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AMERIKOS KOVONAI LAIMI PRIEŠ JAPONUS MARSHALL SALOSE
KRISLAI

Estijoj.
Po 11-kos Metą.
Liaudies Valdžia Bulgarijoj.
“Daug Labu Dienų” Jau 

Gatava.

Rašo R. MIZARA

Šiuos žodžius rašant, pir
mieji Raudonosios Armijos 
daliniai įžengia į tarybinę Es
tijos respubliką, Narvos srity
je, tarp istorinio Peipuso eže
ro ir Suomijos įlankos.

Prieš keletą savaičių esu 
girdėjęs latvį ir estę debatuo- 
jant: Latvis teigė, kad Raudo
noji Armija pirmiau įžengs į 
Latviją, negu į Estiją, o estė 
—sakė priešingai.

Aš tik klausiausi jų draugiš
kų ginčų, į juos nesikišdamas, 
bet sau maniau: Ot, būtų gra
žu, jei Raudonoji Armija pir
miau pasiektų tarybinės Lietu
vos sieną.

Pasirodo, kad estė veikėja 
atspėjo.

Gerai suprantu, kaip nekan
triai Amerikos lietuviai laukia 
tos valandos, kuria Raudonoji 
Armija įžygiuos į Lietuvą. De
ja, mes tik norais negalime 
nieko padaryti.

Karo strategijai planus nu
brėžia vyriausioji Tarybų Są

jungos karo vadovybė. Einant 
pagal josios planus, priešas 
yra mušamas pirmiausiai ten, 
kur jis turi būti mušamas, kur 
jo mušimas padarys daugiau
siai naudos pergalei priartinti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

No. 28 T ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
XxclAO V 1^0 Telephone: S lagg 2-3878

LIETUVA IR 15 KITŲ TARYBINIŲ RESPUBLIKŲ TURĖS
ATSTOVUS UŽSIENIUOSE IR SAVO ARMIJASSAVO 'A

f

Sovietai per Estiją 
Šluoja Nacius; Grę
sia Daug Jų Apsupti

London, vas. 2. — Raudo
noji Armija vakar atėmė iš 
vokiečių Kingisepp miestą, 
nacių tvirtumą su geležin
kelio stočia, 8 mylios į rytus 
nuo Estijos sienos, pasiekė 
Keikino miestelį, tik 300 
jardų nuo tos sienos ir už
ėmė Mannovką, 6 mylios į 
šiaurių rytus nuo Narvos, 
kuri laikoma svarbiausiu 

_____  Estijos miestu. Per Narvą 
šiomis dienomis sukako ]y. I eina geležinkelis ir vieškelis 

giai vienuolika metų, kai Uit- i® Leningrado į Tallinną, 
leris pasigrobė valstybės ga- j Estijos sostamiestį.
lia Vokietijoje. i šiuos žodžius berašant,

šiai sukakčiai atžymėti Uit- nauji pranešimai sako, jog 
leris pasakė dar vieną kalbą. -Sovietų kariuomenė jau 

Sukakties proga Vokietija ’ prasiveržė per Estijos sieną 
buvo taip taškoma iš oro ame-Į ir grūda vokiečius tolyn af
rikiečių ir anglų bombelių,Į gal į vakarus.
kaip niekad pirmiau josios is-1 E'stijos fronte vakar rau- 
torijoj. 1---------j--------------------- _i_._

Dienomis ir naktimis bom-
donarmiečiai atvadavo dau
giau kaip 50 gyvenamųjų

bos ant Vokietijos miestų bu- vįetovių, o tarp jų ir ketu-
vo verčiamos tūkstančiais.

Tai buvo nepamirštamas na
ciams “prezentas.”

Tai ženklas, ko hitlerinė Vo
kietija turi laukti 12-tais 
cių viešpatavimo metais!

rias geležinkelio stotis. Mu- 
(Tąsa 5-tame psl.)

na- AMERIKONAI PRA- i

MUŠĖ VOKIEČIŲ
GUSTAVO LINIJĄIš visų 11-kos metų bėgyje 

Hitlerio sakytų kalbų, ši buvo 
mizerniausia.

Jis tebegązdino pasaulį bol
ševizmu. Bet tai nėra nieko .. . v. . » - , •
naujo: kiekvienas fašistinis1 rlklecu* franeuzų kanuo- 
rakalis tą daro. Imene prakirto keturių my-

Gązdindamas demokratijas 
bolševizmu, Hitleris pamiršta, 
kad 1944 metai tai nėra 1938- 
tieji metai, kai jis galėjo pra
vesti Municho konferenciją.

Hitleris pamiršta, kad šian
dien karo dūmais debesiuotą 
padangę skaidrina skaistūs 
Teherano deklaracijos princi
pai.

Būtų gerai, kad ši Hitlerio 
malimalienė I
kad jis daugiau neturėtų pro
gos teršti orą savo kanibališ
ku kvapu.

Alžyras, vas. 2. — Ame-

lių spraga nacių Gustavo 
tvirtumų linijoje į šiaurius 
nuo Cassino, Italijoj.

Teigiama, kad vokiečiai 
bus priversti trauktis bent 
9 mylias atgal iki vadina
mos Adolfo Hitlerio linijos.

Anglai - amerikiečiai už
ėmė Campo Leone, buvusią. 

_ vokiečių tvirtumą, 15 mylių 
būtų paskutinė, i pietus nuo Romos, sako.

nacių radijas. Talkininkai iš 
dviejų pušų gręsia naciams 
palei geležinkelį tarp Cam
po Leone ir Cisternos.

SOVIETU SĄJUNGOS AUKŠČIAUSIA
TARYBA DAR PAPLATINO TEISES 
TAUTINIU TARYBINIU RESPUBLIKŲ

MASKVA. — Sovietų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba (seimas) vasario 1 d. 
vienbalsiai užgyrė užsienio reikalų ko
misaro Viačeslavo Molotovo pasiūlymą, 
kad šešiolika sovietinių respublikų kiek
viena turėtų savo tautinę armiją ir at-

Įsiveržę į Marshall Salas, 
Amerikiečiai Triuškina Ja
ponijos Apsigynimo Liniją

Kelios dešimtys Bulgarijos 
parlamento narių sukūrė liau
dies vyriausybę, kuri, žinoma, 
kol kas veikia slaptai.

Jinai išleido atsišaukimą į 
bulgarus* ragindama juos ko
voti prieš karališką valdžią, 
parsidavusią vokiečiams.

Reikia tikėtis, kad neužilgo 
Bulgarijoje bus kas nors nau
jo — negero vokiečiams.

Philadelphia, Pa. -- Su
sižeidė Pranaitis

Pagaliau išėjo iš spaudos 
Atlrkto Kriukio (Rojaus žid- 
žiūno) jumoristinių ir satyriš
kų eilių rinkinys, pavadintas 
“Daug Labų Dienų.”

Tai 128 puslapių knyga, 
dailiai išleista. Jos kaina $1.

Laisvės b-vės dalininkų su
važiavime net keli draugai 
manęs klausė, kada šis rinki
nys išeis. Dabar kiekvienas ga
li “Daug Labų Dienų” gauti 
pas patį autorių arba Laisvės 
knygų sankrovoje

Darbe susižeidė ir dabar 
randasi ligoninėje drg. A. 
J. Pranaitis. Jis A. J. Pra- 
ney vardu gydosi Stomach 
Ligoninėje. Ten jį galima 
atlankyti nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro. Jis ran
dasi privačiam ligonines 
kambaryj No. 6, 1809 Wal
lace St., Phila., Pa. Telefo
no numeris: Poplar 4531.

Reporteris.

VIAČESLAV MOLOTOV 

skirus savo diplomatinius atstovus įvai
riuose užsienių kraštuose. Tas pasiūly
mas buvo padarytas su užgyrimu prem
jero Stalino, kuris taip pat dalyvavo 
Aukščiausiosios Tarybos posėdyje ir aty- 
džiai klausėsi Molotovo kalbos šiuo klau
simu.

JUSTO PALECKIO KALBA
Po Molotovo pareiškimo buvo ketverto 

valandų diskusijos. Atidarant diskusijas, 
pirmutinis kalbėjo Justas Paleckis, Ta
rybinės Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas (arba Lietuvos 
prezidentas, kaip kad lietuviai paprastai 
vadina).

Justas Paleckis, tarp kitko, priminė, 
jog fronte kovoja lietuvių tautinė Rau
donosios Armijos divizija, ir pareiškė, 
kad “lietuviai ypač sveikina siūlomus 
perorganizavimo planus. Tai bus svarbus 
žingsnis juo labiau sustiprdnt Lietuvos 
draugingumą su visu (Tarybų) kraštu,” 
sakė Paleckis.

Paleckis taipgi pastebėjo, jog apie 
trečdalis lietuvių tautos, amerikiečiai lie
tuviai, su dideliu dėmesiu seka Lietuvos 
įvykius.

MOLOTOVO PAREIŠKIMAS
Molotovas, užsienio reikalų komisaras, 

savo kalboje, šalia kitko, pareiškė:
Raudonoji Armija muša priešus ir jau 

artėja momentas, kada visa Sovietų Są
jungos žemė bus apvalyta ir priešai su
triuškinti.

“Raudonosios Armijos perorganizavi-

mas yra mūsų stiprybės ženklas. Joks 
kitas kraštas nedrįstų daryti tokį peror
ganizavimą karo metu.

“Siūlomoji atmaina Konstitucijoj reiš
kia, kad atskiros (Tarybinės) respubli
kos turės savo apsigynimo komisarus. 
Mes jau turime tautinių armijų jungi
nius—latvių, estų ir lietuvių.

“Kaip tas (kariuomenės) perorganiza
vimas atsilieps Raudonajai Armijai?” 
statė klausimą Molotovas: “Ar jis su
stiprins ją?” ir atsakė: “Be jokios abe
jonės, tatai sustiprins ją” (Raudonąją 
Armiją).

“Visi žino ir mato, ką Raudonoji Ar
mija veikia, siekdama išlaisvint Ukrai
ną ir Baltijos Respublikas. Raudonosios 
Armijos perorganizavimas (tautiniais 
pagrindais) sustiprins ir Rusiją. Mūsų 

^priešai n&į kiek^pįe_įaį_neabejoja,” sakė 
* Molotovas, ir pastebėja, tads pirm susi
darant Sovietų Sąjungai, atskiros Tary
binės Respublikos, kaip kad Ukraina, 
Baltarusija ir Rusija, jau turėjo savo 
komisariatus užsieniniais reikalais. Kai 
kurios iš tų Tarybinių Respublikų savis
toviai padarė ir sutartis su svetimais 
kraštais. Tik po Sovietų Sąjungos susi
organizavo vienas sovietinis užsienių 
reikalų komisariatas atstovavo visą šalį 
(santykiuose su užsieniais).

“Tautiniams šių respublikų reikalams 
geriausiai gali tarnauti savarankiški ir 
tiesioginiai jų santykiai su užsienių 
kraštais. Tatai, suprantama, tarnauja ir 
bendrajam gerinimui viso krašto tarp
tautinių santykių (su užsieniais).

“Dabar jau net pats Hitleris gali su
prasti, kaip beviltiškai kvaili buvo jo 
planai paskirstyti ir sukurstyti vienas 
Sovietų Sąjungos tautas prieš kitas.
MASKVOS IR TEHERANO KONFE

RENCIJŲ REIKŠMĖ
“Kaip jau gerai žinoma, Maskvos ir 

Teherano konferencijos suvaidino labai, 
labai žymų vaidmenį išvystymui ir su
stiprinimui prieš-hitlerinės santarvės 
(koalicijos). Dabar labiau, negu bet ka
da, vyrauja didis prieš-hitlerinės tautų 
stovyklos pasitikėjimas, kad jau arti yra 
visiška jų pergalė, kad bendraisiais triuš
kinančiais Talkininkų smūgiais bus ne
užilgo supliektas bendrasis priešas; kar
tu vyrauja ir pasitikėjimas Santarve ir 
Draugingumu tarp priešingų fašistam 

kraštų.”
(šiomis dienomis bus Laisvėje išspaus

dinta ištisa Molotovo kalba.)

Perlų Uostas. — 30,000 
Amerikos marininkų ir ka
reivių įsiveržė į Marshall 
salas ir įsitvirtino pajūrių 
pozicijose Roi ir Kwajalein 
salose. Besiveržiančius 
krantan amerikiečius pri
dengė šimtai Amerikos lėk
tuvų ir galinga ugnis iš ka
ro didlaivių, šarvuotlaivių 
ir naikintuvų kanuolių.

Marshall salos tai dar 
pirmutinė prieš karą japo
nų valdyta žemė, kurion į- 
žengė talkininkų jėgos.

Iš Marshall salų yra 500 
mylių arčiau į Japonijos so
stinę Tokio, negu iš ameri
kiečių pirmiau užimtų po
zicijų Gilbert salose. Kai 
Jungtinių Valstijų kovūnai 
nušluos japonus Marshall 
salose, labai patrumpės ke
lias Amerikos laivams, ga
benantiems ginklus, amuni
ciją ir karius į Australijos 
sritį. Iš Marshall salų galės 
sėkmingiau amerikiniai ka-

ro laivai ir lėktuvai ata- 
kuot drūčiausią japonų tvir
tumą Truką, 1046 mylios į 
vakarus nuo dabartinio 
amerikiečių įsiveržimo.

žygis į Marshall salas y- 
ra prakirtimas išlaukinės 
japonų apsigynimo sienos 
Ramiajame V a n d e n yne, 
nors nuo šių salų yra 2,795 
mylios iki Tokio.

Japonijos spauda rašo, 
kad jeigu amerikiečiai at
ims Marshall salas, tai bus 
“apgailėtinas nuostolis” ja
ponam. Tokio radijas sako, 
kad dabar verdą įnirtę mū
šiai tose salose.

Jungtinių Valstijų laivy
no komandierius admirolas 
Nimitz oficialiai pranešė, 
jog amerikiečių nuostoliai 
kol kas “tėra tik viduti
niai.”

Roi saloje amerikiečiai 
atakuoja priešus arti ge
riausios japonų lėktuvų sto
vyklos toje srityje.

AMERIKOS KARIAI
UŽĖMĖ 10 PUNKTŲ

MARSHALL SALOSE

Dauguma Kongresmany 
Bijo Pasirodyt, Kaip Jie 

Suks Karių Balsus

$
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Perlų Uostas, vas. 2. — 
Amerikos kovūnai užėmė 
jau dešimt pozicijų Marshall 
salų pakraščiuose ir ugnin
gai atakuodami japonus, 
stumia juos vis tolyn.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai paleido 
14,495 tonus kanuolinių šo
vinių ir oro bombų, pleškin
dami japonų linijas.

Paskutinės žinios sako, 
kad amerikiečių nuostoliai 
iki šiol labai maži. I

Masinis Nacių Tanky Nai
kinimas Sovietų Fronte

Maskva. — Sovietinės jė
gos sausio 31 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš 
veikimo išmušė dar 74 vo
kiečių tankus ir nušovė 19 
nacių lėktuvų.

Katalikai Piktinasi Fašistine Popiežiaus Politika
Maskva. — Kad popiežius 

savo politikoj rėmė ir re
mia fašizmą, dėl to “neap
kenčia jo Italijos žmonių 
masės, ir pareiškia jam pa
nieką”, o ir viso pasaulio 
katalikai yra nusivylę tokia 
popiežiaus politika, kaip ra
šo Izviestija, Sovietų vy
riausybės laikraštis.

Izviestija primena, jog ir

Pasijuokti, nusišypsoti vi
suomet gerai. Gi šiame rinki
nyje sveiko jumoro netrūksta.

Platesnę šios knygos recen- amerikinė Užsienių Poli- 
ziją Juozas Byronas patieks 
šeštadienio Laisvėje

jo, kad veikiausiai pakils 
judėjimo banga prieš kleri
kalizmą Italijoj ‘ dėl profa
šistinės popiežiaus politi
kos.

Tas Tarybų valdžios laik
raštis nurodo šitokius po
piežiaus fašistinės politikos 
pavyzdžius:

Po 1929 m. sutarties su 
Mussoliniu, Vatikanas (po
piežiaus valstybėlė) visą 
laiką rėmė fašizmą ne tik 
Italijoj, bet ir-užsieniuose.

Popiežius užgyrė grobi
kišką Italijos karą prieš 
Ethiopiją.

Jis pritarė Mussolinio ir 
Hitlerio karui išvien su 
Franko prieš Ispanijos res
publiką.

Po to, kai demokratinė 
Ispanijos respublika buvo 
paskandinta kraujuose, po
piežius pasirinko Franko, 
kaip mylimiausią “sūnų”.
• Popiežius pageidauja, kad 
po dabartinio karo būtų su-

kurtos kitos tokios klerika
linės valstybės, kaip Franko 
fašistinė Ispanija.

Popiežius tylėjo, kada 
Italija 1940 m. birželyje 
smeigė peiliu Franci j ai 
nugaron.

Popiežius Pijus XII pa
skutiniame kalėdiniame at
sišaukime sakė, kad jis “be- 
pusiškai mylįs visas tau
tas”, bet faktas liekasi fak
tu, jog. dabartiniame kare 
popiežius rėmė ir teberemia

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 233 balsais 
prieš 160 atmetė prezid. 
Roosevelto reikalavimą, kad 
jie vardais pavardėmis pa
sisakytų, ar jie remia vieną 
bendrą įstatymą visiem ka
reiviam ir jūreiviam balsuo
ti ateinančiuose prezidenti
niuose rinkimuose, ar jie 
priešinasi tokio įstatymo iš
leidimui.

Priešininkai vieno fede- 
ralio įstatymo (pagal Wor
ley bilių) visiem kariam 
balsuoti bruka balsavimus 
pagal atskiras 48 valstijas 
ir skirtingas jų vietines tai
sykles.

Prez. Rooseveltas pava
dino tikra apgavyste senato 
tarimą, kad kariai balsuo
tų tiktai pagal paskiras 
valstijas. Nes dauguma ka
rių tuomet visai negautų 
progos dalyvauti rinkimuo
se, jeigu būtų jiem telei- 
džiama balsuoti tik pagal 
kiekvienos valstijos skirtin
gas taisykles.
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London.— Laukiama pra
gaištingų vokiečiam žinių iš 
Estijos fronto.

Chinai Burmoje atėmė iš 
japonų Taro miestą su upes 
prieplauka.

-tikos Sąjunga savo rapor
te saus. 15 d. š. m. pažyme

—................ ................ ................... ... . ...........■»■—

fašistinius kraštus, naiki
nančius kitas tautas, kaip 
nurodo Izviestija.
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Suvažiavimams Praėjus
Metinis dienraščio Laisvės b-vės da

lininkų suvažiavimas praėjo. Jis buvo 
gražus, konstruktyvus.

Tik prieš virš mėnesį įvyko didžiulis 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas. 
Abu suvažiavimai praėjo Brooklyne,- abu 
kits nuo kito buvo labai arti. Tačiau abu 
buvo pasekmingi.

Dabar nenumatome jokio didesnio lie
tuvių suvažiavimo (gegužės mėnesį vil
niečiai turės savo suvažiavimą, bet jis 
įvyks Čikagoje), apie kurį turėtume gal
voti, dėl kurio turėtume rūpintis.

Taigi dabar tenka rūpintis darbu vie
tose.

Koki gi darbai prieš mus stovi?
Kiek tai liečia dienraštį Laisvę, priva

lome nuolat ir nuolat rūpintis gavimu 
naujų .prenumeratorių, naujų skaitytojų. 
Tai kasdieniškas kiekvieno laisviečio 
darbas, stovįs jo darbų programoje.

Kiekvienam aišku: juo stipresni bus 
mūsų dienraščiai, mūsų spauda, juo sti
presnis bus demokratinis lietuvių judėji
mas. Be stiprios spaudos, neturėtume 
tokio gražaus, tokio didelio judėjimo.
. Prasidėjo Literatūros Draugijos vajus 
naujiems nariams gauti. Šičia ir vėl 
svarbus darbas. Bet ar reikia aiškinti, 
kodėl kiekvienas veikėjas turi stengtis 
juo daugiau naujų narių gauti šiai gar
bingai kultūros ir apšvietos organizai- 
cijąi? Mums rodosi, bet kokis aiškinimas 
būtų tik laiko ir vietos eikvojimas. ALD 
LD atlieka milžiniškus apšvietos ir kul
tūros darbus. Ji leidžia knygas— 1944 
metų leidinys jau spaudoje; ji leidžia 
b.ertaininį žurnalą “Šviesą”. Ji rūpinasi 
ftitais visokiais apšvietos ir kultūros 
darbais. Juo daugiau ji turės narių, tuo 
didesnius atliks darbus.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
pątiekė visiems demokratiniams Ameri
kos lietuviams platų veikimui programą. 
Dabar reikia imtis jį gyveniman praves
ti. Reikalinga organizuoti Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai, rink
ti pagalba kovotojams dėl Lietuvos iš
laisvinimo; dalyvauti rėmime Amerikos 
karinių pastangų, — perkant ir pardavi
nėjant karo bonus, dalyvaujant Raudo
nojo Kryžiaus veikloje, etc.

Tai vis darbai, tai vis uždaviniai, kurie 
stovi prieš kiekvieno demokratiniai nu
siteikusio lietuvio akis.

Suvažiavimams praėjus, atsidusus, da
bar tenka atsargiai, apgalvotai, kruopsr 
čiai dirbti ir kitus į darbą raginti.

okupuotą. Pati Italijos šh‘čĮis, Ęomos 
miestas, dar tebeyaitoją fąšistų okupan
tų priespaudoje. Šiaurės Italija, kurioje 
gyvena milijonai proletariato, kurioje 
gyvena pati Italijos demokratijos atspa
rą, $ar vis itališkų įr ypkiškų fąšjstiį 
yą)4pmą. Išląisvintgjį cĮaks, Siciliją ir 
pietinė Italiją, yra bįęęĮpas kraštas įj? tąs 
pats nuniokiotas karipįų operacijų. Ėp 
to, čionai žmonėms laisvė dar vis nėra 
atsteigta. Ją valdę tąjjąninkų militąrinė 
valdžia, kuri dažnai daro didelių klaidų, 
kuri nesupranta Itąlijos žmonių reikalų, 
kuri pataikauja fašizmui.

Tokiose tai aplinkybėse teko susirinkti 
šitam politinių partijų kongresui.

Betgi suvykę atstovai, apsvarstę visą 
padėtį, nutarė griežtai reikalauti kara
liaus Emanuelio pasitraukimo iš sosto, 
iš valdžios. Grovas Sforza, atstpvaująs 
pažangiąją Italijos visuomenę, išvadino 
karalių Emanuelį “netikėliu, bjauriu, 
kriminaliniu monarchu.” Mūsų nuomone, 
jis nei kiek neperdėjo, šitaip karalių va
dindamas. Nes karalius Emanuelis nėra 
nei kiek mažiau nusidėjęs italų tautai, 
kaip Mussolinis. Emanuelis per virš 20 
metų Mussoliniui pataikavo. Tik tuomet 
jis išstojo prieš Mussolinį, kada pamatė, 
jog talkininkai, Jungtinės Tautos, karą 
laimės!

Kongresas pasisakė dėl sudarymo nau
jos demokratinės valdžios, į kurią turė
tų įeiti visos demokratinės partijos.

Talkininkai mano, kad tokia valdžia 
bus sudaryta taip greit, kaip greit iš Ro
mos bus išvyti vokiškieji okupantai.

Į Veikiantįjį Komitetą kongresas iš
rinko šiuos asmenis (imame iš Reuterio 
žinių agentūros pranešimo, tūpusio N. 
Y. Timese vas. 1 d.): Nuo liberalų—prof. 
Arangio Ruiz; krikščionių demokratų— 
Rafaele Corvolino; komunistų — Paolo 
Tedeschi; akcijos partijos — Vįncenzo 
Calace; darb.-demokratų — Francesco 
Cerabuona.

Kaip matome, čia atstovaujamos visos 
didžiosios Italijos demokratiniai nusitei
kusių žmonių partijos. Tenka manyti, 
kad pagal tokią liniją bus sudaryta ir 
busimoji demokratinė Italijos vyriausy
bė, kuomet talkininkų kariuomenės įžy
giuos į Romą.

Šiandien į Italiją žiūri yisas/įasaulis, 
nes kaip ten bus dalykai tvarkomi, pa
našiai jie bus tvarkomi ir kituose Hitle
rio armijų užimtuose kraštuos: visur 
bus žiūrima, kad įsikurtų tikrai demo
kratinės vyriausybės. Turime atsiminti, 
kad Italijos reikalai tvarkosi pagal Ma
skvos konferencijos nustatytą liniją. Vei
kia t. v. Viduržemio Komisija, kurią su
daro SSSR, Amerikos, Anglijos, Jugosla
vijos ir Franci jos atstovai. Ši komisija 
yra pąsirįžusi suderinti visus svarbiuo
sius politinius klausimus Italijoj. Paskui 
patys italai galės juos spręsti ir valdy
tis.

Laisve, Lithuanian Daily News

Amerikiečiai kariai Italijoje džiaugiasi gavę iš namą 
laiškus ir paveikslus savo šeimos narių bei pažįstamą.

Ketvirtadien., Vasario 3, 1944

Kas Ką Rašo ir Sako
5

PRADEDANT MŪSŲ •
■ DRAUGIJOS VAJŲ

Praėjo viena smarki rugiapjūtė, tuojau pradedame ki
tą. Pasilsėti neturime laiko.. Darbininkam judėjime nie
kados nėrą laiko poilsiui. Visuomet darbą pilna, visuo
met tie darbai svarbūs.

Štai, tik pasibaigė dienraščių Laisvės ir Vilnies, jau 
prasideda Lietuvių Literatūros Draugijos yajus už gavi
mą naujų narių. Norime draugiją sustiprinti, norime, 
kad jinai nuolatos augtų. Reikia užpildyti eiles tų, kurie 
dėl vienos ar kitos priežasties patys pasitraukė, arba ku
riuos žiaurioji mirtis pasiėmė pas save amžinajam poil
siui. Todėl reikalingas vajus, arba sukoncentruotos pa
stangos gauti i draugiją šimtus naujų narių.

Draugijos Centralinis Komitetas savo paskutiniam po
sėdyje šį reikalą rimtai apsvarstė. Nutarėme vajų turėti 
visų keturių mėnesių —- nuo vasario 1 iki birželio 1. Jo
kių vajaus prailginimų neturėsime.

Mūsų draugija savo vajiųinkams jokių dovanų neduo
da. Tai grynai savanoriškas garbės darbas. Tai yra dar
bas, išplaukiąs iš mūsų narių ir veikėjų darbininkiško 
susipratimo. O mūsų draugija susideda iš tūkstančių su
sipratusių lietuvių. Jie supranta savo organizacijos svar
bą ir pasiaukoja jos stiprinimui.

Džiugu, kad jau turime keletą kuopų, kurios nelaukda
mos nė vajaus pradžios jau spėjo šiemet gauti po keletą 
naujų narių. Jų pėdomis reikia visoms kuopoms sekti. 
Centralinis Komitetas gali tiktai paraginti nacius, gali 
tiktai nuoširdžiausiai pakviesti visus dąrbininkiškon tal
kon. Patsai vajaus darbas gula ant visų draugijos narių.

Mes pasitikime nariais. Mes žinome, kad jie myli savo 
draugiją. Mes žinome, kad šis vajaus nepraeis be gražių 
pasekmių.

Kuri kuopa gaus daugiausia naujų narių?
Kuris narys įrašys daugiausia naujų narių?
Turime keturius mėnesius pasirodymui su darbais. 

Pradėkime anksti. Tegul pati pradžia vajaus pasižymi 
gražiomis draugiškomis lenktynėmis!

A. BIMBA, L.L.D. Pirmininkas.

Kiek Pašalpos LDS Nariai Gauna

Kriminališkas Karalius Turi 
Eiti Laukan!

Politinių Italijos partijų atstovų kon
gresas, šiomis dienomis užsibaigęs Bari 
(Italijoj) mieste, turi neišmatuojamos 
svarbos dabartinei ir būsimajai Italijai. 
Susirinkę visokių politinių partijų atsto
vai, apsvarstė dabartinę sunkią Italijos 
padėtį, priėmė atitinkamas rezoliucijas 
ir išrinko Veikiantįjį Komitetą kongre
so nutarimams pravesti.

Tai buvo savos rūšies parlamentas, 
kokio Italija neturėjo per virš 20 metų.

Aplinkybės, kuriose šiam kongresui 
teko susirinkti ir dirbti, yra labai pai
nios, sunkios, kaip lygiai sunki ir paįni 
visa Italijos padėtis, paruošta nelabojo 
fašizmo.

Pidesnė pusė Italijos dar vis fašistų
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WAR
BOND?

AND
STAMPS

1,000,000 Žmonių Žuvo iš Bado!
Baisu net skaityti žinias iš Čiunkingo, 

laikinosios Chinijos sostinės.
Štai amerikietis George Edgar Adams 

praneša, kad Kvantungo provincijoje nu
mirė badu 1,000,000 chiniečių. Tūli mies
teliai, sako Mr. Adams, tapo visiškai nu
šluoti bado ir ligų, kilusių iš nedatek- 
liaus!

Ponas Adams sako, kad bado priežas
tis esą “skėriai (locusts), ryžiais speku
liacija ir maisto slėpimas.”

Gerai, sakysime Kvantungo provinciją 
užpuolė skėriai, kurie didžiuliais pulkais 
ėda javus ir daržoves; sakysime, chinie- 
.čiai negalėjo nuų jų apsiginti ir dėl to 
anie daug maisto jų surijo.

Bet ‘kaipgi su kitomis bado priežasti
mis? Kaip gi su spekuliantais ir maisto 
slėpė jais? čia ne paukščiai ir ne žvė
rys, bet žmonės, tie patys chįniečiai. Jie 
galima priversti atiduoti slepiamą mais
tą mirštantiesiems badu žmonėms.

Deja, matyt, niekas tuo ten nesirūpi
no! Milijonas žmonių išmirė tam, kad 
tūli niekšai būtų turtingesni!

Mums neaišku, ką dėl to daro Čiun
kingo vyriausybė. Mes puikiai žinome, 
kad toji vyriausybė palaiko savo kariuo
menes prieš tasias sritis, kurias valdo 
komunistai. Ar ne geriau būtų tuos ka
reivius pasiųsti į Kvantungą ir ten spe
kuliantus, visokius maisto slėpėjus su
valdyti?

Ten, kur valdo komunistai, bado nėra. 
Ten visi žmonės yra aprūpinti maistu ir 
pastoge. Chinijos komunistai didvyriškai 
kovoja prieš japoniškuosius žvėris taip
gi. Tai kam tuomet prieš juos palaikyti • 
kariuomenę?.

Vienas norįs įsirašyti į 
LDS klausia apie pašalpos 
mokėjimą, nes jam šis klau
simas esąs neaiškus. Ka
dangi tokių LDS kandidatų 
yra ir daugiau, kurie nori 
kiek plačiau žinoti apie pa
šalpos mokėjimą, tai čia ir 
paaiškiname.

Į apdraudos skyrių LDS 
priima naujus narius nuo 2 
metų iki 60 metų amžiaus. 
Bet į pašalpos skyrių tepri
ima nuo 16 metų iki 50 me
tų amžiaus.

LDS turi keturis pašalpos 
laipsnius $6, $i9, $12 ir $15 
į savaitę. Nauji nariai gali 
įsirašyti bile į kurį laipsnį.

Pašalpos skyrius mūsų 
Susivienijime taip sutvąr- 
kytas, kad sergantieji gali 
gauti keleriopai daugiau, 
negu jie duoklėmis sumo
ka.

Paimsime pavyzdžiui pir
mo pašalpos laipsnio narį. 
Mokėdamas po 35 centus į 
mėnesį pašalpos ir lėšų jis 
į metus sumoka viso $4.20, 
o pirmą sykį sirgdamas į 
metus gali išimti net $108.- 
00. Per 10 metų toks narys 
sumoka $42.00, o gali išimti 
pašalpos, jeigu tankiai ir 
skirtingomis ligomis sirg
tų, net apie $400.00.

Vadinasi, apsimoka 
klausyti prie pašalpos 
riaus. Sumokėti tokią
žą pinigų stirną nei vienam 
nėra sunku. Bet kai suser
ga, tada jau atsiima kelis 
sykius daugiau, negu sumo
ka.

Sunkiausias laikas esti 
tada, kai tenka susirgti, 
daktarą šauktis ir net sy
kiais ligoninėn nusikraus- 
tyti. Tada pasidaro' didelių 
išlaidų, o įplaukų sergąs ne- 
bępadaro. Tada LDS narys 
gauna gražią pinigų sumą 
padengimui netikėtų išlai
dų. Tai esti daug lengviau 
ne tik finansiniai išsiversti 
ir net greičiau iš ligos iš
sikrapštyti, nes ligoniui ne
reikia rūpintis apie sunkią 
finansinę padėtį.

Svarbu todėl visiems pri
klausyti prie LDS. Jeigu 
dar nepriklausote, tai nie
ko nelaukę prisirašykite. 
Inforiųaęįjų galite klausti,

.Z*-.** 4

GERAI MOKINA 
LENKUS

Sunku tikėti, kad impe
rialistiniai lenkai paklau
sys, bet jiems labai teisin
gas pastabas daro kolumni- 
stas Walter Lippmann. Jis 
ragina juos nusiraminti ir 
nebandyt pakirsti tą šaką, 
ant kurios Lenkijai teks po 
karo sėdėti. Lippmann ra
šo:

“Rusijos-Lenkijos santykių 
sunkumas kitaip negalima iš
spręsti, kaip tik atvirai pri
pažįstant tą faktą, jog nepri
klausomą Lenkiją galima at- 

z steigti tik tuomet, jei ji bus 
Rusijos sąjungininkė. Įrody
mu yra ši nenuginčijama ap
linkybė: Lenkija gali gyvuo
ti be teritorijos į rytus nuo 
Curzono linijos; Lenkija ne
gali gyvuoti be prieities prie 
jūros. Pasiekti jūrą Lenkija 
gali tik aneksavimu teritori
jos, kurią vokiečiai skaito 
savąja. Jei Lenkija užims tą 
teritoriją, ji turi turėt išgalių 
ją apginti. Pati viena ji ne
galėtų apginti tą teritoriją 
prieš Vokietiją.’Britanijos ir 
Amerikos Jungtinės Valstijos 
negali apginti vakarinį Len
kijos rubežių (tai yra rube- 
žių, kuris skirs ją nuo Vokie
tijos). šiuo atveju tiktai Rusi- 

Ija gali apginti Lenkijos ru
bežių. Taigi, Lenkija turi su
sitarti su Rusija, nes tik Ru
sija gali garantuoti Lenki j os- 
Vokietijos rubežių.”

ATEINA KRITIŠKIAU
SIAS KARO MOMENTAS

“Mes artinamiesi prie pa
ties kritiškiausią ir sun
kiausio karo laikotarpio”,'- 
pareiškė Henry Stimson, 
karo reikalų sekretorius, 
“ir tas laikotarpis bus tas, 
kuris reikalaus ne tik di
džiausios, bet ir lanksčiau
sios gamybos. Tai bus lai
kotarpis, kuriame mes vei
kiausia būsime priversti 
susidurt su naujaisiais prie
šo įrankiais, kurie pareika
laus iš mūsų naujų metodų 
jų atmušimui ir naujų prie
monių mums patiems.

“Yra labai svarbu tas, 
kad susikirtimo eiga nuola
tos priverčia keisti apsi
ginklavimą ir įrankius. Mes 
tą jau daug kartų pastebė
jome per paskutiniu du me
tu. Tankai ir anti-tankinės 
kanuolės, destrpjeriai ir ly
dėjimo laivai, įvairios rūšys 
lėktuvų ir artilerijos įran
kių, faktinai beveik visi ka
ro įrankiai keitėsi, beveik 
jų visų naudingumas tai ki
lo, tai puolė, kartu ir parei
kalavimas. Mes šiandien sta
tome tokio didumo lėktu
vus, kokių pirmiau nebuvo

matyti jokiuose mūšiuose, 
o tam reikalinga neapsako
mai daug darbo pajėgų. Va
kar mes reikalavome šimtų 
laivų apgynimui mūsų pre
kybos nuo submarinų. Šian
dien mes reikalaujame šim
tų laivų mūsų ruošiamos in
vazijos reikalams.”

KAREIVIŲ BALSAVIMO 
TEISĖ IR PREZIDENTAS 

ROOSEVELTAS
“Amerikos žmonės labai 

susirūpinę tuo faktu, kad 
didelė dauguma vienuolikos 
milijonų Jungtinių Valstijų 
ginkluotų jėgų narių netu
rės teisės balsuoti svarbiuo
se šio rudens nacionaliuose 
rinkimuose, nebent Kong
resas greitu laiku priims 
atatinkamą įstatymą,” pa
reiškė Rooseveltas.

“Vyrai ir moterys, kurie 
randasi ginkluotose jėgose, 
teisingai • pasipiktinę tuo 
reikalu. Jie apleido savo na
mus, savo darbus, savo mo
kyklas pasitikti ir nugalėti 
tuos priešus, kurie norėtų 
sunaikinti mūsų visas de
mokratines įstaigas, tame 
tarpe ir teisę balsuoti. Mū
sų kariai negali suprasti, 
kodėl tik tas faktas, kad jie 
kariauja, turėtų atimti iš jų 
teisę balsuoti.”

Todėl prezidentas Roose
veltas griežtai pasmerkė 
tuos, kurie Kongrese bando 
pastoti kelią tokiam įstaty
mui, kuris suteiktų progą 
kiekvienam vyrui ir kiek
vienai moteriai mūsų gink
luotose jėgose pilnai daly
vauti būsimuose prezidenti- 
'nįuose rinkimuose.

NEATLAIDUS NAIKINIMAS 
•JAPONIJOS LĖKTUVŲ

Nauj. Guineja, vas. 1. — 
Amerikiečiai ir australai 
lakūnai sunaikino dar 36 i- 
ki 42 japonų lėktuvų ties 
Rabaulu, New Britain sa
loj, o savo nustojo tik kele
to lėktuvų. Kartu talkinin
kai oro bombomis nuskan
dino du prekinius japonų 
laivus.

Per keturias dienas toj 
srityj liko nušauta bei pa
čiose stovyklose sunaikinta 
164 japonų lėktuvai.

Dar Bus Stoka Budininky

J. Gasiunas.

SuĮ^llpr Size War Bond Ready For Fourth War Loan

A'

rašydami į LDS Centrą,
419 Lorimer St., Brooklyn,

pri- 
sky- 
ma-

JNMmI

Washington.— Pagal pir
mesni nustatymą, yra ga
minama po 3,300,000 papra
stų budininkų laikrodžių 
per metus Amerikoje. Tai 
kur * kas mažiau, negu jų 
reikalaujama. Bet šiemet 
gal tik keliolika nuošimčių 
daugiau tegalima bus tų 
laikrodžių padirbti, nes ne
gana telieka misingio ir 
plieno nuo karinių reikalų; 
trūksta ir darbininkų.

Here is a facsimile of tlic new Scrips E War Bonds, half the size of the issue you now own; Treasury Department 
js saving pui>er and reducing production costs; however, the new war bonds will do just as much woA in

Z • winning the jy^r ua Pie big-si^ed pjacs. f '
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Laisve, Lithuania*! baily News

Leit. Vladas Kavoliūnas
Jonas Šimkus.

Nelengva buvo Vlado Ka- 
voliūno jaunystė. • Gimęs 
1919 metais, Rokiškio ap
skrity, Gaidžgalės kaime 
darbininko šeimoje, nuo pat 
prisimintinų jaunystės die
nų turėjo pakęsti trūkumus, 
vargus, o dažnai ir alkį. 
Troškimas mokytis buvo 
nepaprastas, bet neturtas 
kliudė mokytis. Ir tik kai 
tėvai persikėlė į Rokiškį, 
Vladas stojo į progimnazi
ją ir baigė 4 klases. Toliau 
mokytis mokykloje nebebu
vo įmanoma. Kavoliūnas ė- 
mė mokytis šaltkalvio ama
to, užsidirbdamas pats sau 
duoną. Bet vakarais, kai 
grįždavo nuvargęs iš dirb
tuvės, Vladas griebdavosi 
knygos ir atkakliai, pats, be 
kieno nors paramos, išėjo 5 
ir 6 klasės. kursus, o pas
kiau eksternu išlaikė egza
minus iš 6 gimnazijos kla
sių. <
Jau vaikas būdamas Kavo

liūnas mėgdavo dainą ir jo 
balsas skardėdavo gimtojo 
kaimo palaukėse. Vėliau at
sirado nuoširdžių draugų, 
kurie Kavoliūnui patarė 
mokytis dainavimo.

Bet rūstus gyvenimas 
diktavo savo kelią. Buvo 
nelengva su juo nesiskaity
ti.

Aplink matydamas skur
dą ir vargą, aiškiai maty
damas ir visų tų blogumų 
priežastis, Kavoliūnas 
sidėjo prie nelegalaus 
kimo prieš smetoninę 
tatūrą.

Bet Smetonos šunės greit 
susekė Kavoliūno veiklą ir 
1938 metais jis buvo suim
tas. Kalėjime praslinko išti
si metai, o kai vėl išėjo į 
laisvę, Rokiškio darbdaviai 
kratėsi Kavoliūno, bijodami 
užsitraukti slaptosios poli
cijos pyktį ir turėti savo 
dirbtuvėje pažangų jaunuo-

pri- 
vei- 
dik-

Kavoliūnas susikrapštė 
paskutinius grašgalius ir, 
išvažiavo į Kauną, laikyti 
egzaminų į Konservatoriją. Visi evakuotieji lietuviai 
Egzaminai puikiai pavyko, su dideliu pakilimu paminė- 

. bet konservatorijoje moky- jo trejų metų Tarybų Lie
tis negalėjo, nes neturėjo iš vos' gimimo sukaktį. Dauge- 
ko gyventi ir kuo už mokslą įlyje vietų sukaktis paminė- 
susimokėti. Smetoniniais ta drauge su evakuotaisiais 
laikais viską sprendė tik latviais ir estais.

Gautos žinios apie iškil
mingus posėdžius Ivanove^ 
Kostromoj, Taškente, Fer- 
ganoj, Andižane, Kuliaboj, 
Leninabade, Čardžou, Na- 
mangane, Samarkande, Sta- 
linabade, visuose lietuviš
kuose vaikų namuose — vi-

pinigai.
Tarybų valdžią Lietuvoje 

Kavoliūnas sutinka tarnau
damas kariuomenėje. Jis 
pasirenka karininko kelią 
ir vyksta į Vilniaus 
mokyklą. Ten jis turi pro
gos mokytis ne tik 

I

karo

karo
mokslo, bet ir bendrojo la-jsur, kur tik yra apsigyve- 
vinimosi dalykų. Nepamirš- nęs didesnis evakuotųjų lie-
ta ir dainos. Ypatingai 
mėgdamas sportą, lavinosi 
ir toje srityje.

Bet , Vladui Kavoliūnui, 
kaip ir tūkstančiams kitų 
Lietuvos jaunuolių, neilgai 
teko džiaugtis tarybų san
tvarkos suteiktais galimu
mais. •

1941 metų birželio 24 die
ną Kavoliūnas jau dalyvau
ja pirmosiose kautynėse su 
vokiečių parašiutininkais 
netoli Švenčionėlių.

— Mūsų mokykla, — pa
sakoja Kavoliūnas — gavo 
įsakymą likviduoti nutūpu
sius vokiškus oro banditus. 
Vokiečiai raitėsi kaip kir
minai, bet nė vienas iš jų 
neištrūko gyvas. Aš tame 
mūšyje, kiek dabar pamenu, 
nudėjau ne mažiaus kaip 10 
hitlerininkų. Bet vokiečiai 
veržėsi ne tik iš oro. Greit 
pasirodė ir jų tankai. Mes 
kovėmės ir su tankų dali-
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kai, jie buvo sutikti tokios 
mūsų ugnies, kad, palikę 
daugiau kaip dešimtį de
gančių pamuštų tankų, 
greit pasuko atgal.

Tada dalinio vadas davė 
įsakymą leitenantui Kavo
liūnui su 40 kareivių auto
matininku išmušti vokiečius 
iš jų apkasų pirmojoje vo-

niais, bet greit gavome įsa
kymą pasitraukti.

Prasidėjo sunkus pasi
traukimo kelias, nuolatos 
kaunantis su vokiečių prie
šakiniais būriais.
nas prisijungė prie besi-' du paruoštų netoli buvusios 
traukiančio į Tarybų Sąjun-į vokiečių rankose gyvena- 
gos užnugarį Lietuvos kor-|mOsios vietovės užėmimą.

Kavolių-1 kiečių linijoje, kad tuo bu-
* Lx 4 ! 1 XZ I 11*1 •

po dalinių.
Tose kautynėse Kavoliū

nas sunaikino įvairiais gin
klais arti 100 vokiečių. 
Traukiantis per Bielorusiją 
Kavoliūnui teko praeiti ne
pažįstamose vietovėse traš-| ‘Praslinko keliolika įtemp- 
kanojančių girių tankumy- tų minučių. Pagaliau lietu
mis ir pelkių plotus, kur iš- vių būrys prisiartino prie 
tisas 5 dienas nebuvo jma- j apkasų. Toje vietoje nebuvo 
noma gauti jokio maisto. j matyti nė vieno vokiečio.

Bet visi sunkumai nepa- j Kavoliūnas pirmas įšoko į 
laužė Kavoliūnui nei svei-1 apkasą, o paskui jį ir kiti 
katos, nei valios kovoti su 
vokiškais grobikais.

Kavoliūnas išvyksta į ka
rininkų mokyklą tolimame 
Tarybų Sąjungos užnugary
je ir ją baigia jaunesniojo 
leitenanto laipsniu. Vos 
baigęs mokyklą, jis tuoj sto
ja į Raudonosios Armijos 
lietuviškus tautinius dali
nius ir prasideda naujos ko
vos su nekenčiamais ir jau 
neblogai pažįstamais vokie
čiais.

1942-43 metu Raudono
sios Armijos puolime Kavo
liūnas nukovė keliolika vo
kiečių, bet akis į akį susi
tikti su hitlerininkais ne
pavyko.

Atėjo liepos 5 diena. Vo
kiškasis žvėris, sutelkęs di
džiules savo technik. ir gy
vosios jėgos mases nedide
liame bare, staiga puolė 
mūsų pirmąsias linijas. Vo
kiški bombonešiai didžiulė
mis bangomis verste užver
tė lietuvių pozicijas bombo
mis. Bet kai į lietuvių lini-

Kavoliūnas su savo kovo
tojais skubiai pasiruošė žy
giui. Priešais buvo aukšta 
žolė, kurioje slepiantis buvo 
saugu slinkti vokiečių apka- 

jsų link.
Praslinko keliolika įtemp- 

kariai.
Apkaso užsisukime vie

nas karys patylomis šūkte- 

— Drauge vade, už pasi
sukimo fricai!

— Nešauti! Veikti tyliai! 
— sukomandavo Kavoliū
nas patylomis.

Leitenantas Kavoliūnas 
pirmas šoko prieš >vokiečių 
sargybinius. Nuo stipraus 
smūgio automato buože nu
griuvo pirmasis vokietis. 
Antrasis vokietis bandė su
griebti Kavoliūną už gerk
lės, bet Kavoliūnas akimir
ka griebėsi savo suomiško 
peilio ir juo smogė priešui. 
Priešas atbula ranka kirs
damas per Kavoliūno alkū
nę, išmušė peilį. Tada mūsų 
didvyris nuplėšė nuo vokie
čio galvos geležinį šalmą ir 
juo suskaldė vokiečio galvą. 
Per nepilnas dvi minutes 
nuo Kavoliūno rankos žuvo 
du vokiečiai. Jo draugai 
taip pat veikė žaibo greičiu. 
Keliolika fricų liko begulį 

jas ėmė rėplioti vokiški tan- apkasuose, o du fricai pasi-

EVAKUOTIEJI LIETUVIAI PAMINĖJO 
TARYBŲ LIETUVOS SUKAKTI

auklėtiniai pasižada atiduo
ti visas savo jėgas laukia
mai pergalei pagreitinti, 
pasiruošti gerais ir draus
mingais išvaduotos Tarybų 
Lietuvos darbininkais.

Ferganos bendro lietuvių, 
latvių ir estų iškilmingo po
sėdžio dalyviai savo sveiki
nime sako:

“Mes iškilmingai pasiža
dame padaryti visa, ką tik 
galime, kad būtų išvaduota 
visa mūsų, didžioji Tėvynė 
iš fašistinio maro ir būtų 
tvirtai atstatyta socialistinė 
Lietuva, Latvija ir Estija, 
jų liaudies ūkis, pramonė ir 
kultūra.”

Sukakties minėjimo nuo
taiką dar pakėlė Raudono
sios Armijos liepos mėnesio 
laimėjimai, liudijantieji 
artėjančią pergalę.

tuvių skaičius. Iš daugelio 
vietų gauti sveikinimai 
LKP (b) Centro Komitetui 
ir Tarybų Lietuvos Vyriau
sybei.

Gautuose iš Konstanti- 
novkos ir Debiosų vaikų na
mų sveikinimuose, tų namų 1

Lietuviai raudonarmiečiai karo fronte, leitenanto Ed
vardo Šarepkos patranka keičia poziciją kovai prieš vo
kiečius. 1

davė į nelaisvę. 'Visa tai bu
vo atlikta be šūvio.

Susidorojęs su vokiečių 
sargybomis, Kavoliūnas sa
vo vyrus padalino į grupes 
ir ėmė supti vokiečių jėgas 
kituose apkasuose. Į vokie
čių apkasus pasipylė ranki
nių granatų kruša. Matyt, 
vokiečiams pasirodė, kad 
priešas tiesiog iš dangaus 
ant jų sprandų užvirto. Vo
kiečių tarpe kilo panika. 
Nors jų buvo kelis kartus 
daugiau, bet lietuvių narsu
mas ir staigumas pakirto 
vokiečių pasitikėjimą savo 
jėgomis.

Apkasuose prasidėjo at
kaklios grumtynės.. Lietu
viai daugiausia naudojosi 
durtuvais ir granatomis. 
Vokiečiai iš artimos distan
cijos bandė atsišaudyti, bet 
jų šūviai buvo visai netaik
lūs.

Pats Kavoliūnas grumty
nių metu durtuvu nudobė 
dar 6 vokiečius, o visas jo 
būrys išguldė daugiau kaip 
šimtą fricų. Vokiečiai, ma
tydami neatsilaikysią, puo
lė iš apkasų bėgti netolimo 
miškelio link.

— Negalėjome susilaikyti 
nesijuokę, — pasakoja Ka
voliūnas, — kai vokiečiai 
iššokę iš apkasų pasileido 
bėgti. Jie bėgdami avėsi ba
tus, atsiseginėjo diržus ir 
visa tai metė į šalį, kad pa
spruktų iš mūsiškių nagų. 
Bet mūsiškiai šį kartą pa
sinaudojo automatais ir 
daugelis fricų miško nepa
siekę užvertė kulnis.

Pats Kavoliūnas vokie
čius vijosi savo būrio prie
šakyje.

— Rodos yienu šuoliu 
šokte įšokau į miškelį, ku
riame pasislėpė vokiečiai, 
— sako Kavoliūnas. — Ne
paprasto įkarščio pagautas 
staiga pajutau, kaip tiesiog 
po pat mano nosimi subliz
gėjo kažkoks daiktas ir iš
girdau spraktelėjimą. Tik 
tada susivokiau, kad į ma
ne atkištas vokiečio re
volveris. ' Bet, matyt, 
v o k i e t is iš skubumo 
nepatikrino, ar revolveris 
užtaisytas, ir iššovė iš tuš
čių. Žinoma, jeigu revolve
ris būtų iššovęs, gal būt su 
manim būtų buvę baigta. 
Bet dabar aš greitu, judėsiu 
trenkiau vokiečiui per ran
ką ir išmušiau revolverį. 
Tada vokietis, kuris man 
atrodė augšto ūgio ir stam
baus sudėjimo, visu ūgiu 
metėsi ant manęs, ieškoda
mas savo nagais sugriebti 
mano gerklę. Bet jam šis 
bandymas nepavyko. Aš a- 
kimirksniu pasisukau ir, 
pats gerai nepamenu, ro
dos, atbula ranka smogtelė- 
jau smūgį durtuvu. Po to 
išgirdau, kaip kažkas su
gargaliavo. Ir tada pama
čiau, kaip mano durtuvas 
persmeigė vokiečiui gerklę. 
Tai buvo devintas ir pasku
tinis vokietis, kurį nudo
biau savo ranka liepos 5 d. 
trijų valandų mūšyje.

Tai buvo ne eilinis vokie
tis, o senas hitlerinis vil
kas, karininkas, su trimis 
geležiniais kryžiais, Rome
lio korpo dalyvis, pasižymė
jęs mūšiuose Afrikoje su 
anglais.

Likę gyvi vokiečiai pa
spruko giliau į miško tank
mę. Kavoliūnui duotas už
davinys: išmušti priešą iš 
priešakinių apkasų — buvo 
įvykdytas. Tame mūšyje vo
kiečiai turėjo didelių nuos
tolių, tuo tarpu iš Kavoliū
no 40 žmonių būrio nežuvo 
nė vienas ir tik 8 buvo leng
vai sužeisti. Tai buvo ne

tik nepaprastos, bet ir nuo
stabios kautynės, kokių iš 
viso nedaug tepasitaiko. Jos 
nepaprastos tuo, kad prie
šas turėjo tokių didelių nuo-
stolių gyvąja jėga, mūšio 
lauke paliko 3 sunkiuosius 
kulkosvaidžius, 5 lengvuo
sius, 4 minosvaidžius, 2 
prieštankinius pabūklus, 
daug šautuvų ir automatų 
ir paliko savo pozicijas, o 
mūsiškiai išėjo visai be nuo
stoliu.

Kautynėms pasibaigus, 
Kavoliūnas, kuris buvo su
žeistas į abi kojas, su savo 7 
sužeist, draugais patys nu
ėjo į sanitarinį punktą, 
kur jiem buvo sutvarstytos 
žaizdos. Po kautynių Vla
das Kavoliūnas buvo priim
tas kandidatus į VKP(b).

Nepraslinko ir diena, kai 
apie Kavoliūno žygį žinojo 
visa armija..Tuoj pat buvo 
duotas įsakymas lietuvį 
drąsuolį apdovanoti aukštu 
Aleksandro Nevskio ordinu.

So. Boston, Mass.
Pirmeiviškų Organizacijų 

Veikimas
LDS 62ra kuopa rengia įdo

mias paskaitas apie sveikatą. 
Iš Bostono miesto sveikatos 
departmento kalbės Lillian 
Christianson ir rodys paveiks
lus kas link džiovos ligos. Lie
tuviškai kalbės Dr. Jonas Rep- 
šis iš Cambridge, Mass.

Kada pasaulyje baisiausias 
karas liepsnoja, tai iš jo prie
žasties ligos greičiau kyla ir 
giltinė šienauja neapsakomas 
skaitlines žmonių gyvasčių; 
vienus skina kulkų ir bombų, 
šoviniai, kitus milijonai kylan
čių! negeistinų bakterijų, dėlei 
tos nepaprastos padėties, vie
nok mes kiekvienas trokštame, 
kad sveikais būti ir kuo ilgiau
sia gyventi. Todėl nepraleiski- 
me šios, taip retai įvykstančios 
progos,. vasario 6 d., kaip 7 
vai. vakare, būkite 376 Broad
way, So. Boston, Mass.

Vasario 12 d., Brightono ir 
Cambridge LDS kuopos rengia 
bendrai iškilmingą vakarienę, 
Lincoln Hali, 26 Lincoln St., 
Brighton, Mass. Southbostonie- 
čiai turėtumėm skaitlingai da
lyvauti.

Sausio 27 d. pagirtinai skait- 
liągas ALDLD 2 kuopos me
tinis susirinkimas atsibuvo, tai 
smagu ir malonu matyti, kaip 
suaugusių ir gerokai jau pra
žilusių vyrų ir tik viena mote
ris, viso virš* dviejų desėtkų, 
gerai kultūriniai apsišvietusių, 
kas ir pridera literatūros drau
gijos nariams, svarstė šių die
nų reikalingiausius klausimus. 
Nutarė ir kom. išrinko, kad 
parinktų ukvatninkų, kurie 
pripildys apie $3 vertės tam 
tikrą dėžutę gyvenimui reik- 
meninių daiktų, dėžutės yra 
pagamintos per Russian War 
Relief Kom. ir jos platinamos 
po visą šalį. Pripildytos su 
rinkėjo antrašte skubiai bus 
siunčiamos į Sovietų Sąjungą 
dastatant į šviežiai atkariau
tas vietas.

Nutarta ir komisija išrink
ta, kad sudarytų' parengimėlį 
kuopos naudai, tai bus vieno 
iš susirinkusiųjų, sutaisyta pa
skaita. — “Krikščionybė ir 
Svietiškas Mokslas.” Po pa
skaitos diskusijos aprubežiuo- 
tai, kokią pusę valandos. Po 
tam užkandžiai ir pasikalbė
jimai. Tatai įvyks vasario 20 
d„ 376 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Kuopos valdyba išrinkta 
šiems metams — veik visi tie 
patys: pirmininkas M. Kaz
lauskas; fin. raštininkas J. šū
kis; protokol. rast. J. Petruš
kevičius; iždin. D.'G. Jusius; 
knygius Dambrauskas su žmo
na. Jis raportavo kad Vilnies 
kalendorių jau nedaug beturįs. 
Kas norįt, tai reikia pasisku
binti pasipirkti, storoka knyga 
—tik 25 centai.

Metines duokles susirinki
me buvusieji užsimokėjo.

D. J.

Lietuviškųjų vaikų namų 
auklėtiniai iš anksto kruop
ščiai ruošėsi minėti Tarybų 
Lietuvos trejų metų sukak
tį. Drg. St. Giedraitytė su 
draugėmis tvarko ir ruošia 
pionierių kambarį, drg. J. 
Jackūnaitė- paišo ir puošia 
sienlaikraščio No. 7, skirtą 
brangiai sukakčiai, drg. P. 
Lanaitė baltomis užuolaido
mis puošia valgomąjį kam
barį. Visi auklėtiniai, ber
niukai ir mergaitės, visi 
stengėsi vienas už kitą ge
riau pasiruošti ir susitvar
kyti. Auklėtoja drg. R. Tor- 
naujienė su nįergai temis su
pynė vainikus, iš kurių buvo 
sudaryti lozungai pionierių 
ir valgomajame kambaryje.

Į minėjimą atvyko visų 
laukti svečiai, LTSR LKT 
įgaliotinis drg. Plakchinas ir 
sužeisti tėvynės karo daly
viai lietuviškųjų dalinių ka
riai drg. drg. Šochotas ir 
Godinas, kurie nepabūgo 
kaitros ir tiesiai iš ligoni
nės, pasiramstydami lazdo
mis, atvyko pas mūsų vai
kus.

Išpuoštam pionierių kam
baryje minėjimą atidarė 
vaikų namų direktorė drg. 
Jakštienė, pabrėždama šios 
dienos reikšųię lietuviams.

Kiek plačiau kalbėjo drg. 
Plakchinas, ! nušviesdamas 
buvusius Tarybų Lietuvos 

JIS BUS LAIKU
Kaip dažnai jūs esate girdėję kurį nors klausiant 
konduktoriaus, bilietų agento, ar informacijų teikėjo 
atvažiavimo ar išvažiavimo laiku apie traukinį? Gal 
labai dažnai ir linksmas atskymas būdavo “jis bus 
laiku.”
Šiandien labiau .negu bent kąda yra svarbiausia, kad 
prekiniai ir pasažieriniai traukiniai išeitų- ir pribū
tų paskirtu laiku, kad būtų pilnai darbininkais ir 
įrengimais aprūpinti transportavimui mūsų kovo
jančių pajėgų, pašto, farmų ir pieninių produktų ir 
tūkstantį ir vieną kitų moderninio karo ginklų į 
visus mūšių frontus pasaulyje.
Jūs vyrai, amžiaus tarp 18 ir 55 galite tapti dalimi 
Amerikos Armijos Transportacijos Darbuose ir pa
gelbėti šios pramonės štabui gaudami darbą viename 
iš New Jersey's geležinkelių prie

TRAUKINIO IR 1NDŽIN0 APTARNAVIMO
kaipo

LOKOMOTYVO PEČKUR1AI 
BRAKMANAI ARKLIU PRIŽIŪRĖTOJAI 
SWITCHMANAI SWITCH TENDERIAI
Patyrimo iš jūsų pusės nereikalaujama būti tinka
mo išsilavinimo bi kuriam iš daugelio aukščiau su
minėtų darbų. Jei jūs turite gabumus sėkmingai pe
reiti medikalę egzaminaciją, pridedant norą moky
tis naujos ir( patraukiančios karjeros, tai darbas yra 
jūsų. Čia yra jums proga įsigyti pastovų darbą su 
užtikrinimo teisėmis, tinkama alga, federalės pensi
jos privilegijomis ir neribotomis progomis pakili
mams. Ši yra būtina pramonė, dirbanti dieną ir nak
tį, žiemą ir vasarą, padedanti sumušti mūsų priešus 
ir artinanti tą iš garbingųjų garbiangiausią dieną,

DIENĄ PERGALES
Jei jūs dabar būtinose ar lokaliniai reikalinguose 
veiksmuose malonėkite atsinešti paliudijimą savo at- 
liekamumo.
Ateikite šiandien padrąsinančiam, nušviečiančiam 
dalyko pasitarimui ir įsitikinkite, jog šis yra tas 
darbas, kurio jūs nuo seniai laukiate.

Kreipkitės tarpe valandų 9 A. M. ir 5 P. M. į

UNITED STATES 
RAILROAD RETIREMENT BOARD

Randasi ant 577 Summit Avenue, Jersey City, N. J. 
prie Penkių Kampų

NEMOKAMAI SUTEIKIAME DARBUS.
v («)

laimėjimus per trumpą jos 
gyvavimo laikotarpį.

Drg. A. Kompaitytė vai
kų vardu pasižadėjo savo 
drausmingumu ir pavyzdin
gu darbu kolektyvūky įsi
gyti lietuviams pagarbos 
draugiškų kaimynų uzbekų 
tarpe.

Į vaikus kreipėsi sužeis
tasis karys drg. Šochotas, 
kviesdamas juos būti drau
smingais ir darbščiais, kaip 
ir kariai fronte.

Po iškilmingo minėjimo' 
buvo trumpas auklėtinių 
saviveiklos pasirodymas, 
auklėtojos drg. šeškevičie- 
nės vadovaujamas. Vaikai 
padainavo keletą lietuviškų 
dainelių, padeklamavo eilė
raščių, mergaitės pašoko 
“kubilą”.

Į minėjimą atsilankė ir 
vietos svečiai uzbekai iš 
gretimų kolektyvūkių ir 
mokyklų.

A. Kličiene.

Maskva, vas. 1.— Verda 
mūšiai Kingisepp gatvėse, 
8 mylios nuo Estijos sienos. 
Suprantama, kad Sovietai 
greit paims šią nacių tvir
tumą.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.
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Laisves Suvažiavimo Disku 
sijos Dėlei Redakcijos

Raporto

Nashua, N. H Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

tas labai geras, bet tai ne
reiškia, kad nieko daugiau 
negalima pridėti.

Svarbu rašyti apie Sovie
tus, bet turime daugiau 
įdomauti amerikiniais rei
kalais. Permažai terašoma 
apie šios šalies reikalus, 
apie politinius Amerikoje 
judėjimus ir CIO unijų vei
klą “community” (bend
ruomenės) . pagrindais. Per
mažai Laisvė tepaduoda 
darbininkiškų žinių iš Dai
ly Workerio. O jis yra svar
biausias darbo žmonių rei
kalų atstovas spaudoje. 
Daily Worker daugiau aiš
kina apie naują CIO veiki
mo formą.

Lietuvos klausimais, tai
gi ir Vilniaus,, yra išspręs
tas, ir dabar jinai laukia 
tik išlaisvinimo iš vokiečių 
okupacijos. Mes gi turime 
įsitraukti į demokratinį 
amerikiečių veikimą ir dar
buotis išvien su jais. Nebū
kime atskalūnais, o ypač 
susipažinkime su CIO vei
kimu ii* įsitraukime į jį.

dencijas reikėtų trumpai 
rašyti, vienu kitu žodžiu.

Laisvėje perdaug vietos 
užima didieji antgalviai, 
kaip kad Moterų Skyrius, 
Literatūros ir Meno ir 
Įvairumų. Tie antgalviai 
per savaitę sueikvoja po 93

užima pusantros špaltos, į ketvirtainius colius vietos, 
tai jau perilga, ir mažai | iš kurios per metus susida- 
.kas tenori ją skaityt. Rei-|rytų pustrečio Laisvės nu- 
kėtų redakcijoj apkarpyti merio. Reikėtų sumažint 
tokias korespondencijas, i tuos antgalvius, tai sutau- 
Tada jos būtų gyvesnės ir į pytume atramento, popie- 

__  _____  noriau skaitomos. i ros ir raštams vietos. 
Lietuvos vai-: KLASTON (Great Neck) 

Prie redakcijos raporto 
nieko pridėt nei 

svarbiuosius

Kalba STASIUKAITIS 
(Cliffside, N. J.) — Šis 
Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas turėtų 
priimti rezoliuciją, pareiš
kiant, kad Vilnius turi pri
klausyt Lietuvai, nepaisant 
kokia būtų 
džia. Tokia rezoliucija rei
kia pasiųsti Jungtinių Vai- netenka 
stijų vyriausybei, Anglijos atimt. Visus 
valdžiai ir kongreso na-į klausimus jis gerai anali- 
riams Washingtone, būti-izuoja ir atsako visiem rei- 
nai reikalaujant priskirt kalam. Sutinku su pirmes- 
Vilnių Lietuvai ir pabrė- nio kalbėtojo (Stankaus) 
žiant/kad jis niekados ne- nuomonėmis apie korespon- 
turi būti pavestas Lenkijai, dencijas.

STANKUS (Easton) — Sueinant su žmonėmis, 
Dabartiniame laikotarpyje i tūli sako, jog perdaug ra- 
Laisvė atlieka savo uždavi- soma apie Sovietus ir Lie- 
nius kuo geriausiai. Pirmo- tuvą, ir todėl darosi nuobo- 
jo puslapio žinios gana ge- du.
rai atitinka karo reikalus. Kai kurie korespondentai 
Bet viduriniuose puslapiuo-j gremėzdiškai rašo, o pyks- 
se, rodos, perdaug raštų iš ta, jeigu redakcija kiek 
Sovietų Sąjungos. Jų rašy-: “nupališiuoja.” Tūlų dides- 
tojai — Cvirka, Šimkus ir niųjų kolonijų veikimas 
kt. — labai geri, bet vis perdaug garbinamas, o ma- 
tiek yra perdaug tokių ras- žesnėm kolonijom nėra kre
tą. Mes Amerikoje gyvena-, dito, nors jos nuolat vežimą 
me, ir reikėtų kuo daugiau-: veža.
šiai straipsnių apie šio kra- 
što darbininkų būklę ir ki
tus amerikinius klausimus. 
O kai kuriuos raštus iš So
vietų galima būtų ir pra
leist.

Pasitaiko tuščių korės-. nių) 
pondencijų iš kolonijų. Taip i kaip kad: komercinė, išsi
autai, iš vienos kolonijos | kristalizavo, oficialis, saliu- 
telpa po dvi korespondenčių tuoti, triumfališkai ir taip 
jas per savaitę, bet jų turi
nys bergždžias, yra asme
niškumų, ir korespondentas 
reiškia tą pačią savo nuo
monę dviejose trijose vieto
se. Užtektų vieną sykį pa-

IGNAS KARLONAS — 
Laisvės turinys bendrai ge
ras. Sutinku su jos pakrai
pa ir abelna rašysena. Bet 
mūsų Laisvutėje yra per
daug svetimų (tarptauti- 

žodžių ’ vartojama,

toliau. Aš moku rusiškai, 
lenkiškai, itališkai, net lo
tyniškai. Bet kai kurie Lai
svėje naudojami svetimi žo
džiai neatitinka jokiai iš tų 
kalbų. Rašykite taisykliš-

sakyt savo minti, o ne kar-!kai ir tai]), kad visi lietu- 
tot. Kada korespondencija1 viai suprastų. O korespon-

Atkeršyk už

Ki- 
ne-

dar
So-

GRIKŠTAS — Labai ge
rai mušti, bet ne pačiam 
save. Administracija savo 
raporte minėjo įplaukas iš 
skelbimų. Jos reikalingos 
laikraščiui palaikyti, 
taip gi, tai galėtume 
spausdint skelbimų.

Aš sakau, Laisvėje 
permažai rašoma apie

| vietų Sąjungą ir Lietuvą. 
Juk ten pavyzdys ir idea
las. Aš gi bent prieš mirtį 
noriu prisidėt prie jūsų ju
dėjimo.

Redakcijos raporte kalba
ma ir apie tautų laisvę. 
Tačiau apgailėtinas daly
kas, kad visi geriausi Indi
jos vadai uždaryti kalėji
muose. Daugelį jų aš pats 
pažįstu.

Kas liečia korespondenci
jas, jūs kritikuojate tuos, 
kas rašo, o ką daryt su tais, 
kurie visai nieko nerašo?

Rusų ir finų darbininkiš
kų laikraščių redakcijos tu
ri pasitarimus su savo ben
dradarbiais iš fabrikų ir 
abelnai apie svarbesnius jų 
patyrimus. Tokiu būdu lai
kraščiai gauna naudingos 
medžiagos.

Turėtume daugiau orga
nizuot darbininkus į uni
jas. Taip antai, vienoje 
dirbtuvėje neorganizuotos 
negrės mergaitės tegauna 
tik po 40 centų valandai, o 
kur yra unija, už tokį pat

>

darbą mokama bent po 80 
centų valandai.

Žymėtina, jog tenka su
sidurt su reakciniais bosais 
ir iš mūs fabriko kelis iš
metė iš darbo todėl, kad 
simpatizavo Sovietam.

Turime smarkint kovą 
prieš fašizmą. Beje, lietu
viški fašistai norėjo palai
dot Smetona Nacionalėse 
Arlington© Kapinėse; kur 
ilsisi Amerikos didvyriai. 
O aš sakau, reikia palaidot 
Smetoną ne Arlingtone, bet 
tokiame kampe, kur devyni 
vėjai neužpučia, kad chole
ros neužneštų!

Dabar lenkų ponai kelia 
lermą, kad Stalinas jų ne
pripažįsta kaipo valdžios. 
Stalinas pripažins Lenkijos 
žmonių atstovus, o ne to
kius brodiagas, 'kurie iš an
ksto prisigrobė turtų ir 
pirm ateinant naciams iš
dūmė užsienin.

VIN. ČEPULIS (brook- 
lynietis) — Redakcijos ra
portas geras. Bet vietinėje 
politikoje ne viskas taip ge
rai, kaip ' laikraštyje skam
ba. Daugiau reikia politi
nės kritikos. Kas liečia sve
timus žodžius, tai visi pa
geidauja lietuviškesnės kal
bos.

Apie Sovietų Sąjungą 
net permažai Laisvėje ra
šoma. Angliški laikraščiai 
daugiau spausdina žinių ir 
straipsnių apie Sovietus. O 
andai Laisvė buvo kritikuo
jama, kad perdaug rašė 
apie trockizmą .. .

Kas liečia antgalvius, tai 
reikia atsižvelgti į laikraš
tinę techniką ir išžiūrą; di
džiuosius gi antgalvius pa
naikinus, būtų ne mažiau, 
bet daugiau darbo, o dabar 
darbininkų stokuoja.

Kas daryti su ilgomis 
korespondencijomis? Jeigu 
apkarpysi korespondenciją, 
sukelsi lermą ir gali kores
pondento netekti. Pavyz
džiui, buvo viena apysaka 
apkarpyta tose vietose, su 
kuriomis redakcija negalė
jo politiniai sutikti. Ir tas 
rašytojas po to jau neben
dradarbiauja Laisvei.

Redaktoriai — ne popie
žiai ; pasitaiko netikslumų 
ir pas juos. Bet kas būtų, 
jeigu redakcija visų patari
mų klausytų? Tiek daug 
visokių skirtingų patarimų, 
kad bene reikėtų iš proto 
išeiti, jeigu būtų mėgina
ma visus juos įvykdyti.

ST AKO V AS (brooklynie- 
tis) — Redakcijos rapor-

šiame mieste yra apie 32,- 
000 gyventojų. Jie yra visokių 
tautų, daugiausiai francūzų, 
net ir miesto administracija 
yra jų rankose. Dabartiniu lai
ku daug jaunų žmonių yra 
karinėje tarnyboje, kurie ko
voja už demokratines teises 
prieš barbarišką hitlerizmą. Iš 
jų jau 22 padėjo savo galvą 
šioj sunkioj kovoj.

Civiliai žmonės dirba, kiek 
galėdami, 
išlaimėti,
žiaurų priešą. Dabar eina ka
rinės paskolos bonų pirkimas. 
Visi stengiasi nupirkti, kiek 
gali. Ir reikia dar daugiau pa
dėti, nes priešas yra žiaurus ir 
ji nebus lengva nugalėti.

kad padėjus karą 
kad sunaikinus tą

F 
F
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkaa 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i

f F. W. SHALINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
, Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
' Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

§

iNeck) — Kai kurie kriti
kuoja tarptautinius žodžius 
Laisvėje. Bet tie žodžiai 
reikalingi; skaitytojai juos 
studijuoja, reiškia, mokina
si.

Bendrai pasakius, tai tik 
mažas skaičius žmonių te
rašo korespondencijas. Jau 
yra užmiršta ir korespon
dentų konferencijos.

Laisvė permažai rašė 
apie ginčus dėl ribų tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos ir apie santykius tarp 
Sovietų ir lenkų. Reikėjo 
plačiau rašyt apie Curzono 
Liniją tarp Sovietų ir Len
kijos. Buržuazinė spauda 
kasdien apie tuos dalykus 
rašo. Turėjo būti Laisvėje 
plačiau ir apie Sovietų ty
rinėjamosios komisijos at
radimus, kaip naciai su
šaudė 11,000 lenkų karių 
Ožkų Kalnuose, ties Smo
lensku. Daugiau apie to
kius dalykus reikia rašyti 
dar todėl, kad ir patiems 
lietuviams teks susikirsti 
su lenkais.

Šiaip visos žinios ir re
dakciniai straipsniai yra 
geri.

M. KLIMAS (Richmond 
Hill, N. Y.) — Redakcijos 
raportas yra pilnas ir labai 
geras, visai pritaikytas ei
namiems gyvenimo reika
lams, taip sakant — nei 
pridėt nei atimt.

(Daugiau bus)

Le VANDA I
» riiMCDAr DAornoa *g FUNERAL PARLORS
4. Incorporated
I J. LEVANDAUSKAS

k 337 UNION AVENUE | 
f. BROOKLYN, N. Y. J 
į Tel. STagg 2-0783 I
| NIGHT — HAvenieyer 8-1158. į

8

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrcen 8-9770

1

▼

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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

/'IT ',

Oi

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

kad visados bus patenkinti.

Purė Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarą 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

r.i
BONąi

ŽIAURUMAI BATAANE
Nukabta galvos vyram su 

pinigais .
Tūkstančiai nuporinta badu ... 
Amerikiečiai gyvi palaidoti . . . 
Kankinti svilinančia saule . .. 
Mušti ir užmušti už vandens 

aprašymą ...
Be maisto per savaitę ...
Darini mirtinai nukamuoti... 
Vergų darbui pristatyti.. .

Iš Armijos-Laivyno raporto

PIRK BONUS
BATONUI
ŠIA SAVAITĘ
Vietą ApmokaŠią

PATRIOTINIŲ NEW YORKO BIZNIO ORGANIZACIJŲ GRUPE 

prie

WAR FINANCE COMMITTEE for NEW YORK

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

|GREEN STAR BAR & GRILL
& Lietuviškas Kabaretas

| CHARLES J. ROMAN
5* • (RAMANAUSKAS)

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS



Penktas Puslapis

MALE

NEREIKIA PATYRIMO

(28)

PAPRASTI DARBININKAI
(29)

Lietuviams Žinios
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI TAIKOS Metu

Versme Daiktų Bell Sistemai

KARO kietu

PAPRASTIEM DARBAM

(29) (33)

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI

(30)(32)

WOMEN

Bendram Sandėlio Darbui
40 VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikį KITCHEN CRAFT FOODS
Turi būt liuosi nuo drafto

BROOKLYN
Amžiaus iki 45 metų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
FEMALE

kad

(34)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Japonai Mėgina Sukelti 
Indijos Žmones prieš 

Amerikos Kariuomene

Taipgi 
alga.

Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuųjąų praneškite apie tąi

5, GOOD PHYSICAL CONDITION
FREE TO WORK AT NIGHT

Nuo praeito sekmadienio 
amerikiečiai ir australai la
kūnai sunaikino jau 394 ja
ponų lėktuvus ties Rabaulų, 
New Britain, ir, turbįit, $ąr 
1Į7 jų lėktuvą.

NAKTINIS SARGAS 
Pilno laiko pastovus darbas. 
Kreipkitės j Personnel ofisą. 
SEARS ROEBUCK & CO..

2307 Beverly Road, Brooklyn

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON ST.

NEREIKALINGAS 
į Valandą

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

BE 100% 
WITH YOUR

HELP WANTED
REIKALINIGpS MOTERYS

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

visiemsEuropos
O. W. L

WESTERN
ELECTRIC C0

1561 BOULEVARD 
JERSEY CITY, N. J 

Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statement^.

galės duoti lemiamą smūgį, 
svarbų visiems sąjunginin
kams ir taip p 
prispaustiesiems 
gyventojams.

Ketvirtadien., Vasario 3, 1944

Prezidentas Pareiškia: 
Japonai Bus Nubausti 

Už Žvėriškumus

Arti Flushing Ave., )Johack Square, Brooklyn 
Metropolitan Av. gatvckariu iki Flushing Av. 
Flushing Av. gatvckariu iki Metropolitan Av.

(Prisilaikant Visų WMC Taisyklių)

Kreipkitės j Grocery Warehouse

H. C. BOHACK CO., INC
4825 Metropolitan Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

us pagau- 
klo, kad

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas.
Linksmos darbo sąlygos.

DAVID HAMBERGER, INC.
115 West 31st Street

BERNIUKAI
Lengvas fabriko darbas.
Linksmos darbo sąlygos.

DAVID HAMBERGER, INC
115 West 31st Street.

Leningrado srities parti 
zanai nuo saus. 18 iki 24 d 
sunaikino 18 nacių naudo
jamų geležinkelio tiltų ir 

kelis jų traukinius.

Sovietai per Estiją 
Šluoja Nacius; Grę- 

sia Daug Ją Apsupti

kiąms 
stilyg savo 
nūs, taipgi 
tokiu būdu 
Rengėjai.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius.

Brazilija leido naudot ru
sų kalbą laiškuose tarp 
Jungt. Tautų ir Brazilijos. 
Per kelis paskutinius metus 
buvo pzdrąųsta laiškai rusų 
kalba. ..

Patyrusios mašina guzikų siuvėjos, 
merginos bendram darbui. Aukšta

SUPERB PLACKET CO.
335 W. 38th St.

Sųvietįnįai tįęsioginįąi 
grąsįną vokiečiu jns ir jų 
tvirtu

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

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

ypkiečįąms
įč Lugpję prie ge

to fan? Lęmpgrądo 
ir Pskovu.

Arsenalas Komunikacijinių 
Įrengimų.

Essential Workers Need Release 
Statement.

TROKŲ D RAI VERI AI IR PAGELBININKAI 
Gera alga. Nuolatinis darbas. 
Merchant Suppliers Paper Co., 

610 West 49th St.

APVALYTOJAI IR PEČKURIAI 
Apartmentiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės 
McRae Building Corp., 

515 Madison Avo.

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

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1540.
(29)

RUSŲ KALBA BRAZIU 
JOS LAIŠKUOSE

PAPRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

paremdami svarbų tikslą 
(28-29)

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

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
šių liriija dabar eina apie 
30 mylių spragoje tarp Pei
pus ežero šiaurinio galo ir 
Finliandijos Užlajos.

Į pietų vakarus ir pietus 
nuo atvaduoto didžiojo ge
ležinkelio, einančio tiesiai iš 
Leningrado į Maskvą, so
vietiniai kovūnai atkariavo 
Novinką, stotį geležinkelio, 
vedančio iš Leningrado į 
Novgorodą, ir devynis kitus 
gyvenamus punktus.

Į vakarus nuo Novgorodo 
raudonarmiečiai atėmė iš 
priešų Torošino, tik treje
tas mylių nuo Bateckaja 
geležinkelių mazgo ir tiktai 
12 mylių nuo paskutinio 
naciams ištrukti geležinke
lio, einančio iš Leningrado, 
per Lugą į Pskovą.

Šioj apygardoj Sovietai 
atvadavo daugiau kaip 30 
gyvenamųjų vietovių. Grę- 
sia naciam apsupimas dide
liame kampe tarp Estijos, 
Pskovo ir Ilmen ežero.

Raudonarmiečiai nušlavė 
grupes apsuptų vokiečių 
pelkėse ir miškuose Estijos 
fronte. Jie taipgi užėmė dar 
kelias gyvenamąsias vietas 
į vakarus nuo Novosokolni- 
kų, linkui Latvijos.

VIEŠBUČIŲ DĄRĘĮNINKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 J’SAVAITE. KREIPKITĖS Į 

BOŲSEKEEFER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

| macht ir grąso izoliuoti vi
sų pulkų didelius gabalus. 
Jeigu Konev’as pajėgs susi
kabinti su Vatųtin‘o kai
riuoju sparnu, jis gali ap
supti didžiulę vokiečių ar
miją Cherkasų plokštumoje.

Kita rusų jėga yra pasi
davusi į pietus, per Dniep
rą, ir pasiruošusi spaudi
mui ant vokiečių Krivoi 
Rog apylinkėje.

Per visą liniją, einančią 
nuo Pripiatės pelkių į šiau
rę ir ant Juodosios Jūros į 
pietus, rusai užimti vokie
čių vijimu į siaurą maišą, 
kur juos išdalins ir visiškai 
sunaikins. Vieninteliai išbė
giniai yra — du geležinke
liai, abudu einą per Dnies- 
trą į Bessarabiją, ir Juodo
ji Jūra , kuri gali vokie
čiams duoti Dunkirk’ą. Tik
tai ateitis parodys, kaip pa
sekmingai vokiečiai pavar
tos šias užpakalines duris. 
Dabar yra svarbu tai, kad 
rusų ofensyva Wehrmach-

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

rVAKACIJOS. KREIPKITĖS- I 
HOUSEKEEPER '

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

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas, besikalbėda
mas su laikraščių atstovais, 
užtikrino, kad bus medžio
jami ir baudžiami japonų 
oficieriai ir valdininkai, pa
gal kurių įsakymus buvo 
nužudyti Amerikos lakū
nai, pakliuvę į priešų nagus 
po Tokio bombardavimo; 
taipgi bus tinkamai nubau
sti japonų karininkai, kurie 
žudė, kankino ir badu ma
rino amerikiečius ir filipi- 
nus belaisvius.

Washington. — Japonai 
skleidžia propagandą Indi
joj, būk todėl Amerika at
siuntė savo kariuomenę ten, 
kad, girdi, amerikiečiai 
norį padėt “anglų imperia
listam” išlaikyt Indiją savo 
rankose.

Į tai atsiliepdamas, prez. 
Rooseveltas užreiškė, jog 
amerikiečiai nesiekia jokių 
politinių tikslų Indijoj; jie 
ten nuvyko tiktai tam, kad 
išvien su anglais ir chinais 
supliekt japonus, išmušt 
juos iš Burmos, Malajų, iš 
Rytinės Holandų Indijos ir 
Filipinų ir žygiuot prieš To
kio (Japonijos sostinę).

(Anglijos ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, lor
das Halifax praeitą penk
tadienį sakė, kad anglai po 
karo duos Indijai laisvę at
siskirti nuo Anglijosrimpe- 
rijos, nors anglai ir pagei
dauja, kad Indija pasiliktų 
imperijos tautų bendruome
nėje.)

Du milžiniški rusų judė
jimai turi vieną tikslą: 
Wehrmacht.Vatutino verži
masis stačiai į vakarus, kas 
yra dabar prie Sarny, pa
sekmingai atskiria vokie
čius Ukrainoje nuo vokiečių 
šiaurėje, iki Baltijos ir 
Leningrado. Tai uždaro vo
kiečius į Karpatų - Juodo
sios jūros maišą. Užtikrint 
tai, kitos Vatutin’o armijos 
kaujasi dėl svarbaus, dvi
gubų bėgių Odessos-Lvovo 
geležinkelio. Jeigu tas gele
žinkelis bus atkirstas bet 
kur lytuose ar pįetuose nuo 
Lvovo, vokiečiai 
ti kilpoje. At 
Žmerinka greičiaiifciai bus 
ta vieta, kurioje Ibus pir
miausia geležinkelis atkirs
tas, bet Tarnopol’is ar Pro- 
skurov’as duotų lygiai tuos 
pačius vaisius.

Tuo’ tarpu Konev’o jėgos 
juda į vakarus pagal Dniep
ro kilpą ir spaudžia vokie
čius į spąstus ir jau dar
buojasi išskaidyti Wehr-

SANDeLIŲ DARBININ 
KAI

REIKĄLJNGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GRamercy 5-5008.

MERGINOS IR MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 Į SA

VAITE TRUMPU LAIKU. * 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
OPPENHEIMER CASING CO. 

430 WASHINGTON ST.,

Tax kongresmanas Ho
ward Smith, iš Virgįnijps, 
užkietėjęs darbo žmonių 
priešas. Jis yra vienas iš 
autorių anti-darbininkiško 
Smith-Connally Biliaus.

susirinkimas 
6 d., 2 vai. 
salėje, 15-17 

(28-29)

162 IMLAY 
(ERIE BASIN SECTION) 

TRIANGLE 5-7932

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. 15 būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(30)

BERNIUKAI
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS. 

PRIVALO TURĖTI GRAŽŲ RANKRAŠTĮ 
GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
ROSČTH CORP.,
200 TILL ARY ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Flatbush Extension)

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.

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

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

■ (34)

LDS 
nedėlioję, vasario 6-tą, 1 vai. dieną 
Y.M.H.A. svetainėje, Ferry ■& Wal
nut gatv. Visi nariai malonėkite da
lyvauti. — Sekr. Evelyn Farion.

(28-29)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. <15 Būtinų Darbų Reikia 

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

(30)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

MAISTO IŠDIRBIMO ĮSTAIGOJE
PATYRIMAS

Rusų žygiavimų Tikslas
Ofensyvos ir kontr-ofen- 

syvos yra organizuojamos 
atsiekimui tam- tikrų mili- 
tarinių tikslų. Laikraščių 
žinios dažnai iškraipo tuos 
tikslus. Laikraščiai dažnai 
pabrėžia gerai pažįstamus 
miestus, teritoriją, sienas, 
bet apleidžia sunkiau dra
matizuojamus dalykus, kaip 
tai pv. vieškelius, geležinke
lius, šalies kontūrus bei dy
dį ir armijų vietovę. Jokiu 
kitu laiku ir jokiame kita
me fronte nėra taip svarbu 
tai prisiminti, kaip dabar 
Rusijoje.

Svarbiausias dabar vyks
tančios rusų ofensyvos tik
slas yra palaužti Wehr- 
mach’tą. Rusų strategija 
siekia dviejų dalykų: visas 
vokiečių jėgas Ukrainoje 
prispausti prie Karpatų ir 
Juodosios Jūros, ir tuo pa
čiu išdalinti tas jėgas į ma
žus kišeniufex apsupti jas 
ir išnaikinti, \kaip tai buvo 
padaryta su 1 voų Paulus’o 
armija ties St^dmgradu.

Visa šitoji strategija yra 
visų Jungtinių Tautų koa
licijos globalinės strategijos 
dalis ir yra artimai surišta 
su Europos invazija iš va
karų. Faktinai, tai, kas da
bar vyksta, yra pirmas iš 
trijų smūgių, prižadėtų Te
herane, “iš rytų, vakarų ir 
pietų”.

Vokiečių armija yra pa
skutinė nacių jėgos atrama. 
Armiją palaužus, Vokietija 
bus baigta, štai dėlko vo
kiečiai dabartines Rytų 
fronto kovas vadina “vi
sam karui lemiančiomis.”

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, vasario 5 d., LDS 34 

kp. rengia balių. Pelnas skiriamas 
dėl kareivių duoklių mokėjimo. Po
lish National Hali, kampas Lloyd ir 
Chesnut Sts. Pradžia 8 v. v. Pra
šome visų vietinių ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Praleisite smagiai 
vakarą, 
Kom.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

duos veltui nepaprastai gražų va
karą, bus prakalbos, koncertas ir 
šokiai. Vasario 6 d., 3:30 vai. die
ną. 227 Lawrence St. Parengimo 
tikslas, atidengimas Kniubo narių 
esančių kariuomenėj vardų surašąs. 
Taipgi pirkimas 4-tos kamp. Kari
nių Bonų ir registravimas' kraujo 
davimo sužeistiems. Prakalbas sa
kys miesto gaspadorius William 
Mortensen ir adv. Frank Mančiu- 
nas. Dainuos Biruta Ramoškaite; 
Alicia ir Castle klasiški šokikai ir 
kiti artistai, pertraukoje bus muzi
kos. Dana Radio orkestrą gros šd- 

Todėl Kliubas kviečia jus, 
išgalės pirkti Karo Bo- 
duokite kraujo. Tiktai 

padėsite laimėti karą.—
.(28-29)

MERQINOS IR MOTERYS
FABRIKO DARBININKAI 

$26 UŽ 48 VALANDAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ROSETH CORP.,
200 TILLARY STt, 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Flatbush Extension)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS yAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškiipo.

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

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

EGZEMINUOTOJOS
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų

NUOLATINIS DARBAS 
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 181H ST.,
12-tos lubos

Talkininkų lakūnai su
pleškino dar 4 prekinius 
japonų laivus ties Rabaulu, 
New Britain.

Lengvieji anglų bombane 
šiai y|l pųiple Berlyną.

VYRAI
Dirbti prie tiesaus kirtimo įtopieros. Patyri
mas nereikalingas. Gera alga. Nuolatinis dar

bas. Merchant Suppliers Paper Co., 
610 West 49 th St.

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

Washington St.

HARRISON-KEARNY
ALDLD 136 kp. 

įvyks sekmad., vasario 
dieną. Labor Lyceum 
Ann St. — V. Zelin.

NASHUA, N. H.
Pranešimas abiem kuopom 

susirinkimas įvyks toj pačioj salėje, 
171 Main St., 7:30 v. v. Vasario 5 
d. Draugai dalyvaukite, atsiveskite 
ir naujų narių** taipgi užsimokėkite 
duokles, ypač LLD 42, nes pinigai 
Centrui labai reikalingi. Taipgi 
svarstysime ir kitus svarbius reikk- 
lus. — V. Vilkauskas. (27-30)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 4 
d. vasario, Liet. Salėje,’ 315 Clinton 
St., 7:30 vai. yak. Susirinkimas bus 
svarbus, tad visos būtinai turime 
jame dalyvauti. Prie progos, atsi
veskite ir naujų narių į moterų
sįęyrilĮ. - M. K. . (27-29)

DAUGMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENU SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS f AIR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO. 
126 WEBSTER AVE. 

JERSEY CITY, N. J.
(37)

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

133 Middleton St., 
Brooklyn.

VYRAI IR BERNIUKAI
t ■» ......

Nelavintam fabriko darbui, kuris tęsis ir pc 
karo, prie kurio iš anksčiau- patyrimas ne
reikalingas. Gera alga. Viršlaikiai, jei pagei

daujama. Reikalinga turėti afliekamuino 
certifikatą.

LUSTEROID CONTAINER CO., INC., 
10 West Parker Avė.,

Arti Valley St., Maplewood, N. J. 
(No. i31-VaJley St. Public Service pus).

(30)

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyks

REIKIA VYRŲ
Medžio krovimui. 60c į valandą, 48 valandų 

savaitė. $31.20; nuolat. FAGAN, 
204 W. Houston St., N.Y.C.

(30)

ELEKTRIKAI
Patyrę prie vielų išvedžiojimo pramonėse.

Taipgi patyrę Motoristai. Kreipkitės 
729 Metropolitan Ave., Brooklyn.

(29)

MERGINOS FABRIKO DARBAM 
Maisto gaminimo fabrikas, nuolat ; 

pokarinis darbas. Gera alga. 
Max ams, inc.

372 GREENWICH ST., N.Y.C.
(81)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAI) GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

’ 'VIRĖJOS 
desert' DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMĄ VALGIS IR UNIFORMOS 
BONĄI—APMQKAUOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ* DIENĄ 

56 W. 23£D ST., N. Y.

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

PAKUOTOJAS IR 
PAGELBINIS IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAS 

Spaustuves Įstaigoje.
Gera proga; nuolatinis darbas; 8 valandų 
diena, 5 dienų savaitė. Alga sulyg gabumo. 

graham-chisholm, inc.
150 Varick St., kampas Spring, N. Y.

TYPISTS
Patyrusios sudėjimui laiškų j vokus ir adre
savimui vokų. .Gera nuo kavalkų mokestis. 6 

dienos (40 valandų). AHREND CO., 
52 Duane St. (arti City Hall).

__________ ____________________________ (29)

OPERATORĖS "
Patyrusios Prie Single Needle.
NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos Su Alga.
32 WEST 18th ST.

12-tos lubos.

KREIPKITĖS 
Employment Departments

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

100 CENTRAL AVĖ.
KEARNY, N. J.

arba

APVALYTOJAI
Pilno laiko pastovus darbas. Dieninis darbas.

Kreipkitės asmeniškai j Personnel ofisą.
SEARS ROEBUCK & CO.,

2337 Bevoi'ly Road, Brooklyn.
(34)

ELIZABEĮH-LINDEN, n. j.
Mezgėjų Grupė rengia pasilinks

minimo vakarėlį, vasario 6 d., 5 vai. 
vak., Lt)P Kliube, 408 Court St., 
Elizabėthe. Mezgėjų Grupes susirin
kimas įvyks 5 vai. vak., po susirin
kimo įvyks vakarėlis ir šokiai, bus 
ir užkandžių. Pelnas nuo parengimo 
skiriamas' vilnų fondui. -Kviečiame 
visus dalyvauti parengime ir pa
remti šį naudingą darbą. — Kom.

(27-29)

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 BĮ 

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

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

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

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

tada Q-102 Bušu (15 min. iki Astoria Blvd, ir 1st St.).
(29)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbas.
Gera alga.

MAX AM& INC.
372 GREENWICH ST., N.Y.

(31)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo. Darbas prie Sheet Me

tai ant karinių užsakymų.
POKARINĖS PROGOS

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ
14 VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ IR 

PUSĘ
LABORATORY FURNITURE 

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

STihvell 4-3300

PATYRUSIOS
MAŠINA GUZIKŲ SIUVĖJOS 

TAIPGI MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 

AUKŠTA ALGĄ
SUPERB PLACKET CO.,
______ 335 WEST 38TH ST.______  

MERGINOS
Gali patapti naudingomis vyrų kaklaraiščiu 

fabrike. Patyrimas nereikalingas. 
GERA ALGA.

BACHRACH CO. 
105 MADISON AVE.

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Avė. subve)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.'' ' " ' NMĮįj

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, MAUDYNIŲ 
PRIRUOšĖJOS, VALYTOJOS. Nuolatiple 

darbas. Nemokamai užkandžiai.
Kreipkitės j Housekeeper.

HOLLAND HOTEL 
351 West 42nd St.

_____________________________________ (34)

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

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

I. R.T. Subve, Saratoga stotis.

■_______________________________ (30)

Vyrai lengvam fabriko darbui. 5 dienų 
savaitė/hera alga, su viršlaikiais.

VALENTI BUTTON WORKS,
2-02 — 27th Ave., Astoria, L. I.
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New ZInloi Apie Lietuvius Karins

Svečiuojasi Karys I Nematomoji Laisvės Bankie
Jonas Ormanas tų Sėkmingumo Paslaptis

Nevedusi Motina Už
dusino Kūdikį

šiomis dienomis Brooklyne 
svečiuojasi karys Jonas Orma
nas, LDS Jaunimo Komiteto 
sekretorius. Jis parvyko savai
tei laiko pasisvečiuoti pas sa-

Jonas Ormanas

uošviusvo žmona, Aida, ir 
Kairius.

Karys Ormanas 
tarnauja Illinois
Brooklyną svečias kariškis ap
leis šeštadienį.

d d.

šiuo tarpu
valstijoj.

Svarbi Dešimtmetinė
Iškilmė

Bile kurios įstaigos dešimt
metinė šventė yra skaitoma 
svarbiu nuotikiu, juo labiau 
svarbi yra sukaktis spaudos. 
Mūsiškis žurnalas šviesa šie
met susilaukė dešimties metų. 
Ir toji sukaktis bus minima šio 
šeštadienio vakarą, vasario 5- 
tą, su tam atatinkama progra
ma. Štai, dėl ko jūs turite tą 
dieną pasižymėti savo kalen
doriuje jau dabar, kad nepra
leisti mažiau naudingu būdu.

Vakaro programa bus įdo
mi: A. Petriką duos paskaitą 
apie Lietuvos rašytojus, A. 
Bimba kalbės apie šviesos 
reikšmę lietuvių gyvenime. O 
po programos bus smagus pa- 
žmonys. Visi įstojanti tą vaka
rą Literatūros Draugijon gaus 
Juozo LeVandos parašytą kny
gą “Gyvenimo Saulėleidis,” 
kurioje aiškina įvairių laikų ir 
kraštų laidotuvių papročius. 
Tad visi vasario 5-tą patrau
kite į Laisvės salę, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga nemokama.

Atėjęs į Laisvės bankietą 
pirmu kartu žmogus nustemba 
pamatęs tokią galybę svieto, 
kaip kad buvo pereitame ban
kiete, Grand Paradise salėse, 
pereitą sekmadienį. Ne vienas 
buvo girdėję iš Laisvės ir pro
greso priešų, būk čia sueiną 
keli šiokie ir tokie, tai ir vis
kas.

Atsisėdęs prie stalo, žmogus 
gėrisi valgiu ir vėl stebisi, kaip 
tai neapmatomai miniai gali
ma visko pritekti ir suspėti 
pristatyti, o čia viskas pro 
siauras duriukes, tarsi iš gau
sybės rago pilasi. Greitos vei- 
terkos ir veiteriai pribėga 
prie durų, stveria gatavą blin
dą ir vėl pro viens kitą lenk- 
tyniuodami nuvingiuoja 'ap
link stalus prie jai-jam paskir
tu svečiu.

Už tų siaurų durų glūdi pa
ti didžioji paslaptis — būrys 
gaspadinių. Tai jos pašventė 
po visą dieną ir vakarą, o dau
gelis ir po dvi dienas, kad tą 
viską pagaminti ir pagaminti 
taip rūpestingai, taip švarutė
liai, tarsi jos gamintų pietus 
mylimiems savo dukros vestu
vių svečiams. Taip jos atsine
ša į Laisvę — jinai joms bran
gi, o kartu mieli ir jos sve
čiai, nes tai draugai, skaityto
jai, mylėtojai, rėmėjai tų pa
čių minčių, idėjų.

šiam bankietui valgių paga
minime abiem dienomis dirbo 
Josephine Augutienė, V. Bal
trušaitis, Anelė Kanopa, Ire
na Levanienė, B. E. Senkevi- 
čienė, Eleonora Sungailienė, 
Ona Malinauskienė, Marcelė 
Jakštienė, Marė Misevičienė 
ir kai kurios kitos.

Po dieną dirbo Rožė Lau
kaitienė, Nastė Buknienė, Jo
haną Marčiukienė, Emilija 
Stupurienė, Ona Depsienė.

Prie gaspadinių visuomet 
matysi Geo. Warisona, vieną 
iš direktorių, dalyvaujant ne 
iš vardo, bet nešant reikmenis, 
keliant sunkmenas, o reikale 
ir bile ką dirbant. Ne mažiau 
rūpestingu, nors gal ne 
gaspadinišku, talkininku 
padinėms yra direktorius An-1 
tanas Balčiūnas. Matėsi ir 
pė kitų vyrų, tarpe jų jaunu
tis Baltrušaitis, pagelbstintl 
prie užliesimo stalų. Alekas 
Velička atėjo talkon supjaus
tyti kalakutus.

Dėka joms-jiems taip ska-

tiek 
gas-

gru-

niai valgėme ir dienraščiui su
taupyta daug turto. Galima 
suprasti, kokias sumas reikėtų 
išmokėti, jeigu turėtume sam
dyti profesionalus bankietų 
rengėjus. Mūsų gaspadinės ir 
visi darbininkai aukoja savo 
darbą. Ne kartą gaspadinės iš
neša ir paskutinę porciją ant 
stalo svečiams, o pačios eina 
namo be vakarienės ir links
mos, kad svečiams užteko 
maisto. Tai tokios yra mūsų 
gaspadinės..

Be gaspadinių, nors ne tiek 
ilgas valandas, bet daug ir 
energingai dirbo veiterkos-vei- 
teriai: Alice Gudeliunas,
greenpointietė Rainienė, Helen 
Rinkevičiūtė, Anna Repševi- 
čiūtė, Ona Yakštis, Florence 
Kazakevičiūtė, Koste Rušins- 
kienė, Elsie Gasiūnienė, Sylvia 

' Pužauskaitė, Lilija Lazauskai
tė, Anelė Venta, Frances Pa
kalniškienė, Beatrice Kala-? 
kauskaitė, Lilija Kavaliaus
kaitė, Marė Sinkevičiūtė, V. 
Žilinskas, Al. Velička, Valis 
Bunkus, Pranas Bunkus, Ch. 
Yuknys, Jonas Lazauskas, Pe
tras Grabauskas, taipgi bar- 
tenderiai Juozas Dainius ir K. 
Lovanas.

K. Kreivėnas, V. Čepulis, 
M. Klimas, Ch. Balčiūnas, O. 
Čepulienė, N. Buknienė, E. 
Mizarienė ir, veikiausia, dar 
grupė nei nematomų, kur nors 
paslėptų kitų dirbo taip vadi
namus “lengvus” darbus — 
prižiūrėtojų, tikietų pardavė
jų, durų sargų. Kreivėno dar
bas šv. Petro rolėj atrodė la
bai patrauklus kol prie stalų 
buvo daug vietos, bet kada jos 
užsipildė, o čia likosi apie šim
tas alkanų laukti antrų stalų, 
jis vargšas privalėjo turėti 
šimtą atsakymų, pasiaiškini
mų.

Visiems minėtiems ir gal ne
paminėtiems, bet dirbusiems, 
mūsų nuoširdžiausia padėka, 
kaip kad mes dėkingi ir pasi
darbavusiems pardavinėjime 
iš anksto tikietų. Jūsų darbas 
davė su Laisve pirmą pažintį 
daugeliui tų, kurie be jūsų pa- 

j kvietimo gal būtų nei nežino
ję, kad Laisvė turi tokias šau
nias pramogas ir tiek daug ge
rų draugų.

Taipgi labai esame dėkingi 
biznieriams už suteikimą vie
tos mūsų pasiskelbimo kor
toms įstaigų languose ir vidu
je.

Irma Small, 24 m., 127 Ga
tes Ave., prisipažinus prokuro
rui, kad . ji uždusino savo du
krytę Sarah Jane Meister, 10 
mėnesių, pavadintą ncoficia- 
lio tėvo pavarde. Ji pasakojo, 
kad jinai atvažiavus čionai iš 
Ohio rudenį 1942 m., aborci- 
jai, bet seserys atkalbėjusios 
ir pagimdžiusi, bet kūdikio 
nekentusi iš pat pradžios. No
rėjusi jį paduoti auklėtuven, 
bet seserys ir vėl sudraudusios.

—Kaip einasi? — paklau
siau Johnnie Blass, susitikus 
dienraščio Laisvės bankiete 
pereitą sekmadienį, Grand Pa
radise ballruimyje, smagiai 
besisukinant būryje jaunimo.

—Puikiai,—atsakė jis ir jo 
išvaizda pilnai tą patvirtino. 
Jis, beje, jau pakilęs iki vy
riausiojo “petty office]-.”

čių lietuviškuose šokiuose bu
vo Al Brachulis, 2-ro laipsnio 
“petty officer,” tarnaująs Port 
Richmond Patrulės Bazėj, Phi- 
ladelphijoj, šiuo tarpu parvy
kęs atlankyti saviškius, gyve
nančius 28-28 Jackson Ave., 
Long Island City. Ta proga jis 
pasinaudojęs 
pasilinksminti

Vasaris Atvasnojo 
Šaltas

keletą valandų 
su mumis.

Radžiūnas Palaidotas
Pereitą antradienį Alyvų 

kalno kapinyne palaidotas 
Kostantas Radžiūnas, kuris 
tragiškai žuvo ant geležinke
lio pereitos savaitės pabaigoje.

Prieš išvešiant velionio pa
laikus, R. Mizara pasakė kal
bą graboriaus Aromiskio ko
plyčioje. Išlydėti į kapus susi
rinko didelis būrys velionio 
pažįstamų bei draugų. Buvo 
velionio brolis, Jonas Radžiū
nas, kuris gyvena Worcestery- 
je, taipgi sūnus Albertas. Lai
dotuvėmis daugiausiai rūpino
si dd. Balčiūnai, Varpo Kep
tuvės savininkai.

Velionis Kostantas Radžiū
nas gimė Bulbiniškių kaime, 
Liudvinavo parapijoj, Kalva
rijos apskrityje. Atvyko į šią 
šalį 1909 m. Pirmiau gyveno 
Worcesteryje, o vėliau visą 
laiką Brooklyne. Pirmojo ka
ro metu tarnavo kariuomenė
je. N s.

Tokia jau šeimos tradicija— 
Mrs. Jahn Miick, Bronx, per 
eitą antradienį pagimdė 17 ir 
pusės svarų sūnelį. Motina tiek 
pat svėrus laike gimimo 33 
metai atgal.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Charles Young šiomis dieno
mis tapo paleistas iš aktyvūs

Nuostabu 
k ėjau sutikti) 
susitikti Joną 
jaunimo sekretorių. Kas gi ti
kėsis susitikti Laisvės bankie- 
te žmogų tarnaujantį lllinoju-

(kadangi nesiti- 
ir smagu buvo
Ormaną, LDS

Buvęs šiltas ii’ beveik be
sniegis sausis, dar neužtikrino, 
kad nebus žiemos. Pirmos va
sario rytą atsikėlę newyorkie- 
čiai radome tik 24 laipsnius, o 
vėliau ryte turėjome tik 16 
laipsnių virš zero. Tas šaltis, 
atneštas ant 50 mylių per va
landą vėjo sparnų, stačiai bu
vo nenugalimas, žmogus tik 
skubina įsprukti km- nors tarp- 
d urin.

Sausio mėnesį paprastai iš- 
k rišdavo apie 14 colių snie
go, šiemet buvo tik apie 7 co
liai, tačiau vasario ir kovo lai
kotarpis dar gali atsimokėti 
su

Charles Young

tarnybos į rezervą. Tarnyboje 
jis buvo stipriai susirgęs. Pa
sveikus, kad ir ne visiškai su
stiprėjęs jis galėjo veikti ir 
buvo labai reikalingas kariš
kos ligoninės laboratorijoj, 
kaipo chemistas. šiuo tarpu ar
mija šiek tiek jau praturtėjo 
ir tos rūšies tarnautojais, tad 
jį paleido atsargon visiškai 
pasilsėti, sustiprėti.

Pirmą savo atostogų dieną 
jisai atvyko pasimatyti su mu
mis dienraščio Laisvės bankie
te.

Kaziui ši tarnyba nebuvo 
pirma. Jisai — vienas iš pačių 
pirmųjų kovotojų prieš fašiz
mą, liuosnoriu tarnavo Ispani
jos liaudiečių armijoj 
vavo fronte.

Pas mus svečiavosi, būryje 
jaunimo linksmai pasižmonėjo 
ir saržentas Algirdas Paškevi
čius veikliai dalyvavęs su mūs 
jaunimu ir pirm išėjimo kariš
koj] tarnybon.

Buvo ii* daugiau kariškių. 
Gaila, kad nebuvo progos juos 
visus susitikti. Jie matosi taip 
linksmi ir laimingi būryje sa
viškio jaunimo, jog nedrąsu 
atitraukti nuo jų nors minutę, 
rizikuoji juos pasigauti tik pa
mačius liuosus arba būryje ar
timų pažįstamų.

Oswaldas Kiburis, našlės E. 
Kiburienės sūnus, buvo parva
žiavęs atlankyti žmoną su nau
jagimiu sūneliu, motiną ir ki
tus artimuosius. Jaunoji Kibu- 
rienė (Ona Zinaičiutė) susi
laukė sūnelio pereito sausio 5- 
tą. Jis pavadintas Paul, velio
nio Kiburio, tėvuko vardu.

Oswaldas tarnauja jau 5 
mėnesiai, prie didžiųjų kanuo- 
lių. Išvyko atgal tarnybon 
sausio 29-tą.

ir daly-

toli eiti, 
dar kitą

ragaišiu.

Paštas Apie Laiškus 
Vokietijon

Į drau- 
ir mūsų

sunaiki-

Pašto viršininkas Frank J. 
Quayle praneša, ]<ad siunčia
mi karo kaliniams ir kitiems 
vokiečių valdomose teritorijo
se asmenims laiškai nebus 
jiems pristatomi, jeigu juose 
bus kokie nors žodžiai ar žen
klai, akstinanti mūsų karo pa
stangas ar pergalę, 
džiamų skaičių įeina 
vartojamasis V.

Tokie laiškai būna
narni net be1 pranešimo kali
niui, kad laiškas buvo, kaip 
praneša Raudonojo Kryžiaus 
atstovai iš Šveicarijos.

Visi kaliniams ir kitiems 
priešo teritorijoj esantiems as
menims siunčiami laiškai pir
ma eina per mūsų krašto cen
zorių rankas ir tik radus tin
kamais būna išsiunčiami. Ras
tieji netinkamais, grąžinami 
pataisyti.

čionai nereikėjo 
kad atsimušti į kitą, 
ir vėl kitą kariškį. Tarpe čia 
linksmaujančių ir neatsiliekan-

John Papas, našlės Onos 
Papienės sūnus, Naujuos Me
tuos svečiavosi pas motiną sa
vaitę laiko. Papienės žentas 
taipgi tarnyboje ir duktė ap
sigyvenus prie jo.

Keturios marškonių, rayoni- 
nių ir vilnonių audinių perdir
bimo firmos, New Yorke, kal
tinamos nesakiusios Kainų Ad
ministracijai teisybės apie sa
vo produktus.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Edwardas Reinhardt buvo 
parvažiavęs trumpam laikui 
atlankyti tėvus, žinomuosius 
organizacijų darbuotojus Fr. 
ir Olgą Reinhardt’us, Ridge- 
woode. ž. R.

Pardavęs skanėsių krautu
vėj alaus sekmadienio rytą, 
Astorij. krautuvininkas Schulz 
■pripažintas prasikaltusiu įsta-

! tymui.i LITUANICA SQUARE RESTAURANT i
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

$ PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

I o LIETUVIŠKAS KABARETAS
Ii , Oi STANLEY MISIŪNAS
Ųa / Ii z-mI savininkasSUSIRINKIMAI

NOTARY 
PUBLIC

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-UŽTIKRINAM GRAŽAUS

PASITENKINIMO..

Brooklyn, N. Y. 
įžanga abejose vietose 50c

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI FN
DAUG STALŲ KOMPANIJOM SS

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas u?
žvirblys ekstra gerai patarnauja. aS

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

i

Tel,
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All Lady Crosby 
ensembles in pr e
sentation boxes.

De-
RO-

S
i

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. MaSi rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

to^fe****- .. —.. •

OPERETE
KUPROTAS OŽELIS”

PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJ FILMĄ 
Vieno Veiksmo Komedija

TURI 10 GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ
Vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. Taipgi bus rodoma 

ir kitos gražios filmos.

Įvyks Šeštadienį, Vasario 5 February,
DOMBROWSKI’S SALĖJE

755—4th Avenue Brooklyn, N. Y
Pradžia 8 vai. vakaro

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. vasario, Buzelio salėje, Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Bus svarbus su
sirinkimas, nes rinksime LDS Cen
tro valdybą ir kitų svarbių reikalų 
reikės aptarti. Tad visi nariai ir na
rės dalyvaukite, atsiveskite ir nau
jų aplikantų.—P. Bieliauskas, sekr.

(27-28)

“KUPROTAS OŽELIS” 
operetėj vaidina mūsų ge
riausi lietuviški aktoriai- 
dainininkai, kaip tai: N. 
Juškaitė, J. Judžentas, V. 
Misiūnaitė, J. Lazauskas, 
F. Bunkus.
Parašyta Sofijos Čiurlionienės 

(Kymantaitės)
Filmą pagamino Ir rodys 

GEORGE KLIMAS

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai. Vė

liausi įtaisymai. Gera transportaci- 
ja, prie Ind. 8th Avė. subvės — Ja
maica (BMT) eleveiterio, taipgi 
gatvekariais patogu privažiuoti. 
Renda prieinama. Jeigu apsiimtų 
pavalyti lobę sykį ar du syk į sa
vaitę, bus didelė nuolaida. Antrašas: 
August Hintza 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (27-29)

Kitas lošimas įvyks kitoj vietoj sekančią dieną, tai yra

Sekmadienį, Vasario 6, February
LOGAN INN 

3294-6 Atlantic Avenue, 
Pradžia 3 vai. diena

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-0191

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

DIAMOND PAIR

DIAMOND ENSEMBLE
F"ST IN Hear.

- FIRST 'N QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070
Lady Crosby 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro-

liotb for

>65-
mantic designs, 
lovely. Weekly Terms

i

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

STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




