių, civili
nių. ir kariškių. Apie mūsų to
limuosius svečius apie daug 
dirbusias gaspadines, miklius 
veiterius ir kitką dar teks pa
kalbėti atskirai, šiuo tarpu to
ji smagi istorijukė prisieina 
nutraukti, kad laikraštis ne
suvėluotų spaudon ir į paštą.

Rep.

Iš Dviejų Vyry Nė 
Vieno Nelieka K

Visai neseniai Cathrine R. 
Wilkinson, 23 metų, gyvenan
ti 2333 Grand Ave., Bronx, tu
rėjo du vyrus ir, gal būt, dvi 
apdraudas, bet pereitą antra
dienį teisme apsižiūrėjo, kad, 
veikiausia, iš dviejų neliks nė 
vieno vyro, gal dar neteks vai
ko ir prisieis pabūti kalėjime. 
Tas jau buvo visai ne pagal 
planą ir jinai, išklausius įkal- 
tinimų, apalpo.

Wilkinsonai buvę susituokę 
pavasarį 1939 metų, gyvenę, 
kaip visas svietas ir auginę sū
nelį, kada vyras tapo pašauk
tas kariuomenėn!' ir išvežtas į 
užjūrį. Pereitą vasarį ji ište
kėjusi už William E. Demp
sey, kaip sakoma skunde, sa
kydamos! esanti divorsuota. 
Dabar ir tas yra kariuomenėj. 
Bet tame mažiausia bėda— 
gal ji būtų susiradus ir trečią, 
—bėda tame, kad turimieji 
vyrai teismo keliu pareikala
vo : vienas divorso ir išimtinos 
teisės globoti sūnelį, o antrasis 
reikalauja teismo panaikinti 
vedybas, pamatuojant, kad ji
nai jį apgavo.

Jurgis 
Kreivėnas,

alternatus
Stakovas,

Tomsonas, V.

Bilius Nėra Naujas
Panašūs biliai buvo įnešti 

seimeliu 1939, 1940, 41, 42, 
43 metais, bet darbininkams 
ir daliai industrialistų užpro
testavus, būdavo atmetami. 
Vieną kartą seimelis jau buvo 
priėmęs, bet tuo laiku buvęs 
gubernatoriumi Lehmanas at
sisakė bilių pasirašyti, atmetė.

Padėtyj.
Antrojoj sesijoj, Laisvės 

knygvedė Marytė Sinkevičiū
tė skaito vyriausybei paruoš
tą apyskaitą visos metinės 
apyvartos ir bendrosios dien
raščio padėties, o jos raportą 
paryškina-papildo Pr. Buknys. 
Iš raportų paaiški, jog skai
tytojų šiuo tarpu turime dau
giau, "negu kada turėjome, 
taipgi įplaukų už prenumera
tas daugiau ir už skelbimus 
daug daugiau. Vietos paren
gimais ir kitur parengimais 
sukeltos, taipgi tiesioginės Lai
svei aukos papildė nedatek- 
lius, kokie būtų buvę vien tik 
iš paties laikraščio apyvartos 
ir bendroje sutraukoje, ne tik 
išsivertėme, bet ir pasidėjome 
skatiko biednesniems laikams. 
Tokiu pat kruopštumu turime 
rūpintis dienraščio finansais ir 
toliau, kad užtikrinti išlaiky
mą atėjus krizini.

Darbininkų karinėms jė
goms atidavėm tris, Edwarda 
židžiūną, Nikį Pakalniški, 
nuolatinius darbininkus, ir | 
Eugenijų Dainių, kuris kitur 
dirbdamas mums daug padė
davo, tad mes skaitome jį 
kaip ir mūs įstaigos darbinin
ku. Mūs darbininkų algos, pa
lyginus su didžiosiomis algo
mis kitur, sakė Buknys, nėra 
didžiausios ir labai sunku dar
bininką iš kitur prisikalbinti 
eiti pas mus dirbt, tad likusie
ji spaustuvės darbininkai turi 
dirbti sunkiai, dirba daug.

Primena dienraščio patarna
vimus mūsų krašto karinėms 
pastangoms: karo bonų, Rau
donojo Kryžiaus, Nacionalio 
Karo Fondo, taipgi Lietuvai 
pagalbos ir lietuvių organiza
cijų įvairioms kampanijoms. 
Primena ir Smetonos impor
tuotąjį prieš Laisvę boikotą, 
kuriuomi, sakė Buknys, kai 
kurie to boikoto aršiausi skel
bėjai jau patys save susiboiko- 
tavo.

Pagerbęs Išsiskyrusius 
Draugus

Redaktorius R. Mizara ra
portuoja už visą štabą iš dien
raščio padėties turinio atžvil
giu, apie jo vestas svarbiau
sias kampanijas ir problemas, 
laimėjimus ir nuostolius. Be 
kitų, pažymėta netekimas žy
miojo mūsų karikatūristo-ben- 
dradarbio Jono Bullio-Lumbio. 
Jo ir kitų per metus išsiskyru
sių pagarbai suvažiavimo pir
mininkas paskelbė vieną mi
nutę gedulio.

Diskusijose raporto ir 
abelnai dienraščio turinio nu
sitarta kalbėti po 5 minutes 
pirmu ir po 3 m. antru kartu. 
Jose dalyvavo nemažai šėri
ninkų, svečių ir vietinių. Dis
kusijos, kaip teisingai jas api
būdino R. Mizara jų sutrauko- 
je-atsakymuose į iškeltus klau
simus, buvo rimtos, draugiškos, 
parodančios mūsų pačių paau- 
gimą ir užtikrinančios augimą

Sukatoj Bus Prakalbos, 
Paskaita ir Vakarėlis

šeštadienį, vasario 5 dieną, 
7 :30 vai. vakare, Laisvės Sve
tainėj, 419 Lorimer St., įvyks 
prakalbos, paskaita ir vakarė-

bos reikšmė tėvyniškojo karo 
laiku.

Antanas Bimba padarys 
peržvalgą 10-ties metų šviesos 
raštų ir jos bendradarbių, Aiš
ku, kad tai bus labai svarbi 
prakalba. Bus kalbama ir apie 
vėliausius karo įvykius.

Po to, bus užkandžių ir tin
kamų gėrimų. Taip, kad bus 
labai tinkamai atžymėta lietu
vių kultūros veikla 
rytas pasiruošimas 
n i am darbui.

Visi organizacijų

New Yorko valstijos seime
lis vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją sveikinant prezidentą 
Rooseveltą su 62-ru gimtadie- 

: nių.

Dr. Antanas Petriką

ir pada- 
tolimes-

nariai, 
dienraščio skaitytojai, Brook
lyno ir apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti! Įžanga vel
tui! Rengėjai.

Liga nesirenka — Norman 
Cordon, Metropolitan Operos 
solistas, turėjęs per savaitę, 
dainuoti mažiausia poroj ope
rų, staiga susirgo ir padaryta 
jam operacija ant apendiko. 
Sveiksta, bet dainuos dar ne 
greitai.

Rosie Kramer, 44 m., 200 
svarų vagilkai teisėjas prie še
šių mėnesių kalėjimo dar pri
dėjo pamokslą, kad ji turinti 
suliesėti.

Lincoln Tunelio šiaurinis 
kelias būsiąs atidarytas trafi- 
kui liepos mėnesį.

Jau daromi planai šiemet 
padvigubinti Pergalės Darže
lių derlių.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|1Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
įtf *51 O STANLEY MISIŪNAS 

/ Ii x-^>I savininkas
Radžiūną Laidos 

Antradienį

Pirmininku išrenkamas Po
vilas Bečis, jo pavaduotoju-

Meisonas iš
Conn.; Antanas

Elizabeth, N. J. 
branduoliai bus 
liau).

Balsų skaitytojais pirminin
kas paskiria A. Mureiką ir M.

"' V

Tai ruošia Liet. Literatū- 
Draugijos 1 kuopa paminė- 

10-ties metų žurnalo

lis. 
ros 
j imu i 
šviesos.

Dr. A. Petriką paruošė pa
skaitą labai svarbioj temoj: 
Tarybinių Lietuvių Literatūra 
Tėvynės Karo Metu. Aišku, 
kaip tai labai svarbi tema, ku
rioj bus išaiškinta geriausių 
lietuvių tautos literatų kūry-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Partiečių 

Susirinkimas
Ateinantį antradienį, vasa

rio 1, įvyks Liet. Komunistų 
Kliubo susirinkimas. Pradžia 
8 v., Laisvės svet. Būkite, kam 
laikas leidžia.
Bus svarbios diskusijos. Sekr.

MASPETH, N. Y.
Abiejų kuopų (138 ir 14) susirin

kimas jvykst 3 d. vasario, Rusų Na
me, 61 gatvės. Kuopos organizato
rius kviečia visus dalyvauti susirin
kime, taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. Po susirinkimo turėsime arbatė
lės ir užkandžių. Tad nepamirškite 
dalyvauti. — V. Karlonas. (26-28)

EAST NEW YORK
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. vasario, Buzelio salėje, Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti, — P. Bieliauskas, 
sekr. (26-28)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti namų 

darbą, taipgi gaminti valgį, Turi 
būt pastovi. 5 Dienų savaitė. Pagei
daujama rekomendacijos laiškai. Al
ga nuo $90-$100 į mėnesį. Telefo- 
nuokite: BU. 2-2410. (26-27)

Kostantas Radžiūnas, trau
kinio suvažinėtas sausio 28-tą., 
bus išlydėtas antradienį, 
vasario 1-mą (šiandien), 2 vai. 
po pietų, iš Aromiskio šerme
ninės, 423 Metropolitan Avė., 
į Alyvų kalnelio kapines.

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija šapo)
Tclef.: GR. 7-7553

nFTROITF- I 2539 Woodwar<1 AvenueDETROITE. ( C02 Hofmann Bidg,
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas Sv 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų rt?

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

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

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

282 Union Avė,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

Tel. EVergreen 4-9612

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070

0(

ensembles in pre
sentation boxes.

NOTARY 
PUBLIC

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŠANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

I LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
L nigiai palaikys jums bi daiktą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS į
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

fashioned in ro

Love v.

Stanley Rntkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

I A M O N D PAIR

DIAMOND ENSEMBLE
HIST her

TELEPHONE 
STAGG 2-5043 Matched 14Kqold

rings, intricately

mantic designs.

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

Tel. STagg 2-2173. «• . ATDARA VAKARAIS

Reikalingas bartenderis. Gera al
ga tinkamam asmeniui. Kreipkitės 
pas Louis Freeman, 35 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (24-26)

v>. w.c-
. t-'
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