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KRISLAI
Po Didžiųjų Iškilmių. 
Kaimynas ir Kaimynas. 
Nevalia Nė Pasijudinti. 
Naciai Leningrade.

Rašo A. BIMBA

Laisvės Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas buvo geras. Ga
lėjo, žinoma, būti skaitlinges- 
nis, bet reikia nepamiršti ka
ro sąlygų.

Po suvažiavimo bankietas 
buvo visai pasekmingas. Svieto 
buvo daug ir visų ūpas buvo 
pakilęs.

Štai ką man pasakojo kele
tas demokratinių lietuvių. Jie 
gavę laiškus nuo smetoninin- 
kų. Matyt, girdi, jų adresus 
smetonininkai gavo iš SLA 
Centro.

Laiškuose smetonininkai pra
šo pinigų. Jie renka pinigus 
Smetonos palaikų nugabeni
mui iš Cleveland© į Washing- 
toną, o paskui iš Washington© 
į Lietuvą!

Ir tu man sugalvok tokį ap- 
gavingą raketą!

sako: 
Sovietui 
kokios

Yra tokių, kurie 
Mums nepatinka, kad 
Sąjunga kišasi į tai, 
valdžios turėtų būti jos kai
myninėse šalyse. Už pavyzdį 
ima lenkų valdžią ištrėmime. 
Girdi, Sovietams ji nepatinka, 
Sovietai nori diktuoti lenkams, 
kokia jų valdžia turėtų būti.

Vaikiški tie žmonės. Jie ne
supranta to, kad kiekvienam 
rūpi žinoti ir pažinti savo kai
myną. Joks doras žmogus ne
nori turėti savo kaimynu žuli- 
ką, plėšiką ar žmogžudį.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
V J
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RAUDON. ARMIJA VERŽIASI JAU PER ESTIJOS SIENA
S

AMERIKOS KOVŪNAI
ŠTURMUOJA JAPONUS

MARSHALE SALOSE
Perlų Uostas. — Jung- 

; tinių Valstijų karo laivai ir 
galingi lėktuvų būriai štur
muoja japonus Marshall sa
lose. Tebesiaučia mūšiai, 
kurie prasidėjo šeštadienį.

Japonų radijas skelbia, 
kad jų armija ir laivynas,

Ar mūsų šalis nenori turėti 
draugiškas valdžias Meksiko
je, Kanadoje, ir kitose Ameri
kos respublikose? Ne tik nori,! 
bet deda pastangas tas respu
blikas paveikti, kad jose susi
darytų mums draugiškos vai-, 
džios.

Pavyzdžiui, mes atsisakome 
pripažinti Bolivijos valdžią 
(nors Bolivija yra už kelių 
tūkstančių mylių nuo mūsų), 
tik todėl, kad ten įsisteigė fa
šistinė valdžia, pro-naciška 
valdžia.

Tai kodėl Sovietai 
pripažinti ir toleruoti 
cišką lenkų valdžią?

turėtų
pro-na-

Sovietų
kad

Rezoliucija Laisvės Turinio SOVIETŲ KARIUOMENĖ
Ir Dienos Klausimais-

girdi, pastoję kelią ameri
kiečiams. Iš to suprantama, 
kad Amerikos kovūnai jau 
išlipo iš laivų į kai kurias 
Marshall salas.

Tuo tarpu amerikiečių 
komanda nieko nesako apie 
savo kariuomenės įsiverži
mą į Marshall salas.

Mes, dalininkai Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bend
rovės, susirinkę į metinį suvažiavimą sausio 30 d., 1944 
metais, Grand Paradise svetainėje, 318 Grand St., Brook- 
lyne, išklausę redakcijos ir kitus raportus pareiškiame:

TIK 60 MYLIŲ NUO 
LATVIJOS SIENOS

Kongreso Nariai Teskiria Tiktai Apie 
Ketvirtadalį Naują Taksą, Reikalau

jamą Prezidento Roosevelto Valdžios

Mes pilniausiai užginame dienraščio Laisvės liniją, 
kuri buvo vedama tam, kad kuo greičiausiai ir su kuo 
mažiausiai aukų laimėtume karą prieš barbarišką hit- 
lerizmą ir fašizmą, dienraščio, kuris mobilizavo Ameri
kos lietuvius paramai prezidento Roosevelto programos 
karo laimėjimui; kuris kvietė lietuvius prie energingo 
darbo, kad mūsų armija, laivynas ir orlaivynas bei tal
kininkų ginkluotos jėgos būtų aprūpintos moderniškais 
ginklais ir amunicija; kuris kvietė lietuvius teikti pagal
bą mūsų nuoširdžiai talkininkei Sovietų Sąjungai ir ypa
tingai Lietuvių Pulkams; kuris prisidėjo prie moblizavi- 
mo Amerikos lietuvių į masinį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir kuris vedė kovą prieš hitlerišką propa
gandą lietuvių tarpe.

London, vas. 1. — Gene
rolo Govorovo komanduo
jama, Raudonoji Armija į- 
siveržė į Kingisepp miestą, 
8 mylios nuo Estijos sie
nos, ir užėmė Monastyrki 
miestą, mažiau kaip 5 my
lios į rytus nuo tos sienos.

Kingisepp, stotis geležin-

Jungt. Valstijų Submari- 
nai Nuskandino Dar 14 

Japonijos Laivų

Washington. — Senato
rių ir kongresmanų atsto
vai per bendrą pasitarimą 
nusprendė visam kongresui 
siūlyti, kad užgirtų tiktai 
$2,315,800,000 naujų taksų 
ateinantiem dvylikai mėne
sių, pradedant nuo liepos 1 
d. O prez. Rooseveltas rei
kalavo $10,500,000,000 nau
jų taksų, ypač nuo didžiųjų

Kongresiniai komitetai 
savo “pataisymais” gadina 
pirmiau išleistąjį įstatymą, 
kuris davė valdžiai teisę 
pertvarkyti karinius kont-

Kiek Amerikos Kariu 
Užmušta, Sužeista ir 

Nelaisvėn Paimta
Washington.—Nuo Jung

tinių Valstijų įstojimo ka-

Maskvoje susirinko
parlamentas. Kalbama,
šiame susirinkime bus nutarta 
praplėsti sovietinių respublikų 
autonomiją.

Atrodo, jog visiems reikėtų
už tai Sovietų vadus pasvei-| iki šiol amerikiečiai ko- 
kinti. Bet kur‘tau! Amerikos vūnai viso nukentėjo šito- 
tūliems laikraščiams ir tas ne- kių nuostolių 
patinka. Girdi, Sovietai gali mušta, 49,518 sužeista, 33,- 
pareikalauti toms respubli- 617 be žinios dingę ir 29,- 
koms atskiros atstovybės tai- i 898 
kos konferencijoje.

Bet kodėl to bijoti? Kodėl 
Anglijos imperija turi ne vie
ną, bet šešias atstovybes tarp
tautiniuose sąskridžiuose ?

33,617 už-

nelaisvėn pakliuvo. 
Taip praneša valdinė Karo 
Žinių Įstaiga.

Pereito pirmadienio The 
New York Times įdėjo pa
veikslą, kuris parodo nacius 
Leningrade. Jų ten nemažai. 
Jie ten maršuoja ilgoje rikiuo
tėje. < { <

Vadinasi, po dvidešimts de
vynių mėnesių naciai pagaliau 
pasiekė Leningrado gatves. 
Bet, matyt, jie tuomi nesidi- 
džiuoja.

Jie pasiekė Leningradą kai
po belaisviai!

Beje, prieš kiek laiko tame 
pačiame Times buvo labai gra
žus paveikslas apie lietuvius 
raudonarmiečius. P a v eikslas 
trauktas Raudonosios Armijos 
lietuviškam vienetui puolant 
ant nacių.

žinau, kiekvienas tikras lie
tuvis džiaugėsi ir didžiavosi 
tuomi paveikslu, tais lietuviais 
didvyriais.

Bet taipgi puikiai žinau, kad 
į tą paveikslą su pasibaisėji
mu žiūrėjo visi smetonininkai, 
visi pro-naciai. žinau taipgi, 
kad tasai paveikslas labai ne
patiko kryžiokams iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos.

Amerikiečiai Įsiveržė 
Į 2 Italy Miestus

'A _________

Alžyras, vas. 1. — Ame
rikos kariuomenė įsiveržė į 
pakraščius Campleone ir 
Cistern miestų, į pietų va
karus nuo Romos. Cisterna 
stovi už 28 mylių nuo Ro
mos.

Vengrų Divizijos Fronte 
Prieš Sovietus

Maskva. — Patikrinta, 
jog fronte prieš Sovietus 
dar tebekariauja 11 vengrų 
armijos divizijų.

Vengrijos valdžia melavo, 
būk atšaukus savo kariuo
menę iš Sovietų fronto.

Atminkite, kad Pittsburgho 
konferencija nesurado nei vie
no gero žodelio toms dešim
tims tūkstančių lietuvių tau
tos sūnų, kurie taip pasiauka
vusiai artina Lietuvos išlaisvi
nimą iš nacių vergijos.

raktus ir taip numušti per- 
didelius kompanijų pelnus.

Dabartinis taksų bilius, 
tarp kitko, siūlo pakelti 
taksus degtinei nuo dabar
tinių $6 galionui iki $8 ir 
alui nuo $7 iki $8 statinei, 
pabranginti laiškų štampas, 
pakelti taksus kabaretams 
ir naktiniams kliubams iki 
30 procentų ir t.t.

Žmonės, gauną iki $2,500 
metinių algų bei kitų paja
mų, turėtų pagąl šį bilių, 
mokėti tik keliais iki kelio
likos dolerių daugiau tak
su. W Tc-

Cassino Fronte Ameri
kiečiai Atakuoja Na

cius Užnugarėn

Mes pilniausiai užgiriatne Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo tarimus ir darbus pagalbai karo laimėjimo, 
Lietuvos išlaisvinimo ih Lietuvos atbūdavo j imo. Mes 
prižadame energingai darbuotis to suvažiavimo nutari
mų įgyvendinimui. Mes kviečiame visus Amerikos demo
kratiniai nusistačiusius lietuvius remti Demokratinės 
Lietuvių Tarybos darbus.

Mes kviečiame visus Amerikoj demokratinio nusista
tymo lietuvius nuoširdžiai remti prezidento Roosevelto 
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Administracijos Raportas 
Laisvės Suvažiavimui

Washington. — Jungtinių 
Valstijų submarinai pasku
tinėmis dienomis pasiuntė 
jūrų dugnan dar 14 Japo
nijos laivų, tame skaičiuje 
du didelius transportus, su 
kuriais gal tūkstančiai ja
ponų žuvo.

Amerikiniai submarinai 
viso iki šiol nuskandino 422 
Japonijos laivus, su
žalojo 114 ir, turbūt, su
naikino dar 36 japonų Gai
vus.

London, vas. 1. — Ame
rikos lėktuvai bombardavo 
Klagenftirtą, Austrijoj.

Alžyras. — Cassino fron
te, Italijoj amerikiečiai per- 
sigrūmė per Rapido upę ir 
užėmė Cairo ir Monte Villa 
kaimus; dalinai apsupo vo
kiečius Cassino mieste ir 
atakuoja juos šonan bei už- 
nugarėn. Anglai daro apsu
pimo žygius aplink nacius 
Castelforte.

ĮTŪŽĘ MŪŠIAI
Romos fronte anglai ame

rikiečiai atmušė desperatiš
kas nacių tankų ir pėstinin
kų atakas, sudrūtino ir pa- 
platino savo pozicijas ir 
prasiveržė pirmyn iki pen
kių mylių nuo geležinkelio. 
Kai kur talkininkai pasie
kė punktus jau tik 16 mylių 
nuo Romos.

Didžiausiu įtūžimu vokie
čiai atakavo talkininkus ar
ti Cisternos, prie istorinio 
plento, vedančio į Romą. 
Visos priešų atakos tapo 
ištaškytos.

Amerikiečiai parodė ne
paprastą didvyrybę, stačiai 
puldami nacių tankus, iš ar
ti sprogdindami juos ranki
nėm. granatomis arba sukiš- 
dami ginklus per tankų at- 
varus ir žudydami vokie
čius viduje.

Išbaigdami savo amuni
ciją tiesioginėse kautynėse, 
amerikiečiai plėšė ginklus 
iš nacių ir žudė .priešus.

Laisvės administracija 
savo raporte dienraščio da
lininkų suvažiavimui, tarp 
kitko, atžymėjo sekamus 
dalykus:

Nuo 1939 iki šiol Laisvė 
pakilo dar 1,500 skaitytojų.

Šiuom vajum gauta arti 
penkių šimtų naujų skaity
tojų.

Už skelbimus įplaukos pe
reitais metais pakilo dau
giau, negu dvigubai.

Nepaisant visų sunkumų 
karo metu, Laisvės finan
sinė padėtis yra geresnė, 
negu bent kada buvo. Dėl 
tokių sunkumų, beje, nega
lėjo įvykti ir piknikai Lais
vės naudai, kaip kad Phila-

delphijoj ir kitur.
Laisvės prestyžas visuo

menėje yra aukštas. Žinias 
ir kitus raštus, telpančius 
Laisvėje, visuomenė ima su 
pilnu pasitikėjimu.

Per Laisvę vedamos kam
panijos karo pastangų rė
mimui turi gražaus pasise
kimo. Raudonojo Kryžiaus 
piniginių aukų rinkimas ir 
kraujo aukojimas; National 
War Fund kampanija fr va
jai už Karinių Bonų parda
vimą per dienraštį Laisvę 
buvo pravesti su puikiausiu 
pasisekimu.

Tai šie daviniai yra aiš
kūs įrodymai aukšto Lais
vės prestyžo visuomenėje.

10,000 TONU BOMBŲ NA
CIAM PER 83 VALANDAS
London, vas. 1. — Ameri

kos bombanešiai vėl aud
ringai bombardavo vokiečių 
įrengimus šiauriniam Fran- 
eijos pajūryje.

Per 83 valandas paeiliui 
anglai ir amerikiečiai viso 
numetė 10,000 tonų bombų į 
Berlyną, Braunšveigą ir į 
kitus taikinius Vokietijoj ir 
nacių užimtuose kraštuose.

Franko-Ramirezo Nagai 
Bolivijos Sukilime

Maskva. — Sovietai saus. 
30 sudaužė 98 vokiečių tan
kus.
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Amerika 89 Kartus Protestavo 
Japonijai Prieš Belaisvių 

Žudymą ir Kankinimą
Washington. — Ameri-prieš amerikiečius'karo be- 

kos valstybės departmentas 
jau 89 kartus nuo karo pra
džios protestavo Japonijai, 
kad jinai kankina, žudo, 
budeliauja ir badu marina 
paimtus nelaisvėn ameri
kiečius karius ir civilius. 
Tujini japonai laužo tarp
tautinę Genevos sutartį dė
lei karo belaisvių ir su
trempia visas civilizacijos 
taisykles, kaip sako Jungti
nių Valstijų vyriausybę, 
paskelbdama tuos savo pro
testus. Į jokį Amerikos pro
testą japonai nedavė atsa
kymo.

Amerikos valstybės de
partmentas šiuo žygiu už
tikrina, kad bus “tinkamai 
nubausti japonų oficieriai 
už tokius necivilizuotus ir 
nežmoniškus veiksmus

laisvins.”
Šio departmental pareiš

kimas, greta kitko, prime
na, kaip “sugedusiai-barba- 
riškai pasielgė japonai, nu
žudydami suimtus mūsų la
kūnus, dalyvavusius žygyje 
prieš Tokio” (Japonijos so- 
stamiestį).

Japonai sulaikė maistą ir 
kitus reikmenis, siunčiamus 
amerikiečiam belaisviam, 
neleidžia Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus atstovams 
jų aplankyti ir bendrai el
giasi su tais belaisviais, 
kaip nuožmiausi laukiniai 
žiaurūnai.

Washington. — Argenti
nos “prezidento” Ramirezo 
valdžia dalyvavo priruoši- 
me sukilimo, per kurį buvo 
nuversta Bolivijos preziden
to Penarando vyriausybė. 
Ispanijos diktariaus Fran
ko atstovybės narys, Jose 
L. Arauguren, tarnavo kaip 
Argentinos valdžios tarpi
ninkas, kuris perdavė $75,- 
000 jos pinigų sukilėliams.

Tam perversmui surengti 
darbavosi Argentinos val
dovo Ramirezo agentai sy
kiu su nacių šnipais.

Tokius faktus parodo su
čiuptas dokumentas, kurį 
pagamino Ramirezo val
džia. Tik paskui jinai su
stabdė viešą to dokumento 
skelbimą ir pareiškė, kad ji
nai jau sutrauko diplomati
nius ryšius su Vokietija ir 
Japonija...

kelio einančio iš Leningra
do į Tallinną, Estijos sosti
nę, yra paskutinė toj vietoj 
nacių tvirtuma į rytus nuo 
Estijos.

Neoficialiai pranešimai, 
atėję per Švediją, sako, kad 
raudonarmiečiai jau pra- 
maršavo pro Kingiseppą ir 
pradeda veržtis Estijon.

Novosokolnikų sektoriuje 
sovietiniai kovūnai pažygia
vo 10 mylių į vakarus, už
ėmė kelias gyvenamąsias 
vietoves ir pasiekė punktus 
tik 60 mylių nuo Latvijos 
sienos.
Pavojus Nacių Pasitrauki

mo Geležinkeliui
Teigiama, kad vokiečiai, 

atkakliai mušami raudonar
miečių, traukiasi Estijon 
per 30 mylių spragą, esamą 
tarp Suomijos Įlankos ir 
Peipus ežero šiaurinio ga
lo.

Apie 30 mylių į pietų ry- 
tus nuo Kingiseppo raudom 
armieČiai keliose vietose 
prasiveržė per Lugos upę 

ir užėmė pozicijas už 33 
mylių nuo Lugos miesto, 
geležinkelių mazgo ir vo
kiečių tvirtoves. Per tą 
miestą eina paskutinis gele
žinkelis, kuriuom vokiečių 
armija gal dar galėtų pasi
traukt iš Novgorodo-Lenin- 
grado-Estijos kampo ir iš
trūkt per Pskovą.

Į vakarus nuo Novgorodo 
sovietiniai kovūnai, be kit-’ 
ko, atėmė'iš nacių Zarieči- 
je miestą, tik keliolika my
lių nuo geležinkelio tarp 
Lugos miesto ir Pskovo. O « 
pusiaukelėje tarp Leningra
do ir Lugos tapo atimta iš 
priešų Divenskaja geležin
kelio stotis.

Linkui Estijos Sovietai 
per dieną atvadavo dau
giau kaip 60 gyvenamųjų 
punktų, o viso šiauriniame 
fronte atėmė iš priešų virš 
šimto miestų, miestelių, ge- 

Į ležinkelių stočių ir kaimų.

ANGLAI-AMERIKIEČIAI 
LAUKSIĄ NACIU PASI
TRAUKIMO IŠ ROMOS
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Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Wake sa
loj.

Alžyras. — Jau ne kartą 
buvo skelbiama, kad nacių 
kariuomenė, girdi, pradeda 
kraustytis iš Romos. Tie 
skelbimai dar nepatvirtinti.

Bet amerikiečiai ir ang
lai laukia vokiečių pasi
traukimo iš Romos. Jie ne
nori hitlerininkus mieste 
šturmuoti, nes jeigu talki
ninkai šturmuotų priešus 
Romoje, dėl to nukentėtų 
bažnyčios ir istoriniai pa
minklai; tuomet gal pasi
piktintų pasaulio katalikai, 
o naciai sukeltų lermą prieš 
anglus - amerikiečius, ap
šaukdami juos “šventovių

t

A

Linkui Estijos raudonar
miečiai užėmė dar Kichtol- 
ka, Kerstovo ir Klenno ge- ardytojais,”’kaip sako neo- 
ležinkelio stotis. ficialiai pranešimai.
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Mūsų Uždaviniai ir Pareigos 1944 Metais
Laisves Redakcijos raportas metiniam dienraščio šėrininkų suvažiavimui, įvy- 
ku šia j am 1944 m. sausio 30 d. Grand Paradise salėj, Brooklyn, N. Y. Raportuoja 

R. Mizara
sus lietuvius vienybėm Jis akstino juos 
remti savo krašto karines pastangas ir 
padėti savo tėvų kraštui, Lietuvai, grei
čiau išsilaisvinti.

Neperdėsiu pasakęs, kad Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo sušaukime 
Laisvė suvaidino pačią didžiausią rolę. 
Tasai Suvažiavimas, įvykęs tik prieš pus
antro mėnesio, buvo didžiai svarbus, is
torinis Suvažiavimas. Su jo nutarimais, 
be abejo, jūs esate gerai susipažinę.

Laisvės redakcija nesigailėjo vietos 
laikraštyj nei prieš nei po Suvažiavimo. 
Tūli Laisvės redakcijos darbininkai ne
sigailėjo jėgų Suvažiavimui populiari- 
zuot. Mes manėme ir manome, jog tasai 
Suvažiavimas ir jo nutarimai reiškė mil
žiniškos Amerikos lietuvių daugumos 
valią ir troškimus. Mes puikiai supran
tame, kad tik organizuotai, bendrai dirb
dama, demokratinė Amerikos lietuvių vi
suomenė gali ryškiau stumti pirmyn 
Jungtinių Tautų pergalės lokomotyvą.

Su Lietuvi mūsų ryšiai praeitais me
tai buvo stipresni negu užpraeitaisiais. 
Bet tie ryšiai dar vis buvo ir tebėra ne
tiesioginiai, nes Lietuva dar vis tebevai- 
toja ilgaamžio josios priešo okupacijoje. 
Tik tuomet, kai vokiškasis priešas iš 
Lietuvos bus išmuštas, kai Lietuvos par
tizanai ir lietuviškieji pulkai Raudonojo
je Armijoj iškels Gedimino kalne, tary
binės Lietuvos respublikos sostinėje, 
pergalės ir laisvės vėliavą, tik tuomet 
mes turėsime tiesioginius ryšius su Lie
tuva, su josioš žmonėmis!

Iki šiol mes palaikome ryšius tik su iš 
Lietuvos pasitraukusiais (1941 m. birže
lio mėnesį) į Tarybų Sąjungos gilumą 
lietuviais, lietuvių tautos patrijotais, — 
daugiausiai, žinoma, rašytojais, kurie in
formuoja per mūsų dienraštį Amerikos 
lietuvius apie padėti okupuotoje Lietu
voje. Tie rašytojai, savo ruožtu, gauna 
tiesioginių žinių iš okupuotosios Lietu
vos. Jas gavę, jie dalinai su mumis.

Be Laisvės, Vilnies (ir Tiesos), jūs 
nerasite kito tokio lietuviško laikraščio 
Amerikoje, teikiančio skaitytojui tiek 
gausiai žinių apie Lietuvą ir lietuvius, 
kovojančius dėl savo tėvynės išvadavi
mo ! ,

Tuomi mes galime didžiuotis ir di
džiuojamės. Džiaugdamiesi, kiekvienas 
iš mūs, privalome Laisvę dar ir dar la
biau platinti, siūlydami tiems žmonėms, 
kurie yra anti-deAiokratinių, pro-fašisti- 
nių, pro-nacinių laikraščių įtakoje. Mes 
privalome suklaidintuosius brolius ir se
seris kreipti į teisingą kelią, demokra
tinį kelią.

Mūsų santykiai su kitų sriovių lietu
viškais laikraščiais nepasitaisė, nors 
mes dėjom didelių pastangų, kad tie laik
raščiai eitų tuo keliu, kurį rodo Tehe
rano deklaracija, demokratiniu keliu. 
Pro-fašistine spauda ir t. v. socijąlistinė 
spauda mus tebepuola. Puldama mus, 
ji ne tik kenkia bendrajam Jungt. Tautų 
reikalui, — ji kasa pati sau duobę, į ku
rią aukščiau ar vėliau jai teks įkristi.

Vienas tokis savaitraštis — Naujo
ji Gadynė — per metų eilę talkininka
vęs fašizmui ir mus nešvariai puolęs, nu
sisuko sprandą, įkrito į duobę, iš kurios 
niekas jo nebęiš trauks (Atsiprašau: 

apie mirusius, sakoma, tik gražiai rei
kia kalbėti)! To susilauks ir N. Gadynei 
panašūs laikraščiai, jei jie nekeis savo 
politikos.

Šie metai mūsų kraštui ir kitu atžvil
giu svarbūs metai, dideli metai, nes tai 
prezidento rinkimo metai. Istorikai ir 
politikai visuomenininkai teigia, kad šių 
metų prezidentiniai rinkimai bus gal būt 
svarbesni, kaip buvo 1860 metais bei 
1864 metais. Jei paminėtaisiais metais 
Abraomas Lincolnas nebūtų laimėjęs 
rinkinių, tai, tūlų žinpvų nuopione, šian
dien neturėtume Jungtinių Valstijų, ko
kias turime. Jei šių metų rinkimuose pa
vyktų laimėti demokratijos ir tarptauti
nio bendradarbiavimo priešams, tai būtų 
užduotas ne tik baisus smūgis mūsų kra
što dabartinę! santvarkai, bet ir Teherja-

Gerbiamieji šėrininkai!
Prabėgus lygiai metams, mes ir vėl 

suvykome padaryti apžvalgą to darbo, 
kurį atliko mūsų dienraštis, — aiškiau: 
kurį atlikome mes patys per mūsų diep- 
raštį Laisvę. Praeitieji metai buvo aud
ringi metai, didžiai reikšmingi ne tik 
mūsų kraštui, bet ir visam pasauliui. 
Praeitieji metai buvo linksmesni negu 
užpraeitieji. Linksmesni jie buvo dėl to, 
kad praeitaisiais metais Jungtinės Tau
tos visuose karo frontuose vedė ofensy- 
vą prieš fašistinę Ašį, kad tarp Jungti
nių Tautų buvo sudaryta stipri vienybė 
ne tik priešui sunaikinti, bet ir pokari
nei pastoviai taikai įkūnyti.

Padarykime trumpučius palyginimus, 
sugretinkim įvykius, pasireiškusius per
nai šiuo laiku, su tuo, kas vyksta šian
dien.

Pernai apie šį patį laiką baigėsi Kasa
blankos konferencija, kurioje dalyvavo 
prez. Roose veltas ir premjeras Churchi- 
llas — abu su savo kariniais štabais. 
Tarybų Sąjungos vyriausybė ten neda
lyvavo. Ir dėl to pasaulyje buvo sklei
džiama abejonė, ar kada nors bus gali
ma tarp'šitų didžiųjų valstybių — Ame
rikos, Didžiosios Britanijos ir Tarybų 
Sąjungos — sucementuoti stipri karui 
laimėti ir taikai užtikrinti koalicija.

Šiemet pasaulis tuo jau neabejoja. 
Maskvos ir Teherano konferencijos at
liko toje kryptyje tokius darbus, kurių 
didumo mes dar ir šiandien negalime pil
nai matyti. Hitlerio svajonės dėl Jungti- ‘ 
nių Tautų paskirstymo nuėjo niekais.

'..Teherano konferencija^ kuriai pagrin
dus padėjo Maskvos konferencija, — Te
herano konferencijos deklaracija — di-~ 
džiai sustiprino visą laisvę ir demokra
tiją mylintįjį pasaulį, suteikė jam dau
giau vilties ir noro kovoti prieš bendrąjį 
žmonijos neprietelių, fašizmą.

Arba paimkime ir sugretinkime pernai 
šiuo laiku ėjusius karo frontuose veiks
lius su einamaisiais.

Pernai šiuo laiku Anglų kariuomenė 
dar vis tebemušė priešą Libijoj; pernai 
šiuo laiku amerikiečiai ir anglai tik ką 
buvo pradėję rimtus veiksmus Tunisijoj.

Šiemet mūsų narsieji kovūnai jau mu
ša priešą Italijoj, jų kanuolių šūviai jau 
girdimi “šventajame mieste” — Romo-

Pernai šiuo laiku naciškasis įsiveržėlis 
> dar buvo Stalingrade, Šiaurės Kaukaze, 

prie Voronežo.
Šiemet jis jau mušamas netoli Rowno, 

Vakarų Ukrainoj, netoli Pinsko, Vakarų 
Baltarusijoje, netoli Polotsko; arti Nar- 
vos, Estijoj. '

Milžiniškus laimėjimus Jungtinių Tau
tų kariuomenės — ypačiai didvyriš
koji Raudonoji Armija — padarė pra
eitaisiais metais karo frontuose!

Šiemet, taigi, Jungtinės Tautos pasi- 
rįžo sunaikinti patį didžiausią ir pavo- 
jmgiausįjį priešą, hitlerinę Vokietiją, ir 
bąigti karą Europoje. Paskui bus suves
tos sąskaitos su plėšikiškuoju japonu.

Sakykite, ar gi, to visko akiregyje, 
šiemet nesmagiau tenka jaustis?!...

Mūsų pernykštis šėrininkų suvažiavi- 
mas priėmė rezoliuciją “dėlei Amerikos 
lietuvių vienybės karo pastangoms” stip
rinti. Rezoliucijoje, be kitko, buvo pasa
kyta: “Mes ir visa pažangioji lietuvių 
visuomene esame giliai įsitikinę, kad vi
sų lietuvių vienybe ne tik reikalinga, bet 
ir galima.”

Vadovaudamasi praeitų metų šėrinin
kų suvažiavimo nutarimu, Laisvės re
dakcija dėjo didelių pastangų tokiai vie
nybei realizuoti.

Mūsų nusistatymas buvo ir tebėra te
kis: (1) remti mūsų krašto karines pa
stangas, remti visąs Jungtines Tautas; 
(2) padėti Lietuvai juo greičiau išsiva
duoti iš hitlerinės okupacijos; (3) vie
nyti visus demokratinio nusiteikimo 
Amerikos lietuvius paminėtiesiems užda
viniams ryškiau gyveniman pravesti, ’ z 

Besivadovaudamas paminėtaisiais dės
niais, n|ū»ų dienraštis uoliai akstino vi?

I . !

no dekląracijos principai' būtų paversti 
niekais ir pasauliui grūmotų trečiasis vi- 
sasvietinis karas!..

Todėl jau šiandien Amerikos demokra
tijoje kyla yis. garsesni balsai, kad pre
zidentas Roosęveltas turėtų kandidatuo
ti 4-tajam savo tarnybos. terminui, kad 
jojo partnerių būtų pažangusis vice-pre- 
zidentas Wallace. Tokią nuomonę reiškia 
ne tik tūlą spauda, tūli, paskyri visuo
menininkai, bet ir dapbo unijos ir viso
kios politinės grupės. Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas taipgi/.pareiškė, jog 
demokratinė Amerikos lietuvių visuome
nė stos šimtu nuošimčių su prezidentu 
Rooseveltu, jei tik jis. sutiks kandidatuo
ti ketvirtuoju terminu.

Laisvės redakcija laikėsi ir tebesilai
ko panašios nuomonės. Mes manom, kad 
tik prezidento Rooseyelto administracija 
tegali pasekmingai pravesti Teherano 
konferencijos tarimus gyvenimam

Tačiau, tuo reikalu pasisakymo neuž
tenka; reikia nuolat dirbti, remiant pre
zidento Roosevelto karinę programą, ko
vojant su jojo priešais, visokiais apyše
riais, visokiais derybinės su Hitleriu tai
kos šalininkais, visokiais rasis
tais, anti-semitais ir kitokiais Hitle
rio talkininkais. ... .

Privalome atsiminti tą, kad tuomet, 
kai mūsų kareiviai kovoja karo frontuo
se, drąsiai mušdami priešus, tai pas mus 
namieje, Amerikoje, priešo agentai daro 
viską priešui padėti. Tiek kongrese, tiek 
jo išlaukyje yra žmonių, visaip kliudan
čių prezidento karinei programai, kovo
jančių prieš kainų stabilizavimą, prieš 
didesnį taksavimą karo mokesčiais tų, 
kurie gali juos mokėti — turčių. Prasi
dėjo t. v. PEACE NOW judėjimas, kurin 
spiečiasi visokį fašizmo apaštalai.. Atsi
minkime, kad lietuviškieji •( kryžiokai 
taipgi juos palaiko, su jais eina, jei ne 
viešai, tai slaptai. Jų visų pirmutinis šū
kis, aišku, yra nukreiptas prieš Tarybų 
Sąjungą, didžiulę mūsų talkininkę.

Mūsų dienraštis, kuriam rūpi šviesti 
politiniai lietuvių visuomenę, kėlė ir te
bekelia aikštėn visokius prezidento Roo
sevelto karinės programos ir Jungtinių 
Tautų priešų darbus. Tolydžio mes vien- 
val raginame lietuvius stoti į denjokrati- 
nių lietuvių frontą ir kovoti prieš mūsų 
krašto ir t mūsų tautos neprietelius.

Šitiek galime pasakyti bendraisiais, 
mūsų kraštą ir pasaulį liečiančiais klau
simais.

Redakcijos personalas tebėra tas pats, 
kokis buvo praeito mūsų’ suvažiavimo 
laiku. Nors metais senesni, tačiau visi, 
man rodosi, savo pareigas atlieka tin
kamai, pagal savo išgalę.

Neretai tenka redakcijai gauti visokių 
anonymiškų “pamokslų-’ — laiškų, po 
kuriais jų rašytojai bijosi padėti savo 
vardus. Tai vis laiškai, matyt, esančiųjų 
priešo įtakoje, priešo suklaidintų žmone
lių.

Kai lenkų pilsudskininkų-fąšistų spau
doje visoki Jurgėlos, Pakalniai ir kiti 
pradėjo mus pulti, tai jau pradėjome iš 
kai kurių politiniai tamsių ir lenkų gau
ti anonymiškų, keistų “mokymų”. Čią 
štai turiu prieš porą savaičių gautą iš 
Bostono laišką, rašytą bene kokio sulen
kėjusio lietuvio ar “sulietuvėjusio len
ko.” Jis rašo tokia lenkiška kalba, kurią 
gali suprasti gerai mokąs lietuviškai. 
Čia pacituosiu iš to “palioko” laiško 

" kelis sakinius: ~
“...Co jest poliacy to nie litwiny... po- 

liacy pravie vszyscy ido jedno drogo, 
no a litwiny na kilka partii ido... kata- 
licz litwny ido ,za Hitlieręm, drugie za 
Sovietam, no ir krytikujo jedni drugich. 
Vilna niebila ir niebendzie litwinom; 
Vilna jest polska i katolicka miasto. 
Viem dobzre 34 latymazat byla v Vilna. 
26 kosciolow polskich o jeden litewski. 
Litwiny siedzieli pod mostem 12 ląt no 
a teraz chce pod bizuneiri Stalina... Polią- 
cy to jest narod mondry, inteligentny, 
nie taki jak litwiny...”

Taigi susilaukėme gadynės, kada 
mums net ir “Jogailos ir Jadvygos ai
niai” pradėjo pamokslus drožti!,.. •

Na, tiek to!
Dėl bendrojo Laisvės turinio čia ne

tenka kalbėti, nes kiekvienam skaityto
jui jis žinomas. Tiek tegalima pridėti, 
kad praeitaisiais metais mes įvedėme 
specijalų skyrių, f‘Už Lietuvos Laisvę” 
skyrių, kuris pasirodo porą kartų per 
savaitę. Jame dedami rąštai išimtinai 
Lietuvos reikalais. Kiek teko patirti, 
skaitytojams šis skyrius patinka.

Tarybų Sąjungoje gyvenantieji Lietu
vos rašytojai ir žurnalistai mums nuo
lat rašo, informuodami lietuvių yisuoiųe- 
nę apie tai, kas darosi nacių okupuotoje 
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Lietuvoje ir apie tai, ką veikia evakuo
tieji į SSSR gilumą mūsų tautiečiai, ką 
veikia, kaip kovoja lietuviai raudonar
miečiai lietuviškuose pulkuos Raudono
joj Armijoj.

Su visais mūsų bendradarbiais sugy
vename gražiai. Jei kur kada kokis ne- 
susipratimėlis įvyksta dėl smulkesnio 
dalykėlio, jis išsprendžiamas draugiškai.

Mūsų uolų bendradarbį ir gausų de
mokratinės spaudos rėmėją, dr. J. J. 
Kaškiaučių, patiko skaudi nelaimė: dėl 
gero darymo kitam, dėl lengvo kitais pa
sitikėjimo, jam teko atsiskirti — tūlam 
laikui— nuo mūs. Tačiau, kad ir būda
mas atskirtas, jis rašo mūsų dienraščiui 
straipsnius sveikatos ir higienos klausi
mais; jis skaito, studijuoja, ruošiasi di
desniems darbams.

Tikėkime, kad neužilgo mes ir vėl mū
sų gerbiamąjį bendradarbį—literatą— 
turėsime savo tarpe sveiką ir stiprų ir 
su juo galėsime pasispausti dešinėmis.

Beje, šiomis dienomis dr. Kaškiaučius 
savo laiške prisimena, ar nebūtų laikas 
išleisti jo poezijos’ rinkinį. Kaip žinia, 
Jonas Kaškaitis yra parašęs nemažai 
gražių eilėraščių, bet jie nėra sudoroti, 
nėr išleisti paskyriame leidiny j. Būda
mas nuo mūsų atskirtas, jis galėtų tąjį 
rinkinį sutvarkyti ir tinkamai paruošti 
spaudai.

Man rodosi, tokį darbą mes galėtume 
lengvai atlikti. Gal praktiškiausia būtų, 
jei mes, imdami Kaškiaučiaus eilių rin
kinį leisti, atsikreiptume iš anksto į vi
suomenę, paragindami ją užsisakyti kny
gą prenumeratos keliu.

Be abejo, šis dalykas bus perduotas 
mūsų bendrovės ; direktorių tarybai. Ta
čiau, ne pro šalį būtų, jei, diskusijų eigo
je, vienas kitas suvažiavimo dalyvis pa
reikštų savo nuomonę.:

1943 m. gale Laisvė ‘neteko labai 
kruopštaus, uolaus ir gabaus bendradar
bio asmenyje Jono Bullio-Lumbio, kuris 
mirė 1943 m. gruodžio 30 d. Velionis Jo
nas Bullis buvo savamokslis dailininkas- 
karikatūristas ir piešėjas. Be tų, jis nuo
lat rašinėdavo Laisvei ne tik korespon
dencijas, bet ir juokingas eilutes, pasira
šydamas Raguočio ir kitokiais slapy
vardžiais.

Jonas Lumbis bendradarbiavo Laisvei 
per virš 25-rius metus. Ir jis niekad ne
prašė, niekad nereikalavo jokio honora
ro. Jei kada nors, kai turtingesni būdavo
me, pasiųsdavome jam penkinę — buvo 
gerai. Jei ne, — apsieidavo ir be to.

Su juo niekad neturėdavome jokio ne
susipratimo. Jei karikatūra mūsų nuo
mone buvo tinkama, — ją naudojome 

. laikraštyj. Jei ne—atsakydavome jam, 
nurodydami priežastis, dėl kurių nenau
dojame. Tas pats buvo ir su jo raštais. 
Bet velionis niekad dėl to nerūgodavo, 
nes jis puikiai suprato, jog tas viskas 
daroma besivadovaujant mūsų skaityto
jų ir dienraščio labu!

Jonas Bullis-Lumbis pačioje savo jau
nystėje pradėjo dalyvauti (Lietuvoje) 
darbininkų judėjime. Tai buvo Kapsuko 
bendradarbis, padėjėjas anais senais lai
kais, kai Lietuvoje dar viešpatavo ca
rizmas. Gyvendamas Amerikoje, jis ne
nutraukė ryšių su pažangiuoju darbi
ninkų judėjimu. Pelnydamas duoną ada
ta (buvo siuvėjas), laisvu nuo, kasdieni
nio darbo laiku, Bullis savo paištuku pie
šė politines karikatūras, šiepdamas de
mokratijos priešus, ryškindamas lietuvių 
darbo žmonių vaizduotę, skaidrindamas 
politinę padangę. Be to, jis buvo pavyz
dingas šeimos galva.

Taip, draugės ir draugai, Jonas Lum- 
bis buvo nepaprastai brangi asmenybė 
Amerikos lietuvių gyvenime. 'Nelaboji 
mirtis padarė mums daug nuostolių, iš
plėšdama iš gyvųjų tarpo Joną Bullį- 
Lumbį.

Jono Bullio-Lumbio palaikai tapo su
deginti Rochesterio krematorijoj š. m. 
sausio 3 dieną.

Tebūva jam amžina atmintis, o liku
siems— žmonai, dukrelei, žentui, drau
gams ir giminėms—nuoširdi užuojauta!

Aš prašau, gerbiamas pirmininke, kad 
mes sustotume minutei pagerbti Lumbį 
ir visus kitus mūsų praeitais metais mi
rusius bendradarbius, vajininkųs, veikė
jus. (Suvažiavimas atsistojimu pagerbia 
mirusiuosius.)

Šitiek tenka pranešti jums, gerbiamie
ji, dėl mūsų laikraščio turinio, dėl mūsų 
politinio nusistatymo ir dėl mūsų bend
rosios padėties!

Svarstydami, kalbėdami diskusijose, 
lieskite principinius klausimus, vengkite 
smulkmenų.

Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė!

Trečiadienis, Vasario 2, 1944T

Worcester, Mass

Billy Miller, karys iš Pe
oria, Illinois, vienas suėmė 
nelaisvėn Italijoje 19 vokie
čių. Jis nuo savo draugų ga
vo tokj titulą: “Sgt. York 
of World War II.”

Vieša Padėka
Reiškiam viešą širdingą pa

dėką visiems suteikusiems 
mums užuojautas ir patarna
vimą mūsų liūdesio valandoj, 
laike mirties mūsų mylimo vy- 
ro-tėvo Vinco Norkaus.

Širdingai ačiū jums, bran
gūs velionio draugai-gės, už 
papuošimą jo grabo didžiuliu 
gėlių vainiku su užrašu “Nuo 
DraugųLietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškai Draugijai 
už gražų vainiką ir patarnavi
mą suteikiant grabo nešėjus ir 
nešėjam už jų paaukotą lai
ka ; visiems atlankiusiems ve- *■7

lionį laike pašarvojimo koply
čioje ir palydėjimo į kapus. 
Širdingai ačiū Marijonai Su
kackienei už pasakymą gra
žių atsisveikinimo kalbų.

Padėkos žodį tariam taipgi 
! ir vardu velionio sūnaus Ed
ward o, kuris randasi karo 
fronte užjūryje. Jūsų suteikta 
širdinga, graži užuojauta 
mums liūdesio valandoje buvo 
ir pasiliks neįkainuojamai 
brangi.

Velionio žmona
Marcelė Norkienė
ir dukrelė Johanna.

Montreal, Canada

dar-

dar- 
di- 

kar-

Sausio 21 dieną čia įvyko 
reikšmingas mitingas. Kalbėjo 
Darbo Progresyvės Partijos se
kretorius Tim Buck, parlamen
to nariai Fred Rosse ir Dorissc 
Heilson, taipgi Yean Bourget 
ir Sam Carr. Kalbėtojai aiški
no svarbius klausimus ir 
bo žmonių pareigas.

Reakcininkai neduoda 
bininkams pasirendavoti 
desnės svetainės, tai ir šį
tą apie 2,000 žmonių grįžo 
nuo svetainės; nes negalėjo su
tilpti neperdidėj mokyklos sa
lėj.

Kalbėtojai iškėlė svarbiau
sius uždavinius darbininkų ka
ro laimėjimo klausime ir Ka
nados francūzų problemas. 
Taipgi butų klausimas, nes 
dėl jų labai kenčia darbo liau
dis.

Tim Buck plačiai kalbėjo 
apie tai, kas kenkia karo lai
mėjimui. Jis nurodė, kad Rau
donoji Armija didvyriškai ko
voja, muša mūsų visų bendrą 
priešą, o Anglija ir Amerika 
vis dar laukia ir “rengiasi.” 
Armijos, kaip Anglijos, taip 
Kanados ir Amerikos jau pa
sirengę kovoms. Jos laukia, 
kada bus vedamos kovon už 
savo laisvę.

EVERYB00YH!



Trečiadienis, Vasario 2, 1944

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Mezgėjos Ruošia Broliams
Lietuviams Dovanas

Brooklyno ir apylinkės mez- nų stoka, bet dabar, kuomet 
gėjos džiaugiasi, kad vilnų vėl vilnų žadama parūpinti ganė- 
galima gauti pakankamai ir 
darbas plečiama. Mezgėjos rū
pestingai paruošia savo dirbi
nius, dažnai prie nertinio dar 
prisega gražius, savo prigim
toj kalboj linkėjimus, nes da
bar megstiniai ruošiami Lie
tuvos kariškiams, partizanams 
ar kam kitam, kuriems tik rei
kės ir bus galimybės tai įteik
ti.'

Praeitam Moterų Kliubo su
sirinkime gražių svederių, vi
sus su rankovėmis, atnešė O. 
Kalvaitienė—3, O/ Čepulienė

Petkevičienė, R. Laukai- 
ir Kasmočienė—po 1-ną. 
Petlickienė—17 porų ko- 
ir K. Rėklienė—9 poras. 
Tamsonienė numezgė iš 
gijų, dvi poras pirštinių.

Elizabeth, N. J., mezgėjos, 
pasinaudodamos a p y 1 i nkės 
moterų pasėdžiu, atvyko su 
megstiniais: L. Vaičionienė — 
svederį ir porą kojinių, L. 
Sharalienė—šaliką, Slančaus- 
kienė — šaliką ir porą koji
nių, Jankauskienė — 3 poras 
kojinių, Taras — šaliką, Bar
kauskienė — porą 
Kardauskienė — 2 
Vertelienė — šaliką 
kojinių.

Elizabetho mezgėjos užsisa
kė daugiau vilnų ir planuoja 
mezgimą paspartinti, kad juo 
didesnis kiekis jų dirbinių 
greičiau pasiektų mūsų brolius 
lietuvius sunkiose kovose, be
sigrumiančius su tėvynės prie
šais.

Great Neck o mezgėjos per 
paskutinius du metus beveik 
lenktyniavo su kitomis koloni
jomis. Jų kolonija nedidelė, 
bet darbu gali pakelta krūti
ne pasididžiuoti: 1942 metais 
jos numezgė 74 kavalkus, gi 
1943 m. — 60 kavalkų. Pra
eitais metais darbą trukdė vil-

tienė

j >n iii

savų

pirštinių, 
šalikus, 
ir porą

Frock or Pinafore

Ši "pinafore” suknelei 
forma 9052 gali tarnauti 
keleriopoms suknelėms, o 
taip pat ir žiursteliams. 
Galima gauti nuo 12 iki 40 
dydžio.
Su formos 

ir 16 centų. 
Sincus, 427
Brooklyn, N. Y<

užsakymu siųsti 
Adresuoti: Mary
Lorimer Street,

Trečias Puslapis

tinai, jos mano, kad šių metų 
darbas viršins pirmesnius me
tus.

Great Necko mezgėjos savo 
darbu stovi sekamai: Lipskie- 
nė — 25 svederius, Bečienė — 
9 svederius ir šaliką, Marcin
kevičienė — 6 svederius, Do- 
ly Werben — 6 svederius, II. 
Moher — 4 svederius, Lidei- 
kienė — 1 svederį ir 9 poras 
kojinių, M. Blaxon — 3 sve
derius ir šaliką, V. Pilvelienė
— 2 svederius, M. Kever — 
1 svederį, A. Smaidžius — 2 
svederius ir šaliką, T. Kee
gan — 9 svederius, porą ilgų 
kojinių ir kepurę, C. Rufe — 
7 svederius, porą ilgų kojinių 
ir kepurę, B. Kutkienė — 5 
poras kojinių ir šaliką, M. 
Kupčinskienė — 5 poras koji
nių ir 18 šalikų, O. Lukau's- 
kienė — 2 poras kojinių, O. 
Lukauskaitė ‘— šaliką, J. Klas- 
ton — 3 svederius, E. Rethore
— 3 svederius ir 5 kepures.

Pinigų vilnoms 
sekamų 
A. Bečienę $25. 
gauta nuo sekamų : Ona Grikš
tas ir A. Paukštienė po $2.

Po $1 : Elzbieta Granickie- 
nė, E. Paškauskienė, O. Dobi- 
lienė, A. Dagis, O. Veličkie
nė, O. Walmus, M. Kreivėnas 
50c. Viso $35.50.

Ačiū už aukas, bet pinigai 
pas mezgėjas jau seniai 
baigė; brooklynietės jau 
skolą įsikasė, bet darbas 
čiama ir tikimasi vėl vilnų 
dą pakelti. Brooklyno mezgė
jos ruošia oficialį drabužių 
priėmimo krautuvės atidary
mą 27 d. vasario mėnesio, kur, 
apart draugiško suėjimo, bus 
duodama ir pietūs. Kaina bus 
vienas doleris. Mezgėjos tiki
si tame pažmonyje matyti vi
sus jų darbo simpatikus ir rė
mėjus.

gauta nuo 
iš Great Neck, per 

Brooklyne

išsi- 
ir i 
ple- 
fon-

So. Boston, Mass
Praėjusis ALDLD 2-ros kuo

pos moterų susirinkimas buvo 
vidutiniai skaitlingas, šiame 
susirinkime K. Zinskienė užė
mė organizatorės vietą. Neat- 
silankius sekr. A. Buividienei, 
O. Kvietkas užrašė susirinki
mo tarimus.

B. Chubarkienė išdavė ra
portą iš atsibuvusio parengi
mo gruodžio 5 d., bendrai su 
žinyčios moterimis, kur pelnas 
buvo skirtas per pusę. Mūsų 
dalis, $13, buvo paaukota Na
tional War Fondui.

Taipgi buvo išduotas rapor
tas iš Demokratinių, Lietuvių 
Suvažiavimo ir iš 2-ros d. sau
sio parengimo delegatų pasi- 
tikimui, nuo kurio aukos bu
vo skirtos pundeliams. Apie tai 
jau buvo rašyta Laisvėj. Tik 
noriu pažymėti, kad mūsų kuo
pos narė Eva žvingilienė, kuri 
gyvena Conn, valstijoj, šiame 
parengime gražiai pasižymė
jo.. Kuomet d. žvingila jos pa
klausė : “Ar turi smulkių ?” 
Tai ji išdidžiai pareiškė:

“Man smulkių nereikia, nes 
duodu dešimtinę. Gyvendama 
toli, negaliu prisidėti su dar
bu, tai prisidedu nors su au
ka.”

* Gražu yra turėti tokią gar
bingą r^arę- mūsų kuopoje. Jei
gu d. žvingilienė arčiau gy
ventų, ji daug pagelbėtų mums 
visame veikime.

J. Rainardienė raportavo iš 
atsibuvusio Laisvės naudai pa
rengimo 9 d. sausio, kuris vi
sais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. Buvo graži muzikais pro- 

grama, kurią mums davė Ig. 
Kubil iūnas ir B. Biaura, vado
vybėj Helen Žukauskaitės. 
Valgiai buvo skanūs, nes juos 
gamino mūs gabiausios gaspa- 
dinės. P. Žukauskienė aukavo 
gerą dalį maisto. Ona Juškie
nė jį savo namuose pagamino. 
J. Rainardienė, A. Buividienė, 
B. Chubarkienė, H. Simanavi- 
čienė. T. Nukienė, M. Dam
brauskienė darbavosi svetainės 
virtuvėje ir patarnavimui prie 
stalų. Taipgi žymėtina, kad K. 
Mineikienė iš So. Easton, 
Mass., negalėdama bankiete 
dalyvauti,- prisiuntė $3 per d. 
Vaškienę, kad pasveikinus 
Laisvę. Tokiu būdu viso Lais
vės naudai pelno susidarė 
$161.14.

Buvo plačiai apkalbėta, 
kaip geriausia atžymėti mote
rų tarptautinę kovos dieną, ko
vo 8-tą. Nutarėm rengti masi
nes prakalbas didžiojoj mies
to svetainėj, su gražia kon
certine programa. Kalbėtoja 
kviesti K. Petrikienę iš Brook
lyn, N. Y. Tam darbui atlikti 
išrinkta komisija iš keturių 
draugių.

Laisvės vajuje gautoji dova
na, kuri buvo skirta ALDLD 
2-rai kuopai už dalyvavimą va
juje, už naujų skaitytojų ga
vimą, nutarta palikti Laisvei 
.jos bylos vedimui.

Tarpe visų gerų raportų, 
vienas buvo blogas ir liūdnas, 
kurį išdavė T. Nukienė ir H. 
Tamošauskienė, ką tik grįžu
sios iš laidotuvių mūs brangios 
draugės ir nenuilstančios dar
buotojos E. Benulienės. Nors 
velionė E. Benulienė gyveno 
Brocktone, bet ji savo darbais 
darbininkiškame judėjime bu
vo labai artima ne tik mums, 
bet ir visos Naujosios Anglijos 
moterų judėjime. Ji būdama 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio sekretore atliko didelį 
darbą organizavime ir švieti
me lietuvių moterų. Netekimas 
E. Benulienės buvo vienas iš 
didžiausių smūgių mūs apylin
kei po netekimo Paulinos An
tanuk.

Mūs ALDLD 2-ros kuopos 
moterys nusiuntė gyvų gėlių 
vainiką prie velionės Elzbie
tos Benulienės karsto. Taipgi 
šiame susirinkime atidavę pas
kutinę pagarbą .mirusiai drau
gei, pasižadėjome dirbti jos 
neužbaigtą darbą.

Sekantis ALDLD 2-ros kuo
pos moterų ir mezgėjų susirin
kimas įvyks trečiadienį, vasa
rio (Feb.) 9-tą, 8 vai. vakare, 
376 Broadway.

Korespondentė Y. N.

Ar Norite Papuošti 
Savo Darželį?

Atrodo ankstoka, tačiau jau 
laikas kalbėti apie kai kuriuos 
dalykus mūsų darželiui, jeigu 
norime gerų pasekmių, šį kar
tą noriu prisiminti apie puoš
meną, nors šiemet reiks daug 
rūpintis ir su padinimu dar
žovių produkcijos savo darže
liuose.

Kas nori ankstybą pavasa
rį matyti lysių kraštus pasi
puošusius rausvais ar raudo
nais žiedais, tas gali, nulaužęs 
šakeles vienos nedidelės be
gonijos ar muškoto-jeronimo 
(geranium), pasidaryti pakan
kamai daigų visai patakei. ša
kelės įsmeigiama į vidutiniai 
gerą žemę mažiukuose vazo
nėliuose, užvožiama porai ar 
trejetai savaičių stikline, o 
paskui jau gali atdaram va
zone ant palangės augti iki 
ateis laikas persodinti išpuren
tos darželio žemėn.

Virš 10,000 Brooklyno Na
vy Yard darbininkų pasižadė
ję duoti kraujo Raudonajam 
Kryžiui.

Laisve, Lithuanian baily News

Dr. Baltrušaitienė Grožisi 
Suvažiavimu

Grįždama iš Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo 
atlankius savo sesutę Ma- 
rylande, sugrįžus namo ir 
atlikus skubiausius susidė
jusius reikalus, Dr. Baltru
šaitienė, šiomis dienomis 
rašytame mums laiške, štai 
kaip išreiškia savo pažiūrą 
į suvažiavimą:

Trumpiausia sakant, 
“perfect.” Kaip punktuališ- 
kumas - rimtumas, visapu
siškas prisirengimas, kad 

Dr. J. Baltrušaitienė

bereikalingai nei valandėlė 
nebūtų praleista, taip įvai
rumas pranešimų, rezoliu
cijų 'liudijo gilų supratimą 
momento svarbos, ir per
spektyvoje ateities rūpesA, 
čius ir viltis ir vaistus. Su
sirinkusiuose matomas pil
nutėlis pasiganėdinimas 
agenda ir josios išsivysty
mu į praktišką darbuotės 
planą — šildė sielą ir bu
dino jausmą, kad išeis iš to 
suvažiavimo kiekvienas at
stovas ir svetys su griežtes
niu užsispyrimu veikti tą 
ir tą, kas aplinkybėse svar
biausia.

Mane sužavėjo būrys mo
terų, kurios neatsisakinėjo 
nuo uždedamo ant jų darbo 
laike suvažiavimo. Tyliai, 
be komentarų veikė, mato
mai, ne už pagyrimą, bet 
iš gilaus supratimo jo ver
tybės. Neturėjau laiko, ne
buvo progos tų bitelių pa
sveikinti, tarpe tų draugių 
Mizarienės ir Savukaitės, 
sekretoriaus padėjėjų/ Jų 
raportai liudijo, kad jų sie
la buvo sudėta į .pilnutėlį 
nušvietimą visos suvažiavi
mo darbuotės.

Ak, kas gali ’ prilygti tą 
džiaugsmą, su kuriuo kiek
vienas atstovas raportavo 
savo kolonijos darbą — lyg 
į avilį bitelė atnešusi savo 
kiekį medaus pridėti į korį 
— pasakojo, kokiose gėlėse 
tą saldybę rado.

Ar matėte atstovų akyse 
ašaras spindinčias, kuomet 
Petrikienės sukviestos mez
gėjos, gavo tą nežymią do
vanėlę, tą pagerbimo ženk
lelį, kuris daugiau, kaip žo
džiai pasako “mes jūsų ne
užmiršime.” Gaila, kad .ne
buvo progos pagerbti musų 
Petrikienę ir mūsų brangią 
moterų skyriaus redaktorų.

O kas tiems vyrams, ku
rie ir pirmininkavo ir su
ruošė visą tą susamblą, ga
li atsimokėti — juk tai bu
vo milžiniškas darbas taip 
sklandžiai viską surengti'. 
Redaktoriai visų mūsų lai
kraščių turi jaustis kaip 
geriems redaktoriams pri

tinka jaustis, kuomet jų 
maldienuojama opinija pri- 
gyje ir neša pageidaujamą 
atbalsį, pritarimo.

Asmeniškai aš džiau
giuosi, kad dievulis davė 
supratimą važiuoti, tik gai
la, kad nebuvo progos su 
delegatais pasikalbėti ir ar
čiau susipažinti.

Už tą pagerbimo puotą 
būsiu visuomet dėkinga. 
Johanna T. Baltrušaitienė.

Hartford, Conn
Papildymas

Sausio 19-tos Laisvėj, mote
rų žiniose, buvo praleista var
das d. Grigaliūnienės, kuri au
kavo vilnų fondui $1. Širdin
gai ačiū draugei už auką.

M. B.

Atminčiai Elzbietos 
Beniulienės

ten tarimais. Ir visos apsiėmė 
i atstoves iš šio skyriaus dirb
ti sykiu dėl gelbėjimo Lietu
vos žmonių, kada bus išlaisvin
ti per Raudonąją Armiją ir 
jos lietuviškuosius pulkus iš 
pabaisos Hitlerio vergijos. Į 
atstoves apsiėmė A. Žemaitie
nė, A. Maldaikienė, M. Kul- 
bienė, J. K. Navalinskienė. 
Kaip tik visų kitų organizaci
jų bus išrinkti atstovai, reikės 
pradėti darbas — rinkti dra
bužius, pinigus, maistą ir visus 
kitus reikmenis hitlerinėj ver
gijoj išvargintiems lietuviams.

Kviečiame visas organizaci
jas, kurios dar neišrinkote, 
ateinančiuose susirinkimuose 
išrinkti atstovus Lietuvos žmo
nių gelbėjimo ' darbui. Dirbki
me vieningai tą kultūrišką ir 
prakilnų darbą.

Kalbėta apie sergančias na
res, kurių šiuos žodžius ra
šant buvo M. Mikolajūnienė, 
A. Mikolajūnaitė, P. Bakšienė, 
E. Tinkūnienė. Ligonių lanky
tojos pasižadėjo atlankyti, ku
rias bus galima.

Ateinant is susirinkimas 
įvyks vasario 4, 7:30 vai. va
karo, Lietuvių svetainėje. Pra
šome visas atsilankyti. Turi
me pradėti rūpintis su paren
gimu 8-tos kovo, moterų die
nos, kad būtų galima sukelti 
kiek finansų Lietuvos mote
rims jr vaikučiams virš minė
tos dienos proga.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė J. K. N.

šal-Sausio 10-tą, 1944, 
tai supurtė mumis pasie
kusi žinia, kad žiauri, neti
kėta mirtis išskyrė iš mūsų 
eilių, iš gyvųjų tarpo nuo
širdžią nenuilstančią dar
buotoją - kovotoją, Mass, 
valstijos Moterų Sąryšio 
sekretorę Elzbietą Lips- 
kaitę - Beniulienę. Velionė 
apart savo asmeninių - šei
mos reikalų, apart darba
vimosi įvairiose savo kolo
nijos Montello organizaci
jose nuolat ėmė dalyvumą 
apskričių darbuose. Anks
tyba mirtis, išplėšdama El
zbietą iš'mūsų eilių, padarė 
jose didelę spragą.

Netekdamos Elzbietos Be
niulienės, netekom pasi- 
šven tusios, nesvyruojan
čios, nenuilstančios kovoto
jos už gražesnį, šviesesnį, 
ramumui - taikai užtikrin
tą pasaulį, netekom, meno 
ir kultūros auklėtojos - my
lėtojos, nuoširdžios visuo- 
menininkės, darbo klasės 
reikalų gynėjos.

Gražus, visuomeniniais 
darbais papuoštas jbuvęs 
velionės gyvenimas paliko 
nemirštamą atmintį. Graži 
atmintis velionės veiklos 
skatina mumis prie dides
nių pastangų .iš mūsų pu
sės užpildyti Elzbietos pa
liktą vietą. Mes gražiau
siam Elzbietos Beniulienės 
pagerbimui sudedam paža
dą tęsti jos pradėtą darbą. 
Gi likusiai šeimai — vyrui 
Kazimierui Beniuliui, duk
relei Danutei, sesutei ir 
švogeriui Venckam, broliui 
Pranui reiškiam gilią užuo
jautą jų liūdesyje.

Mass. Valstijos 
Moterų Sąryšis.

Binghamton, N. Y.
—'■----------- / .

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus

Susirinkimas įvyko sausio 7- 
tą, Lietuvių Svetainėje. Narių 
atsilankė nedaug š įsykį, tur 
būt, dėl šalto oro ar šiaip sau 
dėl visokių įvairių užsiėmimų. 
Komitetų ir komisijų raportai 
išduoti ir priimti. Per A. Mal- 
daikienę prirašyta nauja narė 
Mrs. Nihula.

Delegatės iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo sugrįžo 
su pakilusiu ūpu ir raportavo, 
kad labai patenkintos visais

Kas Rengiama Kovo 
8-tai Minėti?

Kovo aštuntoji yra tarp
tautinė Moterų Diena, tad 
pirm tos dienos, tą dieną 
ar ne labai toli po tos die
nos visur suruošiama kas 
nors akstinimui moterų su
sipratimo, organizuotumo, 
veikimo.

Liet uvių Literatūros . 
Draugijos Centro Moterų
Komitetas pereitą savaitę 
šiame skyriuje atsišaukė į 
visos Amerikos lietuves mo
teris kiekvienoje kolonijoje 
agitacijos mėnesio proga 
ką nors surengti. Komiteto 
sekretorė į daugelį kolonijų 
atsišaukė laiškais. Veik
liųjų kolonijų moterys, ne
laukdamos nei paraginimo, 
dar iš rudens užsiregistra
vo dienas, nusinuomojo sa
les ir jau turi suplanavu
sios programas. Laukiame 
iš visur tokių žinių, kadan
gi nėra lietuvių kolonijos, 
kur nebūtų moterų. Nėra 
tokio kampelio visame pa
saulyje, kur nereikėtų or
ganizuoto moterų darbo 
mūsų pergalei ant fašizmo 
karo ir namu frontuose. 
Dėlto negali būti tokios ko
lonijos, kurioj draugės ir 
draugai negalėtų ką su
rengti. Sasna.

j
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JIS BUS LAIKU
Kaip dažnai jūs esate girdėję kurį nors klausiant 
konduktoriaus, ’ bilietų agento, ar informacijų teikėjo 
atvažiavimo ar išvažiavimo laikų apie traukinį? Gal 
labai dažnai ir linksmas atskymas būdavo “jis bus 
laiku.”
Šiandien labiau negu bent kada yra svarbiausia, kad 
prekiniai ir pasažieriniai traukiniai išeitų ir pribū
tų paskirtu laiku, kad būtų pilnai darbininkais ir 
įrengimais aprūpinti transportavimui mūsų kovo
jančių pajėgų, pašto, farmų ir pieninių produktų ir 
tūkstantį ir vieną kitų moderninio karo ginklų į 
visus mūšių frontus pasaulyje.
Jūs vyrai, amžiaus tarp 18 ir 55 galite tapti dalimi 
Amerikos Armijos Transportacijos Darbuose ir pa
gelbėti šios pramonės štabui gaudami darbą viename 
iš New Jersey's geležinkelių prie

TRAUKINIO IR 1NDŽIN0 APTARNAVIMO

Jei jūs dabar būtinose ar lokaliniai reikalinguose 
veiksmuose malonėkite atsinešti paliudijimą savo at- 
liekamumo.
Ateikite šiandien padrąsinančiam, nušviečiančiam 
dalyko pasitarimui ir įsitikinkite, jog šis yra tas 
darbas, kurio jūs nuo seniai laukiate.

Kreipkitės tarpe valandų 9 A. M. ir 5 P. M. į

UNITED STATES
RAILROAD RETIREMENT BOARD

Randasi ant 577 Summit Avenue, Jersey City, N. J. 
prie Penkių Kampų

NEMOKAMAI SUTEIKIAME DARBUS

P • w

J

kaipo

LOKOMOTYVO PEČKURIAI 
BRAKMANAI 
SWITCHMANAI

ARKLIŲ PRIŽIŪRĖTOJAI 
SWITCH TENDERIAI

Patyrimo iš jūsų pusės nereikalaujama ybūti tinka
mu išsilavinimo bi kuriam iš daugelio/'aukščiau su
minėtų darbų. Jei jūs turite gabumus^sekmingai pe
reiti medikalę eg am i naciją, pridedant norą moky
tis naują ir patraukiančią karjeros, tai darbas yra 
jūsų. Čia yra jums proga įsigyti pastovų darbų su 
užtikrinimo teisėmis, tinkama alga, federalės pensi
jos privilegijos ir neribotomis progomis pakilimams. 
Ta yra būtina pramonė, dirbanti dieną ir naktį, žie
mą ir vasarą, padedanti sumušti mūsų priešus ir ar
tinanti tą iš garbingųjų garbingiausią dieną,

DIEN4 PERGALES



Ketvirtas Puslapis

Philadelphia, Pa. New Haven, Conn

J.

tin. Alena Merkienė, turto raš- 
tin. Helen Mattis ir ižd. Ona 
žalnieraitienė. Tai darbščių 
draugių tymas.

Aukos
Mūsų

(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠE DR. A. PETRIKĄ

32 Puslapiu Kaina 15c

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

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

Rezoliucija Laisves Turinio 
Ir Dienos Klausimais

(Tąsa nuo 1 puslapio)
karo laimėjimo programą, o dabartiniu laiku — Ketvir
tosios Karinės Paskolos kampaniją, pirkti kuo daugiau
siai bonų, remti Raudonąjį Kryžių, teikiant jam kraujo 
ir sėkmingai pravedant būsimą jo finansinę kampaniją.

Mes pilniausiai užginame prezidento Roosevelto pa
siūlymą, kad visiems vyrams ir moterims tarnaujantiems 
armijoj, laivyne, orlaivyne ir kit. karo skyriuose, būtų 
suteikta galimybė dalyvauti prezidento ir kitų valdinin
kų rinkimuose ateinantį rudenį. Mes pasmerkiame tuos 
kongresmanus ir senatorius, kurie nori atimti balsavimo 
teisę iš mūsų sūnų, kurie už mūsų laisvę kovoja, statyda
mi savo gyvastį į pavojų.

5.
Mes atrandame, kad tik prezidentui Rooseveltui vado

vaujant mūsų kraštui bus galima laimėti karas su ma
žiau žmonių ir turto nuostolių ir padėti tvirti pamatai 
būsimai taikai pasaulyje. Todėl mes pasižadame remti 
Franklino D. Roosevelto kandidatūrą į ketvirtą preziden
tystės terminą, jeigu jis kandidatuos.

6.
Mes tariame širdingą padėkos žodį visiems dienraščio 

Laisvės platintojams, vajininkams, bendradarbiams ir 
korespondentams, ir ypatingai Lietuvos rašytojams, už 
taip nuoširdų ir gausingą teikimą raštų mūsų dienraš
čiui. Mes atsišaukiame į jus, draugės ir draugai, dar 
energiškiau platinti mūsų dienraštį, nes tai padės glau
džiau apvienyti lietuvius Amerikoj greitesnei ir lengves
nei pergalei, taipgi išlaisvinimui mūsų žemės Lietu
vos.

Tegyvuoja Amerikos lietuvių vienybė ir parama 
prezidento Roosevelto karo laimėjimo programai!

Tegyvuoja Jungtinių Tautų vienybė ir pergalė!
Pirmininkas P. Beeis.
Sekretorė Eva T. Mizara.

Sausio 23 d., Lietuviu Mote
rų Kliubas laikė susirinkimą. 
Mezgėjų organizatorės, Lam- 
sargienė ir Merkienė nusiskun
dė, kad mezgėjos, vienos ser
ga, kitos dirba ilgas valandas. 
Mezgimas šlubuoja. Taipgi, 
skundėsi, kad gauna prastas 
vilnas. Ona Kušleikienė pra
nešė, pridavus 5 svederius.

Labai gerą raportą iš įvy
kusio gruodžio 12 d. vakarė
lio išdavė Ona žalnieraitienė. 
Įplaukų buvo apie $185, o pel
no liko $100.02! Pelnas pun
deliams. Taipgi viena draugė 
pridavė apie $38 surinkus au
kų, irgi pundeliams. Taigi, 
graži pradžia šių metų dar
buotės. Mūsų darbščios kliu- 
bietės pasiruošė dar sėkmin
giau veikti šiais metais.
į Perrinkta kliubo valdyba: 

org. Julia Šmitienė, užrašų ras

Laisve," LitKuanian Daily WtewM Trečiadienis, Vasario 2, T94-1
- . i I II —

Labai sunkios kovos sąlygos amerikiečiams ant New 
Britain salos.

CLEVELANDO ŽINIOS
Smagu susitikti su draugais, 

kurie suteikia ne tik gerų ži
nių, bet ir patys gausiai remia 
darbininkišką spaudą. >

Štai pavyzdingi draugai, ku
riuos kiti turėtų rimtai pasek
ti, tai del. Gaurilai, jie išleido 
savo dukrelę Wanda į Colum
bus Universitetą. Netenka aiš
kinti, kad išleisti į aukštą 
mokslą dukterį susiduria su di
delėmis ’’išlaidomis. Tačiau

Mūsų lietuviai nuoširdžiai Wanda 20 metų amžiaus ir ne
parėmė Liet. Literatūros Drau- paprastai gabi moksle, be to, 
gijos Apšvietos Fondą. Drg. J. 
Petkus parinko ant blankos 
kų ir sekamai aukavo:

‘aLDLD 32 kp. $2.
Po $1: Adolph Messing, 

Šukaitis, J. Rudminas ir J. 
Jananeckas.

Po 50 centų : J. Petkus, 
Didjun, A. Valuckas, 
Shlumbar ir S. Sholiunas.

Po 25c: J. Makulis, B. Me
delis, M. Sholiunas, A. Sho
liunas, B. Vatkevičius ir A. 
Latvis. Viso $10. Širdingai 
ačiū aukotojams. J. D.

ji myli mokslą, tad tėvai, ne- 
išlaidų, nusitarė jąau" paisant

įleisti į aukštesnį mokslą. Ne
žiūrint tų didelių išlaidų Gau- 

L rilai nepamiršta ir darbinin- 
kiškos spaudos, jie ta proga 
paaukavo dėl Vilnies namo iš
laidų $10.

Aš, varde Vilnies, tariu Gau- 
dekui, o jų 
linkiu sek- 
pasibrežtą

BRONIAUS VARGŠO

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

korespondentai, kad nieko ne
parašo 
ra ?

Man
girdint

apie mirusį mano vy-

prakaitas išmušė 
žodžius, nes ir aš 

jaučiuosi vienas iš tų “pecke- 
lių.” Tačiau aš vienas negaliu 
imti atsakomybės, nes yra 
daug draugų, kurie geriau ži
nojo S. Jonylą ir jo gyvenime 
nuobelnus bei pačias laidotu
ves. Be to, kurie kalbėjo prie 
jo karsto, jie žino gerai jo bio
grafiją. _ Taip pat ir Vilnies 
štabe yra žmonių, kurie gerai 
pažinojo velionį.

Mano supratimu, Stasys Jo- 
nyla yra užsitarnavęs rimtos 
pagarbos ir gilaus atjautimo 
už jo nudirbtus darbus. Daug 
pajusime 
dėjime 
draugo.

Žodis

net 
tuos

nuostolių musų ju- 
netekę to širdingo

Apie Mažų Namų

yra susitverusi

Kadangi jis neturėjo artimų 
giminių, tai miesto ligoninė 
pasilaikė jo lavoną.

Jei laikraščio perpildymas 
laiškų dėžutes būtų nepaste
bėtas, tad jam būtų tekę gal 
ilgai pagulėti kambariuose ir 
mirus.

Neatleistinas Apsileidimas
Kelios dienos atgal teko su

sitikti Stasio Jonylos moterį, 
pasikalbėjus su ja, buvau už
klaustas: Kur tie Clevelando

Clevelande
Lietuviu Mažu Namu Savinin
kų Federacija. Ji neturi jokio 
centro, tad veikia patys vieni, 
tačiau mažai grupei veikiant 
negalima atlikti didelių dar
bu. 4.

Priešmetiniame susirinkime 
nutarta pasiteirauti apie di
desnių namų savininkų organi
zaciją ir ar galima suvienyti 
veikimas. Tam paskirta komi
sija, į kurią įeina ‘‘sekretorius. 
Jis visados daug kalba, o la
bai mažai gero pasako. Jis nie
kina pažangesnius lietuvius ir 
jų organizacijas.

Kadangi į Federaciją pri
klauso įvairių pažiūrų žmo
nes7, tad toks puldinėj imąsis 
atneša daug žalos. Tad patar
tina komisijai, kad tokių ple- 
perių nekviesti kalbėti, nes tas 
žemina pačią Federaciją.

■

is Lietuvių Svetainės 
Šėrininkų Susirinkimo

gusirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas. Pirmiausia ra
portuota, kad dėl stokos dar
bininkų ir taupymo išlaidų, ne
turėjome svetainės prižiūrėto
jo. Aišku, dėl to ir nebuvo 
viskas sutvarkyta kaip reikia?

Išdavus finansų abelna ra
portą, iš karto kilo karštų dis
kusijų, dėl neaiškaus raporto. 
Tačiau vėliau išaiškinta ir pa
sirodo, kad skola siekia $3,- 
800, tai nedidelė skola, paly
ginus namo vertę. Sekretorius 
pranešė, kad šiais metais at
mokėta $600, o jei sekančiais 
metais seksis gerai, tai ne tik 
skolą atmokėsime, bet gausi
me ir “dividentus.” Toliau sa
kė, kad salė išrenduota dėl 
Bingo ir gerai apsimoka.

Duotas įnešimas prie naują 
sumanymų, kad Lietuvos ne
priklausomybės proga duoti 
svetainę veltui apvaiksčioji- 
mui. Tačiau pasisakyta, kad 
kas nori svetainę naudoti, turi 
už ją užmokėti.

P. N.

i CHARLES’ i
į UP-TO-DATE J

I BARBER SHOP j
K. DEGUTIS, Savininkas

r Prieinamos Kainos 
f 306 Union Avenue ;
|į Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j
■ Brooklyn 4
[ GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

F. W. SHALINS i
I LIETUVIŠKAS 

Į TRAKTYRIUS 
į (VALGYKLA IR ALINfi)
, Didelis pasirinkimas visokių
• Vynų ir Degtinės
£ Kasdien Turime
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

! Juozas Zeidat !
* Savininkas |
f 411 Grand St. Brooklyn | F J

I

Le VANDA I
i FIINFRAT PARIORS įFUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS 
Graborius-Undertaker

f

!I

(Shalinskas)

FUNERAL HOME j
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

f Suteikiam garbingas laidotuves S

I $150 Į 
f Koplyčias suteikiam nemoka- į 
f mai visose dalyse miesto.

I į Tel. Virginia 7-4499 į
I

J. GARŠVA
* v* 2 v ve _ T I

!

ii
I i

rilams širdingą 
dukrelei Wandai 
m ingai užbaigti 
mokslo šaką.
Apsimelavo Laike

Ponas žaclcikiš kalbėdamas 
laike Smetonos laidotuvių 
bjauriai pamelavo sakydamas, 
kad Lietuvos prezidentas Dr. 
K. Grinius atsisakė eiti Lietu
vos prezidento pareigas, tai ta
da Smetona užėmęs jo vietą. 
Užslėpė smetoninių fašistų pu
čą ir jų kruvinus persekioji
mus Lietuvos žmonių bei žudy
mus geriausių Lietuvos darbo 
žmonių vadų.

Esant tokiu aukštu inteli
gentu (kaip jis save persista- 
to), šitaip meluoti per žema.
Collinwoodiečių Pasilinksmini

mo Vakaras
Collinwoodo lietuviai ren

giasi prie pasilinksminimo va
karo, kuris įvyks vasario 12 d., 
7:30
Clair Ave.

šis parengimas bus pirmas 
šio sezono, kurį rengia LLD 
190 kp. O kad jis bus įvairus, 
tai mažai tenka abejoti.

Visi clevelandiečiai, corle- 
tiečiai ir ūkininkai prašomi 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti.

vai. vakare, 15804 St.

Mire Williamas Ledas
Teko sužinoti, kad Clevelan

do mieto ligoninėje mirė Wil
liamas Ledas..

Velionis W. Ledas gyveno 
vienas savo kambariuose. Vie
nas draugas eidamas, pro jo 
butą pastebėjo, kad kelią die
nų Vilnies numeriai sukimšti 
į laiškų dėžutę; jam parūpo 
pažiūrėti,' kas atsitiko, kad 
Williamas neįsineša laikraščių 
į stubą. Tada jis ėjo patirti 
priežasties ir rado W. Ledą 
sunkiai sergantį. Jis pašaukė 
daktarą, kuris suteikė medi- 
kalę priežiūrą ir pažadėjo pa
rūpinti jam ligoninėje vietą. 
Sekančią diėną W. Ledą nu
vežė į miesto ligoninę. Tačiau 
pagyvenęs , kelias 
Ledas rtiire.

į

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

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

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės
* tais svarbiais raštais

S 337 UNION AVENUE j 
BROOKLYN, N. Y.

| Tel. ŠTagg 2-0788 i
g: NIGHT — HAvcrueyer 8-1158. 1

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFOąD AVENUE 

BROOKLYN
? Telephone: EVergreen 8-9770 i

IMATEUŠAS SIMONAVIČIUS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

*1

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

dienas W.
. . . /.j'

DRS. STENGER & STENGER .
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

. • ' :■ V 'V* S • Į’,:1. t-v "

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie jnanęs 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
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MONTREAI CANADA MOTERYS

NEREIKIA PATYRIMO

(31)

VYRAI

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ
(27)

MOKINIAI PRIIMTINI

(28)

PAPRASTI DARBININKAI

TAIKOS Metu
(29)(29) Versme Daiktų Bell Sistemai

VYRAI AR MOTERYS KARO H etų

AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
(27)

PAPRASTIEM DARBAM

(27)

(30)

FEMALE

na

Palangos Birute
WOMEN

kad

VIRĖJOS
Kom

lųūsų Įtąr

Šimtai Nacių Lėktuvų 
Nušauta per 3 Dienas

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Invest yourwo#eq in United Mates 
WARm BONDS AND STAMPS!

. Slie
Brent

Taipgi 
alga.

dirbti
$27.50

mergina 
smarkiai 
paukšte- 
du gra- 
iš mūsų

ŠALIN SUPUVUSIA ITALŲ 
KARALIAUS VALDŽIĄ!

5. GOOD PHYSICAL CONDITION

FREE TO WORK AT NIGHT

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON ST.

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI

ALDLD 4-to Apskr 
Konferencijos

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WESTERN 
ELECTRIC CO

1561 BOULEVARD 
JERSEY CITY, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statement^.

Trečiadienis, Vasario 2, 1944

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Nauji Jugoslavijos Par 
tizany Ofensyvai

Maskvos radijas paskel
bė pranešimą iš Šveicarijos, 
kad gal ne savo mirčia mi
rė vokiečių oro laivyno pul
kininkas Hans Jesschonek, 
44 metų amžiaus. Jis buvo 
priešas Goeringo, nacių, or- 
laivyno ministerio.

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas.
Linksmos darbo sąlygos.

DAVID HAMBERGER, INC.
115 West 31st Street

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

organizacijų, 
daug labai 

Visų pareiga 
s grei- 
Taipgi

Patyrusios mašina guzikų siuvėjos, 
merginos bendram darbui. Aukšta 

SUPERB PLACKET CO.
335 W. 38th St.

Gal Goering Pašalinęs 
Savo Priešą?

APVALYTOJAl IR PĘCKŪRIAI 
Apartmentiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės 
McRae Building Corp., 

515 Madison Ave.

7th or 8th Aves. subway to 14th St. 
Walk South to 12th, then West to 

Washington St.

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

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

Essential Workers Need Release 
Statement.

ELIZABETH-LINDEN, N. J.
Mezgėjų Grupe rengia pasilinks

minimo vakarėlį, vasario 6 d., 5 vai. 
vak., LDP Kliube, 408 Cpurt St., 
Elizabethe. Mezgėjų Grupės susipin- 
kirųas įvyks 5 vai. vak., po susirin
kimo įvyks vakarėlis ir šokiai, bus 
ir užkandžių. Pelnas nuo parengimo 
skiriamas vilnų fondui. Kviečiame 
visus dalyvauti parengime 
remti šį naudingą darbą 

' (27-29)

Arsenalas Komunikacijinių 
Įrengimų.

Pirkimas karo bono reiš? 
kią įteikimą i mūsų kąrio 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

Interview: Mon. & Tues. 9 A.M. to 8 P.M.
Daily, 8 A.M. to 5 P.M.

PAPRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖ JO S 
$19.50 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

Pasekmingas Liaudies Balso 
Koncertas

NACIAI, BĖGDAMI ESTIJON 
PALIEKA GINKLUS

šnibžda 
ot gera 
ir mie

šti prasda- 
ją aukštai 
mums pa- 

dainelių. 
scenos di- 
pasidarė.

MERGINOS IR MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

THIS 
na BANK'S IM/SAFC/

Sekmadienį,, sausio 23 die
ną, Dom Polski salėje, atsibu
vo Liaudies Balso metinis kon
certas. Oras pasitaikė gana ge
ras. Publikos prigužėjo pilnu
tėlė salė. Visiems progreso 
žmonėms rūpi būti tame kon
certe. O čia ta garsioji daini
ninkė traukia senus ir jaunus, 
kaip niekuomet taip punktua
liai nesueidavo.

Visų akys įsmeigtos į stei- 
čių. O tas laukimas tokis ne
gailestingai nuobodus — va
landa amžiumi tampa. Progra
mos vedėjui pasirodžius ant 
steičiaus visu veidai nušvito. 
Programos vedėjas Jonas Vil
kelis davė žinoti, kad jau pro
grama prasideda. Ir jam pa
sitraukus, ant scenos Montre
al© Sūnų ir Dukterų Draugijos 
orkestras koncertą atidarė pa
griebdamas Kanados himną ir 
dar keletą gražių kavalkų. Mi
nimas orkestras nepąprastai 
gražiai griežė. Publika klausė
si ir gėrėjosi. Orkestras šiemet 
draugo J. Adomonio vadovy
bėje. Baigus groti publika plo
jo, šaukė, liejosi didžiausios 
bangos aplodismentų. Bet pa
matę ant scenos dvi jaunuo
les — Janiną ir Bertą Juraity- 
tes — nurimo, šios dvi jau
nuolės montrealiečiams yra la
bai mėgiamos. Jos visuomet 
nepaprastai gražiai dainuoja; 
taip pat ir šį sykį padainavo 
labai gražiai.

Joms baigus, draugas M. 
Spaičys padainavo solo. Dr-gas 
Spaičys nėra kokis tai profe
sionalas dainininkas, bet jis 
lavinasi, kiek galėdamas ir jau 
gražiai dainuoja.

DIDELIS NACIAM SMŪ
GIS SIVERSKYJE

Diena pirmiau raudonar
miečiai, apsupdami vokie
čius Siverskio geležinkelio 
stotyje ir miestelyje, sunai
kino vieną nacių tankų pul
ką, vieną motorizuotą pul
ką, du pėstininkų pulkus, 
vieną sapiorų batalioną ir 
kitas priešų grupes.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ PAGELBININKAI

MERGINOS FABRIKO DARBAM 
Maisto gaminimo fabrikas, nuolat; 

pokarinis darbas. Gera alga. 
MAX AMS, INC.

372 GREENWICH ST., N.Y.C.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I
HOUSEKEEPER

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

REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 
VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU

RACIJOS PATYRIMŲ.
GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 

PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 
TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 

IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENA, 

66 WEST 23RD ST.. N. Y.

VYRAI PRIE GARAGE 
Puikiausia proga tinkamiem vyram. 

KREIPKITĖS KASDIEN
L. I. CITY STANDARD GARAGE 

42ND ROAD & 24TH ST., 
LONG ISLAND CITY.

BERNIUKAI
Mokiniai—feeders—nuolat

Daug viršlaikių, dienom—naktim 
Moderniška spaustuve — Laikykitės W.M.C. 

taisyklių.
AMERICAN BOOK STRATFORD 

PRESS, INC.
75 VARICK ST., N.Y. (kamp. Canal St.)

(27)

Bari
priešas, grafas Carlo Sfor- 
za, kalbėdamas čia penkių 
didžiųjų politinių ♦!talijos 
partijų kongrese, reikalavo, 
kad tuoj aus pasitrauktų 
“kvailas, niekšiškas, krimi- 
nalis” Italijos karalius Vik
toras Emmariuelis ir “tokia 
pat lavoniškai - sugedusi jo 
valdžia.”

.Minimų partijų kongre
sas, susidarąs iš liberalų, 
krikščionių demokratų, ko
munistų, darbiečių demok
ratų ir Veikimo Partijos 
atstovų, pilnai vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad pasitraųjdų 
karalius ii’ būtų sudaryta 
Valdžia iš visų šių partijų 
atstovų.

MERGINOS, JAUNOS
Mokytis permanent wave. 48 Valandų Savai
tė. $18.15. Vien tik nuolatinės darbininkės 

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1540.
(29)

BERNIUKAI
Lengvas fabriko darbas.
Linksmos darbo sąlygos.

DAVID HAMBERGER, INC
115 West 31st Street.

aukštos klasės viešbučiui 
vacuum darbo. Nuolatinis darbas, 

pradžiai. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės j Housekeeper.

ESSEX HOUSE
165 W. 58th St.

OPERATORĖS
Patyrusios Prie Single Needle, 
NUOLATINIS DARBAS 

Vakacijos Su Alga.
32 WEST 18th ST.

12-tos lubos.

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJI! 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.

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbas.
Gera alga.

MAX AMS', INC.
372 GREENWICH ST., N.Y.

BERNIUKAI—VYRAI. Sandėlio rūme, išsiun
timams, pasisiuntimams, nuolat. Pradžiai 50c 
į valandą. 5 dienų savaitė. Daliai liko moki
niai priimami, tačiau tik rytais. Kreipkitės 

FORBES, 6-tos lubos, 120—5th Avė.
Manhattan (17h St.)

EGZEMINUOTOJOS
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų

NUOLATINIS DARBĄS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST.,
12-tos lubos

London. — Jugoslavų 
partizanai pradėjo tris 
naujus ofensyvus prieš vo
kiečius; supliekė nacius ties 
Novi ir laimėjo mūšius 
Banja Luka srityje ir palei 
Belgrado-Zagrebo geležin-

GREITOS RANKOM SIUVĖJOS
Darbas prie vaikų kepurių. Nuo kavalkų. 

Gera alga. Prielankios darbo aąlygos.
SCHACHTER, 341 — 39lh St., Brooklyn.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(30)

HOURS: 9 P.M. to 6 A.M 
11:30 P.M. to 8 A.M.

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 Į SA

VAITĘ TRUMPU LAIKU.
PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ 

PATYRIMAI NEREIKALINGAS 
OPPENHEIMER CASING CO.

430 WASHINGTON ST., 
N. Y. C.

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Ave. subve) 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. MAUDYNIŲ 
PRI RUOŠĖJOS, VALYTOJOS. Nuolątinlf 

darbas. Nemokamai užkandžiai. 
Kreipkitės j Housekeeper.

HOLLAND HOTEL 
851 West 42nd St.

MOTERYS
Dirbti prie šniūrų ir marškų. 

Patyrimas nereikalingas.
2 syk po dešimt minučių poilsiui, 

pusė valandos pietam. 
Group apdrauda po 30 dienų.

Viršlaikiai. Turi mokėti kalbėti ir suprasti 
angliškai.

BOWMAN—DURHAM—ROBBINS, INC. 
603-613 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 

(7th Avė. stotis, B.M.T. subve).
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą. •

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Reikalingi 
prie

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

MOTERIŠKĖS—-VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbučiui. Nuola

tinis darbas Gera alga.
Kreipkitės j Housekeeper.

ESSE£ HOUSE
165 West 58th Street.

Jaunuolis S. Antanavičius 
pagriežė ant armonikos solo. 
Tenka didelis kreditas jam, 
kad toks jaunas tai (5 gražiai 
griežia, kad net akyse pasivai
deno lietuviškos vakaruškos. 
Pasaldinęs mūsų širdis gražiu 
lietuvišku groju dingo už pa
lų. Nors šaukėm-plojom 
jaunutis Stasiukas mūsų 
pagailo.

Dvi sesutės, O. Kilikevičie
ne ir S. Minotaitė labai gražiai 
padainavo duetą. Tik spėjus 
joms pasitraukti nuo steičiaus 
muzikantai taip smarkiai pra
dėjo groti, tarsi mušami, o ant 
scenos tarsi didžiausioji audra 
įtrenkė du šokiku: 
mėlyname rūbe taip 
sukosi, narstėsi, tarsi 
lis pagautas. Pašokę 
žiu šokiu, pranyko 
akių. Publikoj ūžesys bango
mis liejosi.

Ir vėl prieš mus atsistoja 
programos vedėjas. Jis mums 
praneša, kad dabar padainuos 
visų mylima ir laukta daininin
kė Biruta Pvamoškaitė. Ploja, 
ūžia, žmonių bangos stiepia
si ir sėda. Nerimsta ir kaupia
si. čirkšdama virvė praskleidė 
užlaidas, ir kaip gražiausioji 
gėlė, dvispalviame rūbe, artis
tiniais žingsniais ir gestais 
įžengė ant scenos ši gražioji ir 
garsioji dainininkė. Jos veide, 
tarsi rasotoj rožėj matėsi ma
loni šypsena. Jos melsvos akys 
nulinko į pijaniną. Publika 
mirtinai nutilo. Suūžė pijani- 
no klavišių griausmas ir pasi
leido iš jos rausvų lūpų, bran
gi lietuviška daina: “Ten, kur 
Nemunas banguoja.” Jos bal
sas ir dainos žodžiai stačiai 
smigo į širdį. Akyse pasivai
deno dvejopa scena mielosios 
tėvynės Lietuvos. Paskendome 
saldžiu ose prisiminimuose. 
Akyse pasivaideno graži tėviš
kės gamta, audringos jaunys
tės laikai, draugės ir draugai, 
su katrais augome ir žaidėme. 
Ir vėl širdis staiga sudejuoja, 
skausmuos suklupusi. Klausia, 
kame dabar tie tėviškės lau
keliai dingo, po katruos žai
dėme? Kur broliai, sesės? 
Kur tie draugai? Gal tuose pa
čiuose laukeliuose pūsta jų kū
nai be laiko budelių nukan
kinti? O brangiosios daininin
kės dainos motyvai siūbuoją, 
kaip upelyj- vanduo, žmonių 
veiduose matosi rimtis, šypse-

TYPISTS
Patyrusios sudėjimui laiškų j vokus ir adre
savimui vokų. Gera nuo kavalkų mokestis. 6 

dienos (40 valandų). AHREND CO., 
52 Duane St. (arti City Hall).

London, vas. 1. — Esti
jos fronte vokiečiai, kai 
kur sumišime bėgdami per 
miškus ir pelkes, palieka sa
vo kanuoles, sunkiąsias 
mortiras ir karo reikmenų 
sandelius. Judrieji sovieti
nių kovūnų būriai, užbėga 
jiem už akių, užkerta prie
šams pasitraukimą ir daug 
iu užmuša bei suima.

Susidarius Nauja Bulga
rijos Valdžia?

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, kad skilo Bulgari
jos seimas. 48 jo atstovai 
pasitraukę ir sudarę naują, 
demokratiniai - liaudišką 
valdžią kur tai kalnuose.

Sovietų lėktuvai primėtė 
lapelių, šaukiančių bulgarus 
sukilt ir nuverst parsida
vusią Hitleriui dabartinę 
Bulgarijos vąidžįg.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 4 
d. vasario, Liet. Salėje, 315 Clinton 
St., 7:30 vai. vak. Susirinkimas bus 
svarbus, tad visos būtinai turime 
jame dalyvauti. Prie progos, atsi
veskite ir naujų narių į moterų 
skyrių. — M. K. (27-29)

REIKIA VYRŲ 
MOKYTIS BUFFING 
A. LUDWIG & CO., INC

133 Middleton St., 
Brooklyn.

NELAVINTI DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

amžiaus 18-50
Nuolatiniam Darbui Senai Įsteigtoje Naujienybią 

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

PRADŽIAI $27.75 Į SAVAITĘ UŽ 54 VALANDAS
PAKELIAMA ALGA Už 30 DIENŲ 

KITAS PAKĖLIMAS Už 4 MĖNESIŲ 
TADA GERI DARBININKAI GALI UŽDIRBTI IKI BI 

KOKIO DAUGIO. 5 APMOKAMOS ŠVENTĖS— 
' 1 SAVAITĖ APMOKAMA VAKACIJA.

GLEITSMAN’S, INC.
27-50 FIRST ST., 
ASTORIA, L. I.

Važiuokite Queens Subve nuo 42nd St. iki pirmos stoties Queens 
(Vernon-Jackson Ave. Sta.), tada Q-103 Bušu (12 min. iki 

Astoria Blvd, ir 1st St.).
Arba 8th Ave. Crosstown Subve iki Queens Plaza Stoties, 

tada Q-Busu (15 min. iki Astoria Blvd, ir 1st St.).

na ir tylios ašaros, 
vieni kitiems ausin: ‘ 
dainininkė, tai gražus 
las balselis!” O ji, 
m a, kad publika 
įvertina, nepagailo 
dainuoti tų gražių 
Jai traukiantis nuo 
džiausiąs plojimas 
Programos vedėjas turėjo ilgai 
laukti, kol nutilo.

Po šios brangios dainininkės 
buvo padaryta pertrauka. 
Draugas J. Lesevičius kalbėjo 
Liaudies Balso reikalais ir 
kreipėsi į publiką aukų. Ir be
matant tapo suaukota puiki 
parama Kanados darbininkų 
laikraščiui.

Pasibaigus rinkliavai ir vėl 
tęsėsi koncertas. Graudžiai 
pravirko muzikos stygos ir vėl 
tie patys gražieji šokikai pra
dėjo visokeriopai šokti. Pašo
kę porą šokių atsisveikino su 
mumis. Draugas J. Adomonis, 
Sūnų ir Dukterų Draugijos or
kestro mokytojas pagrojo ar
monikos solo. Gražus armoni
kos balsas sujudino visą pu
bliką, net kojomis pradėjo 
trepsėti. Programos vedėjas ir 
vėl pranešė mums smagią ži
nią, kad dainos žvaigždė pa
dainuos mums. Ir suskambėjus 
pijaninui, tamsiais rūbais ap
sirengus įskrido ant scenos 
liekna Biruta Ramoškaitė. Ir 
vėl suskambėjo jos daina, 
maloni, brangi ir miela, bet 
jau paskutinį sykį. Ir padai
navusi dar porą dainelių atsi
sveikino su mumis. Mes, mon- 
trcaliečiai, likome atgaivinti 
jos gražiomis dainomis ir ilgai 
prisiminsime Birutą Ramoškai
tę, kaipo labai žymią ir gar
sią dainininkę.

Toliau programą pildė gar
sus ir montrealiečių mylimas 
ir gerbiamas Jaunimo Choras. 
Jis, draugo A. Morkio vado
vaujamas, padainavo keletą 
dainelių, nepaprastai gražiai, 
kuomi ir baigėsi vienuoliktas 
metinis Liaudies Balso kon
certas. šitam gražiam koncer
tui suruošti darbavosi nema
žai draugų ir draugių. Ir vi
siems, bet kuomi pasidarbavu
siems ir aukotojams tariu šir- 
dingiausį ačių. Be to, jei pra
leidau kokius programos daly
vius nepažymėjusi, teikitės at
leisti.

Liet. Literatūros Draugijos 
4-to Apskričio konferencija 
įvyko sausio 23 dieną. Ji buvo 
pasekminga. Tiesa, nebuvo 
skaitlinga, bet gyva ir pada
ryta gerų nutarimų.

Kuopos, kurios neprisiuntė- 
te delegatų, tai jeigu dar jūsų 
duoklės nepamokėtos į apskri
tį, tai prašome greitai tą at
likti. Taipgi visos kuopos kvie
čiamos stiprinti 
nes dabar yra 
svarbių darbų, 
visa kuo prisidėti prie 
tesnio karo*Jaimčjimo. ' 
reikia organizuotis ir būti sar
gyboje mūsų naminio fronto, 
nes kada fašizmą kriušiname 
užsienyje, tai reakciniai ele
mentai kelia galvą Amerikoje 
ir grūmoja demokratijos laimė
jimams.

Naujai išrinktas 4-to aps
kričio komitetas atsikrėipia į 
visus narius ir kuopas prašant 
nuoširdžios talkos mūsų veiki
me. štai komiteto narių antra
šai, prie kurių prašome kreip
tis su bile reikalu.

Pirmininkas — E. 
kienę; 3121 Elroy Avė 
wood, Pa.

Fin. Raštininkas — 
ris, 1254 N. Franklin St., N. 
S. Pittsburgh, Pa.

Kasierius — D. P. Lekavi
čius,, |217 Beaver Ave., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Užrašų rašininkas — M. 
Paulauskas, 115 Va Sanford 
St., Pittsburgh, Pa.

Alternatais išrinkti J. Urbo
nas ir J. Gątaveckas. Manome, 
kad visos kuopos ir nariai 
nuoširdžiai pądės veikloj. Kuo
pos, kurių, nebūvo delegatų 
suvažiavime, prašomos prisiųs
ti sekretorių antrašus.

E. K. Slielcienė,
ALDU) 4 Ąpskr. Orą.

NASHUA, N. H.
Pranešimas abiem kuopom 

susirinkimas įvyks toj pačioj salėje, 
171 Main St., 7:30 v. v. Vasario 5 
d. Draugai dalyvaukite, atsiveskite 
ir naujų narių, taipgi užsimokėkite 
duokles, ypač LLD 42, nes pinigai 
Centrui labai reikalingi. Taipgi 
svarstysime ir kitus svarbius reika
lus. — V. Vilkauskas. (27-3Č)

DAUGMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS Į MR. H. K ALTAIAN

D. K ALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE. 

JERSEY CITY, N. J.
(37)

Serga S. Bagdonas
Savaitė laiko, kai serga 

draugas S. Bagdonas. S. Bag
donas yra Liaudies Balso skai
tytojas ir stambus rėmėjas 
darbininkiško judėjimo. Tad, 
draugai ir draugės, turėdami 
laiko, aplankykite sergantį 
draugą. Ligonis randasi 
muose, 7578 St. Gerard, 
leray.

Linkiu draugui greit 
sveikti.

VYRAI
Fabriko darbininkai. Patyrimas 

nereikalingas.
EAGLE METALLIC BED CO.

963 KENT AVE., BROOKLYN, N.Y.
__________________________ (27)

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
GRamercy 5-5008.

London. — Vien Ame
rikos lakūnai per tris die
nas, nuo šeštadienio iki 
pirmadienio, nušovė 268 vo
kiečių lėktuvus per oro 
kautynes virš Vokietijos, 
Italijos, šiaurinės Franci jos 
įr Holandijos.

Pastebima, jog naciams 
pradeda pritrūkti lėktuvų.

Tuo tarpu ir Anglijos la
kūnai sunaikinę nemažai 
vokiečių lėktuvų.

ELEKTRIKAI
Patyrę prie vielų išvedžiojimo pramonėse.

Taipgi patyrę Motoristai. Kreipkitės 
729 Metropolitan Ave., Brooklyn.

(29)

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 
DESĘRT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

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

MERGINO? IR MOTERYS
FABRIKO DARBININKAI 

$26 UŽ 48 VALANDAS 
PATYRIMAS ’NEREIKALINGAS

ROSETH CORP.,
200 TILLARY ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Flatbuah Extension)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo. Darbas prie Sheet Me 

tai ant kariniu užsakymų.
POKARINĖS PROGOS 

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ 
14 VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ Iii 

PUSĘ 
LABORATORY FURNITURE 

CO., INC.
37-18 NORTHERN BLVD., 

STilwcll 4-8300

BERNIUKAI
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS. 

PRIVALO TURĖTI GRAŽŲ RANKRAŠTI. 
GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
ROSETH CORP.,
200 TILLARY ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Flatbush Extension)

(28)

Ypač žiaurūs mūšiai 
siaučia Juodkalnijoj.

Partizanai suardė' dar 
kelis priešų traukinius.

KREIPKITĖS
Employment Departments

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

100 CENTRAL AVĖ. 
KEARNY, N. J.

arba
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NgwYflrto^W^Zlnfos Iš Kriaučių Metinio
Susirinkimo

MIRĖ

Prelekcija, Vakarėlis 
Ir Dovana

Ateinantį šeštadienį, vasario 
5 d., 7:30 vai. vakare, Lais
vės svetainėje, 4 19 Lorimer 
St., atsibus labai svarbus pa
rengimas. Jis ruošiamas proga 
10-ties metų sukakties žurna
lo šviesos.

Dr. A. Petriką perskaitys 
paskaitą apie Lietuvos rašyto
jų literatinę veiklą tėvyniškojo 
karo metu. Tai bus labai svar
bi ir pamokinanti paskaita.

Antanas Bimba kalbės apie 
Šviesos rolę lietuvių judėjime 
ir jos bendradarbius, taipgi ir 
apie pasaulinius įvykius.

Pasibaigus paskaitai ii- pra
kalboms bus vakarėlis, kur tu
rėsime skanių užkandžių, gė
rimų ir taip galėsime pasikal
bėti ir pasitarti svarbiais klau
simais.

Graborius Juozas Levan- 
dauskas paaukavo Literatūros 
Draugijos Centro Komitetui 
300 ekzempliorių knygos Gy
venimo
iš 300 puslapių 
aprašo būdus laidojimosi pas 
įvairias tautas ir tikėjimo gru
pes, taipgi kaip geriausiai lai- 
dotis ir teikia daug labai svar
bių patarimų. Knygą šiame pa
rengime duosime veltui vi
siems, kurie įstos į Draugiją, 
taipgi ir mūsų veikliems na
riams.

.Todėl prašome visus ir visas 
atsilankyti. Parengimas labai 
svarbus. Įžanga veltui!

Rengėjai.

Saulėleidis, tai stambi 
knyga, kuri

Nebuvimas Kūdikiams 
Aukletuvių Motiną 
Nuvedė Teisman

Graži, jauna Mary Fonda- 
nanova draugavo su jūrininku 
ir prisigyveno kūdikį. Kada 
pasijuto su kūdikiu, jos jūri
ninkas norėjęs ją vesti, bet 
kaip tik tuo laiku laivas turė
jo išplaukti. Tad jis prižadė
jęs nuolat jai siųsti pinigų ir 
pažadą pildęs. Bet paskiau 
skendo laivas, o kartu ir 
jūrininkas.

Nebegaudama pinigų, 
bandė dirbti, bet aukletuvių 
nėra, o kaimynams greit įky
rėjo dabojimas jos kūdikio. 
Desperacijoj, ji kūdikį paliko 
namų tarpduryje su prašymu 
gerai jį prižiūrėti. Bet kada 
pamatė laikraščiuose, kad jos 
kūdikis padėta miestavon prie- 
glaudon, jinai pasiūlė mokėti 
už kūdikio išlaikymą. Bet vie
ton duoti jai progą dirbti ir 
užlaikyti kūdikį, pas ją pa
siųsta policija, ji areštuota ir 
traukiama teisman, taipgi pu
blikuojama spaudoje kaipo 
prasikaltėlė.

Ar ne laikas būtų patraukti 
visuomenės teisman tuos, ku
rie pastoja kelią įsteigimui kū
dikių priežiūros centrų, atima 
iš motinų progą dirbti naudin
gą darbą ir auklėti savo kūdi
kius?

nu- 
jos

Ne Motina.

Susivedė
Sausio 29 d. susivedė 

das Galinauskas su Domicėlė 
Gabalis iš Newark, N. J. šliū- 
bą ėmė St. Barnabas Church, 
Howard Beach, N. Y. Jinai 
priguli prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopos, New- 
arke, ir yra Laisvės skaitytoja. 
Buvo manę išvažiuoti savaitei 
poilsio, bet dėl darbininkų sto
kos buvo negalima apleisti 
darbas, tad ir turėjo pasilikti 
liamie ir pirmadienį eiti dirb
ti.

Jaunavedžiai laikinai apsi
gyveno 1906 Avė. R, Brook
lyn, N. Y.

Jo geri draugai velinam jau
nai porelei laimingo gyvenimo 
ir ilgo amžiaus poroje gyventi.

Vla-

t.

Laisves Suvažiavime Ture
jom ir Tolimų Svečių

Važinėti dabar nelengva: 
ilgiau dirbantiems stoka laiko 
ir transportacijos priemonių 
ne tiek, kiek norėtume, ta
čiau nemažas skaičius dienraš
čio Laisvės patrijotų pašventė 
laiko ir lėšų, surado būdus pa
siekti suvažiavimą.

Connecticut turėjo pusėtiną 
atstovybę. Dalyvavo S. Meiso- 
nas iš tolimojo Waterbury, L. 
Šilabaitis iš Brooklyn, J. Jo
ciai iš Bridgeport, Anna Phil- 
lipso iš Stamford. Iš pastaro
sios kolonijos pasigedome ke
lių nuolatinių Laisvės didžiųjų 
iškilmių lankytojų, bet ne be 
priežasties — Burbų šeimos 
nebuvo dėl Burbienės sunkios 
ligos, Liaudanskienė išvažiavus 
sveikatos pagerinimui Flori- 
don.

Pennsylvania jau tolimesnė, 
tačiau nesiliko neužregistruota 
suvažiavime. Jos pietrytinį 
kampą atstovavo eastoniečiai 
V. J. ir Ch. Stankai, o iš ang- 
liakasyklų srities, Pittston, da
lyvavo Stasys Bau d u ve.

New Jersey, mūsų artimieji 
kaimynai, aišku, buvo skait- 
lingesni už tolimuosius.

Elizabeth, šio vajaus laimė
tojų miestas, turėjo savo atsto
vais čampioną Antaną Stripei- 
ką, Margaret ir Petrą Taras, 
taipgi dalyvavo su jais veikian
tieji kaimynai Ig. Bečiai iš 
Union ir B. Makutėnienė iš 
Roselle Park.

Tolimiausį iš grupės, Pater- 
soną, atstovavo S. Vilkas ir J. 
ir S. Bimbai. Iš kaimyniško; 
Clifton dalyvavo P. Dennis.

Iš Cliffside turėjome Geo.! 
ir Mrs. Stasiukaičius.

Jersey City šį kartą bene 
atstovavo tik viena d. Matulie
nė. Antanas Matulis, ilgametis 
mūs suvažiavimų lankytojas, 
pasilikęs namie slaugyti skau
damas savo kojas.

Lietuvių sostinė ant Ilgosios

Salos (L. I.), Great Neck, bu
vo geriausia atstovauta pagal 
kolonijos didumą. Jie, tu r būt, 
anksčiausiai ir pribuvo, nes 
pirmutinė šio suvažiavimo de
legatė buvo Nellie Lipskienė, 
turinti lakūną sūnų nacių be
laisvėje, mezgėja. Panašių jai 
darbščių žmonių iš ton buvo 
visas būrys: Kasmauskienė, 
Lukauskienė ir duktė Olga, F. 
Klaston, Ig. Urbonas, J. Kup
činskas, M. Adomonis, J. Lau- 
žades, Bessie Kutkus, P. Be
eis ir gal kai kurie kiti. Pasi
gedome A. Bečienės, kurią šį 
kartą nesveikata paliko na
mie.

Apie Lietuvius 
Kariškius

ir

Miesto CIO Veikia už 
Ketvirtą Terminą

mitingas CIO unijų 
ir atstovų, dalyvau- 
dviem tūkstančiam

konfe-
Center, 

sekmadie- 
ket virtą 

Roosevel-

pilniausią

Masinis 
viršininkų 
jant virš 
Didžiojo New Yor.ko CIO Uni
jų Tarybos sušauktoje 
rencijoj, Manhattan 
New Yorke, pereitą 
n į, pradėjo vajų už 
terminą prezidentui 
tu i.

Unijistai pažadėjo
paramą jo programai, kurią jis 
pasiūlė kongresui ir atsišaukė 
į jį su prašymu kandidatuoti 
4-tam terminui.

Kalbėdamas mitingui Sidney 
Hillman, Amalgameitų prezi
dentas ir pirmininkas CIO 
Unijų Politinės Veiklos Komi
teto, atsišaūkė į visus progre
syvius veikti vieningai šiuose 
rinkimuose. Hillmanas sakė, 
jog nuo Darbo Partijos sena- 
gvardiečių tapo atimtas pasku
tinis pasiteisinimas, kada keli 
progresyviai CIO vadai pasisa
kė, jog vardan vieningumo jie 
“užleidžia savo asmeniškas tei
ses” bei progas prie vadovy
bės, kad tik įvykdyti visų jėgų 
vieningumą ir išstatyti vienin
gą sleitą partijos nominacijose.

CIO unijų vadai taipgi pasi
sakė už CIO prezidento Mur
ray siūlomą peržiūrėjimą ir pa
kėlimą algų pagal pabrangusį 
pragyvenimą.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

BUY 
UNITED 
ITATBI 

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

:W'

Pačios New York o valstijos, 
tolimiausia šiemet atstovauta 
kolonija, jei neklystu, 1 
Tuckahoe, iš kur dalyvavo 
Ig. Karlonas. Sekamą, White 
Plains atstovavo A. Giedra.| 
Didelę didžiumą, kaip kad ir Į 
buvo tikėtasi iš anksto, suda-j 
re vietiniai, didžiojo New Yor-! žauskas, 
ko-Brooklyno ir priemiesčių I gyvena 
gyventojai, įskaitant ir tas 
Long Island kolonijas, kurios 
neišsiskiria iš didmiesčio, kaip 
Maspeth, Long Island City, 
Jamaica ir kitos.

Pas maspethiečius Vincą 
Kostanciją Kartonus ir šeimą 
svečiavosi Viktoras Geležaus- 
kas, Karlonienės brolvaikis, 
parvykęs atostogų net iš Aleu
tian Salų. Jaunas svečias da
lyvavo ir Laisvės bankiete, 
Karlonų giminės ir draugų 
būryje, kuris buvo didelis, ka
dangi vien Karlonų šeima par
davė 21 tikieta.

Viktoras išvyko atgal kariš- 
kon tarnybon pereitą pirma
dienį. Bankietas į jį padarė 
gilaus įspūdžio. — Kaip gy
vas esu, tokioj parėj nebuvau 
dalyvavęs, — sakė jis.

Ir kurgi jis dalyvaus — ne j 
bile kas surengia tokias pra
mogas, kai Laisvė. Be to, jis 
užaugęs mažame miestelyje,

, o ir iš viso dar 
ne seniai gyvena — tik 21 me
tų amžiaus, kurio jau geroką 
dalį praleidęs kariškoj tarny
boj.

Viktoro tėvas Vladas Gele- 
Laisvės skaitytojas, 

48 Coles St., Glen 
Cove. Tėvui buvo džiaugsmo 
sulaukus mielo svečio.

Sausio 26 d. įvyko Kriaučių 
54 Skyriaus susirinkimas, L. 
A. Pil. Kliubo svetainėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
žmonių prisirinko daug, pilna 
svetainė. Kalbėjo Joint Boar- 
do manadžeriai Gold ii- Ar- 
noni. Kalbėjo apie valandą 
laiko, čia jų kalbų nerašysiu 
ištisai, užteks suminėti tik, 
apie ką jie kalbėjo.

Goldas priminė apie 
ties sunkias kriaučių 
apie dabartinę kriaučių 
tį, apie vakacijas,

Petronella Gudinas, 47 m. 
amžiaus, 156 Roebling St., 
Brooklyne, mirė sausio 30 d., 
Green point Hospital. Laidotu
vės įvyks vasario 2 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas graboriaus .1. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave.

Centas Daugiau už 
Vištieną

Prekybininkai garsiai šaukė 
ir grasino streiku, o vartoto
jai tylėjo, tai dėl to Kainų Ad
ministratoriaus raštinė šiomis 
dienomis leido pakelti po cen
tą ant svaro gyvos ir ant ko- 
šernos, pajautos vištos. Nau
jos kainos įeis galion neužilgo.

Kainos dabar bus po 40 cėn-
75 m. tų svarui už prieš ugnį ir skau- 

radoj spraginti, taipgi pečiuje 
kepti gyvas vištas-gaidžiukus

buvo i Glen Cove,

Jei kas iš mūsų gerųjų sve
čių likosi čia nepaminėtas, 
prašome nepalaikyti už blogą, 
nes gal nei mama nepastebėtų 
visų savo vaikų, jeigu tiek jų 
turėtų, ’kiek jūsų Rep. turi my
limų draugų dienraščio Laisvės 
suvažiavimuose ir bankietuose. 
Kada jų sueina vienu kartu 
šimtai, o kartais ir tūkstančiai, 
viena diena būna nesvietiškai 
trumpa. Su vienu pasisveiki
nai, su kitu persimetei žodžiu, 
į kitą tik pažiūrėjai ir dar ti
kiesi pasikalbėti, o čia jau ir 
užbaigtuvės.

Ypatingai bankiete bus bu
vę daugiau svečių iš apylinkių, 
negu čia atžymėta. Rep.

Karlonų būryje, beje, suki
nosi ir kitas jaunutis svečias. 
Iš veido atrodo į berniuką, bet 
uniformuotas. Jau su požy
miais. Įdomu. Pasišaukiu į šo
ną Mrs. Clark (Karloniutę) ir 
klausinėju, kas čia per milita- 
ristas.

—A, tai mano krikštų sū
nus, Alfred Medesha, tarnau
jąs Civilinių Oro Patrulėj. Ge- 
ležauskas irgi mano krikštų 
sūnus, — išdidžiai aiškina ji, 
nors pagal jos pačios išvaizdą, 
maniau, kad čia jos tik kaimy
nai, su kuriais kartu žaidė ir 
mokyklą lankė. Išsiaiškinau, 
kad tas jaunutis uniformuotas 
vyras ištiesų tik apie 16 me
tų.

praei- 
kovas, 
padė- 
kurias

kriaučiai gaus sekančią vasa
rą vieną savaitę ir, žinoma, 
apmokamas (su alga), apie li
goje pašalpą, kuri bus galioje 
nuo vasario mėnesio šių metų, 
vyrai gaus $12 per savaitę, 
moterys $8. žinoma, kurių 
knygelės bus neužvilkintos su 
užmokestimis į unijos iždą, o 
kurių bus atsilikę duoklės, tie 
negaus nieko. Knygelių patai
syti gal nebus galima, atsilikė
liai su duoklėmis, veikiausia, 
turės užsimokėti pilnai, jeigu 
norės šalpą gauti, pareiškė kal
bėtojai.

Prisiminė apie ateinančius 
prezidentinius rinkimus. Ragi
no, kad jeigu Rooseveltas kan
didatuos ketvirtam terminui, 
tai kad visi, galinti balsuoti, 

j balsuotų už Rooseveltą.
Tai maždaug tokiose temo

se Gold ir Amoni kalbėjo.
Nupirkta 100 tikietų New 

York o Lietuvių Tarybos kon
certo. Delegatas Ch. Kundro
tą savo raporte pareiškė, kad 
visose lietuviškose šapose yra 
darbų ir persergėjo kriaučius, 
kad atydžiai vaktuotų laik- 
kortes, kad būtų punčiuojamos 
pradedant dirbti ir einant na
mo, tai yra, užbaigus darbą, 
nes jeigu kuris vakare įpun- 
čiavęs kortą dar dirbtų, tai tu
rėtų būt sunkiai baudžiamas.

Tessie Stravinskas,
amžiaus, 2396 Linden Blvd.,
Brooklyne, sausio 29 d., Kings
County ligoninėje. Palaidota ir po 46 centus svarui tų pat
vasario 1 d., Holy Trinity ka-1 rūšių košernai pjautų vištų, 
pinėse.

Abiejų laidotuvių pareigo 
mis rūpinasi graborius J 
Garšva.

Stiprinimas mūsų krašto 
karinių pastangų—kiekvie
no laisvę ir demokratiją 
mylinčio žmogaus pareiga.

Leisdamas kainas kelti, ad
ministratorius Woolley žada 
pravesti nuodugnų, per tris 
mėnesius besitęsiantį tyrimą 
padėties vištų auginimo ir 
miestan pristatymo srityje, o 
tuo tarpu vartotojai turės mo
kėti aukštesnes kainas arba 
apsieiti be vištienos.

Gražuole Betty Jo Prehms parduoda karo boną sar- 
žentui Victor D. Bali, armijos lėktuvų stotyje. Jos šū
kis: “Invest in Invasion!” Ten pat randasi ir nori jai 
padėti saržentai Denning ir Whetter.Hollywoodo aktorė Ann 

Sheridan gavo nuo karių pa
sveikinimą su jų parašais, bet 
aktorė sąrašo neskelbė, saky
dama, kad namie mylėtinės 
gali įsižeisti.

RYTOJ PRASIDEDA!

Song .of Russia
su SUSAN PETERS ir ROBERT TAYLOR 

Dar niekad savo gyvenime jūs nematėt 
tokio jausmingo, tokio gražaus ir tokio 
malonaus judžio, kaip “SONG- OI1' RUS
SIA” (Rusijos Daina). Jūs juoksitės ir 

verksite. Jūs taip pat matysite puikų 
vaidinimų scenoje.

CAPITOL Theatre
BROADWAY IR 51st ST.

: ....... . ............ ——‘I

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 3 
d. vasario, Buzelio salėje, Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Bus svarbus su
sirinkimas, nes rinksime LDS Cen
tro valdybą ir kitų svarbių reikalų 
reikės aptarti. Tad visi nariai ir na
rės dalyvaukite, atsiveskite ir nau
jų aplikantų.—P. Bieliauskas, sekr.

(27-28)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

liausi įtaisymai, 
ja, prie Ind. 8th 
maica (BMT) 
gatvekariais patogu privažiuoti. 
Renda prieinama. Jeigu apsiimtų 
pavalyti lobę sykį ar du syk į sa
vaitę, bus didelė nuolaida. Antrašas: 
August Hintza, 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (27-29)

5 kambariai. Vė- 
Gera transportaci- 
Ave. subvės —: Ja- 
eleveiterio, taipgi 

patogu
Jeigu

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. GLenmorė 5-6191

Laisves 
daugiau 
juos kitu kartu.

bankietė 
kariškiu, V z

matėsi ir I ® 
bet apie||

Rep.1 f

stam- 
sune-

Nuo pradėjimo duoti 
pų už atlikusius taukus, 
šamų taukų kiekis padvigubė 
jęs.

DANTŲ GYDYTOJAS | 

DR. A. PETRIKĄ | 
221 So. 4th Street f 

BROOKLYN, N. Y. | 
Tcl. EVergrcen 7-6868 |

S 
VALANDOS: |

9—12 ryte |
1—8 vakare $

Penktadieniais uždaryta. $

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

f p LIETUVIŠKAS KABARETAS
& «V, ! O STANLEY MISIŪNAS

/ b SAVININKAS

v GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI .
P DAUG STALU KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ j J Į Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

'/r PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST,

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVcrgreen 4-6864

ĮLITUANICA SQUARE RESTAURANT I
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė,
. BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

i legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

į Tel. EVcrgreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

NO. 070
L d d y (. r o j b y 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovęly.

Both for

$65-
Weekly Terms

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

įĮHp.

DIAMONO ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

Aplankykite Musų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIU, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi-

L nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

i ATDARĄ VAKARAIS
Si' 'T,'-.

Tel. STagg 2-2173,




