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Rašo A. BIMBA

' Iš Clevelando vienas drau
gas rašo:

“Teko sužinoti, kad iš vaka
ro prieš Smetonos sudegimą 
pas jį buvo bankietas arba, 
teisingiau pasakius, sąskridis 
visų tautos šulų. Per naktį ko- 
kusavo, planavo, kaip ‘užka
riauti’ Lietuvą ir tik auštant 
išsiskirstė.

“Dalyvavo Karpius, Žiuris ir 
visa vietinė fašistinė Smetona; 
taipgi Olis, Grišius iš Chica
gos, buvę kas tai iš Detroito ir 
New Yorko, bet vardų dar ne
teko sužinoti. Tačiau nelaimei 
ištikus, visi Smetonos ‘ministe
rial* sulindo, kaip tarakonai į 
plyšius ir tyli, kaip nieko ne
žiną.”

Pasirodo, kad gaisras Sme
tonos jiamuose kilo jau apie 
9 vai. ryte. Visi tebemiegojo!

Tyli tie, kurie iš vakaro iki 
poryčių ten baliavojo.

žmogus

Juozas Tysliava, kuris sako
si tame sąskridyje dalyvavęs, 
bara tuos, kurie neverkia prie 
Smetonos kapo.

Gaila, bet negali
verkti, kai ašaros nebėga iš 
akių. Užtenka, kad taip gailisi 
ir verkia Tysliava. Jis papra
tęs veidmainingai verkti. Mes 
gi nemokame veidmainiauti.

Tysliava irgi, regis, never
kia Smetonos kaipo žmogaus. 
Šiandien miršta, žūsta milijo
nai žmonių. Niekas negali tu
rėt tiek ašarų, kad visus ap
verkti.

Tysliava taip labai gailisi 
Smetonos todėl, kad Smetona 
buvo jo vienmintis, jo lyderis, 
jo inspiratorius. Jam Smetona 
buvęs “laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos simbolis.’’ Todėl, 
girdi, jo mirtis yra “neap
skaičiuojamas nuostolis lietu
vių tautai.” (Vienybė, sausio 
14).

Bet mes su tuo nesutinkame, 
nes tai yra bjaurus melas. 
Smetona buvo piktoji votis ant 
lietuvių tautos kūno, kaip Hit
leris yra ant vokiečių tautos 
kūno, kaip Mussolinis ant ita
lų tautos kūno.

Smetona buvo fašistas, tero
ristas, žudytojas Lietuvos žmo
nių.

Tysliava negali to užginčy
ti, nes faktas yra, kad po ke
lių dienų po užgrobimo galios, 
Smetona sušaudė Požėlą, Gie
drį, čiornį ir Greifenbergerį.

Todėl lietuvių tauta Smeto
nos neverkia. Todėl prie jo ka
po verkia tiktai fašistai. O su 
fašistais šiandien ne pakeliui 
jokiam protingam ir padoriam 
lietuviui.

Žiūrėkite, kas Smetonos mir
ties oficialiai apgailestavo. Ogi 
naujasis Argentinos diktato
rius Ramirez. Nei prezidentas 
Rooseveltas, nei Churchillas 
oficialaus apgailestavimo ne- 
prisiuntė.

Ramirez irgi, kaip Smeto
na, smurto keliu pasidarė Ar
gentinos diktatorium. Todėl 
jis Smetoną suprato ir jo ap
gailestauja.

Chicagos Vilnis (sausio 15 
dieną) primena labai svarbų 
kunigo Končiaus straipsnį, til
pusi mūsų kaiminkoj Ameriko
je pradžioje 1939 metų. Tai 
buvo straipsnis, kuris nustatė 
visiems klerikalams gaires.

Tam straipsnyj kun. Končius 
reikalavo, kad Lietuva dėtųsi 
su Vokietija prieš Sovietų Są-

(Tąsa 5-me pusi.)
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PRAKIRSTA VOKIEČIŲ LINIJA LENINGRADO SRITY J
Tik Pasiekę Berlyną, Gale 

sim Kalbėt apie Greitą
Pergalę, Sako Rooseveltas

Washington. — Prade
dant Ketvirtosios Karo Pa
skolos Vajų, išparduot bo- 
nų už $14,000,000,000, prezi
dentas Rooseveltas pareiš-

“Iki mes užimsime patį 
Berlyną ir Tokio (Japo
nijos) sostinę, tol nei vie
nai minutei negalima malo
niai sau dienos laiku sap
nuot, būk karas jau beveik 
užbaigtas.

Nubausti Fabrikan
tai Dirbę Prastas 

Vielas Armijai
Providence, R. I. —Jung

tinių Valstijų apskričio tei
smas nubaudė $10,000 Ana
conda Vielų kompaniją ir 
nuteisė keturis jos viršinin
kus kalėjiman nuo vienų 
metų iki 18 mėnesių. Jie 
nuteisti už tai, kad suži- 
niai, pagal sąmokslą, gami
no perprastas vielas, kurias 
Amerikos valdžia užsakė 
savo armijos signaliniam 
korpusui ir Anglijos karo 
ministerijai.

Vienas iš kaltinamųjų bu
vęs kompanijos inžinierius 
R. L. Wright, prisipažino 
dalyvavęs toj pavojingoj 
suktybėj 
kompaniją ir kitus virši
ninkus. Už tai bausmė jam 
suspenduota, skiriant jam 
dvejus metus kaipo pasitai
symo laiką.

ir liudijo prieš

Amerikos Parama So
vietam per Mėnesį

Pati Anglijos Spauda Skelbė 
Gandus apie Atskirą Taiką 

Su Hitlerine Vokietija

“Sunkiausi karo veiksmai 
dar tebestovi mums pryša- 
kyje, o ne užnugarėję.

“Ketvirtame Karo Pasko
los Vajuje visi mes gauna
me progą atlikti savo parei
gą karui sutrumpinti ir pri
versti priešus besąlyginiai 
pasiduoti. Kiekvienas dole
ris, panadotas bonam pirk
ti, didina mūsų ofensyvo 
galybę, prisideda prie mū
sų laimės ir saugumo atei- 

I tyje. Visi remkime ataką!”

Washington, saus. 19. — 
Jungtinės Valstijos pernai 
lapkričio mėnesį pasiuntė 
Sovietų Sąjungai reikmenų 
už $338,000,000 iš lend-lease 
(karinių paskolų) fondo. 
Viso iki šiol pasiųsta Sovie
tam $3,887,874,000 vertės 
karinių reikmenų.

Uždrausta Klausinėt Karei
vius, už Ką Jie Balsuos

Washington. — Gen. Ei
senhower griežtai uždraudė 
bet kam apklausinėti Ame
rikos kareivius užjūriuose, 
ar jie būsimuose rinkimuo
se balsuos už demokratų ar 
republikonų kandidatą į 
prezidentus.

Republikonai buvo pa
skelbę, būk dauguma už
klaustų kareivių sakė, kad 
jie balsuosią už republiko
nų kandidatą. (Bet tai bu
vo tik republikonų propa
ganda.)

: \ .•* A-A flakčiSš’r

Geležinkeliečiams 
Pridėta Uždarbio 
Ir Išvengta Streiko
Washington. — Susitarė 

penkiolika gelžkelinių me
chanikų ir šiaip darbininkų 
unijų su kompanijomis, tar- 
.pininkaujant valdžiai. Taigi 
išvengta gręsusio tų unijų 
streiko, turinčių daugiau 
kaip milioną narių. Prez. 
Rooseveltas, todėl, patvar
tė tuo jaus grąžinti geležin
kelius į kompanijų rankas. 
Jie buvo laikinai perimti į 
karo departmento žinybą, 
kai buvo streiko pavojus.

Geležinkeliečiam, gavu- 
siem mažiau 47 centų va
landai, yra pridėta po 11 
centų valandinės algos, o 
gavusiem 57 centus valan
dai pakeltas uždarbis de
šimtuku per valandą.

Penkios geležinkeliečių 
Brolijos (konduktoriai, ma
šinistai ir kt.) jau pirmiau 
susitarė su samdytojais. 
Šių Brolijų nariai gavo po 

centus valandinio priedo.9

London. —- Maskvos ra
dijas pranešė, kad Anglijos 
valdžia užginčijo paskelbtą 
Pravdoje gandą iš Kairo, 
jog “du žymūs anglai kal
bėjosi su Ribbentropu,” 
Hitlerio užsienių reikalų 
ministeriu, apie sąlygas dė
lei atskiros taikos tarp An
glijos ir Vokietijos.

Bet Sovietų radijas pri
minė, jog pati Anglijos 
spauda skelbė gandus apie 
nacių žingsnius tartis su 
anglais dėlei atskiros tai
kos.

(Anglijos ir Amerikos ko
merciniai laikraščiai jau ne 
sykį kartojo Berlyno propa
gandą, būk Sovietai, girdi, 
gal atskirai taikytųsi su 
Vokietija.)
LONDONO LAIKRAŠČIO 

GANDAI
Maskvos rądijas perskaL- 

tė Londono Sekmadienio 
Times’e išspausdintą pra
nešimą nuo savo korespon
dento iš Ankaros, Turkijos:

“Tiesa, kad Papenas (na
cių ambasadorius Turki
jai) pats nedarė pasiūlymų 
(dėlei atskiros taikos su 
Anglija), tačiau neteisingas 
yra tvirtinimas, būk niekas 
tokių pasiūlymų nedarė. Ti
krumoje tokie pasiūlymai 
buvo jau pirm dviejų mėne
sių įteikti Turkijai, bet ji
nai atsisakė perleist juos 
talkininkams. Panašūs siū
lymai buvo daromi ir Lisa- 
bone (Portugalijoj) ir 
Stockholme (Švedijoj). Ti
kima, jog tie pasiūlymai at
ėjo nuo paties Hitlerio ir 
buvo paremti galimybėmis 
atitraukt Didžiąją Britani
ją ir Jungtines Valstijas 
nuo (karinio) bendradar
biavimo su Rusija.”

Taip rašė pats anglų laik
raštis Sunday Times of 
London praeitą sekmadienį.

Maskvos radijas dėl to
Maskva. — Sovietinės jė

gos nuskandino Barents 
Jūroje dar vieną žibalinį padarė šitokią pastabą: 
vokiečių laivą, 6,000 Tonų. “(Londono) Sunday Times

iškorespondentas praneša 
Ankaros, jog Wilhelmstras- 
se’s (Berlyno) atstovas 
Schinidtas, matomai, pri
kando liežuvį, kada jis už-

Raud. Armija Dalinai Apsu 
po Novosokolniki; Gręsia 
Vokiečiam Rovno Mieste

Maskva, saus. 19. —Rau
donoji Armija pramušė vo
kiečių apsigynimo linijas Į
pietus nuo Oranienbaumginčijo ganaus apie taikos 1 . , . , T

pasiūlymus, dar kartą pri- 
skaitomus Papenui.”

Leningrado Partizanai Suar
dė 67 Naciy Traukinius

Maskva. — Per kelis mė
nesius partizanai Leningra
do apygardoj suardė 67 
vokiečių traukinius.

Paskutinėmis dienomis 
Leningrado partizanai už
puolė nacių sandėlį ir iš
plėšė 500 šautuvų ir 50 kul
kosvaidžių.

Partizanai užklupo vokie- i 
čius vienoj geležinkelio sto- i 
tyj, užmušė daugumą jų, j 
padegė du-amunicijos san
dėlius ir saūgiai pasišalino

miesto, į vakarus nuo Le
ningrado, ir prakirto nacių 
apsigynimų ruožtą į šiau
rius nuo NoVgorodo prie 
Ilmen ežero. Oranienbaum 
stovi prie Suomijos Įlankos.

Sovietai ir toliau veda 
sėkmingus ofensyvo žygius, 
siekiančius visai iššluot 
priešus iš Leningrado ir

Jugoslavą Partiza
nai Apsupo Daugelį 

Naciy ir Naikina

Bomba Užmušė Italų 
Fašistų Generolų

Madrid. — Naciu kontro
liuojama, Italijos žinių a- 
gentūra pranešė, kad auto
mobiliu įdėta bomba užmu
šė (fašistinį) italų genero
lą Dom. Mitticą. Jis buvo 
narys fašistų tribunolo, ku
ris nusmerkė mirti grafą 
Ciano, Mussolinio žentą, 
buvusį jo užsieninį ministe
rs, ir 18 kitų buvusių aukš
tų fašistų, kurie pagaliaus, 
išstojo prieš Mussolinį, kai 
anglai - amerikiečiai įsiver
žė Italijon.

Tą bombą užtaisė fašistų 
priešai, kaip sako praneši
mas iš Šveicarijos.

London, saūs. 19.— Jugo
slavų partizanai apsupo di
delius vokiečių kariuome- 

įnės dalinius kalnuose vaka
rinėje Bosnijoje, Jugoslavi
jos dalyje, ir naikina prie
šus.

Pranešama, kad per da
bartinį vokiečių ofensyvą 
buvo užmušta bei sužeista 
5,000 partizanų, bet naciai 
nukentėjo tris kartus dau
giau nuostolių, kaip rodo 
vokiečių dokumentai, ku
riuos partizanai pagrobė.

Partizanai sudaužė des
peratiškus nacių mėgini
mus atgriebt Cetina upės 
klonį.,

Anglai Pergrūdo Nacius 
Per Garigliano Upę

10,000 liejyklų darbininkų 
streikas Washington ir Ore
gon valstijose blogai atsilie
pia i laivų statymų Ameri
kos tankams gabenti per 
jūras.

Alžyras, saus. 19. —Ang
lai Penktosios armijos ka
riai, vakariniame Italijos 
šone, supliekė dariusius o- 
fensyvą nacius, ir trijose 
vietose pergrūdo juos ant
rapus Garigliano upės.

Novgorodo apylinkių, 110 
mylių ilgio frontu.

Šią žinią paskelbė Raudo
nosios Armijos komanda 
pirmametinėje sukaktyje 
nuo tos dienos, kai sovieti
niai kovūnai pralaužė hitle
rininkų blokadą apie Lenin
gradą.

ATĖMĖ Iš NACIŲ 
SLAVUTĄ

Generolo Vatutino ko
manduojami raudonarmie
čiai Pirmajame Ukrainos 
fronte atėmė iš vokiečių 
Slavuta miestą su geležin
kelio stočia, ir tokiu būdu 
perkirto naciam geležinkelį 
einantį iš Rovno į Šepetov- 
ką, keturių geležinkelių ste
bulę. Slavuta stovi už 11 m. 
į šiaur-vakarius nuo Šepe-? 
tovkos. Dabar sovietiniai 
kovūnai grumiasi pirmyn 
linkui geležinkelių linijų ei
nančių tarp šepetovkos ir 
Proskurovą, Kamenec-Po* 
dolską ir Tarnopolį. Rau
donarmiečiam telieka tik 
tuzinas mylių pasiekt patį 
Rovno miestą.

Raudonoji Armija linkui 
Latvijos pasivarė dar ar
tyn Novosokolniki geležin
kelių mazgo, užėmė Subino 
stotį mažiau kaip 6 mylios 
į šiaurius nuo Novosokolni
ki miesto, ir raudonarmie
čiai* faktinai jau apgula šį 
miestą iš šiaurių, piety ir 
rytų šonų. Per dieną jie šioj 
srityj atvadavo virš 40 gy
venamųjų vietų.

Pirmadienį Sovietai vi
suose frontuose sunaikino 
147 vokiečių tankus ir nu
šovė 32 jų lėktuvus.

Pirmoji Ukrainos armija 
suėmė daug nacių kareivių 
ir ofiierių ir pagrobė 15 
visai sveikų jų tankų ir di
delius kiekius kitų pabūk
lų.

LENINAS IR TAPTŲ DRAUGOVEf L

Anglai Žada Daugiaus 
Ginklų Francijos 

Patrijotams
Maskva. — Rašo Justas 

Paleckis:
(Minint Vladimiro Leni

no, Tarybų valstybės kūrė
jo, 20 metų mirties sukak-

Visi dar atsimename ki- 
virčius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos: jie tęsėsi 20 me
tų. Daug kraujo buvo išlie
ta kovoj dėl Lietuvos seno
vinės sostinės Vilniaus.

Per 20 metų ėjo diploma
tiniai ginčai. Jie buvo svar
stomi visoj eilėj Tautų Ly
gos susirinkimų ir Hagos 
Tarptautiniame Teisme. At
vejų atvejais tie kivirčai 
gręsė pereiti į 
susikirtimą.

Tiktai 1939 c..

ginkluotą

po Lenki-

jos susmukimo, Vilnius, 
Lietuvos sostinė, buvo su
grąžintas Lietuvai. O 1940 
m., Lietuvai įstojus į Tary
bų Sąjungą, buvo galutinai 
pravesta siena tarp Liet, ir 
Taryb. Baltarusijos, pačiai 
Baltarusijai pasiūlius. Sie
nos linija pravesta pagal 
tautinį gyventojų sąstatą 
pasienių srityse. Lietuvai 
buvo priskirtą naujos že
mės, turinčios daugumą lie
tuvių gyventojų.

Sugrąžinimas Lietuvai 
Vilniaus ir teisingas nau
jos sienos nustatymas tarp 
Baltarusijos ir Lietuvos yra 
ryškūs Lenino - Stalino 
tautinės politikos pavyz
džiai. Čia mes turime dar

vieną - patvirtinimą seka
miems žodžiams, kuriuos 
pasakė Leninas Trečiajame 
Tarybų Kongrese, kuomet 
buvo įsteigta Federacinė 
Socialistinė Rusijos Tarybų 
Respublika, pagrindais lai
svųjų tautų laisvosios są
jungos:

“Mes valdome ne skirsty
dami, ne pagal žiaurųjį se
novės Romos įstatymą, bet 
vienydami visus darbo žmo
nes. ši Sąjunga augs visai 
savanoriai, bet melų ir be 
geležies. Ji yra nesulaužo
ma. Geriausias užtikrini
mas, kad jinai nesulaužo
ma, yra tie įstatymai ir ta 
politinė santvarka, kurią 
mes savo krašte steigiaitoe.”

Leninas visados pabrėžė 
tautų draugingumo reikalą 
ir sakė, jog tautų vienybės 
negalima įkurti vien tik 
magiškos lazdelės mostelė
jimu. Jis mokė, jog savano
riškos tautų sąjungos su
kūrimas reikalauja kuo di
džiausios kantrybės, siste- 
mačio dauguomenės auklė
jimo ir gilaus atsižvelgimo 
į įvairių tautų savybes ir 
jų reikalus.

Leninas ir Stalinas visuo
met kiečiausiai priešinosi 
viekam, kas tik galėtų pa
skirstyti tautas, ir darba
vosi, stengdamiesi panai
kint bet kokius pamatus 
tautiniams susidūrimams.

(Tąsa 5 puslapy)

Alžyras. — Teigiama, jog 
anglai - amerikiečiai tam 
tikrais keliais siųs daugiau 
ginklų ir slaptajam patri- 
jotų judėjimui Francijoje. 
Anglijos premjeras Chur
chillas, besikalbėdamas su 
gen. de Gaulle, pirmininku 
Francūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti, pripažinęs reika
lą geriau ginkluoti Franci- 
jos patrijotus, kad jie galė
tų sėkmingiau veikti prieš 
nacius dabar, o ypač tuo 
laiku, kai Anglijos - Ame
rikos kariuomenė darys į- 
siveržimą Franci j on.

Siaučia kruviniausi mū
šiai Sovietų ofensyve Le
ningrado srityje.
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Gandai ir Diplomatinis 
Sukrėtimas

Tik viena trumpa žinia, tilpusi Mas
kvos “Pravdoje”, iš Cairo, Egypto, su
kėlė tokią politinę audra, kokios jau se
niai nebuvome matę. Ta žinia kalba apie 
gandus, einančius graikų ir jugoslavų 
rateliuose, Cairo mieste, kad nelabai se
niai du žymūs anglai turėję slaptų kon
ferenciją su Hitlerio diplomatu Ribben- 
tropu. Konferencijos tikslas buvęs jieš- 
koti sąlygų dėl atskiros anglų taikos su 
Vokietija.

“Pravdos” pranešime nesakoma, kad 
toje konferencijoje buvo Anglijos val
džios atstovas. Neigi tvirtinama, jog tai 
yra įrodytas faktas.

Dabar Amerikos spauda sako, kad to
kių gandų buvo pilnas Cairo nuo to lai
ko, kaip po Teherano konferencijos 
Eden ir Churchill turėjo pasitarimų su 
Turkijos valdžios aukščiausiais pareigū
nais. Bet, girdi, Cairo mieste veikianti 
talkininkų cenzūra neleido koresponden
tams apie tai pranešti savo laikraš
čiams.

Čia yra didelis neaiškumas: kodėl tie 
gandai nebuvo tuojau griežtai paneigti, 
kodėl jiems buvo leista platintis? Be to, 
Sovietų spaudos korespondentų praneši
mus iš Cairo cenzūruoja tie patys cen
zoriai. Amerikos laikraščiai stebisi, kaip 
jie davė leidimą “Pravdos” koresponden
tui žinią apie tuos gandus išsiųsti iš Cai
ro?

Šiuos žodžius rašant nei “Pravda”, nei 
Sovietų vyriausybė nedavė jokio pareiš
kimo bei platesnio paaiškinimo apie ta 
žinią. Ar ji buvo įdėta tiktai kaipo žinia 
apie gandus, ar todėl, kad tie gandai yra 
kuomi nors paremti, paaiškės vėliau.

Amerikos spauda kasdien pilna įvai
riausių gandų ir pranašysčių. Niekas dė
lei to nealasavoja. Parašyta, įdėta ir pa
baigta.

Dabar gi, dėl tos mažos žinios “Prav- 
doje”, kilo baisiausia diplomatinė aud
ra. Anglijos valdžia griežtai užginčijo 
buvimą anglų pasitarimo su Ribbentro- 
pu. Anglijos spauda smerkia tos žinios 
įdėjimą. Amerikos laikraščiai irgi rašo 
Špaltų špaltas ir daro fantastiškus spė
liojimus. Einą net grūmojimai.

Tai visa parodo, kaip sunkiai šis ka
ras eina — sunkiai ne tik karo laukuose, 
bet ir diplomatijoje. O tai pareina, mu
sų supratimu, iš nebuvimo antro fronto 
prieš Vokietiją. Daleiskime, kad tie Cai-

ro gandai yra tiktai gandai. Jų nebūtų 
arba niekas jiem netikėtų, jeigu hitle
rinė Vokietija būtų pliekiama iš abiejų 
pusių — iš rytų ir vakarų. Nėra antro 
fronto. Veikia tiktai rytų frontas. Ame
rikos ir Anglijos milžiniškos armijos dar 
nepaleistos prieš Vokietiją. Buvo many
ta, kad po Teherano konferencijos ant
ras frontas bus atidarytas be delsimo. 
Rašoma labai daug, plačiai kalbama, kad 
įsiveržimas Europon bus padarytas neuž
ilgo. Tas “neužilgo” pavirsta savaitėmis 
ir mėnesiais.

Darosi baisus nervų įtempimas—įtem
pimas ne tik fašistinėje Ašyje, bet ir 
Jungtinėse Tautose. Tasai laukimas, tos 
viltys!

Štai dirva panašiems gandams. Jie 
išnyks taip greitai, kaip Amerika ir An
glija visomis jėgomis mesis prieš Vokie
tijų-

Be to, tasai nepateisinamas Anglijos 
ir Amerikos diplomatijos flirtavimas su 
taip vadinama lenkų valdžia ištrėmime, 
kuomet ta valdžia nieko neatstovauja, 
kuomet jos vyriausia misija drumsti van
denį Jungtinėse Tautose, virti smalą 
prieš mūsų didžiąją talkininkę. Tai ne
prisideda prie sudarymo gerų, nuošir
džių santykių.

Taip pat neuždarymas buvusių Balti
jos fašistinių valdžių prohitlerinių lizdų 
šioje šalyje kenkia geriems santykiams. 
Tai aišku. Tai turėtų matyti kiekvienas.

Reikia tikėti Anglijos valdžios pareiš
kimui, kad jinai, kaipo valdžia, neturėjo 
jokios slaptos konferencijos su Ribben- 
tropu. Bet niekas negali paneigti to fak
to, kad Anglijoje, kaip ir Amerikoje, yra 
Hitlerio šalininkų. Yra ponų, kurie no
rėtų susitarti su hitlerine Vokietija. Jie 
planuoja ir skymuoja suplėšyti Jungti
nes Tautas. Tai aišku.

Hitlerio agentas Hess irgi skrido An- 
glijon tartis su savo “asmeniškais” 
draugais'. Laimė, kad nelaimė su lėktuvu 
atsitiko, tai Hess atsidūrė kalėjimam 
Hess yra kalėjime, bet tas, pas kurį jis 
lėkė tartis dėl atskiros taikos su Anglija, 
vaikštinėja laisvas. Ar tokie Hesso “as
meniški” draugai negali vėl bandyti su
sisiekti su Hitlerio kitais agentais ir 
bandyti Angliją ištraukti iš karo? Gali 
ir, nėra abejonės, kad stengiasi.

Kokia išeitis? Kai]) galima Jungti
nių Tautų vienybę sucementi*oti?

Vienintelis būdas užkirtimui kelio vi
siems gandams ir prohitleriniam pla
nams: iš vakarų pulti hitlerinę Vokieti
jų-

Ketvirtoji Karine Paskola
Mūsų vyriausybe vėl atsišaukia į 

Amerikos žmones pirkti karo bonus. Di
džiausias vajus jau prasidėjo. Kiekvie
nam mieste, kiekviename kaime eina 
smarki agitacija.

Tai Ketvirtoji Karinė Paskola. Vy
riausybė tikisi gauti karo reikalams 14 
bilijonų dolerių. Tai milžiniška suma. 
Bet kad ji būtinai reikalinga, tai niekas 
neginčija. Mes tikimės, kad visa Ameri
kos liaudis dalyvaus šiame vajuje ir ne
liks nei vieno, kuris pajėgia, kad nepirk
tų karo bonų laike šio vajaus.

Mes karščiausiai raginame Amerikos 
lietuvius neatsilikti nuo kitų žmonių šio
se pastangose. Lietuviai visur turi duo
ti pavyzdį ir būti pirmutiniais bonų pir
kime.

Laisve/ Lithuanian Daily News

$

Denver, Colorado, Darbo Federacijos Bendrosios Ta
rybos Moterų Pagelbines organizacijos prezidente Lil
lian Turner. Ji prižiūri, kad krautuves prisilaikytų kai
nų lubų. Turnerienčs sūnus yra armijoje, o dvi dukte
rys yra WAVES.

Jono Bullio-Lumbio
Šeimos Padėka

Rochester, N. Y. — Vie
ša padėka visiem draugam 
ir draugėm, prisidėjusiems 
prie šermenų ir palaidoji
mo mano mylimo draugo 
Jono Bullio-Lumbio, kuris 
išsiskyrė iš mūs šeimynos, 
mirė 29 gruodžio, 1943 m. 
ir sausio 3 dieną, 2:30 vai. 
po pietų, buvo sudegintas 
Mount Hope krematoriume, 
palikdamas didžiausiame 
nuliūdime mane ir dukterį 
Onutę.

Siunčiame širdingiausią 
padėką Laisvės visam šta
bui ir draugui R. Mizarai, 
kurie pirmutiniai prisiuntė 
užuojautos telegramą ir 
gražių gėlių vainiką; jūsų 
simpatija labai sustiprino 
mane toje sunkioje valando
je. Kitas vėl brangus tele-; 
gramas nuo Dr. Johanuos 
Baltrušaitienės iš Pittsbur- 
gho, Pa. Ačiū brangi dak
tare ir drauge už jūs bran
gią simpatiją, kurios nie
kada nepamiršiu. Širdin
giausiai dėkoju mylimiem 
draugam binghamtonie- 
čiam, kurie prisiuntė neap
sakomai gražų baltų gėlių 
vainiką papuošti mano my
limo draugo karstą.

čiam ir raudonarmiečiam, 
kurių pagalbai velionis dir
bo ir troško sulaukti laįs-r 
vos, pergalingos Lietuvos.

Dar kartų tariame ačiū 
visiem. • •

Victoria Bullicnę 
ir duktė Ona Koch.

Bidlio - Lum bio Ge-

Mažansko Kūjelis Ap 
svaigino Gabaliauskų

Širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms ro- 
chesteriečiams: mano myli
miems broliams ir brolie
nėm Balzariam už gėlių vai
nikus ir geriausių visokių 
pagalba laike šermenų ir 
laidotuvių; draugam A. M. 
Orlauskam už puikių gėlių 
vainikų; draugui W. Čer- 
nauskui už prakalbas namie 
ir ant kapų; Ch. Vaivaidai 
už prakalbų; D. L. K. Ge- 
demino Draugystei ir Lie
tuvių Politiškam Kliubui už 
gėles; graboriui G. J. Sa
vage už tokį puikų patarna
vimų laike šermenų ir lai
dotuvių; ir visiems drau
gams ir draugėms už viso
kių pagalbų, malonų patar
navimų, gėles ir visiem au- 
kavusiem pinigais dėl gė
lių, kurie sukėlė net $145.

Jono 
lems, Kurios šeimos Prašy
mu Tapo Pakeistos j Dova
nas Lietuvos Kovotojams,
Aukavo Šie Draugai ir 

Draugės:
S. Sasna
Hickey - Freeman 

šapos draugai
A. ir L. Bekešiai 

Ch. ir J. Bonekatai
Alex Balzaris 
ALDLD 50 kp. 
A. ir M. Balza riai 
J. ir H. Stančikai
R. Barauskas
IV. ir A. Lack 
M. ir B. Duseikai 
M. Lesyk 
W. ir R. Černauskai 
G. ir A. Švedai 
J. ir L. Totoriai 
G. J. Savage
L. ir A. Pultonal 
P. Čereškai
A. Duobienė
S. ir M. Shurkai ■ 

. G. ir A. Gužauskai
R. Sherelis
B. ir E. Duobai 
J. Greibai
M. ir A. Vaidilai 
F. ir J. Kantinis
V. Bačiuliai 
J. Druseikiai 
J. ir A. Evans

ir B. Morkevičiai 
Gricius 
Mezgėja

Vaivada 
D. Valtienė
F. London 
M. ir A. Mockai
S. Paliepienė . 
J. ir P. Barzdaičiai 
A. ir H. Velikiai 
J. Yučienė
G. Daukas 
Ch. Simaitis 
Ch. Vaivada 
Rochester Committee

to Aid the

$10.00

10.00 
7.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 5.00
5.00 
5.00 
5.00 
4.0Q 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00! 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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“Lietuvių Žiniose” iš 
gruodžio 31, neturėdamas 
daugiaųs kuomi niekinti 
Demokratiųių Amerik. Lie
tuvių Suvažiavimo, Gaba- 
liauškas rašo: “Iš Clevelan- 
do nebuvo žymesnių dele
gatų. Clevelando bolševikai 
buvo išrinkę delegatu S. 
Mažanską, bet į New Yor- 
ka nevažiavo, tik nusiuntė 
pats padarę sunkų metalinį 
kūjį, kuris, anot Mizaros, 
būsiąs padėtas į ‘Laisvos 
Lietuvos Muziejų, kaipo is- 
storinis Amerikos lietuvių 
paminklas.’

“Gal tas kūjis ir tiktų į 
kriminalinį Lietuvos muzie
jų, šalia tų kaulų laužymo, 
padų svilinimo ir kūno są
narių sukinę jimo įrankių, 
kuriais Rusijos čekistai 
1940-41 metų bėgyje kanki
no Lietuvos žmones.”

Matomai, Stasio Mažans
ko kūjis taip apsvaigino Ga- 
baliauską, kad jis, rodos, ir 
nebežino ką'rašąs. Gaba- 
liauskas sakos išbuvęs Ta
rybinėj Lietuvoj pusę metų 
ir todėl jis negalį nežinoti, 
kad Lietuvos žmonės patys 
išsiyinko Tarybinės Lietu
vos valdžią — iš Lietuvos 
žmonių ir kad ten nebuvo 
jokių “Rusijos čekistų”, ku
rie būtų kankinę Lietuvos 
žmones. Jis tą žino.

Gabaliauskas mėgsta pa
sišaipyti, kad jis prigavinė- 
jo tarybinę valdžią. Kartą 
ir “Lietuvių Žiniose” rašė, 
kaip jis prigavingai išgavo 
užsienio pasą iš Tarybinės 
Lietuvos valdžios, pasisaky
damas, važiuosiąs į Čeko
slovakiją nupirkti vilnonių 
audeklų, o tuomi pasu, 
(greičiau per Čekoslovaki-

jų) išvažiavęs Vokietijon. 
Atvažiavę į Ameriką, Ga- 
baliauskai gyrėsi, kad nacių 
valdžia, jiems esant Berly
ne, elgėsi su jais mandagiai 
ir tuoj aus jiems įteikė pra
gyvenimo korteles. Juodu 
čia pasakojo, kad “Hitleris 
yra genijus”. Gabaliauskai 
guodėsi, kad “bolševikai ‘ 
užplūdo Lietuvą taip neti
kėtai, kad mes nebes.uspėjo- 
me pasišaukti pagelbos.” 
Tas reiškia, kad Gabaliaus
kai, kaip ir Smetona, jau 
tuomet vėlino atiduoti Lie
tuvą Hitleriui, nes norėjo 
šaukti jį į Lietuvą.

Tie Gabaliauskų pasigy
rimai ir nusiskudimai liudi
ja, kąd jie Tarybų Lietuvo
je gyvendami buvo vieni iš 
didžiausių Lietuvių neprie
telių. Jiedu buvo pro-naciai. 
O vienok jie atvažiavo į 
Ameriką sveiki: nė kojų 
kaulai nebuvo sulaužyti, nė 
kojų padai sudeginti, nė 
kūno sąnariai išsukinėti.

Apart Gabaliauskų ir ke
lių kitų pro-nacių, niekas 
niekur nėra užrekordavęs, 
kad būtų buvę nors vienas 
žmogus kankinamas Tary
bų Lietuvoje, nes ten buvo 
žmogaus sveikata ir gyvy
bė įvertinama aukščiau vis
ko. Todėl tie Gabaliausko 
primetami kankinimo įran
kiai Tarybų Lietuvai yra 
pro-nacinis melas!

Jeigu Demokratin. Ame
rikos Lietuvių Suvažiavime 
Mizara sakė, kad S. K. Ma- 
žansko kūjelis, padarytas 
specialiai tam istoriniam 
Suvažiavimui, bus padėtas 
į laisvos Lietuvos istorinį 
muziejų, tai Mizara žinojo, 
ką sako.

Laisviečių Suvažiavi 
mas ir Bankietas

Nauji Dalininkai, Pasvei
kinimai Suvažįavįmui ir 

Aukos Dienraščiui.
Skubiai pirkitės Laisvės 

Bankieto bilietus, nes sa
vaitę prieš bankietą turime 
žinoti, kiek bus parduota 
bilietų. Iš anksto turime už
sisakyti mėsą.

Bus įpdikų - turkiu vaka
rienė. Bilietas $2.25.

Prie vakarienes alus ne
mokamai.

Suvažiavimas ir bankie- 
tas bus sausio - Jan. 30 d., 
Grand Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto. Vakarienė bus 
duodama 6:30 valandą va
kare. Šokiai prasidės 7 vai. 
vakaro.

Gražiai visuomenė atsilie
pia į Laisvės bendrovės da
lininkų suvažiavimą. Šerų 
įsigijo šie asmenys: Juozas 
Plusčauskas, Brooklyn, N. 
Y. už $10, L. Grikštas, Ja- 
maicą, L. I., $10.

Aukų dienraščiui suva
žiavimo proga suteikė šie 
prieteliai:

LDS 13 kp., East New 
York, N. Y., $10.

Frank Gervičkas, Athol, 
Mass. $5.

Po $3.50: B. Baranaus
kas, Philadelphia, Pa. ir J. 
Miliauskas, McKees Rocks, 
Pa. .

Vaičekauskų šeima, Bing
hamton*, N. Y., $3.

J. Thomas, New Kensing
ton, Pa., $2.50.

Po $2: V. Kelmelis, Tor
rington, Conn., Agotą Bloz- 
nelis, Catskills, N. Y.

*
0.

Sov. Union 5.00

Viso $145.00 
'Aukos sumoje 

d. L. Bękešienę

Niųjprkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbinįnkų jieskojimųs Laisve-

žemes
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plotus. įmonėms nebe- 
ryžių. įvestas ryžiy racijo.navimas (pa

dalinimas). Paveikslas parodo žuipnes laukiant pilčje gauti savo dalį ryžių, y

Japonai turi

Jūsų simpatijos dėl mano 
mylimo draugo Jono Bullio- 
Lumbio suteikė man daug 
suraminimo. Tačiau, 
kada mano draugas 
būdavo sveikas, vis sa
kydavo nedaryti daug iš
laidų jam numirus. Šiai ne
laimei įvykus, mes paskel
bėm, kad draugai nepirktų 
gelių. Bet draugai, 'norėda
mi pagerbti mano bran
ginusį draugų, suaukojo šių 
didelę sumą, tad ją paskiriu 
pundeliams Lietuvos vaiku

$145 per 
atsiųstos komitetui ir išeis 
dovanomis Lietuvos vai
kams ir raudonarmiečiams, 
su trečiuoju siuntiniu, ku
ris bus išsiųstas ne už ilgo.

P. Vizbor, Anson, Me., $1.
J. Karan, Monterey Park, 

Calif., 50c.
Linkime, kad aukščiau 

suminėtų asmenų vardai, 
kurie pirko šėrus ir aukojo 
dienraščiui, būtų primini
mas visiems pasveikinti su
važiavimą ir paremti dien
raštį.

Taipgi prašome visų da
lininkų būti suvažiavime ir 
dalyvauti pasitarimuose sa
vo dienraščio reikalais.

Iš korespondencijų matyt, 
kad ir organizacijos aukoja 
dienraščiui Suvažiav. pro
ga. Tačiau dar ne nuo visų, 
kurios yra nutarusios au
koti, gavome aukas. Patar
tina nesivėlinti su prisiunti- 
mu.

Turime daug visokių 
fondų: Raudonojo Kryžiaus 
reikalas ir teikimas pagel
bos Lietuvos žmonėms yra 
svarbiausi dalykai. Dienra
ščio Laisvės reikalu mažai 
turime progos pasikalbėti. 
Dabar, suvažiavimo proga 
turime rimtai prisiminti sa
vo dienraštį ir jo reikalams 
sukelti šiek tiek aukų.

Pernai, suvąžiavimo pro
ga Laisvei buvo sukelta 
$2400. Ką darysime šie
met?.... Paliekame šį klau
simą liuosu kiekvienam ap
galvoti ir veikti.

P. Buknys.

1O% SAVED 
NOW QR109% 
TAKEN BY THE 

'Vis LATĘRI

MY WAR BOM?
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Ketvirtadienis, Sausio 20, 1944-

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini 
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui

Juška, Anton

(Pabaiga)
Marquette Parko Mot. 

Kliubas $5.00
Po $2: V. Andrulis, F. 

Abekas, L. Pruseika, Ona 
Savukas, F. Stasiukėlis, F. 
Kirka, Petras Zalkus.

Po $1: P. J. Puodžiūnas, 
S. Brozaika, A. Valukas, J. 
Valatka, J. Jonaitis, L. Jo
nikas, Alice Jonikienė, A. 
Avižienis, S. Deikus, S. 
Skaistas, Paul Pakstis, Jo
seph Zlatkus, J. K. Stalio- 
raitis, Helen Jurgen, Mar
cella Kardeikienė, Ignas 
Pilvelis, Peter Mikulėnas, 
Kastantas Jokubauskas, 

Wm. Juška, A. Grigas, W. 
Doren,
Chapas, M. Jagminienė, P. 
Juškienė, P. Malinauskienė, 
A. Zix, M. Russell.

Brightonparkiečiai:
M. ir O. Rutkauskai $5.
Po $2: K. ir O. Solmon, 

A. Jakaitis, S. ir P. Sanu- 
lis, J. ir A. Jacobs.

Po $1: P. Ožalas, A. Gri
na, J. Shaiko, A. ir J. Shtu- 
kas, F. ir Olga Jacobs, Al. 
ir Al. Jacobs, V. Bernotai
tė.

Viso $20.00.
Roselandiečiai:
LDS. 129 kuopa $5.00 
LDS 72 kuopa $5.
Roselando Aido Choras 

$5.00
Roselando Liet. Kultūros 

Kliubas $5.00
Ciceriečiai:
M. Butvilas, J. Katilius, 

A. Dočkienė ir V. Prūsis — 
po $1.

Po Suvažiavimo roselan- 
dietis N. Radis prisiuntė 
dar šiuos sveikinimus:

Suvienytų Amerikos Lie
tuvių Politikos Kliubas 9- 
to Wardo Cook Kountėje 
(Chicago, Ill.):

Sveikiname Demokrati
nių Liet. Suvažiavimą ir 
linkime geriausių jam pa
sekmių. Podraug siunčiame 
$10.00 aukų.

Sekrt. A. Žilis.
Mes, Sesekiečių Kliubo 

nariai, Chicagoje, sveikina
me Dem. Liet. Suvažiavimą 
su $5.00 aukų.

Pirm. J. Prūsis.
Nuo Roselando Žemaičių 

Kliubo:
Sveikiname Dem. Liet. 

Suvažiavimą ir linkime jam 
kuogeriausių pasekmių.

Kliubo pirm. N. Radis.
(Su šiais sveikinimais 

gerb. N. Radis prisiuntė če
kį vertėje $25.00, tad išei
na, kad ir Žemaičių Kliu- 
bas sveikina Suv. su de
šimke, nors sveikinime su
ma nepaminėta.)
Mr. R. Mizara,
Secretary Lith. Democratic 
Conference:

Dear Brother:
The Latvian Unity Club 

begs you to convey to your 
Conference our congratula
tions and hearty wishes for 
success and achievement of 
greater unity as a result of 
your present conference.

Fraternally,
Paul Root, Secretary.

V. Turauskas Sveikina 
Suvažiavimą

Senas veikėjas V. Turau
skas, kuris yra beveik pra
radęs regėjimą ir šiuo metu 
randasi vienoje Pennsylva- 
nijos prieglaudoje, sveiki
na Dem. Lietuvių Suvažia
vimą.

Jonas Baker, senas de- 
mokratinės spaudos 

bendardarbis, esąs vienoje 
Kalifornijos senatorijoje, 
Melmont, Cal., prisiuntė su
važiavimui sveikinimą su 
visa eile patarimų,.

Laisve, Lithuanian Daily News Tre&as Puslapis

Petras Tamašauskas, au- |as the Fascists or Nazis. 
Civilization of mankind 
goes forward not back
wards.

Numerous problems will 
affront this convention.... 
factors vvill attempt to dis
rupt your aims... but with 
the type of delegates pre
sent, decisions will be made 
for the betterment of all, 
not for a selected few.

Again... my heartiest 
wishes for a most success
ful convention. May the day 
be not too far off when we 
the younger element return 
and step into your shoes to 
carry on.

As ever,
Antanas Vasaris, 
Master Sergeant

kojo per K. Žukauskienę (iš 
Newark, N. J.) Suvažiavi
mui $5.

S. Puidokas, iš Rumford, 
Me., prisiuntė $4. Aukojo 
S. Yankauskas ir pats S. 
Puidokas po $2.

Frank Gervickas, iš A- 
thol, Mass., prisiuntė $4.25.

a series of 
unity of all 
in 
at

begin- 
events 
Lith- 
ThoseAmerica, 

home that are

NUO JŪREIVIO MATT
ŠOLOMSKO

Conference Democratic
Lithuanians

NUO MASTER SARŽEN- 
TO ANTANO VASARIO

Mr. Roy Mizara 
37-06-72nd Street 
Jackson Heights, N. Y. 
Mr. Mizara:

Please extend my greet
ings to the Congress of
Lithuanians of America... 

May your convention be 
constructive and the 
ning of 
for the 
uanians 
factors
continually harassing the 
war effort in one way or 
another must be wiped out 
just as we the soldiers are 
wiping out the enemy on 
the battlefield. In the ar
my, every branch, every 
service, every outfit is unit
ed in its duties and so must 
it be at home.

Many a time I wonder if 
these home enemies realize 
what they are actually I Your conference meets in 
fighting for. If only these 
people could come to the 
war zone, participate in all 
that is War, and see for 
themselves what havoc, 
what human 
caused by this 
of Nazis and 
have seen it

not 
you

Dec. Ii9, 1943 
Fellow Delegates!

Warmest greetings!
Fortunes of war do 

permit me to be with
at the most commendable 
conference you are attend
ing today. Therefore, I 
would like to express by 
means of this letter what I 
am unable to say in per
son.

misery is 
“super-race” 
Fascists.
in Africa

one of the most moment
ous periods of modern his
tory. You are gathered at a 
time when the greatest ty
rants in the history of man
kind are suffering defeat 
at the hands of democratic

I armies the world over. The 
... eve of victory for the Unit

now more in Italy. Do theyied Nations against the dark 
think that the land of our Į forces of fascism is at 
fathers, Lithuania has not i hand. The hour of Lithuan- 
been touched? Is that small ia’s deliverance from the 
country on the shores of I modern Teutonic Knights 

draws nigh. Victory on 
the battlefields for soldiers 
of humanity is only a ques
tion of time. But victory 
on the blood-soaked and 
shell-pocked earth of Italy, 
Russia, China and distant 
isles in the South Pacific 
will be only half the battle 
won, if the civilian soldiers 
at home fail to reap the 
harvest.

In your hands and upon 
the shoulders of all men of 
good will rests a heavy res-

the Baltic Sea to be 
spared? I believe not! And 
yet factions in America are 
working hand in hand with 
the Nazis to bring back to 
those peoples only misery 
and hardship.

The peoples in the affect
ed countries know what it 
is all about... they will fight 
to the last man to bring 
about what they want 
themselves... and what they 
want won’t be anything 
connected ’ in any way to 
this program of supermen | ponsibility. It is for you at 
so called, or better known' home to safeguard the

fruits of our victory on the 
battlefield. We, who fight 
and shall 
battlefields, 
the fascists 
for you at home tp unite 
and solidify all honest and 
sincere democrats to pre
vent self - appointed and 
usurping rulers from cheat
ing the liberated peoples of 
their victory. Therefore, 
your conference today has 
an important mission 
perform.

Your deliberations 
decisions can do much 
help the people of soon-to- 
be liberated Lithuania to 
shape the future destiny of 
a free nation. When the 
day of peace dawns again, 
the people of free Lithua- ! 
nia, their lands despoiled, 
their homes ravaged and 
their families shattered by 
Nazi marauders will turn 
to the rest of the world for 
aid and guidance. Lithuan
ian - Americans must be 
prepared to contribute their 
share in reconstructing 
“little nation with a 
heart.”

Your conference has 
two - fold purpose of unit
ing the Lithuanian Ameri
cans for the winding of a 
peoples peace and for ren
dering assistance to post
war Lithuania.

Although I must be ab
sent, I shall be present in 
spirit. Many of you who are 
attending the conference I 
have had the good fortune 
to work with, 
you I have either 
read of. I know 
task of rallying 
ian democrats 
trusted and able hands. 
Hundreds of your sons are 
fighting on many battle
fields. I am sure that 
will join with me to 
your Conference the 
possible success.

Deliberate well, 
well. And cherish well the 
sacrifices of those who 
have died in this most glor
ious struggle of mankind. 
If you do this you shall 
have kept your faith with 
us.

Hasten the victory of the 
United Nations!

Hasten the liberation of 
Lithuania!

Hasten the dawn of a 
brighter and freer world!

With deepest comradely 
feelings, (

Matt. Sholomskas,
Seaman second class, 
United States Navy.

GARDNER, MASS
fight on the 
shall destroy 

monsters! It is

to

and 
to

the 
big

the

Gardnerio Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkimas įvyko sau
sio 12-tą, kuriame jau nauja 
valdyba užėmė vietas, — se
kančios draugės: pirmininkė 
Marė Slekienė, protokolų se
kretorė Julia Rainienė, finan
sų sekretorė Ona Balsevičienė, 
iždininke Kastancija Aukšti- 

! kaimenė ir kasos globėjos — 
i Kastancija Adomaitienė ir Ona 
Sleivienė. Ta valdyba suside
da iš veiklių draugių ir ma
nau, kad 1944 metai nepraeis 
be atlikimo daug naudingų, 
veiksmų ir darbų.

Per susirinkimą buvo įnešta 
ir apkalbėta apie kelius svar
bius klausimus, kas link karo 
nukentėjusių pagalbos. Rimtai 

' pasitarus, draugės be pasiprie
šinimų nutarė darbuotis ir 
veikti, kiek ta maža mūsų gru
pelė nuveikti galės. Pirmiau
siai nutarta surengti vakarie
ne, kuri įvyks šeštadienį, 22- 
rą sausio, kaip 6:30 vai. vak. 
Vakariene bus labai skani, nes 
patyrusios šeimininkės ją ga
mins. Bus užtektinai mėsos, 
kugelio, kopūstų, namie keptų 
pyragų ir kavos. Kaina 75 cen
tai, už tai tikimės, kad ne tik 
gardneriečiai, bet ir iš apylin
kės miestelių svečiai atsilan
kys. Komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus. Kaip visuomet, 
taip ir dabar, atvykę svečiai 
bus maloniai ir draugiškai pri
imti ir visi bus patenkinti, kaip 
ir visuomet.

Others of 
heard or 
that the 
Lithuan- 
rests in

they 
■wish 
best

Plan

Įspūdžiai iš Dem. Lie 
tuvių Suvažiavimo

Praleidus vakarienę bus ir 
kiti parengimai, nes reikalin
ga, kad mūsų ižde padidėtų 
pinigų suma, nes bus reika
linga darbai įvykdinti, ką nu
tarė mūsų kliubas šiais metais 
atlikti.

Mūsų kliubas taipgi po bis- 
kį didėja, nes buvo priimtos 
kelios naujos nares. Narės 
priimtos: O. Butėnienė, B. Vai- 
tiekienė ir O. Kukienienė. Tos 
draugės gana veiklios ir mums 
daug padės. Labai malonu ir 
daugiau tokių, draugių būtų 
priimti į mūsų kliubą, nes jų 
čia Gardneryj nemažai yra ir 
tokiuose karo laikuose galėtų 
mums padėti atlikti daug nau
dingų darbų.

Baigus susirinkimą taipgi 
praleidome smagų laiką, nes 
per žiemą pas mus nutarta tu
rėti kavos su užkandžiais ir 
draugės Linkevičienė ir Ku
kienienė, kurios išrinktos ir 
pasirūpina, tai gerai mumis 
pavaišino.

A. Strausienč.

Tarybų Latvijos premje
ras Latsis atsišaukė per 
Maskvos radiją Į latvius 
partizanus pasmarkint ko
vą prieš nacius.

tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
be, tai Laisvės Svetainėj jau 
buvo paruošta moterų vakarė
lis ir vakarienė. Tai pirmu 
kartu man teko matyti kartu 
vakariene ir konferenciją. 
Įžanga buvo tik 50 centų, o 
maisto buvo geriausias pasirin
kimas. šis vakarėlis buvo la
bai vietoj, nes delegatai ir de-

Bendrasis vaizdas iš Demokratinių Lietuvių Suva žiavimo, — vaizdas iš antrosios sesijos, įvykusios
1943 m., gruodžio 19 d., Webster Hall, New Yorke,
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Nors jau buvo daug rašyta 
apie atsibuvusį didžiulį Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
bet ir aš noriu šį tą ištarti 
apie tą pasekmingą ir įspūdin
gą suvažiavimą, kuris pavyko 
visais atžvilgiais.

Kalbant apie demokratiją, 
tai minėtas suvažiavimas tik
rai buvo vedamas demokratiš
kai 
pirmininkas advokatas Keistu-1 žinti ir pasikalbėti, kas nega- 
tis Michelsonas, o vėliau P. Jo- 
čionis, vedė suvažiavimą kuo 
demokratiškiausiai, davė bal
są kiekvienam ir kiekvienai iš
reikšti savo mintis, kaip kurs 
gerausiai suprato. Ir svarstė 
visus svarbius klausimus suva
žiavę didžiumoj paprasti dar
bininkai, jie užėmė ir vietas 
įvairiose komisijose. Patys de
legatai išsirinko rezoliuciją ko
misiją ir kitokias komisijas iš 
sa.vo tarpo. Ir visi rūpestingai 
svarstė, kaip galima geriau 
padėti prezidento Roosevelto 
karo laimėjimo programos pra- 
vedimui ir kaip pagelbėti savo 
tėvų kraštui — Lietuvai.

Rezoliucijų komisija nuo
širdžiai dirbo ir tinkamas re
zoliucijas pagamino, čia nie
kas suvažiavimui neatnešė ir 
nepakišo kieno nors iš kalno 
nukaltas rezoliucijas, kaip kad 
darė “patrijotai” Pittsburgho 
konferencijoj, kur viską iš 
kalno iškepė per Berlyną at
vykę ponai, kur nebuvo lei
džiama delegatams kalbėti.

Demokratinių Lietuvių. Su
važiavime viskas 
kratiškai, patys 
savo tarpo rinko jo vedėjus ir 
komisijas, patys diskusavo ir 
planavo, nei vienas nebijoda
mas pilnai išreikšti savo min
tis. žinoma, čia buvo ir pro
fesionalų, bet visi jautėsi ly
gūs, nesvarbu ar profesiona
las, ar darbininkas, visi jautė
si, kaip paprasti piliečiai, vi
sų tarpe buvo jaučiamas šil
tas ir malonus draugiškumas, 
nes visi suvažiavo dėl vieno 
svarbaus tikslo, visi troško, 
kaip geriau padėti Jungti-1 Norbutas, 
nėms Tautoms nugalėti bar- 
barišką hitlerizmą.

Demokratiniu Lietuviu Su
važiavimas nuo pradžios iki 
pabaigos buvo entuziastiškas, 
vieningas ir sėkmingas. Dele
gatai suvažiavo gerame ūpe ir 
dar geresniame skirstėsi. Da
bartiniu laiku visiems laikas 
yra brangus, kaip darbinin
kams, dirbantiems karo įmo
nėse, taip ir profesionalams, 
bet jų atvažiavo tiek daug, o 
dar daugiau būtų buvę, jeigu 
tuo laiku nebūtų prasidėjus in- 
fluenzos liga po visą šalį.

Pirmoji sesija buvo prisiren
gimas pačiam suvažiavimui ir 
plačios diskusijos apie para
mą Roosevelto vyriausybei jos 
pastangose apvienyti tautą ir 
laimėti karą.

Antroji sesija buvo ilga ir 
sunki, ji prasidėjo 9:30 vai. 
ryto ir tęsėsi iki 7 vai. va’ka- 
ro, tiesa su trumpa pertrauka 
pietums, šaukėjų viskas buvo 
gerai numatyta, gerai sutvar
kyta, kad kiekviena minutė 
laiko sunaudoti suvažiavimo 
sėkmingumui. Suvažiavimas 
baigėsi masiniu susirinkimu, 
kur tiek daug žmonių, dalyva
vo ir taip buvo pakilęs ūpas.

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui užsibaigus daugelis 
delegatų skubinosi važiuoti na
mo, kad stoti į pergalės dar
bą, o dalis delegatų, kurie tu
rėjo progą, tai skubinosi į 
bankietą, kuris buvo sureng
tas pagerbimui senų lietuvių 
veteranų — daktarės Johan
nes Baltrušaitienės ir dr. A. L. 
Graičūno. Už surengimą šio 
gražaus ir įspūdingo bankieto 
didelis kreditas priklauso dr. 
A. Petrikai, A'delei Pakalniš
kienei ir Evai Mizarienei. Mi
nėti draugai atliko labai gra
žų ir svarbų darbą.

Beje, labai svarbus įvykis 
buvo, tai šeštadienio vakare, 
kada pirma sesija baigėsi Lie-

ir broliškai. Suvažiavimo | legates galėjo plačiau susipa-

Įima atlikti suvažiavime, kada 
eina sesijos.

Aš parvykau iš Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo ge
rame ūpe, manau, kad visi, 
kurie dalyvavo, yra pasitenki
nę. Bet pasitenkinimo neužten
ka, kiekvienas ir kiekviena da
bar turime imtis darbo, kad 
suvažiavimo tarimai būtų pra
vesti gyveniman, kad atsiektu
me to prakilnaus tikslo, ku
riam buvo sušauktas suvažia
vimas. O tas tikslas reikalau
ja daug darbo, energijos ir 
spėkų.

E. K. Sliekienė.

So. Boston, Mass

buvo demo- 
delegatai iš

Aukos, surinktos dėl Punde
lių Fondo per parengimų sau
sio 2, 1944, kuris buvo sušauk
tas, kad delegatai išduotų ra
portą iš buvusio suvažiavimo, 
gruod. 18-19 dd., 1943. Ka
dangi jau tilpo spaudoj įspū
džiai to parengimo, tai dau
giau neatkartosiu, tik prisiun- 
čiu vardus aukotojų. Aukojo:

A. žvingilienė $10.
A. Dumbrauskienė $2.
Po $1 aukojo: P. Žukauskie

nė, P. Niukienė, S. Rainard, 
M. Užunaris, A. Matuzevienė, 
A. žvingilas, J. šūkis, H. Ta
mašauskienė, M. Bobinčiukie- 
nė, A. Sabulienė, Zeinis, J. 
Stukas, M. Kazlauskas, J. Bur
ba, K. Barčienė, S. Zavis, K. 
Kazlauskienė.

Po 50 centų: J. Mostaika, 
, A. Yuškienė, A. 

Barčius, J. Usavičius, G. Li- • 
kas, ir B. čubarkienė 25c.

Smulkių $3.07.
J. Mostaika pridavė $7.35 

nuo pirmiau.
Kartu $42.67.
Iškaščiai parengimo $4.37.
Viso $38.30.

S. Rainard.

New Haven, Conn.
Waterbury Vilijos Choras Su

vaidins Operetę “Kaimas 
Nemiega”

Tūlas laikas spaudoj 
nesimato apie Vilijos 
veikimą Waterburyj.
dėl sumažėjimo vaikinų, kurie 
yra pašaukti karinėn tarnybon, 
tai choras mažai veikia.

nieko’
Choro 
Tiesa,

Bet štai, New llaveno drau
gai pakvietė chorą, kad jis 
pas juos suvaidintų operetę 
“Kaimas Nemiega,” kurią cho
ras suvaidins Waterburyj. ži
noma, choras sutiko suvaidinti, - 
bet tai dėka mokytojai B. Ra- 
simavičiutei-Lucas, kuri sutikę 
iš naujo papraktikuoti, nes ne
kuriu, pirmiau operetėj daly
vavusių vietą, užėmė nauji.

Iš praktikų atrodo, kad ope
retė bus gražiai suvaidinta. 
New Havene jos vaidinimas 
įvyks sekmadienį, sausio 23 
dieną, Lietuvių svetainėj, 243 
Front St., 3 vai. po pietų. Vai
dins Vilijos Choras iš Water
bury.

Operetė “Kaimas Nemiega” 
yra labai įdomi 
šiam laikui, nes 
nacių okupuotoj 
Lietuvoj liaudis
bet kovoja už savo laisvę. To 
dėl kviečiame visus New Ha- 
veno ir apylinkės lietuvius at
silankyti.

Waterburietė.

ir atatinka 
parodo, kaip 
ir pavergtoj 

nepasiduoda,

I
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Ketvirtas Puslapis

PITTSBURGH. PA
Pranešimas ir Atsišaukimas
Pittsburgho ir apylinkės lie

tuviai, jūs jau visi žinote iš 
spaudos, kad didysis Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
mas įvyko New Yorke. Iš Pitts
burgho dalyvavo 5-ki delega
tai, bet draugijų pas mus yra 
virš dešimties.

Suvažiavime padaryti labai 
svarbūs nutarimai ir reikia iš
klausyti delegatų raportus ir 
imtis darbo. Lietuvių Litera
tūros Draugijos 4-tas apskri
tys turėjo delegatę E. K. Slie- 
kienę, o Liet. Darb. Susivieni
jimo 8-tas apskritys J. Urbo
ną. Jie abu pasirengę išduoti 
plačius raportus kuopoms.

Todėl, draugės ir draugai, 
organizacijų nariai, sušaukite 
plačius susirinkimus, kur mi
nėti delegatai galėtų išduoti 
jums raportus, kad žinotume, 
kaip pagelbėti mūsų broliams 
ir seserims Lietuvoje, kaip 
rengtis dar prie didesnės pa
galbos, kada Lietuva bus iš
laisvinta iš po nacių jungo, o 
Lietuva bus baisiai nacių nu- 
teriota, nuvarginta ir labai 
daug pagalbos 
lauš.

Taipgi labai 
bėti prezidento
ro laimėjimo programai ir pa-į 

• remti Rooseveltą į 4-tą prezi-; 
dento terminą būsimais rinki-; 
mais.

Demokratiniam Lietuvių Su-; 
važiavime išrinko į Demokra-j 
tinę Lietuvių Tarybą tris vei
kėjus iš Pittsburgho, būtent, 
Dr. J. Baltrušaitienę, J. Ur
boną ir J. Mažeiką, kurie tu-i 
rėš vadovauti judėjimui Pitts-1 
burghe ir jo apylinkėse. Todėl 
rengkite susirinkimus išklausy-į 
ti raportus, jeigu ir viena die-j 
na įvyktų keli susirinkimai, tai 
vis vien vienas ar kitas iš de-j 
legatų pribus ir išduos platų i 
raportą.

liau. Prašome visų lietuvių 
draugijų ir parapijų nieko toj 
dienoj nerengti.

Kas dar turite 
kų rinkimui, tai 
aukomis grąžinti

blankas au- 
prašome su 
komitetui iš 

anksto, arba tą dieną atnešti
į svetainę. Aukų rinkimas turi 
būti žymiai pasmarkintas, nes 
iki reikalingos kvotos dar ke
lių šimtų dolerių trūksta. Pa
dirbėkime visi ir visos smar
kiau ir baigkime tą prakilnų 
darbą karo pergalei.

Laisve, Lithuanian Daily News Ketvirtadienis, Sausio 20, 1944

iš mūsų reika

svarbu pagel-
Roosevelto k a-

ALDLD 4-to Apskr. 
Konferencija

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 4-to apskričio metinė kon
ferencija įvyks sekmadienį, 
sausio 23 dieną, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh. Tai bus 
labai svarbi konferencija ir vi
sos kuopos prašomos prisiųsti 
delegatus. Bus raportuojama iš 
veiklos sukėlime fondo nupir
kimui dviejų, ambulansų, bus 
raportas iš Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo, bus plačiai 
kalbama apie būsimą didžiulį 
parengimą kovo 26 dieną ir 
bus daug kitų labai svarbių 
reikalų mūsų organizacijos ir 
kitais klausimais.

Todėl, kuopos išrinkite pil
ną delegatų atstovybę ir pri- 
siųskite. Jeigu turite ką pra
nešti, tai praneškite man 
laišku.

Amerikiečiai ant Bougainville salos. Jie jau nukirto 
penkis japonu lėktuvus. Laukia daugiau jų pasirodant 
ore.

Bridgewater, Mass
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LOWELL, MASS
Geriausia pasirodykime 1944- 

tais Metais

Pittsburgho Lietuvių Vieny- 
—bes Komiteto Karo Laimėji

mui posėdis atsibuvo sausio 9 
dieną ir paskirta diena įteiki
mui arba krikštynoms dviejų 

^ambulansų, kurių vienas bus 
perduotas Amerikos Raudona
jam Kryžiui, o kitas lietuvių 
pulkams eilėse Raudonosios 
Armijos. Diena paskirta sek
madienis, kovo 26, 1944, kaip 

• 2 vai. po pietų, P. P. svetainėj.
Programa bus paskelbta vė-

Mūsų LLD 44-ta kuopa per
eitais metais gražiai pasirodė. 
Gal būtume dar geriau pasiro
dę, jeigu visi nariai būtų pa
sirūpinę draugijos ir savo kuo
pos reikalais. Būtų gauta dau
giau naujų narių.

Bet visgi pereitais metais 
mūsų kuopoj visi seni nariai 
pasimokėjo metines duokles ir 

įgavome 6 naujus narius. Tai 
|gražu I /

Dabar Lietuvių Literatūros 
I Draugijos 44-ta kuopa turi 33 
į narius, žinoma, sulyg mūsų 
kolonijos, tai yra per mažai 
narių. Aišku, kad mes čia tu
rime daug daugiau pažangių 
lietuvių, negu tiek. Mano ma
nymu, ne garbė geram lietu
viui nesant nariu tokios gar- 

______  bingos organizacijos, kaip Li- 
Washington. — Senato-Įteratūros Draugija 

rių komisija finansiniais' Mūsų kitos, 
reikalais siūlo kongresui čios pažangiosios 
priimti sumanymą, 
uždraudžia valdžiai perna-1 kaip tai, 
grinėti karinių užsakymų ĮKliubas 
kontraktus 1945 metams.

Prez. Rooseveltas reika
lavo palaikyt dabartinį į- 
statymą, kuris duoda val
džiai teisę peržiūrėti sutar
tis dėlei karinių užsakymų 
ir nukirsti perdidelius kom
panijų pelnus.

sesnis, jeigu visi tie tūkstan
čiai gerų lietuvių įstos jon na
riais ir ant tiek ją sustiprins, 
ant kiek pati draugija padi
dės.

ir

J. Mažeika, 
ALDLD 4-to Apskr. 
Pirmininkas, 
108 Saginaw St., 
Pittsburgh, Pa.

Senatorių Tarimas Tar
nauja Pelnagrobiams

Montello, Massseniau, žmonės labai tikėjo. 
Bet taip buvo draugiškas žmo
gus ir, reikalui esant, aukomis 
paremdavo darbininkų judėji
mą. J. Kalvelis.

Rašomoji Plunksna Paleckiui
Montello lietuviai neteko 

veiklios draugės Elzbietos Be- 
niulienės, tai didelė spraga 
mūsų judėjime, tai didelis nuo
stolis darbo žmonijos eilėse. 
Jos atminčiai buvo surinkta 
$54. Tie pinigai paskirti taip: 
$5 dienraščio Laisvės reika
lams ir $49 pundeliams, kurie 
bus pasiųsti lietuviams, kovo
jantiems prieš hitlerizmą.

Kartu montelliečiai sukėlė 
$25.10, už kuriuos bus nupirk
ta rašomoji plunksna Tarybi
nės Lietuvos prezidentui Jus
tui Paleckiui ir pasiųsta. Ant 
plunksnos bus užrašyta, kad 
tai “Auka nuo Montello lietu
vių.” K. č.

Savo laiku buvo geras dar
bininkiškas veikimas šiame 
mažame miestelyje, bet dabar 
jis apmiręs. Bet ir mes laikas 
nuo laiko vėl pasijudiname. Ir 
dabar atlikome didelį darbą, 
tai rinkime drabužių Sovietų 
Sąjungos žmonių pagalbai. 
Daug ir gerų drabužių surin
kome, kelių tūkstančių dole
rių vertės.

Darbas buvo rimtai supla
nuotas, atsikreipta prie miesto 
viršininkų pagalbos. Tą dar
bą reikėjo atlikti dienos laiku, 
nes vyrai dirba, tai atliko dr- 
gės Skerstonienė ir Kirslienė. 
žinoma, miesto viršininkai 
daug pagelbėjo — parašė at
sišaukimą į laikraščius. Buvo 
paskirta vietos, kur sunešti 
drabužius, į Town Hall Fire 
stotį, taipgi į Lietuvių Piliečių 
namą, buvo atspausdinta tūks
tančiai lapelių, buvo atsikreip
ta į mokyklų, viršininkus, kad 
vaikai padėtų lapelius išpla
tinti. Visur tam reikalui gerai 
pritarė. Tai tokiu būdu atliko
me labai gerą darbą.

Kaip visur, taip ir čia šiuo 
laiku darbai eina gerai, bet 
jaunus žmones paėmė į armi
ją, daugelis išėjo dirbti, kur 
laivus stato ir geriau uždirba, 
tai čeverykų industrijoj trūks
ta darbininkų. Palyginamai su 
kitais darbininkais, tai mes 
mažiau uždirbame. ' *

Kelios dešimtys metų atgal 
mūsų kolonijoj lietuviai buvo 
jauni, smagūs, tik suvažiavę į 
šią šalį. Kalbėdavome tiktai 
apie veselijas, krikštynas. Gi 
dabar kalbame tik apie sirgi
mą ir mirimus. Ir pastaruoju 
laiku mirė du lietuviai, tai A. 
Kazeliunienė, kuri keli metai 
kaip gyveno mūsų mieste, o 
pirmiau daug metų gyveno 
Mpntelloj, ir mirė J. Antalio- 
nis, tai vienas iš pirmųjų lie
tuvių, apsigyvenusių Bridge- 
porte. Jis buvo katalikiško 
įsitikinimo, bet labai draugiš
kas žmogus, tipiškas dzūkas, 
paėjo nuo Marcinkonių, žel
viuos kaimo. Mylėdavo kalbė
ti apie tą Lietuvos kraštą, vil
kus, burtininkus, į kuriuos ten,

Great Neck, LI
Naujų metų laukimo vaka- 

rėlyj, Kasmočių svetainėj sma
giai besilinksminant skaitlin
gam būreliui susirinkusiųjų, 
nepraleista vien tik smagiam 
pažmoniui. Draugei A. Bečie- 
nei, vienai iš mūsų mezgėjų 
komisijos, paaiškinus apie rei
kalingumą paramos mezgė
joms vilnų fondui, aukavo se
kamai :

Po $2: Vezdžiunienė, 
kauskienė, Ig Urbonas, 
Pranaitienė (iš Flushing).

Po $1: Laužaitis, M. Urbo
nas, J. Linda, J. Kasmočienė, 
D. Smaidžiunas, Simokaitis, P. 
Beeis, A. Lipskienė, 
nienė.

Po 50c: Surdokas, 
Urbonienė. Vanagas 
40 centų.

Drg. Antanas Talandzevi- 
čius, apleisdamas mus — išva
žiuodamas į Californiją, paau
kojo saulės spindulių lempą 
dėl vilnų fondo, kurią parda
vus gauta $6. Viso susidarė 
$24.90. Mūsų darbščiosios mo
terys vėl galės mėgsti šiltus 
apvalkalus narsiesiems raudon
armiečiams, kovojantiems už 
mus ir visos žmonijos gerbūvį.

Koresp.

Lu-

Adomo-

Lumas, 
aukojo

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinas 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

g
■f

Mums, lowellieciams pirmu
čiausia rūpi mūsų kolonija ir 
vietinė kuopa, tad, draugai, 
nuo savęs ir pradėkime auklė
ti draugiją. Susirinkime visi 
ant vietos gyvenanti lietuviai 
į šaukiamą kuopos susirinki
mą ir padarykime istorinį at
žymoj imą tuomi, kad mūsų 
kuopa nariais pakiltų veik į 
dvigubą skaičių. O kurie gy
venate nuošaliai miesto, — 
priemiesčiuose, už kelių mai
lių toliau, bet esate pažan
gaus nusistatymo, tai jeigu ne
galite pribųti į mūsų susirinki
mus, praneškite man laiške
liu, kad jūs norėtumėt būti na
riu šios garbingos organizaci
jos, tai aš jus lengvai pasiek
siu ir prirašysiu prie kuopos. 
Mano adresas yra šitokis:

J. M. Karson, 
14 Madison St. 
Lowell, Mass.

Šiuos 1944-tus metus

I CHARLES’
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UP-TO-DATE l

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas į

Prieinamos Kainos |
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. |
Brooklyn A

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |
MJMAViAA JL AJL. JL -*■ JL>4 JLJL. VA* JCJMvJLZXJL

411 Grand St. Brooklyn 1

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

I

čia gyvuojan- 
organizaci- 

kurispos, yra daug skaitlingesnės, 
Lietuvių Piliečių 

_ turi virš 40 narių, 
i Liet. Darbiu. Susivienijimo 
110-ta kuopa turi 58 narius, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija dar daugiau, tai ko
dėl LLD 44-ta kuopa negalėtų 
gerokai anas organizacijas 
si vyti, juk čia nei amžius, 
kas kitas geram lietuviui 
gali kliudyti tapti nariu 
svietą nešančios 
Kiekvienas, pasimokėjęs meti
nių duoklių $1.50, gauna ge
riausių raštų, žurnalą Šviesą ir 
po puikią knygą kas metai. 
Šiemet gausime puikiausią 
knygą “Lietuva Ugnyje.” Tai i 
bus brangenybė visiems na
riams, — niekad nenustojau- . 
ti vertės istorinė knyga, ku
rioje dokumentaliai atžymėti 
šio baisiausio ir kruviniausio 
pasaulinio karo įvykiai, pergy
venti Lietuvoje.

Dabar yra šaukiamas Liet. 
Literatūros Draugijos 44-tos 
kuopos metinis susirinkimas 
sekmadienį, sausio mėn. 23 d., 
2 vai. po piet. L. P. Kliubo 
svetainėje, 338 Central St., 
Lowell. Visi nariai prašomi at
silankyti ir dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime. Prašo
me ir visus kitus, kurie dar ne
priklausote prie draugijos, at
eikite, susipažinkite su orga
nizacija ir tapkite nariais. Tas 
jus patenkins ir dvasiniai nu
ramins ' tuo jausmu, juk jūs 
priklausote ten, kur kiekvie
nam padoriam žmogui, — pa
žangiam lietuviui yra didelė 
garbė priklausyti ir tuomi pa
sididžiuoti, juk jūs gyvenate 
ne veltui, bet tam, kad esant 
daug tūkstantinėje apšvietus' 
bendrijoje padedate apšvietą 
ir kultūrą skleisti lietuviškam 
pasaulyje ir abelnoje visuome
nėje.

Visa Lietuva, išsiliuosavus iš 
po fašistinio užplūdimo, la
biausiai džiaugsis Amerikos' 
pažangiųjų lietuvių organiza- 
tyviais darbais ir mūsiškės 
Liet. Literatūros Draugijos ap-| 
švietos šaltiniais. O tas šaltinis 

Į bus daug gilesnis ir daug gau-j

pa- 
nei
ne- 
ap-

draugijos ?

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

■ 3'-
■

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

BF7 s KNYGA IS 164-rių PUSLAPIŲ
KAINA 25c Už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

• 82 Puslapiu 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.

mes 
pažangieji lietuviai privalome 
ir turime atžymėti dideliu vie
ningumu, didesniu išauklėjimu 
savo pažangiųjų organizacijų 
ir smarkesnėmis kovomis prieš 
kruvinąjį hitlerizmą ir visuoti
ną juodąjį fašizmą. Tuomi pa- 
gelbėsime Jungtinėms Tau
toms lengviau priešus sumuš
ti ir taiką pasaulyje laimėti. 
O tai reikštų greitesnį sustab
dymą baisiausių žudynių ir 
baisių kančių tų žmonių, kurie 
kankinami nacių okupuotuose 
kraštuose.

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

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

•ow»o-

J. M. Karsonas.

i Le VANDA
į FUNERAL PARLORS
į Incorporated

č J. LEVANDAUSKAS
i Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N. Y. |

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

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

•<)< •O'

NED ALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminaojam akis, rašome receptus, 

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.)

I GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

h*

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkuri, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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 PASIMATYTl' SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ft

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ft
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

| CHARLES J. ROMAN |
M (RAMANAUSKAS)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

ta

LAIDOTUVIŲ § 
DIREKTORIUS

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

būsite

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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KAS LINK WILLKIE
Laisvoji Sakykla
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Pastebėjau “Laisvėje” 
straipsnį, ar Wendell Will- 
kie yra fašistinių pažiūrų? 
Aš 4rgi taip maniau, pako
lei nesužinojau aiškiau da
lyką.

Chicagoje keli republiko- 
nų klapčiukai ir Chicagos 
lietuvių smetoninis elemen
tas pradėjo rašinėti Will- 
kiui laiškus, kad jis leistų 
vartoti jo vardą ant jų lai
škų, kuriuos buvo sumanę 
išsiuntinėti, kad suorgani
zavus kokį tai lietuvišką 
fondą gelbėti Lietuvai. 
Kuomet Willkie atvažiavo į 
Chicagą, šie lietuviški sme
toniški republikonai prisi- 
maldavo Willkie nusitraukt 
su jais fotografiją. Bet, 
matyt, Willkie nežinojo, 
kad tos republikoniškos ma
žos lietuviškos uodegos yra 
garbinančios hitlerišką su- 
periorišką kraują.

Kuomet Vanagaičio švo- 
geris pradėjo siuntinėti lai
škus, prašydamas aukų dėl 
Smetonos fondo, būk “Lie
tuvos Gelbėjimui”, daug 
Chicagos lietuvių pasipikti
no, sakydami, kad čia vėl 
kokie skymai pradėjo vys
tytis Chicagoje. Ir nekurie 
pranešė Willkiui ir keliems 
republikonų vadams, kad 
ši grupė nėra nei tikra lie
tuviška nei republikoniška. 
Willkie, sužinojęs apie tai, 
pasakė, kad daugiau nebe
vartotų jo vardą dėl jų pa
sinaudojimo.

Iš to dauguma lietuvių 
pradėjo įvardinti, kad Will
kie pradėjo linkti prie fa
šistinių elementų. Bet tas 
dalykas tikrenybėje nebuvo 
taip. Willkie buvo suviliotas 
tų smetoniškų agentukų. Į 
Kiek aš pažįstu Willkie, jis 
yra sąžiningas, atviras ir 
agresyvis republikonas, ir 
turi užtektinai energijos, 
sąžinės ir drąsumo kovoti 
prieš Amerikos fašistuojau
čius elementus.

Kuomet Willkie kandida
tavo į Suv. Valstybių prezi
dentus, žmonės, nežinodami 
jo nusistatymų, nekurie 
pradėjo kritikuoti, kad būk 
jis nemandagiai kalba, arba 
neduoda tiek prižadų, kaip 
kiti politikieriai. Su šia pa
staba ir aš sutinku, kad są
žiniškas žmogus negali duo

Scenes like these are reenacted by American youngsters in their early 
teens, says The March of Time in “Youth In Crisis.” For too many 
minor youths flushed with high wages and unwonted freedom, liquor 
provides a ready source of mischief.

Playing with matches calls for supervision, but absence of parents in 
the services or defense jobs leaves many youngsters to their own de
vices, often with disastrous and tragic results, says The March of Tirpo

Xoutb In Crisis.” - - _  & ".

ti bereikalingų prižadų, 
kuomet tokie pažadai žemi
na ne tik politiką, bet visą 
tautinę kultūrą. Praktiški 
politikieriai nepaiso jokio 
principo ir net neturi gė
dos, kuomet jie duoda tiek 
daug pažadėjimų, ir tan
kiausia rėkia: “...už Kons
tituciją, ...už vėliavą, ir net 
už Dievą”, kad tik jiems 
pasisektų patraukti žmones 
į jų pusę. Abelnai, Ameri
kos žmonės yra taip pripra
tę, kad kaip ateina rinki
mai, tai nuo mažiausio iki 
didžiausio politikieriaus 
duodama tiek daug pažadė
jimų, kurie, žinoma, nieko 
jiems nekainuoja, ir dau
guma žmonių patiki tais 
pažadais, ir atiduoda savo 
balsus tam kandidatui už jo 
tuščius pažadus.

Sąžiniškam politikieriui 
negalima duoti tokių paža
dų, ir jie nešūkauja apie 
konstituciją, apie vėliavą, ir 
apie Dievą, bet kalba maž
daug faktus. Vienok, žmo
nės pripratę pasitikėti ir 
pamylėti labiau tuos blofe- 
rius.

Smetonos uodegos yra iš
mokę nuo Hitlerio pavarto
ti visokius skymus. Todėl 
jie ir pirmiausia pasigavo 
Willkio vardą, bet gerai, 
kad greitu laiku Willkie ap
sižiūrėjo ir atėmė savo var
dą iš tų propagandistų.

Vanagaičio “Margutyje” 
buvo dusyk patalpinta ta 
fotografija, nusiimta su 
Willkie, ir jie bandė įrody
ti, kad Willkie remia šią 
grupę. Greičiausia Laisvės 
skaitytojas pamatė tą pa
veikslą Vanagaičio dainų 
žurnale ir turbūt suprato, 
kad Willkie yra kitoks, ne
gu kaip kalba. Šie lietuviški 
republikonai griebiasi viso
kių išnaudojimo skymų ne 
dėl republikonų partijos ge
rovės, bet dėl savo propa
gandos prisidengdami re- 
publikonišku sloniumi.

Chicagietis

NACIAI NESISKUBINA 
SU ŽINIOMIS

Raudonoji Armija jau 
pirm dviejų mėnesių atėmė 
iš nacių Riečica miestą su 
geležinkelio stočia, bet Ber
lynas tik dabar pranešė, 
kad vokiečiai pasitraukę iš 
Riečicos.

Leninas ir Tautų 
Draugovė

(Tąsa nuo 1-mo pus.)
Ir kelias, kuriuo Tarybų 

Sąjungos žmonės ėjo, vado
vaudamiesi Lenino Stali
no tautinės politikos dės
niais, atvedė iš nepasitikėji
mo į draugingumą, nuo ša- 
linimosi į vienybę, nuo prie
šiškumo į brolybę tarp įvai
rių tautų.

Taigi Tarybų Sąjungos 
tautos atliko didelę kelionę 
per šį, istoriniai kalbant, 
trumpą, tiktai 26-šių metų 
laikotarpį. Jos susidūrė su 
gana daug kliūčių ir skers- 
painių. Buvo daryta bandy
mų iš užsienio ir iš vidaus 
sugriauti šią vienybę ir su
ardyti draugingumą ir tar
pusavio pasitikėjimą tarp 
Tarybinių tautų. Bet visos 
tos priešų machinacijos tik 
juo stipriau sucementavo 
Tarybų Sąjungos tautas ir 
sudrūtino jų draugovę. Nes 
Tarybinių tautų draugingu
mas gimė bendroje kovoje 
dėlei išsilaisvinimo, bendro
se pastangose dėlei naujų 
ūkinių pamatų padėjimo di
džiam Socialistiniam kraš
tui, bendrose pastangose, 
siekiančiose sukurt naują, 
beklasinę, dvasiniai ir poli
tiniai vieningą visuomenę.

Kovų ir pastangų laiko
tarpis ir Stalino Penkerių 
Metų Planų laikotarpis su
tvirtino Tarybų Sąjungos 
tautų draugingumą ir pasi
darė vienas iš didžiausių 
Tarybinės Valstybės galy
bės versmių.

Tarybų Sąjungos tautos 
turi tikrąją nepriklausomy
bę, pažangią socialistinę 
santvarką, demokratinę val
džią ir begalines progas e- 
konominiai ir kultūriniai 
išsivystyti. Visoms Tarybų 
Sąjungoje gyvenančioms 
tautoms valdžia yra jų pa
čių valdžia, kilusi iš jų pa
čių tarpo. Visos Tarybinės 
tautos yra viešpačiai savo 
likimo, savo laimės ir gero
vės. Visoms joms prieinama 
kultūra iki aukščiausių jos 
čiukurų.

Jos dabar kovoja už di
džiąją vieningąją Socialisti
nę Savo Tėvynę, už Tarybų 
Sąjungą, kuri savo ribose 
sukūrė naująjį pasaulį, kur 
nėra jokių tautinių priešin
gumų nei rasinių bei tauti
nių kivirčų. Tai draugingu
mo ir brolybės pasaulis tarp 
įvairių tautų, toks pasaulis, 
apie kurį puikiausi žmoni
jos protai per tūkstančius 
metų svajojo ir dėl kurio 
pažangiosios žmonijos jėgos 
kovojo.

Hitlerininkai Netenka 
Daugybės Tanku

Maskva.— Oficialiai pra
nešta, kad sovietines jėgos 
per 15 dienų, nuo saus. 1 
iki 16 d., sunaikino bei 
pagrobė 1,577 vokiečių tan
kus įvairiuose frontuose.

Priešai Stiprūs Rytinia 
me Italijos Ruožte

Alžyras. — Rytiniame I- 
talijos pajūryje anglai-ka- 
nadiečiai buvo pastūmę vo
kiečius atgal, bet priešai 
kontr-atakavo ir - atgriebė 
pozicijas.

(17)

pareilldtuo.

boną 
tuoti

Beje, nei Amerika, nei 
Draugas, nei Darbininkas nie
kur iv niękąją nėra viešąi pa
smerkę ir atmetę kun. Kon-

London. — Anglijos val
džia neleidžia komunisti
niam anglų laikraščiui Dai
ly Workeriui turėti savo 
koręspoųęlentų kiąro fran
tuose.

Laisvę, Lithuanian Daily News

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI
PAPRASTI DARBININKAI 

CHEMIKALŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LIGĘNSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENČISJIERIUS (PATYRĘ)

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

Reikalingąs atliekąmumo 
pareiškimas.

(17)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalingi dėl lengvo mašinos darbo 

būtinoj pramonėj. 
Geros darbo sąlygos.

ACE DIE CUTTING CO.
107 W. 25th Street.

(16)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Gera Alga. Kreipkitės j Timekeeper. 
THE BARBIZON 
110 E. 63rd St., N.Y.C.

(18)

Sovietų Himnas Phiia 
Orkestro Visa-Rusiš- 

koje Programoje
Philadelphia, Pa. —Gar

susis Philadelphijos Orkes
tras simfoniškai grojo nau
jąjį Sovietų Sąjungos Him
ną ir patiekė programą, su
darytą vien tiktai iš rusų 
kompozitorių muzikos pra
eitą penktadienį vakare, 
Muzikos Akademijos rūme.

Visa to vakaro programa 
užrekorduota fonografinėse 
plokštelėse ir siunčiama 
Maskvon.

Šiame koncerte dalyvavo 
ir Sovietų Sąjungos amba
sadorius, Andrius Gromy
ko, atvykęs iš Washingto- 
no.

Orkestro vadas Eugene 
Ormandy paprašė ambasa
dorių atsistot savo ložėje ir 
pasirodyt publikai. Gromy- 
kui atsistojus, žmonės skar
džiai jį sveikino; Ormandy 
gi trumpoj savo kalboj pa
reiškė, kaip “mes mylime 
Rusiją, jos muziką ir hero
jiškus jos žmones.”

Ambasadoriui Gromykui 
atvykus Philadelphijon, jį 
iškilmingai pasitiko miesto 
valdžios nariai. Philadelphi
jos Orkestro pirmininkas 
suruošė pokilį jam pagerb
ti.

Philadelphijos dienraštis 
Evening Bulletin gyrė So
vietų Himno melodiją.

Pasveikęs ąnglų premje- 
rąs Churchill raportuos sei
mui apie karo eigą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

jungą ir Lenkiją. Kun. Kon
čius sakė:

“Jei būtų galima sudaryti 
tampresnius santykius su Vo
kietija ... tai būtų geriausią 
ir patogiausia Lietuvos diplo
matijos kryptis. Galingai Vo
kietijai užtikrinant, Lietuva 
atgautų iš Lenkijos 1920 me
tais pagrobtas teritorijas. . . ”

Tai tokips klerikalų gairės. 
Jų jie tębesilaiko. Jie, žinoma, 
dabar negali viešai reikalauti 
Lietuvos Vokietijai, bet tą patį 
darbą atlieka, plūsdami Sovie
tų Sąjungą.

Kenkia Jungtinėms Tau
toms. Kenkia karo pastan
goms. Gražiai patarnauja hit
lerinei Vokietijai .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PASIUNTINĖJ1MŲI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS; piipam laikui; patyrimai nereiks 

iingas. Gera alga.
GOODMAN & WEINBERG, 43 W. 38th St.
2■ ■ (19)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ pĄIlYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
PąlrhuRiąnti ąlga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITĘ MR. FILES.
(X)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilna laikų ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ yYRAI
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DĄRBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRĄFFT’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)

AP VALYTOJAS (Dienom). Aukštos klasės 
ofisų būdinkas. Nuolatinis darbas. $30 į sa

vaitę. Kręipkitbs j Mr. Nonsteil, 
18 East 48th Street.

(16)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

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

(21)

PAGELB1NINKAI
Dažymų dirbtuvėje, geros sųlygos, druko pa
tikrinimas. Proga išsimokyti amato. Iš būtinų 

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
, ________________  (22)

BERNIUKAI AR VYRAI
VIRŠAUS 18 MĘTŲ AMŽIAUS

Fabriko darbas. 40 Valandų Savaitė. Laikas 
ir Pusė UŽ Viršlaikius. KREIPKITĖS

HAEUSER’S
52-64 WARREN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(18)

STIPRŪS VYRAI bendram fabriko darbui 
žuvų apdirbimo fabrike. Patyrimas nereika

lingas. Gera ateitis tinkamam vyrui.
TIMBARY PACKING CO., 
232 W. Broadway, N. Y.

(18)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Masinis mitingas, apvaikščioji- 

mas 20 m. Daily Worker įsteigimo. 
Bus žymių kalbėtojų — Elizabeth 
Gurley Flynn ir kiti. Įvyks sausio 
21 d., 8 v. v., Am. Rusų 
Village St. Įžanga 25c. 
dalyvauti. — Kom.

salėje, 166
Kviečiame

(16-17)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo metinis susirinki

mas įvyks 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 
reikalų. Visos kliubietės dalyvauki
te ir naujų narių atsiveskite. Taip
gi bus išduotas raportas 12 d. gruo
džio parengimo. — Org. Šmitienė.

(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. Gąsiunąs. 
Gerbiami lietuviai Elizabetho ir iš 
apylinkės, kviečiame dalyvauti, nes 
bus labai žingeičĮu pasiklausyti, nes 
praneš daug ką naujo apie mūsų 
tėvynę Lietuvą ir daug ką apie da
bartinį pasaulinį karą.—J. Wizbor.

BINGHĄMTON, n. y.
Sausio 23 d. įvyks vakarienė. Lie

tuvių salėje, 315 Clinton St. Para
mai Daily Workerio. Tikiotus 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)

čiąus nutiestas klerikalams 
gaires.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja oficialiai priėmė valdžios 
pakvietimą dalyvauti karo bo
ny pardavinėjime. Tikslas: 
parduoti bonų už $150,000 ir 
nupirkti Dėdei Šamui du mū
šio lėktuvu.

Visi jpirkite karo bonus ir 
kredituokite Lietuvių Literatū
ros Draugijai.

Ti|c prąpeŠkite Ceptruj nu
sipirkto bono nupierj ir veętę.

Nepaisant, įęųr ir per ką 
perkate, jį galite kredi- 
Literatūros Draugijai. •

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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—AM O KAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

IŠ būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 23RD ST., N. Y. ,‘r. • t, r\... , • , y -K .

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

(X)

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

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKfS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.30 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y
(18) I

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

SCHRĄFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FABRIKO DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠLAIKIAI 
18-60 Metų

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KEINER-WILLIAMS 
STAMPING CO. 

87-46 123rd St. 
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9-5100.
(22)

REIKIA VYRŲ. Mokančių naudoti įrankius, 
namų rakandų krautuvei. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės
GARBER

404 BROADWAY, N.Y.C.
(18)

VYRAI AR BERNIOKAI
Pągelbiniam darbui namų rakandų krautuvėje.
PETER ENGEL. INC., 415 E. 31st St.. N.Y.

(18)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(19)

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 GALIMYBES I 

LYDYTOJAI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKĄ! 
CHURCHWARD & CO.

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

USES Pritarimą
(16)

NELAVINTI FABRIKO DARBININKAI 
Nuolatinis susijungimas dabar ir ix> karo su 
sena įstaiga. Malonios darbo sąlygos. Gera 

pradžiai alga su užtikrintais pakilimais.
Apmokamos vakacijos ir Šventės.

40 ^ALANDŲ—5 DIENŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai po 40 valandų už laikų ir puse. 

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

‘ APVALYTOJAI
Dirbti naktimis. Valandos 12-8 A.M.
ALGA $28 J SAVAITĘ. EKSTRA 

MOKESTIS UŽ VIRŠLAIKIUS.
KREIPKITĖS 

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

ASTORIA, L. I.
.... ..................................................- Ų ■■ ■ i ■

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų. 
KREIPKITĖS TUOJAU
E. SCHUNBĮ.ĘR, CO., 

45-15 VĖRNON BLVD., 
LONG ISLAMŲ CITY

(8D

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

I

GRAPHOTYPE 
OPERATORIAI

Pątyrę 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.

. (W>

1

I

MERGINOS-MOTERYS
18-55 m.

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

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

PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAI 75c Į VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 55c J VALANDĄ 
po trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite j rodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisan

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

STagg 2-5800 (1$)

MERGINOS PASIUNTINĖS 
VALANDOS 9—4: 5% DIENŲ SAVAITE 
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 J SAVAITĘ 
KREIPKITĖS

LOEW’S TRIBORO THEATRE
STEINWAY IR 28TH AVE.

ASTORIA, L. I.
i (17)

M ERGINOS—MOTERYS
j Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar

bas ir pakavimas, pilnam ar daliai laiko.
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
______ ________________________________ (22)

OPERATORĖS PRIE VĖLIAVŲ
Priimame Mokines

AMERICAN FLAG CO.
73 Mercer St., N.Y.C.

(22)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI!
BERNIUKAI!
BERNIUKAI!

TE

Baigianti kursus ar apleidžiant! mo
kyklą šiuom tarpu. Ateikite DĄBAR 

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADĖKI- 
kaj užbaigiate mokyklos termą.

Patyrimas Nereikalingas. 
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

FLINTKOTE CO.
PATERSON AVE. PRIE OAK ST.
EAST RUTHĖRFORD, N. J.
Vienas blokas žemyn, PUBLIC 
SERVICE BUS No. 16 sustoja prie 

mūsų dirbtuvės.
Niekas iš dirbančių būtinose pra

monėse nebus samdomas.
______________________________________ (22)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĄ!
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUO8ĄĮ
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

(18)

J

1

I

APVALYTOJAI
DIENOM AR NAKTIM
GERA ALGA, IDEALIŠKOS 

SĄLYGOS,
UNIFORMOS NEMOKAMAI
APMOKAMOS V AKACIJOS 

IR ŠVENTĖS
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
80-30 Northern Blvd., L. I. City.

I

(16)

Geros

MOULDERS 
COREMAKERS

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS
Valandos. Puiki Mokestis. IS būtina 

pramonių reikalingas paliuosavimo 
sta lementas.

Atlantic Casting & M f g. Corp.
158 PIONEER ST.. BROOKLYN. (10) 

■--------- 1 ~ "8

GENERAL EISENHOWER
Sako, mūsų Pajėgos Europoje išlaisvins jūsų 

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

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

niai kiftai.
Dėl Pasitarimų su Kompanijos Atstovais 

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

U. S. EMPLOYMENT SERVIUS 
of the

War Man Power Commission
6-tos lubos

Bank of Manhattan Building
QUEENS PLAZA LONG ISLAND CITf 

Iš būtinų pramonių reikia ]>a i i uogavimo 
pareiškimo.

i

VALYTOJAI
GEROJE SVEIKATOJE 

$120 I MfiNESJ.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

KREIPKITĖS TUOJAUS 
MR. RE1LLEY

CITY COLLEGE
ARMY HALL

1560 AMSTERDAM AVE. (187th St). 
U būtinų darbų reiĄ-i#. paliuosavimo.......... an
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NewYorko^MMZiiiioj Grabojasi, Kaip Aklas 
Tvoros

augti ’beibė?’ Jis buvo ‘neš- mos laiku pavasario gaidžiai 
čia’ tris metus. Reiškia, nesi- į galvoje gieda. Kitaip, tai ne
jautė sveiku.

Iš Prezidento Roosevelto 
Laiško

Žemiau paduotos ištraukos 
iš prezidento Roosevelto laiš
ko, rašyto National Founda
tion for Infantile 
prezidentui Basil 
parodo prezidento 
į March of Dimes 
šiais metais:

Paralysis 
O’Connor, 
alsi nešimą 
kampaniją

Prezidentas Rooseveltas

“Šiais epidemijos metais aš, 
žinoma, artimai tėmijau Na
cionalės Fundacijos darbą ir 
suprantu daugiau, negu kada 
pirmiau pilną svarbą Naciona
lės Fundacijos rolės mūsų kas
dieniniame gyvenime. Jeigu ne 
Amerikos žmonių širdinga pa
rama The National Founda
tion for Infantile Paralysis 
darbui, mūsų karo pastangos 
būtų galėjusios nukentėti la
bai daug. Panika, kurią bai
mė šios ligos sukelia, galėjo 
greit padaryti suirutę tarp 
žmonių epidemijos srityje, jei 
pinigai ir išsilavinę medikališ- 
ki technikai nebūtų buvę gau
nami per Nacionalę Fundaciją.

“Gręsmė šios keistos, nenu
galėtos ligos vis dar kabo virš 
svarbiausių mūsų karo pastan
gų. Negali būti paliaubų su ža
lotoju. Liga namų fronte irgi 
turi pasiduoti besąlyginiai. Da
bar, daugiau negu bent kada 
pirmiau, mes turime vesti ko
va prieš vaikų paralyžių iki 
mes sužinosime tos ligos prie
žastį ir jos gydymą. Tuomet 
ir vien tiktai tuomet mes galė
sime pareiti namo!

“Kuomet mūsų vyrai ir mo
terys karo laukuose kariauja 
už Keturias Laisves, mes namų 
fronte privalome tęsti mūsų 
kovą prieš kitą priešą — ligą. 
Mes nedrįskime nei momentui 
pertraukti savo budrumo. At
virkščiai, mūsų ofensyvas prieš 
tą epidemišką priešą turi būti 
išvystytas iki pilniausio laips
nio, jeigu norime nugalėti tą 
ligą, kuri grąso ateičiai Ame
rikos vaikų.”

Tuomi prezidentas ragina 
visus sustiprinti Nacionalės 
Fundacijos darbą mūsų auko
mis.

Laisvės skaitytojai siųskite 
savo auką su šiuo kuponu

The National Foundation for 
Infantile Paralysis, Inc.
120 Broadway, New York 5, N. Y.

Į Here is my contribution to the 
fight against Infantile Para
lysis.

Address

City

State

Amount of my contribution $

Kariškis Svečias Metropolitan Operoj
Koropralas Edwardas Shab-į Sausio 21 dieną vaidins 

lauskas sausio 9-tą buvo par-1 Bellini’o “Norma,” sausio 22, 
vykęs pas tėvelius Stanley iri po pietų, vaidins Bizet’o “Car- 
Frances Shablauskus ir sesutę ; men,” o vakare Mozart’o “Ma- 
Florence, 65 Ten Eyck St. Ji-' gic Flute.” Vaidinimų pra
šai negalėjo parvažiuoti sve-' džia vakarais 8 vai., o šešta- 
čiuosna ant švenčių, tai tėve-’dienio popietį 2 vai. 
liams buvo linksma sulaukus jo į 
po švenčių.

Edwardas tarnauja Dėdei 
Šamui jau 16 mėnesių. Jau
čiasi pilnai gerai. Atlankęs 
draugus grįžo atgal į kempę 
sausio 15-tą ir sakė, jog per 
šiuos du mėnesius turės daug 
mokintis, kad pagreitinti prie
šo sunaikinimą. Jo antrašas:

Cpl. Edw. Shablauskas,
Med. Det. 101 Inf. APO 26,
Camp Campbell, Ky.

Stokite į March of Dimes 
kovai prieš vaikų paralyžių.

Prelekcija Apie 
Sovietų Filmas

Šio penktadienio vakarą, 
Tom Mooney Hali, 13 Astor 
Place, New Yorke, bus rodo
ma Sovietų, filmos “Sons of 
Youth” ir Armenian Art,” aiš
kinančios rišimą tautų klausi
mo Sovietų Sąjungoj. Jas aiš
kins Abraham Chapman, žy
dų dienraščio Freiheit angliš
ko skyriaus vedėjas.

LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

JAU TIK Už SAVAITĖS LAIKO

INDIKŲ ■ TURKEY
VAKARIENĖ

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

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

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

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

Iškilmingai Pradėjo 4-tos 
Karo Paskolos Vajų

Bažnyčių 
nant, 
gatvėse 
400,000 
tėmijant paradą, pereitą an
tradienį, atidaryta New Yorke 
Ketvirtosios Karo Paskolos va
jus.

Vyriausybė siekia išparduo
ti bonų keturiolikos bilionų 
($14,000,000,000) sumai bė
giu sekamų keturių savaičių. 
New York o valstijos kvota

varpam skambi- 
militariškiems 

m aršuojant
civilinių ir kariškių

Pora savaičių, tam atgal pa
rašiau Laisvės vietinėse žinio
se, kad Baniui Gustaičiui pa
darė operaciją, išpjaunant še
šių svarų ir dar vienos uncijos 
tuma, pridedant: “Kas sakė, 
kad vyro viduriuose negali

Dabar tūlas K. P. Vienybė
je, paėmęs kelis žodžius iš ma
no rašinio: “beibė,” “nėščia” 
ir daro išvadą, jog Laisvė pa
šiepia Gustaitį už tai, kad jis 
yra Vienybės skaitytojas, o ne 
Laisvės.

Pasirodo, kad tam K. P. žie-

maišytų skirtingų laikraščių 
pažvalgų, kurie nieko bendro 
neturi su jokio žmogaus ope-« 
racija. J. N.

būriams
ir apie

yra 911. milionų, o vien tik did
miesčio kvota 698 milionai.

Lietuvių Literatūros Drau
gija yra nusistačiusi šiame va
juje sukelti >$150,000 pirkimui 
orlaivių kovotojų. Dėl to atsi
šaukė į visus savo narius ir 
draugus laike šios paskolos 
pirkti kuo daugiausia bonų ir 
jų numerius ir sumą pranešti 
draugijos centrui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, 6, N. Y.

Už leidimą sugesti vežimui 
p aukšti enos prekybininkai 
Harry Atlas’ Sons, Inc., 329 
Greenwich St., New Yorke,^nu
bausti pasimokėti $25.

LITERATŪROS DRAUGIJOS 1-ma KUO 
PA PER METUS DAUG NUDIRBO

zidentą Rooseveltą, jeigu tik 
jisai kandidatuos.

A. Mureika raportavo, kad 
keturių organizacijų parengi
mas įvyks sausio 15 ir jame 
padirbėti buvo išrinkti darbi
ninkai.

Pasveikinimui d i e n r a ščio 
Laisvės suvažiavimo, kuris 
įvyks sausio 30-tą, Grand Pa
radise salėj, Brooklyne, kuopa

Su- 
mė-

se-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas, įvy
kęs sausio 13-tą, buvo gana gy
vas ir padarė daug sėkmingų 
tarimų. Kadangi buvo metinis, 
kuopos valdyba davė raportus 
iš visų metų veikimo.

Kuopos organizatorius A. 
Mureika raportavo, kad kuo
pa turėjo prakalbas ir balių, 
abudu parengimai davė $72
pelno. Parašė dvyliką pakvie- i aukavo $10. 
timų, į susirinkimus ir septy-• Iškolektuoti užsilikusias na
mas korespondencijas. Litera-i rines duokles apsiėmė A. Bal
tu ros pardavė už $10.97. 
sirįnkimai atsibūna kas 
nuo.

K. šolomskienė, užrašų
kretorė, raportavo parašius 
dvyliką protoklų. Kuopos na- 
rių pasidarbavimu surinkta 
darbininkų ir karo rėmimo1 rei
kalams $273. Kuopa turi pa
stovius delegatus į Ateivių Gy
nimą, Pabaltijos Kultūrinę Ta
rybą ir Ispanijai Pagalbos Ko
mitetą. Dalyvavo devyniose 
konferencijose su aukom ir 
delegatais. Demokratinių Lie
tuviui suvažiavime turėjo savo 
delegatus su auka $10. Pvemia 
darbininkų spaudą; sukėlė ka
nadiečių Liaudies Balsui $78, 
o Vilnies suvažiavimui pasvei
kinti surinko $300. Tai graži 
auka. Laisvei dažnai pagelbsti 
sukėlime finansų;

A. Balčiūnas, finansų sekre
torius, raportavo, jog kuopa 
turi 125 narius; 119 yra užsi
mokėję duokles už 1943 me
tus. Gauta 15 naujų narių.

K. llušinskienė, iždininkė, 
raportavo, kad iš iždo darbi
ninkių reikalams išaukota $55, 
o dabar ižde randasi $30.

A. Bimba raportavo iš De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, kad jis buvo sėkmingas. 
Niekas, sakė jisai, pirmiau ne
manė, kad sulauksime tokio di
delio pasisekimo, kokį šiandien 
turime. Dabar visas pasaulis 
mato, kad demokratiniai Ame
rikos lietuviai yra nusistatę už 
visus demokratinius laimėji
mus: sunaikinti fašizmą, at- 
steigti demokratines teises pa
saulyje ir atiduoti savo balsus 
sekamuose rinkimuose už pre-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo ir mezgėjų su siuvėjomis susi
rinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., sausio 20-tą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. 
metų pradedame daug 
bų, tad visoms svarbu 
kime. — Kviečiame ir 
Valdyba. i

Su pradžia 
svarbių dar- 

. būti susirin- 
ne nares. — 

(15-16)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kampiniai kam

bariai, su vėliausiais įtaisymais. 
Renda prieinama. Galima matyt 
kambarius bile kada. Antrašas: A. 
Rutkūnas, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (Vienais laiptais).

(16-18)

Pasirandavoja 3 kambariai,

vanduo. $13.00 į mėnesį. Kreipkitės 
į Apt. 1. (13-18)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nash 

dan. 1939 metais, 
antrašu: 441 Drew

2-jų durų Se. 
Kreipkitės pc 
t., Ozone Park

(16-17)

čiūnas, G. Kuraitis.
1 Kuopos Korespondentas.

Long Island geležinkelio 
“breikmanas” R. MacDonald, 
gyvenęs 112 Frederick Ave., 
Maspethe, tapo užmuštas elek
tros jo liktarnap palietus jėgą 
varančią vielą.

Dramatiška scena iš jaudinančios fil mos apie 6 vyrus ir 3 moteris, pasiliku
sius nedidelėje valtyje atvirose jūrose malonei vilnių ir viens kito. Filmą 
“Lifeboat,” su Tallulah Bankhead, William Bendix, Walter Slezak ir Mary 
Anderson priešakyje, dabar rodoma Astor Teatre, Broadway ir 45th St., New 
Yorke.

Nemokami Kursai
Long Island Universitetas 

duoda nemokamai eilę įvairių 
kursų norintiems pilniau daly
vauti karui gamyboje, ypatin
gai chemijos, matematikos, fi-l 
zikos ir gretimų mokslų srity
se. Registracijai paskutinė pro
ga šią savaitę.

LAISVĖ ANT 
TIMES SQUARE

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

1 PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE > 

|o LIETUVIŠKAS KABARETAS i , Oi STANLEY MISIŪNAS
•T* / Ii SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

L1TUANICA SQUARE RESTAURANT.

F

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Start Your
Graduate

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave Off Right
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

*• legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, j

rei.

Duokite JAM

•utovA‘

Į F. W. SHAUNS
7 (Shalinskas)

[ FUNERAL HOME
į 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
* WOODHAVEN, N. Y.

f Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i

Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Dalmontu

Žiedą

$20.00

arba Daimontinj Žiedą 
nuo $15.00

" nuo
Duokite JAI 

moderninį
Riešinį laikrodėlį

Nuo $20.00 aukščiau. TU f ['/I;'. III' ' 
Maži rankpinigiai palaikys jum bile daiktą.

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

STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS.




