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Ar žinote, jog Amerikos ar

mijai išleistas rankvedis pri
pažįsta, kad Sovietų karas 
1939 metais prieš Suomiją ir 
Raudonosios Armijos atėjimas 
į Baltiją buvo pilnai pateisina
mi ?

Tasai rankvedis sako, kaip 
praneša iš Washingtono, jeigu 
ne tie Sovietų Sąjungos žygiai, 
tai šiandien Talkininkų pozi
cija būtų daug silpnesnė.

Bet atsimename, kiek 
buvo smalos verdama prieš 
vietų Sąjungą 1939 metais 
jos karo su Suomija.
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Jungi. Valstijų Kariuomenė 
Šturmuoja Galingąją Nacių 

Tvirtumą Cassino Italijoj

Naciai Nustojo 100,000 Karių, 
2,520 Tankų, 2,076 Kanuolių 

Pirmame Ukrainos Fronte
čia

dėl
Alžyras.— Jungtinių Val

stijų kovūnai per audringus 
mūšius atėmė iš vokiečių 
Trocchio, 1,475 pėdų aukš
čio kalną - tvirtumą, už po
ros mylių nuo Cassino, ga
lingiausios vakarinėje Ita
lijoje nacių tvirtovės, sto
vinčios prie plento vedančio 
į Romą.

Amerikiečių artilerija ir 
kitos jėgos dabar šturmuo
ja hitlerininkus išlaukiniuo
se Cassino frontuose. Nuo 
paties Cassino miesto tiktai 
siaura Rapido upė teskiria 
aamerikiečius.

Kai Amerikos kariai už
ims Cassino, tuomet įžengs

Tegul gyvuoja teisėjai!
Labai retai pasitaiko proga 

taip išsireikšti apie teisėjus, 
bet šį sykį reikia.

Tais teisėjais yra Perlman 
ir Northrop. Jie nubaudė New 
Yorko Knickerbocker Motelio 
naktinį užveizdą Nichols pasi- 
mokėti $100 arba eiti 30 die
nų kalėjiman.

Nubaudė už tai, kad šis su
tvėrimas atsisakė viešbutyje iš- 
rancįavoti kambarį juodvei- 
džiui, automobilistų unijos or
ganizatoriui iš Saginaw, Mich., 
William Bowman.

Šitie teisėjai uždavė skaudųjį lygumą, kur galės veikti 
smūgį diskriminacijai prieš: tankais ir kitais daugme-
juodveidžius. j niškais motorizuotais pa-

---------- I būklais.
Mums rašo vienas chicagie-|

tis, kad jis sužinojęs šį tą apie 
Willkie ir smetonininkus. Jis 
teigia, kad Willkie uždraudė 
smetonininkams naudoti jo 
vardą rinkimui pinigų į smeto- 
nininkų fondą.

Kas nors, matyt, pranešė 
tam žmogui, kad jis per ne-1 
apsižiūrėjimą pakliuvo į lietu-. 
viškų fašistų apgavystę.

FRANCŪZŲ ŽYGIAI
Francūzų kariuomenė (iš 

šiaurių Afrikos) prakirto 
vokiečių vadinamą Gustavo 
tvirtumų liniją ir atėmė iš 
priešų kalnus, turinčius po 
3,600 iki 4,900 pėdų aukš- 

I čio. Prancūzai dabar ata
kuoja hitlerininkus tik už 
4 mylių į šiaurius nuo Cas
sino ir už 2 mylių nuo San 
Elia miestelio. Jie atėmė iš 
nacių dar du aptvirtintus 
kaimus.

Penktosios armijos ko- 
manduotojas, amerikiečių 
generolas Clark šiltai pagy
rė viesuliškai veikiančius 
francūzų kovinius, vado
vą j amus savo generolo Al- 

1 phonso Gilinto.

Eisenhower, Atsilan
kęs Washingtone, 
Nuvyko Anglijon

Gal net Tūkstančiai 
Argentiniečių Žuvo 
Žemes Drebėjime

London. — Atvyko Ang
lijon amerikietis gen. Ei-

Sausio 7 dienos Tėvynėje j senhower, kaipo vyriausias 
K. J. Paulauskas rašo ilgą 1 anglų - amerikiečių koman- 
straipsnį ir bažijasi, kad kas : dierius busimam įsiverži- 
nors kitas galėjo parašyti bjau-; mui antruoju frontu į va
rią korespondenciją apie Ame- į karų Europą. Dabar jis 
rikos Demokratinių Lietuvių I bendrai SU kitais aukštai- 
Suvažiavimą, kuri tilpo Nau- sįaįs Amerikos ir Anglijos 
.1 ienose, Drauge ir kituose tos karininkais tvarko jėgas ir 
rūšies laikraščiuose. j smulkmeniškai aptaria pla-

Jis sako, kad tame suvažia- „11C, ~
. . t i • t nito įeini z*yl.im*vime matęs dar tris kitus sa-j 

vo vienminčius ir todėl ir jiei Paskutinėmis dienomis 
galėję parašyti. gen. Eisenhower slaptai

lankėsi Washingtone ir ta
rėsi su prez. Rooseveltu ir 
karo štabo galva gen. Mar- 
shallu. Pirmiau gi jis Šiau
rinėje Afrikoje kalbėjosi su 
Anglijos premjeru Churchi- 
llu apie antrojo fronto 
veiksmus.

Bet Paulauskas tuojau eina 
ir pakartoja visus tos minėtos 
korespondencijos melus prieš 
suvažiavimą. Dar prideda ir 
magaryčių.

Pavyzdžiui, jis sako, kad tik 
atstovei nuo Russian War Re
lief “pabaigus kalbėti, pirmi
ninkas tuojau paprašė konfe
rencijos dalyvius atsistoti ir 
pagerbti prieš fašizmą pasi
aukavusius ir žuvusius rusus.”

Kaip tiek begėdiškai ponas 
Paulauskas gali meluoti? Ką 
jis gaus už tokį melą ?

Faktas yra, kad pirmininkas 
nesakė “atsistojimu pagerbki
me prieš fašizmą pasiaukavu
sius ir žuvusius rusus.” Sakė, 
“pagerbkime visus kovotojus, 
kurie yra kritę kovoje prieš 
fašizmą.”

Antra, tai padarė ne tuojau 
po Thelma Nuremberg kalbos.

Po jos dar kalbėjo prof. Ku
bilius ir “Baltic Riddle” kny
gos autorius Meiksins. Dar Mi- 
zara skaitė daug pasveikini
mų. Dar kalbėjau aš ir rinko
me aukas. Surinkome $1,- 
708.17. Ėmė apie pusę valan
dos.

Paskui dar kalbėjo Karosie- 
nė, broliškas latvių delegatas 
Fred Blasge, estų broliška de
legatė Hilda Kasik.

Dar kalbėjo Stanislovaitienė 
ir skaitė rezoliuciją sekretoriui 
Hull. Paskui kalbėjo Petrikie-

(Tąsa 5-tame pus.}
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Laisvės Vajaus 
Reikale

Pirmadienį tilpo Laisvės 
vajaus rezultatai, kur per

■ klaidą buvo neįdėta Balti- 
j mores Vajininkai. Jų punk
tai yra 1170.

600,000 Lenkų Unijisty 
Taryba Remia Maskvos 

Ir Teherano Tarimus

Buenos Aires. — Neofi
cialiai skaičiuojama, jog 
žemės drebėjimuose San 
Juan mieste ir apylinkėje 
žuvo 1,400 iki 2,000 žmonių. 
Keli tūkstančiai sunkiai su
žeista. Sunaikinta bei su
žalota bent pusė visų namų 
San Juane, 36,000 gyvento
jų mieste, kuris yra Andes 
kalnų provincijos 
an sostinė.

Uruguay’aus 
žemės drebėjimai 
kilę gaisrai užmušę gal iki 
5,000 žmonių.

Jungtinių Valstijų Rau
donasis Kryžius siunčia nu- 
kentėjusiem greitos pagal
bos.

Jersey City sudegė 150 
tonų anglies Tunnel Circle.

Amerikiečiai Tik už 1 
Mylios nuo Cassino

San Ju-

žiniomis, 
ir iš jų

Alžyras, saus. 17. — Pa
skutinės žinios sako, jog 
amerikiečių ir francūzų ka
riuomenė vakarinėje Itali
joje suardė nacių liniją jau 
30 mylių ilgio frontu; pa
siekė rytinius Rapido upės 
krantus ir užėmė punktus 
jau tik už 1 mylios nuo Ca- 
ssino, drūčiausios vokiečių 
tvirtumos toje srityje. Pati 
upė plaukia per Cassino.

Cleveland. — Įsisteigė 
Lenkų Amerikiečių Darbo 
Taryba, kurion įėjo dau
giau kaip 600,000 unijinių 
darbininkų.

Ši lenkų organizacija už
gina Maskvos ir Teherano 
konferencijų tarimus ir 
rems prez. Roosevelto poli
tiką.

Tarybos pirmininku iš
rinktas Leonas Krzycki, 
Amalgam. Rūbsiuvių Uni

jos vice - pirmininkas.

Būtinas Bendradarbiavimas 
Tarp Amerikos ir Sovietų

Washington. — “Tai būtų 
pragaištinga klaida” Jung
tinėm Valstijom ir Sovietų 
Sąjungai, jeigu jos neveik
tų išvien dabar ir po karo, 
— pareiškė Amerikos 
stybės vice sekretorius 
ttinius.

w

WASHINGTON. — Federalė Amerikos Susisiekimų 
Komisija paskelbė šį Maskvos pranešimą apie vokiečiams 
padarytus nuostolius per 20 dienų Pirmajame Ukrainos 
fronte, kurio komandierius yra generolas Vatutinas:

Per ofensyvą nuo gruodžio 24 d. 1943 m. iki sausio 13 
d. 1944 m. raudonarmiečiai Pirmajame Ukrainos fron
te sunaikino j 2,204 vokiečių fašistų tankus, 1,174 ka- 
nuoles, 625 minosvaidžius (mortiras), 3,173 kulkosvai
džius, 348 šarvuotus automobilius, ir šarvuotus trokus, 
4,686 kitokius automobilius, du šarvuot. traukinius, 27 
sandėlius amunicijos, ginklų ir maisto; 17 geležinkelio 
traukinių, 28 garvežius, 400 vagonus, 40 gazolino vago
nų ir 3,063 vęžimus su įvairiais kroviniais.

Vien tik užmušta buvo apie 100,000 vokiečių karei-' 
vių ir oficierių.

Tuo pačiu laikotarpiu sovietinė kariuomenė šiame 
fronte pagrobė nuo nacių sekamus karinius reikmenis:

316 tankų, 902 kanuoles, 321-ną minosvaidį, daugiau 
kaip 2,000 kulkosvaidžių, 11,500 paprastų šautuvų ir 
automatinių šautuvų, 157 šarvuotus automobilius ir 
šarvuotus trokus, 3,514 kitokių automobilių, 47 trakto
rius, 480 motorinių dvirdčių, 20 geležinkelio garvežių, 
daugiau kaip 1,000 vagonų, tris geležinkelio traukinius 
su visais kroviniais, 40 žibalo vagonų, 230 sandėlių gin
klų, amunicijos, maisto ir kitokių karinių reikmenų; 
3,100 vežimų su kroviniais, 3,662 arklius ir 40 radijo 
perduotuvų.

Tuo pačiu laiku raudonarmiečiai paėmė nelaisvėn 
virš 7,000 vokiečių kareivių ir oficierių.

. į
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Sovietai Atmeta Emigra

cinės Lenkų Valdžios 
Pareiškimą dėl Sienos

Baltijos Fronte Raudonoji
Armija Perkirto Naciam t

Gelžkelį į Leningradą
London, saus. 17. —Bal- kas vokiečių, tarp 3,500 iki 

tijos fronto Raudonoji Ar- 4,000 vyrų, 
mija, komanduojama gen. i 
Bagramiano, per naują sa
vo ofensyvą Nevelio ruožte 
linkui Latvijos, perkirto

Baltarusijos Fronte
Generolo Rokossovskio 

raudonarmiečiai, grumda- 
vokieč. naudojama geležin- i Pe1'‘ Fripiatės tarpba-
. i. . v. • -XT Ima livib-m Pinclzn otama ickelį į Siaurius* nuo Novoso- 
kolnikų geležinkelių mazgo, 
apie 70 mylių nuo Latvijos 
sienos;
jas ir nugrūdo priešus 
mylias atgal dešimties my
lių ilgio frontu.

Šioje srityje sovietiniai : 
kovūnai Atvadavo , dar 40 
gyvenamųjų vietų, tame 
skaičiuje Nasvą, stotį gele
žinkelio, einančio iš Novo- 
sokolnikų per Dno į Lenin-i 
gradą. Šiame fronte per 
dieną buvo sunaikinta pul-

liūs linkui Pinsko, atėmė iš 
hitlerininkų Novoselki, 16 
mylių į šiaurių vakarus nuo 

; pramušė naciu lini- P}™*au atvaduoto Kalinko- 
5 vicių geležinkelių mazgo;

prasiveržė per Ippa upę ir 
užėmė dar kelis miestelius 

- bei kaimus.
60 Mylių į Vakarus nuo 

1939 m. Sienos.
Generolo Vatu tino vado- • 

vaujami sovietiniai kovūnai 
į vakarus ir pietų vakarus 
nuo Sarny miesto atėmė iš 
nacių Kostopolį, Rovno gu
bernijos apskričio miestą su 
didele geležinkelio stočia; 
atvadavo dar kelias dideles 
gyvenamąsias vietoves ir 
pasiekė punktus 60 mylių į 
vakarus nuo 1939 metais 

(Tąsa 5-tame pusi.)

Naciai Grūda Savo
Agentus Ispanijon

Prieš Talkininkus

val-
Ste-

London, saus. 17. — Mas
kvos radijas pareiškė, jog 
londoniškė Lenkijos valdžia 
“dar kartą įrodė, kad jinai 
nenori sumegsti gerų kai
myniškų ryšių su Sovietų 
Sąjunga.”

Ta emigracinė lenkų val
džia savo pareiškime praei
tą penktadienį atmetė So
vietų. pasiūlymą, kuris sa
kė, jog reikėtų priimt Cur- 
zono liniją, kaipo pamatą 
deryboms dėlei būsimos sie
nos tarp Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos. O tai linija, 
kurią Aukščiausioji Talki
ninkų Taryba po praeito 
pasaulinio karo nustatė 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos, kaipo tautiniai 
teisingą. — Curzon’as, ku
rio vardu ta siena vadina
ma, buvo tada Anglijos už
sienių reikalų ministeris.

Sovietų vyriausybė sakė, 
jog galima būtų pervesti 
Lenkijai ir tūlus sklypus į 
rytus nuo tos linijos, jeigu 
pasirodytų, kad lenkai su
daro juose daugumą gyven
tojų.
LENKIJOS VALDININ

KAI DRUMSČIA VAN
DENĮ.

Londoniškiai Lenkijos 
valdovai, visai atmesdami 
Curzono liniją, kreipėsi į 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją, kad tarpininkautų ru- 
bežiaus klausimo sprendi
mui.

(Bet jie nepavedė Angli
jai ir Amerikai teisės sienai 
nustatyti. Lenkų valdžios 
siūlymas tereiškia, kad 
Amerikos, Anglijos, Lenki
jos ir Sovietu atstovai ga

lėtų tiktai svarstyt sienos 
klausimą, o lenkai galėtų at
mest ją, jeigu jiem nepatik
tų nauja rubežiaus linija.)

“Kreipdamasi į Ameriką I nuo 
ir Angliją kaipo tarpinin
kus, londoniškė Lenkijos 
valdžia “stengiasi tik su
klaidinti visuomenes nuo
monę,” užreiške Sovietų vy
riausybe per radiją.

Sovietai taipgi priminė, 
jog tebėra sutraukyti di
plomatiniai ryšiai tarp Len
kijos valdžios ir Sovietų Są
jungos nuo to laiko, kai 
lenkų valdovai išvien su na
ciais šmeižė Raudonąją Ar
miją, būk ji sušaudžius tūk
stančius lenkų oficierių ir 
palaidojus juos Katyne, 
Smolensko gubernijoj.

Sovietų vyriausybė tada 
parodė, kad naciai išžudė 
tuos lenkus. Dabar Sovie
tai skiria specialę komisiją 
smulkmeniškai ištirti tas 
žudynes ir plačiau doku
mentais ir apčiuopiamais 
faktais parodyti, kas ten 
sušaudė 10,000 iki 15,000 
Lenkijos karininkų.

Madrid. — Jau nuo pir
miau Ispanijoj buvo daugy
bė nacių agentų, o per pa
skutines dvi savaites dar 
tūkstantis Hitlerio slapto
sios policijos šnipų atsiųsta1 
vien tik į Madridą, Ispani
jos sostinę.

Nacių agentai Ispanijoje 
darbuojasi, kad Franko fa
šistų valdžia neatsimestų 

bendradarbiavimo su į 
vokiečiais. Jie padeda Fran-j 
kui slopint žmonių bruzdė
jimus prieš Franką.

Hitlerio agentai taipgi! 
darė bandymus sprogdinti 
tvirtoviškąjį Anglijos ' 
raltarą, kuris rubežiuojasi 
su Ispanija. Aišku, kad per 
jų pastangas buvo įdėta ir 
bombų tarp orindžių, siun
čiamų iš Ispanijos į Angli
ją ,

(Patirta, jog Ispanijos 
Franko valdžia išmokėjo 
600 tūkstančių dolerių šim
tams Hitlerio agentų Cent- 
ralinėje Amerikoje, arti
muose Panamos Kanalui 
kraštuose. Tai buvę Berly
no pinigai, per Ispanijos fa
šistų atstovus perduoti vo
kiečių šnipams ir sabotaž- 
ninkams Lotyniškoje Ame
rikoje.)

Anglijos Valdininkai 
Taręsi dėl Atskiros 
Taikos su Naciais

Maskva, saus. 17.—Prav
da, Sovietų komunistų laik
raštis išspausdino praneši
mą iš Kairo, Egipto, jog du 
Anglijos valdininkai slaptai 
tarėsi su Vokietijos užsie
niniu ministeriu von Rib- 
bentropu. Jie kalbėjęsi apie 
sąlygas atskiros taikos tarp 
Vokietijos ir Anglijos.

Pravda pridūrė: “Su- 
Qlb- prantama, jog tas pasitari-

mas neliko be pasekmių.”
Pats pranešimas pavar

dintas “Gandai iš Kairo.”
Pasikalbėjimai tarp na

cių niinisterio Ribbentropo 
u* tų Anglijos valdininkų į- 
vykę “viename iš pajūrinių 
miestų Pyrinejų pussalyje” 
(reiškia, Ispanijoje ar Por
tugalijoje), kaip sako tas 
pranešimas: “Jų tikslas bu
vo patirti sąlygas dėlei at
skiros taikos su vokiečiais.”

Hull Svarstysiąs Lenkų 
Prašymą Tarpininkauti

Laimėjimai prieš Japo
nus Dviejose Salose
Australija. — Amerikos 

marininkai atėmė iš japonų 
tvirtoviškai apdrūtintą kal
ną 660, prie Borgen Įlan
kos, Gloucester Iškyšulyje, 
New Britain saloje.

Australai užėmė Šio, pa
skutinę didelę japonų 
Huon pussalyje, New 
tain saloje. .

bazę
Bri-

KETVIRTOJI KARO 
PASKOLA

Washington. — Sakoma, 
Amerikos valstybės sekre
torius Hull netrukus svar
stys- emigracinės lenkų val
džios prašymą tarpininkaut 
Lenkijai dėlei rubežių su

šį antradienį oficialiai I Sovietų Sąjunga.
• 1 1 YZ j • t •prasideda Ketvirtosios 

Jungtinių Valstijų Karo 
Paskolos vajus. Iki vasario 
15 d. turi būti išpirkta ka
ro bonų už 14 bilionų dole
rių.

Lietuvių organizacijos ir 
pavieniai! Tuojaus ir kuo 
daugiausiai pirkite karo bo
nų, kad kuo greičiausiai su
muštame priešus iki besąly
ginio jų pasidavimo!

SUŽALOTA DAR 8 JAPO
NŲ LAIVAI 

Australija. — Amerikos 
lakūnai bombomis labai su
žalojo vieną karinį japonų, 
laivą ir septynis prekinius 
ties Rabaulu, New Britain 
saloje.

Amerikiečiai taipgi nu
šovė 29 japonų lėktuvus* o 
savo nustojo 10 lėktuvu,.

:X;L. a*. ■ ■.Afc. ■ v
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vesta gyveniman. žinoma, Bridges jokiu 
būdu nesutiktų remti nacioflalę tarnybą, 
jeigu jinai būtų atskirta nuo kitų prezi
dento programos keturių punktų. Tik
tai ištisa programa yra remtina.

Bridges iškelia vieną įdomų dalyką. 
Jis sako, kad jūrininkai nuo pat Pearl 
Harbor laikų jau dirba verstinos tarny
bos sistemoje. Unija ir valdžia turi su
tartį, pagal kurią darbininkai yra kei
čiami iš vietos į vietą, iš darbo į darbą, 
kur jų darbas daugiausia reikalingas, o 
ne būtinai, kur jie norėtų dirbti. Jeigu 
tokios sistemos nebūtų, tai mūsų tavori- 
nis laivynas negalėtų aprūpinti mūsų 
ginkluotų jėgų užsienyje reikmenomis 
arba pristatyti karinių reikmenų mūsų 
.talkininkams.

Lietuviams Žinios
v J t

mes

Daugiau Balsų Dėl Roosevelto 
Karinės Programos

Dabar jau aišku, kad Amerikos orga
nizuoti darbininkai bus pasidalinę dėl 
paskelbtosios prezidento Roosevelto pen
kių punktų karinės programos. Ypatin
gai tas pasidalinimas gali būti platus 
C.I.O. judėjime. Tokio pasidalinimo pa
vyzdžių jau turime. Pavojinga būtų, jei
gu tas pasidalinimas virstų rimtu susi
kirtimu. Tai pakenktų visam darbinin
kų judėjimui. To turėtų vengti atsako- 
mingi darbo unijų vadai.

C.I.O. prezidentas Philip Murray ir 
automobilistų unijos prezidentas Tho
mas tuojau viešai pasisakė prieš Roose
velto siūlomą nacionalinę tarnybą. Bet 
taip pat tuojau po paskelbimo už tokią 
tarnybą pasisakė Joseph Curran, prezi
dentas National Maritime Unijos ir pir
mininkas galingos New Yorko miesto 
C.I.O. unijų tarybos. Dabar už visą 
Roosevelto programą pasisakė ir Harry 
Bridges, vadas Amerikos vakarinių pa
kraščių jūrininkų unijos. Vardu savo 
unijos, Bridges išleido platų pareiškimą 
visu tuo reikalu. Jis sako:

“Prezidento programa yra progresyvi- 
ška, demokratiška programa, kuri gali 
suvienyti kareivį ir darbininką ir laimėti 
vienas kitu pasitikėjimą, nes kiekvienas 
tarnaus savo kraštui, kaip tasai kraštas 
jam nurodys.

“Aišku, kad bus bandoma pasigrobti 
prezidento pranešimą Kongresui dėl pri
ėmimo tik pusiau iškeptos tarnybinės le
gislatures. Prieš tokias pastangas darbi
ninkai turi griežtai stovėti. Jeigu mums 
nepavykų įtikinti Kongresą, tai mes tu
rime reikalauti, kad prezidentas vetuo
tų (atmestų) bet kokius žygius, kurie ne
apima visos jojo karinės programos, nes 
josios dalys yra neatskiriamos.

“Didieji pelnai turi būti aptaksuoti, 
kareiviai ir jūreiviai turi gauti teisę bal
suoti, fantastiški kariniai uždarbiai turi 
būti apriboti, kainos turi būt sulaikomos 
nuo kilimo, karinės pramonės darbinin
kų vaikai turi būti prižiūrimi, visa eko
nominė prezidento programa turi būti 
pravesta gyveniman šimtu procentų.”

Bridges sako, kad jis ir jo unija Roo
sevelto programą pasvėrė tik vienu ma
stu, būtent, ar jinai pagelbėtų laimėti 
karą? Surasta, girdi, kad jinai ištiesų pa
dėtų laimėti karą, jeigu ištisai būtų pra

Amerikos Apgynimas Ateityje
Šiandien dažnai išgirsti tokių balsų: 

Kam Sovietų Sąjungai reikia sutarčių su 
Čechoslovakija ir kitomis kaimyninėmis 
šalimis? Kam reikia strateginių sienų? 
Kodėl ji nori draugiškų valdžių kamyni- 
nėse šalyse? Juk šis karas padarys ga
lą vokiškajam militarizmūi ir taika pa
saulyje bus palaikoma Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos suvienytomis spė
komis. Juk Sovietų žemė bus gražiai ap
saugota nuo naujo pavojaus?
Bet štai ateina mūsų. šalies laivyno 

sekretorius ponas Knox ir siūlo, kad po 
karo Jungtinėse Valstijose būtų įvesta ir 
palaikoma visuotina ginkluotose jėgose 
tarnyba. Jis siūlo, kad kiekvienas jau
nuolis turėtų, sulaukęs 17 ar 18 metų, 
ištisus metus tarnauti armijoje. Vadina
si, jis siūlo Amerikai visuotiną, verstiną 
kareiviavimą.

O kam tas reikalinga? Tas reikalinga, 
sako Knox, apsaugojimui Amerikos ątei- 
tyje!

Nuo ko jai reikės saugotis? Ji turi 
visokias sutartis su visomis abiejų Ame> 
rikų šalimis. Ji taipgi tiki, kad vokiška
sis militarizmas bus sunaikintas ir kad 
pasaulyje taiką palaikys tos trys 
didžiosios valstybės. O vienok jis ir kiti 
Amerikos vadai rūpinasi Amerikos atei
ties apsauga.

Amerikiečiai sako: “Kas gera žąsiai, 
tas gera ir žąsinui.”'Jeigu ateityje ap
sauga bus reikalinga Amerikai, gyvenan
čiai tarpe dviejų milžiniškų vandenynų 
ir turinčiai neginčijamą vadovybę ąnt 
abiejų amerikinių kontinentų, tai dar 
labiau ta apsauga bus ir po karo reika
linga Sovietų Sąjungai, kuri neturi to
kios vandenynų protekcijos ir kuri dar 
pasiliks apsupta kapitalistinės sistemos 
iš vakarų, pietų ir rytų.

Franco “Dovana” Anglijai
Anglija ir Amerika kažin kaip patai

kauja Ispanijos kruvinajam diktatoriui 
Francisco Franco. Bando jį nuraminti, 
nors jis aiškiai talkininkauja Hitleriui.

Šiomis dienomis Franco iškirto Angli
jai dar tokį šposą: Anglija prisipirko 
daug fruktų' Ispanijoje ir gabenosi na
mo. Vietoje Truktų, Franco buvo į laivus 
prikrovęs daugybę bombų.Dar laimė, kad 
viena bomba išsprogo laivams tebesant 
uoste. Baisios nelaimės tapo išvengta. 
Galėjo tie laivai su įgulomis atsidurti 
jūrų dugne.

Amžina Atmintis Tau, Drauge Immbil... • 
» ’ ' * ■

ant Gilberts, lapkričio 24, 
1943 m.

Tačiau apie Butch O’Hare 
dingimą yra pranešimų. Jis 
nukrito naktį virš Pacifiko ir 
virš lėktuvnešio, kurį jis . gynė, 
taip kaip jis gynė 1942 ^m. pa
vasario dieną “Lexington,” nu
šaudamas pats vienas penkis 
japonų lėktuvus. Už tai jį pre
zidentas Rooseveltas buvo ap
dovanojęs Congressional Me
dai of Honor. Kai jis praėjusį 
mėnesį nuskendo, jis ir jo 
draugai lakūnai laužė 30-40 
japonų orlaivių ataką ant U. 
S. lėktuvnešio.

Eskadrilės vado, kovos pilo
to, radiografisto ir artileristo, 
paskutiniųjų, mačiusių O’Hare,

Du Vyrai: Dingę Be Žinios

Vardai paprasti — O’Hare 
ir Miller. Mirtis šiomis dieno
mis taip pat yra pakankamai 
paprasta. Tačiau kol šiedu vy
rai gyveno, jie vykdė dalykus, 
kurie paaštrina žinias apie jų 
netekimą. Jie kovojo vifš ki
tų žmonių galios ir pajėgumo 
— tų kitų žmonių apsaugai. 
Ir taip šio karo ankstyvomis 
dienomis jie tapo tuo, ką
vadiname herojais. Dabar Įeit 
com. Edward H, (Butch) 
Hare, pilotas,' ir jūreivis 
rie Miller (Mess Attendant) 
yra raportuoti, kaipo dingę be 
žinios.

Miller, stambus 200 svarų 
buvęs futbolistas Waco, Tex-. .... . .
as’o Moore High School, bu- Pasakojimą! ne v.sai sutapo su 
vo prezidento RoosevMto ap.; viens l(1tu Bet veiksmą, buvo 
. , T • ; greiti ir vyko tamsoje, su svar-dovanotas Laivyno Kryžiumi ”, ... . ..v « j-. i blausia iliuminacija nuo gais-už “ypatingą atsidavimą pa-, srais degančiu lėktuvu ir aki-reigoms, nepaprasta drąsą n ■ _ .. \ .-v. j nanciom jieskomojom šviesom, nepaisymą savo asmemsko! . . . , i , , . .. .. i taip kad natūralu, kad nei vie-saugumo laike Japonų jegųi ,v ....... .. . ., . . . . uov inas is ju tiksliai nežinojo, kasatakos ant laivyno Beari Har- . J ’
bor, Havaii teritorijoje, gruo- vy ę°; . ., v. ’ . ,, - iris dienas Butch ir as sto-džio 7 d., 1941.” I _. . ..................................

Tuo pat metu Miller’is gavo 
pagyrimo laišką iš Laivyno 
sekretoriaus ir buvo pakeltas 
iš Mess Attendant Trečios ei
lės į Mess Attendant Pirmos 
eiles. Be to, melynšvąrkis Mil
ler’is gavo Amerikos Apsau
gos Tarnybos medalį, Laivyno 
Sagtį ir Azijos-Pacifiko kam
panijos medalį. •

Admirolas Chester W. Ni- 
mitz, Pacifiko laivyno vyriau
sias vadas, 1942 m., gegužės 
27 d., asmeniškai įteikė Mil- 
ler’iui Laivyno Kryžių per ce
remonijas ant Jungtinių Vals
tijų karo laivo. Prisegdamas 
kaspiną ir bronzinį kryžių ant 
jūreivio krūtinės, jis aprašė 
jo herojiškus žygius ant Jung
tinių Valst. laivo “Arizona” 
laike Jap'onų atakos ant Pearl 
Harbor laivyno bazės, ir pa
sveikino jį kaipo pirmąjį ne
grą, kuris yi‘a ’taip pagerbia
mas šiame kare. Po to jis per
skaitė sekantį:

.“Miller’is, 
tolio prie savo kapitono šono, 
nežiūrint priešo puolimų ir 
bomb ar d avimo, aky vai z d o j e
rimtos ugnies, padėjo pernešti 
savo mirtinai sužeistą kapito
ną į saugią vietą ir vėliau ope
ravo kulkosvaidį, nukreiptą į 
Japonų 
iki gavo 
telį.”

Vėliau, 
nesyj, lankydamasis U.S. Lai
vyno Great Lakes, 111, Apmo
kymo Stotyje, mėlynšvarkis 
Miller’is paaiškino, kad anas 
Pearl Harbor’d incidentas at
žymėjo jo pirmą patyrimą su 
kulkosvaidžiu. Kreipdamasis į 
šimtus mėlynšvarkių negrų, ku
rie yra apmokomi Great Lakes 
vartoti tokius ginklus, Miller’is 
sakė:

“Nebuvo sunku. Aš tik pa
traukiau gaidžiuką ir kulko
svaidis veikė puikiai. Aš anks
čiau stebėjau kitus, vartojan
čius kulkosvaidžius. Man at
rodo, kad šaudžiau apie 15 
minučių į tuos japonų orlai
vius. Jie nėrė gana arti mūsų.”

Pagal oficialius pranešimus, 
kada gruodžio 7 d. suskambė
jo alarmas, Miller buvo atsi
kėlęs 6 vai. ryto rinkti skal
binius. Išgirdęs signalą, jis nu
skubėjo į savo kovds 
priešlėktuvinį postą 
laivo — tiktai atrasti, 
pėda išardė ir stotį 
nebevartotina! Taip jis nuėjo 
ant.denio, kur — dėl jo dide
lio ūgio — jis buvo paskirtas 
nešioti sužeistuosius į saugias 
vietas. Karininkas įsakė jam 
pasikelti ant tiltelio ir padėti 
mirtinai sužeistam kapitonui. 
Miller’is padėjo pernešti mirš
tantį kapitoną ir tada grįžo 
prie kulkosvaidžio.

Apie Miller’io dingimą tėra 
žinoma tai: ti’frmpai prieš ga
vus pranešimą apie jo dingi
mą, jis buvo ąnt lėktuvnešio 
“Liscome Bay,” kuris buvo

O’-
Do-

Jungtinių Valstijų

L i

vėjome budėdami ir laukdami 
japonų apgaulingo puolimo,” 
pasakojo Įeit. com. John L. 
Philips, Jr., 33 metų amžiaus, 
iš Linden, Va. “Butch pirmas 
pakilo nuo denio. Mums buvo 
sunku laikytis kartu, kada su
temo. Bet mums sekėsi ir mes 
jau jungėmės, kai pakliuvom 
tiesiog į japonų vidurį.”

“Butch artinosi iš mano de- 
.šinės, gi' Wingman’as Skon iš 
kairės. Staiga mano artileris
tas Kernan pamatė ketvirtą 
lėktuvą, skrendantį po Butch. 
Aš daviau jam leidimą šauti, 
kai tik jis bus apšaudymo zo
noje. Tuo pat metu aš pralen
kiau vieną japoną ir nugramz
dinau jį į bedugnę.

“Artinausi prie antrojo ja
pono, kuomet prasidėjo ugnis. 
Šoviau į japoną, mano artile
ristas šovė į kitą japoną, ku
ris, savo keliu, šovė į O’Hare.

“Kol sekiau japoną degant, 
pamačiau ką tai tiesiai krin
tant į vandenį su dideliu 

būdamas ant til- triukšmu. Tuomet pagalvojau:

Paveikslas Darytas ant vieno 
transportinio laivo laike submarine atakos. Tai tikrai 
dramatiška scena. Raudonojo Kryžiaus slauge rodo i 
tą vieta, kur buvo pastebėtas submarinas. Submariną 
pavyko nuvaikyti pirma, negu jis galėjo paleisti torpe
da ir laiva nuskandinti. V

New Haven, Conn. Rochester, N. Y.
Iš Gedimino D-tės Metinio 

Susirinkimo
Sausio 7 d. atsibuvo DLK 

Gedimino Draugystės metinis 
susirinkimas. Valdyboj pada
ryta mažas pakeitimas. Pir
mininkas tas pats — G. šve
das; vice pirm. F. Manelis 
vietoj buvusio J. Stančiko; už
rašų rašt. niekas neapsiėmė, 
tai buvęs rašt. J. Ivonaitis ei
na raštininko pareigas iki bus 
išrinktas kitas. Finansų rašt. 
W. Lekavičius, naujas vietoj 
G. Dauko; iždininkas 
W. Lastauskas; prot. 
pats, M. Severinas, 
riai: S. Kaurakis tas
Druseikis naujas, vietoj J. Mil- 
ler’o. Kontrolės komisijoj tie

puolančius orlaivius 
įsakymą apleisti til-

.1943 m., sausio mė-

stotį — 
Viduryj 

kad tor- 
padare

priešo. nuskandintas atakoj e

‘Dieve, tai galėjo būti Butch.’
“Pabandžiau s u s i s i e k ti, 

šaukdamas: ‘Butch, čia Phil, 
kartodamas tai be galo, bet 
negavau jokio atsakymo. Man 
atrodė, kad trenkimas į van
denį buvo ilgas ir galvojau, 
kad tai galėjo būti Butch pa
rašiutas. Dabar gi aš manau, 
kad tai buvo japonų lėktuvas, 
kurį' Butch pašovė.”

Kita versija apie paskutinį 
matytą apie O’Hare, preziden
to Roosevelto pavadinto visų 
laikų didžiausio kovos lakūno, 
buvo paduota lakūno Alvin B. 
Kernan, 20, iš Saratoga, Wyo., 
kuris buvo vienas iš paskuti
niųjų, mačiusių O’Hare.

“Aš mačiau Butch susigreti
nant su Skon,” jis pasakojo. 
“Tada, kai aš staiga pažiūrė
jau į dešinę, ketvirtas lėktu
vas artinosi į mus. Buvo labai 
tamsu, bet kadangi atskyriau 
Skon iš kairės, žinojau, kad 
tai japonas.

‘Kol aš šaudžiau, mačiau 
com. O’Hare darant kilpą virš 
mūsų ir jis pranyko tamsoje. 
Kelis momentus vėliau atrodė, 
kad jis vėl pasirodė ir padare 
išlaukinę kilpą. Po to jis din
go.”

Tačiau visuomet bus prisi
minta, kaip Butch išgelbėjo 
mūsų specialės paskirties jė
gas nuo sunkiausių ir ilgiausių 

‘■japonų lėktuvų nakties atakų.
Komentuodamas tuos veiks

mus, kontr-admirolas Arthur 
WJ Radford, vadas specialiųjų 
paskirties jėgų, taip pasakė:

“Butch, su savo palydovais 
lėktuvais, išgelbėjo mano jun
ginį nuo torpedų. Aš rekomen
duoju jį apdovanojimui an
truoju Congressional Medal of 
Honor.”

Dorie Miller ir Butch O’Hare 
yra dingę. Tačiau jų gyvybės 
įrodė, ką vyrų drąsa reiškia 
kitiems. Lakūnas, kuris paži
nojo O’Hare, tain apie ii pa-
sake ‘Nežiūrint mūsų galįn

Kaip Pasitiko Žinią Apie 
Smetonos Galą?

Apie A. Smetonos mirtį ir 
jos priežastį čia nekalbėsiu. 
Bet o t kas yra nepermatomas 
dalykas: Kodėl klaidingai bū
na informuoti amerikoniškoj 
spaudoj apie A. Smetoną? 
Štai kaip aprašo laikraštis The 
New Haven Journal Courier, 
sausio 10 dieną, kuris padavė 
AP agentūros davinius apie 
Smetonos užtroškimą. Ten 
Smetona padaromas' ir Lietu
vos “prezidentu” Jr “vadu,” 
visai užtylima, kad tai lietu
vių fašistų vadas, kuris Lietu
vos žmones kankino ir šaudė, 
kaip Hitleris Vokietijoj, arba 
Mussolinis Italijoj. Ten visai 
nei nemini, kad Smetona su' patys: Bill ir Karolis Ander- 
savo razbaininkų šaika, ginklų ■ son’s. Maršalka Peliksas Ma- 
pagalba, nuvertė Lietuvos liau-; nelis. Korespondentas tas pats 
dies išrinkta valdžia. černauskas. Knygų peržiūrėji-

tas pats 
rast, tas 
Direkto- 
pats, J.

dies išrinktą valdžią.
Man tuom laiku būnant Ii- mo komisija neturėjo raporto, 

goninėj, atnešė aukščiau mini-,nes vienas narys, F. Mateikis, 
mą laikraštį. Tuojau pastebė- j tuj’ėjo ęperaciją ant apendiko. 
jau ant pirmo puslapio apie Linkime greito pasveikimo. Ki- 
A. Smetonos mirtį. Man be- nariai komisijos yra: P. žir- 
skaitant toliau pasigirdo bal- j gulis ir R. černauskienė. 
sai iš kitų ligonių, kurie gulė-j 
jo tam pačiam kambaryje,1 
kur ir aš.

—Mr. Antanuk, matai tavo 
tautietis, A. Smetona mirė nuo 
apdegimo!

Pradėjom su ligoniais vest 
pasikalbėjimą apie A. Smeto
nos “prezidentavimą” ir val
dymą, geriau pasakius, smau
gimą Lietuvos. Pasirodė, kad ........  _
tie svetimtaučiai vyrai taip;nic finansiniame stovyje. Va- 
gerai žino Smetonos darbus, sarj0 ą d., 1944 sukanka drau- 
kaip ir aš. Dar einant prie už- ^įjaį 40 metų, tai yra gražus 
baigos vienas ligonis pasakė, amžius. Rengiamasi prie šau- 
kad A. Smetona gengsterišku naus apvaikščiojimo, diena dar 
būdu pasidarė save preziden- n^ra nuskirta, 
tu, bjauriau negu Hitleris sa-' 
ve pasidarė kancleriu! Ir visi! 
gengsteriai taip galą gaus, 
kaip pastarasis kad gavo. Ta
me kambaryj buvom 4 ligoniai. 
Matyt, žmonės seka pasaulinę 
padėtį, kas darosi didelėse ir 
mažose šalyse, ir kurie infor
muoja klaidingai svetimos 
spaudos korespondentus, tai 
tik patys save pasirodo mela
giais ir tą laikraštį padeda į 
nežinantį, ką ded^ savo skil
tyse.

Kaip tie lietuviški fašistuo- 
janti gaivalai bijosi pasakyti 
teisybę apie tai, kaip iš tikrų
jų jų vadas Smetona pats kar
do pagalba užsirioglino ant 
prezidento kėdės-.'

M. Antanuk.

gų naikinimo motorų, milži
niškų tankų, kanuolių, kovos 
laivų ir lėktuvnešių — vis tik
tai lieka, kad vieno apsispren
dusio žmogaus valia gali nu-

Raportas už 1943 Metus
Knygų peržiūrėjimo komisi

jos raporto nesant, pirm. G. 
švedas trumpai pranešė Drau
gystės finansų stovį. Gedimino 
Draugystė pradeda 1944 me
tus su .$10,000 vertės karo bo- 
nų ir arti kito 10 tūkstančių 
dbl. pinigų bankuose. Taigi 40 
metų sukaktyje Gedimino 
Draugystė randasi geriausia-

Užrašų rašt. J. Ivonaitis ra- 
! portavo, kad turėjęs 50 ligo- 

’ nių. Vieni sirgo trumpai, kiti 
po keletą mėnesių. Mirė 5 na
riai 1943 metais: Kazlauskas, 
Dulksnis, Svetika, A. Duoba 
ir J. Bullis. Anot raštininko, 
tai didžiausias skaičius yra mi
ręs Gedimino Draugystės isto
rijoj vienais metais.

Naujų narių neprisirašė nei 
vienas už 1943 m.

Finansų rasti n. G. Daukas 
raportavo, kad draugystėj ran
dasi pilnai užsimokėjusių na
rių 210, išsibraukė du, mirė 5, 
du išėjo į kariuomenę: F. Ma
nelio sūnus Albinas ir Stepai- 
čio sūnus. Pastarojo vardas 
nėra žinomas korespondentui.

Taigi narių skaičius suma
žėjęs 1943 m.

D-jos Koresp. Č.

Sovietai nuskandino Juo
dojoj Jūroj "prekinį hitleri
ninkų laivą, 1^)00 tonų, ir 
dvi dideles va- IS..

Itii’niii. iriu



Trečias PuslapisLaisve, Lithuahiah Daily NėW»

PranešimasUŽ LIETUVOS LAISVE

Waterbury, Conn

LOWELL, MASS

13.00

Jonelis

ne mūšiai
tai karas būtų
jau pabaigt

Mich
175

© Borden Co,

me

remklte ir rem

MainieriųBulgarų Mobilizacija

3.50
15.50

25.00
15.00

5.00
17.00

3.00
4.00

bemiu- 
jaunuo-

2.00
5.00

50.00
24.85

2.00
2.00

15.50

1.00
2.00

23.00

2.00
5.00
6.00

10.00 
2.00' 
3.00

53.00
5.00
1.00

10.00
1.00
2.00

11.00

1.00
1.00
1.00

10.00

15.60
2.00
1.00

10.00

5.00 
90.00 

100.00
4.25

Slaptas” Nacių Lėktuvas 
Užmušė 7 Londoniečius

Berlyno radijas kartoja, 
kad Sovietai atakuoja vo
kiečius ir Vitebsko apygar
doj, Baltarusijoj ir Kerčo 
srityje, Krimo pussalyje.

“Nemano taip ir Mrs. Jones, ką tik ga
vus telegramą nuo Karo Department© ... 
taip nemano nei Jonukas Daniels, kurio

žmones 
faktinai

Hitlerininkai sušaudė, dar 
7 žymius fašistų priešus 
šiaur. Italijoj. , .

Washington.
Unijos pirmininkas John 
L. Lewis rašo savo laikraš
tyje, kad, girdi, Amerikos 
ir Anglijos valdžios “aplei
do Lenkiją” Rusijai...

Lewis reikalauja iššluot 
visus komunistinius darbi-, 
ninkus iš unijų.

10.00
6.32

“HpIKRAI, juokinga, kaip tūli 
. 1 .įsivaizduoja, būk karas esąs

užbaigtas...

nusileido žemyn

patys savęs 
darbas neatliktas

Teko išgirsti, kad Juškų sū
nų — J. Jušką suparaližiavo 
laivyne. Nežinia, ar tai suži
nojus apie motinos mirtį, ar 
dėl kitų priežasčių. Bet drau
gui Juškai tenka pergyventi 
vienu .kartu trys nelaimės — 
jo moteris mirė, jį patį apdegi
no fabrike ir sūnus susirgo. 
Reiškiu jam didelę užuojautą 
šioje nelaimėje.

Fašistinė Bulgarijos val
džia pašaukė tarnybon vi
sus atsargos oficierius iki 
60 metų amžiaus; steigia 
specialius karo teismus. •

Iždininkė FRANCES PAKALNIŠKIENĖ.”
Draugės ir Draugai: Nuo dabar visais Lietuvos rei

kalais kreipkitės į Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetą.
Naujasis Komitetas perima nuo anų komitetų seka

mus iždus: Nuo Lietuvių Komiteto Soviet. Sąjungai Gel
bėti $1,082.31; nuo Pundelių Vajaus Komiteto $5,598.50.

Šitie pinigai bus sunaudoti pasiuntimui Lietuvos par
tizanams, lietuviškiems Raudonosios Armijos pulkams 
ir lietuviams vaikučiams Sovietų Sąjungoje trečio siun
tinio reikmenų. Pasistengkime, kad greitu laiku šita su
ma pakiltų iki dešimties tūkstančių dolerių.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas,
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Ruošiame trečią siuntinį dovanų Lietuvos žm onėms. Norime, kad jis išeitų dar vasario mėnesį. 
Pasiskubinkit rinkt ir siųst įvairius daiktus dėl t o siuntinio sudarymo. Taipgi nepaskūpėkite at
siųsti pinigų, už kuriuos Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas supirks ir pasiųs reikmenų. Kaip 
žinote, pirmas mūsų dovanų siuntinys jau pasiekė lietuvius Europoje ir jau gavome nuoširdų pa- 
dėkavojimą nuo Lietuvos partizanų, lietuviškųjų Raudonosios Armijos pulkų ir lietuvių vaikučių 
Sovietų Sąjungos gilumoje. Tikimės, kad ir ant ras siuntinys, kuris buvo išsiųstas dar 1943 me
tais, tuojau pasieks savo tikslą. Lai šis trečias s iuntinys bus dar didesnis. Kviečiame visus ir 
visas talkon!

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,

Gruodžio 22 dieną, eidama 
iš krautuvės, J. Juškienė krito 
ir numirė. Gi sausio 7 dieną, 
Dalton dirbtuvėj sprogo spiri
to kenas ir apdegino J. Juš
kai (Yuškai) ranką, minėtos 
mirusios moters vyrui. Juška 
nelabai nukentėjo, bet kiti 
trys vyrai labai apdegė. Vie
nas iš jų, P. Rudzinskis dide
liuose, skausmuose mirė.

Ruoškimės Rinkimams

Unijoj oficialiai padaryta 
pranešimas, kiek kurioj pietų 
valstijoj reikia mokėti taksų, 
kad pilietis galėtų balsuoti. 
Moka sekamai:

Alabama $1.50.
Arkansas $1.00
Georgia $1.00.
Mississippi $2.00.
S. Carolina $1.00 
Tennessee $1.00.
Texas $1.50.
Virginia $1.50.
ir tie įmokėjimai reikia pa

daryti iki tam tikro laiko, ki
taip piliečiui nevalia balsuoti, 
taip, Georgia valstijoj reikia 
užsimokėti šeši mėnesiai pir
ma balsavimų, Texas valstijoj 
iki vasario 1 dienai ir taip pa
našiai. Taigi, tas parodo, kaip 
yra svarbu piliečiams jau da
bar rengtis prie būsimų pre
zidentinių ir kitų rinkimų, kad 
būtų tinkami žmonės išrinkti 
į valdžią, kad panaikinti šią 
netiesa, kad sutvirtinti demo- 
kratiją.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašalpos Draugija laikė savo 
mėnesinį susirinkimą, sausio 9 
dieną. Narių dalyvavo nema
žas skaičius, bet vis tiek reikė
tų visiems dalyvauti. Juk die
na buvo labai graži, nors ir 
šaltoka. Skaisti saulė ir gerai 
sumindžiotas sniegas darė jau
kumą.

“Neapsigaudinėkime 
kas neužbaigta, kol 
Taigi duokite daugiau, negu liet kada!

“Tai tik pradžia pabaigos.. . jūsų do
leriai, paversti j Karo Bonus, greičiau 
užbaigs.

“Sukruskite, kaimynai 
kite ataką!”

Žuvo Lietuvis Jūreivis
Su pradžia 1944 metų mūsų 

miešto lietuvius pasiekė liūd
na žinia, kad žuvo J. V. Ru- 
bits (Repšys), kuris tarnavo 
ant submarino, kaipo antros 
klasės mechanikas. Submari- 
nas skaitomas žuvusiu su jo 
įgula.

Paliko nuliūdime moterį, tė
vą — P. Repšį ir du brolius, 
kurie taip pat tarnauja karinė
se jėgose.

London.
vokiečių lėktuvas naktį nu
mėtė, bombą į judamųjų pa
veikslų teatrą Londono prie
miestyje ir užmušė 7 žmo
nes, o sužeidė 30.

Menama, kad tai buvo be
veik tylus, nąujos rūšies 
lėktuvas.

PUNDELIU VAJAUS KOMITETO RAPORTAS NUO 
SPALIU 11, 1943 M, IKI SAUSIO PIRMOS, 1944

protokolai mūsų ger- 
Draugijos. žinau, kad 
yra smagu tokie pro- 
rašyti.

Johnson’s fted Cross Plaster pa
deda atliuosuot nugaros skaus
mus ir kitus raumenų skausmus 
ir galimus, dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia švelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažą.

JOHNSON'S
RED CROSS PLASTER

Lietuviai,, kurie dar ne per 
toli nukeliavę nuo penktojo 
kryželio savo amžiaus — abie
jų lyčių, — stokite nariais į 
šią pavyzdingą draugiją. Čia 
ne tik išmokama gera pašal
pa, pomirtinės, bet ir gražūs 
visuomeniški darbai atliekami.

J. M. Karsonae.

Šio mėnesio susirinkime gra
žiai skambėjo draugijos iš per
eito susirinkimo protokolas. 
Apart to, kad draugas Vladas 
Mikalopas tvarkingai protoko
lą surašė, jis buvo geras tuo- 
mi, kad jame skambėjo sekan
ti dalykai: “$10 paaukota Na- 
cionaliam Karo Fondui; $5
paaukota pasveikinimui De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, kuris įvyko gruodžio 18- 
19 dienomis, Brooklyn ir New 
York, N. Y.”

Tai jau ne pirmą kart tokie 
gražūs 
biamos 
Vladui 
tokolai

Gi šiame susirinkime Drau
gijos delegatas išdavė gerai 
turiningą raportą iš Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Juomi buvo J. M. Karsonas.

Raportas buvo priimtas vien
balsiai. Bet raporto diskusavi- 
mas įvyks bendrame masinia
me susirinkime.

Daily Worker Sukaktis

Sekmadienį, sausio 30 die
ną, Public Auditorium svetai
nėj, įvyks1 labai svarbios pra
kalbos su muzikale programa. 
Kalbės Earl Browder, Komu
nistų Partijos sekretorius ir vi
sa eilė kitų labai žymių kal
bėtojų. Dainuos garsusis JWings 
Over Jordan Choras. Visi ir 
visos kviečiami dalyvauti.

Virš minėta draugija nusita
rė surengti silkių ir bulvių 
pietus. Tai bus draugijos me
tinis parengimas ir tikietas bus 
kiekvienam nariui verstinas,— 
kaina tikieto 50c. Bet, kurie 
gyvena kituose miestuose ir 
turi pasportus, tai tokie mokės 
tik po 25c, jei nedalyvaus pa
rengime.

Už 50c viskas: valgis, gėri
mas ir smagus pasižmonėjimas 
draugų smagioje sueigoje.

Parengimas bus surengtas 
kurį nors sekmadienį, bet dar 
nežinome, kuriame sekmadie
nyje. Tėmykite Laisvėje iš 

Lowellio, greit bus pranešta. 
Tiek tik žinau, kad ta parė 
įvyks Lietuvių Piliečių KliUbe, 
338 Central Street.

Tai bus parengimas tik na
riams ir tik nariai naudosis 
virš minėtomis sąlygomis. Bet, 
aišku, kad bus įsileidžiami ir 
nenariai, tik jiems turės būti 
skirtingos sąlygos — kaina di
desnė, ar kaip kitaip patvar
kyta. Vėliau sužinosiu nuo Ko
misijos ir pranešiu skaityto
jams vėliau.

Beje, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija yra nariais ne
labai skaitlinga, bet šiuomi lai
ku gerokai sustiprėjus finan
siniai ir labai gerai tvarkosi 
savo reikaluose. Draugijos vie
nas narys dabartiniu laiku 
randasi Jungt. Valstijų Armi-

“Bet mirštantieji Bougainville 
kai taip nemano ... išvargę mūsų 
liai, turėdami miegoti Cassino dumbluose, 
irgi taip nemano.

J. Rinkevich, Thomaston, Conn.
Mrs. A. Rasczik, Alliance, Ohio
J. Juozapavičienė, Brooklyn, N. Y.
J. Ragauskas (ALDLD kp.)

K. ir O. Jasulaičiai $5.
J. Baltutis, Milwaukee, Wis.
Per Nellie Grybas, Norwood, Mass.

Blanka 564
LLD Mot. Sk. per M. Luzinienės parę, 

Binghamton, N. Y. 
Vardai tilpo koresp.

P. Navickas, Bridgewater, Mass.
Per J. K. Navalinskienę, Binghamton
M. Veprauskas, Kenosha, Wis. nuo

12-5-43 prakalbų
S. Mįzara, Torrington, Conn.
A. Bieliauskas, Torrington, Conn.
Per V. Smalstienę, Royal Oak, Mich.

Po $2: A. Grigonis, A. Žilinskas, ir
Praidis; Po $1: N. Stankus, T. Torec- 
kas, ir D. Bogus; Po 50c: C. Zivov ir
J. Rudzevich.

T. Brosky, LDS 19 kp., Elm Grove, W. Va. 5.00
J. Mockaitis, Spring Valley, Ill. 6.00
Per LLD Centra, D. M. Šolomskas 17.00

Shen. Mot. Apš. KI. $5; nuo Girardvill 
drg. $12.

A. Matulevičius, Brooklyn, N. Y
S. Puidokas, Rumford, Me.

Antradienis, Sausio 18, 1944 
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tėvas su parašiutu 
Keil...

Per J. Stupur, Portland, Ore. $100.00
Per Vilnį, Chicago, 111. 55.00
LDS 1-mas Apskr. per J. M. K., Lowel 10.00 
Per Oną Stakienę, Freesoil, Michigan,

Blanka 106 30.00
F. Žukas $10.00, L. Stakėnas $10.00, A. 
Stakėnas $4.00, Wm. Stakėnas $2.00;
Po $1.00: S. Klaston, M. Klaston, 
Juodaitienė, J. Juodaitis.

Per Vilnį, Chicago, Ill. Bl. 283 ir 284 
Vardai tilpo Vilnyj.

Per J. K. Navalinskienę ir žukienę, 
Binghamton, N. Y. 
Vardai tilpo koresp.

J. S. Antanaitis, Lewiston, Me. 
John Kazlau, Wethersfield, Conn. 
LDS Centras, Brooklyn, N. Y. 
Per P. Radišauskienę, Wyoming, Pa. 
Per V. Jančius, Worcester, Mass. Bl. 567 7.00

V. Jančius $5.00 ir B. Braslauskas $2.
Per A. Mikelionis, Gary, Ind. Bl. 205 25.00

Po $5.00: J. Rakauskas ir T. Norvich;
K. Stankus $3.00; Po $2.00: A. Mike
lionis, K. Liasčius ir G. Mališauskas; 
Po $1.00: J. Evanseck, J. Vaičiulis, C, 
Yokas, V. Kenstaitis, Martha Vasilkie- 
nė ir J. Shwambaris.

J. Gegžna, Philadelphia, Pa.
J. Šimkus, Phila., Pa.
John ir Sophie Žukas, Portland, Ore. I 
Per V. Žilinskas, Kearny, N. J. !
P. Urbonas, Ashland, Pa.
T. Lapin, Hudson, N. H. 
Per Vilnį, Chicago, Ill.

D. Keturakis $5.00; J. Dundulis, Tole
do, Ohio $5.00; V. Zavetskas $4.50; A 
Nashlenas, Spring Valley, Ill. $1.00

Anton Čekanauskas, Springfield, Ill. 
Mary Brown, Brooklyn, N. Y. 
Per K. J. Abakan, Easton, Pa. Bl. 156

Po $2: J. P., L. Tilwick, A. Kaulienė
K. ir A. A'bakon $1.50; Po $1: J. Gau 
dišius, S. Sharkey, S. Tushis, C. Ydic 
kas, S. E. Adams, W. Tilwick, J. W 
Barnis, P. Jonikas, E. Mases, V. Kau 
liūs, B. Kaulius, J. Niekraš, A. Linius,
L. Lipson ir A. Ratinis, T. Adamcik 50c.

V. Žitkus, Worcester, Mass 2.00
A. Labanauskas, Manville, N. J. 1.00
Per Vilnį, Chicago, Ill. 14.00

Po $5: S. šaltis, Rockford, Ill., C. Mit
chell; Po $2: A. Zinauskas ir A. Gabrys.

P. Wertelka, Toms River, N. J.
C. Crasnitsky, Waterbury, Conn.
D. Diškevičius, Torrington, Conn. 
F. P. Malkaitis, Clinton, N. J. 
J. J. Green, Worcester, Mass.
A. L. Borden, Kenosha, Wis.
Am. Liet. Mot. KI. per Ella Ross,

Cleveland, Ohio
J. Gittzus, Bedford, Mass. 
Agnes GrubaviČienė, Brooklyn, N. 
Per Vilnį, Chicago, Ill.

Per J. Kelly, Rockford, Ill. 9.00.
E. Misevičienė, Roseland, Ill. $3
W. Biskupaitis, Chicago, $3.00.
P. Gedar, Denver, Colo. $1.00.
M. Liutkevičienė, Grand Rapids, Mich. 1 

A. Sholiunienė, W. Haven, Conn. 
M. Levaniene, Los Angeles, Calif.
O. Aliliunienė, Brooklyn, N. Y. 
Ralph J. Kirk, Seattle, Wash. 
Adolph Backer, Portland, Me. 
J. Baberyonas, Portland, Me. 
Per Vilnį, Chicago, Ill.

A. Daukša, Grand Rapids, Mich. $.5
P. Kembar, Birmingham, Mich. $3.
A. Kasparaitis, Chicago, Ill. $3.

A. Druseika, Chicago, Ill.
P. Papienis, W. Wyoming, Pa.

PUNDELIAI SECOND SHIPMENT.
Mrs. A. Kashkin, So. Boston, Mass.
J. Gilgota-Gilbert, Grand Rapids, Mich. 
Wm. Cherney, Rochester, N. Y.
P. Repecka, Inglewood, Calif.
K. Chereška, Brockton, Mass.
B. Chuberkis, So. Boston, Mass.
P. Sinkevičienė, Montello, Mass.
Mrs. D. Burkauskas, Elizabeth, N. J.
J. Bagužis, Cleveland, Ohio 
Mrs. U. Kavoliunas, So. Boston, Mass. 
Lith. Mot. 155 kp., Worcester, Mass.
Ona Stankienė ir H. Janulienė, Worcester 
Z. Wasiliene, Worcester, Mass.
M. K. Sukackienė, Worcester, Mass.
V. Kazlau, Wethersfield, Conn.
A. Balčiūnienė, Worcester, Mass.
E. Trasikienė, Worcester, Mass.
Newarko Mot. KI., Newark, N. J.
J. Petrus, So. Boston, Mass.
Sophie Mason, New Haven, Conn.
Joe Pakutinsky, Urbana, Ill.
A. Zablackienė, Maspeth, New York 
J. Vaivada, Rochester, N. Y.
M. J. Powell, Los Angeles, Calif.
E. žvingilas, Jewett City, Conn.
D. M. šolomskas, N. Y.
Mot. Sky. LLD 20 kp., Ona Mikalajūnie

nė, Binghamton, N. Y.
Simon Gavrilavicz, Benton Harbor 
Moterų Apšv. KI., Brooklyn, N. Y. 
V. O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y. 
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y.
L. šimoliūnas, Binghamton, N. Y.
B. Kalakauskaitė ir F. Pakalniškienė, 

Brooklyn, N. Y.
S. Leesis, Saginaw, Midi.
J. Barnett, Hartford, Conn.
T. Rotomskienė, N. Y.
H. Thomas, W. Roxbury, Mass.
P. Venta, Brooklyn, N. Y.
Nuo Mr. X. Brooklyn, N. Y.
M. Kliknienė, Brooklyn, N. Y.
O. Kalvaitienė, Maspeth, N. Y.
J. Juozapavičienė, Brooklyn, N. Y.
I. Luizinas ir M. Bekerienė, Johnson 

City, N. Y.
Frances Pakalniškienė,

Iždininkė

Sausio šešioliktą dieną Lietuvių Komitetas Sovietų Są
jungai Gelbėti ir Lietuvių Pundelių Vajaus Komitetas 
laikė bendrą posėdį. Prieita prie išvados, kad dabar visas 
Lietuvos reikalais rūpinimosi darbas turi pereiti į ran
kas Amerikos Demokratinių Lietuvių Tarybos suorga
nizuoto nacįonalio Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite
to. Todėl šis bendras susirinkimas ir priėmė sekamą re
zoliuciją:

“Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti ir Lietuvių Pun
delių Vajaus Komitetas bendrame susirinkime sausio 
16 dieną nutaria pervesti visus Lietuvai pagelbos teiki
mo reikalus naujai sudarytam Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Tarybos Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite
tui. Su tuomi mes taipgi perduodame šiam komitetui 
visus minėtų abiejų komitetų iždus, bilas ir archyvus.

“Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti 
Sekretorė K. PETRIKIENĖ
Iždininkė LILLIAN KAVALIAUSKAITĖ.

“Pundelių Vajaus Komitetas
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Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini 
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui

X

PHILADELPHIA, PA

(Tąsa)
Aukos Surinktos Ohio 
Lietuvių Vienybės 

Konferencijoje
Aukojo po $5: J. Žebraus

kas, S. K. Maženskas, P. 
Boika. Brazai (iš Akrono) 
$3.
Po $2: A. Gendrienienė, P. 

Kurulis , Baklienė (iš Ak
rono), P. Sodeikis (iš

nam jus ir velinam, kad šis 
, Demokratinių Lietuvių Su
sivažiavimas atneštų kuo- 
geriausių pasekmių, o taip
gi siunčiame mažą finansi
nę parama darbo vedimui 
— $2.00.

J. Drucas, 
LDS 134 kuop. sekret.

siųsti delegatų į Suvažiavi
mą, tai nors po suvažiavi
mo nutarė paaukoti $25.00 
dėl išgrūdimo fašistų gaujų 
iš Lietuvos.

Laisvės choro rašt.
J. Kazlauskas.

New Britaino LDS kuopa 
XT sveikina Dem. Liet. Suva-
Nuo Montello, Mass., he-1 ^įavįm^ su $25.00 auka.

Vnunestown) S Eizonas tuvnr. svelklnlmaJ;-M;-G“’ i John J. Gerdis,
Youngsto ), . Ttauskienė ir O. Vaitekume- Delee-atas(iš Youngstown) K. Ro- - _ n.-. ueiegatas
mandienė, Jonas Stripeika. I 1 _ ____
Po $1: S. Saimonas, A. Doc- T . , .v. /n
kus, S. Puišys (iš Akrono), LDS. 1-mo °”
J. Kirtiklis (iš Akrono), J.;stono apylinkėje) konferen- 
Jasiunas, Jociene, 
ton, J. Kalakauskas, 
Račkaitienė, M. Brazaitie- 
nė, P. Nemura, M. Kala- 
kauskienė, V. Bekevičienė, 
Jasiunienė, Puišienė (iš 
Akrono), Juozas Stripeika, 
F. Bauža, A. Hunz, P. Ra
dzevičienė, J. Dylis, P. Ra
dzevičius, S. Kazelionis, A. , . . . ., .
Mockaitis, S. Šlekys, A. j0. kių demokratimai nusitei- 
cius, Vensloviene, M. Kar- 
sokienė, E. Panzerienė, D. : 
Petrauskas; A. Mockaitiene 
50c. Viso $61.50.

A Pal-* lcBa sveikina Dem. Liet.
M Suvažiavimą su $37.00.

J. Masteika.

Viename waterburieciu 
liet, šeimyniniame pokilyje 
sudėta $5. Aukojo po $1: V. 
Želvis, O. Želvienė, K. Sin- 
kevičia, K. Sinkevičienė, A. 
Sinkevičia.

Nuo So. Bostono (Mass.)

Svarbi Sukaktis
Penktadienį, sausio 21 die

ną, 8 vai. vakare, Town llall, 
150 N. Broad St., atsibus mi
nėjimas 20-ties metų nuo įstei
gimo dienraščio Daily Worker. 
Tai bus labai svarbus parengi
mas. Kalbės Earl Browder, 
Komunistų Partijos sekreto
rius ir kiti žymūs kalbėtojai. 
Bus koncertinė programa. Vi
sus ir visas kviečiame dalyvau
ti.

laiku sekretorius buvo kasy
kloj užgriūtas. Taigi pasveiki
nimui pavyko tik nuo kelių 
pirmeivių žmonių surinkti au
kų, tinkamiau tą darbą nebu
vo galima atlikti.

Dar, kaip nelaimei, po kuo
pos sublrinkimo ir finansų se
kretorė O. šemberienė susir
go plaučių uždegimu, kad net 
ligoninėn buvo išvežta. Dabar 
draugė jau yra pargrįžus iš 
ligonines, bet dar vis guli lo
voj, nes labai nusilpus.

Bet aš nenustojau vilties, 
kad mes paremsime tą svarbų 
reikalą, kiek galint. Ir tas pil
dosi. Aną kartą sutikau seną 
judėjimo veteraną, dar 1905 
metais kovojusį prieš carišką 
despotizmą už žmonių laisvę, 
Antaną Paužą, pasikalbėjome, 
pabėdavojome. žmogus senas, 
gyvena iš pensijos, bet štai iš
siėmė $2, paaukavo ir prašė 
pasiųsti ten, kur labiausiai rei
kia kovai prieš fašizmą. Jo 
prašymą mielu noru išpildau. 
Auka nedidelė, bet iš tokio 
žmogaus, kuriam taip labai 
reikalingi pinigai, tai doleris 
yra daug vertesnis, negu iš tur
tuolio $10, kuris pelnus darosi 
fabrike iš karo darbų. Ačiū 
draugui už auką!

J. Ramanauskas.

Greičiau užsisakykit, — 
Greičiau ir gausite

Atlikto Kriukio
DAUG

LABŲ 
DIENŲ

jau spaudoj.
LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ

Nebėdavok, jei pasenai,— 
Nėra taip bloga, kaip manai! 
Ir kaip laimingas pats esi— 
Plačiau šiam rinkinyj rasi.

Kaina su Prisiuntimu $1
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ
arba Laisves Administracijoj

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

muzikalę programą, tai klau
so vai užsilaikė.

Medžiaginiai bankietas 
vyko gerai, dalyvių buvo 
400.

“Liūdna” Žinia
Užkandžiaujant “toastmas- 

teris” pranešė “liūdną” žinią, 
kad Cleveland© miręs buvęs 
Lietuvos diktatorius A. Smeto
na. Tuoj svetainėj pasipylė 
delnų plojimas ir pareiškimai: 
“Tai vienu kraugeriu bus ma
žiau.” Marcinkevičius užka- 
mandavo atsistoti vienai mi
nutei, bet daug žmonių jo ko
mandos neklausė, — sėdėjo 
išreikšdami tam žmogžudžiui 
panieką.

Dar Žodis Pirmininkui
Baigiant programą, pirmin. 

Kavalauskas iššaukė po vieną, 
daugiauęia bonų pardavusius 
ir komiteto narius, bet sekr. J. 
Šmitienę ir ižd. J. Rainį igno
ravo, neiššaukė. Svetainėj pra
sidėjo bruzdėjimas, nepasiten
kinimas, kodėl vienus pager
bia, o kitus ne? Tą pastebėjęs, 
pirmin. Kavalauskas iššaukia 
ir Šmitienę su Rainiu, “pasi
aiškindamas” pamiršimu.

Reporteriui atrodo, kad tai 
buvo tiksli diskriminacija, ta
sai nuolatinis ignoravimas pa
žangesnių komiteto narių, 
ypač sekr. Šmitienės.

Jei pirm. Kavalauskas nę- 
pasitaisys, kitą kartą iškelsiu 
daugiau netikslumų.

Reporteris.

pa- 
virš

Keletas Pastabų iš Įvykusio 
Bankieto

Sausio 9 d. turėjome šaunų 
bankietą-krikštynas bombąne- 
šio -— “Knight of Lithuania,” 
pastangomis Phila. Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto. Valgiais 
dalyviai atrodė pilnai pasi
tenkinę. Muzikalės programos 
dalis įvairi, žavėjanti. Už tai 
kreditas reikia atiduoti komi
teto pirmininkui J. Kavalaus- 
kui. Bet negalima praleisti ne
pastebėjus nekuriu pirm. Ka- 
valausko netikslumų.

Jūsų reporteris labai nenori 
kalbėti apie veikėjus iš blo
gosios pusės, jam daug geriau 
ir smagiau rašyti pagyrimus 
už gerą veiklą.

Nuo pat susiorganizavimo 
komiteto, pirmin. J. Kavalaus- 
kas labai energingai dirbo, už 
ką jam priklauso visų lietuvių 
padėka. Bet viena bloga ypa
tybė pas pirmininką išvedė jū
sų reporterį iš kantrybės, tai 
diskriminavimas dalies komi
teto narių. Ne kartą jam bu
vo daromos pastabos susirin
kimuose; manėme, pasimokys. 
Bet kas tau. Laikosi savo už
sispyrimo ir tiek. Kad ir šio 
bankieto ruošime: kalbėtojų 
sukvietimas buvo pavesta pir
mininkui Kavalauskui ir sekr. 
Šmitienei. Bet pirmin. su se
kretore nesitarė, vienas suda
rė kalbėtojų listą. “Toastmas- 
teriu” pasiskyrė “didelį pa
triotą” J. Marcinkevičių, ku
rio “lietuvišką” kalbą tik jis 
pats supranta: “jumenai,” 
“mumenai,” ir t.t. Net ausys 
kaista, besiklausant tokios žąr- 
goniškos kalbos. Kodėl Kava
lauskas negalėjo suteikt tą 
garbę vienam iš komiteto na
rių, kurie gražiai lietuviškai 
kalba? O jei jau būtinai no
rėjo pašalinio žmogaus, tai 
reikėjo pasikivesti A. Kaniu- 
šį, tai gabus ir patyręs toje 
srityje žmogus, o ne tokį, kaip 
Marcinkevičius!

Kalbėtojai, išskyrus vieną- 
kitą, buvo nuobodūs, kartojo 
vieni kitų sakytas kalbas. Ge
rai, kad kalbos buvo prieš

f

1lietuvių auka Suvažiavimui,' Waterburio ir Oakvillės
Lietuvių Sveikinimai 

Suvažiavimui
Rojus Mizara,
Sekr. Komiteto Demokrati
nių Lietuv. Suvažiavimui 
šaukti.

Gerbiamas drauge: Šiame 
laiške rasite bankos čekį už 
$81.88. Tai aukos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavi
mui. Šios aukos yra nuo į- 
vairių draugijų ir pavienių 
asmenį, surinktos per 
draugus.

Čia rasite ir aukotojų są
rašus. i
Su draugiškais linkėjimais,

M. Svinkūnienę.
Sveikinimas Demokratinių 
Lietuvių Susivažiavimui 
Mes, demokratiniai Wa

terburio lietuviai, sveikina
me Susivažiavimą ir linki- 

Marijona A. Staneliene, Pasekmių kad
184 Elmora Ave., Elizabeth, | galėtų pravesti gerus tari-

Aukojo: ALDLD 28 
kp. arbatos vakarėly su
rinktus $8.63; ALDLD 28 
kp. iš iždo $5; Liet. Darb. 
Susiv. 49 kp. iš iždo $5.‘ Po 
$2: J. ir M. Svinkūnai, F. 
Mulerčikas, M. Grinis.

G. Navikauskas $3.
Po $1: J. ir M. Strižaus- 

kai, P. Kukenis, A. Antana
vičius, V. Krasnickas, P. 
Marozas, J. Laurynaitis, M. 
Lišauskas, J. Jesulevičius, 
Mary Meisonienė.

Po $1.50: Ch. Danisevi- 
čius ir M. Paugis.

Paul Mickeliunas $1.25.
Po 25c.: A. Kučiauskienė, 

Andriulienė, Ch. , Sinkevi
čius. •

Sekančios aukos surinkta 
per Laisvės vajininkes M. 
Svinkūnienę ir M. Meisonie- 
nę:

Iš Bristol, Conn., A. Mic
kevičius $1.50; J. Maršalo- 
nis $1.

J. ir A. Mįkeliunai $2; 
Karolina 
Chesnai $1;
Southbury, Conn. $1; B. J. 
Velička, Bristol, Conn., 50c; 
Stela Jakubaitis, Bristol, 
Conn. $1; J. Pabilioniai $2.

Sekančios aukos surink
tos per M. Svinkūnienę iš 
Torrington, Conn., lietuvių:

A. Bieliauskas $1; S. Mi
zara $1; F. Grigas $5; F. 
Kemėšis $1; Ą. Marshall 
$2; F. Alexander $1.50.

Iš QąkvW> Conn.
Pasveikįnijnas Dęmokrątin. 
Lietuvių Susivažiavimui.

Mes, demokratiniai Oak- 
villio lietuviai, sveikiųame 
Susivažiavimą ir linkime 
jam kuo geriausių pąsek- 
ųiįų, Mes tikimės, kad Su
važiavimas praves geriau
sius tarimus, kurie bus nau
dingi , darbininkų klasęi ir 
šiai

surinkta vakarienėje —$25. | 
S. Reina rd.

Philadelphijoj nuo viso-

kusių lietuvių surinkta De- 
mokr. Liet. Suvažiavimui

Julija Šmitiene.
Australai Šio srity j, Nauj. 

Guinejoj, atmetė japonus 3 
mylias atgal.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
4

K. Petrikienė.
Gerbiama Drauge:
Čionai prisiunčiu Money 

Demokratiniu Orderį $9.86 aukų dėlei A- 
" menkos Demokratinių Lie- 

i tuių veiklos; aukojo drg. O. 
ir B. Kerševičiai iš Passaic, 

Atė-

VVorcesteriečių Moterų j 
Sveikinimas.

Sveikiname jumis, broliai 
ir seserys
Lietuvių Suvažiavimo daly
viai. Lai iš šito Suvažiavi- ; 
mo išplaukia šūkis, kuris
apjungtų visus Amerikos |New Jersey $10.00 
lietuvius karui laimėti. Lai mus. L’6}.811’!!*'™0 centų 
Suvažiavimas išdirba pla- PrlsiancluDraugiškai,

>
Minersville, Pa

nūs, kaip mes galėtumėt ge- - t R* I •
riau padėti priešą, fašizmą, J* im a*

r sumušti ir tarybinei Lietu- 1 nteison, iN. J.
vai padėti išsilaisvinti iš
nacų priespaudos.

Siunčiame $130.00 aukų i
Suvažiavimui ir <

'^lietuviškiems pulkams Rau
donojoj Armijoj.

Worcesterio Literatūros
Draugijos Moterų 155 kuo
pa per*M. K. Sukackienę.

1 Suvažiavimo darbams pa 
remti $10.

Draugiškai, J. Stanelis.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Tarybai per 
Rojų Mizarą, sekrt.

Gerbiamas Drauge! Čio
nai prisiunčiu Money Orde- 

LDŠ 134 kp. na- rį vertėje $25.00. Kadangi T T w T • • T • '   «   1 — •

Demokratinių Lietuvių
Suvažiavimui

Gerbiamieji:
Mes, 7 “ ’

riai iš Cudahy, Wis. sveiki-i Laisvės Choras negalėjo pa-

Artinantis Demokratinių Lie- 
tuvių Suvažiavimui pas mus 
taip susidėjo reikalai, kad ne- ■ 
pajėgėme sušaukti kiek didės- | 
nį susirinkimą, nuo kurio bū- « 
tų buvę galima pasiųsti dele- 
gatas arba parinkti aukų.

ALDLD 14 kuopos veikimas f 
nėra žymus, viena, kad nuse- i 
nę nariai, o antra, kad jie ma
žai kreipia atydos į susirinki- s 
mus, o trečia nelaimė, tai tuo į

f LIETUVIŠKAS

j TRAKTYRIUS 
| (VALGYKLA IR ALINE) 
k Didelis pasirinkimas visokių 
’ Vynų ir Degtines
\ Kasdien Turime
j KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

j Juozas Zeidat 
* Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapihių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

į BROOKLYN
i? Telephone: EVergreen 8-9770

IMATEUŠAS SIMONA VIČIUS »
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA $

iLe VANDA g 
j FUNERAL PARLORS
f it i

, į Incorporated A

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
ūžė j im ui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

11

J. LEVANDAUSKAS 
Graborius-Undertaker

337 UNION ĄVENŲE ]
BROOKLYN, N. Y. ’

Tel. STagg 2-0783 i
NIGHT ■— HAvemeyer 8-1158. j

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. cleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-0508

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

kad visados bus patenkinti.

h Pare Kiekvieną Šeštadienį
M ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

I CHARLES J. ROMAN | 
§2 (RAMANĄUSKAS)

LAIDOTUVIŲ g 
DIREKTORIUS g

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

būsite patenkinti.

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARĄSĖ DR. Ą. PETRIKĄ

82 Puslapių. Kaina 15c

Bronius Vargšas-Laucevieius 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Virbihenė $1;
Pakušis,

šaliai.
(baugiau bug)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kadą reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS *

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

| Lietuviu Kuro Kompanija jj
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkųi, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas ąpglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
se turi Oil Burners, Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

, telefonas ęvergrejen MW
L ■• ••

PHILADELPHIA, PĄ.
Telefonas Poplar 4110
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Baltijos Fronte Raud. 
Armija Perkirto Gele

žinkelį į Leningradą

Los Angeles, Cal

(Tąsa nuo 1-mo pus.) 
buvusios sienos tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos.

šiame fronte Raudonar
miečiai taipgi užėmė pozici
jas jau tik už 19 mylių nuo 
Rovno, gubernijos miesto, 
keturių geležinkelių cent
ro.

Rovno srities partizanai 
nušlavė batalioną vokiečių 
ir patys atvadavo kelias 
gyvenamąsias vietas.

Smūgiai Vokiečiams
* Vinnicos Srityje

Į rytus nuo Vinnicos ir į 
šiaurius nuo Uman, pieti
nėje Dniepro upės kilpoje, 
hitlerininkai su šimtais tan
kų darė kartotinas despera
tiškas kontr-atakas. Rau
donarmiečiai visas jas atgal 
atmetė, per dieną užmušė 
2,000 nacių ir sunaikino 136 
jų tankus. Taigi vien Vinni
cos srityje per penkias pa
skutines dienas tapo nušluo
ta 11,00(5 vokiečių ir sudau
žyta daugiau kaip 430 jų 
tankų ir motorinių kanuo- 
lių.

Taip įtūžusiai naciai gina 
Vinnicą todėl, kad jos nete
kus, būtų perkirstas pasku
tinis vokiečiams geležinke
lis iš pietinės Ukrainos į 
Lenkiją.

Sausio 15 d. visuose fron- i 
tuose Sovietai sudaužė 190 
nacių tankų ir nušovė 60 
jų lėktuvų.

kad jau 36 narių

New York. — Tūli didie
ji Amerikos kapitalistai ne
nori, kad fašistų Ašis būtų 
visai sumušta; jie finansuo
ja ir judėjimus prieš žy
dus, sakė Wallace, Jungt. 
Valstijų vice-prezidentas.

Sovietų kariuomene ketu
riolikoje atskirų vietų per 
dienų pastūmė vokiečius 
dąr tolyn atgal įvairiose 
fronto dalyse.

KRISLAI

Janauskas. Ant ga- 
prakalbą pasakė V.

tada, tiktai einant

(Tąsa nuo 1 pusi.) A
nė. Paskui kalbėjo Baltrušai
tienė ir priseginėjo mezgėjoms 
ženklelius.

Paskui dar kalbėjo Dr. Pa- 
levičius ir kanadiečių broliškas 
delegatas 
lo ilgoką 
Andrulis.

Tiktai
prie sesijos pabaigos, skaito
me suvažiavimo protokole: 
“Pirmininkas paprašo visą pu
bliką atsistoti vienai minutei 
pagerbimui visų Jungtinių Tau
tų kovotojų, žuvusių kare, be
mušant bendrąjį priešą, fašiz
mą.

Tada Mizara perskaitė atsi
šaukimą į šiaurės ir Pietų 
Amerikos lietuvius ir suvažia
vimas pasibaigė.

šitaip buvo. Tai matė 
svetainė publikos. Tai

Tai 
pilna 
parodo dokumentai. Gi p. Pau
lauskas be jokios gėdos sako, 
kad tuojau po Russian War 
Relief atstovės kalbos buvo 
pagerbti žuvusieji -— “tik ru
sai.”

Kodėl jis tą minutę atkėlė 
prieš porą valandų ? Ogi to
dėl, kad jo melas pirmoje ko
respondencijoje atrodytų au
tentišku. Ot, pakalbėjo nuo 
Russian War Relief ir buvo pa
gerbti rusai, o neprisiminta 
apie kitų kraštų didvyrius, žu
vusius šioje kovoje prieš fa
šizmą !

Sugautas meluojant tada, 
dabar pamelavo dar riebiau.

Sarmata, sarmata, ponas 
Paulauskai.

Iš ALDLD 145 Kp. 
Susirinkimo .

Šis pirmas šios apšvi^fos 
organizacijos kp. susirinkimas 
šių metų buvo labai pavyzdin
gas. Pirma, tai daug narių da
lyvavo ir finansų rašt. Bušienė 
pranešė,
šių metų mokesčius turi. An-' 
tra, tai rimtai dalykus visi 
svarstė, o trečia, tai svarbiau
sia, apkalbėta ir išdiskusuota 
pereitų metų veikimas, nuo
pelnai ir klaidos.

Draugas M. Pūkis pradėda
mas šiame klausime diskusijas, 
padarė pereitų metų apžvalgą 
ir nurodė nekatrų narių apsi
leidimą.

Ir tas tikra tiesa. Jei mes 
būtumėm biskį rangesni, tai 
mes daug daugiau nuveiktu
me. Nariai pradėjo nurodinė
ti, dėl ko mes aptingę, dėl ko 
mes nerengiam daugiau paren
gimų, dėl ko mes, katrie ži
nom ir galim, nesakom tiems, 
katrie mažiau žino. Nekatrie 
iš mūsų yra gana gabūs pasa
kyti prakalbą, kada kas nors 
juos priprašo arba tiesiog pri
kviečia kalbėti. Tai buvo viso
kių išsireiškimų ir tai buvo la
bai žingeidžios ir įdomios dis
kusijos.

Nekatruos išsireiškimus aš 
norėčiau čia paminėti. Vienas 
draugas nurodė, kad atsiliki
mo ir atsitolinimo nuo veiki
mo priežastis daugiausia glū
di turtuose ir naminėse parėse.

Kaip tik prasigyvena ir pra
deda rengti namuose pokilius, 
tai kiekvienas nori pasirodyti, 
ką gali; tokiu būdu pradeda 
užmiršti tą, ką per daugelį 
metų laikė už šventą pareigą. 
Ir jis paėmė pavyzdį iš tokios 
lietuvių • kolonijos, kaip Wor
cester, Mass. Tiek daug mes 
ten turėjome savo idėjos gerų 
žmonių, bet šiandien toji di
delė lietuvių kolonija eina prie 
užmiršties tik todėl, kad di
džiumoje ten geri mūsų buvę 
draugai prasigyveno ir įėjo į 
madą naminiai pokiliai.

Ir geri mūsų draugai ir 
draugės, su katrais mes ėjom, 
dirbom, kad subudavoti ge
resnį pasaulį, kad išlaikyti 
laisvę, katrą turim šioje šaly
je, dabar, kada pasaulis lieps
noja, kada tūkstančiai miestų 
išdeginta iki žemei, kada mi- 

i lionai gyvasčių jau žuvo ir pa- 
' galiaus, kada daugelio jų pa- 
; čių vaikai žūsta, tai tie buvę 
geri mūsų draugai užsidarė 
puošniuose namuose ir turi 
“good time.”

Aš manau, kad ne'tik Wor
cester, bet mes turime visose 
lietuvių kolonijose tąK patį, vie
nur mažiau, kitur daugiau.

Kadangi ir man yra daug 
pažįstamų Worcester, Mass, 
lietuvių, tai ir aš tėmijų apra
šymus ir t(K miesto ir dažnai 
labai stebiuosi, kada esti ma
siniai parengimai ir aukų rin
kimai labai svarbiems tiks
lams, tai labai mažai surenka. 
Pavardžių gali patėmyti iš se
nųjų veikėjų, kurie dalyvauja 
ir aukoja.

Kur yra tie kiti geri mūsų 
buvę draugai? Aš tikrai žinau, 
kad jie didžiumoje dar gyvi.ir 
nekatrie gerai prasigyveno.

Jūs, mūsų geri buvę drau
gai ir draugės, argi laikas tik 
savo pilvu rūpintis, ar jūs 
žmonės su jausmais ir širdžia?

Visi ir visos prisidėkite, kas 
kuo galite, kad nepraradus ką 
turime, kad iškovoti geresnę 
tvarką pasaulyje, kad tokios 
prakeiktos žmonių skerdynės 
neįvyktų daugiau!

Dar aš noriu pridėti, kad 
prie tūrio ir naminių pokilių 
kažyrės labai daug blėdės 
daro mūsų judėjimui. Kada 
lankėsi pas mus drg. Abekic- 
nė ir mes išsikalbėjome apie 
skirtingus klausimus, tai aš 
prisiminiau ir apie kazyriavi- 
mą. Aš jai sakau, kad Wor
cester lietuviai perdaug ka- 
zyriuoja ir tas juos atitraukia 
nuo veikimo ir kad pas mus, 
Los Angeles, nekatrie daug 
laiko praleidžia prie kazyrių. 
Tai draugė Abekienė sakė:

pas mus, - Chicagoje, irgi tas 
pats. Tai, sako, žinai, drauge, 
tai tikra cholera darbininkų 
judėjime!

Ir aš pilnai su ta drauge su
tinku. Pas mus, Los Angeles, 
nėra tiek blogai, bet visgi žy
mes yra, kad ir einant ant 
susirinkimo. Ūžėjau pas drau
gus, kurie nariai per metų me
tus, kiek metų atgal draugas 
užėmė ALDLD kp. valdyboj 
vietą. Sakau, einam ant ALD
LD susirinkimo, jus jau labai 
seniai mačiau susjrinkime.

Nieko nesako, bet krutina 
galvą. Sakau, einam, nors ant 
pirmo susirinkimo šiemet. Vėl 
krutina galvą ir sako: neisiu. 
Kodėl ? Ir vėl krutina galvą.

Tas draugas prasigyveno, 
turi didelį gražų namą, ant 
didelio stalo, viduryje stubos, 
guli pusės pėdos aukštumo ka
zyrių kaladė.

Vėl kiti draugai yra gabūs 
draugai, bet kaip kada nei sy
kį balso neima ką nors pasa
kyti, paaiškinti, patarti.

Yra ir tokių, katrie aplei
džia dažnai, nes pavargę prie 
kazyrių išsėdi iki po dvylikos 
naktį, na ir kur gi nebus “pa
vargę,” juk reikia darbas at
likti, kad gyvenimą padaryti. 
Kada pradeda perdaug užsi
imti kazyriavimu, tai jau ne
beturi laiko pažiūrėti į laikraš
tį.

Aš manau, kad visur taip 
yra, vienur daugiau, kitur ma
žiau ! Ant galo, būna ir to
kių išsireiškimų, kad, sako, 
mat, jis nemoka kazyriuoti, 

• tai ir pyksta. Aš noriu visiems 
pasakyti, kad pas mane yra 
pora kaladžių kazyrių ir ne
katruos “gėmius” aš gana ge
rai moku ir kaip kada sulo
siu “gėmį” kitą, bet anaiptol 
niekas manęs nei pririšęs ne
galėtų išlaikyti keliolika va
landų.

B'aigdami diskusijas didžiu
moje, prisižadėjom vienokias 
ar kitokias savo klaidas šiais 
metais taisyti. Visi su pasiry
žimu prižadėjom, kad Šiemet 
dirbsime, kad laimėti karą ir 
laisvę!

šiame susirinkime buvo ir 
viešnia, tai draugė Sutkienė; 
važiuodama iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, ji su
stojo pasimatyti su los ange- 
liečiais.

Malonu buvo susipažinti su 
ta gera veikėja ir mezgėja.

Daug naujo ji mums papa
sakojo, ką ji girdėjo New 
Yorke ir kaip jai atrodė De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas. Labai buvo žingeidu pa
siklausyti jos raporto.

Naujų Metų dienoj, Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubas 
turėjo surengęs pietus pasitiki
niui drg. Butkienės. Nusisekė 
labai gerai, žmonių buvo dau
giau kaip tikėtasi, bet vis tiek 
kliūbietės pavalgydino visus 
puikiai, tai sugabios mūsų 
kliūbietės, kur pirmininke yra 
drg. Petrulienė.

Buvo ir programėlė: apie 
suvažiavimą kalbėjo Sutkiė- 
nė, sudainavo keletą gražių 
dainelių drg. Levanienė, pa
skambino ant mandolinos ke
letą puikių ka.vhlkų mūsų ger
biamas mokslininkas Niku- 
nas. .

Taip sau smagiai visi pra
dėjom naujus metus.

Pas mus kada būna sausa, 
tai sausa, bet kaip prasidėjo 
lietus, tai dabar dažnai pašla
pina.

Visos pievos, dirvonai, dir
vonėliai apsitraukė gražiais 
žaliais drabužiais.

Tai mat, dabar pas mus Ca
lif ornijos žiema — visur gra
žu ir žaliuoja.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI
i ■ -I

PAPRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALU MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI ’ •

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRĘ)

E. F. DREW & CO. INC.
BQQ^TON, NEW JERSEY 

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.’

(17)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalingi dėl lengvo mašinos darbo 

būtinoj pramonėj. 
Geros darbo sąlygos.

ACE DIE CUTTING"fCO.
107 W. 25th Street.

Binghamton, N. Y

AUTOMOBILIU 
MECHANIKAI

Linksmos aplinkybės, ge
ra alga, viršlaikiai, nuo
latinis darbas su po kari

ne atėičia.
Kadangi mes dabar esa
me užsiėmę būtinu bizniu 
aptarnavimui automobilių 
transportacija ir esame 
būtinas fabrikas, jūsų 
darbas bus užtikrintas ir 

karui pasibaigus.
Transportacija yra gyvy
binis dalykas karo pa
stangoms, rolė, kurią jūs 

vaidinsite yra svarbi.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo

Daly Chevrolet Co.,
Inc.

137-80 Northern Blvd.
Flushing, L. I.
FLushing 9-1917.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

svarbus susirinkimas Įvyks ketvir
tadieni, sausio 20 d., 7:30 v. v,, 
Draugijų Salėje. Susirinkimas svar
bus dėlto, nes visi svarbesni kliubo 
reil5a.,ai svarstyti liko atidėta šiam 

Narės, kuriom rūpi 
dalyvauti.

Įvyko Sprogimas
Kalėdų dienoj įvyko gazo 

sprogimas Endicotte ir visoj 
apylinkėj daug žmonių išgąz- 
dino. “Binghamton Morning 
Sun” rašo, kad sprogimas įvy
ko todėl, kad buvo prakiurus 
paipa. Namą visai sugriovė ir 
jo savininką Peter Rovek, 60 
metų, užmušė.

Sprogimas įvyko 4 vai. die
ną ir kitų šeimos narių nebu
vo namie. Visoj apylinkėj 
daužyta labai daug langų, 
teko mums matyti su drg. 
Maldaikiene. Gėlininkas 
Vaičekauskas ten važiavo
mes nuvykome LDS naujų na
rių reikalais. Matėme padary
tus nuostolius. Gavome du 
naujus narius į LDS. Nežinia, 
ar kas žmonėms padengs pa
darytus nuostolius. Neteko su
žinoti, ar ir lietuvių kas nu
kentėjo.

iš-
Ta

ir

įvyko LLD 20 kuopos kūčių 
vakarėlis tikslu paremti lietu
vius raudonarmiečius ir taipgi 
minėjimas draugų A. Zmitros 
ir Viktorijos Zmitraitės gimta
dienio.

Kaip tik rengėjos sužinojo, 
kad tą dieną pripuola A. Zmi- 
tros ir Viktorijos gimtadienis, 
tai tuojaus M. Luzinienė už
sakė iškepti gražų ir gardų 
pyragą su linkėjimais tėvui ir 
dukrai linksmo gimtadienio.

Pirmininkavo J. Vaičekaus
kas. Jis patsai pakalbėjo ir 
pakvietė svečią V. Andrulį. Jis 
paaiškino kalėdų reikšmę ir 
pakalbėjo tinkamai ir pritai
kintai momentui. Po to sekė 
aukų rinkimas.

Po $2 aukavo: J. N. Ka
minskai ir P. A. Mačiukai.

Po $1 aukavo: A. žolynas,
A. Pagiegala, M. Bekerienė, J. 
Luzinas, J. Vaičekauskas, A. 
'Zmitra, V. Zmitraitė, B. Zmi- 
traitė, L. T vari jonas, J. Stro- 
lis, J. Vaizis, J. žemaitis, V.
B. Gaidis, A. J. K. Navalins
kas, V. Kaminskienė.

J. Kazlauskas 75 centus.
Po 50 centų: N. Garnienė, 

P. Pabalienė, A. Kireilienė, II. 
Vėžienė, G. Sliesoraitis, Barz- 
devičienė, A. Tvarponienė, E. 
Sliesoraitienė, K. yagiegalie- 
nė, M. Luzinienė ir P. Mikala
jūnas.

P. Jasilionienė 64 centus.
Po 25 centus aukavo: A. 

Klimas, S. Jasilionis, P. Gri
nius, V. Andrulis. Už gėles, 
kurias paaukavo J. Vaičekaus
kas surinkta $2.86, kurias nu
pirko A. 'Zmitra. Viso surinkta 
pagalbai lietuvių raudonarmie
čių $30.

Visiems ačiū! Luzinas ir J. 
Vaičekauskas 
pridavė man 
nei sutvarkyti 
siųsti pinigus,

Nuo vakarėlio pelno kuopai 
liko $33.84. Šiai vakarienei 
aukavo pinigais M. Luzinienė 
$1.25, o valgiais aukavo: A. 
Žemaitienė, M.^Bekerienė ir 
H. žukieiiė, visoms ačiū. Dide
lis kreditas .priklauso komisi
jai — A. Žemaitienei, J. Že
maičiui ir pagelbininkams ko-

rinko aukas ir 
ir A. žemaitie-? 

vardus ir pa
kui* reikia.

kviečiame 
sekr.

SUsirinkimui. 
kliubo gerove, 
M. Glnajtienė,

rl................................................ ...

(1£)

PASIUNTINĖJIMUI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS: pilnam laikui; patyrimas nereika

lingas. Gera alga.
GOODMAN & WEINBERG, 43 W. 38th St.

(19)

PASIUNTINIAI — Berniukai ir vyrai; $20.
Apply PHOENIX ENGRAVING CO..

305 E. 47th St., N. Y. C.
Klauskite MR. MOORE

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 28RD ST., N. Y.

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

.__________________________________ (X)

Rankom į Chocolate 
Padažytojos

GRAŽIAI PAKUOTOJOS 
LEIDĖJOS I MASINĄ 
Patyrusios ir Be Patyrimo

Gera Alga—Veltui Uniformos . 
Apmokamos Vakacijos ir Šventės 

MUZIKA JUMS DIRBANT 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

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

S

GRAPHOTYPE .
OPERATORIAI

Patyrę ar Pradiniai
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu- • 

mo. Gera alga ir proga.
ADDRESSOGRAPH
100 — 6th Ave., N.Y.C.

(17)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-85)
44 Vai. savaitė, 50c į valandą pradžiai 
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORĖS
(amžiaus 18-35)

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

VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST 10TH ST.

______________________________________ (U)

MOTERYS
Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORES 
SIUVINIU INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariai ginkluotose pa
jėgose, štai jums proga atlikti haudingą 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.
(14)

I

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.
(X)

SUPERINTENDENTAI, DŽIANITORIAI, PA
GELBININKAI, DOORMEN, PECKURIAI. 
Gera proga tinkamiem vyram, Su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar telefonuokite. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Ave., Brooklyn.
Telefonas BUckminster 7-4000. (14)

(15)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA

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

Just Off 5th Avenue

INDŲ ATĖMĖJOS. gera alga, dieninis dar
bas. Duodama uniformos, valgis, sekmadie
niais nedirbama. CARLMOR CAFETERIA, 

121 Fulton St., N.Y.C.
(18)

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ. INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MERGINOS PASIUNTINĖS 
VALANDOS 9—4; 5% DIENŲ SAVAITĖ 
Progos pakilimams. Reikia paliuosavimo. 

MR. DUNI, 44 Broad St., N.Y.C.
• (19)

MERGINOS IR MOTERYS
Fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas. Ge

ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK 

1000 Grand St., Brooklyn
(15)

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKŪI 

Operuoti lengvą punch press.
50c Į VALANDĄ LAIKE 

MOKINIMOSI
Bonai Greitom Darbininkam.

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

(16)

I

*

War Needs Money—YOURS!

delay — every 
Buy United 
Bonds and

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS GALIMYBĖS1 

LYDYTOJAI 
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI 
CHURCHWARD & CO.

37 Water Street, West Haven, Conn. 
Reikia turėti paliuosavimo pareiškimą Ir 

USES Pritftrimą
(16)

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(19)

ELEVEIITERIŲ DARBININKŲ PALIUOSA- 
VIMUI VYRAS IR VYRAS VIDAUS RUO
ŠAI. Rezidencijiniame viešbutyje. Pastovūs 
darbai. Puikios darbo sąlygos. $107 į mėnesį. 
KREIPKITĖS MR. KLEIN, 325 W. 45th St.

(15)

CHAUFFEUR-IAI 
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
Patyrę prie trokų ar busų. Mokame 

gerą kainą. Vakacijos.
Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

Steinway Omnibus Corp.
19-80 STEINWAY ST., 

LONG ISLAND CITY.
(19)

VYRAI, fabriko darbininkai; geros darbo 
sąlygos.

REPLACEMENT UNIT CO.,
509 W. 56TH ST.

(15)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

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

____________________________________ (10 ’

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

_____  , US)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

(X)

DRAPERS 
Patyrusios ant $16.75 Suknelių 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

SILVERSTEIN & LANDAU 
361 WEST 36TH STREET 

(14)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Fabriko darbas. Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

40 VALANDŲ—5 DIENŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai po 40 valandų už laiką ir pusę. 
KREIPKITĖS 91 MOTT ST. (ARTI CANAL) 

(15)

MERGINOS-MOTERYS 
18-55 m. 

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

Nuolatiniai šiftai, 8—4:30.
MINIMUM MOKESTIS 50c į VALANDĄ 

PRADŽIAI 
VIRŠLAIKIAI 75c I VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 55c į VALANDĄ 
po trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite įrodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisan 

NATIONAL CAN CORP.
52-08 Grand Ave., Maspeth.

STagg 2-5800 (18)

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $60 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond. ( 

hour 
States 

Stamps

APVALYTOJAI
DIENOM AR NAKTIM
GERA ALGA, IDEALIŠKOS

SĄLYGOS,
UNIFORMOS NEMOKAMAI
APMOKAMOS VAKACIJOS

IR ŠVENTĖS
KREIPKITĖS ANT 3-CIŲ LUBŲ

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

(16)

misijos—M. Bekerienei, M. Lu- 
zinienei, H. žukienei, A. Ki- 
reilienei ir P. Jasilionienei.

J. K. Navalinskienė, 
A. Žemaitienė.

Klaidos Pataisymas
Gruodžio 24 dieną, Laisvėj 

tilpusioj korespondencijoj yra 
pora klaidų, nepaminėta var
dai drg. A. N. Yudikaičių, au
kavusių lietuvių raudonarmie
čiams 50 centų. Ir paskelbta, 
kad aukavo P. Girnius, o turė
jo būti, P. Grinius. Klaidą pa
taisome ir draugų atsiprašome.

J. K. N.

Berlyno radijas pripaži
no, jog Sovietai pralaužė 
vokiečių linijų tarp Novoso- 
kolnikų ir Leningrado.

PAPRASTI DARBININKAI
85c Į V AL. — SUNKUS DARBAS 

APVALYTOJAS—NAKTINIS 
SARGAS

70c I VAL. — LENGVAS DARBAS
40 Valandų. Laikas ir puse už 

viršlaikius.

Pittsburgh Plate Glass Co., 
JAY IR WATER STREETS, 

BROOKLYN, N. ¥.
(15)

NELAV1NTI FABRIKO DARBININKAI
Nuolatinis susijungimas dabar ir ix> karo su 
sena įstaiga. Malonios darbo tiąly&os. Gera 

pradžiai alga su užtikrintais pakilimais.
Apmokamos vakacijos ir šventės.

40 VALANDŲ—5 DIENŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai po 40 valandų už laiką ir pire?.

KREIPKITĖS 94 MOTT ST. (ARTI CANAL)
(16)

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš būtinų 
pramonių reikalingas paliuosavimo 

statemen tas.
Atlantic Casting & Mfg. Corp.
158 PIONEER ST., BROOKLYN. (16)

VYRAI IR BERNIUKAI
Fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas. Ge

ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK 

1000 Grand St., Brooklyn.
(16)

APVALYTOJAS (Dienom). Aukštos klasės 
ofisų budintas. Nuolatinis darbas. $30 j sa

vaitę. Kreipkitbs j Mr. Nenuteil, 
18 East 48tli Street.

. _________ (Ift
NEPAPRASTA PROGA

Sujungkitc jūsų namų darbą ir puikų uždarbi 
naudojant jūsų liuoslaikį.

GRAMONT DRESS COMPANY
38 West 84th St. MISS KAYE
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NewYorto^Mife?ini(H
Brooklyniečiai Lietuviai 

Ir Vėl Trinktelėjo Per 
Sprandą Fašizmui

atlikti.
15-tos vakarą buvo 
pirmasis iš būsimų 
tokių šūvių. Juomi

kad labai greitoje ateityje 
išsiųsta trečiasis siuntinys 
vanų lietuviams kovotojams ir 
vaikučiams, kad tam siuntiniui 
jau yra iš visos Amerikos su
plaukę virš $5,000 ir kad mū
sų Šeras prisidės prie to'siun
tinio padidinimo. Publika atsi
liepė į prašymą sudėjimu $143 
su centais.
'Vakaro pirmininkė K. Pe- 

trikienė atsišaukė į brookly- 
niečius taip pat duosniai ir rū
pestingai atsiliepti j prašymą 
rinkti naujus ir dėvėtus, bet 
dar gerus drabužius. Juos da
bar reikia pristatyti į naujai 
atidarytą drabužiams sunešti 
ir .taisyti centrą, 417 Lorimer 
St., Brooklyne. Kvietė į talką 
ir darbui drabužių taisyme. 
Taipgi kvietė moteris atsilan
kyti į Moterų Apšvietos Kliu
bo su mezgėjomis ir siuvėjo
mis susirinkimą šį ketvirtadie
nį, sausio 20-tos vakaro 8 vai., 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
kur bus daugiau kalbama apie

bus 
do-

Nepraėjo mėnuo, kai didžio
jo .New Yorko ir artimųjų apy
linkių lietuviai buvo pridėję

• geroką šėrą prie Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo ma
sinėj sesijoj sudėtų aukų para
mai Lietuvos žmonių. Bet tai 
buvo visos Amerikos lietuviui 
darbas ir jame pridėtas brook- 
lyniečių seras. Dabar atėjo ei
lė parodyti, ką mes patys vie
ni galim

Sausio 
iššautas 
daugelio
buvo keturių organizacijų ben
drai surengtasis koncertas-ba- 
lius, Piliečių Kliubo salėj, ku
riame, be liksimi) nuo pramo
gos geroko pluošto dolerinių, 
sudėta graži suma ir aukų.

Koncertinę programą pra
dėjo Aido Choras, vadovybėje 
Aldonos Anderson sugiedoda
mas Amerikos himną ir po jo 
visas choras, paskiau choro 
merginos ir vyrai atskirai ir 
vėl visas choras vykusiai su- Į 
dainavo keletą liaudies dainų i M darbą, 
ir kovos dainų.

Adelė Namikaitė dainavo so
lo angliškai, slaviškai ir lietu
viškai po vieną dainą ir publi
kai reikalaujant daugiau, pri
dėjo dar vieną lietuvišką, 
“Man įsakė motinėlė.” Nami
kaitė buvo publikos šiltai įver
tinta.

Alekas Velička ir Petras 
Grabauskas sudainavo porą 
duetų ir publikai labai reika
laujant dar šį tą pridėjo iš 
žinomųjų komiškų. Publika 
myli juoktis ir užsimiršti juo
ke savo rūpesčius ir vargus, 
tad reikalavo ir dar, bet d ne
lįstai daugiau nedainuoja ir 
gana. Sakoma, tik neseniai 
pradėjo tam ruoštis ir dar lyg 
tyčia, kad ne vieną, tai antrą i žiavime $50, šioje pramogoje 
užklupdinėjo “šalčiai, 
darni susimokinti daugiau 
nų.

Antanas Bimba pasakė 
kalbą, nurodydamas, 
brooklyniečiai, kaip ir visos 
Amerikos demokratiniai lietu
viai, yra pasiryžę to didžiojo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo tarimus ir planus pra
vesti gyveniman, dar energin
giau ir gausiau remti Raudo
nosios Armijos lietuviškų pul
kų ir Lietuvos partizanų kovas 
greitesniam išlaisvinimui Lie
tuvos ir teikti paramą kare 
nukentėjusiems lietuviams. Jis 
pakartojo suvažiavime padary
tą pareiškimą, jog mes pradė
jome ofensyvą prieš lietuviš
kus fašistus ir kad tame už vis 
stipriausia juos muša mūsų 
atlikti darbai.

Kalbėtojas ragino visus iš 
naujo paaukoti Lietuvos žmo
nių pagalbai, pažymėdamas,

Pačioje užbaigoje dar kal
bėjo vienas iš publikos, L. 
Grikštas. Jis kalbėjo satiriškai 
apie lietuviškuosius fašistus ir 
publikos buvo išklausytas su 
atitinkamai smagiu juoku.

Po programos jaunimas ir 
šokius mėgstantis “senimas” 
šoko prie Stuko. muzikos.

Kariškiai Svečiai
Jaunųjų publikoje matėsi 

kariškių, tarpe tų dalyvavo 
brooklyniečiams jau gerai pa
žįstamas Matas šolomskas, jū
rininkas; kariai: Al. Krauja
lis ir Juozas Drangas.

Aukojo Lietuvos Žmonių 
Paramai:

Leo Grikštas, aukojęs suva-

neleis- aukojo $10. 
d ai-1

ir

Po $5: Mikolas žiedelis, A. 
M. Liepai, Ant. Mureika, Wm. 

pra- Skodis.
jogi Po $3: P. ir O. Cibulskiai, 

Vera Mikutaitytė.
Po $2: Dzevečka, A. Bal

čiūnas, A. J. Kauliniai, J. M. 
Purvėnai.

J. Gužas $1.50.
Po $1: V. šibeikienė, Marė 

Riskevičienė, P. Tumelis, And. 
Sinusą, John Navikis, Petronė 
Urbaitienė, A. Kalakauskienė, 
Višniauskienė, 
Bimba, Niek 
kalniškiai, Al. Velička, Petras 
Grabauskas, D. M. šolomskas, 
J. Laurinaitis, Marijona žvir
blienė, J. Steponaitis, P. Gilius 
M. Sapiega, Geo. Nalivaika, 
P. Kalvis, Bronė Taučius, Al. 
špokas, J. Balčiūnas, Poška, 
Ruškys, Walmus, Jakštas, Ju- 
džentas, B. Briedienė, J. Ga- 
siūnas, Baltrušaitis, Dainius,

S. Sasna, A. 
ir Frances Pa-

P. Kapickas, A. Kazakevičie
nė, A. P. Linkai, J. Siurba, J. 
Zablackas.

Po $1 : A. Bepirštis, Ripins- 
kienė, Guzikienė, Misevičienė, 
Julius Kalvaitis, Yumplot, F.
O. Reinhardt, Demsey, O. šo- 
lomskaitė, A. Balčiūnas, Krei
vėnienė, Meškienė, Jonas Va
laitis, Vilkas, Ručinskas, Pluš- 
čiauskas, O. Walmusienė, A. 
Bunkienė, Kulikienė, P. Sat- 
kus, Višniauskas, F. Krunglys, 
F. Vaitkus, V. Žilinskas, J. Za- 
jankauskas, Mrs. Guogienė,
P. Bunkus, R. E. Mizarai.

Po $1 : J. Kajauskienė iš 
Yonkers, Gavrilowich, J. Lit- 
vinskas, P. Kalvelis, Rom antas, 
K. Dagis, S. Višniauskas, G. 
Diržulaitis, V. Čepulis, J. Vi
nį kaitis, J. Skirmont, J. 
Thompson, P. šolomskas, An
ne Yakštis, J. Grubis, E. Gru- 
bienė, G. Kazakevich, Ch. Bal
čiūnas, M. Klimas, Jonas Mi- 
kala, Thompsonienė.
> Rengėjai — Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1 k p., Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1 kp., Moterų Apšvietos Kliu- 
bas ir Aido Choras — dėkin
gi visiems parėmusiems jų pa
stangas aukomis ir atsilanky
mu. Rep.

Lietuviai Darbuojasi 
“March of Dimes” 

Kampanijoje
NewPereitą penktadienį 

Yorke oficialiai pradėta šių 
metų “March of Dimes” kam
panija, kad sukelti aukų ko
vai prieš vaikų, paralyžių ir 
pagalbai tų, kuriuos jau išti
ko ta žiauri liga.

Kampaniją atidarė miesto 
tarybos prezidentas Newbold 
Morris, kaipo oficialis majoro 
LaGuardijos atstovas. Ceremo
nijose dalyvavo aktoriai Mary 
Pickford ir Jeanne Cagney, 
taipgi gubernatoriaus, armijos 
ir laivyno atstovai ir New 
Yorko valstijos sekretorius 
Curran. Baigiantis iškilmėms, 
čia pat iždinės bildinge pada
ryta ir pradžia rinkliavai, ak
torė Pickford su Curran u
vaikščiojo pas dalyvius su 
žiniška kepure ir sudėta 
mažai aukų.

Lietuviai Dalyvauja 
Kampanijoj

Dienraštis Laisvė buvo
cialiai pakviestas į tą vajų ir 
pasiuntęs atstovą dalyvauti 
svetimkalbių spaudos atstovų 
pasitarime pravedimui vajaus. 
Laisvės atstovas užtikrino 
kampanijos vedėjus, kad lie
tuviai noriai parems tą svarbų 
darbą ir paėmė rinkliavos at
viručių — sveikinimų prezi
dentui Rooseveltui jo gimta
dienio proga su dešimtukais. 
Tie dešimtukai, žinoma, ne 
jam, bet fondui gelbėti žmo-

ką metų labai skaudžiai nu
kentėjo.

šeštadienį keliolika lietuvių 
organizacijų darbuotojų iš
gaudė tas atvirutes, turėjau 
užsisakyti daugiau. Prirink
tas sugrąžino:

Pranė Pakalniškienė, Aido 
Choro. Ji surinko $3, užpildė 
dešimtukines vietas ir doleri
nę.

K o n s t a ncija Rušinskienė, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1 kuopos.

Viktorija Balkus, Moterų 
Apšvietos Kliubo. Viktorija 
pasiėmė daugiau atviručių.

Atvirutėj, adresuotoj prezi
dentui Rooseveltui, yra vieta- 
dviem doleriam dešimtukais ir 
vieta popieriniam pinigui ar 
čekiui.

MIRE
Alfonsas Sartowich, 45 me

tų amžiaus, gyvenęs 45 So. 
3rd St., Brooklyne, mirė penk
tadienį, sausio 14 d., Kings 
County ligoninėje. Pašarvotas 
graboriaus Garšvos šermeni
nėje, 231 Bedford Ave., Brook
lyne. Bus palaidotas sausio 18 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono 
pinėse.

Mary Stachiw, 58 metų 
žiaus, gyvenusi 103 South 
St., Brooklyn, mirė sausio 
tą, Greenpoint ligoninėj, 
palaidota sausio 20-tą-, į 
Jono kapines. Pašarvota
graborių J. Garšvą, 231 Bed
ford Ave.

am- 
4 th
16- 

Bus 
Šv. 
pas

S. Sasna.

Republic Liquor Store 
Naujoje Vietoje

mil-
ne-

ofi-

Apie Mūsų 
Karius

Pereitą šeštadienį brookly- 
niečius atlankė Matas šoloms- 
kas, jūreivis, buvęs LDS jauni
mo sekretoriumi Ormanui išė
jus kariškon tarnybon iki ir jį 
patį pašaukė mūsų kraštui tar
nauti. Diena pirmiau Brook- 
lyne lankėsi jo brolis Marty
nas, irgi jūrininkas.

Matas šiuo tarpu gavęs kele
tą dienų atstotogų ir jomis pa
siryžęs atlankyti abiejus na
mus — Brooklyne, kur . pas
kiausiu laiku dirbo ir gyveno, 
taipgi Philadelphijoj, kur gy
vena jo tėvai, seserys ir vai
kystės dienų draugai.

Plačiai žinoma kaipo LIE
TUVIŲ MONOPOLIS, likerių, 
krautuvė persikėlė nuo Reap 
St. ant 322 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Republic Liquor Store savi
ninkas, Mr. Strumskis, jau bai
gia viską sutvarkyti naujoje 
vietoje ir jau aptarnauja koš
tu m erius.

Republic Liquor Store turi 
gražų sandėlį visokių degtinių, 
šampanų ir vynų. Gali pa
linksminti šeimų pares ir pla
tesnes sueigas. Tad prašome 
įsitėmyti naują antrašą: 322 
UNION AVE., Brooklyn, N. Y. 
Reikale likerių, kreipkitės pas 
juos.

John Joseph 
metų amžiaus, 
Ilavemeyer St., 
Y., mirė sausio 
mee, Florida, 
sausio 19-tą, j šv. Jono kapi
nes. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvą. Paliko nuliūdime 
žmoną Elizabeth.

Cullinane, 38 
gyvenęs 164 
Brooklyn, N. 

13-tą, Kissim- 
Bus palaidotas

Rosalind Russell ir Brian 
Aherne naujame komiš
kame romanse "What A 
Woman,” Brooklyn© Pa
ramount Teatre.

SUSIRINKIMAI
E.N.Y. ir RICHMOND HILL

dešimtis asmenų, prisi- 
Navy Yarde ėmę pini-

Dar 
pažino 
gus dirbant ar nedirbant kam

niją nuo tos ligos, nuo kurios! nors iš grupės suokalbininkų 
pats prezidentas prieš kelioli-Į užrekorduojant darbo kortas.

1 PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

lietuviškas kabaretas
» *51 Oi STANLEY MISIŪNAS
fl* / SAVININKAS

Šeima Padidėjo
Prieš šventęs Edna ir Austin 

Berger susilaukė pirmagimio 
sūnelio Daniel.

Sūnus auga ir motina jau 
sveika, randasi namie, Florai 
Park, L. I. Su tėvais džiaugia
si ir Ednos mamytė, Bertha 
Demsienė, susilaukusio anūko.

Rep.

ALDLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks 19 d. sausio, 8 v. v., Buzelio 
patalpoj, kampas Crescent St. ir 
Atlantic Avė. Nariai, kurie tik gali
te, dalyvaukite. Reikės kuopos val
dybą rinkti ir šiaip yra svarbiu rei
kalų. Pereitą mėnesi reikėjo valdy
bą rinkti, bet narių susirinko labai 
mažai. Nors dabar susirinkite. —
V. Paukštys. (F4-15)

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, 

266 Seigel St., Brooklyne. Karštas 
vanduo. $13.00 j mėnesį. Kreipkitės 
į Apt. 1. (13-18)

LAISVĖ ANT 
TIMES SQUARE

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

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuo!*, unija aapoj 
Tclef.: GR. 7-7553

DETROITE- 1 Woodward Avenue 
' ( 602 Hofmann Bldg.

. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Į F. W. SHAUNS
£ (Shalinskas)

į FUNERAL HOME
J 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
i WOODHAVEN, N. Y.

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

padarau
paveiks-
krajavus
su ame-

Rei-
ir

i 
i

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

Lietuvos žmonių paramai su
ruoštame koncerte-baliuje, Pil. 
Kliube, pereitą šeštadienį, tai
kėsi susitikti jauną karį Juo
zą Drangį.

Juozas yra dar jaunas vy
ras, bet daug ko pergyvenęs. 
Gimęs, augęs ir mokyklą lan
kęs Amerikoje, paskiau su tė
vais nuvykęs smetoninėn Lie
tuvon, iš ten sugrįžęs 1939 
metais ir dabar jau virš 2 me
tus ištarnavęs kariuomenėj. 
Ant jo krūtines jau keletas 
ženklų, tarp kitų ir, užjūrinės 
tarnybos požymiai—jau buvęs 
Pacifiko ir Atlantiko karo‘sri
tyse. Turi 18-kos dienų atosto
gų pas savo artimuosius.

—Svečiuojatės pas tėvus? 
—užklausiau.

—Apie tėvų padėtį bijau ir 
pamislyti, — sako Juozas. — 
Mano tėvai pasiliko Lietuvoje. 
Rengėsi ir jie grįžti Amerikon, 
bet nespėjo, užėjo karas. Kad 
nors žodį nuo jų būčiau gir
dėjęs, būtų, lengviau.

Greita pergalė ant fašizmo 
jam priartintų tą žodį ir tas 
troškimas gal būt dar priside
da prie to, kad jisai nešioja 
ir pavyzdingo kario ženklelį.

i 
I 
i

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

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864 jp.

; Stanley Rutkūnas
’ SAVININKAS

Start Your
Graduate
Off Right

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
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

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

r 1

282 Union Ave.
BROOKLYN

► t

> Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
£ Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir
įį legalėse šventėse

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

Į LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT

ŽiedąLAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30

BUS GRAND PARADISE SALĖSE

Ž. R.

§

ra

£
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

Albinas Kraujalis šiomis 
dienomis svečiavosi pas savo 
tėvus, gyvenančius 380. So. 
3rd St.

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Dafmontu

nuo $20.00 
Duokite JAI 

modemini 
RieSinj laikrodėlį

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

Edwardas Reinhardt, sūnus 
Olgos ir Prano Reinhardtų. 
ridgewoodiečių, šiuo tarpu sau
go amerikiečių paimtus belais- 
vėn Fricus, nacių karius. Mo
kėjimas vokiečių kalbos ir pa
tyrimas pirmesnėj tarnyboj 
valstijinėj policijoj jį pastatė 
į šias pareigas.

Stapleton, S. L, pusantrų 
metų mergaitė užduso užsi- 
gaubus ant veido jos pačios 
pagalvei

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

arba Daimontinj žiedą 
nuo $15.00

Nuo $20.00 aukščiau^ .
Maži rankpinigiai palaikys jum bile daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
2-2173. ATDARA VAKARAIS.Fel. STagg




