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APSUPTA DAR 75,000 VOKIEČIU
KRISLAI
Politinė Žulikystė.

Kas Dabar Jiems Tikės? 
Johannes Steel Pasakė. 
“Milijonas Lietuvių. .

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Amerikos lietuvių gyveni
me iki šiol niekas nematė to
kios politinės žulikystės, ko
kią padarė grupė smetoninin- 
kų, praeitą šeštadienį susirin
kusių į savo “seimą” New Yor
ke.

Jie pasiskelbė tūloj komer
cinėje anglų spaudoje, kad at
stovaują vieną milijoną Ame
rikos lietuvių 1

Faktas gi yra tokis, kad jie 
neatstovavo nei vieno tūks
tančio!

Jei tik asmuo fašistas, tai 
jis bus ir politinis žulikas.

žulikauti šituos žmones iš
mokino Smetona, kuris niekad 
nėra Lietuvos prezidentu bu
vęs, bet juo skelbėsi; kurio 
lietuvių tauta labiausiai neap
kentė, bet kuris skelbėsi “tau
tos vadu!”
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AMERIKOS LAIVYNAS ATAKAVO JAPONUS PARAMUSIRU
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Kada šitaip šitie politiniai 
žulikai, suvykę į Pennsylvani- 
jos viešbutį, per akis žmonėms 
meluoja, tai kas gali tikėti jų 
plepalams, kad Smetona už
troško per nelaimę, o ne tiks
liai užsitroškino - arba nebuvo 
kitų pastangomis užtroškin- 
tas ?!

Kada šitaip jie per akis me
luoja, kas gali tikėti jų bet 
vienu žodžiu?!

Pakartojame: Šis jų “sei
mas“ ir jo publikavimas — di-i 
džiausią politinė žulikystė 
Amerikos lietuvių istorijoje!

žymusis liberalas žurnalis
tas ir radijo komentatorius 
Johannes Steel praeitą šešta
dienį pareiškė per radiją, kadi 
šis lietuviškų fašistų suvažiavi-1 
mas buvo sušauktas tuo tikslu, 
kad sumažinti svarbą Demo-' 
kratinių Lietuvių Suvažiavimo.!

Bet jie savo prigavystėmis 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą pastatė Amerikos lie
tuvių visuomenėje dar aukš
čiau, nes tasai Suvažiavimas 
atstovavo apie 100,000 organi
zuotų Amerikos lietuvių ir jis 
buvo demokratiškai vedamas. 
Tuo pačiu sykiu jų “seimas” 
buvo fašistinės klikos smeto
niškai vedamas.

Tik pagalvokite: šeštadie
nio rytą, 9 :30 valandą, nusi
pirkau anglišką laikraštį, ku
riame buvo- rašyta, kad fašis
tų “seimui” pirmininkauja ad- 
vok. Olis, kuomet tas “seimas” 
dar nebuvo prasidėjęs!...

Viskas iš anksto “vadiškai” 
suplanuota ir pravesta.

Amerikiečiai Šturmu Ima 
Salas, o Laivynas Atakavo 

Pačią Japonijos Žemę
Taigi jau 23 iš 32 Marshall 
salų yra amerikiečių ranko
se ir faktinai pabaigtas 
Kwajalein salų užėmimas.

Trys minimos salos štur
mu atimtos iš japonų, kurie 
vidutiniai priešinosi. Be to, 
amerikiečiai užėmė dar ke
letą mažiukių, neįvardija

mų saliukių.
Jungtinių Valstijų lėktu

vai kartotinai atakavo prie
šų pozicijas ir visose kitose 
Marshall salose, iš kur ja
ponai dar neišmušti.

ATAKA PRIEŠ PAČIOS 
JAPONIJOS ŽEMĘ 

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai per 20 minučių 
bombardavo japonų laivyno 
bazę Paramuširo ir kitus 
taikinius pačios Japonijos 
žemėje, šiauriniame gale 
Kurilų salų, 760 mylių į 
pietų vakarus nuo Attu, jau 
pirmiau atvaduotose Aleu- 
tų salose.

Po Paramuširu, ameriki
niai karo laivai ir bombane- 
šiai atakavo fortus, uostus 
ir kitus įrengimus vakari
niame tų salų šone.

Japonų kanuolės mėgino 
atsišaudyt, bet nepataikė 
nei į vieną Jungtinių Vals
tijų laivą.

Lenky Pony Ožiavimas 
Jiem Patiem Kenkia

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų marininkai ir 
pėstininkai atėmė iš japonų 
dar tris salas — Gugegwe, 
Bigėj ir Eller-Kwajalein 
grupėje, Marshall salyne.

ITALIJOJ TALKININ
KAI ATSILAIKO, 0

KAI KUR LAIMI

SOVIETŲ BOMBANEŠIAI 
TRIUŠKINO HELSINKĮ, 

SUOMIJOS SOSTINĘ
Stockholm, šved., vas. 7. 

— Sekmadienį vakare keli 
šimtai Sovietų lėktuvų pleš
kino Helsinki, fašistinės 
Suomijos - Finliandijos so
stinę. Sprogstamomis ir pa
degamomis bombomis jie 
per tris valandas sukėlė tu
zinus didelių gaisrų ir spro
gimų, neskaitant daugelio 
mažesnių gaisrų.

Paskui 100 sovietinių lėk
tuvų vėl atakavo Helsinkį.

Nors priešlėktuvinės Hel
sinkio kanuolės smarkiai 
veikė, vis tiek raudonieji 
lakūnai pasiekė miesto vi
durį ir triuškino valdžios 
rūmus ir kitus taikinius.

(Fašistiniai suomių val
dovai nusigandę, kad šie 
oro žygiai gali būti įvadas į 
Raudonosios Armijos ofen- 

isyvą ant žemės prieš Šuo- 
Imiją.)

Nikopolio Srityje Sovietai 
Užkirto Pabėgimą dar Pen
kiom Vokiečių Divizijom

Jie skelbia atstovavę milijo
ną Amerikos lietuvių, o “de
legatų” turėję apie 250. 
Padalinkite, skaitytojau, vie
ną milijoną žmonių ant 250 ir 
jūs pamatysite, kiek, pagal fa
šistinius melagius, kiekvienas 
jų būsiąs atstovavęs žmonių!

Kada fašistai šitaip imasi 
meluoti, tik tuomet gali pama
tyti jų tikrąjį veidą.

Fašistai savo seime padarė 
“delegatu” kiekvieną, kuris 
ten įėjo .

Operuodami bene Tėvynės 
adresais, jie net du kvietimus 
šin seiman prisiuntė Laisvei — 
tuo pačiu adresu, kuriuo Lais
vė gauna Tėvynę. Tais adre
sais gavo pakvietimų būti “de
legatais” visa eilė SLA narių. 
Tūli iš jų nuėjo ir buvo pada
ryti delegatais, atstovaują 
tūkstančius narių!

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo darbai jau išėjo 
biuletine, brošiūroje. Tai dide
lio formato, žumališko didu
mo, 36 puslapių leidinys, gau-

Alžyras, vas. 7.— Vokie
čiai permetė smarkiausius 
savo karius, Himmlerio 
žandarų gvardiją prieš an
glus ties Aprilia, 21 myl. į 
pietus nuo Romos, ir laiki
nai privertė anglus pasi
traukt porą mylių atgal į 
tinkamesnes apsigynimui 
pozicijas. Paskui anglai at
mušė visas nacių atakas, 
padarydami priešams dide
lių nuostolių.

Amerikiečiai pataisė savo 
pozicijas už 3 mylių į vaka
rus nuo Cisternos, netoli 
Aprilios.

Bet 55 myl. į pietus nuo 
šio fronto, Amerikos ka
riuomenė Cassino srityje 
laimėjo naujas pozicijas 
prieš vokiečius.

Pats Cassino miestas 
yra keturiais penktadaliais 
amerikiečių apsuptas. Gat
vėse siaučia įnirtę mūšiai 
dėl kiekvieno namo ir skie
po. Vokiečiai bus sunajkin- 
ti, bet jų komanda yra įsa
kius jiems žūti, o nepasi
duoti.

Neva Keliauninkai 
Ispanijoje

Cairo. — Į Ispanijos did
miesčius prigužėjo dar dau
giau nacių agentų, kurie 
vadinasi “keliauninkais.” 
Tai vokiečių karininkai, ku
rie lavina Ispanijos lakūnus 
ir kariuomenę, nedevėdami 
karinių drabužių.

BinghamtoTTY.-Mi- 
rė Frank Šimoliūnas
čia vasario 6 d. mirė 

Frank šimoliūnas. Jo kū
nas pašarvotas pas Laskow
ski, 368 Clinton St., ir bus 
palaidotas vasario 9 d. 3 
valandą popiet.

Kviečiame draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse.

K. Vaicekauskienė.

Maskva. — Neseniai So
vietų vyriausybė siūlė Len
kijai Curzono Liniją, kaip 
rubežių tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos. — Tai lini
ja, kurią Talkininkų aukš
čiausioji taryba nužymėjo 
1919 m., po praeito karo.

Pagal tą Sovietų siūlymą, 
jie būtų sutikę užleist Len
kia j i dar tūlas žemes. Bet 
dabar Ukrainos atstovas 
Prečucha, kalbėdamas Auk
ščiausioje Sovietų Taryboje, 
pareiškė, jog tos žemės, 
kaip kad Žarnose (95 mylios 
į vakarus nuo atvaduoto 
Lucko) ir kitos turi būti 
prijungtos Tarybinei Uk
rainos Valstybei. Tuo tiks
lu jis atsišaukė ir tiesiog 
į Staliną.

(Taigi londoniškiai lenkų 
ponai, spardydamiesi prieš 
žmonišką Sovietų pasiūly
mą, jau pablogino sau ko- 
zyrę.)

šiai iliustruotas Suvažiavimo 
nuotraukomis.

Kaina tik 10c Biuletinas tuo
jau bus siuntinėjamas.

International News žinių 
agentūra sako, jog pietinė
je Ukrainoje Sovietai grę- 
sia apsupt iki 325,000 nacių.

Amerikos lakūnai vėl ata
kavo japonus Rabaule.

SOVIETŲ VYRIAUSYBE 
TARSIS SU NAUJĄJA 
LENKIJOS VALDŽIA

London, vas*. 7. — Mas
kvos radijas pareiškė, jog 
išlaisvinus Lenkijos žmones 
iš “fašistų jungo, tada su
sikurs nauja demokratinė 
Lenkija ir susidarys visos 
sąlygos, reikalingos sandar- 
bininkavimui tarp ukrainų 
ir lenkų tautų. O emigraci
nė lenkų valdžia (Londone) 
dažnai rodo imperialistinius 
ir pro-fašistinius pasimoji- 
mus savo politikoje, todėl 
aišku, kad negalima pada
ryti draugiškos sutarties 
su ja,” sakė Maskvos radi
jas.
UKRAINA JAU TURI SA
VO UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERĮ
Tą pačią dieną tapo pa

skirtas Ukrainai užsienių

reikalų ministeris, Aleksan
dras E. Korneičukas, buvęs 
Sovietų vice-komisaras už
sienių reikalais. Jo paskyri
mas atitinka paskutinius 
Sovietų Sąjungos Konstitu
cijos pataisymus, kurie įve
da šešiolikoje Sovietinių 
Respublikų užsieninius jų 
pačių komisarus — ministe- 
rius ir savąsias tautines 
armijas.

Savoji Ukrainos Sovietų 
Respublikos užsieninė mini
sterija (komisariatas) bus 
paakstinimas “draugingam 
.susiartinimui tarp šių dvie
jų valstybių (Ukrainos ir 
Lenkijos), o tam gal reikės 
padaryti ir specialių sutar
čių, siekiant draugingumo 
ryšių tarp jųdviejų.”

Maskva, vas. 7. —Prem
jeras Stalinas vakar prane
šė, kad Trečioji Ukrainos 
fronto armija, komanduoja
ma generolo Rodiono J. 
Malinovskio, užkirto vokie
čiams pasitraukimą iš Ni
kopolio ir apylinkės, pieti
nėje Dniepro upės kilpoje, 
kur penkios nacių divizijos 
tapo apsuptos 200 ketvirtai
nių mylių plote. Ši nauja 
Raudonosios Armijos per
galė buvo pasveikinta 20 
salvių šūviu iš 224 kanuo- 
lių. i

Nikopolis yra mangano 
kasyklų ir fabrikų centras, 
o manganas tai vienas iš 
svarbiausių karui metalų. 
Juomi labai stiprinamas 
plienas, naudojamas kari
niams pabūklams. Dabar 
vokiečiai jau neteko šios 
didžiausios mangano vers
mės.

12,000 Nacių Užmušta, 2,000 
Suimta, 250 Vietų Atvaduota

London, vas. 7. — Per 
keturias kautynių dienas 
dėlei hitlerininkų apsupimo 
Nikopolyje ir apylinkėje, 
Sovietų kovūnai užmušė 
daugiau kaip 12,000 vokiečių 
ir pėamė nelaisvėn 2,000. 
Tapo supliektos ir atgal nu
trenktos trys priešų tankų 
divizijos ir keturios pėsti
ninkų divizijos, bent 60,000 
iki 75,000 vyrų.

Raudonarmiečių atkariau
tas Apostolovo miestas su 
geležinkelių stebule stovi 
vokiečių užnugarėje, 33 my
lios į vakarus nuo Nikopo
lio.

URMU NAIKINAMI NA
CIAI DIDŽIAJAME 

APSUPIME
London, vas. 7.— Ukrai

nos Pirmoji ir Antroji armi
jos neatlaidžiai naikina de
šimtį nacių divizijų, apsup
tų tarp Mironovkos ir Sme- 
los, į vakarus nuo Čerkas- 
sų. Šis apsupimo plotas pirm 
trejeto dienų buvo 1,300 ket
virtainių mylių, o dabar 
raudonarmiečiai jau su
siaurino jį iki 450 ketv. my
lių iš viso.

Viena sovietinė armija iš 
'šiaurių rytų, kita iš pietų 
.vakarų kerta šį plotą pu
siau, ir telieka tik 13 mylių 
iki visiško jo perkirtimo ir 
tųdviejų armijų susijungi
mo. Tada naciai bus žudo
mi dviejuose paskiruose, ne
dideliuose sklypuose.

Raudonarmiečiai per die
ną atėmė iš apsuptų vokie
čių dar kelias gyvenamąsias 
vietas, tame skaičiuje Dra- 
bovka ir Petropavloka mie
stelius.
NUSMERKTI MIRČIAI 

BEI SUĖMIMUI

SOVIETAI APGULA NACIUS NARVOJE IR 
ŽYGIUOJA LINKUI VARŠAVOS

London, vas. 7.— Užėmus 
Rovno ir Lucką, Raudonoji 
Armija, komanduojama ge
nerolo Vatutino, maršuoja 
per Vakarų Ukrainą artyn 
Lenkijos tikrosios sienos 
(Curzono linijos) ir užėmė 
punktus jau tik apie 200 
mylių į rytus nuo Var- 
šavos. — Luckas stovi už 
85 mylių į rytus nuo va
dinamo “senojo rubežiaus,” 
kuris ėjo tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos iki 1939 
m. rudens.

Žygiuodami į pietų vaka
rus* nuo Lucko ir Rovno, 
Sovietai atėmė iš nacių Miž- 
čą, 16 mylių į pietus nuo 
Rovno, ir Mlynovą, 19 my
lių nuo Lucko. O nuo Mly- 
novo tėra 78 mylios iki Lvo
vo, vakarinės Ukrainos did
miesčio, devynių geležinke
lių mazgo, per kurį eina ir 
geležinkelis iš Odessos į 
Varšavą.

Lvovas taip pat buvo 
Lenkijos pavergtas iki 1939

m. rugsėjo. Šiame fronte 
raudonarmiečiai atvadavo 
ir kelias kitas vietoves.

Šiame fronte Sovietų ka
riuomenė suėmė 2,000 veng
rų ir nukovė 1,200 hitleri
ninkų per dieną.

Generolo Govorovo ko
manduojami raudonarmie
čiai visai nušlavė vokiečius 
nuo rytinių Narvos upės 
krantų į šiaur. ir pietus nuo 
Narvos miesto, vokiečių 
tvirtumos Estijoj, 7-8 my
lios nuo sienos su Sovietų 
Rusija, ir atakuoja priešus 
tame mieste, darydami ap
supimo veiksmus iš šiaurių 
ir pietų.

Nacių valdžia liepė išsi- 
kraustyt civiliams vokie
čiams iš Tallinno, E'stijos 
sostamiesčio, ir iš Rygos. 
Jau kiek pirmiau įsakyta 
vokiečiam kolonistam aplei- 
esti Estiją, Latviją ir Lietu
vą, kaip teigė pranešimai iš 
Švedijos.

Čia Raudonoji Armija 
pažygiavo 30 iki 40 mylių 
pirmyn daugiau kaip 100 
mylių frontu; atėmė iš vo
kiečių Apostolovo geležin
kelių mazgą, geležinkelių 
stotis Pokoistvije, Deblado- 
vo, Pavlopolje, Žoltokamen- 
ka, Mirovaja ir Marganec 
ir dar daugiau kaip 250 ki
tų gyvenamųjų vietų.
DIDŽIULIAI NACIŲ PA

BŪKLŲ NUOSTOLIAI 
Per kautynes toje srityje 

raudonarmiečiai, tarp kit
ko, sunaikino 128 nacių tan
kus, 160 kanuolių ir pagro
bė 65 nacių tankus, 435 
kanuolės, 156 minosvai
džius, 390 kulkosvaidžių, 5,- 
312 t rokų ir automobolių, 
49 traktorius, 16 įvairių 
reikmenų sandėlius, 14 gar
vežių ir didelį skaičių va
gonų.

Sovietų . kariuomenė užė
mė Zlatoustenskoje 18 my
lių į rytus nuo Krivoi Rog 
197,000 gyventojų miesto ir 
geležies pramonės centro, ir 
atvadavo eilę kitų mieste
lių, iš kurių gręsia apsupi
mo žygiais prieš nacius pa
čiame Krivoj Roge.

Žygiuose prieš apsuptuo
sius, šalia kitų vokiečių, bu
vo suimtas vienas jų kapi
tonas. JxS pranešė, kad var
žoje esamiems naciams jau 
pradeda pritrūkti amunici
jos, o valgyti jie gauna tik 
sykį per dieną.

“Mes žinome, kad esame 
nusmelkti užmušimui, jei
gu nepasiduosime,” sake 
tas vokiečių oficierius: Ko
manduojąs jų generolas nu
skrido pas Hitlerį prašyti 
leidimo pasiduoti, nes ki
taip visi apsuptieji bus tik- 
r a i . sunaikinti. Hit
leris net į akis nesileido to 
generolo, ir tik per kitą 
rūsčiai įsakė laikytis ir 
priešintis, nors visiems tek
tų mirti.

Jau užmušta bent 20,000 
iš 150,000 apsuptų vokiečių 
šiame plote.

Leningrado srities parti
zanai per vieną naktį atėmė 
iš vokiečių kelias geležinke
lių stotis ir susprogdino tris 
geležinkelių tiltus.

C h i n i j os provincijoje 
Kwangtunge badu mirė jau 
1,000,000 žmonių.



Antras’ Puslapis Lauve, Lithuanian Daily hfe'wft Antradienis, Vasario 8, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
€57 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878 
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $6.50
United States, six months . .................. $3.50
Brooklyn, N. Y., per year .....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months .............. $3.75
Foreign countries, per year ................ $8.00
Canada and Brazil, six months   $3.75
Canada and Brazil, per year ............. $7.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879.

Prieš Galą Jie Bando Bent 
Smarkiai Surikti

Fašistinė Ašis lenkiama ir laužoma. 
Jungtinių Tautų pajėgos muša fašistus 
visuose pąsaulio kampuos.

Vadinaspfašizmui artinamas galas vi
same pasaulyj.O jeigu taip, tai ir tarp lie
tuvių fašizmui vietos nebeliks, visoki fa
šistiniai rakaliai turės pasitraukti nuo 
visuomeninės scenos.

Bet kaip kiekvienas žvėris prieš savo 
galą bando surikti, bando pasispardyti, 
taip ir lietuviškasis fašizmas.

Štai, paimkime jų “seimą”. Matydamas 
sau galą, jis sumanė prieš pranyksiant, 
nors gerai subliauti, kojomis pakratyti. 
O kad tą padaryti, lietuviškieji atviri fa
šistai nusitarė suvykti į “Amerikos lie
tuvių seimą”, kurį jie laikė šiomis die
nomis New Yorke.

Ir šis jų “seimas” dar kartą parodo, jog 
fašistai be melo, be apgavysčių, be suk
tybių negali eiti nei žingsnio! Ir tai na
tūralu, nes visas fašizmas, visa jų “san
tvarka” yra paremta melu, smurtu, ap
gavystėmis, suktybėmis!

Didžiausias Lietuvoje smurtininkas 
buvo Smetona su savo sėbrais. Ir jis vi
sur skelbėsi Lietuvos prezidentu, “žmo
nių išrinktų,” o lietuviškieji fašistai tam 
pritarė ir tą patį melą skleidė žmonėse. 
• Nors Smetona negarbingai nųsikapstė, 
užtroško, tačiau tas melas, tos suktybės, 
tas smurtas prigyjo tūluose jo pasekėjuo
se. Tą melą, tą smurtą, tas suktybes tebe
tęsia jojo vienminčiai.

Štai, jie paskelbė šaukią “Amerikos 
lietuvių seimą'.”

Kiek nors politiniai apsišvietęs ir fa
šistinių nuodų nesugadintas žmogus sei
mą supranta tokį: visuomenė, organiza- 

>cįjos reguliariai ir teisėtai išrenka savo 
atstovus, juos susiunčia ir jie tuomet ga
li sudaryti konferenciją, suvažiavimą, 
kongresą, seimą ar kaip ten tokį sans- 
kridį pavadysi.

Bet fašistai būtų nefašistais, jei jie 
taip daiytų! ,

Jie puikiai žinojo, kad neatsiras tokios 
masinės draugijos arba organizacijos, 
kuri siųstų į jų “seimą” atstovus. Todėl 
jię pasimojo siųsti laiškus, kviečiančius 
žmones į jų “seimą.” Jię siuntinėjo laiš
kus, beje, kiekvienam, kurio tik kur nors 
ir kaip nors adręsą pagavo.

Na, ir kiekvienas žmogelis, kuris dėl 
kurijozo ar šiaip sau nuėjo į tąjį mitin
gą, buvo vadintas delegatu, “seimo pa
pu” !

Laisvė gavo net du tokius pakvietimus 
būti fašistų “seimo” “delegatu”! Tokių 
kvietimų gavo nemažai žmonių, kurių 
ądresai fašistams pavyko sučiupti.

Tokis buvo fašistų “seimas”!
Galimas daiktas, kad jie pasiskelbs, 

būk tame jų “seime” dalyvavo keli šim
tai žmonių. Fašistams viskas galima! 
Prieš savo galą jie gali meluoti ir klas- 
tuoti labiau negu negarbingai nusitroški- 
nęs (ar buvęs nutroškintas) jų dvasios 

\Y&ląs Smetona!
t Daugiau. Vienas smetoninįnkąs pa

skelbė per Hearsto spaudą, būk šis fa- 
šįstų jomarkas atstovavo net 1,000,QOO 
Ąmerįkos lietuvių.

lekioja, klastuoja per akis ir ką tu 
žmogus padalysi!

Lietuviškieji fašistai prisiplakę ir prie 
amerikiečių prezidento. Ęoosevelto prie
šu. Sen. Reynolds, Ęearstas ir jiems pa
našūs, yra lietuviškųjų fašistų globoto
jai ir rėmėjai. Nepavydėtina kompanija!

Aišku, šis lietuviškų kryžiokų, lietuvi
škų nacių žygis kenkia geram Amerikos 
lietuviu vardui. Ne viepas amerikietis, 
sužinojęs apie šį smetoninipkų “seimą”, 
dalykų nesuprasdamas, gali ir pamanyti, 
kad Amerikos lietuvių dauguma yra pro- 
ųąciai.

Dęniokratįpių lietuviu pąreįga tuos 
dalykus visųį- ąįškįptį, -nurodant, jęg,

kaip kiekvienoje, taip ir lietuvių tautoje 
atsirapda išgamų, atsiranda fašistų, pa
čių agentų, kurių tikslas kenkti mūsų 
krašto karinėms pastangoms, kenkti 
Jungtiniu Tautų vienybei ir tuomi gel
bėti Hitleriui.

Smurte fašizmas gimė, smurtu, pri- 
gavystėmis ir žmonių skerdynėmis jis 
pasilaikė, smurte jis ir galą gaus!

Smetonukas Sako; Smetona Paliko 
Savo Įpėdinį, Tik Ne Julių

Kada Smetona misteriškai ir negar
bingai nutroško, tai daugelis žmonių 
manė, kad su tuo pasibaigė ir “kontinui- 
tetas” — fašizmo valdžios Lietuvoje tę
sinys, kuriuo buvo Antanas Smetona, ir 
kurį bandė lietuviai fašistai Amerikoje 
palaikyti.

Deja, taip nėra. ,
Smetonukas — Julius Smetona — ra

šydamas fašistų Dirvoje po K. Ramvy- 
džio slapyvardžiu, aiškina, jog “kontinui- 
tetas” nenutrūko. Smetona, rašo Julius, 
dar Lietuvoje būdamas, manė, kad jam, 
gali tekti kur nors nutrokšti, tad jis ap
sirūpino įpėdiniu. Girdi, “prezidentas A. 
Smetona nenuėjo į aną pasaulį nepasi
rūpinęs įpėdiniu.” Oi, ne. Štai kaip bu
vę : ,

“Tokį įpėdinį mes (lietuviškieji fašis
tai, smetonininkai — L. Red.) turi
me. Respublikos prezidento aktu, datuo
tu 1940 m. birželio 15 d., tai yra tuo me- 
tu kai ‘respublikos prezidentas’ dar tebe
buvo Lietuvos teritorijoje, ministro 
pirm. Merkio kabinetas buvo paleistas ir 
naujas kabinetas buvo pavestas sudary
ti ‘labai žymiam Lietuvos diplomatui,’ 
kurio pavardės mes, saugumo sumeti
mais, negalime minėti. Labai galimas 
betgi dalykas, kad labai netolimoje atei
tyje prezidento Smetonos įpėdinį galėsi
me turėti mūsų tarpe. Tuo tarpu mes gi 
turime nepajudinamai laikytis kontinui- 
teto principo...” (Dirva 1944 m. vas. 4

Naujasis Smetonos įpėdinis, rašo Sme- 
tonukas, būsiąs priimtinas ir bolševi
kams, ir anglams, ir amerikiečiams, ir 
lenkams! (Kas sakė, kad 20-tame šimt
metyje nėra stebuklų!)

Kas gi tas do Smetonos įpėdinis, la
bai “žymus Lietuvos diplomatas”?

Mes tikrai nežinome. Bet atrodo, kad 
visi siūlai veda į K. Balutį, buvusį Lietu
vos atstovą Londone. Balučiui, kaip ži
noma, smetonininkai rinko aukas, Balutį 
smarkiai populiarizavo jų spauda. Ma
tyt, jie žada dabar Balutį parsikviesti 
Amerikon ir pasakyti: “tave tautos va
das paliko tautos vadu ir tu juo būk, 
tęsdamas kontįnuitetą.”

Ir Balutis (o gal ne jis?) gali apsiim
ti. Nes argi jis nenorės būti “tautos va
du,” ypačiai tuomet, kai dar atsiranda 
vienas kitas durnius, kuris tam tiki!

Mes, žinoma, galime Smetonukui ir jo 
frentams tiek pasakyti: jūs galite iš kai
lio išsinerti besmurtaudami ir beplepė
dami, bet į išlaisvintąją iš nacių okupa
cijos Lietuvą fašizmas nebegrįš!

Ar Ponas Newbold Morris Žino, 
Ką Jis Sveikino?

New Yorko miesto tarybos pirminin
kas p. Newbold Morris nuvyko į Pęnn- 
sylvanijos hotelį “Amerikos lietuvių sei
mui*’ pasveikinti.

Fašistai, šito “seimo” šaukėjai, skelbė, 
būk dalyvausiąs miesto majoras La 
Guardia, bet šis, matyt, patyręs, jog tai 
fašistų kermošius, paskutinę valandą at
sisakė. Gi p. Morris, ar tai buvęs apgau
tas ar sužiniai, nuėjo ir pasveikino!

Mes manome, kad tokis miesto tary
bos pirmininko žygis jokiu būdu negali 
būti pateisinamas. Jeigu jis eina ką nors 
sveikinti, tai turėtų žinoti, ką. O jeigu 
jis žinojo, kad tai fašistinis jomarkas, tai 
jis neturėjo to darytį.

Jungtinės Valstijos kovoja prieš fašis
tus, o cįa va susirinko lietuviškieji smę^ 
tonįninkai, Hitlerio garbintojai, ir mūsų 
miesto, tarybos pirmininkas eina juos 
sveikinti 1
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Molotovo Pasiūlymo Tekstas Delei Sovietų
Respublikų Užsieninių Santykių 

ir Dėlei Savų Armijų
(Pabaiga)

Mes galime net sakyti, kad ypač šio 
karo laikais Sovietų Sąjungos tarptauti
niai ryšiai pakilo į naują iy aukštesnį 
laipsnį. Faktai visiems žinomi. Per visą 
Sovietų Sąjungos gyvavimą pirmu kartu 
mes įsteigėme su Didžiąją Britanija ne 
tik draugiškus, bet talkininkiškus santy
kius. Panašūs geri santykiai tapo įsteig
ti tarpe mūsų ir Amerikos Jungtinių 
Valstijų. Tapo sudaryta galinga koali
cija-, kuriai vadovauja Sovietų Sąjunga, 
Didžioji Britanija ir Jungtinės Valsti
jos — koalicija, kurios militarinės ir 
politinės svarbos visai eilei demokrati
nių valstybių negalima nė perkainuoti.

Neseniai pasirašyta Sovietų Sąjungos- 
Čechoslovakijos sutartis yra pavyzdys 
sustiprėjimo Sovietų Sąjungos draugiš
kų santykių su europinėmis valstybėmis. 
Padėta pamatai mažų ir didelių demo
kratinių šalių bendradarbiavimui ne tik 
karo laiku prieš bendrąjį priešą, bet 
taipogi po-kariniame laikotarpyje dėl 
palaikymo taikos prieš agresingųjų spė
kų pasikėsinimą.

Maskvos ir Teherano Konferencijos
Kaip jau visiems yra puikiai žinoma, 

Maskvos ir Teherano konferencijos su
vaidino svarbiausią rolę anti-hitlerinės 
koalicijos išvystyme ir sustiprinime. 
Kaip niekados pirmiau nėra buvę, šian
dien gyvuoja anti-hitlerinės kempės 
žmonėse didžiausias pasitikėjimas arti
ma ir pilna pergale, bendrais triuški
nančiais Talkininkų smūgiais bendram 
priešui, kurie taip pat nebetoli; taipogi 
pasitikėjimas, kad anti-fašistinių šalių 
vienybė ir draugiškumas dar daugiau 
sustiprės šioje bendroje kovoje.

Tačiau vis tiek negalima sakyti, kad 
šis abelnas^pozityvis Sovietų Sąjungos 
tarptautinių santykių išsivystymas pil
nai padengia ne tik visos Sovietų Sąjun
gos reikalavimus, bet taipgi be galo įvai
rius ir augančius atskirų Sąjungos res- 

III
Siūlomas perorganizavimas Užsienio 

Reikalų Liaudies Komisariato ir Apsi
gynimo Liaudies Komisariato yra nau
jas, didelis .žingsnis pirmyn prie išspren
dimo Sovietų Sąjungos tautinės proble
mos. Šis pakeitimas pilnai supuola su 
mūsų Lenino-Stalino tautinės politikos 
principais.

Šių žygių pravedimas šiuo metu 
reiškia, kad Sovietinė valstybė pasiekė 
naują aukštumą savo išsivystyme, virs
dama į sudėtingesnį ir gyvesnį organiz
mą. Čionai negalima nematyti naujo įro
dymo Sovietų Sąjungos organizacijos 
socialistinių principų didžiosios svarbos.

Savo pranešime Sovietų kongresui 
1936 metais, kuriame buvo priimta So
vietinių Socialistinių Respublikų Sąjun
gos Konstitucija, draugas Stalinas se
kamai apibudino sovietinės valstybės 
tautinės politikos pergalę, kuri užtikri
no laimėjimą įkūrimo daug-tautinės 
valstybės socializmo pamatais:

“Nebuvimas išnaudotojų klasės, kuri 
yra vyriausias organizatorius kovos tar
pe tautų; nebuvimas išnaudojimo, kuris 
auklėja tarpe tautų nepasitikėjimą ir 
kursto, tautinius įkaitimus; tas faktas, 
kad galia yra rankose darbininkų klasės, 
kuri yra priešas visokio pavergimo ir ti
kroji internacionalizmo idėjų ašis; sa
vitarpinė pagelba tarpe įvairių žmonių 
visose ekonominio ir socialinio ^gyvenimo 
srityse; pagaliau bujojanti Sovietų Są
jungos, žmonių tautinė kultūra, kultūra, 
kuri yra tautinė savo forma, o socialis
tinė savo, turiniu—visi šitieji ir panašūs 
faktoriai atnešė Sovietų Sąjungos žmo
nių gyvenime griežtą pasikeitimą: tarp- 
savinio nepasitikėjimo, sąjausmas išny
ko, išsivystė tarpe jų, pasitikėjimas vie
nų kitais, ir tuo būdu įsisteigė tikras 
fraternalis tarpe žmonių bendradarbia- 

publikų reikalavimus užsieniniuose reU vimas viduje vienos Sovietų Sąjungos 
kainose.

Įvairios sąjunginės respublikos turi 
gana daug specifiškų ekonominių ir kul
tūrinių reikalų, kurių visų negali pilnai 
atlikti viena Visa-Sąjunginė atstovybė 
užsienyje; negali to padaryti taipgi Są
jungos tos pačios sutartys su kitomis 
valstybėmis. Daug geriau tuos tautinius 
respublikų reikalus būtų galima padeng
ti tų respublikų tiesioginiais ryšiais su 
atatinkamomis valstybėmis.

Suprantama, kad tokios rūšies klausi
mai reikalingi specialaus, konkretaus 
kaip sąjunginiuose, taip respublikiniuo
se organuose išryškinimo. Taipgi negali
ma užginčyti ir to, kad suorganįząvimui 
šios išlaukinės respublikų veiklos reikės 
nemažai laiko. Tokie klausimai neiš
sprendžiami pagąl išanksto apdirbtą mo
delį. '

Negalima, tačiau, ginčyti to, kad 
daugeliui mūsų respublikų šio išėjimo į 
išlaukinės veiklos areną problema jau 
yra įgavųs ypatingos svarbos. Taipgi 
reikia pripažinti tą faktą, kad š/ta Iš
laukinė (eksternalė) respublįkų/ veikla 
yra naudinga ne tik tai ar kitai atski
rai sąjunginei respublikai, bet naudinga 
visam praplėtimui Sovietų Sąjungos 
tarptautinių ryšių ir sustiprinimui bep- 
dfadarbiavimo su kitomis valstybėmis, 
kas yra tokios didelės svarbos karo metu 
ir kas taipgi duos puikių vaisių pokari
niam laikotarpyje.

Tai tokie yra pagrindai, kūrįąis rei
kia perorganizuoti Sąjungos Užsienio 
Reikalų Liaudies Komisariąt^ į Sąjun
gos Respublikų Liaudies Komisariatą. 
Kuomet pradžioje buvo tiktai Respubli
kos Užsienio Reikalų Liaudies Komisa
riatas, ’o paskui Sąjungos Užsienio Rei
kalų Liaudies Komisąriatas, dabar tasąį 
komisariatas turi bųti perorganizuotas 
į daugiau sudėtingą ir platesnę organi
zaciją — į Sąjungos Respublikų Liau
dies Komisariatą.

Man dar lieka tarti keletas žodžių 
apie mūsų diplomatinę veiklą. Tenka at
žymėti tą faktą, kad nebuvimas Sovietų 
Konstitucijoje specialių punktu m>ie są
junginių respublikų teiseę. pasikeisti at
stovybėmis su kitomis valstybėmis ir pa

rašius su užsieniu

Sąjungos interesų. Šis prie Konstituci
jos pridėjimas pašalins tos rūšies trūku
mus.

sistemos. Kaipo pasekmė to išsivystymo, 
mes šiandien turime daug tautinę socia
listinę valstybę, kuri išlaikė visus kvoti
mus ir kurios pastovumo iš tiesy gali 
pavydėti bile kuri tautinė valstybė bile 
kur pasaulyje.”

Išbandymas Karo Ugnyje
Nuo to laiko prabėgo septyni metai— 

ir kokie metai! Jau greitai bus suėję 
trejeri metai nuo to laiko, kaip mes ve
dame didįjį patrijotinį karą prieš vokiš
kąjį fašizmą ir jojo talkininkus, kuris 
naudoja medžiagą ir žmogaus pajėgos 
šaltinius beveik visos Europos savo ko
voje prieš Sovietų Sąjungą. Šis yra nau
jas ir vįsų rimčiausias mūsų daug-tau- 
tinei valstybei kvotimas (išbandymas). 
Bet Sovietų Sąjunga ir šį kvotimą atlai
kė su didžiausiu pasisekimu. Spalių re
voliucijos dvidešimt šešių metų sukak
ties proga draugas Stalinas šitaip api
budino veliaųsį laikotarpį:

“Visi Sovietų Sąjungos žmonės pakilo 
kaip vienas žmogus ginti savo tėvynę, 
teisingai žiūrėdami į šį karą kaipo į rei
kalą visų darbo žmonių, neatsiziūrint į 
jų tautybę bei religiją. Dabar jau hitle
riniai politikieriai patys mato, kaip be- 
viltingai kvailas buvo jų laukimas pasi
dalinimo ir susikirtimo tarpe Sovietų 
Sąjungos žmonių,. Mūsų šalies žmonių 
draugiškumas atlaikė visus karo sunku
mus ir bandymus, ir dar daugiau užsi
grūdino. bendroje kovoje prieš fašisti
nius įsiveržėlius visų Sovietų Sąjungos 
žmonių draugiškumas.

Tame, draugo Stalino žodžiais tariant, 
ir glūdi sprendžiamasis Soyiętų Sąjun
gos stiprybės šaltinis.

Dabar padarykime sutrauką. Praves- 
dami tuos svarbius valstybinius pakei
timus dabartinėse sąlygose, mes turime, 
žinoma, statyti klausimą, kaip tas atsi
lieps į Raudonąją Armiją ir josios už- 
frontį visoje šalyje? Kitais žodžiais, ar 
mes darome žygį linkui sustiprinimo ar 
silpninimo Sovietų Sąjungos? Viskas, 
kas buvo, aukščiau pasakyta, leidžia man 
duotį į šį klausimą pilną atsakymą. Už
sienio Reikalų Liaudies Komisarijato ir 
Ąpsigypįjno Liaudies Komisarijato 
tranSormayįmas, kuris išplaukia iš 
prąplėtimo Sąjunginių Respublikų dar-

lietuviams Žinios ?
•TS. <■ f

KARO METO MAITI
NIMAS S

Žengiant į trečiuosius 
mūsų karo metus, mes ran
dame, kad mūsų kovos vy
rai yra užimti galingose o- 
fensyvose aplink visą pa
saulį. Kad paremti juos, na
mų frontas turi būti palai
kytas sveikas ir stiprus — 
gi jėga ir sveikata reika
lauja gero maitinimo. Ofi
cialūs valstybės vyrai sako, 
kad tai reiškia vartojimą 
atitinkamo kiekio ir rūšies 
maisto. Tačiau yra taip pat 
paslėptas alkis — tai yra 
tos rūšies alkis, kada kūnas 
negauna tinkamos rūšies 
maisto palaikymui jame e- 
nergijos ar nusidėvėjusių 
narvelių pakeitimui medžią- 
gos. Žmonės, kurie kenčia 
nuo paslėpto alkio, greičiau 
pailstą, gali greičiau turėti * 
akcidentus, įvykstančius dėl 
nuovargio, ir iš viso neturi 
atsparumo ligoms ir jų mo
ralė krinta. Visa tai reiškia 
nustojimą valandų — valan
dų, kurios yra taip svarbios 
mūsų karo pastangoms.

Nors mūsų maisto ištek
liai yra pakankami, karo ir 
žiemos pareikalavimai atne
šė šiokių tokių trūkumų. 
Užtinkrinti pakankamą die
tą pagal šias aplinkybes, 
mes turime įprasti sveikai 
maitintis.

Vyriausybė paruošė 
“Tautinį Karo Meto Maiti
nimo Vadovą”, kad padėti 
planuoti maistingus karo 
meto valgius. Tai yra ofi
ciali maisto diagrama, kuri 
paduoda septynias maisto 
grupes, kurios turėtų būti 
valgomos, jeigu norima pa
laikyti gerą sveikatą. Kas
dien valgant po vieną valgį 
iš kiekvienos septynių gru
pių, žmogus gaus visą mai- 1 * 
sto vertę, kuri jam reikalin
ga palaikyti sveikatai. At
veju jei kurio nors maisto 
dėl aukštų kainų ar racio- 
navimo ženklų trūkumo ne
galima gauti, žmonės gali 
pasirinkti kitą valgį iš tos 
pačios grupės, ar tos pačios 
vertės valgį iš kitos grupės.

Naujasis “Tautinis Karo 
Meto Maitinimo Vadovas” 
labai padės šeimininkėms 
suprasti gerą karo meto 
maitinimą. Taip pat, jis pa
dės šeimininkėms pasirinkti 
ir planuoti sveiką, maistin
gą maistą ir padės kaipo 
patogus vadovas pasirinkti 
pakaitalą valgiams, kurių 
šiuo metu trūksta. Šį vado
vą galim gauti VELTUI, 
rašant — “Basic 7, Wash
ington 25, D. C.”

O. W. I.

Maskva. — Sovietai vi
suose frontuose vas. 3 d. 
sunaikino bei sunkiai suža
loję 78 vokiečių tankus ir 
nušovė 43 jų lėktuvus.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra ųervėlų. Skaitykit ge? 
ras knygas.

Kai žmogus neprogresuoja, 
Laikąs paspiria jį koja 
Ir sumaišo su kitais — 
Taip pat koją paspirtais.
Progresuok tad, įsigydamas

DAUG LABU DIENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINJ

Kaina su Prisiuntimu $1
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisves Administracijoj 

427 LORIMER STREET 
Brooklyn, 6, N. Y.

Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pąs Ig. Kubiliųną.
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8 UŽ LIETUVOS LAISVĘ a
TARYBŲ SPAUDA APIE LIETUVIU 

MENO KONCERTUS
Tautos dainose atsispin

di jos siela. Džiaugsmingai 
ir ryškiai apdainavo lietu
vių tauta gimtosios gamtos 
gyvąjį grožį, tylų kaimo gy
venimo prieglobstį, taikingo 

\darbo vaizdus, tėvų namų 
ir gimtosios žemės meilę. 
Pilnos poezijos ir svajingu
mo lietuvių dainos patrau
kia savo muzikiniu vaizdin
gumu ir nuotaika net lietu
vių kalbos nemokantį klau
sytoją.

Lietuvių meno koncertuo
se, įvykusiuose rugpjūčio 15 
d. Mažojo teatro filiale, 17 
d. — Čaikovskio salėje ir 
19 d. — Didžiojoje Konser
vatorijos salėje, Maskvos 
žiūrovas ypatingai įvertino 
lietuvių liaudies dainos sa
vitumą ir aukštą kultūrą.

Puikioj daugiabalsio cho
ro dainoj “Gegutė sode” 
skambi choro grupių sutar
tinė primena džiaugsmingą 
įvairių varpelių sąskambį. 
Talentingas atlikimas ne
mažiau sudėtingos dainos 
“Oželis”, kuris turėjo didelį 
pasisekimą, liudija aukštą 

daugiabalsio d a i n avimo 
meistriškumą, pasiektą jau
no choro kolektyvo, Klenic- 
ko ir A. Žiedūno vadovau
jamo. Eilė lietuvių dainų 
peraugo savo tautiškumo 
rėmus ir yra nusipelniusios 
būti mūsų choro ansamblių 
repertuare kaip puikūs ta
rybinių tautų meno pavyz
džiai. Labai įdomi ir savita 
liaudies instrumentų —sku
dučių ir trimitų grupė, V. 
Pečiūros vadovaujama.

Skudučiai — instrumen
tas, savo kilme siekiąs gi
lios senovės, skambėsiu ir 
išvaizda primenąs senovės 
graikų “Pano fleitas” (beje, 
ligi šiol dar sutinkamas pas 
mus Kursko srity). Kiek
vienu instrumentu galima 
paimti labai ribotą gaidų 
skaičių, ir melodiją galima 
sugroti tik derinantis su 
kaimyniniais instrumentais. 
Grupiniu sąskambiu skudu
čiai sudaro gyvų vargonų į- 
spūdį. Trimitai — vinkšni- 
niai vamzdžiai, savo garsu 
primeną sušvelninta rago 
garsą. Eilė muzikinių pri
mityvų, sugrotų tais instru
mentais, perkėlė klausyto
jus į gilią lietuvių tautos 
praeitį.

Pirmą vakarą lietuviškie
ji meno ansambliai parodė 
teatro vaizdelį “Iš rytų ša
lelės saulelė tekėjo.” Talen
tingas režisieriaus K. Ky- 
montaitės darbas sugebėjo 
suteikti iš esmės abstrak
čiam senobinių ir naujų 
dainų ir šokių montažui po
būdį vientiso ir dominančio 
apsakymo apie lietuvių tau
tos istorinį likimą, apie jos 
amžinus priešus vokiečius, 
apie Tarybų Lietuvos gimi
mą ir kovą dėl tėvynės iš
vadavimo iš vokiškųjų oku
pantų.

Sumaniai išvengusi ope
rinių mizanscenų dirbtinu
mo ir chorų ansamblių sta
tiškumo, režisierius Ky- 
montaite be nereikalingo į- 
kyrumo, taip dažno režisie
rių darbe ansambliuose, su
gebėjo padaryti chorą ne 
beveidžiu fonu, o pagrindi
niu veiksmo herojum. Mase 
scenoje dainuoja ir veikia 
taip ryškiai ir vieningai, 
tartum ji reiškia mintį ir 
jausmus vienos gyvos esy
bės — herojaus, kurio var
das liaudis. Neįmantrios

formos, skaistūs ir kilnūs 
lietuvių šokiai patraukia 
savo linksmumu ir naivia 
gracija. Čia ir linksmi rate
liai “Kalvelis” ir “Kubilas”, 
ir lietuviškas kadrylius 
“Jonkelis”, ir kokietiškas 
“Angelčikas”, ir darbo šo
kis “Rugeliai,” ryškiai vaiz
duojąs laukų darbų vaizdus 
ir, pagaliau, būdingas vi
soms Pabaltijo tautoms šo
kis “Noriu miego”, kurio 
melodija ir judesiai sutin
kami ir pas lietuvius, ir pas 
latvius, estus, suomius ir 
švedus.

Reikia pripažinti šokių 
grupės dalyvių ir vadovo J. 
Kazlauskaitės nuopelną, 
kad ansamblis, neturėda
mas atskiros šokių grupės, 
atlikdamas lietuvių liaudies 
šokius choro jėgomis, vis 
dėl to pasiekė užtektiną at
likimo darnumą ir ryšku
mą.

Puikūs lietuviu tautiniai 
kostiumai. Išraizgyti švie
siame fone ryškūs raštai ir 
vaizdingi marginiai sudaro 
sultingą ir gamtai artimą 
koloritą. Grupės deriny lie
tuviškieji kostiumai sudaro 
lauko'gėlių puokštės įspūdį. 
Dailininkai V. Jurkūnas ir 
S. Žukas parodė gerą kos
tiumų ir dekoracinių formų 
skonį, sukurę ryškų lietuvių 
tautos praeities ir dabarties 
vaizdą. Muzikinė pusė, ta
lentingai sudaryta kompo
zitoriaus dirigento A. Kle- 
nicko, daug prisidėjo prie 
to spektaklio — koncerto 
pasisekimo. “Tartum būtum 
pabuvojęs gimtojoj šalelėj,” 
— pasakė vienas žiūrovas 
lietuvis, išeidamas iš salės. 
Čia nuopelnas lietuvių meno 
meisterių, sugebėjusių pa
rodyti gimtojo krašto vaiz
dą ir savo tautos meilę.

Bus gaila, jei teatralizuo
tas lietuvių meno kolektyvų 
pasirodymas nebus pakar
totas ir jei ne visi norintieji 
galės jį pamatyti.

Lietuvių džazo koncertai 
dar nesudaro baigtinio į- 
spūdžio. Jaučiama, kad dža- 
zas dar tebėra formuojamo
je stadijoje. Džazui dar pa
stebimai tebetrūksta solis
tų.Džazo vadovas ir dirig. J. 
Šabsajus, pats puikus solis
tas, perdaug dažnai verčia
mas griebtis savo saksafo- 
no, neturėdamas lygiaver
tės kitų instrumentų pakai
tos. Jo atlikta G. Marni 
“Lopšinė” turėjo pelnytą 
pasisekimą. Mažesnį įspūdį 
padarė “tuokiantysis sak- 
safonas,” gal būt, todėl, kad 
tas dalykas, jau yra dau
gelio džazų grotas. Jaunami 
kolektyvui vertėtų daugiau 
griebtis originalaus reper
tuaro, iš kurio gerą įspūdį 
sudarė kompozitorių Ch. 
Potašinskio ir L. Arklio: 
“Džazo parafrazė lietuviška 
tema” ir “Lietuviškoji rap
sodija.” Labai malonų įspū
dį padarė žinomoji kompo
zitoriaus S. Kaco daina, ori
ginaliai ir sąmojingai in- 
strumentuota, gerai atlikta 
solisto R. Marijošiaus. R. 
Marijošiaus asmeny džazas 
turi gerą dainininką, kurio 
repertuarą norėtųsi išplėsti. 
Reikia džazui įtraukti į sa
vo repertuarą ir šokių nu
merį, kuris jo repertuarui 
suteiktų daugiau judrumo 
ir įvairumo.

Lietuvių meno koncertai 
parodė, kad lietuviai turi 
puikių artistų, iš kurių pir-

LIETUVIAI EILINIAI DIDVYRIAI
IL šarmaitis.

Spaudoj mes nuolat skai
tome apie garsius įvairių 
fronto karių žygdarbius, 
apie stambias karines ope
racijas, pasibaigusias priešo 
sutriuškinimu. Minimi 
vardai pasižymėjusių vadų, 
kurių vadovaujami mūsų 
kariai pasiekė žymių laimė
jimų. Tačiau kiekviena per
galė yra rezultatas daugelio 
karių žygdarbių, daugelio 
žmonių pasiaukojimo. Be tų 
eilinių didvyrių žygdarbių, 
be jų pasiaukojimo nebūtų 
ir pergalės.

Apie lietuviškųjų Raudo
nosios Armijos dalinių eili
nius didvyrius daug rašo 
lietuviškojo junginio laik
raštis “Tėvynė šaukia.” Tai 
junginio ryšininkai, sanita
rai, žvalgai ir šiaip eiliniai 
raudonarmiečiai.

Telefonistai, radistai — 
kiek daug karinės operaci
jos pasisekimas priklauso 
nuo šių žmonių sumanumo 
ir atsidavimo! Štai viršila 
Janulionis. Lietuviškajame 
Raudonosios Armijos jungi
nyje jis yra vienas geriau
sių ryšininkų. Viršilą Janu- 
lionį visuomet pamatysi 
priešakinėse pozicijose, jis 
visuomet puikiai praveda 
telefoną nuo junginio vadų 
iki mažesnių karinių dali
nių. Visų mylimas ryšinin
kas Janulionis jau du kart 
apdovanotas ordinais. Vie
tinė dalinio partinė organi
zacija čia pat priešakinėse 
pozicijose priėmė jį į komu
nistų partiją. Lygiai taip 
pat rūpestingai tvarko ry
šius radistai Kličius ir Sa
fronovas.

Grupė lietuvių automati
ninkų N. mieste įsiveržė į 
aukštą mūrinį namą, kur 
buvo priešo stebėjimo punk
tas. Iš čia buvo puikiai ma
tomos priešo pozicijos. Apie 
viską, . kas buvo matoma, 
reikėjo pranešti vadovybei. 
Telefonistas seržantas Klu- 
saitis su savo draugais grei
tai pravedė telefonąjr ry
šiai buvo nustatyti. Bet, 
štai, vokiečiai kelis kartus 
didesnėmis jėgomis apsupo 
mūsų automatininkų užim
tą namą ir nutraukė susi
siekimą telefonu. Kol kiti 
automatininkai šaudė į*vo
kiečius, neleisdami jiems 
prisiartinti prie namo, tele
fonistas Klusaitis, veikda
mas granata, prasimušė pro 
vokiečių ratą ir atstatė ry
šius. Šį žygdarbį Klusaitis 
pakartojo kelis kartus, kol 
grupei automatininkų atė
jo į pagalbą lietuviškasis 
dalinys. Vokiečiai buvo nu
vyti ir kaimas užimtas.

Traukdamiesi nuo Rau
donosios Armijos smūgių, 
vokiečiai minuoja visus ke
lius, kad sulėtintų raudon
armiečių žygiavimą į priekį. 
Besivydami vokiečius lietu
viškojo dalinio kariai priė
jo. N. gyvenamąją vietovę. 
Vokiečiai užminavo visus

miausia tenka paminėti Lie
tuvos TSR nusipelniusią ar
tistę A. Staskevičiūtę ir M. 
Aleksandravičių, turintį ža
vingą lyrinį tenorą ir auk
štą vokalinę kultūrą. A. 
Staskevičiūtės ir M. Alek
sandravičiaus vardai, be 
abejojimo, įgys populiaru
mo ir tarybinio žinovą i 
meilę. Išeidamas iš lietuvių 
meno koncertų, žiūrovas 
išsineša sieloj gilią lietuvių 
meno simpatiją.

Igoris Moisejevas. 
(Iš laikraščio “Izvestiįa”).

priėjimus, kad saugomi mi
nų laukų galėtų apsikasti ir 
įsistiprinti. Tačiau lietu
viai raudonarmiečiai nelei
do jiems apsikasti. Nepaisy
dami nuovargio pionieriai, 
efreitorius ordinu apdova
notas J. Sviderskis ir rau- 
donarmiet. Pahibeckis, dir
bo visą naktį. Jie iškasė iš 
žemės apie 50 prieštankinių 
vokiečių pastatytų minų ir 
daugiau kaip šimtą minų, 
skirtų pėstininkams naikin
ti. Kada išaušo rytas, keliai 
per minų laukus buvo laisvi 
ir lietuvių dalinys be dides
nių-nuostolių nuvijo vokie
čius toliau ir užėmė gyve
namąją vietovę.

Daug pasiaukojimo pa
vyzdžių parodo mūsų dali
nių sanitarai, begelbėdami 
sužeistuosius karius. Per 
smarkiai vokiečių apšaudo
mą lauką sanitarai Marke
vičius ir jo draugas išgelbė
jo du sužeistus žvalgus. Sa
nitarė Ona Vitkevičiūte be 
miego ir poilsio ištisas pen
kias paras išbuvo priešaki
nėse pozicijose ir išgelbėjo 
gyvybę daugeliui sužeistų
jų. Už savo drąsumą Vilke- 
vičiūtė apdovanota Raudo
nosios žvaigždės ordinu.

O kiek žygdarbių atlieka 
mūsų narsieji žvalgai! Jie 
pirmieji prasiskverbia į 
priešo pozicijas, išaiškina 
jo jėgas ir ugniavietes, nu
rodo mūsų daliniams praė
jimo kelius. Žvalgai pirmie
ji atneša vokiškosios vergo
vės iškankintiems gyvento
jams žinią apie artėjantį 
išsivadavimą? Dažnai žval
gams tenka būti liudytojais 
jaudinančių scenų. Kartą 
leitenanto Navicko žvalgų 
giHipė įslinko- į priešo už
imtą kaimą. Už kaimo bu
vo girdėti motorų urzgi
mas, bet gyventojų niekur 
nesimatė. Kada žvalgai pri
siartino prie priešo, jie už
girdo moterų ir vaikų verk
smą, galvijų bliovimą, ratų 
tratėjimą. Atsitraukdami 
vokiečiai varėsi su savim 
visus gyventojus kartu su 
jų manta. Mūsų žvalgai ne
delsė nė minutės. Jie nepa
stebimai apsupo vokiečius 
ir Įeit. Navickui šūviu da
vus ženklą, žvalgai iš visų 
pusių ėmė iš automatų šau
dyti į viršų. Jie nenorėjo 
sužeisti civilinių gyvento
jų. Išgirdę šūvius gyvento
jai metėsi į slėnį, o vokie
čiai, bijodami pakliūti į ne
laisvę, ėmė bėgti, šešis be- 
b ė g a n čius hitlerininkus 
žvalgai nudėjo, o kiti pa
spruko.

Koks buvo gyventojų 
džiaugsmas, kai jie pamatė 
savo išvaduotojus! Jie su 
ašaromis akyse glaudė mū
sų žvalgus prie savęs, spau
dė jų rankas. Išgirdę nesu
prantamą jiems lietuvių 
kalbą, gyventojai ėmė tei
rautis, kokios tautybės yra 
mūsų kariai.

— Mes lietuviai, — atsa
kė žvalgas Riauba.

— Dėkui jums,' lietuviai, 
už išvadavimą, — tarė sene
lis rusas ir pabučiavo jį į 
kaktą.

Ir taip žingsnis po žing
snio mūsų kariai eina į va
karus, visur nešdami laisvę 
ir džiaugsmą vokiečių iš- 

žiūrovo I kankintiems tarybiniams 
piliečiams. Su kiekvienu iš
vaduotu kaimu ir miestu 
mūsų eiliniai didvyriai vis 
labiau artėja prie savos 
gimtinės, prie taip mylimos 
ir brangios Lietuvos.

Molotovo Pasiūlymo Tekstas Dėlei Sovietų 
Respublikų Užsieninių Santykių 

ir Delei Savų Armijų
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

bų ir veiklos krašto viduje ir už jojo ri
bų, toli gražu neina prieš mūsų sąjungos 
sustiprinimo interesus. Priešingai, tatai 
eina tolimesniam mūsų didžiosios valsty
bės sustiprinimui.

Nuo to laiko, kuomet Sovietų Sąjunga 
buvo, suorganizuota, jos Konstitucija už
tikrino sąjunginėms respublikoms tokį 
aukščiausį savo suvereninių teisių pasi
reiškimą kaip teisė laisvai išstoti iš So
vietų Sąjungos. Bet laikui bėgant nuola
tos stiprėja Sovietų Sąjungos žmonėse 
troškimas gyventi glaudžiausiam drau
giškume tarpe savęs, gelbėti vieni ki
tiems ir vadovybėje sovietinės galios 
kartu maršuoti per visus sunkumus.

Sąjungos pripažinimas padidėjusių 
įvairių respublikų reikalų jų valstybinė
je veikloje, tame tarpe ir užsieninėje vei
kloje, ir įstatymiškas tų reikalų pripaži
nimas, gali tiktai sustiprinti broliškus 
santykius tarpe mūsų šalies žmonių ir 
atidengti naują istorinę reikšmę Sovietų 
Sąjungos gyvavimo Rytų ir Vakarų 
žmonėms.

Pasauline Reikšme
Toliau reikia pripažinti', kad šis nau

jas žygis sprendime Sovietų Sąjungoje 
tautinio klausimo yra didžiausios svar
bos taipgi visos pažangios žmonijos po
žiūriu. Tuo laiku, kuomet vokiškasis fa-

šizmas—tasai pikčiausias imperializmo 
išdavas—pakėlė galvą ir užvedė karą už 
pasmaugimą savo kaimynų, už sunaiki
nimą laisvų tautų ir uždėjimą savo ban
ditiškos imperialistinės politikos ant ki
tų Europos žmonių, o paskui ant viso 
pasaulio žmonių — šis naujas pasiseki
mas pravedime gyveniman Lenino-Sta- 
lino tautinės politikos Sovietų Sąjungoje 
turės didžiausios tarptautinės svarbos^ 
Šis sovietinės valstybės žygis užduoda 
naują moralinį ir politinį smūgį fašiz
mui ir jojo žmogaus-neapykantos politi
kai, kuri iki pat savo šaknų prieštarau
ja žmonių laisvo tautinio vystymosi inte
resams.

Sovietų Sąjunga ir jos talkininkai jau 
pasekmingai muša fašizmą, kuris užko
rė šį karą ant žmonijos, artina jojo vi
siško militarinio sutriuškinimo valandą. 
Bet mes žinome, kad negalima visko ap
riboti tiktai militariniu fašistinių spė
kų nugalėjimu. Reikia taipogi fašizmą 
nugalėti moraliniai-politiniai. -Šis valsty
binis pakeitimas Sovietų Sąjungoje, ku
ris yra čionai jums siūlomas, pasekmin
gai prisidės, mes esame tikri, prie to lai
mėjimo prieš fašizmą. Aš esu tikras, 
kad Aukščiausias Sovietas parodys So
vietų Sąjungos žmonių vieningumą 
sprendime siūlomo valstybinio pakeitimo 
klausimo.
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Finansinis Raportas
LIET. KOM. MED. PAGELBOS SOV. SĄJUNGAI 

Nuo Gegužės 14, 1948 iki Sausio 1, 1944.
(Paskutinių Raportas)

Kaip matėte anksčiau dienraštyj Laisvėje, kad 
LKMPSS likvidavosi ir visą iždą, bilas ir archyvą 
pervedė į rankas Amerikos Demokratinių Lietuvių 
Tarybos suorganizuoto nacionalio LIETUVAI PA
GELBOS TEIKIMO KOMITETUI.
V. J., Worcester, Mass. 
Per Laisvės ofisą

Per Vilnies ofisą, Chicago, Ill.: 
A. Ramonas, $2, A. Kundrotas $1. Viso 
A. Malaskevičius, Paulsboro, N. J. 
Felix Malkvch (Malkaitis), Clinton, N. J. 
J. Zabotko, Easton, Pa. 
Stanley Petkus, Muskegon Heights, Mich. 
A. Borish, Dorchester, Mass.

Per Vilnies ofisą, Chicago, Ill.:
S. ir P. Gavrilovičiai, Benton Harbor,
$25; J. ir V. Kraučiūnai, Eau Clair, Mich., $5;
A. ir E. Drobiai, Stevensville, Mich. $5. Viso 35.00 

J. Krasauskas, Norwood, Mass. 18.00
Liet. Moterų Progr. Kliubas (M. Veprauskas),

Kenosha, Wis. * 15.50
Adolf Galkus, Philadelphia, Pa. 5.00

Pei’ J. Urboną, Pittsburgh, Pa.:
Anthony Vengris $5, A. Grigaitis $5, A. Pipiras
$2, J. Urbonas $2. Viso 

J. Kruminas, Brooklyn, N. Y. 
Eva Cibulskis, Nanticoke, Pa. 
Charles Anuškis (knygelė), Newark, N. J. 
Anna Gendren (knygelė), Cleveland, Ohio 
Jieva Juozapavičienė, Brooklyn, N. Y. 
Bertha Brazauskienė, Detroit, Mich. 
M. Bacevičius, LaPorte, Ind.
W. ir M. Lasky, Brooktondale, N. Y. 
J. Gudergis, Chesire, Conn. .
J. G., Bedford, Mass.
San Fran.,-Oakland, Calif., Mezgėjų Grupė 

Sutkienė)
K. Čereškienė, Brockton, Mass. 
T. Sherry, Brooklyn, N. Y. 
Daniel Sargūnas, Pocatello, Idaho 
Per Laisvės ofisą 
S. Vėšys, Chicago, Ill.
San Fran.-Oakland, Calif., Mezgėjų Grupė 

Sutkienė)
Draugai Marcenkai, Fred Cornin,. Pratum, Ore. 4.00 
Per Vilnies ofisą, Chicago, Ill. (J. Vaičiulis) 
Dennis Kacek ,peų V. J. Stankų), Easton 

Čepulienė, Brooklyn, N. Y. 
Kukėnas, Waterbury, Conn. 
P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
Radzevičius, Wilkes-Barre, Pa.

St. Eizonas, Youngstown, Ohio 
San Fran.-Oaklan, Calif., Mezgėjų Grupė

(V. Sutkienė)
Frank Barowski, Jr., Saginaw, Mich. 

Ignas Lisaius, Seymour, Conn. 
M. J. Pauliukas, Chicago, Ill. 
Helen Kaulinis, Maspeth, N. Y.
O. Giraitienė, Hartford, Conn.
A. Varaneckienė, Detroit, Mich. (ALDLD 

188kp.)
Helen Škėma, Hoosick Falls, N. Y.
P. A. Vizbor, Anson, Me.
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K. Bagdonas, So. Bend, Indiana 
Anthony Yuknevich, Carrolton, Pa.
V. Sutkienė, San Francisco, Calif.
A. Kilienė, Rumford, Me. 
William Sanka, Brooklyn, N. Y.
B. Makutėnienė (per LI Beito parę) Hillside 
A. Misevich, Yonkers, N. Y. 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 
Eva Cibulski, Nanticoke, Pa.
W. Tolun, Livingston, N. J. 
M. Veprauskas, Kenosha, Wis. 
Geo. Bendix, E. St. Louis, Ill. 
J. Egeris, Hudson, N. H. 
Magdelena Lizauskienė, Waterbury, Conn. 
Frank Martinkus (per V. J. Stankus), Easton
C. Marcenkus, Pratum, Oregon 
J. Bullis, Rochester, N. Y. 
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 
John Mitchell, Skillman, N. J. 
Charles Kiselis, Racine, Wis.
LDS 167 kp. (P. J. Malinauskas), E. Rochester 10.00 
Ig. Levanas, Los Ąpgęles, Calif.
J. Samuolis, Portland, Calif. 
SLA. 199 kp. (J. Paulikonis) Shaft, Pa.
J. Samuolis, Truminsburgh, N. Y. . 
Antanas ir Margaret Navickai, New Canaan, 
LDS 5 kp., (P. Baranauskienė), Phila., Pa.
K. Selemonas (.J Liaudanskas), Lewiston, Me. 5.00 
O. Čemberis, Minersville, Pa. 
Paul Katawa, Wilsonville, Ill. \ 
Moterų Mezgėjų Grupė, San Fran.-Oakland, 
ALDLD 198 kp. San Francisco, Calif.

Viso
Nuo geg. 1943, ižde

IŠPLAUKS:
(Nuo Birželio 1943 iki Sausio 1944)

Centran pasiųsta
Krautuvės įtaisymui ekspensai
Pašto ženkleliai

$1,500.00
51.48
3.25

ii
3.50 

16.50 
25.00

4.00

1,301.65
1,336.39

$2,638.04

15.00
10.00
2.50
2.00

17.50
10.00

9.50

Sausio mčn. 1944 m., ižde

Pereitam raporte pažym. pinigų 
Šiame raporte pinigų suplaukė $1,301.65. 
Viso įplaukė

1,554.73

$1,083.31

$32,867.09

$34,168.74

suplaukė

Imant bendrai
Sausio 1944:

Įplaukė
Komiteto

___ ____________

nuo pat

išlaidos

pradžių Rugsėjo

$34,168.74
943.26

1941 iki

? ♦ ■ J

• • ;

j
ra 1

Centran pasiųsta $33,225.49
L. Kavaliauskaitė, ižd.

Pirm negu šis raportas ėjo spaudon, mes, žemiau
pasirašiusios, Knygų Peržiūrėjimo Komisija, peržiūrė
jome knygas ir radome viską tvarkoj.

Anne W. Yakštis, 
Mary Sincus.

Nėra reikalo aiškinti, kad esame labai dėkingi vi
siems tiems, kurie aukavo, rinko aukas ir kooperaty- 
viai dirbo su šiuo Komitetu. Žodžiu sakant — Širdin
gai ačiū!

O

-.t $-

Nebaisūs lietuviams raudonarmiečiams Hitlerio tankai 
“Tigrai.” Paveiksle matome seržantą J. Baltušį ir kovūną 
J. Tubiną prie prieštankinių šautuvų. Greta guli ir prieš
tankine granata.

Buvęs Liet. Kom. Med. Pagel bai
Sovietų Sąjungai. /

Maskva. — Ukrainų par
tizanai užmušė 200 vokiečių 
vidurinėje Volynsko guber
nijos dalyje; pagrobė daug 
nacių automatinių šautuvų.

NUGAROS
> [VERŽIMAS 
į Johnson’s Red Cross Plaster f padeda atliuosuot nugaros 

fl skausmus ir kitus raume- 
| nų skausmus ir gėlimus, I dėl šių priežasčių—
■ • Palaiko ir priduoda kūnui
■ šiltinio*.
I • Suteiki* spaudimo ir atramos. 
H • Patiekia švelnaus vaisto be
■ dvoko ar drabužių sutepimo. 
H • Duoda nuolatinj nejuntamą
■ masažų.

Red Cross Plaster
~ -e-. • - - ■ ■

■
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DETROITO LIETUVIAI NUPIRKO

Į Trumpą laiką išpirko karo bonų už $110,125 ir įteikė 
Amerikos valdžiai vieną iš moderniškiausių karo lėktuvų.

S-------------------------------------------------
Detroito _ Lietuviu Radijo ki|njam dal.bui Veikiausia ka- 

Kliubas atsižymėjo ne tik pa-j (,a norg j(as nors surįnks me.
laikyme, auklėjime ir tobulini
me lietuvių; kultūros, bet ir

džiagą ir paskelbs visam svie
tui tą visą jų šlykštų darbą 

; rėmimui 
valdžios šiame kri-

vienijime vietos lietuvių išvys- ban(lyme ’pakenkt 
tymui gausesnio pasiaukavimo Amerikos

tingame momente.
Nuperkant Amerikos val- 

j džiai karo lėktuvą, Detroito 
Lietuvių Radijo KliubAs kAr- 
tu įteikė ir pageidavimą, idant 

. ant to lėktuvo būtų atžymėta, 
j kad tai produktas vienybės, lo- 
Ijališkumo ir solidarumo De- 
I troito lietuvių.

Karo 
davimą

Kaip 
lėktuvo 
rinis lietuvių tautai užrašas: 

[LITHUANIANS of DETROIT.

remiant Roosevelto adminis
tracijos pastangas greitam ka-

* Yd laimėjimui.
I

Pernai balandžio 19 d. De-| 
troito Lietuvių Radijo Kliubasi 
paskelbė pradžią dideliam dar-j 
bui: nupirkti varde Detroito 
ir artimų apylinkių lietuvių 
Amerikos valdžiai karo lėktu
vą.

Paskelbta vajus specialiam 
pardavojimui karo bonų ; pirk
tis jų pasiūlyta. per Detroito 
Lietuvių Radijo komisiją: Pa-Į 
levičienę, Masytę, Bilūnienę 
arba tiesiai per WJBK Radijo 
Stotį lietuvių vardu.

Tikslas šio vajaus buvo:
Vietos lietuvių mobilizacija! ro lėktuvas, išlaisvinus Lietu- 

paremt Amerikos valdžią ve-|vą nuo nacių jungo, nusileistų 
dimui karo, idant,— kur nors mūsų tėvų gimtinėj

1) Greičiau sudaužius fašis-J šalyj, sakysime, Kaune, ir lai 
tų mililarę mašiną; i Lietuvos žmones pamatys pa-

' 2) Pagreitinus karo laimęji-| tys, kaip lietuvių kolonija Do
mą ir ! troito rūpinosi Lietuvos liki-

3) Greičiau išlaisvinus na
cių pavergtą Europą.

Smagu čia atžymėti tas is
torinis faktas, kad į nepilnai 
trijų mėnesių to vajaus perio
dą lietuviai išpirko karo bo
nų net už $110,125.00!

Per Mr. Frank N. Isbey, 
pirmininką Jungtinių Valstijų 
Iždinės karo finansų komite
to Michigan valstijoj, gauta 
oficialis Detroito Lietuvių Ra
dijo Kliubui dokumentas. Jo 
reprodukciją čia pateikiam vi-

• šiems skaitytojams.

Svarbios Prakalbos

Demokratinių Lietuvių 
važiavimo skyrius rengia 
bai svarbias prakalbas, 
įvyks sekmadienį, vasario
dieną, 2 vai. po pietų. Lietu
vių Ukėsų Kliubo svetainėje, 
41 Berkeley St.

Kalbės anglų kalboj alder- 
manas Louis J. Scanlon; lietu
vių kalboj Sovietų Sąjūhgos 
generalio konsulato atašė Po
vilas Rotomskis, kunigas A. 
Bakūnas, klebonas tautiškos 
parapijos; Rokas Mizara, Lais
vės redaktorius iš Brooklyno, 
dr. J. A. Gaidis, profesorius 
B. F. Kubilius ir James W. 
BanfOrd, anglų kalboj, audimo 
darbininkų CIO \unijos direk
torius.

Koncertinę programos dalį 
išpildys šv. Marijos Choras, 
po vadovyste profesoriaus M. 
Paulukaičio, Norwoodo vyrų 
choras, po vadovyste W. Pat
rick.

Bus para d vine j ami karo bo- 
nai, kad greičiau laimėti karą 
prieš barbarišką hitlerizmą. 
Bus aiškinama, kaip galima 
geriau pagelbėti R’oOSevelto 
vyriausybei karas laimėti ir 
kaip greičiau išlaisvinti Lie
tuvą iš po nacių-, kaip suteikti 
Lietuvos žmonėms pagalbą, 
kurios jiems laibai daug rei
kės.

Visus ir visaš, kaip Law
rence, taip ir apylinkės lietu
vius, kviečiame atsilankyti.

S. Penkauskas.

3) bus $5 vertės karo laimė
jimo štampų.

Tam reikalui yra pagamin
tos specialės knygelės su ti- 
kietukais. Prašome visų pasi
imti jų platinimui. Įžanga į 
parengimą bus 75 centai, prie 
jos bus duodama užkandžių ir 
gėrimų. Todėl prašome visus 
ir visas įsitėmyti šį parengimą’ 
ir nuoširdžiai jį paremti.

W. BrazAuskas.

Cleveland, Ohio

Departmentas pagei- 
noriai patenkino, 
matote paveiksle, ant 
aiškiai atžymėta isto- Hartford, Conn.

Suprantama, mūs visų pa- 
. geidavimu yra, idant tas ka-

I troito rūpinosi 
mu. . .

Ar tokis mūs troškimas iš
sipildys, — parodys gal jau 
netolima ateitis.

Dabar keli daviniai apie
1 patį lėktuvą.

Tai garsus North American 
j P-51 Mustang karo lėktuvas; 
! jie įau atsižymėjo ištaškant Į
nacių militarės mašinos drūt- 
vietes Europoj. Juomi plačiai 
naudojasi Amerikos ir Angli
jos lakūnai. Tai jo labiausia 
prisibijo Hitlerio legionai.

Tai šiais lėktuvais Amerikos

UNITED STATES TREASURY
WAR FINANCE COMMITTEE FOR MICHIGAN

Thu award u made to

REN

M

apylinkių lietu- 
laiką išpirkda- 

už tokią didelę

^Titkuahian^abiū (Hub
IN RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICES

DERED THE TREASURY’S WAR 
FINANCING PROG'RAM

Detroito ir 
viaį į trumpą 
ihi karo bonų 
Stirną (rodė dar "kartą savo ne
dvejojantį lojališkumą Ameri
kos valdžiai.

Nupirkdami brangų karo 
lėktuvą lietuviai demonstravo 
troškimą priartint tą valandą, 
kada Lietuva ir visos kitos na
cių pavergtos šalys bus išlais
vintos ir ten žmonėms bus pro
ga laisvai kurti naują gyveni- 
irtą demokratiniais pagrindais.

Reikia čia betgi atžymėti ir 
štai kokis liūdnas faktas:

Iš to lietuvių f asistuojančio 
elemento abazo, kuriam gyvy
bė eleksyrą atgabendavo pats 
(dabar jau miręs) buVęš Lie
tuvos despotasrdiktatorius An
tanas Smetona, buvo daroma 
visokiausių obstrukcijų šiam

Du Labai Svarbūs Parengimai

Sekmadienį, vasario 20 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės Choro 
svetainėje, 155 Hungerford 
St., įvyks labai svarbiės pra
kalbos. Kalbės D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno. šolomskas 
yra žymus rasėj as ir veikėjas 
Amerikos lietuvių tarpe,' jis 
plačiai susipažinęs su pasauli
niais dalykais ir karo reika
lais. Jis aiškins karo frontų 
padėtį, Raud. Armijos laimėji
mus ir kaip prisidėtų prie karo 
užbaigos antras frontas. Jis 
kalbės ir temomis: Ar ilgai 
dar Lietuva nebus išlaisvinta iš 
po nacių jungo? Kokios yra 
pareigos Amerikos lietuvių, 
kad greičiau karą laimėtume 
ir kokios bus, kada Lietuva 
bus išlaisvinta? Kaip mes tu
rėsime padėti Lietuvos žmo
nėms? Kas daryti, kad padė
jus prezidentui Rooševeltui 
pravesti jo karo laimėjimo 
programą ? Ir kitais svarbiais 
klausimais. Ateikite visi ir vi
sos. Įžanga veltui.

Iš Moterų Veiklos
Philadelphia Lietuvių Mote-' 

rų Kliubo susirinkimas įvykoi 
sausio 3 dieną. Narių atsilan
kė nedaug, bet padarė kelis 
gerus tarimus. Buvo pakeltas 
klausimas, kas dėl davimo 
kraujo Raudonajam Kryžiui, 
paaiškinta, kad tai nėra baisu 
ir sveikatai nekenkia. Užsirašė 
apie 5-kios draugės, kad jos 
duos kraujo, nes tas kraujas 
išgelbsti mūsų kareivių gyvas
tį.

Buvo atsilankiusi atstovė 
nuo rusių moterų, kviečiant 
lietuves moteris prisidėti prie 
bendro parengimo Moterų Die
noj, kovo 8 dieną. Nutarta pri
sidėti ir delegatėmis tam rei
kalui apsiėhiė U. Šapranau's- 
kiene ir J. Šmitienė ir keletas 
darbininkių išrinkta padirbėti 
parengime.

Turejd'rhe parengimą gruo
džio 12 'dieną, iš komisijos ra
porto pasirodė, kad pelno li
ko $100. Pelnas skiriamas pa
galbai lietuvių kovotojų. Ko
misijoj energingai dirbo: U. 
šapranauskienė ir O. žalnie- 
raitienė. Taipgi drg. Šapra
nauskienė ant blankos dar su
rinko tam pačiam reikalui $38.

Mezgimo komisija pranešė, 
kad šis darbas labai šus'ilphė- 
jo, bet komisija deda paštan- 
gų, kad gavus daugiau mezgė
jų. Komisijoj pasiliko tos pa
čios draugės — B. Lamsargie- 
nė ir A. Merkienė.

Valdybon išrinkta: organi
zatore J. Šmitienė, o kitos pa
siliko tos pačios, 
ir pirma. Mūsų 
veikli ir galima 
darbas eis gerai.

Bendrai, mūsų
kia labai gerai, smagu lanky
tis į susirinkimus.

Paulina Walafttiiehe.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 190 kuopa yra Cleveland© 
priemiestyje, kur randasi ne
maža lietuvių kėlonija. Kuopa 
turi ’63 gerame stovyje narius. 
Yra pirkus karo bonusų už 
$1’00 ir abelnai kuopos veiki- 
fnaš neblogas, nes yra daug 
veiklių narių, o ypatingai drau
gių moterų, kurios užima pir
mą vietą veikime.

Pereitame kuopos susirinki
me nutarta surengti pasilinks
minimo vakarėlis. Jis atsibus 
šeštadienį, vasario 12 dieną,! 
vakare, 15804 St. Clair Ave. 
Iš miesto važiuojant 
gatvekarį St. Clair, o 
gimė būsite patenkinti, 
rešime skanių valgių
gera muzika. Visus narius, na- 
Tes ir taip lietuvius kviečiame 
dalyvauti.

ar kas? Laikraščiai rašo/šau
kia, kad trūksta darbininkų, o 
kompanija viena diena vėliau 
paskelbė, kad iš darbo paleis' 
500 darbininkų.

Ir šis valdžios sulaikymas 
užsakymų palietė ne vien 
White Motor Co. darbininkus, 
bet ir dar tris kitas dirbtuves, 
kurios šiai kompanijai išdirbi
nėjo tam tikras dalis. Kodėl 
taip atsitiko, tai dar neteko- 
patirti.

Sovietų lakūnai nuskan- 
dino Juodojoj Jūroj keturis 
vokiečių transporto laivus, 
viso 5,000 tonų įtalpos, ir 
tris stambias valtis.

Taikininkai per saVaitę 
numetė 10,000 tonų bombų 
Vokietijon.

Darbininkas.

Išplaukdami iš Finliandi- 
još Tlahkoš Sovietų subrna- 
Vinai pasirėdė Baltijos Jū
roje brieš vokiečių laivus.

Lietuvių Darbininku Susivienijimas

kurios buvo 
valdyba
tikėtis,

yra 
kad

kliubas vei-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
‘306 Union Avehue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Stš.
Brooklyn 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

CHARLES’
£ UP-TO-DATE

imkite 
paren- 

nes tu- 
ir bus

P. Nemūra.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpės ir 
Apdr'aūdbš OrgaiAizacijA

Galima Apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
Visiems įstojimas Veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus.

Gal būt, dienraščio Laisvės 
skaitytojai jau žino, kad Cle
veland© yra didelė White Mo
tor dirbtuvė, 
7,000 
turėjo 
kymus 
dabar. 
3,000,000 
kų.

Bet su 
džia sulaikė 
mažų trok'ų, tik paliko ant di
delių. Tas sukėlė darbininkų 
tarpe didelę paniką. Vieni ki
tu klausia : Ar karas pasibaigė

kur dirba apie 
darbininkų. Kompani j a 
didelius valdžios užsa- 
nuo karo pradžios iki 

dirbtuvė pagamino 
didelių ir mažų

ši
tro-

sausio 31 diena 
užsakymus

val-
ant

j F. W.SlIALINSi
I (Shalinskaš) i

Į FUNERAL HOME j
} 84-02 Jamaica Avenue j

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

į- Suteikiam garbingas laidotuves

$150'
g Koplyčias suteikiam nemoka- 
K mai visose dalyse miesto.
g Tėl. Virginia 7-4499

i

WORKERS. INC

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpiidyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.........................................................................................

Antrašas

1 i 1 1 ....................

I Le VANDA
į FUNERAL PARLORS
» Incorporated
[ J. LEVANDAUSKAS

Graborius-Undertaker

g 337 UNION AVENUE į 
| BROOKLYN, N. Y. j 

| Tcl. STagg 2-0783 į
g NIGHT — HAvenieyer 8-1158. <

i J. GARŠVA i
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

1g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
3* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

I
• 4 I ‘ » * • • * » </«».*>/< ..< • » <4

T

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

j 411 Grand St. Brooklyn

LIETUVIŠKAS 1

TR AKTYRIUSI
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
' Kasdien Turime

kARSTŲ užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

Kitas bus labai svarbus pa
rengimas, tai parkmai lietuvių 
kovotojų, kurie, eilėse Raudo
nosios Armijos, kovoja už Lie
tuvos išlaišvinitną ir sumuši
mą mūsų bendro priešo.

Visi tais kovotojais didžiuo
jamės ir jų drąsa ir narsumu 
džiaugiamės.' Bet to neužten
ka, jiems reikia- teikti Visokios 
pagalbos. Todėl Hartfordo 
Lietuvių Puhdeiių Kbhiitetas 
laikytame posėdyje sahsio 26 
dieną, nutarė surengti lietuvių 
kovėtdjų pagalbai parengimą. 
Parengimas įvyks sekmadienį, 
kovo 19 dieną, Laisvės Choro 
svetainėje.

Komitetas nutarė atšišaukti 
į liet'uviūs biznierius, kad jie 
tam parengimui paaukotų 
maisto, kiek kas išgali, nes tai 
labdarybės parengimas ir vi
si tūfėtūme paremti jį. Kas ką 
aukosite, tai prašėme komisi
jai nors 'savaitė anksčiau pra
nešti, kad ji žinotų, kiek yra 
suaukota maisto ir kiek dar 
reikia dapirkti. Praneškite 
antrašu: *

Pundelių Komitetas, 
155 Hūngerford St., 
Hartford, Conn.

Parengime bus išleista do
vanoms trys svarbūs dalykai. 
Pirma dovana, tai $25 vertės 
karo bonušas, 2) bus $10 ver-

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuoįam akis, įrašome receptas, 

napiešiam ptaniis.
DaVoiūe 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 ^ROADWAY BROOKLYN, N. Y.
4jelephoiie Stagg 2-8312

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SV GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOkLYNE
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

ir Anglijos aviacija pirmiausia 
perskrido Anglijos kanalą į 
okupuotą Europą po tragiš
kam Francijos žlugimui.

Dabar, prirengiant dirvą 
Antram Frontui kontmentalėj 
Europoj, bombarduojant amu
nicijos centrus Vokietijoj ir Vi
soj Hitlerio gengsterių paverg
toj Europoj, šio tipo lėktuvais 
naudojamasi daugiaūsia.

šiuos lėktuvus budavoja 
North American Aviation, Inc.

Detroito lietuvių kolonija 
šiuomi atliko milžinišką dar
bą ; šis istorinis žygis žmoni
jos kovoj į geresnį gyvenimą 
užima labai žymią ir garbin
gą vietą eilėse tų, kuriems iš- 
tikrųjų rūpėjo sutriuškinimas 
fašizmo ir atsteigimas demo
kratijos.

Radijo Kliubo Komitetas. | tęs karo laimėjimo štampų ir

CHARLES J. ROMAN
(RAAIANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Tru-Ember Fiiel Co., Ine
496 GRANA ST. BROOKLYN, ,N.

74661TELEFONAS EVERGREEN

Liud^sao valandoj kreip
kite^ 'prie mAnęs dieną 
ar nAktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai. įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemoti Si.
PHILADELPHIA, Pa.

Telefonas 'Poplar 4110
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šypsenos
ir musų

NEREIKIA PATYRIMOMaskvos ra

BENDRAM DARBUI
LAIVŲ VALYMUI

(33)

VYRAI

(37)

(37)

(32)

VYRAI

Coįton
(33)

klausė vyrai ir mo

WAR BONDS

Asmenys iš karinių darbų ar iš 
būtinų darbų nepriimami be 

ątliekamumo pareiškimo.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

brange-
Fuller

APAČIŲ VALYMAS
BOILER SCALING

karštai 
padary- 
Zeuxis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIBulgarijos Valdžia Tai Tik 

Hitlerio Įnagis, Sako Maskva

WESTERN 
ELECTRIC CO

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Atmintis tai proto 
nybių sandelis.

MAŠINŠAPEI 
PAGELRININKAIMechanikų Vadas Ne 

klauso Valdžios

TANKŲ VALYMAS
PAPRASTI DARBININKAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Geriausias įsigijimas yra įsi
gyti gerų draugų; antras ge
ras įsigijimas tai. įsigyti gerų 
knygų.

Sunkiausias Dalykas
Jauna motini; klausia slau 

ges: “Pasakykit, kas yra sun 
kiausia jaunai motinai supras

Slaugė: “Sunkiausia jaunai 
motinai suprasti tai, kad ir ki
ti žmonės turi tobulų vaikų.”

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Laikas 
tą vaikų 
pasakoti!’

Detroit, Mich. — Mecha
nics Educational Draugijos 
(unijos) sekretorius Mat
thew Smith atmetė valdiš
kos Darbo Komisijos kvie
timą į Washingtoną pasi
tart dėl 25,000 mechanikų 
streiko sustabdymo. Jie iš
šaukti streikam Detroite, 
Clevelande ir kai kur kitur.

Praeitą žiemą jis šaukė 
streikus prieš CIO Automo
bilistų Uniją ir mėgino su- 
organizuot savo vadovauja
mus mechanikus į kompani- 
škas unijėles.

LAIVAMS APTARNAUTOJŲ 
DARBININKŲ

FABRIKO DARBAS
Nuolątinis darbas. Kreipkitės asmeniškai

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

Ispanijos laivai gabena 
Vokietijai svarbų karinį 
metalą plątiųą iš Colombi- 
jos, Lotypų Amerikos res
publikos.

Lietuviai Įteikė Vyriausybei 
Ligonvežimį

Sausio 30 dieną, Waterbu
ry Lietuvių Komitetas Gyni
mui Amerikos, įteikė majorui 
Charles Veratandig, U. S. ar
mijos medikaliam direktoriui 
karo lauko ligonvežimį. Apei
gos prasidėjo patri jotinėmis 
dainomis.

Paskui kunigas F. Tiškius, 
lietuvis, pirmos Congregatio
nal bažnyčios, atkalbėjo mal
dą. Prasidėjo kalbos. Pirmas 
kalbėjo miesto gaspadorius J. 
S. Monagan, paskui J. E. Mo
ran, pirmininkas finansų karo 
kofriiteto pagyre lietuvius už 
gerą pasidarbavimą, tai yra, 
sukėlimą pinigų ir nupirkimą 
lauko ligonvežimio ir padėka- 
vojo už pastangas pardavinėji
me karo bonusų, mat, šešta
dienį lietuvių komitetas parda
vinėjo bonus ir, rodosi, kad 
pardavė už $35,000 ir per ap
eigas buvo dar parduota $5,- 
050. Reiškia, lietuviai priside
da prie karo laimėjimo ir tas 
jų darbas buvo tinkamai įver
tintas. Ligonvežimis tiesiai bus 
pasiųstas į karo lauką, o bo- 
pai suteikia mūsų vyriausybei 
stiprybę, taipgi ir kraujo da
vimas Raudonajam Kryžiui 
yra labai svarbi pagalba. Po 
to dar buvo keletas kitų kal
bėtojų, kurie įvertino tas pa
stangas.

JAUNI BERNIUKAI
Lcngvs Fabriko Parbus 

Patyrimas Nereikalingas. Nuolat. 
MATYKITE MISS BYE

FIBRE CORD.
755 East 134th St.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKtTDkRBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th Št. ir 4th Avė. 9-tos lubos

PAKUOTOJOS
Lengvas darbas. Patyrimas nereikalingas. 

$20 j savaitę.
KLEINBERGER,
79 Madison Ave.

pačios veislės, kaip 
namo savininkas!”

Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

Mums reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

GERI DARBAI, GERAI APMOKAMI 
New York City Housing Authority 

Priimami Ne Piliečiai 
PEČKURLAM $1,500 Į METUS 

ANGLIŲ PRISTATYTOJAMS $1,440 I MET. 
MALIAVOTOJŲ PAGELBINIAM $5 I DIEN. 

APVALYTOJAMS $1,320 Į METUS 
Patyrimas Nereikalingas

KREIPKITĖS RED HOOK HOUSES 
OFFICE, 62 MILL ST., BROOKLYN.

(34)

Moteriškė bėga šalin nuo 
pagundos, vyriškis gi tik lėtai 
styrina nuo jos, vildamasis, 
jog pagunda jį pasivys.

—Rytiečių patarlė.

BŪTINAM KARO DARBUI
PALAIKYT JOS PLAUKIOJANČIUS 

PERGALEI

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKIMĖS

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

(34)

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų laikų ir Daliui 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRĄI 
INDŽĮNIERIĄI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKĄCIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

Darbo Žmogau, Jei Turi Ką 
Geresnio, Pateik Mums 

Visiems

APVALYTOJAI, daliai laiko, 7—11 A.M.
Pilnam laikui 7—3:30 P.M.

Nuolat. Y.W.C.A., 30—3rd Ave., Brooklyn.
(33)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ. INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU- 
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBI 

' TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

66 WEST 23RD ST.. N. Y.

MERGINOS—MOTERY^
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga.

ROSE & CO.,
349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9-5388.

(87)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Sewing mašinos 

GERA ALGA. NUOLATINIS
DARBAS.

EMPIRE SPORTING GOODS,
92 BLEECKER ST.

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika
lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos, 
$19.60 Į SAVAITĘ. Attendance bonus $3.65.

Produkcijos bonai iki $10 į savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.

Tikroji laisvė esti mokėjime 
naudotis savo, teisėmis, o ne 
naikiniiųe kitų žmonių teisių.

Pinckard.

prieš Sovietų Sąjungą.”
Visi Bulgarijos geležin

keliai, laivai, lėktuvų sto
vyklos, telefonui ir telegra
fas pavesti naciam prieš So
vietus.

Bulgarijos valdžia taipgi 
pasiuntė dar dvi savo armi
jos divizijas į Jugoslaviją 
prieš maršalo Tito-Broz 
partizanus.

(Bulgarų d a u guomenė 
taip pritaria Sovietų Sąjun
gai, kad fašistinė Bulgari
jos valdžia nedrįsta atvirai 
paskelbti Sovietam kŽrą.)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

Pirkinys Buvo Geras
Floridos pajūryje apsigyve

nęs newyorkietis užsisteliavo 
iš New York o barometrą (oro 
atmainas rodantį pabūklą). 
Gavęs siuntinį, jisai išvyniojo 
prisiųstąjį barometrą ir paste
bėjo, jog instrumento rodyklė 
nustatyta ant žodžio “Uraga
nas.”

Jis vartė jį, judino, kratė, 
norėdamas, kad rodyklė “pa
bustų” ir imtų eiti, panašiai, 
kaip laikrodžiuose. Bet rodyk
lė vis prie to paties žodžio lai
kėsi. • • • - '

Supykęs pirkėjas pakabino 
barometrą prie sienos ir para
šė piktą laišką New Yorko 
krautuvei, išmetinėdamas už 
“netikusį” instrumentą. Pas
kui išnešė laišką įmest pašto 
dėžutėn. Sugrįžęs, jisai nebe
rado nei savo namo, nei baro
metro. — Audra juos buvo 
kažin kur nunešusi.

OPERATORES
Patyrusios Prie Single Needle

NUOLATINIS DARBAS
Vakacijos Su Alga.

32 WEST 18th ST.
12-tos lubos.

bo žmogau, vis dar apgau
dinėja, vis dar tik paža- 
domis maitina.

Vienintelė šalis, tai SSSR, 
darbo žmogui teisingas gy
venimo gaires stato.

Gyvenime atseina kiek
vienam išrišti visokeriopas 
problemas. Ir lengviausiai 
išrišti atseina visokeriopas 
gyvenimo problemas tam, 
kuris daugiau apsišvietęs, 
daugiau pamiklinęs protą 
turi, daugiau skaitęs- 
studijavęs knygas, o knygų, 
gerų knygų, mums netrūk
sta. ALDLD yra išleidusi 
daug gerų knygų ir priedan 
dar leidžia trimėnesinį žur
nalą šviesą.

Ar esi narys tos garbin
gos įstaigos, ar lankai tųjų 
kuopų susirinkimus? Jei 
ne, tai žinok, kad esi sunke
nybė ne tik sau, bet ir ki
tiems! Tik pasigailėjimo 
vertas. OPERATORĖS

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

landų. Laikas ir pusė už vjršlųikiu*.
STANDARD STUDIO SETS,

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

EGZEMINUOTOJOS
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų.

NUOLATINIS DARBAS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST.,
12-tos lubos

Tinkamiausias 
“Aš išmokysiu 

kaip melagystes 
sielojasi tėvas. .

Motina: “Dabar

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas.

MATYKITE MISS BYE
FIBRE CORD.

756 East 134th St.

. One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces neaU thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least tąp 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick.' ' y, 'Crtasury Dtpartment

Nenusistebėk, jei aš tau 
atvirai pasakysiu, kad man 
nerūpi ir aš nesisielojuosi 
dėl tavo politinio, ar tikybi
nio įsitikinimo.

Man rūpi Humanizmas- 
žmoniškumas!

Gyvenk pilnu gyvenimu, 
bet nepamiršk niekad, kad 
ir kiti nori gyventi pilnu 
gyvenimu.

Žinoma, pirma ir svar
biausia sąlyga laimingam, 
pilnam gyvenimui yra žmo
gaus sveikata.

Tik dvi svarbiausios prie
žastys trukdo žmogui pa
siekti to laimingo pilno gyj 
venimo.

Pirma: Tu pats.
Antra: Nelemtas surėdy

mas draugijos, (Bendri j os- 
Valstybės).

Na štai: Tu pats. Dėl ko 
gi Tu pats?

Gydytojas gydo, bet tu 
pats turi apsisaugoti ligos 
ar ligų, kad nesusirgus.

Valstybė (Bendrija-Drau- 
gija), kuri pagrindin lei-

mi išnaudojimą, neteisinga- 
klaidinga ir nežmoniška!

Žmogus skiriasi nuo gy
vulio, nuo kraugeriško žvė
ries proto tobulumu. Ir kuo 
aukščiau - giliau patobulin
tas protas, tuo jis turi būti 
žmoniškesnis. Jei ne, tai ta
vo gyvenimo gairės buvo 
klaidingai nustatytos.

Turi būtinai pamainyti- 
pakeisti naujoms gairėmis, 
paremtomis mokslo nurody
mais — kaip sveikatos, taip 
politinės ekonomijos. Politi
nės ekonomijos srityje-civi- 
lizacijos padarais turi teisę 
ir privalo visi žmonės nau
dotis, ne vien tik atskiros 
vienutės. Sveikatos reikale 
kur kas toliau nužygiuota, 
bet dar toli gražume pilnai. 
Mat, liga nežiūri lubnjos, to
dėl čia ir turčiai nesiprie
šina perdaug. Politinės eko
nomijos srityje, tave, dar-

TOLLEFSEN BROTHERS
128 BEARD ST.

ERIE BASIN, BROOKLYN.

ka ir sako: “Mums, tai tikra 
bėda su juorn, jis visur lenda, 
kiša savo dvylekį, atrodo, kad 
jam ne viskas galvoje. Ir šian
dien jis mums tik sarmatą pa
darė.”

Jau pirmiau rašėme, kad 
tie ponai norėjo pasisavinti vi
sų demokratiniai nusistačiusiu 
lietuvių darbą ir vietos spau
doj s.kelbė, būk tąi jų- tręjąn- 
ka nupirko tą ligonvežimį. Iš
kilmių išvakarėse vietos anglų 
spaudoj buvo atitaisytą tas po
nų pasįgyrimąs.

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

WALKER 5-8656.

Wake U py Americans!
Wake up, Ameri- 

canal
America’s 

answer roar out 
tr over the world. 

Every citizen muat 
baęk, the. United States Army 
and Navy to victory—back the* 
with work and money.

Dp your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of thia newspaper. .

Teisybė be Įžeidimo
“Ar patartum mąn vest to

kią merginą, kuri gali priimti 
juoką ?”

“Tik tokios rūšies merginą 
tu ir gausi, drauguti.”

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS

VIRTUVĖS UARBININKĖ3 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
DUODAMĄ VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

London
dijas aštriai smerkė fašis
tinę Bulgarijos valdžią, kai
po Hitlerio įnagį. Sako:

“Valdančioji Bulgarijos 
šaika nuolankiai pervedė vi
są Bulgarijos žemę naudoti 
hitlerinei kariuomenei, ka
riaujančiai prieš Sovietų 
Sąjungą”, nors nėra su
traukyti diplomatiniai ry
šiai tarp Bulgarijos ir So
vietų Sąjungos:

“Bulgarijos uostai Bur
gas, Varna, Ruščuk ir kiti 
yra paversti į vokiečių lai
vyno bazes ir naudojami ALCOA Reikia Darbininkų

MASPETH, QUEENS
Hile stiprus vyras, norintis mokytis 

gali atlikti šį darbų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nors šis darbas nereikalauja jokio 
ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 

gerai apmokamas.
Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 

Kreipkitės Kasdien 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission 
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimų. (36)

The MLcaliber Browning ęaącfolnę 
gun is one of the most efficient short 
range weapons used V? V. 3- Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards end fires about 
600 forty-five caliber bullets per 
minute.

BERNIUKAI 16—17
Su drafto pratęsimais. Gera alga laike 

mokinimosi, pokarinis amatas.
I. & S. GLICK

1104 Pacific St., Brooklyn 
(Franklin Ave. stotis).

ELIZABETH* N. J.
LDS 33 ąusirinkimas įvyks 9 d. 

vasario, 8 v. v. LDP KHube, 408 
Court St. Kviečiame draugus daly
vauti šiame susirinkime, nes bus no
minuojami kąri$Uatai į LpS Centro 
Vąlcįybą. Taipgi ątsįveskite ir nau
jų narių

Įtikino
Kareivis sargyboje: “Su 

stok ! Kas esi ?”
Balsas: “Amerikietis.”
Kareivis: “Artinkis ir dėklą 

muok antrąjį posmą žvaigždė 
tosios Vėliavos himno.”

Balsas: “Aš jo nežinau.”
Kareivis: “Eik tolyn, ma 

tau, kad tikrai amerikietis.”

Netobulas Genijalumas
žymusis graikų tapytojas 

Zeuxis sykį nutapė paveikslą 
vaiko, nešančio krepšelį vyn
uogių, ir tos vynuogės taip tik
roviškai buvo nutapytos, jog 
paukščiai lėkė prie paveikslo 
ir stengėsi jas sulesti.

Tapytojo draugai 
gyrė taip genįjališkai 
tą darbą, bet patsai 
jautėsi giliai savo darbu nusi
vylęs.

Draugų klausinėjamas, ta
pytojas, galop, sekamai pasi
aiškino :

“Argi nesumojate, jog tik 
viena dalis mano šio paveiks
lo tinkamai padaryta? Juk 
aišku, kad vaikas yra labai 
prastai nutapytas, nes jeigu 
jis būtų tikroviškai atvaizduo
tas, tai paukščiai bijotųsi prie 
jo nešamų uogų artintis.”

Tikriausiai Apsisaugpja
Senais laikais, kada dar nei 

pasaulinis karas nebuvo pra
sidėjęs, tūlam keliauninkui, 
tūloje šalyje, tūlas kaimietis 
pasakė', jog jų kaime vanduo 
esąs nesveikas gerti.

Keliauninkas: “Tai ką gi 
jūs su tuo vandeniu darote?”

Kaimietis: “O, tamsta, mes 
tinkamai apsisaugo j ame. Pir
miausia mes vandenį viriname, 
paskui mes jį košiame, paskui 
dedame jin šiokių tokių chemi
kalų, o paskui geriame alų.”

Surankiojo J. B.

BERNIUKAI
Pilnam ar Daliai Laiko 

Pasisiuntinėjimui ir pagelbėjimui išsiunUmU 
department/?. Puikiausia proga.

Pastovus darbas.
TIMELY

15 West 37th St., N. Y. ę.

vargiai tu 
jį pamokysi; geriau duok jąm 
progą išgirsti pavyzdžiu^ me
lagysčių, kurias tu pasakoji, 
įąi vėlai naktį pareini.”

TEKINTOJAI
DIENINIAI IR NAKTINIAI SIETAI 

Išsilavinę ir pusiau lavinti.

Automatiška Sriubų Mašina
NAKTINIAI ŠIFTAI 

Išsilavinę ir pusiau lavinti
Fabrikas operuojamas

60 VALANDŲ Į SAVAITĘ
Iš būtinų dat'bų reikia jialiuosavimo

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. E. COR. B’WAY.

Žino, kaip Apsiginti
Motina (traukinyje): — Jei 

tu nebūsi geras vaikas, gausi 
plakti.

Sūnaitis: — Tik pabandyk 
mane plakti, tai aš tuoj pasa
kysiu konduktoriui, kiek man 
tikrai yra metų.

MERGINOS—5—M ERGINOS
Labai lengvas fabriko darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis darbas dabar ir gera ateitis po 

karo

$26 — 48 VALANDŲ SAVAITE
A-D-V-A-N-C-E-M-E-N-T
Apmokama šventės ir vakacijos 

Kreipkitės
521 WEST 23rd ST. (8-čios LUBOs)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO.
540 W. 50th St. 

Phone CIRCLE 7-5297

Savininkai Visi Tokie
Pravadninkas (aprodinėdą- 

mąs turistams senovinius pa
status) :

“Šis namas prastovėjo jau 
tris šimtus metų. Nei vienas 
ąkpiuo jame nepąlięstąs, nię-. 
kas neperdirbta, niekas netai
syta pei pakeista.”

Vienas turistų: • .°šio namo 
sąvįninkąs, regimai, yrą to#

N. Y.
AtyUai buvusį choristų. Vasario 

10 d., vakarę, pedęjnino salėje, bus 
nepaprastas susirinkimas buvusiu 
choristų-čių. Yra svaraus reikalas. 
Kviečiame dąlyvąuti. (32-34)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

vąsąrio 9 d., 103 Qveen St., 7:30 
v. v. Draugai, dalyvaukite sųsįrin- 
kirne, užsimokėkime duokles už 
Šiuos metu?. Matome spaudoj kad 
visos kuopos gražiai mokasi dųpkles 
Centrui. Neatsitikime ir mes, pakal
binkime savo pažįstamus. Prirašy
kime į organizaciją. Šių metu kny
ga neužilgo bus gatava. — Org.

(32-33)

BERNIUKAI
Bendras (ųtyi^o dųrbas. Linksmos sulytos.

MERIT DISPLAY CARD CO.
120 E. Toth st.

' (32)

APVALYTOJAI 
Pilno laiko jxastovus darbas. Dieninis darbas. 

Kreipkitės į Personnel ofisų. ' 
SEARS ROEBUCK & CO..

2397 Beverly Road, Brooklyn.
(84)

Bet pastaruoju laiku lietu
vių trejanka visur kiša savo 
nosį ir garsinasi, savindamosi 
visų lietuvių gerus darbus, tai 
ir čia pirmininkas J. P. Tre
čiokas perstatė kalbėti smeto- 
nininką dr. P. Vileišį, pirmi
ninką Amerikos Lietuvių “Ta
rybos,” tai buvęs Smetonos at
stovas Italijoj ir Graikijoj, jis 
dabar pribėgęs prie garsiakal
bio, nors čia buvo lietuvių mi
tingas, amerikiečių tik keli 
ant pagrindų, bet pradėjo an
glų kalboj, kuri jam labai ne
sisekė. Bumbėjo apie kokį ten 
didelį lietuvišką banką Chica- 
goj, nežinia — nąiną bąpko, 
ar turtingą pinigais. Jo tas 
“išradimas,” kad Chicagoj 
yra didžiausias lietuviška^ 
bankas visoj Amerikoj, sukėlė 
tųlų juoką ir miesto ^ąspad.o- 
rius gražiai nusišypsojo. Taip 
įr t»ąįgę savo sorkes, nielio 
rimto nepakakęs. Kada jam 
nesisekė kalbėti, tai jis maigė 
garsiakalbį, tartum taš' už 
smetonininko nemokėjimą kal
bos kaltas.

Girdėjąu, kad vėliau publi-. 
koj juokui krėtė iš keleivinio 
IVĮaįkio sekretoriaus T. Mato: 
“Kodėl sąyp trejankos pirmi
ninką neišmokinot anglų kąl- 
bos?
terys. T. Matas,mostelėjo m

prirašyti prie organizaci 
' (31-33)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo. Darbas prie Sheet Me

tai ant karinių užsakymų.
POKARINĖS PROGOS '

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ
14 VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ IR 

PUSĘ
LABORATORY FURNITURE 

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

STllwcll 4-3300

Vyrai lengvam fabriko darbui. S dienų 
aavaltė. Gera alga, su Ylr&la.tkia.is.

VALENTU BįUTTQN WO$>ęB, 
2.02 — 27th Ave., Astoria, L. I.

(84)

1561 Boulevard
Jersey City, N. J.

Pirmad. iki šeštad. nuo 8:30 A.M. iki 5 P.M
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pai'ęiškimų.

Vs.yr.

Ųąfcv*, Uthuamwi Daily New*
t ■

BERNIUKAI

INTERNATIONAL TAILORING OO.
12th Si. ię 4th Avė. 9-toų lubos.

(37)

BENDRAM FABRIKO DARBUI
Patyrimas nėreikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

APVALYTOJAI IR PEČKURIAI 
Apartmentiniuose Budnikuose 

Kreipkitės 
McRae Building Corp., 

615 Madison' Ave.'
(33)

NAKTINIS SARGAS 
Pilno laiko pastovus darbas. 
Kreipkitės į Personnel ofisų. 
SEARS ROEBUCK & CO., 

2307 Beverly Road, Brooklyn.
(34)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĄ!
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER 

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, tf.Y.
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LDS 1-ma Kuopa Išmokėjo 
Savo Nariams Arti 2 Tfiks-
tančius Pašalpomis per Metus

Veiklos
Įvyko kętvir-
3 d., Laisvės

Iš LDS 1-mos Kuopos Susirin
kimo ir

Susirinkimas 
tadienį, vasario
svetainėje. Nariai buvo šaukia
mi atvirutėmis, tai ir atsilankė 
skaitlingas būrys. Valdybos 
raportas priimtas be diskusijų. 
Pirmininkas A. Velička trum
poj formoj apeliavo-atsišaukė 
Į narius glaudžiai kooperuoti 
su valdyba ir kuopos organiza
toriais gavimui naujų narių Į 
LDS 1-mą kuopą. Kvota yra 
50 naujų narių 1944 metais.

LDS 1-ma kuopa 1943 me
tais turėjo 13 sergančių, ku
riems išmokėta $566.50 pašal
pomis. Dviem mirusioms po
mirtinės vienam $1,000, kitam 
$300, viso $1,300. Kaip mato
te, kuopa ir LDS Centras me
džiaginiai gerai aprūpina savo 
narius.

Daug mano gerų pažįstamų 
iš Lietuvos, su kuriais sykiu 
augome, pakalbinus prisirašy
ti Į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą atsako priklausą ko
kioj lokalinėj draugystėj. Tai 
geras dalykas, reikia priklau
syti ir lokalinėj. Nenorėčiau, 
kad tos lokalinės pašalpinės 
negyvuotų. Bet mes negalime 
užginčyti, kad dabar, immi- 
gracijai užsidarius, jaunų prieš 
šį karą Įvažiavo tiek mažai, 
tik lašas Į jūras, tad tos vieti
nės pašalpinės susideda dau
giausia tik iš seniau atvažiavu
sių ateivių, kurių dideli būriai 
jau senukai. Dėl to insurance 
kompanijos apskaitliuoja, kad 
daugelio tokių draugysčių iš
silaikymas neužtikrintas ir il
giau gyvensiantiems pašalpa 
neužtikrinta senatvei, kuomet 
jos tankiausia reikalinga. Dėl 
to kiekvienam reikėtų priklau
syti ir Susivienijime, kur vals
tybinė, moksliškai išdirbta sis
tema, pagal kurią LDS veda- 
dama, užtikrina pašalpą ir 
senatvėje.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas gyvuos ir tada, kada 
ateivių lietuvių ir neliks, ka
dangi tai yra nacionalė orga
nizacija, yra kuopos kiekvie
noj valstijoj miestuose ir mies
teliuose. Priklauso čiagimiai

rū-

Kalifornijos aukščiausio 
tad 'Fox buvo

jaunuoliai ir sveturgimiai.
Kitas dalykas — LDS pri

klausančiam nereikia pasporto 
turėti norint gyventi kitame 
mieste, nes kur tik važiuosi, 
ten rasi LDS kuopas.

Rūpinasi Visuomenes 
Reikalais

LDS 1-ma kuopa ne tik
pinasi narių duoklių priėmimu 
ir jiems medžiagine pagalba, 
bot rūpinasi ir abelnais darbo 
žmonių reikalais, štai Ernest 
Otto Fox, marinų unijos geras 
veikėjas-organizatorius du me
tai atgal buvo reakcijonierių 
sufrėmuotas, aiškinant, kad 
jis, kaipo gimęs Vokietijoj, ga
lįs būti šnipas. Tokis suokal
bis jiems pavyko, jie pertikri
no
teismo teisėją 
nuimtas nuo tavorinio laivo ir 
Įkalintas. Bet po plačią Ame
riką prasidėjo protestai unijų 
ir draugysčių prieš Įkaltinimą 
teisingo žmogaus. Taigi ir mū
sų LDS 1-ma kuopa pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui j 
Washington, D.C., prašymą 
paliuosuoti iš kalėjimo Ernest 
Otto Fox. Gavome atsakymą 
iš Teisdarybės Departmento, 
Washingtone, kurį talpiname, 
kaip parašytas:
Mr. Velička
Ass’n of Lith. Workers, Br. 1
Dear Sir:

This will acknowledge your 
recent undated letter ad
dressed to the Prėsident on 
behalf of Mr. Ernest Otto Fox.

Your interest in this matter 
is appreciated and you are as
sured that your letter will be 
made a part of our file for 
appropriate consideration 
connection with any future 
view of the case.

Very truly yours,
Edward J. Ennis, 
Director.

in 
re-

Aukščiau minėti du veiks
mai parodo du dalykus:

Pirmas — organizuotų žmo
nių balso klauso, su juo skai
tosi valdžia.

Antras — prigulinčiam Į 
LDS užtikrinta ligoje pašalpa 
ir mirusio šeimai (ar kam ve-

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salėse

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Bazaras bus tris dienas
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis 
March, 3, 4, 5, 1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANU
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

Iš Pony Vienybės 
Koncerto

IŠ TAUTININKŲ-FAšISTV SEIMO

lionis paliko) pašalpa-pomirti- 
nė. Prie to dar galima pridėti 
trečias dalykėlis — šiais, 1944 
metais, nariai priimami be Įsto
jimo mokesties Į abudu skyrius 
— pašalpos ir apdraudos. 
Brooklyno lietuviai, pasinau
dokite proga. Galite prirašyti 
sūnus ir 
amžiaus 
tų.

LDS

Kareivis Ed. Raižys 
Svečiuojasi Brooklyne

dukteris nuo 3 metų 
ir suaugę iki (n) me-

Centro Valdybos 
Nominacijos

Nominacijose LDS Centro 
valdybos 1945-1946 metams 
balsų gavo,: Į pirmininkus R. 
Mizara 46 b.; į vice-pirm. K. 
Mažanskas 36 b., S. Kuzmic
kas 12 b., G. Kwain 20 b., K. 
Michelsonas 27 b.; į iždinin
kus J. Weiss 41 b.; į sekreto
rius J. Gasiūnas 31 b., Elena 
Jeskevičiūtė 8 b., J. Siurba 5 
b.; į iždo globėjus J. Grubis 
38 b., S. Kuzmickas 31 b., Ma
ry Bankus 23 b., J. Tomsonas 
18 b.; į daktarus kvotėjus dr. 
M. D. Palevičius 27 b., dr. J. 
Repšys 17 b.

Atstovu Raportai
Iš Laisvės Bendrovės dali

ninkų suvažiavimo išdavė ra
portą Eva Mizarienė. Sake, 
kad dalininkų iš tolimų valsti
jų nebuvo daug, bet daug vie
tinių ir iš apylinkių. Tai esąs 
geras dalykas, kad vietiniai iš 
apylinkės rūpinasi savo dien
raščio reikalais. Sakė, jūs pa
stebėjote Laisvės špaltose ra
portus ir ant raportų diskusi
jas, aukotojų vardus ir kieki 
aukų. Buvęs gyvas ir nuotai
kus suvažiavimas. Kvietė 
rengtis prie Laisvės bazaro, 
kuris įvyks kovo mėnesio 2-3- 

dienomis.
Dalyvausime Raudonojo 

Kryžiaus Vajuje •
Pranas Buknys, pirmininkas 

Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
Komiteto, kvietė LDS 1-mą 
kuopą dalyvauti vajuje ir iš
rinkti atstovą į Lietuvių Ko
mitetą. Kuopa išrinko atstove 
S. Petkienę. Vajus prasidės ko
vo 1. Norintiems informacijų- 
patarimų jų suteiks P. Buknys, 
Laisvės raštinėj, 427 Lorimer 
St., Brooklyne.

LDS 1-mos kuopos metinis 
baliais įvyks po Laisvės baza
ro. Vietą ir laiką paskelbs ko
misija, kurioje yra Wareson, 
Kuraitis, Grubis, Višniauskie- 
nė, Petkienė, Yumplotienė.

Dalyvausime Iškilmėj su 
• Kaimyniškom Tautom

Keturių Pabaltijo tautų — 
lietuvių, latvių, estų ir suomių 
— organizacijų rengiamas 
.koncertas ir balius įvyks šio 
mėnesio ' (vasario) 26 d., 8 v. 
subatos vakaro, Finnish Cen
ter, 15 W. 126th St., New 
Yorke. Įžangos bilietas su tak
sais 85 centai. LDS 1-mos 
kuopos daug narių pasipirko 
bilietus. Daug pasižadėjo da
lyvauti. Dainuos lietuvių Aido 
Choras, iš Brooklyn ir Aldona 
DeVetsco, solistė. Išrinkti ba
liuje pagelbėti darbininkais J. 
Tomsonas ir G. Wareson.

Darbuosimės Pasveikinimui 
Lietuvių Karių

LDS 3-čio apskričio komite
tas prisiuntė mūsų kuopai ti- 
kietų knygeles, prie kurių bus 
duodamos dovanos — pirma 
$25 vertės karo bonas, antra 
mažesnė. Pinigai už knygeles 
skiriami geram tikslui, nupirk
ti lietuviams Amerikos karei
viams dovanas. Manau, kad

4

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka ruginę duoną kepti. Alga 
gera, darbas pastovus. Atsišaukite 
tuojaus: Lithuanian National Corp. 
Bakery, 68 Holly Street, Lawrence, 
Mass. (32-37)

Reikalingas bartenderis, nuolati
nis darbas dirbti Bar & Grill bizny
je. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro. Sekmadieniais nedirbama. 
Alga nuo $30-35 į savaitę. Valgis ir 
gėrimas. Kreipkitės vakarais po 6 
Valandai. Taipgi gali atsišaukti mo-
teris ar mergina. Cleveland Palace 
234 Cleveland St., East New York. 
Tel. Ap. 7-9718. Privažiuoti galima 
Jamaica linija, išlipkite ant Cleve
land Si.. stoties, (31-33)

Pereitą šeštadienį parvyko iš 
Camp Dix jaunas lietuvis ka
reivis Edvardas Raižys 36-šiom 
valandom pasisvečiuoti pas sa
vo jauną pačiutę Isabelę, taip
gi aplankyti savo draugus. Ed. 
Raižys išėjo kariuomenės tar
nybon tik virš mėnesis laiko 
tam atgal. Jisai apsivedė pra
eitą rudenį su Isabele Paže- 
reckaite. Edvardas atvyko iš 
Lietuvos keli metai atgal (jisai 
gimęs Amerikoje) ; paeina iš 
Alšininkų kaimo, Alytaus ap
skrities. Edvardas yra gerai 
pažįstamas Brooklyno jauni
mui, nes jisai lankydavosi į 
bendrai visus Brooklyno lietu
vių parengimus; gražiai pa
dainuodavo lietuviškas

Vasario 6-tą, Labor Lyceum 
salėje, Įvyko “koncertas” tau
tininkų savaitraščio Vienybės 
—to savaitraščio, kuris, Hitle
riui užpuolus Lietuvą, didžiau- 

turi 
kad

ren-

dainas.

Pataisa
5-tosšeštadienio, vasario 

laidoje, padaryta netiksli klai
da, antgalvyje ir po paveikslu 
Onos Jasiūnienės sūnus Julius 
pavadintas Jašiūnų, jos dabar
tine pavarde. Jos sūnus vadi
nasi Julius Kaulinis. Atsipra
šome.

kiekvienas lietuvis turėtų pa
siimti minėtų knygelių. Dova
nos už jas bus išduodamos su- 
batoj, gegužės 28 d., Lietuvių 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Kuopos stovis: Ligonių nesi
randa. Eina prie susipendavi- 
mo 14. Beveik kožnu kartu 
pastebime nariams nedasileis- 
ti iki susispendavimo. Nelau
kite, kad kas paskui jus vaikš
čiotų ir rūpintųsi jūsų reika
lais. Užsimokėjimas duoklių 
—jūsų būtinas reikalas. Kurie 
lankome susirinkimus, tankiai 
girdime tokių Įvykių, kad na
rys susirgo būdamas suspen
duotu ir norėdamas gauti pa
šalpą bando kaip nors teisintis, 
dėl ko buvęs susispendavęs. 
Bet niekas kitas nepagelbės, 
kaip tik laiku užsimokėjimas.

Jurgis Kuraitis, 
Korespondentas.

siomis raidėmis, kokias 
spaustuvėj, paskelbė, 
“Lietuva nepriklausoma.” 
karas rengta, kaip skelbė
gėjai — tautininkų-fašistų sei
mo užbaigtuvėms, Lietuvos ne
priklausomybei paminėti ir 
kartu Vienybes metinė iškilmė.

Tai buvo visų iš visos apy
linkes ir iš tolimų kolonijų 
tautininkų-fašistų susibėgimas.

Kaip pas ponus, viskas ir 
buvo poniškai. Koncertas bu
vo skelbta prasidėsiant 4-tą ir 
publika maždaug rinkosi tuo 
laiku, paskiausiems pribūnant 
apie 4 :30. Laukiam ir laukiam. 
Jau ir 5 valanda, publika ne
kantraudama pradėjo reika
lauti programos. Ponas Valai
tis paaiškina, kad dar nepri
buvo iš viešbučio “ponai gar
bes svečiai.” Ir vėl laukiam. 
Koncertinė programa prasidė
jo 5 minutės iki 6-šių. Pirm to 
ilgą laiką Ty si i a va pasakojo 
anekdotus, o paskiau, aišku, 
labai graudeno susirinkusius, 
koks dabar ateinąs Lietuvai 
pavojus, nes vokiečiai, matyt, 
pralaimėsią.

Lietuva turėsianti būti 
kia, kokios smetonininkai 
ri, nes net ponas Dewey 
tuo sutinkąs.

Paskui tokia pačia tema
kė ilgas kalbas adv. Olis, pir
mininkaująs dentistas Vencius. 
Ponia Smetoniene skaitė pa
našią kalbelę iš rašto, bet ir 
tos savo deklamacijukės ne
išmokus paskaityti lietuviška 
tarme, tad laike jos kalbos ir 
po jos girdėjosi pastabų : “To
kia ji Lietuvos ‘patrijotė,’ kad 
josios duoną valgydama per 
tiek metų, žmones engdama, 
neišmoko nę lietuviškos kal
bos.”

Prie tokio tai “koncerto” iš
sėdėjome iki po 8 vai., o tik 
apie 9-tą prasidėjo šokiai. J

Koncertines programėlės bu
vo apie pusvalandis, šoko pa
nelė Ona Vaivadaitė, dainavo 
paprastai berneliškai Juozas 
Olšauskas, ponia Ona Biežie- 
nė, ponai Viktoras Benderis ir 
Algirdas Brazis. Apie progra
mą daug aiškinti netenka, už
teks pasakyti, kad Laisvės 
skaitytojams jau pažįstamasis

(Rašo korespondentas, kuris 
buvo padarytas delegatu)
Pirmoji sesija prasidėjo 

10:45 vai. ryte, vasario 5 d. 
“Seimą” pasveikino Newbold 
Morris, miesto tarybos pirmi
ninkas.

Po jo kalbėjo p. Fitzgib
bons, iš United States Treasu
ry Nationalities section. Jis pa
reiškė, kad lietuviai propor- 
cionaliai supirko daugiau ka
ro bonų negu kitos tautos.

Jo kalba buvo transliuoja
ma per radio stotį WNYC.

Po jo kalbos atsistota pa
gerbti Smetoną. Tąipgi vienai 
minutei atsistota pagerbti žu
vusieji kare.

Buvo pašauktas pakalbėti 
dr. Tamošaitis, pirmininkas 
“Lietuvai Gelbėti Tarybos.” 
Kalbėjo trumpai. Pareiškė: 
Pasaulis liepsnoja, viskas de
ga, mūsų giminės kariauja už 
žmonijos laisvę. Mes i tai ne-

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tūos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

to-
no-
su

sa-

dainininkas Brazis toli, toli 
viršijo visus.

čia buvo ir viena rengėjams 
netikėta staigmenėlė. Ponui 
Tysliavai programos pradžioje 
įsakius publikai atsistoti Sme
tonos pagarbai, veik visa gale
rija nesistoja. žvilgterėjęs į 
viršų, Tysliava greit susigrie
bė ir sušuko “ačiū,” kad ne
malonus incidentas nebūtų pa
stebėtas. Matėsi ir apatinėse 
sėdynėse žmonių nesijudi
nančių iš sėdynės.

Taigi, už $1.50, kiti už $1, 
“galiorkiniai” už 75c gavo dvi 
su virš valandas (su pertrau
komis) laukimo ponų, arti 
pusantros valandos fašistinės 
propagandos, pacukruotos Lie
tuvos nepriklausomybės de
klamacijomis ir apie pusvalan
dį koncerto. Rep.

galimo žiūrėti per pirštus, 
išvažiavę dirbkime, kad supa
žindinus visuomenę, per spau
dą, žodžiu ir kitais būdais su 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Gelbėkime tėvynę, nes jai grę- 
sia didelis pavojus.

Tamošaitis rekomendavo p. 
O1Į i suvažiavimo pirmininkus. 
Olis atsistojo ir sako: kas už 
tai, pakelkite, rankas, kad kas 
nesakytų, kad čia nedemokra
tiškas suvažiavimas. . .

Tysliava rekomenduoja, kad 
pirmininkas paskirtų prezidiu
mą. Olis paskiria:

Vicc-pirmininkas Vytautas 
Abraitis, 2 vice-pirmin. žiuris, 
3 vice-pirm. dr. Tamošaitis, se
kretoriais Sagys, Karpius ir 
Tulys. Viskas smetoniškai.

Kalbėjo “garbės svečiai.” 
“Generalinis konsulas” New 
Yorke, p. Budrys (trumpai) — 
Ponai ir ponios! žadeikis kal
bės rytoj. Suvažiavimo tikslas 
— visus lietuvius vienyti. Rei
kalingas vieningumas kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą. Visi 
turi sutilpti laisvoj Lietuvoj, 
nežiūrint jų Įsitikinimų.

(Bus daugiau)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 
' Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuož. unija šapoj 
Telef.: GR. 7-7553

( 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( fi02 Hofmann Bld<.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

FOTOGRAFAS

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*51 Oii STANLEY MISIŪNAS

/ ' SAVININKAS

(L'
/ *5^

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIK GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU 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
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrcen 4-6864

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.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYlL N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS ,

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVcrgreen 4-9612

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

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

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

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

ATDARA VAKARAISTel. STagg




