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Dėkui Visiems.
Imsimės už Didelio Darbo.
Prašysime Didelės Talkos.
Lauksime Laimingos Dienos 
Pergalė Bus Mūsų.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

THE LITHUANIAN DAILYŽinau, kiekvienas Laisvės 
štabo narys gavo daug gražių, — ....
šiltų linkėjimų proga Kalėdų yr() 
ir Naujų Metų. Taipgi ir vi
sas štabas kartu gavo nuo ge
rųjų draugų daug sveikinimų, i

Sunku visiems tiems drau-; 
gams atskirai atsakinėti ir pa- 
’dėkavoti. Todėl lai ši bus viso 
štabo nuoširdžiausia kolektyve' 
padėka visiems draugams už 
gerus linkėjimus.

Tegul Naujieji Metai bus 
visiems laimingi.

Tegul 1944 metai ant savo 
sparnų atneš pilną pergalę 
prieš fašizmą ir ramybę visai 
žmonijai!
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SOVIETAI PLEŠKINA NACIUS KOROSTENYJ IR ŽITOMIRE
Karo Sekretorius Ketina 
Visomis Jėgomis Palaikyt 

Geležinkelių Veikimą

NAUJAS SMŪGIS 
NACIAM JŪROJE11

13

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Tarybos Veikiantysis 
Komitetas laikė pirmą susi
rinkimą pirmadienį. Imtasi už 
darbo pravesti gyvenimai! di
džiojo suvažiavimo nutarimų.

Vienas svarbiausių suvažia
vimo nutarimų buvo įpareiga- 
vimas Tarybos suorganizuoti 
platų, veiklų teikimui Lietuvai 
pagalbos komitetą. Komitetas 
suorganizuotas ir oficialiai jis 
Vadinsis Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetu.

Prieš šį komitetą stovi dide- gas. O streikas buvo ntlbal- 
li darbai. Jis neužilgo susirinks 
ir paskelbs savo veiklos pla
nus.

Raudonarmiečiai Beveik 
Visai Apsupę Vokiečius 
Tvirto viskame Vitebskevus. Menama, jog tie nacių 

laivai gabenosi karines me
džiagas iš Ispanijos.

Tai naujas šiomis dieno
mis skaudus smūgis nacių 
laivynui. Praeito sekmadie
nio vakare anglų karo lai
vai sunaikino karinį vokie
čių didlaivį Scharnhorstą, į 
šiaurius nuo Norvegijos.

London, gruod. 29.— An
glijos lėktuvai ir kariniai 
laivai užklupo eilę prekinių 

į Vokietijos laivų, kuriuos ly- 
įdėjo nacių naikintuvai per 
iBiskajaus Įlankos vande- 

"maistasTš ka-|nis- tarp Ispanijos ir Fran- 
įcijos. Anglai nuskandino 
tris karinius vokiečių lai
vus - naikintuvus ir suža- 

Geležinkelių streikas šiuo Jojo dar kelis kitus jų lai
mėtų būtų didžiule karine į 
Amerikai nelaime, o Hitle-į 
riui laimėjimas, sakė sekr. I 
Stimson, duodamas tokį pa- 
V-VZ(U: , Rinkime Centro Komite-

“Jeigu tūkstančiai mūsų į to ir alternatų dalyvavo 120 
lėktuvų per dieną visai su- I kuopų su 1,676 nariais. Se- 
paralyžiuotų nacių važiuo- Ikami draugai ir draugės iš- 
tę; tuomi sustabdytų Hitle-įrinkti j Centro Komitetą: 
rio kariuomenės, kanuolių 
ir amunicijos gabenimą. |A. Bimba 
Mums tatai būtų milžiniška D. M. Šolomskas .... 1,546 į 
karine pergale, bet Hitle- K. Petrikienė 
riui tatai būtų baisi ir pra- Eva Mizara 
gaištinga nelaimė.”

Washington.— Jungtinių armijos jėgas, jos automo- 
Valstijų karo sekretorius i bilius ir trokus, kad palai- 
Henry L. Stimson antradie-! kyti išvažiojimą karinių ir 
nio vakare atsišaukė į gele- civilių reikmenų. O jei pri- i 
žinkeliu - traukiniu darbi- reiktu, tai ir ___________ ,
ninkus ir tarnautojus, kad rinių sandėlių būtų panau- į 
niekas iš jų neitų streikan, įdotas civiliams. ;
kad jie be pertraukos atlik
tų savo pareigas kaip Ame
rikos patrijotai. Jis ypač 
kreipėsi į pečkurių, konduk
torių ir “svitčmanų” Broli
jas, kurios atmetė prezid. 
Roosevelto siūlomas sąly-

suotas pradėti šį ketvirta-

daugiau kaip 60 gyvenamų
jų vietovių, tame skaičiuje 
Smolovką, tiktai 12 mylių į 
rytus nuo Žitomiro, kito ge
ležinkelių mazgo. Žygyje 
dėl Korostyševo sovietinė 
kariuomenė prasiveržė per 
Teterev upę ir įtūžusiais

' Teikimas Lietuvai pagalbos 
yra didelė Amerikos lietuvių 
atsakomybė. Nuo jos mes ne
atsisakysime. Naujasis Komi
tetas, aš žinau, imsis darbo su 
pakilusiu ūpu ir dideliu entu
ziazmu. Jis kvies talkon visus N
geros širdies lietuvius.

Ar jis tos talkos susilauks? 
Tikiu, kad susilauks. Puikiai 
pažįstu mūsų draugus veikė-' 
jus, šimtus jų, visose kolonijo
se. Žinau, su kokiu pasišventi
mu jie yra dirbę praeityje ki
tus didelius darbus. ' žinau, 
kad jie dar kartą pasiskubins 
talkon savo senajai tėvynei, 
savo tėvams, broliams ir sesu
tėms Lietuvoje.

Visos kitos geležinkelie
čių unijos priėmė preziden
to pasiūlymus bei sutiko tę
sti derybas dėl naujos su
tarties.

Karo sekretorius žadėjo 
pavartoti visas reikiamas

London, gruod. 29. —Ar
dydami' vokiečių linijas, so
vietiniai kovūnai bloškia 
priešus atgal 65-kių mylių 
frontu Žitomiro - Koroste- 
nio srityje, į vakarus nuo 
Kijevo, ir per dieną nužy
giavo dar 11 mylių pirmyn;
atėmė iš nacių apskričių mūšiais miesto gatvėse atė- 

iTiiiYiniTTYTn /n ir mii ir- mirirr mm miestus Korostyševa ir Po- mė jį iš priešų. NAUJAS ALDLD C. K. 1944-45 METAMS I^t- “fiBek,hi iri Kiek vokiečiai įnirt"įa;Zlobici, tik 5 ir 6 mylios į me savo ofensyve su tuks- 
i šiaurius ir pietus nuo gele- tančiais tankų buvo per še- 
'žinkeliu mazgo Korostenio. šias savaites užėmę šioje 

Viso šioje srityje genero- į srityje, tai Raudonoji Ar
do Vatutino raudonarmie-įmija per šešias dienas at- 

P. Bečys .................. 1,046 čiai per dieną atvadavo I (Tąsa 5-me pus.)
G. Stasiukaitis.......... 1,0401

į P. Šolomskas ................ 7551
1,567 bals. į F. Kazakevičienė ...... 611:

Smulkmenos balsavimų 
.... 1,515 bus paskelbta vėliau. 
.... 1,467 
.... 1,466

V. Tauras ...
A. J. Smitas .

Į alternatus:

1,260 
994

S. Sasna
D. M. šolomskas,

ALDLD CK Sekretorius.

Visi mes sekame didvyriško
sios Raudonosios Armijos žy
gius rytų fronte, 
džiaugiamės josios 
laimėjimais prieš 
banditus.

Visi trokštame jos greičiau
sio prisiartinimo prie Lietuvos 
ir jos pastangomis Lietuvos iš
laisvinimo.

Visi mes 
dideliais 

hitlerinius

Amerikos Submari- Gen. Doolittle-Oro Specialiai Komandienai 
nai Nuskandino dar Jėgų Komandierius I Antraia®Jrontul

12 Japonų Laivų į Antrajam Frontui
Antrajam Frontui

Talkininkų Laimėjimai 
Italijos Frontuose

Jugoslavijos Partizanai Eilėje Mūšių 
Supliekė Vokiečius ir Michailovičiaus 
Četnikus: Paėmė Nelaisvėn Daug Priešų

Washington. — Laivyno 
departmentas pranešė, jog j 
paskutinėmis dienomis A-į 
merikos submarinai nu- į

London, gruod. 29.—Ant
rajam frontui prieš Vokie
tiją yra paskirtas talkinin-

Washington. — Prezid. kų laivyno komandierium 
Rooseveltas paskyrė gene- anglas admirolas Sir Ber- 
rolą majorą Jamesą H. į tram Ramsay, o anglų-ame- 
Doolittle vyriausiu koman- rikiečių bendrųjų oro jėgų 

skandino dar 12 Japonijos įdierium Aštuntosios Jungti- komanduotojum tam žygiui 
laivų, tame skaičiuje vieną Inių Valstijų Oro Jėgos, esą- paskirtas anglas oro marša- 
naikintuvą, du didelius ži-įmos Anglijoje. Taigi gen. las Leigh-Mallory. Bet vy-

ga užpuolė kitą vokiečių 
lėktuvų stovyklą netoli Za
grebo, Kroatijos sostines^ 
sunaikino vieną nacių bom- 
banešį, nelaisvėn paėmė 225 
hitlerininkus ir jų kapitoną 
ir pagrobė daugius ginklų, 
amunicijos ir kitų reikme
nų, v

Partizanai išsprogdino 
priešų stovyklą Turopolje, 
suardė tiltą ir suėmė 60 vo
kiečių kareivių ir oficierių 

įsu visais jų kulkosvaidžiais, 
Išautuvais ir amunicija.

Maršalo Tito-Broz parti
zanai ištaškė gen. Michailo
vičiaus četnikus mūšyje ties 
Novo s ei o.

London. — Jugoslavijos 
partizanai sumušė ir atme
tė atgal vokiečius Kroati
joj ir eilėje mūšių supliekė 
I nacius Livno-Duvno srityje, 
[Bosnijoj, kur liko nukauta 
i keli šimtai hitlerininkų.

Partizanai išmušė laukan
~ . i WIWVV1CIO, kurie buvo isi-nuo Pescaros uosto. f Glamoc miest 'su.

Amerikiečiai ir anglai[ naik|nį d naciu h, 
vakariniame Italijos fronte ,tjk ju likučiaj betvarkčje 
jau visai užvaldė Sammuc-i 
ro kalnyną su jo viršūnėmis!
iki 4,000 pėdų aukščio. Da- j 
bar jie žygiuoja pirmyn 
kui Cassino miesto.

Anglų karalius taipgi Ič- įčiaus četnikus, ypač Bosni- 
nič pergalę 1944 m.

Alžyras, gruod. 29. —An 
glų armija rytiniame Itali- į 
jos pajūryje užėmė Castel 
di Sangro miestelį ir kitas 
pozicijas 11 mylių j pietus ! vok-™ ti I J \ r'* i 4~

1 • I VVIZjV 4 VJI AC4. AllkJV AAJ

r.™ ' naikino daugumą 
tik jų likučiai 

į pabėgo.
Visose Jugoslavijos fron-l 

Pto dalyse partizanai veda
i įtūžusius mūšius prieš vo- I 
.kiečius ir gen. Michailovi- j

naikintuvą, du didelius ži-įmos Anglijoje.
balinius laivus, du kareivi- j Doolittle vadovaus Ameri- 
nius - transporto laivus irlkos lakūnams, kuomet bus 
septynis vidutinius krovinių įdaromas įsiveržimas antru 
laivus.

Taigi nuo karo pradžios 
iki šiol amerikiečiai viso

| frontu į vakarų Europą.
Paskutiniu laiku Doolittle 

buvo amerikiečių oro jėgų 
sunaikino bent 937 Japoni- komandierius Italijoj, o pir- 

Tegul Raudonosios Armijos jos laivus, o iš to skaičiaus miau Šiaurinėj Afrikoj. Jis 
vien tik Amerikos subma- yra pagarsėjęs kaipo “gene- 
rinai nuskandino bei pavo- rolas kovotojas”. Tai Doo-1

pergalės bijo Grigaičiai, šimu
čiai, Laučkos, Michelsonai ir

I 1 .
Tysliavos. Aš žinau, kad 99 jingai sužalojo 536 japonų little vadovavo ir seniau pa-į 
nuoš. Amerikos lietuvių laukia 
tos pergalės, laukia tos laimin
gos dienos.

laivus.

.Argi tai neįrodė Amerikos1 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimas? Argi jis neatstova
vo visko, kas geriausia ir pra
kilniausia mūsų visuomenėj ?

Taip, suvažiavimas puikiai 
įrodė kur link plaka lietuviš
koji širdis. Jis įrodė, kad kiek
vienas patrijotingas, nuoširdus 
lietuvis laukia Lietuvos išlais
vinimo.

Ne tik laukia, bet jis pasi-1 
rengęs prisidėti prie jos i------
vinimo pastangų. Jis pasiren
gęs remti visomis savo jėgomis.

darytam šauniam amerikie- į 
čių lakūnų žygiui prieš Ja-' 
poniją, kur jie bombardavo j 

i ir ki
tus karinius Japonijos mie- 
istus bei uostus.
I

Amerikiečiai Pažygiavo pp0.1^ ,s°.stine T(ikio mūvi niiMVViiu tng ^armms JaDOnil0

2 Mylias Pirmyn _ _ _ _ _
Gloucester Srityje I Japonijos radijas pripa

žino, kad chinai privertė 
japonus pasitraukt iš der
lingiausių laukų srities 
(“ryžių bliūdo”) atgal į se
nąsias pozicijas.

Nauj. Guineja. — Ameri
kos marininkai su tankais, 
naikindami japonų fortus ir 
nugalėdami jų kontr-ata- 
kas, prasiveržė dvi mylias 

išJart- pirmYn Gloucester Iškyšu
lio srityje, šiaurvakarinia
me New Britain salos kam- 

tuos, kurie rytų fronte kenčia T6, uzeme pozicijas tik 
ir miršta už sutriuškinimą bes-pusantros mylios.nuo japo- Į 
tijiŠkojo hitlerizmo.

Įspėjimas Hitlerio 
Pastumdėliams

Washington. — Sovietų 
ambasados laikraštis įspėjo 
Rumuniją, Vengriją ir Fin- 
liandiją, kad jeigu jos greit 
nepasitrauks iš Hitlerio ka- 

,su jomis bus lygiai 
taip griežtai pasielgta, kaip 
n* su naciais.

nų lėktuvų aikščių, kurias 
priešai įnirtusiai gina.

į Nukirsta 37 Japonų 
Lėktuvai

Arawe srityje, toj pačioj 
saloj, japonam pavyko lai
kinai atgriebti nuo ameri
kiečių vieną siaurą lėktuvų 
aikštę, bet visos kitos japo
nų atakos buvo atmestos 
atgal. Amerikos lakūnai nu
šovė 37 priešų lėktuvus iš 
50, kurie puolė amerikines 
pozicijas. Amerikiečiai nu
stojo tik 2-jų lėktuvų.

riausias visų amerikiečių- 
anglų karo jėgų komandie
rius antrajam frontui yra 
Amerikos generolas Eisen
hower. Ijoj.

Jugoslavų partizanai štai-

Laisvės Kontestas Gavimui ]\jacjaj Neteko Daug Neskelbiama, Kiek
Amerikiečių ir Ang

lų Bus 2-me Fronte
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
J Punktai |

P./rilenas, Philadelphia ........................................ 4562
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 4043
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ..................
M. Svinkūnienė—M. Meisoniene, Waterbury ....
J. Bakšys, Worcester..............................................
ALDLD 2 kp., So. Boston .....................................
J. Kazlauskas, Hartford........................................
S. Kuzmickas, Shenandoah .......................... •........
S. Penkauskas, Lawrence......................................
V. J. Stankus, Easton..........................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

3640
3400
2481
1903
1701
1345
1007
935

Amunicijos
j Maskva.— Žitomiro - Ko-1 
įrostenio srityje raudonar- 
jmiečiai per dieną pagrobė 
>16 didžiųjų Hitlerio kanuo-lh

Washington. — Amerikos 
Anglijos karo štabai yra 

I Hų, "io,6d6 minų,'30,000 ka- Į nusprendę, kiek nuošimčių 
|nuolinių šovinių, apie 1,000,- (Vieno ir antro krašto ka- 
;000 kulku ir 100 troku. I v v
j London, gruod. 29. —Pra- 
I nešimai iš Ispanijos teigia, 
į kad miręs Mussolinis ligo
ninėje pirm dešimties die
nu. •

VOKIEČIU OFICIERIUS LIUDIJA, KAIP HITLERIS 
ĮSAKE NUOLAT MASINIAI ŽUDYT CIVILIUS RUSUS

Maskva. — Nelaisvėn pa
imtas vyresnysis vokiečių 
oficierius, majoras Bern- 
hard Bechler liudija, kad 
Hitleris pirm įsiveržimo į 
Sovietų Sąjungą įsakė savo 
generolams ir rinktinių 
gvardiečių komandieriams 
daugmeniškai ir nuolat žu
dyti civilius rusus.

Aukštųjų savo karininkų 
susirinkime 1941 m. kovo 
menesį Hitleris, paskelbė ši
tokį savo planą:

“Išnaikinti visus 
inteligentus, miestų

rusus
majo-

rus, ūkio-pramonės vadus, 
inžinierius, valdininkus, ofi
cierius ir 1.1. Jų žudymą jis 
pavedė pačiai savo kariuo
menei,” kaip sakė vokiečių 
majoras Bechler:

“Buvo įsakyta panaikint 
karinius teismus (reiškia, 
be jokių teismų žudyt sovie
tinius piliečius). Jis (Hitle
ris) teigė, kad tokios daug- 
meniškos ir nuolatinės žu*» 
dynės yra reikalingos, jeigu 
norime sunaikint bolševiz
mą ir suvbkietint Rytus.”

Bechler pareiškė, jog at-

i ir antro krašto ka
riuomenės dalyvaus įsiver
žime į vakarų Europą, bet 
nebus skelbiama, kokią da
lį tos antrojo fronto armi
jos sudarys anglai, o kokią 
amerikiečiai.

Šitaip anglų - amerikiečių 
karo štabai atsiliepė į sena
toriaus E. C. Johnsono tvir
tinimą, būk 73 procentai 
amerikiečių ir 27 procentai 
anglų darys antrojo fronto 
žygį. Bet tai buvo tik jo 
spėjimas.

Proporcija amerikiečių ir 
anglų, dalyvausiančių tame 
įsiveržime, yra “karinė 

”, kaip pabrėžė 
j aukštoji Jungtinių Valstijų 

Šį vokiečių karininko Be- komanda. Ji, tarp kitko, pa-

už tai, kad jis “permažai 
žydų išžudė.” “Žiūrėk, kaip 
veikė tavo draugas šiauri
nėje mūsų armijos dalyje,” 

“Anas

sakingieji vokiečių genero
lai iš pradžios priešinosi to
kiai žudynių programai; jie 
sakė, kad jei bus patiems 
kareiviams pavesta žudyti suriko Himmleris:
civilius žmones, tai gal nu- sušaudė penkis kartus dau- slaptybė 
puls vokiečių kariuomenės giau, negu tu!” 
disciplina (drau smingu-
mas). Bet paskui pati auk- chlerio liudijimą paskelbė stebėjo, kad Anglija turi tik 
ščiausia nacių komanda iš- Maskvos radijas pagal pa-1 trečdalį gyventojų, lyginti 
leido įsakymą taip masiniai 
žudyti rusus.

Pats majoras Bechler ma
tė ir girdėjo, kaip vokiečių 
žandarų galva Himmleris šių iš Vokietijos profesorių, 'drai Viduržeminiame karo 
plūdo vieną’jų dalinio vadą politikų ir visuomenininkų. I fronte. »

siūlymą Laisvosios Vokieti-įsu Jungtinėmis Valstijomis, 
jos Komiteto, kuris suside-' o anglų kariuomenės . yra 
da iš nelaisvėn paimtų vo-| “žymiai daugiau,” negu 
kiečių oficierių ir pabėgu- amerikiečių, Italijoj ir ben-

politikų ir visuomenininkų. I fronte.
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Mūsų Uždavinių
KOMITETO DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMUI ŠAUKTI SEK
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GRUODŽIO 19 DIENĄ WEBSTER HALL, NEW YORKE
Gerbiamieji Suvažiavimo Atstovai ir 
Svečiai!

Man rodosi, jeigu demokratinių lietu
vių suvažiavimas teįvyksta tik šiandien, 
tai nėra visai natūralu, — jis turėjo 
įvykti anksčiau. Bet vis tik geriau vėliau 
negu niekad.

Mes čia suvykome, kai visas pasaulis 
yra apimtas karo liepsnos, kai Jungtinių 
Tautų vadai Teherano ir Kairo konfe
rencijose tik ką užbaigė savo planus fa
šistiniam agresoriui sunaikinti ir pasto
viai pasaulyj taikai įvykinti. Mes čia su
vykome ne tik savo kraštui, Jungtinėms 
Valstijoms, padėti greičiau karą laimėti, 
bet ir surasti būdus ir‘priemones, kaip 
padėti mūsų tėvų kraštui, Lietuvai, grei
čiau išsilaisvinti iš baisiosios hitlerinin
kų okupacijos. Taigi mes suvykome is
toriniu laikotarpiu.

Pažangieji Amerikos lietuviai visuo
met, kai tik Lietuva atsidurdavo nelai
mėje, suvykdavo į suvažiavimus aptarti, 
kaip jai padėti, kaip Lietuvos žmonėms 
suteikti ryškesnės pagalbos.

1906 metais, kai Lietuvos liaudis buvo 
sukilusi prieš carizmą, kai ji kovojo iš
vien su Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Latvijos ir kitų tautų liaudimis už lais
vę, Amerikos lietuviai sušaukė savo vi
suotiną suvažiavimą Philadelphijon ir 
įsteigė fondą revoliucijai gelbėti, dėl re
voliucijos nukentėjusiems kovotojams 
padėti.

1914 metais, kaip Lietuva buvo tų pa
čių josios ilgaamžių priešų, vokiečių im- 
perijalistų, kanuolių ugnies niokiojama, 
demokratinio nusistatymo Amerikos lie
tuviai sušaukė Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Seimą Brooklyne, spalių mėnesio 
pradžioje. Jie ten įsteigė Lietuvos šelpi
mo Fondą savo broliams ir sesutėms

1927 metais, kai lietuvių tautos prie
šai fašistai, su Smetona priešakyj, smur
tiškai pasigrobė valstybės galią į savo 
nagus ir žiauriai teriojo, žudė, kalino, 
kankino lietuvių tautą, anti-fašistiniai 
Amerikos lietuviai sušaukė Brooklynan 
visuotiną anti-fašistų Suvažiavimą. Ten 
buvo įkurtas Anti-fašistinis Amerikos 
Lietuvių Komitetas Lietuvos liaudžiai 
gelbėti.

1936 metais, po to, kai mus pasiekė 
šiurpulingos iš Lietuvos žinios apie ma
sinius Suvalkijos ūkininkų šaudymus, 
apie naujas fašistines represijas prieš 
lietuvių tautą, Amerikos lietuviai sušau
kė Clevelandan Amerikos Lietuvių Kon
gresą padėti lietuvių tautai greitesniam, 
pasekmingesniam smetoniškojo fašizmo 
nuvertimui. Ten buvo įkurtas komitetas 
aukoms rinkti ir pagalbai teikti Lietu
vos anti-fašistams skubesniam smetoni
škojo režimo nuvertimui.

Šiandien, kai jau treti metai Lietuva 
yra josios ilgaamžio priešo, vokiškojo 
plėšiko, okupacijoje, mes su vykome De- 
mokrątinių Lietuvių Suvažįaviman padė
ti’mūsų tautai juo greičiau išsilaisvinti 
ir. vėl kurti naują, laimingą gyvenimą, 
kurį užpuolikas nutraukė 1941 m. bir
želio mėnesį.
į Taigi šis Suvažiavimas yra visai na
tūralūs reiškinys mūsų gyvenime. Tai 
gražių, garbingų mūsų tradicijų tęsinys. 
Tai parodymas, kad mes su savo gimtuo
ju kraštu, su mūsų tėvų kraštu, Lietuva, 
tebepalaikome glaudžius ryšius, —džiau
giamės josios laimėmis ir sielojamės, 
liūdime dėl jos nelaimių.

Daugiau. Mes suvykome į šį Suvažia
vimą, kai mūsų pačių kraštas, kuriame 
mes gyvename ir mirsime, kurio pilie
čiais mes esame, jau treti metai yra ka
re su tuo pačiu lietuvių tautos priešu, 
vokiškuoju plėšiku, ir japoniškuoju im- 
perijalistu. Mes suvykome į Suvažiavi
mą, kai mūsų vaikai, — daugelio jūsų, 
broliai ir sesės, sūnūs, draugai, bei prie:

ir jau kovoja su priešu arba laukia būti 
teliai, — dėvi Dėdės Šamo uniformomis 
pašauktais į frontą.

Mes suvykome į šį Suvažiavimą, kai 
tik tuo metu, kada mūsų vyriausis kra
što karinių jėgų komandierius, preziden
tas Kooseveltas, grįžo iš svarbių konfe
rencijų su ministeriu pirmininku Chur- 
chillu, su maršalu Stalinu ir Čiang-kai- 
šeku. Visiems jau žinoma, kad tose kon
ferencijose prezidentas su kitais Jungti
nių Tautų vadais sutarė greitoj ateityj 
paleisti veiklon visas mūsų jėgas į bend
ruosius mūšius pirmiausiai Hitlerio Vo
kietijai sunaikinti, paskui ir japonams 
imperijalistams galą padaryti. Mes ži
nome, kad prezidentas Rooseveltas, tai
gi, trokšta, kad būtų stiprus užfrontis, 
jei norima turėti geras karo frontas. Jis 
nori, kad piliečiai, tiek jauni, tiek seni, 
kiekvienas, kuris išgali, daugiau dirbtų, 
geriau dirbtų, kad mes visi stovėtume su 
jojo karo programa, kad mes būtume 
vieningi.

Pirmąją šio Suvažiavimo sesiją mes 
paaukojom išimtinai diskusijoms dėl to, 
kaip mes galime geriau ir pasekmingiau 
remti karines mūsų krašto pastangas; 
kaip mes galime ir privalome labiau 
remti prezidento Roosevelto karinę pro
gramą; kaip mes privalome nuoširdžiai 
ir uoliai remti prezidentą Rposeveltą, jei 
jis apsiims kandidatuoti ketvirtajam 
prezidentystės terminui 1944 metais.

Tuo reikalu priimtos rezoliucijos, tad 
aš čia ties juo ilgiau neapsistosiu, o tik 
palinkėsiu, kad kiekvienas, grįžęs iš Su
važiavimo namon, pasekmingai vykintų 
gyveniman mūsų pačių nutarimus.

Mūsų darbų dienotvarkyj stovi dar du 
punktai, kurie galima sujungti vienan, 
nes abu glaudžiai susiję: Lietuvos išlais
vinimas, josios žmonių šelpimas ir poka
rinės Lietuvos atstatymas.

Jau treti metai, kai tarybinė Lietu
vos respublika vaitoja žiauriųjų hitleri
ninkų okupacijoje. Šimtai tūkstančių 
jaunų Lietuvos žmonių išgabenta į Vo
kietijos gilumą verstiniems kariniams 
darbams, kur jų laukia pražūtis. Tūks
tančius lietuvių patrijotų, darbininkų, 
valstiečių ir intelektualų — hitlerininkai 
jau nužudė. Tūkstančius jų tebelaiko ka
lėjimuose ir koncentracijos stovyklose. 
Hitlerininkai iš pagrindų sunaikino du 
lietuviškus kaimus, Šimaičius ir Miliū
nus. Visa Lietuva išgyvena negirdėtą jos 
istorijoje priespaudą ir pažeminimą. 
Kiekvienam aišku, kad hitlerininkai pa- 
simojo visiškai išnaikinti lietuvių tau
tą.

Tokiose tragiškose sąlygose gyvenda
ma, atrodo, bet kokia tauta be tamsios 
nakties daugiau nieko nematytų. O bet
gi taip nėra. Visi mes žinome, visas pa
saulis žino, kad ir sunkiausiose sąlygose 
lietuvių tauta kovoja prieš okupantus. 
Pilni miškai Lietuvos partizanų, kuriuos 
remia ir palaiko Lietuvos valstiečiai ir 
darbininkai, nepaisydami vokiškųjų oku
pantų keršto!

Kovodama prieš okupantą, Lietuvos 
visuomenė nekantriai žiūri į Rytus ir 
pilna vilties laukia pagalbos, laukia lie
tuviškų pulkų, laukia savo sūnų-karžyr 
gių, laukia Raudonosios Armijos, didvy
riškai triuškinančios priešą aplink Po- 
lotską, Vitebską, Bobruiską! Ir laukda
mi, Lietuvos patrijotai dar mikliau ir 
drąsiau skina okupantus, daužo jų trau
kinius, ardo tiltus, kad priešui sunkiau 
būtų veikti.

(Bus daugiau)

EVERYBODY
EVERY PAYDAY
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/SAVING IN
A WAR BONDS

pasirodė lenkų
dienraštyje “Nowy Swiat”?

atvirai
Hitlerio apmokami agentai
skleidė Naciškąją propaganįAr žinote, kad su tais me
dų mūsiškių klerikalų, tau- Įlais ten nusiskubino Ameri- 
tininkų ir socialistų spau- . kos Lietuvių Tarybos Broo- 
doje. Visa tai puikiai atsi-1klyno skyriaus sekretorius? 
mena kiekvienas h 
Tai buvo laikai, kai ta spau
da drąsiai atvirai padėjo 
naciams nuodinti Amerikos 
lietuvių visuomenę.

Vėliau tasai atvirumas 
pasidarė nepraktiškas. Tu-

lietuvis. Ar žinote, kad ten pat dar 
1 ---- 'nuo savęs “Nowy Swiat”

redaktoriai pavertė didelį 
viedrą pamazgų prieš tą di
dįjį Amerikos lietuvių są-

__ x ' Kodėl? Ar nebeužtenka 
rėjo pasikeisti tos propa-Į lietuviškos spaudos? Koks 
gandos formos ir metodos. i tikslas to bėgimo lenkų 
Išnyko iš Draugo ir Naujie- Ispaudon? Ką gi bendro len- 
nų atvirai pronaciškos An- I kai turi su lietuvių suvažia- 
cevičiaus kablegramos. An- j vimu ? Tame i--------------
cevičiaus 
puošęs 
muosius puslapius.

Bet, žinoma, pati propa-; 
ganda neišnyko.

suvažiavime 
nustojo !nebuvo nieko kalbėta ir tar- 

‘ ; Lenkiją bei len-
vardas ] 

tų dienraščių pir-: ta apie 
kus!

Panašu į didelę misteriją, 
. Pasikeitė'ar ne?

tik forma ir priemonės, bet Panašu, bet jokios miste- 
pati propaganda pasiliko' rijos nėra. Tai darbas lep
iuose laikraščiuose vyrauti kiškų imperialistų lietuviš- 
ir tebevyrauja po šiai ,die-|kų propagandistų. O tiks
liai. Atsirado naujos burnos įlas tas pats: padėti naciam 
ir nauji liežuviai, 
patys pavojingi nuodai

Dar pavojingesni, nes jie i Naujas Nacių Agentas 
gražiau ir atsargiau įvy- : Naujienose ir Drauge 
nioti į apgavingas frazes. | yra gryna tiesa,
Išnyko atviras garbinimas |ųaj ngra joks pgrsūdy- 
hitlerinių banditų, kurie at
lėkę ant Lietuvos naikino ffffdTja 
jos miestus, kaimus ir žmo- - 
nes. Nebekeliamas į padan- sakojįmų” tūlo hitlerininkų 

agento “lenko kapitono”. 
Šimutis ir Grigaitis nepa-

bet tie i demoralizuoti ir nuodinti 
Amerikos visuomenę!

Nau j ienose ir Drauge

mas ar perdėjimas, tai pa- 
, ir patalpinimas 

Drauge ir Naujienose “pa-
ges hitlerinių sukurtas' 
“naujas lietuvis”. Nebegir-
dėsi “three cheers lor Hit- duoda to niekšo nė pavar- 
ler and his legions.” Visa

O gal jokio “lenko kapi
tono” nėra? Gal visas sep
tynių ilgų špaltų “pasakoji
mas” yra iš Berlyno, per 
Lisaboną ar per kitur,

raščiams. Kituose dar ne
pasirodė, bet nesistebesime, 
jeigu pasirodytų.

Iš praeities mums gi ži
noma, kad Goebbelsp pro- 

; pagandos biuras panašiai 
i tuos laikraščius aprųpinda- 

kaip matom, Lietuvon pate-, vo tokiais cirkuliarais. Jei- 
ko ir šis “lenkų karinome- |gu gaudavo vienas laikraš- 
nės kapitonas.” ’ tis, tai gaudavo visi.

Taipgi svarbu, kad šitas į Beje, nei Draugas, pęi 
“pasikalbėjimas” su “kapi- Naujienos nepažymi ne tik 
tonu” telpa abiejuose dien- minėto “kapitono”, bet nei 
naščiuose tuo pačiu laiku, pasikalbėjimo su juomi nu- 
Vadinasi, šis juodašimtis- toriaus, nei įstaigos, jęųri 
kas ir judpšiškas raštas pa- kopijas to pasikalbėjimo 
darytas cirkuliaru ir išsiun- tiems laikraščiams išsiunti- 
tinėtas visiems klerikalų,[nėjo. Taipgi žinome iš pra- 
socialistų ir tautininkų laik-' (Tąsa 4-tam psl.)

Neseniai 68 darbo uniju atstovai aplanke armijos 
kempę Fort Monmouth, N. J. Nathan Chadwick, In
ternational Brotherhood of Electical Workers Unijos 
narys, priruošia radiją perduoti greitą žinią.

Delegatų Kalbos ir Diskusi 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimeler and his legions.”
tai buvo tikrai gremėzdiška 
propaganda už nacius. Vi
sai turėjo išnykti. Tik ret
karčiais dabar Drauge ar 
Naujienose užeisi “žinių” a- 
pie aukštus nacių pažadus įiems redaktoriams atsiųs-

‘ kultūrinę tas to paties Ancevičiaus ar
I okupuotoje .^ito kurio Hitlerio apmoka-1 taip yra, kaip tūli kalbame, krašto karinių jėgų 

mo agento?
Kodėl jie slepia to savo:me.

Lietuvai, apie 
veiklą” nacių 
Lietuvoje.

Lietuviški nacių propa
gandistai pasirinko daug įpasakotojo”

vardę ?
Minėti “kapitono”

(Tąsa) Guardią, kad, girdi, jis “ne-
Juozas Lavas (Stough- gram perdaug duodąs gi- 

ton, Mass.): Neglostykime Tiuoti.”
'dalykų. Tai būtų kaip ir
provokacija. Tikrumoje ne

R. Mizara: Brooklyno lie
tuviai neatsilieka nuo savo

nimo. Faktinai, brooklynię- 
čiai buvo pirmutiniai nu
pirkę Raudonojam Kryžiui 
ambulansą. Sumanytoju bu-

Lietuvių

Mes priešų dar nenugalėjo-
x (.... . Spręskime klausimą,

, . , v. . r--------- u- vardą ir pa- kaip geriau galėtume juos
gudresnę ir daug mažiau į vardę? ’pergalėti. Pittsburghe jie
pavojingesnę oimą. visa, Minėti “kapitono” paša-; mobilizavosi, kaip mus nu- vo Šv. Jurgio 
ta propaganda dabar suka- ikojimai tilpo Naujienose galėt. Kai kurie mūsų prie- Draugija. Daug tam reika- 
si apie nie mimą n diskie- juodžio 22, 23 ir 24 dieno- išai atsivežė ir Hitlerio pini- lui dirbo K. Petrikienė ir 
ditavimą didžiosios musų!mis po antgalviu “T1 -...........   ‘
krašto talkininkes Sovietų — ■ -- ........
Sąjungos, jos vyriausybės, L

Įjos vadų, jos žmonių. Tai'ševikai šeimininkavo 
daryti, mat, šioje šalyje va-1 
lia ir laisva visiems sveti
mųjų dievų garbintojams. 
Niekas tai nedraudžia ii 
niekas už tai nebaudžia. 
Jeigu kas nori naciams pa-

“Lenkų gų. Stiprinti savo pozicijai, kiti demokratinio nusista- 
■ Kapitono Nuotikiai Lietu- 'Keleivis parsigabeno Straz- tymo žmonės. Gal ir jums 
ivoje ir Rusijoje., Kaip bol- įą (Sovietų plūdiką). Dau- teks kur nors gatvėje sųsi- 

' Lie- 'gelis, tiesa, metė Keleivį tikti kursuojantį Raųdono- 
įuvoje. — Lietuvių arešta- įkaitę. Bet jis, matyt, gau- jo Kryžiaus ambulansą, ant 
jvimas ir gabenimas į Sibi-ina pinigų iš kokių tai ne- kurio yra užrašyta Brook- 
:rą” ir t.t. ' -v,, v . i -• j...

gruodžio 23, 24 ir 25 dieno- 'pasilaiko,
Imis po antgalviu “Lietuvos i Aš atgabenau šiam suva- 
Tremtinių Kryžiaus Keliai, įiavimui pinigų. Tai iš Raudonasis Kryžius vedę 

į surinkti pinigai, o vajų už aukas, man teko bū- 
ąrmijos |priešai ar davė? Ne. ti pirmininku tarp Ęrookly- 

* Jie susiorganizavo prieš no lietuvių. Reakciniai gaį- 
mus. Tai mes čia susiorga- valai tam darbui visaip ken- 

gali būti Hitlerio pasamdy- įnizuokime prieš juos. . kė, tačiau mes jį visvien 
A. Matulis (Jersey City) į pravedėme. Kai National 

kaip giliai mūsų'War Fundas pradėjo savo 
atrekomenduoja- mieste yra šaknis įleidęs vajų už aukas, jis prašė 

mas Draugo ir Naujienų majoras- Hague. Jis (pats'mus įkurti lietuvių komi- 
_ . : būdamas reakcininkas) rė- i tetą, kurį mes ir ’įkūrėme.

“Mano pasakotojas aukš-1 me pažangų kandidatą Tūlos reakcininkų grupes 

plaukis su žilumo priemai- stijos gubernatorius, kaipo įmes turime surinkę apie 
ša, 46 metų amžiaus, lenkų j demokratų partijos narys. .$1,500, o jie tik — aįųe 500 
kariupmenes kapitonas, ei- Už Murphy stojo CIO uni- dol.

Drauge tilpo aiškių šaltinių, tai vis dar lyno lietuvių vardas. Tai 
, tas pats bus ambulansas.

Pradžioje šių metų, y kai
tarnauti, pakenkti šio karo pasakojo dpie Lietuvos Į draugu 
pastangoms, gali laisvai ant į tremtinius lenkų armijos i priešai
kiekvieno kampo ir nuo
kiekvieno stogo loti iki pa-I "TodėF'tasai “kapitonas

.trūkimo prieš Sovietų Są
jungą. Šita laisve pilnai

kapitonas.”

tas agentas, parodo pra-
naudojasi klerikalų, smeto- džia minėto straipsnio. “Ka-: žinote 
nmmkų - tautininkų ir so- pitonas 
ęiąlistų spauda — Grigai- !mas 
ciai, Šimučiai, Michelsonai, skaitytojams sekamai: 
Lauckos ir Bajorai. Jie pa- u

, į k. *- , v | tas, stambus vyras, tamsia-1 Murphy į New Jersey vai- įsikūrė savo komitetą. Bet

ęiąlistų spauda — Grigai

gą sukoncentruoja į tą vie
ną tašką. Jų laikraščiai per
pildyti šita propaganda.

Išvien su Lenkais 
Imperialistais

Dar daugiau. Jie surado 
dar ir naujų talkininkų. 
Tie jų nauji talkininkai yra 
lenkai imperialistai. Visi iš
vien, visi į vieną dūdą pu
čia, visi vienu balsu šaukia. 
Visiems jiems šiandien tik 
vienas pasaulyje tėra prie
šas: Sovietų Sąjunga. Len
kų imperialistų agentai Ma- 
tuševskiai ir Malinovskiai 
bendradarbiauja mūsų kley 
rikalų, tautininkų ir socia
listų spaudai; Lietuviški na
cių propagandistai aprūpi
na lenkų imperialistų spau
dą melais apie lietuviškus 
“bolševikus.”

viliam gyvenime advokatas, jos. Jam pritarė ir demo- Busimoji mūsų Tąryba,
kilęs iš Dancig’o Kprido- kratiniai Washingtono po- kurią šis Suvažiavimas iš- 
riaus ir baigęs vokiečių ka- litikai, o vis tiek mūsų kan- rinks, turėtu apdairiau rų- 
... —K..U1. -------  U..,. ” djdatas Murphy pralaimėjo į pintis ir patarti kitoms lie-

—Guberantorium' tuvių kolonijoms, kaip dirb-
ro mokyklą aname kame.

Dar svarbiau sekamas:
“Lietuvon jis pateko. 19.40 įtapo išrinktas republikpnas.' ti, kaip stiprinti mūsų kla

rnetų vasarių mėnesį ir ap-! Tatai parodo, kaip stiprūs j što karines pastangas. Taip- 
sig’yvęno Dembuvkoje, Tau- dar tebėra atžagareiviai, i gi mes privalome ' ręmti 
jėpų v., Ukmęrgės apskri- Pas mus lietuvių piliečių 'prezidentą Rooseveltą,1. Jo 
tyje.” yra ketvertas ar penketas I karinę programą. Lietuviš-

Įsitėmytini du dalykai: šimtų. Vieni jų balsavo už ;kieji smetonininkai kai ka- 
.......... vokiečių karo i demokratus, kiti už repub-įa ir jie sakosi remią Roo- 

----- -  įeveltą, bet tai tik šilko. 
Daigelis darbininkų pei-jDarbai jų rodo ką kitą: jįę 

jungiasi su prezi^nto prie
šais ir visokiais būcĮ^is ban- 

ra lemta susmukti.
Reporteris. 

(Daugiau bus) .

rinkimus.

“kapitonas” 
mokyklą baigęs” ir pribu- likonus. 
vęs Lietuvon “1940 m. vasa
rio mėnesį.” Kaip tik apie 
tą laiką Hitleris siuntė savo 
agentus (šnipus, provokato
rius, sabotažninkus, hitleri
nio sukilimo ruošėjus) Lie
tuvon. Kaip tik tuo laiku

kia Rooseveltą už tai, kad
jis leidžia reakcionieriam
per daug įsigalėti. Yra dar do jam kenkti. Bet jiems y- 
ir tokių (nesusipratusių) — 1—-------
darbipinkų, kurie smerkia 
New Yorko majorą La-
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kūrėsi

resursų, — vokiškieji ko
misarai dalina apskrityse 
“nuosavybės dokumentus”

Trečias Puslapis

South Bostono Žinios
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Masinis Susirinkimas

Visos pažangios organizaci
jos rengia masinį susirinkimą 
pasitikimui ir išklausymui ra-

i

Be dienraščio Laisvės lietu
viai Amerikoje neturėtų to 
prakilnaus supratimo apie lak 
mingesnį gyvenimą ir mūsų 

portą delegatų iš Demokrati-; Pareigas, kurį mes šiandien 
nių Lietuvių Suvažiavimo, ku- turime. Dienraštis Laisvė yra 
ris tik atsibuvo Brooklyne-Now! lietuvių masių vadas Jungtinė- 
Yorke.

Prakalbos įvyks nedėlioj,! 
sausio 2 dieną, 2 vai. po pie-1 
tų, 
nėj

Laiave, Lithuanian Daily

UŽ LIETUVOS LAISVE
Drg. Sniečkaus Prakalba, Pasakyta Per Radiją, 1943 m., Liepos 18 Dieną

Draugai ir draugės! i
Sukanka treji metai, kai negalėtų pakilti, 

po ilgų kovos metų Lietu
vos liaudis įkūrė Lietuvoje kiškus darbus, 
tarybinę santvarką 
dėjo statyti naują, 
gyvenimą.

Plėtėsi pramonė, 
nauji fabrikai. Tūkstančiai 
darbininku, anksčiau netu- 
rėjusių darbo ir neužtikrin
tų savo rytojum ir besibas
tančių dėl duonos kąsnio iš 
vieno šalies kampo į kitą, 
tarybinės santvarkos sąly
gose tapo užtikrintais savo 
rytojumi, tapo pilnateisiais 
naujos visuomenės statyto
jais. Kaime buvo iš pašak- 
nų likviduoti dvarininkai — 
baudžiavininkai, tūkstančiai 
valstiečių gavo žemės. Šim
tai tūkstančių valstiečių su
sipažino su šių dienų žemės 
ūkio mechanizacija, kuri tu
rėjo išvaduoti valstietį iš

mūsų tauta jau niekuomet ' taliai hitlerininkų varomą okupantų atžvilgiu glūdi
’ , vokietinimą — štai Lietu- !pirmose šio laiško eilutėse.

Bet tęsdami savo plėši-1 vos inteligentijos veikimo Taip, hitlerininkai sutrypė
<1...~ hitleriniai1 reiškiniai. Lietuvą, jie pasityčiojo iš

ir pra- banditai griebiasi ir gudriai! O po nakties miestų ’visko, kas mums yra bran- 
laisvą užmaskuotų klastingų ma-1 skersgatviuose randami vo-. gu, bet kaip nepagrįstos yra 

nevrų, tikėdamiesi pagauti ! kiečių kareivių ir kariniu- šio inteligento pesimistinės ! 
ant savo meškerės tuos, kas kų lavonai, išlekia į orą j nuotaikos! Panašios nuotai- 
nesiduoda įbauginamas, tiltai, rieda nuo bėgių eše-;kos galėjo kilti pirmomis 
Tuo tikslu jie pirmomis o- lonai — tai Lietuvos ištiki-’ Lietuvos okupacijos dieno- 
kupacijos dienomis dar pa-;mųsūnų — garbingųjų par- j mis, kada kai kam atrodė, 
kentė tariamąją Ambroze- ;tizanų darbas. Tik per pa-; kad nėra pasaulyje tos jė- 
vičiaus vyriausybę, 
tuojau buvo išvaikyta, 
vokiečiai
laimėjimų Tarybų Sąjun- .bėgių 4 vokiečių karinius e-! metai, kupini didžiausių į- 
gos — Vokietijos fronte. Gi Į šėlomis su karo technika ir'vykių. Savo galingais smū- 
kai 1941 - 42 m. žiemą vo-,gyvąja jėga. giais didvyriškoji Raudono-
kiečiai gauna rimtus smū- į Augant ir plečiantis lie- j ji Armija palaidojo ne vien 
gius iš Raudonosios Armi- Į tuvių tautos kovai prieš! tik geriausias vokiečių di- 
jos pusės, okupantai prade-1 hitlerinę priespaudą, ryškė-' vizijas, bet ir legendą apie 
da vapalioti apie Lietuvos! jant artėjančios Vokietijos Į tariamą vokiečių armijos 
savivaldą, o po sutriuškini- katastrofos perspektyvai, i nenugalimumą. Istoriniai f • "I • 1 -y-* -t •

kuri. 1 skutinį mėnesį Lietuvos į gos, kuri galėtų sustabdyti 
kai partizanų būriai “Vilnius” 'šarvuotąsias Hitlerio gau- 

pasiekė laikinų i ir “Žalgiris” nuvertė nuo jas. Tačiau praėjo dveji

1

Seržantas L. Jakubė- 
nas, kovoj prieš budelius 
nacius pasižymėjo ir tapo 
apdovanotas medaliumi: 
“Už Kovos Nuopelnus.” 
Jis kilęs iš Biržų.

kiekvienas lietuvis, kad 
kiekvienas* partizanas, kiek- 

mo prie Stalingrado, prade- okupantai nebegali daugiau' Raudonosios Armijos lai- vienas,, kas slapstosi miš- 
dami vykdyti “totalinę” mo- pasitikėti net ir tais negau- Į mėjimai prie Maskvos iiykuose ir naikina okupantus, 
bilizacij^» jie včl mėgina singais elementais, kuriuos i Stalingrado parodė visam!—yra taurusis musų tėvy- 

verffiško ^darbo ŠitiV padė-' aP&’auti lietuvių tautą, su- jiems anksčiau apgaule ar! pasauliui, kad hitlerinė Vo- nes sūnūs. Suteikti jam 
tariamąją prievarta pavyko suverbuo-' kietija bus sutriuškinta, i prieglaudą ir visokeriopą 

atstovų ti į savo policines ir kari- ; Hitlerio viltys, kad jam pa-i paramą — yra kiekvieno
šaukdami savo
“lietuvių tautos atstovų ti į savo policines ir kari- 
konferenciją” — balaganą. '

Kam po viso to neaišku, m- vasaiao mėn. sukili-

tieji naujosios santvarkos 
pagrindai atsiliepė į lietu
vių tautos kultūrą, tapo jos 
lobynu.

Kiekvienas doras 
žmogus, atsidavęs liaudžiai tuvos atžvilgiu turi 
inteligentas, kiekvienas lie- tikslą apgauti lietuvių tau-: 
tuvis, kuris karštai mylėjo tą, iščiulpti iš jos visa, kas 
savo tėvynę, sveikino susi- reikalinga vokiečių laimeji-1 
kūrusią Lietuvoje tarybinę mui, o paskui galutinai nu- 
santvarką, nes Lietuva, kankinti lietuvių tautą ka- 11 el 
prieštarybiniais laikais vis torgos darbuose? 
labiau priklausiusi nuo hit- Mėgindami po “totalines” 
lerinės Vokietijos užgaidų, mobilizacijos. skraiste juo 
'tapo savarankė valstybė, ’ daugiau iš Lietuvos išpum- 
pilnateisis Tarybų Sąjungos puoti žmonių ir ekonominių 
narys.

Štai dėl ko jaunoji tary
binė santvarka taip tvir-

i se Valstijose. Dienraštis Lais- 
j ve yra geriausias mūsų narni- 
i nio fronto organizatorius ka- 

376 W. Broadway'svetai- ro_Per^alei su mažiau aukų iš 
Kalbės sugrįžę delega- pusės.

tai apie tą istorinį suvažiavi- 
ir mūsų pareigas.

Todėl ir mes, lietuviai, turi- 
j mo nuoširdžiai paremti būsi
mą bankietą, kuris bus vienas 

mūsų tėvynė Lietuva kenčia’^ geriausių, kokių jau seniai 
baisiausią terorą nuo budelių rebuvo Bostone, čia bus ska- 
hitlerininkų ir lietuvių parsi- na.1 valgių ir gėrimų, bus gra- 
davėlių naciams. Naciai plėšia koncertinė programa, o ti- 
ir degina Lietuvą, žudo ir įj kieto kaina ypatai tik $1.50. 
Vokietiją varo mūsų brolius, 
seseris, tėvus ir gimines. Mes! žinos ne vien iš Bostono, bet 
turime padėti Lietuvos išlaisvi-' ir iš plačios apylinkės, kaip 
nimui! O kada ji bus išlais-'tai: Norwoodo, Cantono,

mą
Draugės ir draugai! Senoji jr

nebuvo Bostone, čia bus ska

ži koncertinė programa, o ti- 
’ kieto kaina ypatai tik $1.50.

į šį bankietą svečiai suva-
lerinių ryšių nutraukimas, 
partizaniniai veiksmai, an
tihitlerinių a t s i š aukimų 
skleidimas, — viskas eina į 
bendrą kovos prieš okupan
tus lobyną ir artina nuož- į vintą, tai padėti jos atbūdavo- Stoughtono, Montellos ir kitų 
miųjų vokiškųjų okupantų jimui. lietuvių kolonijų. Tai bankie-
sutriuškinimą. Tegul žino i šiose prakalbose bus išaiš- tas bus geras, skaitlingas ir la-

kokius planus padarė vai geram tikslui.
Jį ruošia ALDLD 2 kuopa, 

bendrai vyrų ir moterų sky
riai. Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti ir paremti savo my
limą dienraštį ir organizatorių 
pergalėms.

kinta, 
tas milžiniškas Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas ir ko
kias pareigas uždėjo ant visų 
Amerikoj laisvę mylinčių lie
tuvių. Ateikite visi ir visos 
išgirskite tiesą.

Kviečia Rengėjai.

li

Rengėjai.

nes gaujas. Tai patvirtina vyks vasarą atsigauti, pa-;lietuvio garbes reikalas.
iX. m. vasario mėn. sukili- sirode tuščios. Liepos 5 d. |

XYCUJL1 uv V1OV VU IJLVCULOrkU, — . • . , ji .

j uYVad vnidppin m-mpvr<ii T m i mas Stolbouose (Bielorusi" Kursko rajone pradėtas vo- tautųdarbo kad vokiečių manevi ai Lie- pu)kas kiečių pravirto. I Raudonosios Armijos laimė-
: atsuko savo ginklus prieš Nei milžiniškos tankų ma- |jimai, visų laisvę mylinčių 
| vokiečius. Tai patvirtina sės, nei didžiulės aviacijos į tautų kova — yra geriau-
i neseniai įvykęs maištas lie- pajėgos, kurias Hitleris me- sias pergales laidas.
L-....-;.-. i i i nirrnvn i knvn dpi

sirode tuščios. Liepos 5 d. | Visų Tarybų Sąjungos
i didvyriška kova,

vienJ°j)’ kur Sėtuvių

tuvių esesininkų, išvarytų į; te į kovą, neįstengė pra- i Tad pirmyn į kovą del 
Įlaužti geležinės Raudono-!Lietuvos išlaisvinimo iš vo- 
|sios Armijos gynimosi šie- :kiečių jungo!
nos. Vokiečių vasaros puo- ; Stiprinkime antifašistinį 
limo nepasisekimas parodė, i frontą Lietuvoje!.
kad vokiečių armijos laiki-' Tegyvuoja, narsioji Rau
nu laimėjimų periodas pra- donoji Armija ir jos genia- 
ėjo, kad galutinė vokiečių | lusis vadas draugas Stali* 
armijos katastrofa virsta! nas!.

I konkrečia p e rs p e k tyva.! Mirtis vokiškiesiems oku-

Geriausiu lietuvių tautos | 
pasipriešinimo įrodymu yra 
krizė, vis labiau apimanti 
išdavikišką kubiliūnininkų 
viršūnę. Artinasi lietuvių 
tautos išsivadavimo valan
da. Tėvynė rūsčiai nubaus

Visiems

dienraščio Redakcijos Atsakymai
J. Laurinaičiui, Waterbury, 

Conn. — Dėkui už iškarpą.
Skaitytojui, So. Boston, 

Mass. — Literatūra ir Menas 
skyrius tepasirodys tik 1944 
m. sausio mėn. 8 dieną.

Visiems Bendradarbiams.— 
Kurių raštai greit nepasirodo 
dienraštyje, nepykite, nes šiuo 

kaip matote, turime 
> iš atsibuvu- 

Demok ratinių Lietuvių

mūsų tautos išdavikus, pa- ! r 1 T ,v .
taPįleido"šaknis ^Lietuvos žemei’ kuri nuo amžių pri-ldėdavusius engti tautą. Rū- Iialauzus galingų vokieciųjP
liaudį, kad jos nepajėgė iš-'klausė patiems valstiečiams i stus atpildas laukia visus 
rauti iš žmonių sąmonės net kurios dabar valstietis ’ tuos, kas padeda vokiškiems 
kruvinasis hitlerininkų te- ne£ak savo nuožiūra tvar-1 okupantams šią
ro^as, neturįs sau lygaus kyti, net ir turėdamas nuo-’mūsų tėvynei valandą, jei 
žmonijos istorijoj. Rentei-!savybės apgaulingą doku-'jie laiku neišpirks savo kal
nas ir jo hitleriniai tarnai mentą, panašų į visus vo- ; tęs, nenukreips savo veiklos 
iš lietuviškųjų išgamų tar- kiškus cetelius. j prieš vokiečius.
po dvejus metus skandina Kad būtų sėkmingiau' 
mūsų tautą kraujuose, o vis en£’ti bei plėšti kraštą, hit-j

įsistiprinimų juostą aplink ’ 
Oriolą, Raudonoji Armija

i sunkiąją lygiuoja Į priekį, vydama 
. Hit orin ovmnoc nrnnasnii.1

Svarbu Žinoti

Didysis metinis 
Laisvės bankietas įvyks sau
sio 9 dieną, 1944 metais, 4 vai. 
po pietų, 376 Broadway, So. 
Bostone. Parengimas ruošia
mas, kad pasveikinti dienraš
čio Laisvės būsimą dalininkų 
suvažiavimą ir parėmus finan
siniai, nes karo sąlygose dien
raščiui yra daug sunkiau vers
tis. Laisvė energingai mobili-
zuoja lietuvių mases karo per- tarpu, 
galei ir teisingai paduoda ži-įdaug medžiagos 
nias iš karo, tuo pat kartu siojo 1 
vesdama kovą prieš lietuvis-1 Suvažiavimo. Jūsų prisiųstieji 
kus kryžiokus, Lietuvos liau- rašiniai tilps prie pirmos Vpro\ 
dies priešus ir karo laimėjimo Į gos. \
kenkėjus.

Dienraštis 
tančiai remia 
sevelto karo 
gramą ir organizuoja 
sunaikinimui barbariško ir žvė
riško fašizmo, kad ateityje vi
suomenė pasaulyje gyventų Į suteikiame ginklus mūsų ka 
laimingai ir be baimės. [ riams.

Delegatui, Brooklyn, N.
■ Taip, jūs galite parašyti 

įspūdžius iš Demokrati-*
Laisvė nenuils-
p rezidento Roo- savo 
laimėjimo pro- nių Lietuvių Suvažiavimo, tik

mases prašome juos rašyti trumpai.

Brooklyn, N. Y. .— Nu
krito į Sheepshead vandenį 
karinis lėktuvas. Žuvo 5 la
kūnai.

Hitlerio armijas, pranašam, 
dama visai pavergtai Euro-’ 
pai hitlerinės Vokietijos 
žlugimą.

Didvyriškose Raudono-
Ir tą besiartinančią lais- ' sios Armijos kovose daly

vės valandą užtikrina ne tik ' vau ja ir mūsų tautiniai lie-' 
Raudonosios Armijos ir jos! tuvių junginiai, kurie mū- : 
sąjungininkų smogiami fa- į šių laukuose rodo drąsos ir; 
šistams smūgiai, bet ir vi-' 
sų laisvę mylinčių tautų ko
va.

Vokiečių okupacijos galui 
besiartinant, vis labiau ryš
kėja visų socialinių sluoks
nių nusistatymas: darbo 
žmonių masės, pažangioji 
inteligentija, visi Lietuvos 
patriotai vis karščiau de
ga neapykanta vokiečių 
okupantams ir įsitraukia į 
aktingą kovą. Šioj žūt-būti- 
nėje žmonijos kovoje spren
džiamas mūsų tėvynės liki
mas ir kiekvienas turi pasi
dalyti iš to aiškias išva
das. Vienok dar yra žmo
nių, kurie neapkenčia vo
kiečių, bet vis dar nesiryž
ta aktingai kovai prieš 
juos. Šia prasmė būdingas 
laiškas vieno Kauno inteli
gento J. K., kuris pasiekė 
mus birželio mėn. pradžio
je:

“Visa savo širdimi, —ra
šo jis, — neapkenčiu aš 
tų, kurie taip biauriai iš
niekino viską, kas man yra 
brangu. Jie sutrypė patį 
Lie tu v. vardą, užtvindė ją 
svetimais, gobšiais atėjū
nais, sužalojo jos žydintį 
kūną ir sudrumstė Lietu
vos laukų tylą savo bjau
rių vokiškų dainų garsais. 
Negaliu sau įsivaizduoti, 
kada šis hitlerinis žvėris 
bus sunaikintas. Nematau 
aiškesnės išeities iš to pra
garo, kuriame mes atsidū
rėme.”
Kiek daug karčios tiesos

Pirkdami karo bonus, mes

kai

M

& VITAMIN D M ILK
PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE

Australai Nauj. Guinejoj 
užėmė Wandokai.

f ICK—PASIRINKITE tokį • pieną, kuris 
jūsų vaikams duoda daugiausia naudos 

—Borden’s Homogenized Vitamino D Pieną 
—"Pieną Vaikams"!

• HOSPHORUS—Fosforas, kalbės, Vita
minai A, Bl, B2, Niacin—visi šie svar

būs maisto elementai pagerina turinį "Pieno 
Vaikams”!

UICKER-DIGESTING! — GREIČIAU 
SUVIRŠKINAMAS! Lygus maistingu

mas kiekviename laše! Kiekviena kvorta 
duoda jums įvalias Vitamino D ištisai dienai 
ir 670 maisto energijos kalorijų!

“Pieno Vaikams

ir
; velti lietuvius į žydų sker- 
! dynes. Jie prijungė prie 
I Lietuvos “gubernijos
kuriuos Bielorusijos rajo
nus, kad sukiršintų lietu
vius prieš bielorusus ir len
kus. Bet kaip hitlerininkai 
dabar išsisuks iš savo apga
vystės politikos, kada jie 
lenkams pradeda žadėti 
Vilnių tikslu patraukti juos 
į savo pusę?

Lietuvių tauta su panieka 
atmeta visus fašistų manev
rus. Kaip ir senovės laikais, 
sunkiausiais savo kovos 
prieš vokiečių pavergėjus 
laikais, lietuviai vieningai 
stoja į žūtbūtinę kovą prieš 
bendrąjį priešą. Kasdien 
auga galingas antihitlerinės 
kovos frontas. Nėra lietu
vių visuomenės sluoksnio,

dar vis neišnaikinta.
Kitaip ir negali būti. Lie

tuvos pilietis šiandien gi
liau kaip bet kada supranta 
visą tarybinės santvarkos 
reikšmę tiek jo asmeniniam 
gyvenimui, tiek tolimes
niam Lietuvos likimui. Dar
gi nuošalyje nuo politinio 
gyvenimo stovėjęs žmogus 
šiandieną suprato, kad tik 
tarybinės santvarkos sąly
gose gali būti užtikrintas 
lietuvių tautos klestėjimas. 
Gi vokiečių okupacija ryš
kiai kiekvienam parodė, ko
kia mirtinai pavojinga lie
tuvių tautai gyvatė yra hit
lerinė Vokietija, per dve
jus metus nuodijanti lietu
vių tautos kūną, varanti į 
kapus tūkstančius lietuvių.

Per dvejus savo viešpata
vimo metus hitleriniai ban- kuris nebūtų įnešęs savo in- 
ditai sugriovė taip pražydu- dėlio į kovą prieš okupan- i 
šią tarybiniais laikais pra- tus.
" Z) išgrobstė visas jų Vis lėčiau sukasi fabrikų!monę, i
Lietuvoje rastas žaliavos ir 
pusiau fabrikatų atsargas, 
išvežė pagrindinių fabrikų • 
įrengimus bei mašinas, 
stengdamiesi sudaužyti ir 
išnaikinti miestų proleta-; 
natą ir užkirsti kelią būsi- 'mažinami pasėlių plotai, de
niam Lietuvos atstatymui, ga kolonistų ir repatriantų 
Okupantai nualino visą že-1 sodybos — tai Lietuvos val
inės ūkį ir tebeplėšia jį, į-'stiečių darbas, d*- X *! 1 V* • • T • 1 • ' T" • i • i “ *

staklės, didėja brokas, gen
da įrengimai — tai Lietu
vos darbininkai kovoja už 
pavergtos tėvynės išlaisvi
nimą.

Nevykdomi pristatymai,

vedę baudžiavą ir vis didin
dami priverstinų pristaty
mų normas. Jie, pagaliau, 
plėšia iš mūsų šalies lietu
vių tautos žiedą Lietuvos 
jaunimą, kad susilpninta

Lietuvos inteligentai taip 
pat neatsilieka šioje gar
bingoje kovoje. Visų vokie
čių priemonių boikotavi- 
mas, stengimasis išsaugoti 
lietuvių kultūrą prieš bru-

sugebėjimo pavyzdžius. Pa-; 
skutinėse kovose Oriolo— ! 
Kursko fronte mūsų jungi- i 
niai garbingai atliko savo I 
kovos uždavinius ir žymiai i 
prisidėjo prie vokiečių puo
limo sulaikymo. Už savo 
didvyriškumą lietuviškieji 
daliniai užsitarnavo fronto 
vadovybės padėką. KovosĮ 
lauke šimtai mūsų didvyrių 
buvo apdovanoti aukštais 
Tarybų Sąjungos ordinais.

Visa lietuvių tauta su 
pasididžiavimu žiūri į savo 
didvyrius, nešančius per 
kovos laukus laisvės vėliavą 
į mūsų tėvynę Lietuvą.

Artėja Lietuvos išsivada
vimo valanda. Tačiau klai
dinga būtų manyti, kad hit
lerinė Vokietija kapituliuos 
be kovos. Prieš savo pražū
tį siaučiau tieji hitleriniai 
žvėrys yra pavojingesni ne
gu bet kada. Tai ryškiai ro
do kruvinos “totalinės mo
bilizacijos” priemonės, su
stiprintas lietuvių tautos 
naikinimas, mėginimai nu
varyti mūsų tautiečius į 
fronto žudynes, į gėdingą 
mirtį už vokiškųjų žmogėd
rų reikalus. Lietuvių tautos 
uždavinys šiuo lemiamu is
toriniu momentu — susti
printi kovą prieš okupan
tus, prieš išvežimus į hitle
rinę katorgą.

Tik kova prieš okupantus 
gali sutrumpinti mūsų tau
tos kančias.

Sabotavimas darbe, ne
vykdymas pristatymų, hit-

© Borden Co.

mV UITE—TAI BENT pienas šiom pieno 
taupymo dienom, argi ne? Štai kodėl 

mes patariame savo kostumeriams jau šian
dien pradėt naudot Borden’s Homogenized 
Vitamino D Pieną!

WKDENS HOMOGENIZED
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Lenkišką Imperialistą ir Vokišką Hitlerį 
ninką Propaganda Lietuviu Spaudoje
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

eities, kad visi beveik kiti 
nacių propagandos straips
niai toje spaudoje šiais lai
kais pasirodo panašiai mis
teriškai — nei autoriaus, 
nei šaltinių!

Grigaitis ir šimutis Pasi
žadėjo ščyrai Tikėti

Tasai “kapitonas”, kaipo

pitono” pasakojimai, 
riuos su tokiu pamėgimu 
Draugas ir Naujienos šin- 
kavoja savo skaitytojams.

Štai tik keletas pavyz
džių. Kalbėdamas apie Ta
rybinės Vyriausybės dalini
mą žemės bežemiams, šis 
hitlerininkas sako:

“Kas tikėjosi ką gauti — 
negavo. Atvyko komisaras, 

gudrus propagandistas, pa- ‘pardavė’ ir pinigus sudėjo 
sak tojo atpasakotojo arba 
klausinėtojo, “pat pradžioje 
prašo jam tikėti — jo pasa
kojimas skambės kaip koš
maras, pasaka, neįmanoma 
civilizuotam žmogui.” Vi
sam svietui žinoma, kad vi
si nacių melai skamba kaip 
košmaras ir joks doras, ci
vilizuotas žmogus jiems ne
tiki. Bet jiems tiki tasai 
klausinėtojas. Girdi, “žiūrė
damas i jo išmintingas ir 
teisingas akis, linktelėjau 
galvą: Tikiu, nes pažįstu 
bolševikus.”

Tiki tam košmarui šimu
tis ir Grigaitis, nes jie irgi 
panašių košmarų arba 
bjaurybių prieš bolševikus 
yra savo gyvenime prikepę 
tiek ir tiek. Jie irgi kepa 
ir platina tokius melus 
apie bolševikus ir Sovietus, 
kurie jokiam civilizuotam 
žmogui nėra įmanomi, bet 
kurie yra įmanomi hitleri
ninkams, t
Kaip Tasai Nacių Agentas

licistų šautuvu.” Tam irgi, 
žinoma, gali tikėti tiktai to
kie politiški balamūtai, 
kaip. Draugo ir Naujienų 
redaktoriai. Visas pasaulis 
šiandien stebisi iš tokios 
puikios sovietinės tvarkos, 

: iš tokios neapsakomos So- |

Worcester, Mass Berlynas Džiaugiasi Bo
livijos Perversmu

Hillside, N. Jtu šalčiu. Vyresnis sūnus tar
nauja Amerikos laivyne, o An
tanas, pats šeimininkas, dirbo 
tą dieną. Palinkėję ligoniams 
greito pasveikimo palikome 
jų namus. Nuvažiavom į Mass, 
valstijos sausligės ligoninę, pas 
Kazimierą Mikelionį, Kazimie
ras jau gerokas laikas, kaip

Padėkos Žodis
Gruodžio 10 dieną mirė

Mūsą Naujienos
Gruodžio 12 d. Įvyko YlD, 

11 kp. metinis susirinkimas, 
čia Simonas Janulis prirašė 4 

Į naujus narius, tai 22 šiais me-
vietų žemės liaudies vieny- tais per d. Janulį ] 
I “ ........................................ ..
jog Raudonoji Aimija yia pijonas 7-to Apskričio LLD ri-j prašė kad Laisvė jam ateitų ji 

bose, kas liečia naujų narių; ligoninę. Jo prašymas buvo iš- h 1 _ 1 . • TV_ T ‘
. Taipgi d. Mikelionis 

prašė, kad atneštume jam ge
rų knygų pasiskaityti, žinoma, 
ir tas buvo prižadėta ir 12 d.ilionio reikalų. Taipgi dėkavo-

! gruodžio, mudu su d. Bakšiu j jame visiems giminėms ir

J. Janulį prirašyta.
bes, iš tokio darbo pakilimo, D-gas Janulis pasilieka čam- ^§j

• serga šioj vietoj’. Jisai užsimo-
jo už Laisvę prenumeratą ir

A.j Naciai per radiją džiaugė- 
Gasparaitis, Pittsfieldc, Mass., si, kad sukilėliai nuvertė 
kurio kūnas buvo parvežtas į Bolivijos prezidento Pana- 
Newarka Bujausko koplyčion pandos valdžią, Pietų Ame- 
ir palaidotas gruodžio 14 d., rikoj. Berlynui patinga 
Ever Green kapinėse, Hillside,

taip viskuo puikiai aprūpin
ta ir taip puikiai kariauja, gavimą 1943 metais. Drg. J-1 pildytas.
Na, o ateina nacių agentas Skliutas, 11 kp. LLD atstovas! 
ir bando tą patį svietą įti- į Amerikos Demokratinių Lie- 
kinti, kad ten amžina suiru- i tuvių Suvažiavimą šiame susi
te ir baisus apsileidimas! I rinkime rinko sveikinimus nu- _

IŠ to bjauraus straipsnio, I ve^ti į suvažiavimą; kiek jis| nuvežėm jam čielą glėbį gerų, draugams už gėles ir palydėji- 
tilpusio Drauge ir Naujie- i ūolei'ių gavo, nežinau, manau, į knygų, čia radom ir kitą lie- 
nose, aišku vienas dalykas, jūs pats vardus per Laisvę pa- įuvį s.

skelbs. knygą palikome i
Valdyba likosi išrinkta ta jr ]air mūsų brolių lietuvių Įsitarnavo laike pietų ir vi

I pati eiti LLD 11 kp. pareigas nesiranda, ir vis iš vargų ir; kas šiuom 
1944 metais.

Pirmiausiai dėkavojam Pitts- 
fieldo lietuviams, draugams 
Bagdonams už suteikimą nak
vynės ir sutvarkymą visų ve-

Berlynui patinka 
naujoji valdžia.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius, Cor
dell Hull yra pareiškęs, jog 
naciški gaivalai, matytį da
lyvavo Bolivijos valdžios 
nuvertime.

c

‘liaudies iždan’.” Supraskit, 
įsidėjo į savo kišenių. Bet-.būtent tas, kad lietuviškieji i 
gi žinoma visiems, kas tik fašistiniai propagandistai j 
nori žinoti tiesą apie tary-i jaučiasi be galo silpnais. Jie i 
binę Lietuvos vyriausybę, i jau, matyt, prilipo liepto | 
kad jokių išpardavimų nei! galą su savo melais prieš j 
valstiečių žemių, nei inven-i Tarybinę Lietuvą, prieš lie- 
toriaus nedarė. Iki šiol net tuvių tautą ir prieš Sovie- 
tokie melagiai, kaip Pruns-itų Sąjungą. Jiems reikia 
kis, berods nėra teigę, kad naujų talkininkų. Tuos nau- 
komisarai pardavinėjo Lie-!jus talkininkus jie susirado 
tuvos valstiečių žemes bei! lenkuose imperialistuose, 
inventorių. ‘kurie, kaip jau žinoma, tai-

ipogi sušilę darbuojasi nacių 
i naudai. Šimučiai ir Grigai
čiai tikisi, kad jiems, pasi
ėmus pagelbon lenkus im- jir

mą ir P. Bukniui už pasaky- 
čepulionį ir jam vieną ; ta kalba velionį atsisveikinant, 

pasiskaityti., Ačiū gaspadinėms, kurios pa- 
visiem, 

ar tuom prisidėjo 
sunkių darbų dar jauni vyrai prie patarnavimo laike velio- 
kankinasi ligos prispausti! i nio 

Pora savaičių atgal važine-j i\Įums, kaipo Laisvės va.įinin-!
jom su d. Bakšiu pas Laisvės! ]<ams tik 
skaityto.jus, prašydami alsi-: 
naujinti dienraštį.

Arba štai to “išmintingo- 
mis ir teisingomis akimis 
hitlerininko sapaliojimas:

“Drąsesni bežemiai reiš- jperialistus, dar šiek tiek ii- į pagelbėti, nes dirba 7 dienas 
kė pasipiktinimo naująja giau pasiseks palaikyti su! pe1’ savaitę. Palikom sveikus 

savim savo apgautus pase- I Mozurl<us ir patraukėm pas 
; A. Barį, čia tik radom drau- 

' k ---- SLl jaunesniu sūnu
mi, abu sergančiu nepapras-

yra galima palinke- 
prašydami atsi- ligoniams greito pasveiki-;

Pasekmės j mo< () sveikiem gauti naujų i 
buvo geros. Buvom nuvažiavę. s|<aitvtoiu. 
ir pas draugus Mozurkus, mū-Į 
sų ilgų melų veikėjus ir pasi-Į 
kalbėjom mūsų gyvenimo įvy-i h • v* • ¥iv- -
kiais. Drg. Mozurka pridavė! AfflCnklCCiai 
dvi iškolektuotas Laisvės pre-! p n • 1 I
numerates ir už save pinigus j 33111111110 57^31368 

sake, neturįs laiko mums

laidotuvių.
Velionio moteris M. Gas-
paraitienė ir sūnus ir J.

M. L.

brolis.

Japonijos imperatorius ; 
savo pareiškime seimui Na- ! 
kė, jog “karo eiga dafosi 
pavojinga” japonam.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio

/ dydžio, kokio pa- 
? geidaujama. Tai- 

F pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 6-6191

ft

teisingumas, 
savo sunkiu 

20 ar 30 hek- 
jam tą viską 

‘liaudies nuosavy-

tvarka. Kur 
jeigu žmogus 
darbu įsigijo 
tarų, paskui 
atima 
bėn’.”

Viena, dalis žemės 
atimama tiktai iš tų 
ninku, kurie turėjo 
giau kaip 30 hektarų. Va- ; 
dinasi, “kapitonas” meluo- 1 
ja, kad “sunkiu darbu įsigy
ti 20 ar 30 hektarų” buvo 
iš žmogaus atimta. Antra, 
kodėl bežemiai turėtų pasi
piktinti tokia tvarka, ku
rioje jie gauna žemės? 
Švelniausia pasakius: “ka
pitonas” tauškia nesąmonę, j 
Joks sveiku protu žmogus 
tai nesąmonei netikės.
“Kapitonas” Apie Hitleri
ninkų ir Išgamų Džiaugsmą

Labai įdomus “kapitono” 
seka m as prisipažinimas. 
Girdi, “paskutinės dvi sa
vaitės buvo ‘linksmiausios’. 
Žmonės puotavo, gėrė, val
gė — laukdami ateities.” 
Supraskite, laukdami Hitle
rio banditų! 0 tų banditų 
laukė, kaip jau žinoma, Hit
lerio pasiųsti Lietuvon a- 
gentai ir jiems parsidavę 
Kubiliūnai. Tai jie paskuti
nėmis dienomis, tai yra, bir- 

'želio pradžioje, sužinoję, 
kad vokiški plėšikai ateis 
Lietuvon ir ją naikins ir jos 
žmones pavergs, “puotavo, 
gėrė ir valgė.” Tai jie pas
kui rašė Tėvynės redakto
riui, kad džiaugsmo ašaro- į priimtos tinkamos rezoliucijos

buvo 
ūki- 
dau-

Mums gi atrodo, jog vėl- Ba!ienę s . i • i i m i £1 h 11 c n itui tos jų didelės pastan
gos. Jokie lenkiški “kapito-1 
nai” nebeišgelbės jų politi- | 
nio kromelio nuo visiško ! 
susmukimo.

Alžyras, gruod. 28. — 
Amerikos kariuomene va
kariniame Italijos fronte 
atėmė iš vokiečių dar kelias 
Sammucro kalno šalutines 
aukštumas.
■^saįt sK<žr«w«s «?&tsftžs :
:),? w A TB""^ W -wr TA ;

I LIETUVIŠKAS | | I GARŠVA TRAKTYR1US | ;Š . .. . . . . . . . .& $ E Laidotuvių Direktorius $1’ /A’Airivirr a ri> irrves 71 a-. U

Tasai Goebbelso propa- ' 
gandistas, tai yra, “lenkas 
kapitonas”, taip “mokytas,” 
“išmintingas” ir ‘teisingas,” 
gimęs, augęs ir gyvenęs 
Dancige, jog neturėjo no 
mažiausio supratimo apie 
lietuvių tautą. Pasiklausy
kite:

“Seniau jis buvo sutikęs 
porą lietuvių. Neįsivaizda
vęs, kas tai per tauta. Ma-, 
nęs, kad lietuvių kalba, tai 
kažkur vidury kelio tarp 
lenkų ir rusų. Patekęs Lie
tuvon, pamatė, kad taip nė
ra....”

Vienok Šimutis ir Gri
gaitis sako: “Tikime jam i” 
Hitlerininkai yra ignoran- 
tai. Jiems uždrausta vartoti 
savo protą. Jiems tik užten
ka tikėti Hitleriui ir jo 
klausyti. Panašus sutvėri
mas, matyt, yra ir minėtas i 
“kapitonas”, jeigu jis nei 
tiek nežinojo, kad lietuvių 
kalba nėra jokiam vidur 
kelio tarp lenkų ir rusų. 
Bet už tai jis moka bjau
riai meluoti ir tais melais 
apginkluoti Grigaitį ir Ši- imįs apSįpyiė, kai išgirdo 
mutį. Kapitonas . tiki Hit- |an^ Kaijno ir kitų Lietuvos 
lenui, o Šimutis ir Grigai- ; mįestų vokiečių bombų 
tis kapitonui. 'sprogimus. Tai šitie niekšai

Dar viena pastaba gereS- ir parsidavėliai dabar eina 
niam to Goebbelso agento 1 kvislingų pareigas Lietuvo- 
pažinimui. Jis sakosi, kadlje ir padeda hitleriniams 
1941 metų birželio 14 dieną 1 banditams Lietuvą naikin- 
ryte Lietuvos vyriausybė jį 
sučiupus ir su kitais nužiū
rimais hitlerininkais bei jų 
simpatikais išdeportavus iš 
Lietuvos. Vadinasi, jisai ne
buvo pabėgėlis nuo nacių. 
Jis buvo deportuotas kaipo 
nežiūrimas. Dabar aišku, 
kad tasai Tarybinės Lietu
vos policijos nužiūrėjimas 
buvo teisingas. Dabar aiš
ku, kad “kapitonas” buvo 
Lietuvon atsiųstas hitleri
ninkų darbui dirbti, nors 
jis sakosi buvęs pabėgęs 
“per vokiečių ir maskolių 
linijas į Lietuvą.”
Melų Galo Nemoka Paslėpt

Lietuviai sako: “Pagal 
Jurgį ir kepurė”. Taip da
bar gali būti aišku, ko ver
ti ir iš ko susideda to “ka-

Įspūdžiai iš Demokrat. Į
Lietuvių Suvažiavimo Į
Gruodžio 18-19 dienomis!? 

Brook lyne-New Yorke įvyko1? 
Amerikos demokratinių lietu-;? 
vių manifestacija. Delegatų,!? 
atstovaujančių lietuvius, kurių!* 
tikrai broliškai širdis plaka, i 
kurie trokšta matyti laisvą i 
Lietuva ir jos liaudį, tiek daug 
privažiavo, kad net stebėtis;

(VALGYKLA IR ALINE) 
Didelis pasirinkimas visokią 

Vyną ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

S

V.

Išbalsamuoja ir laidoja ant a 
visokių kapinių. S

VELTUI ŠERMENINĖ S
(KOPLYČIA) S

Parsamdo automobilius ir ka- S 
rietas veselijom, krikštynom S 

ir kitkam. fl!
231 BEDFORD AVENUE |

BROOKLYN |
Telephone: EVergreen 8-9770 fl

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

| Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

Lj kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

7! <>
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- 

M se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Visi ir
kaip galima pagelbėti Lietu
vos liaudžiai nusikratyti bude
lišką vokiečių jungą, kad išsi
laisvinti iš tų žvėrių nagų, kad 
suteikus Lietuvos žmonėms vėl 
laimingą'ir laisvą gyvenimą.

Per a’oi dienas matėsi dide
lis solidarumas ir vieningumas 
visii delegatų, o jie atstovavo 
gal apie 200,000 Amerikos lie

tuvių ’ Virš trys šimtai dele- 
; gatų diskusavo, planavo, kaip 
1 padėti Roosevelto vyriausybei 
j laimėti karą, kaip prigreitinti 
į Lietuvos išlaisvinimą ir pas
kui kai]) padėti Lietuvos žmo
nėms atbudavoti Lietuvą, ku
rią žvėrys naciai sugriovė. Ir 
tam planai buvo padaryti,

Distinctive Style and Unexcelled Value inDIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

i MATEIŠAS SIMONAVICIUS »

M Vietos ir impor- 
S-J tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu
M bravorų alus ir 
35’ ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 

te susipanžinti.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
' i-Ti'nl

Kiekvicną subat| 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

modern

: $7500
No. 0KO. Lady 
Ciosby. Matched 
lovely i.....‘......
t ings oi HK

. gold , l.o v e 1 j 
diamond.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo llewes St. clcvelterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

»»

ti.
Senoji Nacių Propagandis

tų Litanija
Toliau šis Goebbelso agen

tas, tai yra, “lenkų kapito
nas,” pasakoja jau ne kartą 
lietuviškų naciškos propa
gandos šinkorių plepalus a- 
pie “masinius išvežimus iš 
Lietuvos,” apie tai, kad So
vietų Sąjungos gilumoje 
reikią “nesvietiškai sunkiai 
dirbti” ir t.t. Šis naujas Ši
mučio ir Grigaičio kamaro- 
tas prideda tik tiek, kad jis 
matęsis prie to paties dar
bo su Šilingu ir Stulginskiu 
ir dar tiek, kad Sovietų Są
jungos gilumoje nesą jokio 
“parėdko,” visur viešpatau
janti “baisi suirutė” ir kad 
žmonės dirbą ‘‘tiktai po po-

ir Amerikos demokratiniai lie
tuviai dabar energingai stos į 
darbą.

Prieš mus daug darbo, rei
kia teikti pagalbą didvyrin- 
giems lietuvių raudonarmie
čiams, kurių suvažiavime bu
vo išstatyti paveikslai, teikti 
pagalbą drąsiems Lietuvos 
partizanams, o vėliau visai 
Lietuvos liaudžiai.

Šiame milžiniškame lietuvių 
suvažiavime aš turėjau progą 
būti delegatu. Nors esu buvęs 
eilėj pirmiau lietuvių suvažia
vimų, bet šis suvažiavimas da
rė į mane giliausį įspūdį ir 
drąsino kovon už karo perga
lę, už pagalbą Lietuvai. Sma
gu matyti šimtus ir šimtus 
draugų ir draugių pasiryžu
sių kovoti prieš brutališką fa- 
šimą, iki tas žvėris bus nuo 
žemės kamuolio nušluotas!

Ir šis demokratinių lietuvių 
suvažiavimas prisideda prie tų 
bendrų žmonijos pastangų, 
kad greičiau ir su mažiau au
kų būtų sunaikintas fašizmas 
ir visame žemės kamuolyje iš
laisvinta žmonija.

Fr. Klasto,n.

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

J No. • 10Q,
(roslty, Unique I.'.’ 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in 1-iK 
gold. Superbly . 
brilliant dia
mond.

’8500

u-No 120, L/</r Both for 
Crosby. Identical -•

; designs MK.UU.ld >$*1 A ft 00 5i ings With Sblen- * 11 II IV 
did diamond. .

120, L.ftii y

f GREEN STAR BAR 4* GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį'
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. ¥♦

Telefonas EV. 4-8698

i CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

All "Lady Črosby” Ensembles
tn Attractive Presentation Box RKKHBHHBSMBHS1SK

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

Tek STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



etvirtacĮien., 'GrųacĮ. 30, 1943 Cąhvę, latKuftĮųap Daily

Laisves I^ontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Japonu -Lėktuvu Naikinimas

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

V. Vilkauskas, Nashua ...........
V. Smalstienė, Royal Oak .......
Baltimorės Vajin inkai 
ALDLD Mot. Kp. Binghamton 
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 
P. Bečis, Great Neck ..............
Geo. Shimaitis, Montello .........
ALDLD 50 kp., Rochester 
J* Mockaitis, Bridgeport ..........
A. Balčiūnas, Brooklyn .............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Ramanauskas, Minersville .... 
A. Tamošiūnas, Hudson ............
M. Smitravičiene, Detroit .......

Rudmanas, New Haven .........
K. Mažanskas, Cleveland 
Grybas, Norwood ................
Urbonas, Pittsburgh ............

M. Slekiene, Gardner 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 
A. Valinchus, Pittston 
J. plažonis, Lowell ....................
Frank Wilkas, Wilmerding .....
S. Puidokas, Rumford 
M. Paulauskas, Pittsburgh .....
V. Padgalskas, Mexico ..............
P. Šlajus, Chester ......................

Matomai, Philadelphija laimės pirmą dovaną. Ne
tvarkas ir Elizabethas kol kas neįstengia jos pralenkti. 
Bet ir vėl nežinia su šiais dviejais miestais, jie gali 
parodyt didelį surprizą, nors iki šiol tyli. Laukiame.

Philadelphijos talkininkas drg. Merkis prisiuntė ke
letą atnaujinimų ir J. šeškas vieną naują metinę pre
numeratą.

• Drg. Tamošauskienė, ALDLD 2 kp. So. Bostono vei- 
kėja, prisiuntė naują prenumeratą ir porą atnaujini-

J. Kazlauskas prisiuntė pluoštą atnaujinimų; pasi
lieka toj pačioj vietoj.

Naujų skaitytojų prisiuntė: A. Žemaitis, Baltimore, 
Md., 1; A. Valinčius, Pittston, Pa., 1.

Atnaujinimų prisiuntė M. Slekienė, Gardner, Mass.; 
ALDLD 50 kp. (J. Stanley), Rochester, N. Y., ir S. 
Puidokas, Rumford, Me.

Tai tiek šį kartą. Vajus artinasi prie pabaigos. Yra 
daug pavienių skaitytojų, kurie dar neprisiuntė po nau
ją skaitytoją. Laukiame išgirsti nuo jų.

Laisvės Administracija.

923 C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 215
914 V. Jokymas, New Britain ....... 208
904
874
766

J. Žilinskas, Lewiston ................ 198
J. Matačiūnas, Paterson ............ 186

713 A. Venskevičienė, Cambridge .... 182
709 A. J. Navikas, Haverhill ........... 182
655 A. Gudzin, Schenectady ........... 169
651 K. Mikolaitis, Baltimore ........... 168
b02
531 P. Buknys, Brooklyn ................ 166
518 J. Margaitis, Windsor .............. 156
489 J. Simutis, Nashua .................. 144
485 J. Kalvelis, Bridgewater ......... 134
477 O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
468 A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
454 M. Urba, Easton ........................ 92
432 s. Shaltys, Rockford ..... ........... 78
429 V. Kisielius, McKees Rock ..... .. 60
428 P. J. Martin, Pittsburgh .......... 52
400 K. Abekienč, Chicago ............. 52
390 Ch. Lcgunas, Springfield ........... 52
389 A. Arison, Stratford .................. 52
348 R. Kalvaitienė, Maspeth .......... .. 26
330 M. Stakoff, Brooklyn ................ 16
321
284 LAISVĖS DARBININKAI
274 Geo. Kuraitis .............................. 212
264 P. Buknys, Brooklyn 166
217 v. Tauras-R. židžiunas ............ 28

Apsupa Nacius 
Vitebske

Baltimore, Md

Washington. — Per sa
vaitę nuo amerikiečių įsi
veržimo į New Britain'pus- 
salį Arawe, Amerikos lakū
nai nušovė 230 Japonijos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votojų. Tuo tarpu ameri
kiečiai neteko ten tik 30 
lėktuvu.

Talkininkų bombanešiai 
atkakliai bombardavo nacių 
lėktuvu aikštes arti Romos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp: susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d sausio, 1944. Pa
prastoj vietoj ir paprastame laike. 
Delegatai išduos platų raportą iš 
Deni. Lietuvių Suvažiavimo, įvyku
sio Brooklyne. Prašome skaitlingai 
dalyvauti. — Delegatas. (305-307)

LIINDEN, N. J.
Lietuvių Laisvės Svetainės Ben

drovė rengia puikų bankietą užbai
gimui senų metų, sulaukti naujus 
metus. Įvyks gruodžio 31 d., turėsi
me kalakutų vakarienę, gerą muzi
ką. Bilietai $3 porai, pavieniam 
$1.75. Bus duodama 10 vai. vaka
rienė,
Prašome įsigyti bilietus iš 
katrie neįsigys, gailėsis. — 
jai. (305-307)

šokiai tęsis iki anksti ryto, 
ankstd, 
Rengė-

N.i HARRISON-KEARNY,
I
į ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
! sausio 2 d., 1944 m., 2 vai. dieną, 
i 15-17 Ann St., Harrisone. Draugai, 
, susirinkite, nes šis bus metinis su- 
i sirinkimas, rinksime valdybą nau
jiems metams, taipgi svarbu bus iš
girsti raportus nuo Dem. Liet, su- 

Taip-pat neužmirškite,

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks sekmadienį, sausio 2 važiavimo, 
d., 5 vai. po pietų, 155 Hungerford Rad mūsų yra nutarta turėti naujų 

metų parę, tai yra gruodžio 31 d.
j Prašome draugus dalyvauti, smagiai 

čiame dalyvauti, atsinešdamos savo I praleisime paskutinę šių metų dic-
: ną ir patiksime naujus 1944 motus 
i su linkėjimais pergalės prie pra
keiktąjį fašizmą. — Kom. Žilinskas 
ir Shimkus. . (305-307)

St. Drauges, turėsime trumpą 
rinkimą, vėliau vaišes. Taigi

užkandžių, o kliudąs užfundys

susi- 
kvie-

šiltos 
kavos. Ateikime ne vienos, bet 
savo draugais ir vyrais. — Sekr.

(306-307)

su

ELIZABETH-LINDENO 
MEZGĖJŲ GRUPEI

Sekmad., 2 d. sausio įvyks susi
rinkimas LD Kliube, 408 Court St., 
3 vai. dieną. Draugės iš visos apy
linkės kviečiamos dalyvauti, turime 
svarbių reikalų. Valdyba.

(306-307)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia naujų metų 

pasitikimo vakarienę, 31 d. gruo
džio, 8 vai. vak. Kliubo salėje, 17 
School St. Visus narius ir nenarius 
kviečiame dalyvauti šioje vakarie
nėje. — Kom. 305-307)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR VYRAI 
VIDAUS RUOŠAI 
HOTEL REGENT

104TH STREET & BROADWAY
(301)

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINĮUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS Į MR. H.KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(7-44)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

sausio 
salėje, 
nariai 
kime.

įvyks
2 d., 1 vai. pu pietų, YMIIA 
Ferry ir Walnut gatv. Visi 
malonėkite dalyvauti susirin- 
Evelyn Farion, sekr.

(306-307)

ir 
d.,
ir 

Bus 
vi-

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

DONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

BAYONNE, N. J.
Neužsimoka visada liūdėti, retkar

čiais reikia ir pasilinksminti. Šį 
penktadienį, gruodžio 31 d., LAU 
Kliubas rengia šokius ir kviečia vi
sus ateit ir linksmai užbaigti senus 
metus, pasitikti naujus 
kietas 55c su taksais, 
vai. vak., Liberty Hali, 
way.

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. rengia vakarienę 

šokius. Penktadienį, gruodžio 31 
Dem. salėje, kampas Lombard 
Stricker St. Pradžia 8 v. v. 
gera muzika, šokiai. Kviečiame
sus į šį draugišką parengimą link
smai praleisti laiką, užbaigsime se
nus metus, pasitiksime naujus. Įžan
gos bilietus galite gauti pas kuopos 
narius ir komisiją. — Rengėjai.

(305-307)

karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 23RD ST., N. Y.

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

metus. Ti- 
Prasidės 8 
329 Broad- 

(305-307)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. sausio, 2:30 vai. dieną. YMIIA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Drau-1 
gai, malonėkite būti visi laiku, nes | 
bus kuopos valdybos rinkimas, taip- ; 
gi raportas iš Dem. Liet suvažia-, užbaigimui 1943 

1 vimo, kuopos valdybos ir 6-to Apsk. Į mili 1CW1
Kom. (305-307)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia balių, nau

jų metų sutikimui. Įvyks 31 d. 
gruodžio. Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Pradžia 8 v. v. 

j Įžanga 75c. Bus skanių valgių ir
I ir gera orkestrą. Kviečia- 

dalyvauti ir kartu sulaukti nau- 
metų. — Komisija. (303-306)

: gėrimų 
! mi 
i jų

MONTELLO, MASS.
., Liet. Taut. Namo Draugovė ren- I dalyvauti, 

labai, gia pasitikimą naujų melų ir ban-

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia vakarienę 

> metų ir pasitiki- 
i mui naujų 1944 metų. Gruodžio 31 
I d., Kliubo salėje, 408 Court St. Pra- 
I džia 7:30 vai. vak. Kviečiame eli- 
I zabethiečius ir iš apylinkės svečius 

smagiai praleisti laiką, 
nes kliubiečiai visada gerą vakaric- 

: nę priruošia. Įžangą $2 asmeniui.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ. INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

Sausio 5, 1914, bus Lietuvių :
Kriaučių 218 Lokalo 1 
svarbus susirinkimas. Visi na-į kietĄ Fer naujus metus. Pasitikimas i t_______  __ _ ............... .........
ri'ii rlnlvv-inkifp Crnndžin 1 'y ! nauJų melų ivYks gruodžio, . Bus gėrimų, valgiai iki valiai. — J.
iiai Ctai> vauklte. Giuoclzio 10, Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, j Wizbor. (303-307)

pradžia 7 v. v. Įžanga dykai. Bus į 
muzikos, valgių ir gėrimų, bus ir i 
įvairių gčmių. Bankietas įvyks per j 
naujus metus, sausio 1 d., 7 v. v. 
Bus orkestrą ir visokių valgių, gė
rimų. Už tą įžangą $1.50, būsite j 
pilnai patenkinti. Visus užprašo 
Rengimo Komitetas. (305-307)

Į d. susirinkime buvo lokalo val
dybos ir kitų unijos atstovų 
rinkimai, tai šiame susirinki
me bus jų užgyrimas. Užbai
gus mitingą bus duodama na
riams užkandžių ir gėrimų. 
Valdyba likosi išrinkta iš tų 
pačių narių, ką praeitą metą 
ėjo lokalo pareigas:

Pirminiu k. V. Pechulis, vice 
pirm. V. Bridickas, sekreto
rium J. Miliauckas, sekr.-ižd.

’ P. Paserskis, maršalka J. Bub-

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
18 Metų Ar Viršaus.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės po 8 A.M.

Hotel Astor Employment Ofise 
219 W. 44th St.

(307)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO DARBAS. 40 VAI,AN. SAVAITĖ.
50c į Valandų. Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

METCRAFT NOVELTY CO.
201 E. 27TH ST.

LYDINIMO FORMANAS
(ELEKTRA)

TURI TURĖTI 5 METŲ MINIMUM PATYRIMO 
TVARKYMUI ELEKTRA LĖKTUVŲ SULYDI- 
NIM0; SUPRANTANTIS VISŲ RŪŠIŲ SULY- 
DINIM0 PROCESUS. GALINTIS TVARKYTI 
VYRUS. PAGEIDAUJAMA LAIVŲ STATYKLŲ 
PATYRIMO, TAČIAU NEBŪTINAI JEI PAMA
TINIAI YRA PASIRUOŠĘS ŠIAME AMATE.

IRA S. BUSHEY & SONS, 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, N. Y.
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PAL1UOSAV1MO PAREIŠKIMO IR USES 

ATSIKLAUSIMO.
(306)

LAIVŲ MAŠINISTUI 
FORMANAS (IŠLAUKO) 

Turi būt patyręs prie laivų darbo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

TURI BŪT PATYRĘ PRIE AŠIŲ SUTAIKYMO, 
PATYRĘ PRIE GRĘŽIMO LIEJINIŲ IR SUSI

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU. 

IS karinių darbų reikia turėt naliuosaviiną ir USES leidimą.

KREIPKITĖS I 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y,

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
j(307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI(Tęsinys iš 1-mo psi.) 

griebė tris ketvirtadalius 
Viso to ploto su 310 mies
tų, miestelių, geležinkelių 
stočių ir kitų gyvenamųjų 
vietovių.

Šiuos žodžius berašant, 
talĮpninkiški radijai skel
bia, kad raudonarmiečiai 
Štiinjiuoja išlaukinius ve
lsiečių apsigynimus prie ži- 
tomiro ir Korostenio. O
švędijos radijas sako, kad nvs. 
aukštoji nacių komanda 
jau liepus vokiečiams pasi
traukti iš žitomiro.

VITEBSKAS BEVEIK 
APSUPTAS

Press teigia, kad 
kariuomenė jau be- 

visai apsupus vokiečius 
Vitebsko 

geležinkelių centre, 
"oj. Kiti praneši- 

sako, jog jis trimis šo- 
apgultas ir naciai taip 

rti pleškinami, kad jie 
turėsią nešdintis 

♦to miesto, iš kurio pasi- 
jiem telieka tik 

spraga į pietų vaka-

United 
Sovietų 1 
veik visa:

mieste

mai 
nais

traukti 
siaura 
rus.

vietai

kontr-;
visos j

Ukr;
paėmė

kiekius 
nicijos. 
tebeko

apylinkėje So- 
atėmė iš hitlerininkų 

kelis aptvirtintus gyve- 
s punktus ir per 

užmušė 2,500 nacių.
vokiečiai darė net 18 

-atakų per dieną, bet 
jos ištaškytos.

os fronte Sovietai 
nelaisvėn daug vo
ir pagrobė didelius 
jų ginklų ir amu- 

Vien Žitomiro ir Vi- 
apylinkėse tapo su- 

dar 68 vokiečių tan- 
gruod. 27 d. visuose 

buvo sudaužyta 
tankai.nacių

SANDĖLIS KNYGŲ IK ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 

25c 
. 25c 
. 25c 
. 25c

Sanys duos raportą iš 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, kuriame’jis buvo de
legatu nuo mūsų lokalo. To
dėl ir svarbu visiems dalyvau
ti ir išgirsti tarimus šio milži
niško istorinio lietuvių suva
žiavimo.

Kriaučius.

Philadelphia, Pa
Gruod. 17 d., važiuodami j 

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, čia sustojo chicagie- 
čiai veikėjai, V. Andrulis ir 
dr. Graičūnas. Turėjome ma
žą susirinkimą. Drg. Andrulis 
papasakojo labai įdomių da
lykų iš kovų su pro-naeiais lie
tuviais. Gaila, kad negalėjo
me turėti platesnį susirinkimą. 
Tokių svarbių pamokinančių 
pasitarimų retai tenka turėti.

Drg. Andrulis prisiminė vil
niečių pastangas, namo skolų 
išmokėjimui; pirmutinė paklo
jo dešimkę V. Urbonienė. Ją 
pasekė su penkine A. J. Smi
tas R. Merkis $2.

Po $1: J. Šapranauskienė, 
o žalnieraitiene, S. R. ir J. 
Lukoševičius. P. Pilėnas 50c. 
Viso $21.50.-

Lengvieji anglų bomba
nešiai atakavo vakarinę Vo
kietijų.

PILNAM LAIKUI, NUOLATI
NIS DARBAS, DAUG VIRŠ
LAIKIŲ. PATYRIMAS NE

REIKALINGAS. 
NEBŪTINAS DARBAS. 

KREIPKITĖS
Seal Lock Burial Vault, Inc.

Woodhaven Blvd. & 68th Rd., 
Forest Hills, L. I. 

HAvemeyer 3-8444.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ* MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

(307)MERGINOS
PAGYRIMAS NEREIKALINGAS
ELEVEITERIŲ OPERUOTOJOS

j Aukštos Klasės Viešbutyje. Links-
$2.00 j mos Darbo Sąlygos.

Geros Algos. Kreipkitės
HOTEL ALEXANDRIA

250 WEST 103rd ST., (BROADWAY
MR. WOODRUFF.

MERGINOS

40c

Mikaldos Pasakojimai .........
Duktė Marių, graži apysaka 
Duktė Gyvena Pūstynėje ... 
Burykla ir Burtininkas .....
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygele ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
1 riaus .................... ....................
i Praloto Olšausko Darbai ir 

Nuopelnas, su paveikslais .
Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virė su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt...........................

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..............................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ...................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............ 1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delpa- 
žinyste, 412 pusi.................. $3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi..............................'.... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka .................... ...................

Kabalas, Zobovos Knygutė .......
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ........:.......
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenejusio kataro,

Hay Fever ...............................
Nuo nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių .....   60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .....   85c
Nuo Sutukimo Žoles ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
331 Dean St, Spencerport, N. Y*

35c

25c

20c
15c

.1.00

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

85c
85c

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APLIK ANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS 

PATYRĘ IR BE PATYRIMO 
GEROS ALGOS

MALONIOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės į Personnel Ofisą

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST., WEST OF BROADWAY

(307)

MAUDYNIŲ PRIRENGĖJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMERCY PARK
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PEČKŪRIAI
SU N. J. LICENSE 
prie anglim ar aliejum kū-Patyrę 

rinamų pečių. Nuolatinis darbas

APPLY INSEL CO.,
SCHUYLER & QUINCY A VES., 

KEARNY, N. J.
No. 40 Bušu nuo Newark©.

(807)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper

< THE BARBIZON
140 EAgT 63RD STREET

' . - (308)

LENGVAM FABRIKO 
DARBUI 

GERA ALGA
PROGA PAKILIMAMS

DIENĄ AR NAKTĮ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST„ 
LONG ISLAND CITY.

(D

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. KREIPKITĖS I HOUSE

KEEPER, HOTEL PEERLESS,
116 W. 45TH ST., TARPE 11 IR 11:30.

ŠEIMA IŠ DVIEJU AR DAUGIAU. KUKI 
GALĖTU NAUDOTIS 4 KAMBARIAIS. GA
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO. PRIVA
TINĖS MAUDYNĖS, $50 J MĖNESI ATLY
GINIMO UŽ DŽJANITORYSTĖS APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMO. TAIPGI J EINA 

GESAS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 
UŽ PATAISYMUS. ŠAUKITE 

JEROME 6-3366 ARBA MATYKITE DABAR
TINI DŽIANITORJ, 250 DIVISION STREE1, 

ARTI RIDGE STREET, MANHATTAN.
(U)

(D

MERGINOS - MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

MERGINOS ATĖMIMUI INDU 
KASIERKOS 
KUKORKOS

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJOS — 
STIKLŲ MAZGOTOJOS 

MAISTO PATIKRINTOJOS
VIRTUVEI DARBININKĖS 

SENVIČIŲ IR SALAD 
DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE 

STALU PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAV1MO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(306) U , ...... . ...............-------- ----- j—----- 1

r

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

BARTENDERIAI 
INDU ATĖMEJAI 

ŠALTOS MĖSOS CHEF’AS 
INDŲ MAZGOTOJAI 

MAISTO PATIKRINTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

VYRAS PRIE OYSTERIŲ 
APVALYTOJAI 

VYRAI PRIE SODĖS 
REIKALAUJAME PALIUOSAV1MO 

PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)

(306)
- - - ■■■■■.._____. - If

S
' KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

AUTO MECHANIKAI 
FAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4T1I AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR.'FILES

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

AUKŠTUS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBAS.

Matykite Miss Sullivan
HOTEL GRAMERCY

21st ST. & LEXINGTON

BERNIUKAI

PARK
AVE.

' (W7)

LENGVAM FABRIKO 
DARBUI 

GERA ALGA 
PROGA

DIENŲ AR NAKTŲ
HUSCHLE BROS., 

47-28 37TH 
LONG ISLAND

DARBAS
INC.

CITY

ALYMO DARBUI. TURI BŪTI 
BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI 
11.40 Ui 45 VALANDŲ SAVAI
TES TARP 11 A.M. IR 4 P.M. 
14, 63 PARK ROW, N. Y.

r‘". (W

VYRAS APVALYMO 
ŠVARUS IR 
SUNKIAI. $40.40
TU- KREIPKITĖS TARP 11 

ROOM 214, 63 PARK

J' I
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Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
•— Gruodžio 21 d. atsibuvo 
susirinkimas LLD 55 kuopos. 
Šiame susirinkime komisija iš
davė raportą iš praeitos va
karienės, kuri atsibuvo lapkri
čio 27 d., Šapolo-Vaiginio sve
tainėj, 1 17 Thames St., Brook-

Iš komisijos raporto pasiro
dė, kad vakarienė svečiais bu
vo neskaitlinga, bet pasekmin
ga visais atžvilgiais, tai yra: 
svečiai buvo pasitenkinę ir 
dar keletas dolerių kuopai li
ko pelno, žinoma, tas pelnas' 
bus išaukotas svarbiesiems vi
suomeniniams reikalams.

Vakarienei gaspadiniavo šios; 
draugės: Bernotienė, Briedie-j 
nė ir Sakalauskienė. Jom pa-j 
gelbėjo ir šie komisijos nariai :; 
J. Steponaitis ir C. Bernotas.' 
Patarnautojomis prie stalų 
buvo: Lillian ir Eleanor Brie-' 
daitės, taipgi Aldona Berno- 
taitė-Katinienė.

Komisijai, gaspadinėms ir 
patarnautojoms, taipgi ir vi
siems kitiems, kurie pasidar
bavo dėlei vakarienės, susirin
kimas tarė širdingą ačiū.

Šiame susirinkime turėjo 
būti perrenkama kuopos val
dyba dėl sekančių metų, bet 
narių neskaitlingai atsilankė, 
tai rinkimai valdybos palikta 
sekančiam susirinkimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
18 d. sausio, 1944 m.

Kuopos Korespondentas.

Pavėlavimas Kainavęs
17 Gyvasčių

Tyrinėjantieji p r i e ž a s tis 
gaisro, įvykusio gruodžio 24- 
tą, 439 W. 42nd St., N. Y., nu- 
sinešusio 17 gyvasčių, sako, 
jog gyvastys gal būt buvusios 
išgelbėta, jeigu pirmas pama
tęs gaisrą asmuo būtų bėgęs 
iššaukti gaisragesius, o ne bė
gęs pas gretimos užeigos bar- 
tenderį ant “rodos.” “Besiro- 
davojant” laikas prabėgo ir 
tik ugnies liežuviams pro lan
gus išsikišąs į gatvę buvo iš
šaukti gaisragesiai, bet 17-kai 
žmonių pagalba pribuvo 
vėlai.

Gaisro ištiktame name yra 
išrenduojami

Sutikite Naujus Metus 
Su Aido Choru

| Daily Worker Minės 
20-tą Sukaktį

tų gražiai i kartu. Dainos žmogų sustip-l 
Aido Cho-■ rina, dainos pakelia ūpą, o į 
naujų me-! stiprumo ir naujos energijos 

rasis mes visi dabar reikalaujame i

Kas neatsimena 
ir smagiai sutiktų su 
ru daugelio buvusių 
tų praeityje? Vargiai 
Brooklyne nors vienas mylintis j daugiausia,
pažangą ir gražias, naudingas j 
pramogas lankąs žmogus, ku-| 
ris nebūtų buvęs bent vienoje! 
iš tų sutiktuvių. Ir kiekvienam' 
buvusiam ilgai, ilgai ausyse į 
aidi choro dainos ir prisime- 

kartu su choristais 
liaudiškos melodi-

na paties 
dainuotos

kaip žinia, visuose 
p a re n g i m u ose link s- 

dainomis,
svarbiuose
mina publiką savo
bet Naujų Motų sutiktuvėse ta 
pareiga pasidalina lygiomis su 
visa publika, dainuoja visi

Prie dainų, žinoma, bus ir; 
gerų, iškilmei atitinkamų vai-' 
šių, taipgi muzika šokiams, i 
Tad visi, sulaukę šio penkta
dienio vakaro, gruodžio 31-j 
mos, patraukite i Laisvės sa-|$1.65

Visoje šalyje plačiai žino
mam ir New Yorke plačiai pa-, 
sklidusiam angliškam darbi
ninkų dienraščiui Daily Wor
ker sausio mėnesį, 19 44, sueis 
20 metų. Ta proga rengiamas 
milžiniškas sukakties masinis i 
mitingas Madison Square Gar- 
dene sausio 10-tos vakarą, pir
madienį. Tikietai nuo 50c iki i 

, parduodami jau dabar
lę, 419 Lorimer St., Brookly-1 dienraščio raštinėj ir darbinin- 
..za I 1... 1........... .....

Bronxe Mobilizuoja 
Kraujo Davėjus

Bronxe sudarytas specialis 
! komitetas, kuris dės pastangas 
gauti iš tos miesto dalies 1,500 
kraujo davėjų kas savaitė. Iki 
šio], bendrai paėmus, atsiliepi- 

! mas nebuvo pakankamas, bet 
blogiausia tas, kad tarpais už-i 
eidavę po labai daug žmonių',,' 
nespėja visus be susitrukdymo j 
priimti, o kitomis dienomis bei j 
savaitėmis ateina visai mažai, i 
daktarai-slaugės pusvelčiui su-1 
gaišuoja laiką, kuomet darbų j 
yra labai daug.

Naujo komiteto centras yra! 
555 E. Tremont Ave.

mui po du galionus; B-2, C-2 
ir TT kuponai geri pirkti po | Drucker, laikomas 
5 galionus su kožnu.

Kūrenamo aliejaus pirmo 
laikotarpio (period 1) kuponų, 
pirkimui po 10 galionų, laikas! 
baigsis ateinančią savaitę, sau- Į 
šio 3-čią. Antro laikotarpio ku- : 
ponai, taipgi pirkimui po 10 j 
galionų, bus geri iki vasario 
7-tos.

Wilmington e
pas

iš Brook lyno M u 
m o lįste r i ų v i rši n i n k ų.

S v e i k a t os kom 
Stebbins raportavo, jog 
tą savaitę padaugėjo 
nuo plaučių uždegimo ir 
enzos, nuo pirmosios 
nuo antros 23.

ne, pasilinksminti, sutikti Nau-j 
jus Motus kartu su Aidu ir su i 
desėtkais gerų savo draugų, į 
kurie iš patyrimo skaito Aidoj 
Choro balių geriausia vieta su
tikimui Naujų Metų. Įžanga 
tik 50c. G. N.

ku knygynuose.

Stampos ir 
Punktai

Vaikai Svečiuose pas 
Jūrininkus

New Yorko Vaikai Pa-!Miesto Taryba Užbaigė; 
gerbė ir Parėmė Stalin-! Darbą Atakose Ant 

Administracijosgrado Didvyrius
Dvejus metus išbuvusi Mies- 
Taryba ir apart atakų ant 

ad m i n istrac i j os m až ai, 
pripil- mažai ką nuveikusi, užbaigė

savo gyvenimą pereitą antra
dienį dar arti šešių 
gru mojimais, 
tusiomis didžiumą per tuos
metus laikytų posėdžių į 

the gios rūšies partinių

valandų 
atakomis, paver- 

du 
pi-; 
jo-'

Stovinčio prie Long Island 
I Sound vieno laivo jūrininkai 
: paprašė pas juos atsiųsti sve- 
1 čiuosna kalėdomis 10 vaikų, 
j kurie neturi namų. Jiems nu- 
į vežti 5 berniukai ir 5 mergai- 
i tės iš Otillie našlaičių prie
glaudos, Jamaica. Vaikai pa
vaišinti, gavo mažas dovanė
les ir per visą popietį laikė 
oficierius užimtus atsakinė
jant į daugybę klausimų ir pa- 
rodinėjant, kaip kas daroma. 
Vaikai norėjo žinoti labai 
daug apie laivą ir apie ant jo 
esamus įrankius ir darbus.

ginčų

ir ši k ar- 
svarbius

Tarybos didžiumai 
tą pavyko nustumti 

at- karo reikalus rišančius klausi
mus į šalį, o priimti taryboje 
76 puslapių ataką ant LaGuar- 
dijos. administracijos.

Ateinančią savaitę, su pra
džia metų, pradės veikti nau-

Carnegie Hall, paprastai i 
vartojama žymesniųjų meni- to 

'ninku koncertams, pereito an- miesto 
tradienio popieti buvo 
dyta vaikais, susirinkusiais pa
sveikinti ir paremti Stalingra
do vaikus.

Iškilmingose ceremonijose 
Skippy Ilomeier, dabar vaidi
nąs veikale “Tomorrow 
World” ant Broadway,
laikrodėlį “Dėdei Vasiui,” 
dvylikos metų amžiaus Sovie
tų partizanų didvyriui, už 
sižymėjimus apdovanotom Le
nino Ordinu. “Dėdės Vasio” 

! čia asmeniškai nebuvo, už jį 
dovaną priėmė Sovietų Sąjun-.

; gos generalis konsulas Eugene j
Įeit.! jai išrinktoji taryba, daug ma-;

Prav- žesnė už šią, kurioje, tačiau j
D. Kisselcvas ir įteikė 
k o man d i erių i Vasilijui
dink, kad šis parvežtų dova- bus daugiau darbo žmonių at-

Priim- į stovų ir šiaip progresyvių, nors 
į šiuo tarpu jie ir nesudarys di- 
1 džiumos.

ną didvyriškam vaikui.
damas newyorkiečių vaikų do
vaną, Kisselev pasakė:

“žinau, kad ‘Dėdė Vasius,’ 
Stalingrado vaikai ir vaikai 
visos Sovietų Sąjungos kartu 
su manimi įvertina jūsų drau-' 
giškumą ir puikų darbą jūsų, I 
mieli vaikai, taipgi jūsų glo- j 
bejos organizacijos, Ambijanj 

per ! Komiteto, už pagalbą Stalin-!
1 grado vaikams.”

Ambijan Komitetas yra į 
kambariai, turi įstaiga, kuri išimtinai lūpina-i 

248 lovas. Nelaim ės metu, be pagalba Sovietų 
abejo, buvo jose ir miegančių. 
Daugelis išgelbėtų neturėjo 
ant savęs nei sklypelio drabu-'^*Ų vaikų, kurių tėvai tapo 
žiu, juos aprūpino labdarybės musti Stalingrado kovose.
departmentas. ---------------------

Sąjungos! 
vaikams. Jos aprūpintuose na
muose jau gyvena 500 našiai-j i u z- i
mušti Stalingrado kovose.

Didins Kolegiją
Specialiai Kursai

karo iQueens Kolegija 
būsianti padidinta 
mui studentų bent 
kaip dabar. Tam būsią išleis-! 
ta $3,350,000. Viename iš nau-| 
jųjų bildingų būsiąs įsteigtas 
knygynas, kitame kūno mankš-, 
tos įrengimai, trečiame moks
lo rūmai, ir daug kitokių sky
rių.

Plano paruošime dirbę ke-' 
turi profesoriai vaduodamiesi! 
savo patyrimais-žinojimu, o! 
taip pat ekspertų patarimais 
iš visos šalies žymių įstaigų. 

— —---

Pasiruošia Raudonojo 
Kryžiaus Vajui '

PO 
sutalpini- i 
kita tiek, |

Long Island Universitetas Į 
I skelbia specialius kursus, ku-[ 

° i rie pagelbėtų daugeliui pasi- 
, ruošti pareigoms prie karinių 
darbų ir prievolių. Kursai ati
tinkamiems kandidatam^ bus 
duodami nemokamai. Tęsis

1 nuo 10 iki 16 savaičių.
Dešimtis kursų bus duoda

mi chemijos, fizikos, matema
tikos ir įstaigos vedimo srity-1 

įje, iš tų keli prasidės jau sau-i 
šio 10, University Hali, 300 

j Pearl St., Brooklyne. Pirmes- 
nio mokslo reikalavimai — 
pagal pasirenkamą kursą.

Nors Raud. Kryžiaus meti
nis Vajus sukėlimui fondo pra
sidės kovo mėnesį, tačiau tam 
darbui komitetai sudaromi jau 
dabar. Įvairios miesto dalys ir 
organizacijos nusistato kvo
tas. Visos šalies kvota tos 

izacijos veikimui 1944 
du šimtai milionų.

or- 
m.

Kainų Administracija pra- 
d«jo tyrinėti įtartus ėmime ky- 
ay, davime privilegijų.

Tūkstančiai Vaikų 
Karo Pastangose

Brooklyne trim tūkstančiam 
berniukų ir mergaičių, jaunes
nių 16-kos metų, išduota U.S. 
Junior Citizens Service Corps 
požymiai už atidirbtą tam tik
rą laiką liuosnoriais įvairiose 
pareigose karo paramai.

Kūrenantieji aliejūmi 
ri lig šiol būti išvartoję 
giau 32 nuošimčių jiems

netu- 
dau- 
sk ir

to kiekio aliejaus, nes kitaip į
pabaigą sezono turės šalti.

Michael Borowsky, 62 m., 
1294 First Ave., New Yorke, 
rastas uždusęs gasu, o jo žmo
na dar gyva, bet jau kritiško
je padėtyje. Vienas 
kranelis buvo atdaras,
ma, kad netyčia paliktas 
gaut ir užgęses.

pečiaus
mena- 

de-

suMiesto viršininkai buvo 
sirinkę viešbutyje McAlpin 
pasitarti, kaip daugiau surink
ti atliekamos popieros, kuri 
yra labai reikalinga karui.

Firing Kartą New Vorko Istorijoj

LIAUDIES TEATRAS
PIRMININKAS;

Majoras LaGuardia
Miesto Teatras jums ir jūsų 
šeimai. Lygiai, kaip Kaune

GERIAUSI BROADWAY VEI
KALAI SU DIDŽIAUSIAIS AK
TORIAIS—NE JUDŽIAI, BET 

GYVIEJI TEATRU ŽVAIGŽDES 
žemiausiomis kainomis
Tikletai 30c ir daugiau

Nuo Gruod. 20 iki 25—
Kas Vakarą—8:30
Popiet Gruod. 22, 23, 25 d. 8:30

GARSUS VAIDINIMAS

PATRIOTS
su

W A ETERIU HAMPDEN 
ir. kt. garsiai aktoriais

PIRKITE TIKIETUS DABAR

NEW YORK CITY CENTER
THEATRE

131 W. 55th St., N. Y.
•---------------------------------------- —i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS |

Incorporated n
J. LEVANDAUSKAS I

Graborius-Undertaker »

J 337 UNION AVENUE f
BROOKLYN, N. Y. ’

I Tel. STagg 2-0783 į
į: NIGHT — HAvemeyer 8-1158. ]

W tote

Rudos stampos (mėsai, svies
tui ir kitiems riebalams, ke- 
nuotai mėsai ir žuviai, sūriams 

j pirkti) s.u raidėm L, M. N, P, 
; (7 ir R yra geros dabar. Visų 
laikas baigsis šį šeštadienį sau
sio (Jam) 1-mą, su Naujais 
Metais, tik R liksis gera iki 

i sausio 29-tos. Sausio 2 įeis ga
llon stampa S, 9-tą štampą T.

Žalios stampos D, E ir F 4- 
toj knygelėj geros dabar ir iki 
sausio 20-tos. Su jomis perka- 

i me kenuotus, šaldytus ir kai 
į kuriuos džiovintus vaisius ir 
kenuotas daržoves.

Cukraus stampa 29-ta ket- 
i virtoj knygelėj gera iki sau
sio 15-tos.

Batams dar vis gera stampa 
18-ta pirmoje knygelėje ir or- 

i laivinė stampa No. 1 3-čioj 
■ knygelėj. Jų baigimosi laikas 
į dar nepaskelbtas.

Gazolinos No. 8 naujoj A 
pagrobti nuo Į knygelėj kuponai geri iki va- 
ę su $4,900 j sario 8-tos. Visi A kuponai

Sacks departmentinej krau
tuvėj vidurdienį vienas plėši-j 
kas prisitaikė ] 
kasierkos 
pinigais ir čekiais ir pasislėpė I tinka pirkti po 3 galionus; B 
minioje. . ' C, B-l ir C-l kuponai pirki

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

||Q LIETUVIŠKAS KABARETAS ;
& " .Q)' STANLEY MISIŪNAS •
•N* / h x-ik'I SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

| // PARAMOUNT CABARET
$ y 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Valeria Brownell, gar
siojo Sovietų kompozito
riaus Dmitri Šostakovičiaus 
brolduktė, gražuolė ir fil
mų aktorė. Ji taipgi yra 
narė Screen Actors Guild.

Skubinant prie gaisro, 
ragesių trokas užmušė 
rence Shatzes, 18 metų, 
Broadway ir 187th St., 
xc. Ji gyveno 1711

Popieros taupymo 
tas prašo atlikusią 
duoti sudėtą tvarkiai, 
lengvinti jos surinkėj

gais-

Bron

komite

kad pa

Dėl nebuvimo bildinguose ši
lumos Sveikatos Departments 
gavo 1,400 skundų penktadie
ni, 149 šeštadienį ir 157 sek
madienį.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

I CHARLES’ \ 
f UP-TO-DATE j

I BARBER SHOP Į 
| K. DEGUTIS, 
t Prieinamos
& 306 Union

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y*

i

J Suteikiam garbingas laldotuvęs
Savininkas 
Kainos 
Avenue

S Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. L Brooklyn
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I! NAUDOKITĖS GERA PROGA
PHI’ Y1P1H Q 30 rlinmi mnc doromo £1 cnnninl! ksd ciGIityvaaPer sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes 
naujame už senas žemas kainas.

vis dar patar-

L1TUANICA SQUARE RESTAURANT Į
Stąnley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

g Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne |
5 Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir g
6 legalėse šventėse $
$ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

X, Tcl. EVergreen 4-9612 S

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

« MATTHEW P. BALLAS S
(BIELIAUSKAS

I LAISNIUOTAS GRABORIUS B
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

; bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. J?
J* Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. >

30 Dienų
$ Nuolaida

Akiniai
už $7.50

duosime jumsAtsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 
taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

PIRKITE ANKSTI

Bulovą
Tbe Gift of

$3.00

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Ekspertą* 
laikrodžių 

ir džiOlerių 
taisytoja* s37so
Daimontu*

(dedama 
Jam* belaukiant

ROBERT L
JEWELER

GODDESS 
of TIME 

17 jewel*

Prices Subject to Federal

° Ji 701 Grand St
11 Tel. Stagg 2-2178 Atdara




