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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Molotovo kalba, sakyta per
eitą antradienį aukščiausiosios 
SSSR tarybos (parlamento) 
sesijoje, sukėlė Amerikoje tiek 
daug diskusijų, kad sunku jo
se surasti posmus. Kiekvienas 
diskusantas, pasak to priežo
džio, “kas galva — tai razu- 
mas.”

Rašomi spaudoje editoria- 
lai, komentuojama per radiją, 
diskusuojama kiekvienoje di
desnėje ar mažesnėje žmonių 
sueigoje.

Komercinės spaudos bendra
darbiai, tačiau, nuolat nepa
miršta pridėti: “Mes nežino
me, ką Maskva turi galvoje 
tatai darydama. . .”

Tūli žmonės, patys įpratę 
manyti vienaip, o sakyti ki
taip, bando įrodyti, kad ir vi
si panašiai daro.

Italijoje Amerikos 
Kariai Palaipsniui 

Laužo Nacių Linijas

AMERIKIEČIAI IMA DAUGIAU SALŲU

S

kiekvienam turėtų
“ką Maskva ma-

Rodosi, 
būti 
no.” 
savo 
prie 
tucijos praplečiamos

aišku
Molotovas aiškiai pasakė 
kalboje, jog pataisymais 
Tarybų Sąjungos konsti- 

visoms

Alžyras, vas. 4. — Vokie
čiai desperatiškai kontr
atakuoja amerikiečius į 
šiaurius nuo Cassino, apie 
75 mylios į pietus nuo Ro
mos.

Amerikos kovūnai ir 
francūzai Cassino srityje 
pramušė trijų mylių spra
gų vokiečių Gustavo apsigy
nimo linijoje. Hitlerininkai 
žūt-būtiniai stengiasi už
tverti šių spragų.

Amerikiečiai buvo įsiver
žę į Cassino miestų, nacių 
tvirtumų. Naciai permetė

K0NGRESMANA1 AT
METĖ VIENODA KA

RIU BALSAVIMĄ

Amerikos Kovūnai Padare Daug 
Kartų Daugiau Japonam Nuos

tolių Marshall Salose

RAUDON. ARMIJA
PRADEDA APSUPTI

NARVA, ESTIJOJE

Sovietai Naikina 10 
Nacių Divizijų, Ap

suptų Ukrainoje
*1
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16;kai. . t_aryb.,n_1V ^spubhkų miestan dikčiai naujų savo 
valstybines teises. i._ . • A

Tarybinių respublikų fede
racija užuot buvus tampriau 
suveržta, — atveržiama. Kiek- ' I

jėgų ir privertė Amerikos 
karius kai kur pasitraukti 
atgal. Tačiau, dar tebesiau- 

mūšiai pakraštinėse7 * j V •

viena respublika turės teisę C1^ 
turėti savo kariuomenes ir už- miesto gatvėse.. Šėlsta kau- 
sieninių reikalų komisariatus, tynęs dėl kiekvieno namo, 
bei diplomatinius atstovus 
sieriiuose.

Kodėl tas daroma?
Todėl, kad po karo, 

priešas bus sumuštas, ankšta 
centralizacija nebus reikalin
ga. Patrijotinis karas įrodė, 
kad visos respublikos mielai, 
uoliai, pasiaukojusiai kita ki
tai padeda, visos išvien muša 
bendrąjį priešą taip, kaip nei 
jokie kiti žmonės pasaulio is
torijoje jo nemušė!

Tarybų vyriausybei 
kad kiekviena 
kiekviena tauta 
kultūrą, ugdytų 
keltų gyvenimo 
savo gyventojams, 
žmonėms.

U Z-

kai

rūpi, 
respublika, 

plėstų savo 
iniciatyvą, 

lygį visiems 
visiems

—tautinė.
Po karo, reikia manyti, gal 

dar viena kita valstybė pano
rės gyventi tarybinėje santvar
koje, — ji galės lengvai tą pa
daryti.

Lietuviškieji pulkai Raudo
nojoj Armijoj, kai vokiečiai 
bus sumušti, Lietuvoje ir pasi
liks.

Kare patyrusieji lietuviai 
generolai tuomet suformuos 
Lietuvos Raudonąją Armiją, 
glaudžius ryšius palaikančią 
su vyriausiąja visos SSSR ka
riuomenės vadovybe. Panašiai 
padarys ir kitos 15-ka tarybi
nių respublikų.

Jeigu kada nors kas nors 
ateityje bandys užpulti bet ku
rią tarybinę respubliką, tuo
met visos respublikos, kaip 
viena, stos jį mušti, 
ša šio karo metu.

Ar tai ne gražu ? 
broliška ?!

kaip mu-

Ar tai ne

spaudosTūli komercinės 
b e n d r a d arbiai aimanuoja: 
Tarybų Sąjunga žada prisiųs
ti j Washingtoną 16-ką amba
sadorių . . .

Abejoju, ar kada nors tas 
bus. Kam čia jie reikalingi? 
Kam, sakysime, čia reikalin
gi ambasadoriai, Gruzijai, 
Azerbaidžianui, Turkmėnijai, 
Tadžikijai, Kazakijai, Kirgizi
jai, Uzbekijai?

Tačiau, Lietuva, Ukraina, 
(Tąsa 5-me pusi.)

Dviejuose kituose šonuo
se amerikiečiai pasigrūmė 
šiek tiek artyn Cassino.

Verda mūšiai ties Campo- 
leone, 16 mylių į pietų va
karus nuo Romos. Anglai ir 
amerikiečiai pagerino savo 
pozicijas.

Rytiniame Italijos fronte 
Aštuntoji anglų armija 
taipgi pasivarė truputį pir
myn, akivaizdoje įtūžusių 
pasipriešinimų iš vokiečių 
pusės.

Franko, Tarnaudamas 
Naciam, Pasakoja, Būk 

Jis “Bepusiškas”

Washington. — Susibūrę 
republikonai ir i’eakciniai 
demokratai kongresmanai iš 
pietinių valstijų atmetė 
prez. Roosevelto remiamų 
Worley sumanymų, kad tu
ri būti išleistas Vienas ben
dras federalis įstatymas 
balsuoti kareiviams, jūrei
viams ir lakūnams ateinan
čiuose prezidentiniuose ir 
kongresiniuose rinkimuose.

Prezidento palaikomų su
manymų atmetė 215 kong
reso atstovų prieš 164-ris. 
Reakcininkai jautėsi taip 
stiprūs, kad jie sutiko vie
šai balsuoti, paduodant sa
vo vardus, kaip katras bal
suoja šiuo klausimu. Atvi
ro balsavimo reikalavo prez. 
Rooseveltas pastarajame 
savo pareiškime kongresui.

Dabartinių savo tarimu 
kongreso atstovų rūmas 
siūlo kariams balsuoti vien 
tiktai pagal paskiras tai
sykles kiekvienos iš 48-nių 
valstijų.

Senatas pirmiaus taipgi 
priėmė panašų bilių. ' Da
bar, tačiaus, senatoriai 
svarstys Danaherio patai
symą, kuris reikalauja iš
leist vienų bendrų įstatymų 
kariams balsuoti tiktai už
sieniuose, paliekant Ameri
koj esamiems kariams bal
savimus pagal atskirų val-

Perlų Uostas. — Ameri
kos kovūnai atėmė iš japo
nų šiaurinę dalį strategi
nės Kwajalein salos, Mar
shall salyne, ir nušluodami 
priešus, užėmė dar penkias 
salas: Namurų, Edgigen, 
Debuu, E'djell ir Gagau, ne
skaitant daugelio mažų sa- 
liukių. Diena pirmiau ame
rikiečiai užkariavo Roi sa
lų su svarbia lėktuvų sto
vykla.

Amerikiečių nuostoliai iki 
šiol čia visai maži: tik apie 
100 užmušta, 400 sužeista ir 
keletas be žinios dingę.

Iš buvusių Kwajalein sa
loje 2,000 japonų tapo už
mušta jau 1,250. Taigi prie
šų nuostoliai keliolika kar
tų didesni.

Japonai nenuskandino nei 
vieno amerikinio laivo, da
rant įsiveržimų į tas salas 
ir iki šiol bombarduojant 
priešų pozicijas jose.

Amerikiečiai tiek mažai 
nustolių tenukentėjo todėl, 
kad galingos jų laivyno ir 
lėktuvų jėgos iš anksto su
pleškino karinius japonų į- 
rengimus ir nušlavė didelį 
skaičių priešų.

SKUBUS PRAŠYMAS

Madrid. — Ispanijos dik
tatoriaus Franko ministe- 
rių kabinetas paskelbė, kad 
jų valdžia “apsvarstė visus 
atsargos žingsnius, kurie 
bus reikalingi Ispanijos be- 
pusiškumui išlaikyt, ir kad 
kiti kraštai gerbtų tų bepu- 
siškumų.” Ispanija, girdi, 
nepasiduosianti n i e k e n o 
spaudimui prieš jos bepusiš- 
kumų.

(Amerika ir Anglija su
stabdė savo žibalo gabeni
mus Ispanijai ir nurodė, 
kaip Franko valdžia siun
čia karines medžiagas Vo
kietijai, leidžia Hitlerio a- 
gentams veikti Ispanijoj, 
palaiko ispanų kariuomenę 
fronte prieš Sovietus ir į- 
vairiais kitais būdais min
džioja bepusiškumo nuosta
tus.)

Amerikos ir Anglijos am
basadoriai dabar turėjo po
kalbius su Ispanijos užsie
nių reikalų ministeriu Jor
daną.

Sakoma, jog anglų ir a- 
merikiečių a m b asadoriai 
nereikalavo, kad Ispanija 
sutraukytų ryšius su Hitle
riu ir Japonija. Jiedu tik 
stengęsi paveikt Ispanijos 
valdžių, kad jinai tikrai lai
kytųsi bepusiškumo ir liau
tųsi tarnavus naciams.

{VAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — Sovietai at

kakliai naikina apie 150,- 
000 apsuptų nacių Ukrai
noj.

Raudonoji Armija pažy
giavo 10 mylių pirmyn į va
karus nuo Novosokolniki 
besiartindama prie Latvi
jos.

Jugoslavų partizanai at
muša naują nacių ofensyvą.

Vokiečių komanda giria
si, būk jie apsupę anglus- 
amerikiečius į pietų vaka
rus nuo Romos.

Nacių maršalas Rommel 
pats komanduoja vokiečius 
j pietus nuo Romos.

Atsikreipiame į visus geros valios lietuvius, ypatin
gai vyrus, segamu greitu reikalu. Mes ruošiame trečių 
dovanų siuntinį lietuviams raudonarmiečiams ir lietu
viams abelnai Sovietų Sąjungoj. Tarpe kitų dovanų, 
mes norime pasiųsti nemažai britvų ir britvinių peiliu
kų. Mes gavome ir nupirkome dešimt tūkstančių tų pei
liukų, taip vadinamų “razor blades”. Bet negalim gau
ti didesnio kiekio pirkti tų saugiųjų britvų (“safety 
razors”). Gi faktas yra, kad beveik kievienas vyras 
Amerikoje turi daugiau negu vienų “safety razor” — 
kitas turi kelias, nors dar visai geras, bet nenaudoja
mas.

Tuojau surinkite ir prisiųskite tas jums tuojaus ne
reikalingas, bet dar geras britvukes. Vis tiek jos pas 
jus rūdija ir naudos neneša. Paaukokite lietuvių tau
tos kovotojams prieš fašizmų!

Taipgi, kurie turit geras, bet jums nebereikalingas ir 
tiesiąsias britvas, paaukokite tam pačiam tikslui.

Dar vienas labai svarbu įrankis dėl palaikymo armi
joje švaros, tai plaukams kirpti mašinėlės—“hair clip
pers”. Mes norime ir šių mašinėlių pasiųsti lietuviš
kiems Raudonosios Armijos pulkams didokų kiekį. Jų 
irgi dabar pirkti negalima gauti. Kurie turite tokių nu
liekamų, bet dar gerų mašinėlių, paaukokite ir atsiųs
kite.

Lauksime greito ir nuoširdaus atsiliepimo!
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas

, 419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

London, vas. 4. — So
vietų kariuomenė žygiuoja 
pirmyn visu 1,200 mylių 
frontu. Raudonarmiečiai ap
eina Narvų, Estijoj, iš 
šiaurinio ir vakarų-pietinio 
šonų ir daro apsupimo 
veiksmus prieš nacius tame 
strateginiame mieste, prie
šų tvirtumoje, už penkių 
šešių mylių į vakarus nuo 
Estijos sienos.

Narvos srityje Sovietai 
atėmė iš priešų geležinkelio 
stotis Preobraženka, Slancy 
ir Iščevo ir 50 kitų gyvena
mųjų punktų.

ARTYN LATVIJOS
Žygiuodami į vakarus nuo 

Novosokolnikų, artyn Lat
vijos, raudonarmiečiai atva
davo geležinkelio stotį Abo- 
vo ir 6 kitas gyvenamąsias 
vietoves.

Linkui Latvijos per tris 
dienas buvo užmušta dau
giau kaip 5,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir pa
grobta 136 nacių kanuolės, 
50 mortirų, 2,000 automati
nių ir paprastų šautuvų, 16 
amunicijos sandėlių, 6 mai
sto ir drabužių sandėliai ir 
7 inžinieriškų įrengimų 
sandėliai. Gana daug nacių 
paimta nelaisvėn.

Siverski, Liuban ir Nov
gorod frontuose raudonar
miečiai atvadavo daugiau 
kaip 20 gyvenamųjų punk
tų, tame skaičiuje dvi gele
žinkelių stotis,

Maskva, vas. 4. — Susi
jungė Pirmoji Ukrainos 
Raudonoji Armija su Ant
rąja ir visai apsupo 10 vo
kiečių divizijų čerkassų 
srityje, į pietus nuo Kije
vo. Dabar raudonarmiečiai 
dieną ir naktį be atlaidos 
naikina mėginančius iš
trūkti nacius iš to apvalaus 
ploto, turinčio po penketą 
desėtkų mylių skersai ir iš
ilgai. šiame didžiuliame ra
te yra apsupta 125,000 iki 
150,000 hitlerininkų.

Dvi minimos sovietinės 
armijos per penkias dienas 
numaršavo po 30 iki 46 my
lių pirmyn ir atvadavo dau
giau kaip 300 gyvenamųjų 
vietų, tarp kurių yra 10 ge
ležinkelių stočių ir tokie 
miestai, kaip Smela, apskri* 
čių centrai Rotmistrovka, 
Lysianka, Mironovka, dideli 
geležinkelių mazgai Bobrin- •< 
skaja, Cvetkovo ir Mironov
ka.

Visiškai apsupta viena 
nacių tankų divizija ir de
vynios jų pėstininkų divizi
jos.

Oficijaliai pranešama, jog 
raudonarmiečiai per 3 die
nas užmušė 5,000 vokiečių 
iš tų, kurie desperatiškai

(Tąsa 5-tame psl.)
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TRUSTAS SU NACIAIS

Sovietai Atmeta Jugoslavu 
Ex-Karaliaus Siūlymą

Partizanų Parama Sovietam 
Estijos Fronte

Mažėja Amerikiečių 
Nuostoliai Oro Žy

giuose prieš Nacius
i

Maskva. — Jugoslavijos 
karaliaus Petro emigracinė 
valdžia jau seniai siūlėsi 
daryt tarpusavio pagalbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Bet Sovietų vyriausybė at
metė tuos Petro - Michailo- 
vičiaūs valdžios pasiūly
mus.

(Michailovičius, ex-kara- 
liaus Petro karo ministeris, 
kaip žinoma, dažnai veikia 
su naciais prieš Jugoslav!-

Maskva. — Estijos fronte 
raudonarmiečiai perėjo per 
Plussa upę. Partizanai pa
dėjo jiems užimt Slancy ge
ležinkelio stotį.

Washington. — Kai ku
rios amerikinės kompani
jos, veikdamos išvien su na
ciais kaip tarptautinis tru- 
stas, trukdė išvystymų A- 
merikoje dirbtinės gumos 
gaminimo, varžė magnio ir 
kitų karinių medžiagų įgi
jimų Amerikai, o padėjo 
Vokietijai prisikrauti san
dėlius strateginių medžia-

Sovietai veržiasi vis gilyn 
Estijon.

jos patrijotus, maršalo Ti- 
to-Broz vadovaujamus par
tizanus, kurie ugningai ko
voja prieš vokiečius.)

Taip šias kompanijas 
tina Jungtinių Valstijų 
singumo departmentas 
skelbtame savo ilgame 
porte.

kal- 
tei- 
pa- 
ra-

London. — 700 Amerikos 
bombanešių su 400 greitųjų 
lėktuvų, kaipo palydovų, 
ketvirtadienį numetė 1,800 
tonų bombų į Vokietijos 
submarinų centrus Wil- 
helmshavenų ir Emdeną. 
Kiti Amerikos lėktuvai ata
kavo nacius šiaurinėj Fran
ci j oje.

Viso per dienų amerikie
čiai nustojo tiktai šešių 
bombanešių ir devynių lėk
tuvų kovotojų. Tai maži 
nuostoliai, atsižvelgiant į 
naciams padarytų žalą.

London, vas. 4. — Pulkai 
Amerikos bombanešių puola 
vakarų Vokietiją.

Italai Bendradarbiaus su 
Prancūzais prieš Nacius

ČECHOSLOVARIJOS PREZIDENTAS DŽIAUGIASI 
. SUTARČIA SU SOVIETAIS KAIPO APSAUGA

London. — Čechoslovaki- 
jos emigracinei valdžiai pa
darius tarpusavio pagalbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
pernai gruodžio mėnesį, 
tuomi tapo užtikrinta Če- 
choslovakijai apsauga ir

.u;.-

ateitis — pareiškė dr. Ed
ward Benes, čechoslovakų 
valdžios prezidentas. Taip 
jis kalbėjo savo valstybės 
tarybai vas. 3 d. Jo kalbos 
klausėsi ir visų kraštų at
stovai prie Čechoslovakįjos 
valdžios.

Draugingumas su Sovietais 
Būtų Apsaugojęs Europą

Nuo Nelaimių
Prezidentas Benes peikė 

pirmesnįjį Anglijos ir kitų 
vakarinių valstybių priešin
gumų Sovietams. Jis sakė:

“Municho sutartis (su-

draskiusi čechoslovakiją) 
ir visos kitos Europai ne
laimės, sekusios po Muni
cho, tegalėjo įvykti tiktai 
todėl, kad Vakarų Europa 
buvo priešiškai nusistačius 
prieš Sovietų Sąjungą.”

(Tąsa 5-tame psl.)

Bari, Italija. — Penkių 
didžiųjų Italijos partijų 
kongresas pasiuntė sveiki
nimus Francūzų Komitetui 
Tautai Laisvinti, Alžyre, ir 
pasižadėjo kovoti drauge 
su francūzais prieš nacius.

(Šis valdinis francūzų ko
mitetas taipgi reikalauja 
pavaryt Italijos karalių 
Viktorų Einmanuelį, kaip ir 
penkios minimos italų par
tijos, tarp kurių yra krikš
čionys demokratai, komuni
stai, liberalai ir kt.)
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Turėsime Washingtone Tarybinės 
Lietuvos Atstovą

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo 
metu įvyko Suvažiavimo prezidijumo ir 
rezoliucijų komisijos posėdis, kuriame, 
be kitų reikalų, buvo svarstyta rezoliu
cijos projektas dėl lietuviškųjų Rytų 
Prūsijos sričių grąžinimo Lietuvai. Re
zoliucijos projekte buvo pasakyta, jog 
Suvažiavimas “reiškia pageidavimo, kad 
tarybinė Lietuvos respublikos vyriausy
bė po karo dėtų didžiausių pastangų, 
kad Lietuvai būtų grąžinti ne tik Sei- 

vnai, Klaipėdos kraštas, bet ir visos lie
tuviškosios Prūsijos dalys.”

Diskusijų eigoje, vienas asmuo reiškė 
abejojimo, ar verta rezoliucijoje minėti 
tarybinės Lietuvos respublikos vyriausy
bė. Jo nuomone, turėtų būti kreipiamasi 
į SSSR tarybų vyriausybę, kuri po karo 
tarsis su kitais kraštais ir spręs visų 
tarybinių respublikų sienų reikalus.

Tačiau dauguma posėdžio dalyvių pri
ėmė rezoliucijos projektą tokį, kokis 
buvo pasiūlytas ir rezoliucija Suvažiavi
mo buvo vienbalsiai priimta. Supratimas 
buvo tokis: tarybinė Lietuvos respubli
kos vyriausybė visvien rūpinsis Lietu
vos reikalais ir, jeigu ne tiesioginiai, tai 
netiesioginiai jinai darys įtakos apvieni- 
jimui visų lietuviškų sričių /vienon Lie
tuvos respublikon.

Be abejo, nei vienas minėtojo posėdžio 
- dalyvių, kur minėtosios rę^pliucijos pro

jektas buvo priimtas, nežinojo, kad po 
neilgo laiko tarybinė Lietuva turės savo 
užsieninį komisarijatą ir turės tiesę 
daryti tiesiogines su kitais kraštais su- 

’ tartis, liečiančias Lietuvą.
Bet štai, praėjus virš mėnesiui laiko, 

aukščiausioji SSSR, taryba (parlamen
tas) nutaria, kad visos 16-ka tarybinių 
frespublikų turės teisę paskyrium nuo vi
sos Tarybų Sąjungos daryti su kitais 
kraštais sutartis, palaikyti savo užsie
ninius komisariatus ir savo kariuome
nes!

Kiek tai liečia šią teisę, aukščiausioji 
SSSR taryba nutarė pridėti prie bendro
sios Tarybų Sąjungos konstitucijos 18?to 
straipsnio sekamą papildymą, pataisy
mą: •'

“Kiekviena sąjunginė respublika turi 
teisę sueiti į tiesioginius santykius su 
užsienių valstybėmis, daryti su jomis 
sutartis ir palaikyti savo diplomatinius 
ir konsularinius atstovus jose, o jų at
stovus palaikyti savo ribose.”

Kaip gi tas viskas atsilieps į tarybi
nę Lietuvos respubliką?

1940 metais, tuojau po to, kai Lietu
vos žmonės nusitarė įstoti į SSSR tautų 
šeimą, Lietuva pervedė savo diplomati
nių reikalų vedimą ir gynybos klausimą 
visasąjunginei, centrinei vyriausybei, 
pasilaikydama teisę savarankiškai sau
goti visas kitas valstybines suverenines 
teises.

Taip buvo padariusios ir kitos valsty
bės, tiek Rusija, tiek Ukraina, tiek Bal
tarusija, tiek Latvija, etc., etc.

Po karo, einant šitais konstitucijos 
pataisymais, bus jau kitaip. Kiekviena 

. respublika (jų iš viso yra 16-ka) turės 
teisę palaikyti savo diplomatinius ir kon» 
sularinius atstovus kitose valstybėse ir 
daryti su kitomis valstybėmis sutartis. 
'Tuo būdu bus įkurtas ir užsienio komi
sariatas arba ministerija, kurios iki šiol 
tarybinė Lietuva neturėjo.

Bet ar reikia manyti, kad tuomet Lie
tuvai teks siųsti savo minjsterius į visas 
pasaulio šalis? Žinoma, ne! Ji siųs tik 
ten, kur jie bus reikalingiausi. Sakysi
me, Amerikoje, kur gvvena daug lietu
vių, tarybinė Lietuva, be abejo, turės sa
vo atstovą, ministerį ar ambasadorių, ar 
kaip jį pavadins. Ji veikiausiai turės sa
vo atstovus Argentinoje, Uruguajuje,

Brazilijoje, Vokietijoje, Latvijoje, ir t.t. 
Kitose valstybėse Lietuvą reprezentuos 
Tarybų Sąjungos atstovai.

Tiek pat galima pasakyti ir del kitų 
valstybių atstovų Vilniuje. Ne visoms 
šalim ten jie teks palaikyti. Amerika, 
tenka manyti, palaikys savo atstovą, nes 
nemažai Amerikos lietuvių po karo lan
kysis Lietuvoje pasimatyti su savo gimi
nėmis, susipažinti, kaip gyvena jų bro
liai ir seserys tarybiniu gyvenimu.

Žinoma, mes netvirtiname, kad taip 
viskas tikrai bus, kaip sakome, bet taip 
mums atrodo.

Del karinių pajėgų palaikymo, dėl sa
vo kariuomenių kūrimo, aukščiausioji 

SSSR taryba priėmė tokį konstitucijai 
pataisymą:

“Kiekviena sąjunginė respublika turi 
savo karinę organizaciją.”

Vadinasi, ji turės ir savo apsigynimo 
komisariatą arba ministeriją.

Iki šiol nei viena 16-kos tarybinių res
publikų tokių teisių neturėjo, nes Rau
donoji Armija buvo viena armija visų 
16-kos respublikų.

Pabaltijo kraštai, įstodami į SSSR 
tautų šeimą, federaciją, įstojo su savo 
kariuomenėmis. Ir šiandien, kaip V. Mo
lotovas pastebėjo, Raudonojoj Armijoj 
veikia lietuvių, estų ir latvių daliniai ar
ba pulkai.

Šio patrijotinio karo metu visos gink
luotosios SSSR pajėgos buvo sudarytos 
visų tautų, sudarančių didžiąją Tarybų 
Sąjungą.

Po karo, kai bus pritaikyti gyvenimui 
šitie nauji konstitucijos pataisymai, Lie
tuva turės savo Raudonąją Armiją, lie
tuvišką, Latvija — latvišką, Ukraina— 
ukrainišką, ir t.t.

Bet nereikia manyti, kad -tos tautinės 
armijos bus palaidos. Ne! Mums atrodo, 
jos palaikys glaudžius ryšius kita su 
kita, o virš jų visų bus visos Tarybų Są
jungos vyriausia kariuomenės vadovybė, 
kaip buvo iki šiol. Reikalui prisiėjus, jei
gu priešas kada nors išdrįs užpulti bet 
kurią tarybinę respubliką, tuomet kiek
viena respublika stos jį mušti tokia drą
sa ir atkaklumu, kaip muša šiandien.

Tas viskas, kaip Molotovas nurodė, ne 
tik Tarybų Sąjungos stiprybės nesusilp
nins, bet ją kur kas padidins.

Atsiminkime, jog Tarybų Sąjungoje 
viskas remiasi tuo, kad juo daugiau 
kiekviena respublika, kiekviena tauta tu
rėtų daugiau laisvės ir ja naudotųsi. 
Kuomet visame pasaulyj—kapitalistinia
me pasaulyj — buvo bandoma žmonėms 
laisvė varžyt, tai Taryb. Sąjungoj ji buvo 
bandoma plėsti, puselėti. Kuomet kitose, 
buržuazinėse šalyse, mažosios tautos bu
vo vis labiau slopinamos, tai Tarybų Są
jungoje joms buvo teikiamos visokios 
progos plėsti savo kultūrą, kelti savo 
žmonių gerbūvį.

Tuomet, kai pasaulyj pradėjo visu į- 
dūkimu siusti fašizmas, tai Tarybų Są
jungoje gimė laisviausia, demokratiš
kiausia konstitucija.

Tiesa, gal kai kas pasakys, kad toji 
konstitucija ne visur iki raidės buvo gy- 
veniman pravesta. Bet reikia atsiminti, 
kad per visą savo gyvavimą Tarybų Są
junga gyveno karo stovį, kasdien laukė 
užpuolimo, kasdien jautė, kad priešas 
galanda savo j iešmą, taikomą jai krūti
nėn arba nugaron. Reikėjo daug kas Ta
rybų Sąjungoje suvaržyti, reikėjo pakęs
ti nedateklių visame gyvenime vien tik 
dėl to, kad turėjo būti ruoštasi karui, 
priešui atmušti, jam sunaikinti, kai jis 
išdrįs užpulti.

Po karo viskas bus kitaip. Po karo 
Tarybų Sąjungoje suklestės mokslas, 
suklestės laisvė, pakils žmonių gerbū
vis tokis, kokio jokios kitos tautos nėra 
mačiusios.

Tą viską Tarybų Sąjungos vadai numa
to. Tam jie ruošiasi. Tam ruošia visus 
žmones. Tam taisoma, papildoma kons
titucija,— kertinis akmuo, kuriuo re
miasi socijalistinės šalies pastatas.

Laisves Bendroves Suvažia 
vimo Proga Pasveikinimai 

ir Aukos

Klausimai ir Atsakymai

ONE 
BUCK

Ont BuckoutoF Every Ten 
you earn should bfqoinq 
into UVMrBMdfStaiw

Rochester, N. Y.
“Brangūs Draugai Dele

gatai: Jūs šiandien susirin
kot svarstyt mūsų mylimo 
dienraščio Laisvės reikalus. 
Šimtai kitų . dalininkų dėl 
tolumo, darbo ar kitų prie
žasčių negali su jumis da
lyvauti šiandieną, bet jie 
bus su jumis pravedime jū
sų padarytų planų, jūsų 
darbuose dienraščio gęrovėi 
per ištisus metus. Tačiau 
bėgiu metų radosi ir būre
lis, gal desėtkai, tokių, ku
rie paskutinius savo darbus 
dienraščio gerovei užbaigė. 
Tai dėlto mes likusieji pri
valome daugiau, ryžtingiau 
susirūpinti demokratinės 
savo spaudos išlaikymu, 
gerinimu ir platinimu.

Vienu iš tų, kurių darbo 
Laisvei niekad daugiau ne
sulauksime, buvo mano my- 
limiausis ir jūsų visų bran
gus draugas Jonas Bullis- 
Lumbis, mirties atskirtas 
nuo mūsų ir nuo savo nu
mylėto dienraščio pereito 
gruodžio 30-tą. Tad Jono 
Bullio - Lumbio atminčiai 
siunčiu suvažiavimui $25 ir 
nuoširdžiai kviečiu jus dar 
bendriau susiburti aplink 
mūsų dienraštį ir jo skel
biamas idėjas. Victoria Bul- 
lienė.”

Chicago, Ill.
“Gerbiamieji Draugai! 

Siunčiame jums didelį glėbį 
sveikinimų nuo Laisvės 
draugų Čikagoje. Esame 
įsitikinę, kad jūsų suvažia
vimas bus visais atžvilgiais 
pasekmingas. ,-j

Laisvė, pirmaujantis lie
tuvių dienraštis‘šioj šalyje, 
sulošė praeityje milžinišką 
rolę. Ateityje ją laukia dar 
didesni darbai.

Po Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo, Laisvei 
kaip ir Vilniai atsiskleidžia 
dar platesnės perspektyvos 
sąmoninti ir vienyti lietu
vių kilmės amerikonus.

Dirbkite dar didesniu 
ryžtingumu, kad pergalė į- 
vyktų šiais metais, kad na
cizmas ir japoniškas milita- 
rizmas būtų nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Čia siun
čiame čekį sumoje $175. 
Bus dar daugiau. Draugiš
kai, Leon Prūseika ir Fred 
Abekas.”

Paterson, N. J.
“Patersono lietuviai, Lai

svės patriotai, sveikina 
Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavimą, įvykstant 
30 d. sausio, Brooklyn, N. 
Y., išreikšdami savo su
tikimą, kad Laisvės užimta 
pozicija 1943 metais buvo 
teisinga kaip tarptautiniai, 
taip ir tautiniai papėdė dė
lei sunaikinimo fašizmo ir 
įsteigimo laisvės, demokrat. 
paremtos teisingumo ir 
draugiškumo principu. Tad 
pasitikime, kad ir ateityje 
Laisvė išlaikys teisingą po
ziciją kovoje prieš fašizmą. 
O kad mūsų pageidavimai 
nebūtų tušti, tai prisiunčia- 
me ir aukų dėlei Laisvės pa
laikymo. Tegyvuoja Laisvė 
ir jos vedama kova prieš 
fašizmą! Šios aukos surink
tos per J. Bimbą ir S. Vil
ką: Po $2.50: J. Matačiū- 
nas, Kl. Ragauskas. Po $2: 
B. ir O. Kerševičiai, P. Sa
ką t, J. ir S. Bimbai, S. Vil
kas, V. ir M’. Bingilai, K. ir 
M., Padriezai, F. ir Francis 
Trainiai. Po $1: R. Aučius, 
E. Strimilienė, C. Sakalskis, 
J. Prieškienis, M. Padriezas,

.. . Brooklyn, N. Y.
'^Sveikinu su $5 ir seka

mu šūkiu:
Kad Hitlerį peklon ntijo- 

jus, ant žemės būt amžinas 
rojus! — Atliktas'Kriukis, 
ji .(R. židžiūnas).”
■ Maspeth, N. Y. ("

“Širdingai sveikinąm Lai
svės dienraščio suvažiąVimą 
ir sekamai jam aukojame’. 
Petras įr. Opa , Cibulškiai, 
$10. Po $5 r LLD 138 kp., 
LDS 14 kp., Jurgis ir Anta
nina Zablackai, Vytautas ir 
Helena Zablackai, Pranas 
ir Adelė Pakalniškiai. Viso 
$35.”

Great Neck, N. Y.
“Kadangi dienraštis Lai

svė visados stovėjo sargy
boje apgynimui darbo žmo
nių reikalus, mes tikimės, 
kad ir šiame svarbiame mo
mente, kuomet laisvosios 
žmonijos likimas yra riša
mas ginklais kovos lauke, 
dienraštis Laisvė dar smar
kiau kovos prieš visokios 
rūšies i fašistus, įskaitant ir 
lietuviškūs fašistus, Smeto
nos ir Hitlerio pasekėjus. 
Todėl mes sveikiname šį su
važiavimą, prisidėdami nors 
su šia maža auka, ir tiki
mės, kad- jūs- ją priimsite. 
D. ir C. Kasmaūskai, $5.50. 
J. Urbonas, $2. Po $1: P. 
Beeis, P. Kutkus, F. Lidei
kis, F. Klaston, J. Kupčins
kas, F. Marcinkevičius, E. 
Marcinkevičienė, O. Lukau- 
skienė, Olga Lukauskaitė, 
N. Lipskienė, A. Simokaitis, 
Ch. Lauzades, J. Baranaus
kas, F. Griškevičius, M. A- 
domonis. Po 50c: M. Šidlau
skienė ir O. Skidmore. Viso 
$23.50. Surinko P. jBečis,”

Montello, Mass.
“Sveikiname Laisvės šeri- 

ninkų suvažiavimą su ge
riausiais linkėjimais. Po $2: 
George Shimaitis, A. K. 
Raila. Po $1: J. Vaitiekū
nas, J; Vaitaitis, K. Ustu- 
pas, P. Meckevičienė, J. 
Grigas, Marijona Gutaūs- 
kienė, J. Sireikis, Agota 
Kukaitienė. Viso $12. Drau
giškai, Geo. Shimaitis.”

Scranton, Pa.
“Brangūs Draugai: Mes 

aukavusieji žemiau minėtą 
sumą, trokštame Laisvės 
dalininkams kuo geriausiai 
susitarti ir sudrūtinti dar
bininkišką spaudą, ir spau
dos paramai aukojame: Po 
$1: A. Petruškevičius, P. 
Šlekatis, J. Grineveckas, J, 
Levanavičius, A. Seurukas 
ir L Klevinskas. Po 50c: M. 
Natkevičius ir D. Šlekaitie- 
nė. Viso $7. Surinko P. Šle
kaitis.”

Detroit, Mich.
“Gerbiami Draugai! Svei

kinu Laisvės šėrininkų me
tinį suvažiavimą ir siunčiu 
savo geriausius linkėjimus. 
Labai linksma, kad praeitas 
Laisvės ir Vilnies vajus taip 
puikiai pavyko. Tas dar sy
kį įrodo, kad lietuviškų pro- 
nacių skelbiamas mūsų spau
dai boikotas neturi jokios 
reikšmės.

Mirtis drg. Lumbio-Bųllio 
yra didelis nuostolis dėl mū* 
su spaudos. Jis apie 30 m. 
savo gabiomis karikatūro
mis daug papuošė ir išpopu- 
liarizavo mūsų spaudą.

Drg. Lumbio atminčiai 
geriausias antkapis būtų, 
tai išleisti jo karikatūrų al
bumą su jo biografija. Aš 
pilnai manau, kad tą darbą 
lengvai galima atlikti pre
numeratos būdu, tiktai ne
reikėtų ilgai laukti. Čia ma-

Klausimas.
Gerbiami Laisvės štabo 

Draugai; Aš norėčiau pa
klausti keleto rimtų klausi
mų. Būtent: kokiais būdais 
galima įvažiuoti į Jungti
nas Valstijas apsigyventi 
ant i,visados, ar randuoda-’ 
mūs farmą, ar -.pirkdamas? 
Aš turiu du’ brolius ir abu
du yra; vedę, J .tūri ./farjihą. 
Ar anie gali ką padėti dėl 
įvažiavimo*?*-Aš esu Kana
dos -pilietis nuo 1934 metų.

Antras klausimas: Ar 
prieš šitą karą buvo Kana
dos piliečių, slapta įvažia
vusių į Ameriką? Arba ka
trie turėjo Kanados pilieti
nes popieras ir buvo slaptai 
įvažiavę, ar paskui jie ,per 
tą registraciją gavo pasiaiš
kinti, ar1 buvo grąžinami 
atgal? Ar jie dabar gali 
gauti Amerikos pilietines 
popieras ?%

Trečias klausimas: Kurie 
nebuvo Kanadoje ir neturė
jo pilietinių popierių, bet 
buvo slaptai įvažiavę ir per

registraciją buvo surasti, 
ar dabar jie gali gauti 
pirmas pilietines popieras?

Su draugiškais linkėji
mais,

Laisvės Skaitytojas.
Atsakymas:

v Dėl įvažiavimo į Jungti
nes Valstijas, kreipkitės į 
jums artimiausią Amerikos 
atstovybę Kanadoje. Ten 
gausite teisingus ir pilnus 
paaiškinimus.

Nesigirdėt, kad bent vie
nas kuris kanadietis būtų 
buvęs šiais laikais išdeppr- 
tuotas iš Jungtinių Valsti
jų. Tačiau, kurie norėjo 
Jungtinėse Valstijose pasto
viai apsigyventi ir tapti 
Amerikos piliečiais, turėjo 
patys sugrįžti Kanadon, at
likti tam tikrus formališ
kumus ir paskui vėl su
grįžti į Jungtines Valstijas.

Joks svetimtautis, nele
galiai įvažiavęs, nėgali gau
ti pilietinių popierių be le
galizavimo savo įvažiavi
mo.

Lietuviams Žinios
Nauji Racijonavimo ženk
leliai Pradės Veikti Vasa

rio Pabaigoje
\ I

Office of Price Adminis
tration pranešė, kad naujas 
planas vartojimui raudonų 
ir mėlynų ženklelių (to
kens) kaip grąžą dėl raci
jonavimo štampų, pradės 
veikti sekmadienį, vasario 
27 d.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad jau du bilijonai 
raudonųjų ir mėlynų ženk
lelių gaminami, — tai du 
syk daugiau, negu origina
liai nustatyta, ir ženkleliai 
bus mažesni už dabar var
tojamus dešimtukus, ženk
leliai pagaminti iš specialės 
rūšies drūtos vulkanizuotos 
medžiagos.

Pagal naują ženklelių 
planą, šeimininkės turi su
prasti, kad kiekvienos raci
jonavimo stampos vertė bus 
10 punktų, nepaisant nu
merio. Jos gaus šiuos nau
jus ženklelius (vadinamus 
“Tokens”) nuo krautuvnin- 
kų, kaip grąžą, kada pirks 
racijonuotą maistą. Šeimi
ninkė galės tada vartoti 
ženklelius, sau vienus arba 
su stampomis, kada perka 
racijonuotą maistą nuo 
krautuvininko bi kada, neš 
šie ženkleliai neturės išsi- 
baigimo laiko. Raudonus 
ženklelius reikės vartoti 
dėl mėsos, sūrio, riebalų ir 
kito maisto, dėl kurio da
bar raudoni ženkleliai yra 
vartojami. Mėlyni ženkle
liai vartojami dėl maisto, 
už kurį dabar reikia duoti 
mėlynus ir žalius ženkle
lius.

Štampas iš knygelių plėš 
ne kaip dabar daroma, auk
štyn ir žemyn, bet skersai. 
Pavyz., pradedant su viršu
tine eile racijonavimo kny* 
goj, stampos A-8, B-8, C-8 
ir toliau bus vartojamos 
pirmiaus. OPA viršininkai 
nutarė, kad taip bus leng
viau išplėšti iš knygų ir 
šeimininkės greičiau su- 
oras, kad dabartinė vertė 
8, 5, 2 ir 1 ‘ vėliau bus 10 
punktų kiekviena. -

Pagal dabartinį planą, 
penkios mėlynos stampos, 
kurių vertė yra 50 punktų, 
įsigalės penktą dieną kiek
vieno kalendoriško mėne
sio, išskiriant tik pirmą 
mėnesį, kada jie įeis galėn 
vasario 
20-tos dienos sekamo antro 
mėnesio.

Trys raudonos stampos, 
kurių vertė yra 30 punktų, 
įsigalės kas dvi savaiti, pra
dedant vasario 27 d. Pirma 
serija šešių raudonų štam
pų veiks ligi gegužės 
mėnesio 20 d. OPA sa
ko, kad pagal tą planą, 6 
stampos, kurių vertė bus 
60 punktų, veiks 
dėl kiekvieno keturių sa
vaičių laiko.

Naudojimas racijonavi- 
mo štampų, OPA viršinin
kai paaiškina, kurių kiek
vienos vertė bus 10 punk
tų, žymiai sumažins darbą 
ir laiką, kas dabar apsunki
na darbą krautuvninkams. 
Pagal dviejų maisto racijo- 
navimo programų, vartoto
jai praleidžia 16 bilijonų ra- 
cijonavimo punktų kas mė
nesį formoje keturių bili
jonų atskirų racijonavimo 
štampų. Pagal seną planą, 
krautuvninkai turi juos vi
sus suskaityti ir pagaminti 
depozitui racijonavimo ban
ko sąrašuose, arba perduoti 
tiems, kurie jiems parduoda 
reikmenis.

Rokuojama, kad ženkle
lių sistema sumažins šį 
darbą per 60 nuošimčių to
dėl, kad U štampų įsigalės 
pirkti racijonuoto maisto 
per kiekvieną racijonavimo 
laiką — per mėnesį — ir ne 
28, kaip po senu patvarky
mu.

us geros iki

FLIS.

Redakcijos Atsakymai
G*lys, Montreal. — Negalė

kime jūsų korespondenciją su
naudoti apie koncertą, kur da
lyvavo B. Ramoškaitė, nes ki
tą pirmiau gavome, įtalpinome 
ir tas pilnai aprašyta.

LAISVĖS BAZARAS
BUS

Kovo - March 3, 4, 5, 1944
GRAND PARADISE BAILROOM

giškai, A. M. Metelėmis.
’ . . (Daugiau bus)
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NAUJI RAŠTAI
“DAUG LABŲ DIENŲ”

Pagalinus, daugelio iš mūsų nekant
riai laukiamoji knyga, satyrinių ir ju- 
morinių eilių rinkinys, “Daug Labų Die
nų,” jau išėjo iš spaudos ir labai sėkmin
gai platinasi. Knygų parašė, — apart 
įžanginio straipsniuko, kur biografiniais 
bruožais autorius apibūdinamas R. Mi- 
zaros, — pats Rojus Židžiūnas, arba, 
kaip jis save čia pasivadiųa, Atliktas 
Kriukis. Autorius taip pat pats knygą 
suredagavo ir savo lėšomis išleido, o 
Laisvės spaustuvė gražiai, vykusiai ją 
atspausdino.

Gal būt, neklysiu pasakydamas, kad 
Rojus židžiūnas yra tik vienas toks au
torius Amerikoje. Nepaisant, kokiais 
slapyvardžiais jis besidangstytų — o jų 
jis turi apie tuziną — jo eilėraščiai yra 
labiausiai liaudies mėgiami, ypatingai 
pažangiajai visuomenei. Mat, autorius 
pataiko užgauti pačius jausliuosius 
rankpelnio širdies jausmus. Kartais sa
vo kūriniais jis pataiko liūdesio, o kar
tais linksmumo jausmo stygą suvirpinti, 
bet jo kūriniai visuomet labai artimai su 
pačiu žmogaus gyvenimu surišti. Net 
galima pasakyti, kad kai kurie iš jų yra 
visai gyvi ir pulsuoja.

Bet, nenorint nueiti nuo temos, palik
sime patį autorių, Atliktą Kriukį, o grį
šime prie jo kūrinio, “Daug Labų Die
nų.” Tuoj po Rojaus Mizaros straipsniu
ko, autorius pats pasveikina skaitytoją 
su eilėraščiu, “Alio! Alio! Alio!”

Toliau knyga yra padalinta į šešias 
dalis. Pirma dalis užvardinta, “Ant Pli
ko Suolo.” Čia autorius vienur pajuokia 
tuos, kurie savęs nesusivaldo, kitur pa
taria, o dar kitur pabara ir vėl pamo
kina: • •

Kartais bėdos taip sučiumpa,
Kad jau visko būna trumpa:
Liekat kiaurai išvalyti
Ir nežinot, ką daryti.
Leiskit man čionai patarti—
Nemanykit pasikarti.
Nesmagumai atsilanko
Ir beveik visus aptranko.
Ir nepaisant, kaip būt bloga,
Gausit dar ne vieną progą
Atsigriebt, atsigaivinti,—

• Tik nereikia nusiminti!
Toliau autorius apdainuoja keliose ki

tose dainelėse, kas atsitinka prie kozy- 
rių, ant gatvės kampo, per Kalėdas džia
zą šokant, ir kt. Tai vis plikas suolas, 
kurin gyvenimas ne vieną iš mūsų kar
tais pasodina.

Antra knygos dalis — “Aukso Kal
nai,” — kur autorius pavaizduoja ky
lantį į padanges, o kitoj vietoj žmogų 
ant šiukšlyno. Čia parodoma, kaip mes 
esame kapitalistų išnaudojami. Mes su
krauname aukso kalnus bedirbdami, o 
patys ne tik to aukso nematome, bet daž
nai neturime už ką ir maisto nusipirkti. 
O jei pinigų ir turime, tai tie patys ka
pitalistai į padanges iškelia produktų 
kainas, kad vistiek turime trūkumus pa
nešti :

... Tačiau vis trūksta gan dažnai 
tautom, žmonėm ir spekuliantam,— 
Vis trūksta visko amžinai,
Ir tų trūkumų nesuprantam ...
Pervertus dar kelis knygos lapus ran

dame “Linksmą Amerikietį.” Tai trečio
ji knygos dalis. Šioje dalyje randasi 17 
eilėraščių, iš kurių kelis mūsų daininin
kai jau susimokinę ir kartais padainuo
ja. Vieną iš tokių man teko girdėti dai
nuojant Brooklyno surengtose prakalbo
se ir publikai labai ji patiko. Čia paci
tuoju tos dainelės paskutinį punktą. 
Daina užvardinta — “Lopšinė” ir vaiz
duoja vedusią porą, kur vyras dainavo 
“Liuli,” norėdamas kūdikį užmigdyti ir 
duodamas jam buteliuką. Bet... pažiū
rėkime, kokį buteliuką vyras vaikui da-

... Oi, tu varge, varge mano!—
Vyras aimanavo,—
Visą pantę snapso seno
Vaiks isgurguliavo.

Ketvirta knygos “Daug Labų Dienų” 
dalis apsako, ko girtuoklis verkia. Šioje 
dalyje randasi 10 jumoristinių eilėraš
čių ir kiekvienas iš jų pataiko į taštą. 
Pavyzdžiui:

... Visas paišinas, apžėlęs,
Kūną dengia skudurai,—
O degtine, tu prakeikta,
Ką iš manęs padarei?!
... Kitados buvau galingas,
Vyras vertas pagarbos, .
O dabar—jau iš saliūno
Meta lauk už pakarpos.
Tarp kitų šiame skyriuje eilėraščių, 

telpa vienas, kuris pataria, kaip būti 
blaiviam. Ir po to, kaip jau žmogus susi
valdo, tai: “Nesuka galvos svaigumas.” 
Be to, atsiranda ir savotiškas smagu
mas, kada lieka kišenėje pinigų.

Penktoji knygos dalis, tai jau bus iš 
visų rimčiausia: “Galvojant Giliau, Pa
galiau.” Čia telpa 16 eilėraščių, kuriuose 
duodami patarimai, kaip gyventi, no
rint būti žmogumi. Taipgi vienas eilė
raštis atvaizduoja dabartinį Hitlerio su
kurtą karą, kuris pagaliaus varo peklon 
jau ir patį Hitlerį' su jo naciais.

O šeštoji ir paskutinė knygos dalis 
skirta autoriaus asmeniniams draugams 
ir jo rėmėjams, kurių parama jam buvo 
reikalinga ir ją iš daugelio jų jis gavo 
išleidžiant savo “Daug Labų Dienų.” 
Keli iš tokių autoriaus draugų-rėmėjų 
yra vardais įvardinti.

Štai, ką autorius, tarp kitko, visiems 
bendrai pasako:

Nelaukiau to, nesitikėjau,
Kad tiek draugų gerų turėjau, 
Kad jie mane taip pamylės 
Ir teiks tiek laimės didelės.
Už eilutes — tą darbą menką — 
Visi jūs padavėt man ranką ... 
Kaip atsidėkot? Nežinau! 
Nebežinau — neišmanau ...
Jūs suteikėt man garbę gilią;
Jaučiu — jausmai labai pakilę...
Dėkosiu jums už tai darbais—
Jūs meilės, pagarbos vertais.
Reiškia, autorius pasižada ir toliau 

kurti mums už tai, kad mes jo darbus 
įvertinome iki šiol ir juos įvertiname da
bar. O “Daug Labų Dienų” eilėraščių 
rinkinys, atrodo, reikia įvertinti. Nes tai 
užpildytas gyvais, pulsuojančiais eilėraš
čiais. “Daug Labų Dienų” verta įsigyti.

J. Byronas.

Jasnaja Poliana
žygio mūs paplentės—baisios ir nudegę— 
—Priešas čia praėjo—šaukia įkyriai.
Tų griuvėsių sienos akimis beregėm 
Lydi: atsiminkit mus kovoj, kariai!

Eglėm tamsiaplaukėm kepures nukėlėm: 
Sveikos! Kam išleidot Levą jūs nakčia?
—Taip. Neramią naktį mes jį palydėjom ... 
Grįžo jis nurimęs ... pailsėti čia.

Neseniai užklydę kažkokį nykštukai 
Buvo čia palikę purvinas dėmes.
Levas nepabudo ... Sprandus nusisukę 
Jie ir vėl išnyko, dingo be žymės.

Geltonuoja kalvos—rudenio rugienų. 
Baltuoja beržynas—Jasnaja Poliana. 
Šviesūs rūmai... rymo laikrodis prie sienos. 
Lyg velionies žingsniai čia tebegyvena.

Ir tą seną parką ir tuos rūmus valdo 
Debesim slankiuoju genijaus dvasia.

I Nevygi paveikslai, negyvi tie baldai 
Sujuda sušvinta mūsų akyse.

Draugiškai sutinka rudeninės gėlės: 
Cinijos, jurginai, astrai mėlyni— 
Tu nuo savo šlaito tyliai atsikėlęs 
Balta galva linksi—mums gėles skini.

Tavo atminimą—degantį jurginą
Mes kariai nešiosim prie širdies pačios 
Kol nebūsim priešo iš šalies išginę, 
Kol dundės patrankos tyrlaukiuos plačiuos.

Salomėja Nėris,

Nebesųrasit Sau Saugios 
Vietos

Nors siaučia audros, ir dūksta vėjai, 
Tarybų kariai prisiekę idėjai,
Skinti sau kelią, nors brist ir per kraują, 
Kad išnaikinti fašistų gaujas.
Kelias jau neilgas, bet taip spygliuotas, 
Budelis priešas dar stiprus, ginkluotas, 
Bet ta stiprybė vis tiek kaip vėjas, 
Prieš tų karžygių tvirtas idėjas.
Šviesos tik švaistos, perkūnais trenkia, 
Nieks sulaikyti jų neįstengia, 
Nes jų visų yra bendras troškimas, 
Visai nuo žemės nušluot fašizmas.
Ir jie tą žygį užbaigs garbingai, 
Liaudies korikus nuteis teisingai. 
Už visas skriaudas bus atmokėta.
Bus jiems paskirta tinkama vieta.
Nors prakeiktieji bėgsit ar rėksit, 
Niekur jau vietos jūs neturėsit, 
Nes jūs žiaurumą pažino svietas, 
Nebesųrasit sau saugios vietos!

Montrealo Tyla.

Nauji LMS Darbai
Pradedame jau antrą naujųjų metų 

mėnesį. Pradedame naujus darbus, turi
me naujas problemas. Kai kurie mūsų 
veikėjai pereitais metais dar buvo su 
mumis, sykiu veikėme, o šiais metais jų 
jau neturime.

Prisiminus draugą Joną Bullį-Lumbį, 
ne tik mūsų laikraščiai neteko artisto- 
karikatūristo, bet ir LMS jo asmenyje 
neteko vienb iš rėmėjų ir darbutojų. Ve
lionio žmona, Viktorija Bullienė, Lietu
vių Meno Sąjungai rašo:

“Brangūsi draugai: -Atminčiai, savo 
vyro ir brangiausio draugo Jono Bullio- 
Lumbio, mirusio gruodžio 30, 1943 m., 
kuris buvo Meno Sąjungos darbo mylė
tojas ir rėmėjas, siunčiu Meno Sąjungos 
darbams $10.00.”

Velionis ne tik mylėjo LDS darbus, 
bet ir pats aktyviai juose dalyvavo. Ve
lionis buvo LMS pavieniu nariu. Be to, 
apie prieš du metu d. Bullis pradėjo ra
šyti scenai—mūsų teatrui veikalų. Ma
tomai, jis neilgai dirbo šioj meno srity
je. Greita mirtis neleido jam ištobulėti 
dramos meno šakoje. Jei būtų jam buvę 
laiko ir jei ne ta nelemtoji mirtis, d. Bul
lis turėjo gabumus ištobulėti ir dramos 
srityje.

Daugiau reikia tokių žmonių, kaip ve
lionis Bullis, kurie veikia judėjimui ne 
tik darbu, savo veikla, bet ir savo siela, 
širdingumu. Garbė jo likusiai žmonai, 
kuri gerbia ir remia velionio darbus.

NAUJAS VEIKALAS 
“JAVAI ŽYDI”

Sąryšyje su nauju veikalu, mes čia 
norime prisiminti kitą mūsų draugą, 
menininką gyvųjų tarpe. Kalbame apie 
Dr. J. J. Kaškiaučių. Visi žinome Jono 
Kaškaičio dabartinę padėtį, jo gyvenimo 
sąlygas. Ypač LMS nariai žino, kaip 
brangus šis draugas yra mūsų organiza
cijai. Jo lietuvintas ir iš kitų kalbų vers
tas dainas dainuoja visi mūsų chorai.

Šiomis dienomis mes gavome nuo Jono 
Kaškaičio trijų veiksmų veikalą — “Ja
vai Žydi.” Veikalas “Javai Žydi” yra 
pjesa, iš rusų kalbos vertimas. Veikalas 
ilgas ir gražus. Jono Kaškaičio verti
mas, .tai dar gražesnis, negu originalas. 
Darbas atlikta tikrai literatiniai, kalba 
graži, įvairi.

Mes gavome nuo Jono Kaškaičio tą, 
ko laukėme apie porą metų. Veikale 
“Javai Žydi” piešiama kaimo gyvenimas 
Sovietų Sąjungoj. Originalą šio veikalo 
parašė Jurgis Mokrėjevas. Veikalo pa
veiksle matome šimtametį senelį, “dak- 
tarką” bobutę-burtininkę, naujos gady
nės jaunimą, karštą jų meilę-romansą, 
kylantį mokslą ir kaimo kultūrą, žodžiu 
sakant, veikale vaizduojama galas seno
jo, atsilikusiojo gyvenimo ir pradžia 
naujojo. Pasikeitimas matosi ne tik žmo
nėse, bet ir žemėj, ūkyje. Taip pat vei
kale jauti, matai atbalsius civilio persi
laužimo, revoliucijos.

Šis veikalas bus pirmas iš LMS darbų 
šiais metais. Veikalas nemažas, jis rei
kės spausdinti ne Meno Sąjungos, bet 
Laisvės spaustuvėje. Prie šių sąlygų, 
kainuos nemažai. “Javai Žydi” — bus 
vienas iš grožinės literatūros leidinių. 
Darbas reikia gerai atlikti.

Šiam tikslui mes prašome mūsų viene
tus, organizacijas, kuopas — “chip in.” 
Kol kas, duoklės mūsų organizacijos vie
netų lėtai ateina. Mes prašome mūsų 
veikėjus, organizacijas pasiskubinti su 
duoklėmis ir aukomis, kad greičiau šį 
kūrinį galėtume pamatyti.

V. Bovinas, LMS Sekr.

VI. Majakovskis ir 
Lietuvių Literatūra

Visa Tarybų Sąjunga šiomis dienomis 
mini 50 metų gimimo sukaktį vieno di
džiausių mūsų epochos poetų — VI. Ma- 
jakovskio. VI. Majakovskis, sudaręs iš
tisą naują etapą rusų poezijoje, savo di
džiuliu novatoriaus talentu plačiai veikė 
ir pasaulinės poezijos raidą. Daug žy
mių poetų Europoje ir Amerikoj jautė 
jo įtaką.

Suprantama, kad ir lietuvių naujoji 
poezija buvo stipriai paveikta jo galin
go poetinio talento. Jau, 1923 metais su
sikūrusi lietuvių futuristų grupė, kuri 
leido žurnalą “Keturi vėjai,” mokėsi iš 
VI. Majakovskio naujų poezijos formų. 
Tos grupės literatūrinis vadas, mūsų ta
lentingas poetas Kazys Binkis, kuris 
pernai mirė nepakėlęs hitlerininkų oku
pacinės vergovės, sukūrė eilę eilėraščių, 
kuriuos aiškiai žymi stipri VI. Majakov
skio įtaka. Toji įtaka pastebima ir kitų 
tos literatūrinės grupės dalyvių tarpe.

Jeigu “Keturių Vėjų” grupės poetai 
daugiau sekė VI. Majakovskio poezijos 
formos novatoriškumą, tai 1930 metais 
susikūrusi kairiųjų rašytojų grupė, lei
dusi žurnalą “Trečias Frontas,” kaip tik 
laikė VI. Majakovskį savo mokytoju nau
jojo, revoliucinio turinio atžvilgiu. Dėl 
šitokio VI. Majakovskio sekimo tos gru
pės poetų kūriniai fašistinės cenzūros 
buvo persekiojami. Apskritai, fašistinė 
cenzūra nepraleisdavo spausdinti visos 
eilės VI. Majakovskio eilėraščių vertimų 
į lietuvių kalbą, o 1940 metais, jau prieš 
pat savo žlugimą, smetoninė valdžia už
draudė lietuvių rašytojams minėti di
džiojo poeto mirties dešimtmečio sukak
tį. Tačiau nepaisant šių visų varžymų, 
VI. Majakovskio poezija turėjo didžiulės 
įtakos visai naujajai lietuvių literatūrai. 
Apie tą įtaką laisvai kalbėti ir ją išryš
kinti pasidarė galima tik įgyvendinus 
tarybinę santvarką Lietuvoje.

Šiandien, kai VI. Majakovskio smo
giantis, griausmingas, kovose išaugęs 
žodis vėl atlieka milžinišką mobilizuo
jantį vaidmenį, lietuviai rašytojai žiūri 
į VI. Majakovskį kaip į pavyzdį, koks 
turi būti rašytojas dabartinio karo me
tu. Drauge su visų Tarybų Sąjungoje 
gyvenančių tautų rašytojais jie aktyviai 
dalyvauja didžiojo poeto gimimo sukak
ties iškilmėse, verčia į lietuvių kalbą jo 
kūrinius ir tuo būdu tvirtina tarybinių 
tautų kultūrinę draugystę, kuri yra vie
nas galingiausių ginklų kovoje prieš hit
lerinį barbariškumą. K. K.

(“Literatūra ir Menas”)

Newark, N. J.
T rium fališkas Sietyno-Rusų, 
Koncertas Gražiai Pavykęs.
Sausio 29 dieną Sietyno Cho

ras su rusų choru bendrai tu
rėjo jau' kelintą iš eilės savo 
metinį koncertą, ši pramoga, 
taip gerai pavyko, kaip niekuo
met pirmiaus. Koncertinė da
lis vakaro labai gražiai atlikta, 
ypač iš sietyniečių pusės.

Tas, veikiausia, ir sutraukė 
tokią minią, kuri pilną Lietu
vių svetainę pripildė įvairių 
pažiūrų klausytojais j nors skel
bimų neturėta, tik per tris' ra
dijus pora kartų pagarsinta. 
Ačių gerbiamiems P. Pocienei.

ir J. Giraičiui už gražų pagar
sinimą. Taip jau ačiū draugui 
Anuškiui, kuris savo lėšomis 
padengė per lietuvių radio, ve
damą p. Giraičio, skelbimą. Šis 
draugas yra garbės choro na
rys ir jis visur darbuojasi.

Programa susidėjo iš 15 dai
nų ir 7 kavalkų rusų jaunuolių 
šokikų grupės.

Programą atidarė Sietynas, 
vadovaujant mūsų gabiai, my
limai mokytojai Bronei šali- 
naitei-Sukackienei, su mūsų 
himnu “Star Spangled Ban
ner.”

Po šios dainos, sudainuota 
“Kūjis,” “Ak džium, džium,” ir 
“Kareivėliai.”

Moterys vienos dainavo: 
“Sesutėlės” iš operetės “Biru- 
ta,” “Išdygo rožė raudona” ir 
“Apie mergelę,” iš rusų kalbos 
romantiška graži dainelė.

Vyrai dainavo: “Blusa” ir 
“Mūsų kuopa.” Abi komiškos. 
Visas choras užbaigė su daina 
anglų kalboj: “Peoples Arise” 
(žmonės, sukilkit).

Visos šitos dešimts dainų- 
dainelių taip vykusiai, taip 
harmoningai sudainuota, kad 
veikiausia ir patys dainininkai 
nesitikėjo, kad jie taip gali dai
nuot. Čia reikia duoti didelę 
padėką ir garbę mūsų mokyto
jai ir tuo pačiu kartu visiems 
choristams.

Neatsižvelgiant net į tai, kad 
čia dainos dainuojamos veik 
visos naujos, kurios teko susi- 
mokint į gan trumpą laiką, 
(apie 4-5 savaičių bėgyj). Po 
Sietyno, rusų jaunuolių grupė 
šoko keturis įvairius šokius, 
linksmindami žiūrovus. Po jų, 
rusų choras sudainavo penkias 
įvairias dainas, kurios taipgi 
gražiai skambėjo, vadovaujant 
jaunai mergaitei.

Vėl šokikų grupė šoko kelis 
šokius ir su tuo programa už
baigta.

šis triumfalis koncertas, tai 
meno pažiba, tai dvasinė do
vana visiems atsilankiusiems, 
kurių būta ir iš apylinkės kolo
nijų.

Šiuos žodžius rašantis iš sa
vo atviros širdies dėkuoja ger
biamiems svečiams už aplanky
mą mūsų iš arti ir toli. Už šil
tą simpatiją, už materialę ir 
moralę paramą. Taip jau dė
kuoja mūsų mylimoms chorų 
mokytojoms, mūs draugėms- 
gams, kurie gražiai dirbo ir ko
operavo su mumis.

Tik nelinksma buvo, kad mūsų 
mylimas daktaras Kaškiaučius 
nebuvo šiame gražiame koncer
te su mumis, kuris pirmiaus 
tankiai pavaduodavo šių žodžių 
rašėją, aprašydamas gražiai, 
vykusiai mūsų parengimus.

Mūsų choras reiškia jam sa
vo šiltą simpatiją ir tikisi grei
to pasimatymo su daktaru.

Dar Vienas žodelis.
' Sietynas prašo šios apylinkės 
simpatizatorių ateiti prisidėt 
prie šios linksmų žmonių gru
pės — choro ir visiems bend
rai dainuoti, linksmintis pa
tiems- ir kitus linksmint, ple
čiant meno kultūrą ir apšvietą 
po visą plačią apylinkę, kad 
mūsų balsai skambėtų arti ir 
toli.

Mūsų mylimai mokytojai, B. 
šalinaitei, sukanka šiais, 1944 
metais, penkiolika metų jos 
mokytojavimo chorui, o pačiam 
chorui 30 metų.

Choro pamokos įvyksta kiek
vieną savaitę, ketvirtadienių 
vakarais, Lietuvių svetainėje.

G. Albinas.

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

. • . » —M-.
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Laisvoji Sakykla
Tikrųjų Lietuvių Laikraščiai ir 

Lietuvių Fašistų Laikraščiai
Dabartiniu laiku tikram lie

tuviui žmogui, akyliai tėmi- 
jančiam progresyvių lietuvių 
veiklą Amerikoj, o ypač pra
ėjusį suvažiavimą, kuris atsi
buvo New Yorke, gruodžio 18- 
19 dienomis, perskaičius jo 
delegatų kalbas, diskusijas, jų 
priimtas rezoliucijas, tuoj me
tasi akiu džiuginanti vaisiai. 
Čia. tuoj matosi, ir ne žodžiuo
se, bet tikruose darbuose, — 
kūnijantis gyvenimai!, ne tik 
sava, bet ir visų kitų tautų tik
ra brolybė.

Dabar paimkime lietuvių fa
šistų spaudą ir tuoj matosi 
skirtumas — kaip diena nuo 
nakties, štai, man gruodžio 
mėnesį, teko būti šermenyse 
Luzerne, Pa. ir kaip tik tomis 
pat dienomis, kai minėtas su
važiavimas vyko. Ir aš ten tu
rėjau progą skaityti tris, visai 
skirtingus vienas nuo kito, 
laikraščius: Saulę, Tėvynę ir 
Laisvę. Tai tikrai stebėtis ten
ka Tėvynės redaktoriaus na- 
chališkumu. Mano švogeris ją 
gauna veltui, kaipo SLA na
rys.

Ir tu drįsk* man taip be jo
kios atodairos meluoti į tuos 
nelaimingus SLA narius, už 
kurių pinigus Tėvynė yra lei
džiama. Tik paklausykite, ką 
Tėvynė rašo savo redakciji- 
niame straipsnyje už gruodžio 
24, 1943 m. (52-ram num.). 
Ten sakoma, didelėm raidėm, 
ant pirmo puslapio: “Komu
nistai paskelbė kovą ne komu
nistams; nori prijungti Lietuvą 
prie Rusijos.” Tokis straipsnio 
antgalvis.

O ant antro puslapio uždė
ta antgalvis: “Garbė ir tautos 
likimas.” Ir va kaip redakto
rius pradeda straipsnį. Tik, 
skaitytojau, nesijuok perdaug, 
kad neįvyktų širdies ataka. 
Ten sako: “Tėvynė daug pa
stangų padėjo Amerikos lietis 
vių vienijimui. Ir paskutiniu 
laiku — ne vien Tėvynės dė
ka — tarpe Amerikos lietuvių 
pasireiškė daug vieningumo 
dvasios. Gerai Amerikos lietu
vių apvienijimui pasidarbavo 
Amerikos Lietuvių Taryba, su
šaukusi konferenciją rugsėjo 
2-3 dd., Pittsburgh, Pa. Juk 
šioje konferencijoje veik visų 
Amerikos lietuvių vardu buvo 
galima pasisakyti, kas ir pa-

žiavimas, tai fašistams tik jo- 
markas, Jonas Šimkus, tas kil
nus Lietuvos sūnus, tai jiems 
tik bolševikų agentėlis, kurisai 
piškiųa ilgiausius straipsnius į 
Ameriką. Tuo tarpu kožnas 
lietuvis Joną Šimkų gerai žino 
ir gėrisi skaitydamas jo straip
snius ir jų daugiau laukia pa
sirodant.

Tėvynės redaktorius sako, 
yra žmonių, kurie savo garbę 
ir prestyžą laiko aukščiau vis
ko. Tai ar čia fašistai ne apie 
savę rašo? Ar ne jie yra tie 
žmonės, kurie savo garbę ir 
prestyžą laiko aukščiau visuo
menės reikalų?

Susninkų Jurgis.

LOWELL, MASS Pittsburgh, Pa

ir presty- 
vieno ar 
ir presty- 
negu ko-

Chicago, 111

tik-

re-
Pir-

daryta, už vieningą veikimą 
Amerikos pergalei ir Lietuvos 
nepriklausomybės laimėjimui. 
Bet reikia pripažinti, pilnos 
Amerikos lietuvių vienybės 
dar neatsiekta. Tam yra ke
lios priežastys, keli skirtingi 
sumetimai, kurių vyriausiu yra 
kai kurių žmonių garbė ir pre- 
styžas. Mes žinome, kad visi 
Amerikos lietuviai, išskiriant 
komunistiškų lyderių suvilio
tus, yra vienokios nuomonės, 
kas link Lietuvos nepriklauso
mybės.”

Praleidus kelias eilutes vėl 
sako: “Yra dar ir tokių žmo
nių, kurie pirmoje vietoje sta
to ne du pirmuosius, bet tam 
tikrų žmonių garbę 
žą, manydami, kad 
kito žmogaus garbė 
žas reiškia daugiau,
va už tautos žūtį-būtį. Tokis 
nusistatymas negeras ir ne vie
toje. Ne vietoje todėl, kad da
bar ne laikas, kaip vaikams, 
žaisti dėl mažmožių ir smulk
menų, bandant pražiūrėti 
rąjį, gyvybinį reikalą.”

Matote, kaip Tėvynės 
daktorius muša pats savę.
miausia sako: “Tėvynė daug 
pastangų padėjo lietuvių vie
nijimui.” Toliau pasako, kad 
ne vien Tėvynės dėka lietuviai 
tapo apvienyti, tam gerai pa
sidarbavo Amerikos Lietuvių 
Taryba. Ant galo pasisako, 
kad toli gražu ir tarybai vi
sus lietuvius dar nepasisekė 
apvienyti.

O tikrai teisingai, Tėvynės 
redaktorius va kaip turėjo pa
rašyti : “Tėvynė daug pastan
gų padėjo lietuvių vienybės ar
dymui ...”

Matyt, fašistai, kaip vien 
melus rašo, tai užmiršta, ką 
anksčiau parašė ir save sukri
tikuoja. Tie amžini Lietuvos 
liaudies priešai ne tik Hitle
riui, ale ir velniui Lietuvą par
duotų, kad tik Smetonos lai
kai jiems sugrįžtų, su dvarais, 
šu urvais visokių niekšysčių. 
Bile tik Lietuvos liaudžiai sa
varankiškai netektų valdytis, 
kaip ji geriausiai išmano.

Ir šitie žmonės, tikrieji kry
žiokų ainiai, kalba apie vie
nijimą lietuvių Amerikoje. Sa
kau, jų idėjinis vadas, Anta
nas Smetona, dėl to po velėna 
gali apsiversti ant kito šono 
iš džiaugsmo, kad jo mokiniai 
taip moka meluoti.

Progresyvių Lietuvių Suva-

Roman Šeima Nubagotejo 
Dukrele

Pereitą šeštadienį Nancy 
Roman susilaukė dukrelės. J'os 
vyras Roman yra laivyno tar
nyboje Mississippi valstijoje. 
Jam apie dukrelės gimimą 
smagią žinią pranešė Raudo
nasis Kryžius. Veikiausia, 
gaus paleidimą iš tarnybos ke
liom dienom, kad pamatyti ir 
aplankyti žmoną ir dukrelę.

Atvyko ir matušė 'Zdanie
nė pamatyti dukterį ir anūkę. 
Dukrelė yra 7 ir pusės svarų, 
sveika. Motina gerai jaučiasi 
ir yra Osteopathic ligoninėje, 
5200 Ellis St.

Nancy yra daug veikus me
no srityje. Pasižymėjus daina
vime ir vaidinime. Ir šiuo lai
ku ji priguli prie Roselando 
Aido Choro. Taipgi Roman, 
kol buvo ne karinėse pareigo
se, prigulėjo prie choro, daly
vavo vaidyboj.

Nancy sesutė Dorothy Yu- 
den yra pasižymėjus chorų 
mokytoja, muzikos kūrėja.

Linkiu motinai greitai susi- 
stiprinti, o dukrelei gerai aug
ti.

Mexico, Me.
S. N,

Klaidų Pataisymas
Dienraštyje Laisvėje, 

23 mano korespondencijoj 
įvyko klaidų, kur pasakyta, 
kad mirė Alisia Saltmerienė, 
tai turėjo būti — Saltmerikie, 
vietoj Alisia Drakšienė, turė
jo būti — Drakšikie ir vietoje 
Ona Saimoniukė, tai turėjo 
būti Ona Saimonikie.

Mexico Vaclovas.

No.

Dovana Nuo D-ro A. L. 
Graičūno

Sausio 23 dieną gavau, labai 
malonų laiškelį nuo gerbiamo 
daktaro A. L. Graičūno. Tas 
mane labai nustebino, nes nie
kad pirmiau neturėjau progos 
daktarą pažinti ir niekad ne- 

,susirašinėjome. Graičūną pir
mą kart pamačiau Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavime, 
gruodžio 18 dieną, Brooklyne. 
Bet, kadangi dėl priežasties 
mirties mano pusbrolio Antano 
Karkucko, turėjau tą istorinį 
suvažiavimą apleisti, tai ir tuo
met neturėjau progos sueiti į 
artimesnę pažintį su daktaru 
Graičūnu, nors ir labai troš
kau,

Laiškutis, kurį gavau, rašy
tą sausio 21 dieną, neilgas, 
bet labai sentimentališkas ir 
pilnas gražių-žadinančių min
čių. Laiške žymima, jog atski
ru siuntiniu siunčia mūsų ko
lonijos darbuotojams brangią 
dovaną: 30 knygelių — “Mu
sė ir Uodas.” Daktaras prašo, 
kad tas knygeles, dykai pada
linti lietuviams, kurie 
jasi ir prisideda prie 
tarybinės Lietuvos.

Jis aukoja brangią
žmonėms, kad tik tuomi paža
dinti ir paskatinti geruosius 
lietuvius prie gausesnio rėmi
mo bei šelpimo nuvargintų 
žmonių mūsų senos gimtinės 
Lietuvos, kurią hitleriškas bar
barizmas baisiai nualino!

Tai bus brangi dovana 
mintin nuo gerbiamo d-ro 
L., Graičūno “Širdingiems 
čiuliams Lietuvos Tarybų
jungos,” tariant paties dakta
ro žodžiais. Tai yra brangi do
vana. Be to, kad knygelės 
parsidavinėj o po. 50c, bet kny
gelės turinys daug kartų ver
tesnis už tą kainą. Labai nau
dinga kiekvienam žmogui. 
Ačiū jums, gerbiamas daktare, 
už labai vertingą dovaną! Su- 
lyg jūsų patvarkymo, išdalin
siu knygeles tiems, kurie užsi
pelno jūsų dovanos.

Šiuos žodžius ’ rašant, mes 
čia jau turime apie dvidešimt 
žmonių, pasižadėjusių kas sa
vaitę mokėti tam tikras savai
tines duokles: po $1, po ,50c ir 
panašiai Tarybų Lietuvos šel-

darbuo- 
šelpimo

dovaną

pimui. Gi Vadas čiulada pir
majame susirinkime, kur buvo 
raportuota iš suvažiavimo, pa
aukojo penkinę ir pareiškė, 
jog vėliau matysiąs, po kiek 
užsiregistruos savaitinės duo
klės mokėti. Bet gerbiamo d- 
ro Graičūno gražus labdarin
gas žygis dar daugiau paska
tins demokratinius lietuvius 
prie to prakilnaus ir nepava
duojančiai svarbaus darbo.

Taip, mes darbuosimės, kaip 
tik galėsime. Mes rinksime au
kas ir patys aukosime. Mes 
rengsime parengimus ir steng
simės įtraukti kiekvieną gerą 
lietuvį bei lietuvę į šį svarbų 
labdarybės darbą, kuomi tik 
kas gali prisidėti prie širdin
gos pašalpos savo gimtiniam 
kraštui, padėt Lietuvai prisi
kelti iš baisaus karo griuvėsių.

Juk čia yra kiekvieno gero 
lietuvio pareiginis darbas. Vi
sų kultūriniai susipratusių lie
tuvių pareiga gelbėti Lietuvai, 
kurią banditai fašistai taip 
nuožmiai nuteriojo, nepalikda
mi nei jos garbingo vardo, 
kurį mūsų sentėviai nuo neat
simenamų laikų įkūnijo: Lie
tuva. Lietuva, tu mūsų gimti
ne, tu buvai prieš karą ir vėl 
būsi tarybinė!

J. M. Karsonas.

Sausio 23 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos, 4-to Ap
skričio konferencija. Ji buvo 
skaitlinga delegatais ir sve
čiais. Buvo pakviesta Pittsb. 
Lietuvių Vienybės Komiteto 
Karo Laimėjimui pirmininkas 
J. Mažeika išduoti raportą iš 
to, kaip eina fondo reikalai 
nupirkimui dviejų ambulansų, 
vieno Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir kito lietuvių raudon
armiečių pulkams. Jis rapor
tavo, kad dar trūksta apie 
$500. Jis kvietė visus draugus 
ir drauges pasmarkinti tą dar
bą ir jį baigti, atlikti taip la
bai svarbią mūsų pareigą. Fon
de jau yra $2,700, bet komi
tetas nori sukelti virš trijų 
tūkstančių dolerių. Siekiama, 
kad iki kovo 26 dienos tas 
darbas būtų užbaigtas.

dėjus Roose velto administraci
jai karas laimėti ir teikus pa
galba Lietuvos kovotojams ir 
liaudžiai, kada Lietuva bus iš
laisvinta iš po nacių vergijos. 
Draugai J. Urbonas ir E. K. 
Sliekienė, kiti delegatai, pri
dėjo prie raporto. Raportas 
entuziastiškai priimtas.

Ambulansų reikalui priduo
ta $10 nuo Charniauskienės, 
surinktos aukos iš Wilmerdin- 
go, d. J. Daimontas paauka
vo $10. Drg. A. Pipii'as auka
vo $8 ir gavo aukų nuo kitų 
sekamai: D. Gelombauskas $5, 
J. Dubas $3, K. Berankis $3 
ir J. Vaitonis $1. Aukavusiems 
ačiū. K. K.

t F. W. SHALINS
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bi-
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EVERYB0DYH1B

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS
—w—«—■iii.i —1 -

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6830
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
’ /IVAir-VKTA II? AT.T'IWiJ’A

Paskui d. J. Mažeika davė 
platų raportą iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
įvyko gruodžio 18-19 dd. Jis 
sakė, kad mūsų mieste reikia 
šaukti plati konferencija, iš
rinkti vietinis demokratinis 
lietuvių komitetas ar taryba, 
kuri rūpintųsi pravesti gyve
nimai! to suvažiavimo taip 
svarbius nutarimus, kad pa-

I Le VANDAJ
I FUNERAL PARLORS

i f Incorporated , I
| J. LEVANDAUSKAS j 
w Graborius-Undertaker *

į 337 UNION AVENUE ] 
I BROOKLYN, N. Y. į 
į Tel. STagg 2-0783 j
t NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

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

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n. y.

Suteiklam garbingas laidotuves

j

i
I Koplyčias suteikiam nemoka- į 

mai visose dalyse miestą j 
TeL Virginia 7-4499 į

J. GARŠVA Į
G r abortus-Under taker į

Laidotuvių Direktorius j 
Išbalsamuoja ir laidoja ant | 

visokių kapinių. j
VELTUI ŠERMENINĖ j 

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

ir kitkam. <
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN «
Telephone: EVergreen 8-9770 <

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

(VALGYKLA IR ALINE) 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

= 411 Grand St. Brooklyn g

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAICleveland, Ohio
1944 Metam

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

GYVENIMAS IK DARBAI
PARAŠU DR. A. PETRIKĄ

Kaina, 18 c •• • 32 Puslapių.

KNYGA IŠ 164-rių PUSLAPIŲ 
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

šeštadienį, sausio 29 dieną 
atsibuvo LDS kuopos Corlet.te 
parengimėlis. Buvo smagus pa
rengimėlis, tik gaila, kad vie
ta permaža.

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

--------------------------.....------------------ ........................... ....

VILNIES

KALENDORIUS

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N

Sausio 30 dieną, Auditorium 
Music Hall svetainėje, buvo la
bai svarbios prakalbos. Kalbė
tojų buvo daug, jų tarpe, du 
miesto koncilmanai. Kalbėjo 
ir Komunistų Partijos sekreto
rius Earl Browder. Buvo kal
bama apie Daily Workerio 20- 
ties metų sukaktį, Lenino mirs 
ties sukaktį ir bendrai dabar
tinius Amerikos žmonių uždą-, 
vinius. Prakalbos pavyko.

ALDLD 190 kuopos parent 
girnas ruošiamas subatoj, va
sario 12 dieną, 15804 St. Cląįr 
Avė., svetainėje. Šokiams grieš 
Tamošiūnas. Įžanga tiktai 25 
centai ypatai. Visi ir visos 
kviečiami atsilankyti.

CTevelande jau daug darbi
ninkų paleido iš darbo kaip 
kurios šapos, o dirbantiems su
trumpino valandas, kad ne
gauna užsakymų. Kitos dirba 
po 7 dienas į savaitę ir darbi
ninkų reikalauja. Darbų netu
ri dažniausiai mažos šapos. 
Daug nukenčia ir CIO unija

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių^ 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kąvalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TOLEFONĄS ĘVERGREEN 7-1661

Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508i GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

| CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

PHILAPELFHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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REIKALAUJAStoughton, Mass

PAKUOTOJAI PAPRASTIEM DARBAM
WOMEN
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

23—45, GOOD PHYSICAL CONDITION

FREE TO WORK AT NIGHT

HOURS: 0 P.M. to 6 A.M. or 
11:30 P.M. to 8 A.M.

Brooklyn, N. Y.
Įžanga abejose vietose 50c

BERNIUKAI
Lengvas fabriko darbas.
Linksmos darbo sąlygos.

DAVID HAMBERGER, INC.
115 West 31st Street.

Arsenalas Komunikacijinių 
Įrengimų.

Versmė Daiktų Bell Sistemai

KARO Metu

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

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paiiuosavimo pareiškimo.

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

(80)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Algą. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paiiuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. fi-tos lubos

(30)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, 
PRIRUOŠ6JOS. VALYTOJO 

darbas. Nemokamai užkandžiai. 
Kreipkitės j Housekeeper.

HOLLAND HOTEL 
3&1 West 42nd St.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

_ _____ (X)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbas.
Gera alga.

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

KREIPKITĖS 
Employment Departments 

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

100 CENTRAL AVE. 
KEARNY, N. J. 

arba

APVALYTOJAS
Tinkantis pilnai priežiūrai. Lengvas fabriko 

darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga.
Kreipkitės

79 BRIDGE STREET, 
BROOKLYN, N. Y

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON ST.
N. Y. C.

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

Washington St.

JAUNI BERNIUKAI
Ixsngvs Fabriko Darbas 

Patyrimas Nereikalingas. Nuolat.
MATYKITE MISS BYE

FIBRE CORD.
755 East 184th St.

Laisve, Lithuanian Daily New*

MALE and FEMALE 
vyrai ir. Moterys

(N)
1 " ■ ........................................ i . " »y

MERGINOS FABRIKO DARBAM
Maisto gaminimo fabrikas, nuolat | 

pokarinis darbas. Garą alga. 
MAX AMS, INC. 

872 GREENWICH ST., N.Y.C.
(Bl)

APVALYTOJAI
Pilno laiko pastovus darbas. Dioninią darbas.

Kreipkitės į Personnel ofisą.
SEARS ROEBUCK & CO., 

2397 Beverly Road, Brooklyn.

VYRAS
Patyręs riešutų kepintojas ar norintis mokytis 
to amato. Nuolatinis darbas dabar ir po karo.

WALKER 5-8656.
(32)

1561 BOULEVARD
JERSEY CITY, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paiiuosavimo 

Statement^.
(30) ------------------------------------- HI

t

\

I

(33)

Penktas Puslapi*

Čechoslovakijos Prezi 
dentas Džiaugiasi Su- 

tarčia su Sovietais

Sovietai Naikina 10 Na 
ciy Divizijų, Apsupty 

Ukrainoje
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Prezid. Benes priminė, 
jog jis jau nuo 1922 m. sten
gėsi įtikinti Vakarų Euro
pos kraštus, kad jie drau
giškai nusiteiktų linkui So
vietų Sąjungos. Dabar Be
nes sakė, jog Čechoslovaki
jos likimas, o suprantama 
ir kitų Rytinės Europos 
kraštų ateitis, priklauso 
daugiau nuo gerų santykių 
su Sovietais, negu nuo kitų 
talkininkiškų valstybių. Be
nes užreiškė:

“Artimi ryšiai su Mask
va užtikrina mūsų sienas; 
užtikrina, kad daugiau jau 
niekados nebus Municho; 
tai yra žymus užtikrinimas 
mūsų nepriklausomybei ir 
mūsų respublikai, toks už
tikrinimas, kokio mes dar 
niekuomet pirmiaus neturė
jome.”

Čechoslovakijos neseniai 
pasirašyta sutartis Maskvoj 
turi tikslą patraukt ir Len
kiją bendron apsigynimo 
santarvėn, kuri “užtikrintų 
taiką vidurinei ir rytinei 
Europai,” kaip teigė prez. 
Benes.

Washington. — Žadama 
dar sumažint gazolino pri- 
vačiams automobiliams.

Prez. Rooseveltas pasira
šė kongreso tarimą duot po 
$100 iki $300 nariams kari
nių Amerikos jėgų, kada 
jie bus paleisti.

(Tąsi* nuo 1 pusi.)

Rusija, Armėnija, Karelo-Suo- 
mija Washingtone gali neuž
ilgo turėti savo ambasadorius 
ar ministerius ar kaip mes 
juos pavadinsime.

Kodėl?
Todėl, kad Amerikoje gy

vena nemažai tų kraštų pilie
čių ir tų tautų išeivijos, su ku
ria tarybinės respublikos no
rės palaikyti glaudžius santy
kius.

Iš kitos pusės, Lietuvai jo
kio reikalo nebus palaikyti sa
vo ambasadorius arba ministe
rius tokioj Turkijoj, Persijoj, 
Chinijoj bei kitose tolimose 
valstybėse, kur negyvena lie
tuvių.

Šitaip man atrodo dalykai.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
veržėsi laukan iš apsupan
čio ugnies ir plieno rato. 
Be kitko, sudaužyta 40 jų 
tankų ir motorinių kanuo- 
lių, pagrobta 18 visai sveikų 
nacių tankų ir 58 kanuolės, 
ir daugiai kitų pabūklų ir 
amunicijos.

(Neoficialės žinios skel
bia, kad Sovietai nukovė 
jau 10,000 hitlerininkų, be
mėginant jiems prasiverži 
iš apsupimo.)

KAIP FRANKO VALDŽIA 
TALKAUJA VOKIEČIAM
Maskva. — Kai Ispanijos 

Franko fašistų valdžia ba- 
žijasi, būk ji bepusiškai lai
kosi šiame kare, tai Sovie
tų spauda paskelbė žinias 
apie Franko sandarbininka- 
vimą Hitleriui:

Apart pasiųstų Ispanijos 
kariuomenės divizijų fron- 
tan prieš Sovietus, Franko 
rekrutavo 50,000 ispanų į 
verstinus darbus Vokieti
joj. Dabar jis daro naują 
mobilizaciją siųstinų Vokie
tijon ispanų.
Ispanijos laivai jūrose tei

kia žibalo nacių submari- 
nams. Jie davinėja karines 
žinias vokiečiams prieš tal
kininkų laivus. Ispanija 
laužo anglų - amerikiečių 
blokadą prieš Vokietiją, 
siunčia naciams karinius 
reikmenis. Franko valdžia 
taipgi padėjo hitleriškiems 
gaivalams nuverst teisėtai 
išrinktą Bolivijos valdžią, 
Pietinėje Amerikoje.

Naciai Ragina Popiežių Eit 
Pas Juos “Ant Burdo”

London. — Vokiečių ko
manda įspėjo popiežių, kad 
jam bus pavojus, jeigu jis 
toliau pasiliks Vatikane, 
Romos priemiestyje. Nes 
naciai nesitrauksią iš Ro
mos, bet ginsią ją nuo ang
lų - amerikiečių.

Vatikano radijas pranešė, 
kad popiežius atsisakė ap
leist Romą ir persikelt į 
saugesnę vietą vokiečių ži
nyboje.

Šveicarijos spauda rašo, 
kad Japonijos atstovybė 
jau apleido Romą.

OPERETE
“KUPROTAS OŽELIS”

PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJ FILMĄ
Vieno Velkamo Komedija

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

ir kitos gražios filrnos.

Įvyks Šeštadienį, Vasario 5 February,
DOMBROWSKI’S SALĖJE

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

“KUPROTAS OŽELIS“ 
operetėj vaidina jnūsų ge
riausi lietuviški aktoriai- 
daiąininkai, kaip ta-i:. N. 
Juškaitė, J. Judžentas, V. 
Misjunaitė, J. Laząųpkas, 
F. Rųnkus,

Parašyta Sofijos Čiurlionienės 
(Kymantaitės) 

Filmu pagamino Ir pody* 
GEORGE KUMĄS

UŽTIKRINAM GRAŽAUS 
PASITENKINIMO.

Kitas lojimas įvyks kitoj vietoj sekančią dieną, tai yra:

Sekmadieni, Vasario 6, February 
LOGAN INN 

3294-6 Atlantic Ąvenue, 
Pradžia 3 vai. dieną

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. I.

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

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

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

Iš Liet. Mot. Kliubo Veikimo
Veik nėra tos dienos, kad 

Laisvėj nepastebėtume visokių 
aprašymų iš įvairių kolonijų. 
Bet apie mūsų moterų kliubo 
veikimą, tai jeigu pamatysi 
kartą arba du į metus, tai at
rodo, kad tik tiek mes ir vei
kiame. Bet tikrumoje, kas 
daug dirba, tai mažai kalba. 
Ir jeigu mes pradėtume apra
šyti visus savo darbelius, tai 
gal skaitytojai pamanytų, kad 
tik pasigiriame. (Rašykite, 
drauges, dažniau. —• Red.)

Mūsų kliubas narėmis ne
turtingas, bet mes visos dar
buojamės sutartinai, todėl ir 
nuveikiame daug. Narės mo
ka po 10 centų į mėnesį ir 
jeigu mūsų narė suserga, tai 
iš iždo pasiunčiame beskę 
vaisių arba kokią kitą dova
ną. Per pereitus metus pasiun
tėme narėms 8 dovanas.

Mes daug aukojame geriems 
tikslams; 1943 metais aukavo
me iš savo iždo nupirkimui tri
jų ambulansų $10; dėl punde
lių lietuviams kovotojams 
pasveikindamos Naujosios 
glijos Moterų Sąryšį $2; 
sveikinimui Demokratinių 
tuvių Suvažiavimo $10.

Prieš Kalėdas pasiuntėme 
visiems Stoughtono lietuviams 
kareiviams dovanų. Kiekvie
nam kareiviui pasiuntėme po 
100 cigaretų. Darbas buvo 
svarbus, kaip surinkti visų 
vardus ir antrašus ir kur gau
ti dovanoms pinigų. Antrašus 
rinkome stuba nuo stubos ir 
šaukiant telefonais. Finansų 
padarymui surengėme vakarie
nę, vakarienei viską aukavp 
kliubo narės. O kaip sužinojo 
apie tai kareivių moterys ir 
motinos, tai kaip pradėjo 
mums nešti žąsis, paršiukus, 
sūrius ir pinigus. Taip ir pa
darėme užtektinai pinigų ir 
pasiuntėme 81-nam kareiviui 
po 100 cigaretų. Ir savo darbą 
atlikome paskirtu laiku prieš 
Kalėdas.

Dabar kliubas gauna daug 
laiškų nuo kareivių su padėka- 
vone už tai, kad mes juos pa
mename. Mes juos paduosime 
į vietos anglų spaudą. Tam 
darbui į komitetą įėjo II. Lu- 
kienė, M. Jatulienė ir 
Stulgaitienė.

Visiems tariame širdingai 
ačiū už gelbėjimą mūsų darbe. 
Mes darbuosimės, kad mūsų 
kariai žinotų, kad juos neuž-

$5;
An-
pa-

Lie-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubo svarbus 

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

NASHUA, N. H.
Pranešimas abiem kuopom, 

susirinkimas įvyks toj pačioj salėje, 
171 Main St., 7:30 v. v. Vasario 5 
4. Draugai dalyvaukite, atsiveskite 
ir naujų narių, taipgi užsimokėkite 
duokles, ypač LLD 4?, peš pinigai 
Centrui labai reikalingi. /Taipgi 
svarstysime ir kitus svarbius reika-

> y. Vilkikas. (37-30) \.

VYRAI AR MOTERYS 
AMŽIAUS 18-45

DAUGMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIFKITfiS Į MR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO. 
126 WEBSTER AVE. 

JERSEY CITY, N. J.
(37)

ŽUVO AMERIKIETIS
LAIKRAŠTININKAS

Oro nelaimėje virš Mar
shall salų žuvo žymus ame
rikietis laikraštininkas - ko- 
lumnistas, Raymond Clap
per, bend radar biavęs 
Scripps - Howard laikraš
čiams.

London, vas. 4. — Leng
vieji Anglijos bom- 
banešiai vėl , atakavo 
nacių punktus šiaurinėje 
Francijoje ir vakarinėje 
Vokietijoj. Visi sveiki su
grįžo.

London, saus. 4. -— Nacių 
lėktuvai naktį bombarda
vo Londoną ir tulus kitus 
anglų miestus; šiek tiek 
žmonių užmušė bei sužeidė. 
Nukirsta 4 nacių lėktuvai.

Vasario 2 d. visuose fron
tuose Sovietai sunaikino bei 
iš veikimo išmušė 77 vokie
čių tankus ir nušovė 40 jų 
lėktuvų.

mirštame. Mes pasitikime, kad 
priešas bus nugalėtas ir jie 
sveiki sugrįš namo.

Kliubo Narė.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
6204 
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
HARRY

6204 —llth Ave.,

Alcoholic
— llth "Avenue, Borough of Brooklyn, 

to 1x3 consumed off .the

HAPJ1SAVAS & 
KAKOYIANNIS

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10237 has iieon issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alkoholie Beverage Control Law at 
113 Nostrand Avenue, Borough of Brookiyp, 
County of Kings, to be consumed off tl|e 
premises.

RICHARD TIEDEMANN
113 Nostraąd Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB Į803'| hąą been issued to the undersigned 
to ąeĮI beer, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1311 — Avenue Z. Borough of Brooklyn. 
County of Kilins, to lw consumed off the 
premises.

MARY GUR1UERI
1311 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hbreby given that License No. 
E 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, from house to house 
uuder Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN RICJHELSON 
58 Gerry St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2191 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
423 — Seventh Ąvenue, Ęorough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to bo- consumed on tlw 
premises.

DĘNI§ BROUGHTON 1

.v. *

DUODAMĄ VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo 

pareiškimo.

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

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

■ '■ (X)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(34)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo. Darbas prie Sheet Me

tai ant karinių užsakymų.
POKARINĖS PROGOS

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ 
VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ IR 

PUSĘ
LABORATORY FURNITURE 

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

STilwell 4-8300

VYRAI
Bendram darbui. Gera alga. Malonios sąlygos. 

Kreipkitės
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST., N.Y.C. (3-čios lubos)
(31)

APVALYTOJAI IR, PEČKURIAI 
Apartrpentiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės
McRae Building Corp., 

515 Madison Ave.

sandelių .
DARBININKAI

(33)

Bendram Sandelio Darbui
40 VALANDŲ SAVAITE

Laikas ir pusė už viršlaikį

Turi būt liuosi nuo drąfto

Amžiaus iki 45 metų
Kreipkitės į Grocery Warehouse

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

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

(Prisilaikant Visų WMC Taisyklių)

(30)

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

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

(30)

VYRAI IR BERNIUKAI
Nelavintam fabriko darbui, kuris tęsis ir po 
karo, prie kurio iš anksčiau patyrįmas ne- 
reikalingas. Gera alga. Viršjaikiai, jei pagei

daujamą. Reikalinga turėti atliekamumo 
ęertifikatą.

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

Arti Valley St., Maplewood, N.. J.
(No. 31-VaĮley St. Public Seryice Bus).

.■__________  *(80)

NAKTINIS SARGAS 
Pilno laiko pastovus darbas. 
Kreipkitės į Personnel ofisą. 
SĘĄRS ROEBUCK & CO.. 

2307 Beveply Rųad, Brooklyn.
(84)

No.

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License
GB 18012 lias, been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1020 — Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Klugs, to be consumed off the 
premises.

LĘONĄRD MOBCH1TTO
1020 — Avę. X, Hropklyp. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10177 has been jssued to the undersigned 
tq se)l beer, at retail ųpder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ųaw ąt 52 
Prospect St., Borough of Brooklyn, Coppty 
of Kings, to be conaųmpd off the premises.

RAMON RUIZ’
firostWB' if- ¥<

WESTERN 
ELECTRIC CO

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis darbas. Kreipkitės asmeniškai.

PETERS BROS. RUBBER CO., INC., 
160 JOHN ST., BROOKLYN, N. Y.

_______________________________________ (X)

BERNIUKAI—STIPRŪS
Dirbti Išsiuntimo departmente ir prie bendro 
dirbo. Daugmeninėj Sviesto ir Kiaušinių 
Parduotuvėj. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
X iršlaikiai ; tie, kurie laukia drfto, priimami.

Kreipkitės visą savaitę.
HUNTER WALTON

______ 164 Chambers Street_______
BERNIUKAI

Bendras fabriko darbas. Linksmos sąlygos.
MERIT DISPLAY CARD CO.

120 E. 16th St.
(32)

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS 

MAISTO IŠDIRBIMO ĮSTAIGOJE
PATYRIMAS

75c
NEREIKALINGAS 
j Valandą

KITCHEN CRAFT FOODS 
CO., 
ST., BROOKLYN.162 IMLAY

(ERIE BASIN SECTION) 
TRIANGLE 5-7932

(30)

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

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

(34)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

t

MERGINOS IR MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 I ŠA. 

VAITE TRUMPU LAIKU. 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
OPPENHEIMER CASING CO. 

430 WASHINGTON ST.,

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Av*. aubye) 
Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo.

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

Essential Workers Need Release 
Statement.

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Sewing mašinos 

GERA ALGA. NUOLATINIS
DARBAS.

EMPIRE SPORTING GOODS
92 BLEECKER ST.

(32)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika
lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos, 
$10.60 Į SAVAITĘ. Attendance bonus $3.65. 

Produkcijos bonai iki $10 į savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.
(86)

OPERATORĖS
Dirbti ant Singer Sewing mašinos, siūti pa
klodes. langam parėdalus ir studio couch už
valkalus. Patyrusios ir nepatyrusios. 40 va

landų. Laikas ir pusė už virŲaikius.
STANDARD STUDIO SETS,

454 Broome St., WAlker 5-0622. (32)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas.

MATYKITE MISS BYĘ
FIBRE CORD.

755 East 134th St.
(32)

REIKIA MERGINŲ BENDRAM DARBUI 
PRIE VAIKŲ KAUTELIŲ 

CENTURY KIDDIE 
147 W. 35TH ST.

(31)

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

TŪRI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONĄĮ—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paiiuosavimo 
par^įškifpo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS visą DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. JKĮ 8 p.JJ. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)■ !■■.■ ' 1 ■ !' "!■■■?'" ■ .... . ■■.,l 1 ’ . ■■ ............
. MERGINOS - MOTERYS

Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar
bas «ir pakavimas. Pilnam ar daliai laiko.

DĘ LACKNER PAPER NOVELTIES CO.
4 WEST 16TH ST., N.Y.C.

_____________________ ■ (31)

MERGINOS 
Bendram darbui. Gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės 
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST., N.Y.C. (3-čios lubos)
(«l>

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbąs. Pradžiai 50c j valandą. Laikas ir 
puse už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygo®.

Kreipkitės
79 BRIDGE STREET, BROOKLYN, N. Y. 
______________________________________ (31) 
JAUNOS MERGINOS—lengvam darbui sandė
lio rūme, patyrimas nereikalingas, gera alga.

LITTLE FOLKS KNITWEAR
10 W. 83rd St. (8-tos lubos)

(«1)

OPERATORES
Patyrusios Prie Single Nee41e.

NUOLATINIS DARBAS
Vakacijos Su Alga.

32 WEST 18th ST.
12-tos lubos.

(88) 
.....................    ■ .N...................  ! ...II..,

ĘGZĘMINUOTOJOS 
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų.

NUOLATINIS DARBAS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST
12-tos lubos

i s

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIB.ŲOŠEJOS 
$19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS J 

v HOUSEKEEPER
HOTEL ST, GEORGE

PĮNĘAPPLĘ ST., BROOKLYN, N.Y.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU- 
r RACIJOS PATYRIMU.
GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 

PŲIĘI PROGĄ LAVINTIS GERAME DARBE 
TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 

IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHBAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

66 WEST 28RD ST- N. Y
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NewYorko-j-zM^fcfZinioi
Nikodemas Pakalniškis ŠĮ VAKARĄ SVARBI PRELEK 

GIJA IR PRAKALBOSSvečiuojasi Brooklyne
Jasiūnas Jau Pacifiko 

Salose

Filmos-Teatrai

Nikis Pakalniškis, 
spaustuvės technikas, 
nis Jungtinių Valstijų 
kas, baigė 7 savaičių 
pini skirtą pamatinį
mą per 5 savaites ir parvyko į

mušų 
dabarti- 
jūrinin- 
laikotar- 
apmoky-

Niek Pakalniškis
Brooklyną 3 savaitėm atosto
gų pas žmoną Frances. Grįžo 
jau pilnu jūrininku (2nd cl.). 
Atostogomis jisai yra tankus 
svečias ir senojoj savo kempėj 
— Laisvės pastogėj.

Mrs. Phillipse Laikinai 
Gyvena Brooklyne

Stamfordietė mūs dienraščio 
skaitytoja Anna Phillipse pas
tarosiomis pora savaičių gyve
na Brooklyne, 1624 E. 92nd St. 
Ji atvyko atlankyti buvusios 
geros savo draugės dukterį Be
atrice ščebedaitę, ištekėjusią 
už kitataučio. Radusi sergančią 
ir žinodama, kad jinai nebeturi 
motinos nei kitų artimųjų, d. 
Phillipsienė pasiliko čionai il
gesniam laikui prižiūrėti ligo
nę.

Puikių, kilniai draugiškų pas 
mus esama žmonių. Rep.

Vyriausybės aprokavimu sū
rio išteklių šiems metams, kož- 
nas gyventojas gausiąs po sve- 
rą mažiau sūrio, bet po 4 
kiaušinius daugiau per metus.
r

6 vyrai—3 moterys 
Atviroje Valtyje
Malonėje jūros ... it 
vieni kitų! Didinga? 
Puikus! Sujaudinąs! 
Nėra kito panašaus 
pasaulyj! Negalima 
žodžiais apsakyti! Nie
kad, niekad jūs neuž
miršite !

ALFRED
HITCHCOCK’O

IJFEBOAT
JOHN STEINBECK’O 

žvaigždžiuoja TALLULAH BANKHEAD 
ra WILLIAM BEND1X, WALTER SLE

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

Pirmasis didysis 1944 m. Judžių Įvykis!
A 41 y BROADWAY irAD X t JK 45th STREET

šeštadienį, vasario 5 d., 7:30 
vai. vakare, Laisvės Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne 
įvyks labai svarbi prelekcija ir 
prakalbos.

Dr. A. Petriką perskaitys 
prelekcija apie Lietuvos 
tojų veiklą tėvyniškojo 
laiku. Ji bus labai svarbi 
mokinanti.

Drg. A. Bimba kalbės 
žurnalo “šviesos
10-ties metų, apie jo rolę, ben
dradarbius. Taipgi bus kalba
ma ir apie dabartinius vėliau
sius pasaulyj įvykius.

rasy- 
karo 

ir pa

proga 
sukakties

Širdingai dėkojame Laisvės 
bankieto darbininkėms ir dar
bininkams, kurie per ištisas 2 
dienas darbavosi valgių supir
kime ir pagaminime. Vakarie
ne publika buvo patenkinta. 
“Geri valgiai, skaniai paruoš
ti ir daug” — 
mūsų svečiai.

Mes taipgi 
svečiams už iš
mą bilietų. Pirmu kartu, kai 
Laisvė rengia bankietus, tiek 
daug — arti visi bilietai buvo 
išpirkta iš anksto. Prie durų 
tik keletą bilietų tepardavėme.

komplimentavo

esame dėkingi 
anksto išpirki-

Viktorija Balkus Išvyko 
Į Providence

pasi- 
savo mitinguose ir 

veiklios kliubietės

Jeigu šiomis dienomis 
gendate 
pramogose
Viktorijos Balkus, žinokit, jog
ne iš puikumo ar išdykavimo 
ji dingo. Pereitą antradienį ji 
rengėsi važiuoti į Providence, 
R. L, atlankyti ten gyvenan
čius vaikus, iš kurių vienas ti
kėjosi šiomis dienomis 
imtu kariuomenėn.

Į Viktorija ypač daug 
sidarbavusi siuvime 
Lietuvos žmonėms ir
įvairiems karo laimėjimo rei
kalams aukų, taipgi pardavime 
ti kietų. D-ė.

būti pa-

yra pa- 
kaldrų 

rinkime

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

“THE NORTH STAR” 
(Siaurinė Žvaigždė)

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

NEW VICTORIA
BROADWAY IR 46TII ST.

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

APRIBOTAS VAIDINIMAS — 2 SAVAITES — NEBRANGIAI. 
PRADŽIA PIRMADIENĮ 

Cheryl Crawford perstato GEORGE GERSHWIN’O 

“PORGY and BESS” 
Visoj šalyj mėgiama Muzikalę Liaudies Operą 

George Gershwin ir BuVoise Heyward.

N.Y. CITY CENTER
Majoras La Guardia, Pirm. "GERIAUSIAS BARGENAS MIESTE.” 
VAKARE 85c, 31.10, $1.65. POPIET TREČIADIENIAIS, 
SEAT, ir SEKM. 55c, $1.10, $1.65.

Šis judamasis paveikslas toks iškilmingas. . . toks di
dingas. . . taip žavintis, kad jis pasiliks atmintyje 
tol, kol tik žmogaus širdis gali jausti... mylėti... 
kentėti... ir triumfuoti! Sujaudinąs ir galingas 
judis—paremtas Lourdes Stebūklu

FRANZO WERFEL’IO

“The Song of 
Bernadette”

SU
JENNIFER JONES * WILLIAM EYTHE * CHARLES 

BICKFORD * VINCENT PRICE * LEE J. COBB ♦ GLADYS 
COOPER * ILGAI ATSIMINSITE ŠĮ JUDI!

DfVAT T theatre
nl WLl BROADWAY ir 49th St.

Raudonoji Armija vėl apsu
po virš 100,000 hitlerininkų. 
Kitos Hitlerio armijos yra ap
suptos Krime. Ai- bus naciai 
apsupti prie Nikopolio, Ukrai
noj, Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj 
ir Pinsko balų srityj ? Kas lau
kia hitlerininkus Sovietų fron
te? Kas atsitiktų, jeigu Ameri
kos ir Anglijos armijos dabar 
atidarytų antrą frontą?

Šie ir daug kitų 
bių klausimų bus 
Turėsime tinkamo 
užkandžių. Įžangos

Jaunutis Onos Jasiūnienės, 
“Laisvės” šeriniu kės, sūnus 
Julius — jau veteranu kariu. 
Tarnyboje jisai būna jau nuo 
praeitos žiemos. Rodos, kaip 
čia senai jisai buvo tik nedi-

labai svar- 
aiškinami. 
gėrimo ir 

nebus.
Kviečia Rengėjai.

Apgailestaujame tų, kurie iš 
anksto neįsigijo bilietų ir prie 
durų nebegalėjo jų gauti.

Bankietas pavyko daug ge
riau, negu iš anksto numatyta. 
Už tai esame dėkingi visiems 
dalyvavusiems bankiete.

Sekantis didelis mūsų dien
raščio parengimas bus baza- 
ras. Kviečiame visus į bazarą, 
nes jis bus laikomas puikiose 
ir patogiose salėse — Grand 
Paradise Halls.

Įvyks kovo (March) 3, 4 ir 
5 dienomis.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Julius Jašiūnus.

Amerikos Liaudies Dainos 
City Center Teatre

Amerikos liaudies dairios — 
ar daug kas jas esame girdė
ję? Ne daugelis. O jų yra ne
paprastai įdomių ir gražių. 
Jeigu jau ne daugiau dėl ko, 
'tai nors kartą jų išgirdimui ir 
pažinimui verta šio sekmadie
nio popietį ar vakarą, vasario 
6-tą, nueiti į miestavą Muzikos 
Ir Dramos Centrą, 131 W. 55th 
St., arti 7th Ave., New Yorke. 

'■ Popietinė programa prasidės 
'3 vai., vakarinė 8:40. Įžanga 
nuo 55c iki 1.10.

Programą pilds paskilbusie- 
ji American Ballad Singers, 
užsiimą vien liaudies dainų 
perstatymu publikai per pasta
ruosius kelis metus, savo re
pertuare turintieji dainas nuo 
Amerikos Revoliucijos laikų ii’ 
iki populiariškos šių dienų ba
ladės “Rye Whiskey.” Vien 
pereitais metais su tomis dai
nomis jie apkeliavo 15,000 my
lių ir pildė programas 29 val
stijose.

narsą fronte, mūšių scenos 
taipgi paimtos iš tikro karo 
fronto, kaip jas nufilmavo So
vietų Sąjungos filmininkai, rL 
zikuodami savo gyvastis.

ciu. Bet kada atvykę pažiūrėti 
filmavimo jo draugai pradėjo 
jį erzindami klausti, kaip jis 
vėl vaidinąs nacį, aktoriui 
greit susigriebė ir atsakė, kad 
jis buvęs apgautas. Jam buvę 
sakyta, kad apleistoji valtis 
plūduriuosianti Pacifike ir jis 
manęs turėsiąs būti japonu.

Nueita Per Toli
Prekiautojai paukštiena at

sisakę stoti į varžytines prista
tyti vištienos miesto įstaigoms. 
Prisiėjo miesto įtaigoms jieš- 
koti vištienos atvirame turguje 
ir gauta tik 6,800 svarų vietoj 
reikalingų 26,000. Daug kas 
ligoninėse ir prieglaudose tu
rėjo liktis negavęs mėsos.

Prekiautojai nuėjo per toli.

PARAMOUNT’S 2 UŽ 1 STEBĖ
TINAS PASILINKSMINIMAS!

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

pulką po pulko. Tie stebėtini reginiai 
purtė pasaulį—juokais!

EDDIE BRACKEN • BETTY HUTTON

“THE MIRACLE OF 
MORGAN’S CREEK”

IR ASMENINIAI JOHNNY LONG ir
Orkestras, HAZEL SCOTT, ir GIL LAMB, 
komedijos žvaigždė, ir DAR ALLEN ii 
KENT, šokikai, bu BOB COFFEY.

PARAMOUNT “XT/y‘tulU ol.) JLH • X.

Jc

SENSACINGIAUSIAS SAVO 
RŪŠIES JUDIS!

15 piktadarysčių metraščių susidaro nuosta
biausia judžių istorija . . . kuri sukelia šiur
pulius ir sujaudina! Nėra jai lygios neti
kėtumais, staigmenomis ir sensacijomis?—■ 
Merle Oberon • George Sanders

Laird Gregor in
“THE LODGER”

20th Century Fox’s Terror Shocker 
SCENOJE—didžiulis asmeniškas vaidini
mas CHAMBER MUSIC DRAUGIJOS iš 
LOWER BASIN ST. su PAUL LAVALLE 
ir Jo Orkestru ir MILTON CROSS, taipgi 
JACK DURANT, HAL LeROY, MAURICE 

ROCCO ir Extra patrauklus priedas—
HELEN FORREST

ROXY, 7th Ave. ir 50 St.

SENSACINGAS JUDIS JAPONŲ ŽIAU
RUMŲ PRIEŠ AMERKIEČIUS KARO 
BELAISVIUS. MATYK EISENHOWERI 
PLANUOJANT ĮSIVERŽIMĄ. MATYK 
SUGRĮŽUSĮ PREMJERĄ CHURCHILLĄ 
NAMIE. MATYK GIMTADIENIO BALIŲ 
PREZIDENTUI ROOSEVELTUI. Jeigu 
nenori kitos depresijos, tai matyk judį.

“DON’T BUY ANOTHER 
DEPRESSION.”

EXTRA — puikus pasakiškos 
CEYLONO SALOS judis. Taip 
pat 43 žinių judžiai iš viso pa
saulio.
Į? M R A Q Q V Newsreel Theatre 
D III D n k) D 1 Broadway ir 46 St.

TAUTYBIŲ GRUPĖS 
Sveikina Raudonąją 

Armiją
Sekmadienį, Vasario 27, 

2:30 P. M.
MAJESTIC THEATRE

245 W. 44th St., N. Y.

minint Raudonosios Armijos 
26 Metų Sukakties Dieną.

Žymūs Amerikiniai ir Sovieti
niai kalbėtojai, 
tautinių grupių

Rezervuoti tikietai
Nationalities Division
Council of American-Soviet Friendship, 
232 Madison Ave., N.Y.C.
—Phone: MU. 3-2080

Dramatiški 
vaidinimai.
dabar gaunami 
of the National

dėlių 
dien
savo 
Jisai

berniukščiu, bet, va, šian- 
jau pilnas karys ir eina 
pareigas kai veteranas, 
tarnauja laivyne ir da

bartiniu laiku randasi labai pa
vojingose vietose, kur nors Pa
cifiko vandenyse. Ten dabar 
eina smarkūs mūšiai su mūsų 
priešu.

i Draugė Jasiūnienė, sakė, ga
vus nuo Juliaus laišką nesenai, 
jam viskas gerai sekasi ir tar
nyba pasitenkinęs.

Nuo savęs linkiu Juliui grei
tai apgalėti priešus ir sveikam 
sugrįžti pas saviškius.

Draugas.

m.
St.,

MIRĖ
Gabriel Seniawsky, 5 

amžiaus, 258 Rutledge 
Brooklyne, mirė vasario 3 d.,
Kings County ligoninėj. Laido
tuvės įvyks vąsario 7 d., Mt. 
Olivet kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose velionio duk
ters Mrs. Vera Jankus, 363 
Cornelia St., Brooklyne.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

THE THEATRE GUILD perstato 
PAUL ROBESON 

Margaret’os Webster Veikale 

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN 

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS 
SHUBERT THEA., W. 44th St., CI. 6-5990 
Vakr. 8:30, Popiet Ketvirt. ir Sešt. 2:30

i

IIol- 
apie 
drą-

“Three Russian Girls” RKO 
Palace Teatre 

“Three Russian Girls,” 
lywoode gaminta filmą 
Sovietų Sąjungos žmonių
su išstojimą prieš nacius, pa
gaminta Gregor Rabinovičiaus 
ir išleista United Artists, jau 
pradėta rodyti RKO Palace 
Teatre, Broadway ir 47th St. 
Rabinovičius, gimęs Kijeve. 
Rusijoj, surinko aplink save 
ir rusišką štabą gaminimui fil- 
mos apie Rusiją: Eugene Fren
ke paimtas bendradarbiu ga
myboje, Fedor Ozep direkto
riumi, Victor Pahlen technikos 
patarėju, kadangi jis kilęs iš 
Leningrado, kuriame įvyksta 
filmos veiksmai.

Dalykas eina apie tris So
vietų Sąjungos slauges, jų dva
sios pakilimą ir sunkumus Le
ningrado fronte. Tai taip pat 
yra ir meiliškas veikalas. Fil
mos didvyre yra Rusijoj gimu
si aktorė Anna Sten, kuri turi 
rusų slaugės rolę. Kitos dvi 
yra Mimi Forsaythe ir 15 me
tų Cathy Frye. Kent Smith 
vaidina rolėje Amerikos lakū
no, kuris įsimyli Anną Sten. 
Kitas filmoje rusas yra Fedor 
Chaliapin, sūnus pasauliniai 
paskilbusio dainininko.

Veikalas paimtas iš tikro 
gyvenimo Leningrado fabriko 
darbininkės N'atašos, kuri bu
vo apdovanota medaliu už

nevaidins

pasiūlyta 
parašyta-

Aktoriai Nemyli Vaidinti 
Naciu Rolėse

Vaidinęs trijose filmose na
cio rolę, Walter Slezak prisie
kė, kad jis daugiau 
nacio.

Kai tik po to jam 
rolė John Steinbeck
me ir Alfred’o Hitchcock 20th 
Century-Fox studijose gamin
tame veikale “Lifeboat,” kuri 
filmą dabar sėkmingai rodoma 
Astor Teatre, Broadway ir 
'45th St., ’New Yorke. Rolės po 
Hitchcock direkcija jis nenorė
jo atsisakyti ir vėl patapo na-

į DANTŲ GYDYTOJAS

| DR. A. PETRIKĄ
1 221 So. 4th Street

g BROOKLYN, N. Y.
& Tel. EVergreen 7-6868
|
| VALANDOS:
ž 9—12. ryte
v 1—8 vakare
v Penktadieniais uždaryta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. PuikUt 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
^ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

LtWUV!iK4
GERIAUSIA DUONA

XSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
| Stanley Rutkūnas 282 Union Avė. I

BROOKLYNSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IRi^V'

I
I

i
I

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-6864

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NAMIFJ 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 »
473 GRAND ST.

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

Tel. STagg 2-2173. . ATDARA VAKARAIS

PAIR

FIRST
hear t

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O, STANLEY MISIŪNAS

/ ll savininkas

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043'

MATTHEW P. BALLAS |
( (BIELIAUSKAS '$•

LAISNIUOTAS GRABORIUS | 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. -> BROOKLYN, N. Y

■A,'f.i.
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I A M O N D

DIAMOND ENSEMBLE
her

NO. 070 llotb for
1 .dd ) C. r o s h y
Matched 14K gold $ a r o<
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

03“
Lovely. Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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.

f- ■ - -




