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Vokietis socialdemokratas 
Paul Hagen parašė knygą 
“Germany After War” (“Vo
kietija Po Karo”). Hagen vėl 
perša socialdemokratus Vokie
tijos valdonais po šio karo. Jie 
dabar būsią geri ir iš Vokieti
jos padarysią tikrą žemišką 
rojų!

žinoma, tokį pat, kokį jie 
buvo padarę po Pirmojo Ka
ro; sutriuškino darbininkų re
voliuciją ir priruošė dirvą Hit
lerio atėjimui.

Bet, drąsiai galima sakyti, 
po šio karo tiems patiems ne
vidonams nebeteks Vokietiją 
valdyti. Užteko vienos apga
vystės.

No. 29 LAISVĖS ANTRATdepi.oie! s?aRIgM^R87S8TRRET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario-Feb. 4, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ R0I SALA, ĮSIVERŽĖ NAMURAN
Amerikos Kariai Sėkmingai 

Žygiuoja Marshall Salose
Sovietų Sąjungos Konstitucijos 
Pataisymai Paplatina Savaran
kumą tarybinėm Respublikom

Sovietų Kovūnai Atakuoja 
Nacius Ties Narva, Estijoj

“Izviestijos” pasakė daug 
karčios teisybės popiežiaus 
adresu. Kas ne aklas, tas ma 
to, kad Pijus XII buvo ir pa
silieka fašizmo patronu. Jis už- 
gyrė ir rėmė visus Mussolinio 
plėšikiškus žygius.

Ir dabar popiežius tebegie- 
da, kad jis nedaro skirtumo 
tarpe fašistinės Ašies ir Jung
tinių Tautų. Jis esąs “neutra- 
liškas!”

Perlų Uostas, vas. 3. — 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kai ir pėstininkai su tan
kais ir kitais didžiaisiais 
pabūklais atėmė iš japonų 
Roi sala su lėktuvų aikšte, 
Marshall salyne.

Jie taip pat užėmė, pusę 
priešų lėktuvų aikštės 
Kwajalein saloje. Kiti A-

merikos daliniai įsiveržė į 
Namur salą, tame pačiame 
salyne.

Paskutinės žinios teigia, 
kad amerikiečiai viso paė
mė jau 190 salų ir saliukių 
toje srityje.

Visur amerikiečiai varosi 
pirmyn, sudaužydami japo
nų pasipriešinimus.

GEN. MONTGOMERY 
SAKO, LAIKAS 
KARUI BAIGTI

SENATO KOMISIJA 
PAINIOJA KARIŲ 

BALSAVIMUS
Ar gali žmogus, vadas ke

lių šimtų milijonų žmonių, tei
singai būti neutrališku šioje 
žmonijos mirtinoje kovoje 
prieš fašistinį barbarizmą, 
prieš vergiją?

Kuris sako, kad jis nepaiso, 
kuri pusė laimės, kuris skel
biasi neutrališku, pirmoje vie
toje veidmainiauja, antroje 
vietoje — padeda Hitleriui.

Jau gatava didžiulė Rojaus 
židžiūno eilėraščių knyga 
“Daug Labų Dienų.” Tai leng
vo ir gana gražaus pasiskaity
mo kūrinys. Autorius pats iš
leido ir pats rūpinasi knygos 
platinimu. Bet galima gauti ir 
Laisvės administracijoje.

čia ne vieta gilintis į šio 
eilėraščių rinkinio kokybę. 
Svarbu, kad veikalas pasirodė. 
Svarbu kiekvienas įdėlis į 
Amerikos demokratinės lietu
vių visuomenės literatūrą.

Taipgi jau gatava žurnalo 
Šviesos formato ir didumo bro
šiūra “Artinkime Pergalės 
Dieną.” Tai “darbai Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo, 
įvykusio 1943 metų pabaigo
je.” Išleido Demokratinių Lie
tuvių Taryba.”

Viskas, kas buvo suvažiavi
me tarta ir veikta, randasi šio
je brošiūroje. Be to, brošiūrą 
puošia labai gražūs paveikslai 
iš suvažiavimo.

Dabar tik reikia brošiūrą 
plačiai paskleisti. Kaina labai 
žema: tik 10 centų!

Beje, dar ne per vėlu įsigy
ti dienraščio Vilnies išleistą 
1944 metų kalendorių. Tai ir
gi didžiulė knyga.

Vadinasi, niekas negali skųs- 
ties, kad neturime naujos li
teratūros skaitymui ir plati
nimui.

London. — Gener. Mont
gomery, vyriausias koman
duoto jas anglų įsiveržimo 
jėgų, peržvelgdamas savo 
armiją, pareiškė:

“Man labai nusibodo ka
ras. Aš manau, kad jau be
veik laikas jį baigti.”

Kartu jisai sakė, jog rei
kią taip prisirengti, kad 
nebūtų “jokio klausimo apie 
suklupimą” įsiveržime ar po 
įsiveržimo į vakarų Euro
pą.

Hull apie Sovietų Kon
stitucijos Pakaitas

Washington. — Laikraš
čių reporteriai užklausė 
Amerikos valstybės sekre
torių C. Kulią, ką jis ma
no apie Sovietų Sąjungos 
konstitucijos pataisymus, 
kuriais įsteigiama atskiros 
Tarybinių Respublikų armi
jos ir savi jų užsieniniai 
komisariatai.

Hull atsakė, kad jis dar 
nesigilinęs į tą klausimą, ir 
pridūrė, jog Sovietų Sąjun
ga turi pilną teisę daryti 
tokias pakaitas savo res
publikų santvarkoje.

Kai kurie Amerikos ir 
Anglijos politikieriai bijo, 
kad Sovietai nereikalautų 
pripažint visų savo šešioli
kos respublikų atstovus bu
simoj taikos konferencijoj.

Japonų Fanatizmas

Washington. — Senato
rių komisija, devyni demo
kratai ir šeši republikonai, 
įteikė sumanymą, kad ka
reiviai ir jūreiviai ateinan
čiuose rinkimuose • tik to
kiuose atvejuose balsuotų 
pagal bendrąjį federalį į- 
statymą, kur paskirus vals
tijos nebus išleidusios vie
tinių įstatymų balsuoti savo 
piliečiams, tarnaujantiems 
ginkluotose Amerikos jėgo
se.

Taigi senato komisija siū
lo kariam balsuot preziden
to ir kongreso narių rinki
muose pagal skirtingus 48- 
nių valstijų įstatymus ir 
taisykles.

Tokius balsavimus prez. 
Rooseveltas pavadino apga
vyste, nes šitaip balsuojant, 
pagal atskiras valstijas, 

dauguma kareivių, jūreivių 
ir lakūnų visiškai negautų 
progos balsuoti.

Kongreso atžagareiviai 
bijo, kad jeigu būtų išleis
tas vienas bendras įstaty
mas visiem kariam balsuo
ti, tai dauguma jų atiduotų 
savo balsus prez. Roosevel- 
tui.

BALTARUSIŲ PARTIZANŲ 
ŽYGIAI PRIEŠ NACIUS

O dar šį mėnesį išeis žur
nalo Šviesos šių metų pirmas 
numeris.

Visi dalykai stovi gerai.

Šį šeštadienį Laisvės svetai
nėje įvyks gražus apšvietos 
vakaras. Tai bus paminėjimas 
žurnalo šviesos dešimties me
tų sukakties.

Dr. Petriką duos paskaitą 
apie lietuvių rašytojų karo 
metų kūrybą. Su paskaitos tu
riniu jau esu susipažinęs. Pa
sakysiu: kurie ateis pasiklau
syti, daug pasimokins.

Todėl ne tik brooklyniečiai,

Vienoje Pacifiko Vande
nyno saloje japonų oficie- 
rius sušaudė 24 savo karei
vius, apsupamus amerikie
čių, ir pats nusišovė. >

Mexico City. — Costa 
Rica atstovas pranešė, kad 
fašistiniai gaivalai tame 
krašte ruošiasi ir ginkluo
jasi perversmui padaryt.

Wendell L. Willkie ragina 
uždėt amerikiečiams 16 bi- 
lionų dolerių naujų taksų.

bet ir apylinkės lietuviai tu
rėtų nepatingėti atsilankyti į 
šį apšvietos ir pasilinksmini
mo parengimą.

London. — Baltarusijos 
partizanai sausio 18-20 d. 
suardė devyniolika vokiečių 
karinių traukinių. Be to, 
jie sudaužė tryliką priešų 
garvežių, susprogdino 21-ną 
geležinkelių ir vieškelių til
tą, gazolino sandėlį ir du 
bombanešius.

Apsupo Nacius Cassino
Alžyras. — Pranešama, 

kad amerikiečiai su fran- 
cūzais beveik visai apsupo 
vokiečius ties Cassino, Ita- 
Ojoj.

Anglai - amerikiečiai į 
pietus nuo Romos grumiasi 
pirmyn.

Tokio, Japonijos sosta- 
miesčio, majoras įspėjo, 
kad amerikiečiai bile kada 
gali atekrist bombarduoti 
Tokio.

LONDON. — Maskvos radijas vas. 2 d. pranešė seka
mus Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos (seimo) 
sprendimus:

Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Taryba,— norėdama 
paplatinti tarptautinius ryšius ir sustiprinti Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis ir 
atsižvelgdama į didėjantį Sąjunginėms Respublikoms 
reikalą sumegsti tiesioginius ryšius su užsienių kraš
tais, — todėl nutarė, (kad):

1. Bet kuri Sąjung. Respublika gali sumegsti tiesio
ginius ryšius su svetimomis valstybėmis ir daryti su
tartis su jomis. ’ •

2. Įvesti Sovietų Sąjungos Konstitucijon sekamus 
priedus:

(A) Prie XIV straipsnio punkto (A) Konstitucijoj, 
po žodžių “Sąjungos atstovybė tarptautiniuose santy
kiuose, sutarčių su svetimomis-valstybėmis darymas ir 
tvirtinimas,” pridėt šiuos žodžius: “sumezgimas bend
rojo pobūdžio santykių tarp Sąjunginės Respublikos ir 
svetimų valstybių,” kad šis punktas sekamai skambė
tų:

A. . Sąjungos atstovybė tarptautiniuose santykiuose, 
sutarčių su svetimomis valstybėmis darymas ir tvirti
nimas ir sumezgimas bendrojo pobūdžio santykių' tarp 
Sąjunginės Respublikos ir svetimų valstybių.

B. Pridėt prie Sovietų Sąjungos Konstitucijos XVIII 
straipsnio (a) priedą, kad šis jos skyrius sekamai 
skambėtų: “Kiekviena Sąjunginė Respublika turi teisę 
sueiti į tiesioginius santykius su užsienių valstybėmis, 
daryti sutartis su jomis ir palaikyti savo diplomatinius 
ir konsulinius atstovus jose, o jų atstovus palaikyti sa
vo ribose.”

C. Papildyt Sovietų Sąjungos Konstitucijos LX 
straipsnį šitokiu (e) punktu: “Sąjunginės Respublikos 
atstovybės įvedimas tarptautiniuose santykiuose.”

3. Pakeisti Visos Sąjungos liaudies užsienių reikalų 
komisariatą į Sąjungos-Rėspublikų liaudies komisaria
tą.

KALININ,
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas.

GORKIN, Sekretorius.

Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Taryba, norėdama 
sustiprinti Sovietų Sąjungos apsigynimo jėgas, nutarė:

1. Patvarkyt, kad Sąjunginės Respublikos turi suda
ryt karines savo resupblikų organizacijas (armijas).

2. Sovietų Sąjungos Konstitucijon pridėt sekamus 
priedus:

(A) Paplatint Konstitucijos XIV straipsnį, punktą 
(H), po žodžių “Sovietų Sąjungos apsigynimo organiza
vimas ir visų Sovietų Sąjungos ginkluotų jėgų vadovy
bė,” pridedant šiuos žodžius: “įvedimas vadovaujamųjų 
organizacinių principų kariniams Sąjunginių Respubli
kų junginiams” (daliniams).

Šis punktas dabar yra štai koks:
“Sovietų Sąjungos apsigynimo organizavimas, visų 

Sovietų Sąjungos ginkluotų jėgų vadovybė, įvedimas 
vadovaujamųjų organizacinių principų kariniams Są
junginių Respublikų junginiams.”

Sekamai papildyt Sovietų Sąjungos Konstitucijos 
straipsnį XVIILB:

“Kiekviena Sąjunginė Respublika turi savo karinę 
organizaciją.”

(C) Sekamai papildyt Sovietų Sąjungos Konstitucijos 
LX straipsnį punktu (E):

“Įsteigia priemones Sąjunginės Respublikos karinių 
junginių sukūrimui.”

3. Pakeist liaudies apsigynimo komisariatą iš Visos 
Sąjungos komisariato į Sąjungos-Rėspublikų liaudies 
komisariatą.

KALININ,
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos 

• Prezidiumo Pirmininkas.
GORKIN,

Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos 
\ Sekretorius.

Mąskva,'Kremlius, 1944- m. vas. 1 d.

London, vas. 3. — Rau
donarmiečiai, perėję Estijos 
sieną, atėmė iš vokiečių Va- 
nakulą miestelį už pusės 
mylios į vakarus - nuo tos 
sienos.

(Kai kurie neoficialiai 
pranešimai teigė, kad So
vietų kovūnai jau pačioje 
Estijoj nubloškė hitlerinių-

VOKIEČIŲ BARBARU 
DARBAI ISTORINIA

ME NOVGORODE
Maskva. — Pirm nacių iš

mušimo iš Novgorodo, jie 
faktinai visiškai sunaikino 
tą istorinį Rusijon miestą. 
Iš buvusių 2,300 namų teli
ko tiktai 40.

Vokiečiai suardė senąsias 
Novgorodo bažnyčias, sta
tytas net pirm 800 metų, ir 
kitus istorinius Novgorodo 
paminklus, o visokias bran
genybes išplėšė, Vokietijon 
išsiuntė bei patys pasigro
bė.

kus 6 mylias atgal.)
Estijos fronte Raudonoji 

Armija per dieną atvadavo 
daugiau kaip 40 gyvenamų
jų vietų ir pasiekė punktus 
jau į šiaurvakarius nuo 
Narvos, nacių tvirtumos ir 
vieno iš svarbiausių E’sti- 
jos miestų. Sovietiniai čiu- 
žininkai ir raitininkai puo
la vokiečius ir užnugarėn, į 
vakarus nuo Narvos.

(Narvoje pirm karo buvo 
bent 25,000 gyventojų.)

Suomijos (Finliandijos) 
radijas sakė, kad naciai pa
liepė visiem gyventojam iš- 
sikraustyt iš rytinių Esti
jos pasienių.

Už keleto mylių nuo ge
ležinkelių mazgo Batecka- 

I jos Sovietai paėmė dar ke
lias gyvenamąsias vietas 
apie 18 mylių į pietų rytus 
nuo Lugps miesto, per ku
rį eina paskutinis vokie
čiams geležinkelis tame 
kampe, iš Leningrado 
Pskovą.

Fašistų radijai sako, kad
(Tąsa 5-tame psl.)

Virš 1,000 Amerikos 
Lėktuvų Atakavo 

Wilhelmshaven^
London, vas. 3. — Dau

giau kaip 1100 Amerikos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votojų vėl pleškino Wil- 
helmshaveną, Vokietijos 
submarinų centrą ir karinių 
fabrikų miestą.

Tai jau trečias stambus 
amerikiečių oro žygis prieš 
Vokietiją per .paskutinęs 
septynias dienas.

MASKVOS SPAUDA APIE 
JAPONŲ ŽVĖRIŠKUMUS
Visi Maskvos laikraščiai 

išspausdino ilgas ištraukas 
oficialių Amerikos praneši
mų apie tai, kaip japonai 
žudė, budeliavo ir badu 
marino amerikiečius belais
vius.

Vokiečiai Kursto Franko 
Prieš Talkininkus

London.— Vokietijos ra
dijas ir spauda ragina Is
panijos diktatorių Franko 
nedaryt jokių nuolaidų 
Amerikai ir Anglijai.

Anglija ir Amerika kar
totinai protestavo, kad 
Franko siunčia karines me
džiagas naciams; kad jis 
palaiko savo kariuomenę 
fronte prieš Sovietus; kad 
leidžia gaujoms Hitlerio 
šnipų veikti Ispanijoj ir ki
tais būdais tarnauja vokie
čiams, laužydamas Ispani
jos bepusiškumą.

Sovietai Atvadavo Du 
Stambius Miestus Va

karinėje Ukrainoje
London, vas. 3. — Rau

donoji Armija užėmė Rov- 
no, gubernijos miestą, na
cių valdžios centrą Vakari
nėje Ukrainoje, ir stambų 
Lucko miestą, vokiečių tvir
tumą, kaip pranešė pats 
Berlynas.

Rovno yra keturių gele
žinkelių mazgas, apie 55 
mylios į vakarus nuo lini
jos, buvusios tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos iki 
1939 m. rudens. Luckas, ki
tas geležinkelių centras, 

stovi už 50 mylių nuo tikro
sios lenkų sienos, arba Cur- 
zono Linijos.

Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietai paėmė punk
tus jau tik už pustuzinio 
mylių nuo Narvos miesto, 
Estijoj.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London.— Raudonoji Ar

mija pasmarkino žygius 
linkui Latvijos.

Anglija per Šveicariją 
protestavo prieš nacius, kad 
jie perdaug subruka anglų 
belaisvių į ankštas patalpas 
ir nepalaiko švaros.

Turkijoj kasdien areštuo
jama nacių šnipai.
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Cent r aliniame Pacifike
Apie 30,000 amerikiečių karių, pui

kiausiai ginkluotų ir visaip kitaip pa
ruoštų, saugojamų galingų vandens ir 
oro pajėgų, pradėjo veiksmus Marshall 
salose, Centraliniame Pacifike. Kaip 
pareiškė admirolas Nimitz, amerikiečiai 
ten kovos, iki užims visas Marshall sa
las ir salukes, kurių ten yra daugybė.

Marshall salos, kaip ir Gilberto salos 
(kurias amerikiečiai atėmė iš japonų 
prieš tūlą laiką), nėra “paprastos” sa
los. Jos vadinamos atolais (atolls), ka
dangi tos salos yra išaugusios iš koralų, 
šiltųjų jūrų gyvių.

Šitos salos kadaise priklausė Ispani
jai, bet po Amerikos-Ispanijps karo, pa
staroji pardavė jas Vokietijai. Vokietija 
valdė tas salas iki pirmojo pasaulinio 
karo. Kuomet Japonija paskelbė karą 
Vokietijai, jinai tasias salas pasigrobė ir 
vėliau Versailės taikos sutarties konfe
rencija jas faktinai japonams padovano
jo.

Nuo to laiko, besiruošdami šiam ka
rui, japonai nepaprastai Marshall’o sa
las apginklavo, apstiprino. Nuo 1938 me
tų į tas salas jokis svetimšalis be japonų 
žinios negalėjo įkelti savo kojos.

Jie suprato jų strateginę svarbą, jie,- 
japonai, žinojo, kad Marshall© salos tu
rės didelės reikšmės ne tik pačiai Japo
nijai apsaugoti, bet ir Filipinų saloms 
užrobti ir pasilaikyti.

• Toliau į vakarus yra kitas salynas, 
vadinamas Caroline. Ten japonai dar 
stipriau yra įsistiprinę. Saloje Truk ja
ponai turi puikų uostą, nepaprastai di
delius arsenalus, puikius aerodromus. 
Sala Truk japonams tiek reiškia, kiek 
amerikiečiams reiškia Perlų Uostas. To
dėl ir šis amerikiečių žygis, šis pasimo- 
jimas užkariauti Marshall salas, turi ne
paprastai didelės strateginės svarbos. Už
kariavę Marshall salas, mes galėsim už
imti Truk tvirtumą, o tuomet subyrėtų 
japonų visa apsigynimo sistema Pacifi
ke.

.Iškėlimas mūsų jėgų į Marshall salas, 
reiškia, kad mes pradėjome nors sykį 
šiame kare duoti smūgius japonams toje 
teritorijoje, kurią jie turėjo prieš karą!

Tiesa, Marshall salos stovi dar gan to
li nuo Japonijos salų, nuo Tokijo mies
to — apie 2,500 mylių, nuo Truk tvirtu
mos — apie 1,200 mylių. Į Filipinų salas 
dar toliau.

Nepaisant visko, šis mūsų gfensyvas. 
Marshall salose turi milžiniškos reikš
mės visai karo prieš Japoniją eigai.

30,000 amerikiečių pasimojo sunaikinti 
priešą Marshall salose, ilgai rengtose jo 
tvirtumose. Jie pasirįžo atkeršyti jam 
už Perlų uostą, už tuos žiaurumus, ku
riuos japoniški imperijalistai taiko mūsų 
karo belaisviams!

Atrodo, kad Marshall salos bus sun
okiau užimti negu buvo užimtos Gilbert 
salos; ims laiko, teks paaukoti žmonių. 
Bet mes esame įsitikinę, kad priešas bus 
sumuštas, kad Marshall salos neužilgo 
bus amerikiečių kontrolėje. O tuomet, iš 
tų salų, kuriose yra gerų uostų ir didelių 
aerodromų, iries ir vėl žygiuosime pir
myn, — pirmyn linkui Tokijo!

Užuot Suveržti, Atveržia
• Šiomis dienomis užsibaigusi Aukščiau

siosios SSSR Tarybos (parlamento) at
stovų sesija įvyko nepaprastu laiku. Ji 
įvyko didžiosios Stalingrado pergalės 
metinės sukakties išvakariuose (vas. 2 
d.). Ji įvyko tuomet, kai Tarybų Sąjun
gos prestyžas visose pasaulio tautose, 
ypačiai Europoje, pakilo aukščiausiame 
laipsny j. Ji įvyko, kada iš pačios didžiau
sios ir tvirčiausios tarybinės respublikos, 
Rusijos, teritorijos priešas baigiamas iš
varyti ir kaįa Raudonoji Armija įžengia 
į tarybinę iJstiją, paskiausiai į SSSR 

Šalį, mušdama pa.
V* ••

ciškąjį priešą ir be paliovos stumdama 
jį linkui Vakarų.

Šitoje aukščiausiosios tarybos sesijoje, 
be kitų svarbių reikalų (pav. priėmimo 
1944 metams biudžeto)? užsienio reikalų 
komisaras, Viačeslavas Molotovas, iškė
lė du naujus punktus, konstitucinius 
priedus arba pataisymus. Molotovas pa
siūlė ir aukščiausioji taryba priėmė su
manymą suteikti kiekvienai tarybinei 
respublikai, kurių iš viso yra 16-ka, pla
tesnių teisių ir didesnių uždavinių.

Iki šiol Tarybų Sąjungą sudarančios 
respublikos kiekviena turėjo savo komi
sariatų tarybas arba ministerių kabine
tus, bet taną tikri komisariatai buvo ben
dri visoms respublikoms, — tarp jų yra: 
apsigynimo komisariatas ir užsienio rei
kalų komisariatas. Vadinasi, šitie bend
rieji komisariatai rūpinosi visų 16-kos 
respublikų reikalais diplomatijoje ir ša
lies gynyboje. Raudonoji Armija buvo 
bendra armija visų respublikų, kurių 
sūnūs ją bendrai sudarė, nors toje armi
joje veikė paskyri pulkai, kaip lietuvių, 
latvių ir estų. Kai užėjo karas, kai Hit
leris užpuolė Tarybų Sąjungą, toji ar
mija didvyriškai kirto jam smūgį po 
smūgio, ištikimai gindama visas respub
likas, jų teises.

Bet dabar aukščiausias sovietas priė
mė nutarimą, kad ateityje tarybinės res
publikos turės teisę palaikyti savo ats
kiras kariuomenes, armijas kraštui gin
ti; jos taipgi turės teisę paskyrium rišti 
savo tarptautines problemas, turėti už
sienio komisariatus, daryti su paskyro
mis šalimis sutartis ir palaikyti savo di
plomatinius korpusus, kur tik bus reika
lo. • 1 • *

Kai kurie “pranašai” iki šiol teikda
vo, kad po šio karo, kai Tarybų Sąjun
ga, podraug su kitomis Jungtinėmis Tau
tomis, išeis pergalėtoja, jinai visiškai su
spaus, suverš mažesnėses respublikas, 
palikdama laisvą tik vieną Rusiją; jie 
sakė, būk Tarybų Sąjunga eis prie kie
tesnio suveržimo visų respublikų, jų su- 
centralizavimo. Betgi gyvenimas rodo 
ką kitą: užuot suveržti, Tarybų Sąjun
ga atveržia, užuot suspausti, ji atleidžia!

Tą aiškiai liudija Molotovo kalba ir 
aukščiausiosios tarybos nutarimas, pa
darytas jo kalbos dvasioje.

Nors karas dar neužsibaigęs, Tarybų 
Sąjungos vyriausybė, josios politikai ir 
visuomenininkai, josios respublikų vy
riausybės ir atstovai parlamente, jau 
tiesia naujus pagrindus dar geresnei, 
dar laisvesnei, dar demokratiškesnei 
santvarkai.

Kaip tas viskas atrodys praktikoje?
Tuo reikalu mes pakalbėsime sekamo

je Laisvės laidoje.

Šios miltarinės situacijos lo
gika, nežiūrint kokiame 
krašte tos dvi armijos susi
durs, atsiskleis kova po ko
vos, iki vokiečių armija bus 
palaužta. Negali būti kitos 
užbaigos šios desperatiškos 
didžiausių bet kada susidū
rusių žemės jėgų kovos.

Štai dėlko naujieji įvy
kiai šiaurėje yra taip svar
būs. Jeigu rusų žygiavimai 
į pietus nuo Leningrado ir 
į vakarus link Baltijos įgys 
kitų žygiavimų svarbą ir 
dydį, tada paaiškės, kad ru
sai tikisi apsupti Wehr- 
machtą. Jie tikisi izoliuoti 
vokiečius, esančius į šiaurę 
nuo Rygos, nuo vokiečių, e- 
sančių šiaurėje nuo Pripe
tės pelkių; lygiai kaip jie 
dabar bando izoliuoti vokie
čius, esančius pietuose nuo 
Pripetės pelkių, nuo Dniep
ro kilpos vokiečių. Tuo pat 
metu jie stumia vokiečius 
atgal į vakarus ir spaudžia 
juos link Baltijos į šiaurę 
ir link Juodosios jūros į 
pietus. Aplink tas tai linijas 
dabar vystosi Rytų frontas.

Hitlerio Troškimai Neišsipildys
Minėdamas 11-kos metų sukaktį nuo 

to laiko, kai jis pasigrobė valstybės ga
lią Vokietijoje, Hitleris pereitą sekma
dienį sakė kalbą tiems pasaulio žmo
nėms, kurie juo dar vis tiki.

Hitleris kalbėjo kaip tik tuomet, kai 
pasirengimai antram frontui atidaryti 
baigiami. Hitleris ir jo visa naciškoji 
šaika puikiai supranta, kad Vokietija 
karo nelaimės, bet naciams rūpi kaip 
nors karą nuvilkinti, suskaldyti Jungti
nes Tautas ir laimėti derybinę taiką.

Tuo būdu Hitleris dar sykį bandė savo 
senuosius kad ir nudėvėtus triksus: pa- 
gązdinti pasaulį bolševizmu ir žydais.

Kodėl jis dar sykį šito trikso griebė
si?

Todėl, kad tai vienintelė jam išeitis. 
Jis supranta, jog išbandęs dar sykį, jis 
nieko nepralaimės, bet laimėti gali.

Hitleriui rūpi kaip nors sulaikyti ant
rojo fronto atidarymą. Jam rūpi suardy
ti Jungtinių Tautų vienybę. Jis žino, kad 
Anglijoje ir ypačiai Amerikoje yra daug 
anti-semitų, daug visokių penktakolonis- 
tų, daug visokių elementų, jam karštai 
pritariančių, kurie patys komunizmo 
baubą ir anti-semitizmą naudoja savo 
tikslams pasiekti. Į šituos tai elementus 
Hitleris ir kreipėsi.

Tačiau neatrodo, kad jam siekiamas 
tikslas pavyks pasiekti. Milžiniškos Ang
lijos ir Amerikos žmonių mases stovi su 
Maskvos ir Teherano konferencijų nuta
rimais; josios stovi už antrojo fronto 
atidarymą ir juo greitesnį hitlerinės Vo
kietijos sunaikinimą.

Amerikoje prasidėjo didesnis žmonių 
bruzdėjimas prieš anti-semitus ir kito
kius rasistus. Tasai judėjimas turės plės
tis, stiprėti, o tas viskas muš hitlęrizmą 
ne tik čia, Amerikoje, bet ir Vokietijoje.

Antrojo fronto atidarymas, mūsų nuo
mone, nėra už kalnų. O kai antrasis 
frontas bus ątidarytas, Hitlerio pąskufi- 
nė- viltį; ką pors laimėti žus.

KETVIRTASIS KARO 
PASKOLOS VAJUS

Ketvirtasis Karo Pasko
los Vajus prasidėjo praėju
sią savaitę. Jis tęsis iki va
sario 15 d. Amerikos žmo
nės dar kartą turi padary
ti kitą investaciją į besitę
siantį darbą, jeigu Amerika 

j nori laimėti šį karą.
Mūsų ginklai turėjo žy

mių pasisekimų, ir kai ku
rie žmonės, atrodo,zpradeda 
jaustis, lyg karas jau baig
tas. Tačiau tai neteisybė. 
Nors pralaimėjimas ir nebe
atrodo galimas, bet iki šiol 
išlietas kraujas ir išleisti 
pinigai būtų veltui, jeigu 
mes nelaimėsime pilną ir 
pastovią taiką.

Nors pergalė prieš akis, 
bet mūsų miltariniai vadai 
numato, kad mes dar turim 
prieš save ilgą ir sunkią ko
vą... brangią gyvybėmis, į- 
taisymais ir ginklais.

Palyginus su kitais į šį 
karą įveltais kraštais, iki 
šiol mes mokėjome žemą 
kainą —: tiek mirtimis, tiek 
ginklais, tačiau vis didėjan
čiai svarbi šiose kovose tiek 
prieš nacius, tiek prieš ja
ponus, dalis tenka Ameri
kos ginkluotoms jėgoms.

Net ir geriausiais atve
jais, mūsų nuostoliai gali 
būti taip sunkūs, kad jie 
bus jaučiami kiekviename 
mieste ir kaime... dėlto yra 
privaloma, kad kiekvienas 
vyras, moteris ir net vaikas 
Suv. Valstybėse paremtų 
tuos tėvus, brolius ir kai
mynus su kiekvienu galimu 
sutaupyti doleriu., ne ką jis 
gali sutaupyti, bet ką jis 
turi sutaupyti — pirkimui 
daugiau Karo Bondsų.

O. W. L
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Lawrence, Mass., kovo 5 d. 2 v. p. p.
Lowell, Mass., kovo 5 d. vakare.
Montello, Mass., kovo 11 d. vakare. 
Stoughton, Mass., kovo 12 d. 2 v. p. p.
Norwood, Mass., kovo 12 d. vakare.
Hudson, Mass., kovo 19 d. 2 v. p. p.
VVor<;ester, Mass., kovo 19 d. vakare.

Jei kuri kuopa negalėtų ren
gti skirtu laiku, turėdami tatai 
mintyje, kad tai nelengvas da
lykas pakeisti, skubiai praneš
kite apskričio pirmininkui.

šios prakalbos bus labai vie
toje ir jų mums reikalinga.

j apie LDS 
svarbą, jo reikšmę, dabartinius 
pasaulyje įvykius ir Lietuvos 
likimą.

Apskr. pirm. D. G. .Tusius, 
71 Independence Ave.,

• Braintreė, 84, Mass.

Lietuviams Žinios

LDS Pirmo Apskričio Prakalbų Maršrutas 
"Tiesos” Redaktoriui J. Gasiunui

RAUDONOSIOS ARMI
JOS STRATEGIJA

Nauji rusų armijos po 
Bagramiano ir Rokossovs- 
kio vadovybe žygiavimai 
Baltijos ir Baltosios Rusi
jos sektoriuje atidengia pil
ną stūmimosi pirmyn ir vo
kiečių šlavimo į vakarus 
strategiją. Šį paveikslą pa
pildo pranešimai, kad Le
ningrado fronte juda gen. 
Go voro vo armija.

Kitais žodžiais, dabar ru
sai naudoja tą pačią takti
ką nuo Pripetės pelkių į 
šiaurę link Baltijos, kurią 
jie po Kalėdų vartojo pieti
nėje fronto pusėje — nuo 
Pripetės pelkių link Juodo-, 
sios jūros.

Faktinai, žinoma, visas 
ruožas nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų yra vienas lieps
nojantis frontas su vienu 
siekiu — Wehrmacht. Nėra 
jokio skilimo nei tiksle, nei 
kovos lauke. ,

Rokossovskio prasilauži
mas pro Pripetės pelkes 
šiaurės link yra gyvybiniai 
susijęs su Vatutin’o pasi
stūmėjimu į vakarų pietų 
kampą. Vatutino stūmima- 
sis yra toks greitas, kad 
pelkės nebėra saugi vieta jo 
dešiniojo sparno pietų ofen- 
syvai. Rokossovskio pasi
stūmėjimas dengia Vatuti
no dešinįjį sparną ir pada
ro vieningą frontą nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų.

Šiaurės armijos darys tą į 
patį, ką pietų armijos da
ro — įsibraus, bandys ap
supti, atkirsti ir galimai 
stums vokiečių armiją at
gal ir naikins?

Tas tikslas jau rodo pa
sekmes. Rusų paduodama 
vokiečių nuostolių santrau
ka rodo, kad laike pirmųjų 
trijų savaičių, nuo Kalėdų 
iki sausio 16 d., Vatutino 
Pirmoji Ukrainos armija 
nužudė maždaug 100,000 
vokiečių ir išnaikino ar pa
ėmė virš 2,500 tankų. Šie 
nuostoliai yra milžiniški.

Kai kurie pranešimai ro
do, kad kovoje siaučiančioje 
Vinnica-Uman alkūnėje vo
kiečių mirimai pakilo virš 
3,000 į dieną. Vokiečiai kau- 
jasi išlaikyti gyvybiniai 
svarbią dvigubų bėgių gele
žinkelio Odessa-Lvovas li
niją. Von Mannsteino at
kaklus laikymasis ir šios 
geležinkelio linijos gynimas, 
rodo, kad visa vokiečių 
strategija visomis galimo
mis jėgomis stengiasi išlai
kyti ir išlaisvinti Wehr- 
machtą, kai tuo tarpu visa 
rusų strategija siekia 
Wehrmachta sunaikinti.

Mes dabar esame liudi
ninkais dviejų strategijų 
kulminacinio taško. Strate
gijų, kurios prasidėjo ties 
Stalingradu, ir kurios nuo 
to laiko tęsėsi ir galės užsi
baigti tiktai kai Wehr- 
macht’as bus sunaikintas.

Sausio 23 d. Apskričio Komi
tetas (nors ne visi nariai) tu
rėjo susirinkimą Montelloje ir 
nutarė vykinti konferencijos 
tarimą: turėti prakalbų marš
rutą. Ant kiek galės kalbėto
jas pribūti, tiek kolonijų kuo
pti mūsų Apskrityje turės pro
gą surengti prakalbas vienam 
žymiausių kalbėtojų, Susivieni
jimo organo “Tiesos” redakto
riui J. Gasiūnui kovo mėnesį.

Maršrutas yra ' rengiamas 
naujoviškai, nes kitaip prie da
bartinių aplinkybių negalima. 
Draugas Gasiūnas kuomet eina' Kalbėtojas kalbės 
ir Centro sekretoriaus parei-l 
gas, tik šeštadieniais ir sekma
dieniais galės apleisti Centro 
raštinę. Todėl kuopoms yra 
skirta rengti prakalbas seka
mu laiku:
Haverhill, Mass., kovo 4 <1. vakare.

Bet dabar, kada ateis 
balsavimas, tai tų “savųjų” 

; beveik nebus ir tik dėl to, 
kad mes miegojom, kuomet 
reikėjo biskutį pasidarbuo
ti: susižinoti su kandidatais 
ir paskelbti jų vardus tuo
met, kai buvo laikas, o ne 
tada, kai nominacijos veik 
buvo praėję.

Tai yra nedovanotinas 
mūsų apsileidimas, kad ne
kreipiame domės į šį gana 
svarbų reikalą. Nors mes 
negalime tikėtis iškrapštyt 
pronacius iš jų drūtvietės, 
bet galėtume parodyt, kad 
jų pozicija nėra užginama 
šimtu procentų.

Jeigu tokis P. Dargis 
pralenkė J. K. Mažukną, 
tai tas parodo, kad tie ele
mentai smarkiai darbuojasi, 
o mes tik per pirštus žiūri
me į šį visą dalyką.

Man rodosi, kad dar nėra 
per vėlu. Jeigu nenumosime 
ranka, o imsimės už darbo, 
tai galime neblogiausia pa
sirodyt balsuojant už Ma
žukną ir Baltrušaitienę. Gi 
ateityj, turėtume turėti 
žmones, kurie susižinotų su 
kandidatais ir laiku pa
skelbtų jų vardus, ir ne po 
kelis į vieną urėdą, bet tik 
po vieną. Toki žmonės galė
tų rūpintis ir kitais S.L.A. 
reikalais, o pažangiečiai 
jiems padėtų.

Būtų gerai, kad ir kiti 
SLA. nariai apie šį reikalą 
tartų savo žodį.

S. Lapynas.

Laisvoji Sakykla
S.L.A. REIKALU

Pastebėjus S.L.A. Pildo
mosios Tarybos nominacijų 
pasekmes, matosi, kad kal
bamo j organizacijoj pro-fa- 
šistiniai elementai tiek įsi
galėjo, kad dėl pažangiųjų 
nėra progos net nė ant ba
loto pasilikti sekantiems 
rinkimams. Bet už tatai 
mes patys esame kalti, kad 
visai nesirūpiname tuomi 
reikalu. Kaipo pavyzdį, no
riu palygint tai, kaip mūsų 
mieste įvyko nominacijos.

Besiartinant mūsų kuo
pos susirinkimui, mes pra
dėjome teirautis pas vienas 
kitą, ar neturi kas pažan
giųjų surašo, bet niekas jo 
neturėjo. Laukėme to sąra
šo mūsų pažangioj spaudoj, 
bet jis nepasirodė. Kuomet 
atėjo susirinkimas, nomina
vome tuos, kurie papuolė, 
besiramindami tuomi, kad 
kuomet ateis balsavimas, 
tai jau tada balsuosim už 
savuosius.

Sovietu Raudonosios Aronijos artilerijos vienetas apšaudo nacius ant Perekopo, 
Kryme. Hąciai Kryme apsupti.

Redakcijos Atsakymai
Ąrtojaus Sūnui. — Dękui 

už straipsnį.
S. K. Mažanskui, Cleveland, 

Ohio.—■ Abi iškarpas gavome 
ir už jas dėkojame.

-Šit 
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PHILADELPHIA, PA

Ten 
tikie- 
pelno 
Raud.

Laisve, Litkwatliah baily Hewrf

Laisvės Suvažiavimo Disku 
sijos Dėlei Redakcijos 

Raporto

kovoj

(Pabaiga)
Vietinėse žiniose yra trū

kumų, negana lietuviškų ži
nių. Bet tai ne vien redak
cijos kaičia. Visi mes turi
me pranešinėti žinias iš 
kaimynystės.

ČIURLYS (Bayonne, N. 
J.) — Vaikščiodami po lie
tuvių namus, sužinom žmo
nių mintis ir^nusiteikimus. 
Laisvės skaitytojai visi a- 
belnai pasitenkinę jos turi
niu ir jos atsakymais į .die
nos klausimus. Tik tūli kal
ba, kad Laisvėje perdaug 
apie Rusiją. Bet man atro
do, kad jeigu dar suma
žintų joj raštus apie Sovie
tus, tai nevertėtų skaityt. 
Pirmučiausias mano skai
tymas tai apie Sovietų Są
jungą. Kada Amerikos ka
riams rodo judamuosius 
paveikslus iš Sovietų kovos, 
jie šaukia “ura!” o jei ku
ris nešaukia, tai kiti baks
noja jam nugaron. Jie su
pranta, kad Sovietų Sąjun
ga yra galingiausia pasau
lyje Amerikos talkininkė ir 
svarbiausia šalis 
prieš hitlerizmą.

Beje, drg. Stripeika sa
kė, kad permažai laiko duo
dama metiniam Laisvės va
jui. Bet kiti sako, jog va
jai perilgai nutęsiami, jau 
iki trijų mėnesių: o jis nori 
net keturių mėnesių. Mano 
supratimu, užtektų vajui 
poros mėnesių. Tik reikėtų 
tuojau sukrusti ir veikliau 
darbuotis.

MASON (Waterbury)— 
Apie rubežius' tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos ne
reikėtų tiek daug rašyti. 
Užtenka Maskvos ir Tehe
rano konferencijų tarimų 
panašiais klausimais.

Jeigu Laisvė dar iš Dai
ly Workerio daugiau me
džiagos imtų, tai lietuviš
kiems reikalams joje vietos 
neliktų.

Tiesa, stokuoja raštų apie 
unijų veikimą; tuom žymia 
dalim kalti lietuviai unijis- 
tai. Jie visai mažai tedaly
vauja unijų susirinkimuo
se. Štai, kad ir Waterbury. 
Čia yra 15,000 lietuvių. 
Apie 80 procentų visų dirb
tuvių yra unijinės. Bet la
bai retas kuris lietuvis nu
eina į unijos susirinkimą. 
Redakcija nekalta, kad jie 
nedalyvauja unijinėje veik
loje ir neparašo. Kaltinki
me patys save, ir pasisteng- 
kime sutvarkyt savo 
mą kolonijose.

Redakcija gerai kores
pondencijas tvarko, 
kur reikia, šiek tiek apkar-

veiki-

nors,

A. BIMBA. — Laisve pati 
negali sutvert svarbiausių

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS!
IR DABAR GALIT GAUTI

DAUG LABU DIENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ

Vargšas vyras ant rytojaus 
Eina dirbti nemiegojęs, 
O pati jo — visą dieną 
Lovoj knarkia išsižiojus!

(Rinkiny plačiau rasi)
Kaina su Prisiuntimu $1

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisves Administracijoj 
427 LORIMER STREET 

Brooklyn, 6, N. Y.

Karo stampos, karo bonai— 
Muša Hitlerį šėtoną! 

gyvenimo klausimų ir tada 
rašyti apie juos. Kalbant, 
ką rašyt, turime žiūrėti, 
kas svarbiausia einamuoju 
momentu, o dabar Sovietų 
kovos yra svarbiausias da
lykas. Tatai turi Laisvėje 
atspindėti.

Lietuviai amerikiečiai yra 
daugiau pasiskirstę Lietu
vos klausimais, negu Ame
rikos. Nors gaila, bet taip 
yra. Panašų pasiskirstymą 
matome ir lenkuose ir kito
se ateiviškose tautose.

Pasirodo, kad Lietuvos 
klausimas mūsų gentkartei 
yra labai svarbus, o gal jis 
dar ir toliau bus toks svar
bus. Todėl ir spaudoje ten
ka taip plačiai tuo klausi
mu kalbėti.

Seniaus buvo sakoma, 
kad .mes perdaug rašome 
apie trockistus. Bet tai bu
vo dienos klausimas, ir se
kamieji įvykiai parodė, 
kaip buvo reikalinga nu
šviesti trockizmo klausi
mą.

Šiemet rudenį ateis prezi
dento ir kongreso narių 
rinkimai. Ir gal tai bus 
svarbiausi rinkimai per pa
skutinius 80 metų (nuo 
prez. Lincolno rinkimų). 
Tai bus dalykas, apie kurį 
Laisvė turės dažnai ir pla
čiai rašyti.

Sutinku, kad reikėtų 
Laisvę geriau apdirbti ir 
įvairesnių raštų jon dėti. 
Tatai galima būtų padary
ti, ypač, jeigu jūs, kores
pondentai ir kiti bendra
darbiai, padėtumėte. Bet 
faktas, kad beveik visi mū
sų korespondentai yra sa
vamoksliai, nebaigę net 
pradinės mokyklos, ir ne
sutvarko savo raštų. Dau
gelis korespondencijų taip 
prastai apdirbtos ir beveik 
nesuprantamos, kad gavęs 
nežinai, ką daryt, ar mė
gint taisyt ar mest šalin. O 
jeigu kurią nesvarbią ar 
nesuprantamą vietą išbrau
kei, tai korespondentas už
sirūstino. Jam atrodo, kad 
išmesta aukso gabalas, o 
palikta tik sutros.

Yra kliūtis, kuri nelei
džia mums panaudot visą 
savo energiją tik laikraš
čiui. Mes turime tiek orga
nizacinių, visuomeninių 
darbų, kad gal nei pusės 
savo laiko ir energijos ne- 
įdedam tiesiog į laikraštį, 
kaip anoms, kitoms parei
goms. Pamąstykite, kokį di
džiulį darbą turėjo atlikti 
Mizara sušaukimui Demo
kratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimo. O dabar 
jis — Demokratinių' Lietu
vių Tarybos sekretorius, 
nekalbant apie įvairias ki
tas pareigas. D. M. Šo- 
lomskas redakcijai dirba 
tik pusę laiko, o visą kitą 
laiką pašvenčia ALDLD ir 
kitiems 
reikalams.
redaguot žurnalą Šviesą, 
rūpintis Lietuvos rėmimu, 
bunduliais; Sasna, apart 
redakcinio darbo, taip pat 
turi organizacinių pareigų. 
O čia dar nuolat tenka pra
kalbas sakyti ir tt.

Jei galėtume nuo tokio 
veikimo pasiliuosuot, tai 
gal per savaitę jau skaity
tojai pamatytų pagerėjimą 
laikraščio apdirbime. Da
bar gi ant redakcijos narių 
gula pats organizacinių 
darbų sunkumas. Ot, jeigu 
jūs, draugai, tatai atliktu
mėte. Tada, beje, mes ne
būtume taip susirišę su or
ganizacijomis ir, atsirčmg 

organizaciniams
Aš pats turiu

santvarkos

korespon- 
draugas iš 

aprašo

ant jų, kaip ant stiprumos.
Bet ir dalykams einant 

taip, kaip dabar, mes vis 
tiek stengsimės atlikti abu
du darbus — ir organizaci
niai dirbti ir Laisvę gerin
ti.

D. M. ŠOLOMSKAS — 
Kasmet diskusuojam, kaip 
laikraštį gerinti, ir taip bu
vo ir bus. O apie ką dau
giausiai rašysime kitąmet, 
dar nežinome. Gyvenimas 
iškels klausimus, į kuriuos 
turėsime atsiliepti.

Imant kad ir pastaruo
sius metus — žiūrėkite, 
kiek ir kokių atmainų įvy
ko. Per vienus metus vokie
čiai tapo nublokšti' 875 
mylias atgal nuo Stalingra
do iki Sarny ir šiandien 
Raudonoji Armija užima 
pozicijas tik už 500 su ke
liais desėtkais mylių nuo 
Berlyno.

Kai dėl Vilniaus, tai jo 
klausimas buvo 1940 me
tais išspręstas drauge su 
visos Lietuvos klausimu per 
visuotinus žmonių balsavi
mus. Todėl, nežiūrint, kad 
ir labiausiai mes gerbtume 
tūlus kitų kraštų aukštuo
sius valdininkus, vis tiek 
netiktų kreiptis į juos su 
prašymu padėt iš naujo 
Vilniaus klausimą spręsti. 
Be to, reikalauti Lietuvai 
Vilniaus, nežiūrint kokia 
valdžia Lietuvoje būtų, tai 
reikštų, lyg kad mes many
tume, kad gal dar galėtų 
būti pakeistas tenaitinių 
gyventojų nusitarimas per 
laisvus visuotinus balsavi
mus, kuriais jie išrišo Vil
niaus klausimą kartu su vi
sos Lietuvos 
klausimu.

Kalbant apie 
dentus, pav.,
Waterburio gerai 
fašistų skymus ir kitus da
lykus,' bet jis dar ir pasta
bą prideda: “Taisykite, kur 
reikia, o jei netiks, tai nu
meskite.”

Bet gauname ir kitokių 
korespondencijų, kur,, kal
bant, pav., apie aukas, ne
galima suprast nei kas kam 
ir kiek davė. Tenka tad jas 
talpinti pagal geriausią sa
vo sprendimą bei spėjimą, 
nors jau iš anksto žinoma, 
kad galės būti protestų.

Korespondencijose mes 
turime spausdinti net to
kias smulkmenas, kaip, sa
kysime, kur Connecticut 
lietuviai farmeriai aukoja 
parengimui gaidžius, par
šiukus, sūrius, grybus ir 
tt. Tatai vietinei koloni
jai svarbu, nors Chicagai 
būtų neįdomu.

Mes suprantame, kad jūs, 
draugai korespondentai, 
būnate suvargę darbuose 
ir dažnai negalite atsidėti 
viską gerai parašyti. Na, 
jeigu kada ir ne visai taip 
pavyksta, tai ką padarysi? 
O jei mes ne taip pataisome, 
tai jūs atitaisote. Tokiu bū
du ir turime koresponden
cijų. Rašote, kaip pajėgia
te.

Draugai, stengkitės gaut 
naujų Laisvei skaitytojų. 
Mūsų., judėjimas geras; 
pergalė mūsų pusėje, o kai 
laimėsime, tai pasidžiaugsi
me ir turėsime pasitenki
nimą.

STANKUS (Easton) — 
Tinkami tarptautiniai žo
džiai tai kalbos pagražini
mas. Jeigu nevartotume jų, 
kur reikia, tai laikraštis 
atrodytų gremėzdiškas, ne- 
kultūriškas. Aš visus tuos 
tarptautinius žodžius Lais
vėje suprantu.

Beje, norėčiau paklausti, 
kas atsitiko su Angariečiu, 
Žalpių ir Šukiais. Jau ke
linti metai apie juos negir
dėt,.© jie savo laiku rašė 
Laisvėji

R. MTZAROS ŽODIS DĖL 
DISKUSIJŲ.

Ką gi šios diskusijos pa
rodė? Jos parodė, kad veik 
visi kalbėjusieji lietė svar
bius klausimus, aplenkda
mi smulkmenas. Pirmiau
siai paliesiu d. Igno Karto
no pastabas dėl tarptauti
nių žodžių vartojimo ir ki
tų dalykų. Argi tik viena 
Laisvės redakcija tuos žo
džius vartoja? žinoma, ne! 
Visi laikraščiai, visų tau
tų laikraščiai juos naudoja, 
nes tas palengvina išsireik
šti. Kaip mes, pav., pava
dintume automobilį, jei 
vengtume tarptautinių žo
džių? Turėtume sakyti: 
“vežimas su keturiais ra
tais, traukiamas gazolino” 
ar kaip kitaip. Dėl antraš
čių T. Kartonas jau kelinta
me suvažiavime tas pačias 
pastabas daro, bet jų pri
imti negalime ir negalėsim.

Kiti kalbėjusieji išsireiš
kė dėl kai kuriomis temo
mis straipsnių per daug 
talpinimo. Sutiksime su to
mis pastabomis. Kiti lietė 
dėl kai kuriomis, temomis 
straipsnių nebuvimo arba 
retai pasirodymo Laisvėje. 
Taipgi tiesa. Mūsų laikraš
tis permažas, negalime vi
sų klausimų padengti ly
giai pilnai. Bandome rašyti 
tais klausimais, kurie, re
dakcijos nuomone, yra 
svarbiausi. Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo rei
kalais Laisvėje tilpo labai 
daug raštų — mūsų nuo
mone, jie būtinai turėjo 
tilpti. Na, o kai jie tilpo— 
kitokių raštų negalėjome 
naudoti.

Dg. Bimba ir Šolomskas 
nurodė kai kurias redakci
jos problemas ir kliūtis, ne
leidžiančias jai tuo ar kitu 
klausimu daug rašyti. Čia 
jų nekartosiu.

Drg. Stankus klausia 
apie Šukį, žalpį ir Anga- 
rietį. Mūsų žiniomis, prieš 
karą Šukys ir Žalpis gyve
no Minske. Kur jie dabar? 
Sunku pasakyti. Mat, ka
ras. Dėl Angariečio tiek 
galima pasakyti: girdėjo
me, jis nusižengė darbinin
kų judėjimui ir kaipo tokio 
nedėtume į Laisvę raštų, 
net jei jis ir rašytų.

Dėkuoju visiems diskusi
jose dalyvavusiems už pa
reikštas draugiškas pasta
bas ir sumanymus. Redak
cija kreips į jas dėmesio ir 
bandys dienraštį redaguoti 
geriausiai pagal savo išgalę 
ir supratimą.

A. BIMBA — šiais me
tais mes tikimės įvykdyti 
prezid. Roosevelto ir gene
rolo Eisenhowerio pasibrė- 
žimą — sumušti Vokietiją 
iki besąlyginio pasidavimo, 
taigi ir Lietuvą išlaisvinti.

Dabar gi aš prašau jus 
prisidėti pinigais bei daik
tais trečiajam dovanų siun
tiniui lietuviams raudonar
miečiams, Tarybų Sąjungo
je gyvenantiems lietuviams, 
jų vaikams ir lietuviams 
partizanams, kovojantiems 
pačioje Lietuvoje prieš na
cius. Raginu jus aktyviai 
prisidėti šiam reikalui.

Iki kito dalininkų suva
žiavimo teks Laisvei suvai- 
dint labai didelę rolę. Bai
siausi mūšiai dar tebestovi 
pryšakyje. Kad ir primu- 
šamas, dvėsdamas žvėris 
dar pašėlusiai pasispardys. 
O jį pribaigus, dar gal ga
na ilgai tęsis kova prieš 
Japoniją..

Svarbu, kad mūsų dien
raštis visu tuo laikotarpiu 
stiprus išsilaikytų ir kad 
Demokratinių Lietuvių Ta
rybos veikimas būtų išplės
tas; kad kitame suvažiavi
me galėtume pasakyt, jog 
įvykdėme šio suvažiavimo 
iarimus

K o n g r esmanas Vito 
Marcantonio, darbietis iš 

New Yorko, autorius 
biliaus HR7, kuris pa
naikintų pagalvi nius 
taksus pietinėse Valsti
jose. Atstovu Butas šį bi- 
lių jau priėmė. Marcan
tonio taipgi yra Interna
tional Labor Defense 
prezidentas.

Minersville, Pa.

žino-

Keletas Žodžių į 
Minersvilliečius

Gerbiamieji! Mes visi 
me, kad mūsų šalis yra įtrauk
ta į baisiausi karą, kad apgin
ti savo teises ir demokratiją, 
kad atmušti barbariško hitle- 
rizmo ir jo talkininkų užpuo
limą. O tą padaryti nebus 
lengva, tas reikalauja nuo vi
sų gyventojų jų pastangų ka
ro laimėjimui. Priešas yra 
žiaurus, galingas ir daug me
tų rengėsi. Jis turi daug gink
lų ir jį nugalėti galima tiktai 
ginklo pagalba.

Dabartiniu laiku eina Ket
virtosios Karo Bonų Paskolos 
kampanija. Reikia kuo dau
giausiai išpirkti bonų tam, kad 
mūsų vyriausybė galėtų parū
pinti ginklų ir amunicijos. 
Darbininkus darbavietėj ver
čia pirkti bonus ir kitaip ne
gali būti. Gi kurie senesni, bet 
turi taupinimų, kurių nereikia 
rytoj, tai patys turi pirkti, nes 
jie parems mūsų vyriausybės 
karo laimėjimo pastangas ir 
pinigai neprapuls, dar gerą 
nuošimtį atneš. Bonai, tai yra 
geriausias ir tikriausias apsau
gojimas jūsų šutaupinimo, o 
kada reikia, galite vėl iškeisti 
į pinigus.

Dabar vyriausybė ragina vi
sas neangliškai kalbančias or
ganizacijas ir jų narius pirk
ti bonų. Tai labai geras daly
kas. Daugelis tokių organizaci
jų pasistato tikslu parduoti 
tam tikrą kiekį bonų, kad nu
pirkus bomberį ir panašiai.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas veda tokią kampa
niją. Lietuviai Philadelphijos 
ir Detroito miestų jau nupir
ko po karo lėktuvą. Tik iki 
šiolei Minersvillėj nieko nebu
vo girdėti.

Bet štai Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro Komite
tas nutarė parduoti $200,000 
karo bonų, kad nupirkus du 
mūšio lėktuvus. Į tai jau atsi
liepė Jurgis Kaminskas, kuris 
nupirko du bonus, vieną ver
tės $100, o kitą $50 ir juos 
kreditavo ALDLD organizaci
jai. Tai labai gražus darbas! 
Tą turėtų padaryti ir kiti. Pir
kite bonusus, kredituokite Lie
tuvių Literatūros Draugijai. 
Jeigu jums neparanku priduo
ti man serijų numerius, tai ga
lite priduoti savo vardą, pa
vardę, antrašą, bono serijos 
numerį ir kiek vertės, į seka
mas vietas: Pas Chas. Senkus, 
B'. Sausanavičius, J. Tusinas 
ir Wm. Tusin (pas laidotuvių 
direktorių), tai jie man pri
duos, o aš apie tai pranešiu į 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centrą. Atlikime tą prakilnų 
ir patrijotinį darbą karo lai
mėjimui!

J. Ramanauskas.

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

Burmoje prieš japonus 
veikia amerikiečių išlavinti 
ir apginkluoti chinai.

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

$1: Žilinskienė, Turei- 
žalnieraitienė, Lamsar- 
Turauskienė, Kaspariu- 
Walantiene, žalnierai- 

tis, Bulokevičienė, Merkienė, 
O. Kušleikienė ir P. Pilėnas.

Tikiu, kad su užgyrimu pri
sidės daugiau draugių ir drau

NEMOKAMAI SUTEIKIAME DARBUS
(29)

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas atliko didžiu
lius darbuš, — supažindin
kite lietuvių visuomenę su 
jais.

Iš Moterų Kliubo Veikimo

Lietuvių Moterų Kliubo su
sirinkimas atsibuvo sausio 23 
d. Prisirašė trys naujos narės. 
Delegatės išdavė raportą iš 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo. Taipgi išduotas ra
portas iš Raudonojo Kryžiaus 
bomberio pirkimo ir raportas 
iš atsibuvusios vakarienės, ar
ba bomberio krikštynų, 
žmonių buvo virš 500, 
tas buvo $3 ypatai, liko 
$135. Pelnas paskirtas 
Kryžiui.

Išrinkta komisija surengi
mui paminėjimo Moterų Die
nos. Nutarta turėti taipgi ko
kį nors parengimą Motinų Die
noj. Parengimas rengti su ki
tų tautų moterimis sykiu.

Rusų kliubas padarė blan
kas, užvardintas “Draugišku
mo Knyga.” Manoma surinkti 
kelis tūkstančius vardų, kad 
sudarius knygą ir pasiųsti So
vietų Sąjungos vyriausybei. 
Knyga susidės iš vardų ir 
vardžių tų žmonių, kurie 
giria Raudonosios Armijos 
gius.

Štai iš lietuvių vardai,
rie sveikina Raudonąją Armi
ją ir aukoja.

Po $2 aukavo: M. Vogonie- 
nė ir B. Urbienė.

Po 
kienė, 
gienė, 
nienė,

pa- 
už- 
žy-

ku-

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 kada 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 INDŽINO APTARNAVIMO
kaipo

LOKOMOTYVO PEČKURIAI
BRAKMANAI
SWITCHMANAI

ARKLIŲ PRIŽIŪRĖTOJAI
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,

DIENA 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.

UNITED STATES 
RAILROAD RETIREMENT BOARD

gų. Lietuvių Moterų Kliubas 
prie to pasveikinimo prisidėjo 
su $10. Teks atsikreipti prie 
kitų organizacijų ir pavienių 
draugų, kad sukėlus reikalin
gą skaičių pasveikinimų.

Gruodžio 12 dieną buvo su
rengtas vakarėlis su užkan
džiais. Pelnas skiriamas pun
deliams, lietuviams vaikučiams 
ir lietuviams raudonarmie
čiams. Vakarėlis pavyko ne
blogai. Susirinko gražus bū
relis pritariančių, kurie parė
mė tą tikslą savo uždarbiu. 
Pelno liko pundeliams $100. 
Komisija taria visiems širdin
gai ačiū! Tik kaž kodėl Lais
vėj netilpo pagarsinimas? Tai 
labai negerai ir tas neturėtų 
pasikartoti.

Drg. O. Kušleikienė prida
vė 7 numegstus svederius. Ki
ta draugė pridavė surinkus 
aukų pundeliams, štai auka
vusių vardai:
Vladas Shapran $20,

K. Petrela $10.
Frank Tinutis $5.
Po $2: V. Urbienė, A. Mar- 

kunienė ir W. Ratkevičius.
Po $1: P. Pilėnas, A. Be

kampis, Bartašienė, Palainie- 
nė, J. Masionis ir J. Dulinskas.

Po 50c: Pajuodienė ir F. 
Shalabraitis. Viso $48. Pelnas 
nuo vakarienės buvo $100, tai 
viso pasiųsta pundelių komite
tui $148.

J. Shapran.
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THE SEABEES “CAN DO” PITTSBURGH. PA

negalėjo pasaky-

'i.

O. W. I.

Scranton, Pa

veikti dar ne

kuopas.
priklauso 8 kuo-

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

(VALGYKLA IR ALINE) .
Didelis pasirinkimas visokių j

Vynų ir Degtines ,
Kasdien Turime 1

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat j
Savininkas j

A Suteikiam garbingas laidotuves

• $150
i Koplyčias suteikiam nemoka

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

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BABBERIAI

Tara wo je tai buvo mari
nai' ir “Seabees”, kurie ben
drom jėgom sugriebė situ
aciją į savo rankas. Kino 
savaitinėse apžvalgose buvo 

' rodoma pionieriai darbe 
Ęetio aerodrome, kai dar 
japonų apkasai teberūko 
nuo, marinų atakų. Skubus 
“Seabees” darbas reiškė, 
kad mūsų lakūnai galėjo iš
naudoti pozicijas, kurias 
marinai užėmė.

Jau du metai, kaip Jung
tinių Valstybių pajėgos ga
lėjo skubiai pasinaudoti lai
mėjimais, vien dėl darbo, 
kurį atliko naujausias mūsų 
laivyno ginklas — Kons
trukcijos Batalijonas — “C. 
B?s” — kurie populiariai 
žinomi kaipo “Seabees”. 
“Seabees”, kuriems dabar 
sukanka du metai, turi 
262,000 vyrų. Ši nepaprastai 
jauna laivyno šaka tokiu 
būdu pasiekė beveik tris 
kartus viso laivyno 132? 
metų personalo.

Šis augimas yra iškalbin- į 
gas įrodymas darbo, kurį 
“Seabees” yra padarę ir jų 
reikalingumo vargingame 
uždaviny, perkeliant Ame
rikos kovos jėgas per Paci- 
fiko vandenyną. Nei viena 
pasaulio istorijos kampani
ja tiek ryškiai nepabrėžė 
seno kareivių karo apibūdi
nimo: “Dešimts procentų 
mūšių ir 90 procentų pasiu
tiškai sunkaus darbo.” 
“Seabees” dirbo ir kovojo, 
ir jie tapo patarle dėl jų e- 
nergijos ir atlikimo greitu
mo. Jų motto — “Can Do”.

Aerodromai yra drama
tiškiausias jų darbo pavyz
dys. Tarawoje jų uždavinys 
buvo — taisyti. Tačiau 
B.ougainville aerodromas, iš 

L kurio lakūnai jau puola Ra- 
baul, buvo “Seabees” iškirs
tas džiunglėse. Dabar jie 
su marinais žygiuoja ant 
svarbaus Glouester’io oro 1 
kelio Naujojoje Britanijoje, i 
Oro parama yra gyvybinė |- 
mūsų kasdieniniams pasi
stūmėjimams Pacifike.

Milžiniškas faktorius ga
vimui tos oro paramos ir 
tai skubiai, yra greitis ir iš
tekliai, kuriais užimtas oro 
bazes padaro galimomis o-

peracijoms. Kada priešo oro 
uostas yra užimtas, jis yra 
daugiau ar mažiau sunai
kintas. Ne tiktai kad mūsų 
pačių bombardavimai ir kai 
kuriais atvejais laivyno 
ugnis juos sunaikinta, bet 
priešas, kiek aplinkybės ir 
laikas jam leidžia, visomis 
galimomis priemonėmis, — 
minomis ir kitais naikini
mais — tiek sužaloja oro 
bazę, kad ji visai netinka 
vartojimui. Ir po to, kai 
tokia oro bazė yra užimta, 
priešas visomis pastango
mis sulaiko mus nuo tos 
bazės reparavimo ir naudo
jimo; gi paprastai toji bazė 
mums skubiai reikalinga. 
Daug gyvybių nustojama, 
kol orlaiviai gali 'pradėti 
nuo tos bazės operuoti — 
valanda gali padaryti daug 
skirtumo, gi tos valandos 
kaštai yra matuojami krau
ju.

1920 i Ne vjen tik aerodromai, 
bet ir dokai, sandėliai, ba
rakai, ligoninės, alyvos san
dėliai, keliai ir bet kas kita, 
kas reikalauja statymo di
džiulėje jūros susisiekimo 
sistemoje, dengiančioje tūk
stančius mylių per vande
nyną ir tuzinus salų bazių 
— visa tai “Seabees” kon- 
struktuoja iš bet kurios po 
ranka pasitaikiusios me
džiagos beveik per naktį. Ir 
jie tai daro po ugnimi.

Kartais jie šauna atgal 
būdais, apie kuriuos 
niekas anksčiau negal
vojo. Vienu atveju, išli
pant į Treasury Is
land Solomonų salyne, vie
nas “Seabee”, nepaisydamas 
vėjo, išskėtė “bulldozer’io” 
peilius ir pasileido nuo lai
vo per krantą tiesiai ant 
japonų kulkosvaidžio lizdo. 
Kada “bulldozer’is” pabai
gė darbą, išlyginta žemė ro
dė vietą, kurioje buvo kul
kosvaidžio lizdas ir priešo 
kulkosvaidininkų kapai.

Pasakojama, kad' 3,000 
pėdų aerodromas buvo iš
kirstas džiunglėse Solomo
nų salose vos tik per 13 die
nų, per kurias prilijo lie
taus 16.5 colių. Tryliktąją 
dieną orlaiviai nusileido

ten, kur pirmiau buvo 
džiunglės.

Vienas “Seabees2 batali
jonas susidaro iš 1079 vyrų 
ir 32 karininkų, ir turi vi
sas konstrukcijos priemo
nes. Visiškai savistovus vie
netas jis gali vykti bet kur 
ir daryti bet ką.

Patys “Seabees” galvoja, 
kad visa tai yra labai pro- 
zaišką ir nedėkinga. Tačiau 
laivynas, marinai ir armija 
įpuola į ekstazę, kiekvieną 
kartą kada žodis “Seabees” 
yra minimas.

Traktorius pakuojantieji 
jūreiviai šiame globalinia
me kare atsiras herojų švie
soje. ■ .

VILNIES

KNYGA IS 164-rių PUSLAPIU 
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

*

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAS £ DR. A. PETRIKĄ

• 82 Puslapių Kaina. 15c

r -Z

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.

KALENDORIUS
1944 Metam

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus Įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

Sausio 29 d., Scranton Kom. 
Partijos skyrius buvo surengęs 
prakalbas paminėjimui 20-ties 
metų Daily Workerio ir tiek 
pat metų minėjimo nuo Lenino 
mirties. Leninas padėjo tvir
tus pamatus Sovietų Sąjungai, 
kuri dabar išsigelbėjo ne vien 
pati nuo hitlerizmo, bet išgel
bėjo ir visą pasaulį.

Pirmininkavo vietinis orga
nizatorius. Jis padarė peržval
gas vietos veikimo ir darbo 
žmonių uždavinių karo laimė
jimui. Antras kalbėjo apie 
svarba Ketvirtosios Karo Bo- 
nusų Paskolos, ragindamas 
pirkti kuo daugiausiai.

Trečias kalbėtojas buvo Pe
ter V. Cacchione iš New Yor- 
ko, Brooklyno kauncelmanas. 
Jis pirmoj temoj kalbėjo apie 
Daily Workerio svarbą, o an
troj apie Lenino mokslą ir jo 
pritaikymą Amerikoj. Jis ra
gino remti prezidento Roose- 
velto karo pergalės programą, 
kritikavo tuos, kurie kenkia jo 
veiklai. ' '

Tai buvo labai svarbi pra
kalba ir ilgai mūsų miesto gy
ventojai‘jos nepamirš. Po to 
buvo renkamos aukos, matėsi, 
kad daugelis gausiai aukavo, 
po $10 ir panašiai.

Po to buvo rodomas sovie
tinis judis “Apgula Lenin
grado,’’ tai faktiškas judis, 

’kuris parodo, kad Sovietų Są
jungos liaudis baisiai sunkio
se sąlygose kovojo ir laimėjo. 
Leningradas buvo atkirstas 
nuo Sovietų Sąjungos, žmonės 
tiesiai badavo, bet kovojo. Ir 
kaip dabar smagu, kad tas 
patsai Leningradas pasiliuosa- 
vo iš apgulos ir veja priešus 
laukan iš savo žemės.

ALDLD 4-to Apskričio Kon
ferencijos Protokolas

Konferencija atsibuvo sau
sio 23 d., 1944 m., 1320 Med
ley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Konferenciją atidarė apskri
čio sekretorius K. Kairys, kaip 
3 vai. po pietų. Mandatų per
žiūrėjimo kom. paskyrė ‘M. 
Paulauską ir J. Mauragienę.

Laike mandatų peržiūrėjimo 
buvo pakviesta d. E. K. Slie
kienė pakalbėti. Mandatų ko
misija pranešė, kad delegatų 
su mandatais yra 7, nuo 3 
kuopų. Atsišaukė du draugai 
nuo 180 kp., Wilmerding, Pa., 
be mandatų, jie buvo priimti, 
kaipo delegatai atstovauti 180 
kp. i

Konf erencij ai pirmininku 
išrinko E. K. Sliekienę, o se
kretoriumi J. D. Slieką. Skai
tytas protokolas iš pereitos 
konferencijos ir priimtas. Ap
skričio komiteto raportai iš
klausyti ir priimti. Apskritys 
ižde turi $9.45.

Kuopų raportai: 33 kp. na
rių turi 25, pinigų $40. Veiki
mas mažas. 40 kp. narių tu
ri 21, susirinkimų laikyta per 
1943 m. 6, aukota: Sovietų 
Sąjungai $10, Ispanijos kovot, 
gelbėjimui $10, dėlei ambu
lansų pirkimo $5, Amerik. De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui $5 ir gelbėta Amer. Me
no Sąjungai. Ižde dar yra apie

87 kp. raportas: per 1943 
m. naujų narių gauta 8, senų 
buvo 33, sykiu 41 narys, susi
rinkimų turėta 9, parengimų 
turėta 2, ižde turi $38.40,

180 kp. raportą davė dele-

Liet. Literatūros Draugijos ! 
39 kuopa ruošia vakarienę, I 
kuri atsibus su dainomis ir šo- | 
kiais. Ji įvyks sekmadienį, va- j 
sario 13, 5 vai. po pietų, Mes^ 
kūno svetainėje, 134 W. Mar
ket St. įžangos bilietas $1.10. 
Mūsų gaspadįnės ruošia labai 
skanią vakarienę, o jau Scran- 
tonę vakarienės visada būna 
geros. Bus ir koncertinė pro
grama, dainuos Lyros Choro 
kvartetas iš Wilkes Barre, V. 
Valukas. Po koncerto bus šo
kiai prie geros muzikos. Visus 
ir visas kviečiame dalyvauti.

Rengėjai

Wkdt Utuf With

IVA II 111!OS

gatai žodžiu, pasirodė, kad 
kp. stovis pusėtinai apleistas, 
narių turi 9, daugiau nieko 
apčiuopiamo 
ti.

Tiek apie
Į apskritį

pos, bet į konferenciją dele
gatus prisiuntė tik 3 kp., tai 
prastai. Nutarta, kad 1944 
m. apskr. komitetas daugiau 
kreiptų atydos į kuopas.

Laiškų jokių nebuvo, apart 
nuo Centro Kom. konferenci
jos pasveikinimo ir Centro se- 
kretor. laiškas apie apskr. kp. 
narių stovį.

Svarstant spaudos reikalus, 
nutarta pasveikinti Laisvės 
bendrovės suvažiavimą ir pa
aukoti $3 iš apskričio iždo. 
Aukavo ir delegatai: J. Ga- 
taveckas $1; S. Tereila $1; D. 
P. Lekavičia $1; A. Matakas 
$1; A. Sakavičius $1; K. Kai
rys $1; A. Simonaitis $1; J. D. 
Sliekas $1. Viso $11.

Iš Amer. Demokr. Lietuvių 
Suvažiavimo raportą davė E. 
K. Sliekienė, o J. Mažeika da- 
pildė. Išklausius raportą kilo 
platokos diskusijos. Mat, kai 
kurie draugai delegatai iš mi
nimo suvažiavimo • mano, kad 
jiems pradėti
laikas, o kai kurie apskričio 
konferencijos dalyviai manė, 
kad laikas ir netgi pavėluo
tas veikimui šioj apylinkėj. Po 
diskusijų nutarta, kad komite
tas turi tuojaus imtis už darbo 
sušaukimui Pittsburgho apy
linkės draugijų ir pavienių 
žmonių konferenciją, kurioje 
turi būti išrinktas pastovus ir 
platus komitetas Lietuvos žmo-

LIAUDIES BAUSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station €, Box 1013-
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Dąrome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j ąntams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

nių šelpimo darbui.
Nutarta surengti vieną va

karienę spaudos naudai, o ki
tą naudai ambulansų pirkimo.

Su tais tarimais ir užsibai
gė konferencija, kaip 6-ta va
landa vakare.

Konferencijos pirm.
E. K. Sliekienė, 

Sekretorius
J. D. Sliekas.

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

* Have you 
BOUGHT YOUR 
^BflNDS

F 
l 
i

LIETUVIŠKAS

1 TRAKTYRIUS!

g- 411 Grand St. Brooklyn į

j: Le VANDA \
FUNERAL PARLORS į

Incorporated J

J. LEVANDAUSKAS I
Graborius-Undertaker <

į 337 UNION AVENUE j 
| BROOKLYN, N. Y. į 
į Tol. STagg 2-0783 |
| NIGHT — IIAvenicyer 8-1158. ž

s 
i

1 J. GARŠVA!
., Graborius-Undertaker Į
’ Laidotuvių Direktorius
i Išbalsamuoja ir laidoja ant 
’ visokių kapinių.
S VELTUI ŠERMENINĖ
J (KOPLYČIA)
J Parsamdo automobilius ir ka-
4 rietas veselijom, krikštynom 
į ir kitkam.
; 231 BEDFORD AVENUE
J . BROOKLYN

t Telephone: EVergreen 8-9770 2

<

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

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
H GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

I Vietos ir impor- 
I tuotos degtinės ir 
f vynai, geri ausiu 
I bravorų alus ir 
Į ėlius. Kada būsite 
c Brooklyne, užeiki- 
! te susipanžinti.

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

f I

|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
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

! CHARLES J. ROMAN

I r4m, fr“

One of these guns costs , about 
$1,500, while a... thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need'thousands 
of these rapid-flrę? gUus, Even\ a 
small town or. community, can buy 
many of them by unitingin the pur
chase of War Bonds-At least ten 
percent of your, ihcome . iir ,W£ę 
Bond* every pay< day r will ■’do. (the 
trick.' - u. $. Treasury Departrnfuk 

------------

80

The 50-caliber Browning machine 
gun is one of the most efficient short 
range* weapons^ used, by U. S.'Fight
ing forces. It-is egeętive at ranges, 
up to .2,000, yards and fires about' 
600 forty-five caliber bullets per 
minute^

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

i sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinama aliejum tuos, kurie savo namuo- 
sę turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Try Ember Fuel Co., Inc
49ft GRAND STi ‘ BROOKLYN, N.

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

būkite, patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si. g
PHILADELPHIA, PA. "

Tclcfojia* PopUję, 4U0.



Penktadienis, Vasario 4, 1944 Penktas Puslapis

Raudonojo Kryžiaus 1944 Mėty Fondas MALE

NEREIKIA PATYRIMO

(31)

PAPRASTI DARBININKAI

Karinei Chemikalei Pramonei TAIKOS Meta

Versme Daiktų Bell Sistemai
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

KARO Metu

MOKINIAI PRIIMTINI

PAPRASTIEM DARBAM

WOMEN
(29)

VYRAI AR MOTERYS (32)

AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI (30)

(33)

Bendram Sandėlio Darbui
40 VALANDŲ SAVAITĖ

CRAFT FOODSKITCHENLaikas ir pusė už viršlaikį
(31)Turi būt liuosi nuo drafto BROOKLYN.

(29)
(30)

(3»>

(27-29)

tiuli

VIRĖJOS

įvyks

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

moterys 
mainierių

veikiant

JEASTON, PA.
51 kp. susirinkimas

Taleri 
alga.

Bus).

(30)

(Ąrti Cąnal St. Stn. 7th ir 8th Ava. subve) 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON ST.

SANDĖLIŲ 
DARBININKAI

NEREIKALINGAS 
į Valandą

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

1561 BOULEVARD
JERSEY CITY, N. J.

IS Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statement^.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WESTERN 
ELECTRIC CO

Stalingrado Pergalės 
Metinė Sukaktis

Kreipkitės į Grocery Warehouse

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

A. Bagdonas, P 
K. Kasmauskienė

tad visos
Prie 

naujų
M. K.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS 
l/engvas fabriko darbas. 
Linksmos darbo sąlygos. 

DAVID RAMBERGER. INC. 
\ 115 West 31st Street

rengėjų tariu ačiū 
K. Vaiče- 
Zmitraitei.

dėl Armijos ir 
prityrę Raudon, 
darbininkai ir 

turi būti siun-

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 4 
d. vasario, Liet. Salėje, 315 Clinton 
St., 7:30 vai. vak. Susirinkimas bus 
svarbus, tad visos būtinai turime 
jame dalyvauti. Prie pi’ogos, atsi
veskite ir naujų narių į moterų 
skyrių

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn, 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 
Flushing Av. gatvekariu iki Metropolitan Av.

(Prisilaikant Visų WMC Taisyklių)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERY^

APVALYTOJAI dll PEČKURIAI 
Apartmentiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės
McRae Building Corp., 

515 Madison Ave.

APVALYTOJAS
Tinkantis pilnai priežiūrai. Lengvas fabriko 

darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga.
Kreipkitės

79 BRIDGE STREET,
BROOKLYN, N. Y. (31)

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

Essential Workers Need Release 
Statement.

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

Washington St.

Arsenalas Komunikacijinių 
įrengimų.

MERGINOS
Bendram darbui. Gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės 
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST.. N.Y.C. (3-čios lubęs)

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

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1540.

REIKIA MERGINŲ BENDRAM DARBUI 
PRIE VAIKŲ KAUTELIŲ 

CENTURY KIDDIE 
147 W. 35TH ST.

PAPRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRĘ)

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

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

Sovietų Kovūnai Ala 
kuoja Nacius ties 

Narva, Estijoje

Per metus sovietiniai ko
vūnai nugrūdo nacius 875 
mylias atgal į vakarus nuo 
Stalingrado, imant tiesia li
nija, iki Sarny miesto (sto
vinčio antrapus vadinamo 
“senojo rubežiaus” tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun-

REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 
. VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU

RACIJOS PATYRIMU.
GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 

PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARB 
TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI ’ w 

' IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER lįTISĄ DIĘjNĄ.

56 WEST 28RD ST.. N.

MERGINOS IR MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

prauge skaiĮytęjaų: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 

Pors svambesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisves redak'Cijai

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekrųąd., vasario 6 d., 2 vai. 
dieną. Labor Lyceum salėje, 15-17 
Ann St. — V. Zelin. (28-29)

vieną mėnesį Armijai ir 
Laivynui reikia rekruotuoti 
2,500 slaugių, Raud. Kryž. 
direktoriai ir kiti prityrę 
darbininkai randasi prie 
militarinių ir laivynų pos
tų ir ligoninių padėti mūsų 
kariaujantiems vyrams ir 
jų šeimoms įvykus asmeni
nėms bėdom, darbas, kuria
me Raud. Kryžiaus skyrius 
naminiame fronte puikiai 
atlieka savo dalį.

Namie, Raudonasis Kry
žius irgi neišpasakytai veik
lus. Reikia teikti pagelbą, 
kada tik nelaimės įvyksta. 
Slaugių pagelbininkės ir 
pirmos pagelbos darbinin
kai turi būti išlavinti, ir ki
ti apšvietos projektai vyk
domi. Reikia supakuoti 
maisto pakietus išdalinimui 
karo belaisviams, chirurgiš-1 
ki bandažai pagaminti ir 
tūkstantis vienas- kitų deta
lių vedimui darbo toli-sie- 

i kiančios organizacijos.
Visus Am. Raud. Kry

žiaus veikimus finansuoja 
savanorių aukos ir dovanos. 
Prezidentas R o o seveltas 
paskyrė kovo mėn. Raud. 
Kryžius mėnesį. Amerikos 
Raudonasis Kryžius turi su
kelti savo milžinišką 1944 
m. karo fondą, kad aprūpi
nus milžiniškus reikalavi
mus. Jūsų aukos užtikrins 
palaikymą visų Raud. Kry
žiaus aptarnavimų ir netie
sioginiai, padės išgelbėti 
daug gyvybių.

Aukokime!
Am. Red Cross.

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

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GBaiųercy 5-5Q08.

MERGINOS—MOTĘRYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas be
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimam*. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

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

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

MAISTO IŠDIRBIMO ĮSTAIGOJE
PATYRIMAS

75c

Maskva. — Vas. 2 d. su
ėjo lygiai vieni metai nuo 
to laiko, kai Raudonoji Ar
mija suėmė vokiečių ir ru
munų likučius, apsuptus vi
somis pusėmis Stalingrado 
apylinkėje.

Mūšyje dėl Stalingrado 
buvo nukauta 175,000 hitle
rininkų ir nelaisvėn paimta 
137,850 vokiečių ir rumu-

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽlblERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENA 
56 WEST 28RD ST., N. Y.

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

MERGINOS - MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar

bas ir pakavimas. Pilnam ar daliai laiko.
DE LACKNJSR PAI’ERNOVELTJES CO.

4 WEST 16TII ST., N.Y.C.
(31)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

Patyrusios mašina guzikų siuvėjos, 
merginos bendram darbui. Aukšta

SUPERB PLACKET CO.
835 W. 38th St.

VYRAI
Bendram darbui. Gera alga. Malonios sąlygos, 

Kreipkitės
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST., N.Y.C. (3-čios lubos)

162 IMLAY 
(ERIE BASIN SECTION) 

TRIANGLE 5-7932

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

VALENTI BUTTON WORKS, 
2-02 — 27th Ave., Astoria, L.* I.

KREIPKITĖS 
Employment Departments

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

100 CENTRAL AVE.
KEARNY, N. J.

arba

kainuoja gyvasčių. 
Kryžiaus nelaimių 
ir medikaliai reik- 
randasi patogiose 
tokioms nelaimėms, 
prityrusiais darbi- 

pagelbėti ir padėti 
nelaimingiems ir padėti 
jiems grįžti prie norma
laus gyvenimo, sulaiko 
trukdymą ir taip išgelbsti 
gyvybes.

Išpildyti daugybę pareigų 
ginkluot, jėgoms ir mūsų 
žmonėms, Am. Raud. Kry
žiui tavo pagelba yra būti
nai reikalinga. Per 1944 m. 
turi pristatyti apie 5,000,- 
000 kraujo aukotojų. Kiek- HOURS: 9 P.M. to 6 A.M 

11:30 P.M. to 8 A.M.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLISKĄI
PUODAI A VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
. pąreiškimo.

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

SHĘNĄNDOAH, 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.

SO. POSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks pirmadienį. 7 d.
vasario, 8 v. v., 376 Broadway. Pra
šome narius dalyvauti. — M. Kaz
lauskas, sekr. (29-31)

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)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbai.
Gera alga.

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

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

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

I.R.T. Subve, Saratoga stotis.

OPERATORES
Patyrusios Prie Single Needle

NUOLATINIS DARBAS
Vakacijos Su Alga.

32 WEST 18th ST.
12-tos lubos.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 J SAVAITĘ. NUOLATJNIS DARBAS 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

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

VAITĘ TRUMPU LAIKU. 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
OPPENHEIMER CASING CO.

430 WASHINGTON ST.,

ną, Shenandoah mieste.
Draugės ir draugai, pama

tę šį pranešimą, imkitės darbo, 
Ųnkite delegatus į konferen
cijų.. Kiekviena organizacija 
gaji rinkti po 5 delegatus. 
Konferencijos tikslas labai 
svarbus: padėti Roosevel- 
to vyriausybei laimėti karą 
prieš mūsų neprietelius, padė
ti išlaisvinti Lietuvą iš po na
cių jungo, ir padėti jos ątbu- 
davojimui. Lietuvos žmones 
laukia iš mūs pagalbos.

Konf. šaukimo Komisija:
Kazys Naravas, 
St. Kuzmickas, 
J. Pacosky.

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOšEJOS 
IJ.9.50 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I

• ^O^SĘKEppER-
HOTEL ST. GEORGE

PĮNĘAPpįĘg’p., BROOKLYN, N.Y

Gruodžio 26 dieną per drg. 
V. Andrulio prakalbas buvo 
renkamos aukos -lėšų padengi
mui ir kas liks, tai pagalbai 
lietuvių pulkams Raudonosios 
Armijos eilėse. Surinkta 
$22.83, padengus prakalbų lė
šas liko raudonarmiečių pa
galbai $10.85.

Aukavo po $1: P. Grinius, 
P. Mainionis, J. Luzinas, M. 
Kulbienė, P. Stasiūnas, J. M. 
Kazlauskai, M. Luzinienė, P. 
Balčiūnas, V. Gaidis, K. Vai
cekauskienė.

J. E. Slesoraičiai. 90 centų.
A. H. Pagegalai 80 centų.
Po 50 centų: A. Žemaitienė, 

V. Kaminskienė, K. Juozapai- 
tienė, S. Jasilionis, A. Zmitra, 
Kastenas, U. Šimuliunienė, 
Dzidulionis, B. Zmitraitė ir V. 
Zmitraitė.

Po 25 centus: P. Poška, E. 
Tamkevičienė, II. Viežienė, J. 
Viežys, J. žemaitis, M. Bėke- 
rienė, J. K. Navalinskienė, K. 
Staniulis, F. žiburys, A. žoly
nas, II. žukienė, J. Kireilis, N. 
Garnienė, 
Bakšienė, 
Petrikonis

Varde 
aukų rinkėjoms 
kauskienei ir B 
Ačiū visiems už aukas!

KAMBARIŲ TVARKYTQJOS, MAUDYNIŲ 
PRTRUOSĖJOS, VALYTOJOS. Nuolatinis 

darbas. Nemokamai užkandžiai. 
Kreipkitės ) Housekeeper.

HOLLAND HOTEL 
351 West 42nd St.

DPS 
nedėlioję, vasario 6-tą, 1 vai. dieną 
Y.M.H.A. svetainėje, Ferry & \yaf 
nut gatv. Visi nariai, malonėkite da. 
lyvąųti. — Seki*. Evelyn Farion, k • zrto. nftv ’

Laisvės Krisluose skaičiau, 
kur drg. A. Bimba rašo, kad 
“gražiai Brooklyno 
darbuojasi,” bet 
moterų nesigirdėt 
Lietuvos pagalbos reikale.

Mes ne vien mainierių mo
terys, bet įr mainieriai ima
mės darbo, kąd pądėti Lietu
vos išlaisvinime ir jos ątbuda- 
vojime.

Sausio 30 dieną, ALDLD 17 
kuopa laikė susirinkimą. Iš
klausius raportą įš Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo, ant 
vietos įgalioti delegątai, kurie 
dalyvavo suvažiavime, kąd su
šauktų Shenandoah ir apylin
kės lietuvių organizacijų kon
ferenciją, įtraukiant organi
zacijas ir iš Mahanoy City, 
Minersville, Shamokin ir kitų 
mįeątų ir sutverti plačią mai
nierių tarybą, kuri darbuosis 
tuo reikalu. Minima konferen
cija ^aukiąma vasario 2b die-

DAUGMENINtUI VAISTŲ 
BIZNIUI 

5 DIENU SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS Į MR. II. KALTMAN

D. KALTMAN & CO. 
126 WEBSTER AVE. 

JERSEY CITY, N. J.
(37)

Iš Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo delegatė A. Ki- 
reilionė išdavė raportą. Jos 
raportas priimtas su entuziaz
mu. Antra delegatė O. Girnie- 
nė nepribuvo iš priežasties jos 
naktinio darbo ir raporto ne- 
prisiuntė.

Išrinkta atstovai į vietos De
mokratinių Lietuvių Tarybos 
skyrių — A. Kireilienė, K. 
Juozapaitienė ir J. Luzinas, 
kurie darbuosis sykiu su kitų 
organizacijų atstovais.

Nutarta pasveikinti dien
raščio Laisvės suvažiavimą 
su $5 auka. Nutarta surengti 
parengimėlį ateinantį kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks vasa
rio 11 dieną, Lietuvių , svetai
nėje, kur bus skaitoma paskai
ta, kurią parašė Dr. A. Petri
ką. Drg. S. Jasilionis apsiėmė 
rūpintis tuo reikalu. Į parengi
mo komisiją apsiėmė K. Juo
zapaitienė, A. Žemaitienė, 
H. žukienė ir P. Mikolaitis.

Kuopos valdyba 1944 me
tams išrinkta — pirmininku 
Povilas Mikalojunas, finansų 
raštininku S. Jasilionis, užra
šų rašinink. H. žukienė, iždin. 
(J. • šimuliunienė, literatūros 
agentai — H. žukienė ir J. 
Navalinskienė.

J. K. Navalinskienė.

Kada bombos puola, tai 
tada ne laikas siųsti pagal
bą aplink pasaulį. Kada 
sunkiai sužeistas kareivis 
reikalauja kraujo per- 
liejimo, jau per vėlu ieš
koti kraujo aukotojų arba 
rasti slaugę jį daboti. Ka
da nusiminęs kareivis girdi 
apie bėdas namie, jis reika
lauja greitos pagalbos.

Amerikos Raud. Kryžius 
parūpina tą pagalbą, kur ir 
kada ji reikalinga. Nuolati
niai kraujo aukotojai reika
lingi, slaugės turi būti re
krutuotos 
Laivyno, 
Kryžiaus 
reikmenys 
čiami į stovyklas, ligonines 
ir veiksmų vietas visame 
pasaulyje.

Kada traukinio nelaimė 
daug žmonių sužeidžia, ka
da potvinis apsemia miestą, 
kada epidemija kerta, truk
dymas 
Raud. 
pašalpa 
menys 
vietose 
dar su 
ninkais

JAUNOS MERGINOS—lengvam darbui sandė
lio rūme, patyrimas nereikalingas, gera alga.

LITTLE FOLKS KNITWEAR
10 W. 33rd St. (8-tos lubos)

(Tęsinys iš 1-mo psi.) 
siaučia įtūžę mūšiai Lugos- 
Bateckajos srityje.

Maskva pranešė, kad na
ciai su naujais pastiprini
mais nuolat atakavo rau
donarmiečius šiame fronte, 
bet Sovietų kariuomenė at
metė atgal ’ vokiečių atakas.

Raudonoji Armija atva
davo kelias gyvenamąsias 
vietas Siverskio apylinkėje 
ir keturis punktus į pietų 
vakarus nuo Liubano.

Į vakarus nuo Novosokol- 
nikų, linkui Latvijos, rau
donarmiečiai atėmė iš vo
kiečių dar aštuonis mieste
lius bei kamus, užmušdami 
iki 4,000 priešų.

Buvo suimta gana . daug 
nacių ir pagrobta dideli kie
kiai karinių jų reikmenų.

Vas. 1 d. sovietinės jėgos 
visuose frontuose sudaužė 
85 vokiečių tankus ir nušo
vė 64 jų lėktuvus.

NASHUA, N. H.
Pranešimas abiem kuopom, kad 

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 reika
lus. — V. Vilkauskas. (27-30)

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

133 Middleton St., 
Brooklyn.

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. Pradžiai 50c j valandą. Laikas ir 
pusė už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės
79 BRIDGE STREET, BROOKLYN. JJ. Y.

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., 

STilwell 4-3300

ELEKTRIKAI
Patyrę prie vielų išvedžiojimo pramonėse.

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

(29)

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

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

5, GOOD PHYSICAL CONDITION

FREE TO WORK AT NIGHT

__________________________________ (30)

MERGINOS FABRIKO DARBAM
Maisto gaminimo fabrikas, nuolat;

pokarinis darbas. Gera alga.
MAX AMS, INC.

372 GREENWICH ST.. N.Y.C.
(«1>

paremdami svarbų tikslą 
(28-29)

VYRAI IR BERNIUKAI
Nelavintam fabriko darbui, kuris tęsis ir ]>o 
karo, prie kurio iš ankščiau' patyrimas ne
reikalingas. Gera alga. Viršlaikiai, jei pagei

daujama. Reikalinga turėti atliekamumo 
certifikatą.

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

Arti Valley St., Maplewood, N, 
(No. 31-Valley St. Public Service

APVALYTOJAI
Pilno laiko pastovus darbas. Dieninis darbas.

Kreipkitės į Personnel ofisą.
SEARS ROEBUCK & CO., 

2397 Beverly Road, Brooklyn.
(34)

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

2307 Beverly Road, Brooklyn.
(34)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 14 dieną, Lietu
vių Svetainėje. Narių atsilan
kė vidutiniai, galėjo būti dau
giau.

Už apšvietus komisiją ra
portavo A. Žemaitienė, kad 
prakalbos pasisekė gana gerai, 
kurios buvo surengtos drg. V. 
Andruliui, žmonių buvo ne
mažai, aukų surinkta $22.83. 
Išlaidas padengus pasiųsta lie
tuvių raudonarmiečių pagalbai 
$10.85.

Raportuota, kad kūčių va
karas, kuris įvyko gruodžio 
24 dieną, nusisekė gerai. Kuo
pai pelno liko virš $33. Aukų 
surinkta lietuvių pulkams $3.0. 
Aukavusių vardai jau tilpo 
pirmiau Laisvėje. Reiškia, ko
misijos pąsidąrbąvimu per du 
vakarus prakilniems' tikslams 
sukelta $73.85. Raportas pri
imtą su pagyrimu.

MERGINOS
patapti naudingomis vyrų kaklarajščj^ 
fabrike. Patyrimas nereikalingas.

GERA ALGA.
BACIIRACII CO.

105 MADISON AVE.

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 BI 

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

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

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

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

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

ELIZABETH-LINDEN, N. J.
Mezgėjų Grupė rengia pasilinks

minimo vakarėlį, vasario 6 d., 5 vai. 
vak., LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabethe. Mezgėjų Grupės 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)

HARTFORD, CONN.
‘ Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

duos veltui nepaprastai grąžų va
karą, bus prakalbos, koncertas ir 
šokiai. Vasario 6 d,., 3:3Q yąl. die- 
pa. 227 Lawrence St. Parengimo 
tižias, atidengimas Kliubo narių 
eš.aričįų kąriubmęnėj vardų surašąs. 
Taipgi pirkimas" 4-tos kamp. Kali
nių Bonų ir registravimas' kraujo 
davimo Sužeistiems. Prakalbas sa
kys miesto gąspadoriųs William 
Mortensen ir adv. Frank Mančiu- 
nas. Dainuos Biruta Ramoškai te; 
Ąlicįa ir Castle klasiški šokikai ir 
kiti artistai, pei’trąųkoje bus muzi
kus. Dana Radio orkestrą gros šo
kiams. Todėl Ėliąbas kviečia jus, 
sfųlyg savo išgalės pirkti Karo Bo
nus,’ taipgi duokite kraujo. Tiktai 
tokiu badu padėsite laimėti karą.-* 
Ęęngėjąi. ' (28-29)

Lavintis, šviestis niejiąd 
nėra pęrvėlu. Skaitykit ge- 
rąs Įaugąs.

TYPISTS
Patyrusios sudėjimui laiškų j vokus ir adre
savimui vokų. Gera nuo kavaikų mokestis. C 

dienos (4,0 valandų). AHREND CO., 
52 Duane St. (arti Cijly Hall).

(»)

EGZEMINUOTOJOS
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų.

NUOLATINIS DARBAS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST., 
12-tos lubos
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Garrison, 
di strik to,

klausimu. Di- 
kad kariškiai 
ateinančiuose 
rinkimuose šį

Ve-
Gera transportaci-

eleveiterio, taipgi 
patogu privažiuoti.

Jeigu apsiimtų

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, 

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

Segtas Puslapis

Šeimininkėms BalerinasBus Lošiami Du Veikalai

FILMOS

J. Juška.

Vėjo Galybė

Bailiai

prie balsavimo 
prezidentas Roo-

išmiklinti lošimui ir tik 
tos dienos, vasario 13-

Baldwin iš
Yorke.

Butler iš 42

pieną ir, ant 
karvę; ir kaip 
to ūkininkėlio 
pas partizanus

m., sakę- 
55th St., 
prižadėjo

Republikonai 

17 distrikto New

WAi. tx- - -
žadėjo jį atleisti nuo bausmės.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

NewYorko^Ė^zfeZl nto
Sekmadienį, vasario 13-tą 

dieną, Ukrainą svetainėje, 
216 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y., bus lošiami du veikalai. 
Juos loš Lietuvių Liaudies Te
atro aktoriai.

Pirmas veikalas “Aš Jau 
Partizanas,’’ tai trijų trumpų 
veiksmų dramukė, kuri per
statė, kaip okupuotoj Lietuvoj 
vokiečiai atima iš lietuvio, 
biedno ūkininkėlio, visus grū
dus, drapanas, 
galo, paskutinę 
toji visa šeima 
išeina į miškus
pliekti vokiečių. Antras gi vei- 
kaliukas “Vos Neapsivedė,” 
tai vieno veiksmo komedijukė, 
kuri perstato, kaip viena mer
gina, būdama apyprastė ir ne
gaudama vaikino apsivedimui, 
pasiunčia savo gražios gaspa- 
dinės paveikslą tūlam farme- 
riui, per laikraščius pajieš- 
kančiam merginos apsivedi
mui. Tas, atvažiavęs meilinasi 
prie gaspadinės, rodydamas 
jos paveikslą, kuri nieko neži
no apie tai, pakol dalykas ne
paaiškėja. Iš to gi būna daug 
gardaus juoko.

Taigi, gerbiami lietuviai, vi
si ir visos ateikite pažiūrėti 
šių dviejų veikalėlių lošimo. 
Gi pirmam veikalėlyj jūs pa
matysit, kaip vokiečiai kamuo
ja, plėšia lietuvius, o antrame 
veikalėlyje gardžiai prisijuok
site.

Taigi dar sykį sakau: nepa
mirškite atsilankyti, nes, kaip 
atrodo, tai šį sezoną tik šitie 
du veikalėliai ir tebus lošiami.

Taipgi ir aktoriai jau pri
rengti, 
laukia 
tos.

Teis Prekiavusius 
Deimantais

Paskelbta, kad kovo 1-mą 
įvyks teismas Chase National 
Banko, milionieriaus deiman
tų prekėj o Leonard J. A. Smit 
ir trijų jo valdomų korporaci
jų. Juos kaltina suokalbyje 
aprūpinti Ašies valstybes in
dustriniais deimantais.

Bankas kaltinama patarna
vęs tam suokalbiui perleidinė- 
jimu savo ryšiais finansinių 
transakcijų.

Nepavyko Suktybėmis 
Pralobti

Irving Lehrer, 34 
sis gyvenąs 309 W. 
New Yorke, teisėjui 
per 15 mėnesių dalimis išmo
kėti $2,200, kuriuos jis melu 
išgavęs iš mokytojos.

Būdamas vedęs ir tėvas kū
dikio, Leherer mokytojai per- 
sistatęs pavieniu ir dar vy
riausybės persekiojamu už ne- 
damokėjimą taksų. Jinai davė 
jam pinigus, bet ne už ilgo 
apsižiūrėjo ir patraukė jį teis
man. Jeigu gerai išpildys pa
žadą atlyginti! skolą, teisėjas

Didysis vėjas pereitą antra
dienį per 13 valandų išlaikė 
penkis Pan-American kliperio 
įgulos narius šokinėjant ant 
Vilnių su kliperiu už 300 pėdų 
nuo kranto Bowery Bay.

Prie kliperio pagelbinės val
tys negalėjo priplaukti dėl pa
vojaus susidaužyti, tad ten 
esantiems penkiems maisto ir 
karštos kavos dametė neper
merkiamuose maišuose, o jie 
išsižvejojo iš vandens.

M Kitas, atskridęs iš kelionės 
kliperis, turėjo manevruoti per 

minučių, kol surado gali- 
nusileisti. ,

H MM

Penktadienis, Vasario 4, 1944'

Filmą gamino 
binovich, išleido 
tists.

Gregor Ra
bi nite d Ar-

Kelios Didžios Priežastys 
Jūsų Atsilankymui į Kul 
tūros Vakarą Šeštadienį

Jau pirmiau buvome minė
ję, jog šį šeštadienį vasario 
5-tą, Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., rengiama svarbus kul
tūrinis vakaras su nepaprastai 
įdomia programa ir pasilinks
minimu.

Štai, ką jūs tame vakare gir
dėsite :

Dr. A. Petriką skaitys pa
skaitą temoje: Tarybinių Lie
tuvių Literatūra Tėvynės Ka
ro Metu. Tai nepaprastai 
svarbus aiškinimas. Tankiai 
skaitome Laisvėje puikius raš
tus žymiausiųjų Lietuvos rašy
tojų, pabėgusių nuo hitleriz- 
mo Sovietų Sąjungos gilumon, 
tuose raštuose apraudojančių 
nuteriotus tėvynės laukus, nu
kankintus jos žmones,, naiki
namą tautą, pasisakančius apie

ilgėsį tėvynės ir troškimą grei
čiausia sutriuškinti Lietuvą 
smaugiantį žvėrį fašizmą.

Kas jie, tie rašytojai ? Ko
kiose sąlygose jie rašo? Ko
kią dar literatūrą jie kuria be 
mūsų gaunamos čionai? — 
Tai tik keli iš daugelio klausi
mų, kurie bus nušviesti šioje 
paskaitoje.

Antanas Bimba, Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centro 
pirmininkas ir organo šviesos 
redaktorius, padarys peržval
gą to žurnalo rolės lietuvių 
švietime per 10 metų. Aišku, 
bus trumpų peržvalgų ir to, 
kas dedasi karo frontuose, o 
po to smagus pažmonys. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 
nemokama.

Pagelbėti šeimininkėms su
planuoti skanius, sveikus ir 
maistingus valgius išleista bu- 
letinas, pirmas iš planuojamų 
devynių, turinčių rišti karo 
laiko mitybos problemas. Jį iš
leido Brooklyn© Tuberculosis 
and Health Association ir Ci
vilinių Apsigynimas.

Buletinas gaunamas moky
klose, klinikose, ligoninėse.

Anna Sten Dalyvaus 
Filmos Atidaryme

Anna Sten, gražuolė šviesia
plaukė aktorė, asmeniškai da
lyvaus atidaryme filmos 
“Three Russian Girls,” kurio
je jinai turi vadovaujamą ro
lę.

“Three Russian Girls” pir
mu kartu pradės rodyti šį 
penktadienį, vasario 4-tą,

teatruose,RKO 
programos yra se-

81st St., taipgi 
ir 86th St., “The 

ir “Escape 
Ta pati progra-

Kituose 
New Yorke, 
karnai:

Coliseum, 
Proctor’s 58
Gang’s All Here 
To Danger, 
ma Hamilton, Regent, Alham
bra teatruose, New Yorke, ir 
Fordham, Castle Hill, Frank
lin ir Chester teatruose, Bron- 
xe. Kituose RKO teatruose 
doma įvairios kitos filmos.

Iš Dariaus-Girėno 
Komiteto Veiklos

ro-

New Yorko Valstija Irgi Turi 
Kongresmanų., Kurie Bijosi 

Parodyti Savo Veidą
Laisvėj jau buvo minėta, 

kad didžiuma kongresmanų bi
jo savo balsuotojams pasiro
dyti, kaip jie stovi kariškiams 
balsavimo teisės 
džiuma nenori, 
galėtų balsuoti 
prezidentiniuose
rudenį ir dėl to nori pavesti 
tą klausimą atskiroms valsti
joms. O .joms pavedus, jau aiš- 

balsavimo nebū-ku, kariams 
tų.

Rengiantis 
to klausimo,
seveltas pareiškė:

“Didžiuma amerikiečių su
tiks su manim, kad kiekvie
nas abiejų Kongreso Butų na
rys turėtų vardan teisėtumo 
norėti ‘atsistoti ir būti suskai
tytu.’ ”

Didžiuma nepanorėjo atsi
stoti, nes jie rengiasi balsuoti 
prieš savo rinkėjų valią, prieš 
didžiumos krašto gyventojų 
reikalus, prieš demokratijos 
reikalus, bet nori, kad pilie
čiai negalėtų to sužinoti, ne
galėtų sekamuose rinkimuose 
juos išmesti iš tos vietos, kaipo 
neatstovaujančius jų reikalų, 
jų valios. Tad jie didžiumoje 
pasisakė prieš balsavimą iš
šaukimu kiekvieno vardo ir 
atsistojimu.

Tarpe 233 kongresmanų, 
kurie bijo savo balsuotojams 
parodyti savo veidą, 11 buvo 
iš New Yorko valstijos. New- 
yorkiečiai tačiau galime pasi
didžiuoti, kad iš esamų kon
grese 45 atstovų tik ketvirta
dalis pasirodė apuokais, bijan
čiais šviesos, iš kurių tik 1 yra 
iš New Yorko miesto, tas pats 
iš taip vadinamo “silk stock
ing” distrikto.

Štai tie, kurie nori numui- 
linti nuo kariškių balsavimo 
teises ir kurie šį rudenį, kada 
bus ir kongresmanų rinkimai, 
balsuotojų turėtų būti paso
dinti į užpečkį, nes jie bijo 
piliečiams parodyti savo tikrą 
veidą. Išsikirpkite sąrašą, pasi
dėkite matomoje vietoje, kad 
galėtumėte atsiminti ir kitiems 
apie juos pasakyti.

distrikto, Buffalo.
Fish iš 26 distrikto,
Edwin A. Hali iš 34

Binghamton.
Leonard W. Hall iš 

to, Oyster Bay.
Kilburn iš 31 distrikto, Ma

lone.
Le Fevre iš 27 distrikto, New

Paltz.
Reed iš 43 distrikto, Dunkirk

Stanley iš visos valstijos, Buf
falo.

Taber iš 36 distrikto, Auburn. 
Wadsworth iš 39 distrikto, Ge

neseo.
Tačiau būtų skriauda demo

kratijai ir neteisinga geriems 
republikonams, jeigu paliktu
me neparodę, kad yra nebi
jančių šviesos republikonų. že
miau paduoti keturi išdrįso 
pasisakyti prieš didžiumą, 
nors po partine drausme buvo 
įsakyta visiems laikytis su ka
riams balsavimo priešų vado
vybe. Juos taipgi pasidėkime 
ir minėkime — minėkime 
bes sąraše, štai jie:

Drąsūs Republikonai

Andrews iš 40 distrikto, 
falo.

Kearney iš 30 distrikto, 
versville.

Mruk iš 41 distrikto, Buffalo.
Taylor iš 29 distrikto, Troy.

Miestas Planuoja Po 
karinį Darbą

Anna Sten, Hollywoodo ak
torė, asmeniškai dalyvaus 
RKO Palace Teatre vasario 4- 
tos vakarą.

RKO Palace Teatre, Broad
way ir 47th St., New Yorke. 
Filmos rodymas, kaip papras
tai, eis iš ryto, o garbės vieš
nia, asmeniškai, atvyks apie 
9 vai. vakaro.

Anna Sten fiTmoje vaidina 
rolę Raudonojo Kryžiaus slau
gės, kuri įsimyli sužeistą ame
rikietį lakūną. Kent Smith yra 
tuo mylėtiniu. Kitose vyriau
siose rolėse yra Alexander 
Granach, Mimi Forsaythe, Ca
thy Frye.

Jau ilgokas laikas, kaip ruo
šiama pastatyti paminklą mū
sų transatlantinio skridimo la
kūnams Dariui ir Girėnui, 
Brooklyne, bet vis yra įvairių 
keblumų ir sunkumų, kuriuos 
ne taip lengva nugalėti arba 
išspręsti. Pirmiausia ir svaiv 
biausia kliūtis, tai pinigai. Nors 
aukos renkamos jau keletas 
metų ir kai kurie žmonės sa
ko, aš aukavau ir kiti aukojo 
ir kuomet tų pinigų bus pa
kankamai. Tiesa, kad daugelis 
draugijų ir pavienių asmenų 
yra davę stambesnes aukas ir 
ačiū jų nuoširdumui paminklo 
fonde yra pinigų $2,276.79. 
Bet daugelis malonių Dariaus- 
Girėno, draugų dar nėra auko
ję; prisidėkime visi, broliai ir 
sesės, nes čia pažymėtos sumos 
neužtenka nors menkam pa
minklui pastatyti. •

Taipgi yra nemalonumų' kas 
link vietos paminklui statyti. 
Nors iš pradžių nebuvo kitokių 
nuomonių, kaip Lituanica aikš
tė, kuri specialiai paruošta 
nuo New Yorko miesto šiam 
reikalui, bet vėliau kilo min
čių, kad pakeisti paminklui 
vietą į bet kurį miesto parką. 
Ir paskiausiai įvykus draugi
jų konferencija, birželio 6 d., 
1943 m., Brooklyne, taipgi pri
tarė keitimui vietos ir pavedė 
komitetui rūpintis šiuo reika
lu.

Taigi, pastangomis adv. S. 
Briedžio ir New Yorko miesto 
councilmano p. A. DiGiovan- 
na, kuris šį reikalą seka nuo 
pradžių, jis tapo kviestas į ko
miteto posėdį ir prašomas su
tiko tarpininkauti su miesto 
parkų pareigūnais reikale ki
tos vietos dėl paminklo. Jo bu
vo prašyta gauti vietą bent ku
riame viešame parke, o labiau
siai Prospect Parke, kurį

Brooklyno lietuviai dažniausiai 
lanko.

Sausio 16 d., š. m., komite
to posėdyje tapo skaityti laiš
kai nuo councilmano A. Di- 
Giovanna ir New Yorko mies
to parkų komisijonieriaus Mo
ses, kuris teigia, kad viešuose 
parkuose, o ypatingai Prospect 
Parke vietos dėl naujų pa
minklų yra aprubežiuotos ir 
kad po karui gali būti ir dau
giau panašių reikalavimų. Tad, 
jei suteiktų Dariaus-Girėno pa
minklui vietą, tai turėtų leisti 
ir kitiems. Apart to , tame 
Parke turėtų būti aukštos ver
tės paminklas. Tad jis patarė 
laikytis Lituanica aikštės, ku
ri, jo manymu, yra patogi ir 
tinkama vieta: čia galima sta
tyti paminklą iš akmenio, pri
dedant bronzo lentą su atvaiz
dais ir užrašu.

Paminklo statymui komite
tas ir keletos draugijų atstovai 
svarstė šį reikalą ir sutiko su 
p. Moses patvarkymu. Taipgi 
nutarė pagaminti paminklo 
modelį, pritaikytą prie Litua
nica Aikštės ir pateikti jį mies
tui dėl užtvirtinimo, tuomet su
žinosime, kokio didumo pa
minklą čia bus leistina pasta
tyti ir kiek jis kainuos. Jeigu 
atrodytų menkos išvaizdos, tai 
tuomet būtų prašoma dar kar
tą teirautis naujos vietos dėl 
puikesnio paminklo.

Kaip ten ‘ ateityje nebūtų, 
bet šis žygis išėjo ant gero, 
mat, yra skleidžiami gandai, 
būk Union Avenue, ant kurios 
randasi Lituanica Aikštė, bus 
platinama, panaikins tą par- 
kutį ir nebus paminklui vie
tos. Dabar p. Moses laiškas 
patikrina, jog nieko panašaus 
ant tos gatvės nemanoma tai
syti, kitaip leidimas būtų su
laikytas.

Aukas paminklo naudai 
prašome teikti išrašant čekį ar 
money orderį vardu: DARIUS- 
GIRĖNAS MONUMENT FUND 
ir pasiųskite komiteto iždinin
kui Mr. John Spurga, Port 
Jefferson Station, L. L, New 

fYork. Už gautas aukas jis pri
sius kvitą, o taipgi bus pa
skelbta suma ir aukojusių var
dai

Reslauranai Pakėlę Kainas
Kainų Administracijos nau

jas vedėjas šiai apylinkei, Da
niel P. Woolley, buvęs turga
viečių komisionierius, šiomis 
dienomis išsiuntinėjęs darbuo
tojus po restauranus sužiūrėti 
valgių sąrašus 
žinoma, kad 
drausmės kelti 
lis esą pakėlę.

Tarpe pakeltųjų rasta seka
mų pavyzdžių: liežuvio sand
vičius buvęs 25c, dabar 65c; 
kalakutienos buvęs 45c, dabar 
75c; dviejų kiaušinių buvęs 
25c, dabar 35c.

(menu). Esą 
nepaisydami 

kainas, dauge

Buvęs kelių svetimšališkų 
vyriausybių advokatas Chester 
W. Davis rastas miręs Wind
sor Towers apartmente, New 
Yorke, o jo žmona rasta be 
sąmonės ir atgaivinta, mano
ma pasveiksiant. Priežastis 
aiškinama.

Mrs. Edna Hancock, slaugė, 
įkaitinusi Murray Goldman 
ant jos atakoje Brooklyn Sta
te Hospital bendrabutyje, pa
ti būsianti traukiama teisman. 
Kaltina, kad ji po priesaika 
melavus įkaitinant Goldmaną.

Didlapis New York Times 
nupirko radio stotį WQXR. Iš 
jos buvo duodama daug sve- 
timkalbiškų programų. Pirkė
jai žada nedaryti pakaitų.

Wm. Shimchuk, 65 m., 810 
E. 9th *$1., New Yorke, rastas 
uždusęs gasu savo apartmen
te.

New York o valstija jau su
kėlus ketvirtadalį savo kvotos 
Ketvirtosios Karo Paskolos va
juje.

li i esto mokyklose per sau
sio menesį surinkta 1,178 to
nai popieros.
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laikraščiuose.
Fondo Komiteto

Pirmininkas J. šaltis
Finansų Sekretorius

Adv. S. Briedis, Jr.
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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.

I
I
I

F .

Aštuoni šimtai privatiškų 
firmų New Yorke ir patsai 
miestas jau turi planus naujų 
dalykų statybai-gamybai ir se
nų pagerinimui karui užsibai
gus, kaip pareiškė majoras La
Guardia nuvykęs Washingto- 
nan perstatyti miesto reikalus.

Majoras sakė, kad tie dar
bai reikalaus virš biliono do
lerių ir kad tam reikalinga fe- 
deralės ir valstijos vyriausybių 
parama.

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 5-6191

282 Union Avė.
BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET f
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 1

Prie U.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864 3$.

| LITUANICA SQUARE RESTAURANT
DIAMOND PAIR

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NOTARY 
PUBLIC

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- ♦ 
nigiai palaikys jums bi daiktą.

I

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

f

i?

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

ST. BROOKLYN, N. Y

~~ F>RSr

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q UETUVIŠKAS KABARETAS
’ Oi, STANLEY MISIŪNAS

I SAVININKAS

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

R E

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST (n H p n ,

•N QUALITY

NO. 070 Both for
/.//d y ( ros b y
Matched 1 4K gold $4C°(
rings, intricately fi
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely. Weekly Terms

Tel. STagg 2-2178.




