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Lenkė žurnalistė Sue para
šė knygą “Shark’s Fins and 
Millet.” Pavadinimas labai No. 17
keistas. The New York Times 
knygų apžvalgininkas Pres-, 
cott kaltina rašytoją per dide
lėmis- simpatijomis komunis
tams.

Sue rašanti apie Chiniją ir 
Chinijos žmonių, kovas. į ją 
labai didelį įspūdį padarę Chi
nijos komunistai. Jų vadovau
jamos armijos 
jančios.

Ji paklausus 
nų vado, koks
ruošime kareivių 
vadovaujamoje Aštuntoje Ar
mijoje ir Chiang _________
valdžios Centralinėje Armijo
je. Tasai kovotojas atsakęs:
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Anglai Vakarinėj Italijoj 
Nugrūdo Vokiečius dar 

Kelias Mylias Atgal

j Lenkija Ruošėsi Drauge su 
Hitleriu Užpult Sovietus,

Iki Naciai Jų Pačių Užpuolė

Raudonoji Armija Atėmė 
Krasnoje Selo ir 160 Kt.

Vietų; Užmušė 20,000 Nacių
Sovietų Unijų Laikraštis Išdėsto Imperialistinę, Fašistinę  

Lenkijos Politiką, Bendradarbiavusią su NaciaisAlžyras, saus. 20. — Ang-| Berlyno radijas paskelbė, 
, girdi, pasi- 

riai, vakar prasiveržę per traukę iš Minturno mieste- 
Garigliano upę, sulaužė vo-!lio (buvo išmušti iš jo), va- 
kiečių frontą 10 mylių ilgio kariniame Italijos šone, 
ruožtų, atmetė priešus iki Minturno stovi prie isto- 

Kni qhnkn trijų mylių atgal ir uzeme irimo Appian vieškelio, ve- 
tris kaimus. I dančio į Romą.

puikiai kovo- |aj penktosjos armijos ka- kad vokiečiai,
vieno partiza-' 
skirtumas pa-

komunistų

lavinti į keturias savaites. Gi
Centralinei Armijai ima še-

Senatorių Komitetas Atmetė 
Pasiūlymą Maistui Piginti

tik kaip saliutuoti.

Jau žinote, kad Lietuvių Li
teratūros Draugijos komitetas 
nupirko dešimts fontaninių 
plunksnų lietuviams rašyto
jams Sovietų Sąjungoje.

Jie daug dirba, daug rašo, 
rašo mūsų žurnalui Švie-Jie

sai. Jie jau davė mūsų draugi
jai dėl dviejų knygų rankraš
čių.

Viena knygą (“Lietuvių 
Tautos Didysis Priešas”) buvo 
išleista pernai, o kita (“Lietu
va Ugnyje”) išeis šiemet.

Jiems geros plunksnos labai 
reikalingos.

Bet plunksnų neužteko vi- 
siems. Plunksnos negavo Jus
tas Paleckis, kuris nuo mūsų 
gautas plunksnas išdalino. Iš
dalino kitiems, o pats sau ne
pasiliko 1

Chester Bowles, valdinis 
kainų administratorius.

Prez. Rooseveltas pasta
rojoj radijo kalboj sakė, 
jog reikalingi primokėjimai 
maisto dalykų gamintojams 
lėšuotų kokį bilioną dolerių 
per metus, bet jais būtų su
taupyta kelis kartus dau
giau visiems vartotojams - 
pirkikams.

Bankinis senato komite
tas nutarė panaikinti pri- 
mokėjimus nuo birželio 30

Šis 
perduotas visam

Washington. — Senato 
komitetas bankiniais reika
lais atmetė, 10 balsų prieš 
9, prez. Roosevelto pasiūly
mą skirti pinigų primokėti 
farmeriam ir kitiem maisto 
gamintojam, kurie negalėtų 
išsiversti, pardavinėdami 
savo produktus tokiomis 
kainomis, kokias valdžia 

nustato. O prezidentas ir jo 
politikos rėmėjai kartotinai 
nurodė, kad jeigu tiems 
maisto gamintojams nebūtų 
primokama iš šalies iždo, d. ateinančią vasarą, 
tai jokiu būdu negalima tarimas 
būtų suvaldyt sauvališko ; senatui spręsti. Už jį komi- 
valgių dalykų branginimo, tete balsavo keturi atžaga-

Panaikinus tuos primokė- i reiviai demokratai ir šeši 
jimus, tuojaus maisto pro- j republikonai, o prieš jį sep- 
duktai būtų pabranginti 7 tyni demokratai ir du re- 
procentais, kaip įspėjo publikonai.

Maskva. — Sovietų darbo 
unijų laikraštis Karas ir 
Darbininkų Klasė (Balickio 

| straipsnyje) sako, jog So
vietai ne kartą pageidavo 
draugingumo su Lenkija, 
bet emigracinė lenkų val
džia Londone nenorėjo su- 
megst draugingų ryšių su 
Sovietų Sąjunga.

Nuo pat Versalės taikos, 
po praeitojo karpį Lenkijos 
valdžia visuomet buvo 
p r i e š-s o v i e t i n ė, prieš- 
d e m o k ratinė, impe
rialistinė ir Vokietijos sėb
re, kaip rašo Karas ir Dar
bininku Klasė: v

Lenkų imperialistai po a- 
no karo grobė rusų, ukrai- 
nų, baltarusių, lietuvių že
mes ir užgrobė Vilnių; o 
Hitleriui pradėjus draskyti 
Čechoslovakiją, jie atplėšė 
sau čechoslovakų Tešen ap
skritį. Tie lenkai visuomet 
svajojo ir tebesvajoja suda-

London, saus. 20. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo- 
kiečių Novgorodą, guberni- 

(nuo Bal- J°s nuėstą, drūčiausią na
cių tvirtumą šiauriniai - vi-

ryt Lenkijos imperiją “ 
morza do morza” I
tijos iki Juodosios Jūros). _

“Kai Hitleris paėmė Vo- dūriniame fronte, 100 my- 
kietiją į savo rankas, nuo i pietus nuo Leningrado, 
to laiko Lenkija dar stip- Novgorodas, dviejų gele- 
riau pasviro į Vokietijos žmkelių centras, pirmkari- 
pusę ir sabotažavo Sovietų |niais laikais turėjo ^bent 
pastangas Genevoje, sieku- 40,000 gyventojų suvirš. Jis 
sias suvest įvairius kraštus stovi tuoj į šiaurius nuo II-

to laiko Lenkija dar stip
riau pasviro j

į bendrus apsaugos veiks
mus (prieš Hitlerį). Lenki-

men ežero.
Berlynas pripažino, kad

ja tada padarė ilgalaikę su- Sovietai užėmė Novgorodą, 
tarį su Vokietija: jinai C_ _____ _____ ---- ___
rengėsi tapti atviru Vokie- juoduojami raudonarmie- 
tijos sąjungininku. Plačiais ruožtais jau

“Visi faktai rodo, kad prasiveržė per vokiečių li- 
Lenkijos valdžia turėjo in- nUas i šiaurius ir^ pietus 
tenciją išstoti karan išvien nuo Novgorodo ir žygiuoja 
su Vokietija... visa užsieni-j 
nė lenkų politika nuo 1934 
metų buvo kreipiama ton 
pusėn.,

“Dalykai skirtingai išėjo 
tik todėl, kad Hitleris nu
sprendė padaryt Lenkiją 
savo auka, o ne savo talki- j^iui Isnaniioie 
ninke?

Generolo Mereckovo ko-

linkui Pskovo, kitos nacių 
tvirtumos, 120 mylių toliau 
į pietų vakarus. O Pskovas 
yra svarbiausias geležinke
lių mazgas viduriniame 
fronte linkui Latvijos ir 
Lietuvos. Pro Pskovą eina 
penki geležinkeliai — į Le
ningradą, Starają Russą ir 
k t.

Nikolajus Tichonovas, ra
šydamas Izviestijose, Sovie
tų vyriausybes laikraštyje, 
teigia, kad netrukus ir 
Pskovas bus atimtas iš hit
lerininkų. Tuomet vokie
čiams teliktų tik prasti ap
linkiniai susisiekimai su 
Leningrado frontu.

United Press, amerikiečių 
(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Reikalauja Ištraukt 
Ispanus iš Rytų Fronto

matyt, paveikė mūsų 
draugus Montelloje. 
Čereškienė * prisiuntė 
pluoštą dolerių įvai-

Eden Prašo Atsargiai Jugoslavijos Partizanai

NACIŲ AGENTŲ VEIKLA 
AMERIKOJ IR ANGLIJOJ 
PRIEŠ KARO LAIMĖJIMU

Tas, 
gerus 
Draugė 
geroką
riems reikalams ir sako:

“Dvidešimts penki doleriai 
eina nupirkimui amžinosios 
plunksnos draugui Paleckiui. 
Lai bus jam dovana nuo Mon
tello draugų.”

žinau, kad Justas Paleckis 
labai įvertins jūsų, draugai ir 
draugės, šią jam gražią dova
ną.

Kalbėt Apie Santykius 
Tarp Lenkų ir Sovietų

Supleškino Veik Visą 
Nacių Diviziją

Plunksna bus nupirkta ir pa
siųsta, kai siusime trečią siun
tinį, kada nors vasario mėnesį.

Skubinkitės visi, kurie nori
te kuom nors prisidėti prie to 
siuntinio sudarymo.

Jau žinote, kaip daug lietu
viškoji ir amerikinė spauda 
rašė apie Earl Browderio pra
kalbą, kurioje jis išdėstė Ame
rikos komunistinio judėjimo 
persiorganizavimą ir naujas 
gaires.

Apie ją buvo rašyta ir Lais
vėje, bet labai mažai. Dabar 
ši garsi prakalba tapo išversta 
lietuvių kalbon ir už dienos 
kitos tilps Laisvėje ištisai. 
Galėsite visi ją pasiskaityti.

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Eden sakė seimui:

“Mes nesame nustoję vil
ties, kad galima bus tinka
mai išspręsti” klausimą dė
lei sienų tarp Lenkijos' ir 
Sovietų Sąjungos.

“Aš manau, jog negerai 
būtų dabar mums diskusuo- 
ti tuos labai sunkius ir o- 

jpius dalykus šiuo laiku...
i Mes palaikome arčiausius 
ryšius su abiem tais mūsų 
talkininkais.

“Aš esu tikras, kad šis 
seimas tiktai kuo atsar
giausiai kalbės tais klausi
mais dabartiniu laiku.”

Bougainville, Saliamo sa
lyne, amerikiečiai, blokšda- 
mi japonus atgal, prasiver
žė per Torokina upę.

Amerikiečiai šturmuoja 
nacius Cassino, vakarinėje 
Italijoj.

Pereitą sekmadienį turėjome 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Antrojo Apskričio konferen
ciją. Konferencija buvo vidu
tiniškai gera.

Kuopų raportai buvo labai 
įdomūs. Daugelis kuopų, stovi 
gerai, darbuojasi puikiai.

Tik dviejų kuopų sveikata 
labai pašlijusi. Tai Newarko 
5 kuopos ir Patersono 84 kuo
pos. Delegatai skundėsi.

Labai liūdna buvo klausytis
*

apie šių kuopų apleidimą. Ne
beatsimena, kada jos susirin
kimus turėjo.

Klausykite, draugai, kuomi 
jūs blogesni už kitus? Kitos 
kuopos laiko mitingus, svarsto 
reikalus, dalyvauja kovose. 
Kodėl pas jus toks apsileidi
mas?

Imkitės už darbo. Meskite 
šalin ir “senatvę” ir kitus ne- 
sveikavimus.

London, saus. 20. —Na
ciai atsiuntė naujus savo 
armijos pulkus atakuot Ju
goslavijos partizanus, kad 
atgriebt nuo jų pajūrį į pie
tus nuo Fiumės uostamies
čio.

Partizanų artilerija iš 
kalnų vakarinėje Bosnijoje 
žymia dalim ištaškė visą 
apsuptą motorizuotą vokie
čių diviziją. Jie sudaužė 
400 nacių tankų, šarvuotų 
automobilių ir motorinių 
kanuolių.

Hitlerio feldmaršalas von 
Weichs permetė visą naują 
savo diviziją (12,000 Vyrų) 
prieš partizanus, kurie ap
supo nacius Vrbas upės 
klonyje, ties Lipovacu. Nau
jieji nacių kariai stengiasi 
prakirst spragą apsupimo 
lanke, kad galėtų pabėgt iš 
ten * likučiai vokiečių. ✓
Kituose Jugoslavijos fron

tuose maršalo Tito-Brozo 
partizanai taipgi laimėjo 
eilę mūšių.

Alžyras, saus. 20.—Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šiai išdaužė visus geležin
kelius tarp Romos ir dabar
tinio nacių fronto prieš tal
kininkus. Nei vienas priešų 
traukinis šiuo tarpu negali 
pravažiuot iš Romos į fron-

London. — Anglijos val
džia įsakė savo ambasado- 

j Samueliu i 
Hoare stipriau užprotestuot 
diktatoriui Frankui dėl to, 
kad Ispanijos kariuomenė 
vis dar sykiu su naciais te- 
bekariauja prieš Sovietus.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
pareiškė seime:

“Aš pats pranešiau Ispa- 
einą į nacių armiją. inijos ambasadoriui Londo- 

Na, o ir pats Hitleris ne- Ine, kad jeigu ir toliau Ispa- 
seniai viešai pripažino, kad nijos valdžia taip rems mū- 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventojai nesandarbi- 
ninkauja su vokiečiais.

Maskva. — Anglijoj iri latviai ir estai patys noriai' 
Jungtinėse Valstijose yra 
“neskaitlingi, bet rėksmin
gi” defytistai, atsieit, gai
valai, kurie nenori, kad Vo
kietija būtų visiškai sumuš
ta, — rašo sovietinis unijis- 
tų laikraštis Karas ir Dar
bininkų Klasė, kuris papra
stai išreiškia Sovietų vy
riausybės mintį. Jie. yra 
“samdyti ar nesamdyti 
priešų agentai,” sako tas 
laikraštis:

Jie stengiasi visaip pa- 
kirst karinę Talkininkų 
dvasią ir “pasėt nesutiki
mus tarp Talkininkų... Gai
la, kad tų provokatorių 
žingsniai nėra tinkamai at
mušami” (Amerikoj ir An- 
glijoj).

“Tai jie davinėja išdavi
kiškus patarimus savo val
džioms, kad vis atidėliotų 
įsiveržimą (į vakarų Euro
pą) ; jie stengiasi suardyti 
pasiruošimus antrajam 
frontui atidaryti,” ir tuo 
tikslu pasakoja apie “bai
sius nuostolius,” kuriuos, 
girdi, anglai - amerikiečiai 
nukentėtų, jei veržtųsi į va
karinę Eūropą.

CHICAGO TRIBUNE — 
NACIŲ PAKALIKAS

Karas ir Darbininkų Kla
sė specialiai primena pulki
ninko Lancer’io rašymus 
Chicagos Tribune, kad, gir
di, Vokietija žadėjus at- 
steigt Lietuvos, Latvijos ir 
'Estijos “nepriklausomybę”, 

lietuviai,

sų priešus kovoje prieš mū
sų talkininkus, tatai turės 

! rimtai pakenkti santykiams 
'tarp Anglijos ir Ispanijos 

Užmušimai ir Sužeidi-!dabar ir
. p. i ... v.. Jau ir pirmiau Anglija mai Varnuose Viršija j šiek tiek protestavo prieš.

Ispanijos kariuomenės nau
dojimą kovai prieš SovietųFronto Nuostolius

Washington. — Valdiška 
žmonių jėgų įstaiga prane
šė, jog per metus fabrikuo
se ir dirbtuvėse užmušta į- 
vairiuose nelaiminguose at
sitikimuose 7,000 darbinin
kų daugiau, negu ramiais 
laikais. O sužeista dar kur 
kas daugiau.

Bendrai imant, didesnis 
skaičius amerikiečių per 
dvyliką mėnesių užmušta ir 
sužeista darbuose, negu ka
ro frontuose.

'Nelaimingi atsitikimai 
Amerikos pramonėse ketu
ris kartus daugiau sugai
šino darbo laiko, negu visi 
streikai, ir sunaikino di
desnius kiekius medžiagų 
ir dirbinių, negu kad vokie
čiai ir japonai nuskandino.

Vyriausybė šaukia sam
dytojus ir darbininkus vi
sais galimais būdais steng
tis išvengt tokių nelaimių 
ir nuostolių.

Jis pasakojo,
Prancūzai ir amerikiečiai 

takuoja Cassino.

Sąjungą. Tad ispanų dikta
torius Franko paskelbė, būk 
jis atšaukęs “mėlynąją” sa
vo armijos diviziją iš to 
fronto. Bet iš tikrųjų buvo 
tik jos vardas pakeistas, ir 
dabar vadinamas “Ispanų 
Legionas”, neva savanoriai, 
kariauja prieš Sovietus. O 
iš paimtų nelaisvėn tų “sa
vanorių” Sovietai patyrė, 
kad Ispanų Legionas nuo
lat papildomas naujais, iš 
Ispanijos atsiunčiamais ka
reiviais.

Londono dienraštis Star 
rašo:

“Reikia sustabdyti tą be
gėdišką neutralumo (bepu- 
siškumo) laužymą. O jeigu 
Franko to nepadarys, tai 
Anglijos ir Amerikos val
džios turi daryt prieš jį to
kius žingsnius, kurie tikrai 
duotų pasekmių.”

Kongresmanai Mažai Talkininką Lakūnai Vėl 
Teskiria Mokesnio Pa- Skaudžiai Smogė Japo- 

leistiniem Kariam nu Laivam ir Lėktuvam
Washington. — Jungtinių Nauj. Guineja, sausio 20. 

Valstijų kongreso atstovų — Amerikos ir Australijos 
rūmas 387 balsų dauguma lakūnai nuskandino 
nutarė skirti po $100 tiems tris japonų laivus ir sun- 

vy- kiai sužalojo penkis kitus 
žygyje prieš Rabaulą, japo
nų bazę - tvirtumą, NeW 
Britain saloje. Iš penkių 
sužalotų laivų, turbūt, dar 
du nuskendo, kaip sako 
gen. MacArthuro praneši
mas.

Talkininku lakūnai oro 
mūšyje tikrai sunaikino 18 
japonų lėktuvų ir, turbūt, 
nušovė dar 15. Amerikiečiai 
- australai nustojo 12 lėk-

karinių jėgų nariams, 
rams ir moterims, kurie bus 
garbingai paleisti po ištar- 
navimo ne mažiau kaip 60 
dienų, o ilgiau ištarnavu
siems duot daugiau paleidi
mo mokesnio, pagal jų tar
nybos laiką — iki $300.

Kongreso atstovų rūmas 
neskiria jokio paleidžiamo
jo mokesnio tiems, kurie 
būdami virš 38 metų 
žiaus, yra ‘paliuosuoti 
ginkluotų jėgų, pagal 
pačių prašymą.

Šis tarimas perduotas 
natui galutinai spręsti.

Amerikos lakūnai ataka
vo Romos lėktuvų aikštes.

am
is

JU

se-

bent

Rio de Janeiro. — Sulū
žo didžiulis geležinis tiltas 
per Das Antas upę, Bra
zilijoj. Žuvę daug žmonių.
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Kongresui ir kraštui aiškią karinę pro
gramą. Jis nurodė, kad visi jo siūlomi 
penki punktai sudaro vieną programą 
ir reikia visus juos priimti, arba visus 
atmesti.

Buvo kilę smarkių ginčų dėl jo siūlo
mo įvesti visai šaliai verstiną tarnybą. 
Pasisakyta už ir prieš.

Dabar viešpatauja gražiausia tyla. 
Kongresas nesijudina. Prezidento prog
rama beveik pamiršta.

Tik vienas didelis darbas rimtai pra
dėtas ir vedamas. Tai Ketvirtosios Ka
rinės Paskolos vajus. Prasidėjo garsiai 
ir energingai. Nėra nė mažiausios abe
jonės, kad šis vajus pasieks savo tikslą 
ir duos vyriausybei prašomus 14 bilijo
nų dolerių.

Laisve, Lithuanian Daily News

Grupė chiniečių lakūnų. Kai kurie iš jų buvo išlavin
ti Jungtinėse Valstijose. Kur nors Chinijoje jie gauna 
paskutines instrukcijas prieš pasikėlimą oran.
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Penktadienis, Sausio 2f, 1944?

UETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJI 
MAS PRAŠO TALKOS

f

_____
- 
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Reakcinei Lenkų Spaudai 
Niekas Nepatinka

Victory Council of the Foreign Lan
guage Press savo cirkuliare atžymi len
kų spaudos nusistatymą linkui Jungtinių 
Tautų. Iš visos galingos lenkų spaudos 
Amerikoje, tiktai Detroite išeiną lenkų 
laikraščiai “Glos Ludowy” ir “Nasz 
Swiat” prielankiai atsiliepė apie Tehera
no konferenciją ir susitarimą tarpe An
glijos, Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Visi kiti lenkų laikraščiai rašė arba su 
pasipiktinimu arba su pajuoka. Pavyz
džiui, New Yorke einąs “Nowy Swiat” 
rašė:

“Teherano deklaracija... tikrai suvylė 
plačiąsias mases... Komentarus dėl Te
herano galima suvesti į klausimo ženk
lelį ir pastebėti, kad daugeliu žodžių nie
ko nepasakyta.”

New Yorko “Robotnik Polski” rašo: 
“Svarbiausioji deklaracija susideda iš 
pareiškimo norų ir abelnų užtikrinimų, 
kurie reikalingi smulkmeniško lukšteni- 
mo ir įvertinimo.”

Pittsburgho “Pittsburczanin” sako: 
“Net rimtai protaują amerikiečiai pra
deda rimtai svarstyti, kas ištiesų šian
dien valdo pasaulį, Stalinas ar visi kiti 
talkininkai sudėti į daiktą. Atrodo, kad 
Stalinas valdo.”

Cleveland© “Wiadomosci Codzienne” 
rašo: “Galimas daiktas, kad Stalinas šo
ko ir džiaugėsi Teherane. Tačiau ar nu
sileidimai Rusijai atneš talkininkams 
naudos, tiktai ateitis parodys.”

Reakcinei lenkų spaudai nepatinka nei 
Sovietų Sąjungos sutartis su Čechoslo- 
vakijos vyriausybe. Detroito “Dziennik 
Polski” šaukia: “Apsaugok, Dieve, Len
kiją nuo tokių sutarčių!”

Detroito “Nowiny Polskie” šitaip išsi- 
reiškia:

“Ta naujoji sąjunga reiškia abejotiną 
vertę, nes Beneš nėra tiesotas Čechoslo- 
vakijos atstovas. Dėlei tos paprastos 
priežasties, kad Slovakija 1938 metais 
atsiskyrė nuo cechų ir sudarė atskirą 
tautą, nepriklausomą nuo cechų ir po 
Hitlerio protekcija.”

Čia jau aiškiai pasisakyta už Hitlerį. 
Tik todėl, kad Hitleris pasiėmė slovakus 
savo “globon”, tai nebėra Čechoslovaki- 
jos. “Nowiny Polskie” užgiria tą Hitle
rio “globą” ir paneigia Benešą, kuris ko
voja už savo krašto išlaisvinimą.

Šita spauda, matyt, daug daugiau būtų 
patenkinta, jeigu ir Lenkija pasiliktų 
Hitlerio “globoje,” vietoj būti Jungtinių 
Tautų ginklais išlaisvinta.

Karas ir Plieno Karalių Pelnai
Plieno pramonės darbininkų unija 

United Steelworkers of America prašo 
algų pakėlimo. Plieno kompanijos šau
kia ir verkia nebegalinčios pridėti nė 
cento. Jos neturinčios iš ko.

Bet unija suteikia nuogų faktų, kurie 
parodo visai ką kitą. Karas ne sumažino, 
bet padidino plieno karalių pelnus. Ka
ras jiems atnešė negirdėtą pralobimą. 
Štai tie faktai:

Per keturius karo metus (1940, 1941, 
1942 ir 1943) plieno pramonės savinin
kai pasidarė $650,000,000 gryno pelno! 
Be to, sako darbininkų unija, tie viešpa
čiai per tuos keturius metus pasidėjo 
nuošaliai viso labo $943,196,000 pataisy
mui mašinų, atpildymui anglies ir rudos 
rezervų. Tiek jie išleis tiems reikalams. 
Keli šimtai milijonų dolerių iš to fondo 
taipgi suplauks į savininkų kišenius.

Karo Jėgų Galybė Mūsų Pusėje
Tik vienais 1943 metais Jungtinės Val

stijos pagamino 85,946 lėktuvus. Tai du 
sykiu daugiau, negu sudėjus į daiktą 
visos fašistinės Ašies lėktuvų gamybą. O 
kur Anglijos ir Sovietų Sąjungos lėk
tuvų gamyba!

Tie lėktuvai jau dabar griauna Vo
kietijos miestus. Bet toli gražu ne visos 
talkininkų oro jėgos paleistos darban. 
Kai prasidės Amerikos ir Anglijos inva
zija Europon, bus mestos visos talkinin
kų karo jėgos ant svarstyklių.

Kai generolas Eisenhower sakė, kad 
su hitlerine Vokietija bus apsidirbta 
1944 metais, jis žinojo, ką jis kalba.

Vyskupas Negarbingo'j Rolėj.
Labai negražu, kai paprastas žmogus 

nesąmones tauškia arba per akis kraipo 
tiesą. Bet tiesiog skandalas, kada vysku
pas tuo negarbingu amatu užsiima.

Tokiuo žmogumi pasirodė vyskupas 
Hoban, kuris kalbėjo prie Smetonos kar
sto. Toji šventoji asaba pasakius:

“Jo gyvenimas ir veikla tarpe jo kraš
to žmonių bus įkvėpimas (inspiracija) 
tai naujai santvarkai, kuri, mes tikime, 
pakils jojo gimtojoje žemėje—santvarka, 
paremta tiesa, laisve, teisingumu ir tar
nyba Dievui?’

RAPORTAS IR ĮSPŪDŽIAI
(Išduotas Liet. Tautinei į nūs šiltais megstiniais, pir- 

Bendrovei, Binghamton, N. štinėmis, kojinėmis ir šali- 
Y.) įkais, — paaukojo mezgimui

Visų pirma reikia pasisa-: nebe šimtus valandų, nes 
kyti, kad pats Denio krati- ! kai kurios moterys numez- 
nių Lietuvių Suvažiavimo gė jau šimtus tų mezginių, 
šaukimas sukėlė plačios lie
tuvių visuomenės dėmesį. 
Viena, tai buvo svarbus 
reikalas, o antra, tai šaukė
jų komitetas. Mat, šaukėjų 
komitetas susidėjo ne tik iš 
mūsų organizacijų vadų, 
bet ir iš senų visuomenės 
veikėjų, kaip dr. Graičūno, 
dr. Baltrušaitienės ir kitų; 
iš žymių profesionalų, kaip 
prof. Kubilius, adv. Kai ir 
kitų; ir iš ilgos eilės žymių 
žmonių ir veikėjų įvairiose 
lietuvių kolonijose.

Aišku, kad daugelis or
ganizacijų neturėjo ekstra 
pinigų padengimui delegatų 
kelionėms. Bet tas sukeltas 
dėmesis, toji Suvažiavimo 
svarba, iššaukė pasiaukoji
mą. Žinau, kad daugelis de
legatų, lygiai kaip ir aš, 
važiavo savomis lėšomis.

delegatų, o dar eilė išrink- buv? P11” kad
tu delegatu' negalėjo atvyk-1P !ncl™ Pa“ bu?.,rel’

Drabužių rinkimas Tary
bų Sąjungos žmonėms irgi 
pasiekęs aukštą laipsnį.

Sprendžiant iš Suvažiavim. 
eigos, matosi, kad demokra
tinė lietuvių vienybė yra 
tvirta ir ji gali nuveikti di
delius darbus, kaip einamo
jo karo laimėjimui, taip ir 
sušelpimui skurdo ir kančių 
prislėgtų Lietuvos žmonių, 
kai jie bus išlaisvinti iš 
barbarų nacių globos. Jų 
sušelpimui ir nušluostymui 
jų ašarų reikės didelių au
kų. Ir galima tikėtis, kad 
Amerikos lietuviai, vado
vaujami Suvažiavimo įs
teigtos Tarybos, kurios sky
riai tuojau susigrupuos at
skirose lietuvių kolonijose, 
nuveiks milžiniškus darbus. 
Šio karo eiga įtikino mus, 
kad pokarinės žmonių kan- i 

skaičiusysis■či°s bus daug didesnės, ne-

1943 metais LDS turėjo 
vajų, kuriame gauta virš ; 
400 naujų narių., Vajus pa
sisekė vidutiniai. Jeigu dau
giau vajininkų būtų prisi
dėję prie šio svarbaus dar
bo, tai pereitasis vajus bū
tų buvęs kur kas sėkmin
gesnis.

Su sausio 1 d. šių metų 
suvedame visas* !apyskaitas, 
peržiūrime visą LDS stovį. 
Atrodo, kad mes turėsime 
1943 metais išsibraukusių 
290 narių, mirusių 80, viso 
per metus laiko netenkame 
370 narių. Tai neprastai, 
palyginus su kitais metais. 
Bet galima buvo dar žymiai 
sumažint išsibraukimų skai
čių, jeigu tik kuopų sekre
toriai ir valdybos būtų ge
riau savo narius prižiūrėję.

Šiuos 1944 metus, todėl, 
turime pradėti su didesniu 
pasiryžimu, kad savo Susi
vienijimą žymiai padidinti 
narių skaičiumi. O tai mes 
galime padaryti, jeigu tik 1 
visi darbuosimės.

Centro Valdyba yra nu
tarusi per visą karo laiką 
priimti naujus narius be į- 
stojimo mokesties. Šis tari
mas kaip tik ir suteikia 
gerų progų sėkmingai įra
šinėti naujus narius.

Centras taipgi duoda ge
rą atlyginimą visiems 
tiems, kurie įrašo naujus

narius. Jie gauna sekamą 
atlyginimą už kiekvieną į- 
rašytą ir Centre priimtą 
naują narį: 50c už $150 ap- 
draudos, $1.00 už $300, $1.- 
50 už $600, $2.00 už $1,000. 
Jeigu įrašytas narys neiš- 
sibraukia bėgyj vienerių 
metų, suėjus metams nuo 
įrašymo naujo nario, orga
nizatorius dar gauna seka
mą ekstra atlyginimą: 25c 
už $150 apdraudos, 50c už 
$300, $1.00 už $600 ir $1.50 
už $1,000. Taipgi mokamas 
geras atlyginimas už tuos 
narius, kurie rašosi į En
dowment 20 metų apdraudą 
ar į Vaikų Skyrių.

Nereikia ir aiškinti, kaip 
šiuo metu svarbu auginti 
tokią organizaciją, kaip 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, kuris yra pasi
nėręs visuomeniniam dar
be. Apart to, kad jis aprū
pina savo narius pašalpa ir 

I apdrauda, nepavaduojamą 
. darbą jis atlieka remdamas 
karo pastangas.

LDS jau yra pirkęs karo 
bonų už $150,000. Dabar 
LDS jau baigia sukelti 
$350,000 karo bonais, kad 
nupirkti net du bomberiu. 
Tai didelis patrijotinis dar
bas!

Naminio Fronto Reikalai
Prabėgo viena savaitė, prabėgs kita 

nuo prezidento Roosevelto pranešimo 
Kongresui. Tame pranešime jisai davė

Smetona pripažino ir skelbė tiktai vie
ną santvarką: teroristinį fašizmą. Per 
keturioliką metų jis žudė ir kankino Lie
tuvos žmones.

Lietuvos žmonės nebenori smetonizmo 
ir savo ateities santvarkai neims įkvė
pimo iš Smetonos.

Tai puikiai žino ir vyskupas Hoban, 
bet kalba atbulai.

Savo ta prakalba jis išniekino ir įžei
dė lietuvių tautą.

J. Gasiunas,
LDS. Veik. Sekretorius

Du kanadiečiai tankistai veda dvi itales senutes j na
mus Ortono mieste. Nors ty senučių amžiaus dienos jau 
suskaitytos, bet jos džiaugiasi jų namų išlaisvinimu iš 
nacių.

tų delegatų "negalėjo atvyk- 
ti dėlei darbo sąlygų. Dele
gatų buvo iš taip toli, kaip 
yra tolima mūsų Kaliforni
ja. Kanados lietuviai taip 
pat buvo atstovauti.

Ar delegatai apsivylė tuo 
Suvažiavimu, kaip daugelis 
jų apsivylė truputį pirmiau 
turėtų Suvažiavimu Pitts- 
burghe? Manau, kad ne! 
Bent neteko to girdėti! Su
važiavimo eiga buvo taip 
entuziastiška ir demokra
tiškai vedama, kad tik pasi
džiaugti tegalima!

Entuziazmą ir tą demo
kratinį ūpą kėlė ' atsiųsti 
Suvažiavimui sveikinimai, 
atsiųstos aukos, atstovų — 
tų žymių visuomenės dar
buotojų — pasakytos kal
bos. Dar daugiau. Suvažia
vimo ūpą kėlė tie jau dideli 
nudirbti darbai buvusių į- 
staigų: (1) rinkimui aukų 
Tarybų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai ir (2) Pundelių 
Vajaus Komiteto, kuris or
ganizavo ir vedė darbą 
pasiuntimui dovanų lietu
viams raudonarmiečiams ir 
lietuvių vaikučiams Tarybų 
Sąjungoj. Atžymėta, kad tų 
dovanų gavo net ir Lietu
vos'' partizanai, kovoją su 
hitlerininkų gaujomis Lie
tuvos viduj. (Kiek jų gavo 
ir kaip gavo, žinoma, neiš
aiškinta, nes šiandien to ir 
reikalauti negalima. Bet ži
nant, kad įvairių šalių par
tizanams, daužantiems hit
lerininkų gaujas, net gink- 
klai būna slaptai pristato
mi, — tai ir apie dovanų 
pasiuntimą abejonių nelie
ka.)

Įvairių lietuvių kolonijų 
raportai apie nuveiktus 
mezgėjų darbus tiesiog vai
nikavo Suvažiavimą entu
ziazmo vainiku. Atskiros 
ypatos, tvirtai pasiryžę pa
dėti karo laiųiėjimui, apdo
vanoti .fronto k o y ū-

s . .■ . .. .

Raudonosios 
trauktas Vitebsko fronte.

Armijos “saperiai” išrankioja nacių paliktas minas. Paveikslas

kalinga daug kartų dides
nė. Gi amerikiečiai, kol 
karas tiesioginiai nekliudė 
mūsų gyvenimo, išrodo, ga
lės paremti žmones reika
lingus paramos. Lietuviai 
galės paremti savo tautas 
žmones — lietuvius.

Įdomu, kad buvusį Suva
žiavimą ir tą bendrinamą 
demokratinių lietuvių vie
nybę parėmė sveikinimu ir 
auka toks adv. Kai, kuris 
dalyvavo pittsburghiniame 
suvažiavime ir iš kurio su
grįžo visai nusivylęs... Įdo
mu, kad toks baltagalvis 
Leonas Grikštas, seniau ne
sutapęs nei su viena plates
ne Amerikos lietuvių srove, 
šiandien, išleidęs sūnus į 
karą, pats remia tąjį visą 
demokratinių lietuvių dar
bą, pats asmeniškame savo 
sveikinime šaūkia kitus 
remti ir pats aukoja 50 do
lerių! Viso tokių aukų Su
važiavime gauta $5,141.

Suvažiavimo užsibriežti 
darbai ir suorganizuotas a- 
paratas, Taryba, iš įvairių 
kolonijų atstovų, reikalaus 
mūsų draugiškos paramos, pasirodė daugumos pageidavi- 
— reikalaus mūsų darbo, 
mūsų aukų. Kai ateis tas 
reikalavimas — neatsisaky
kime! Juk mes daug kuo 
galime padėti!

Tiesa, Amerikos lietuviai 
dar tebėra skirstomi į gru
pes. Amerikoje tebeveikia 
ne tik demokratybės uzur
patoriaus Smetonos pakali
kai, bet ir pats Smetona. 
Jie dar tebedrumsčia lietu
viuose vienybę ir teberodo 
lietuviams rusus kaipo bau
bą, tyčia užslėpdami visą 
eilę Tarybų Sąjungos lygia
teisių respublikų, tyčia ne
matydami blogo hitlerinin
kų darbuose....

Mes gi turime išsiaiškinti 
vieną: kad Smetonos ir jo 
šalininkų viešpatavimas ne-

Worcester, Mass
Perkeltas LDS 57 Kuopos Di
dysis Koncertas-Bankietas iš 

23 j 30 d. Sausio

Kai kuriems jau žinoma, bet 
dauguma dar nežino, kad LDS 
57 kuopos koncerto-bankieto 
su dovanomis rengimo komisi
ja perkėlė parengimą į 30 
sausio iš priežasties įvykstan
čio Aušrelės Choro jubilėjinio 
koncerto 23 sausio.

Pradėjus platinti tikietus,

.nas dalyvauti abiejuose paren
gimuose. LDS komisijai pir
miau nebuvo žinoma, kad 23- 
hą yra rengiamas tas koncer
nas. Tam paaiškėjus, komisija 
pasitarė ir savo parengimą nu
kėlė į 30-tą. Jsitėfnykite visi 
turinti tikietus — laikas tas 
pats, 3:30 vai. po pietų, die
na — 30-ta, vieton . buvusios 
23-čios.

Šis didysis LDS parengimas 
prasidės daug anksčiau, negu 
kada buvę, nes koncerto pro-

grįš į Lietuvą. Ir todėl vi
si bendrai daugiau dirbkim 
už demokratinę vienybę, 
dirbkime už parėmimą žmo
nių po karui, dirbkime už 
skaidresnę visos žmonijos 
ateitį!

Paulina Jasilionienė.

grama yra sudaryta iš geros 
grupės įvairių artistų — dai
nos solistų, muzikantų ir spe
cialių grupių. Nekuriuos dai
nininkus jau negirdėjom ilgą 
laiką, šiame koncerte vėl tu
rėsit progą išgirsti. Nei ne
bandysiu aiškinti programos 
kokybę, nes būtų per daug 
rašto. Tik tiek pastebiu vi
siems — nepraleiskite progos, 
būkite šiame LDS margam-gi- 
gantiškam parengime ne dėl 
to, kad jūsų prašome būti; ne 
dėl to, kad kuopa jau labai 
seniai turėjo savo parengimą; 
ne dėl to, kad mes be mieros 
daug pelno norėtume pasi- . 
semti, bet dėl to, kad ve ką vi
si į parengimą atėjusieji už 
$1.50 galės gauti: koncertą 
dviejų vertės, vakarienę tri
jų vertės, tūlam dar Jungtinių 
Valstijų karo bonas $25 ver
tės, ir 3 mažesnės dovanos. 
Prie to, susitiksite-pasveikinsit 
draugus, kurių šį metą gal ne
turėjote progos matyti. Todėl 
mes jums iš kalno apie tai 
pranešam, o tai žinodami, kas 
gi norės būti namie 30 sausio ? 
Niekas. Komisija.

BUY 
VNITBO 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND 
STAMPS
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PAULIAUS RAPORTAS IŠ “TRIJŲ 
DIDŽIŲJŲ” KONFERENCIJOS

(FELJETONAS)
Tikiu, daugumas nusiste

bės, sužinoję apie Pauliaus 
atliktą slaptą kelionę lietu
vių pronacių misijos rei
kalais. Kadangi “Trijų Di
džiųjų” konferencijos visas 
pasaulis laukė didžiausiu 
susidomėjimu, tai visai na
tūralu, kad jūsų Paulius, 
kaipo rūpestingiausias pro
nacių reikalų protektorius, 
negalėjo šį klausimą nesta
tyti svarbiausiu už visus ki
tus gyvenimo klausimus. 
Juo labiau, kad visas pro- 
nacinis svietas “tikrai ži
nojo”, kad “Trijų Didžių
jų” konferencijoj, o ne kur 
kitur, bus nukirsta galva 
komunizmui. | atvejais, apdairumas reiš-

Imti reikia atydon dar tą I kia tą patį, ką gyvybės pa
laktą, kad vienas iš dabar- laikymui kraujas, 
tinių “didžiųjų” yra padaręs! 
labai sensacingą pareiški
mą, kad būk tai nesą kito 
žmogaus pasaulyje, kuris 
taip neapkęstų komuniz/fno, 

 

kaip jis. Jo toks pareiški

 

mas tarnavo kaipo stebuk
linga gyduolė visiem pro
naciam, kaip tik į jų ausis 
atsimušdavo raudonarmie
čių kanuolių garsai. To di
delio pono toks drąsus pa
reiškimas visiem pronaciam 
skambėjo kaipo išganingo 
trimito balsas.

Kadangi Teherano “Trijų 
Didžiųjų” konfėrencija bu
vo istorine, tokios didelės 
svarbos, kokios pirmiau nė
ra buvę visoje žmonijos is
torijoje, ir kadangi jos ta
rimai pasiliks nuosprendžiu 
gyvenimo ar mirties pro- 
naciniam svietui, tai jūsų 
Pauliui atsirado degantis 
reikalas, kad čia ir dar taip, 
būti liudininku įvykių, nuo 
kurių priklausys triumfali- 
škas prakeikto pronacizmo 
plėtojimasis, arba tragiška 
jo mirtis. Pronacių įkvėp
tas, jūsų Paulius dar namie 
būdamas, vaizdavosi, kad 
“Trijų Didžiųjų” konferen
cijoj, tikrų tikriausia įvyks 
kirvio su akmeniu susikirti
mas. Suprantama, buvau to 
įsitikinimo, kad pronacių 
reikalas laimės, kad komu
nizmui galva bus nudžiauta, 
o to pasėkoje, ponų gyvavi
mas bus užtikrintas ant 
amžių amžinųjų.

Norėčiau, kad jūs supras
tumėt,gerbiami mano priete- 
liai, kiek buvo reikalinga 
jūsų Pauliui padėti pastan
gų, kad įsilaužti Teherano 
konferencijon. V i e n as 
Hearsto bendradarbis pasa
koja, kad visi koresponden
tai, kurie norėjo dalyvauti 
konferencijoj, buvo subruk
ti už dratinės . tvoros, taip 
toli, nuo konferencijos vie
tos, kad nieko negalėjo nei 
matyt, nei girdėti. Iš šio 
privedimo suprasite, kokių 
sunkių pastangų reikėjo

TIK Už VIENĄ DOLERĮ 
ČIA GAUSITE DAUG —

DAUG LABĮJ DIENŲ
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ 
jau spaudoj.

Ant aukso kalnų gyveni; 
Čia ponai pinigų pilni,— 
Kodėl beturtis pats esi 2— 
Plačiau šiam rinkinyj rasi.
Sena* Vineas, Metelionis ir kiti 
Pirmutiniai čia garbės yra verti.— 
Kad užsakymai jų gražūs jau Kauti. 
O kur jūsų tie gerumai paslėpti ?

Kaina su Prisiuntimu $1
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ
arba Laisves Administracijoj

427 LORIMER STREET
BROOKLYN, N. Y.

kurpadėt, kad patekus ten, 
pagarsėjusiem raporteriam 
griežtai buvo uždrausta da
lyvauti. Pronacių reikalų 
genamas, jūsų Paulius ry
žosi nugalėti tokias kliūtis, 
kokios ir šimtui velnių var
giai įmanoma nugalėti. Pa
sakiau sau, kad Paulius ne
bus vertas užsiimti prona
cių žaizdų gydymu, jeigu jis 
nesugebės patekti konferen
cijom

Vedamas šio neapsako
mai didžiulio reikalo, jūsų 
Paulius dar dviem savaitėm 
prieš konferencijos prasidė
jimą, jau slinkinėjo Tehera- 

| no gatvėmis. Mat, tokiais

Viską atydžiai apžiūrine- 
jau, kas, kur, kaip ir ką da
ro. Susipažinus su tenaiti- 
nėmis aplinkybėmis, pirmu
tiniu ir svarbiausiu reikalu 
buvo pradėti pasitarimus su 
konferencijos rengimo ko
misija. Turiu už unarą at
žymėti, kad rengimo komi
sija susidėjo iš “Trijų Di
džiųjų” pusėtinai skaitlin
gų atstovybių, taip, kad, su
ėmus visus į daiktą, susida
rė pusėtinai didokas skai
čius gerai pasmailintais lie
žuviais diplomatų. Galite 
sau įsivaizdinti, kiek reikė
jo turėti drąsos jūsų Pau
liui pradėti derybas su to
kia skaitlinga, gerai išsila
vinusių politikierių komisi
ja. Koks bailys, veikiausiai 
būt visai neužsikabinęs to
kios nelygios kovos. Bet 
Pauliui dėlei to visai nei 
kinkos nesudrebėjo.

Komisijos posėdžiui atsi
darius, jūsų Paulius išmar- 
šavo priekyn visu išdidumu 
ir atsirekomendavo seka
mai? Didžiai gerbiami po
nai, mano ypatos identifi
kacija yra sekama. Esu 
Paulius, atvykęs iš Šiauri
nės Amerikos, • legalis įga
liotinis nuo lietuviškų pro
nacių, atstovauti pronacių 
interesus būsimoje Trijų 
Didžiųjų konferencijoje. 
Svarbiausiu mano tikslu 

bus daboti, kad konferenci
joj nebūtų paniekintos, ar
ba, dar blogiau, parduotos 
lietuviškų pronacių teisės. 
Abelną mandatą turiu nuo 
sekamų pronacinių įstaigų: 
“Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos”, “lietuvių grinorių tau
tinės tarybos”, “Amerikos 
lietuvių tarybos,” profeso
riaus Pakakšto Baltaskan- 
dijos Federacijos ir dar ke
lių kitokių racijų. Šių visų 
įstaigų reikalavimai būsi
mai konferencijai, neatme
tami ir dagi netaisomi, yra 
sekami: Karui pasibaigus, 
kiekviena čia minimų gru
pių turi gauti teisę valdyti 
Lietuvą. Valdymo forma vi
sų vienoda: Įvesti ponų 
tvarką Lietuvoje, sau ir tik 
išimtinai sau pasilaikyt tei
sę prie skilandžių ir nepa
likt nei vieno gyvo bolševi
ko. Remdamasis virš išdės
tytais principais ir jausda
masis turįs legalę teisę re
prezentuoti lietuviškus pro- 
nacius, apginant jų teisėtus 
reikalavimus, labai nuže
mintai reikalauju gerbiamų 
komisijos dalyvių įtraukti 
mane į būsimos “Trijų Di
džiųjų” konferencijos są
statą, kaipo lygiateisį ats
tovą!

Ramus ir protingas ko
misijos užsilaikymas laike 
jiem dėstomų mano pareiš
kimų, mane įtikino, kad ma
no reikalas jau laimėjo. Bet 
koks šiurpulingas nusiste- 

Įbėjimas mane apėmė, kuo

met komisijos pirmininkas 
atsistojo ir su stebėtinu 
rimtumu pareiškė: Duodu 
jums suprasti, ponas Pau
liau, kad busimoji konfe
rencija, kurią mes čia ren
giame, bus išimtinai tik 
Trijų Didžiųjų ir joks ket
virtas į ją savo dvylekio į- 
terpti negalės!

Toks pirmininko pareiš
kimas jūsų Paulių pavertė 
į ledinį stulpą. Sakau jum 
tikrą tiesą. Tam momente 
jūs būtumėt neradę pas ma
ne nei vieno gyvo gyvulėlio!

Gerai, kad jūsų Paulius 
ne iš tokių, kurie, nustelbti 
kokios netikėtos staigme
nos, per ilgą laiką nepajė
gia atsigauti. Būdamas 
tvirto, nenugalimo pasiry
žimo, tam pačiam akimirk
sny nutariau nepasiduoti. 
Pasiprašiau balso ir vėl 
pradėjau spyčių, statyda
mas komisijai naujus argu
mentus. Sakau: Gerbiami 
ponai, einant pronacių tai
syklėmis, tai nėra tokio ar
gumento, kuriuomi būt ga
lima nuneigti pronacių tei
ses. Iš priduoto komisijai 
sąstato mano atstovaujamų 
pronacių, lengvai galima 
suprasti, kad mano atstovy
bė konferencijoj nebus su
prasta kaipo tam tikros val
stybės atstovybė, o tiktai 
tam tikrų pronacinių komi
tetų, kurie .dagi tarp save 
nepajėgia išrišti ginčų, ka
trie iš jų yra tikresni prb- 
naciai. Tikriau pasakius, 
mano atstovybė konferen
cijoj reikš atstovybę palai
du barščiu ir dėlei to kon- v v

ferencija turės pilną teisę 
skaitytis Trijų Didžiųjų.

Komisijos pirmininkas 
biskį užsikarščiavęs padaro 
man štai kokią pastabą: 
Ponas Pauliau, jūs turite 
suprasti, kad mes turime 
tam tikrus patvarkymus, 
kurių negalime peržengti. 
Dargi net ir tokiam atsiti
kime, jeigu mes jūsų atsto- 
vaujamiem pronaciam ir 
už jaustume. Turiu pastebė
ti, gerbiamas Pauliau, kad 
tamista esate didelis užsi
spyrėlis.

Sakau, labai apgailestau
ju, ponas pirmininke. Rei
kalo verčiamas turiu būti 
užsispyrėliu. Savo privati
niais reikalais negalėčiau 
nei žodžio pratarti, o už ki
tus gatavas galvos netekti. 
Rūpintis pronacių bėdomis, 
padėti jiems nelaimėse, ma
žinti jų sopulius, rodosi, 
kad tai yra mano pašauki
mas. Todėl, gerbiamas pir
mininke, atsiprašau iš kal
no, jeigu čia mums beargu- 
mentuojant įvyktų kokių 
nesmagumų.

Nors jūsų Pauliui labai 
nesmagu, kad šis raportas 
išėjo toks 
pradėjimu 
užbaigti, 
kad jeigu
biesas nenujos, tai jūs gau
site pilną raportą iš mano 
laimių ir nelaimių, pergy
ventų Teherane.

Paulius.

Leitenantas Cirlinas prie 
susisiekimo telefono, kuris 
atsižymėjo kovoj prieš Lie
tuvos pavergėjus vokiečius.

SKAITYTOJU 
BALSAI
Toronto, Canada

Jono Bulio-Lumbio mirtis 
padarė spragą Amerikos pro- 
gresyvėj lietuvių spaudoj. At
simenu daug jojo piešinių-ka
rikatūrų, tilpusių Laisvėje. Ga
lėjai iš karikatūros tik pažiū
rėjęs suprasti, kaip iš kokio 
ilgo straipsnio, parašyto gero 
rašėjo apie vieną ar kitą įvy
kį ar įvykius tarpe Amerikos 
lietuvių ir net Lietuvos. Jojo 
piešiniuose galėjai matyti vi
są fašistinį žiaurumą Lietuvo
je, Amerikos lietuvių politi
kierių sorkes, dvasiškių darbe
lius, darbo žmonių vargus ir 
kovas, parodant šviesesnę atei
tį ir pašaipa politiniams mek- 
leriams, ir 1.1.

Man atrodo, kad ne tik at
žymoj imas spaudoje jojo at
likto talentingo piešimo darbo, 
atiduoto darbo žmonių spau
dai, iš ko skaitytojai turėjo 
džiaugsmo, juoko ir užsiarta- 
vojimo kovai. Bet reikėtų, pa
statyti paminklą ant velionio 
Lumbio kapo nuo Amerikos- 
Kanados progresyviškos lietu
vių visuomenės.

Taip pat, velionis paliko 
daug piešinių, reikėtų perimti- 
nupirkti nuo velionio draugės 
ir pasiųsti į Lietuvos muziejų, 
kada Hitlerio gaujos bus iš
grūstos iš Lietuvos.

Verta žodis tarti ir apie ki
tą velionį, kuris atsižymėjo nu
žudyme keturių geriausių dar
bo žmonių vadų, keleto vals
tiečių ir bedarbių, užkankintų 
Lietuvos kalėjimuose. Praeitą 
gruodžio mėnesį prakalboj 
draugas Bimba sakė, kad Sme
tona po karui bus “pakvies
tas” į Lietuvą išduoti atskaitą 
iš savo kruvinų darbų prieš 
liaudies teismą. “Vargšui” ne
reikėjo jau prieš teismą stoti.

Velėna.

ilgas, kad vienu 
nėra galimybės 

vienok prižadu, 
jūsų Pauliaus

Eden “Tikisi Išspręsti” Len
kų Sienos Klausimą

London, saus. 19. —Ang
lijos užsienių reikalų mini- 
steris Anthony Eden sake 
seimui, kad esą vilties sėk
mingai išspręst ginčą dėlei 
sienos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos.

K,

Lietuviai artileristai daužo nacių pozicijas. Kiekvienas 
šūvis artina juos prie išlaisvinimo Lietuvos. Kairėj patran
kos komanduotojas R. Adomaitis.

Sutrauka Aukų, Prisiųstų Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui

PASTABA: Kadangi pasveikinimų yra labai daug 
ir visi jie tilpo spaudoje, todėl čionai talpiname tik
tai finansinę sutrauką — kiek ir iš kur yra gauta 
pinigų, gi sveikinimai tilpo atskirai. Dalis Suvažia
vimui aukų apyskaitos tilpo “Laisvėj” už gruodžio 8, 
1943.)
LDS 200 kp., Brooklyn, N. Y. per Mary.Sincus $5.00 
K. Motejūnienė, Paterson, N. J., per J. Bimbą .. 1.00 
Per J. Stigienę, Montello, Mass...................
A. ir M. Dambrauskai, So.t Boston, Mass. .. 
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn.....................
Mary Lucas, Springfield, III.............................
Moterų KI., Seattle, Wash., per E. Baltrušaitienę 
Moterų Laisvės draugija, Wilmerding, Pa.,

per Anna Krysik ................................................
Minersville, Pa. drg. grupė per J. Ramanauską 
ALDLD 14 kp., Minersville, Pa., per J. Ra

manauską ............................................. ............
ALDLD 7 Apskr., Worcester, Mass, per D.

Lukienę ...............................................................
LDS 45 kp., Lewiston, Me., per Helen Žilinskas 
LDS 29 kp., Springfield, Ill., per S. Kaston .....
Nuo grupės pokily dalyvių, per S. Sinkevičių, 

Watertown, Conn............................ .................
Liuosybės Ch., Montello, Mass., per J. Patrick 
Petras Bugailiškis, Rochester, • N. Y.....................
Stasis, iš Sellersville, Pa.......................................
Bridgewater, Mass., surinkta prakalbose per

D. M. šolomską ..................................................
Hamilton, Canada, surinkta prak., per A. Bimbą 19.50 
V. Kučinskaitė, Baltimore, Md...............................
LDS 4 kp., Nanticoke, Pa., per E. Cibulskj .....
Peter Cibulskis, Nanticoke, Pa.............................
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa...............................
LDS 42 kp., Westville, Ill.,’ per K. V. Jokubaitj 
O. A. Bundy, Portland, Oregon ..........................
Portland, Ore., grupės draugų, per J. Stupurą 15.00 
LDS 23 kp., Buffalo, N. Y., per A. Smeltzer .... 5.00 
K. Romikaitis, Reading, Pa.................... t..........
Liet. Moterų Kliubas, Gardner, Mass., per O.

Balesevičienę .......................................................
M. Sliekienė, Gardner, Mass................................
Waterbury, Conn., sveikinimai per M. Svinkū-

nienę ................................................................... 81.88
Lietuvių Laisvės Neprigulmingas Pašalpos KI.,

Los Angeles, Calif., per J. Annin .................. 5.00
K. Pluta, J. Žulis ir P. A. Jatul, Stoughton, .... 30.00
E. Nelish, Camden, N. J........................................
V. Kelmelis, Torrington, Conn...........................
LDS 18 kp., Schenectady, N. Y...........................
Apšvietos Kliubas, Schenectady, N. Y. per L.

Gudžinskienę .......................................................
ALDLD 1 Apskr., Chicago, Ill., per S. Vėšj ... 
LDS 2 kp., Chicago, Ill., per K. Statkų ........
LDS 61 kp., Benton, Ill., per F. Picksus .........
J. ir A. Bekampiai, Merchantville, N. J. ..........
Joseph ir Emilia Benders, Philadelphia, Pa.......
LDS 79 kp., Hartford, Conn., per J. Kazlon .... 2.00 
LDS 81 kp., Gary, Ind., per A. Mikelionj ......... 5.00
Rochester, N. Y., per B. Černiauską, LDS 11

kp. $5, ALDLD 50. kp. $5, N. G. Mikitas $1. 11.00 
SLA 199 kp., Shaft,' Pa., per M. Valionj ........... 3.00
Moterų Kliubas, Cleveland, O., per O. M.

Karsokienę .......................................................... 10.00
New Haven, Conn, nuo kuopų, per J. Aleksą 15.00 
LDS 19 kp., per Gasiūną ........................... $....
Binghamton, N. Y. Moterų Skyrius, per J. K.

Navalinskienę ....................................................
Nuo M. Lazauskienės gimtadienio ....................
Nuo S._ Šimoliūno laidotuvių ...........................
Nuo Stasio Kuzmicko, Shenandoah, Pa.............
ALDLD 124 kp., Girardville, Pa., per A.

Dambrauską .... ’........................... ......................
M. Gutauskienė ir O. Vaitekūnienė, Montello .... 2.00 
Juozas ......................................................................
Brooklyn, N. Y., Mateušas Simanavičius .........
Brooklyn, N. Y., Simas Deps, Louis Petkovich,

Antanas Čėsna ir Vincas Lazauskas po $1, 
ALDLD 2 kp., So. Boston, per U. Niaurienę 
LDS 152 kp., Lost Creek, Pa., per Pacauską ... 
Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y., per Gužą ... 
J. Gužas, Brooklyn, N. Y.....................................
Sveikinimai iš Baltimore, Md., per P. Paserskj 4.00 
Sveikinimai iš Lowell, Mass., per A. Stravicką 29.00 
LDS 159 kp., Brooklyn, N. Y., per K. Sungailą 5.00 
Stoughton, Mass., nuo suvienytų draugijų, per

J. Levą .................................
Strižauskas, Waterbury, Conn.
So. Boston, Mass., nuo draugijų vakarienės, per

S. Rainard ........................................................ 25.00
Wilkes-Barre, Pa., per Janchlienę ...................... 20.50
John Urbon, Pittsburgh, Pa....................................  5.00
Frank ir Mary Ambros, Pittsburgh, Pa.............  10.00
Surinkta prak., Pittsburgh, Pa., per Mažeiką 12.10 
ALDLD 40 kp., Pittsburgh, Pa., per Mažeiką 5.00 
APLD 2 kp., Pittsburgh, Pa., McKees Rocks, Pa.

per Mažeiką ...................................................... 25.00
LDS 26 kp., Bayonne, N. J., per J. Stanelj ..... 11.00
Amerikos Ukėsų Kliubas, Bayonne, N. J., per
F. Muzikevičių ...................................................... 10.00
Philadelphia, Pa., nuo pavienių ir organizacijų,

per Šmitienę .................................................... 125.75
Montello, Mass., nuo organizacijų, per Šimaiti 26.00 
Watertown, Conn., nuo draugų, per S. Sinkevičių 5.00 
Rochester, N. Y 
Hartford,

per M. 
Hartford, 
Montello, 
S. Jasilionis, Binghamton, N. Y. ....................
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa. ir Lietuvos Sūnų

Draugija, per K. Levanavičių .......................... 5.00
S. Teraila, Wilmerding, Pa................................... 5.00
Detroito kolonija, per P. Jočionį ...................... 103.00
Naujos Anglijos Moterų Sąryšis, per J. Stygienę 25.00 
Lawrence, Mass., per S. Penkauską .................. 42.60
Moterų Darbininkių Kliubas, per P. Vaškienę 5.00 
Mike Kraujalis, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
LDS 66 kp., Hudson, Mass., per A. Tamošiūną 15.00 
Chicago, Ill., nuo draugijų, per M. Railienę 161.00 
LDS 108 kp., Berlin, Conn., per J. Gerdį .........
LDS 50 kp., Brooklyn, N. Y., per Walmusą ......
Cambridge, Mass., per V. Kvietkų ......................
LDS 1 Apskr., Dorchester, per J. Masteiką .... 
A. ir K. Žilinskai, per H* Tamašauskienę,

Roxbury, Mass................................ .....................
Lietuvių Žinyčia, So. Boston, Mass., per prof.

Kubilių .................................................................
Skuodis, Brooklyn, N. Y.......................................
Norwood, Mass., nuo draugijų ir pavienių, per

Grybą .................................................................
Alex Sabeika, Canton, Mass...................................
Meno Sąjungos 3 Apskr., Brooklyn, N. Y., per

Klimą ...................................................................
Žvingilų šeima, Jewett City, Conn.......................
Nashua, N. H., lietuvių auka, per V. Vilkauską 
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y., per Rušinskienę 
A. Lietuvių Piliečių Kliubas, Great Neck, N. Y.

per Bečį .....................................................   63.00
Dr. J. S. Staneslow, Waterbury, Conn................ lO.OŪ
Lietuvių Darb. Pergalės Kliubas, Springfield, Ill., 

per M. Luką ..................................................... .
ALDLD 136 kp., Newark, N. J., per M. Žolyną 
LDS 168 kp., Newark, N. J., per ,F. Shimkus 
LDS 13 kp., East New York, N. Y., per 

Misevičienę ......................................................
Sietyno Ch., Newark, N. J., per F. Shimkienę 
Bridgeport, Conn., surinkta pasveikinimai, per

J. Mockaitį ................... .•...................................
ALDLD 141 kp., Philadelphia, Pa., per A.

Urlakiūtę ...........................
J. Klevinskas, Scranton, Pa.

,. 20.00 
.. 10.00 

5.00 
2.00 
5.00

5.00
5.00

5.00

10.00
6.65
5.00

5.25
5.00
2.00
3.50

5.00

3.00 
5.00 
5.00 
2.00 
3.00 
5.00

5.00

. 5.00

.. 1.00

1.00
5.00
6.00

5.00
5.00
5.00

12.60
50.00
10.00

Mass., pasveikinimai, per Helen

I
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 i

.......................   71.00
Mass., Moterų 55 kp., per Helen 

....................................................... 130.00 B

Pėstininkas, Scranton, Pa...................................... 15.00
Surinkta pasveikinimai per Šlekaiti, Scranton 10.00 
Lietuvių Tautiškas Pagelbos Kliubas, Philadel

phia, Pa., per J. Lukoševičių ...................... 10.00
Šiaurinės Dalies Repubhkonų Sus-mas,

Philadelphia, Pa..........................
LDS 99 kp., Stanford, Conn.......
Anna Philipcek, Stanford, Conn. 
W. Deksnis, Stanford, Conn.......
J. Sabaliauskas, Wallale, N. Y. 
Worcester,

Janulienę 
Worcester,

Janulienę
ALDLD 185 kp.,' E. New York, N. Y., per

Bieliauską .........................................................
P. Bieliauskas, Brooklyn, N. Y.........................
Kulbienė, Bridgeport, Conn................................
Grikštas, Brooklyn, N. Y...................................
K. Vaicekauskienė, Binghamton, N. Y.............
K. Juozapaitienė, Binghamton, N. Y...............
LDS 78 kp' ir pavienių aukos, Pittston, Pa.,

per A. Valinčių ..............................................
ALDLD 13 kp., Easton, per Stankų ir Bakan 22.00 
Nuo kalifomiečių, per V. Sutkienę ................
ALDLD 68 kp., Hartford, per V. Brazauską 
LDS 7 kp., Wilkes-Barre, Pa., per K. V.

Stankevičių ....................... '...............................
Plymouth, Pa. Tautiškų Kapinių Bendrovė, 

per C. Kasparą ............................................
Petras ir Pranciška Kodis .................................
L. A. Piliečių Kliubas, Great Neck, N. Y.,

per P. Bečj ......... .’............................................
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y............................
Juozas ir Ona Deltuvai, Baltimore, Md..........
Pasveikinimas nuo Baltimorės mezgėjų per

O. Deltuvienę ....................................................
Mezgėjų Kliubas, Baltimore, Md...................... .
L. D. Progresyvis Kliubas, Elizabeth, N. J.,

per M. Radžiūną ..............................................
ALDLD 118 kp., White Plain, N. Y., per A.

Giedrą ................................................................
J. Weiss, Brooklyn, N. Y....................................
Levanai, Brooklyn, N. Y....................................
LDS 104 kp., Mahanoy City, Pa.....................
K. Mikolaitis .......................................................
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y....................
Albertas Merkis, Wallejo, Calif.........................
Pranas Balčiūnas, Easthamton, Mass..............
Kristina Mugenienė, Calif...................................
ALDLD 198 kp., Oakland, Calif......................
ALDLD 3 Apskr., per Dainių, Brooklyn, N. Y. 20.00 
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y., per Dainių .........
M. Taras, Elizabeth, N. J.....................................
Vajola ir Valis Bunkai, Brooklyn, N. Y...........
LDS 33 kp., Elizabeth, N. J., per Baltut) .......
Žukauskai, East Orange, N. J...........................
Chicagiečiai, per Jagminienę .............................
LDS 21 kp., Detroit, Mich.................... .................
Juozas ir Jieva Simai, St. Petersburgh, Fla. 
LDS 41 kp., Grand Rapids, Mich., per A.

Daukšą ...............................................................
Saginaw, Mich., būrys draugų, per St. M. Leesis 
A. Galkus, Philadelphia, Pa.................................
D. P. Lekevičius, Philadelphia, Pa......... :............
LDS 92 kp., E. St. Louis, Ill., per J. J. Daujotą 
Balto Dobilo Kliubas, E. St. Louis, Illw ............
Adomas Kupstis, E. St. Louis, Ill.........................
Merkiai, Philadelphia, Pa.......................................
Miss Venera Griciūtė, Summit, N. J...................
J. Bimba, Paterson, N. J........................................
San Francisco, Mezg. grupė, per V. Sutkienę 100.00 
Petras Kapickas, Brooklyn, N. Y...................  25.00
LDS 33 kp., Elizabeth, N. J., per Baltut) ......... 5.00
LDS 138 kp., Cleveland,’ O., per E. Bergmas .... 5.00 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill..........................
George Stasiukaitis, Cliffside, N. J..................
Jonds Urbonas, Brooklyn, N. Y......... ............... ...
May ir Joseph Merk, East New York, N. Y. 
Žemaičiai, Hartford, Conn...................................
L. Menkienė, Hartford, Conn...............................
Aliquippa, Pa., per P. Kavaliauską ..................
LLD 8 Apskr. ir LDS 7 Apskr., Kenosha, Wis.,

per J. Baltut, ........... ........................................
A. M. Metelionis, Detroit, Mich.........................
Moterų Pažangos Kliubas, Detroit, Mich., per

M. Genaitienę ..................................................
Aido Choras, Roseland, Ill., per J. Ulmaną .......
Kanklių Choras, Chicago, Ill., per J. D.

Bendokaitj .........................................................
LDS 47 kp., Livingston, N. J., per Jamison .... 
Lietuvių Moterų Kliubas, Cicero, Ill., per E.

Klastauskienę ......................................................
Franas Zavis, Bethlehem, Pa............................. ;.
L. Ex-Mainieriu Draugiškas Kliubas, Chicago,

Ill., per J. Gelgaudą ........................................
Moterų Apšvietos Kliubas, Pittsburgh, Pa., 

per H. Kairienę .............................................. .
John Kraus, Hart, Mich...................................... .
Adam Krasauskas, Wilkes-Barre, Pa...............
A. ir J. Skirmontai, Maspeth, N. Y..................
E. Kasmočienč, Brooklyn, N. Y..........................
M. A. Stanelienė, Elizabeth, N. J................. :......
O. ir A. Kerševičiai, Passaic, N. J., per J. Bimbą 9.86 
Surinkta prakalbose, Rochester, N. Y., per

W. Cherney ........................................................ 26.42
Laisvės Choras, Hartford, Conn., per J.

Kazlauską ........................................................
LDS 134 kp., Cudahy, Wis., per J. Drucą .... 
Seseriečių Kliubo nariai, Chicago, Ill., per

N. Radj ............................................................
Suv. A. L. P. K. 9 Wardo, Cook County, per

N. Rad) .................................. .........................
Per N. Radj, nepažymėta nuo ko ..................
Petras Tamašauskas, Newark, N. J., per K.

Žukauskienę .....................................................
Frank Gervickas, Athol, Mass.........................
Albina Rušinskas, Brooklyn, N. Y...................
S. Yankauskas, Rumford, Me...........................
S. Puidokas, Rumford, Me...............................
Ignas Lisajus, Seymour, Conn.........................
J. Ramanauskas, Minersville, Pa....................
Per E. Zink, Cleveland, O. surinkta pokily .. 
Dalis apyskaitos, su pasveikinimais, tilpo

Laisvėje gruodžio 8, 1943, su balansu .......
Viso su pasveikinimais Suvaž. ir po Suvaž. 3,853.43 
Masinėj sesijoje surinkta aukų ...................... 1,708.17
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nuo mezg., per L. Bekešienę 140,00 
Conn., Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drg., 
Pilkauskienę ..................................   20.00
Conn., Moterų Kliubas, per V. Kazlon 8.00 
Mass., per K. Čereškienę ................... 14.00

25.00
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2.00 
5.00 
300 

12.00

Viso .......................................................... $5,564.60
Sutvarkius Suvažiavimui sveikinimus ir gautus pi

nigus, pasirodė, jog $232.37 yra daugiau pinigų, ne
gu išduotos aukotojams- kvitos rodė, bet tai galėjo 
likti keno nors gautos aukos nejrašytos. Pinigai yra 
priskaityta prie abelnos sumos.

K. Petrikienė, ižd.
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įvyko posėdis Pittsb. Lietu
vių Vienybės Komiteto Karo 
Laimėjimui, kalbėta apie nu-

B. Muleranka,
Finansų Raštininkas.Lietuviai raudo.nahrmiečiai apšaudo nacių karo lėktuvą. 

Bronius Dulkskis, kilęs iš Šakių ir jo draugas V. Dunaje- 
vas.

1

I 337 UNION AVENUE \ 
| BROOKLYN, N. Y. ' 
| Tel. STagg 2-0783
& NIGHT — IIAvemeyer 8-1158. ]

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais ♦

Rezoliucija Organizacijos 
Reikalais

Mes, delegatai ir delegatės

Savininkas S
Kainos S j« j 
Avenue 7

i Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. į 
Brooklyn m i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |
i

Mirė F. Yakaitis
Sausio 4 d. mirė Frank Ya- 

i kaitis, 73 metų. Paliko nuliū- 
tuos, kurie | dime moterį Marijoną, du sū-

Vilniuj ir Kaune. Ne
drąsiai, mes esame ir 
su jumis!

Komisija.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

f -J

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

kad visados bus patenkinti. i

Parė Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

LIAUDIES BALSĄ 
kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį 

Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

Le VANDA .
FUNERAL PARLORS į |

Incorporated '»
J. LEVANDAUSKAS ž |

Graborius-Undertaker 4 i «

Ketvirtas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Sausio 21, T9 44

Sveikina Lietuv. Parti 
zanus, Raudonarmie
čius ir Rems Lietuvą

:<Mes kviečiame visus savo 
narius ir visus lietuvius, kad 
pirktų, kuo daugiausia karo 
bonų, kad kredituotų juos Li
teratūros Draugijai, kad ir 

' taip visokiais būdais padėtų 
j prezidento Roosevelto karo 
1 laimėjimo programos pravedi- 
į mui. 1

Mes šaukiamės į visus lietu-
Lietuvių Literatūros Draugi-i viams ir jų vaikučiams, pasi- vius, kad energingai ir pasiry- 

jos 2-ro Apskričio delegatai ir traukusiems giliau į Sovietų i žusiai dirbtų įvairiose karo in- 
delegatės sveikina Lietuvoj ko- Sąjungą. Mūsų darbščios mo- dustrijos šakose, kad kuo dau- 
vingus partizanus, lietuvių pul-'terys daug numezgė svederių giausiai būtų pagaminta gink- 
kus ir žada remti Roosevelto ir kitų reikmenų, 
kandidatūrą į ketvirtą termi-.
na. žemiau telpa rezolicijos.

Pasveikinimas Lietuvos 
Partizanams

Drąsūs Broliai ir Sesutės!
Mes, Lietuvių Literatūros' 

Draugijos atstovai ir atstovės, 
laikytoj metinėj konferencijoj, 
sausio 16 d., 1944 metais, 419 į 
Lorimer-St., Brooklyne, siun
čiame Jums širdingiausią pa-1 
sveikinimą ir savo pasižadėji
mą teikti^visokią pagalbą Lie
tuvos išlaisvinime iš po nacių 
jungo ir ateityje pagalbą Lie
tuvos atstatymui.

Draugai! Jūsų drąsioji kova 
priartina valandą Lietuvos iš
laisvinimo! Visa pažangioji 
žmonija didžiuojasi jūsų drą
sa kovoj už Lietuvos atvada
vimą. _ I

Pasveikinimas Lietuvių Rau
donarmiečių Pulkams 

Brangūs Kovotojai!
Mes, Lietuvių Literatūros 

Draugijos Antro Apskričio me
tinės konferencijos delegatai 
ir delegatės siunčiame jums 
brolišką pasveikinimą ir palin
kėjimą jūsų drąsioj ir nenuils
tamoj kovoj už išlaisvinimą 
Lietuvos iš po budelių hitleri
ninkų.

Jūsų drąsios kovos priartina 
valandą, kada vėl Lietuva bus 
laisva ir kurioj darbo žmonės 
ir inteligentija vėl budavos 
naują, laisvą, malonų, socia
listinį gyvenimą, kurį nutrau
kė 1941 metais žvėriškas Hit
lerio užpuolimas.

Mes esame tikri, kad grei
toj ateityj Jūs ir kiti didvyrin- 
gi Raudonosios Armijos dali
niai iškels pergalės ir laisvės 
vėliavą 
vokite 
būsime

: lų ir reikmenų mūsų šalies ar- 
Bet akyvaizdoj žiaurių ko-.mijai, laivynui, orlaivynui ir 

s vų prieš hitlerizmą ir artėjau-i mūsų talkininkėms.
Į čioj valandoj Lietuvos išlais-, 
I vinimo, mūsų veikla turi dar j 
; daugiau padidėti.

Demokratinių Lietuvių Suva-1 
! žiavimas, įvykęs 18-19 dieno
mis gruodžio, 1943 m., nutie-: Lietuvių, Literatūros Draugijos 

Isė planus Lietuvos gelbėjimui. I Alltro Apskričio konferenci-
Mes pilniausiai užgiriame I jos, kuri atsibuvo sausio 16 

| Demokratinių Lietuvių Suva-| dieną, 1944 metais, 419 Lori- 
j žiavimo nutarimus ir pasiža- mer St., pilniausiai užgiriame 
i dame bendradarbiauti su iš-, Centro Komiteto literatūros 
: rinkta Demokratinių Lietuvių leidimo programą ir kitus or- 
j Taryba ir jos skyriais nutari- ganizacinius žygius. 
' mų p ra ve d imu i.

Mes raginame visus lietuvius; sus narius tuojau 
dar energingiau teikti pagalbą s klės ir energingai 
lietuvių pulkams, lietuviams, | už naujus narius, 
gyvenantiems Sovietų Sąjun-įdeda su vasario 1 
goj, kaip tai, siunčiant punde-: sis iki birželio 1 
liūs ir aukojant naujus ir pa-Į kuo daugiausiai įtraukti lie- 
dėvėtus drabužius, organizuo-! tuvių į Literatūros Draugiją, 
jaut tam reikalui centrus. į ^es raginame visas kuopas 

lodei, visi lietuviai, nepai-! rfto-uiiariai laikyti susirinki
mus, visus narius lankytis į 
juos ir nuoširdžiausiai praves
ti Centro Komiteto, apskričio 
nutarimus ir teikti mūsų šalies 
vyriausybei visokią pagalbą 
jos kovoje už pergalę. Mes ra- 

' giname energingai platinti an- 
■ ti-hitlerišką spaudą, ypatin- 
i gai dienraštį Laisvę, kuris or- 

kovose I ganizuoja mases pergalei.
Mes raginame kuopas jau 

D. į dabar rengtis prie 1945 metų, 
; kuriais sukaks mūsų Draugi
jos 30-mt metų gyvavimo, kad 
tinkamai jūbilėjų atžymėjus.

Komisija:
J. Weiss, 
O. Depsienė, 
D. M. Šolomskas.

nepai-!
sant jūsų įsitikinimų, ištieski- 

i me brolišką pagalbos ranką 
lietuviams, kovojantiems už 
Lietuvos išlaisvinimą ir ruoš
kimės ateiti su žymia pagal
ba pačiai Lietuvai.

Komisija.

Rezoliucija Reikale Pagalbos 
Lietuvai

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Antro Apskričio metinė 
konferencija, atsibuvusi sau
sio 16 dieną, 1944 metais, 
419 Lorimer St., atsišaukiame 
į visus savo narius ir mūsų sri
tyje lietuvius Lietuvos pagal
bos reikale.

Lietuviai raudonarmiečiai ir 
partizanai, išvien su kitomis 
Jungtinių Tautų jėgomis, arti
na valandą Lietuvos išlaisvini
mo ir bendrą demokratinių jė
gų pergalę.

Mes, Amerikos lietuviai, iki 
šiol jau suteikėme nemažai pa
galbos lietuvių pulkams eilėse 
Raudonosios Armijos, lietu-

Komisija.

Tuo pat kartu raginame vi- 
mokėti duo- 
stoti į vajų 
kuris prasi- 
diena ir tę- 
dienos, kad

Visokios žinios pirkimą dviejų ambulansų, ir
Sausio 10 d. įvyko Liet. Li- darbo užbaigai surengimą ma- 

teratūros Draugijos 87 kuopos ■ sinių prakalbų ir koncerto. Ko
miteto sekretorė H. Kairienė, 
kuri tiek daug dirbo — serga, 
jai padarė operaciją ir ji ran
dasi šv. Margarietos ligoninėj. 
Linkime draugei greitai pa
sveikti.

susirinkimas, 1230 Medley St. 
Narių dalyvavo mažai. Duok
les už 1944 metus užsimokėjo 
5. Išrinkta trys delegatai į bū
sima apskričio konferencijų, 
būtent: 13. Armalis, J. Mara- 
gienė ir J. Kazimir.

Delegatai, dalyvavę Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavime, 
J. Urbonas ir J. Mažeika, da
vė raportą ir aiškino apie 
svarbius nutarimus. Nutarta 
į sekamą susirinkimą šaukti 
visus narius atvirutėmis, kad 
delegatai galėtų platų raportą 
išduoti. Į Daily Workerio pa
rengimą išrinktas J. Norkus, 
kaipo kuopos atstovas.

Pittsburghe labai daug žmo
nių serga influenza ir miršta. 
Serga iš lietuvių sekami žmo
nės: Ignas Valkauskas, Jonas 
Zenevičius, Jonas Vasiliaus
kas, Jonas Manskis, Chas. Bo- 
gužas, Chas. Alinskas ir dar 
keli kiti.

Mirė Pranas Noreika, kuris 
gimė ir augo Pittsburghe. Jis

Lietuvos žmonėms, kurių iš
laisvinimas jau netoli.

Pasimokėjo 19 narių narines 
duokles, tai jau labai gera 
pradžia 1944 metais. Bet tai 

Liter. Draugijos 68 kuopos dar tik apie ketvirtadalis na- 
susirinkimas įvyko sausio 10;rių, nes mūsų kuopa turi 80 
dieną. Nors nebuvo labai ■ narių, tai visi ir visos turime 
skaitlingas, bet gyvas. Komi- subrusti, kad kuo greičiausiai 
sija Naujų Metų parengimo i pasimokėjus duokles, kad cen- 
raportavo, kad viskas gerai tras turėtų pinigų knygos ir 
pasisekė. Delegatas iš Demo- šviesos leidimui. Todėl visus ir 
kratinių Lietuvių Suvažiavimo visas kviečiame atsilankyti į 
išdavė raportą ir visi gėrėjosi, sekamą kuopos susirinkimą, 
kad suvažiavimas labai buvo kuris įvyks vasario 14 dieną, 
skaitlingas ir padarė daug ge- vakare, Laisvės Choro svetai- 
rų nutarimų. Ir tai labai svar-jnėje, 155 Hungerford St. 
bu, kaip pagelbėti Roosevelto 
karo laimėjimo programai ir

Hartford, Conn.
Iš ALDLD 68 Kp. Susirinkimo

Jau antru kartu sustreikavo 
maisto išvežiotojai, reikalauda
mi daugiau algų. Streikavo ir 
daugelio geležies dirbtuvių 
darbininkai, reikalaudami at
naujinti kontraktus.

D. P. Lekavičius.

Amerikiečiai laimėjo nau
jų pozicijų Arawe, New Bri
tain saloj.

Mes Remsime Rooseveltą

Istoriniai sunkiose 
Jungtinių Valstijų už laisvę ir į 
demokratiją prezidentas F 
Rooseveltas suvaidino tą ro 
lę, kad iš nepasirengusios ap- ■ 
sigynimui mūsų šalis išaugo į 
milžinišką militarę jėgą, kuri 
jau ne vien atremia hitleri-į 
ninku ir japonų atakas, bet vis 
dažniau pereina į užpuolimą, 
kad sunaikinus priešą.

Mes, Lietuvių Literatūros j 
Draugijos Antro Apskričio na-j 
riai, nuoširdžiai remiame vi-1 
sas prezidento Roosevelto pa-j 
stangas ir pasižadame ateityje , 
remti jį ir jo platformą visais 
galimais būdais,

Mes smerkiame 
kenkia prezidento Roosevelto i nūs, kurie tarnauja armijoj ir 
karo pergalės ir tautinės vie-; tris dukteris. Visi vaikai jau 
nybės programai. Mes pasiža-j vedę. Yakaitis buvo pažangus 
dame remti F. D. Roosevelto ; 
kandidatūrą į ketvirtą prezi-j 
dentystės terminą, jeigu jis bus 
kandidatu. Komisija.'

buvo išvežtas dirbti į Kalifor-jt CHARLES \ 
niją. Apie jo mirtį pranešė g 

 

valdžia. Jo sesuo rūpinasi par- i || BARBER SHOP 
vežti jo kūną į Pittsburghą į 
laidojimui.

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

K. DEGUTIS,
Prieinamos

306 Union

A Vietos ir impor- 
2 tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu
A bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite
5 Brooklyne, užeiki- 
A te susipanžinti.

Rezoliucija Bonų ir Mūšio 
Lėktuvų Klausime

Mes, Lietuvių Literatūros i 
Draugijos Antro Apskričio de-l 
legatai ir delegatės, metinėj i 
konferencijoj, kuri atsibuvo 
sausio 16 d., užgiriame ALD- 

iLD Centro Komiteto nutarimą, 
kad pravesti Ketvirtos Pasko-, 
los kampaniją, kad sukėlusi 
bonusais $200,000 fondą ir 
nupirkus du mūšio lėktuvus.

žmogus, prigulėjo nekurtose 
organizacijose ir audėjų uni
joje, nes buvo aksomo ir plu
šo audėjas. Amerikoj pragyve- 
veno 55 metus. Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Skirsnemunės parapi
jos, Jakaičių kaimo, Kauno re- 
clybos. Palaidotas per grabo- 
riaus Ratinio įstaigą.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

RENGIA SIETYNO CHORAS

Šeštadienį, Sausio 29 January

Aukos Laisvei ir Sovietų 
/Sąjungai

Draugas’ V. Unikauskas pa
aukavo $5 dėl Russian War 
Relief ir $1 Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui.

Laisvės popieros fondui au- 
; kavo po $1: V. Unikauskas, F. 
Martinkus, V. Cigas ir V. J. 
Stankus. Čekis $10 pasiųstas 
administracijos vardu. Aplan
kiau 15 Laisvės sieninių kalen
dorių, kuriuos padalinau Lais
vės skaitytojams. Bet toli gra
žu visiems neužteko, trūko 
apie 40.

V. J. Stankus.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE
180 New York Avenue, Newark, N. J.

Pradžia 7 vai. vakaro
Įžanga Asmeniui 75c (su taksais)

SHULTS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Duos Gražų Programų Sietyno Mišrus Choras, Moterų 
ir Vyrų Chorai, vadovystėje B. šalinaitės.

Antrą dalį programos pildys:
Rusų Darbininkų Choras ir Rusų Šokikų Grupė.

Kviečiame visus simpatikus ir rėmėjus dalyvauti šiame 
puikiame koncerte.

SIETYNO CHORAS.

0

Mes egzaminuojam 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 j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

-s

GERA ORKESTRĄ
Yra gyvybė baliams, -vestu
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydis 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAVIDIS
147 Pine St., Elizabeth, N.J.

Telefonas Elizabeth 3-3889

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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 
l 
i
£ 
i 
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Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dienų iki vėlai.

I GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas $

I CHARLES J. ROMAN
® (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip- -M 
kites prie manęs dienų Sj 
ar naktį, greit suteiksi- įg 
me moderniškų patarna- įįs 
vimą. Patogiai ir gražiai įį? 
moderniškai įruošta mū- 0? 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis ^Įk 

būsite patenkinti. Jį

1113 Mt. Vernon St. |
PHILADELPHIA, PA. *

Telefonas Poplar 4110
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Penktas Puslapis

Bostono ir Apylinkes Žinios

Yorko istorinio su- 
jau išdavė rapor- 
specialiame jiems

Aš joms Laisvės šėrininką var
du tariu širdingą ačių!

Pastaba tiems, kurie tankiai 
nusiskundžia, kad jiems ne
praneša iš kalno, jog jie turės 
kalbėti — geriau pasakius, iš
sireikšti keliais žodžiais die
nos klausimu. Liet. Literatūros 
Draugija, rodos, turi išleidus 
jau apie penkiasdešimt dvi 
knygas, perskaitykite jas! Li
teratūros Draugijos lobyne jūs 
galite taip apsišarvuoti fak-

užsimokėjo už visus metus. 
Ačiū jums, geri draugai, ge
rą darbą ir gražiai parėmėte.

D. P. Lekavičius.

Waterbury, Conn

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

Delegatai Išdavė Raportus
Sugrįžę delegatai iš Brook- į 

lyno-Nevv 
važiavimo 
tus, vieni
surengtame parengime, o kiti 
organizacijų mitinguose. Ra
portai buvo įvairūs, skirtingi.

Man labai patiko, kaip ra
portavo “Močiutė” žvingilie- 
nė. Ji sako: “Aš nekalbėtoja 
ir viešoje vietoje plačiai ne
galiu išsireikšti. Tik tiek pa
sakysiu, kad suvažiavime la- tais, nuo kojų iki galvos ir bi- 
bai gerai jaučiausi ir iš jo le reikale, bile su priešu susi- 
grįžau dešimt metų jaunesne!” tikę, jums nestigs faktų-argu- 
Stasys Rainordas tik apgailės- j mentų, kurių niekas negalės 
tavo, jog jis negali viešai per-I sugauti, nes .jie yra nesugau- 
duoti tų įspūdžių, kuriuos įsi-1 narni. Tik pasižiūrėkite į to- 
gijo suvažiavime. Iš visų de-) kius draugus, kaip: Karsonas, 
legatų, nuosekliausią raportą Sukackienė, Lukai, Šimaitis, 
išdavė Elena Simanavičienė, Skliutas, Grybas, Jusius ir ki- 
LDS delegatė. |ti. Jie niekad nesiskundžia, o

i bile reikale, bile klausime, jie 
Neblogai Pavyko į atsistoja ir visuomet į dalyką 

Sausio 9 d., So. Bostono LLD 1 Laiba.
abi kuopos turėjo vakarienę, 
kad padarius kelis dolerius ir- 
su jais pasveikinti Laisvės še-! 
rininkų suvažiavimą. Kaip dėl ■ 
tokio tikslo, tai žmonių buvo 
per mažai, vienok po vakarie-

Jaunutis.

DONORA, PA
Sausio 9 dieną atsilankiau

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopos susirinkimas at
sibuvo sausio 12 d. Jis buvo 
labai pasekmingas, nes pirmas 
1944 metų susirinkimas drau
gių moterų sumanymu buvo 
parengtas su užkandžiais, ku
riuos draugės atsinešė iš na
mu.

Jis buvo skaitlingas ir kada 
baigėsi kiti reikalai, tai buvo 
išduota raportai iš Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Raportų visi atydžiai klausėsi. 
Vėliau, bevalgant ir besikal
bant, prisiminta, kad neužilgo 
bus dienraščio Laisvės dalinin
kų suvažiavimas. Todėl ke
liais žodžiais apsimainius ir j 
suaukota pasveikinimui $5.

Reikia priminti, kad daugi 
j narių pasimokėjo duokles už I 
j šiuos metus. Aš iš savo pusės! 
| labai dėkinga moterims už jų Į 
■ pastangas ir taip nuoširdų pa- 
,! sidarbavima.

Organizatorė.

MOKINIAI PRIIMTINI
PAPRASTI DARBININKAI

CHEMIKALŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI 
MECHANIKAI

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED)

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRĖ)

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

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(17)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(is);

PASIUNTINĖJIMUI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS; pilnam laikui; patyrimas nereika

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

(19)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.
(X)

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.

GRAPHOTYPE 
OPERATORIAI

Patyrę ar Pradiniai 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu

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

(H)

NEREIKIA PATYRIMO

nės svečiai sumetė visą šimti- j Lietuvių Ukėsų Kliubą ir uzsi- 
nę, kad pasveikinus dienraščio 
Laisvės šėrininkų nuvažiavimą. į 
Manome, jog nuo vakarienės 
irgi liks keletas desėtkų dole
rių, tai, taip sakant, mes bos
toniečiai ir šj metą išpildėme j 
savo kvotą.

Vakarienė buvo skani ir 
svečiai pavalgė sočiai. Progra
ma buvo gana plati-turininga. ( 
Ig. Kubiliūnas dvejais atve-; 
jais sudainavo gražių dainelių, 
o ant pabaigos perskaitė nau
jas eiles apie nacius, ką tik rVs

mokėjau savo duokles už me-i 
, tus. Kliubas turi 66 narius, į j 
karinę tarnybą išėję 6 nariai, 

’— B. Račiūnas, St. Jurgaitis, Į 
■ Ed. Kizas, Vit. Kizas, P. Mar- > 
Į tinkus ir A. Martinkus. Pa-' 
starasis paleistas namo.

Pereitais metais mirė du na-1 
iriai — Maikis Genis, iš Lietu-i 
vos paėjo iš Panevėžio apskri
čio, buvo veiklus narys; ir j 
Baltrus Kizas, 1 
skaitytojas, Lit. Draugijos na- 
—> ir Neprigulmingų Kapų 

neseniai tilpusias Laisvėje. B. sekretorius, senas Donora gy- 
Niaura irgi sudainavo tris dai- ■ ventojas ir veiklus kliubietis. 
neles, kurios svečiams labai R Lietuvos paėjo nuo Garlia- 
patiko. I vos.

Kalbų buvo labai daug. i Valdyba pasiliko veik ta pa-
Kaip sakiau, šis vakaras bu-; ti. Pienininkas — V. Ribins- 

vo surengtas abiejų Literatu-pagelbininkas — A. Vis- 
ros Draugijos kuopų, kuriame į čius, raštininkas — Petras 
buvo gera proga išgarsinti šią i Kastričkas, iždininkas — P. 

.draugiją, gauti naujų narių ir! Martinkus, iždo prižiūrėtojai— 
baigiantis Laisvės vajui, reikė- iJ°nas Masaitis, P. Jurgaitis ir 
jo pavaryti agitaciją minėtas Jurgis Jaskaitis, gaspadorius 
vajus užbaigti. Deja, iš apie Jonas Urbonas, 
penkiolikos kalbėtojų tuomi 
klausimu nepravėrė nei vienas 
burnos. Ant nelaimės, aš bu
vau paskutinis ant listo, bet 
kuomet priėjo mano kaleina, 
tai publika buvo sukilus ir man 
neteko tais svarbiais klausi
mais bent ką pasakyti.

Vakarienės yra labai geru 
daiktu, mes jose skaniai pa
valgome, pasilinksminame — 
žodžiu sakant, apturime gerus 
laikus ir nemažą spragą užki- 
šame medžiaginiai. Bet tos 
mūsų šeimininkės, tai tikrai 
per vakarienes nusikamuoja, 
kad po jų kelias dienas turi 
pasirgti. šioje vakarienėje 
mums patarnavo: Yuškienė, 
Dambrauskienė, Rainordienė, 
Simanavičienė ir Babinčikienė.

Raudonoji Armija Alė 
mė Krasnoje Selo ir 

160 Kitų Vietų

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,

PHILADELPHIA,

salėje, 166
Kviečiame

(16-17)|

(Tąsa nuo 1 pusi.)
i žinių agentūros, praneši
mas iš Maskvos lemia, kad 

■ Raudon. Armija galėsianti
buvęs Vilnies ! apsupti apie 300,000 nacių

pA.
I Moterų Kliubo metinis susirinki- , 
■ mas įvyks 23 d. sausio (Jan.), 41 
vai. po pietų, 735 Fairmount Ave.

i Bus renkama nauja valdyba; išduo- 
I tas raportas iš Demokratinių Lietu- 
Į 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

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų laikų ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGQTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

_______________________________________ (X)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt . 
angliškai.

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

(21)

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 W. 28RD ST., N. Y.

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
18-55 m.

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

Nuolatiniai kiftai, 8—4:80. 
MINIMUM MOKESTIS 50c i VALANDĄ 

PRADŽIAI 
VIRŠLAIKIAI 75c Į VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 55c I VALANDĄ 
jk> trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite {rodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisas 

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

STagg 2-5800 (18)

parengimo. — Org. Šmitiene. 
(15-17)

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

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
§19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

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

MR. DUNI, 44 Broad St.. N.Y.C.
(1»)

Pereitais metais kliubas da- Į drūčiausiai nacių aptvirtin- 
rė gerą biznį — už $6,670.75, 
būtų likę gražaus pelno, bet 
pertaisė barą, rūmus ir antrą 
aukštą ,tai tas pareikalavo dar 
pridėti, bet' bendrai, kliubas 
progresuoja. Kliubo pinigiškas 
stovis geras, bankuose turi $6,- 
000 su bonusais turto $11,- 
425.39, prie to, namas, svetai
nės, rakandai vertės apie $15,- 
000. Kūrėjų kliubo likę jau tik 
apie 8 žmonės, kiti išmirę.

Aš pakalbėjau kelias minu
tes, nurodžiaus Pittsburgho ir 
apylinkės pastangas sukelti 
fondą nupirkimui dviejų am- 
bulansų. Tuojaus kliubas pa
aukavo $10. Po to atnaujino 
Laisvės prenumeratą ant me
tų ir į Literatūros Draugiją

tarp Novgorodo-Pskovo ir; 
suduoti .priešams panašų i 
smūgį, kaip Stalingrade.
TRIUŠKINANTIS SMŪ
GIS VOKIEČIAMS LE
NINGRADO FRONTE 
Leningrado fronte sovie

tiniai kovūnai, komanduo- | tėvynę Lietuvą ir daug ką apie da-j 
jami gen. Govorovo, per|bartinį pasaulini karą~J- Wizbor-I 
penkias dienas užmušė virš 
20,000 vokiečių, sueitie dau
giau kaip 1,000 priešų; at
vadavo Krasnoje Selo, Pe
terhof ir Ropša miestus,

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

j įvyks sekmadienį, sausio 23 d. Pra- i 
džia 2 vai. dieną, Liet. Laisvės sa- į 
Įėję, 269 Second St. Kalbėtojai bus 
D. M. Šolomskas ir J. Gasiunas. | 

! Gerbiami lietuviai Elizabetho ir iši 
apylinkės, kviečiame dalyvauti, nes! 

į bus labai žingeidu pasiklausyti, nes' 
į praneš daug ką naujo apie mūsų I'

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(23)

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, 

66 WEST 23RD ST., N. Y.

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

ALGA $20.50 Į SAVAITĘ 
KREIPKITĖS

LOEW’S TRIBORO THEATRE
STEINWAY IR 28TH AVĖ.

ASTORIA, L. I.
_ _____________________________________ (17) 

M ERGINOS—MOTERYS
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.

(23)

BERNIUKAI AR VYRAI
VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS

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

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

REIKALINGOS RANKOM 
GUZ1KŲ SIUVĖJOS 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
KAY-BRO CLOTHES 

271 McKIBBEN ST. 
BROOKLYN, N. Y.

MOTERYS—VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klases viešbučiui. Nuola

tinis darbas. Gera alga.
Kreipkitės Housekeeper

ESSEX HOUSE
165 W. 58th Street

(19)

Vaizdas iš italų, miesto Ortona. Nepajėgdami atsilai
kyti prieš kanadiečius, naciai dinamitu sugridvė di
džiuosius namus prieš pasitrauksiant.

tus, ir 160 įvairių kitų gy
venamųjų vietovių nuo Le
ningrado srities iki Novgo
rodo. Raudonasis Laivynas 
iš Kronštadto didžiosiomis 
kanuolemis galingai pleški
no vokiečių pozicijas palei 
Suomijos Įlanką, Leningra
do srityje.

Per kautynes toje apylin
kėje buvo ištaškytos septy
nios nacių divizijos. Rau
donarmiečiai pagrobė 195 
priešų kanuoles, o tarp jų 
ir 36 didžiausias kanuoles, 
kurios nuolat bombarduo
davo Leningradą. Be to, so
vietiniai kovūnai sučiupo 16 
vokiečių tankų, 17 mašinų 
su kanuolemis prieš tankus, 
109 minosvaidžius ir dau
gius kitų pabūklų ir amuni
cijos. O sunaikinta buvo 58 
nacių tankai, 102 kanuoles 
ir skaitlingi kiti priešų gin
klai.

Laike tų veiksmų raudon
armiečiai suardė vokiečių 
frontą per 25 mylias, nu- 
blokšdami priešus 7 iki 14 
mylių atgal.

šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia, kad susijungė 
Sovietų kariuomenės dali
niai, atakavę nacius į pietų 
vakarus nuo Leningrado ir 
į pietus nuo Oranienbaumo, 
uždarydami septynių mylių 
spragą, skyrusią tuos rau
donarmiečių dalinius. Tokiu 
būdu jie apsupo kuopas hit
lerininkų toje srityje.

Pirmoji Ukrainos Armi
ja, maršuodama linkui Rov- 
no, užėmė Goščą, apskričio 
miestą; ir dar kelias gyve
namąsias vietoves.

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

tuvių salėje, 315 Clinton St. Para
mai Daily Workcrio. Tikietus 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 i>agaminti. (15-17)

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvaičių Apšvietos Draugystė 

rengia teatrą (su dainomis) KADA 
KAIMAS NEMIEGA. Trijų veiks
mų komedija. Įvyks sausio 23 d., 
3 vai. dieną, 243 Front St. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (17-18)

PAGELBININKAI
Dažymų dirbtuvėje, geros sąlygos, druko pa- i 
tikrinimas. Proga išsimokyti amato. Iš būtinų i 

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

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

JAUNA MOTERIŠKĖ
Lengvas, bendrai raštines darbas 

priėmimų departmente.
5 Dienų Savaitė.

WESTCLOX
107 Lafayette St., N. Y. C.

(19) ■

4

Susitai-Byonne, N. J.
kė ir sugrįžo dirbti 1,000 
streikavusių žibalo darbi
ninkų.

KANUOLIŲ DVIKOVA PER 
ANGLŲ KANALĄ

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.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne- I 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alna. I 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia

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

(23)

______________________________________ (19)

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTfcS 
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius. 
11 ŠVENČIŲ METUOSE.
2 SAVAITĖS V AKACIJŲ 

APMOKAMA
DĖL ALGOS PASITARSIME 

Nuolatinis darbas didelėje 
sandėlio įstaigoje.

EVERGREEN 7-9580
(23)

London, saus. 20. —Ank
sti rytą per tris valandas 
baubė didžiosios anglų ka
nuoles iš pietinių Anglijos 
pakrančių ir didžiosios na
cių kanuoles nuo šiaurinių 
Franci jos krantų.

Kanuolių dvikova prasi
dėjo dėl to, kad eilė Vokie
čių laivų mėgino praplaukt 
jūros sąsiauriu, vadina
muoju Angliškuoju Kana
lu, tarp Francijos ir Angli
jos.

Oras tuo tarpu buvo tir
štai ūkanuotas. Todėl nepa
stebėta, kokios to kanuolių 
duelio pasėkos.

______________________________________ (22)

APVALYTOJAI
Dirbti naktimis. Valandos 12-8 A.M.
ALGA $23 Į SAVAITĘ. EKSTRA 
MOKESTIS UŽ VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS
LOEW’S TRIBORO THEATRE

STEINWAY IR 28TH AVE., 
ASTORIA, L. I.

BATAI
RANKŲ DARBININKAI

\ ANT 
vyriškų\aukštos klasės batų

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BŪTINA PRAMONĖ
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

REIKALINGI ŠĖPŲ STALIORIA1
NUOLATINIS DAUBAS

GARBER
401 BROADWAY, N.Y.C.

(1«>

MERGINOS MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Malonios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIKA IR PUŠŲ.
STERLING BAG CO., INC. 

11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

j (8th Ave. subvė iki York St. arba 
; Flushing Aye. gatvek. iki Gold St.)
1 (2D

PLINTA PAVOJINGA TIFO 
LIGA ITALIJOJE

Alžyras. — Plinta dėmė
tojo tifo mirtinoji, apkre
čiamoji liga pietinėje Itali
joje, užimtoje anglų-ameri
kiečių. Kasdien tifu suser
ga po 30 iki 40 žmonių.

Neapolio mieste kasdien 
apvaloma po 70 tūkstančių 
italų nuo utėlių tam tikrose 
įstaigose, amerikiečių ir an
glų karinių daktarų prie
žiūroje.

Utėlės tai pavojingiausios 
tos maro ligos skleidėjos.

London. — Eina gandai, 
kad naciai per Turkiją vėl 
siūlė Anglijai ir Amerikai 
taiką (prieš Sovietus).

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų.
KREIPKITĖS TUOJAU

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI y

GENERAL EISENHOWER
Sako, mūsų Pajėgos Europoje išlaisvins jūsų 

tėvų žemę šiemet!
Tai gali būti atsiekta tiktai jei jįis, vyrai, 
kurie nekariaujate stosite į karinius darbus 

dabar.
Foundrėms Astorijojo 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.
Pasitarimų su Kompanijos Atstovais 

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

S. EMPLOYMENT SERVICE 
of the

War Man Power Commission
6-tos lubos

Bank of Manhattan Building 
QUEENS PLAZA LONG ISLAND CITY

Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

Dėl

U.

(17)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 j SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

(18)

Niujorkiečiai, kurie nori su- 
rasti darbo, jie suranda jį per 

darbininkų jieškojimus Laisvė

je*

-jf. I Wlfciffilii'l

TE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

(18)

VYRAS
VALYTOJAS IR APTARNAUTOJAS

Pilietis. Turi Kalbėti Angliškai.
MATYKITE CUSTODIAN
PUBLIC SCHOOL 223
16TH AVE. IR 42ND ST.

BROOKLYN, N. Y.

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)

___________ j ' '________ 09)

STIPRŪS VYRAI bendram fabriko darbui 
žuvų apdirbimo fabrike. Patyrimas nereika

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

(18)

CHAUFFEUR-IAI 
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

BERNIUKAI!
BERNIUKAI!
BERNIUKAI!

Baigianti kursus ar apleidžianti mo
kyklą šiuom tarpu. Ateikite DABAR 

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADĖKI- 
kai užbaigiate mokyklos termą, 

Patyrimas Nereikalingas.
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

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

mūsų dirbtuvės.
Niekas iš dirbančių būtinose pra

monėse nebus samdomas.
(23)

VALYTOJAI
GEROJE SVEIKATOJE 

$120 Į MĖNESĮ. 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

KREIPKITĖS TUOJAUS 
MR. REILLEY 

CITY COLLEGE 
ARMY HALL

1560 AMSTERDAM AVE. (137th St,) 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš bQUftU 
pramonių reikalingas paliuosavimo 

statementas.
Atlantic Casting & M f g.
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New niov
Plėšikas Dienos Metu Į įkaitino Planavime Liet. L. Teatro Aktoriai

Apšaudė Šapą Daryti Kuponus Susirinkite Anksčiau

Jieško Miliono Bonų Laisvės Bankiete Sutiksime Miesto Taryba Pasisakė
Pirkėjų Tolimų Svečių ir Daug 

Artimų Draugų
Už Balsavimus Kariam

New Yorko miesto taryba 
i pereitą antradienį vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria rei- 

Dienraščio Laisvės metinia-1 sius ir metus, kito per kelioli- kalauja kongreso pavesti fede- 
me bankiete, kuris įvyks tuo
jau po josios dalininkų suva
žiavimo, sausio 30-tą, Grand

dabar
pas-

Ten suruoštame mitin-
Hit-1 Paradise salėj, Brooklyne, vi

suomet būna progų susitikti 
daug seniai nematytų tolimų 
svečių.

Ketvirtosios Karo Paskolos 
bonų pirkimo vajus pradėta 
nuo Wall gatvės, kur daugiau
sia pinigų. Jie išstatė ir obalsį: 
“Kariaujanti doleriai 
arba falšyvi doleriai 
kiau.
ge kalbėtojai sakė, jog 
leris ir Hirohito turį būti iš
varyti iš biznio.”

Bet pirkimas bonų stam
biomis sumomis per tuos, ku
rie jas turi, nereiškia, kad ant 
jų vienų būtų galima atsidė
ti, nei tas būtų naudinga kraš
tui, jeigu viso krašto finansinė 
problema būtų atiduota į gru
pes asmenų rankas. Dėlto at
sišaukiama, 
turįs bent 
taupmenų žmogus pirktų, bo
nus pagal geriausią savo išga
lę*

New Yorko mieste norima 
gauti milionas individuališkų 
bonų pirkėjų.

ralės vyriausybės priežiūrai 
karių balsavimus.

Tai geras tarimas. Paliki-

kad kiekvienas
kokių įplaukų ar

ką metų.
Visi Laisvės draugai prašo

mi įsitėmyti sekamą :
Pirkite tikietus iš anksto, j mas atskiroms valstijoms tvar- 

nes šiemet juo sunkiau yra pri-i kyti karių balotus praktikoje 
pirkti daug maisto be žinios, | reikštų neleidimą kariams bal- 
kas jį valgys ir ypač sunku yra

Laisvės patrijotai, nežiūrint, jo gauti ir pasirinkti paskuti- 
kur jie begyventų, pasitaupo |nę dieną. Esate ant tiek patri- 
laiko ir lėšų savo dienraščio! jotais, kad dalyvauti, savo da- 
reikalams, nors vieną dieną | lyvumu dienraštį paremti, bū- 
per metus atideda visus kitus! kite dar tiek rūpestingesniais 
reikalus į šalį, atvažiuoja pa-1 nusipirkti tikietus iš anksto, 
švęsti dieną savo visų dienų Kaina $2.25. Vakarienė bus 
draugui ir ta pačia proga, po gera — “turkienos”-kalakutie- 
darbo, turėti smagias užbaig-j nos ir prie vakarienės alaus, 
tuves su draugais.

Tai dėlto visuomet Laisvės 
pramogose susitiksi žmonių, 
kurių esi nematęs per mėne-

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto, o vakarienė duoda
ma 6:30 vakare, šokiai 7 vai. 
ir iki vėlumos nakties.

Langų Valytojas Urban 
Užsimušė Darbe

Atnešė Drabužių ir 
Prenumeratų

Ramoška Parvyko iš 
Ligoninės

suoti šiuose svarbiuose prezi
dentiniuose rinkimuose šį 
denį.

Kitas geras tarimas, tai 
kalanti, kad tarybai būtų
teikti visi policisto Drew įkal- 
tinimo ir išteisinimo faktai, vi-

ru-

rei- 
pa-

Plėšikui įėjus į Fern Dress 
Manufacturing Co. šapą, 330 
W. 38th St., trečiam aukšte, 
New Yorke, pereito trečiadie
nio popietį, iš karto niekas į 
jį nekreipė domės. Manyta, 
kad gyvių naikintojas vaikš
čioja užsirišęs burną nuo pri- 
sikvėpavimo nuodingų dulkių. 
Bet kada jis išsitraukęs revol
verį įsakė visiems stovėti savo 
vietose, o savininkui eiti ati
duoti pinigus, tada du darbi
ninkai šoko jį suimti. Tačiau 
jis vienam pašovė ranką, ki
tą pašovė į vidurius ir ištrūko 
nesugautas. Pinigų jis negavo, 
tik prieš porą valandų, buvę 
išmokėta darbininkams 
mis arti du tūkstančiai 
rių.

Darbininkai, Morris 
ir Joseph Winnick, kitos

algo-1 
dole-1

Kahn 5 
šapos

grand
įkaitino

m., 120 Stanhope Į

džiūrė ' Ateinantį sekmadienį, sau- 
Peter!s’° ^3 d., visi “Aš Jau Parti-

I zanas” ir '‘Vos Neapsivedė“ 
veikaluose turinti roles akto- 

i susirinkti anks
čiau, 10 vai. ryto, vietoj 11- 

Jtos valandos, kaip pirmiau bū-

Federai ė
Brooklyne,
Sgroi, 41
St., Brooklyn, ir John A. Fei 
raro, 32 m.
St. Albans, Queens. Juos kai 
tina suokalbyje daryti falšy : ...
vus gazolinos kuponus. Pas p,avo’. kartą norima padary-

i , o „ _ ti abieju veikalu po dvejas rojuos buvę rasta 8 formos da- .. .. , ‘. , peticijas, nes šventes, 2-ro ap-
lymui 1 kuponų, bet sakoma, ■ s]<rjči0 konferencija ir kt. bu- 
kad formos tebebuvusios ne- vo mūsų darbą sutrukdę, 
vartotos, naujos. Liaudietis.

192-48 115th Rd., riai Prašomi

Chinietė moteriškė žiūri j griuvėsius, kur pirm gro
bikų japonų užpuolimo stovėjo jos namai-nameliai. 
Scena iš filmos “Ravaged Earth,” rodomos Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Vaikai ne
leidžiami.

si argumentai už ir prieš. Ofi-1 darbininkas, nuvežti į ligoni-1 
cialiai priimtoji rezoliucija bu-1 nę.
vo įnešta tarybos didžiumos! 
vado Sharkey, tačiau pirmiau-i 
šią rezoliuciją reikalaujant su-j 
valdyti antisemitizmą buvo j

; įnešęs Peter V. Cacchione, ko- į
1 munistas, dar pereitų metų, lie- 
į pos mėnesį ir pakartojęs prieš
i trejetą savaičių, pabrėžiant 
reikalavimą Drew prašalinti

i iš tarnybos. Pernykščių rezo- 
, liuciją tarybos didžiuma išlai- 
j kė iki metų galo nesvarstytą,

Rendų Kėlikai Nuteisti' 
Po 60 Dienų Kalėti
Pirmoje New York o 

rendų bylojo pereitą 
dienį federalis teisėjas 
W. Goddard nuteisė

miesto 
trečią
jį enry 
Louis

Grodsky ir jo sūnų Bernard po 
60 dienų kalėjiman, kada jie
du buvo įkaitinti ir prisipaži
no kėlę rend as aukščiau Kai

sdami nebegalėsią atidėti, tary-į nų Administracijos nustatytų 
i bos didžiumiečiai įnešė savo 1 ]UL>U.
! rezoliuciją tuo pačiu klausi- 
i mu. Nežiūrint šio manevro

K. Songaila, brooklynietis, 
sako, kad nors Laisvės vajus j lą laiką Kings County ligoni-j 0 kada Cacchione ir vėl įnešė

Išėjęs darban anksti šešta-: pasibaigė, tačiau jos platini- _
langų valytojas: mui niekad ne pervėlu. Jis | žiavo iš ligoninės ir randasi

1 pereitą trečiadienį buvo ūžė-į namie, 391 So. 2nd St., Apt. 
jęs į Laisvės raštinę užsimokė-'

I ti savo prenumeratą ir tuo pat: 
sykiu užrašė Laisvę ant pus-1 
mečio savo pažįstamai. Prie-1 
dams, atvežė , Lietuvos žmo- 1 
nėms du ryšulius drabužių.

dienio rytą, 
George Urban negrįžo iš dar
bo, kaip tikėjosi jo žmona, 
Mrs. Anna Urban, gyvenanti 
su trim vaikučiais 315 E. 70th 
St., New Yorke. Susirūpinusi, 
sekmadienį ji pašaukė polici
ją, kuri pradėjo jieškojimą. 
Bet nesisekė.

Pirmausią policija susirado) 
samdytojų raštinę, bet tą sek
madienį buvo uždaryta. Ten 
nuėjus pirmadienį nerado ve
dėjo, jis sergąs, o kiti nežino
jo, kur Urban pasiųstas. An

tradienį policija sužinojo, kad i užkvietę Liet. Liaudies Teatrą 
jis dirbo bildinge 50 Broad 
St. ir ten atrado jo kūną. Ur
ban nukritęs nuo 19-to aukšto 
ant stogo gretimo bildingo iš
kyšulio, dviejų aukštų.

Frank Ramoška, išbuvęs tū

nėję, šiomis dienomis parva- ja šiemetinėn tarybon, * maty
V • • V 1 • • — • „ 1 1 • I . . _ . , •

Varpo Keptuvės 
Dovanos

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.

I DANTŲ GYDYTOJAS 

f DR. A. PETRIKĄ 
■?. 221 So. 4th Street
•?: BROOKLYN, N. Y.
g Tel. EVergreen 7-6868

l VALANDOS:
4 9—12 ryte
T 1—8 vakare
g Penktadieniais uždaryta.

Tuo pat kartu teisėjas God
dard įspėjo visus, kad pirmu- 

i Cacchione balsavo už jų rezo- ' tiniai prasikaltėliai atleidžia- 
liuciją, kad tik bendrai, sek-jma lengviau, jų nuteisimu tik 
mingai dirbti darbą. ' : padaroma perspėjimas visiems.

------- | Gi pakarto j autieji arba ir pir- 
Kovai prieš vaikų paralyžių mu kartu prasikalstantieji to- 

! vajus yra tarp 14-31 sausio. liau bus imami griežčiau.

1

Varpo keptuvės savininkas 
Antanas Balčiūnas praneša 
savo kostumeriams, jog šią sa
vaitę pradės dalyti 1944 me
tams kalendorius.

Varpo Keptuvės 1944 m. 
kalendoriai yra labai naudin
gi, su istoriniais pažymėjimais 

Ašį ir moksliniais nurodymais, ko- 
ir komediją kios rūšies duona, kiek turi vi- 
’ Bet iki šiol taminų. Nurodoma, kiek ku- 

So. Brooklynas tyli — nepasa-' rios duonos ar pyrago reikia 
ko mums ar jiems ta diena pa-! valgyti tinkamam savo kūno 
togi ir neprašo kitų organiza- atbudavojimui.

jos tą dieną nieko į Varpo kalendoriai galima 
nerengtų, o ją* paliktų so. gauti Varpo keptuvėje, 40 
brooklyniečiams. 'Stagg St., Brooklyn.

Atsiliepkite, draugai iš So.
Brook lyno!

Dėl Ko So. Brooklynas 
Tyli?

So. Brook lyno draugai yra

ir jis sutiko jiems suvaidinti j 
20 dieną vasario dramą 
Jau Partizanas” 
“Vos Neapsivedė.

p PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE Į® 

|(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS | 
8 V O STANLEY MISIŪNAS ® 
ne / L J-nxil SAVININKAS PS

FOTOGRAFAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Prezidentui Rooseveltui siun
čiami dešimtukai ir doleriai į cijų, kad 
eina kovai prieš vaikų paraly
žių, kuris gali ištikti jauną ir 
seną, biednioką ir turtingą. 
Tai yra kova prieš visos žmo
nijos nelaimę. Liaudietis.

Nepykite ant Mūsų
Pernai apie šimtas žmonių, kurie nebuvo iš anksto nusi

pirkę bilietų, negalėjo gauti vakarienės Laisvės Bankiete. Ta
čiau ne rengėjai už tai kalti. Mes visų prašome iš anksto įsigyti 
bilietus. Jei kuriam šiemet teks grįšti be vakarienės, tai nepy
kite ant mūsų. Jei dabar nusipirksite bilietą, tai būsite pavalgę 
ir linksmus grįšite namo. j

Tuojau eikite į Laisvės raštinę ir nusipirkite bilietą. O jei 
nepatogu užeit, parašykit ir mes tuojau pasiųsim jums bilietą.

(Prašom persiskaityt žemiau paduotą Bankieto skelbimą)

Moteriškė Suraižė 
Sau Riešelius

Nežinoma moteriškė surai
žė sau riešelius traukinyje 
jam išeinant iš Elizabeth, N. 
J., stoties į New Yorką. čio
nai ji nuvežta Bellevue ligoni
nėn. Klausinėjant, atsisakius 
pasakyti ką nors apie savę. Ji 
traukiniu įsėdus Philadelphi- 
joj. Buvus gražiais rudais dra
bužiais apsirengus, aiiie 40 me
tų, virš 5 pėdų aukščio, apie 
100 svarų.

I NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
v 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 kr

I / ‘ PARAMOUNT CABARET |
1 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

JAU TIK Už SAVAITĖS LAIKO

INDIKŲ - TURKEY 
VAKARIENĖ

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

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

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

valdžios taksai įskaityti ’

PRAŠOME E ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

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^na- 
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

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

T Suteikiam garbingas laidotuves i

1 $150 į
T Koplyčias suteikiam nemoka- į 
? mai visose dalyse miesto. j 

g Tel. Virginia 7-4499 į

Margaret Hind, graži, 32 
metų amžiaus slaugė, nuteis
ta kalėjiman už pavogimą nuo 
mirštančio $4,500 vertės bran- 
gumynų. Teisėjas išbarė ją sa
kydamas, kad už tokį elgesį 
net raistų gyventojai neatleis
tų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų ruošėjos (house

keeper). Gaus kambarį. Daktaro 
namuose. Lengvas valgio pagamini
mas, taipgi lengvas valymas. Skam
binkite Ingersoll 2-6600.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Nash, 2-jų durų Se

dan. 1939 metais. Kreipkitės po 
antrašu: 441 Drew St., Ozone Park, 
N. Y. (16-17)

; Stanley Rutkūnas
? ■ SAVININKAS

282 Union Ave Off Right
BROOKLYN

| Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne |
h Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir $
5 legalese šventėse a
6 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių g
t Tel. EVergreen 4-9612 «

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Daimontu

Žiedą4

& nuo $20.00
Duokite JAI 

moderninį 
Riešinj laikrodėlį

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mps. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

arba Daiinontinį žiedą 
nuo $15.00

•UlOVA'

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

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

‘VU* 4




