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“Lenkijoj.”
Armija, Nešanti Žmonėms

Laisvę.
Po 20-ties Metų.
Nepavaduojamas Dienraštis.
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Žinios skelbia, kad Vakarų
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Ukrainos partizanai padeda 
generolo Vatutino pulkams 
užimti naujus miestelius ir
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miestus.

Vakarų Ukrainą, turime at-i 
siminti, tūli Amerikos politikai j 
ir “karo strategai” vadina Len-1 
kija. Lenkai, mat, 1921 metais, 
padedami francūzų ginklo, bu-1 
vo užkariavę Vakarų Ūkiai-' 
na ir Vakarų Baltarusija.. *• / |

Nežiūrint lenkų valdžios in į 
exile plepėjimų, Vakarų Uk
rainos liaudis eina išvien su 
Raudonąja Armija, jai pade
da.

Lenkų valdžia in exile, 
tėviškieji kryžiokai ir 1 
kraštų jiems panašūs pro- 
ciai nuolat tauškia: jei 
Raudonoji Armija ateisi; 
ton ar kiton šalin, tai prieš 
girdi, žmonės kovosią.

Koks trumparegiškumas:
Jau laikas, rodosi, būtų 

kiekvienam suprasti, kad tai 
yra savęs apgaudinėjimas, 
daugiau niekas.

Jau laikas suprasti tą, bū
tent, faktą, kad, nepaisant, kur 
Raudonoji Armija šiandien 
eis, ją žmonės pasitiks kaip
laisvę nešančiąją armiją. Ar ji 
eis į Bucharestą, Budapeštą, 
Sofiją, Varšavą, Kauną, Ber
lyną ar Paryžių — visur ją 
išnaudojamoji, prispausta liau
dis šiltai pasitiks.

Bet, ar jūs manote siaura
kakčiai kada nors pasimokins 
ir tą supras?

Abejoju !

Angliškasis dienraštis Dai
ly Worker šį mėnesi švenčia 
savo 20-ties metu gyvavimo 
sukaktį. Tai didelis reiškinys; davo Berlyną. Kiti praneši- 
Amerikos darbininkų judėji-'mai teigia, jog. Amerikos 
me. lakūnai įkandžiai atakavo

Tenka pasakyti, kad prie[ Magdeburgą, karo pramo- 
Daily Workerio įkūrimo daugmės miestą, apie 100 mylių 
prisidėjo ir lietuviai. j į vakarus nuo Berlyno. Jie

Atsimenu, kokiu duosnumu | taipgi bombardavo įvairius 
Amerikos lietuviai 1921 me-' kitus karinius miestus
tais sudėjo pradžiai $6,000.

Angliškai kalbančioji darbi
ninkų visuomenė tuomet ma
žai dėmėjosi savo spauda. Vi
sokios tautinės grupės, būda
mos daugiau klasiniai sąmo
ningomis, labiau suprato savo 
spaudos reikalingumą. Jos to-1 
dėl uoliai rėmė angliško dien
raščio įkūrimą — dienraščio, 
kuris galėtų žadinti angliškai 
skaitančiuosius darbininkus, 
juos šviesti, jiems kelią rodyti.

Nedaug tuomet buvo opti
mistų, kurie manė, kad Daily 
Worker išgyvuos 20 metų ir 
kad po 20-ties metų jis bus 
tokis įvairus, turiningas,
jis pasidarys nepavaduojamas 
laikraštis kiekvienam žmogui, 
norinčiam pilnai gyvenimo ei
gą pažinti.

Šiandien Daily Workerj 
skaito* ne tik darbininkai, bet 
ir biznieriai, ir intelekualai, 
literatai, valstybės pareigūnai, 
kongresmanai ir senatoriai. 
Nes jie žino : ką surasi šiame 
dienraštyje, nerasi nei jokia
me komerciniame anglų kal
boje laikraštyje.

Daily Workerio balsas Ame
rikos, demokratijoje pasidarė 
svarus. Su juo skaitomasi, 
nes šis dienraštis atstovauja 
pačią progresyviškiausiąją vi
suomenės dalį.

Net ir militariniai strategi
niais klausimais šis dienraštis 
pasirodė didžiai objektyviu. 
Jo bendradarbis, pulk. Kur- 
nakovas, beveik kasdien pa
tiekia apžvalginį karo frontų 
straipsnį, kuriam negali pri
lygti komercinės spaudos “mi-

DIDIS AMERIKIEČIŲ 
ANTSKRIDIS ANT 

VOKIETIJOS
London, saus. 12. —Pra

nešama, jog vakar didesni 
pulkai Amerikos bomba nė
šių triuškino karinius Vo
kietijos miestus, negu bet 
kada pirmiau.

Talkininkai (šiuos žo- 
ltŲ džius berašant) dar nepa- 
na‘ skelbė oficialių skaitmenų, 

bet neoficialiai teigiama, 
1 1 kad šiuo žygiu amerikiniai 

’ bombanešiai ir jų palydo
vai, anglų lėktuvai kovoto
jai, nušovė rekordinį daugį 
nacių lėktuvų.

(Žymėtina, jog pernai 
rugp. 17 d. atakoj prieš 
Schweinf tirta, Vokietijoje, 
amerikiečiai nukirto 186 na
ciu lėktuvus, o savo nusto- L- Z
jo 63 lėktuvų.)

NACIŲ PAGYRAS
Berlyno radijas pasakojo, 

būk vokiečių lėktuvai su 
naujais “slaptais pabūklais” 
sunaikinę 136 amerikiečių 
ir anglų lėktuvus, daugiau
siai amerikinių bombanešių, 

' o naciai, girdi, netekę tiktai 
poros savo lėktuvų, (čia jau 

i aiškiausiai pasirodo hitleri
ninkų melas.)

Naciai sakė, kad ameri- 
i kiečiai, tarp kitko, bombar- 

j šiaurvakarinėje Vokietijoje.

Hitlerininkai Sušaudė 5 
Buvusius Italy Fa- 

šisty Vadus
London. — Berlyno radi- 

dijas pranešė, jog Verono
je, šiaurinėje Italijoje, tapo 
sušaudyti šie penki buvę 
italų fašistų vadai:

Grafas G. Ciano, Musso- 
linio žentas ir buvęs jo už- 

; marša
las Emilio de Bono, italų 
įsiveržimo Ethiopijon ko- 
mandierius; Carlo Pares- 
chi, Giovanni Matinneli ir 
Luciano Gottardi.

kad sieninis ministeris

Nacių ir italų fašistų ka
ro teismas nusmerkė juos 
mirti kaipo “išdavikus” už 
tai, kad jie, būdami nariai 
Aukščiausios Fašistų Tary
bos, andai balsavo pašalint 
Mussolinį iš valdžios.

Hitlerininkai padarė mir
ties sprendimą ir trylikai 
kitų buvusių žymių fašistų, 
kurie, laimint talkininkam, 
pakrypo prieš Mussolinį. 
Jie yra pasprukę nuo hitle
rininkų, todėl už akių nu- 
smerkti.

litarinių reikalų žinovų” ana- 
lizai.

Angliškajam liaudies dien
raščiui tegalime tik palinkėti: 
Tegyvuoja jis ilgiausius me
tus!

Prez. Rooseveltas Siūlo Įvest 
Visiem Darbo Prievolę, Tinka
mus Taksus ir Suvaldyt Kainas
Prezidentas Smerkia Pelnagnabius-Savanaudžius; Reikalauja Vienodo {statymo Karei

viam Balsuoti Rinkimuose; įspėja prieš Reakcininku - Fašizmo Pavojų
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pareiškė per 
radiją antradienio vakare, 
kad amerikiečiai namie per
daug pasitiki lengvu ir 
greitu karo laimėjimu, to
dėl kai kurie jau lėčiau dir
ba; taip elgdamiesi, jie il
gina karą ir stato pavojun 
daugelį Amerikos kareivių 
gyvybių.

PROGRAMA
Karinėms pastangoms sti

printi, prez. Rooseveltas 
siūlė kongresui priimti šią 
programą:

1. Realistinis (faktus ati
tinkąs) taksų įstatymas, 
kuris “sugertų”’ perdidelius 
asmeninius ir kompanijų 
pelnus.

2. Palaikyt dabartinį į- 
statymą, pagal kurį yra 
pernagrinėjami valdiški pa
būklų ir kitų karinių reik
menų užsakymai kompani
joms, kad galima būtų ap- 
rėžt perdidelius kontrakto- 
rių pelnus ir neleist jiem 
skriaust šalies iždą.

3. Išleist maisto lėšų įsta
tymą, kuriuom valdžia ga
lėtu užtikrint būtinai rei
kalingas kainas farmeriams 
ir “uždėt lubas” imamoms 
iš pirkėjų - vartotojų kai
noms. Toliau palaikyt val
diškus primokė j imtis tiems 
maisto gamintojams bei 
verslininkams, kurie nega
lėtų kitaip išsiversti, par
davinėdami produktus nu
statytomis kainomis. Tie 
damokėjimai lėšuotų apie 1 
bilioną dolerių metams, ar
ba apie 1 procentą visų 
karo išlaidų per metus (o 
žmonėms sutaupytų kelis 
kartus daugiau).

4. Panaujint ūkinės (eko
nominės) lygsvaros įstaty
mą, kuris pradiniai buvo iš
leistas 1942 m. spalių mė
nesį. Šiuom įstatymu yra 
kontroliuojama darbininkų 
algos, kainos ir didžiosios 
kompanijų viršininkų ir ki
tų algos.

5. “Išleist nacionalį (visa- 
šališką) tarnybos įstatymą 
— kuris karo metu sulai
kytų nuo streikų ir pagal 
kurį, su tam tinkamomis 
išimtimis, būtų galima pa
imti kariniam darbui ar 
bet kuriai kitai būtinai tar
nybai kiekvieną sveiką as
menį šiame karšte.”

Bet privalomos naciona- 
lės tarnybos įstatymas tu
rėtų būti išleistas tik to
kiame atsitikime, jei kong
resas priims visą šią penkių 
punktų programą, pareiškė 
prezidentas.

Jeigu kongresas išleis 
privalomos visašališ- 
kos darbo tarnybos 
įstatymą, vis tiek bus 
užtikrintos darbininkų tei
ses: pirmenybė senajame 
jų. darbe ;(siunčiant juos į 

naują darbą), socialė ap- 
drauda ir 1.1.

Toks įstatymas būtų tei
singas visiem ir kiekvie
nam, sakė prezidentas, o 
priešams jis būtų “puldan- 
tis juos užtikrinimas —kad 
mes, 130 milionų amerikie
čių maršuojame į Romą, 
Berlyną ir Tokio.”

UŽGINČIJA SLAPTAS 
SUTARTIS

Prez. Rooseveltas užgin
čijo pasakas, būk Amerikos 
valstybės sekretorius Hull 
Maskvos konferencijoj ar 
jis pats Kairo ir Teherano 
konferencijose darę slaptas 
sutartis bei davę kokius 
slaptus pasižadėjimus:

“Tokioms nuožiūrų pil
noms sieloms — mandagiai 
kalbant — aš noriu pareik
šti, jog p. Churchillas, mar
šalas Stalinas ir generolas 
Chiang Kai-slfek gerai pa
žįsta mūsų Konstituciją 
(uždraudžiančią sutartis be 
senato užgyrimo). Taip pat 
p. Hull ir aš ją pažįstame,” 
pareiškė prezidentas:

“Suprantama, jog mes 
vieni kitiems pasižadėjome 
kai kuriuos dalykus. Tikrų 
tikriausiai mes pasižadėjo
me vykdyti labai didelius ir 
labai ryškius karinius pla
nus, kurie reikalauja pa
naudot visas Talkininkų jė
gas, kad galėtume kuo 
greičiausiai sumušt mūsų 
priešus. Bet mes nedarėme 
jokių slaptų sutarčių nei 
politinių ar finansinių pri
žadų.”
KO TALKININKAI NORI

“Visiškai atviruose pasi
kalbėjimuose, kuriuos aš 
turėjau su generalissimu 
(Chiang Kai-sheku) ir mar
šalu Stalinu ir premjeru 
Churchillu, pilniausiai pa
aiškėjo, kad jiem labai rūpi 
atsteigti ramų savo tautų 
žengimą pirmyn — progre
suoti į geresnį gyvenimą. 
Visi mūsų talkininkai nori 
laisvės išvystyti savo kraš
tus ir jų gamtinius turtus, 
išbudavoti savo pramones, 
aukščiau pakelti apšvietą, 
padidinti asmenines žmo
nėms progas ir pakelti gy
venimo laipsnį.

“Chinija ir Rusija tikrai 
išvien su Didžiąja Britani
ja ir Amerika pripažįsta šį 
pamatinį faktą:

“Geriausi kiekvieno kraš
to interesai, didžio ar ma
žo, reikalauja, kad visos 
laisvę mylinčios tautos ap- 
sivienytų teisingoje ir pa
stovioje taikos santvarkoje.

KARINĖ JĖGA PRIEŠ 
TAIKOS ARDYTOJUS 
“Dabarinėje pasaulio pa

dėtyje, — kaip kad parodė 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos veiksmai, — tai ne- 
dvejotiiiai yra reikalinga 
karinė kontrolė prieš taikos 

ardytojus... Lygiai būtinas 
taikai dalykas yra žmoniš
kas gyvenimas visiem vy
ram ir moterim ir vaikam 
visose tautose. Laisvė nuo 
baimės yra visuomet susi
jus su laisve nuo bado.
PASMERKIA SAVANAU

DŽIUS, PARAZITUS
“Kuomet dauguma (ame

rikiečių) atlieka didįjį dar
bą (karinėse pastangose) 
nesiskųsdami, tai triukš
minga mažuma kelia lermą, 
statydama reikalavimus dė
lei specialės naudos ypatin
goms grupėms. Tiesiog 
spiečiai tam tikrų parazitų 
apgula kongreso koridorius 
ir ‘cocktail’ saliūnus Wa
shingtone, kurie veikia kaip 
atstovai tų specialių grupių 
prieš pamatinius tautos rei
kalus, kaipo visumos. Jie 
daigiausiai žiūri į karą, 
kaip į progą prisikuopti 
pelnų su skriauda savo kai
mynams — pelnų pinigais 
arba pirmenybėmis politi
koje bei visuomenėje.

“Tokie savanaudiški su
bruzdimai yra labai pavo
jingi karo metu. Jie daro 
maišatį. Jie pažeidžia kari
nę dvasią. Jie trukdo kari
nes mūsų krašto pastangas. 
Jie drumsčia vandenį, ir to
kiu būdu ilgina karą.”

KARIŲ BALSAVIMAS
Prez. Rooseveltas ragino 

kongresą išleist vienodą į- 
statymą visiems kariams 
balsuoti ateinančiuose pre
zidentiniuose rinkimuose. 
Nes jeigu jie turėtų balsuo
ti tiktai pagal skirtingas 
taisykles 48-nių valstijų 
(kaip siūlo tūli politikie
riai), tai daugelis kareivių 
visai negautų balsavimo 
progos.
DEŠINIŲJŲ - FAŠIZMO 

PAVOJUS
Prez. Rooseveltas įspėjo, 

jog karą laimėjus, turės bū
ti parūpinta galimybė ame
rikiečiams žmoniškai gy
venti. Jis sakė:

“Žmonės, kurie badauja 
arba negali gaut darbo, tai 
yra medžiaga, iš kurios su
sidaro diktatūros.

“Vienas iš didžiųjų Ame
rikos pramonininkų nese
niai pabrėžė didelį ‘dešinio
sios reakcijos’ pavojų. Ir iš 
tikrųjų, jeigu tokia reakcija 
išsivystytų — jeigu istorija 
pasikartotų ir jeigu mes su
grįžtume į vadinamąją 1929 
m. ‘normalcy’,—tuomet tik
rai įvyktų štai kas: nugalė
ję priešus karo laukuose už
sieny j, mes pasiduotume 
fašizmo dvasiai namie...

“Amerikoje nėra dviejų 
frontų šiame kare. Tėra tik 
viena pareigos linija žmo
nėms namie, kaip ir mūsų 
kovūnams, atakuojantiems 
tolimiausiuose frontuose.”

Baisus Naciam Smū
gis Kirovograde

Washington. — Jungti
nių Valstijų Susisiekimų' 
Komisija paskelbė sekamą 
radijo žinią iš Maskvos:

Pagal geriau patikrintus; 
skaitmenis, Sovietų kariuo
menė Kirovogrado srityje 
(pietinėje Ukrainoje) sau
sio 5 iki 8 d., sunaikino 293 
vokiečių tankus, 296 įvairių 
rūšių kanuoles, 40 motori
nes kanuoles, 121 mortirą, 
445 kulkosvaidžius, 94 šar
vuotus automobilius ir 978 
kitokius automobilius.

čia vien tik užmušta bu
vo daugiau kaip 15,000 prie
šų kareivių ir oficierių. So
vietinė kariuomenė pagrobė i 
150 vokiečių tankų, 188 ka-1 
nuoles, 242 mortiras, 429 
kulkosvaidžius, 25 šarvuo
tus automobilius, 2,009 kito-1 
kius automobilius ir 19 san- 

' dėlių amunicijos, maisto ir 
kitokių karo reikmenų.

..... —.................. . . ■ ...... —, i

Darbo Unijų Vadai ir
[ Prezidento Programa

Washington. — CIO dar- 
įbo unijų generalis pirmi
ninkas Philip Murray bend
rai užgyrė visą prez. Roo- 
sevelto programą; patiektą 
paskutinėje jo kalboj, apart- 
vieno punkto, kuris reika
lauja įvesti darbo prievolę 
visiems amerikiečiam, vy
ram ir moterim. Pasak 
Murray, šis punktas esąs 
nereikalingas ir “netikras 
vaistas.”

Tas pats punktas nepati
ko R. J. Thomasui, CIO 
Jungtin. Automobilių Dar
bininkų Unijos pirminin
kui. Jis sako, tai būtų “pa
našu į vergų darbą.”

Prez. Rooseveltas trečia
dienį pasišaukė CIO pirmi
ninką Murray ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninką Wm. Green pasitarti 
apie reikalą prezidento pro
gramai vykdyti.

NACIAM SARNY GRŲSIA 
PANAŠI NELAIMĖ KAIP 
KIROVOGRADO SRITYJ
London, saus. 12. — Ne-j armijas Ukrainoje su jų ar- 

oficialiai teigiama, kad Unijomis Baltarusijoje ir vi- 
Raudonoji Armija Sarny dūriniame fronte.
miesto srityje prasiveržė 39, Susisiekti vokiečių armi- 
mylias į vakarus nuo buvu- joms dabar tegalima tik per 
sios neva “senosios Lenkų Brest Litovską, 130 mylių 
sienos.” toliau į vakarus.

Oficialiai gi yra patik- Raudonarmiečiai dabar 
rinta, kad sovietiniai kovu- atakuoja nacius Sarny iš 
nai toje srityje persigrūmė šiaurių, rytų ir pietų. Vo- 
per Sluč upę ir paėmė kiečiai šiame mieste yra 
Strelsk geležinkelio stoti, [daugiau kaip pusiau apsup- 
5 mylios į šiaurius nuo Sar-|ti, ir jeigu jie nepaskubės 
ny, ir Nemoviči, 6 mylios į ■ pasitraukt, tai jiem gręsia 
pietus nuo Sarny. Tokiu | panašus likimas, kaip Kiro- 
būdu raudonarmiečiai jauivograde, kur sovietiniai ko- 
perkirto vokiečiam geležin- |vūnai užmušė virš 15,000 
kelio liniją, jungusią nacių (Tąsa 5-me pus.)

Amerikos lakūnai ataka
vo nacius Graikijoj.

Amunicija Jugoslavijos 
Partizanams?

Vengrijos radijas skelbė 
kad talkininkai laivais siun
čią amuniciją Jugoslavijos 
partizanams.

Hitlerininkai su kaskart 
did i narnom jėgom smarkiną 
atakas prieš partizanus ir 
kai kur priverčia juos pasi
traukti.

Jugoslavų kovotojai pra
šo anglų-amerikiečių pagal
bos.

Sumanymai Kongresui
Dėl Darbo Prievolės

Washington. — Republi- 
konas senatorius W. R. 
Austin įnešė kongresui su
manymą, kuris, girdi, ati
tiksiąs prez. Roosevelto 
programą, taigi ir privalo
mo darbo įvedima, t L

Sen. Austin siūlo įvesti 
darbo prievolę visiems vy
ram nuo 18 iki 64 metų ir 
moterim nuo 18 iki 4l9 me
tu amžiaus, su tam tikro- 
mis išimtimis.

Tokį pat sumanymą re- 
publikonas kongresmanas 
James W. Wadsworth įtei
kė kongreso atstovų rūmui.

Jiedu siūlo palikti imti
niems į privalomus darbus 
darbininkams patiems sprę
sti, ar priklausyti unijai ar 
ne.

:Tuoj Gausime Platesnę
Lumbio Biografiją

Mums praneša rocheste- 
rietis Win. Cherney (Čer
niauskas), kad jis rašo ne
senai mirusiojo piešėjo-dai- 
lininko Jono Lumbio-Bulio 
biografiją. Jis jau įpusėjo 
ją rašyti ir neužilgo patieks 
Laisves skaitytojams.

Gerą darbą atliks d. Čer
niauskas. Bet iki šiol iš ro- 
chesteriečių mums dar nie
kas neparašė apie velionio 
Lumbio laidotuves. Drg. 
Černiauską prašome pada
ryti tai greit.



Kas Ką Rašo ir Sako
Ine.

Lenkijos

Detroito Žinios

P. Buknys.

Montreal, Canada

Fin. Sekr. A.

White Plains, N. Y.

maža, bet dabar su-

matėte spaudo- 
194 1 metais bus 
knyga LLD na- 
darbas eitų pa-

Sąjungos kovotojų 
surinkta $10 aukų.

Vakarienei ir šokiam tikie- 
tas $2.25 asmeniui. Vien 
tik šokiam 55c., taksai i- z v
skaityti.

rys gavote 
priešmetinio 
note, kaip 
vauti, kaip
taip metiniame 
nes esti duodama raportai ir 
daroma tarimai dėl metų vei-

Amerikietis karys Italijoje su “jeep” sustojo ir skai
to paraša: “Vino! Speedo! Morto!” O tas reiškia pa- 
grąsinimą, kad svaigalai ir per greitas važiavimas daž
nai pasibaigia nelaime ir mirtimi.

. Kuriems nepatogu 
atsikreipti asmeniškai del 

j bilietų, parašykite kiek no-

--------- j Būtinai iš anksto reikia ži-
Laisvės Bendrovės šuva- j noti, kiek bus publikos. Tai- 

žiavimas įvyks sekmadienį, igi_ tuojau kreipkitės į Lais- 
30 d. sausio (Jan. 30th), ves raštinę ir įsigykite bi- 
Brooklyn, N. Y., prasidės lietus. 1........................ 4 ■
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BUY WAR BONDSSvarbu, kad gerai pavyk
tų mūsų bankietąs. Reikia

Pabaigoje pereitos savai
tės gavome sekantį laiške-

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

LDS. 1 kp. Brooklyn, N. 
Y., savo susirinkime sausio 
6 d. Jiutarė pasveikinti Lai
svės dalininkų suvažiavimą 
ir dienraščiui, paaukoti $5.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...............
United States, six months ...........
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months ......
Foreign countries, per year .........
Canada and Brazil, six months ... 
Canada and Brazil, per year ......

kimo. Mes žinome, kad daugu
ma narių labai retai atvyksta 
į kuopos susirinkimus ir mažai 
zingeidauja kuopos veikimu, 
oet man rodosi, kad nors tiek 
reikėtų susidomėti, nors metų 
taiko 
ouvo 
girsti

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$8.00
$3.75
$7.00

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

Act of March 3, 1879
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Proga Gražiam Žygiui
Džiugu, kad naujai suorganizuotas 

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
nutarė tuojau ruošti trečią siuntinį do
vanų Lietuvos partizanams, lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietuviams vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje. Tai žygis, ku
rį greitai ir nuoširdžiai turėtų paremti 
visi Amerikos lietuviai, štai auksine pro
ga parodyti savo duosnumą prakilniam 
tikslui, štai proga konkrečiais darbais 
padėti Lietuvos žmonėms.

Šiais keliais žodžiais mes norime para
ginti visus dienraščio skaitytojus tuojau 
atsiliepti į Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto atsišaukimą. Neatidėliokite 

nei dienos. Tegul tuojau iš visų kolonijų 
pradeda Brooklynan plaukti pundeliai, 
drapanos ir aukos įvairių daiktų supir
kimui !

Istorines Svarbos Prakalba
Sausio 10 diena New Yorko Madison 

Square salėje Komunistų Partijos sekre
torius Earl Browder pasakė prakalbą. 
Ta prakalba buvo labai svarbi iš dauge
lio pusių. Ją gana plačiai komentavo 
stambioji spauda.

Browderis kalbėjo apie tautos vienybę 
dabar, kad laimėti karą, ir pokariniam 
laikotarpyje, kad su mažiausią trukdy
mų ir kančių atstatyti pasaulį. Jis dėstė 
Komunistų Partijos pažiūras į visus 
klausimus.

Kaip tas problemas Komunistų Partija 
supranta ir ką siūlo jų išsprendimui?

Trumpai suglaudus, Browderis pasa
kė:

Niekas negali stovėti ant kelio šio ka
ro greičiausiam laimėjimui. Karo laimė
jimui turi susidaryti tikra tautinė vie
nybė—ta vienybė turi apimti ne tik 
darbininkus, ne tik vidurinę klasę, bet 
taipgi buržuaziją. Komunistai pasirengę 
kooperuoti su visais, kurie buriasi ap-

LAISVĖS BENDROVES SUVAŽIAVIMAS
Stasys Vilkas iš Pater-! M. Latvėnas, So. Norwalk, i visiems jame būti; reikia iš 

son, N. J., pirmą valandą, Conn, sveikina suvažiavimą anksto įsigyti bilietus, 
naujų metų naktį nusipirko ir aukoja dienraščiui $1.00. ; _ Su mėsa dabar nelengva. 
Laisvės Bendrovės 2 Šerus 
už $10, paaukojo dienraš- i 
čiui, suvažiavim. proga, $3,- 
50 ir užsimokėjo L. prenu
meratą $6.50.

Ar ne puiki draugo Vil
ko naujų metų rezoliucija?

“Gerbiama Laisvės Ad
ministracija! Čia prisiunčiu 
$10. Atsiskaitykite Laisvės 
prenumeratą už metus ir 
kas liks, perveskite ten, kur 
šiuom momentu reikalin
giausia. Su pagarba,....

(Vardo prašė neskelbti).
Likusieji nuo prenumera

tos $3.50 pervesti Laisves 
naudai suvažiavimo proga.

Kitas gražus laiškelis:
' “Gerbiamieji! Geriausių 
linkėjimų dienraščiui Lais
vei suvažiavimo proga. 
Dienraščio paramai čia ran
date $5. Viso gero,

M. Krasauskiene.” 
(Iš Cambridge, Mass.) 

linkui prezidentą Rooseveltą ir darbuo- 
konferencija padarė viską, kas reikalin
ga karo laimėjimui. Rooseveltas, Stali
nas ir Churchillas priėmė tokius planus, 
kurie užtikrina karo laimėjimą. Tie pla
nai turi sudaryti pamatą tautinei vieny- 
jasi dėl p ra vedimo gy veniman karinės 
programos. Jie mano, kad Teherano 
bei Amerikoje.

Komunistai nepritaria vedimui strei
kų karo metu. Komunistai pilnai prita
ria darbo unijų pasižadėjimui nevesti 
streikų karo metu. To pasižadėjimo dar
bininkai gerai laikosi. Už streikų provo
kavimą pirmoje vietoje atsako reakci
niai darbdaviai.

Iš antros pusės, valdžia turi išlyginti 
tuos nelygumus, kurie viešpatauja algų 
klausimu. Mechaniškas bandymas pasi
priešinti algų pakėlimui visur yra netei
singas.

Komunistai mano, kad pagaliau tapo 
surasti būdai socialistinei santvarkai ir 
kapitalistinei santvarkai sugyventi san
taikoje tam pačiam pasaulyje. Tos dvi 
santvarkos turi kooperuoti karo metu ir 
po karo palaikymui taikos. Amerika, 
Anglija ir Sovietų Sąjunga laikos ir turi 
laikytis išvien. Tik Hitleris nori tą vie
nybę sugriauti.

Komunistai dabar ir tuojau pokari
niam laikotarpyje nesiūlys grynos socia
listinės programos, tai yra, nereikalaus 
Amerikoje įvedimo socializmo. Nes 
Amerikos žmonės tam nepribrendę. To
kia programa tiktai daugiau padalintų 
žmones ir pakenktų pokariniam atstaty
mui.

Komunistai pakeis savo veiklos po
būdį, savo partiją perorganizuodami į 
komunistinės politinės apšvietos sąjun
gą. Jie mano, kad dviejų partijų siste
ma taip giliai prigijus Amerikos žmonė
se, jog šiuo tarpu bet kokios trečios par
tijos organizavimas negautų masinio pri
tarimo. Komunistai neužgiria nei demo
kratų partijos, nei republikonų partijos. 
Jie stengsis abiejose partijose pravesti 
savo apšvietą, kad piliečiai jas panau
dotų savo tikrųjų reikalų pravedimui. 
New Yorke, žinoma, jie kooperuos su 
Darbo Partija.

Tokį organizacinį pakeitimą partijos 
komitetas pasiūlys būsimai Komunistų 
Partijos konvencijai, kuri įvyks gegužės 
mėnesį. Taip nutarė nacionalinis komi
tetas savo susirinkime, kuris buvo laiko
mas New Yorke pereitos savaitės pa
baigoje.

Browder sakė, kad tuojau visoje par
tijoje prasidės tais pasiūlymais diskusi
jos. Nariai turės progą demokratiškai 
pareikšti savo nuomonę.

Tai šitokio turinio buvo Browderio 
kalba. Aišku, kad joje pakelti klausimai 
—tiek politiniai, tiek organizaciniai—tu
rės didžiausios įtakos į visą Amerikos 
darbininkų judėjimą.

10 valandą ryto.
1 ° suvažiavimo bus ban- i rįtc įr paįSVgS Administra- 

kietas. Vakariene 6.30. So-! cjja tuojau jums prisius bi- 
kiai prasidės 7 vai. vakaro, i Įįetus>
X 7 . . 1 . > . V..ZZ vi z. . . X 1 r . Z Z w. 4* . 1 r . zz '

Visi Laisvės Bendrovės 
dalininkai turi dalyvauti 
suvažiavime. O kurie dar 
nesate dalininkais, be ati
dėliojimo pastokite jais. 

Tik už $10 galite patapti 
dienraščio Laisvės leidėjais 
ir savininkais.

Organizacijos ir paskiri 
asmenys yra prašomi nepa
miršti pasveikinti bendro
vės suvažiavimą ir paremti 
savo dienraštį materialiai. 
Aišku, kad visi suprantame 
dienraščio sunkią padėtį, 
tad nereikia agitacijos už 
stambesnes aukas, nes tą 
supras patys dienraščio pa-1 
triotai.

Neseniai Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių Moterų* Ratelis 
suvaidino dvi komedijas “Dė
dės Silvestro Kieme” ir “Vos 
Ncapsivedė.” Lošėjai gerai at
liko savo roles ir už tai mote
rims verta atiduoti kreditas.

Kiek jau seniau buvo ragi
nami prie meniško veikimo, 
bet vyrai bijojo, skundėsi, kad 
nėra veikalų, gi moterys paro
dė, kad galima surasti ir vei
kalų ir gauti publikos.

G-lys.

APIE TIKRUOSIUS 
LENKUS

Imperialistiniai lenkai 
šiuo tarpu tiek daug truk- 
šmauja, jog atrodo, kad vi
sam pasaulyje nebėra likę 
nei vieno blaivaus ir išmin
tingai protaujančio lenko. 
Bet mes žinome, kad Sovie
tų Sąjungoje gyvuoja Len
kų Patrijotų Sąjunga. Mes 
žinome, kad prie Raudono
sios Armijos jau seniai vei
kia lenkų divizija. Dabar 
praneša, kad į karo frontą 
ištraukė ir antroji lenkų di
vizija. Jos šūkis: “Į Varša- 
vą!” Lenkai ten leidžia savo 
laikraštį “Wolna Polska”.

Apie šiuos patrijotinius 
lenkus Chicagos dienraštis 
Vilnis rašo:

Laikrašty “Wolna Polska” 
(eina Maskvoje) Lenkų Pa
triotų Sąjunga paskelbė pro
gramą, kurios pagrindu tin- 

- karnai išsisprendžia 
ateitis.

Lenkų Patriotų 
siūlo :

Vakarų Ukrainą ir VaKa- 
rų Baltarusiją pripažint So
vietų teritorija.

Lenkijos rubežiai praple
čiama Vakaruose Vokietijos 
sąskaitom

Įsteigimas demokratinės 
tvarkos su 'demokratiniai iš
rinktu parlamentu.

Prašai i n imas reakcininkų , 
ir išdalinimas žemių valstie
čiams. I I 

Suvienijimas visų lenkų, į 
neatsižvelgiant į politinių pa-1 
žvalgų skirtumus. Tačiau,; 
lenkų emigrantų grupės už-i

sieniuose nepriimamos vie
ningom lenkų šeimom

“Wolna Polska” pataria 
lenkų tremtinei valdžiai pa
sitraukti iš kelio ir nekliudy
ti susikūrimui naujos demo
kratinės Lenkijos, šiuo mo
mentu, sako “Wolna Polska,” 
Lenkijai geru pavyzdžiu gali 
būti Jugoslavija, kurios prie
šakyje stovi maršalas Josip 
Broz ir Dr. L Ribai*.

Visa Lenkijos demokratija 
turi susivienyti po viena vė
liava ir visos partijos turi su
daryti bendra centra. V V

Tremtinė lenkų valdžia, 
egzistuojanti Londone, už
tenkamai parodė blogos va
lios ir nekompetentiškumo. 
Nebeįmanoma, kad ji pajėg
tų paimti į savo rankas ini
ciatyvą. Pagalios, j’ permir
kus reakciniu frakcionizmu, 
kur įvairios reakcinės grupės 
amžinai savo tarpe vaidijasi. 
Ko reikia lenkams, tai ne su
siskirstymo į frakcijų frakci
jas, bet tokio valstybinio vie
ningumo, kokio jau atsiekė 
Jugoslavija, Prancūzija, ir 
Čekoslovakija,

“Wolna Polska” pareiš
kia: “Lenkija turi būti stip
ri savo nepriklausomybėje. Ji 
turi praplėsti savo rubežius 
toliau į vakarus, kad suda
rius sau strateginį bastioną 
prieš prūsionizmą.”

Kaslink Vakarų Ukrainos 
ir Vakarų Baltarusijos, tai 
klausimas aiškus kaip diena. 
Ten gyvena Ukrainai ir bal
tarusiai. Ten per amžius bu
vo jų žemė. Lenkai turi su
tikti su tuo faktu. Sykį su
tiks, tai tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos nebėra jokio 
ginčo, net ginčo šešėlio.

Į Literatūros Draugijos 
Kuopas ir Narius

Draugės ir Draugai: —
Įžengėme į 1944 metus, sprendžiamų 

laisvos žmonijos kovų metus prieš bar
barišką hitlerizmą ir jo talkininkus. 1944 
metai turi atnešti laisvę senai mūsų tė
vynei Lietuvai ir kitų kraštų žmonėms. 
Jie pareikalaus nuo visų demokratiškai 
nusiteikusių žmonių daugiau darbo ir 
energijos, kad tos kovos greičiau ir su 
mažiau kraujo būtų laimėtos, kad nors 
dalinai atstatyti hitlerizmo sugriautą

Aišku, kad ir prieš Lietuvių Literatū
ros Draugiją iškyla daugiau reikalų, gu
la ant mūs didesnė atsakomybė, kad dau
giau padėti prezidehto\Roosevelto vy
riausybei karo laimėjimta pastangose, 
kad sėkmingiau pravest Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo nutarimus, kad 
geriau atlikti ir visas kitas pareigas.

O tą galėsime padaryti, jeigu mes kuo 
greičiausiai atliksime savo organizacines 
pareigas, jeigu visi ir visos kuogreičiau- 
sia sumokės duokles už 1944 metus, jei
gu duoklių kolektavimas nepasidarys vi
sų metų problema, kuri praeityj daug 
laiko atimdavo nuo kuopų valdybų, nuo 
mūsų veiklesnių narių, atitraukiant juos 
nuo kitų dalybų. Tik pagalvokime, kiek 
brangaus laiko ir energijos išeikvojama 
per visus metus kolektavimui duoklių, 
kuomet, rodosi, tą organizacinę pareigą 
kiekvienas ir kiekviena gali atlikti metų 
pradžioj!

Liet. Literatūros Draugijos Centro 
Komitetas yra gavęs geriausių lietuvių 
rašytojų paruoštą veikalą LIETUVA 
UGNYJ. Tai knyga, kurioj aprašomos 

(barbarų nacių pavergtos Lietuvos kovos 
už jos laisvę ir gyvybę, kovos drąsiųjų 
Lietuvos partizanų, didvyringųjų Lietu
vių Pulkų Raudonosios Armijos eilėse. 
Tai knyga, kuri kiekvienam labai rei
kalinga. Ji jau paduota spaudai. Jeigu 
nariai tuojau mokės duokles, tai knyga 
dar pavasarį bus gatava ir nariams ati
duota.

Atlikite savo pareigą tuojau, pasimo- 
kėkite duokles!

Jau eilė kuopų pradėjo mokėti duokles 
už 1944 metus ir tuomi jos parodė pa
vyzdį kitoms kuojoms. Portland, Ore., 
4-tą kuopa pasimokėjo už visus narius

©ĮMįDĮ!

LLD 52 Kp. Reikalai
Sekamą sekmadienį, tai yra, 

sausio 16 d., įvyks LLD 52 kuo
pos metinis susirinkimas. Aš 
norėčiau, kad kiekvienas na
rys ir narė atkreiptume! aty- 

idą į šį paraginimą ir dalyvau
tume! susirinkime, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St., 2 
vai. po pietų. Kiekvienas na- 

paraginimą dėl 
susirinkimo ir ži- 
yra svarbu daly- 

priešmetiniame, 
susirinkime,

duokles ir gavo 2 naujus. 118 kp., White 
Plains, N. Y., taip pat pasimokėjo už 
visus narius ir gavo 2 naujus. Gauta 
duoklių iš didžiausios 52 kuopos, iš De
troito, taipgi iš Binghamtono, Scranto- 
no, W. Frankfordo, Los Angeles ir Se
attle kuopų. Gražiai metus pasitiko Mon
treal, Toronto ir Hamiltono kanadiš- 
kos kuopos pasimokant už gerą skaičių 
narių duokles ir gaunant naujų narių. 
Prašome ir kitas kuopas pasekti šį pa
vyzdį.

Sumokėtų duoklių nelaikykite kuopoj, 
bet tuojau siųskite į Centrą!

Kaip kitais metais, taip ir šiemet Lie
tuvių Literatūros Draugija skelbia nau
jų narių gavimo vajų. Jis prasidės su 
vasario 1 dieną ir baigsis su gegužės 1 
d. Laike vajaus nebus jokio įstojimo. 
Žmogus, pasimokėjęs $1.50 į metus, bus 
pilnu nariu ir gaus šių metų knygą ir 
per metus žurnalą Šviesą. Šeimos narys 
moka tik 10 centų.

Visi ir visos stokime darban, kad kuo 
daugiausiai gavus naujų narių į Lite
ratūros Draugiją!

Draugės ir Draugai! Lietuvių Litera
tūros Draugija jau atliko milžiniškus 
darbus kultūros srityj. Sekamais metais 
spaudą! Pirmyn, prie darbo!
jos gyvavimą. Trysdešimts metų daug 
reiškia žmogaus gyvenime, o daug kar
tų daugiau organizacijos, kuri į savo ei
les apjungė tūkstančius lietuvių ir lietu
vaičių, kuri padėjo jiems ir plačioms ma
sėms kelti savo kultūrinį prasilavinimą, 
kuri organizavo ir vienijo juos gyvenimo 
kovose už geresnį, malonesnį ir prakil
nesnį gyvenimą.

Visi ir visos pasistatykime sau už pa
reigą: sumokėti duokles kuo greičiau
sia, gauti kuo daugiausia naujų narių, 
padėti prezidento Roosevelto žygiams 
pravedimui karo laimėjimo programos, 
kuo daugiausiai pagelbėti Lietuvos kovo
tojams ir liaudžiai, kuo plačiausiai pa
skleisti demokratinę, anti-hitlerišką 
spaudą! Pirmyn, prie darbo!

L.L.D. Centro Komitetas
A. Bimba, — pirmininkas
D. M- šolomskas,— sekretorius 
Eva Mizariene, iždininkė

Nariai: S. Sąsna, K. Petrikienė, V. 
Tauras, A. J. Smitas.

nuveiktus darbus ir kas 
gero ar prasto atlikta iš- 
peržvalgą.
manau,

jo, kad anksti 
gatava nauja 
riams ir, kad 
sėkmingiau, tai reikalinga tam
pinigu. Todėl, visi nariai LLD 
Kuopų privalo tuoj aus užsimo- 

! Rėti savo mokesčius už šiuos 
motus — pradžioj metų, ne
laukite, kad sekretorius vis ra
gintų.

Todėl mes tikimės, kad vi
si nariai dalyvausite metinia
me susirinkime šį sekmadienį 
ir užsimokėsite duokles ir su
teiksite naujų sumanymų dėl 
org. gerovės. Kaip žinote, 
priešmetiniame susirinkime iš
rinko valdybos narius dėl 1944 
metų ir visokiais reikalais tu- 

i rėkite reikalą su žemiau pa- 
i žymėtais valdybos nariais: 
Pirmininkė M. Alvinienė, už
rašų sekr. Jonas Brazauskas iš 
Dearborn, fin. sekr. J. K. Al
vinas, iždin. A. Gotautas, lite
ratūros platintojas J. Luobei- 
kis. Todėl reikale mokesčių ar 

: kitu svarbiu reikalu kreipki- 
i tės prte minėtų valdybos na
rių. Būtų gerai, kad nemokėtu- 

i mot mokesčių eiliniam nariam, 
' nes valdyba visados esti kuo
pos susirinkime ir priduoda 

j duokles, kur priklauso, o su 
j eiliniais nariais dažnai įvyks- 
j ta klaidų, neišduoda rasytės 
I ar neįrašo į knygelę, tai ne- 
' galima žinoti, kas kaltas dėl 
mokesčių.

Kaip žinote, kad LLD 52 kp. 
visados rūpinasi narių gerove 

‘ ir jei narys serga ar miršta, 
; tai valdyba turi žinoti, o jei 
į narys apie tai nepraneša, tai 
i valdyba arba kuopa negali 
i būti kalta. Todėl aš prašy
čiau visų, kad su tokiais rei
kalais kreiptumėtės į valdybą, 
galite pranešti ypatiškai arba 
per telefoną. J. W. Brazaus
kas OR. 3406; Alvinas NO. 
1994.

Aukos ir Duoklės
Liet. Literatūros Draugijos 

118 kuopos visi nariai pasimo
kėjo duokles už 1944 metus ir 
du nauji gauta į kuopą. Kuo
pelė buvo 
stiprėjo.

Sovietu 
pagalbai 
Aukavo sekamai: M. šablins- 
kas $5, A. Giedra ir A. Krau- 
jalis po $2 ir M. Stakmolienė 
$1. Visiems aukavusiems; šir
dingai ačiū. Ą.K.
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Organ izaci j ų i r Pavienių Asmen ų Svei ki n i- į Jv:
inai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui ;

svinimą pavergtų kraštų ir 
i š 1 a i m ė j i m ą. |) e r g a 1 ė s.

Sveikiname šį suvažiavi
mą su $10.00.

Lietuviu Ex - mainieriu v

na Demokratiniu Lietuviu
k

linki gerų pasekmių, užve
dimui dabartinės ir pokari
nės darbuotės, kaip lietuvių 
tarpe, taip ir plačioje visuo
menėje.

J. Gelgaudas, Pirm.

dalyvauti suvažiavime, tai ( 
prisidedu su auka dvide
šimts penkiais doleriais

bai reikalinga parama suva
žiavimui.

Vėlinu geriausių pasek-

Ch icago, III.

Pasveikinimas nuo Roches-

Mezgėjų.
Sveikinam Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimą • su 
144 doleriais ir su 71 ka- 
valku megstinių, velyda- 
mos, kad šis suvažiavimas 
suvienytų visus lietuvius, 
kad visi, kaip mūras vie
ningai dirbtų ir gelbėtų mū
sų broliams ir sesutėms už
jūryje iki nusuksim spran
dą fašizmui ir išlaisvinsim 
mūsų tėvu krašta Lietuva 
iš nacių vergijos.

L. Bekešienč, 
mezgimo vedėja.

IsrooKlyn, Y. ir mes ne
galime pasiųsti delegatų ir 
sykiu dalyvauti tame pra
kilniame susirinkime. Bet 
mūsų troškimai ir širdys 
plaka sykiu su jumis. Ir vė
linami išdirbti geriausius
planus, kad kaip galima bū- mių. 
tų greičiau per Jungtines 
Tautas sumušti Hitlerio ka-; Worcester, 
nibalai ir išlaisvinta mūsų |

I Komitetui Demokratinių
1 Lietuv. Suvažiavim. Šaukti 

Ačiū už pakvietimą, kad
į mūsų Draugija išrinktų at- 
Istovą i Demokratiniu Lie
tuvių Suvažiavimą, bet, dėl 
kelionės tolumo Draugija 

(negali dalyvauti suvažiavi- 
(me. Draugai, mes įdedame 
I pasveikinimui čekį $25.00

’ vertėje ir linkime geriausių 
pasisekimų suvažiavimui.

Draugiškai

Wilkes Barre, Pa.
Aukos surinktos per M. 

Jančiuliene ir J. Vilkeli iri 
priduotos nuo sekančių or- . 
ganizacijų ir draugijų Liet. 
Dem. Suažiavimui:

Vincas Jančius. I Lyros Choras $5.00
Mass. i ALD. 43 kp. 3.00

Drg. Mizara,

Brangus Drauge:—
Mūsų ALDLD 198 kp. 

Oakland, Calif, siunčia pa
sveikinimą Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui, ir 
menką auką $5. Pasitikime, 
kad iš to suvažiavimo su
lauksime daug gerų suma
nymų ir bendrai darbuoda- 
mies galėsime juos įvykdin- 
ti.

Ks. B. Karosienė.

pa- 
A. 

Su-

Čia prisiunčiu kaipo 
sveikinimą istoriniam 
Demokratiniu Lietuviu 
važiavimui:

Nuo L. Mankienės . $1.00
Nuo J. L. Žemaičių $10.00

$11.00Viso
Draugiškai,

L. Žemaitienė.
Hartford, Conn.

tėvynė brangi Lietuva.
Sykiu siunčiame susiva 

žiavimui maža auka.
Aukojo ALDLD 31 kp. iš | 

iždo 3 dolerius. Po 50 cen
tų: F. Apšega, A. Krapa- 
vickienė, Laučienė, J. Zilin-; 
skas, J. Šilai kis, J. Krapa-

centus: A. Apšegienė ir J. į 
Liaudanskas. Viso $7.

ALDLD 31 kp. f in. sek.
J. Liaudanskas.

Demokratinių Amerikos 
Lietu v. Suvažiavimui.

Varde Lietuvių Literatū
ros Draugijos visų kuopų 
Kanadoje leiskite išreikšti 
širdingiausius sveikinimus 
čia susirinkusiems delega
tams ir delegatėms ir pa- 
,linkėti, kad šis suvažiavi
mas išdirbtų planus apvie- 
nyjimui visų Amerik. lietu
vių dėl didesnių pastangų i J 
Jungtinių Tautų pergalei iri- 
suteikimui moralės ir ma- 1 
terialės paramos mūsų gim
tajam kraštui 
kuomet ji bus išvaduota iš į 
dvidešimtojo amžiaus nuož
maus plėšrūno naciškos Vo
kietijos.

Sveikinimas Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui

Gerbiami ir Gerbiamosios:
Mes, Amerikos Lietuvių 

Piliečių Balto Dobilo Kliu- 
bas ir Adomas Kupstas, iš i 
East St. Louis, Ill.

Sveikinam Demokratinių; 
Lietuviu Suvažiavima ir lin
kime geriausių pasekmių. 
Čia pridedame aukų. Kliu- 
bas aukoja 5 dol. ir Adomas

ALPBD. Kliubo sekr.

J. Grušelionis 5.00 j
Po $1.00: J. Vitkūnas, A. ( 

Bartulienė, V. Grumblis, P. į 
Juozukas, B. Redzevičiai, M J 
Jančiulienė, J. Vilkelis.

Simpatikas — 50c.
Viso $20.00.

Nuoširdžiai sveikinu Do
moki’. Lietuviu Susivažiavi
mą. Aš jaučiu savyje di
džiausi pasitikėjimą, kad

■ Dukterų i pagelbėti
site būdus, kaip geriausiai 

žmo-
nuo

i Lietuvos 
n ė m s, n u k e n tėjusio m s

, P. S. — Būtų įdomu pa-i 
skaityti suvažiavimo darbų ' 

i sutrauką. Jeigu turėtumėt i 
! progą, pasiuskit 
'mums. Ačiū!

(Neužilgo išeis iš
;specialus leidinys, kuriame 
(bus sudėti visi suvažiavimo, 
; darbai. — Red.)

Lietuvai,;

P. Kisieliene

svečiai skaito Tarybų SąjungojeDemokratinių Lietuvių Suvažiavimo atstovai ir 
išleistąją lietuvišką literatūrą, išstatytą parodoje.

;kuris tuojau turėtų imtis
I už darbo'— rinkti knygas 
Į dėl Lietuvos.

Sveikinu savo seną kama- 
irotą Dr. A. L. Graičiuną, 
'Detroito delegaciją, visus 
! dalyvius ir linkiu viso gero.

A. M. Metelionis

P. S. — Auką $15.00 pa-

Gerbiami Dem. Liet. Su- ir jam aukoja sekamai: 
važiavimo delegatai! Svei
kiname jumis visus ir linki
me, kad padarytumėt daugi 
n a u d i n gų nutari m ų 
demokratijos naudai, 
sveikinimu siunčiame Suva
žiavimui $10 aukų.

Su pagarba,
Antanas ir Konstancija 

Zinskai
Medford, Mass.

Aukoju $2.00.
Petras Bugailiškis

Rochester, N. Y.
kopija' “ ;
G. G. Demokratinių Lietuvių

spaudos Suvažiavimui
I) au g gerbiami d r a u ga i!
Šitas suvažiavimas tur 

atlikti didelius darbus. Visu I 
pirma ir svarbiausia, tai iš-

Mes, Pittsburgho Lietu- dirbti būdus, kad mes dau- į 
įvių Moterų Apšvietos Kliu- giau galėtume savo valdžiai' 
įbas, sveikiname šį Denio- gelbėti karą laimėti, o ant-į 
i kratinių Lietuvių Suvažia- 
Ivimą su $5.00 ir velijame 
i geriausio pasisekimo.

Komitetas:
Theodora Kazmer, 

organizatorė
H. Kairienė, sekretorė.

geriausiai mes galėtumo pa- į • 
gelbėti savo tėvynei Lietu- su\$4(),

tuviškus pro-nacius buvo

Demokratinių L i e t u v i ųI.LD KVK Sekretorė L.......................
__________ Suvažiavimui.

Lietuviu Moterų Kliubas paikinimas su $5 00 
G a r dn e ‘r, Mass., svei- aukT\ ™.° °, Mote'
.• , ,• • r- m Darbininkių K kubo,kiną Demokratinių Lie-: 
tuvių Suvažiavimą su pen
kine. Atsiprašom, kad mes! 
negalim dalyvauti suvažia- į 

■ vime, linkime viso gero 
jums visiems! Beje, dar M., 
Sliekienė pasveikina su vie-į 
nu

: Hitlerį mišias laikė

Aliquippa, Pa.
žemiau pasirašiusie

ji, sveikiname 
nių Lietuvių 

, kuriuos
I seka m i asmenys:

Sil. B a gu r skas
Jonas Marazas
P. Karsokas
Kavaliauskai 

į Ir iš Ambridge, 
1 Jonas

Demokrati-
Su važiavimą 

suaukojo

Rojui M i žara i.
Gerb. Drauge Tautieti: 

Prisiunčiu $5, kuriuos pra
šau perduoti Demokratinių 
Lietuviu Suvažiavimui. Pri- 

straipsnis, mano 
tilpo Pocatello 

vietos, i

dedamasis
$20.00 pa rašytas,

Jei turit

Briedis

doleriu.
O. Balsevičienė, 
M. Sliekienė.

Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo 159-ta kuopa 
New Yorke sveikina Demo
kratiniu Lietuv. Suvažiavi
mą su penkiais doleriais.

Westville, Ill.
LDS. 42 kp. sveikina D.

j Plymoutho Liet. Tautiškų Suvažiavimą su $3.00 au- 
; Kapinių Bendrovė Sveikinamą ir in V Praryti geriau- 
Demokratini Lietuviu Su-; Sllį nutarimų.
važiavima ir linki, kad de-' 
legatai padarytų kuonoge- 
riausių tarimų. Bendrovė 
prisideda su $2.00 auka.

P.L.T.K. Bendrovės sekr.

LDS 42 kp. sekretorius
K. P. Yokubaitis

Liet.

Nuo LDS. 81 kuopos, 
Gary, Ind.
Dem. Lietuv. Suvažiavimui į 
Gerb. draugai delegatai:

Sveikinam jumis ir veli
jame gerų pasekmių.

O pagal išgalę dėl paden
gimo išlaidų prisiunčiame 
$5 auką.

Su pagarba,
Anton Mikelionis,

Sekret.

Pasveikinimas Deni. 
Suvažiavimui:

Nuo LDS 11 kp.
Nuo LDLD 50 kp.
N. G. Mikito
Viso nuo šių roches- 

te r iečių per B. Černau-
'ską ‘ $11.00

; Demokratiniu Lietuviu
Į Suvažiavimui.

Mes, Lietuvių Amerikos 
Ūkėsų Kliubas, iš Bayonne, 

i N. J., pageidaujame, kad 
įminėtas suvažiavimas būtų

$5 00 i dvasioje už kuogrečiausią

1.00 I

Demokratinių Lietuvių

Mes gyvendamos taip toli 
nuo jūs, draugės ir drau
gai, negalėdamos prisiųsti 
delegačių į jūsų susivažia- 

---------  vimą, siunčiam jums pasvei-
Brangus drauge R. Mizara: kinimą ir tikime, kad jūs 

Demokratinių Lietuvių apsvarstysite visus reikalus 
Suvažiavimo reikalam siun- ir padarykite gerus nutari- 
čiu aukų penkis dolerius.

Linkiu puikiausios kloties! 
Suvažiavimui!

Su gilia pagarba,
Peter Thompson

(Tamošiūnas)
Simpson, Pa.

į mus dėl Lietuvos.
Čia prisiunčiam $5. Su- į 

i naudokite juos kur bus rei- Į 
| kalinga.

Seatties Moterį] Kliubas.
E. Baltrušaitiene.

I Seattle, Wash.

I Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Gerbiamas pirmininke ir

Pasveikinimas Demokratin.
Lietuvių Suvažiavimui!

Gerbiami draugai ir drau
gės, dalyviai susivažiavimo! delegatai! Sveikinu taip la- 
Mumis, Lewiston ir Au- bai svarbų dėl mūs ir mūsų 
bum, Maine, lietuvius, ski- buvusios tėvynės Lietuvos 
ria didelė toluma nuo Suvažiavimą. Negalėdamas

Stoughtono lietuvių su
vienytos draugijos $50.

Lietuviu Moterų Kliubas 
mūsų j $10.

LLD G2 kp. $10.
LDS. 71 kp. $10.
Pavieniai asmenys kiek

vienas po $5: L. šilabaitis, 
J. Petrukaitis, J. Lavas, K. 
Valantukevičius.

Masiniame lietuvių mitin
ge gruodžio 12 d. surinkta 
$23.95.

Viso $123.95.
.1. Lavas.

taip dievui dėkavojo. Šian
dien, kada Raudonoji Armi
ja artinasi prie Lietuvos, į 
tai šitie pro-naciai turi kin- Į 
kų drebėjimą, nervų ir kitų 
galų suirimus... Laike Vely
kų katalikai turi giesmę: 
“Iš verksnių stojosi links
mybės”, o lietuviškiem pro- 
naciam iš linksmybių stojo-įvažiavimui.

Po karo daug vėlina geriausių pasekmių. 
Dėl tūlų priežasčių delegatų 
iš čia negalėjome pasiųsti,

> nors su 
bo, kad Hitlerį nugalėti ir ;Suv. lėšoms padengti auka, 
tam panašiai. Suvažiavimas . $10- 
turi pasirūpinti, kad mūsų ( 
žmonės būtų Lietuvoje iri 
parodytų šitų pro-nacių tik
rus darbus ir 1.1.

Kenosha, Wis.

5.00 (galit įdėti Laisvėn.
5.00 Patarčiau, kad D.

įvažaviamas priimtų 
5.00! liuciją,

rezo-
reikalaujančią, kad

komitetų8-to aps
, bendrasis
i 1943 m. gruodžio 12 d., var
giu Wisconsino lietuviui
; siunčia Dem. Lietuvių Sti- 

sveikinimus ir

■tik Klaipėdos kraštas, bet ii 
visa etnograf. Prūsų Lietu
va, su Tilžės, Lankos, Ra
gainės, Pilkalnio, Gumbinės, 
Stalupėnų, Įsručio, ir kt. 
miestais; kad prūsiškoji

Because of working and 
other reasons we are not 
able to send any delegates 
to the Lithuanian Conven
tion. We are very sorry 
and would have loved to be 
there. So in greeting and 

■. best wishes for a great suc
cess I enclose $6.00 from 
our LDS 27th'1 branch mem-

tąją Tarybų Sąjungos res-

Mrs. Helen Gulbin,

si verksmai.
šitų elementu skubės i Lie
tuvą ir ten pasakos žmo
nėms, kaip jie sunkiai dir- tad prisidedame

dvasioje rezoliucija ir buvo 
priimta. —Red.)

D. Sargūnas
Pocatello, Ida.

J. Baltulis

Roselando (III.) Aido Cho
ras sveikina Demokratinių 

Lietuvių Su va
rio sveikinimo

džiausiąs reikalas, tai pir
meiviškos - darbininkiškos Amerikos 
literatūros. Būtų geru daik- žiavimą. 
tu, kad suvažiavimas išrin-! pridedame aukų $10. 
ktų tam reikalui komitetą, ■ Choro vardu I. Urmonas.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo atstovai ir svečiai stebi parodoje išstatytas 
nuotraukas lietuvių kovūnų Raudonojoj Armijoj; tarp stebėtojų matomi du Ameri
kos kariuomenės saržentai, lietuviai, Va liekas ir Geo. Kazakevičius.

Lietuvių 
nuo Bridge- 

(Mass.) lietuvių, i 
kurie sudėjo ją D. M. Šo- 1 
lomsko prakalbose.

A. Mažūkna

$5 auka Dem. 
Suvažiavimui 
waterio

kes Barre, Pa., sveikina De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimą ir linki, kad jis 
pravestų svarbių nutarimų 
dėl karo greitesnio laimė
jimo, fašizmo visiems lai
kams sunaikinimo ir tary
binės Lietuvos išvadavimo.

Kuopa iš iždo Suvažiavi
mui aukoja $3. Pavieniai 
nariai: A. Bažis, $2.00; E-
jnilija Kasparienė, 50c. 
! Smulkių sudėta $2.50. Viso 
(labo $8.00.

J. V. Stankevičius, 
LDS 7 kp. fin. sekretorius.$3.00. M. Valionis

K. Romikaitis, iš Read
ing, Pa., sveikina Dem. Lie
tuvių Suvažiavimą su $5.

LDS 41 kuopa, iš Grand 
Rapids, Mich., sveikina De- 

imokr. Lietuviu Suvažiavi
mą ir linki jam geriausių 

I pasekmių. Podraug įdeda- 
. me dešimts dolerių auką, 
įkuria sudėjo sekamai: 41 

širdin- kuopa $1, A. Daukšai $2; 
gai sveikina Demokratinių po $1: J. A. Stankaičiai, A. 
Lietuviu Suvažiavima. v

Tegyvuoja antifašistiniai 
nusistačiusių lietuvių vie
nybė! Tegyvuoja Jungtinių 
Tautų vienybė!

Pirmyn už pergalę ir su
naikinimą hitlerizmo ir Ja- j 
ponijos militarists Su svei
kinimu siunčiam $10.

Kanklių Choro vardu, 
J. Stulgaitis, pirm. 
J. D. Bendokaitis, ršt.! 
J. Juška, iždininkas.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui,

Lietuvių Kanklių Mišrus 
Choras, Chicagoje, :

Stoughtono Lietuvių
C? žodis

Stoughtono (Mass.) lietu
vių draugijos ir pavieniai 
asmenys sveikina Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą

Karpavičiai, S. Korsikai, A. 
Senkus; V. Staškus 75c A. 
Warn a s, A. Grigas ir J. 
Bastis — po 50c; A. K a rėč
kas, T. Rasi kas, S. Motie- 
jaitis — po 25c. Viso $10.

LDS 41 kp. sekret.
A. Daukša.

(Daugiau bus)

EVERYBODYm

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS
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LOWELL, MASS
Šis Klausimas Liečia Visus Lie-1 č 

tuvius. Visi Išklausykite 
Svarbų Raportą

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas atsibuvo gruodžio 
18-19 dienomis, 1943 metais, 
Brooklyn, N. 
mieste. Apie 
suvažiavimą 
ir daug rašo.

Laisvosios 
prakeikia ir Lietuvą, jeigu ją 
ne fašistas Smetona valdys, ir 
demokratinį suvažiavimą mai
šo su purvu, kuriame demo
kratinio nusistatymo lietuviai 
pasisakė gelbėti Lietuvai išsi- 
liuosuoti iš po kruvinojo hit-: 
lerizmo okupacijos. Ir vėliau! 
gelbėti Lietuvos liaudžiai atsi-l 
statyti iš karo griuvėsių.

Gi demokratiniai lietuviai

| čiame visus dalyvauti ir savo

Y. ir New York o, 
tą garsų istorinį | 
dabar visi kalba

Lietuvos priešai

Be Lietuvos klausimo, čia 
bus raportuota ir diskusuota, 

: kaip mes lietuviai galėsime ge- 
, riau gelbėti ir šiam mūsų kraš
tui greičiau ir su mažesniais 
nuostoliais karą laimėti ir 
ką pasaulyje įkūnyti.

šaukia delegatai:
A. Stravinskas, 
J. M. Karsonas.

Scranton, Pa

apie ta suvažiavimą labai gra- buvo per
žiai kalba ir džiaugiasi gražiu 
pasisekimu ir pasiryžimu gel
bėti visais būdais Lietuvos nu
vargintiems žmonėms ir bai
siai išteriotai šaliai. i

Taigi kalbų yra visokių. Bet I 
iš kalbų sunku viską sugaudy-' 
ti ir atskirti melą nuo teisy-i 
bės. Bet ve, bus visiems gera1 
proga tikrą tiesą sužinoti iš 
delegatų raportų. Raportas 
bus išduodamas lietuvių masi-; 
niame susirinkime, sekmadie
nį, sausio 16 d., 2 vai. po pie-; 
tų, Lietuvių Piliečių Kliubo; 
svetainėje, 338 Central St.

į tą suvažiavimą delegatus’ 
siuntė tik 1-rios pažangiosios ’ 
organizacijos, būtent: Lietu-1 
vos Sūnų ir Dukterų Pašalpos; 
Draugija, Lietuvių Piliečiui 
Kliubas, Lietuvių Literatūros į 
Draugijos 1 l-ta kuopa ir Lie
tuvių Darbiu. 
110-ta kuopa.
bus duodamas visiems, kas tik 
norės išklausyti ir bendrai dis- 
kusuoti pateiktus tarimus.

Dalyvaukite visi, katriems 
tik rūpi senos tėvynės Lietuvos 
likimas, mūsų visu broliu ir 
sesių naujas atgijimas. Ir jūs, 
ir jūs, 
čiai, dalyvaukite 
klausyme, nors lį
sk irtingo nusistatymo 
šiai, kurioje didžiojo 
vimo sesijos ėjosi ir 
tarimai buvo daromi.

Visų pažiūrų lietuviai bus’ 
demokratiniai toleruojami dis
kusijų eigoje ir todėl mes kvie

tai-

Kitas, vyras ir jau po ūsu, 
pradėjo tvirtinti, kad lietuvių 
tarpe nėra fašistų, jis navet 
sakė, kad ir Grigaitis su Mi- 
chelsonu ne fašistai, tik skir
tingų pažiūrų žmonės. Kalbė
tojas jam aiškino, kokią jie 
žalą daro puldami Sovietų Są
jungą ir tuomi pagelbėdami 
Hitleriui, bet pasekmės buvo 
tokios, kad kaip piltum, iš tuš
čio į nepilną.

Padengimui lėšų aukavo:
P. Pėstininkas $1.10; I. Kle

vine k as $1.
Po 50c aukojo Košt. Baltu- 

ir A.
25c:

Medelienė.
P. Krachas, A.

R. Janušaitis, P.

Visko Po Biskį

Prakalbos rengtos svečiams 
Andruliui ir daktarui Graičū- 
nui, grįžtantiems iš Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo, ne

to. Priežastis, kad 
trumpas laikas iš

garsinti, o antra, tai per daug 
arti Kalėdų (prakalbos buvo 
23 d. gruodžio) ir tokiomis 
dienomis, tai visi būna labai 
“busy,” bet visgi susirinko apie 
trys desėtkai žmonių, kurie 
prakalbomis likosi užganėdin
ti.

kaitis
Po

Naujokas
Šlekaitis, L. Truikis ir J. Juo
zą pavičienė.

Smulkių — $1.42. Viso kar
tu suaukota $6.02.

Gražų raportą išdavė iš De
mokratinių Liet. Suvažiavimo 
K. Genys, P. Pėstininkas ir 1. 
K levine kas.

šių žodžių rašėjui teko su
sidurti su Laisvės skaitytojais 
ir kada jų užklausiu : koki 
raštai jiems geriausiai patin
ka Laisvėje, tai daugeliui ge- 

Pau-

Po prakalbų buvo duoti 
klausimai, į kuriuos kalbėto
jas V. Andrulis tinkamai at
sakinėjo. (Serantoniečiai labai 
norėjo turėt už kalbėtoja ir 
dr. A. L. Graičūną, bet An
drulis pranešė, kad po seimui 

pavargęs ir nuva- 
į Chicagą). 
buvo įdomūs, 
klausė, kode!

negalėtų apsieiti be

riausiai patinka Prof.
liaus ir Atlikto Kriukio eilės 
tūliems 
liaus ir Atlikto
net tūli padavė 
kad nupirkti 

plunksną.

au- i •

Iš kaires j dešinę: Abel Martin, John 
Pollack, George Zoltat, Jonas Adomaitis ir 
George Karlo. Tai Jono Adomaičio grupe, 
kurie nušovė 41 zuikį, 4 kurapkas, vieną 
laukinį gaidį (ringneck) ir 1 baltą žebengž- 
tį (white veasel).

New Britain, Conn.
Ir mūsų kolonijos lietuviai 

nuoširdžiai sveikino Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, j 
Tam reikalui sukelta $40, de-| 
legato lėšos į suvažiavimą bu-'| 
vo $15, tai suvažiavimui su i g 
pasveikinimu priduota $25. j | 
Aukavo sekamai: v

LDS 108 kuopa $10. I
Victor ir Eva Valley ir V. i 4 

V. Jokymai po $4.
N. J. Sopiai ir J. Pustei po Į J

Anna Kaitys, J. Zinionis ir E. 
Malinauskienė.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū!

V. T. Jokymas.

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Po $2 aukavo: A. K. Re- j j 
meičiai, J. Ambrose, J. J. Ger-j j 
dis, J. Scebeda, ir Svirinas.

Po $1 aukavo: F. Gerdaus-lį
kas, J. Aukšiūnas, J. Mickis, I Koplyčias suteikiam nemoka- 
___________________________________ i « mai visose dalyse miesto.
--------------------------------------------- Į f Tel. Virginia 7-4499

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

FOTOGRAFAS

AsMey, Pa dirba Laisvės spaustuvėje. į 
šį savo broli Adomaitis pakar
totinai šaukėsi pagalbos. Bet 

argi įmano- 
kur jau ir

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 5-6191

i Le VANDA
| FUNERAL PARLORS

Incorporated
J J. LEVANDAUSKAS
n Graborius-Undertaker

Tai
tis. Apie jį, 
kada nebuvo minima 
spaudoje. O čia gyvena keli | daugeliui iš 
šimtai lietuvių. Daugiausiai I kon tarnybon 

irba anglies kasyklose ar! darbus?
prie geležinkelių. Yra vienas! Medžioklės 
kitas ir biznierių. I Adomaitis dt

Vienas iš tokiu biznierių įsav0 ‘'’’augus, mainierius, ku- 
yra Laisvės skaitytojas, ka
daise, dar būdamas nevedęs, 
yra pusėtinai pasirodęs pažan
giame veikime. Bet dabar jau, 
nuo jo atšalęs. Sveikata men-1 
ka ir tik vienas pasilikęs vesti!

Wilkes-Barre priemies-l dabartiniu 
regis, nieko nie-

mūsųŲaip stoką lavintų darbininkų, 
ten išėjus kariš- 
ar i apsigynimo

m a

] 337 UNION AVENUE 5
, i? BROOKLYN, N. Y.
t Tel. STagg 2-0783
& NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

krislai, bet dėl
Kriukio, tai 
sumanymą, 

jiems po rašo
mąją plunksną. Aš, žinoma, 
užgindamas jų žygį, priėmiau 
aukas, todėl prof. Paulius ir 
At. Kr. lai rašo, kad net jų 
plunksnos braškėtų, o kai 
luš, tai serantoniečiai jiems 
tikrinę nupirkti naują.

riems 
puoti

atėjus,

irgi reikalinga pakvė- 
tyru oru, išvažiuoja į

Kaip atvaizde matosi, jiem

ziavo namo 
K knisimai

na moteris 
tu va

: si d ėjimo p 
j gos. gyventi savistoviai, juk 
I prie Smetonos valdžios taip 
gražiai gyvavo, kad buvo ga
lima tik džiaugtis. Kalbėtojas 
jai atsakė: — Kad tamsta 
tik viena akia žiūrėjai, kada 
Smetona valdė Lietuvą, todėl 
ton nieko blogo ir nematei, o 
pi ie Smetonos režimo viepata-i draugiją. laip pat 

pilnai fašizmas, kuris sau-j 
kiekvieną, kuris tik dirbo 

Lietuvos žmonių labo. į 
ir jūs, draugai tautie-į .Apart sušaudytų Požėlos, Gie- 

raporto iš- drio, Greifenbergerio ir čior- 
būtumėt' nio, buvo šaudomi ir Suvalki- 
tai dva- jos ūkininkai, o kalėjimai bu- 
suvažia- 
istoriniai

Lie- 
pri-

nu
ll ž-

Susivienijimo
Bet raportas

vu

Liter. Draug. 39 kp. laikys 
susirinkimą 16 d. sausio, 1911 
m., pas drg. Praleikus, 407 
Electric St., 2-trą vai. po pie
tų. Visi draugai dalyvaukite, 
nes išgirsite raportą iš Ame
rikos Demokrat. Liet. Suvažia
vimo, pageidaujama ir naujų 
draugų-gių įstoti į virš minėtą 

valdyba 
m. bus renkama.

Seki. P. Šlekaitis..

Adomaitis’ Calc, 65 No. Main 
St., Ashley, Pa., jo sūnus pa
geidauja, kad tėv; 
iki kol jis sugils 
tarnybos.

Pasakyti lengva, 
laikymu, tai kitas 
Adomaičio žmona
metų atgal, sūnus kariuomenė
je, žentas 
sanatorijoj 
negalima 
brolis, čia

Linkime Adomaičiui pasise
ko gauti patikima darbinin- 

ir išlaikyti bizni dėl sū-
naus, Kuo: 
nuomonės.

L. R.

East Orange, N. J

bet su iš- 
klausimas: 
mirė pora

White Haven, Pa., 
ir iš jo p age 1 bos

tikėtis, vienatinis 
Amerikoje, Juozas,

New Bedford, Al LISS. — 
Grįžta darban streikavę 
žvejai, Darbo Federacijos 
unijistai.

g LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE)
:jį. Didelis pasirinkimas visokią
S Vyną ir Degtinės
L Kasdien Turimo
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

: Juozas Zeidat
i? Savininkas

Richmond, Calif. —( 
re žuvo 7 laivastačiai.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

vo kimšte prikimšti politiškais1 
nusikaltėliais, žinoma, ta mo-.

dar jauna ir, anot kal- 
kada ji pradės žiūrėti 
akim, tai mes gal tu-i

toriu k ė 
būtojo, 
a b i e m

, rūšinio

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAAfc DR. A. PETRIKĄ

• • 32 Ptishiplą. • • Kaina 15c • •

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
• •

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

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IŠ 164-rią PUSLAPIU
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.

iš Naujų Metų Pasitikimo
V akarėlio

vakarėli naujų metų pasi- 
ir senus palydėti surengė
17 kuopa iš Livingstono, 

u pagerbti bei pasveikinti

tikti
LDS 
tiksi 
mūsų jaunuoli karį Danis Sta
nionis, kuris šiomis dienomis 
tapo paliuosuotas iš armijos, 
kariavęs salose prieš japonus.

Svečių turėjome gražų bū
relį, kurie ‘smagiai laiką lei
dom prie užkandžių ir alaus. 
Susidėję po tam tikrą mažą 
sumą, turėjome įsigerti ir už
kąst.

Tačiau, prie dabartinio 
brangumo, jaunuoliui atliko 
kaipo dovana už jo sunkias 
kovas su priešu ne daug, jei 
pašalinė pagalba nebūtų atė
jus. Taigi tam tikslui aukojo 
ir net nebuvę šiame vakarėly
je :

nicks

ke-
se-

Du-

Dulskis $5, Helen Vi- 
$2, J. K. Yuodeškai $2, 
Klastow $1.50.

Draugui A. Palson prisimi
nus, ar nebūtų vietoj dar 
Ii doleriai sukelti, aukojo 
karnai:
- Po dolerį: Žukauskai, 
linukas, A. Kazakevičia,
Palson, W. Tyliunas, P. Kas
per, J. Grieiunas, A. Jamison, 
Kairienė, C. Anuškis, A. Ja
nušonis.

Bindokienė 50c.
Frank Naunikis $1.50.
J. M. Paukštaičiai $2.
Viso $38.50, kurie ir buvo 

įteikta Daniui Stanionis, kaipo 
pasveikinimas už jo sunkius 
vargus dėl mūs visų. Danis la
bai susijaudino.

Mes linkime mūsų Daniui 
pilnai susveikti. Varde kuopos 
draugiškas 
ačiū.

visiems, visoms

Jamison.

Amerikiečiai Italijoj pa
žygiavo mylią pirmyn.

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

N<>. 080, 
Crosby. Matched 
lovely modern

diamond.

Lady
Both for.

5°^

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for
■ 7 £00

No. • 100, Laidy f 
Crosby, Unique 
in' style, cxcep- 
tionrtl in Quality.

Wr 7'hls lovely pair , 
of rings in 14K- 
gold. Superbly , 

r! brilliant (lia« 
mono. ,

Both for

$550°

■ N<».’ 12<i. Lady 
, w ■’ ( l osby. Iclcti.tt<ai 
,' designs 14K gold 

• ji; i rings' with .špicu. 
: 'did diamond.

11 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 8-9770

4 y

i

§ 411 Grand St. Brooklyn | t

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS į
$ GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 

f vynai, geri ausiu 
M. bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan- 

. dos dieną iki vėlai.

» 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. $
Blokas nuo Ilcwes St. clevciterio stoties. Tcl. EVcrgreen 4-9508

|GREEN STAR BAR & GRILLS
Lietuviškas Kabaretas

459

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE pasimatyti su gyviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAM) ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

g CHARLES J. ROMAN |
• (RAMANAUSKAS)

I | " .....— >
DIREKTORIUS

All "Lady Crosby” Ensembles '
yiJtrsuSs’ve Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daikpi.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel BTagg 5WB1T1 ' ; ATDARA VAWAIB

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Hartford, Conn.Naciam Samy Gręsia 
Panaši Nelaimė, Kaip

Kirovogrado Srityje
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

hitlerininkų ir sunaikino bei 
pagrobė 443 jų tankus.

Raudonoji Armija atėmė 
iš nacių pozicijas jau tik 
16 mylių nuo penkių gele
žinkelių stebulės Šepetov- 
kos, į vakarus nuo žitomi- 
ro, ir dar pažygiavo pirmyn 
linkui Rumunijos.

Sovietų kovūnai atvadavo 
apskričio miestą Jaruną ir 
30 kitų gyvenamųjų vieto
vių Novogrado - Volynskio 
apygardoje, tame skaičiuje 
geležinkelio stotis Orepy, 
Kolodenka ir Radulino.

Į vakarus nuo atvaduoto 
Berdičevo raudonarmiečiai 
išmušė vokiečius iš kelių 
gyvenamųjų vietų; į pietus 
nuo Bielaja Cerkov jie taip
gi atėmė iš priešų kelis gy
venamus punktus.

Pastarojoj srityj raudon
armiečiai užklupo ir sunai
kino aštuonis vokiečių 
traukinius, vežusius kariuo
menę, tankus ir amuniciją. 
Visi geležinkelio bėgiai liko 
užteršti nukautų vokiečių 
lavonais.

Sarny-Sluč upės srityje 
Sovietams labai padėjo lai
mėti prieš vokiečius parti
zanai iš Rovno apylinkių. 
Gana didelis skaičius vokie
čių ir vengrų karių buvo 
priversti pasiduot nelais
vėn.

Uždaro Ateivių Organi
zacijas Argentinoj

Buenos Aires. — Diktato
riaus Ramirez valdžia įsa
kė uždaryt visas kitakalbių- 
ateivių organizacijas Ar
gentinoje.

Dviveidis Wheeler
Washington. — Fašistų 

Ašies glostytojas senatorius 
Wheejer sielojasi, kad Roo- 
.sevelto pasiūlymas dėlei na- 
cionalės darbo prievolės 
esąs “žingsnis linkui fašiz
mo.”

Artyn Cassino
Penktoji amerikiečių-ang- 

lų armija, vakarinėje Ita
lijoje, pažygiavo dar kiek 
artyn Cassino, didžiosios 
vokiečių tvirtumos prie 
plento, einančio į Romą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikiečiai atėmė iš ja* 

ponų trečią lėktuvų aikštę 
Bougainville.

Amerikiečiai - australai 
nušovė 16 iš 40 japonų lėk
tuvų virš Rabaulo, New 
Britain saloje.

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo Sofiją, Bulga
rijos sostinę.

Maskva. — Sovietinės jė
gos saus. 10 d. visuose fron
tuose sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 70 vokiečių 
tankų ir nušovė 78 jų lėk
tuvus.

Republikonų Suvažiavimas.
Chicago. — Nacionalis 

Republikonų Komi tetas 
vienbalsiai nutarė šaukti 
savo partijos suvažiavimą 
Chicagoj, birželyj, nomi- 
nuot jų kandidatui į prezi
dentui

Iš Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo Metų Veiklos

Kliubas turi pašalpos skyrių 
ir nepašalpinių narių skyrių. 
Nepašalpinių skyrius laikė su
sirinkimą gruodžio 5 dieną. Iš 
raportų paaiškėjo, kad sky
rius turi 98 narius užsimokė
jusius. Nors skyrius yra po pil
na kontrole pašalpinio kliubo, 
bet renka dalį savo valdybos, 
tai išrinko į vice-pirmininko 
vietą Amiliją Bernotienę, į 
raštininko — W. M. Chase, į 
organizatoriaus —M. Helenas. 
Pirmininkavo, kaip paprastai, 
pašalpinio skyriaus pirminin
kas J. Pilky (Pilkauskas).

Gruodžio 20 dieną Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas tu
rėjo priešmetinį susirinkimą. 
Pirmininkas J. Pilky, atidaręs 
susirinkimą pareiškė nariams, 
kad šis susirinkimas bus labai 
svarbus, reikės išrinkti valdy
ba ir biznio veikiančioji komi
sija ir reikia visiems rimtai tą 
apmąstyti.

Iš raštininko raporto pasi
rodė, kad kliubas gražiai pro
gresuoja, kaip narių augimu, 
taip ir finansų klausime. Na
rių, be nepašalpinio skyriaus, 
bet su išleistais į kariuomenę, 
yra 600, turtas siekia virš 
$50,000.

Pirmininkas išdavė platų ra
portą iš visų metų veiklos, 
apibudindamas ne vien kliubo 
gerovei darbus, bet ir abelnus, 
kaip tai, karo laimėjimui žy
gius ir žygius įvairių komisijų. 
Surengta du dideli koncertai, 
kurie pelno davė apie $700. 
Kliubas veikė ir lietuvių kul
tūros pakėlime, šokius rengė 

! per 8 mėnesius, kas šeštadie
nio vakaras, kurie davė kliu
bui gražaus pelno. Raudona
jam Kryžiui pelnas nuo pa
rengimo ir kolekta siekia 

i $900.
Kliubas aukavęs dėl Rus- 

Į sian War Relief $25, punde
lių pasiuntimui lietuviams į 
Sovietų Sąjungą $25. Įsteigtas 
specialis fondas, o į kurį da
bar renkamos aukos, kad tin
kamai pasitikti karžygius-ka- 
rius, kada jie grįš iš karo, po 
pergalei, kad suteikus tiems 
pagalbą, kuriems bus reika
linga.

Įsteigtas skyrius, kuris par- 
' davinėja karo laimėjimo bo- 
i nūs ir jau yra pardavęs už 
' $50,000. Šio skyriaus priešą- 
I kyje stovi Krank Ilaiko. Supa
išą kliubo narių tarnaujančių 
Į Dėdės Šamo jėgose veda A. 
i Ambrose. Kliubas yra davęs 
■ kelis kartus savo svetainę lab
daringiems tikslams visai vel
tui. Po raporto buvo užklaus
ta direktorių, ar jie turi ką 
dar pridėti. Visi pilnai sutiko 
su pirmininko raportu. Pirmi
ninkas atidavė kreditą visiems, 
kurie nuoširdžiai 
darbuotėj.

Kliubo valdyba 

kooperavo1ra

šiais metais žus
yra sekama: J. Pilky — pir
mininkas; A. Evans — vice- 
pirmininkas; A. Ambrose —
iždininkas; P. Esada — užra
šu rašt. ir jo pagelbininkas J.
Kazlauskas; J. Vasiliauskas— 
finansų rašt.; J. Aibavičius — 
kasos prižiūrėtojas; A. Kli
mas — maršalka; J. Bernotas 
— durų prižiūrėtojas. Į Sąry
šį atstovais išrinkta: S. Maka- 
veckas, ir J. Matukaitis. Biz
nio bilų patikrinimui — T. 
Yelenewskis ir F. Grigaitis. 
Biznio direktoriai — F. Įtai
ko, A. Klimas, J. Bakstis, P. 
Giraitis, A. Laskus, B. Butkus, 
S. Makaveckas ir iš bepašal- 
pinio skyriaus Marta Kelenie- 
nė ir Stankevičiene, taipgi da
lyvaus su jais susirinkimuose 
ir kliubo valdyba ir susirinki
mus laikys kas savaitė.

I

Nariai, įvertindami J. Pilky 
darbą, per 7 metus einant 
kliubo pirmininko pareigas, 
suteikė jam kalėdinę dovaną 
$75 vertės karo bonais. Pir
mininkas nuoširdžiai nariams 
paačiavo už jų dovaną ir pra
šė visų ir ateityje nuoširdžiai 
kooperuoti, kaip karo laimėji
mo darbuose, taip ir kituose 

visuomenei prakilniuose sie
kiuose. Susirinkimas baigėsi 
labai gražioje nuotaikoje.

Po susirinkimo nariai susi
rinko į kliubą, kur gavo vel
tui alaus, kuris buvo gautas, 
kaipo auka per pirmininko 
pasidarbavimą.

Gruodžio 27 dieną Biznio 
Direktoriai turėjo posėdį, ku
riame išsirinko savo valdybą ir 
kitas atsakomingas komisijas. 
Išrinkta pirmininku — Frank 
Haiko, finansų raštininku — 
A. Laskus; užrašų rašt. — J. 
Bakstis; trustistais — A. Kli
mas ir B. Butkus; pertikrini- 
mui bilų ir įeigų — T. Yene- 
lewskis ir F. Grigaitis; vedi
mui biznio — T. Barrison. 
Gaspadorium — išrinktas J. 
Pilky, taipgi jam pavesta yra 
prižiūrėjimas biznio, nejudo- 
mo turto ir daryti sumanymai, 
naudingi visuomenės ir lietu
vių naudai. Iš raporto paaiš
kėjo, kad Kalėdoms gaspado- 
riui suteikė $25, gaspadinei 
$10, namo prižiūrėtojui Ant. 
Bakstinui $15, o kitiems vi
siems darbuotojams po bonką 
geriausio vyno.

Raportavo F. Ilaiko, kad 
pardavinėdamas karo bonus 
turi $20 išlaidų, bet jis tą au
koja kliubui. Pirmininkas J. 
Pilky, besidarbuodamas per 
metus pasidarė sau išlaidų ant 
$30, bet tą paaukavo kliubui.

Kliubas eina prie smarkių 
darbų. Vasario 6 dieną, 3 vai. 
po pietų bus parengimas, ati
dengimui karių vardų surašo 
ir pradžia vajaus už Ketvirtą 
Karo Paskolą. Parengimas bus 
iš koncertines programos, šo
kių ir prakalbų. Kalbūs mies
to gaspadorius William Mar
tensen, koncertinės programos 
išpildyme dalyvaus operos dai
nininke Biruta Ramoškaitė ir 
kiti žymūs artistai.

Vasario 27 d., 3 vai. po pie
tų, bus kitas svarbus parengi
mas, koncertinė programa ir 
šokiai ir bus išleista dovanoms 

i Karo Bonai, kurių tikietukai 
pardavinėjami. Nuo parengi
mo pelnas e’s į fondą pasiti
kimu i karių.

Kovo 19 dieną kliubas rengs 
šokius ir pelnas bus skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Tam pa
čiam tikslui toil bus renkamos 
ir aukos. Visi šie parengimai 
atsibus kliubo svetainėje, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn. 
Visus ir visas kviečiame masi
niai atsilankyti ir nuoširdžiai 
paremti šiuos kliubo parengi
mus, kurie ruošiami taip žvar
biam tikslui.

Gruodžio 23 dieną kliubic- 
čių grupė iš abiejų skyrių tu
rėjo bendrą prieškalėdinį ban- 
kietą. Buvo skanių valgių ir 
gėrimų. Besikalbant apie lie
tuvių visuomenės veiklą įteik
ta Martai Helenas dovana už 
prirašymą 58 naujų narių į be- 
pašalpinį kliubo skyrių, dova
na buvo auksinė špilka; už ge- 

raštininkavimą ir taip dar
buotę įteikta W. M. Chase gra- 

paišiukas, o pirmininkui 
J. Pilky į kaklaraištį špilka 
su deimanto akute.

Naujų Metų parengimas la- 
šokikų ir 

taip svečių dalyvavo apie 600. 
Liks gražaus pelno.

Tai tiek galima trumpai pa
sakyti iš pereitų metų iš kliu
bo darbuotės. Prie pabaigos 
turiu tarti ačiū ir dienraščiui 
Laisvei už talpinimą mūsų pra
nešimų ir aprašymų per išti
sus metus, be kurių, aišku, ne
būtų taip sėkmingi mūsų pa
rengimai ir veikla. Mes daug 
vietos užėmėme savo nemoka
mais parengimų garsinimais, 
pasitikiu, kad kliubas suteiks 
Laisvei ir apmokamų darbų.

Kliubo Reporteris.

pavyko.bai gerai

LAISVE ANT 
TIMES SQUARE

Dienraštį Laisvę galite 
nusipirkti New Yorke ant 
Times Square, ant kampo 
W. 42nd St. ir 7th Avė. 
Prie Grant Bar & Grill. 
Apie blokas nuo Stanley 
Teatro.

Lithuanian Daily New!

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

vyra!
IR

MOTERYS
REIKALINGI TUOJAU 
KARINIAMS DARBAMS

Anaconda Wire & Cable Co.
HASTINGS-ON-HUDSON, 

NEW YORK
Turi Daug Vietų

LAVINTIEMS IR BE PATYRIMO 
DARBININKAMS.

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS
TRANSPORTACIJOS BODAI 

PRIRUOŠTI 
Ateiviai Priimami

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

Kompanijos Atstovai tarsis ir sam
dys tarp 9 A. M. ir 5 P. M.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
OFFICE OF W.M.C. 
71 SOUTH BROADWAY, 

YONKERS, N. Y.
(m

Kearny, N. J.
Žymėtinos “Vestuvės” 

Namuose
Naujų Metų dienoje čia įvy

ko netikėtas pokilėlis, sureng
tas draugams Tesei ir Jonui 
Stočkams, atžymėti jų 20 me
tų sukaktį vedybinio gyveni
mo. Kiek žinoma, jį surengė 
jų labai artimi draugės-gai: 
Marijona Witkus, kur ir šis 
pokilis įvyko, Skeistaičiai ir 
kiti.

Draugai Stočkai iš tikrųjų 
verti tokios pagarbos, kaipo 
mūsų progreso žmonės, kurie 
priklauso, (su dukraitėmis), 
prie LDS, LLD; ji ir mergaitės 
prie choro ir 1.1. Tęsė ir jos 
jauna dukrelė Vanda tikros 
pažibos Sietyno Chore ir kaipo 
geros dainininkės (alto ir so
prano), ir kaipo geros lošėjos, 
kurios dalyvauja kiekviename 
choro lošime, operetėse.

Ir pats choras ir mes visi 
džiaugiamės, didžiuojamės jo
mis ir jųjų gražiais darbais.

“Svotais” buvo dd. Grace 
Janušonis ir Walter Skeistai- 
tis. Pati svočia ir puikų vestu
vių keiką pagamino.

Kaipo “jaunieji” ir visi jų 
dalyviai, svečiai progresyviai 
žmonės, tai d. Skeistačiui pa
darius pasveikinimą, linkėji
mus “jauniesiems” vėliau šiuos 
žodžius rašančiam prisiminus 
kuo tai atžymėt dd. Stočkų 
“vestuves,” likosi sUaukota 
$40 dėl mūsų sesučių, brolių 
senoje mūsų gimtinėje Lietu
voje kenčiančių vargus, neda- 
teklius.

Aukojo sekamai:
“Jaunavedžiai” Tęsė ir Jo

nas Stočkai, E. ir Walter 
Skeistaičiai, Marijona ir Myko
las Witkai—po $5.

Stočkienės motina, A. Gru- 
bavičienė $3.

Po 2 doleriu: kapitonas 
Walter Skeistaitis, Jr., L. Lu- 
kauskas ir P. Bartkus.

Po 1 dol.: A. Janušonis, 
“svočia” G. Janušonis, G. A. 
Jamison, II. Winicks, M.'An- 
tulis, D. Staniulienė, Mr. ir 
Mrs. Sidarovich, L. Gudraitie- 
nė, A. Busso, P. Kasper, Joe 
Yuodeška, J. Bindokienė, A. 
Kubilienė, ir J. Paukštaitis.

Taigi iš nedidelio būrelio 
svečių, susidėjo gana stambi 
parama mūsų varge pateku
siems broliams Lietuvoje. Pi
nigai perduoti bus taip greit, 
kaip man papuls būti D. L. 
Suvažiavimo Tarybos posėdy
je.

Didelė garbė ir širdingas 
ačiū visoms ir visiems aukavu
siems.

G. A. Jamison.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos /biznierius, kurie 
skelbiasi cįienraatyje Laisvėje.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI, 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKAQIJO3 

PASTOVUS DARBAS 
16 būtimi darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFF T’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, I486 BROADWAY

(X)

HYDRAULIC 
(Skysčio spaudimo) 

PRESS OPERUOTOJAI
FORMANO PAGELBININ- 

KAI - NUSTATYTOJAI 
ŠVIRŠKIAMO MALIAVOJI- 

MO DARBININKAI 
BENDRAI 

DARBININKAI PRIE 
MAŠINŲ 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

DIENINIAI ŠIFTAI — 
NAKTINIAI ŠIFTAI 

Nesikreipkite jei dabar dirbate 
būtinose pramonėse.

BUTTON CORP, of AMERICA
49 DICKERSON ST.

(Vienas Blokas nuo Central Avė.) 
NEWARK, N. J.

oi)
VYRAI, fabriko darbininkai; geros darbo 

sąlygos.
REPLACEMENT UNIT CO.,

509 W. 56TH ST.
(15)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SCRANTON^ PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, pas dd. Praleikius. 
Paprastu laiku. Prašome nesivėlinti. 
-- Valdyba. (10-12)

B RIDGE PORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 16 d., 2 vai. po 
pietų. Jaunų Vyrų salėje, 407 La
fayette St. Visų narių prašome da
lyvauti, nes bus išduota raportai iš 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo. — A. Joels, sekr. (10-12)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia vakarą, 

Liet. Raudonosios Armijos naudai, 
šeštadienį, sausio 15 d. Parengimas 
įvyks 1272 E. 71st St. Visiems ge
rai žinoma vieta. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Gros Tamašiūno or
kestrą. įžanga 15c. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir linksmai vakarą 
praleisti. — Kom. (10-12)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ruošia teatrą ir šo

kius. Bus suvaidinta komedija MIR
TIES LAIŽYBOS, sausio 16 d. Liet. 
Bendrovės Salėje, 243 Front St. 
Pradžia 3 v. v. Po perstatymo bus 
šokiai iki vėlumos. įžanga teatrui ir 
šokiams 40c asmeniui. — Kom.

(10-12)
MONTELLO, MASS.

Svarbios prakalbos ir pasilinksmi
nimo vakaras įvyks sekmadienį, 
sausio 16 d. Liet. Taut. Name. Pra
džia 3 vai. dieną. Prof. B. F. Kubi
lius kalbės; vietiniai delegatai iš
duos raportą* iš Dcm. Liet. Suvažia
vimo. Po prakalbų bus draugiškas 
pasilinksminimas. Rengia ALDLD 6 
kp. įžanga veltui. — Kviečiamo da
lyvauti. — Kom. (10-12)

HARRISON, N. J.
Bendras LDS 168 kuopos su ^LDS 

Trečiu Apskričiu parengimas-vaka- 
riene įvyks šeštadienį 15-tą, sausio, 
Svetainėje 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Pradžia 7:30 vai. vak. Kvie
čiami vietiniai ir apylinkės LDS na
riai ir pritarėjai prie skaitlingo at
silankymo. Bus ir šokiai. — Kviečia 
Rengėjai. (10-12)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 14 d., Liet, sa
lėje, 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, turime daug svarbių 
reikalų, taipgi išrinkti naują kuopos 
valdybą. Delegatai išduos raportą 
iš Liet. Dem. Suvažiavimo. Atsives
kite ir naujų narių. — H, žukienė, 
sekr. (9-10)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 16 d. sau
sio, įvyks visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 3-čią valandą 
po pietų. I šį susirinkimą būtinai 
susirinkite visi ALDLD kuopų na
riai, nes bus svarbių pranešimų ir 
svarbių reikalų. Bus metinis susi
rinkimas. Nepamirškite ir vienas 
kitą paraginki! vykti į susirinkinją. 
— Sekr. Smitas. (9-11)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

PRADINĖS
BŪTINI KARO DARBAI

DRILL PRESS
Sustatymo ir Stalų Darbai

NUOLATINIAI DARBAI

APEX WATCH CASE
304 EAST 45TH ST.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą.
(10)

MERGINOS 
IR 

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS 

PAKUOTOJOS 
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

5 DIENOS

G. SCHIRMER, INC.
48-02 48th AVĖ., 

WOODSIIDE, L. I. 
(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(10)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-35)
41 Vai, savaitė, 50c j valandą pradžiai 
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORES
(amžiaus 18-35)

48 valandų savaitė, 55c j valandą pradžiai. 
NUOLAT, LAIKAS IR PUSĖ UŽ 

VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST 10TH ST.

___________________________________________(H)

MOTERYS
Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORĖS 
SIUVINIŲ INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariai ginkluotose pa
jėgose, štai jums proga atlikti naudingą pa

tarnavimą savo kraštui dirbant kritiškai 
reikalingus gaminius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Lengvas Darbas. Gera Alga laike mokinimosi.

MATYKITE MR. MURRAY
36 MILFORD STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
o n

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 1 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DAtlBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

66 WEST 23RD ST., N. Y.
____________________________________________ (X)

MERGINOS i
DARYTI RADIO DALIS.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS l 
$20 Į SA VAITŲ LAIKE 

MOKINIMOSI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI
BEE MFG.

179 Central Avenue, Brooklyn. I
(12)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

VYRAI. BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
Pradžiai 55c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikius viršaus 40 valandų. Daug viršlai

kių. Nebūtinų darbų pramonė.
430 Bond Street, Brooklyn.

(12)

DŽI ANTTORI AI
PILNAM LAIKUI. APARTMENTAS. GESAS, 

ELEKTRA—PRISIDEDA ALGA.
QUEENSBORO CORP.,

81-20 37TH AVE., JACKSON HEIGHTS. L.L
(11)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Reikia paliuosavimo pareiškimo ir 
U.S.E.S. pritarimo.

(13)

WATCHMAN (Naktinis) DOORMEN (Nak
tinis) APVALYTOJAS (Dienomis). Reziden- 
cijiniame viešbutyje. Pastovus darbas. Pui
kios darbo sąlygos. $107 j mėnesį. Kreipkitės 

į Mr. Klein, 325 W. 45th St.
(12)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI. Būtinas dar
bas. Reikia turėti įrankius ir paliuosavimo 

pareiškimą. Nėra ribų uždarbiui.
CURRY CHEVROLET, 

Broadway, prie 134th Street.
(12)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBftTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343-4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.
(X)

REIKIA VYRO VALYMUI
nuo 6 P.M. iki 4 A.M.

45 VALANDŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas

KRE1PKITES Į ENGINEER
Queens Vocational High School 

37th St. & 47th Ave., 
Long Island City.

(ID

Penktas Puslapis

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IK DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

S C H R A F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
Lengvas, malonus Fabriko Darbai 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
6 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue
(X)

MERGINOS-MOTERYS
Amžiaus 18 iki 40

Patyrimas Nereikalingas
Pradinė alga 57%c į talandą, ]K) vieno 

menesio 60c j valandą.
laikas ir pusė viršaus 40 valandų 

C Dienų Savaitė, dieniniai ir naktiniai šiftai. 
Pasitarimai ‘J A. M. iki ."> P. M. kasdien. 
Iš būtinų darbų teikia turėti paliuosavimo 

pareiškimų •

THE NATIONAL SUGAR 
REFINING COMPANY

2-03 55TII AVE.
LONG ISLAND CITY'

arti Vernon & Jackson Ave. sta., IRT Sub. 
________________________________________ (11)

Rankom i Chocolate
Padažytojos

GRAŽIAI PAKUOTOJOS 
LEIDĖJOS J MAŠINĄ 
Patyrusios ir Be Patyrimo 

Gera Alga Veltui Uniformos 
Apmokamos Vakacijos ir Šventės 

MUZIKA JUMS DIRBANT 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS ANT S-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. City. 

________________________________________ (15)

MERGINOS
Uždirba $20-830 j 5 dienų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TII ST., N. Y. C. 

(3-čios lubos)
(12)

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Operuoti leturvų punch press.
50c Į VALANDĄ LAIKE 

MOKINIMOSI
Bonai Greitom Darbininkėm.

A. LUDWIG & CO., INC.
133 Middleton St., Brooklyn.

(16)

SUPERINTENDENTAI. DŽIANITORIAI, PA- 
GELBININKAI, DOORMEN. PEČKURIAI. 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar te lefon uokite. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Ave., Brooklyn.
Telefonas BUckminster 7-1000. (14)

VYRAI
Pagelbininkai Sandėlyje Prie 

Wholesale Groserių 
Kreipkitės

JOHN ALBAN & CO., INC.
323 Pearl Street, N. Y. C.

(10)

APVALYTOJAI
DIENOM AR NAKTIM
GERA ALGA, IDEALIŠKOS 

SĄLYGOS,
UNIFORMOS NEMOKAMAI
APMOKAMOS VAKACIJOS 

IR ŠVENTES
KREIPKITĖS ANT S-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. City.

_________________________________________ U6)

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS GALIMYBĖS!

LYDYTOJAI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI
CHURCHWARD & CO.

37 Water Stieet. West Haven, Conn. 
Reikia turėti paliuosas irno pareiškimą ir 

USES Pritarimų
 (16)

PAGELBININKAI I’ltlE AUTOMOBILIŲ. 
Privalo turėti drivers iie< iis< . Būtinas darbas. 

Nuolatinis darbas. $26 į savaitę.
CURRY CHEVROLET, 

Broadway, prie 133rd Street.
 (12)

LEIDĖJAI (POPIEROS)
J THOMPSON EMBOSING 

PRESUS
GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS
Supreme Specialty Mfg. Co.

480 Canal St., N. Y. C.
(U).
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Browderis Prakalboje Iškūlei Pirmutinis Lietuvai Pagelbėti 
Daug Naujų Dalykų Žygis Šiais MetaisŽygis Šiais Metais
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Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis

tąsi ir skelbta, savo prakalbo
je masiniame mitinge Madison 
Square Gardene, surengtame* 
paminėti Lenina ir apvaikščio-

peržiūrėjimo ir pataisų.

ęs streikus. Bosai ir vyriau- 
ybė turi kooperuoti su darbi-i

šį šeštadienį Pil. Kliube 
įvyksiantis koncertas ir balius, 
tai bus pirmutinis po Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo
žygis pagelbėjimui Lietuvos sausio

Ketvirtadienis, Sausio 1.3, 1944

Prasidėjo “March of 
Dimes” Kampanija

Sausio 6-tos vakarą, viešbu
tyje New Yorker, New Yorke, 
Mr. Nathan 11. Scidman, pir
mininkas Svetimkalbių Spau
dos Divizijos prie The Natio
nal Foundation for Infantile

Browdeiis kur bus priversti išstoti “nc- 
pri k kuisomais k a n di datais.” 
Dėlei to siūloma būsiančiai 
partijos konvencijai iš organi
zacijos vardo išmesti ir žodį

Išsiaiškinimui, dėlko 
munistu vadas siūlė tuos 
tus klausimus rišti tai)), 

kiekvienam vert;
o ne

Komunistai, kaipo dalis ben- 
o. plataus demokratinio 

ti Daily Workerio 20 metu su-i fronto, nestatys savo kandi- 
kaktį, sausio 10-tą, iškėlė daug | datų kaipo partija, išskiriant 
naujų dalykų.

Trumpai tarus,
nurodė, jog gyvenime daug 
kas kinta. Atitinkamai turi 
keistis ir spėti su gyvenimu vi
si, kas nenori liktis užpakaly
je, nenori būti nublokštu. To 
tikriausiai nenori visi demo
kratiniai žmonės, Tai dėlto 
mes turime išmokti spėti su
naujom gyvenimo iškeltomis, kitaip, 
problemomis ir pažinti senas ■ džiai perstudijuoti jo prakalbą, 
problemas naujuose rėmuose, 
turime atitinkamai veikti.

Browderio prakalba ištisai 
telpa Daily Workeryje sausio 
U-tos laidoje ir gal matysime 
jos sutrauką Laisvėje vėlesnė-

prakalbos ir

žmonėms.
Senas metas užbaigė savo

minti svarbiausios išvados, ku
rios yra :

Tikroviškas rišimas naciona- 
lių ir pasaulinių problemų lu-

diskriminaciją, mote-1 
visiems demokratiją j 
žmonėms.
William Z. Foster

navimu Teherano, Cairo ir į 
Maskvos konferencijų. Kitais! 
žodžiais tariant, laimėjimasi 
karo ir palaikymas taikos po; 
karo turi remtis Teherano kon-1

gyvenimo dienas ir nušliaužė į 
amžiną
labai žymius pėdsakus. Tarpe 
stambiųjų . įvykių, tarptauti
niai, buvo Cairo, Maskvos, Te
herano konferencijos, o lietu
viuose didžiuoju . žygiu buvo 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimas, įvykęs gruo
džio 18-19 dienomis, Brookly- 
ne-New Yorke. Tie visi suva
žiavimai nutiesė planus grei
tesniam karo laimėjimui ir pa
galbai kare nukentėjusių žmo
nių, o dabar prisieina tuos pla
nus išpildyti su labai dideliu 

f pasiryžimu.
Lietuvių suvažiavimas pasi- 

brėžė už tikslą sujungti visų 
Amerikos lietuvių spėkas pa
gelbėti Lietuvos partizanams, 
lietuviškiems Raudonosios Ar
mijos pulkam ir lietuviams 

| vaikučiams Sovietų Sąjungoje.
Brook lyno lietuvių demokra- 

Įtinių organizacijų kuopos pa- 
Isiryžo tuojau imtis už to dar
bo. Nupirkimui reikmenų Lie

praeitį, palikdamas

tu vos žmonėms, nukentėju
sioms nuo. sužvėrėjusių fašistų, 
yra rengiamas koncertas ir ba
lius šio šeštadienio vakarą, 

15-tą, 7. vai. vakaro, 
Lietuvių Amer. Piliečių Kliubo 
svetainėje,’ 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga 50c.

Dainų programą pildys Ade
lė Namikaitė, Aido Choras, A. 
Velička su Petru Grabausku. 
Kalbės A. Bimba.

Komisija.

timkalbių spaudos atstovų pa
sitarimą, kad suplanuoti, kaip 
toji spauda geriausia galėtų 
pasitarnauti metiniame vajuje 
sukelti finansų pagalbai nu
kentėjusių nuo vaikų paraly- 

• žiaus ir kovai prieš tą kanki
nančią ligą.

Iš lietuvių, 
du — Juozas
vaitraščio Amerikos ir šių žo
džiu rašėja nuo dienraščio

regis, buvome
Laučka nuo sa-

mokratinių jėgų bendradar-1 
biavimu. ,

Namu frontas — \ isos kla- .\ . .1 girnasės — turi visumoje paremti .
Churchillo, Stalino ir Roose-1’ 
velto pareikšta nusistatymą, 
“dirbti sykiu kare 
po karo.”

Kapitalizmas ir
pradėjo rasti kelią taikiam 
greta viens kito sugyvenimui 
ir bendradarbiavimui tame' 
pačiame pasaulyje. Toje 
čioje, visus apimančioje

siu buvo pašvęsta atžymėjimui 
Daily Workerio sukakties, iš
reiškimui padėkos už jo labai 
vertingą patarnavimą bedarbių 
reikalams, negrų liaudžiai, uni
joms, kovoj prieš anti-semitiz- 
mą ir 
rims ir
mylintiems

KaIbėjo
Elizabeth Gurley Flynn, Israel 
Amter, Benjamin J. Davis, Jr., 
Peter V. Cacchione, Frederick I
N. Myers, A. Clayton Powell, n . • - n . i I I IN'
Mike Goi<i, i.ouiS Budenz pi.-1 Paskutine Fastaba LLD 
mininkavo. !' « Al *v* 17

Įspūdingai perstatyta spėk-j ApSKriCIO KUOpU
taklis “Great Tide Rolling,” | •
parodantis Daily Workerio an-1 113^131115

nuo jaunučio, persekio-1 ________ .

demokratinių Ameri- 
• 1 kos žmonių įrankį kovoje už 

i pergalę ant fašizmo, sykiu pa- 
i rodant, jog jam dar yra vietos 

s j’is dėlto, 
tik tiesą,kad visuomet rašė 

kad gynė žmonių 
Anksčiau ar vėliau žmones jį

de
li CI

vieningu- 
vie-

tu-

nuo

ti įtraukti ir komunistai, 
dangi ant vidujinio 
mo remiasi tarptautinis 
nJngumas ir atvirkščiai.

N ac iona lis vieni n gu m as 
retų tęstis toli į pokarinį 
kotarpį, o tai priklauso 
klasių kompromiso.

Komu nistai ateinančiuose I 
prezidentiniuose ir k o n gr os
manų rinkimuose nestato jokio 
obalsio prieš reakcininkų iš-; 
keltą reikalavimą laisvos pra-! 
monės ii* prekybos, neigi rei-1 
kalaus nacionalizavimo bankų,! 
gelžkelių, anglies, plieno, nes! 
tas šiuo tarpu nebūtų progra
ma tautos vieningumui. Komu
nistai kooperuos su kapitaliz
mu ir su visais norinčiais lai
mėti karą.

Visas algų klausimas reika
lingas rimto administracijos
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uo nesiskirs. Teisin- 
Adam Clayton Powell 

“Vienas Daily Wor
ker daug vertesnis tūkstančio 
Chicagos Tribūnų.’’ Tas pats 
galima pasakyti ir apie daugelį

giau su 
gai kun.

lyginus su Daily Worker.
Apie 20,000 Gardene dalyva

vusios publikos vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kuria prašoma 
prezidento Roosevelto įsakyti 
immigracijos viršininkams pa
liauti persekioti Mrs. Raissa 
Browder. Jai, amerikiečio žmo
nai ir trijų Amerikoj gimusių 
berniukų motinai, grasina de
portavimu, atskyrimu nuo šei
mos po išgyvenimo šioje šalyje 
10 metų. Rep.

J. J. Neary, 57 m., laikęs 
laikraščių standą prie 23rd 
St. ir 7th Ave., New Yorke, 
rastas pasikoręs ant savo lo
vos, 405 W. 25th St.

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

IS

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., kamp. Havemeyer St, Brooklyn

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2. 25; vien tik šokiam — 55c.

valdžios taksai įskaityti

- PRAŠOME Iš ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS
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rinkti atstovauti savo kuopas 
ALDLD 2-ro Apskričio konfe
rencijoj, įsitėmykite gerai, jog 
konferencija įvyksta šį sekma
dienį, sausio 16 d., Laisvės na
me, 119 Lorimer St., Brook
lyn, N. 
ryto.

Labai 
vienas

pageidautina, kad nei 
d e 1 ega tas n e pa t i n getų 

dalyvauti konferencijoje. Mūs 
organizacijoje yra tiek svarbių 
reikalų aptarti, kad be skait
lingo dalyvavimo kuopų atsto
vų jokiu būdu nebus galima 
tinkamų nutarimų atsiekti ir 
bėgančių .klausimų išrišti. Tai
gi, nepamirškite visi delegatai 
dalyvauti konferencijoje.

Pasiimkite duokles į Apskri
tį pas i mokėt i.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Komitetas.

Lietuviu Literatūros 
Draugijos 1 Kuopos 

Nariams
LLD 1 kuopos labai svarbus 

susirinkimas įvyks šį- ketvirta
dienį, sausio 13-tą, 7:30 vai. 
vakaro, Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti 
ir atsiveskite savo draugus, 
katrie dar nepriguli, įrašyti į 
kuopą.

ALDLD Antro Apskričio 
konferencija įvyks sausio 16- 
tą, Laisvės svetainėje. Mūsų 
kuopa turės išrinkti delegatus.

Taipgi turėsime išrinkti dar
bininkus bendram keturių or
ganizacijų koncertui - baliui, 
kuris įvylęs šio šeštadienio 
karą, Pil. Kliubo salėje.

Demokratinių Lietuvių 
važiavimas padarė planus
gelbėti Lietuvos žmonėms. Mū
sų už&liotis apsvarstyti, kaip 
visą tai vykinti gyvenimam 
Tad visi būkite susirinkime.

va-

Su- 
pa-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys merginai. 

Sąlygos prieinamos. Del daugiau in
formacijų kreipkitės nuo 9 vai. ryto 
iki 4:30 po piet po antrašu 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. Arba te- 
lefonuokite: STagg 2-3879.

(10-11)

ma.

Šimtas tūkstančių miesto

Laisvės.
Trum pose 

Mi’. Seidman, 
ir kiti to darbo vadai persta
tė fundacijos problemas ii' sie
kius. Paskui buvo iššaukta ei- 

|lė žymiausių laikraščių atsto
vų pareikšti savo mintis. Vie
ni iš jų raportavo apie savo 
jau turimus planus tam dar
bui, kiti sugestavo veikimą.

Tarpe kitų, buvo pasiūly
mas, kad kiekviena tautinė 
grupė surengtų ką nors fon
do naudai nuo dabar iki sau
sio 30-tos, prezidento Roose- 
velto gimtadienio. Kiti siūle 
skirti dalį pelno nuo tą mėne
sį turimų pramogų. Svarbiau- 

ia, tačiau, pasidarbuoti 
March of Dimes” vajuje, pa-

greitai pagalbai ištiktu. Liga 
gali smogti bile ką ir bile kur, 
vaiką ir suaugusi, jauną ir se
ną, nors, dėl nežinomu prie
žasčių, liga rečiau taikosi tarp 
visai mažiuku vaiku ir tarp 
senu.

Susirgus daug kas priklauso 
nuo greitumo ekspertiškos pa
galbos. Nors kol kas mokslas 
nėra atradęs būdo užtikrintai 
išgydyti, kaip kad dar negali 
ligai pastoti kelio, bet daug 
pagelbsti. Visi tie būdai 
yra labai k a št i n gi, ne mažiau 
$1,000 metams, tad reta šei
myna ištesėtų tokį brangų gy
dymą. Dėlto dalis fondų yra 
vartojama ii- gydymui jau su
sirgusių. Pavyzdin, pernai 
Amerikoje susirgo ta liga 12,- 
000 asmenų ir jų gydymui 
fundacija išleido apie $12,- 
000,000.

Liga arši ne vien dėl dide

lio nuo jos mirtingumo. Ar
šiausia, kad išlikusius gyvais 
sužaloja, palieka raišais ar ki
taip kaip pažeistais visam gy
venimui. Patsai mūsų prezi
dentas Roosoveltas buvo tos li
gos suimtas jau būnant visuo
menininku. Jisai ne tik žino, 
bet patsai pergyveno jos reikš
mę, tai dėlto jisai mielai lei
džia fundacijai vartoti jo gim
tadienį akstinimui paramos 
prieš tą ligą. S. Sasna.

Prie Belt Parkway ir Bay 
8th St. pakilęs vanduo sulai
kė 20 darbininkų per dvi va
landas nuo išvažiavimo maši
nomis iš 3 pėdų vandens:

kalbose patsai 
taipgi Mr. Daly

Savininkas
Kainos
Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 
306 Union

F Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts.
S Brooklyn
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

4
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Ant subway laiptų prie 47th 
St. ir 7th Avė. rastas 2 metų 
vaikutis visomis keturiomis ro- 
pojant į viršų. Jį padėjo pa
mestinukui prieglaudon.

i

Carmen Miranda ir Phil 
Baker spalvotoj 20th Cen
tury-Fox filmoje “The 
Gang’s All Here,” trečia 
savaitė rodomoj Roxy Te
atre, New Yorke.

Liga — Visiems Pavojus

Rėmimas kovos prieš tą ligą 
nėra labdarybė, bet apsauga 

i savęs ir šeimynos, savo arti- 
|mųjų, kadangi didelė dalis su- 
j keltų aukų eina tolimesniam 
I tyrinėjimui ligos priežasčių ir

S PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

io LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
» <7 * Oi STANLEY MISIŪNAS

I Ii '-'■i SAVININKAS

Plačiai žinomas bartendorys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

NAMIK GAMINTI UŽKANDŽIAI
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

SALES dėl Ralių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puikus 
stciėius su naujausiais įtaisymais,

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
919-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

| Lietuvių Kuro Kompanija^
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam *7* 

Od kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

H <Dk B
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- J'S 

M se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: pS

Iru-Ember Fuel Co., Inc. |
$ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

J* TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
iwW'SmL, Ja i.V W ' Ali 010 pataisymus viršaus 

500 daktaru ir kitokiu
IjLX profesijų žmonėms, taip- \ J gi jų šeimoms ir jų pa-

c i j a n ta m s.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg; 2-834 2

PIRKITE ANKSTI

282 Union Avė
BROOKLYN

LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT |

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos

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

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

925.00

7

tide

GODDESS 
of TIME

Daimontu 
(dedama 

jama belaukiant

ROBERT LIPTON
JTE WELE R

Brooklyn, N. Y. 
Atdara HkaHd*.

f Stanley Rutkūnas
I SAVININKAS

istma-
Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

į Tel. EVergreen 4-9612

IBULOUA
The Gift of 
a Lifetuna I

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinlmo 

Setų nuo 
SI.95 ir aukštyn.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

Ekfiperta* 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taikytojai $3750




