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Negražūs Lenku Diplomatų 

Darbai.
Sako: Be Smetonos

“Seimas” Bus Geresnis.
Gertrūdos Mullerienės 

Laiškas.
Kaip Pasidarbuoti “Už 

Smetonos Dūšią”?

Rašo R. MIZARA

Meksikos sostapilyje Komi
tetas Tarybų Sąjungai Padėti 
ruošė koncertą, kuriu pakvie
tė ten gyvenantį žymų lenkų 
dainininką, Daniel Duno dai
nuoti.

Sužinojęs apie tai lenkų mi- 
nisteris, ponas Wladyslaw 
Neumann, įspėjo dainininką:

—Jei tamsta apsiimsi ten 
dainuoti, tai neteksi lenkų pi
lietybės . . .

žinių agentūra ONA,- kuri 
šitą žinią paskelbė, prideda, 
kad neseniai viena lenkė mo
teriškė veikėja, dalyvavusi 
paminėtojo komiteto bazare, 
jau neteko Lenkijos pilietybės.

Ak, koki tie Lenkijos diplo
matai neišmintingi! šitaip jie 
šeimininkaudami, pamiršta tą 
faktą, jog gali prisieiti taip, 
kad anksčiau ar vėliau jie pa
tys' neteks Lenkijos pilietybės 
—žinoma, busimosios demo
kratinės Lenkijos. /

Rašydamas apie busimąjį1 
lietuviškų fašistų “seimą,” 
Juozas Tysliava teigia, kad 
Smetonai nutroškus, “seimas” 
būsiąs pasekmingesnis.

Kokiu būdu jis gali būti pa
sekmingesnis? Neklauskit ma
nęs. Pirmas dalykas, jis bus 
vienu “delegatu” mažesnis, ne
gu būtų buvęs, jei Smetona 
nebūtų negarbingai nutroškęs.

Antras dalykas tenka žino
ti tas: tegu Hitleris galą gaus, 
ar tuomet Vokietijos fašistai' 
bus stipresni, kaip jie yra jam 
gyvam esant?

Ponui Tysliavai turėtų būti 
tas žinoma: fašizmui lemta su-' 
smukti. Todėl ir lietuvišku fa
šistų “žygiai”—nei joki jų. 
“seimai,” nei kas kitas—lietu-. 
viško fašizmo neišgelbės.

Tūla Gertruda Muller’ienė,, 
gyvenanti Berlyne, rašo savo1 
vyrui, buvusiajam Rytų Fron-| 
te laišką.

Kadangi laiškas pateko į: 
rašytojo Erenburgo rankas, 
tai reikia manyti, jog Mulleris 
buvo užmuštas arba į nelaisvę į 
paimtas. Be kitko, toji vokietė 
dejuoja:

“Tu klausi, kiek Berlyne na
mų tapo išgriauta. Brangusis 
Ričardai! Pavasarį dar vis bu
vo galima suskaityti, kiek (an
glų bomberiai) namų išgriovė. 
Bet dabar jau tenka skaityti 
ne kiek jų išgriauta, bet kiek 
dar išliko nesugriautų. . . Ka
daise mes svajodavome apie 
naująją Europą. Šiandien 
kiekvienas džiaugiasi gavęs 
progos įlysti į bet kokį kam- 
peliuką...”

Ne pro šalį šitie fašistės vo
kietės žodžiai būtų įsidėmėti 
ir lietuviškiems kryžiokams, 
siratoms smetonininkams.

Už “tautos vado” Smetonos 
dūšią meldžiasi kunigai, mel
džiasi ir bedieviai smetoninin- 
kai.

Kai kurie iš jų ščyrai mel
džiasi, nes kadaise jie prie 
Smetonos turėjo šiltas vietas: 
kunigai Lietuvoje gavo riebias 
algas ir padėjo Smetonai Lie
tuvos žmones engti (atsimena
me kun. Mironą). Visa eilė 
“pasauliškių” fašistų gavo rie
bias algas ir kitokių dovanų. 
“Tautos vado” ranka jiems 
buvo duosni.

Lietuvių tauta, žinoma, už 
Smetonos dūšią nesimels. Juo 
giliau ji eis į peklą, tuo links
miau bus lietuvių tautai. Juo 
daugiau “Smetonos dūšia“ 
gaus kaušų smalos, tuo tinka
miau jai bus atlyginta už nu
pelnytus Lietuvoje griekus.

Demokratinė Lietuvių vi
suomenė tačiau gali kitaip tą 
įvykį paminėti. Ji gali “už 
Smetonos dūšią” paaukoti do
lerį kitą demokratinei spaudai 
stiprinti. Ji gali “už Smetonos
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RAUDONOJI ARMIJA ARTINASI PRIE ROVNO TVIRTUMOS
Amerika Nori Tarpininkauti 

Ryšiams Sumegsti Tarp
Sovietų ir Lenkijos

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
savo notoj Sovietam pasi
siūlė suvest emigracinę 
Lenkijos valdžią į’ dery
bas su Sovietų Sąjunga 
dėlei diplomatinių ryšių 
sumezgimo tarp tųdviejų 
kraštų, kaip pranešė A- 
merikos valstybės sekre- 
torius_Cordell Hull.

Sovietų vyriausybė dar 
neatsiliepė į šį pasiūlymą.

Gen. Bradley Vado
vaus Amerikiečiams

Antrajame Fronte
London. — Generolas Ei

senhower, vyriausias ame
rikiečių - anglų komanduo- 
tojas būsimam įsiveržimui į 
vakar. Europą, paskyrė ge
nerolą O. N. Bradley ko- 
mandieriūm amerikiečių 
veiksmų antrajame fronte 
prieš vokiečius.

Gen. Bradley 51 metų 
amžiaus yra atsižymėjęs, 
kaipo vadas žygių, kuriais 
Jungtinių Valstijų kovūnai 
pernai pavasarį užėmė Bi- 
zertę, Tunisijoj.

Nuskandino Japonijos 
Laivą, 10,000 Tony

Nauj. Guineja. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
sunaikino Japonijos krovi
nių laivą, 10,000 tonų, ir 
veikiausiai nuskandino dar 
du kitu priešo laivu, vieną 
8,000 tonų, kitą 6,000 tonų 
įtalpos, ties New Ireland 
sala.

Ruhr Vokiečiai Užmirš
ta “Heil Hitler”

Nacių maršalo Goeringo 
laikraštis Essener National 
Zeitung skundžiasi, ’ kad 
Ruhr krašte, vakarinėje 
Vokietijoje, vokiečiai jau 
nesisveikina šūkiu “Heil 
Hitler”.

Ruhr tai labiausiai oro 
bombomis išdaužytas Vo
kietijos kampas.

Karinės Gamybos Galva Nelsonas Smerkia Amerikos 
Hitlerininkus; Stoja už Bendradarbiavimą su Sovietais

Washington. — Ameriko
je yra “protiškai nesveikų 
Hitlerio garbintojų,” parei
škė Donaldas M. Nelsonas, 
Karinės Gamybos Tarybos 
pirmininkas, kalbėdamas 
suruoštame jam pagerbti 
pokilyje. Prie Hitlerio pa
galbininkų jis priskaitė ir 
savanaudžius, kurie sten
giasi tik kuo daugiausiai 
pelnų prisigrobti iš karo.

dūšią” smarkiau darbuotis 
mūsų organizacijoms sustiprin
ti; žodžiu, stiprinti visą anti
fašistinį judėjimą!

AMERIKIEČIAI PRASI
VERŽĖ PER UPĘ PRIE 
CASSINO TVIRTUMOS

Alžyras, saus. 18. —Ame
rikos ’ kariuomenė vakari
niame Italijos šone persi- 
grūmė per ištvinusią Rapi- 
do upę, už kokios mylios 
nuo Cassino, drūčiausios 
nacių tvirtumos šiame fron
te, ir karštai atakuoja prie
šus pačiuose Cassino prie
miesčiuose.

Diena pirmiau amerikie
čiai nušlavė hitlerininkus 
nuo Trocchio kalno šiauri
nių šlaitų ir perkirto gele
žinkelį einantį į Cassino, o 
iš jo į Romą.

Cassino, 8,000 gyventojų 
miestelis, taip pat yra ketu
rių didelių plentų stebulė. 
Vienas iš plentų veda Ro
mon.

Vokiečiai Taip Biją Rusų, kad, j
Girdi, Beveik Nesipriešintų

Anglams-Amerikiečiams
London, saus. 18. — Čio- 

naitiniai diplomatai girdėjo 
nuolatinius pranešimus iš 
Švedijos ir kitų nekariau
jančių kraštų, jog Vokieti
jos fabrikantai labiausia bi
jo Sovietų įsiveržimo Vo
kietijon. Todėl jie, girdi, tik 
norėtų, kad anglai - ameri
kiečiai užimtų Vokietiją ir

CHURCHILL GAVO SOVIETŲ 
HIMNĄ NUO STALINO

London. — Anglijos mi- 
nisteriui pirmininkui Chur- 
hillui paprašius, maršalas 
Stalinas atsiuntė jam savo 
asmenišką kopiją naujojo 
Sovietų Sąjungos Himno.

Per Anglijos radiją sau
sio 16 d. pirmą kartą buvo 
sudainuotas šis Sovietų 
Himnas vietoj Internacio
nalo.

Naciai suvarė į koncen
tracijos stovyklas visus 5,- 
000 danų policininkų iš Ko- 
penhageno, Danijos sosti

nės.

Amerika siunčia vaistų 
Jugoslavų partizanam.

Nelsonas pabrėžė reikalą 
Jungtinėms Valstijoms san- 
darbininkauti su Sovietų 
Sąjunga ne tik karo metu, 
bet ir taikos laikotarpyje po 
karo.

Amerikos Karinės Gamy
bos galva, Nelsonas sakė, 
kad jo pasikalbėjimai su 
premjeru Stalinu ir kitais 
Sovietų vadais įtikino jį, 
kad Jungtinės Valstijos 
“galės vesti biznį su Rusi
ja” po karo, ir tas biznis 
tarnaus šių abiejų kraštų 
gerovei ir viso pasaulio la
bui. p z

Prancūzų kariuomene, * 
veikianti drauge su ameri
kiečių generolo Clarko 
Penktąja armija, atėmė iš 
nacių San Elia miestelį, 3 
mylios į šiaurių rytus nuo 
Cassino, ir išmušė priešus 
dar iš vieno kaimo toje apy
linkėje.

Kai talkininkai paims 
Cassino, tuomi, turbūt, su
ardys ir visą vokiečių Gus
tavo tvirtumų liniją iki 
Tyrrhenian Jūros, į vaka
rus.

Aštuntosios anglų armi
jos fronte rytiniame Itali
jos šone, Adriatiko pajū
riuose, šiuo tarpu nebuvo! 
jokių karo veiksmų.

pastotų rusanrs kelią į ją.
Jeigu vokiečiai kiek ir 

priešintųsi amerikiečiam - 
anglam, tai esą tiktai “dėl 
svieto akių.”

Tikrumoje, girdi, vokie
čiai sveikintų anglų-ameri
kiečių įsiveržimą, kaipo ap
saugą nuo Raudonosios Ar
mijos.

SMARKOS LENINGRADO 
PARTIZANŲ VEIKSMAI

Maskva. — Leningrado 
srities partizanai nuo saus. 
1 iki 10 d. suardė 37 kari
nius vokiečių traukinius ir 
susprogdino apie 300 vago
nų, prikrautų amunicijos, 
gazolino ir maisto. Tuo pa
čiu laiku partizanai sunai
kino 80 kilometrų telegrafo 
ir telefonų linijų, keturias 
kanuoles, garažą su trokais 

Į ir užmušė 600 hitlerininkų.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo Pisos miestą, 
svarbų karinės pramonės 
centrą šiaurinėje Italijoje, 
tebesančioje vokiečių na
guose.

APIE HITLERIO 
GARBINTOJUS

-Nelsonas užreiškė:
“Aš turiu galvoje tūlus 

asmenis, kurie tik vadinasi 
amerikiečiais, bet jie savo 
širdyje neapkenčia laisvės 
ir demokratijos... Kaip ir 
visi fašistai, jie nori šiurk
ščiai sutrempti savo prieši
ninkus.

“Be to, yra net perdaug 
tokių, kurie, nebūdami fa
šistais, tačiaus, lošia ran
kon norintiems tapti Hit- 
leriais. šie žmonės sudaro 
‘spaudžiąnčiąsias grupes/

T3

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Bombardavo Nacių Lėktu

vų Fabrikus Austrijoje
I 

—

Alžyras. — Amerikos 
bombanešiai atakavo vo-
kiečių lėktuvų fabrikus i 
Klagenfurte, Austrijoj, 

14 mylių nuo Jugoslav!- j 
jos sienos. Tapo sunaikin- į 
tas didžiausio fabriko pa- i 
statas ir padegti bei su
žaloti keli kiti lėktuvų 

dirbyklų trobesiai. Nušau- | 
ta 4 nacių lėktuvai.

Amerikiečiai iš oro ata- i 
kavo ir Žarą, Jugoslavijoj.

Trūkimas dėl Gandy 
Apie Angly Pokalbį

Su Ribbeiitropu |
London, saus. 18. —Ang

lijos užsienių reikalų mini
sterija “visiškai užginčijo 
(Maskvos) įtalpintą Prav
doje pranešimą apie taria
mą slaptą pasikalbėjimą 
tarp Ribbentropo (užsieni
nio Vokietijos ministerio) 
ir vadovaujančių anglų.”

(Tatai užginčijo ir Ang
lijos ambasadorius Halifax 
Washingtone. Amerik. val
stybės depajrtmentas dėlei 
to nieko nesakė.)

London, saus. 18. — Tūli 
Anglijos laikraščiai kėlė 
skandalą dėlei dešimties ei
lučių pranešimo Pravdoje 
apie slaptą dviejų, esą, 
“vadovaujamųjų anglų pa
sitarimą su Ribbentropu” a- 
pie atskiros taikos sąlygas 
tarp Vokietijos ir Anglijos. 
Tie anglų laikraščiai šaukė, 
kad tai, girdi, “įžeidimas” 
Anglijai ir “melas.”

(Žymėtina, jog tas prane- 
šimukas Pravdoje buvo pa
vardytas “GANDAI”. O ne
palankių Sovietam gandų 
visuomet buvo pilni Angli
jos- ir Amerikos laikraš
čiai.)

Karinė talkininkų vy
riausybė Italijos saloj Sici
lijoj nusmerkė mirti S. Bra- 
mantę, vadą sąmokslo sie
kusio išnaujo įvest fašizmą.

Amerikiečiai iš oro bom
bardavo nacių įrengimus 
Florence, Italijoj.

kurios tik j ieško didžių pel
nų iš karo arba kurios gim
do streikus karo metu — 
vis tai asmenys, kurie gem- 
bleriauja mūsų šalies atei- 
čia, j ieškodami tik niekin
gos laikinos sau naudos as
meniškai.”

NEATLAIDŽIAI PLEŠKI
NA JAPONUS

Amerikos bombanešiai, 
per 17 dienų kasdien bom
barduodami japonus Astro
labe Įlankoj, Nauj. Guine- 
joj, viso numetė 1,530 tonų 
bombų į prįešų pozicijas.

SOVIETAI GRĘSIA NA
CIAM ROVNO MIESTE, 
GELŽKELIU CENTRE

Maskva, saus. 18. —Pir-'žė įtūžusias vokiečių kontr- 
majame Ukrainos fronte atakas Uman-Vinnicos sri- 
generolo Vatutino raudon- jtyje, pietinėje Dniepro upės 
armiečiai atėmė iš vokiečių; kilpoje ir vien čia sunaiki- 
apskričio miestą Tučiną ir no 100 nacių tankų.
kelias kitas gyvenamąsias Žygiuodami pirmyn lin- 
vietoves ir pasiekė punktus kui Novosokolniki, geležin- 
tiktai 14 mylių nuo Rovno, lių mazgo, Baltijos fronte į 
gubernijos miesto, keturių pietus nuo Leningrado, rau- 
geležinkelių mazgo ir dide- donarmiečiai paėmė Kisele- 
lės nacių tvirtumos, kur : viči tvirtovę ir Alchimovo 
gręsia hitlerininkams apsu-1 miestelį, 7-8 mylios į rytus 
pimu. I nuo to geležinkelių centro.

Priekiniai Sovietų kovu- lĮ pietus nuo Novosokolniki 
nų būriai prasiveržė jau taipgi perkirstas naciams 
daugiau kaip 60 mylių į va- i geležinkelis į Nevelį; pats 
karus nuo sienos buvusios Novosokolniki miestas ap- 
tarp Lenkijos ir Sovietų riečiamas pusiau lanku iš 
Sąjungos pirm 1939 metų i trijų šonų. Užėmus Sovie- 
rugsėjo mėn. 'tams Nasva stotį pirm tre-

Raudonoji Armija išdau- | (Tąsa 5-tame pus.)

Vajuj dėl Bony Ameri
kos Iždininkas Užgyrė 

Kartuves Naciam
Washington. — Amerikos 

iždo sekretorius Henry 
Morgenthau atidarydamas 
ketvirtosios karo paskolos 
vajų sukelti $14,000,000,000 
bonais, pabrėžė, jog tatai 
tarnaus greitesniam sumu
šimui nacių, o paskui — 
japonų.

Kalbėdamas per radiją, 
Morgenthau užgyrė Sovie
tų bausmę trims žvėriš
kiems naciams, išžudžiu- 
siems šimtus civilių žmonių. 
Tie naciai buvo už tai vie
šai pakarti Charkovo mies
to aikštėje.

Morgenthau sakė: “Ru
sai tokiu būdu nušluoja kai 
kurias iš aršiausių dėmių, 
teršusių žemės veidą.”

Pagarba Partizanam
Jis taipgi pareiškė gilią 

pagarbą Jugoslavijos parti
zanams, su visišku pasiau
kojimu kovojantiems prieš 
vokiečius. Bet Michailovi- 
čiaus baltagvardiečių četni- 
kų Morgenthau visiškai ne
minėjo.

ORO BOMBOMIS UŽMUŠTA 
12,000 BRAUNŠVEIGE

Stockholm. — Pranešimai 
švedų laikraščiams iš Vo
kietijos sako, kad anglų la
kūnai užmušę 12,000 gyven
tojų Braunšveige, 125 my
lios į vakarus nuo Berly
no, naktį iš penktadienio į 
šeštadienį praeitą savaitę. 
Oro bombomis anglai, tarp 
kitko, sunaikinę kelias sto
vyklas, kur buvo laikoma 
kitataučiai darbininkai, su
varyti iš užimtų kraštų.

Sakoma, kad faktinai jau 
sunaikintas Braunšveigas, 
buvęs 200,000 miestas, didis 
nacių lėktuvų fabrikų cen
tras.

Amerikos generolas Ar
nold numato, kad ateityje 
anglų - amerikiečių bomba
nešiai ir iš Sovietų žemės 
atakuos Vokietiją.

Maršalas Tito, Jugosla
vu Partizanų Vadas 
Esąs Sužeistas Mūšyj
London, saus. 18. — Kai

ro radijas pranešė, kad mū- - 
šyje sužeistas maršalas Ti
to-Broz, Jugoslavijos parti-* 
zanų vadas.

Labai sustiprintos vokie
čių jėgos įnirtusiai atakuo- 

! ja partizanus Dalmatijos 
pajūriuose ir Bosnijoj.

Partizanai ryžtais pasi
priešinimais apstabdė na
cių briovimąsi pirmyn, bet 
dar nepajėgė jų visiškai su
laikyti.

Prancūzai Gabiai Padirbo 
Laikrašti prieš Nacius

Bern. — Vietoj nacių- 
Vichy fašistų leidžiamo 
laikraščio Nuovelliste mies
te Lyon, francūzai patrio
tai slapta išleido savo laik
raštį tokiu pat vardu ir vi
siškai panašų pažiūrėti. 
Slaptajame laikraštyje iš
spausdinta oficialiai Talki
ninkų pranešimai ir žinios 
iš anglų, amerikiečių ir So
vietų šaltinių. O reguliaris 
naciškas Nuovelliste spau
sdino tiktai hitlerininkų 
propagandos šmotus.

Kai trokai vežė fašistinį 
dienraštį prie laikraščių 
pardavinėjimo būdelių, tam 
tyčia paskirti vyrai sulaikė 
trokus, o kiti atnešė talki- 
ninkišką laikraštį į būdeles. 
O fašistinio laikraščio glė
biai buvo šalin nuvežti ir 
sunaikinti.

Slaptai išleistas demokra
tinis laikraštis ėjo iš rankų 
į rankas ir pasklido po visą 
Franci ją.

NACIAI DAR STIPRŪS, 
SAKO GEN. ARNOLD 
Philadelphia. — Ameri

kos oro jėgų galva, genero
las H. H. Arnold sakė, jog 
Vokietija tebėra dar labai 
stipri ir galimas daiktas, 
kad naciai iš tikrųjų išran
da kokių slaptų pabūklų. 
Bet ir talkininkai išradinė
ja naujus ginklus.
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Mussolinio Žento Likimas
Naciai sušaudė Galeazzo Ciano, dar 

jauną žmogų, Mussolinio žentą. Ciano 
buvo žymi Italijos fašizmo figūra. Jis 
ilgą laiką buvo Mussolinio kabinete už
sienio reikalų ministeriu. Ciano nugala
bintas kaipo “išdavikas”. Jis išdavęs Ita
lijos fašizmą. Bet jį nužudė nacių ges
tapo agentai. Kartu su Ciano, nugala
binti dar kiti keturi Italijos Fašistinės 
Tarybos nariai. Jie irgi buvę “išdavi
kai.”

Nežinia, ar pats Mussolinis pritarė 
savo žento nugalabinimui. Mussolinis 
yra nacių rankose ir niekas su juom, 
matyt, nebesiskaito. Fašistų teroras 
prieš fašistus dar tik prasideda. Musso
linio vardu Hitleris dar sušaudys ar pa
kars ne vieną italą fašistą iš pačios fa
šizmo viršūnės. O Hitlerio laivui skęs
tant, atsiras “išdavikų” ir nacių šaikos 
vadovybėje. Ne vienam jų Hitleris gal
vą nuims dar pirma, negu jis bus pa
kartas.

The New York Times kolumnistė An
ne O’Hare McCormick rašo apie Ciano 
“išdavystę.” Ji sako, kad dar 1939 me
tais Ciano kalbėjo prieš Italijos įtrauki
mą į karą. Jis sakęs, kad Italija esanti 
nepasiruošus. Jis teigęs, kad Italija tik 
todėl įstojus į fašistinę Hitlerio Ašį, 
idant išvengus karo! Bet Italija karo 
neišvengė. Ją karan įtraukė Mussolinis. 
To reikalavo Hitleris. Mussolinis nega
lėjo Hitleriui priešintis, nes, girdi, jis 
būtų išdavęs visą tą Italijos fašizmo 
“galybę”, apie kurią jis mėgdavo tiek 
daug svietui plepėti. Kitais žodžiais, 
Mussoliniui pasitraukimo nebebuvę. Cia
no ir kitų “išdavikų” balsas pasilikęs 
balsu girioje:

Tiesa, jų mintis apie Italijos silpnybę 
išsipildė, bet kas iš to, kad jie patys jau 
po juoda velėna.

Ciano ir dar keturi Vyriausios Fašis
tinės Tarybos šulai nemirė didvyrių mir
timi. Jie buvo to paties plauko fašistai, 
kaip ir Mussolinis. Jeigu Mussolinio gal
va šiandien tebėra ant pečių, tai tik to
dėl, kad jis dar reikalingas Hitleriui dėl 
apgaudinėjimo Italijos žmonių. Mussoli
nis dabar $ra “Socialistinės Italijos Res
publikos” vadas. Jis reikalingas apgaudi
nėjimui šiaurinės Italijos žmonių, kurie 
tebėra nacių okupacijoje. Galima tikė
tis, kad ir jis galą gaus tokia pat “nog- 
la” mirtimi, kaip ir jo žentas.

Naujas Raudonosios Armijos 
Ofensyoas

Šiuos žodžius rašant, jau ketvirta die
na Raudonoji Armija veda prieš nacius 
ofensyvą šiauriniame fronto gale, bū
tent, žemiau Leningrado. Berlynas pri
pažįsta, kad vienoje vietoje Raudonajai 
Armijai pavyko vokiečių liniją perlaužti. 
Iš Maskvos praneša, kad ta linija tapo 
prakirsta keliose vietose.

Šio naujo ofensyvo tikslas aiškus: at
mušti nacius nuo Leningrado ir išlais
vinti Baltiją.

Kaip galingas bus šis Raudonosios Ar
mijos ofensyvas ilgai buvusiam “ra
miam” fronte, dabar dar sunku pasaky
ti. Sunku^pasakyti, kokias jėgas ten So
vietai yra išstatę. Aišku tiek, kad naciai 
yra labai gerai apsidrūtinę ir kovos de
speratiškai. Jie turėjo daugiau kai du 
metu laiko apsidrūtinti. Kiekvieną mies
telį, kaimą bei kalną jie pasidarė tvirto
ve. Todėl nebus lengva juos iš pozicijų 
išmušti ir sunaikinti. Reikės didžiausio 
pasiaukavimo iš Raudonosios Armijos 

pusės.
Galimas daiktas, kad šiame šiaurinia

me ofensyve dalyvauja ir lietuviškieji 
Raudonosios Armijos pulkai, kurie taip 
puikiai pasižymėjo sunkiose kovose prie 
Oriolo. Lietuviai karžygiai atliks savo 
pareigas. Jie yra užartavoti kovūnai.

Amerikos lietuviai seksime žinias iš 
šio fronto. Mes žinome, kad pasisekimai 
jame artina Lietuvos išlaisvinimą. Ne tik 
lauksime žinių, bet remsime visas mūsų 
krašto karo pastangas. Remsime Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komitetą, kuris 
jau ruošia trečią siuntinį dovanų tiems 
lietuvių tautos kovūnams. Tai bus mūsų 
prisidėjimas ne tik žodžiais, bet ir dar
bais prie paskubinimo Lietuvos išlaisvi
nimo valandos.

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Jau plačiai vedamas prisirengimas prie 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajaus, 
kuris prasidės kovo mėnesį. Gerai, kad 
iš anksto planuojamas ir organizuojamas 
aparatas.

Mūsų dienraštis pasiryžęs visais bū
dais padėti šį Raudonojo Kryžiaus vajų 
padaryti -pasekmingiausiu. Mes remsime 
visas tos garbingos įstaigos viršininkų 
pastangas pilnai pasiekti tjkslą.

Mes raginame visus lietuvius, padėti į 
šalį politinius skirtumus ir bendrai dar
buotis Raudonojo Kryžiaus* paramai. 
Demokratinių lietuvių organizacijos ir 
veikėjai visur turi pasirodyti veikliau
siais Raudonojo Kryžiaus vajaus darbuo
tojais.

Iš Demokratinių Ame
rikos Lietuv. Tarybos 

Raštinės
Jau praėjo ištisas mėnuo, kai įvyko Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimas. Sausio mėnuo buvo tas mėnuo, ku
riame grįžę iš Suvažiavimo delegatai patiekė raportus 
savo siuntėjams, kliubams, draugijoms, organizacijų kuo
poms. Kai kur raportai - pranešimai buvo patiekti masi
niuose susirinkimuose; kitur jie buvo patiekti prie už
kandžių. ' ■'

Visur delegatų raportai buvo mielai, entuziastiškai 
pasitikti.

Ką tas parodo?
Tas parodo tą, kad mūsų Suvažiavimas padarė gerus 

tarimus, kad delegatai, grįžę iš New Yorko, parvežė 
daug svarbių žinių, reikalingų demokratinei Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Kas gi per tą laiką padaryta Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Tarybos raštinėje?

1. Sutvarkyti Suvažiavimui sveikinimai (kurių iš viso 
buvo net 25 špaltos!) ir paskelbti spaudoje.

2. Atsargiai patikrinti Suvažiavimo delegatų manda
tai. .

3. Galutinai sutvarkyti finansai - įplaukos, kurids bus 
paskelbtos spaudoje; atidarytas Tarybos vardu banke 
checking account.

4. Suredaguota brošiūra — Suvažiavimo Darbai. Bro
šiūra bus didelio formato, iliustruota Suvažiavimo nuo
traukomis. Joje bus sudėti visi Suvažiavimo nutarimai, 
organizacijos, kliubai, draugijos, dalyvavusios Suvažiavi
me, ir visų Suvažiavimo dalyvių vardai, suderinti pagal 
miestus.

Patikrinus visus mandatus, pasirodo, kad Suvažiavime 
delegatų būta ne 312, bet 322!

Brošiūra jau spaudoje — faktiniai, ji beveik jau su
rinkta. Prašysime spaustuvės, kad ji baigtų brošiūrą 
spausdinti ne vėliau, kaip šio mėnesio pabaigoje.

Tuomet brošiūrą siuntinėsime — siuntinėsime Tary
bos nariams ir patiems delegatams platinimui.

5. Atspausdinta rezoliucija Pabaltijo kraštų “atsto
vybių” klausimu. Rezoliucija išsiuntinėta spaudai ir kai 
kuriems žymesniesiems žmonėms.

Trumpas Suvažiavimo protokolas buvo paskelbtas 
spaudoje. Jeigu kuris delegatas ar delegate pastebėtų 
kokių protokole paklaidų, tai prašomi greit pranešti, nu
rodant jas, nes šis protokolas eis į brošiūrą, o tuomet jau 
bus pervėlu ką nors taisyti. . , .

Trečiadienis, Sausio 19; 1944'

Lietuviai raudonarmiečiai kovos fronte prie minosvai
džio. Mūšiams aprimus, Petrauskas skaito laikraštį “Už 
Tarybų Lietuvą.”

Aukos Laisvės Bylai ir Popieros Fondui

Lenkams Naujas Planas
Dr. A. Penzik, Lenkijos Amerikoniš

kų Draugų vadas, turi ir siūlo lenkams 
savotišką planą. Jis ypatingai atsišaukia 
į lenkiškus socialistus Londone. Jis sako, 
kad lenkų valdžia ištrėmime yra apga
vystė ir broliai socialistai turėtų nuo 
jos pasitraukti. Jie ten būdami, girdi, tik 
pridengia lenkų reakcijonierius.

Dr. Penzik mano, kad Anglijos, Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos lenkai turėtų 
susitarti ir sudaryti vieną Lenkijos Iš
laisvinimo Komitetą. Tasai komitetas 
būtų lyg ir laikina Lenkijos valdžia. Jis 
tuojau turėtų visais reikalais susitarti su 
Sovietų Sąjunga.

Kai Lenkija bus išlaisvina, šis komi
tetas pravestų demokratiškus rinkimus 
Lenkijoje dėl išrinkimo liaudies valdžios.

Dr. Penzik taipgi sako, kad šis komi
tetas tuojau turėtų apvalyti lenkų armi
ją artimuosiuose rytuose nuo tokių faši
stinių generolų kaip Anders, Sosnowsky 
ir Kukel, o tą armiją tuojau permesti į 
rytinį frontą prieš vokiečius. Jau antri 
metai ta armija apginkluota, valgo bran
gią duoną, o nė piršto nejudina prieš vo
kiečius už išlaisvinimą Lenkijos.

Dr. Penzik planas turi daug gerų pu
sių. Jį gana plačiai komentavo Sovie
tų spauda.......

“Scottsboro Jaunuoliai Nemirs”.
Sausio 6 dieną iš kalėjimo paleido dar 

du Scottsboro jaunuolius. Pirmiau buvo 
paleisti penki. Kalėjime tebėra du, bet, 
manoma, jie irgi neužilgo bus išlaisvin
ti.

Atsimenat Amerikos demokratinės vi
suomenės pastangas. Prie tų pastangų 
labai gražiai prisidėjo pažangieji Ame
rikos lietuviai. Iš mūsų juokėsi ir mus 
smerkė klerikalai, fašistai ir socialistai. 
Nei viena tų grupių neprisidėjo prie 
apgynimo nekaltų jaunuolių gyvybės.

Mūsų šūkis buvo: “Scottsboro jaunuo
liai nemirs!” Jįe buvo nuteisti mirtin, 
bet mes sakėme, kad neleisime juos nu
žudyti.

Veikiantysis Tarybos Komitetas jau turėjo vieną po
sėdį. Jame, be kitų dalykų, buvo nutarta spausdinti anglų 
kalboj biuletiną informacijoms angliškai kalbančiajai vi
suomenei, — informacijos apie tai, kas dedasi tarp lietu
vių.

Dar galutinai nėra nustatyta, kada biuletinas bus lei
džiamas. Tačiau atrodo, kad jis bus leidžiamas išvien su 
latviais ir estais, kad jį leis American Baltic Cultural 
Council. Tuo viskuo jau rūpinamasi ir, galimas daiktas, 
kad tokis biuletinas neužilgo pasirodys. Bet apie tai bus 
pranešta vėliau.

Kad palengvinti sekretoriui darbą (kurį jis turi atlik
ti nuo kasdieninio darbo atliekamu laiku), Veikiantysis 
Komitetas išrinko finansų sekretoriumi Joną Gasiūną. 
Jis ves finansinius Tarybos reikalus. Taigi nuo dabar 
visi prašomi įsitėmyti: finansiniais reikalais, siunčiant 
aukas ar ką kitą, prašomi siųsti John Gasiūnas vardu, iš
rašant Katherine Petrick (iždininkės) vardu čekius bei 
M. O. J. Gasiūno adresas: 419 Lorimer St., Brooklyn, 6,

Fašizmo Gajumas
Fašizmas - hitlerizmas yra prakeik- 

čiausia liga. Ji baisiai pavojinga. Prieš 
ją reikia neatlaidžiai kovoti visiems lais
ves ir demokratijos šalininkams.

Fašizmo gajumas tiesiog nesvietiškas. 
Jis panašus į tą pasakišką devyngalvį 
smaką. Vieną galvą jam kerti, žiūrėk, 
kur nors išlindo kita.

Puikų pavyzdį davė įvykiai Argenti
noj ir Bolivijoj. Ten jis smarkiai pakėlė 
galvą. Pirmiausiai Argentinoj fašistiniai 
militaristai pasigrobė galią ir pasistatė 
gen. Ramirez diktatoriumi. Paskui jie 
susisiekė su Bolivijos fašistais ir ten nu
vertė demokratinę vyriausybę ir įsivedė 
fašistinę - hitlerinę diktatūrą.

Europoje fašistiniam slibinui sprandas 
sukamas, o čia Pietų Amerikos konti
nente jis užkariauja naujas pozicijas, 
užgrobia ištisus kraštus. Kur užtikrini
mas, kad Argentinos ir Bolivijos kons- 
piratoriai nepadarys perversmo kurioj 
Intoj kaimyninėje šalyje?

Vadinasi, hitlerinės Vokietijos suplie- 
kimas ir nušlavimas fašizmo Europoje 
dar nereiškia, kad su fašizmu jau bus 
automatiškai apsidirbta visam pasauly
je. Demokratinių jėgų kova turės eiti 
toŲaų, : w

Sausio mėnuo kaip bematant praeis. Raportai Suvažia
vimo atstovų jų siuntėjams bus patiekti. Kas toliau?

Toliau privalo būti pradėtas organizacinis darbas 
miestuose ir apylinkėse. Reikės kurti Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai. Teks pradėti dirbti 
plačiau.

Aišku, skyriai negalima kurti siauruose rėmuose. Ne! 
Reikia dėti pastangų, kad kiekviename mieste, kiekvie
name miestely bei tam tikroje apylinkėje į tuos skyrius 
turėtų būt įtraukti visi demokratinio nusistatymo lietu
viai.

Jau kai kur šiuo darbu rūpinamasi (pav. Detroite).
Ten, kur nuo seniau veikia bendri komitetai, reikia 

stengtis juos papildyti, paplatinti, įtraukiant į juos kiek
vieną organizuotą demokratinio nusistatymo draugiją, 
kliubą bei menininkų grupę.

Artinasi ketvirtosios mūsų krašto paskolos sukėlimo 
vajus — mes turime jame dalyvauti.

Artinasi Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus — mes 
turime dalyvauti.

Privalome juo daugiau darbuotis, rinkdami visokią pa
galbą lietuviams raudonarmiečiams, kovojantiems dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Neturime užmiršti ir kultūrinių darbų, apšvietos dar
bų.

Šitie tai darbai, stovį prieš musų akis.
Ar jiems ruošiatės?

Ateityj bandysiu patiekti iš Tarybos raštinės žinių 
dažniau. Prašau visus veikėjus ir veikėjas jas sekti. Pa
sitikiu, kad taip bus, ir man teks mažiau rašinėti laiš
kų.

R. MIZARA,
Deni. Am. Lietuvių Tarybos sekretorius.

J. Didjun, New Haven, 
Conn, prisiuntė blanką, su
rinkta $8.

Po $2: B. Vikšrienė, A. 
Petkiene. Po $1: A. Milaus- 
kienė, J. Didjun, E. Rud
man, O. Latvienė.

V. T. Jokymas, New Bri
tain, Conn, prisiuntė blan
ką, surinkta $10.50. P. Gar- 
dauskas, $1.50. Po $1: Eva 
Valley, Karolina Remeitis, 
S. Jurkinas, V. T. Jokymas, 
Victor J. Valley, J. Auk- 
shunas, Marė Klišis, J. Mis- 
kes, E. Malinauskienė.

H. Janulienė, Worcester, 
Mass, prisiuntė: blanką, su
rinkta $10.50. LŲD Mote
rų 155 kp., $5. Po 50c.: M.
K. Sukackienė, A. Balčiū
nienė. M.'Kižienė, B. Zali- 
mienė, A. Dvareckienė, D. 
Yelskienė, H. Janulienė, E. 
Trasikienė, M. Šiupėnienė,
L. Valončauskas. Po 25c: 
A. Kalakauskienė ir Z. Dva
reckas.

Pavieniai prisiuntė:
M. Valilionienė, Ft. Lau

derdale, Fla., $10. Joseph 
Andrew Jerome, Barre 
Plains, lytass., $7.

Po $4: A. Dambauskas, 
Girardville, Pa. ir J. Auk- 
šunas, New Britain, Cohn.

Po $3.50: P. Traupis, So. 
Boston, Mass.; Stasys Vii-’ 
kas, Paterson, N. J. P. Wa- 
lant, Philadelphia, Pa.; J. 
Malinauskai, New Britain,

Conrf.; Antanas Vielavi- 
čius, Danielson, Conn.; V. 
Navašinskas, Bridgeport, 
Conn.

Po $2: J. Zdanys, Wilkes- 
Barre; Captain ir Mrs. 
Charles Savickai, Tacoma, 
Wash.; Antanas Usevičius, 
Bridgeport, Conn.

Po $1.50: John Gedmin, 
Traidelphia, W. Va.; J. H/ 
Yablonskis, West Haven, 
Conn.; Stanley Petkus, Mu- 
skegan Heights, Mich.

Po $1: P. Bieliauskas, 
Richmond Hill, N. Y.; "F. 
Kveder, Canton, Mass.; Pe
tras Mingelas, New York 
City, N. Y.; Nellie Venta, 
B’klyn, N. Y.; F. Pross, B’- 
klyn, N. Y.; G. Braknis, 
Pontiac, Mich.; A. Kušlei- 
kienė, Philadelphia, Pa.; A. 
Grigunas, Norwood, Mass.; 
C. Marcenkus, Pratum, 
Oregon; O. Raugala, Ro- 

; Chester, N. Y.; M. Latvė- 
nas, S. Norwalk, Conn.; G. 
Chepulionis, Montello, 
Mass.

Po 50c: Felix Kaziliū- 
nas, Brooklyn, Conn.; J. 
Zabotko, Easton, Pa.; Fe
lix Shuman, Farmington, 
Me.; S. Bagurskas, Aliquip
pa, Pa.; J. Matulevich, Dor
chester, Mass.; Juozas Tra- 

! kūnas.
Širdingai tariame ačiū už 

gausias aukas.
Laisvės Administracija.

RAUDONOJO KRYŽIAUS METINIS VA
JUS PRASIDĖS KOVO MĖNESYJE

Šių metų kovo mėnesį 
Raudonasis Kryžius pradės 
vajų surinkti $200,000,000 
dėl savo visų pasaulinių 
veikimų. Prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė tą mėnesį 
Raudonojo Kryžiaus mėne
sį, ir tik per tą laiką Rau
donasis Kryžius rinks au
kas įvykdinti savo karo 
darbus.

1944 m. Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui suma buvo 
nustatyta po rimto ap
svarstymo viso vietinio, 
tautinio ir tarptautinio dar
bo. Iš tos sumos $140,000,- 
000 reikalaujami Raudon. 

Kryžiaus tautiniams ir 
tarptautiniams darbams, 
kuomet $60,000,000 repre
zentuoja kiek 3,756 Raud. 
Kryžiaus skyriai reikalaus 
tęsti savo darbą vietinėse 
apylinkėse, norma liams 
Raud. Kryžiaus taikos laiko 
aptarnavimams, prie kurių 
dar pridėta karo laiko vei
kimai, kaip finansavimas 
kraujo aukotojų centrų, ga
minimas chirurgiškų reik
menų, pagelba tarnybos vy
rų šeimoms, užlaikymas 
“Inquiry Service”, per ku
rį asmenys šioje šalyje gali 
susirašinėti su giminėmis ir 
kitais okupuotose šalyse.

Ateinantis kovo mėnesio 
vajus bus svarbiausias vi
soj Raud. Kryžiaus istori
joj. Darbas su Armija ir

Laivynu vis auga. Reikia 
užlaikyti daugiau negu 300 
tarnybos vyrų klubų, poilsio 
namų ir pasilinksminimo 
centrų. Kraujo plazma bū
tinai reikalinga kovos fron
tams. Raud. Kryžiaus atsto
vas randasi prie kiekvieno 
Armijos ir Laivyno vieneto 
kovojančių ir nekovojanČių 
vyrų, sveikų ir iš ligoninių 
paliuosuotų. Raud. Kry
žiaus skyriai visuomet pri
sirengę dirbti prie visokių 
nelaimių ir padėti bi kitoms 
problemoms jų apylinkėse.

Raud. Kryžius yra jūsų 
Raud. Kryžius. Taip pade
da tarnybos vyrams ir civi
liams, kaip pats padėtum, 
jeigu turėtum progą. Jo 
darbas tikrai milžiniškas ir 
kiekvienoj karo dienoj jis 
tampa svarbesnis.

Tik visų parama ir auko
mis Raudonasis Kryžius ga
lės atsiekti savo 1944 m. ka
ro fondo kvotą. Mes visi tu
rime remti šį projektą, kad 
baisesnės nelaimės neužpul
tų pabėgėlius užsienyje, 

mūsų kovojančius vyrus ir 
moteris, ir mūsų, civilius 
gyventojus.

American Red Cross.

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, .jie suranda jį per 
darbininką jieškojimus Laisve-* 
je«

.......... ..... ............... .............. •.. -^.............................................................................;—1_—........ .
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?
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Morta Burkauskiene Muša
Fašižmą iš Visų Jėgų

karžygis, ko- 
reikia pava

daugeriopus 
pirma jinai 

jo

Tankiai matoma lietuvių 
svarbiuose susirinkimuose 
ir pramogose, tačiau retai 
girdima Morta Burkauskie- 
nė turi šio karo laimėjimui 
tokių nuopelnų, kuriuos 
sunku ir įsivaizduoti. Jos 
artimai nepažįstančiam, jos 
nuopelnų asmeniškai neži
nančiam neateitų galvon 
nei mintis, kad toje eilinė
je žemaičių dukroje randa
si toks darbo 
kiu ištiesų ją 
dinti.

O ji dirba 
darbus. Visų 
ėmėsi mezgimo. Ėmėsi 
tuojau, dar pirm prasidėji
mo organizuoto darbo toje 
srityje jos kolonijoje, Eli
zabeth, N. J., kur jinai pri
klauso ir veikia. Dėlko ji 
pradėjo. Apie tai ji pasako
jo pati Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro Mote
rų Komiteto sušauktame 
New Yorko ir apylinkių 
moterų aktyvo pasitarime 
sausio 16-tą, Brooklyne. Ji 
sakė:

— Mėgsti pradėjau ne 
dėlto, kad bučiau buvusi 
kokia to darbo specialistė. 
Lietuvoje buvau šiek tiek 
mezgusi, bet kaip reikiant 
nemokėjau nei kojinių nu- 
megsti, o dabar bile ką mo
ku mėgsti. Ir tęsiu tą dar
bą ne dėlto, kad labai daug 
laiko ir sveikatos turėčiau. 
Pasitaiko ir man visokių 
bėdų ir nesveikatų. Turiu 
dvi mažas anūkes — vienos 
motina dirba, o kita dar vi
sai mažytė, jai ir jos moti
nai taipgi kai kada reikia 
prišokti talkon. Kartais pa
sitaiko ir skausmų, bet ka
da pamislinu apie tuos pur
ve ir savo kraujuose, žaiz
dose, be rankų ir be kojų

I.*

r 9361
Ekonomijai ir puošmenai 

tarnaujanti sukenelė galima 
siūti iš vienodos arba iš dve
jopų medžiagų. Forma nume
ris 9361 gaunama 14 iki 42 
dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

LaisVe, Lithuanian Daily News

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių Šiame vajuje!

karžygius, mano skausmai 
pasidaro tokie menki ir ma
no darbas lengvutis.

m

Morta Burkauskiene
Mezga jinai keleriopoms 

įstaigoms— Amerikos Rau
donajam Kryžiui, Rusijos 
Karo Pagalbai, lietuviškiem 
pulkam Raudonojoj Armi
joj ir amerikiečiu lietuvių 
karių grupei, kuriuos ji 
skaito savo šeimyna.

—Kadangi savo sūnų ne
turiu, — sako Barkauskie
nė, tad aš pasirinkau kelis 
lietuvius karius, kurie ne
turi motinų ir numezgu 
jiems viską, ko tik 
jiems reikia, taipgi siunčia 
reguliariai įvairių dovanų 
pundelius ir rašo laiškus
— tokia jos kariškoji šei
myna.

Numezgusi ji yra štai 
kiek. 1942 metais, kada 
mezgimas buvo dar pačioje 
pradžioje ir jinai, kaip ji 
sakė, neįgudusi mezgėja, 
numezgė 58 poras kojinių, 
3 šalikus, 1 krūtinei prie
dangą, 1 ilgpm rankovėm ir 
be rankovių svederius, taip
— po 1 porą pirštinių ir 
vaikams du svederiukus ir 
dvejas kojinaites.

Visą tai ji numezgė iš 
savo lėšomis pirktų vilnų.

Antrais mezgimo metais, 
1943, ji numezgė Raudona
jam Kryžiui 5 be rankovių 

'svederius ir 1 šaliką. Vilnas 
jai davė. Be to, ji padėjo ir 

i savo mezgėjų kliubui nu- 
■ megzdama 19 porų kojinių, 
1 aukštu kaklu svederį, 1 
porą pirštinių, 1 krūtinei 
priedangą. Ir tiem vilnas ji 
gavo, bet vilnų joms vis 
pritrūkdavo. Gi Burkaus
kiene mano, kad karo laike 
karui laimėti darbe neturi 
būti pertraukų. Tad ji vėl 
savo lėšomis prisipirko vil
nų ir primezgė dar seka
mus kiekius drabužių: -

Sovietų Sąjungos Karo 
Pagalbai numezgė 1 p. pir
štinių, 1 šaliką, 3 be ranko
vių svederius, 11 porų koji
nių, 1 krūtinei priedangą.

Lietuvių raudonarmiečių 
pundeliams: 3 be rankovių 
svederius, 12 porų kojinių, 
26 poras visokių pirštinių, 
3 poras ilgų moteriškų ko- 
jinių.

Taip vadinamai savo šei
mynai numezgė 6 poras vi
sokių pirštinių, 1 porą koji
nių, 3 svederius ir dar 4 
svederius pirko gatavus.

Tų kruopščių poros ran
kų . darbu numegsta 167 
drabužiai ir prie to pridėta 
didelė finansinė auka. Bet 
tai ne viskas.

Burkausjkienė jau 4 kar

tus davė kraujo Raudona
jam Kryžiui ir, sveikatai 
tarnaujant, duos daugiau. 
Aktyviai dalyvavo rinkime 
metalinio laužo, taukų, po- 
pieros ir kituose karui me
džiagų mobilizacijos vajuo
se, o kiekvieną uždirbtą ir 
nuo būtiniausių reikalų at
likusį centą įvesdina į karo 
bonus. Yra ilgametė Lais
vės skaitytoja. Priklauso 
Lietuvių Literatūros Drau
gijoj ir Liet. Darb. Susi
vienijime, taipgi vietinėj 
Aušros Draugijoj.

Morta Burkauskiene, po 
tėvais Ružaitė, yra kilusi 
iš Akmenės miestelio, Ma
žeikių apskrities. Amerikon 
atvykusi prieš 30 metų ir 
visą šį laiką gyveno Linde- 
ne-Elizabethe. Myli šį kraš
tą, jo žmones. Užaugino dvi 
dukteris. Viena jos duktė, 
Anna Dragunienė, dirba 
orlaivių gaminime. Kita 
duktė, Josephine Brazaitie- 
nė, turi mažą kūdikį, dar
ban fabrike negali išeiti, 
tačiau jinai su motina ko
operuoja siuntime pundelių 
ir laiškų kariams. Atrodo, 
jog ir šeimoje bus atgimusi 
Burkauskienės visuomeniš
ko jausmo sąvoka.

Nors Burkauskiene šia
me kare neturi savo šeimos 
narių, tačiau ji nešiojasi 
širdyje skaudžią žaizdą dar 
iš pereito karo —jos labai 
mylimas jaunutis brolis, 
kuriame ji turėjo daug 
vilčių, žuvo pereitame kare. 
Ir šiandieną Burkauskiene 
tebesinešioja jo paveikslą 
greta tų puikiųjų vaikinų 
Amerikos karių, kuriuos ji 
pasirinko motiniškai globo
ti, kuriems’ji pasiryžus vi
somis išgalėmis padėti 
greičiau karą laimėti ir su
grįžti į gyvenimą tarp sa
viškių ir mylimųjų.

D—ė.

Kariškiai Labai Jautrūs 
Kitų Gyvastims

Gal būt labiausiai įvertina 
gyvybę tie, kurie patys yra 
pasiryžę išstatyti pavojun sa
vąją kovose už apsaugą gyvy
bės ir laisvės kitiems. Bent to
kia išvada gaunasi iš sekamo 
įvykio.

Baylor University ligoninė, 
Dallas, Texas, paskelbė, kad 
4 metų vaikutis Billy Meers 
turbūt turės mirti, nes jis ser
ga kraują naikinačia liga, nuo 
kurios dar nėra išrasta užtik
rinto gydymo. Vienintele ir tik 
laikina pagalba yra leidimas 
ir leidimas kraujo iš kitų žmo
nių. Tokių, sako ligoninė, kas 
meteli išmiršta tūkstančiai. Ir 
tpji ligoninė, suvartojus vien 
Tam vaikučiui 227 “pantes” 
kraujo, paskelbė, kad ji dau
giau neišgali duoti, nes pri
trūktų kitiems, kurių gyvastis 
gali išgelbėti.

Sužinoję apie vaiko likimą, 
kariškos Chanute Field stovyk
los, Rantoul, Ill., 200 kariškių 
vyrų ir moterų susirašė duoti 
kraujo tuojau ir kad nebūtų 
“per mažai ar per vėlu,” tas 
200 puskvorčių pasiųsti į Tex
as orlaiviu. Jie sako, jeigu vai
kutis išgyventų dar nors metus, 
gal bus išrasta būdas jį išgy
dyti.

Tai pavyzdis, kaip turėtume 
branginti gyvastis mes visi ir, 
kurių, tik sveikata leidžia, pa
aukoti nors vieną kartą krau
jo gelbėjimui Amerikos karių 
gyvasčių. Moterys, kaip rodo 
Raudonojo Kryžiaus rekordai, 
patrijotiškai atlieka šią prie
volę. Tikimasi, kad šiame Rau
donojo Kryžiaus vajuje, kuris

Hartfordietčs Veikia 
Raud. Kryžiui ir 
Lietuvos Žmonėm

Iš Literatūros Moterą Kliubo 
Veikimo

Gruodžio 6-tos vakarą įvy
ko Literatūros Moterų Kliubo 
susirinkimas. Narių atsilankė 
gražus būrelis ir visos svarstė 
pakeltus klausimus. Buvo per
rinkta delegatė į D. L. Suva
žiavimą, kadangi d. V. Vasil 
atsisakė dėl kokių nors prie
žasčių. Jos vietoj buvo išrink
ta d. V. Kazlau. M. Barnett 
buvo išrinkta pirmiau. Moterų 
kliubas buvo pasiuntęs dvi de
legates, paskyręs $5 iš kasos, 
o $3 draugės kliubietės sume
lė, viso su $8 pasveikintas De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas.

Išrinkom valdybą šiems me
tams. Beveik visos drauges pa
siliko tos pačios, tik vietoj drg. 
Brazauskienės liko išrinkta M. 
Barnett organizatore, V. Kaz
lau protokolų seki’., M. Mule- 
rankienė fin. sekr., O. Silk 
kasierka, M. Barnett kores
pondente.

Buvo įnešta, kad valdybai 
primokėti už darbą, bet visos 
draugės atsisakė nuo mokes- 
ties, sakydamos, kad jos ge
riau jaučiasi, kada veltui ga
li prisidėti prie naudingo vi
suomeninio veikimo. Varde 
L.M.K. ačiū draugėms už jūsų, 
pasišventimą. Kelios draugės 
dirba valdyboj nuo pat susi- 
tvėrimo LMK, apie 3 metai.

Nutarta rengt prakalbas sy
kiu su ALDLD 68 kuopa. Ko
misijom apsiėmė A. Ling ir M. 
Barnett.

Nutarta turėt vaišių vaka
rą kliubietėms ir jų vyrams. 
Jis suruošta sausio 2 dieną, 
greta su mitingu. Beveik visos 
draugės kliubietės susinešė 
įvairių valgių, ir gėrimų biskį 
turėjom. Tik gaila,-kad mes 
mažai turėjom savo draugų 
vyrų, dėl įvairių priežasčių ne
galėjo su mumis dalyvauti.

Mitingą turėjom trumpą, 
daugumą reikalų palikom se
kančiam susirinkimui, sykiu ir 
praeitų metų raportą iš mūsų 
kliubo veikimo. Nutarta paau- 
kot iš kasos $10 dėl vilnų mez
giniams lietuviams raudonar
miečiams. Draugės ir draugai 
taipgi aukavo tam pačiam tiks
lui.

Skaitytas laiškas iš RWR. 
Laiškas priimtas ir išrinktos 
dvi delegatės draugės O. Silk 
ir V. Kazlau.

Po mitingo visos linksmai 
vaišinomės. Vakaro pirminin
kė d. V. Kazlau pakvietė kele
tą draugių ir draugų išsireikš
ti savo mintis apie mūsų vei
kimą. Prašyta, kad daugiau 
draugių prisidėtų su darbu 
Raudonajam Kryžiui ir RWR, 
taipgi, kas gali, duotų, krau
jo Raud. Kryžiui.

Draugė O. Brazauskienė 
prižadėjo duoti kraujo. Būtų 
gerai, kad daugiau draugių at
sišauktų tam svarbiam reika
lui, galėtumėm sutaisyti gru
pę greitoje ateityje. Atrodo, 
kad mūsų kraujas bus be galo 
reikalingas. Kaip girdėt, ren
gias atidaryti antrą frontą. Ar 
mums, draugės, nebūtų links
ma, kad ir mes galėsime pri
sidėti prie išgelbėjimo jaunos 
gyvybės iš mirties nasrų.

Minėto' parengimo komisijoj 
labai gražiai darbavosi drau
gės M. Ramoškienė ir M. Nor- 
butienė. Draugai K. Vilkas ir 
J. Veiberis pagrajino armoni
ka ir pianu, kurie norėjo — 
šoko. Taip ir baigės tas links
mas suėjimas.

įvyks kovo mėnesį, kraujo da
vėjų skaičius žymiai padau
gės. “ | . '■

O. 
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Vardai Aukavusių Vilnų 
Fondui

Po $5: A. Klimas ir W. Ba
gažas. J. Walaučienė $3. 
Visockienė ir F. J. Repšys 
$2. Po $1: S. Vaičiūnas, 
Dagilienė, O. Brazauskienė, 
Giraitienė, A. Lingienė,
Plitnikienė, O. Silkienė, M. 
Mulerankienė, L. Kulienė, A. 
Ramanauskienė, O. Žakienė, 
K. Miller.

Vardan Literatūros Moterų 
Kliubo širdingai ačiū drau
gėms ir draugams už jūsų au
kas. Draugė V. Kazlau už tuos 
pinigus nupirko vilnų. Jos ran
dasi pas drauges V. Kazlau 
ir M. Barnett. Draugutes pra
šome paimt megst. Katros ga
lit, prašom ateit siūti Raudo
najam Kryžiui drabužių. Ga
vome siūti vaikučiams “over
alls” ir “rompers.” Porą savai
čių turėjome vakacijas nuo 
siuvimo, negavom medžiagos, 
kadangi jie norėjo sutvarkyti 
pereitų metų siuntinius. Dabar 
vėl pradedam siūti.

M. B.,
Kliubo Korespondentė.

Neištikimos Pačios
ka-Sugrįžęs iš tarnybos su 

užjūryje kariškis
Garrenton, baptistų 
sako, jog mažai kas 
tiek suerzinti ir rū

Jis sako, 
“yra že- 

ir kad kitu 
’ yra tas vy-

riuomene 
John S.
dvasiškis,
kitas gali
pinti karius, kaip žinia iš na
mų apie jų žmonos ar sužadė
tinės neištikimybę.
kad tokios moterys
miausis daiktas”
“žemiausiu daiktu 
riškis, kuris su tokia moterimi 
užsiima.

Taip vadinamas moterų 
klausimais ekspertas Perci
val De Feat sako, jog svar
biausia reikią 
ti dėlto, kad 
galėtų grįžti

karas laimė- 
darbininkės 
į virtuves, 
jūs manote?

Draugės Gražiai ir 
Daug Pasidarbavo

Katrina Žukauskienė.
Laisvės vajaus čampiono 

karūną šiemet nusinešė jau 
eilės senesnių vajų čampio- 
nas A. Stripeika, su talka 
Kudirkos, jis ją paveržė iš 
pereito vajaus čampionės 
Žukauskienės. Mes jį svei
kiname su laimėjimu.

Tačiau labai ir labai 
sveikintina išsilaikiusi tre
čioje vietoje su savo vy
riausiu talkininku Kazake
vičium veikėja Ir vajininkė 
K. Žukauskienė, dasigavu- 
si iki 5,268 punktų, 546 
mažiau už čampioną ir tik 
290 mažiau už laimėtoją 
antros vietos, philadelphietį 
P. Pilėną.

Taip pat sveikintinos wa- 
terburietės M. Svinkūnienė- 
M. Meisonienė, sukėlusios 
4,225 punktus, ir visos ki
tos, dirbusios mūs dienraš
čio platinime, kuris darbas 
ne tik' vajuose, bet ir visuo
met yra vienu iš pačių 
svarbiausių mūsų darbų.

J

Trečias Puslapis

Rytietes Lietuvės Moterys 
Planingai Pradeda Metus

Literatūros Draugijos 
Centro Moterų Komiteto 
sušauktame didžiojo New 
Yorko-New Jersey moterų 
aktyvo susirinkime pereitą 
sekmadienį, sausio 16-tą, 
Laisvės salėj, Brooklyne, 
labai draugiškai ir entu
ziastiškai pasikalbėta apie 
mūsų problemas ir parei
gas šio karo laimėjimui. 
Apie šį gražų susirinkimą 
sekamoje šio skyriaus lai
doje matysime plačiau. 
Šiuo kartu tenka pasakyti 
tik tiek, jog tarpe sku
biausių pirmutinių mūsų 
darbų numatoma šie:

Rengti kiek galint plačius, 
įspūdingus Moterų Dienos, 
kovo 8-tos minėjimus su 
pelnu Raudonajam Kry
žiui, kadangi tą mėnesį 
įvyksta R. K. finansinis 
vajus. Amerikos lietuvių 

Mes Nupirkim Jiem Orlaivius 
Lai Jie Kovoja; Parodykim 

Knygą, Lai Skaito ’5

Šie abu dalykai yra labai 
lengva atlikti ir atliktuose 
yra labai daug panašumo.

Orlaiviai kovotojai, ko
kius nusitarė Lietuvių Li
teratūros Draugija nupirk
ti Amerikos kariuomėnei 
Ketvirtosios Karo Pasko
los vajuje, apgina mums 
draugiškus bombanešius ir 
skaudžiai gali nubausti 
priešus. Priešais priešo oro 
ginklą turi būti išstatytas 
mūsų oro ginklas.

O jis nupirkti taip leng
va. Nereikia aukų, tik pas
kolos, kuri bus atmokėta su 
nuošimčiais. Tad įvesdinki
te savo taupmenis į Ketvir
tosios Karo Paskolos bonus 
šiam vajuje, kuris prasidė
jo 18-tą šio mėnesio ir tų 
bonų numerį praneškite 
LLD centrui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

LLD Centralinis Komi
tetas nutarėme sukelti bo- 
nais šimtą penkias dešimt
tūkstančių dolerių ($150,- pasivėluoti tame reikale. 
000) nupirkimui tokių ko-( “Su detroitiečiais draugais 
vojančių orlaivių Amerikos i man vis sunku susieiti dėlto, 
karinėms jėgoms. ! kad gyvenu toli nuo viso ju-

Gera knyga kovotojui dėjimo: kelionė į Detroitą
"3 “round trip” 

visą dieną sugaišti, o aš
dirbu ilgas valandas ir sunkiai 
dirbu. . .

“Pas mus dirbtuvėj susirgo 
ko ne pusė darbininkų nepa
prastais šalčiais, vadinamais 
“flu” (influenza) ir aš turė
jau persimušti su tąja bjaury
be, bet greitai apsidirbau su 
ja.
“Draugiškai, U. Bagdonienė.”

namų fronte yra lygiai tuo-' kainuoja $1.50 
mi, kuomi orlaivis yra kar- \r 
žygiui kare. Jis apsiginu 
kluoja žinojimu ir sėkmin
giau gali apgint sau drau
gingus judėjimus, organi
zacijas, asmenis ir lengvai 
gali atsikirsti priešui. Dau
giausia žinantis kovotojas 
yra priešui pavojingiausis 
kovotojas.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos ne už ilgo išleisi
mo ji knyga už šiuos metus 
“Lietuva Ugnyje” suteiks 
nepaprastai daug informa
cijų kovotojams prieš fašiz
mą nemų fronte. Sykiu bus 
įamžinimas lietuvių tautos 
didžiausių aukų už gimtąjį 
kraštą ir laisvę.

LLD vajus prasidės su 
vasario 1-ma ir tęsis iki 
gegužės 1-mos. Draugės, 
mes turėtume 
energingomis 
mis draugijai gauti bent 
tūkstantį naujų narių, pa
rodyti lietuvių masėms 
draugijos išleidžiamą žiny-

būti labai
talkininkė-

I

I

kolonijos moterys 
tokį minėjimą su-

da 6ar planuoti mi- 
Moterą Dienos,

kožnos 
turėtą 
rengti.

Jau 
nėjimus 
būnančios antrą sekmadie
nį gegužės, su mobilizacija 
Lietuvos žmonių paramai.

Pradėti darbą dar plates
niu maštabu: plėsti mezgi
mą, siuvimą ir drabužių 
rinkimą.

Nors čia atstovaujamų 
kolonijų moterys jau ir 
taip gražiai darbuojasi, ta
kiau numatyta, kad juo 
daugiau visokių darbų tu
rim, tuo daugiau ir talkos 
jiems atsiranda — kiekvie
na randa tuose darbuose 
vietą. Kas nepatogu vienai, 
tas lengviausia atlikti ki
tai. 0 kožnas darbas neša 
naudą. Tankiau rašyti apie 
savo darbus spaudoje.

I
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bos turtą. Kandidatų į na
rius yra visur aplink mus.

Vajaus laiku įstojanti 
nariai, be šių metų knygos,' 
gali dar gauti bile kurią iš 
turimų senesnės laidos kny
gų dovanai už tą pačią mo-. 
kestį $1.50 metams, ir būti 
nariu tos garbingos drau
gijos, kuri viena išleido 
Amerikos lietuviams dau
giau literatūros, negu išlei
do lietuviškos “liežuvio pa- 
trijotų” grupės sudėjus vi
sas kartu. S. Sasna.

Iš Laiškų Dėžutės
Kliubietė U. Bagdonienė, da

bar dirbanti bomberius didžių
jų ežerų srityje, rašo:

“Pirmiausia prašau pranešti 
man antrašą tų asmenų, kurie 
rūpinasi pundelių siųsti į So
vietų Sąjungą? Ar galima 
siųsti pinigus? Aš noriu dova
noti Lietuvos raudonarmie
čiams $20 ir siųsti savo sese
riai drabužių, ir nenorėčiau

i

j
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Pinigų Sovietų Sąjungoj ne
reikia. Bet galima siųsti pini
gus komitetui supirkimui daik
tų.

Visos aukos, daiktais ir pi
nigais, skiriamos lietuviškie
siems pulkams Raudonojoj Ar
mijoj, vaikučiams ar šiaip 
žmonėms, reikia siųsti Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo 
išrinktos tarybos įsteigtam ko
mitetui, kurio finansų sekreto
re yra L. Kavaliauskaitė, o iž
dininke Frances Pakalniškie
nė,

i

i

I
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adresuojant:
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas* 
419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, NL Y« -
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Ketvirtas Puslapis
Hi Mill

LaUVė, Lithuanian baily 
==.... .. Jl

Trečiadienis, Sausio Id, 1914

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini 
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui

(Tąsa)
Aukojo: Lietuv. Darbink. 

Susiv. 31 kp. $5; S. Sinkevi 
čius (Watertown, Conn.) 
$3.50; Thomas Visockas $1; 
Franas Žiūraitis 50c; Vin
cas Barkauskas $1; Vincas 
Žiūraitis $1; Jonas Samoš- 
ka $1; Juozas žiūraitis $1; 
Thomas Dubauskas 50c; 
Povilas Puodžiūnas $1; 
Alekas Krulis 50c; Vincas 
Kulikauskas 25c; Gedemi- 
nas Butkus 50c; Jonas Ku
likauskas $1.

Viso bendrai susidarė

LDS. 31 kp. valdyba.

pilnai jam pritarėme ir nu
tarėme jam pasiųsti sveiki
nimą, o su sveikinimu sudė
ti ir kelis dolerius, už ku
riuos būtų galima kulkų nu
pirkti fašizmui mušti. Se
kami asmenys aukojo: U. 
Liesienė ir St. M. Liesis — 
po $2; po $1: M. Arminas, 
V. Arminienė, A. Kapušai-- 
tienė, F. Barauskas, J. Fra-- 
j eras ir Ign. Lingevičius.

Viso $10.

John Kraus, iš Hart, 
Mich., aukojo Suvažiavimui

Detroito Lietuvių Sveikini
mai ir Aukos Suvažiavimui 
Demokr. Lietuvių 
Suvažiavimui, 
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Suvažiav. Dalyviai:

Siunčiame jums širdingus 
linkėjimus ir auką $10. (Bet 
auką skiriame lietuviams 
raudonarmiečiams).

Petras ir Vera Smalsčiai.
Siunčiame širdingus lin-

Waterburietis S t a n 1 ey 
Meisonas rašo waterburie- 
čių grupės vardu: Sveikina
me Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir linkime ‘jam 
pravesti geriausių tarimų, 
kad greičiau padėjus Jung
tinėms Tautoms karą lai-, 
mėti ir sėkmingai šelpti ta
rybinės Lietuvos žmones, 
kad Lietuva juo greičiau iš
silaisvintų iš nacių okupa- I 
cijos. Suvažiavimui aukoja:, kejimus suvažiavimo ^daly- 
Vilijos Choras $5. 
Jurgis Kudlinskas, 
Marčioms, Stasys Lucas, 
Petras Kukanskis ir Stan
ley Meisonas.

Waterburietis J. Strižau- bar auka — $44.00. 
skas rašo kitos waterburie- I 
čių lietuvių grupės vardu: 
Sveikiname Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą nors 
su maža savo auka, — iš | 
viso priduoda $15.00, ku
riuos sudėjo:

Juozas ir Marijona Stri- 
žauskai $5. Viktoras ir Be-i 
nedikta Satulai $5. Kazys 
Cvirka $5.

Vėliname Suvažiavimui i 
geriausio pasisekimo!

Po $1: viams, taipgi auką $10.
Brunis Pranas ir Elzbieta JoČioniai

Buvusio Amerikos Lietu- 
, vių Kongreso, Detroito 
' Skyriaus likęs iždas, —da-

Buvusi valdyba:
Pirm. Pr. Jočionis, 
Sekr. J. Danta, 
Ižd. N. Biliūnas.

Detroito Draugijų Sąry- j 
šio konferencijoj tūli drau- 

: gai suaukojo, kurių 
tilpo spaudoj —

Šmitrevičiai
Mrs. Vaitkūnienė

vardai 
$6.00 
$2.00

Viso nuo Detroito lietu-

DIDŽIOSIOS CHICAGOS 
LIETUVIŲ SVEIKINI

MAI IR AUKOS
Brangūs delegatai ir 
delegatės

Kiekvieno doro žmogaus 
širdyje stovi pirmoje vieto
je klausimas, tai kaip grei
čiausia laimėti ir užbaigti 
karą.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas yra šaukia

mas ant tų pamatų, kaip 
greičiausiai ir tinkamiausia 
prisidėjus prie karo laimėji
mo ir užbaigimo, o be to, 
kaip pagelbėti nuo karo 
nukentėjusiems žmonėms 
senoj mūsų tėvynėje Lietu
voje.

LDS. Il-ras Apskritys 
siunčia širdingus sveikini
mus D. L. Suvažiavimui ir 
pilnai pasitiki, kad nutar
site geriausius planus to 
darbo pravedimui. Mes pa
sižadame juos vykdyti pa
lei geriausių galimybių ir 
kartu siunčiame.nors mažą 
finansinę paramą $10.00.

Geriausios sėkmės ir iš
tvermės karo laimėjimo 
darbe!

Visi 
remia 
bus.

LOWELL, MASS

vienin-

Visai ne Apie Tą Buvo Rašyta
Yra 'sakoma: giliau į mišką, 

daugiau medžių atrandi. Per
eitų metų gruodžio 3 dienos 
Laisvėje mano korespondenci
joje iš Lowell, Mass., kur pa
sakyta : “Kaip Netikri Gandai 
Plinta,” ir ten nurodoma, kaip 
tūlos ypatos sugalvoja plepa
lus, nepamatuotus ir pasakoja 
kitiems žmonėms gatvėse susi
tikusiems.

Bet ve, viena Gera Draugė 
suėjus mane sako: “Draugas 
Karsonai, jūsų parašyta buvo 
ne taip, kaip tikrumoje daly
kas įvyko.” Ir ji man papasa
kojo, kaip Vytauto Kliube, ne 
moteris vyrui, bet vyras mo
terims pasakojo apie “bolše-

geros valios žmones 
karo laimėjimo dar-

Iš Tolimojo Saginaw, 
Mich.

Saginawietis S. Liesis ra
šo: Keletas draugų lietuvių 
susirinkome ir kalbėjome 
apie šaukimąjj Dem. Lietu
vių Suvažiavimą, įvyksian
tį Brooklyne 1943 m. gruo
džio 18-19 dd. Padiskusavę,

Viso
Pirmiaus esame

prisiuntę

$73.00

$52.25

$125.25Kartu viso
Auka nuo Detroito Lietu

vių Pilietinimo Pašelpos 
Kliubo (Pr. Jočionis — de
legatas) $5.00.

Auka nuo dr. Palevičiaus 
ir Palevičienės $25.00.

San Francisco-Oakland, 
Calif.

■t

prakalbos gerai pavyko.
žinoma, Vytauto Kliubas, 

kaipo organizacija, tame visai 
nekaltas, jei tūli žmonės atė
ję kliuban nesąmones kalba.

Taigi, draugė, ačiū jums už 
padarytą man pastabą. Jūsų 
pastaba padarė man tiek ge
rumo, kad aš daugiau pasitei
ravau ir daugiau sužinojau, 
kaip mūsų priešai veikia.

žmonių vardų mes neskel
biame, nes esame įsitikinę, jog 
jie tą nedarytų, jeigu jie ge
riau suprastų pažangiųjų lie
tuvių judėjimą. Vietoj kenkti, 
jie nuoširdžiai turėtų gelbėti 
judėjimui, kuris veikia ir ko
voja demokratijos išgelbėji
mui. J. M. Karsonas.

Mezgėjų Bankietas
Sausio 23 d. įvyks mezgėjų 

bankietas ir pasitikimas mūsų 
delegačių V. Sutkienės ir K. 
Karosienės, kurios jau sugrįžo 
iš Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo. Delegatės išduos 
raportą iš taip svarbaus suva
žiavimo, išgirsime, kaip demo
kratiniai lietuviai Amerikoje 
pasibrėžė planą dėl veikimo 
ateityje ir rėmimo Lietuvos 
kovotojų.

Bankietas prasidės kaip 
2 :30 po pietų, drg. Koblin sa- 
liukėj, 1226 Silver Ave., San 
Francisco, Calif.

Lietuviai, San Francisco, 
Oakland ir apylinkių mieste
lių, nepraleiskite progos daly
vauti šiame įvykyje, atsives
kite ir savo draugus.

Korespondentė K. M.

I

I

retų sužadinai, kiekvieną 
žmogų, kuris tik neapkęs
tas fašizmo ligos. * * '

Negalėdama bendrai: da
lyvauti Suvažiavime ir -pri
sidėti prie tuojautinio Mar
bo, dėl žiaurios mano nelai
mės, sveikinu visus Suva
žiavimo dalyvius ir linkiu 
nutiesti geriaūsius planus 
dėl bendro veikimo, pasi
žadu ateityje dirbti toje ša
koje, kiek jėgos ir suprati
mas leis. ;

Čia rasite mažą finansinę 
paramą dėl vedimo to dide
lio darbo —$3.

Lieku su pasitikėjimu, 
kad demokratiniai Ameri
kos lietuviai
gai stos į darbą, kad juo 
greičiausia fašizmas būtų 
sunaikintas, kad demokra- jikų prakalbas,” kurių ta die

ną visai nebuvo jokių prakal
bų. Ar tas žmogus turėjo ge
rą, ar piktą tikslą priminda
mas toms moterims apie “bol
ševikų” prakalbas, tai aš ne
žinau. Bet tas parodo,- kad ir 
Vytauto Kliube buvo irgi kal
bėta apie bolševikų prakalbas, 
nors tą dieną Lowellyje niekas 
jų nerengė.

Tas parodo, kaip tūli žmo
nės sugalvoja nebūtus daiktus 
ir skleidžia paskalas gana pla
čiai, kad suklaidinti žmones ir 
tuomi pakenkti pažangiųjų lie
tuvių rengiamoms prakalboms, 
kurios pas mus įvyko tik už 13 
dienų vėliau. Tai yra, priešai 
skleidė gandus, kad mes ren
giame prakalbas lapkričio 21 
dieną, o mes tikrumoje rengė
me prakalbas gruodžio 4 die
ną. Tai ‘buvo tikslus plepėji
mas. Ir kalbėjo pas mus ne 
Mizara, kaip kad tūli* plepė
jo, būk Mizara Lietuvą išplū- 
dęs, bet šolomskas.

Bet juk mano koresponden
cijoj ir buvo pasakyta, kad 
tas plepėjimas nugirstas vieno 
žmogaus susitikime gatvėje, o 
ne kliube. Ir visai kitų ypatų, 
negu tie, ką kliube kalbėjo 
apie nebūtus daiktus.

Aš ištyriau dalyką ir sura
dau, jog tai būta daug pla
čiau skleista, negu iš pirmo ži
nojau. Bet priešai savo tikslo 
neatsiekė, nes mūsų surengtos

tija ir taika butų ant visa
dos.

J. Skeberdytė, 
Chicago, Ill.

. LDS. 129 kuopa sveikina 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą su $3 auka.

J. Gelgaudą, pirm.
A. Matukaitis, prot. ršt.

LDS 109 kuopa iš Cicero, 
III. sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su 
$10.

Kuopos rast. M. Jacyno.

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas

Dienraščio No. 10 aprašyme 
Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
veiklos įvykę klaidų. Ten pa
sakyta, kad į maršalkos, biz
nio direktorių ir trostisto vie
tą išrinktas A. Klimas, o turė
jo visur būti A. Kelenas.

Taipgi parašyta, kad pir
mininkui įteikta “dovana $75 
vertės karo bonais,” o turėjo 
būti — nupirkta už $75 karo 
bonas vertės $100.

Kliubo Korespondentas.
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Ste. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i
i
i

i

i
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J. GARŠVA j
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN

LIETUVIŠKAS i

TRAKTYRIUSLDS 2-ros kuopos nariai 
siunčia Dem. Lietuvių Su
važiavimui $5 auką ir linki 
kuodįdžiausios vienybės 
pravesti tarimus, kurie lie
čia išvadavimą mūsų tėvų 
žemelės Lietuvos iš hitleri
nės okupacijos.

LDS. 2-rosios kp. sekrt.
K. Statkus.

(VALGYKLA IR ALINĖ) v
Didelis pasirinkimas visokių u

Vynų ir Degtinės U
Kasdien Turime V

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ f

Juozas Zeidat I
Savininkas I i

i 
i
i

L.D.S. II-ras Apskr.
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui

Brangūs delegatai ir 
i delegatės. —

Jūs suvažiavote neapsa
komai svarbiu laiku, kuo
met visas pasaulis liepsno- 
jasi karo ugnimi, milijonai 
sveikiausių vyrų miršta nuo 
kulkų, o kiti milijonai civi
lių žmonių žūsta prie įvai
rių karo aplinkybių.

Kiekvienas, kuris tik tu
ri lašą žmoniškumo ir trok
šta žmonijai laisvės, linki, 
kad kruvinasis fašizmas bū
tų sutriuškintas, ir vėl lai
svė, ramybė pasaulyje žy
dėtų.

Jūs suvažiavote nutiesti 
planų kaip apvienyti jėgas, 
kad visi tinkamiau galėtu
me prisidėti prie karo lai
mėjimo ir kad padėjus po 
karo nuo karo nukentėju
siems žmonėms. Mes žino-v 
me, kad mūsų senoji tėvy
nė, Lietuva, neapsakomai 
nukentėjo nuo kruvinųjų 
nacių, daug žuvo nekaltų 
žmonių. Tie, kurie liko, api
plėšti; kiti be sveikatos, tad 
mes, Amerikos lietuviai, tu
rėtume jau dabar pradėti 
planuoti, kaip mes pagelbe- 
sime savo tautiečiams, kuo
met jie bus išlaisvinti iš na
cių jungo.

Mesp Vidur - Vakarinių 
Valstijų Lietuvių Moterų 
Sąryšis, pasižadame šimtu 
nuošimčių remti visus Jūsų 
nutiestus planus, taip karo 
laimėjimo pastangų, taip 
rėmime kare nukentėjusių 
žmonių.

Siunčiame ir mažą finan<- 
sinę paramą, vedimui to di
delio ir neapsakomai svar
baus darbo $5. L

V.V.V. Lietuvių Moterų 
Sąryšio Valdyba:

Pirui. O. Remeikienė, 
Sekr. J. Skeberdytė, 
Iždin. K. Keturakiene.

Kitų chicagiečių aukos 
Dem. Lietuv. Suvažiavimui 
pasveikinti:

Liet. Kult, ir Meno Radio 
kliubas $23.00

Roselando Moterų Kliu
bas $23.00

Moterų Kultūros Kliubas 
$10.00

Brighton Parko LLD 104 
ir LDS 76-ta kuopos $20.00

Marquette - parkiečiai

LDS (Sparks kuopa)

i
I
J 411 Grand St. Brooklyn ji Ii? Telephone: EVergreen 8-9770 3

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

K

| Vietos ir impor- 
į tuotos degtinės ir 
f vynai, geri ausiu 
I bravorų alus ir 
f ėlius. Kada būsite 
c Brooklyne, užeiki- 
1 te susipanžinti.

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

j Le VANDA j
I FUNERAL PARLORS J
: t Incorporated .1
1 j. levandauskas ; 
r Graborius-Undertaker it

kuopa)LDS (Redwings

kuopa)(Monarchs
į 337 UNION AVENUE i
* BROOKLYN, N. Y.
f Tel. STagg 2-0783
I NIGHT — HAvemeyer 8-1158. •

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

K ■

VILNIES

KALENDORIUS

LDS
$2.00 •

Adv. Charles P. Kai $5.00
Geo. Ditchman $5.00
LLD 146 kuopa $5.00

(Daugiau bus)

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508|GREEN STAR BAR & GRILL g

Lietuviškas Kabaretas SS
1944 Metam

_____________  KNYG/Y Iš 164-rlų PUSLAPIŲ
' — KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
. (LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PAKASĖ DR. A. PETRIKĄ

32 Puslapių Kaina 15c •

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

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

Brangūs delegatai ir 
delegatėj: —

Šio Demokr. Lietuv. Su
važiavimo, įvyksta nčio 
gruodžio 18-19 d., 1943 m, 
Brooklyn, N. Y. svarba ne
apsakomai didelė. Jame bus 
nutiesti planai dėl prisidė
jimo prie karo laimėjimo ir, 
parama po karo, nuo karo 
nukentėjusiai liaudžiai, tu-i

CHARLES J. ROMAN g
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

sutikus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

1

■■

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

būsite patenkinti.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110



Trečiadienis, Sausio 19, 1944 Penktas Puslapis

Maine Valstijos Žinios
balsai iš publikos. Tad aš, no
rėdamas nuraminti, pasakiau 
šiaip: Užbaigdamas perskaity
siu jams poemą, kurią atva
žiuodamas parašiau angliškai. 
Tada ir “užkimėliai” aprimo. 
Tuomet aukštu balsu skaičiau 
ir užbaigus publika suplojo 
delnais.

Bet staiga du vyrukai pri
ėjo prie estrados rėkaudami. 
Man nulipus žemyn, vienas iš 
jų prabilo taip: 
riaujam 
purę, ir

Tad 
kumštis 
į nugarą
siminiau kalbėtojo J. Perkūno 
likimą — jaunas turėjo mirti 
nuo tamsūnų smūgio!

Na, tai išvydau tūlų lietu
vių “kultūringumą!”...
moteris, į manę žiūrėdama, 
pasakė taip: “Tai nacių ožių. ------ ,, y-.

Mano Žodelis
Atsimenant iš Lewistono tū

lų tamsių lietuvių juodų nuo- 
tikių iš praeities — kaip tai: 
nabašninko kun. Mockaus kal
bos įskundimą ir kalbėtojo J. 
Daubaro persekiojimą. Dar ir 
kalbėtojas B. buvo sutrukdy
tas. Taipgi vietoj skundiški 
garsai savųjų yra viešai nuai
dėję. Tad išvydęs Laisvėj ko
respond., kad lapkr 13 d. bus 
vakarienė lietuvių karių nau
dai, tai, manydamas paremti 
jaunuolius kareivius ir pama
tyti vietos lietuvių kultūrinį 
stovį ir nuvykau. Už vakarie
nės bilietą užmokėjau 1 dol. 
ir keletą centų aukojau. Ne
skaitant kelionės lėšų, virš 
5 dol. Lietuvių buvo įvairių 
pažiūrų pilnutė svetainė. Pro
grama buvo puiki, ypač muzi
kos kavalkėliai ir žavėjančios 
dainelės publiką ramino. Už
baigus programą gabi pirmin. veislės suagitavo anuos. 
Dailydaitė iššaukė manę pa-j žmogus priėjęs prabilo: drau- 
kalbėti. Tad aš priminiau apie j ge, jūs kalbėjot gerai, tik 
kiltą tikslą šio parengimo. Ir | 
atžymėjau japonų pasalingą 
užpuolimą ant mūsų ramios
šalies ir raginau visus remti 
mūsų valdžią kovoje. . .

Po tam štai ką kalbėjau: 
Yra tarpe lietuvių skirtingai 
manančiu dėl Lietuvos likimo 
po karo. Todėl leiskit išreikšti 
mintį, kaip aš manau, žiūrė
kit, Lietuva yra mažytė šalis ir 
buvo atskira valstybėlė ir už
laikė pulką ambasadorių ir jų 
sekretorius dar ir daugiau 
konsulų. Jų užlaikymas lėšavo 
didelę sumą pinigų. Dar ant 
rubežių palaikyti muitinės ir 
sargyba irgi daug kaštuoja. 
Dar ir dabar tūli kunigai ir jų 
klapčiukai pageidauja smeto
niškos Lietuvos. Mat, smetoni- 
ninkai mokėjo kunigams algas 
iš valdžios kasos. Juk virš mi
nėtas išlaidas iš milijonų litų 
bei dolerių sumokėjo Lietuvos 
darbininkai, sunkiai apkrauti 
aukštais mokesčiais. Bet Lie
tuvai patapus Sovietų Sąjun
gos dalimi, tokios sunkios mo- 
kestys pasinaikino — ve taip: 
Sovietų Sąjunga susideda iš ’ 
16 respublikų ir tik vienas am-t v> 
basadorius ją atstovauja. Ir'ž^no’ ką darąs, 
rubežiai labai sutrumpėja. Dar' 
ir kunigam algų Sovietų val
džia nemoka taip, kaip ir j 
Amerikoj irgi nemoka... Tai) 
ir iš šio atžvilgio Lietuvai pa- ’ 
togiau yra pasilikti Sovietų 
Sąjungos narystėj... Kuni-! 
gas Š., kalbėdamas sakė, kad 
Lietuvoj nupirkęs dėl broliė; 
dvarą ir Sovietai tą dvarą iš
dalinę bežemiams. Dabar jis'kuopa bendrai, moterų ir vyrų 
labai susirūpinęs išdalinto pa-1 skyrius surengė vakarienę-ban- 
livarko atgavimu. Bet vienas j kietą. Laisvės patrijotų prisi- 
iš klausytojų pasakė taip: Ne-1 rinko pilnas kliubo kambarys, 
sirūpink, kunigėli, vienas, nesi—apie šimtas ypatų. Kaip 6 
šimtas biedniokų džiaugėsi to vai. gaspadinės pradėjo susi- 
dvaro žemės gavę! žinoma, i rinkusius vaišinti lietuviškomis 
yra ir daugiau tokių dvarinin- i narnų darbo dešromis su ko
kų bei turtuolių, kad nepri-1 pūstais ir kitokiais skanėsiais, 
klausomoj Lietuvoj galėtų gas-1 Kada pasivalgėm, pirminin

kaująs S. Rainordas paprašė 
ramumo ir pradėjo programą. 
Ig. Kubiliūnas ir B. Niaura, ■ 
akompanuojant II. Žukauskai
tei, padainavo gražių naujų 
dainelių. Pirmininkas iššaukė 
draugus ir drauges bankieto

Mes neka
su Hitleriu!” imk ke-

man einant per salę 
tankiai atsimušdamas 
lydėjo manę! čia at-

Dar

' 6e, jūs kalbėjot gerai, tik 
i įkaušėliai nežino, ką daro!

Keleivio No. 51-mam “bro- 
; lis” korespondentas iš Lewis

ton išvadino manę pribuišiu ir 
vėl sako, pradeda iš Bimbos 
kantičkos giedoti.

Čia Keleivio korespondentas 
per akis meluoja ir neparaus
ta iš gėdos! Juk jokios kan
tičkos aš neturėjau ir negiedo
jau. Ot, tik kalbėjau. O pri- 
buišius, tai reiškia biedniokas. 
Tai, biednas geriau pažįsta 
biednų reikalus... Garsusis 
prezidentas Lincoln buvo ne
turtingas, o labai geras dėl 
proletarų. Iš darbininkų yra 
80% biedniokai. Korespond. 
sakė, kad draugai norėję pa
rinkti aukų dėl “medikamen
tų.” Matyt, Kel. korespond. 
norėjo pasakyti, kad dėl lie
tuvių raudonarmiečių virš 50 
tūkstančių, taip narsiai ka
riaujančių už Lietuvos ir visos 
žmonijos laisvę prieš naciškus 
barbarus. Suprantama, jiems 
medikalė pagalba yra labai 
reikalinga. Koresp. apvaini
kuoja mane “agentu” ir “iš
daviku.” Mat, evangelija sa
ko: Atleiskit anam, nes jis me-

dalyvius, pakalbėti, čia visų, 
negalėsiu suminėti. Tai būtų 
ne vien, kad per daug vietos 
užėmimas, bet ir neturiu susi
rašęs vardų; pažymėsiu tik 
tuos, kurie svarbesniuosiuos 
išsireiškimus padarė.

II. Tamošauskienė kalbėjo 
apie svarbą taisymo ir paka
vimo suaukotų drabužių ir 
mezgimo naujų. Ji iššaukė ke
letą darbščių moterų, kurioms 
buvo įteikta ženkleliai nuo 
Russian War Relief Kom. M. 
Kazlauskas ženklelius įteikė. 
Gražų ženklelį užsitarnauti— 
reikia paaukoti pusantro šimto 
darbo valandų, bet čia gavu
sios ženklelius buvo išdirbu- 
sios pe kelius simtus valandų..

D. G. Juslus savo kalboje 
atsikreipė į bankieto dalyvius, 
kad sumestų aukų Laisvės da
lininkų suvažiavimui pasvei
kinti, o, apart to, įžangą už- 
simokėjom ' kiekvienas $1.50, 
bet už tai skaniai ir sočiai pa- 
valgėpi. Pirmininkas paskyrė 4 
aukų rinkikus; tapo sudėta 
$70. Bet A. J.. Kupstys ne 
vien patrijotas Laisvės, bet ir 
Bostono lietuvių garbės kėlė
jas sako: “Negalima pasiten
kinti Bostonui be šimto dole
rių.” Mat, jis nuosavybių vers
lininkas, tai žino ir būdą, kaip 
iššaukti varžytines, sako: “Aš 
pats duosiu penkinę, jei kas 
kitas rasis. G. Lekas sako: 
štai $5. Vienas užeigos savi
ninkas (saliūnininkas) sako: 
“Jei Kupstys duos $15, tai ir 
aš duosiu, tai ir bus šimtas!” 
Kupstys sako, kad jau jis tu
ri ant rankų $15, tas užeigos 
savininkas irgi paklojo $15, 
dar vienas iš paša'lies $1. To
dėl vien tik aukų viso sudėta 
$101. Aukojusių vardus paren
gimo komisija paskelbs.

Dr. J. Repšys labai tinkamai 
paaiškino, kaip yra nebaimin- 
ga duoti savo kraujo dėl Rau
don. Kryžiaus, su kuriuo 
bėjama sužeistųjų karių 
vybės karo frontuose ir, 
labai jo reikalinga, tai
stoka, o žmogui kraujo davi
mas nieko nekenkia. Daktaras 
sakė, kad kiekvienas tą gali 
padaryti, tai yra, aukoti krau
jo, nes jis jau 4 sykius davęs.

Taigi, kad bankietas ALD- 
LD 2 kp. taip puikiai pavyko, 
tai būtų smagu matyti, kad ir 
metinis kuopos susirinkimas 
skaitlingai įvyktų sausio 27 d., 
nes mes esam Laisvės šėrinin- 
kai ir turėtume pasiųsti dele
gatą ir dalyvauti šėrininkų su
važiavime.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

Svečias.

So. Boston, Mass
Laisvės Dalininkų Suvažiavi

mui Sveikinti Bankietas 
Puikiai Pavyko

Sausio 9 d. ALDLD 2-ra

gel- 
gy- 
kad 
yra,

Vasario 6 d. LDS 62 kuopa 
ruošia paskaitas sveikatos 
klausimu. Dabar daug begali
niai žmonių nesveikauja, tai ir 
miesto sveikatos departmentas 
prisidės šių, .paskaitų davime; 
veikiausia, bus krutami pa
veikslai. Lietuviškai kalbės dr. 
J. Repšys. Todėl kiekvienas 
bostonietis ir apylinkės lietu
viai įsitėmykite dieną ir vietą, 
376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Įžanga veltui.

padoriauti ir iš bežemių atim
ti gautą žemę. Bet prie So
vietų valdžios to jau nebus. . .

Tai tą aš pasakiau minėtoj 
vakarienėj. Tuomet žmogutis 
pradėjo spaudyti šviesos svi- 
čių ir pasigirdo keli užkimę

Washington. — Amerikos 
lakūnai, bombarduodami 
japonus Marshall salose, su
žalojo, gal ir nuskandino, 
du japonų krovinių laivus.

Italijos miestelio Castel Di Sangro. Iš čia neseniai tapo iš-iš sugriautoVaizdas
mušti vokiečiai. Gyventojai imasi darbo miestą atstatyti.

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI
PAPRASTI DARBININKAI 

CHEMIKALŲ MAŠINŲ 
x OPERATORIAI 

Mechanikai
STATIONARY ENGINEER 

(LICENSED)
CHEMINIO FABRIKO 

ENGINIERIUS (PATYRŲ)

E. F. DREW & CO. INC.
BOONTON, NEW JERSEY

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

d?)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalingi del lengvo mašinos darbo 

būtinoj pramonėj. 
Geros darbo sąlygos.

ACE DIE CUTTING CO
107 W. 25th Street.

(16)

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

(15)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.
(X)

Chicago, Iii
Sveikinimai Laisves 

Suvažiavimui
Dienraštis Vilnis rašo, kad 

sekami chicagiečiai sveikina 
su aukomis būsimą dienraščio 
Laisvės suvažiavimą. Vilnis ra
šo :

Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavimas įvyks 30 d. sau
sio. Jau laikas rūpintis sveiki
nimų, rinkimu. Prašome drau
gų tuo gyvai susirūpinti.

Sveikinimus pridavė:
Po $2: L. Palsudskis, B. ir 

J. Salaveičikai.
Po $1: P. Mikulėnas, A. Pe

trulis, J. Kazlauskas, A. Jor
dan, P. Mankevičius, Dr. Gus- 
sen, A. Sobol, C. Sabeckis, J. 
Gūdžius, L. Pruseika, C. Abe- 
kienė.

Kas daugiau ?

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilnų laikų ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ 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)

darbo

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’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 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 Į MAŠINĄ 
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.

(15)

GRAPHOTYPE 
OPERATORIAI

Patyrę ar Pradiniai 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu

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

____________________ (17) 

, MERGINOS IR MOTERYS
Fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas. Ge

ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkltėa 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK 

1000 Grand St., Brooklyn.
(15)

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Operuoti lengvą punch press. 
50c Į VALANDĄ LAIKE 

MOKINIMOSI 
Bonai Greitom Darbininkėm.

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

(15)

MERGINOS-MOTERYS
18-55 in.

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

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

PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAI 75c I VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 55c J VALANDĄ 
I>o trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite įrodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisan

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

STagg 2-5800 (18)

Worcester, Mass

čia

Iš Susirinkimo LLD 11 Kp., 
9 d. Sausio

drg. J. J. Bakšys davė 
puikų raportą iš Laisvės va
jaus, gražiai pasidarbuota šia
me vajuje, pasiuntė Laisvei už 
prenumeratas $751.50. Ma
nau, kad d. Bakšys parašys 
įspūdžius iš savo darbuotės.

Drg. J. Skliutas išdavė ge
rą raportą iš Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Jis sakė, kad suvažiavimas 
buvo istoriniu ir kaipo tokis, 
bus užrašytas Amerikos lietu
vių istorijoj. Ten buvo išduota 
istoriški ir garbingi delegatų 
raportai, nuo - Kalifornijos iki 
Maine, kurie vienija žmones 
ir teikia visokią paramą, kad 
padėjus prezidentui Roosevel- 
tui ir visom Suvienytom Tau
tom dėl greito karo laimėjimo 
prieš Ašį. Bet garbės vainiką 
nusinešė Detroito veikėjai, nes 
jie daugiausiai išpardavė bo- 
nų ir surinko aukų ir drabu
žių Sovietų žmonėm, kur sie
kia šimtai tūkstančių dolerių 
vertės. Baigdamas savo rapor
tą prašė visų daugiau dirbti, 
daugiau aukoti.

Čia noriu visiems LLD na
riam priminti, kad pereitų 
metų jūsų visų buvo graži ko
operacija su finansų sekreto
rium užsimokėjime duoklių. 
Prašau ir šį metą tą padaryti, 
nevilkindami matykite d. S. 
Janulį ir užsimokėkite jam. 
Padarykim taip, kad pradžioj 
metų būtų, visų duoklės sumo
kėtos. J. M. L.

Eisenhower Giria Pasiruoši
mus Antrajam Frontui

London. — Atvykęs Ang- 
glijon, kaipo busimojo an
trojo fronto vadas, gen. Ei
senhower entuziastiškai gy
re priruoštas ten armijos, 
laivyno ir oro jėgas. Tarp 
kitko, jis sveikino “didelį 
darbą, kurį atliko anglų- 
amerikiečių lakūnai, daužy
dami karinius Vokietijos į- 
rengimus,” silpnindami na
cių jėgas ir skindami kelią

VYRAI, fabriko darbininkai; geros 
sąlygos.

REPLACEMENT UNIT CO., 
C09 W. 56TH ST.

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

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

(15)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

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

(15)

AP VALYTOJAS (Dienom). Aukštos klases 
ofisų būdinkas. Nuolatinis darbas. $30 

vaitę. Kreipkitbs į Mr. Nensteil, 
18 East 48th Street.

į sa-

________________________ •___________ (16)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

Publishers Printing Co.,
207 W. 25TH ST., (7-tos lub.)

(21)

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

MR. DUNI, 44 Broad St., N.Y.C.
(19)

MOTERIS VALYMUI
Dirbti naktimis. Valand. 12-8 A.M.

ALGA $20.50 Į SAVAITŲ 
KREIPKITBS

LOEW’S TRIBORO THEATRE
STEINWAY IR 28TH AVE. 

ASTORIA, L. I.
(17)

MERGINOS '
NEPATYRUSIUS

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ 
Room 305, 15 Whitehall St.

NEW YOR CITY.

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 94 MOTT ST. (ARTI CANAL)

(15)

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)

NEPAPRASTA PROGA
Sujungkite jūsų namų darbą ir puikų uždarbį 

naudojant jūsų liuoslaikj.
GRAMONT DRESS COMPANY

38 West 34th St. MISS KAYE

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Sovietai Gręsia Naciam 
Rovno Tvirtumoje
(Tąsa nuo 1-mo pus.) 

jeto dienų, tapo nukirstas 
vokiečiam geležinkelis, ei
nąs iš Novosokolniki į Le
ningradą.

Saus. 16 d. sovietinės jė
gos viso sudaužė 166 nacių 
tankus ir nušovė 39 lėktu
vus.

Uman apskrity j vokiečiai 
buvo užėmę vieną gyvena
mąjį punktą. Bet sovietiniai 
kovūnai apsupo juos, visus 
nušlavė ir atgriebė tą vietą.

Brazilija ruošiasi siųsti 
savo armiją frontan prieš 
fašistų Ašį.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo metinis susirinki

mas j vyks 23 d. sausio (Jan.), 4 
vai. po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Bus renkama nauja valdyba; išduo
tas raportas iš Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo, kuris įvyko 18-19 
dd. gruodžio, 1943, ir įvairių kitų 
reikalųZ^Visos kliubietės dalyvauki
te ir naujų narių atsiveskite. Taip
gi bus išduotas raportas 12 d. gruo
džio parengimo. — Org. Šmitiene.

(15-17)

ELIZABETH, N. J.
L. P. Kliubas rengia prakalbas, 

įvyks sekmadienį, sausio 23 d. Pra
džia 2 vai. dieną, Liet. Laisvės sa
lėje, 269 Second St. Kalbėtojai bus 
D. M. Šolomskas ir J. Gasiūnas. 
Gerbiami lietuviai Elizabetho ir iš 
apylinkes, kviečiame dalyvauti, nes 
bus labai žingeidu pasiklausyti, nes 
praneš daug ką naujo apie. mūsų 
tėvynę Lietuvą ir daug ką (apie da
bartinį pasaulinį karą.—J. Wizbor.

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 23 d. įvyks vakarienė. Lie

tuvių salėje, 315 Clinton St. Para
mai Daily Workerio. Tikiętus komi
sija jau pardavinėja po 50c asme
niui. Pradžia 5:30 v. v. Nuoširdžiai
kviečiame visus dalyvauti, nusipir
kite iš anksto, kad komisija žinotų 
Kiek maisto pagaminti. (15-17)

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)

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS GALIMYBĖS!

LYDYTOJAI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI
CHURCHWARD & CO.

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

USES Pritarimą
__ ____________________________________(16)

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO DARBININKAI 

Nuolatinis susijungimas dabar ir po karo su 
sena įstaiga. Malonios darbo sąlygos. Gera 

pradžiai alga su užtikrintais pakilimais.
Apmokamos vakacijos ir šventės.

40 VALANDŲ—-5 DIENŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai po 40 valandų už. laiką ir pusę. 

KREIPKITĖS 94 MOTT ST. (ARTI CANAL) 
_ ____________________________ ________ (16)

APVALYTOJAI
Dirbti naktimis. Valandos 12-8 A.M.
ALGA $23 I SAVAITĘ. EKSTRA 

MOKESTIS UŽ VIRŠLAIKIUS.
KREIPKITfcS

LOEW’S TRIBORO THEATRE
STEINWAY IR 28TH AVE., 

ASTORIA, L. I.
(17)

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų.
KREIPKITĖS TUOJAU

F. E. SCHUNDLER, CO.,
45-15 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY 

 (21)

REIKIA VYRŲ PAGRAŽINIMUI GELEŽIES 
UŽBAIGIMO DARBUI. KREIPKITĖS 

ARTKRAFT STRAUSS 
830 — 12TH AVENUE. N.Y.C.

APVALYTOJAI
DIENOM AR NAKTIM
GERA ALGA, IDEALIŠKOS

SĄLYGOS,
UNIFORMOS NEMOKAMAI
APMOKAMOS VAKACIJOS

IR ŠVENTES
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

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

(16)

PAPRASTI DARBININKAI 
85c Į V AL. — SUNKUS DARBAS 

AP VALYTO J AS—N AKTINIS 
SARGAS

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

viršlaikius.

Pittsburgh Plate Glass Co., 
JAY IR WATER STREETS, 

BROOKLYN, N. Y.
(16)

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš būtinų 
pramonių reikalingas paliuosavimo 

atatementas.
Atlantic Casting & Mfg. Corp.
158 PIONEER ST., BROOKLYN. (15)

VYRAI IR BERNIUKAI
Fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas. Ge

ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK 

1000 Grand St., Brooklyn.
(15)

GENERAL EISENHOWER *
Sako, mūsų Pajėgos Europoje išlaisvins jūsų 

tėvų žemę šiemet!
Tai gali būti atsiekta tiktai jei jūs, vyrui, 
kurie nekariaujate stosite j karinius darbus 

dabar.
Foundrėms Astorijoje ir Greenpointėje reikia 
jūsų pagelbos pristatymui Air Corps, Ordi
nance ir Cheminius karo kontraktus. $44 pra
džiai, 55 valandų savaitė, dieniniai ir nakti

niai šiftai. *
• Dėl Pasitarimų su Kompanijos Atstovais 

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

U. S. EMPLOYMENT SERVICE 
o( (hc

War Man Power Commission
6-tos lubos

Bank of Manhattan Building 
QUEENS PLAZA LONG ISLAND QTY

Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo’* 
pareiškimo.

(t<B

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

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

■...................... .............. ......... (15)
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Prisinešęs iš Šapos Įrankių Off Right

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių |!BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio - January 30

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

i

i

net 
kad

Raudonasis Kryžius j ieško 
1,000 moterų veikti liuosnorė- 
mis dijetistų* pagelbininkėmis.

tarpe kitų, 
5. Rivers.

uniji- 
pa-

pas 
atė
jau 
pri-

Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

Vakar dienos Laisvėje, są
raše aukojusių trečiam siunti
niui pundelių Lietuvos žmo
nėms, praleista vardas K. Pe- 
trikienės, kuri aukojo $3.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Dr. 
diųtas 
minui švietimo 
intendantuose. 
000 metams.

Olaf 
ninkas, 
nio Bay Ridge stotyje jam ten 
nukritus ar nupuolus.

Mathisen, 44 m., jūri- 
tapo užmuštas trauki-

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

įLITUANICA SQUARE RESTAURANT Į

be reikiamos priežiū-

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

aktoriai Laraine Day, Charles į savo kišenius giliausia kiek 
Bickford, Lloyd Nolan, Bill) galima.

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

Amalgameitai Remia 
Darbiečių Vienin

gumo Sleitą
Amalgameitai, darbiečių ko

miteto nariai, skaičiuje 150, 
atstovaują 80,000 Amalgamei- 
tų Unijos narių, savo susirin
kime pereitą pirmadienį pa
smerkė atakas ant darbiečių 
vieningumo sleito kaipo melus 
ir pasižadėjo remti tą sleitą.

Tose atakose buvo sakoma, 
būk Hillmanas, CIO Politinės 
Veiklos Komiteto pirmininkas 
ir Amalgameitų Unijos prezi
dentas norįs įvesti į Amerikos 
Darbo Partiją “komunistinę 
kontrolę.” Amalgameitai vei
kėjai sako, kad tai yra netie
sa, paskelbta tikslu kenkti 
darbiečių vieningam veikimui 
ir tuomi patarnauti priešams.

Hillmanas yra pasiūlęs Dar
bo Partiją laikyti visų unijų 
kontrolėj, kas nedaleistų ko
munistų, socialistų ar bile ku
rios vienos partijos kontrolės, 
būtų visų darbo žmonių parti
ja, kokia iš tiesų ji ir turėtų 
būti.

Yonkers Unijos Užtarė 
Mrs. Browder

CIO Unijų Taryba West
chester apskrityje, Yonkers, 
kur Browderiai gyvena, pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
prašymą panaikinti Immigra- 
cijos Departmento išduotą rei
kalavimą deportuoti Mrs. 
Browder tik dėl to, kad jinai 
įvažiavo be vizos. Unija savo 
prašyme sako:

“Mrs. Browder yra įstatymų 
prisilaikanti ir gerbiama gy
ventoja mūsų susiedijoje, žmo- 

* na Amerikos piliečio ir moti
na trijų amerikos vaikų.” Jos 
deportavimas, sako unįjistai, 
“duotų tik paramos ir smagu
mo apyseriškiems elementams 
mūsų krašte, kurie be paliovos 
siekia sunaikinti vieningumą 
mūsų žmonių ir Jungtinių 
Tautų.” * ,

Protestai prieš Anti
semitizmą

Laisvės Bankieto Tiki etai 
Smarkiai Platinasi

Keturių organizacijų ben
drai surengtame Lietuvos pa
galbai koncerte taikėsi pasi
kalbėti su Laisvės bankieto ti
le ietų platintojais, kurių 
keli vienu kartu išsireiškė, 
“einasi gerai.”

Laisvės bankietas įvyks
šio 30-ta, Grand Paradise sa- 
lėse.

Viena draugė sako — 
mane pora žmonių patys 
jo klausti tik i etų, bet aš 
buvau savo šėrą išbaigus,
trukau. Reikės pasiimti dau
giau ir nunešti į namus. Jie vi
sada iš manęs pirkdavo, šį kar
tą nepaspėjau pasiūlyti, tai 
patys paklausė.

Vienas nusiskundė, kad tas 
kvoteris virš dviejų dolerių 
jam kažkaip atrodo lyg pri-

dėčko prašymu. Bet, sako jis, 
tūlas kostumeris jam šitaip 
klausimą pastatė:

—Dėl ko Laisvės tikieto kai
na sumažinta?

—Juk šiemet aukštesnė, ■— 
atsakiau.

—Šių metų su pernykščiais 
nelyginu, — atsakė kostume
ris, — lyginu su tuo, kad be
veik visi šiemet ima bankie- 
tams po $3, o Laisvė tik $2.25 
už tik i etą.

Išsiaiškinau, sako pardavi
nėtojas, kad Laisvė visuomet 
stengiasi padaryti savo pra
mogas visiems prieinamiausio- 
mis, .o jeigu kas išsigali ir no
ri dadėti, suranda būdą pri
dėti daugiau prie pasveikini
mo suvažiavimui ar kaip ki
taip. , Girdėjęs.

Unijistai Tikisi Turėt 
Sėkmingą Daily Wor

ker Bankietą
Organizuotas vietos 

nis judėjimas rengiasi 
gerbti anglišką darbininkų 
dienraštį Daily Worker su šau
niu bankietu sausio 28-tą, G 
& L Restaurane, 2131 Broad
way, N. Y.

Rengėjai išsiuntinėjo uni
joms specialius laiškus ir dau
gelis unijų jau užsisakiusios 
daugiau tikietų platinimui sa
vo susirinkimuose ir šapose. 
Tačiau, jeigu kas negautų ti
kietų savo unijoj, o norėtų da
lyvauti, gali kreiptis į D.W. 
20th Anniversary Komitetą, 
35 E. 12th St., New York,

Pradėta Ketvirtosios Karo 
Paskolos Vajus

Pereitą pirmadienį New Yor- 
ko Times Square suruošta pir
mas masinis mitingas garsini
mui Ketvirtosios Karo Pasko
los, kuri prasidėjo 18-tą. šia
me vajuje New Yorko miestas 
yra pasimojęs karo bonais su
kelti 698 milionus dolerių.

Sueigos laiku Times Square 
buvo užblokuotas publika, o 
ant įrengtos estrados, su mil
žinišku Dėde Samu scenoje,

Robinson ir kiti minutiniais iš
stojimais akstino pirkti bonus, 
kurie čia pat ant vietos buvo 
ir parduodami.

Gi spaudos konferencijoje 
dalyvavo žmonos generolų 
George C. Marshall, armijos 
štabo viršininko, ir Mark W. 
Clark, vado 5-tos Armijos, ku
ri kariauja Italijoj. Jos prašė 
newyorkiečių šį kartą pasiekti

Prašo Nedeginti 
Popieros

Atliekamos popieros vajus 
šiemet visu trečdaliu pagerė
jęs, kaip praneša jo vedėjai, 
tačiau pagerėjimui dar yra 
vietos. Atsišaukia į šeiminin
kes taupyti visokią popierą — 
laikraštinę, maišus, dėžes. Net 
ir šmotukus popieros surišti į 
pundelius ir atiduoti namų 
prižiūrėtojui ar tuomi užsii
mantiems popieros surinkė
jams, nedeginti.

Popieros rinkimas paliečia 
visus. Aną dieną Metropolitan 
Operos artistai turėjo specialį 
susirinkimą, į kurį atėjo neši
ni asmeniškai surinktos-sutau- 
pytos popieros pundeliais.

Baus ir Gemblerius, 
Ne Tik Savininkus 

Tokių {staigų
Majoras LaGuardia savo 

prakalboj iš miestavos radio 
stoties WNYC sekmadienį vėl 
aštriai kritikavo visokius gem
blerius. šį kartą jis prižadėjo 
bausti ne vien tik tuos viso
kių gemblerysčių užlaikyto,jus, 
bet ir gembleriavime dalyvau
jančią publiką.

Mažametis Žmogžudys 
Gavo Progą Gyventi

Leonard Marcus, 15 metų 
berniukas, užmušęs močekos 
motiną pereitą rudenį, tapo 
padėtas į mažamečių prasikal
tėlių auklėtuvę, kur būsią de
damos pastangos duoti jam 
progą pasitaisyti. Pagal pri
žiūrėtojų nuožiūrą jis gali bū
ti išleistas suėjus 21 metus am
žiaus. Suaugusiam už tą pra
sikaltimą būtų buvę 20 metų 
ir iki gyvos galvos kalėjimo.

Vaikas senutę mirtinai pri
smaugė, kada jinai užtiko jį 
po stalčius jieškant pinigų, 
kad pabėgti iš namų, važiuoti 
Kalifornijon. Teismas atsižvel
gė ne vien tik į jo metus, bet 
ir į sunkias gyvenimo sąlygas 
augant 
ros.

Karo Informacijų, raštine, 
iki šiol deginusi išmetamus do
kumentus dėl išlaikymo slap
tybėj įstaigos veikimo, dabar 
įtaisys mašiną popierą sumalti 
ir atiduoti perdirbimui.

Betty Grable
Ridge Teatre, Brooklyne.

Rosie O’Grady, Bay

Queens džiūrė atleido nuo 
bausmės William Stein, 39 m., 
papjovusį žmoną dėl jos atsi
sakymo grįžti su juo gyventi. 
Jis teisinosi buvęs laikinai pa
mišęs.

Iš 19-kos žuvusių gaisre Ka
lėdų vakarą, Standard Hotel,! ■" 
tik dabar išaiškinta asmenybė į Valdyba. 
14-to, Hugh Travers, 40 m., 
ten ir gyvenusio. Penki dar 
neišaiškinta.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN© MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo ir mezgėjų su siuvėjomis susi
rinkimas jvyks šio ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., sausio 20-tą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Su pradžia 
metų pradedame daug svarbių dar- 

' bų, tad visoms svarbu būti susirin- 
> ; kimo. — Kviečiame ir ne nares. —

(15-16)

LAISVE ANT 
TIMES SQUARE

i ALDLD 185 kp. susirinkimas 
' jvyks 19 d. sausio, 8 v. v., Buzelio 
1 patalpoj, kampas Crescent St. ir 
Atlantic Avė. Nariai, kurie tik gali
te, dalyvaukite. Reikės kuopos val
dybą rinkti ir šiaip yra svarbių rei
kalų. Pereitą mėnesj reikėjo valdy
bą rinkti, bet narių susirinko labai 
mažai. Nors dabar susirinkite.
V. Paukštys.* (14-15)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, 

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

Amerikos Darbo Partijos 
kliubai aukštutinėj New Yor
ko West Side sausio 19-tą, 
150 W. 85th St., New Yorke, 
ruošia mitingą protestui prieš 

. anti-semitizmą. Mitingo kalbė
tojuose bus žymių unijų vadų 
ir vyriausybinink 
ir teisėjas Franci

Amerikos žmonės toliau vis 
labiau pradeda suprasti, jog 
anti-semitizmas yra fašistinis 
reiškinys ir kad pakol perse
kiojama nors viena grupė, tol 
niekam saugumas neužtikrin
ta.

Niek Pakalniškis rašo Lais
vės “šapai” ir D. M. šoloms- 
kui apie savo patyrimus ir pro
spektus kariškoj tarnyboj:

—Tai jau trys savaitės pra
bėgo, kai čia “mūčinuosi.” Dar 
liko trys savaitės. Po to gau
siu progos atlankyti namus 
trumpam laikui. Kur teks vė
liau apsistoti, dar nežinau.

—Kaip viskas pas jus? Mū
sų frontas geroje padėtyje, ar 
ne ?

—Vieta, kurioje mes atlie
kame apmokymą yra gerai 
įrengta, visi patogumai čia 
randasi. Tiesa, šaltis biskį mus 
kankina, bet būna ir gražaus 
oro.

—Geriausių pasisekimų, vi
sai šapai 1

Jonas Ormanas rašo, jog 
savo paskirtyje turi daug dar
bo ir dirba sunkiai, bet tikisi 
galop šio mėnesio gauti kelių 
dienų atostogų ir pasimatyti su 
brooklyniečiais.

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

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS 
ZSBŠ

Bloznelienė Lankėsi 
Brooklyne

Pereitą pirmadienį Laisvėn 
buvo užėjusi Agota Bloznelie- 
nė, daugeliui žinomoji farmer- 
ka, vasarvietės savininkė iš 
Catskill, N. Y. Viešnia atvyku
si pereitą šeštadienį su reika
lais pas sūnų lakūną. Apsisto
jus buvo pas sūnų ir marčią 
Maspethe.

Viešnia įdomavosi/ kaip ei
nasi visi bendri karo laimėji
mo ir lietuviškieji reikalai, 
taipgi paaukojo $10 .Lietuvos 
Pagalbai ir $2 Laisvės Suva
žiavimui.

Harold S. Jacobs, 43 m., 
1911 E. 15th St., Navy Yard 
darbininkas, įkaitintas vaginė
jus iš įstaigos brangius darbo 
įrankius. Kai kurių, sakoma, 
visoj šapoj nėra tiek, kiek jis 
per ilgą laiką sunešęs į savo 
namus. Įrankiai įkainuota apie 
$4,000. Ir vaginėjo ne iš ba
do, uždirbdavęs nuo $60 iki 
$84 per savaitę.

“Trimavo Kostumerius
Pašauktas teisman už ėmi

mą virš lubinių kainų, Mario 
lacoponi, 1471 St. Nicholas 
Ave., New Yorke, aiškinosi 
dešras ir avieną “nutrimuojąs” 
daug geriau už kitus bučerius, 
tai dėl to turįs imti aukštes
nes kainas. Teisėjas tačiau 
manė, kad jis labiausia už vis
ką. “nutrimuojąs kostumerius,” 
tad uždėjo jam $25 pabau
dos.

Frederic Ernst prisaik- 
antram šešių metų ter- 

Tarybos super
Alga yra $10,-

p PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

I !Q) LIETUVIŠKAS KABARETAS
H , Oi • STANLEY MISIŪNAS

OJ1 SAVININKAS

'F
j Stanley Rutkūnas
I . SAVININKAS

282 Union Avė
BROOKLYN

NOTARY
PUBLIC

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I 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

Duokite JAM

Tel. EVergreen 4-9612

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS Ž
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.

!i I
I
1 I

i
I

Onyx Initial

Nuo $19.00 
Daimontu

Žiedą
C

su

nuo $20.06 
Duokite JAI 

moderninĮ 
Iliešinj laikrodėli

arba DaiinontinĮ žiedą 
nuo $15.00

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

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

rel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




