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Pereitos savaitės gale buvo 
paskelbtos dvi labai simoblin- 
gos žinios:

Ant Berlyno miesto anglai 
lakūnai numetė dar su virš 2,- 
000 tonu bombų; miestas te- 
besiraito milžiniškose gaisrų 
liepsnose.

Leningrado fronte raudon
armiečiai pliekia nacius; prie
šas bėga betvarkėje, o miesto 
gyventojai skęsta džiaugsme, 
kad apgula nuo jų tapo nu
imta.

Abi žinios simbolizuoja vie
ną milžinišką dalyką: 
tinių Tautų pergalę ir 
pralaimėjimą.

Atsiminkime, 
naciai skelbė: (a) jų sostapi- 
lio niekas iš oro nepalies, (b) 
Leningradas būsiąs paimtas, 
jo niekas nebeišgelbėsiąs.

šiandien Berlynas griuvė
siuose ir liepsnose.

Šiandien Leningrado fronte 
dar šimtai tūkstančių vokiečių 
amžiams susiras erdvės (že
mėje), o pats miestas jau yra 
laisvas!. . .

No. 20 T ATQVvQ ANTRAŠAS: 427. LORIMER STREET 
Telephone: Sl'agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio-January 25, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

ROMOS APYLINKĖJE SIAUČIA ARTILERIJOS MŪŠIAI

Jung-
priešo

SOVIETAI MUŠA NACIUS 
NUO TIESIOJO MASKVOS- 
LENINGRADO GELŽKELIO

London, saus. 24. — Rau- Krasnogvardeiską į vaka- 
1941 metais] jonojj Armija pradėjo nau- rus, Estijon.

Kai kurie draugai klausia: 
Na, o kaip gi gyvena mūšy 
dr. Kaškiaučius?

Trumpai, galima atsakyti ši
taip: dr. J. J. Kaškiaučius gy
vena “kaip ir paprastai’’: 
daug skaito, daug rašo.

ją ofensyvą Kiriši srityj, 
50 mylių į pietų rytus nuo 
Leningrado, ir visiškai nu
šlavė vokiečius nuo Volcho- 
vo upės rytinio kranto.

Generolo Mereckovo ko
manduojami, raudonarmie
čiai užėmė Pustynka gele
žinkelio stotį, 4 mylios į 
šiaurių rytus nuo geriausio, 
tiesiausio geležinkelio, ei
nančio iš Leningrado į 
Maskvą.
Apsupimo Veiksmai prieš 

Krasnogvardeiską
Vakarinėje Leningrado

šiuo metu jis verčia į lietu- ■ fronto dalyje, generolo Go- 
vių kalbą dramą, jei neklystu,! VOl’OVO vadovaujami sovie- 
“Javai žydi.“ tiniai kovūnai varo pirmyn

Kai baigs vertimą, jis per- apsupimo veiksmus prieš 
duos veikalą Lietuvių Meno
Sąjungos Centro Komitetui, ir penkių geležinkelių stebulė- 
mūsų scenos mėgėjai galės ją je, ir užėmė Akkolvo mies- 
vaidinti, kur tik n o rėš.jtej^ 5 mylios į šiaurius nuo

Dr. Kaškiaučius ruošia savo 1 geiežinkelio, einančio per'gos. 
poezijos rinkinį, — dėl kurio 
teks pakalbėti tam tikru laiku į 
ir tam tikroje vietoje.

Jis parašė puikų straipsnį j 
apie žymųjį dainininką ir ak
torių, Povilą Robesoną. Šis 
straipsnis pasirodys šviesoje 
(1944 m. No. 1).

Jis ruošia daugiau straips
nių Laisvei apie sveikatą; jis 
turi savo darbų programoje 

visą eilę kitų svarbių 
kuriuos parašys

nacius Krasnogvardeiske,

Akkolvo stovi už 9 mylių 
į vakarus nuo Krasnogvar- 
deisko, taigi Sovietai iš Ak
kolvo muša nacius jau šo
nan ir užnugarėn.

Per Krasnogvardeiską 
taipgi eina geležinkelis į 
strateginį Lugos miestą, į 
penkių geležinkelių stebulę 
Pskovą, į Latviją ir per 
Dvinską į Lietuvą.
MARŠUOJA PER PRIPIA

TĖS BALAS
Generolo Rokossovskio 

raudonarmiečiai per devy
nias dienas nužygiavo nuo 
atvaduoto Mozyrio jau 40 
mylių į vakarus ir atėmė iš 
priešų Lelčitsy, apskričio 
miestą, ir dar 11 gyvena
mųjų vietovių. Čia sovieti
niai kovūnai pasiekė punk
tus už 24 mylių nuo 1939 
m. buvusio rubežiaus tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun-

Visų Slavų Tautų Komitetas Šaukia Bulga
rus Sukilti prieš Hitlerininkus; Pravda Pa

brėžė Talkininkų Planų Karo Sutartinę

“Roosevelto Šypsena” 
Leningradiečiams 

i

Maskva. —• Sulaužus na
cių blokadą prieš Leningra
dą, šią žiemą yra įvalias 
maisto jo gyventojams. Ša
lia savų valgių, leningra
diečiai gauna ir kiek “ke- 
nuoto” (preservuoto) mais
to iš Amerikos. Leningra
diečiai tatai vadina “Roose- 
velto šypsena.”

AMERIKOS LAKŪNAI 
ARDE NACIU FOR
TUS FRANCI JOJ

London, saus. 24.— Dau
giau kaip 200 Amerikos 
bombanešių, lydimi anglų 
lėktuvų kovotojų, triuškino 
vokiečių fortus šiauriniame 
Franci jos pajūryje. Nušau
ta 4 nacių lėktuvai. Talki
ninkai nustojo dviejų lėk
tuvų. '

Naciai Atmesti 52 Myl. 
Į Vakarus nuo Mozyrio

Maskva. — Pripiatės ba
lų srityje Raudonoji Armi
ja nugrūdo nacius jau 52 
mylias į vakarus nuo pir- 
miaus atvaduoto Mozyrio 
miesto.

AMERIKIEČIAI - ANGLAI GRŪMOJA 
A ĮKIBSI 100,000 NACIŲ; FAŠISTŲ

VIRŠININKAI BĖGA IŠ ROMOS
- Neoficialiai pasienio tarp Italijos ir 
kad anglai- ! Šveicarijos skelbia, kad 

prasidėjus anglų •- ameri
kiečių atakoms į pietus nuo 
Romos, žmonės šiaurinėje 
Italijoje išsivertė į smar
kias masines demonstraci
jas. Genoa mieste per susi
kirtima su italais užmušta 
du vokiečių oficieriai; hit
lerininkai už tai sušaudė 
aštuonis italus jaunuolius, 
kaip sako tas pranešimas.

Madrid. — Vedantieji iš 
Romos keliai užsikimšę au
tomobiliais bėgančių iš i 
miesto vokiečių ir italų fa-i 
šistų viršininkų, kaip tei- i 
gia diplomatiniai 
mai iš Romos.

Naciai krausto 
savo sandėlius ir 
Visai uždaryta 
naudojimas civiliams 
ventojams.

London, 
pranešama, 
amerikiečiai’ puola vokie
čius jau artimose Romai a- 
pylinkėse.

Stockholm. — Slaptas ita
lų radijas sakė, jog artile
rijos mūšiai tarp talkininkų 
ir nacių siaučia taip arti 
Romos, kad pačioje Romo
je girdėt jų kanuolių trenk
smai.

Pajūrio Ruožto Užėmimas 
Alžyras. — Amerikiečiai, 

anglai ir francūzai, nuo lai
vų įsiveržė šeštadienį tarp 
Tibro upės žiočių ir Nettu
no uosto, 16 iki 30 mylių į 
pietų vakarus nuo Romos, 
paskui per 48 valandas už- | talkininkams, 
ėmė kelių mylių pločio pa
jūrius visu tuo ruožtu. Ant • 
žemės tada jie nesusidūrė 

Italų Demonstracijos ir Su- su jokiu rimtesniu pasiprie- 
sikirtimai su Naciais šinimu iš vokiečių pusės.

Stockholm. — Žinios išs 100 priešų lėktuvų atskrido

praneši

iš -Romos 
raštines.
telefonų 

gy-

bombarduoti talkininkus. 
Anglai - amerikiečiai nušo
vė 15 nacių lėktuvų, o savo 
neteko devynių lėktuvų.

Šiuos žodžius berašant, 
naciai skubotai siunčia savo 
rezervus (atsarginius), kad 
sulaikytų talkininkus į pie
tus nuo Romos.

APSIGAVO NACIAI
Paskutinėmis dienomis 

pirm anglam - amerikie
čiam darant šį naują įsiver
žimą, trys vokiečių divizijos 
(apie 45,000 vyrų) buvo iš 
Romos apylinkių permesta į 
Cassino - Garigliano upės 
frontą, 75 iki 80 mylių į 
pietus nuo Romos. Naciai, 
tokiu būdu, paliko Romos 
apylinkę be jėgų atremti

dar
straipsnių
taip greit, kaip turės progos.

žodžiu, jei tik mes būtume 
toki produktingi, kaip dr. Kaš- 
kiaučius, tai būtų viskas gerai.

Mūsų daktaras sveikas. Di
džiai dėkoja visiems draugams 
ir prieteliams, kurie jį sveiki
no su Naujaisiais Metais.

Netoli tas laikas, kai mes ir 
vėl galėsime drg. Kaškiaučiui 
paspausti dešinę.

Maskva. — čionaitinis i SUDAUŽYTA HITLERI- 
Visų Slavų Komitetas atsi- j NINKU VILTIS 
šaukė į Bulgarijos žmones, i Pravda, Sovietų komunis- 
kad nuverstų fašistinę to tų laikraštis, rašo, kad Ma- 
krašto valdžią ir kad išvy- skvos ir Teherano konfe- 
tų vokiečius, o įsteigtų de- rencijos visiškai sudaužė 
mokratinę valdžią ir išvien vokiečių viltis pasėt nesuti- 
su broliais jugoslavais ko- kimus tarp Talkininkų. Nes 
votų prieš nacius. ten susitarta, kada ir kokio

Maskva.— Saus. 22 d. Se
tai sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 21 vokiečių tanką 
ir nušovė 12 jų lėktuvų.

ĮVAIRIOS žinios
na-

votų prieš nacius.
Tas atsišaukimas, pasklei- j dydžio karinius veiksmus 

Maskvos radiją J darys Amerika, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga, kad galu- 

Mes, tinai sumušt Vokietiją.
Šiuo žodžius rašant, žinios 

skelbia, kad mūsų karinės pa
jėgos padarė svarbių žygių 
Italijoj, netoli Romos miesto.

Tas viskas pagreitins Ro
mos užėmimą; tas viskas pa
greitins fašistams galo pada
rymą.

O atsiminkime, kad Angli
jos salose 
siruošimai 
kariniams 
Europoje.

eina milžiniški pa- 
kur kas didesniems 

žygiams Vakarų

eina ketvirtosiosDabar
Jungtinių Valstijų karo pasko
los sukėlimo vajus. Nematau 
reikalo nei aiškinti, kodėl kiek
vienas Amerikos gyventojas 
turi pirkti karo bonų, kad ši 
paskola būtų užbaigta su kau
pu.

Mūsų LDS baigia sukelti 
$350,000.00 sumą dviem bom- 
beriams.

Mūsų ALDLD pasimojo su
kelti $150,000.00 karo bonais 
nupirkti dviem lėktuvams ko
votojams.

Gerai, tegu tiedu ALDLD 
kovotojai apsaugo LDS bom- 
berius.

Padėkim abiem organizaci
jom !

sias per
tarp kitko, sako:

“Broliai bulgarai!
visų slavų tautų atstovai, 
šaukiame jus išsilaisvint iš 
vokiečių intrigų pinklių. 
Neleiskite jokių savo pro
duktų išvežt Vokietijon. 
Visiškai nieku nepadėkite 
vokiečiams pavergėjams. Iš- 
vystykite savo partizanų 
kovą. Priešinkitės hitleri
ninkų pasimojimui, siekian
čiam naudot bulgarų armiją 
kaip kanuolių pašarą prieš 
laisvę mylinčias tautas.

“Artinasi diena, kada ka
ras bus perkeltas į pačių 
vokiečių žemę, ir fronto li
nija eis jau pro Berlyną.”

JUGOSLAVŲ PATRIJOTAI 
NUŠLAVĖ DAUG NACIŲ
London. — Jugoslavijos 

partizanai sunaikino didelį 
vokiečių būrį, o likusius at
metė atgal Livno-Grachovo 
srityje. Arti Sinj jie atva
davo du miestelius. Parti
zanai tebeveda atakas prieš 
nacius Tuzlos miesto gatvė
se ir šturmuoja priešus O- 
tocace.

Partizanai pagrobė ir du 
nedidelius vokiečių laivus 
ties Krk sala.

Mūsų dienraščio šėrininky 
suvažiavimas įvyks sekmadie-

Sovietai šturmuoja 
cius tik už 4 mylių nuo ču- 
dovo, nacių tvirtovės ir ge
ležinkelių centro, pusiauke
lėje tarp Leningrado ir Il
men ežero.

Londono spauda sako, 
kad viso jau 50,000 anglų- 
amerikiečių kariumenės įsi
veržė Romos frontan.

Sovietai nubloškė nacius 
14 mylių į vakarus nuo Vol- 
chov upės.

St. Louis. — Užvažiavus 
traukiniui ant buso, užmuš
ta 10 žmonių.

London, saus. 24. — Tal
kininkų artilerija jau gali 
pasiekt Romą.

Pernai Amerika Pa-Atimta Iš Vokiečių 
siuntė Talkininkams Tuzinai Gyvenamųjų 
10 Bil. Svarų Maisto Vietų per Dieną

Washington. — Per pir-l London, saus. 24. — Va
iriuosius 11 mėnesių pernai ikar sovietų kariuomenė į 
Jungtinės Valstijos pasiun- pietus ir pietvakarius nuo 
tė Jungtinėm Tautoms 10,- Krasnoje Šėlo, Leningrado 
500,000,000 svarų maisto. fronte, atvadavo Akkolovo

Iš kiekvieno tūkstančio ir dar pustuzinį miestelių ir 
svarų Amerikoj pagamina- kaimų, 
mos jautienos teko talkinin-1 —
kams 12 svarų. Iš kiekvie
no tūkstančio svarų avienos 
pasiųsta Amerikos talkinin
kams 114 svarų, o kiaulie
nos po 153 svarus iš tūks
tančio. Sviesto gi Amerika 
pasiuntė Jungtinėms Tau
toms po pusketvirto svaro 
iš kiekvieno šimto.

Pernai lapkričio mėnesį 
Amerikos maisto siuntiniai 
buvo šitaip paskirstyti: 60 
procentų Didžiajai Britani
jai, 38 procentai Sovietų 
Sąjungai, 2 proc. Šiaurinei 
ir Vakarinei Afrikai ir 1.1.

Vitaminų buvo užsie
niams pasiųsta 58,000 svarų 
per tą mėnesį ir apie 4,000,- 
000 svarų sėklų. ______ t__

Chinai atėmė iš japonų 
Mingru Ga miestą.

Naujuoju žygiu šonan vo
kiečiams anglai - amerikie
čiai gręsia atkirsti visą 
100,000 nacių armiją į pie
tus nuo Romos.

Talkininkai tarp Tibro 
upės ir Nettuno užėmė vie
no einančio Romon vieške
lio stotį ir punktus už 15 
mylių nuo didžiausio Ap
pian vieškelio, vedančio į 
Roma. V
Įnirtusios Nacių Atakos
Cassino - Garigliano fron

te vokiečiai darė po kelio
lika atakų per dieną ir kai 
kur privertė amerikiečius- 
anglus šiek tiek pasitraukti 
atgal.

Rytiniame Italijos pajū
ryje Aštuntoji anglų armija 
tuo tarpu vedė tik artileri
jos ir žvalgų veiksmus prieš 
inacius.

Tosno srityje raudonar
miečiai atėmė iš nacių 11 
gyvenamųjų vietų.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Kiriši atvaduota 
geležinkelio stotis Tigoda ir 
16 kitų miestelių ir kaimų.

Į vakarus ir šiaurvaka- Odessos partizanai užma
rius nuo Novgorodo sovie- šė vokiečių sargus ir palei- 
tiniai kariai atėmė iš priešų do 418 sovietinių piliečių iš 
dar kelias gyvenamąsias 
vietas.

Pripaitės balų srityje 
raudonarmiečiai atgriebė 
Simonoviči ir Lelčičy mies
tus ir 11 kitų gyvenamųjų 
punktų.

Į pietus nuo Krasnoje Se
lo buvo pagrobta 12 vokie
čių tankų ir motorinių ka
nuolių. Kiriši srityje vokie
čiai, bėgdami atgal, paliko 
didelį skaičių kanuolių ir

ODESSOS PARTIZANŲ ŽYGIS

koncentracijos stovyklos. 
Visi išlaisvintieji tuojaus į- 
stojo į partizanų eiles.

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino prekinį na
cių krovinių laivą, 6,000 to
nų, Barents Jūroje.

kitų ginklų ir amunicijos.
.Leningrado - Kiriši fron

te paimta nelaisvėn gana 
daug vokiečių.

DONELAIČIO POEMOS SUKAKTIES IŠKILMINGAS MINĖJIMAS MASKVOJE
Maskva. — Rašo Jonas 

Šimkus:
Kristijono Donelaičio po

ema “Metai” (metlaikiai) 
buvo pirmą kartą išleista 
1818 m. Nuo to laiko praė
jo 125 metai, ir vokiečiai 
vėl kamuoja lietuvius, kaip 
ir tais laikais,' kada ši poe
ma pasirodė.

nj. Po jo bus bankietas.
Brooklyno ir apylinkių lais- 

viečiai, ar jau įsigijote bankie- 
tui tikietus?

Toj vietoj, kur Donelaitis 
(Rytų Prūsuose) gimė ir 
rašė žymiuosius veikalus, 
vokiečiai nušlavė nuo že
mės veido visa, kas tik bu
vo lietuviška. Hitlerininkai 
panaikino net lietuviškus 
daugelio kaimų ir miestų 
vardus. Mes žinome, kad 
hitlerininkai nori taip pa
daryt ir visoj Lietuvoj. Jie 
naikina lietuvių kultūrą. Jie 
sudegino Donelaičio ir kitų 
pažangių Lietuvos poetų ir 
rašytojų kūrinius. Bet Do-

nelaičio dvasia ir jo raštai 
gyvuoja Tarybų Sąjungoj. 
Ten jį myli ir gerbia ne tik 
lietuviai, bet ir kitos Tary
binės tautos.

Tatai įrodė iškilmingas 
susirinkimas, įvykęs 1943 
m. gruodžio 29 d.’Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos Kliube 
Maskvoj. Tas susirinkimas 
buvo pašvęstas pagęrbti 
125-kių metų sukakčiai nuo* 
pirmosios “Metų” laidos. 
Maskvos laikraščiai iš ank
sto rašė apie to susirinkimo

šaukimą. Erdvioji kliubo 
patalpa, todėl, persipildė 
maskviečiais, įdomaujan
čiais lietuvių literatūra.

ŽYMIEJI SVEČIAI
Tarp susirinkimo dalyvių 

buvo Novikov - Priboj, 
“Cusimos” apysakos auto
rius; Stalino dovanos lai
mėtojas Konstantinas Re- 
nevas; Valentinas Kataje- 
vas, gerai žinomos apysakos 
“Baltuoja žėglis Vienui- 
Vienas'’ autorius; mėgiamą

sis vaikų rašytojas Kornej jevas, labai žymus rusų ra- 
Čukovskis, žymusis vengrų šytojas ir Tarybinių 'Rasy- 
rašytojas Belą lies; latvių tojų Sąjungos sekretorius, 
rašytojas Rankpelriis; estų Jis pakvietė Kostą Korsa- 
rašytojas Barbares Varės, ką, lietuvių poetą ir litera- 
Tarybinės Estijos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininkas; baltarusių 
poetas Maksimas Tankas ir 
kiti.
SUSIRINKIMO ATIDA

RYMAS IR KALBĖTOJAI
Išikilmingąjį susirinkimą 

atidarė Aleksandras Fadie-

tūros kritiką, pakalbėti. 
Korsakas apibūdino Done
laičio kūrinius ir jų reikšmę 
lietuvių literatūroje. Jis 
kalbėjo apie ryžtingą Done
laičio kovą, jo neapykantą 
vokiečiams, jo pastangas 
prieš lietuvių vokietinimą ir 
didžią jo meilę “būrams”—

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Ispanijos aNeutralitetas” ir 
Anglija

niaus miesto-ir Vilniaus krašto reikale. 
Tai kas, kad Lenkijos ponai ten nuvežė 
ir padėjo Pilsudskio širdį, o vėliau Sme
tona padovanojo jiems ir Pilsudskio mo
tinos kaulus, kurie taip pat buvo į Vilnių 
nuvežti ir palaidoti. Nei Pilsudskio šir
dis, nei jo motinos kaulai Vilnių negalėjo 
ir negalės padaryti lenkų užkampiu! 
Vilnius yra Lietuvos istorinė sostinė, 
Vilniaus krašto lietuviai yra lietuviai, o 
ne kaip lenkų šlėktos juos vadina “len- 
kai-lietuvini.”

Mes manome, kad Lenkijos ir lenkų 
tautos klausimą išspręs tie, kas kovoja 
už pačios lenkų tautos laisvę, kas sudaro 
Kosciuškos ir Dombrovskio kovingas di
vizijas, kas nori laisvės savo tautai, 
kaip ir kitoms tautoms. Gi lenkų šlėktos, 
kurie nori sėdėti ant kitų tautų spran
do, tai jie laikosi hitleriškos politikos ir 
nesulauks įgyvendinti ją gyveniman.

Anglija Nori ‘’Užmiršti”

Iš Demokratinių’ Amerikos 
Lietuvių Tarybos Raštinės
Vienas iš pirmųjų ir didžiųjų Demokratinės Amerikos 

Lietuvių Tarybos darbų buvo, tuojau po Suvažiavimo, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto įkūrimas. Į Komi
tetą, kaip skaitytojas jau veikiausiai bus matęs spaudo
je, įeina šie asmenys: A. Bimba, V. Čepulis, Lillian Ka
valiauskaitė, Frances Pakalniškienė, K. Petrikienė, N. 
Buknienė, Jurgis Varisonas, Jurgis Kuraitis ir Valis 
Bunkus.

Paminėtasis Komitetas jau išleido atsišaukimą į visuo
menę (buvo paskelbtas demokratinėje lietuvių spaudo
je). Jis ragino tuojau imtis darbo, steigti vietose Tary
bos skyrius, rinkti drapąnas, ruošti tretįjį siuntinį Lie
tuviškų Pulkų Raudonojoj Armijoj nariams-kovotojams 
(lietuviams raudonarmiečiams), evakuotiems vaikučiams 
ir abelnai Lietuvos žmonėms, nukentėjusiems dėl ka
ro.

Dėl to kyla kai kur neaiškumų. Vienas, pav., mūsų 
veikėjas, dalyvavęs Suvažiavime, rašo man laišką ir, be
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Pirmyn, už laisvę Lietuvos! — Komandą davė seržan
tas V. Butkevičius ir lietuviai raudonarmiečiai pakilo iš 
apkasų atakai vokiečių.
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Ispanijoj ant liaudies sprando užsisėdo 
fašistai priešakyj su generolu Franco tik 
pagelba Hitlerio ir Mussolinio. Veik tris 
metus Ispanijos liaudis didvyriškai ko
vojo. Tik Sovietų Sąjunga ir pasaulio 
darbo žmonės teikė Ispanijos žmonėms 
pagelbą, gi Vakarų demokratija ir Jung
tinės Valstijos faktiškai padėjo fašis
tams, kurie laivais ginklus ir amuniciją 
iš Amerikos vežė Ispanijos fašistams.

Dabartinio karo sąlygose Ispanijos fa
šistai a t s i mo k a Hitleriui ir 
Mussoliniui. Jau daug kartų įrodyta, kad 
po Ispanijos vėliava dideli kiekiai 
laivų veža iš Pietų Amerikos mėsą, 
maistą, metalus į Ispaniją, o supranta
ma, paskui iš ten per Franciją tą viską 
gauna Hitleris. Yra davinių, kad dideli 
kiekiai Vokietijos laivų “apsikrikštino” 
ispaniškai vardais ir užsikabino fašisto 
generolo Franco vėliavą, kad daugiau ta- 
vorų parvežus iš kitur. «

Iš Amerikos viešai Ispanijai parduoda 
viską, net iki gazolino lėktuvams. Jau 
kelis kartus buvo įrodyta, kad gazolino 
Ispanija daug daugiau perka iš mūsų 
šalies, negu ji pirkdavo seniau. Supran
tama, kad Hitleriui reikia daug gazolino 
lėktuvams ir tankams, trokams ir sub- 
marinams. Prieš šią prekybą jau daug 
žmonių kėlė protesto balsą, bet prekyba 
palaikoma. Vis tūli žmonės “tiki” gene
rolo Franco žodžiams, kad jis “nieko 
Hitleriui neduoda.”

■Nuo pat Hitlerio užpuolimo ant mūsų 
talkininkes — Sovietų Sąjungos — Ispa
nijos fašistai kariauja prieš Sovietus. 
Generolas Franco net žadėjo miliono ar
miją mobilizuoti, bet neištesėjo; vienok 
“Mėlynąją Diviziją” fašistų tuojaus pa
siuntė karui prieš Sovietus. Raudonoji 
Armija tūkstančius ispanų fašistų su
naikino, bet jų vietą užėmė naujai pri
siųsti.

Pereitą rudenį Anglija pakėlė protes
tą prieš Franco, kad jis, kariaudamas 
prieš Sovietų Sąjungą, laužo “neutrali
tetą”. Fašistas Franco pareiškė, kad jis 
atšaukia “Mėlynąją Diviziją” ir po to 
kapitalistinė spauda bubnino, būk tūks
tančiais ispanai grįžo iš Sovietų fronto.' 

•Tikrumoj grįžo sužeisti arba negalinti 
kariauti, gi sveiki pasiliko Sovietų fron
te, tik jie pasivadino “liuosnoriais”, kaip 
Mussolinio armija, kad Ispanijoj vadi
nosi. Nauji tūkstančiai ispanų fašistų 
vėl buvo atvežta prieš Raudonąją Armi
ją “liuosnorių,” kurie dabar vadinasi 
“Ispanų Legionas”.

Anglija vėl neva kelia “protestą.” Kei
sta ta politika, kad fašistai gali demo
kratiją taip apgavinėti! Nejaugi tą fa
šistų meklerystę Anglijos ir mūsų vy
riausybės nepermato?

Iš Londono pranešama, kad Anglija 
jau skaito baigtu klausimą apie “nacių 
taiką“ ir nori užmiršti, kad Pravdoj til
po žinutė apie tuos gandus, kurie plinta 
Kairo mieste ir kitose Anglijos teritori
jose.

Aišku, kad tas baisus skandalas prieš 
Sovietų Sąjungą buvo pakeltas ne todėl, 
kad Pravdoj tilpo žinutė, bet todėl, kad 
tūli elementai norėjo sukelti anti-sovieti- 
nės propagandos bangą.

Juk ne Pravda kalta, kad Kairo mie
ste jau virš du mėnesiai plinta tie gan
dai. Juk ne Pravda kalta, kad London 
Sunday Times, sekmadienyj sausio 16 
dieną, tai yra viena diena pirmiau negu 
Pravda, plačiai rašė apie Hitlerio siūlo
mą taiką per Turkiją, apie Hitlerio su
tikimus atiduoti savo laivyną Anglijai, 
atsisakyti nuo buvusių kaizerinės Vo
kietijos kolonijų, net patsai Hitleris su
tiko pasitraukti iš valdžios ir galią ati
duoti karo klikai, jeigu tas sąlygas Ang
lija priims ir paliks vokiečiams laisvas 
rankas rytuose, tai yra prieš Lietuvą, 
prieš Ukrainą, prieš visą Sovietų Sąjun
gą. Kodėl London Sunday Times galėjo 
apie tai plačiausiai rašyti ir kodėl Prav
da negalėjo žinutės paduoti iš Kairo, 
Anglijos kontroliuojamo miesto, kad ten 
gandai plinta jau du mėnesiai?

Arba štai sausio 21 dieną iš Alžyro 
miesto, taip pat Anglijos kontroliuoja
mo, atėjo Associated Press žinia, kad ten 
išsiplatinę gandai, kad būk du mėnesiai 
atgal atskrido Hitlerio generalio štabo 
nariai su jais buvo ir užsienio ministeris 
Ribbentrop ir naciai matėsi su Roosevel- 
tu, Churchillu, beskrendančiais į Tehe
raną. Aišku, kad tai blofas! Bet tas ble
fas ten labai išsiplatinęs, apie tai rašo 
Anglijoj ir Amerikoj laikraščiai ir nie
kas skandalo nekelia. Todėl yra aišku, 
kad tam tikri rateliai, kurie nori kenkti 
Jungtinių Tautų vienybei, kurie nori 
kliudyti atidarymui antrb fronto, tiksliai 
išpūtė tą skandalą, o dabar, kaip Mr. Ja
mes Reston rašo iš Londono, “jau nori 
užmiršti”. Mes manome, kad reikia ne 
vien užmiršti, bet pasimokyti, kad atei
tyje naują triukšmą nekelti dėl to, dėl 
ko patys esą kalti.

Mes giliausiai įsiktinę, kad toki gan
dai nerastų dirvos, jeigu Anglijos ir 
Amerikos milžiniškos armijos, kurios 
yra pilnai paruoštos, išvien su Raudoną
ja Armija muštų priešą iš rytų, vakarų, 
pietų ir šiaurių! Kol to nebus, tai viso
kios pasakos ras dirvą ir jos plis ne So
vietų Sąjungoj, bet Anglijoj ir Amerikoj.

Tai Nėra Lenkų Klausimas
Komercinėje spaudoje lenkų imperia

listų pasimojimus pavergti milionus uk
rainiečių, baltrusių ir pusę miliono lie
tuvių vadina “lenkų klausimu.” Kodėl 
tokis pataikavimas lenkų dvarponių ir 
imperialistų politikai? Juk vakarinės 
Ukrainos ir vakarinės Baltrusijos liau
dies valia jau 1939 metais buvo pareikš
ta, kada milionai ukrainiečių ir baltru
sių entuziastiškai susivienijo su savo 
broliais Sovietų Sąjungoj.

Ir jeigu lenkų šlėktos ir dvarponiai, 
kurie ten turėjo milžiniškus dvarus, no
ri vėl pavergti milionus kitų tautų, tai 
jau nėra jokis Jenkų tautos klausimas! 
Tai yra -ukrainų ir baltrusių tautos klau
simas: ar jie turi teisę savo reikalus iš
spręsti ir kartu laisvai gyventi, ar jų 
milionai turi būti atiduoti Lenkijos šlėk
toms išnaudoti ir tautiniai- smaugti.

Taipgi nėra lenkų klausimas ir Vil-

PER SMOLENSKĄ— 
KELIAS 1 LIETUVĄ

Per Smolenską — kelias į vakarus, 
O vakaruos — Lietuva.
Plaukia ten ašaros, liejasi kraujas, 
Bet Lietuva — gyva! »

Mato pro kartuvių griaučius tekant 
Saulę mūs kraštas puikus!
Vilnius ir Kaunas greitai sutiks jau 
Savo narsius pulkus.

Ir iš miškų išeis partizanai,
Ir iš
Vėjas bučiuos skaistų vėliavų šilką, 
Dainą siūbuos laukai.

rūsių mūs vaikai...

Ir apkabins sūnus motinos galvą, 
Baltą lyg obelis.
Ir sušnibždės pro verksmus močiutė: 
“Sūnelis... grįžo jis...”

Priglaus pakėlęs raudonarmietis • 
Kūdikį. Delnas šiurkštus
Jo plaukus glostys. Ir jis ant rankų 
Laikys ateitį mūs....

Antanas Venclova

kitko, daro tokią pastabą:
“Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas išrinko Tary

bą. Tarybos nariai išrinkome Valdybą su pirmininku, 
raštininku ir iždininku. Dabargi, Taryba išrinko Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komitetą su atskira valdyba, at
skiru iždininku. Ir minimas Komitetas atsišaukia į kolo
nijas tverti Tarybas. Pasirodo, du skirtingi organai. Ar 
nebus maišymasis? Vienur Taryba, kitur Komitetas...”

Nors šios pastabos darytojui buvo atsakyta laišku, ta
čiau, menu, kad atsiras dar ne vienas tokis veikėjas ar 
veikėja, kuriam taipgi bus neaiškūs kai kurie dalykai dėl 
paminėtojo Komiteto įsikūrimo. Todėl tarsiu keletą žo
džių tuo klausimu viešai.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Taryba yrą’išrinkta 
tam, kad teikti patarimų ir nurodymų kolonijoms, kaip 
veikti; ji išrinkta konsolidavimui, jungimui, vienijimui 
visų demokratinių lietuvių į vieną sriovę darbui dėl rė
mimo mūsų krašto karinių pastangų, kovai prieš lietu
viškąjį fašizmą ir visokius penktakolonistus; darbui už 
padėjimą Lietuvos žmonėms juo greičiau išsilaisvinti iš 
nacių okupacijos, darbui už teikimą Lietuvos žmonėms 
medžiaginės paramos.

Vadinasi, Demokratine Amerikos Lietuvių Taryba yra 
organas visos demokratines Amerikos lietuvių visuome
nės.

Taryba žino, kad ji visa, kaipo tokia, negali imtis tik 
už vienos kurios nors Suvažiavimo nužymėtos darbo ša
kos; ji turi rūpintis, kad visi Suvažiavimo tarimai būtų 
pravesti gyveniman plačiu baru.

Na, o rinkimas Lietuvai medžiaginės paramos yra dar
bas savaime, — didelis, painus ir nuolatinis darbas. Šis 
darbas tegali būti pasekmingai vedamas (esamosiose są
lygose) tik veikiant išyien su Russian War Relief, Inc. 
(Komitetu). Todėl Taryba ir sukūrė, suorganizavo spe
cialų tam darbui dirbti Komitetą. Pirmesnieji komitetai, 
kaip Komitetas Tarybų Sąjungai Gelbėti ir Pundelių Ko
mitetas, likviduojasi ir visą darbą perveda šitam, Tary
bos paskirtajam Komitetui.

Kaip patsai Suvažiavimas, taip jo išrinktoji Taryba, 
taip ir Tarybos sukurtasis Komitetas nori, kad koloni
jose susidarytų tam tikros tarybos ir komitetai darbui 
pravesti. Bet tai nereiškia, kad tokios tarybos arba vie
tos komitetai turėtų būti keli viename mieste arba apy
linkėje. Ne! Užtenka vienos tarybos arba komiteto.

Sakysime, mieste X įsikuria vi^us demokratinio nusi
teikimo lietuvius atstovaujanti taryba arba komite
tas. Tokia taryba bei komitetas tuojau pasidalina dar
bu. Pavyzdžiui:

Vieni tarybos nariai (arba tam specijalė komisija) rū
pinasi rinkimu drapanų Lietuvos žmonėms, kiti — par
davinėjimu 4-tosios Jungtinių Valstijų karo paskolos bo- 
nų; treti — sukėlimu Raudonajam Kryžiui aukų (Rau
donojo Kryžiaus vajus, beje, prasidės su kovo men. 1 
d.), dar kiti — kultūriniais reikalais, ir 1.1. Šitaip turėtų 
būti pravedamas darbas visur.

Tarp Tarybos ir josios įkurtojo Komiteto nėra ir ne
bus jokių nesusipratimų darbe. Komitetas Lietuvai Pa
galbos Teikimo patieks Tarybai pranešimus apie savo 
darbus. Panašiai turėtų būti ir Tarybos skyriuose įvai
riuose miestuose bei jų apylinkėse.

Vienas dalykas reikia, tačiau, žinoti: vietose tarybas 
sukurti nebus galima vienu rankos pamojimu. Tenka 
veikti apgalvotai, atsargiai, kad kiekviename mieste bei 
jo apylinkėje būtų įtraukti visi organizuoti demokratinio 
nusiteikimo lietuviai, draugijos, kliubai, organizac. kuo
pos ir kitokios grupės. Kai kuriuose miestuose, tiesa, 
mūsų visuomenėje pasidalinimas jau senai yra aiškus, li
nija pravesta. Tačiau ir ten reikia dėti pastangų įtrauki
mui naujų draugijų, esančių, sakysime, klerikalų įtakoje. 
Reikia dėti pastangų įtraukti SLA kuopas bendram de
mokratiniam darbui dirbti.

Iš kitos pusės, tam tikruose miestuose jau nuo seniau 
yra įsikūrę bendri pažangiųjų draugijų, kliubų, organi
zacijų kuopų atstovų komitetai. Taip yra Bostono apy
linkėje, Chicagoje, Ohio valstijoj, Pittsburghe, Detroite 
ir kitur. Šitie komitetai jau dabar turėtų dirbti darbą: 
rinkti, sakysime, drabužius Lietuvos žmonėms dėl karo 
nukentėjusiems, dalyvauti rėmime karinių- mūsų krašto 
pastangų, ir 1.1. Podraug jie turi galvoti, turi ruoštis dėl 
savo veikimo bazės praplėtimo, dėl sušaukimo platesnių 
demokratinių lietuvių visuomenės atstovų konferencijų,- 
kuriose turėtų būti įkurtos Tarybos ar Komitetai (pa
vadinimas* juk nėra labai svarbus dalykas.) Tos Tarybos 
arba Komitetai organizaciniai susiriša su Suvažiavimo 
išrinktąja Taryba ir varo pirmyn bendrąjį darbą.

Šitaip mes žiūrime į mūsų ateities darbuotę. Šitaip 
mes aiškiname Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo nu
tarimus.

Kilk į Aukštesnį Laiptą Kūrybinės Kultū
ros ir Kitus Kelk! -- Tikrai Sulauksime

Duosnesnio Rytojaus
Ir taip, su pakeltu ūpu ir!dalelė išblaškytos po visą 

atsidavusiai svarstėm pa- pasaulį lietuvių tautos, at
keltus klausimus Am. Liet, siradome laimingoj aplin- 
Demokratijos suvažiavime kūmoj. Ant mūsų puola pa- 
gruodžio 18 ir 19 d. pra- reiga gelbėti tiems, 
eitais metais. Kilnus ir <’ 
skaisčius nutarimus pada- mirtinai pasaulio nevidoną 
rėm! Dabar liekasi tik įgy-

kurie
deda pastangas parblokšti

— tamsos galybės palaiky- 
vendinti, įkūnyti gyvenimo tojus. O kad pilnai nugalė- 
eigoje tuos kilnus ir skai-įti tamsos galybę — būtinai 

ištver-sčius nutarimus! turim būti sveiki,
1 Nejieškokim pasaulio at- mingi ir ryžtingi. Tad žmo- 
si.radiino, neigi pasaulio pa- gaus sveikata pirmoj vietoj 
baigos. Jieškokim Dabar- i turi būti mūsų gyvenime; 
ties ir stengkimės gyventi į toliaus žymiai pagerinta 
tvarkingai, sutartinai, šie- ■ ekonominė žmogaus padėtis 
kiant apšvietos ir aukšesnės ir pastanga pakilti į aukš- 
kūrybinės kultūros, pasi- tesni laiptą kūrybinės kul- 
naudojant civilizacijos pa- tūros. Mes Amer. lietuviai 
darais, kad visai žmonijai 
būtų smagu gyventi ant šio 
pasaulio.

Žmogus buvo įbaugintas 
gamtos prajovais, — gam
tos apsireiškimais: stai-

laimingi, turim net du dien
raščius: Laisvę ir Vilnį ir 
vieną savaitraštį, Liaudies 
Balsą; turim dvisavaitinį 
laikraštį Tiesą ir trimėne- 
sinį žurnalą Šviesą. Apart 

giais, nepaprastais apsireiš- ' to, turim lietuvių kalboje 
kimais kasdieniniame gy- knygų — knygų, kurios 
venime! Netik įbaugintas, plačiau apibudina mūsų gy- 
bet ir nukamuotas - nukan- veninio problemas. Tad pa
kili tas mirtinai!

Kovoj už būvį j ieškojo iš
eities. Vieni žuvo, kiti kaip 
tai iš netyčių — atsitikti
nai, nesužiniai užsiliko ne
tik gyvais, bet ir šeimą iš
auklėjo - išaugino. Be to, 
vienai - kitai šemynai net 
ir smagus, duosnus gyve
nimas apsireikšdavo.

Kaimynai, bičiuliai, ma
tydami tąją laimingą šei
myną, klausinėjo vieni kitų. 
Dėlko jam taip gerai ir 
sklandžiai gyvenime kloja
si? Jieškojo paaiškinimo — 
j ieškojo atsakymo, spėlia- 
vo! Visi jie atsidurdavo 
prie tamsos kambario du
rų ir nedrįsdavo mėginti 
tamsos kambario durų ati
daryti. Pagalios vienas - ki
tas atsirado drąsuolis, ku
ris mėgino atidaryti tam
sos kambario duris. — Sa
kau drąsuolis, nes bijojo 
žmogaus išgalvotų dievų už
rūstint. Tuos drąsuolius turėti gerus 
mes šiandien vadinam mok
slo vyrais. Atsirėmę pečiais 
jie tamsos kambario duris 
išlaužė. Ir kas gi pasirodė? 
Tamsos galybė: čėraunin- 
kai, burtininkai, raganos ir 
visokeriopos rūšies dievų 
tvėrėjai ir 1.1.

Noroms - nęnoroms tyro 
mokslo vyrai turėjo stoti 
mirtino n kovon su tamsos 
galybe. Šimtmečiai slinko. 
Nesuskaitoma s k a i 11 i nė 
žmonių žuvo ir dar tebežū- 
sta; bet pergalė mokslo vy
rų aiškiai matoma. Tamsos 
galybė ne šiandien, tai ry
toj, turės žūti. Užviešpa
taus duosnus, laimingas 
gyvenimas visai žmonijai... 
tamsos galybės tvėrėjai ir
gi ištirps it pavasarį snie
gas! Tąjį sniegą tirpdo S.

tartina atsidėjusiai skaity
ti netik laikraščius, bet ir 
knygas skaityti - studijuo
ti.

Štai nori skaniai pavalgy
ti ir podraug maitinančios 
medžiagos suteikti kūnui ir 
protui, tai įsigyk knygą: 
Virėja, kurią sutaisė K. 
Petrikienė. Nori sužinoti iš 
kur kyla mirtinos ligos, 
tai įsigyk D-ro A. Petrikos 
Tūli Mūsų Parazitai ir d-ro 
J. J. Kaškiaučiaus knygas. 
Nori pagerinti savo ekono
minį gyvenimą, tai atydžiai 
paskaityk— pastudijuok iš
leistas knygas ALDLD. 
Knygose ir laikraščiuose 
rasi tiesą ir teisingą kelią 
žygiuojant prie laiminges
nio, duosnesnio gyvenimo. 
Prie palaimos visos žmoni
jos!

Tad, brol ir sese, nepa
miršk, kad negana vien tik 

i norus, bet 
tuos gerus, kilnius ir skais
čius norus — turime įgy
vendinti - įkūnyti nūdienos 
gyveniman.

Amer. Liet. Demokrati
nis Suvažiavimas nustatė 
gaires. Tad žygiuokime ne
pailstančiai, žiūrėdami į tas 
gaires be atsikalbėjimo.

Dr. A. L. G Vaičiūnas.
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■R. MIZARA, 
DAL Tarybos sekretorius Mes, Amerikos, lietuviui ■ r It-
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Ten, Kur Ilsis Lietuvis 
kieji Kariai

— Tai jus čia ir didelę 
upę beturį — nusistebėjau.

NETEKOME BRANGIOS DRAUGES; RE
MIAME LIETUVOS KOVOTOJUS

čienė, P. Baronas, F. Pūke
lis, A. Orentas, G. Stepą* 
nauskas, A. Sauka, W. Am
brose, J. Walungevicia, W. 
P. Kelley, Ur. Zaleckaitė,

“Kur lygūs laukai, snau-jkei — nusijuokė viršinin- 
džia tamsūs miškai, Lietu- kas. — Tie dūžiai sako: 
viai barzdočiai dūmoja...”
Iš tolo miškas atneša lietu-: Iš miško, iš palaukių, aik- 
viškos dainos žodžius. Miš- [stelių ir abiejų namų ėmė 
kas tikrai snaudžia tarp rinktis būriai lietuviškų ka- 
plačių, saule apipiltų, lau- irių. Daugelį iš jų buvo sun
kų. Bet iš kur gi čia “barz- ku atskirti pagal laipsnį, 
dočiai” lietuviai? Juk tai ne nes poilsiniai drabužiai bent 
Anykščių šilai ir ne Alytaus laikinai juos 
pušynai, tai tolima užma- liais. 
skvė. Visa 90 kilometrų į Atskirame 
nuo Maskvos. name virtuvė

“Prašom vakarieniauti!”

ir jus, maskviečius, džiugina 
— Maskvos upė. Tik čia ji 
platesnė ir gilesnė.

Ir iš tikrųjų sunku norė
ti labiau lietuviškos gamtos, 
negu toji, kur yra mūsų 
šauniųjų karių poilsio na
mai.

Po vakarienės svetainėje 
įvyko spektaklis. Pasirodo, 
namų vadovybė suorganiza-

padare civi-

mūriniame 
ir valgykla. 

Einu nuo stoties vingu-1 Su lietuvių kovotojų būriu 
užeiname ir mes. Pro pra
virus langus iš valgyklos 
skrenda armonikos garsai.

— Kai muzika — didesnis 
apetitas — juokauja Drob
nys. — Poilsininkai prie to 
priprato ir dabar pageidau
ja.

Atsiduriam švarutėlėje 
lietuviškoje svetainėje. Jei 
ne šūkiai sienose, primeną 
žūtbūtinę kovą su vokiškais

riutu miško keliuku. Ir aš, 
žinoma, nesistebiu išgirsta 
daina. Žinau, kad šiame mi
ške, kad ir toli nuo Lietu
vos, lietuviai turi gražią 
progą pailsėti ir padūmoti.

Tai miškas netoli vieno 
Maskvos sr. miesto, kurio 
viename pakraštyje yra 
Raudonosios Armijos lietu
viškų tautinių dalinių poil
sio namai. Tų namų gyven-1 
tojai ■ 
do po mišką kakrinę, brau
kydami prisirpusias avietes, 
gervuoges bei bruknes. Po 
didvyriškų kovų prieš pra
keiktus vokiečius, jie čia 
papildo savo jėgas, pasilsi, 
kad ateityje su dviguba e- 
nergija triuškintų priešą.

Saulė nesulaikomai ritasi 
už horizonto, kai mano 
trumpa kelionė pasibaigia 
miško pakraštyje. Po Mas
kvos, po asfaltų, automobi
lių, tramvajų, troleibusų ir 
metro taip nepaprastai ma
lonu atsidurti miške, pabėg
ti nuo civilizacijos į gamtą. 
Ir todėl priėjęs miško pa
kraštį tarytum bijau toliau 
eiti. Nesinori nutrauki nuo
stabios gamtos pasakos...

Per kelioliką žingsnių 
nuo miško — du dideli va
sarnamiai. Netoli miške pa-: 
sigirsta lietuviška kalba. I 
Instinktyviškai pasisukau į stu aprūpina" — pareiškė 
tą pusę. Siauru keliuku iš [drg. Drobnys. — Be to, pa- 
lėto i ’ 
“barzdočių 
neseniai girdėjau. Jie grį
žo ratuoti kaip bitės viso
kiomis miško gerybėmis, y- 
pač grybais.

— Pataikei, pataikei, — 
atsako vienas lietuvis į ma
no klausimą. — Eime į na
mus, surasime ir patį šei
mininką. Iš jų nešamų krep
šių šypsosi raudonikių ir 
baravykų galvos. “Ech, gry
bai, grybai, jūs patieka ma
no,” — kažkuris draugų už
traukia pažįstamą dainą.

Užeiname į vienerius iš 
dviejų namų. Viršum durų 
išpieštas šūkis “Sveiki atvy
kę!” Perskaičius kažkoks 
šilimos jausmas apgaubia 
širdį. Lietuviškas švelnu
mas ir svetingumas tary
tum nematoma ranka tave 
sutinka ir lydi šiuose poilsio 
namuose.

Švarutėlaičiu koridorium 
pasiekiam duris, kuriose 
parašyta “Poilsio namų vir
šininkas.”

— Aha! — į pasibeldimą 
atsiliepia storas balsas,” — 
prašom, prašom.

Namų viršininkas—Alek
sandras Drobnys, kurį ypač 
gerai dabar pažįsta tie, ku
rie gauna progą pailsėti 
šiuose namuose. Pamenu ir 
aš jį dar kariūno uniforma 
Kaune. Paskiau studentą 
Kauno universitete. Tarybi
niais laikais jis buvo valsty
binio banko valdytoju Kau
ne.

Lauke pasigirsta armoni
kos tralialiavimas, o pro jį 
— skardūs

— Visai

— poilsininkai ir lai-;grobikais, būtų buvę galima 
pagalvoti, kad sėdi Val
gio” užkandinėje Kaune ar
ba kokioje nors svetainėje 
Palangos, Kulautuvos arba 
Birštono kurorte.

Nespėjome baigti gardžių i 
salotų su grietine, kai pro 
petį pasigirdo lietuviškas 
moteriškas balsas.

— Galima?
Ant stalo pasirodė karš

ta kiaušiniene. Bet nebai
gėm doroti kiaušinienės, 
kai ant stalo atsidūrė dar 
vienas patiekalas — kepti 
grybai su bulvėmis. Ir tik 
po to — arbata. Nejučiomis 
man išsprūdo žodžiai: “Ka
rališkai maitinatės!”

— Karališkai ar ne kara
liškai, o pavalgyti galima 
šauniai, — netikėtai į kal-

kuriam vadovauja svetainės 
šeimininkė drg. Baltruškie- 
nė. Jis vertas rimto dėme
sio, o poilsininkarąs sudaro 
labai šaunią pramogą. Tokį 
teatrą labai vertėtų turėti 
grįžus į 'Lietuvą.

Po spektaklio, jaukų ir 
šiltą rugpjūčio vakarą, pra
sidėjo linksma vakaruška, 
gėlių klombomis išpuoštoje 

•aikštėje. Ji užsitęsė iki pu
siau vienuoliktos vakare. O 
po to — miegoti!

—Jeigu neprisilaikytume 
tos tvarkos, — sako namų 
viršininko p a v a duotojas 
drg. Svirskis, — atsirastų 
tokių draugų, kurie ne tik 
nepailsėtų, bet į dalinius 
grįžtų labiau nuvargę, negu 
iš jų išvyko. Visur reikalin
ga disciplina. Ji yra ir pas 

i mus.
Poilsio namai radiofikuo

ti ir rytą apie 8 valandą 
muzika poilsininkus pakelia 
iš guolių, o pusiau devintą 
g o n g' o dūžiai kviečia 
juos pusryčių. Po pusryčių 
prasideda įvairi poilsininkų 
diena. Puikiai įruoštame 
klube galima skaityti rusiš
ką ir lietuvišką periodinę 
spaudą, naudotis bibliote
kos knygomis, žaisti šach
matais ir kitokiais žaidi
mais. Kitoje klubo dalyje— 
biliardas. Pačioje pamiškė-

Lietuvis raudonarmietis B. 
Aršvila, kuris žvalgyboj nu
kovė tris vokiečius. Jis ap
dovanotas “Už Kovos Nuo
pelnus” medaliumi.

kurias 
padare 

gimtąjį 
Bet jų 
pajėgūs

raudonų ir gelsvų juostelių, 
kurios rodo, kiek kartų ka
rys lengvai arba sunkiai 
sužeistas. Jų poilsis yra už
tarnautas ir jų sustiprėji
mu yra susirūpinęs kiekvie
nas tarybinis patriotas.

Stambiais rečiais virto jų 
sunkios žaizdos, o jų širdy
se atviros žaizdos, 
vokiškas priešas 
naikindamas jų 
kraštą — Lietuvą, 
kūnai vėl stiprūs,
laikyti šautuvą, jų įniršis 
dar didesnis ir jie veržte 
veržiasi greičiau į frontą, į 
vakarus, į Lietuvą...

Plaukiame upe laiveliu. 
Vienas draugas nepaprastu 
miklumu sklaisto irklus.

— Nesistebėk, aš - senas 
jūrininkas, — sako jis, — il
gą laiką plaukiojau “Kre
tinga” ir “Kaunu”. Visi Eu
ropos uostai man pažįstami.

Vėjas praskleidžia jo 
marškinius ir krūtinėje ma
tosi didelė užgijusi žaizda.

— Tai vokiškos sprogs
tančios kulkos pasekmė... 
Bet aš gyvas, o nuo mano 
rankos galą gavo dvylika 

!Stelės lauko žaidimams, [prūsokų.
— Vyriausybė gerai mai- Saulės ir vandens mėgėjai 

maudosi upeje, plaukioja 'gongo dužiai. Pirmą valan- 
laiveliais, kaitinasi pakran- i dą pietūs, o po pietų 
tėse. Bet visų didžiausia ir mybės valanda” — miegas, 
maloniausia pramoga —mi- Ketvirtą valandą po pietų 
škas.

Pašalaičiui gali atrodyti 
keista, kad būriai- stambių 
ir stiprių vyrų pramogauja 
tuo metu, kai aplink lau
kuose virte verda darbas, kiek kuriam poilsininkui 
kai nuo laukų nuimamas reikalinga visiškai pasitai- 
derlius. ; syti.

Bet tegu žino tas praša-l Poilsio namų gydytojas 
laitis, kad tie vyrai praėjo [Pr. Parnarauskas sako: — 
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bą įsijungė vienas poilsiniu- ije krepšinio aikštele ir aik- 
kas. i Stelės lauko ;v

eina trejetas jaunų vyzdžiui, grybų surenka pa- 
j,” kurių_ dainą1 tys poilsininkai. Bulvių ir 

kitokių daržovių turime sa- 
j vo daržuose. Ech, kokie 
mūsų daržai, kad žinotum, 
— pasididžiavo viršininkas. 

Ir iš tikrųjų laukuose ap
stu puikių daržovių.

Vagose guli kopūstų gal
vos glėbiu kabinamos. Mor
kų, cibulių, krapų, ridikiu- 
kų vagos. Raustančių pami- 
dorų kekės ir begalinės ei
lės agurkų.

— Be abejo, kad visa tai 
mes galėjom ir neturėti, jei
gu būtume pavasarį patin
gėję. O dabar — puikus 
priedas prie to, ką gauna
me.

Tolimo kaimo namukai 
rausvoje saulėlydžių žaroje 
atrodė tarytum iškarpyti iš 
popierio siluetai ir sustatyti 
ant kalvos. Slėniu plaukė 
rūkas, o rūku pūkšnojo di
delis keleivinis garlaivais.

sunkų kovos kelią, priešui 
sudavė daug smūgių ir pa
tys buvo sužeisti.

Daugumas poilsininkų ko
vojo su vokiečiais ištisus 
mėnesius rudens, žiemos ir 
vasaros metu. Yra ir tokių, 
kurie nuo pat hitlerininkų 
įsibrovimo į tarybinę žemę 
didvyriškai grūmėsi su 
priešais.

Daugelio jų krūtines puo
šia tarybiniai ordęnai ir 

kairiosios 
krūtinės pusės po kėlėt#
medaliai, ant

Lietuviai raudonarmiečiai, vadovystėj seržanto Baltrū
no, apšaudo vokiečius iš 120 milimetrinio minosvaidžio.

Iš tolo pasigirsta įprasti

, “ra-

pavakarė, ir vėl poilsininkai 
išsiskirsto laisvų pramogų.

Taip slenka diena po die
nos, penkiolika, dvidešimt 
ir visas mėnesis. Destis,

gongo dūžiai, 
neblogai patai-

“Geras maistas, sveikas 
oras, lietuviškas peisažas— 
visa tai taip gerai veikia 
poilsininkus, kad po penkio
likos dienų žmogus atrodo, 
kaip naujai gimęs.”

Buvau liudininkas, kaip 
grupė draugų, išbuvę dvi 
savaites pasisvėrė.

— Ve, juk penkis kilogra
mus priaugau! — sušuko 
vienas.

Neblogiau buvo ir su ki
tais.

Kai tuo pačiu miško ke
liuku grįžau į stotį vykti į 
Maskvą, miškas vėl skam
bėjo lietuviškomis daino
mis, kurių meliodijas pra,- 
moko ir aplinkiniai vietos 
gyventojai — rusai.

Ateis laikas, kai lietuviai 
grįš į atvaduotą savo gim
tąjį kraštą — Tarybų Lie
tuvą. Ir ne vienas iš jų, 
sėdėdamas Nemuno pakran
tėje prisimins upę1 prie poil
sio namų, prisimins mišką, 
esantį per 1,000 kilometrų 
nuo Lietuvos, bet tokį pat 
lietuvišką, taip pat girdėju- 
sį lietuviškas dainas ir ru
deninis gausų tokiais pat 
raudonikiais ir baravykais, 
kaip ir Lietuvos šilai.

Šimkus

Monteilo, Mass. — Mes, 
Motelių Apšvietos Kliubo 
narės, esame dideliame nu
liūdime, netekusios savo 
tarpe veiklios ir ištikimos 
narės, Elzbietos Beniulie- 
nės, kurią nelemta mirtis 
staiga atskyrė iš mūsų tar
po. Velionė E. Beniulienė 
buvo mūsų kliubo finansų 
raštininkė.

Buvo žadėjus kiek aukoti 
dėl pundelių. Tai vardan 
velionės buvo parinkta au
kų pundeliams. Rinko au
kas A. Kukaitienė ir K. če- 
reškienė; surinko $54.00.

Vardai aukotojų dėl pun
delių :

Po $5: J. ir M. Gutaus
kai, J. ir J. Venskai, K. 
Beniulis, J. ir A. Kukaičiai.

Ur. Zaleckaitė $2.50.
Po $2: V. Saulinienė, T. 

Kristupavičia, Sukackienė 
iš Worcesterio; J. ir M. Ma- 
steikai, K. Barčienė, G. ir 
V. Kvietkauskai.

Po $1.00: Mr. ir Mrs. A. 
A. Kaspar, Mrs. Annie Ka
spar, E. Rendzevičienė, E. 
Tamošauskienė, T. Niukie- 
nė, M. Barron, P. Mickevi
čienė, K. Vasiliauskas, K. 
Sireikienė, O. Klimienė, D. 
Bartkienė, F. Čereška, W. 
Kelley, K. Walungevičienė, 
M. Potsienė, P. Sinkevičie
nė, J. Stigienė, A. Barčius 
ir A. Stephens.

E. Kakštienė 50c.

pas, J. Gutauskas, J. Neve- 
rauskas, J. Vaitaitis, E. W. 
Blazevičia, T. Bartkus, G. 
Šimaitis, A. Čerkasas, K. 
Skliutienė, A. Kangiserienė 
ir B. Gutkauskienė.

Po 50c: P. Navickienė, P. ■ 
Mickevičienė, E'. Rendzevi-

W. Yurkevičia, T. Kristų* 
pavičia, J. Vaitiekūnas, R. 
Wallan, T. Vasaris, A. Yu- 
cius, M. Benevičienė, J. 
Kaminskas, K. Kamorienė.

A. Walungevicia 35c.
I. Ten u k as 25c.

K. čereškienė.

LOWELL, MASS.
Raportas Išduotas Bendram Ogi ve kas: Vietoj diskusuo- 
Susirinkime ir Gražiai Darbas ti, ką daryti, tai žmonės kėlė

si, ėjo prie stalo, kur komite
tas sėdėjo ir klodami doleri
nes reikalavo, kad juos dabar 
registruoti, kaipo pasižadėju
sius kas savaitę mokėti savo 
duokles, kol bus reikalas Lie
tuvos žmonių gelbėjimui išvi
jus fašizmą.

Ir taip ant vietos užsiregis
travo 14 žmonių kas savaitę 
atlikti savo sąmoningą užduo
tį. Gi visi kiti dar nebuvo ap- 
sisvarstę, po kiek jie galės mo
kėti savaitines duokles, todėl 
žadėjo vėliau užsiregistruoti, 
kuomet skyrius organizuosis. 
Išrodo, kad nuo šios garbin
gos užduoties nei vienas demo
kratinių pažavalgų lietuvis ne
atsiliks.

Net ir tie, kurie šiame susi
rinkime nedalyvavo ir negirdė
jo mūsų širdingų diskusijų, ku
riose buvo iškelti Lietuvos 
žmonių opiausi reikalai, užsi
registruos atžymėjimui gražiai

K. Beniulis skaitė Laisvė
je, kad geros širdies lietu
viai nupirko ir pasiuntė 
draugui Paleckiui 10 plunk
snų. Jisai visas išdalino ki
tiems rašėjams ir sau nepa
siliko nei vienos. Tai drau
gas Beniulis davė įnešimą 
ALDLD susirinkime, kad 
būtų gerai parinkti aukų ir 
nupirkti drg. Paleckiui am
žiną plunksną. Likosi išrin
kta komisija tam darbui 
vesti. K. Beniulis ir A. Ku
kaitienė surinko aukų $25.- 
10.

Aukojusių vardai del 
plunksnos:

Po $1: K. Beniulis, J. Ku
kaitis, F. Čereška, K. Ustu-

Lewiston-Auburn, 
Maine

Mes Prisidedame Prie 
Gražaus Darbo

Taip, linksma girdėti, kad 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas nutarė tuojaus 
ruošti trečią siuntinį dova
nų Lietuvos partizanams ir 
lietuviams vaikučiams So
vietų Sąjungoje.

Labai puikus ir pagirti
nas darbas to Komiteto, 
kuris rūpinasi mūsų bro
liais lietuviais. Taigi, ir 
mes, nenorėdami atsilikti 
nuo kitų sąžiningų Ameri
kos lietuvių, prisidedame 
nors su maža auka tam pra
kilniam tikslui. Ir mūsų vi
sų yra vienas troškimas, 
kad kaip greičiau sumušus 
tą nelabąjį žmonijos kan
kintoji priešą.

Čionai paduodu aukoju
sių vardus: $10.00 aukojo J.
E. Krapavickai. Po $5.00
F. A. Apšegai, A. J. Stukai; 
$2.25 J. Jakavonis; po $2: 
O. Jakavonienė, A. L. Mo
tuzai, Mexico, Me. Po $1: J. 
Žarkauskienė, J. Šileikis, R. 
Šileikienė, J. Plundūnis; 25c 
J. Liaudanskas. Viso aukų 
yra $30.50. Vardu aukščiau 
minėto komiteto visiem au- 
kavusiem tariu nuoširdų 
ačių. Pinigai pasiųsti komi
tetui.

A. Apšegienė.

Pradėtas
Sausio 16 dieną, Lietuvių Pi

liečių. Kliubo didžiajame kam
baryje, popietiniam laike, su
sirinko gražus būrys žmonių 
išklausymui ir išdiskusavimui 
raporto iš istorinio Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, kuris atsibuvo gruo
džio 18-19 dienomis, Brookly- 
ne ir New York, N. Y.

Tai buvo bendras pažangių
jų lietuvių susirinkimas, o ne 
vienos organizacijos. Jis taip 
įvyko, kaip ir buvo šauktas. 
Tik su geresnėm pasekmėm, 
negu buvo tikėtasi. Susirinki
me ^dalyvavo ir katalikiški 
žmonės, kurie švarūs ir su ge
ra vilčia žiūri Į demokratinę 
ateitį.

Delegatas J. Karsonas išda
vė platų raportą iš virš minė
to suvažiavimo, o antras dele
gatas Antanas Stravinskas da- 
pildė jam pateiktą raportą. Ra- 
portas buvo priimtas vienbal
siai ir šiltu jausmu link di- užvestoje knygoje savo savai- 
džiųjų darbų, kuriuos Suva- tines duokles. Tai bus istorinė 
žiavimas nutarė ir suplanavo knyga su istoriniais rekordais 
gyvenimai! vykdyti. [mūsų gražaus labdaringo dar-

Bendro susirinkimo pirmi- bo nuteriotai Lietuvai, 
ninkas Vadas čiulada pareiš
kė : “Raportas iŠ Didžiojo Su
važiavimo jau priimtas. Da
bar atidarytos diskusijos ir 
diskusuokite klausimą.”

Diskusijos prasidėjo labai iš i 
lėto ir atsargiai. Tačiau imant 
klausimą po klausimo disku
sijos vis labiau 
jos problemos 
aiškesnės dėlei 
organizavimo, 
darbą varyti pirmyn. Ir vary-j 
ti greitai.

Šiame, visų bendrame, susi-: 
rinkime tapo nutarta organi
zuoti Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Tarybos vietinį sky
rių iš visų demokratiniai nusi
stačiusių lietuviškų organiza
cijų.

Tam darbui išrinkti 3 žmo
nės : J. M. Karsonas, kaipo 
Amėr. Dem. Lietuvių Tarybos 
narys, S. Paulenka ir V. čiula
da. šie draugai darbuosis, kad 
suorganizuoti gerą skyrių iš 
įvairių organizacijų.

Šiame praplėstame susirin
kime taipgi pasisakyta visu 
griežtumu remti prezidento 
Roosevelto politiką ir visais ga
limais būdais remti Jungtinių 
Tautų karo pastangas.

Paskutinis klausimas pas 
mus buvo, tai, kaip suteikti ge
riausią paramą Lietuvai, kuo
met ją Raudonoji Armija iš- 
liuosuos iš po hitlerininkų už
plūdimo. Juk visokiai pagalbai 
reikalinga sumos pinigų, — 
vien gražių žodžių neužteks.

Šiame klausime mūsų vienas 
geras draugas Antanas čiula
da. ve ką pasiūlė susirinki
mui : “Kol surasime kitus bū
dus, ar ne būtų, gražu, kad 
mes šiandieną čia diskusuoda- 
mi šį taip svarbų klausimą, nu- 
sitartumėm mokėti į tam tik
rą pasiskirtą iždą po tam tik
rą sumą pinigų kas savaitę : 
po dolerį, po daugiau, ar po 
mažiau, — kiek išgalėsime. Ir 
taip susidarytų nuolatinės 
įplaukos Sovietinės Lietuvos 
žmonių rėmimui.” šis sumany
mas buvo greit suprastas ir vi
sų priimtas džiugiai, su pagy
rimu.

Kuomet pats klausimas ėjo 
svarstymui, ar tuoj šiandieną 
registruotis, kas ir po kiek pa
sižada mokėti, ar pradėti dar
bą tuomet, kai jau bus suorga
nizuotas vietinis Tarybos Sky-

gyvojo ir nau- 
mums darėsi

geresnio susi- 
kad pradėtil

rius? Tai žinote, kas atsitiko?

Taip tai prasidėjo darbas 
, Lowellio lietuvių kolonijoje, 
kurie nuoširdžiai pasižada pil- 

| dyti Demokratinių Lietuvių 
istorinio Suvažiavimo nutari
mus. Apie mūsų veiklą bus 
daugiau aprašyta.

J. M. Karsonas.
Tarybos narys.

London. — Politiniai ste
bėtojai Londone teigia, kad 

i Sovietų vyriausybė reika
laus padaryti tam tikrus 
pakeitimus emigracinėje 
Lenkijos valdžioje pirma, 
negu sutiks panaujinti ry
šius su ta valdžia ar pri
imti Anglijos - Amerikos 
tarpininkavimą dėlei rube- 
žių tarp Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Johnson’s 
Red Cross Plaster 

padeda atliuosuot nu
garos skausmus ir kitus 
raumenų skausmus ir gė
limus, dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

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

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamų

JOHNSON’S 
RED CROSS PLASTER

GYVENK, KOVOK IR 
DIRBK LINKSMAI — 

Įsigydamas

DAUG LABŲ DIENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINJ 
jau spaudoj.

Groja, groja ir bugnuoja;
Naciai jau atgal maršuoja!

Kur maršuoja jie visi — 
Rinkiny plačiau rasi.
Kaina su Prisiuntimu $1

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisyės Administracijoj
427 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.

*
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CLEVELAND!) ŽINIOS
Finansinė Atskaita Aukų, 
rinktų Dėlei Ambulanso 

kimo Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Su au- 
lai-

Ko

naitis, A. Naumąvičjus po ,$1. 
Smulkių 80c. Viso $28.80.

Blanką No. 16,'per B. Kirs
tuką: K. Skupas ir S. Jaku- 
binskas po $5; J. Alasavičius 
$3; J. Bagdonas, J. Baliuki- 
nas, M. Jankauskas ir S. Yuo- 
čes po $2; J. Ūselis, Izabel 
Ūselis, St. Stell, F. Shimkus, 
T. Yermel, Tony Baronas, W. 
Belesky, J. Bernatt, J. Ba
rauskas, M. Jenčiulis, J. Leva- 
navičius, J. Senk, J. Misiūnas 
ir J. Krunkaitis po $1. Viso

Ohio Lietuvių Vienybės 
mitetas laikytame savo susi
rinkime, liepos 15 d., nutarė 
pradėti vajų sukėlimui finan
sų dėlei nupirkimo ambulanso 
lietuviams raudonarmiečiams. 
Siekiama jo kaina buvo nusta
tyta $2,000. Nekurie draugai 
argumentavo, jog tai yra ne
įmanoma, kad mes tos sumos 
jokiu būdu nepajėgsime su
kelti. Tačiau pradėjus tą dar
bą ir pasikvietus Akrono, 
Youngstowno, Bedfordo ir 
Hunsburgo farmerių grupes 
talkon, pasirodė pasekmės, ku
rios ir pačius to darbo inicia
torius nustebino. Apie 3 mė
nesių bėgyje mes jau viršijo
me mūsų nustatyta suma ir 
štai, užbaigdami tą darbą ir 
surankioję visas smulkmenas, 
sudarome sumą $2,500.

Einant prie užbaigos, pasi
teiravus pas lietuvių atstovus 
bei Russian War Relief komi
tetus, paaiškėjo, kad kaip ru
sų, taip ir lietuvių Raudonoji 
Armija ambulansų gauna už
tektinai per Lend-Lease įstai
gas. Bet jiems labai reikalingi 
medikaliai instrumentai, todėl 
atsižvelgiant į reikalą mes pa
keitėme mūsų užsibrėžimą, tai 
yra, vietoj ambulanso, mes už 
tuos pinigus nupirkome' X-Ray 
aparatus. Tikimės, jog aukoto
jai mus už tai nebars, nes mes 
jiems duodame tą, ko jiems la
biausiai reikia ir ko jie prašo. 
Be to, tie aparatai svarbią ro
lę los ne tik karo metu, bet 
ir karui užsibaigus, nes, aiš
ku, kad žymios dalies mūsų 
brolių ir sesučių Lietuvoje, ku
riems bus lemta išlikti gyvais, 
sveikata bus visiškai pa
laužta ir su pagalba tų mūsų 
aparatų, gal būti, ne vienas 
savo pairusią sveikatą patai
sys.

Visi pinigai, sumoje $2,500, 
pasiųsti tam tikram Lietuvos 
gelbėjimo komitetui, Brookly
ne, kuris bendrai su Sovietų 
Sąjungos konsulu pasirūpins 
mūsų nurodytų reikmenų su- Boika $5; M. Poluk $2; M. j kevičius, A. Schultz ir W. G. 
pirkimu ir pasiuntimu lietu- Ranoski, 
viams raudonarmiečiams. i Dominik

Pradėdami šį darbą mes nu- noff, A.

No. 2, per J. že-1 Blanka No. 18, per P. So- 
deikį, iš Youngstown, Ohio: 
F. J. Madison $5; J. Visa $2; 
P. Sodeikis, J. Cavallo, J. J. 
Buffy, U. Badila, W. Buchor, 
V. Coleoni ir A. Brown po $1. 
Smulkių aukų $4.45. Viso 
$18.45.

Blanka No. 19, per P. So- 
deikį iš Youngstown, Ohio: S. 

aukų

$1 sutraukti ant tam tikrų 
kų rinkimo blankų ir jas 
kyti savo archyve, o prašali
nus nacius iš Lietuvos, jas pa
siųsti Lietuvon. Toliau seka 
rinkėjų ir aukotojų vardai.

Ant tam tikrų pagamintų 
blankų aukų surinkta sekina
mai :

Blankos No. 1 per M. Rač- 
kaitienę: B. Godec ir Wm. 
Aksomaitis po $1. Viso $2.

Blanka
brauska: V. K. Romandai $10,’ 
J. M. Žebrauskai ir J. F. Kru- 
geriai po $5; F’. A. Kovačič ir 
A. F. Kaminskai po $2; M. 
Rugienienė, Mrs. Feldman, Fr. 
Stribeck, Ella Stribeck J. Jen- 
kauskaitė ir A. O. Davis po 
$1. Viso $30.

Blanka No. 4, per J. Žeb
rauską: P. čėpla ir A. Kairys 
po $10; P. Stalioraitis (iš Ak
rono), V. Karalius, J. Machu- 
ta, P. Nemura, J. Valentinas, 
po $5; P. Boika $3; J. Sa
muolis $2; J. Gudelevičius $1. 
Viso $51.

Blanka No. 6, per J. Žeb
rauską: A. E. Stankai $5; P. 
Nemura, J. Žebrauskas, W. 
Sadauckas, C. šeštokas 
Draugelis, J. Radzevičius, A. 
Mikelionis, po 

Blanka No.
ir C. Lcverth, 
C. Leverth, 
Schwartz, J.
Calhoon, R. Strauss, A. Pirich 
ir A. Trolli, po $1. Smulkių 
aukų $5. Viso $13.

Blanka No. 10, per S. Jo- 
nelą: P. Kurulis, $5.

Blanka No. 11, per Mrs. S. 
Saiman: S. Z. Saimanai $10; 
Aplaretti Tavern $5; A. Jan
kas ir B. Kulvinskas po ' $2 ; 
G. Gendrick $3; S. Zajankaus- 
kas ir J. Dillis po $1. Viso $24.

Blanka No. 12, per D. Pet
rauską: W. Kiseliauskas $1.

Blanka No. 13, per S. K. 
Mažanską: Lietuvių. Darbinin
kų Susivienijimo Kliubas $100;

S. K.

A. Kilikevičienė, Mrs.
M. Kanąpeckienė, M.

J. Karsokai po 
$4.85. Viso

per P. Boi- 
P. Boika ir

Eizonas $1. Smulkių 
$5.85. Viso $6.85.

Blanka No. 21, per 
Maženską: 138 kuopa $10; V.
Young, 13. Kulvinskas, P. Ma- 
čionis, 
Danis, 
Lapinskienė,
$1. Smulkių aukų 
$22.85.

Blanka No. 23 
ką: J. Janukaitis,
Jurgis Gendrėnas, po $5; V. 
Ledas, J. Dillis, Mr. & Mrs. 
Savoko, po $2; M. Brazis $1. 
Viso $22.

Blanka M 26 ir 27, per 
Ch. Puishis, iš Akron, Ohio: 
LDS 73 kp. $10; Dr. S. Green
field, F. Stalioraitis, Geo. Bra
zas, P. Sidaris, A. Baklienė ir 
S. Norkus po $5; Akron Rye 
Bakery $3, M. Nakan, Dr. D. 
Greenblum, Dr. K. Sumers- 
traud ir M. Hubert po $2; F. 
Shaliton, M. Andruškevičius, 
M. Kulikienė, V. Zent, A. 
Zent, J. Kirt, W. Slegus ir 
Ch. Puishis po $1. Smulkių 
aukų $1. Viso $60.

Blanka No. 28, per Mrs. J. 
Rūbas, Middlefield, Ohio: J. 
ir O. Rubai $25; J. A. Petro-

LDS 55 kuopa $55; LDS 201Įniai, Valinavičiųs, Mrs. M. 
kp. $20; S. K. Mažanskas $10; Yurk, V. Raškauskas ir F. 
J. M. Noreikai $2. Viso $187.; Skleris, po $10; žiburiai, S. 

Blanka No. 15, per P. Boi- i Dames, J. Myhling ir Pečiu
ką: Paul Boika $10; Eva P. rai po $5; Stanioniai, B. Mar-

$1. Viso $12.
.8, per F. Zelin 
Bedford, Ohio: 
M. Poluk, II.
Mlasovski, G.

M. Saharchuk, F. IRuss, po $2; Sulokai, S. Raulu- 
S. Kovai, M. Riškų-! sevičia, V. Dabkėnas, W. Ma- 
Alesko, S. Moseiko, lone, J. Raulusevich, W. Krun- 

tarėme visas aukas nemažiau;M. Biely, Peter Boika, V. 13e-'ge, po $1. Viso $109.

Tautos Suvažiavimas arba Pasikalbėjimas 
Jokūbo su Radio Announceriu

(Pabaiga)
JOKŪBAS—Yes, laisva! Bet ponų nebebus. 

O kas tada mužikus valdys?. Kunigai nebega
lės sau turtų kraut. Tai būtų sūdna diena. 
Tai ot, kodėl mes norime, kad Lietuvoje pasi
liktų Hitleris ir apsaugotų visus ponus ir 
dvarus.

ANNOUNCERIS—E, Jokūbe, Lietuvos 
žmonės mokės patys susitvarkyt, ir nereikės 
jiems jokių ponų. Ir nepaisant, kad ir visi 
kunigai su visais juodmarškiniais Jurgiais 
staugs prieš Raudonąją Armiją, vienok tas 
nieko negelbės. Lietuvos Raudonarmiečių pul
kai, ir patys žmonės apvalys Lietuvą nuo vi
sokio naciško brudo, ir vėl galės laisvai gy
vent ... Beje, aš buvau pamiršęs vieną daly
kėlį: kodėl tu buvai užsidengęs ambreliu toje 
konferencijoj?

JOKŪBAS—Savęs apsisaugojimui.
ANNOUNCERIS—Ar kas nors norėjo 

mušt?
JOKŪBAS—Ne. Mat aš sėdėjau pirmoj ei

lėj nuo kalbėtojų. Ir viena moteriškė iš Va- 
riaburio, kad pradėjo piktai kalbėt, kad pra
dėjo spjaudytis, tai net man baisu pasidarė, 
ir aš tuojaus užsidengiau ambreliu, kad ma
nęs neapspjaudytų.

ANNOUNCERIS—O kitus ji apspjaudė?
JOKŪBAS—Tikrai nežinau, ’bet rusus tai 

jau apspjaudė tiek ir tiek. Prakeikė visus, o 
labiausia tai tą prakeiktą Sibirą. Sakė, kad 
rusai išvežė visus lietuvius Sibiran 
kankina.

ANNOUNCERIS—Tai ištikrųjų tu 
ambreliu apsisaugai. Bet netikėk,
Lietuviai, kurie pabėgo nuo hitlerininkų, jie 
dabar gražiai gyvena Sovietų Sąjungoj, ir 
dabar padeda Raudonajai Armijai išvaduot 
Lietuvą iš nacių vergijos, ir kai Lietuva bus 
išlaisvinta, jie visi sugrįš Lietuvon... Bet 
tu, Jokūbe, dar pasakyk man, kur tu dar bu
vai, kad tavęs ilgai nemačiau?

JOKŪBAS—O, aš buvau dar toliau nuva
žiavęs.

dykūnas su-

badauja ir 
atimsime iš

ir ten

su tuo 
Jokūbe.

ANNOUNCERIS—Tai kur gi buvai? Gal 
nacių mušt?

JOKŪBAS—Nedaryk iš manęs juokų. Aš 
buvau vėl nuvažiavęs Londonan.

ANNOUNCERIS—Londonan? O su kokiais 
gi reikalais?

JOKŪBAS—Kam dar klausi? Juk tu žinai, 
kad mes. renkame pinigus Lietuvos reikalams.

ANNOUNCERIS—Taip, žinau. Tai kas 
tokio?

JOKŪBAS—Taigi mes čia Detroite suko- 
lektavom $560 Lietuvos reikalams, ir dabar 
aš tuos pinigus nuvežiau mūsų atstovui ponui 
Balučiui, Londone.

ANNOUNCERIS—Na, tai tau ir pąsigy- 
rei!! Tai yra labai negražus dalykas. Renka
te iš žmonių pinigus Lietuvos reikalams, o 
paskui atiduodat vienam dykūnui, kuris ne
nori jokio darbo dirbt. Kokia gi nauda Lietu- • 
vai, jei Balutis arba kokis kitas 
ėda tuos pinigus?

JOKŪBAS—Nauda didelė. Jis 
mes jį gelbėjam. O kai Lietuvą
rusų, tai ponas Balutis vėl bus ministras.

ANNOUNCERIS—Ak, tu Jokūbe. Kiek sy-
• kių aš jau tau patariau, nedaryk tokių negeis
tinų darbų, o tu vistiek neklausai.

JOKŪBAS—Kaip aš tavęs klausysiu, kad 
man geriau būt su ponais. Bet jei tu man ir 
mano frentui Feliksui gerai užfundytųm, ir 
paskui gerai įsikaušę saldžiai 1 išsiibučiuotu- 
mėm, kaip Grigaitis su šimučiu Jr kitais sme- 
tonuotais kavalieriais, tai tu būtum mūsų 
f rentas, ir tada gal paklausyčiau.

ANNOUNCERIS—(juokiasi) Bet aš ma
nau, kad be gėrimų ir bučkių galima susikal
bėt.

JOKŪBAS—Nežinau. Bet tai vėliaus pa
matysime. O dabar tai ir good bye. Reikia jau 
eit, nes turiu dar daug reikalų.

ANNOUNCERIS—Good bye, Jokūbe.
JOKŪBAS—(Jokūbas žengia tiesiog nuo 

steičiaus. Announceris sulaiko, ka,d nenupultų, 
,ir rodo, kad reikia eit aplink. Publikoj juo^ąs.

$5.75. Viso $12.75.
No. 32, per Anna
W. Sušinskas, A.

Blanka No. 29, per Julią 
Warner: J. Warner $50,

Blanka No. 31, per Anna 
Novočič: Pfc. Geo. Novočič 
$2; M. Havir, M. Novočič, M. 
Karkowski, Geo. Novočič ir 
Harbak Bakery po $1. Smul
kių aukų

Blanka 
Yųraitis: 
Apanaitis
Warren po $2; H. Hohn $1.50; 
H. Taylor, W. Rogers, Ch. 
Cury, J. Johnson, R. E. Bec
ker, Mr. &Mrs. L. Hille ir B. 
Yųraitis, po $1. Viso $14.50.

Blanka No. 33, per J. Pa
rašką : V. J. Daraškai $7 • B. 
Kesllers $5; Peters Dry Clean
er $3; J. Ziska, W. S. Piper, F. 
Mason ir W. J. Davis, po $2; 
J. Visocky, W. Netel, A. Jar- 
jabka, J. W. Grenlick, J. O. 
Bell ir J. Lukpetris, po $1. Vi
so $29.

Blanka No. 34, per Mrs. A. 
Palton: Mr. & Mrs. Lapinskas 
$10; Mr. & Mrs. Cerjak, M. 
Nevulis, A. Raižis, A. K. Ber- 
not, po $1. Smulkių aukų 50c. 
Viso $14.50.

Blanka No. 35, per K. Ro- 
mandienę: G. Jestonsky, Jr., 
F. Negrelli, J. Pucholslp, A. 
Switeler, J. Tisovec, L. Jarz, 
Bond Bąkery, French Bakery 
ir L. Naramski, po $1. Viso $9.

Blanka No. 36, per P. Rod
gers: Wm. Aksomaitis ir Mr. 
& Mrs. P. Rodgers, 
Joe Palton $3; 
Anna Grigas po 
fan, W. Marsh, 
Ch. Mulholand,

Drake ir J. Budris po $1. 
Smulkių $6.40. Viso $43.40.

Blanka No. 44, per Eva Si
mons: D. Lesnikauskas $10; 
M. Gedaminskienė, E. Raulu- 
šaitienė, Viliams, M. Gavrilie- 
nė, J. Samuolis, po $5; J. Ma- 
cjiuta, J. Bagužis, A. Serulis, 
A. K. Hodepski, V. Karmu- 
za, F. Kalvaitis, Julė Samuo
lis, J. Gurklis, S. Gaižutis, W. 
Aksomaitis, K. Jonelienė, J. 
Banis, N. Rudiene, G. Brazas 
ir A. Kedis, po $1. Viso $50.

Blanka No. 46 per Mrs. A. 
Gendrich: J. A. Gendrėnas 
$5; E. Panzer $1. Viso $6.

Blanka No. 47, per J. Bag
doną: J. Petrulis, Mrs. Petru
lis, A. Sigberk, T. Raubickas, 
A. Melecki, N. Mulvinas, H. 
Nasky, M. Miliauskas, K. Ted- 
rick, J. Olds, H. Bagdon ir J. 
Bagdon, po $1. Viso $12.

Blanka No. 49, per Eva Si
mons: J. Bagužis, 
chick ir 
Smulkių 
$14.75.

Blanka
mandienę : Lyros Choras $25 ; 
V. ir K. Romandai $10; F. ir 
E. Strebeck $5. Viso $40.

Blanka No. 52, per Eva Si
mons: M. Kazen $10; Aug. 
Jankauskas $5; S. B. Rauba: 
ir Aldona Vilkelis po $3; S. 
Prokop ir A. Mozuraitis po 
$2; Joe Krep, Jr., M. Dam
brauskas, Wards Jewelers, 
Friedberg Jeweler, Joe Stri- 
peika, J. Legeza, A. Snider, J. 
Chester, E. M. Chester, J. 
Krunkaitis, M. Multz, Ch. Mil
ler ir John Gedaminskas po 
$1. Smulkių aukų 85c. Viso 
$38.85.

Blanka No. 65, per F. Zilin,

E. Yakim- 
M. Kerson, po $1. 
aukų $11.75. Viso

No. 50, per K. Ro-

PO $5 ; 
J. Grigas ir 
$2; Joe Ste- 
Mr. & Mrs.

.N. Kraw-
chuck, J. Zinevičia, Geo. Da
vis, po $1; Mrs. Mary Smith 
$2. .

Blanka No. 37, per Mrs. 
Mary Lubok: W. Lubek $5; N. 
Sturn $2; Mr. & Mrs. J. Kay- 
za $2; M. Gayson $1. Viso 
$10.

Blanka No. 39, per Eva Si
mons: B. Kirstukas $10; J. 
Valevičius ir K. Rinkunas po 
$5; Jonelonis ir A. M. Mete- 
lionis po $2; H. Leidel, J. Mil
ler, Bruston, A. Yakštys, J. 
Ulinskas, G. Sutkąitis, J. Shal- 
tis, B. Bruknis, J. Mosteikis, 
L. Valaika, J. Janonis, R.

CHARLES’
E UP-TO-DATE

BARBER SHOP
,! K. DEGUTIS, Savininkas

.Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmoro 5-6191

i? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. K 
. £ Brooklyn ?
J GERAI P AT YRU BARBĖKI AI |

F. W. SHALINS j
.(Shalinskas) i

FUNERAL HOME j
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway i
WOODHAVEN, N. Y. j

Suteikiam garbingas laidotuves I

$150 i
Koplyčias suteikiam nemoka- j 

mąi visose dalyse miesto. j

Tel. Virginia 7-4499 I

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
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- 
cijantams.)

& STENGER
OPTOMETRISTS

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

DRS. STENGER

Nelaukite iki jūsų anglis išsjbąiąą iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiema yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Kad šį dalyką tinkamai su
tvarkyti, prašyčiau visų auko
tojų, kurie yra aukavę minėta
me koncerte, atydžiai perskai
tyti šią paskelbtą atskaitą ir, 
jeigu jūsų, auka čia nepaskelb-

F. Zi- ta, tai, prie pirmos progos,

iš Bedford, Ohio: J. Janoch, 
G. R. Venditti, G. Heidonka, 
J! Bernamy, R. D. Haulstein, 
Ch. Leverth, J. Leverth ir J. 
Cerny, po $1. Smulkių aukų 
$6. Viso $14.

Blanka No. 66, per
leu, iš Bedford, Ohio: J. Kili praneškite man, drg. Mažens- 
kevičia, B. Mikulėnienė, M. hui ar drg. Boikai savo var- 
Ragažinskienė, A. Radžiukie- dus ir sumas, kiek aukavote, 
nė, A. Janulis, J. Rudis, J. Pa- o mes, tatai surinkę, paskelb- 
balis, H. Glous, Banisackas įrišime spaudoj kiek vėliau.
J. Banelis, po $1. Smulkių au-Į 
kų $2.78. Viso $12.78.

Blanka No. 237, per J. Ka- 
lakauską: 
Leikauskai 
po $10; J. 
Viso $35.

Tai tiek 
šytų ant blankų, bet tai dar ne' 
viskas, mes turėjome tam tiks- j 
lui surengtą koncertą, rugs. 12' 
d., kuriame publika aukavo di-' 
dėlėmis sumomis ir šių auko- į 
toi'u vardai ant greitųjų buvo t LIETUVIŠKAS ž

Julie Warner, K. 
ir J. Kalakauskai, 
Ambrazevičius $5.

turime aukų, sura-

tojų vardai ant greitųjų buvo 
surašyti, ne ant blankų, bet tik 
ant paprasto popierio. Dr. Si- 

i mans, tuoj po koncerto, apleis
damas Clevelandą, paliko tą 
surašą vienam iš kom. narių, 
tas padavė kitam ir taip tas 
surašąs, eidamas per rankas, 
dingo. Pinigai priduoti ir per
duoti, kur reikia, bet aukoto
jų vardus paskelbti 
galime, tai labai 
įvykis, už ką visų 
turime atsiprašyti.

dabar ne- 
nemalonus 

aukotojų

1 Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS 
Graborius-Undertaker

★ ★ ★

į 337 UNION AVENUE j

?. BROOKLYN, N. Y. į
i Tcl. STagg 2-0783 į
* NIGHT — IIAvemeyer 8-1158. <

J. Žebrauskas, 
944 Evangeline Rd 
Cleveland, Ohio.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER1

BUY WAR BONDS

TRAKTYRIUS i
3(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
, Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

1 Juozas Zeidat I:
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

} Laidotuvių Direktorius 
£ Išbalsamuoja ir laidoja ant 
g visokių kapinių,
g VELTUI ŠERMENINĖ 
į (KOPLYČIA)
f Parsamdo automobilius ir ka- 
r rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
| 231 BEDFORD AVENUE 
f BROOKLYN

7 Telephone: EVergreen 8-9770

1

J

į

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS S 
f? GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA W

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

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

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

I GREEN STAR BAR & GRILL |
B Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

flRMMH
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RINKIMAI Į MIESTO VALDYBĄ IR 
DARBININKŲ LAIMĖJIMAI

Toronto, Kanada ta partija ir atsisakė eiti į vie-
t*

Naujų metų pirmoji diena
Toronte yra labai reikšminga, 
kurioje pasisako visi Toronto 
miesto gyventojai, kas juos 
valdys iki sekančių naujų me
tų. Kas metas šioje dienoje 
įvyksta miesto valdybos rinki
mai.

Kiekvienas metas prieš rin
kimus užverda priešrinkimine 
kampanija, į kurią įsitraukia 
visos partijos, trustai, bažny
čios ir šiaip įvairūs žmpnių 
sluoksniai ir ji kai kada išky
la į neribotą karštį. Tie patys 
dalykai pasireiškė ir prieš 
šiuos rinkimus, bet dar aštres
nėj formoje.

Praėjusieji Ontarijos seime
lio rinkimai labai išgązdino 
valdančiąją klasę, kur buvo 
išrinkta daug atstovų nuo 
CCF ir kitų partijų. Ir ta 
šmėkla dar vis jiems stovėjo 
prieš akis artinantis šiems rin
kimams. Už tai jie paleido į 
darbą radijo, spaudą ir visas 
kitas priemones, kokias galė
jo rasti buržuazinė klika; viso
kiais bauginimais ir grasini
mais mėgino sulaikyti balsuo
tojus, kad nebūtų išrinkti dar
bininkų atstovai į miesto val
dybą.-Bankų Associacija vie
šai neišeidavo prieš darbinin
kų kandidatus, bet praėju
siuose rinkimuose ir jie paro
dė savo veidą, kad ir juos iš
gąstis privedė prie kovos įran
kio apsaugojimui bankinio 
trusto biznio. Tam tikslui jie 
nesigailėjo išleisti dideles su
mas pinigų vedimui propagan
dos prieš darbininkiškus kan
didatus.

Nuo to darbo neatsiliko nei 
bažnytinės hierarchijos, kurios 
paskutiniam sekmadienyj prieš 
naujus metus per bažnyčias 
baugino žmones netekimu nuo
savybės ir 1.1, ir išeinantiems 
iš bažnyčios įteikė kiekvienam 
po bjaurų lapelį, liečiant rin
kimus, grąsinant nebalsuoti už 
pažangius asmenis.

Toronto didlapiai prisiminė, 
kad šioji rinkiminė kampani
ja pasiekė aukščiausio laips
nio Toronto istorijoj ir tas sa- 
vaimi visiems taip atrodė.

Be chuliganizmo irgi buvo 
neapsieita. Daugelyje vietų vi
si darbininkų kandidatų pla
katai buvo sunaikinti. Ant di
desnių gatvių chuliganai įsi
lauždavo į krautuves ir ten 
kandidatų paveikslus ir iška
bas sunaikindavo be savinin
ko atsiklausimo.

Darbininkų masinis mitin
gas, kuris buvo šauktas Vic
tory Teatre, apdiskusavimui 
rinkimų reikalų, buvo polici
jos uždarytas, o policijos va
das atsisakė duoti paaiškini
mą, kuo remiantis jis uždarė.

Visa ta priešrinkiminė kam
panija, kuri buvo atkreipta 
prieš darbininkų kandidatus ir 
darbininkų klasę yra grynai 
fašistinė.

Darbininkai Laimėjo 
Rinkimuose

Darbininkų progresyvių par
tija buvo išstačius! 7 savo kan
didatus į miesto valdybą: Vie
ną į kontrolierius, tris į alder- 
manus ir tris į apšvietos ko
misiją. Iš jų buvo išrinkti: 
Freed į aldermanus Ward 4, 
Sims į aldermanus Ward 5 ir 
Boyd į apšvietos komisiją, 
Ward 5.

Reikia pasitenkinti su įvy
kusiomis pasekmėmis, nes iš 
anksto buvo galima tikėtis, 
kad nebus per dideli darbinin
kų laimėjimai. Abidvi buržua
zinės partijos buvo bendram 
bloke prieš progresyvius kan
didatus ir jų balsai nesiskaldė, 
o iš darbininkų pusės prie vie
nybės nebuvo prieita. CCF iš
statė savo kandidatus beveik 
visuose warduose ir net tuose 
warduose, kur jie tikrai žino
jo, nebus išrinkti jų atstovai 
ir tokiu būdu buvo didelis bal
sų susiskaldymas. CCF entu
ziazmo paimti iŠ praeitų, On
tarijos seimelio rinkimų, jie 
nenorėjo skaitytis su jokia ki-

nybę su Darb. Progr. Partija 
rinkimų klausimu ir tokiu bū
du, jie viską pralošė, neišrink
dami nei vieno atstovo. Jei 
vienybė būtų buvus atsiekta, 
tai kairysis sparnas būtų lai
mėjęs daugumą . vietų miesto 
valdyboje. Suvienytom jėgom 
einant būtų buvę išrinkti du 
draugai į miesto kontrolierius. 
O balsų susiskaldymo pasek
mė davė abiem pralaimėjimą.

Nuo šių rinkimų CCF va
dai turėtų, daugiau pagalvoti, 
o nesivaduoti savo entuziastiš
ku apsvaigimu, politinėj vado
vybėj vesti mases taip aklai ir 
susilaukti negarbingo pralai
mėjimo.

Pas juos buvo ne kartą atsi
kreipta tartis vienybės klausi
mu ir nuo jų visuomet buvo 
gautas vienas ir tas pats at
sakymas: “Mes neisime su jo
kia partija į vienybę ar koali
ciją. Mes turime gana išstatę 
kandidatų sudarymui daugu
mą valdžioje. O jei norite vie
nybės, tai balsuokite už CCF 
kandidatus ir bus vienybė at
siekta.”

Iš to bus visiems gerai su
prantama, kaip toli stovi Ka
nados darbininkų klasės vie
nybė, iš kur kyla visi darbo 
klasės nepasisekimai.

J. B.

Donelaičio Poemos 
Sukakties Minėji

mas Maskvoje
*

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
lietuviams v a 1 s t iečiams. 
Korsakas taip pat pranešė, 
jog poetas Brodskis baigia 
rusų kalbon versti Donelai
čio “Metus”. Šį vertimą iš
leis Valstybinė Literatūros 
Leidykla.

Po Korsako kalbėjo poe
tas Liudas Gira. Jis nupie
šė Donelaičio poemos svar
bą lietuviams ir kaip jo raš
tuose atspindi šiandieniniai 
vokiečiai įsiveržėliai, kurie 
stengiasi išnaikint lietuvių 
tautą ir jos kultūrą. Baig
damas, L. Gira pareiškė: 
“Niekuomet hitlerininkams 
nepavyks sunaikinti nei Do
nelaičio kūrinių, nei mūsų 
tautos, nei jos kultūros. 
Mes nesame nei silpni, nei 
dvasiniai pavergti — mes 
esame galingi, ačiū stipriam 
broliškam draugingumui su 
kitomis Tarybinėmis tauto
mis, pirmoj vietoj su di
džiąja rusų tautai, kuri pa
deda mums plėtoti mūsų 
tautinę kultūrą ir literatū
rą. Tai yra užtikrinimas, 
jog hitleriniai įsiveržėliai 
bus sunaikinti ir Tarybinė 
Lietuva išlaisvinta.”

Poetai Solomėja Nėris ir 
Antanas Venclova perskai
tė savo eilėraščius, pašvęs
tus Donelaičiui. Vilniaus 
Dramos Teatro artistė Ki- 
mantaitė lietuviškai pasakė 
ištraukų iš “Metų”. Care- 
vas, pagerbtas Rusijos Ta
rybų Respublikos artistas, 
rusiškai paskaitė Donelai
čio kūrinių dalis. Dalyviai 
ilgais ir audringais delnų 
plojimais pagerbė Donelai
tį ir puikiai pasakytas jo 
poezijos ištraukas.

Koncertinę programos 
dalį atliko smuikininkas Oi- 
strach, Stalino dovanos lai
mėtojas, ir Oborinas, pla
čiai žinomas pianistas. Ta
rybinės Lietuvos liaudies 
artistė Staškevičiūtė užbai
gė programą, padainuoda
ma lietuviškų dainų, ku
rias klausovai nuoširdžiais 
aplodismentais sveikino.

Sužeistas Tito Išve
dė Partizanus per 
Vokiečių Apgulą
Egiptas. — 35,000 vokie

čių buvo apsupę Jugoslavi
jos partizanus Juodkalnijos 
kalnuose. Pats partizanų 
galva, maršalas Tito - Broz 
vadovavo savo kovūnams 
prasiveržti iš apsupimo.

Tuo tarpu vokiečiai per
šovė Titui ranką aukščiau 
alkūnės. Bet jis dėl to ne
apsistojo, ir vis tvarkė par
tizanų veiksmus, iki jie pra
mušė nacių apsupimo lanką, 
išėjo į atvirą lauką ir galė
jo sėkmingai kohtr-atakuot 
hitlerininkus, kaip praneša 
United Press.

Anglai-Amerikiečiai 
Varosi Artyn Romos
Amerikiečiai - anglai pa

žygiavo dar 4 mylias pir
myn linkui Romos, kurią 
jiems pasiekt iš pietų vaka
rų šono telieka mažiau 
kaip 30 mylių.

Nušauta dar 11 nacių lėk
tuvų.

Per nuolatines įtūžusias 
savo atakas vokiečiai Cas- 
sino srityje, apie 75 myl. į 
pietus nuo Romos, privertė 
kai kuriuos amerikiečių da
linius pasitraukti atgal per 
Rapido upę.

Bombardavo Pačios Ja
ponijos Salą

Washington. — Amerikos 
bombanešiai vėl du kartu 
atakavo Paramuširu, japo
nų laivyno bazę, Kurile Sa
lose, 1,300 mylių į šiaurius 
nuo Tokio.

Karo Sandelių Gaisras
Detroit, Mich., saus. 24.— 

Dėl nežinomos priežasties 
kilęs, gaisras padarė $2,- 
000,000 nuostolių keturiems 
Amerikos ginklų - amunici
jos sandėliams Forte Way
ne.

WILLKIE KANDIDA
TUOS CALIFORNIJOJ
Wendell Willkie statys 

savo kandidatūrą nomina- 
ciniuose Californijos balsa
vimuose, kaipo republikonų 
kandidatas į prezidentus.

AUSTRALAI LAIMI 
PRIEŠ JAPONUS

Nauj. Guinea, saus. 24.— 
Australai atėmė iš japonų 
apsigynimo pozicijas prie 
Faria upės, 20 mylių nuo 
Bogadjimo.

Sovietai išvysto sėkmin
gus žygius nušluot nacius 
nuo visų geležinkelių Le
ningrado srityje.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo nacius Graikijoj.

Baltimore, Md.
Sausio 14 dieną Moterų 

Mezgėjų Kliubas laikė susirin
kimą. Išduotas raportas iš at
sibuvusios 11 d. gruodžio va
karienės. Pelno liko net $160. 
Laike vakarienės drg. O. Del
tuvienė surinko $13 aukų pa
sveikinimui Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo.

Aukavo po $1: J. Stanys, 
V. Stankevičius, J. Strauss, J. 
Kasparas, A. Vitkus, B. Petrai
tis, J. Ancukaitis, S. Vaitkus, 
A. Zaplackis, K. Įjopata, V. 
Deltuva, K. Juraitis ir po 50c: 
M. Brazis ir M. Deiker.

Mezgėjų kliubas tam pa
čiam tikslui aukavo $25. Au
kos priduotos suvažiavime per

Laisve, Lithuanian Daily Newt
„ Įr.jiVriMĮM I .. ..' .

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI • 
VALYTOJAI

Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper

THE BARBIZON
140 E. 63rd St., N.Y,C.
.(21)

SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
Senai, pastoviai audimo dirbtuvei. 40 valan
dų, 5 dienų savaitė. Laikas ir pusė už virš
laikius. Patogus Times Square distriktas. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas. Malonios dar
bo sųlygos. KLAUSKITE MR. ZEPP, 3 lubos.

BELDING CORTICELLI 
119 W. 40TH ST., N.Y.C.

(21)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—-SANDĖLIO DARBININKAI
Nuolat, 65c j valandų, 40 valandų savaitė; 

pakankamai viršlaikių po 98c j valandų..
Būtina pramonė.

J. RABINOWITZ & SONS
2 Hanson Pl., Brooklyn, N. Y.

(21)

IH--------------------------------------------- B
PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN 
ELECTRIC CO.

TAIKOS Melu

Versmė Daiktų Bell Sistemai
KARO Metu

Arsenalas Komunikacijinių
Įrengimų

REIKALAUJA

VYRŲ
PAPRASTIEM DARBAM

KREIPKITĖS
Employment Departments
Pirmad. iki šeštad., 8:30 A.M. iki 5 P.M.

100 CENTRAL AVĖ.
KEARNY, N. J.

arba
1561 BOULEVARD

JERSEY CITY, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia

Turėti Paliuosavimo
Statement^.

PATTERNŲ DARYTOJAI, MEDINIAI PAT- 
TERNAI. Patyrę. Nuolatinis darbas, 
INTERNATIONAL PATTERN CORP.,

47 Bleeckcr St., N.Y.C.
(20)

REIKIA DARBININKŲ. Gera Mokestis. Nuo
latinis Darbas. 

VERNON LUMBER CORP., 
43-45 Vernon Blvd., L.I. City.

_______________________________________(20)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. 
.(21) 

delegatę O. Deltuvienę, kuri 
dalyvavo Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime.

Buvo atsilankęs į susirinki
mą Amerikos Demokratinių 
Lietuvių vietinės Tarybos na
rys užkviesti kliubą prisidėti į 
minėtą organizaciją. Kliubas 
užkvietimą priėmė ir išrinko 
dvi delegates, D. Bartašienę ir 
E. Stankevičienę.

Ir mezgėjų kliubas nutarė 
paaukoti $100 Amerikos De
mokratinių Lietuvių Tarybai. 
Taipgi nutarė pasveikinti Lais
vės suvažiavimą su $5 auka.

E. Stan-ne.

CLEVELAND, OHIO
Aukos Raudonarmiečiams

Naujų Metų pasitikimųi ban- 
kiete, kuris buvo surengtas 
pas draugus A. A. Jasiunus, 
13309 Benwood Ave., skaniai 
bevalgant ir besikalbant, nu
tarta paremti lietuvius raudon
armiečius, kurie taip didvyriš
kai ir drąsiai kovoja prieš hit
leriškus barbarus. Aukavo se
kamai :

V. E. 'Zinkevičiai $3.
Po $2: A. A. Jašiūnai ir P. 

Kurulis.
Po $1: A. Xaikiene, C. 

Brack, V. Bekevičienė, G. A. 
Mikalajūnai ir G. Jasiunas.

širdingai ačiū visiems drau
gams už aukas, o daugiausiai 
A. A. Jašiūnams už taip gra
žų bankietą. Tai tik pradžia 
mūsų aukų. Kada Hitleris ir 
jo razbainipkai Lūs išvyti iš 
Lietuvos, tai mes dar ener
gingiau ateisime į pagalbą Lie
tuvos žmonėms.

. Ę. Zink.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų laikų ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų ’ darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

_______________________________________ (X)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

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

(21)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(23)

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

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

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

FABRIKO DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

VIRŠLAIKIAI
18-60 Metų

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KEINER-WILLIAMS
STAMPING CO.

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

VIRGINIA 9-5100.
_______________________________________ (22)

LANKSTYMUI POPIERINIŲ
DĖŽIŲ

BUTINA PRAMONĖ 
LEIDĖJAI

“FLAT BED DIE-CUTTING” 
Taipgi

STRIPPERS
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Puikiausios darbo sąlygos.
304 HUDSON ST. (arti Spring St.) 

4-tos lubos, New York City.
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

(20)

DARYKITE IMOKĖJIMUS SAVO 
ATEIČIAI TAIKOS METU IŠSI
MOKINIMU REFRIGERATION 
TAISYMO.
MES ESAME SURAŠĖ KAIPO 
KRITIŠKA PRAMONE DABAR 
IR BŪSIME APSAUGOS SIENA 
PO KARO.
REIKIA PILNO LAIKO DARBI
NINKŲ. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. REIKALINGA PALIŪDI- 
JIMAS IR PAREIŠKIMAS 
ATLIEKAMUMO.

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

42-33 12th St., L. I. City 
KLAUSKITE MR. RICE

(26)

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

(24)

RANKOM POLIŠIUOTOJAI 
IR TEKINTOJAI

Dirbti Prie Mažų Repliukių
DENTAL & OPTICAL PLIER CO. 

Inc.
104 SOUTH 4th ST., 
BROOKLYN, N. Y. 

MATYKITE MR. NUGENT.
___________________________ ___________ (21)

BERNIUKAI! 
BERNIUKAI! 
BERNIUKAI!

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

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADĖKI
TE 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.
(22)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(21)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ. INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

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

MERGINOS—MOTERYS
Nuolatinis darbas, lengvas fabriko darbas, 

patyrimas nereikalingas. 
40 VALANDŲ PO 50c, PRISIDEDA 8 

VALANDOS VIRŠLAIKIŲ 75c 
UŽDARBYS $26 I SAVAITĘ

HANDY ANDY SPECIALTY Co., Inc. 
39-40 22nd ST. LONG ISLAND CITY 

(arti Queens Plaza) 
____________________________ __________ (20

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

MUŠTI KIAUŠINIUS 
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

12TH ST. IR JERSEY AVE.,
JERSEY CITY, N. J. 

OPERATORĖS PRIE VĖLIAVŲ
* Priimame Mokines
AMERICAN FLAG CO.

73 Mercer St., N.Y.C.
(22)

OFISO VALYTOJOS
Valandos 2 A.M. iki 8 A.M.

ALGOS $18.30 I SAVAITĘ

Kreipkitės bile kada tarp
9 ir 5 P.M.

IŠSKIRIANT SEKMADIENIUS

A. J. CAVE
Room 2100

90 BROAD ST., N.Y.C.
■ ‘ (21)

JUNGĖJOS
Kariniame Fabrike 

Aukštutiniame Krašte Manhattan 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GEROS ALGOS
Pokarinės Progos 

Puikiausios Darbo Sųlygos 
Iš Būinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo
BARLOW ENGINEERING CO. 

OFISŲ BODINKUOSE
1(22)

MOTERYS. PATYRUSIOS VALYTOJOS 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS J SUPERINTENDENT 
UNITED CHARITIES BLDG.,

105 E. 22ND ST.
1 (22)

CAFETERIA
MACY’S SANDĖLIS

REIKALAUJA 2 STIPRIU MOTE
RŲ PADĖJIMUI PRIE INDŲ ir tt.

Pilno Laiko Nuškyrimas—10 A.M. iki 7 P.M.
Daliai Laiko Nuskyrimas—12 A.M. iki 7 P.M.
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, Įimant 

Penktadienį.
47-44 31st St., L. I. City.

(26)

MERGINOS—MOTERYS
Lengvam fabriko darbui. Gera alga pradžiai. 

Daug viršlaikių.
MATYKITE MRS. WEISS
J. & R. WEISS, INC.

,30 E. 10TH ST.
(21)

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

1 . ................. .................... .. - " ■ ........................................................

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų.
KREIPKITĖS TUOJAU

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

(21)

SKALBYKLAI PRIE COUNTER1O 
$29 už 5 dienų savaitę 

PREMIER ESSEX LINEN SERVICE 
410 E. 84th St.

(22)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPISTS
Alga $25 Už 40 Valandų

Savaitę
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 

STUMPP & WALTER CO.
132 CHURCH ST., 

(kamp. Warren St.), N.Y.C.
(20)

MERGINOS mokytis mechaniškos dentisteri- 
jos didelėje laboratorijoje. Nuolatinis darbas. 

Mokama mokinantis.
CHAS. K. PECK, 280 W. 41ST ST.

(20)
MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 

darbui. 5 dienos.
KRUEGER

601 W. 50th St. (kamp. 11 th Ave.)
(24)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.
INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos__________ ‘Wh

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS
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(28)

MERGINOS - MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Malonios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIK£ IR PUSĘ. 
STERLING BAG CO., INC.

11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subvč iki York St. arba 
Flushing Ave. gatvek. iki Gold St.)

(24)

OPERUOTOMS
RUPIŲ AUDINIŲ IR 
MEDVILNĖS MAIŠAI

GERA ALGA 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO.

11-19 GREEN LANE, 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki Y'ork St. ar
Flushing Ave. karu iki? Gold St.)

(24). j ------------
MERGINAS

Egzaminavimui Braižo Ant Rašomųjų 
Medžiagų. 

NORTHERN ENGRAVING CO.
18 Beekman St. N.' Y. Tel. 

BEEKMAN 3-Q510

PROSYTOJOS
NOSINIŲ SKARELIŲ 

Patyrusios. Nuolat, Malonu.
ALGA $30.80.

GLYNTON HANDKERCHIEF CO.
15 W. 37TH.ST. 
j f(22)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH, LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(24)

MERGINOS 
KAIPO PAKUOTOJOS

Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas, Švarus Darbas. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ

SCARFS BY KIMBALL, INC.
9 EAST 38TH ST., N. Y. CITY

(21)

JAUNOS MERGINOS
Mokytis ant Singer Siuvamos Mašinos. 

Mokama laike mokinimosl.
SWAGGER TOGS CO., 

261 West 35th St. (21)

MERGINOS—MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar. 

; (24)
bas ir pakavimas, pilnam ar daliai laiko.

MASTER DYEING CO.
36-46 33rd Street, L. I. City.

“ (22)

MERGINOS-MOTERYS
18-55 m.

BE PATYRIMO MOKINĖS 
Lengvam Fabriko Darbui 

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

. PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAI 75c I VALANDĄ 

PAKĖLIMAI IKI 65c Į VALANDĄ . 
po trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite įrodymus pilietybės.
Kreipkitės visų savaitę Personnel ofisan

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

STagg 2-5800

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

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

(21)

BERNIUKAI, stiprūs, patyrimas iieręlkalln. 
gas. Gera alga FABRICATED METALUOS, 

512 E. 187th St., MO!^ 9-3647
(Brook Ave. sta., Lexington Ava., 

Pelham Line, Bronx).
(2Q
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New Yorko^^ferZInftn
pasiryžęs, — nusijuokė E. Ba
ranauskienė ir išsiskubino j 
Grand Central.

Lts.

Pavyzdingas LLD 55 
Kp. Susirinkimas

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
Sausio 18 d. atsibuvo susirin
kimas LLD 55 kp. Kaipo pir
mutinis šių metų susirinki m as 
padarė gražų pavyzdį, nes vi
si atsilankiusieji nariai pasi- 
mokėjo duokles už šiuos me
tus. Kuopoje yra apie 20 narių 
ir jau 16 narių pilnai pasimo- 
kėję už šiuos metus. Taipgi 
keli nariai prirašė savo mote
ris, bet vardų nepasiėmiau, tai 
kitą kartą parašysiu, kiek ir 
kokios draugės prisirašė. Tūli 
nariai pareiškė, kad jau turi 
kandidatų į kuopos narius ir 
stengsis kuo greičiausiai pri
rašyti.

Sveikinsime su Penkine
Į Laisvės dienraščio dalinin

kų suvažiavimą atstovauti kuo
pos šėrą apsiėmė d. Petras 
Babarskas. Pasveikinimui 
lininkų suvažiavimo kuopa 
skyrė $5.

March of Dimes
Draugas J. Steponaitis atsi

nešė folderį dėl
Dimes. Nariai pripildė ir bus 
grąžintas kuopos vardu.

Perrinkta Kuopos Valdyba
Šiame susirinkime perrinkta 

valdyba šiems metams, pasili
ko buvusieji valdybos nariai, 
apart finansų raštininko d. 
Antano Sakalausko. Draugas. 
Sakalauskas, sulaukus pavasa
rio, apleidžia mūsų miestą, tai 
jo vieton finansų raštininku 
išrinkta d. P. Babarskas.

Kuopos Korespondentas, 
M. Stakovas.

da- 
pa-

March of

Kariškiai Atostogose
Gavęs 8 dienas atostogų iš 

karinės tarnybos, Inžinierių 
skyriaus, Fort Belvoir, Va., 
Pfc. Joseph Bubnis, lankosi 
pas motiną, gyvenančią 37 
Stagg St., Brooklyne, Jis an
tradieni, sausio 25 d. išvyksta 
atgal tarnybon.

lankėsi pas savo 
ir pažįstamus, gavęs 
atleidimą iš pareigų, 
Eduardas Lesmana- 

Jis apgailestavo, kad 
per mažai turi pa-

Taipgi 
draugus 
3 dienų 
jūreivis 
vičius. 
lietuviai
rengimų, ypatingai šokių, kur 
apsilankantieji kariai galėtų 
susitikti kartu su dauguma sa
vo pažįstamų ir draugų.

LR.

Vadovaujanti New Yorko 
unijistai ruošia bankietą Dai
ly Workerio pagarbai. Įvyks 
sausio 28, C. & L. Restaurane, 
2131 Broadway.

Paskutines Dienos Pasiruošti 
Laisvės Bankietui

Laisvės metinis bankietas, 
būsiantis tuojau po dienraščio 
Laisvės šėrininkų suvažiavimo 
jau čia pat — įvyks šio sek
madienio vak. 6:30 vai., sausio 
30-tą, Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Bankietui jau užpirkta gero-1 
kas vežimas indikų-kalakutų I 
ir bus kitų gerų valgių ir prie
dų prie jų, taipgi alaus prie 
valgio už tą pačią mokestį — 
$2.25. Tad pabaliavoti-pasivai- 
šinti mėgstantiems čia tikrai 
prielankios sąlygos. Bet tai ne 
viskas. Laisvės bankietuose vi
suomet sutinkame tolimų sve
čių, bus jų ir šiemet, kadangi 
šimtai dienraščio šėrininkų, 
kurio yra tikraisiais dienraščio 
gaspadoriais, atideda visus ki
tus reikalus į šalį ir dalyvauja

savo dienraščio metinėse iškil
mėse.

Bet kad užsitikrinti sau da- 
lyvumą tame smagiame bankie- 
te, jūs turite įsigyti tikietus iš 
anksto, kadangi, 
visuomet bankietų 
svarbu 
anksto.

’ šiemet, 
kartais 
gauti ko nori, o rengiant puotą 
šimtams svečių viską reikia ži
noti gerokai iš anksto.

Būkite tuo ankstybuoju — 
apsirūpinkite tikietais tuojau, 
kad nereikėtų atsilikti nuo to 
šaunaus pažmonio tik dėlto, 
kad pavėluota.

Vakarienė bus duodama ly
giai 6:30. šokiai nuo 7 ir per 
visą vakarą didžiajame ballrui- 
myje.

kaip žinote, 
rengėjams 

žinoti savo svečius iš 
Juo labiau tas svarbu 
kada paskutinę dieną 
ir savo šeimynai negali

Drabužių Priėmimo Krautu 
ve j e Darbas jau Įsisiūbuoja

pridavė: Helen 
9 gerus svederius 

guzikų, siūlų ir

Praeitą savaitę krautuvė 
buvo atidara veik kožną va
karą ir šeštadienio popietį. 
Drabužiai yra peržiūrimi, tai
somi ir pakuojami išsiuntimui. 
Tikimasi, kad pabaigoje vasa
rio mėnesio bus geras kiekis 
išvežimui.

Drabužių 
Gustaitienė 
mergaitėm,
vyrišką siūtą.

Ona Čepulienė pasiuvo 5 
mergytėms dresiukes ir atne
šė pundą padėvėtų moterims 
dresių.

M. Yakštienė iš savo mate
rijos pasiuvo 7 mergaitėms 
dresiukes, 2 moterims, žipo- 
nėlį ir svederiuką. čekanavi
čienė pridavė labai • vertingų 
dresių ir sveri erių.

O. Malinauskienė — punde
lį drabužių.

Ona Greičius — kariuome
nėn išėjusio sūnaus siūtą.

Sophie Vencevičius, iš 
Flushing, pridavė 2 pundus 
labai gerų moteriškų drabu
žių.

J. Kazlauskai, iš Richmond 
Hill, jau antru kart pridavė 
po pundą labai gerų moteriškų 
drabužių; ne viena Lietuvos 
moteris bus jiems labai dėkin
ga už tokį nuoširdumą.

V. J. Sinkevičius — porą 
naujų vyriškų batų. Wariso- 
nas — gerą išvalytą siūtą, po
rą kojinių, 6 vyriškus, tik iš 
skalbyklos, marškinius, ir sve
ri erį.

čekanavičienė—pundelį dra
bužių. Kreiswith, Corona, pun
dą drabužių.

Tamsonai atvežė 7 pundus 
dėvėtų drabužių, 2 mergytėm 
sukneles, 2 pr. naujų pirštinių 
ir del krautuvės — stalą ir 3 
kėdės.

Balčiūnas taip pat atvežė 
stalą ir 4 kėdės ir pažadėjo 
surasti kartį pakabinimui su
tvarkytų didelių žiponų.

Mr. ir Mrs. Sungaila—pundą 
gerų drabužių. Mr. ir Mrs. Vic
tor Bassoff — pundą gerų dra
bužių.

Frank Určinskas, Great 
Neck, pundą vyriškų overko- 
tų.

Lukauskienė, Great Neck, 
per Bečius prisiuntė labai 
daug gerų vyriškų ir moteriškų 
drabužių.

Yra daug atnešta drapanų, 
kur nėra sužymėta, nuo ko. 
Ačiū visiems už pasidarbavi
mą. Komitetas prašo nešti vi
sokias drapanas, be kurių ga
lima apsieiti, tik prašome 
duoti švarias, nes skalbimas 
bei valymas pusėtinai apsunki
na kelias drauges, kuomet jos 
ir taip sunkiai dirba savo liue
su laiku.

Krautuvė bus bandoma lai
kyti atidara kožną vakarą, pir
madienį ir šeštadienį po pie
tų ir trečiadienio rytą. Vieta 
— Laisvės name.

Moterų Kliubo Komitetas.

Mire Greatneckietis 
Vizdžiūnas

M. Simonavičius Jau 
Sveiksta

Sį Sekmadienį
LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR I

BANKIETAS |
Šviežios dešriukes skaniai paruoštos Į

ir kas daugiau?— j

Kovokite prieš vaikų para
lyžių siųsdami savo dolerius ir 
dešimtukus prezidentui 
seveltui, Washingtone.

Roo-

Atskridęs j New Yorką ka
riškas Anglijos valdininkas 
Richards sako, jog į talkinin
kų valdomą Morocco kas mė
nuo pribūna po 12,000 pabė
gėlių iš nacių užimtų kraštų ir 
kad jiems teikiama pagalba iš 
Amerikos Lend-Lease fondų.

INDIKŲ - TURKEY
VAKARIENĖ

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

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

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

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

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

MAJORAS LA GUARDIA kvie
čia jus atsilankyt j JŪSŲ SA
VĄJĮ TEATRĄ, pamatyt vieną 
iš visų laikų puikiausiu vaidini
mų. Tai yra GYVŲJŲ VAIDINI
MAS, o NE judamasis paveiks
las; dalyvauja 60 garsių aktorių. 
Jūs galite gauti tikietą tik už 
55c. Ateikite su savo šeima, o 
pasidžiaugsite geriau, negu bet 
kada savo gyvenime. Jūs dar nie
kados nematėte tokio gražaus 
vaidinimo, kaip

“Mūšy Miestas”
(Our Town)

su MARC CONNELLY, MARTHA 
SCOTT ir 58 kitais aktoriais.

ŠĮ VAKARĄ 8:30
ir TREČJ., KETV., PENKTAD. 

ir ŠEŠTADIENĮ 8:30.
Taip pat SĖST., SAUS. 29 d. 

2:30 P. M.

mACliTCD theatre CENTER ™ y-

Jonas M. Vizdžiūnas, 59 d. 
amžiaus, gyvenęs 179 S. Middle 
Neck Rd., Great Neck, L. L, 
mirė sausio 23 d., Nassau 
County Ligoninėj, Mineola, L. 
I. Bus palaidotas 26 d. sausio, 
2 vai. dieną, Fresh Pond Kre- 
matorijoj, Middle Village, L. I.

Kūnas pašarvotas namuose. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius F. W. Shalins (ša- 
linskas), 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, N. Y.

Velionis paliko nuliūdime na
šlę Teresę, 2 dukteris, Naomi 
ir Ritą, brolį Antaną ir dvi se
seris Elzbietą ir Marijoną, pa
starieji Lietuvoje. Jis taipgi 
priklausė prie Lietuvių Am. 
Piliečių Kliūbo Brooklyne ir 
54-tame Kriaučių Lo.kale. Pas
kutinį sykį dirbo pas Karvelį.

M. Simonavičius, savininkas 
užeigos antį kampo So. 5th ir 
Hewes gatvių, visa praeitą sa
vaitę sirgo '.šalčiu, visai negalė
damas dirbt. Bet dabar jau 
sveiksta ir;tikisi, kad po dienos 
kitos galės'-stot darban savo ta- 
verne.

Svečias Kariškis

Scena iš filmos “The Lodger,” rodomos Roxy Te
atre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke, greta filmos— 
Puikūs scenos aktai.

Elena Baranauskienė 
-Jau Pilietė

Stanley Ūsaitis, tarnaujantis 
U. S. laivyne jau antri metai, 
šeštadienį aplankė namus ir tė
velį. Viso paviešėjo tik vieną 
dieną ir išvyko atgal į tarnybą.

Stanley Ūsaitis, 3rd Class 
Petty Officer, dabar randasi 
Norfolk, Va. Tačiau greit ma
no apleisti šią vietą.

Stanley Ūsaitis, aukščiau mi
nimo jūreivio tėvas, turi 2 sū
nus ir posūnį tarnyboje; antra
sis sūnus John Ūsaitis taipgi 
yra laivyne, randasi 
Lakes vandenyse. O

Yuknys tarnauja armi
jai! du metai kaip kau- 
japonais New Guinea 

Rep.

Great 
posūnis

Sensacingiausias Savo Rūšies Judis!
Iš piktadarysčių metraščių susidaro nustobiausia judžių 
istorija. . . kuri sukelia šiurpulius ir sujaudina! Nėra jai 

lygios netikėtinumais, staigmenomis ir sensacijomis—

Pereitą penktadienį Brook
lyn an buvo atvykusi iš Bridge
port, Conn., Elena Baranaus
kienė (buvusioji brooklynie- 
tė), Laisvės bendradarbio, Pe
tro Baranausko, žmona. Ji čia 
atvyko gauti Amerikos piliety
bės popierų. Pagirti Eleną ten
ka, kad ji nors neseniai atvy
ko iš Lietuvos, bet jau spėjo 
įsipilietinti.

Užėjusi į Laisvę, Elena išsi
traukusi porą dolerių, ir sako:

—Čia bus nuo mūsų nauja
gimio sūnelio, Alfredo, — tai 
Laisvės suvažiavimui auka.

—Kaip gi jūsų naujagimis? 
—klausiu. — Gal jau kalba, 
gal bėgioja?

—Kur jis tau, — tik dviejų 
mėnesių amžiaus. . . Bet labai 
geras kūdikis, traukia sau pie
ną iš bonkutės ir tyli, pasiten
kinęs.

—Amerikoje vaikai kitaip 
auga, — įterpiau, — negu Lie
tuvoje.

—Perdaug čia jie lepinami. 
Ne taip, kaip mes augome. O 
mano tėvas sakydavo, kad jis 
dar sunkesnėse sąlygose buvo 
auginamas, — aiškino Elenu- 
kė, prisimindama savo gimtą
ją vietelę, Savilionių kaimą 
(Merkinės valsčiuje) Dzūkijo
je.

—Išmokyk sūnų gerai lietu
viškai kalbėti.

—Dėl manęs tas gal visaip 
praeitų, bet Petras tam tikrai

Joseph 
joje ir 
jasi su 
srityje.

Barrett Parko žvėrinčiuje 
leopardui padaryta operacija 
ant kojos.

54 Skyriaus me- 
jvyks trečiadieni, 
v. v., Liet. Am. 
280 Union Ave.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 
tinis susirinkimas 
sausio 26 d., 7:30 
Pil. Kliubo salėje,
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo. Taipgi bus kalbėtojų iš Joint 
Boardo, kurie aiškins apie steigia
ma Apdraudą ligoje ir pašalpoje ir 
apie užvilktas duokles ir vakacijas, 
taipgi ir algų pakėlimą. Tą viską 
išgirsit patys. — Ch. Nečiunskas, 
Sekr. (19-21)

REIKALAVIMAI
Reikalinga Vyro ar Merginos dirb

ti kriaučiškos dirbtuvės raštinėje- 
ofise, kaipo bookkeeper. Alga nuo 
$25 iki $35. Prašome tuojau kreip
tis: Steponas Karvelis, 45 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefonuo- 
kite EV. 7-2494. (18-20)

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

nFTROITF- > 2539 Woo<,ward Avenue OElKOttK. ( 602 Hofmann B]dg.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergrecn 4-9612

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN. 3

i MERLE OBERON • GEORGE SANDERS 
‘ ' •>. LAIRDCREGARU. *

TfffLOVMft
.. 2Of/l CINIURY FOX S TERROR-SHOCKER :.

SCENOJE—didžiuli asmeniškas vaidinimas CHAMBER 
MUSIC DRAUGIJOS iš LOWER BASIN ST. su PAUL 
LAVALLE ir Jo Orkestru ir MILTON CROSS, taipgi 
JTCK DURANT, HAL LeROY, MAURICE ROCCO ir 

Extra patrauklus priedas—HELEN FORREST

ROXY 7th Ave. ir 50th Street 
New York

B PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE $

i O LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GARIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

LT / Plačiai žinomas bartendorys Vincentas
A / žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ I Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

Start Your
Graduate
Off Right

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Daimontu

arba Daimontinj žiedą 
nuo $15.00

■I
BULOVĄ'

Žiedą<

“ nuo $20.00 
Duokite JAI 

modernini 
Riesi n j laikrodėlj

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

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

STajrtr 2-217S. ATDARA VAKARAIS.

. J
■




