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Japonai užėmė vieną ang
lų poziciją Burmoj.

New Rochelle, N. Y. — 
Karinis amerikiečių šuva 
Chips apdovanotas trimis 
medaliais už pasižymėjimus 
Italijoj prieš vokiečius.

Sovietų atstovybe Švedi
joj vas. 15 d. užginčijo gan
dus, kad Sovietai tariasi su 
bet kokiu Suomijos atstovu 
delei taikos.

16. — 
kariuo- 
Zelandi- 

užėmė

Ne- 
kad 
gen.

vais iš Japonijos ir kitur 
per tuos Franci jos ir Ispa
nijos uostus ir tiesiog van
deniu.

Washington. — Prezid.
Rooseveltas pareiškė, jog 
vokiečiai naudojo Cassino 
vienuolyną ne tiktai kaipo 
temijimo punktą, bet kaipo

lenkų valdžią, jeigu ji abel- 
nai sutiks su Curzono lini
ni

Amerikos lakūnai nuskan
dino dar 6 japonų 
ties Chinija.

sekretorius AS®1.8*

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ IŠ JAPONŲ STRATEGINES GREEN SALAS
KRISLAI

Lawrencuj.
Mano Pažįstamasis

Praregėjo.
Kodėl?
Dienraštis “Post” Apie 

Lenkus.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
V

Praeitą sekmadienį Lawren- 
cuje įvyko pasekmingas masu 
nis mitingas—prakalbos. Senai 
laurenciečiai tokias dideles pra
kalbas turėjo.

Tiesa, buvo atlindę ir keli 
fašistų suklaidinti gyvūnėliai, 
kurie bandė kelti triukšmą, bet 
nieko neišėjo, be to, kad jie sa
ve triukšmadariais pasistatė 
žmonių akyse.

Mitinge parduota karo bonų, 
paakstinta visuomenė remti 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, 
kalbėta apįe CIO rolę šiame ka
re ir surinkta aukų kovotojams 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Pirmu sykiu Lawrenco lietu
vių visuomenė turėjo progos 
girdėti kalbant generalinio 
SSSR konsulato atstovų, Povi
lų Rotomskį, kuris padėkojo 
žmonėms už teikiamą pagalbą 
kovotojams dėl Lietuvos lais- 
vės.

Po prakalbų, priėjęs prie 
manęs vienas mano buvęs pa- 
rapijonas, merkiniškis dzūke
lis, sako:

— Keleivis kadaise 
kad Povilas Rotomskis 
lietuvis, bet “ruskis,” 
nemokąs lietuviškai 
Dabar aš matau ...

—Ką matai?—klausiu.
—Kaip Keleivis meluoja ...
—Gerai, kad nors sykį pa

matei,—atsakiau.

rašė, 
nėra 

ir kad jis 
kalbėti.
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Jau Virš Kvotos Išpirk
ta Karo Bonų

Washington. — Ameri
kiečiai išpirko jau $14,- 
191,000,000 vertės Ketvir
tosios Karo Paskolos bo- 
nų, taigi 191 milionų do
lerių daugiau, negu buvo 
skirta. Šalies iždo sekre
torius, tačiaus, tikisi, kad 
tų bonų bus parduota dar 
už 3 bilionus dolerių.

AŠIES GAIVALAI KEI
ČIA ARGENTINOS 

VALDŽIĄ
Buenos Aires. — Grupė 

jaunų, naciškų Argentinos 
oficierių užėmė užsienio 
reikalų ministerijos rūmą ir 
išmetė laukan užsieninį mi- 
nisterį Alberto Gilbertą ir 
jo sekretorių. Gilbertas ir 
prezidento Ramirezo sekre
torius pulk. Enrique Gon
zalez po to formaliai atsi
statydino iš valdžios.

Pranešama, kad taipgi 
pasitraukė iš valdžios vi
daus reikalų ministeris gen. 
Luis C. Perlingeęs žinių ir 
spaudos vice-ministeris Ad- 
vocat ir gal kai kurie kiti.

Hitleriniai Argentinos

Lawrencuje gyvena keliolika 
mūsų senų veikėjų, gerų drau
gų ir draugių. Dabar ten apsi
gyveno buvęs hartfordietis A. 
Taraška su žmopa ir dukrele. 
Vadinasi, mūsų veikėjų jėgos 
sustiprėjo. Tik jos turėtų būti 
labiau sukoordinuotos ir suvei- karininkai užpuolė užsieni- 
klintos. nę ministeriją po to,

Beje, ateityj reikia , vengti, pasklido gandai, 
gentines valdžia 

•akai-
plakatų, koki 
šitom pn__

nepadaryti tokių 
buvo skleidžiami 
bom garsinti.

Demokratiniai
tuviai turi gražias tradicijas, 
kilnią praeitį. Šiuo metu mūsų 
veikėjams reikalingas platesnis 
apdairumas, didesnis rįžtumas, 
glaudesnė kooperacija, tai ir 
vėl Lawrencas atsistos kitų, 
net didžiųjų lietuvių kolonijų 
priešakyj.

Lawrenco lie-

Alžyro (Afrikoj) francūzai 
valdininkai, sako pranešimai, 
nenorį į Alžyrą įsileisti žymaus 
Francijos komunistų vado-vei- 
kėjo, Mauricijaus Thorezo.

Kuomi jie savo nusistatymą 
remia, — nepranešama.

Vis tik gaila, kad dar ir 
šiandien atsiranda tokių fran- 
cūzų valdininkų, kurie mano 
gyveną 1939 metais, o ne 1944!

, kai 
kad Ar- 

ruošiasi 
paskelbt karą prieš Vokieti
ją ir Japoniją.

(Jie nori, kad Argentina 
liktųsi “bepusiška” ir po to
kia priedanga toliau tar
nautų fašistinei Ašiai.)

Po to naciškų oficierių 
smurto, abejojama, ar išsi
laikys prez. Ramirezo val
džia (kuri neseniai sutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Ašim, tikėdamasi už tai 
gaut pinigų iš Jungtinių 
Valstijų).

fa

Dienraštis New York Post 
reikalauja, kad Londono lenkų 
valdžia apsivalytų nuo visokių 
anti-tarybinių elementų, jei ji 
nori, 
toleruotų. Dienraštis įspėja:

Amerika Nevaržysianti 
Kritikos prieš Kitas 

Jungtines Tautas
Washington. — Veikiau- 

r kad ‘ J? Jungtinės’ Tautos Amerikos valstybės 
“ - - - . i ministeris Ed. R. Stettimus

Jeigu lenkų vyriausybė Lon- užginčijo pranešimą iš Lon
dono, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybė ketina su- 
varžyt laikraščių ir radijų 
kritiką, atkreiptą prieš 
Jungtines Tautas (kaip kad 
prieš Angliją ir Sovietų Są
jungą).

Stettinius pripažįsta, jog 
naciai išnaudoja tokią kri
tiką savo propagandoje 
prieš talkininkus; tačiau, 
vis tiek geriad esą palikti 
spaudai ir radijams laisvę 
savaip kritikuoti Jungtines 
Tautas, sako Stettinius.

done nepajėgs sugyventi su vi
somis Jungt. Tautomis, tai 
nauja vyriausybė privalo užim
ti josios vietų ir mes turime 
tuojau tų faktų pripažinti. Mes 
neprivalome susituokti su gy
vuoju nabašninku, — su vy
riausybe, neturinčia nei šalies 
nei liaudies.

“Praleidome 15-kų metų, iki 
sužinojome, kad pasaulyj gy
vuoja naujoji Rusija. Neban
dykime praleisti kito dešimt
mečio panašioje iliuzijoje dėl 
Lenkijos.“

Teisinga ir graži pastaba 
mūsų valstybes departmentui.

Šiemet metinis Laisvės baza- 
ras įvyks kovo mėn. 3-4-5 dd., 
Grand Paradise salėje, Brook- 
lyne.

Ar visi apie jį pagalvojot l
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Užimdami Green Salas, Ame
rikiečiai Užveržė Kilpą 
22 Tūkstančiam Japonų

Australija, vas.
Jungtinių Valstijų 
menė su Naujosios 
jos karių pagalba 
Green, arba Nissan salas.
Šiuo žygiu talkininkai fak- 
tinai apsupo ir atkirto apie 
22,000 japonų liekančių Bu
ka, Bougainville ir kitose 
salose, šiaurinėje dalyje 
Saliamono salyno.

Talkininkų lėktuvai iš 
Green salų dar tiksliau ga
lės bombarduot japonus 
New Britain saloje, tik 135 
mylios į vakarus.

Užkariaudami Green sa
las, amerikiečiai ir nauja-

zelandiečiai iš esmės užbai
gė ilgąją kovą prieš japo
nus Saliamono salyne, kaip 
sako gen. MacArthur.

Atplaukę į Green salas, 
Amerikos kovūnai susidūrė 
tik su silpnu pasipriešinimu 
iš japonų pusės.

Dvi likusios japonų divi
zijos Choiseul, Bougainville 
ir kitose Saliamono salose, 
į pietus nuo Green salų, 
badauja ir krinta nuo įvai
rių ligų. Maisto pristatymas 
jiems pirmiau atkirstas. O 
dabar tie japonai jau visiš
kai pateko į sląstus.

Jungtinių Valstijų Lėktuvai ir 
Artilerija Suardė Vienuolyną, 

Kaipo Nacių Tvirtumą
Cassino, Italija. —- Di

džiosios amerikiečių kanuo
les ir šimtai bombanešių su
triuškino istorinį benedik- 
tiečių vienuolyną ant kalno 
tuoj į šiaurius nuo Cassino 
miesto. Tai todėl, kad vo
kiečiai buvo pavertę šį vie
nuolyną į savo tvirtumą, iš 
kurios žėrė ugnį į Amerikos 
kovūnus priekalnėse ir Cas
sino mieste.

Pradėjus amerikiečiams 
pleškint vienuolyną, dau
giau kaip 200 nacių spruko 
laukan iš, jo, bėgdami kur 
kojos neša.

Vienuolyno bombardavi
me dalyvavo apie 250 bom
banešių, ir iš jo nieko dau
giau nelikę, kaip tik krūvos 
griuvėsių.

Sakoma, kad vienuoliai 
buvo pasišalinę jau kelios 
savaitės.

Prezidentas Užgiria Vienuo
lyno Bombardavimų

Anglai Užblokavo Šmu
gelį Naciams per Ispa

niją ir Franciją

Galingiausias Oro 
Smūgis Berlynui

< London, vas. 16. —Dau
giau kaip 1,000 anglų lėk
tuvų praeitą naktį nume
tė virš 2,800 tonų bombų 
į Berlyną. Kiti Anglijos 
lėktuvai atakavo Frank
furtą prie Oder upsė, tre
ti — kitus'karui svarbius 
centrus Vokietijoj. Anglai 
neteko 45 lėktuvų.

VOKIEČIAI TURĖSIĄ 
PASITRAUKTI IŠ 

SUOMIJOS

Sako, Gal Sovietai Pasieks 
Pskovą iki Raudonosios 

Armijos Gimtadienio

artilerijos lizdą, iš kurio jie 
šaudė amerikiečius. Todėl 
Amerikos kariai buvo pri
versti sunaikint tą priešų 
tvirtumą.

Šia proga prezidentas pa
skelbė vyriausiojo koman
duotojo gen. Eisenhowerio 
įspėjimą savo kovūnams, iš
leistą pernai gruod. 29 d. 
Tada Eisenhower uždraudė 
be tikro reikalo atakuoti 
religinius bei istorinius pa
status, bet kartu jis pareiš-

“Jeigu mums tenka pasi
rinkt vieną iš dviejų —ar 
naikinti kokį garsų pastatą 
ar aukoti mūsų karių gyvy
bes, tai mūsų kovūnų gyvy
bės begaliniai daugiau reiš
kia, ir tokie pastatai turi 
būti naikinami.”

Vyskupai Pateisina Ataką 
Prieš Vienuolyną

Baltimorės katalikų arki
vyskupas Curley jr New 
Orleans ir Savannah vysku
pai apgailestavo, kad naciai 
naudojo Cassino vienuoly
ną kaip savo karo punktą. 
Amerikiečiai, todėl, turėjo 
teisę bombarduot vienuoly
ną, sako šie vyskupai.

Stockholm, Šved. — 
oficialiai pranešama, 
vokiečių komandierius 
Ed. Dietl ragino Hitlerį į- 
sakyt nacių kariuomenei 
pasitraukt iš šiaurinės Suo
mijos.

Vokiečiai bijo, kad jeigu 
suomiai padarytų taiką su 
Sovietais, tai desėtkas na
cių* divizijų atsidurtų apsu
pimo pavojuje. . '
GANDAI APIE DERYBAS 

DĖL TAIKOS
Neoficialiai pranešama, 

kad Suomijos atstovas Šve
dijai, G. A. Grippenberg at
silankė pas Sovietų Sąjun
gos-atstovę Švedijoj, Alek
sandrą Kollontai. Menama, 
kad jis siūlęs pradėti taikos 
derybas.

Teigiama, kad tuo tikslu 
dabar Švedijoj yra ir dr. 
Juho Paasikivi, buvęs Suo
mijos ministeris pirminin
kas. Su juom kalbėjosi New 
Yorko Times koresponden
tas Geo. Axelsson.

Nors korespondentas ne- 
išgavo jokių žinių apie tai
ką, bet Paasikivi pagyrė 
Sovietų Sąjungą ir sakė, 
jog “sovietinė santvarka y- 
ra ne tokia jau bloga.” Pa
asikivi, tačiaus, svajojo, 
kad Sovietai toliau gal “su- 
kapitalistės.”

London, vas. 16. — Mar- 
šuodama į pietus nuo atva
duotos Lugos, linkui Psko
vo, Raudonoji Armija atė
mė iš vokiečių Serebrianka 
geležinkelio stotį, Klabuti- 
cy miestelį ir 40 kitų gyve
namųjų vietų. Čia raudon
armiečiai per dieną nustū
mė nacius 8 mylias atgal.

Kita dalis sovietinės Le
ningrado fronto armijos, 
blokšdama hitlerininkus į 
pietus palei rytines Peipus 
ežero pakrantes, užėmė dar 
kelias gyvenamąsias vietas, 
ištaškė pulką vokiečių, suė
mė daug priešų ir pagrobė 
didelius kiekius karinių 
reikmenų.

(Vieni neoficialiai prane
šimai sakė, kad šiame ruož- 
te Raudonoji Armija yra už 
30 mylių į šiaurius nuo 
Pskovo, o kiti teigė, jog 
raudonarmiečiai paėmė 
punktus 40 mylių į šiaurius 
nuo to miesto, šešių 
geležinkelių ir keturių plen
tų mazgo, - kuris laikomas 
vartais į Pabaltes kraštus.)
Perkirsta Naciam Plentai
Sovietiinės jėgos perkirto 

naciams svarbiuosius vieš
kelius į Pskovą; tad ma
žesnieji šalutiniai keliai už- 
sigrūdo besitraukiančių at
gal hitlerininkų trokais, 
kanuolėmis ir pėstininkais. 
Juos neatlaidžiai triuškina 
Sovietų artilerija’ ir lėktu
vai.

Vienas pranešimas iš 
Maskvos lemia, kad jeigu 
Raudonajai Armijai vis taip 
seksis, kaip paskutinėmis 
dienomis, tai jinai galės pa
siekti Pskovą iki vasario 23 
d. O tai bus lygiai 26-šių. 
metų sukaktis nuo oficialio 
Raudonosios Armijos 
tadienio.

Žymėtina, kad 1918 
tais naujai sudarytoji 
donoji Armija supliekė vo
kiečius • Narvoj, Estijoj, ir 
Pskove. Nuo tų pergalių ir 
skaitoma Raudonosios Ar
mijos gimtadienis.

Sunaikinta Jau 
50,000 Apsupty 

Vokiečių
London, vas. 16. —Skai

čiuojama, kad Sovietų jėgos 
užmušė jau 50,000 iš 100,- 
000 iki 150,000 vokiečių, ku
rie pirm poros savaičių bu- 
vo apsupti Korsun srityje, 
į vakarus nuo Čerkassų, pa
lei vidurinę Dniepro upės 
tėkmę.

Kiti naciai, iš lauko pu
sės vakar septynis kartus 
įtūžusiai puolė sovietinę ap
supimo liniją. Jie vėl sten
gėsi paliuosuoti saviškius iš 
spąstų puolė sovietinę apsu
pimo liniją. Jie vėl stengėsi 
paliuosuot saviškius iš spąs- J

Pagrobiama ir Sunaikinama 
Daug Nacių Pabūklų

Emigracinė Lenkijos 
Valdžia Vis Atmeta 

Curzono Liniją
London. — Anglijos lai

vyno jėgos užblokadavo At
lanto Vandenyną nuo Airi
jos iki Ispanijos ir Franci
jos uostų palei Biskajaus 
įlanką. Tuomi anglai pasto
ja kelią karinių reikmenų 
šmugeliavimui naciams lai-’kurie siūlė tą liniją. Bet

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur- 
chillas, kaip pranešama, ra
gino londoniškę lenkų val
džią priimti Curzono liniją 
kaipo pagrindą deryboms 
dėlei rubežiaus su Sovietais,

lenkų valdžia kietai atme
tusi šį pasiūlymą. O tai lini
ja, kurią Talkininkų Aukš
čiausioji Taryba nustatė po 
praeito pasaulinio karo.

Neoficialiai teigiama, 
kad premjeras Churchillas 
laiške Stalinui prašęs ne- 
reikalaut pakeist dabartinę

■

Angly-Amerikiečių Lai
vai Pleškina Nacius 

Ties Anzio
Alžyras, vas. 16. — Tę

siasi įnirtę mūšiai tarp 
anglų-amerikiečių ir vokie
čių pajūriniame Anzio-Net- 
tuno ruožte, į pietus nuo 
Romos. Talkininkų karo 
laivai pleškina nacius ir jų 
pozicijas.

Žiauriausių mūšių buvo 
ties Aprilia miesteliu su ge
ležinkelio stočia. Hitlerinin
kai išlaikė savo rankose 
miestelį ir stotį.

Cassino mieste, >apie 55 
mylios į pietus, tebesiaučia 
mūšiai tarp amerikiečių ir 
nacių. Neoficialiai skelbia
ma, kad Amerikos kovūnai 
užkariavę jau trečdalį Cas
sino.

Maskva. — Rytinėse Pei
pus ežero pakrantėse, į pie
tus nuo Gdovo, sovietiniai 
kovūnai pagrobė dar 11 vo
kiečių lauko kanuolių, tris 
motorines kanuoles, 18 mi
nosvaidžių, 67 kulkosvai
džius, du amunicijos sandė
lius, tris maisto ir drabužių 
sandėlius ir vieną gazolino 
sandėlį.

Į pietus nuo Lugos sovie
tiniai lakūnai sunaikino 311 
nacių trokų ir auto-busų ir 
80 vežimų su priešų kariais 
ir kroviniais juose.

Vas. 14 d. sudaužyta 
nacių tankas ir nušauta 
jų lėktuvai.

Sovietai Sudaužė bei Su
ėmė 776 Naciu Tankus

London. — Sovietines j^ 
gos, veikiančios prieš ap
suptus vokiečius Ukrainoje, 
sudaužė 630 nacių tankų ir 
pagrobė 146 jų tankus iš 
viso — pačiame apsupimo 
.plote ir iš lauko puses, kur 
kiti naciai mėgino paliuo- 
suot apsuptuosius.
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Patikrina Tuchačevskio
Išdavystę

žymus North American 
Laikraštininkų 
korespondentas, 
primena New York Timeąe 
(vas. 16), kad buvęs So vie- ■ 
tų gen. Tuchačevskis ir kai 
kurie kiti generolai buvo 
padarę sąmokslą 1935-36 m. 
su Lenkijos ponais, siekda
mi nuverst Sovietų val
džią. — Jie paskui tapo su
sekti, nuteisti ir tinka 
nubausti kaip išdavikai.

(Yra parodymų, kad Tu
chačevskis elgėsi, kaip Rau
donosios Armijos pardavi- 
kas ir 1920 m. ties Varšava, 
kur lenkai su jo išdavyste, 
su smarkia francūzų pagal
ba ir kitų tuometinių talki
ninkų parama privertė rau- /• 
donarmięčius pasitraukt at- j 
gal.) .U

Anglijos Iždo Nepritekliai /
London. —Nuo karo 

džios iki Šiol susidarė 
927,000,000 nepriteklius 
glijos ižde, kaip praneg 
finansų 
ton.
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Maršalo Rundstedto Gąsdinimai

Hitlerio paskirtasis komandierius Va- 
karų Europai saugoti nuo invazijos, 
maršalas Kari von Rundstedt, pareiškė 
vokiečių spaudai, kaip naciai yra aptvir- 
tinę Vakarų Europą nuo invazijos pavo
jaus. Girdi, karinė vokiečių vadovybė 
taip aptvirtinusi Francijos, Hollandijos 
ir Belgijos pakraščius, kad nei jokia tal
kininkų pajėga negalėsianti tų tvirtumų 
pralaužti.

Kodėl maršalas Rundstedt’as tokį pa
reiškimą dabar padarė?

Matyt, jis jį padarė tam, kad sustip
rinti vokiečių moralą, kuris vis smun
ka žemyn. Vokiečiai žino, kas darosi Ry
tų Fronte (jei nežino visko, tai dalinai, 
bet žino). Vokiečiai mato, ką iš oro bom
bos padarė Vokietijos miestams — dau
guma jų apgriauti, sunaikinti. Vokiečiai 
nujaučia, kad invazija Vakarų Europo
je taipgi ne už kalnų. Anglijoje ruošia
mos milžiniškos armijos, kurios anks
čiau ar vėliau pradės keltis per Kanalą 
ar kur kitur Europoje. Todėl vokiečių 
moralas’puola žemyn. Norint jį sustip
rinti, reikia kas nors jiems pasakyti, 
kaip nors vokiečius sutiešyti.

Iki šiol vokiečius ramindavo Hitleris, 
Goebbelsas,/ ir kiti nacių vadai. Bet jų 

„ „raminimai, jų pranašystės niekad neišsi
pildė, ir tą vokiečiai gerai žino. Vokie
tijos žmonės pradėjo nekreipti nei ma
žiausio dėmesio į tuos plepalus, kuriuos 
kartojo Goebbelsas, Hitleris ir kiti na
ciai. Vokiečiai atsimena, kaip jie prana
šavo Raudonajai Armijai sumušimą, Ta
rybų Sąjungos užkariavimą, Leningrado 
ir Stalingrado paėmimą. Šiandien gi 
kiekvienam aišku, jog tai buvo didelis 
Melagių blofas.

Todėl dabar dėl laukiamosios Vakarų 
Europoje invazijos Hitleris jau nedrįsta 
daryti pranašysčių. Nedrįsta jų daryti 
nei Goebbelsas. Dabar jie pastatė tokį 
žmogų, kuris dar nėra susikompromita
vęs melais, ir įsakė jam raminti, tiešyti 
vokiečių tautą.

Kad invazija Vakarų Europoje bus ne
lengvas žygis — kiekvienam aišku. Tą 
Supranta gen. Eisenhoweris, tą supranta 
aukščiausioji talkininkų karo vadovy
bė, tą žino kiekvienas protaująs žmo
gus. Tačiau kiekvienas žino, kad nėra 
tokios tvirtumos, kurios nebūtų galima 
nugalėti ir paimti. Tą parodė Raudonoji 
Armija. Invazijai padaryti pasekmingai 
talkininkai ruošiasi rūpestingai ir ilgai. 
Reikia tikėtis, todėl, kad tuomet, kai ji 
bus pradėta, nugalės visas skerspaines, 
sutriuškins visas vokiečių tvirtumas ir 
žygiuos linkui Berlyno. Ir tuomi mūsų 
kovotojai pastatys ir patį nacių pakali
ką, maršalą Rundstedtą melagiu, blofe- 
riu, kokiu yra Hitleris, Goebbelsas ir vi
sa nacių šaika.

Willkie Salto: Jis Kandidatas
- Oficialiai ir formaliai Wendell L. Will
kie pareiškė Portlande (Oregone), kad 
jis bus kandidatas į Jungtinių Valstijų 
prezidento vietą. Kaip žinia, Willkie buvo 
kandidatas republikonų partijos sąraše 
1940 metų rinkimuose. Dabar jis ir vėl 
,t0 siekiasi.

Vienas dalykas pasisakyti, kad būsi 
kandidatas, o kitas dalykas — juo būti. 
Turime atsiminti, kad republikonų par
tijoje šiandien eina didelis judėjimas 
prieš Wendell L. Willkį, prieš jo nomi- 
navimą. O jei republikonų partija atsi
sakys jį nominuoti, tai ką tuomet p. 
Willkie darys?

Republikonų partijoje reakcinė gru
pė, kuri sudaro gan stambią jėgą, smar
kiai populiarizuoja gubernatorių Dewey. 
Kiti — Ohio gubernatorių Bricker. Dar 
kiti turi kitus asmenis ir juos bandys 
kišti į nominacijas. Kol kas Willkie at
rodo populiariškesnis už bet kurį kitą 
numatomą kandidatą, bet tas dar nenu
sako, kad Willkie ir bus nominuotas.

Dažnai Amerikos politinėse partijose 
tampa pastatytas kandidatu į preziden
tus asmuo visai nežinomas, visai iš anks
to negarsintas. Taip buvo 1920 metais su 
Hardingu.

Republikonų partijos suvažiavimas. į- 
vyks š. m. birželio mėnesio pabaigoje, 
Čikagos mieste. Prie to suvažiavimo 
.Šiandien rengiasi visi republikonai ir ten, 
matyt, bus karštų kovų dėl kandidatų.

Jeigu Willkio, kuris oficialiai pasisa
kė esąs kandidatu į prezidentus, ten ne
nominuos, tai ką jis darys? Ar jis ban
dys skelti republikonų partiją ir kandi
datuoti visvien, nepaisant, ar republiko
nų suvažiavimas jį nominuos ar neno
minuos?

Reikia palaukti ir pamatyti.
Šiuo tarpu Willkio šalininkai uoliai 

darbuojasi, kad jį pastatyti republikonų 
kandidatu.

Akiregy to, ką gi darys demokratai? 
Vis platesnės ir platesnės pažangiųjų 
žmonių masės reikalauja, kad preziden
tas Rooseveltas kandidatuotų ketvirtam 
prezidentystės terminui. Prez. Roosevel- 

kol kas nesako, ar jis ap- 
ar ne. Reikia 

kad prezidentas 
Rooseveltas apsiims. Jeigu taip, tai 
labai galimas daiktas, kad jis ir vėl bus 
išrinktas, nes Amerikos žmonės supran
ta, jog šiuo metu tik prezid. Roosevel
tas gali pasekmingiausiai pravesti gyve- 
niman Teherano konferencijos nutari
mus.

tas 
siims kandidatuoti, 
tačiau manyti,

ne.
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Cassino Klioštorius.
Cassino Kalno klioštorius arba Bene

diktinų klioštorius, stovi ant aukšto kal
no šalę Cassino miesto, kuriame vokie
čiai yra gerokai įsistiprinę. Vokiečiai šį 
klioštorių, jo rūmus, naudoja karui prieš 
mūsų kariuomenę. Jau ne vienas karei
vis tapo užmuštas tik dėl to, kad vokie
čiai yra įsistiprinę paminėtame kliošto- 
riuje.

Deja, iki šiol amerikiečiai vis vengė į 
klioštorių šaudyti, — nenorėjo griauti 
istorinio “švento” pastato!

Amerikiečiai vengė į klioštorių šaudy
ti, o tuo pačiu sykiu vokiečiai iš kliošto- 
riaus šaudė į amerikiečius!

Pagaliau, talkininkų karo vadovybė 
susiprato ir suteikė leidimą mūsų ka
riams šaudyti į klioštorių, t. y., į vokie
čius, kurie klioštoriaus pastatus laikosi 
tvirtuma.

Šiuo žodžius rašant, sakoma, mūsų 
bomberiai jau triuškina paminėtąjį klio
štorių, khriame vokiečiai įsistiprino.

Gerai, kad nors vėliau mūsų karo va
dovybė taip padarė. Nei jokia “šventa 
vieta”, nei jokis klioštorius, nei 
jokia bažnyčia negali būti vo
kiečiams tvirtuma, o mums “šventove” 
ir kaipo tokia — nepaliečiama. Žmonių 
gyvybė, mūsų karių gyvybė privalo vi
sur mums rūpėti pirmiausiai. Kliošto
rius ar bažnyčia ar kokia kita “švent
vietė” bus galima atsteigti, o užmušto 
mūsų kario gyvybės jau niekas neat- 
steigs, neatstatys.

Gal niekur nėra tiek daug “šventų vie
tų”, kaip Italijoje. Vokiečiai jas visur 
panaudos tvirtumomis, panaudos jų sie
nas tam, kad save saugoti ir, pasislėpę 
už jų, norės kiek galint daugiau išmušti 
amerikiečių ir anglų kareivių. Mes pri
valome atsakyti jiems tuom patim: muš
ti, šauti, bombarduoti, naikinti juos, kur 
tik naciai bando pasislepi.. Tas viskas 
greičiau priartins pergalę, tas viskas 
greičiau apvalys žmoniją nuo niekšiško 
fašizmo. . .

LIETUVIAI, LIETUVA IR 
SOVIETŲ KONSTITUCI

JOS PAKEITIMAS
Kanadiečių Liaudies Bal

sas (vas. 11) plačiai kalba 
apie Sovietų Sąjungos Auk- 
ščiaus. Tarybos. padarytus 
Konstitucijos pakeitimus. 
Jis mano, kad tie pakeiti
mai verti visu .lietuvių di- 
džiausio susidomėjimo. Tie 
pakeitimai paliečia ne tik 
Lietuvą ir Lietuvos žmones, 
bet taipgi lietuvius išeivius. 
Laikraštis sako:

“Užsieniuose gyvenančius 
lietuvius šb reorganizacija 
irgi pastatys į geresnę pa
dėtį. Lietuva gales turėti 
savo atstovus visose šalyse, 
kur tik bus reikalas. Per 
tuos atstovus išeiviai galės 
daug glaudžiau susirišti su 
savo gimtuoju kraštu ir te
nai likusiais žmonėmis bei 
jų gyvenimu...”

Liaudies Balsas cituoja 
Toronto Daily Star, kuris, 
sako, yra “vienas iš įtek- 
mingiausių liberališkų dien
raščių Kanadoje,” apie So
vietų Kpnstitucijos pakeiti
mus ir jų reikšmę Baltijos 
kraštams. Star sako:

“Suteikdama platesnę 
autonomiją Sovietų Sociali
stinių Respublikų Sąjungos 
federuotoms respublikoms, 
Sovietų Sąjungos valdžia 
atrodo išrišo taip vadina
mą ‘Baltijos klausimą.’ Pa
gal pertaisytą Sovietų kon
stituciją, Estija, Latvija ir 
Lietuva taps savarankėmis 
respublikomis, su nepri
klausomybe ir užsieniniuose 
reikaluose. Jos turės dau
giau tikros nepriklausomy
bės, negu kad jos turėjo 
praeityje, kadangi, kaip So
vietų Sąjungos narės, galės 
turėti saugumą, kuris paeis 
iš narystės galingoj tautų 
šeimynoj.”

O nuo savęs Liaudies Bal
sas daro sekamus komenta
rus:

Star sako tikrą tiesą. Bal
tijos kraštai, kaip ir kitos so
vietines respublikos, turės vi
sišką nepriklausomybę kaip 
vietiniuose reikaluose, taip ir 
užsieniniuose reikaluose. Jos 
galės elgtis daug laisviau, ne- 
įu galėjo elgtis tuo metu, ka
da nebuvo Sovietų Sąjungos 
narėmis, nes jos kalbės ne tik 
savo vardu, bet ir visos So
vietų Sąjungos vardu, kadan
gi už jų pečių stovės ta galin
goji tautų šeimyna. Smetoni
niais laikais Lietuva buvo 
silpna, nes ji buvo viena, to
dėl ji ir negalėjo būti pilnai 
laisva ir nepriklausoma. Ji 
turėjo pataikauti galinges
niems kaimynams.

Tą viską Lietuva, kaip ir 
kitos respublikos, gauna iš 
Sovietų Sąjungos valdžios 
veltui, be kovos. Tas yra su
teikiama Lietuvai už tai, kad 
jos sūnūs, kovodami prieš na
cius, įrodė, jog ji yra Sovie
tų Sąjungos tautų draugė.

Mūsų manymu, dabar nėra 
pamato nepasitikėti Sovietų 
Sąjunga nei vienam lietuviui, 
kuris trokšta gero savo gim
tajam kraštui. Lietuvos drau
gystė su Sovietų Sąjunga yra 
jos kelias į laimingą ateitį. 
Kurie kovoja prieš‘Sovietų 
Sąjungą, tie kovoja ir prieš 
Lietuvos laimę. Jie nori, kad 
Lietuva būtų padaryta sirata, 
atskirta nuo draugių.

GRAŽIOS MINTYS APIE 
STIPRINIMĄ ORGANIZA

CIJOS
L.D.S. organo Tiesos pa

skutiniame numeryje susi- 
i rūpinusiai rašo Jonas Or- 
manas. Jis mano, ir, žino
ma, labai teisingai, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimas turi ir gali pasiekti 
dešimties tūkstančių narių 
skaičių. Sunkumų, kurie iki
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šiol trukdė tai organizacijai 
pasiekti tą jau seniai pasi- 
brėžtą tikslą jis neslepia. 
Pavyzdžiui, “mūsų' veikėjai 
yra užsiėmę ne' vien-tiktai 
Susivienijimo reikalais. Vi
sos visuomeniškos proble
mos jiems rūpi ir visi pri
sidedame prie išrišimo tų 
problemų.” ;

Antra, “apart visų ‘nor
malių’ viesuomeniškų prob
lemų, kurios šaukte šaukia 
mūsų prisidėjimo, mes dar 
turime ir karo padėtį”, ku
rioj, aišku, mes jaučiame 
“laikiną mažėjimą mūsų or
ganizacinių jėgų. Daugelis 
mūsų jaunesnio amžiaus 
veikėjų yra Jungtinių Vals
tijų kariuomenėje — išsis
klaidę po visą pasaulį.”

Tačiau, nepaisant tų visų 
sunkumų, Ormano nuomo
ne, LDS gali pakelti savo 
narių skaičių. Jis sako:

Kaip mes galime, tokiose 
sąlygose, gauti Liet. Darb. 
Susivienijimui naujų narių? 
Mes turim vajus — juose da
lyvauja mūsų ekspertai nau
jų narių prirašinėtojai. Bet 
yra dar ir labai daug eksper
tų toje srityje, kurie visiškai 
pamiršta savo pareigą Lietu
vių Darb. Susivienijimui. Ta 
pareiga yra labai didelė, bet 
ne sunki atlikti. Reikia vi
siems mūsų nariams — bent 
jau veikėjams,
kvotas gauti nors vieną nau
ją narį dėl LDS kiekvienais 
metais.

Aš čia galiu suminėti apie 
tūkstantį vardų-pavardžių ge
rų mūsų veikėjų, kurie per 
eilę metų dėl LDS dirba vie
noje ar kitose srityje. Iš jų 
daug bus tokių, kurie dar nė
ra nei vieno naujo nario pri
rašę prie LDS!

Kodėl gi mes negalime nors 
šiais metais subrusti ? Pasi- 
skirkime visi kvotą — prira
šyti po vieną narį. Išpildy- 
kime savo kvotą 
čiausiai. Trumpu 
pasieksime 10,000
Netenka nieko

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra didžiulė de
mokratinių lietuvių organi
zacija. Jos stiprinimas, j on 
stojimas ir verbavimas nau
jų narių yra stiprinimas vi
so demokratinio judėjimo.

nusistatyti

kuo grei- 
laiku mes 
narių !

pridėti.

Rochester, N. Y
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PRABĖGO AUDRINGI METAI NUO 
HENRIKO JAGMINO MIRTIES

Vasario 10 d., 1943 m., 
Tuscon, Arizona, džiova 
parbloškė Henriką Jagmi
ną, “Vilnies” redakcijos na
rį. Drg. Jagminas buvo po- 
jaunis žmogus, nesulaukęs 
50 metų amžiaus. Galėjo 
dar ilgai gyventi, dirbti ir 
daug duoti lietuvių visuo
menei, o ypač darbininkų 
klesai.

Velionis buvo griežto nu
sistatymo, tikras tarptau- 
tietis, nenuilstantis dar
buotojas audringų kovų 
plotmėje.

Henrikas kilo iš miestie
čių. Jis augo metalo darbi
ninkų šeimoje Kaune, Šan
čių apielinkėj, prie Nemu
no. Jo tėvelis buvo šaltkal
vis Šmidto metalo fabrike. 
Baigęs pradinę mokyklą, 
Henrikas apie porą metų 
pasimokino Saulės Kursų 
mokykloje. Jis augo ir bren
do į vaidiną caristinės re
akcijos metu — 1905 iki 
1|911 metų. Atsiminė Henri
kas, kaip caro dragūnai vai
kė streikuojančius Kauno 
darbininkus ir jų tarpe jo 
paties tėvelį. Jis nuo vaiko 
dienų atsiminė neteisybę, 
pažino vargą ir skriaudas, 
ir tai, kaip motutei tekdavo 
eiti į rinką su keliais cen
tais maisto ieškoti ir dažnai 
skųstis, kad viskas brangu, 
negali įpirkti, suvesti galą 
su galu.

Šią sunkaus gyvenimo 
mokyklą perėjęs Henrikas 
atvyko į Jungtines Valsti
jas 1912 metais Waterbury, 
Conn. Čia jo buvo pirmu
tinė gyvenimo vieta, čia 
prasidėjo pratimai prie a- 
merikoniško darbininkiško 
judėjimo ir kovų už geresnį 
gyvenimą. i

Savo šešių metų gyveni
mo laikotarpiu Connecticut 
valstijoj Henrikas daug vei
kė skaitlingoj lietuvių ko
lonijoj ir rodžiusioje dikčiai 
pažangos visuomeniniuose

iš Gedimino D-tės Susirinkimo
Vasario 4 d., vakare, atsi

buvo Gedimino d-tės mėnesi
nis susirinkimas.

Knygą peržiūrėjimo komisi
ja išdavė finansinį raportą už 
1943 m.

Gedimino ,d-tė turėjo įplau
kų $20,916.08. Pelno buvo 
1943 m. $9,273.11. Tai, rodosi, 
bus rekordinis pelnas.

Nutarta nupirkti 4 paskolos 
už $3,000 bonų. Taigi, drau
gystė turės bonų už $13,000.

Gedimino draugystei reikė
tų patirti, kiek pavieniai na
riai yra pirkę bonų.

Nutarta apšvarinti ir pen- _ _
tuoti visą svetainės vidų. Dar-1 reikaluose. Jis buvo Lietu- 
bas atiduota lietuviui M. Vai- vių Socialistų Sąjungos 

du atstovai į kuopos nariu, rašinėjo ko- 
Pncmlhni TC H- nfnn Lah va

dilai. Išrinkta < 
vietinį Lietuvoj Pagalbai Ko
mitetų : Černauskas ir P. An
derson.

Pirm. G. švedas pranešė, 
kad delegatas iš Demokrati
nių Liet. Suvažiavimo černaus
kas ir kiti delegatai, buvo da
vę raportų 16 d. sausio specia
liai sušauktame susirinkime. 
Taipgi pranešė, kad tame su
sirinkime buvo surinkta $60 
aukų Lietuvos pagalbai. Pirm. 
G. švedas sakė tas aukas tuoj 
pasiųsiųs Pagalbos Komitetui, 
o aukavusių vardus paskelbs 
spaudoj.

Dr-gijos Koresp. č.

AR JAU DAVEI DOVA
NU LAISVĖS BAZARUI?
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respondent jas, straipsne
lius ir net eilutes į tuo me
tu gausų ir turiningą sa
vaitraštį “Kovą”.

Jagminas neturėjo palin
kimo dirbti sunkioje pra
monėje. Lengvesnių darbų 
nedaug buvo tame mieste. 
1917 metais Henrikas su 
žmona Marijona paliko 
Connecticut valstiją ir at
vyko gyventi į vidurvaka- 
rius. Jis, pagyvenęs kiek 
Chicago j, persikėlė į Mil
waukee, Wis. Tačiau neilgai 
gyveno Winsconsin valsti
joj. Tuoj grįžo į Chicagą ir 
čia jis gyveno iki sunki li
ga prispaudė.

Rašytojas ir Veikėjas.
Chicago j Jagminas ilgus 

metus dirbo prie maisto ga
minimo už virėją. Jis politi
niame veikime dalyvavo 
nuo atvykimo į šią šalį. 
Faktiškai jo veikla prasi
dėjo Kaune, dar būnant 
jaunuoliu.

Kai 1919 metais tvėrėsi 
Amerikos Komunistų Parti
ja, tai Henrikas stojo veik
ti su komunistais. Chicagoj 
1930 ir 1935 m. jis buvo at- 
sakomingas Chicagos pieti
nėje miesto dalyje partijos 
organizatorius. Darbas įmo
nėj ir darbas organizacijoj, 
ir labai atsakomingas dar
bas, pakirto jo sveikatą.

Nuo 1934 metų Jagminas 
dirbo Vilnies redakcijoj. 
Tačiau jau palaužtos svei
katos pilnai neatbudavojo.

Jis ir įmonėj dirbdamas 
dažnai imdavosi plunksnos, 
rašinėdavo į spaudą. Leng
vai galėjo velionis išsireikš
ti. Jis vartojo stiprius ar
gumentus ir stiprius žo
džius dalyko pabrėžimui.

Energingai kovojo prieš 
fašizmą. Buvo pirmutinis 
sekretorius Chicagos Lietu
vių Pergalės Konferencijos. 
Labai mylėjo Lietuvos liau
dį, ir tiek žodžiu, tiek 
plunksna pabrėždavo, kad 
mūsų tėvų šalies žmonės ap
sisprendė 1940 metais. Jie 
paskelbė Lietuvą socialisti
ne, savo liuosu noru prisi
dėjo prie Sovietų Sąjungos, 
sakydavo velionis.

Kaip jam būtų smagu 
šiandien skaityti žinias a- 
pie nacių žvėrių pliekimą 
Rytiniame fronte; apie ar
tėjančius Raudonosios Ar
mijos būrius prie Lietuvos 
sienos, benešant jai išlais
vinimą.

Henrikas žiūrėjo į tauti
nį klausimą, kad kiekviena 
tauta savarankiai apsi
sprendžia tik tuomet, kuo
met toje tautoje yra socia
linis teisingumas. Tautos 
laisvę jis suprato su “socia
listiniu turiniu tautinėj for
moj”, kaip Stalinas pasakė.

narna šisai tautos savisto- 
viškumas Sovietų Sąjungo
je.

Prie pabaigos tenka pa
žymėti, kad Henrikas mirė 
tuo laiku, kada jis buvo la
biausia reikalingas, kada 
jis galėjo daugiausia nau
dos duoti. Piktoji liga-džio- 
,va nežiūri, kiek kuris rei
kalingas. Ji skina savo au
kas. Mums visiems tenka 
kiečiau suglausti savo eiles 
tos spragos užpildymui, ku
ri liko Jagminui mirus.

Draugas,
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Trečias bus\apis

tiek artinasi salas ir smeto- 
nizmui.

Tie, Kurie Eina 
Pirmieji

Daug puikių vyrų yra 
mūsų lietuviškuose dali
niuose. Šiandien aš sėdžiu 
tarp žvalgų. Apie juos aš ir 
norėčiau papasakoti, žval
gai — ypatingos struktū
ros žmonės. Tai kariai, ku
rie visada eina pirmieji, 
vesdami paskui save ir pės
tininkus, ir pionierius, ir 
artileriją ir visas kitas gin
klų rūšis.

Dar naktį, kai priešas net 
nenujaučia mūsų dalinių 
puolimo, kada ir mūsų da
liniai dar rengiasi puolimui 
kitą rytą, žvalgai, priešo 
nepastebimi, nematomi, ne
girdimi ateina į kaimą, iš- 
žvalgo visas ugniavietes, vi
sus priešo pabūklus, visą 
priešo kariuomenės paskir
stymą, nutrauko priešo ry
šius. Žvalgų reikšmė ypač 
labai didelė dabar, kada vi
su smarkumu įsiliepsnojo 
mūsų puolimas. Jie turi 
veikti greitai ir tiksliai, nes 
brangi kiekviena minutė ir 
kiekviena žinutė apie prie
šą. Ir lietuviai žvalgai dir
ba taip, kaip iš jų reikalau
ja vadovybė.

Nesparčiai temsta šitas 
vasaros vakaras. Bet vaka
ruose jau pradeda žybčioti 
įvairiaspalvės raketos. Dar 
ir artilerija savo dusliais 
smūgiais tebedrebina žemę. 
Kartais ir j mūsų kaimą 
dar atlekia vienas kitas ar
tilerijos sviedinys. Bet va
karop viskas aptyla, o nak
tį ir visiškai nutils.

Mes sugulėme su žval
gais pievelėje. Jau gautas 
įsakymas vykti į užnugarį 
ir po valandos žvalgai iš
vyks. Tą valandą mes pa
skiriame nuoširdžiam pasi
kalbėjimui, ir aš sužinau 
daug gražių žygių, kurių 
porą noriu čia papasakoti.

— Nėra malonesnio dar
bo, kaip žvalgo, — pasako
ja man žvalgų kuopos va
das vyresnis 
Vladas ■ Masiulis.

Jis dar visai jaunas, gi
męs tiktai 1921 m. Bet pui
kūs ir visame dalinyje pa
garsėję jo žygiai leido va
dovybei tam jaunam vyru
kui suteikti vyresniojo lei
tenanto laipsnį ir apdova
noti aukštu Tarybų Sąjun
gos Tėvynės karo II laips
nio ordinu.

— Na, buvo taip ... pra
deda jis pasakojimą.

Naktis buvo tamsi ir to
kia ūkanota, nors durk į 
akį. Masiulio dalinys gavo 
uždavinį, išžvalgyti priešo 
pozicijas. Perėję mūsų pozi
cijas, žvalgai atsidūrė mi
nų lauke. Priešas piktas ir 
negailestingas kiekvienam, 
kuris jį persekioja. Jis už
minuoja visą save ir todėl 
žvalgų darbas toks ir pavo
jingas, kad kiekvienu metu 
gali užeiti ant minos.

Bet ir šį kartą laimingai 
pavyko pereiti minų laukus 
ir pasiekti numatytąjį miš
kelį. Čia turėjo būti priešo 
baterijos. Bet pasirodė, kad 
vokiečių čia nė kvapo nėra. 
Vokiečiai įsitvirtinę kaime.

Negaišdami nė valandė
lės, žvalgai perėjo kelią ir 
pradėjo slinkti į kaimą iš 
antrosios pusės.

Staiga tolumoje pasigir
do įtartini garsai. Žvalgai 
pasislėpė pakelėj, rugiuose 
ir prasidėjo ilgos, neramios 
laukimo minutės. Įvairūs 
garsai vienas su kitu mai-

. sėsi į vieną stiprų ūžesį ir 
Masiulis niekaip negalėjo 
atspėti, kas ten yra.

Tuo tarpu ūžesys vis ar
tėjo, ir jau po poros' minu
čių budri Masiulio ausis 
pradėjo išskirti moterų 
verksmus, vaikų raudoji
mą, gyvulių bliovimą, sau
są ratų dardėjimą. O dar 
po valandėlės įgudusios 
žvalgų akys išskyrė tolumo
je keliu einančius šešėlius 
vyrų ir moterų su vaikais 
ant rankų, su mantos ryšu
lėliais ant nugarų. Pasiro
dė liūdnai baubiančių kar
vių, riedančių vežimukų še
šėliai. Masiuliui pasidarė 
aišku. Tai vokiečiai trauk
damiesi išsivaro gyvento
jus. Jo galvoje staiga gims
ta drąsus planas — sustab-. 
dyti vorą, atmušti ją iš vo
kiečių ir nakties prieglob
styje išvesti ją į mūsų ka
riuomenės užnugarį.

Seržantas Domauskis su 
keliais žvalgais prišliaužė 
prie voros arčiau ir, staiga 
išdygę iš rugių, sustabdė ją 
iš priekio. O tuo pačiu me
tu kita žvalgų grupė per
kirto ją pusiau. Netikėtai 
užklupti vokiečių kareiviai, 
lydėjusieji vorą, nespėjo 
paleisti nė vieno šūvio, kaip 
narsūs ir vikrūs žvalgai ke
liais smūgiais paklojo juos 
ant žemės. Kelyje prasidėjo 
sąmyšis. Žconės puolė, kur 
kas galėdamas,—šoko į ru
gius, bėgo atgal, pasileido 
miškelio pusėn. Nesusio
rientavę sąmyšyj ir išsigan
dę, likusieji vokiečių žanda
rai pasileido bėgti atgal. 
Juos palydėjo, mūsų žvalgų 
šūviai. Šūviams nutilus, 
žvalgai pradėjo rinkti vėl į 
kelią žmones.

— Išvaduoti! — šaukė 
Masiulis. — Mes savi!

— Savi, savi!— nuaidė
jo visu lauku.

Ir nelaimingi žmonės 
leitenantas apipuolė mūsų žvalgus. 

Prasidėjo ilga padėkos sce
na. Motinos su kūdikiais 
ant rankų, jaunos mergi
nos, vaikai, vyrai ir senu
kai verkdami puolė ant ke
lių prieš savo išvaduotojus.

— Ačiū jums, brangiau
sieji sakalėliai. Jūs išgelbė- 
jot mus iš niekšų nagų.

Ir tą pačią naktį Masiu
lis su savo žvalgų būriu, iš
plėšęs tiesiog iš vokiečių 
nagų,- parvedė į jų kaimą 
apie 350 žmonių su gyvu
liais ir manta. O iš nukau
tų vokiečių žandarų buvo 
paimti labai svarbūs doku
mentai.

Kitas atsitikimas buvo 
toks. Mūsų daliniai sustojo 
prie N. kaimo, kuriame ge
rai įsikasę vokiečiai atkak
liai priešinosi, stipriai ap
šaudydami mūsų pozicijas 
artilerijos ir minosvaidžių 
ugnimi. Masiulis vėl gavo 
uždavinį: išžvalgyti priešo 
ugniavietes ir surinkti ži
nių apie priešo kariuome
nės pasiskirstymą kaime.

Šį kartą žvalgai greitai 
atsidūrė prie vokiečių val
domo kaimo, bet susekti, 
kas, būtent, palaiko organi
zuotą vokiečių gynybą, pa
vyko ne iš karto ir pareika
lavo iš žvalgų ilgo ir rizi
kingo sekimo.

Reikėjo įeiti į patį, kaimą, 
nors jis buvo pilnas vokie
čių. Slėpdamiesi tai aukšto
se, veik žmogaus aukštumo 
kanapėse, tai vešliai išbu-
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jojusiose saulėgrąžose, tai 
šliauždami pilvu agurkų ir 
pamidorų lysvėmis, žvalgai 
apėjo vokiečių sargybą ir 
laimingai atsidūrė pačiame 
kaimo viduryje. Prasidėjo 
žvalgomasis darbas. Žval
gai apuostė veik kiekvieną 
trobelę. Buvo kelios nakties 
valandos, kaime pragydo 
gaidys ir žvalgai jau buvo 
besirengią pasitraukti iš 
kaimo ne ligi galo atlikę už
davinį, kai staiga budrios 
žvalgų ausys išgirdo vieno
dą radisto kalbą. Masiulis 
veik tą patį momentą davė 
ženklą žvalgams ir nuvedė 
juos į tą pusę. Dabar jau 
pasidarė aišku, kad kaime 
radijo aparatas visą laiką 
palaiko ryšius su vokiečių 
štabu ir tokiu būdu laiko 
tvirtą gynybą. Radijo siųs
tuvą reikalinga buvo paša
linti.

Nedideliame sodelyje, po 
jaunom obelaitėm, prie tro
belės lango žvalgai pamatė 
šešių vokiečių kareivių še
šėlius ir radijo aparatą.

•j*'* ** *

Gaišti nebuvo galima nė 
minutės. Ir žvalgai be ma
žiausio garso pradėjo iš vi
sų pusių supti sodelį. Vo
kiečiai net nebuvo įtarę, 
kad jie apsupti, kaip vienu 
sutartinu ženklu prieš juos 
iškilo mūsų žvalgai.

Rytą Masiulis su- savo 
žvalgais grįžo namo visiš
kai nuvargę. Bet jis šypso
josi savo laimikiu. Nukovė 
2 radistus, 4 likusius žval
gai paėmė į nelaisvę, o 
drauge su jais atnešė ir ra
dijo aparatą ir labai svar
bius vokiečių štabo doku
mentus. Tą rytą mūsų da
liniai be nuostolių išmušė iš 
kaimo vokiečius.

—... Ir dar daug daug 
padarė mano vyrai, — bai
gia savo pasakojimą Vla
das Masiulis.

— Ir taip jie eina kas 
naktį, —j tarė man patrulis 
ir įsikando pypkutę.

Taip, ir šią naktį jie pir
mieji nuėjo užkariauti prie
šo kaimo.

E. Mieželaitis.

LDS 
svei-

mo planus; tą patį padarė ir 
Juozui .

CHICAGOS VEIKLA DEL 
LIETUVOS ŽMONIŲ

CHICAGO, ILL.— Vasa- suteikimo pagelbos Lietu- 
rio 4 d., įvyko RWR Lietu
vių Skyriaus Komiteto susi
rinkimas, drabužių rinkimo 
stotyje, 755 W. 31 st.

Kadangi Centro Komite
tas mano, jog reikia apvie- 
nyti lietuvių veikimą toje 
šakoje ir visas surinktas 
drapanas siųsti per New 
York, adresuojant Justo 
Paleckio vardu, kad tos 
drapanos patektų tik lietu
viams.

Atskirai drabužius siųsti 
negalima, kaip tik per 
RWR, tad Lietuvių Centras 
susitaTėykad-bendras komi
tetas galutinu pasiuntimu 
rūpintųsi.

Visi gerai įsitėmykime, 
kad nuo dabar lietuvių su
rinkti drabužiai lietuviams 
bus siunčiami.

Nutarta gražiai išpuošti 
stotis ir langus puikiai su
tvarkyti.

Nutarta nupirkti naujų 
pamušalų dėl paltų.

Nutarta retkarčiais gar
sinti per radiją šio darbo 
svarbą ir reikšmę.

Nutarta turėti stotis at
dara antradienio ir penkta
dienio vakarais, kad, kurie 
dirba dienomis, turėtų pro
gą ateiti į talką vakare.

Nutarta šaukti sekantis 
susirinkimas kovo 3 d., 
kviesti į jį kolonijų atsto
vus.

Kalbėta dėžučių pasiunti
mo klausimu, kurios turi 
būti paruoštos ir komisijos 
patikrintos. Į jas turi būti 
sudėta tokie dalykėliai, ku
rie svarbiausi pirmai pa
galbai suteikti išlaisvin
tiems žmonėms iš nacių, 
kaip tai: sriubos skardinė, 
žuvies, mėsos kenuotos, a- 
datų, skustuvų, siūlų, žaiz
doms rišti bandažai, džio
vintos duonos. Daug kitokių 
dalykėlių, kurie būtinai 
žmogaus gyvenime reikalin
gi.

Komitetas mano, kad vi
sos kolonijos turi pastoviai 
siųsti atstovus į posėdžius 
ir apvienyti visų lietuvių 
veiklą šioje srityje.

Sekr. J. S.

vos žmonėm. Russian War 
Relief Lietuvių Skyrius tu
rėtų persiorganizuoti į Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Chicagos Skyrių, 
įtraukiant savo veiklon 
platesnes lietuvių mases. 
Taipgi mes prašom chica- 
giečių artesnio kooperavi- 
mo su Centru. Kaip pir
miau Lietuvių Komitetas 
Teikimui Pagelbos Sovietų 
Sąjungai, taip paskiau Lie
tuvių Pundelių Vajaus Ko
mitetas, taip iki šiol Lietu
vai Pagelbos Teikimo ’ Ko
mitetas negalėjo įsteigti 
pilnos ir plačios kooperaci
jos su Chicagos lietuvių de
mokratinėmis organizacijo
mis. • .

Reikia, draugai, žinoti, 
kad Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetas nėra tiktai 
rytinių valstijų įstaiga. Tai 
yra nacionalinė įstaiga, su
organizuota Demokratinių 
Lietuvių Tarybos, pasiėmus 
labai didelį darbą. Jinai 
rūpinasi visais reikalais, su
rištais su teikimu pagelbos 
Lietuvos žmonėms.

Chicaga yra didžiausia 
lietuvių kolonija. Komitetas 
negalės pilnai atlikti visų 
ant jo uždėtų pareigų, jei
gu šita kolonija jausis “ne
priklausoma” ir savo veik
los tampriai nesuriš su vei
kla nacionalinio Komiteto.

A. Bimba,
L. P. T. Kom. ^Pirminink.

Yonkers, N. Y

nutarė
Kliubo

Lietuvių, Piliečių Kliubas 
laikė metinį susirinkimą. Ap
tarus kitus reikalus, nutarta 
nupirkti karo bonų už $500. 
Viso iki šiol kliubas jau pirko 
karo bonų už $3,500.

Taip pat kliubas 
pirkti nuosavą namą,
valdyba 1944 meams yra: pre
zidentas — P. Balkus, prot. 
raštininkas — J. Rudvalis, ba
ro sekretorius — J. Danielius. 
Namo komitetas: A. Pultana- 
vičius, V. Kašieta, M. 'šarkus 
ir baro darbininkas A. Balkus.

Kliubietis.

Mūsų Patarimas Chicagie- 
čiams

O visgi mums atrodo, 
kad chicagiečiai tupėtų 
praplėsti savo veikimą dėl 
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Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisvės redakcijai

M

kaip kad

paskaitą, 
įvairiais

Paskaitos Pavyko

Vasario 6 d., vakare, 
62 kuopa buvo surengus 
katos klausimu paskaitas. Pa
skaitos pavyko neblogai, žmo
nių atsilankė nemažai ir visi 
ramiai išklausė paskaitas. 
Miesto sveikatos departmentas 
davė filmas ir aiškintoją vel
tui, kur atvaizdino, kaip \žmo- 
nės užsikrečia džiova ir kaip 
žmonėms reikia saugotis, kad 
neužsikrėtus. Vėliau daktaras 
J. Repšys plačiai nušvietė šios 
baisios ligos bakteriją. Tačiau 
prelegentas nurodė, jog ši li
ga dabar jau nėra taip baisi, 
kaip ji buvo pirmiau. Jeigu 
žmogus laiku pastebės, jog jis 
turi šią ligą ir atsikreips pas 
gydytojus, ji bus sustabdyta 
nuo tolesnio plėtimosi ir žmo
gui negręs mirtis, 
pirmiau būdavo.

Pabaigus daktarui 
publika jį apipylė
klausimais, į kuriuos jis pilnai 
atsakė. Tūli pradėjo net pasta
bas daryti, jog perdaug dak
tarą kamuojame, bet tai natū
ralu, reikia atsiminti, jog čia 
buvo susirinkus publika, kuri 
peržengus pusę šimto metų ir 
kuo ne kiekvieno sveikata jau 
pašlijus.

Pasibaigus paskaitoms, pir
mininkas paprašė publikos, ✓
kad sumestų aukų lėšoms pa
dengti. Sekanti asmenys prisi
dėjo prie padengimo lėšų:

Po $1 aukavo: A. žvingi- 
las, P. Traupys ir Feravičienė.

Po 50c: J. Musteika, F. Pa
kalnis, J. Šukys, A. Barčius, 
A. Jenkus, K. Kalaušius, A. 
Zanevičienė, Geležinienė, J. 
Žekonis, P. Žukauskienė, J. 
Usevičius, M. Dambrauskienė, 
G. A. Brazlinskas ir A. Sima- 
navičienė. Viso aukų susirin
ko: $18.90.

Varde LDS 62 kuopos, vi
siems aukotojams tariu širdin
gą ačiū!

metų mo- 
nuprogre- 
išsikovojo

Kovo 5 d., pas mus kalbės 
drg. K. Petrikienė iš Brook ly
no. Prie tam bus ir koncertinė 
programa: rusų šokikų grupė, 
dainuos Gičiūtė ir F. Budon.

Balandžio 16 d i. Hąrmonijos 
Grupe turės 
koncertą, 
vaus: rusų 
Kubiliūnas 
prisiketino
kaitė dainuoti šiame koncerte.

Nėra abejonės, kad šie abu 
parengimai bus dideli ir mes 
prie'jų turime jau dabar ruoš
tis, kad sutraukus skaitlingą 
publiką. Tik gerai prisiruošus 
galima turėti geras pasekmes.

Jaunutis.

be- 
bet 
nes 
ka-

Mūsų mieste vis dar yra 
darbių. Įvyksta ir streikų, 
streikai greitai baigiasi, 
darbininkai supranta, kad 
ro laimėjimas reikalauja daug
dalykų. Valdžia reikalauja ; 
kuo daugiau gaminti, bet su 
tuo nesiskaito kompanijos, ne
siskaito su darbininkais ir tas 
iššaukia streikus.

labai turiningą 
Programoje daly- 
šokikų grupė, Ig.
ir, girdėjau, jog 

atvažiuoti Ramoš-
Great Neck, LI

CLEVELAND, OHIO
Darbininkiškų organizacijų 

judėjimas atlieka savo parei
gą, nors surinkimai ir nėra 
taip skaitlingi, mat, daugelis 
turi dirbti darba ir negali at
eiti. Bet visi stengiasi vienaip 
ar kitaip stiprinti savo klasės 
organizacjas.

Dabar artinasi teatras su 
koncertu. Bus perstatyta 3-jų 
veiksmų drama “Dėdės Silves
tro Kieme,” tai yra vaizdavi
mas dabartinių Lietuvos liau
dies kovų prieš hitlerininkus. 
Koncertinėj programoje daly
vaus mūsų solistė Violeta Cy- 
pas, dainuos ALM Choras. Tas 
viskas atsibus sekmadienį, va
sario 20 dieną, 5:30 vai. va
kare, (svetainės durys atda
ros nuo 4 vai. po piet.), White 
Eagle svetainėje, 8315 Kos
ciusko Ave., tarpe 79th St. ir 
Ansel Rd. Tikimės sulaukti 
daug svečių. Prašome visus at
eiti.

Bus Paskaita ir Vaišinimas 
Moterų t

Per porą desėtkų 
terys taip smarkiai 
savo. Seniai jos čia
lygias politines teises? Arba, 
kaip čia seniai jos pradėjo rū
kyti, kelnes dėvėti, plaukus 
kirptis? O dirbtuvėse jau ne
rasi tos mašinos ir tokių ama
tų, kad moteris negalėtų taip 
atlikti, kaip vyras, žodžiu ta
riant, jos vairuoja gatvekarius, 
traukinius, laivus ir kartu ka
riauja karo laukuose su vy
rais. Aišku, toks moterų pasi
traukimas nuo pečiaus pakei
tė ir patį ekonominį gyvenimą. 
Labai daug vyrų dabar yra 
verčiami atlikti namų ruošą ir 
pasigaminti pusrytį ir pietus.

Vasario 20 d., 4 valandą po 
pietų, 376 W. Broadway, So. 
Bostone, bus paskaita : “Krikš
čionybė ir Svietiškas Moks
las.” šios paskaitos prelegen
tu bus D. Jusius. ši paskaita 
skirsis nuo vasario 6 d. paskai
tos. Drg. Jusius šią prelekciją 
yra gerai prirengęs ir bus įdo
mu ją išklausyti. Tai ateikite 
visi ir atsiveskite savo drau
gus, nes mums Bostone tokia 
prelekciją seniai buvo reika
linga.

Pasibaigus prelekcijai, bus 
užkandžiai, kuriuos vyrai pa
gamins ir po tam seks diskusi
jos. Taigi, gerbiami, pirmiau 
tokius parengimėlius rengdavo 
moterys, o vyrai tik ateidavo, 
pavalgydavo ir moterims su
mesdavo kiek aukų. Dabar bus 
kaip sykis atbulai. Dabar mūs1" 
yra didelis klausimas ir. spė
liojimas, kiek ateis moterų ir 
kaip jos pasirodys? Aišku, da
lykas paaiškės vasario 20.

Smetona numirė, bet smeto- 
nizmas vis dar spardosi ir ne
nori dvėsti. Kaip žinome, jie 
atlaikė New Yorke “seimą,” 
tai labai pasidarė drąsūs, tie
siai daugiau pas juos yra drą
sos, negu proto! Jie garsiai 
kalba, kad smetonizmas bus 
grąžintas Lietuvon ir tada šie 
ponai atkeršins Lietuvos liau
džiai už tai, kad darbo žmo
nės 1940 metais įsteigė savo 
santvarką, kad Smetona ir jo 
pakalikai turėjo bėgt pas Hit
lerį užtarimo j ieškoti. Tas jų 
dūkimas daug juoko sudaro. 
Juokiasi katalikai, juokiasi iri 
progresyviai. Visi žinome, kad | 
niekados smetoniškas fašizmas 
negalės Lietuvoje viešpatauti. 
Ant kiek artinasi galas jų dė
dei Hitleriui ir hitlerizmui, ant

Mūsų kolonijos lietuviai, be 
skirtumo įsitikinimų, visi dar
buojasi karo laimėjimui. Visos 
draugijos prisideda veiklon 
dėl sukėlimo finansų Raudo
najam Kryžiui ir teikimui pa
galbos Lietuvos žmonėms, ku
rie tiek daug iškentėjo ir vis 
dar kenčia po hitlerininkais.

Pastaruoju laiku mes nete
kome seno mūsų miesto gyven
tojo, tai J. Vidžiūno, kuris mi
rė. Jis priklausė ne vien prie 
mūsų organizacijų, bet ir 
Brooklyne prie Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo ir kriau
čių unijos. J. Vidžiūnas jauno
se dienose daug darbavosi 
darbininkų judėjimui. Paliko 
nuliūdime žmona Teresa, dvi 
dukteris — Najomi ir Ritą.

Drg. Vidžiunienė yra nuo
širdi darbininkų judėjimo rė
mėja, ypatingai Pirmyn Cho
ro veikėja. Jų abi dukros iš
auklėtos darbininkiškoj, dva
sioj ir priklauso chore. Mes 
visi reiškiame gilią užuojautą 
Vidžiūnų šeimai.

Jonas Vidžiūnas į Ameriką 
atvyko 1907 metais, jo nuo
širdumas ir veikla paliko gra
žią atmintį tarpe visų draugų 
ir draugių.

šia žiemą Great Necke ne
tekome trijų gyventojų, kurie 
mirė, tai Stasys Surdoka, Jo
nas Vidžiūnas ir lietuviams 
gerai žinomas George Tukars- 
ki, rusų tautybės žmogus.

Pirmyn Choras nutarė daly
vauti Laisvės bazare, kovo 4 
dieną pildyme programos.' 
Taipgi choras ruošia spalvuo
tuose judžiuose parodyti ope
retę “Kuprotas Oželis” iš Lie-' 
tuvos kaimo gyvenimo. Bus ro
doma Kairo ir Teherano kon
ferencijos, matysite Roosevel- 
tą, Staliną, Churchillą ir tų 
šalių kitus vadus, taipgi mū
šiai prie Stalingrado ir Tara- 
wos.

Filmas rodys Geo. Klimas, 
sekmadienį, vasario 20 dieną, 
6:30 vai. vakare, KasmoČių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd., 
Įžanga tik 50 centų ypatai. 
Visus prašome atsilankyti.

F. Klaston,
LAPK Koresp.
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Pirkite Liet. Literatūros Draugijos Knygas
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Lietuvių Literatūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai turime. Šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis: KAINA

Dabar 
$ .50 

1.00 
.50 

1.00 
.50

Buvo

Liud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Franci joj.—K. Markso $1.50 
Darbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučiusz.............. 3.00
Pasaulio Stebūklai, moks. veik.—416 p. Dr. J, J. Kaškiaučius 2.00 
Aliejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Paraše V. Kapsukas. Daug 

faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turi 318 pusi........
Gamta ir Žmones.—M. Iljino, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias į Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knyga. 264 pusi. 
Ūkanos.—M. Rasoda, apysaka, arti 400 pusi........................... ....
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Dr. A. Petriką, 360 p. 
Istorija Soc.. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi.........................
Tarybų Galybe.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi.................. ..............
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knyga. 360 pusi........
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iš Lietu

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi........ 1.50

2.50
1.50

1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.50
2.00
1.25
1.50

.50

.50

.50

.50

.50

.75

.75

.50

.75

i

.50

Vasario 7 d. šių žodžių ra- 
šėjas išleido antrą sūnų, Juo
zą, į kariuomenę. Juozas buvo 
baigęs Bridgeton aukštesniąją 
mokyklą, vėliau automobilių 
amatinį Frankfieldo Institutą 
su meistro mechaniko laipsniu. 
Tuojau, būtų baigęs mechani- 
ko-inžinieriaus mokslą North
eastern Universitete. Bet ka
ras suardė milionams gyveni-

Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas. 
Turime ir kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame, 
nes jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertės .knygų pagal nupigin
tas kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažai knygų perka. x

Kas dabar stos 'į ALDLD organizaciją, tai turi teisę velt' 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė di
ldė tik $1.50. Narys gaus per'metus žurnalą “šviesą” ir šių r 
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,” kuri bus apie 400 puslapii 
aprašys ko^vas prieš barbarus hitlerininkus, dabartinius Iz 
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius 
kite:

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6,

B
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Ketvirtas Puslapis ’

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-4& N. OSTROVSKIS — 6 —

WATERBURY, CONN

(Tąsa)
Keletą sekundžių buvo tyla. Edvardas 

tiktai dabar pajuto, kad nekūrentame 
kabinete šalta. Buvo girdėti, kaip svetai
nėje Liudvika skambino fortepijonu. Jis 
sunkiai sujudėjo kėdėje, aptemo ii\ nu
vydamas visą muzikos sukeltą šilimą ir 
švelnumą, kurčiai ir šiurkščiai prašne
ko:

— Bolševizmas gali praryti visą civi
lizuotą pasaulį, jeigu nebus sunaikintas 
jo gemalas. — Edvardo galvoje skambė
jo žiaurus pasiryžimas ir tai, ką tik aš
triu nujautimu suvokė priešais sėdėjęs 
jėzuitas, — baimė. Edvardas atsistojo, 
žengė keletą žingsnių ir, sustojęs prieš 
tėvą Jeronimą, kalbėjo toliau: — Su
grius visas Vokietijos imperijos rūmas... 
Kas ten bus toliau, sunku pasakyti. Jei
gu Berlynas paseks Maksva ir sukurs 
tarybas, tai bus baisus pavojus. Juk įve
dus sąjunginę kariuomenę į revoliucijos 
užlietą kraštą — bus pakartotas vokie
čių likimas Ukrainoje. O jeigu socialde
mokratai — aš kalbu apie dešiniuosius 
— išlaikys savo rankose valdžią, tai de
mokratinė višta pakeis imperatorinius4 
arus, ir Vokietija ilgus metus nustos vai
dinusi didžiosios valstybės vaidmenį.

Iš tėvo Jeronimo akių Edvardas atspė
jo nebylį klausimą.

— Jūs klausiate, ko aš atvažiavau čia, 
jeigu vokiečiai gali mane sušaudyti, kaip 
prancūzų šnipą?

— Aš, rodos, apie tai nešnekėjau. Ta
čiau prisipažinsiu, tatai mane domina.

— Puiku. Atleiskite už ilgą įžangą. 
Vadinasi, ko aš čia?... Kai tiktai Berly
ne prasidės gaisras, vokiečių armija Uk
rainoje ir Lenkijoje sugrius. Tuo abejoti 
netenka. Vokiečiai išeis, ir visa jų uži
mama teritorija pereis j Raudonosios 
Armijos rankas. Ar jūs įsivaizduojate, 
kas tuomet atsitiks? Raudona Maskva— 
raudonas Berlynas! Tai — galas Euro
pai. Nei Prancūzija, nei Anglija to ne
gali leisti. Situacija griežtai keičiasi. 
Anksčiau austrų-vokiečių armija buvo 
barjeras, skyręs Europą nuo komunisti
nės Rusijos. Dabar tas barjeras suluš. 
Jeigu mes jo vietoje nesukursime naujo, 
tarybos užlies mus ...

— Kaip gi tai sutrukdyti? — paklausė 
įtemptai klausęsis tėvas Jeronimas.

Edvardas paėmė į rankas žemėlapį.
— Reikia sukurti Lenkijos respubli- 

Są su tautine armija, kuri užkirs rau- 
onarmiečiams kelią į Vakarus. Latvija 

ir Estija gaus “nepriklausomybę” ir kar
tu su Lenkija ir Rumunija sudarys tarp 
Rusijos ir Vakarų ginkluotą buferį,

Prancūzijos protektorate. Anglija gi puls 
Murmantį ir Archangelską. Sąjunginiai 
desantai spaus raudonuosius iš šiaurės, 
laivynas — iš Baltijos jūros. Antroji An
glijos zona — šiaurinis Kaukazas, Baku, 
Vidurinė Azija. Gi Prancūzijos laivynas, 
pirmai progai pasitaikius, įplauks į Juo
dąją jūrą ir užims Odesą ir kitus uostus. 
Japonai užėmė Vladivostoką ir jau slen
ka Sibiro link. Ta pačia kryptimi veikia 
rusų baltoji armija ir čekoslovakų kor
pusas. Tuo tarpu Lenkija pamėgins už
imti dešinįjį Ukrainos kraštą, Lietuvą ir 
Baltgudiją, o jeigu nepavyks, — tenai 
sukurs prieštarybines vąlstybes.Žiedo ap
riesta Maskva uždus. Ir mums, lenkams, 
reikia skubėti, kol chaosas neužgriebė 
mūsų šalies. Reikia paruošti ginkluotas 
pajėgas, kurios galėtų ugųimi nusvilinti 
visus, kas, vokiečiams išėjus, sugalvotų 
sukurti Lenkijoje tarybas ar ką nors pa
našaus. Mums reikia laimėti laiko, su
rinkti jėgas, jas apginkluoti, sudaryti 
valdžios organus, žandarmeriją. Pran
cūzija kredituos mus amunicija, gink
lais, atsiųs kokį pusantro tūkstančio ka
rininkų. Ir tada mes pašnekėsim kitaip.
Tačiau dabar būtina veikti, ir dar pačiu 
ryžtingiausiu būdu. Juo labiau, kad tai 
ne tik bendros politikos, bet ir mūsų li
kimo klausimas: jeigu mes neišnaikinsim 
bolševikų, jie išnaikins mus!

Edvardas nutilo, įsižiūrėdamas į že
mėlapį. Po to, lyg kažką atsiminęs, pri
dėjo:

— Tarp kita ko, jo šventybė kardino
las pavedė man perduoti jums, .kad, jei 
jūsų darbas pasirodys sėkmingas, tai tin
kamesnio už jus Volinijos generalvikaro 
jis nesuras.

Tėvo Jeronimo akutės nepakeitė savo 
paprastos išraiškos.

— Aš laukiu jūsų įsakymų, pone Ed
vardai.

— Puiku, tėve Jeronimai!
Edvardas atsisėdo.
— Tuo būdu pradėsime veikti... Po 

poros dienų aš išvažiuoju į Varšuvą, į 
pasitarimą. Tuo metu supažindinkite su 
padėjimu savo apylinkės kolegas. Tiktai 
atsargiai.

Pastebėjęs nekantrų jėzuito pirštų su- 
krutėjimą, Edvardas suprato, jog pasku
tiniųjų žodžių nereikėjo ištarti.

(Bus daugiau)

EVERYBODY MTTIV SAVING IN
EVERY PAYDAY WAR BONDS

Shenandoah, Pa.
VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IŠ 164-rių PUSLAPIŲ
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

Vasario 9 dieną išleidom 
draugų Motuzų jau antrą sū
nų į Dėdės Šamo šeimą (navy) 
Albiną Motuzą, visiems gerai 
žinomą labai gerą sportininką. 
Jis lošė futbolę su Chicago 
Bears, profesionalų tymu ir la
bai gerai atsižymėjo per tuos 
3 metus. Labai linksma mūsų 
miestui ir mums lietuviams, 
kad Motuzai išaugino labai 
gerą sūnų sportininką.

Albinas nuo pat mažo vai
kučio, kaip ixš atsimenu, visuo
met buvo su mumis, dainavo 
Lyros Chojre, dalyvavo viso
se LDS olimpiadose ir vi
suomet gaudavo pirmą vietą, 
buvo jam garbė, o labiausia 
mūsų LDS kuopai, nes jis vi
suomet pakėlė mūsų vardą.

BRONIAUS VARGŠO 
(LAUCEVIČIAUS) 

GYVENIMAS IR DARBAI

Pąbaigęs gimnaziją, Albinas 
išvažiavo į Washington, D. C. 
universitetą; fenais ir buvo at
sižymėjęs labai gerai sporte. 
Pabaigęs mokslą pradėjo lošti 
su profesijonalais.

PARAS® DR. A. PETRIKĄ
Mes linkime, kąd Albinas ir 

atsižymėtų pas Dėdę Šamą.

• • 32 Puslapių. • • Kaina 15c • •
O Lijukas, pabaik savo 

mokslą kariuomenėj, ką jis 
turi pasibrėžęs.

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

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

S. Kuzmickas.

Pirmu kartu Laisvės bazą- 
ras bus tąip didelėse ir puoš
niose salėse: Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Įvyks kovo-March 
3, 4 ijr 5 dieninis. . ,

Apie Seržantą Albertą 
Strižauską

Mūsų nepailstami demokra
tinio veikimo darbuotojai M. 
ir J. Strižauskai, vasario 4 die
ną, gavo iš karo departmento 
telegramą, kad jų sūnus ser
žantas Albertas žuvo Anglijoj 
eidamas karines pareigas. Tai

Seržantas Albertas 
Strižauskas (Strauss) 

buvo žinia tėvams, kaip aštrus 
peilis per širdį! Ir ištikrųjų, ir 
sunku įsivaizduoti, kokia tai 
baisi žinia!

Seržantas Albertas nuo pat 
kūdikystės linko ten, kur jo tė
veliai ir brolis Klemensas vei
kė. Jis dainavo Vilijos Chore 
ir dalyvavo lošime, veikė Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
me. žodžiu sakant, visur buvo 
su darbininkų liaudimi.

Negalima norėti plačios jau
nuolio Alberto biografijos, nes 
tai tik pražydęs buvo jo gyve
nimas ir jis jau apie du metai, 
kaip tarnavo Dėdės Šamo or- 
•laivyne. Jis buvo 24 metų am
žiaus. Ir štai, kaip tą vos pra
žydusį žiedą, nuskynė baisus 
mūsų priešas. Alberto nebus 
mūsų tarpe daugiau, nematy
sime jo! Tenka išreikšti gi
liausią užuojautą draugams 
Strižauskam, netekusiem myli
mo sūnelio. Ir kol karas bus 
baigtas, kol žiaurus priešas 
bus nugalėtas, tai daug jaunų 
vyrų yiegrįš pas savuosius, ku
riuos išleidžiame tarnybon.

Tai ir šioj baisioj nuliūdimo 
valandoj drg. Strižauskams

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783
NIGHT HAvemeyer 8-1158.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsy anglis išsibaigs iki paskutiniąm 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

kaipnieko negalime padėti, 
tik išreikšti giliausią užtidjau
tą Alberto tėvams ir broliui 
Klemensui 1

Literatūros’ Draugijos 28 
kuopos susirinko visi draugai 
ir draugės ir, aptarę tą liūdną 
padėtį, paaukavome ir nupir
kome gėlių, kurios buvo įteik
tos draugam Strižauskam, kar
tu su mūsų užuojauta. Mes 
niekados neužmiršime Alber
to ir jo mirtis dar daugiau mus 
paakstins darbui, kad karas 
būtų laimėtas, kad priešas bū
tų sumuštas kartą ant visados!

Taipgi išrinkta kita ko- 
surengimui kokio pa
ar veikalo suvaidini- 
kurio dalis pelno bus 
Lietuvos žmonių pa-

Iš ALDLD 28 Kp. Susirinkimo
Kuopos susirinkimas įvyko 

vasario 9 dieną. Jis buvo svar
bus, nors ir nelabai skaitlin
gas. Buvo skaitytas laiškas iš 
Lietuvai Pagel bos Komiteto. 
Po apkalbėjimo išrinkta komi
sija, kuri darbuosis tam reika
lui, taipgi padėsime ir kiti na
riai 
misija 
rengimo 
mui, nuo 
skiriama 
galbai.

Iš moterų komisijos paaiškė
jo, kad turime apvaikščioti 
Moterų Dieną, kuri pripuola 
kovo 8. Išrinkta komisija, ku
ri rūpinsis gauti kalbėtoją ir 
tinkamai tą dieną atžymėti.

Drg. M. Svinkūnienė ir M. 
Maisonienė pateikė džiuginan
tį raportą iš Laisvės vajaus, 
kad jos turėjo labai geras pa
sekmes 
dovaną.
drauges jau darbuojasi vajuo
se gavime Laisvei naujų skai
tytojų ir gavo 43 naujus skai
tytojus. Mūsų vajininkės sako,

darbuotėj ir laimėjo
Per du metus šios

i CHARLES’ Į 
| UP-TO-DATE j 

| BARBER SHOP | 
B K. DEGUTIS, Savininkas j 
| Prieinamos Kainos | 
| 306 Union Avenue |
S Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. A

Brooklyn «
| GERAI PATYRĘ BARBERIA1 <F. W. SHALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
. WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

kad nereikia apsjleisti, kad 
reikia daugiau dirbti mūsų ju
dėjimui ir pasekmės bus geros. 
Pasižadėjo ir kiti kuopos na
riai su padidintu ūpu darbuo
tis.

Drg. K. Jankeliunienė tū
lam laikui buvo apsigyvenus 
Bridgeporte, dabar grįžo ir vėl 
apsigyveno mūsų mieste ir tai 
mums labai smagu, kad sulau
kėme atgal yeiklią draugę, nes 
ji visada ir visur pritinka dar
be ir chore, ir komisijose, ir 
parengimuose — suranda už
tektinai laiko ir energijos. 
Nuo savęs linkiu drg. Janke- 
liunienei laimingai pradėti vėl 
gyvenimą WaterburyjeK

M. Vaitonaitė-Mikšienė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 20 d., 11 vai. 
ryto. Yemans salėje, 3014 Yemans 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbiųjų' reikalų aptarti. 
— Sekr. (39-41)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 20 d. vasario, 3 vai. die
ną, 735 Fairmount Avė. Prašome 
visas nares dalyvauti šiame susirin
kime, nes turėsime labai daug svar
bių darbų atlikti. Kaip tai mezgime, 
drapanų rinkime, bonų pardavime, 
kraujo davime ii' daug kitokių dar
bų. — . Šmitienė. (40-42)

LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. BrooklynGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

159
(Skersai nuo Republic Teatro>

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
W mo pM^isymus viršaus

500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

V" J gi jų šeimoms ir jų pa-
X. ei j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ||

LAIDOTUVIŲ ; j
DIREKTORIUS «

Ketvirta^., Vasario I?/ 1944

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, 20 d. vasario bus fo- 

doma graži operetė (spalvuota fil
mą) “Kuprotas Oželis.“ Taipgi nia- 
tysite ir kitų įdomių paveikslų, 
“Battle for Stalingrad,” 
Battle of Tarawa,” matysite 
Chorą, šokikų grupę ir tt. 
rodys Geo. Klimas. Pradžia 
vak. Įžanga 50c asmeniui, 
kviečia Pirmyn Choras.

"U. s. 
Pirmyn 
Filmas 
6:30 v.

Visus 
(40-42)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbų parengimą apšvietos klau

simu ruošia ALDLD 2-ra kuopa 
ateinančioj nedėlioj, vasario (Feb.) 
20 dieną, 4 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway.

Paskaitą apšvietos klausimu duos 
d. D. Jusius iš Quincy, Mass., o 
skanius užkandžius prirengs Anta
nas Jankus, garsusis Bostono apy
linkės “šefas.” Kviečiame visus at
silankyti ir pasinaudoti šia nepa
prasta proga, kuri So. Bostone ne 
tankiai pasitaiko. Mes užtikriname, 
kad šis parengimas bus pamokinan
tis ir draugiškas. Įžangos nebus. — 
Rengėjai. (40-42)

BRlDGEP0Rf\”C0NN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 2 vai. dieną. Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette St. Visi 
nariai dalyvaukite ir taipgi užsimo
kėkite duokles, nes Centrui reikia 
pinigų išleidimui knygų. Bus išduo
tas raportas iš Laisvės šėrininkų su
važiavimo.1 — A. Jocis, Fin. Rašt.

BALTIMOREMD.
LDS 48 kp. ruošia vakarienę ir 

šokius, šeštadienį, vasario 19 d., 
Lietuvių salėje, 851 Hollins St. Pra
džia 8 vai. vakaro. Įžanga $1.10, 
vien tik šokiams 55c. Bus geri muzi
kantai, Alice Franz’ trio pirmu kar
tu gros mūsų parengime lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. 
Paserskis.

— Peter 
(39-41)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen R-97TO

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai !; 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

- •;•; - •
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Kaip Taupyti Kurui Aliejų

aliejaus iš- 
labai didi.
vis dar re- 
atsiekimas, 

“Big Inch”
linijos patarnauja 

tikrojo trū-

kia, kad jūsų šildymo mašina 
aikvoja kurą.

Nevien, kaip mes deginame 
racionuojamą .kurą, bet lygiai 
svarbTi yra tai, ką mes darome 
su šiluma, po to, kai mes ją 
gitu name.

Daugelis jūsų, be a'bejo, daug 
kreipėte dėmesio į savo namų 
insuliaciją. Tai yra puiku, 
sveikai protaujama, • žinoma, 
nes jūsų namai, ir faktinai visi 
pastatai, — yra “šilumos laiky
tojai.” Jeigu jūs leidžiate šilu
mą nereikalingai išsprukti, jūs 
visam laikui nustojate tos ši
lumos, kartu su kuru, kurį jūs 
suvartojote tai šilumai gauti. 
Jeigu jūs galvojate, kad šį se
zoną jau per vėlu išleisti tiek 
pinigų insuliacijai, padarykite 
tai patys naminiu būdu — už- 
.kimšdami visus plyšius bei sky
les.

ji". . ........................... ....u.,...................... ...

MacArthur Sako, be Ar 
mijos Nesumušim Jap

Australija.—Gen. MacAr
thur užreiškė, kad vien lai
vyno ir 'oro veiksmais ir 
blokada negalima bus su
muš t Japonijos.

Jis sako, jog tiktai sude
rintais armijos, laivyno ir 
orlaivyno žygiais tegalima 
bus sutriuškinti Japoniją.

Čaplinas ne Tėvas Tos 
Merginos Vaiko

Los Angeles, Cal HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS *

Paskutiniu laiku tiek daug 
buvo’ kalbama apie anglių trū
kumą, kad daugumas gyvento
jų pamiršo, kad kuro aliejaus 
taip pat trūksta. Aliejaus var
totojai, skaitydami apie naują
ją vamzdžių liniją ir girdėda
mi apie šiokius tokius kitus pa
gerinimus aliejaus transporta- 
cijoje, galvoja sau šiaip: “O, 
aliejaus situacija taisosi. Da
bar mes teturime anglių trū
kumą. Gerai, kad aš kūrenu 
aliejum.” Ir taip jie nieko ne
paisydami toliau degina aliejų, 
taip sakant iš kito galo. Tai 
reiškia, kad daugelis, jų paga
liau įsitikino, kad 
tekliai yra labai ir

Kūlo aliejus yra 
tas reikmuo. Toks 
kaip užbaigimas 
vamzdžių
tiktai pabrėžimui 
kūmo. Tai rodo, kaip rimtai 
Vyriausybės valdininkai trak
tuoja šį trūkumą ir kokias iš
laidas valdžia daro, kad pagy- 
džius šį reiškinį. Tačiau vis _ _ .
dar yra didelis trūkumas. Fak- reikia šviesos iš lauko. Kamba- 
tinai, mūsų tautiniai kuro alie- riuose, 
jaus ištekliai šiandien yra ma- , 
žesnį, negu šiuo pat laiku prieš įdarytus, 
metus.

Nevien kad dabartiniai iš
tekliai maži. Militarinės ir ka
ro industrijos pareikalavimai 
išteklių yra žymiai dideni. Ir 
niekas negali 
didesni 'bus 
ateinančiais

Didėjanti 
ro aliejaus 
jais į aliejaus žaliavą. Kadan
gi mes daugiau sunaudojame 
“high octane” gazui iš aliejaus 
žaliavos, tai lieka Mažiau ku
ro aliejui ir kerosinui. Tačiau 
tuo pat metu mūsų karo parei
kalavimai 
didėja ir 
giau kuro 
reikalinga 
ir mūsų tankus, 
įrengimus ir palaikyti mūsų 
industriją pilnam pajėgume. 
Paprastai sakant, mes, namų 
frontas, esame pagauti plyšyje. 
Mums nebus daugiau aliejaus. 
Mes turime ištesėti su turimais 
racionavimo kiekiais. Kad su
taupius kurą ir tuo pačiu turė
ti pakankamai šilumos, reikia 
tikrinti savo pečius reguliariai, 
ir žiūrėti, kad jie būtų tinka
mai išvalyti bei nustatyti. Ši
lumos ir varymo kontrolės įtai
symai turi būti inspektuojami, 
.kad būti tikrais, kad jie tinka
mai kontroliuoja aliejaus var
tojimą. Jeigu reikia dažnai ati
darinėti langus, kad pravėdi
nus per šiltus kambarius, reiš-

Hollywood, Calif. — Gy
dytojai specialistai ištyrė 
kraują judžių aktoriaus Ča- 
lio Čaplino ir Joanos Barry 
kūdikio ir moksliniai įrodė, 
jog Čaplinas negalėjo būti 
to kūdikio tėvas, kaip kad 
Joana kaltino Čapliną.

Po šių tyrimų Čaplinas
Pavyzdžiui, gerai apjieškokit 

aplink langus ir duris plyšių, 
ir apkamšykit juos gerai. /Už- jau nemokės tai merginai 
deng.kite langus, kada tik fie-

U___ , kuriuos nevartojote,
laikykite langus visą laiką vž- 

Iš viso, uždarykite 
sunkiai apšildomus kambarius 
ir nenaudokite jų. Laikykit in
dus su vandeniu ant radiatorių 
ar .kitų šildytojų, kadangi drė
gnas oras atrodo šiltesnis.

po $100 savaitinės pensijos, 
kaip teismas buvo pirmiau 
patvarkęs.

Naciai, Sakoma, Pradėję 
Kraustytis iš Estijos

numatyti, kiek 
tie pareikalavimai 

mėnesiais.
pareikalavimai kū- 
veikia dviem atve-

čia yra tik keli 
tų dalykų, kuriuos 
namų šeimininkas 
sau padaryti, kad 
kuru.

iš daugelio 
kiekvienas 
gali pats 
ištekti su 

OWI.
-------------v—

Associated Press Pranašavi
mas Dėlei Ryty Fronto

London, vas. 16. — Sovie
tai permetė daugiau savo 
kariuomenės per Narvos li
pę. į šiaurius ir pietus nuo 
Narvos miesto, nacių tvir
tumos šiauriniai - rytinėje

kuro aliejąus nuolat 
vis daugiau ir dau- 
ir dieselio aliejaus 
varyti mūsų laivus 

motorizuotus 
palaikyti 

pilnam

London, vas. 16. — Asso
ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra, pranašauja, 
kad jeigu ir toliau Raudo
noji Armija taip laimės, 
kaip paskutiniu laiku, tai 
per penkias sekamas savai
tes vokiečiai galės būti vi
siškai išgrūsti iš bet kokių 
sovietinių žemių.

Pranešama, kad hitleri
ninkai pradėjo iškraustinėt 
visus “nereikalingus” žmo
nes iš didelio ploto šiaurinė
je Estijoje.

Philadelphia, Pa
Graborius Juozas Kavaliauskas 

Nusimaskavo

KIEK ANGLŲ ŽUVO 
ITALIJOJ

Vasario 10 d., Philadelphia 
Lietuvių Baud. Kryžiaus ir 
į£aro Pergalės Komiteto, visų 
organizacijų atstovų įvyko me
tinis susirinkimas, Lietuvių Re- 
publikonų name. Pagal pir- 
mesnį komiteto nutarimą, šis 
susirinkimas turėjo įvykti va
sario 6 d., bet tą dieną smeto- 
nininkai “seimavojo” Brook-

Parama Dienraščiui Laisvei 
Gerbiami Laisviečiai!

Nors suvėlintai, bet ir mes, 
tolimų vakarų lietuviai, neno
rime pasilikti nepasveikinę 
Laisvės šėrininkus su 1944 me
tais, kurie turės būti mūsų per
galės metai. Mes visada pade
dame demokratiniams lietu
viams, o Laisvė stovi priešaky
je demokratinių lietuvių kovų 
už pergalę.

Mes, Los Angeles Lietuvių 
Literatūros Draugijos 145 kuo
pos nariai, aukojame Laisvės 
paramai $15.10.

Aukavo sekamai: L. O. Le- 
vanai $2. Po $1: J. E. Babi- 
Čiai, J. M. Pupiai, O. Babraus- 
kienė, K. Pečiulis, A. M. 
Bušai, M. O. Pūkiai, P. K. Ke- 
pečkai, A. Marcinkienė, J. O. 
Bernotai, P. J. Pupiai ir A. Ta- 
landzevičius. J. Druskis auka
vo 65c, Levišaukai 50 centų ir 
smulkių surinkta 95c.

M. Bush, Kp. Sekr.

Talkininkai šįmet jau 15 
sykių iš oro bombardavo 
Berlyną.

Detroit, Mich

visi nariai atvykti, 
•visados, taip ir šį 
daug svarbių reika- 
mūsų kuopos, bet ir

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI

INDŲ MAZGOTOJAI

OYSTERMAN

APVALYTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI

UŽKANDŽIŲ IŠDAVĖJAI

VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
. PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

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

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

VYRAI
Bendras Fabriko Darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS, NUOLAT 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
DAUG VIRŠLAIKIŲ

ATLAS WASTE
COOPER AVE. & DRY

GLENDALE, 
MATYKITE MR.

MFG. CO.
HARBOR RD., 
L. I.
NUNNS.

(42)

REIKALINGI
AUTO MECHANIKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO
Nuolatinis Darbas Būtinoje Pramonėje 

MOKAMA VIRŠIAUSIOS ALGOS 
Patogi darbui vieta

Linksmos Darbo Sąlygos 
Turi laikytis WMC taisyklių.

FOLEY CHEVROLET CO.
963 BROAD ST., NEWARK.

Mitchell 2-6890 
Klauskite Mr. LacKcy

(42)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAMS DARBAMS

GERA ALGA? GREITI PAKILIMAI 
PASTOVŪS DARBAS 
POKARINIS DARBAS 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO
AMERICAN SMELTING 

& REFINING CO., 
23-15 BORDEN AVE., 
LONG ISLAND CITY.

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
5 YRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ 

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BŪTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY 
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET
• NEWARK, NEW JERSEY

MERGINOS - MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STIKLUI MAZGOTOJOS 
VIRTUVES DARBININKAI 

SANDWICH IR SALAD 
DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITftS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(40)

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

• MERGINOS-MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO!

Patogios Dienom. Vakarais ar Naktim Va
landos. Malonus Darbas. Gera Transportacija,

Matykite Mr. DeBaun,
11-05 44th Dr., L. I. C.

Ind. Sub. iki Ely Ave. ar Ct. House Sq. Sta. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(42)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE 

MAŠINOS
LENGVAS DARBAS. GERA ALGA

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO.
99 CENTRAL AVENUE

NEWARK, N. J.

MAŠINISTAI
Pilnai išsilavinę, pirmos klasės ir

LATHE HANDS
Daug viršlaikių 

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
TOOLS, JIGS & FIXTURES CO.

25-18 41st AVE. 
Arti Queens Plaza

LONG ISLAND CITY

WESTERN
ELECTRIC CO

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(X)

LLD 52 Kp. Narių Atydai

Sekantį sekmadienį, vasario 
20 d., nuo 2 vai. po pietų, 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kp. susirinkimas, 
4097 Porter St. Į susirinkimą 
kviečiami 
nes, kaip 
sykį, bus 
lų, ne tik
turime giliau pakalbėti apie 
veikimą Lietuvių Demokrati
nės Tarybos: kaip tas skyrius 
padaryti veiklus tarpe Detroi
to lietuvių ir, kad galėtume 
gerai pasitarnauti Lietuvos 
liaudžiai, kada bus galima.

Kaip jau daugeliui yra ži
noma —šios kūopos nariams, 
—kad metiniame susirinkime 
knygų peržiūrėjimo komisija 
neturėjo prirengus raporto, 
todėl bus išduotas raportas vi
sų metų finansinio stovio.

Dar sykį primenam, kad 
LLD Centro komitetas nori 
greit užbaigti darbą dėl išlei
dimo naujos knygos 1944 me
tų “Lietuva Ugnyje,” todėl ir 
mus ragina, kad nariai, kurie 
dar nemokėję duoklių už 1944 
metus, tuojaus užsimokėtų, nes 
paduota knyga spausdinti, bet 
dėl stokos pinigų negali greit 
baigti ir išsiuntinėti kuopoms. 
Todėl visi ir visos dalyvaukite 
susirinkime. Jeigu kuriems" lai
kas nepavelintų atvykti į susi
rinkimą, tai matykite 52 kp. 
valdybos narius ir jiems užsi
mokėkite. Valdyba 1944 m.: 
pirm. M. Alvinienė, užrašų se- 
kret.
J. K. Alvinas, -knygius J, Luo- 
bikis, ižd. A. Gotautas.

Alvinas.

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

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

pareiškimą.

__________________________________ (42)

VYRAI PROSYTOJAI prie geros 
rūšies vyriškų koalų,

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St.

(45)

(42)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS l 
HOUSEKEEPER

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

(X)

MERGINA
Atlikimui gražaus rankom siuvimo darbo. 

Nuolatinis darbas. Wickersham 2-1075.

MERGINOS mokytis amato. Nuolatinis 
' j darbas. Gera proga.

QUICK BINDERY SERVICE
108 Fulton St., N. Y. C.

(45)Karpenderių Pagelbininkai 
$35 I SAVAITĘ. 

PROGA PAKILIMUI 
ACE HIGH SCAFFOLD & 

LADDER CO., 
161 EAST 123rd ST., N.Y.C.

REIKIA MERGINŲ!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

PUIKI PRADINĖ ALGA!
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

Geros Progos Pakilimams. Pasitari
mai 9 iki 12 vai. dieną, visą savaitę.,

LOUIS FREY CO. INC.
68 TRINITY PL.

(arti Rector St.) ’

London, vas. 16. — Ang
lų premjeras pranešė, jog 
nuo įsiveržimo Italijon per
nai rugs. 3 d. iki Šiol buvo1 tai komiteto pirm. Juo

zas Kavaliauskas telefonu su
sisiekęs su kitais smetoninin- 
kais, įsakė sekr. J. Šmitienei 
susirinkimą šaukti vietoj sek
madienio, 6 d. vas., ketvirta
dienio vakare, 10 d., kuomet 
nemaža dalis demokratinių 
lietuvių dirba naktimis.

Kodėl pirm. Kavaliauskas 
tą padarė ? Mat, sekmadienį 
susirinkime 3 ar 4 smetoninin- 
kai būtų negalėję dalyvauti, 
o ir pats Kavaliauskas, kaip 
pasirodo, dalyvavo smetoni- 

“seime,” todėl diktato- 
nukėlė susirinkimą į 
dienos vakarą.
šiol komiteto pirminin- 
Kavaliauskas 
bešališkas;

užmušta 7,635 anglai, sužei
sta 23,283 ir be žinios din
go 5,708. (Be žinios dingu
siais skaitoma ir patekusie
ji nelaisvėn.)

Proga

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVĖS BAZARE
Šiemet Laisvės 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

VYRAS
Pagelbėti Prie Prižiūrėjimo Pečiaus 

Ir Kitokių Darbų.
8 VALANDŲ DIENA

laikyti darbą ilgam laikui su pakėli
mais. Gyvenimo vieta duodama, jeigu 

reikalinga.
G. X. MATHEWS CO.

53-05 ROOSEVELT AVE., WOODSIDE, L. I. 
Lincoln Ave. Sta., Flushing Subve.

(45)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

CO.

(44)

J. Brazauskas, fin. sekr.

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 DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos-Anferikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

bažijosi 
džiaugėsi

susirinkime reikėjo 
komiteto valdybą, 

iki šiol buvusi valdy- 
veikė, tai buvo duo-

riškai 
darbo

Iki 
kas 
esąs
(taip jis gyrėsi), kad visi Phi
ladelphia lietuviai vieningai 
veikią karo rėmimo darbuose. 
Bet tą vienybę, su pagalba ki
tų, jis pats ardo.

Šiame 
perrinkti 
kadangi, 
ba gerai
tas įnešimas palikti tą pačią. 
Tuoj iš visų kampų pradėjo 
rėkti, kad rinkti po vieną, Mat, 
jų turėta kokusinis susirinki
mas ir pasiskirta, kas kokią 
vietą valdyboje užims; taip ir 
įvyko. Nė vienas nuo demo
kratinių lietuvių organizacijų 
nė didžiųjų kliubų (Moyamen- 
sing ir Wallace gatvių) val- 
dybon neišrinktas. Pirm, pa
siliko, jokios organizacijos ne
atstovaująs, graborius J. Ka
valiauskas, ižd., vietoj buvu
sio Rainio (pažangaus biznie
riaus), išrinktas Paschall (Paš
kevičius), sekr., vietoj demo
kratinių lietuvių atstovės J. 
Šmitienės, padėtas Pūkis.

Reporteris.

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKAM 

PAGELBININKAI 
VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(41)

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS

Išlavinimui kaipo
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

Eleanora Grasha Ligoninėje
Praėjusią savaitę buvo rašy

ta, kad serga Eleanora Gra- 
sha-Dulkiūtė savo namuose. 
Dabartiniu laiku ji randasi Mt. 
Carmel Mercy ligoninėj, 6071 
W. Auter Dr. Kam laikas lei
džia, apalankykime ją. Lan
kymo valandos nuo 2:30 po 
pietų iki 4 ir nuo 7 vai. iki 
8:30 vai. vakaro. Kambarys 
383.

Pažangietės Rengiasi Dėl 
Motery Dienos

Detroito Lietuvių' Moterų 
Pažangos Kliubas jau sparčiai 
rengiasi paminėti tarptautinę 
moterų dieną, 8 kov(^, su sce
nos programa ir prakalbomis. 
Kadangi darbo dienoje nebūtų 
pasekmių, todėl ta proga atžy
mės kovo 5 d. Lietuvių svetai
nėje. Tėmykite pranešimus. 1

Alvinas.

Kreipkitės 
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC. 
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman, 
218 E. 44th St.

OPERATORIAI
Patyrę prie rupaus audimo vandeninių kubilų 
siuvimo; darbas nuo kavalkų; gera alga, 

nuolat; apmokamos vakacljos.
ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St. 

(3-čios lubos)
(43)

Linksmos aplinkybės; bi kuri gera 
šeimininkė gali būt tinkama; gera 
alga ir patogios valandos. Naktim 
nedirbama; sekmadieniais ir šven
tėse uždara; uniformai duodami.
COLONNADE CAFETERIA

20 CLINTON ST., 
FEDERAL TRUST BLDG. 

NEWARK, N. J.
(41)

(45)

PAPRASTI DARBININKAI
$36.40 už 48 valandas. Laikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1113 Flushing 

Ave., Brooklyn, EVcrgrėen 7-7393.
(45)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. Ir 4th Ave. 9-to« lubos.

(43)

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Vakacijos su 

alga. Nuolatinis darbas.
ERNEST CHANDLER. 173 Wooster St. 

(3-čios lubos) 
_______________________________________(43)

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Labdaringas parengimas dėl 

tuvių kovotojų, Tarybų 
kuris buvo pąskefotąs, kad Įvyks

IHM

kovo 19 d., bus nukeltas į balandžio 
23 d. Kovo 19 d. įvyks Raudonojo 
Kryžiaus parengimas, Liet. Ukėsų 
Kliube. Nenorėdami šiam parengi
mui pakenkti, pakeičiame viršminė- 
to parengimo datą, 
įsigiję 
tukus, 
landžio

Kurie turite 
karo bonų laimėjimo bilie- 
pasilaikykite. Bus geri ba- 
23 d. — W. Brazauskas.

(40-41)

REIKALINGI STALIORIAI 
RANKINIAI' ŠVEITĖJAI

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA

MURPHY DOOR BED CO.
956 BROOK AVE., 

BRONX, N. Y.
(45)

TEKINTOJOS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

1-MOS & 2-ROS KLASĖS 
54 VALANDŲ SAVAITĖ

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo

MANUFACTURERS 
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., NEW YORK 
N. E. kamp. Broadway. w

HARTFORD, CONN.
Svarbios prakalbos ‘įvyks sekma

dienį, 20 d. vasario, Laisvės Choro 
salėje, 155- Hungerford St., 2 vai. 
dieną. Kalbės D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y., sekamais svarbiais 
klausimais: Kada naciai bus išvyti 
iš Lietuvos? Kaip mes galime ge
riausiai padėti Lietuvos kovotojams 
už laisve? Kaip mes galime padėti 
prez. Roosevelto Administracijai 
greičiauJ laimėti šį karą. Po prakal
bų, galėsite duoti klausimus į ku
riuos kalbėtojas atsakinės. Kviečia
me dalyvauti. 7- Rengimo Komisija.

(40-42)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Gera alga. 

Nuolatinis'1 darbas.
FLANZIG BROS.,
15 West 39 th St. (40)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas No 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

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

' (48)

MERGINOS IR MOTERYS
Dėti j dėžutes perlinius karielius.

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAlTf 
Nuolatinis darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA.

HELLER
411 — 5TH AVE.

Kuomi jūs prisidėjo! 
parėmimo lietuvių ko 
esančių lietuviškuose 
kuose Raudonojoj Ai
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Šventas Povilas 
Padegėlis

Pereitą šeštadienį, vas. 12

Aido Choristai, Ar 
Atsimenate?

Karti Teisybe

aidinčiai, 
pasirodyti 
tarptauti- 
pasirody-

Ar atsimenate, 
kad mums reikės 
26 dieną vasario 
niai ? Mes galėsime
ti tik su dainomis, taigi, ar vi
si mokate-atsimenate tas dai
nas, kurias mums prisieis ten 
dainuoti ? Ar žinote, kad mes 
ten arba pakelsime arba pa
žeminsime ne tik savo — cho
ro, — bet ir visų lietuvių var- 

kaip mosdą, atsižvelgiant, 
ten pasirodysime?

šio p as ir o- 
dvi pamo- 

Per tas dvi
dymo yra likę tik 
kos: vas. 18 ir 25. 
pamokas mes turime visi cho
ristai gerai pasipraktikuoti, 
kad tinkamai pasirodyti šeš
tadienį, vasario 26, bendrai 
rengiamame finų, estonų, lat
vių ir lietuvių koncerte ir ba
liuje, įvyksiančiame Finnish 
Centre, 15 W. 126th St., New 
Yorke.

Taigi, choristai, pasistengki- norais, 
me ateinantį ir kitą penkta-1 savo kūrinį, 
dienius pašvęsti prisirengimui' išsireiškė, 
gražiam pasirodymui su dai
nomis tarptautiniai.

Choro Koresp.

Pereitą šeštadienį^ Piliečių 
Kliubo salėje, teko matyti-gir- 
dėti G. Klimo vadinamąją 
operetę “Kuprotas Oželis” fil
moje, kurią jis pats gamino, 
pats susirengė jos rodymą ir 
pats rodė.

Pradžioje programos Kli
mas rodė trumpą iš Sovietų 
Sąjungos filmą “Vanka,” Pro
spect Parko botanišką daržą 
žiedų sezone, “Under Gypsy 
Moon,” ir kitas trumpas fil
mas. Tad mylintiems trumpus 
dalykėlius ir jų nemačiusiems 
arba mėgstantiems antru kart 
matyti, Klimas 
įžangos, mano

Paul Rėklis Išeina 
Karo Tarnybon

už 50 centų 
manymu, nesi-

jo garsintoji

r

į

Svečiai-Viešnios Liau
dies Teatro Vakare

Tačiau pati 
svarbiausia programos dalis, 
“Kuprotas Oželis,” apgailėti
na, nėra tuo programos punk
tu, kuriam jos gamintojas tai
ko.

Neabejoju gamintojo gerais 
Jisai, pirm parodant 

trumpoj kalboj 
jog jam “būdavo 

labai pikta, kad kalbančių fil- 
i mų yra visokių, bet nėra lie
tuviškos.” Dėl to jis su grupe 
jam talkinusių aktorių-mėgėjų 
padėjo daug vargo ir jis pats, 
priedam, įdėjęs daug pinigų, 
kad pagaminti lietuvišką fil
mą. I v

Lietuvių Liaudies Teatro va- i 
kare, vasario 13-tą, taikėsi ma-| 
tyti- susitikti daug seniai ma
tytų draugų ir keletą tolimų 
svečių. Tai rodo, kad Liaudies 
Teatras turįs daug draugų.

Gaila, kad geri norai dar 
nereiškia atsiękimą tikslo. 
Aišku, kad padėta daug vargo 
ir negali būti dviejų nuomo
nių apie paneštas dideles iš
laidas. Bet šis “Kuprotas Ože
lis” išėjo ant tiek kuprotas, 
kad negalima vadinti jokiu

Bene tolimiausiomis viešnio-j menu. Kaipo bandymas, gali- 
mis buvo Mrs. John Lukis ir | ma būtų pridėti priedui prie 
Mrs. Frances Lukis iš Water- kitos programos, bet ir tai ki- 
bury, Conn., Laisvės kaimynų i tur vargiai kas turėtų kantry- 
J. Augulių giminietės, Augu-įbes jos išklausyti. Mums, ku
lio pusbrolių žmonos. FranceSjrie pažįstam vaidinime dalyva- 
jau našlė, jos vyras miręs. 
Viešnios buvo atvykusios per
eitą savaitę ir ketinusios grįž
ti namo šeštadienį, bet sužino
jusios, kad bus lietuviškas te
atras, perstatoma “Aš Jau 
Partizanas” ir “Vos Neapsi- 
vedė,” pasiliko dar porai die
nų, kad dalyvauti teatre.

Tarpe tolimųjų svečių ga
lima skaityti Ernest ir May 
Duben. Leitenantas Duben bu
vo parvykęs iš kariškos tarny
bos atostogų ir ta 
ko pasimatyti su 
draugais Liaudies 
kare. O po to. . .

proga atvy- 
savo senais 
Teatro va- 

Ern estas ti
kisi ne už ilgo susitikti su 
šu kur nors 'užjūryje.

Laimingos jam kloties 
kiose pareigose už mūsų 
laisvę ir gerovę.

Ernestui išvykus, May 
na liktis dirbti ir 
Brooklyne.

prie-

sun- 
visų

keti- 
gyventi

Pas teatrininkus šventadienį 
praleido ir svečias jūrininkas 
Niek Pakalniškis, kuris savo 
atostogų iš kariškos tarnybos 

• praleido Brooklyne, savo drau
gams laisviečiams pagelbėda
mas nudirbti užsilikusius laike 
jo nebuvimo ir naujai ateinan
čius skubius darbus.

Smagu buvo matyti mielų 
svetelių iš Paterson, Roselle 
Park, Bayonne, Cliffside, 
Great Neck ir kitur ir nepa
prastai džiugu, kad savieji 
brooklyniečiai stojo kai mū
ras su savo teatrininkais. Toks 
gražus visų atsiliepimas paaks- 
ins teatrininkus duoti 
erų ir dar gražiau, 
įstatytų teatrališkų

daugiau 
tobuliau 
veikalų.
Rep.

egalėdama išgyventi su 
kiu be darbo ir negalėda- 
lirbti, nes neturėjo kur
i kūdikio, Mrs. Elinore 
iki, 21 m., paliko kūdi- 
donojo Kryžiaus patal- 

už tai patraukta teis-

________ jRetvirtad., Vasario 17, 1944

Miesto Taryboje Iškelta Mažai Progų Vaikam
Reikalavimas Praša- \ Rasti Namus

vusius žmones, buvo lengviau 
perkęsti iš to atžvilgio, kad 
norėjome pamatyti, kaip tas 
ar kitas mūsų mylimi akto- 
riai-mėgėjai išėjo filmoje, kaip 
jų balsas girdėsis ir t.t.

Patys pavaikslai dar būtų 
šiaip taip pakenčiami, bet tie 
garsai, garsai... Iš kelių de
šimtų vieną žodį supranti. 
Taip perduodamos kalbos ga
lėtų būti ir japoniškos, neda
rytų skirtumo. Jei nežinotum 
veikalo, nežinotum, kad ten 
turėjo būti piršliai; galėtum 
manyti, kad ten buvo ir kar
vės pirkti ar koks dėdė atsi
lankęs. Girdi dainas. Dainelės 
melodiją jau pažįsti, gal būt 
ir dainelę moki, bet tas skar
dinės balsas ausį rėžia, kad

net koktu, o sykiu ir pikta, 
nes žinai, kad tų žmonių bal
sai nėra tokie kvarkliai ar 
spiegliai. Gerai, kad tuos žmo
nes su*jų balsais pažįstam 
meniškai, kitaip daugiau 
norėtum eiti ton, kur jie 
lyvautų vaidinime.

Pasakymu žmonėms tiesos 
apie “Kuprotą Oželį,” kas yra 
mano pareiga, neturiu tiks
lo šios filmos gamintoją Kli
mą žeminti.

žinantis bent ką apie filmų 
gamybą žino, kad tikėtis iš 
Klimo hollywoodisko laipsnio 
filmos būtų lygu tikėjimui į 
stebuklus, kurių, žmonėms su
it u 1 t ū r ė j us, nebepasitaiko. 
Kam gi Hollywoodas išleistų 
šimtus tūkstančių, o kartais ir 
milionus dolerių pagaminimui 
vienos filmos, jeigu su eiline 
mašinuke bile kas galėtų nu
važiavęs už krūmo pagaminti 
puikią operetę?

Hollywoode filmai veikalas 
parenkamas iš daugelio pačių 
geriausių. Juos pasirenka bu
simieji direktoriai. Kiti eksper
tai planuoja muziką, dar kiti 
scenerijas. Aktoriai parenka
mi iš tūkstančių ir jie ilgai la
vinami ir praktikuojasi gerai 
įruoštose studijose, kaip vai
dinti, kaip kalbėti, kad jų bal
sas geriausia užsiregistruotų. 
Net ir tobuliausios mašinos 
dar neužtikrina vienodą visų 
balso paėmimą — kas balsas, 
tai problema. Prie to dirba 
balso ir garsų ekspertai. Kil
mininkai vėl savo rūšies spe
cialistai.

Bet ir po tos šerengos, fil
mą pagaminus, dar susišaukia! 
aktorius ir kritikus, kartu į 
žiūri, diskusuoja, taiso. Jei ne
klystu, “Kuprotą Oželį” dau
gelio (jei ne visi) jo aktorių 
pirmu kartu matė tik Pil. Kliu- vas. 20-tą. Išbaigus

ir matau, kad mano kai- 
švontojo Povilo namas 

sugurintas. Dideli plotai 
išdegę, gražūs mozaiki-

linti Drew

as-
ne-

Paul Rėklis, žinomosios mez
gėjos ii- organizacijose darbuo
tojos maspethietės našlės K. 
Rėklienės sūnus išeina kariš
koji tarnybon šio mėnesio 23- 
čią. Be motinos, namie liekasi 
dar žmona Mary ir dukrytė 
Cecelia, 3 metų.

Linkime sėkmingos tarnybos 
ir laimingai, sveikam sugrįžti.

FILMOS
“Kuprotas Oželis”

Ši filmą jau buvo rodyta So. 
Brooklyne ir Williamsburge. 
žinoma, minima filmą dar to
li nuo amerikoniškų Holly
wood gamintų filmų, bet at
sižvelgiant į aplinkybes, ku
riose mums teko gaminti, tai 
yra gera pradžia. Lietuviams 
ji patinka. Iš svetainės eidami 
lietuviai man dėkojo, sakyda
mi: “Kuprotas Oželis” - 
riausis. Jis dabar bus 
m as šeštadienio vakare, 
rio 19, Maspeth, 59-63 
ton Avė. Pradžia 8 vai.
ga 50c. O vasario 20, sekma
dienio vakare, bus rodomas 
Great Neck. Kasmočių salėje, 
Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga 50c.

Betgi yra ir keistų sutvėri
mu, kurie mano esą virš vis- c. f v
ko.

d., apie 5 vai. po pietų, einu 
. namo 
myno 
visas 
stogo
niai langai išdaužyti, lubos ir 
galerijos išdegusios ir įgriuvu
sios; šalutiniai bokšteliai irgi 
nukentėję. Išlikę tik storulės 
sienos ir didysis bokštas.

Paklausinėjęs patyriau, kad 
apie 11 vai. prieš pietus pa
stebėta ugnis senajame šv. Po
vilo name (šv. Povilo liuterio- 
nų bažnyčioj), kamp. Rodney 
St. ir So 5th St., arti Marcy 
Ave. stoties. Gaisras, sakoma, 
prasidėjęs vargonuose ir taip 
smarkiai paplitęs, kad zakris
tijono ’moteris 
ningsen, 
išsigelbėti 
se.

Gaisras

Hannah Ben-
50 metų, nebespėjo 
ir užtroško dūmuo-

- ge
ro d o- 
vasa-
Clin- 
Įžan-

G. Klimas.

Stampos ir 
Punktai

tęsėsi apie trejetą 
valandų, nes vakarykščiai pri- 
dribęs -sniegas ir vandenį lo
dinantis šaltis trukdė gaisra- 
gesiams tinkamai darbuotis.

Sudegusioji bažnyčia buvo 
viena seniausiųjų New Yorkc- 
Brooklyne, įkurta 1853 m. Tū
la laika tai buvo centras di
eniausiosios visoj šalyj liute- 
rionų kongregacijos (parapi
jos). «L B.

Motery Atydai

Benjamin J. Davis, Jr., per
eitą antradienį iškėlė Miesto 
Taryboje reikalavimą, kad tą- 
ryba pasisakytų už prašalini- 
mą iš tarnybos policisto 'Ja
mes LeRoy Drew. Pasiūlymą 
jis padarė po įteikimo tarybai 
rezoliucijos, pasirašytos tarybi- 
ninkų Isaacs, Quill, Cacchione 
ir jo paties. Reikalaujama pa
rodyti tarybai dokumentus ir 
argumentus, kuriais remiantis 
Drew buvo įkaitintas ir ištei
sintas.

Miesto taryba kol kas tų 
faktų oficialiai neturi. Kas no
ri veikti, turi vaduotis iš ša
lies gaunąmofnis informacijo
mis.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija, kuria prašoma Jungtinių 
Valstijų vyriausybės raginti 
Britanijos vyriausybę, kad to
ji atidarytų žydams duris Pa
lestinon. Ta proga Davis pa
reiškė, jog tas reikalas! kilo 
dėl fašistų žiaurumų ir kad tai 
yra geru priminimu mums 
čionai prašalinti fašistinius pa
sireiškimus, kad apsaugoti de
mokratiją ir parodyti pasau
liui kovos prieš fašizmo pavyz
dį savo darbais namie. Išva
rymas iš tarnybos anti-semito 
Drew, sakė Davis, būtų tuo 
pavyzdžiu.

Pereitą savaitę Queens ap
skrityje vesta vajus gauti na
mus trim tūkstančiam New 
Yorko mieste esančių prie
glaudose benamių vaikučių, 
bet per savaitę gauta tik 152 
aplikacijos norinčių gauti vai
kų.

Tas dar parodo, kaip sunku 
yra motinoms, kurios nori ei
ti dirbti ir rasti vaikams glo- 
bėjus-dabottijus.

MIRĖ
Petrone Katkevičienė, 62 

metų amžiaus, 101-56—126th 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė namuose, vasario 15 d. Lai
dotuvės įvyks vasario 19 d., 
šv. Traicės 'kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 4 
sūnus, Juozą, Vincą, Edvardą 
ir Petrą, kuris yra Dėdės Ša
mo tarnyboje. Taipgi dvi duk
teris, Viktoriją ir Eleną, pen
kis anūkus, du žentus ir dvi 
marčias. j

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

*

susi-Kliubo labai svarbus 
rinkimas įvyks šio menesio 17- 
ta, 8 vai. vakaro, 419 Lorimer 
St. Visos narės būkite. Kviečia
me ir ne nares. Valdyba.

Ketvirtas Karo Paskolos 
Laikas Oficialiai 

Pasibaigė

švedų laivas Gripsholm iš
plaukė į Lisbon parvežti dau-' 
giau karo įkaitų. PirmesniaisĮ 
dviem žygiais laivas parvežė i 
3,000 įkaitų iš Japonijos.

Pereitą pirmadienį į New , 
Yorko teismabutį buvo pašauk
ti 284 kainų peržengėjai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

bo salėj, jau rodant publikai.
Nesitikima, kad Klimas bū

tų užgimęs tuo stebuklingu 
tuzinu ar daugiau ekspertų 
viename, neigi jis turi tų Hol- 
lywoodo mašinų ir studijų. 
Taipgi niekas negali laikyti 
už blogą to, kad jis darė ban
dymus, dėjo pastangas, jeigu 
jis tame rado pasitenkinimą, 
tam turėjo jėgų, laiko, ištek
liaus. Bet dėjimas taip neap- 
šlipuoto, žaliokiško veikalo 
programon, kaipo meno, man 
rodosi,

Rudos stampos (mėsai, rie
balams) V, W, X ir Y geros 
dabar. Stampa Z įeis galion

> rudąsias, 
bus tam tikslui vartojamos 
raudonos stampos 4-toj knyge
lėj.

Žaliu štampų (kenuotiems 
vaisiams) G, H ir J laikas 
baigsis 20-tą. Įeis galion K,

ku-
vos

Užsnūdęs sunkvežimyje, 
rį jis vairuoja, R. Micheal, 
neužduso nuo monoxide dujų, 
jį rado be sąmones sukniubusį 
sėdynėj ir nuvežė į ligoninę.

Pereitą antradienį oficialiai 
baigėsi Ketvirtosios Karo Pa
skolos vajus ir imant viso 
krašto plotme sukelta 191. mi- 
lionas virš kvotos. New Yorko 
valstijos ir miesto paskiausi 
pirkiniai nebuvo suvesta, ta
čiau menama, kad mes būsime 
išpildę savo kvotas.

Organizacijos, kurios turi 
nusistačiusius kvotas, bet ne
spėjusius išpildyti, darbuosis 
ir toliau. Mūsų Literatūros 
Draugija, dėl vėlokai pradėji
mo kampanijos, taipgi dar ne
spėjo sukelti sau pasiskirtos 
kvotos, tad prašo visų savo 
draugų ir toliau kredituoti sa
vo bonus LLD Centro kvotai.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

FOTOGRAFAS
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 
'padidinu tokio 
’ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191LITUANICA SQUARE RESTAURANT
per drąsu.

Rep.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Yorko mieste pereitais 
dingusios 3,242 mer

ija d jos pate-

New 
metais 
ginos. Menama, 1 
ko į prostitucijos" urvus.

«w

Orson Welles rolėje Edwardo Rochester ir Joan Fon
taine kaipo Jane filmoje “Jane Eyre,” Charlotte Bronte 
didžiame romanse, surištame su stelbiančia baime, da
bar rodomame Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th 
St. Greta filmos yra ir puikūs veiksmai scenoje.

'PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*71 " O STANLEY MISIŪNAS/ Il /"Ml savininkasSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
o •

į •• NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
I ' DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet
/ širdingai pavaišiname.

Iv /\ / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\ į / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ ir/ J Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST.

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

Tel. EVergreen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

All Lady Crosby 
|. ensembles in pre

sentation boxes.

NO. 070
Lady C r o a b y 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

Weekly Ietim

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

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

Tel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS




