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Chicago. — Šioj apylinkėjJugos. Partizanai Plie- Nuskandinta Keturi 11943 metais merginos pa-

kia Nacius Italijoj Vokiečių Laivai

šiai tą pačią naktį ardė na
cių fabrikus ir geležinke
lius vakarinėje ir vidurinė
je Vokietijoje; dar kiti An
glijos bombanešiai dėliojo

ščyrai
kari-

ku- 
ka-

metų 
mūsų 
k a ro

centro, ir keturių geležin
kelių mazgo, iki kurio rau
donarmiečiams telieka tik-

(Tąsa 5-me pus.) *

Laimingiausi žmonijai 1944 
etai bus, jei per juos bus su
tikintas bendrasis jos prie-

saloje, ir prasiveržė | 
iki visos mylios pir- i 
nugalėdami atkakliau- 
japonų pasipriešini-

EVA T. MIZARIENĖ 
Sekretorė.

Daugiau “Pavainikių”

sako daug ir nedaug. Laimę 
visaip galima suprasti ir aiš-

užbaigtas, pergalė laimėta.
Į Dėl to, baigdami senuosius 
kietus, žengdami per slenkstį 
į naujuosius, turėkime galvoje 
ir linkėkime kits kitam, kad 
1944 metais fašizmui galva 
būtų nusukta, kad 194 1 
pabaigoje mūsų vyrai, 
kovūnai būtų grįžę iš 
frontų pergalėtojais.

• Parašiusi apie Suvažiavimą 
įvedamąjį, Vilnies redakcija 
jį šitaip užbaigia:

“Dabar visas darbas vieto
se. Imkimės Demokratinių Lie- Šiaudus ir Žolę.
tuvių Suvažiavimo nutarimus Taip finai badu numarino 
gyveniman vykinti.

Taip!
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SKYSTA IA UGNIMI ležinkelių mazgą netoli Ber-UUnilTil dičevo vokiečių komandos
AMERIKIEČIAI SVI

LINA JAPONUS

tai žodžiai, kuriais žmonės 
šiandien ir rytoj sveikinsis.

Tačiau pats žodis “laimė” 
yra gan abstraktus — jis pa-

Generolas Eisenhower’is, 
ria vadovaus talkininką 
riuomenę puolimui ant priešo 
Vakarų Europoje, pareiškė, 
kad 1944 metais priešas bus 
sumuštas.

Tačiau jis stato mums vie
ną išlygą: priešas bus sumuš
tas, jei Amerikos, Kanados ir 
Anglijos visuomenė 
dirbs, gerai rems mūsų 
nes krašto pastangas.

Valstybės sekretorius 
sako tą patį.

Vadinasi, mūsų kariai yra 
pasiruošę savo prievoles atlik
ti, bet ir mes, civiliniai žmo
nės, užfrončio žmonės, priva
lome būti pasiruošę atlikti sa
vo prievoles!

Grįžęs Čikagon, d r. A. L. 
Grftičūnas turėjo pasikalbėji
mą '8u dienraščio Vilnies ko
respondentu, kuriam, be kit
ko, šitaip pasakė:

“Daug mačiau katalikų, 
tautininkų ir socialistų seimų, 
bet tokio entuziastiško ir to
kio ryžtingo seimo, kokis bu
vo Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas, nebuvau matęs.”

Daktaras pabrėžė, sako Vil
nis, “kad dabar reikia įtemp
tai vykinti suvažiavimo nuta
rimą, pravedant darbą koloni
jose, kad būtų galima grei
čiau pasiekti pergalę.”

Tenka manyti, kad su pa
našiomis nuomonėmis grįžo 
namon vjsi 312 atstovų, daly
vavusių Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Metams
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Anglijos Bombanešiai Vėl 
Pleškino Berlyną; Beveik 
Sunaikinta Nacių Sostine

Visiems mūsų skaitytojams, 
vajininkams, bendradarbiams 
ir veikėjams laimingų Naujų 
Metų linki Laisves—

Sovietai Atėmė Korostenį 
Ir Apsupimo Žygiais Šluoja 

Nacius 3-se Frontuose
London, gruod. 30. — La

bai skaitlingi anglų-kana- 
diečių bombanešių būriai į- 
t ūžusiai sprogdino ir degi
no Berlyną praeitą naktį,
kaip pranešė Anglijos oro minas į vokiškus vandenis, 
ministerija. ! Iš visų tų veiksmų ne

šino žygiu buvo numes- , grįžo 20 anglų bombanešių. 
ta daugiau kaip 2,200 tonų: Pulkai talkininkų lėktuvų 
bombų j nacių sostinę, ir Į šį rytą išskrido vėl atakuot 
gaisrų dūmai kilo virš 16,- nacių fortus ir rakietinių 
000 pėdų aukštyn. 'patrankų lizdus šiauriniame

Associated Press teigia, I Francijos pajūryje, 
jog paskutiniu smūgiu Ber
lynas tapo panaikintas kai
po veikiančioji Hitlerio so
stinė. Tai buvo aštuntas 
triuškinąs Berlynui žygis 
per paskutines 42 dienas.

Lengvieji anglų bombane-!mos.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai praeitą naktį triuš
kino vokiečių naudojamus 
fabrikus ir geležinkelius 
šiaurinėje Italijoje ir prie
šų lėktuvų aikštes arti Ro-

FINAM-SUOMIAM ŽVĖRIM BUS LYGIAI ATS! 
TEISTA, KAIP IR VOKIEČIAMS, SAKO 

SOVIETU AMBASADA AMERIKOJ
Washington. — Sovietų 

ambasados Žinių Bulletinas 
rašo, jog finai - suomiai lai
kinai užimtose sovietinėse 
žemėse taip žvėriškai el
giasi su rusais, kaip ir na
ciai. Sovietų piliečiai kon
centracijos stovyklose Pet- 
rozavodsko apylinkėje alki- 
nami ir po 16 valandų per 
dieną priversti dirbt sun
kiuosius darbus. “Už ma
žiausios taisyklės peržengi
mą finai juos geležinėmis 
lazdomis muša ir bizūnais 
plaka.”

Kalevaloj Zaonežjėj, ir 
kituose apskričiuose, Kare
lijos Tarybų 'Respublikoj, 
finų kariai atėmė iš gyven
tojų visus grūdus, palikda
mi jiems kaip “maistą tik 
beržų žieves, medžių lapus, n

20 žmonių tik viename 
žame kaimelyje, sako Žinių
Bulletinas:

“Finų kariai žudo vieti
nius gyventojus sistemačiai 
ir pagal planą, nesigailėda
mi nei senelių, moterų ar 
vaikų. Jie suvarė tūkstan
čius žmonių Į koncentraci
jos stovyklas, nusmerkdami 
tuos žmones mirčiai ir 
žiaurioms kankynėms.”

Finai, be kitko, visiškai 
sunaikino puikiuosius ta
rybinių kultūros įstaigų rū
mus Petrozavodske, Kare
lijos Tarybų Respublikoj.

“Bet atsiteisimo valanda 
artėja,” kaip rašo tas So
vietų ambasados Bulletinas: 
“Ir tie banditai turės atsa
kyt už visas išgamiškas sa- 
v6 piktadarystes,” lygiai 
kaip ir hitleriniai žvėrys.

Jau Pilnai Veikią 
Plieno FabrikaiTūlas Waterburio masažis

tas, rašo viename to miesto 
angliškame dienrašty j apie 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, apie komunistus, apie 
tai, ko jis nežino.

Sis masažistas yra, matyt, . v
tiek prisisiurbęs smetoniškų I buvo sustreikavę, pries va- 
jšrūgų, kad pas jį drąsos yra dinamas mažąsias plieno 
Režimas, “o išminties — nei i kompanijas Pennsylvanijoj, 
už danties.” Indianoj, Ohio ir šešiose ki-

Tik pagalvokite: jis raginamose valstijose.
FBI tyrinėti tuos waterburie-i Teigiama, jog šį penkta- 
€įus, kurie dalyvavo Suvažiavi-: dienį jau vėl pilnai dirbs vi

si tų kompanijų plieno fab- 
ne i rikai.

CIO Plieno Darbininkų 
Unija x tęsia derybas su 
samdytojais dėlei naujos 

' sutarties.

Pittsburgh, Pa. — Pašau
kus CIO unijos vadovybei, 
sugrįžo darban faktinai visi 
170,000 darbininkų, kurie

! Nacių Tankų ir Lėktuvų 
Nuostoliai Rytuose

Maskva. — Sovietinės jė
gos gruod. 28 d. sunaikino 
bei iš veikimo išmušė 113 
vokiečių tankų ir nušovė 33 
jų lėktuvus.

Naujojoj Guinejoj aust
ralai atėmė iš japonų Blu
cher Pointą.

ADMINISTRACIJA 
SPAUSTUVĖ.

Metinis Laisvės Bendrovės 
Šėrininkų Suvažiavimas

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės (Lais
vės) šėrininkų metinis suvažiavimas šaukiamas sek
madienį, 30 d. sausio (January), 1944, 9 vai. ryte, 
Grand Paradise salėje, kampas Grand Street ir Ha- 
vemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas šėrininkas ir šėrininkė kviečiami atsi
lankyti į šį suvažiavimą. Tai mūsų pareiga suvažiuo
ti sykį į metus ir nutiesti planus ateinantiems me
tams.

Prez. Rooseveltas ir Stalinas 
Sveikina Anglų Laivyną už 
Scharnhorsto Nuskandinimą

London. — Prez. Roose- 
veltas ir premjeras Stalinas 
atsiuntė sveikinimus Angli
jos premjerui Churchillui 
už tai, kad anglų laivynas 
sunaikino vokiečių karo 
didlaivį Scharnhorstą.

Prez. Roosevelto telegra
ma sako:

“Scharnhorsto nuskandi- 
nimas tai buvo puiki žinia 
mums visiems. Sveikinu

London. —Jugoslavijos 
partizanai perėjo per rube- 
žių, įsiveržė 25 mylias gi
lyn į Italiją ir supliekė vo
kiečius ties Gorizia, svarbiu 
geležinkelių mazgu, į šiau
rius nuo Trieste uosto.

Kiti partizanų būriai sėk
mingai atakavo vokiečius 
arti Castelnuovo, Italijoj, 
15 mylių nuo Jugoslavijos 
sienos.

Amerikiečiai Italijoj įsi
veržė į San Vittore. .

^*1* ! , .J : ’

Jis jaučiasi gyvenąs
Bi i"' "-oje, bet prieš 1940 me-i 
tu. Lietuvoje, kuomet ją vai-i 
dė galvąriezas “tautos vadas:’’ 
paspaudei knypkį ir jau žval-! 
gybininkas lupa kailį tam, ku-i 

/ rio fašistas neapkenčia!

Philadelphia, Pa.

•
šis masažistinis lietuviškas 

^kryžiokas dalyvavo ir Pitts- 
..'purgho konferehcijoje, kuri 

jam patiko, nes joje viešpata
vo smetonininkai.

Jis dalyvaus ir tautininkų 
■“seime” ir tas jam, be abejo, 
patiks.
i \Bet jam nepatinka Demor

Chinai nušlavė japonus 
jau apie 65 mylias nuo 
Changteh.

kratinių Lietuvių Suvažiavi
mas.

Tas*ir parodo, jog mūsų su
važiavimas buvo labai naudin
gas lietuvių tautai, jeigu jo
sios atmatos prieš jį taip urz
gia!

Mirė Barbora Strepeikiene
Gruodžio 27 dieną mirė 

B. Strepeikiene, 53 metų 
amžiaus. Bus palaidota 
penktadienį, gruodžio 31 
dieną, 2 vai. po pietų, Ar
lington kapuose, patarnau
jant laidotuvių direktoriui 
J. Kavaliauskui. Pašarvota 
namie Washington St., 
Parry, N. J., netoli Palmy
ra.

Antanas Strepeika kvie
čia visus gimines ir drau
gus į laidotuves.

London, gruod. 30.— Uk- Tarp kitko, Sovietai atka- 
rainos armija, komanduoja-riavo Kupišče, 5 mylios į 
ma generolo Vatutino, per i šiaurius nuo Korostenio; 
24 valandas nubloškė vo- | Kločki, 3 mylios į šiaurių 
kiečius iki 16 mylių atgal | vakarus, ir Kropivnia, 17 
117 mylių ilgio frontu ir at- mylių į pietų vakarus, ir iš 
vadavo daugiau kaip 250 i trijų šonų daro apsupimo 
gyvenamųjų vietovių, tame žygius prieš hitlerininkus 
skaičiuje Korostenį, 28,000 žitomire, keturių geležinke- 

penkių ]ių stebulėje.
Tarp kitko, atimta iš vo-

gyventojų miestą, 
geležinkelių mazgą, ir čer- 
niakovą su didele geležinke- kiečių Levkov, 6 mylios į 
lio stočia, 13 mylių į šiau- rytus nuo Žitomiro, ir No
rius nuo žitomiro, ir jau vaja Kotelnia, 16 mylių į 
nugrūdo nacius 8 mylias pietų vakarus.
į vakarus nuo Korostenio. Raudonarmiečiai tuo pa- 

Korostenio - žitomirolčiu laiku apvalė 37 mylias 
ruožte sovietiniai kovūnai Odessos-Leningrado gele- 
taipgi atėmė iš priešų aš- ižinkelip į pietus nuo Koro- 
tuonias kitas geležinkelio stenio.
stotis. Toliau į pietus sovietiniai
----------------------------------- kovūnai užėmė Skvirą, ge-

Anglijos laivyną.”
Maršalas Stalinas 

telegramoj pareiškė:
“Aš sveikinu tamstą as

meniškai, taip pat sveikinu 
(admirolą) Fraserį ir nar
siuosius (karo laivo) Duke 
of York jūreivius už tai, 
kad buvo suduotas šis šau
nus smūgis, nuskandinant i 
vokiečių karo laivą Scharn-i 
horstą.”

Nauj. Guineja, gruod. 30.' 
— Amerikos marininkai su j 
.skystosios ugnies švirkštu- . 
Įvais išdegino japonus iš vi-i 
i sos eilės fortų Gloucester 
i Iškyšulio srityje, New Bri

tain 
pusę 
myn, 
sius 
mus.

Dabar amerikiečiams te
lieka tik kokia mylia iki ja
ponų lėktuvų aikščių toj 
apylinkėj.

Sovietai Įsiveržė 
j Zitomirą

London. — Kariniai ang
lų laivai ir talkininkų lakū
nai nuskandino ne tik tris 
naciu naikintuvus Biska- 
jaus Įlankoj, tarp Francio, 
jos ir Ispanijos (kaip buvo 
pirmiau pranešta). Jie taip 
pat nugramzdino ir prekinį j 
vokiečių laivą, 5,000 tonų, j 
beplaukiant jam su krovi-i 
niais.

Be to, talkininkai suža
lojo kelis kitus karinius 
nacių laivus - naikintuvus.

gimdė 20 procentų daugiau
I kūdikių, negu 1942 m.

Vietinė Labdarybių Są
junga nutarė parūpint gy
dytojų ir vietų, kur netekė
jusios motinos galėtų 1944 
metais gimdyt kūdikius 
“slaptai”, kad jų draugai ir Į 
kaimynai negautų progos I 
liežuviais jas plakti.

Maskva, gruod. 30.—Uni
ted Press korespondentas 
teigia, kad Raudonoji Ar
mija jau įsiveržė į žitomi
ro skvernus. Neoficialiai 
pranešama, jog naciai, su
mišime bėgdami atgal Ko
rostenio - žitomiro srityj, 
naikina savo tankus ir ki
tus didžiuosius pabūklus, 
kuriais esą užteršti visi pa
keliai.

Sovietų kovūnai užėmė 
punktus jau tik už devynių 
mylių nuo Berdičevo, trijų 
geležinkelių mazgo, ir tiek 
pat nuo Kazatino, keturių 

| geležinkelių stebulės, esa- 
i mos už keliolikos mylių į 
pietij lytus nuo Berdičevo

Atšauktas Geležinke 
liečiu Streikas

i Mirė Piešėjas Jonas 
Lumbis Rochesteryj

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

P. Pilėnas, Philadelphia........................................
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark ....
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth..................
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, 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.)

Punktai 
4736 

4043 
3640 
3400 
2481 
2059 
1736 
1422
1007
935

Washington. — Valdžiai 
perėmus visus geležinkelius 
į savo rankas, vadai trijų 
geležinkeliečių Brolijų-uni- 
jų atšaukė savo narių strei
ką, kuris buvo ’ nubalsuotas 
pradėti gruod. 30.

Dabar jie veda derybas 
dėl naujos sutarties su kom
panijomis. Tarpininkauja 
valdžios atstovai.

Telegrama praneša iš Sa 
vage Funeral Home, kad 
ketvirtadienį, gruod. 30, mi
rė John Bullis - Jonas Bul
lis (Lumbis), 7 Burbank st. 
Laidotuvės pirmadienį po

Savage Funeral Home.

Changteh Sunaikinimas
Chungking. — Amerikie

čiai korespondentai terado 
tik 30 tebestovinčių namų 
Changteh mieste, Chinijoj, 
kuris pirm karo turėjo 10,- 
000 n&mų.

J. Bullis-Lumbis piešdavo 
gabiausius politinius pa
veikslus bei karikatūras lie
tuvių darbininkų spaudai.

Laisvė reiškia nuoširdžių 
užuojautą velionio Bujlio 
našlei, taipgi jo dukrelei, 
žentui ir visiems giminėms 
ir draugams.

LAISVĖ šį ŠEŠTADIE
NĮ NEIŠEIS, nes tai le- 
,galė Naujųjų Metų švente.
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1943-čiuosius Metus Paliekant
. I.

Tardami “gudbai” 1943-tiesiems me
tams, nors trumpai prisiminkime, kas 
per juos buvo nuveikta. 0 nuveikta buvo 
daug.

Mūsų nuomone, paliekamieji metai bus 
tuo žmonijos istorijoje ženklyvi, kad jų 
bėgyje tapo žymiai sustiprinta Jungti
nių Tautų vienybė — vienybė tarp Ame
rikos, Tarybų Sąjungos ir Didžiosios 
Britanijos — karinė koalicinė vienybė.

Kaip neimsime, kaip nekalbėsime, Ma
skvos, Teherano, Kairo konferencijos pa
siliks žmonijos istorijoje milžiniškais žy
giais, padarytais galutinam priešo, —fa
šistinio Vokietijos plėšiko ir imperijalis- 
tinio Japonijos užpuoliko, — sunaikini
mui.

Bet tosios konferencijos nebūtų buvu
sios sėkmingos, jos gal nebūtų nei įvy
kusios, jei karinės Jungtinių Tautų jė
gos nebūtų mūšių frontuose padariusios 
tokių laimėjimų, kokius padarė.

Paminėtosios konferencijos tuo ir bu
vo svarbios, kad jose buvo išdirbti pla
nai galutinam priešo sumušimui ir pa
saulyj taikos po karo užtikrinimui.

II.
Tik dirstelėkime į tai, kokia padėtis 

buvo frontuose 1942 metais ir kokia yra 
šiandien.

1942 m. gruodžio 31 d. Laisvės laidos 
antraštės skelbė: “Sovietai gręsia milio- 
nui nacių užnert kilpą; Sovietų kariuo
menė užėmė geležinkelių centrą, Kotel
nikova.” “Fašistai užėmė kalvą šiaurinėj 
Tunisijoj.”

Vadinasi, 1942 m. pabaigoj Raudonoji 
Armija buvo tik pradėjusi mušti priešą 
prie Stalingrado. Tunisijoje talkininkų 
jėgos tik ką buvo pradėjusios didžiuo
sius žygius prieš vokiečius ir italus.

Kaip viskas kitaip atrodo šiandien. 
Didvyriškoji Raudonoji Armija 1943 me
tais triuškino priešą, kaip niekad pir
miau. Jeigu pereitais metais Raudonoji 
Armija muse įsiveržėlį ties Stalingradu, 
tai šiemet tuo pačiu laiku, jinai muša 
priešą apie 100 mylių į vakarus nuo Ki
jevo! Vitebskas, Polotskas greit bus iš
laisvinti. Visos Ukrainos, Baltarusijos 
išlaisvinimo valanda netoli. Netoli toji 
diena, kai Raudonoji Armija įžengs į 
Pabaltijo kraštus, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, ir juos išlaisvins. Per 1943 metus 
naciai Rytų fronte paklojo dar kelis' mi
lijonus vyrų, tuo pačiu sykiu Raudonoji 
Armija šiandien stipresnė, negu ji buvo 
pereitais metais tuo pačiu laiku.

1942 m. šiuo laiku fašistai dar tvirtai 
laikėsi Afrikoje. Šiandien jų ten nebeli
ko hnei dūko.” Iš ten jie buvo išmušti 
su dideliais nuostoliais. Italija buvo pri
versta išsitraukti iš karo ir įstoti į 
Jungtinių Tautų pusę; šiandien ameri
kiečiai su anglais muša priešą pačioje 
Italijoje.

Pereitais metais šiuo laiku daugelis 
žmonių, įskaitant Washingtono ir Lon
dono vyriausybes, dar vis nenorėjo pri
pažinti to fakto, kad Jugoslavijos Mi- 
chailoviČius neatstovauja to krašto liau
dies, kad to krašto liaudį atstovauja par- 
tfeanai, su savo vadu, maršalu Tito.

Šiandien jau kitaip ir į tai žiūrima. 
Nes šiandien net akliausias gali matyti, 
jog Michailovičius yra fašistų sėbras, o 
tiktieji kovotojai yra partizanai — virš 
200 tūkstančių jų, — didvyriškai kovoja 
prieš bendrąjį žmonijos priešą, prieš ke- 
lioliką nacių divizijų.

Pącifike, tiesa, nebuvo labai spektaku- 
liariškaį didelių laimėjimų, tačiau kiek- 
vienatų aišku, kad t.en mes, o ne priešas, 
esame oferisyve ir kad greitu laiku ten 
bus pradėti didieji veiksmai.

Šitie tai pasiekimai 1943 m. karo fron
tuose padarė pagrindą paminėtosioms 
konferencijoms ir jose padarytiems nu- 

įSniriiKis. -

m.
Jei 1943 metais būtų buvęs atidarytas 

antrasis frontas Vakarų Europoje, ga
limas daiktas, šiandien padėtis būtų dar 
geresnė, negu ji iš tikrųjų yra.

Šiuo tarpu galima tiek pasakyti: 1944 
metais antrasis frontas tikrai bus atida
rytas (galimas daiktas, kad jis bus grei
čiau atidarytas negu daugelis žmonių 
mano), nes taip nutarė Teherano konfe
rencija.

Antrajam frontui paskirti komandie- 
riai, paskirti generolai. Antrajam fron
tui yra paruoštos visos būtinosios sąly
gos.

žodžiu, žengdamas į 1944 metus, de
mokratinis pasaulis puikiai žino, kad 
priešas bus sumuštas, tik klausimas, 
kaip greit.

Generolas Eisenhower, valst. sekreto
rius Hull ir kiti žymūs vyrai skelbia, 
kad karas Europoje bus laimėtas 1944 
metais, jei tik Amerikos ir Anglijos už- 
frončiai, civiliniai žmonės, gerai dirbs.

Reikia tikėtis, reikia manyti, kad taip 
iš tikrųjų bus, kad 1944 metais didžiau
sias žmonijos priešas bus likviduotas vi
siems laikams.

IV.
Mūsų kraštas, Jungtinės Valstijos 

li943 m. pasiekė negirdėtai aukštą kari
nės gamybos čiukurą. Niekad mūsų isto
rijoje mūsų fabrikai negamino tiek daug 
lėktuvų, tiek daug tankų, kanuolių, lai
vų ir kitokių karinių reikmenų, kaip 
šiandien.

Niekad mūsų krašto istorijoje nebuvo 
tiek daug jaunų vyrų po ginklu, kaip 
šiandien.

žodžiu, 1943 metais Amerika yra pil
niausiai ginkluota ir tais ginklais ji ne 
tik aprūpina savo karines jėgas, bet jų 
suteikia ir savo talkininkėms, Didžiajai 
Britanijai, Tarybų Sąjungai ir kitoms. 
Tačiau tuomi mes neprivalome didžiuo
tis, — privalome dar daugiau gaminti 
karinių reikmenų ir visaip kitaip stip
rinti karines mūsų krašto pastangas.

V.
Mūsų tėvų kraštui, Lietuvai, 1943 me

tai buvo sunkesni, negu 1942-rieji. Jau 
du ir pusė metų, kai Lietuva kenčia vo
kiškojo plėšiko okupaciją. 1943 metais 
nauji tūkstančiai geriausių lietuvių tau
tos patrijotų buvo išžudyta, dar tūkstan
čiai jaunų vyrų išgabenta į Vokietijos 
gilumą verstiniems karo darbams; dar 
tūkstančiai jaunų vyrų ir moterų sukiš
ta į kalėjimus ir koncentracijos stovyk
las.

Tačiau, nepaisant fizinio jų naikinimo, 
nepaisant žiauriosios priespaudos, tary
binės Lietuvos žmonės 1943 metais drą
siau žiurėjo į ateitį negu 1942 metais. 
Nes, jeigu 1942 metais daugeliui dar 
galėjo atrodyti, kad priešas karą laimės, 
tai 1943 metais jau kiekvienam buvo aiš
ku, kad jis jį pralaimės, kad jo Lietuvoje 
viešpatavimas neilgas, kad už savo kri- 
minalybes, padarytas mūsų tautai, jis tu
rės brangiai atmokėti!

Ir dėl to 1943 metais Lietuvos žmonių 
pasipriešinimas vokiškajam budeliui pa
didėjo. Partizanų skaičius paaugo nau
jais tūkstančiais vyrų ir moterų. Tiek 
darbininkai, tiek valstiečiai, tiek intelek
tualai imasi ginklo ir kovoja prieš il
gaamžį savo priešą, kovoja už tarybinės 
Lietuvos išlaisvinimą! Kovodami, jie 
puikiai supranta, kad ryt-poryt ji'ems 
talkon įžygiuos į Lietuvą pergalingoji 
Raudonoji Arųiija su lietuviškaisiais 
pulkais, nešinais savo gimtinei laisvę.

VI.
1943 metais Jungtinės Tautos pradėjo 

didžiuosius ofensyvus prieš fašistinę 
Ašį.

1944 metais tie ofensyvai bus praplės
ti, pastiprinti ir privesti prie logiškos iš
vados: priešo sunaikinimo!

Svarbūs žmonijos istorijoje buvo 1943 
metai, bet dar svarbesni bus 1944-tieji!

Tačjau nei vienas sąmoningas pilietis, 
nei vienas sąmoningas vyras ir moteris, 
neprivalo būti tik stebėtoju to, kas įvyk
sta ir įvyks. Jis arba ji privalo būti są
moningu dalyviu tų milžiniškų žygių, 
kuriuos laisvę ir demokratiją mylinčioji 
žmonija veda prieš savo priešą, frontuo
se ir užfrončiuose.

Džiaugdamiesi, kad mums likimas lė
mė gyventi tokiu svarbiu žmonijai laiko
tarpiu, pasirįžkime su naujaisiais me
tais gyventi padoriai, gražiai, saugo- 
jant savo sveikatą ir visais galimais bū
dais padedant mūsų ginkluotoms jėgoms 
frontuose, vyriausiam mūsų krašto kari
nių jėgų komandieriui, prezidentui Roo- 
seveltui, ir visoms Jungtinėms Tautoms.

'Tegyvuoja 11944 metai!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė!

Dėl Lietuviškų Rytų Prūsijos 
Sričių Grąžinimo Lietuvai

Jungtinių Tautu Pašalpos ir Atstatymo 
Administracija Baigia 1-ją Konferenciją

DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

Per ilgus metus buvusi suskaldyta, 1941 metais lietu
vių tauta, Tarybų Sąjungai dėka, apsivienijo, kai Lietu
von buvo įjungtas Vilnius, Druskininkai, Ašmena, Šven
čionys ir kiti miestai, per virš 20 metų buvę nuo Lietu
vos atplėšti ir Lenkijos imperialistų okupuoti.

Tačiau Mažoji Lietuva, 'su Klaipėda, kurią smetoni- 
ninkai buvo atidavę Hitleriui, ir lietuviškosios Rytų Prū
sijos dalys, dar vis Lietuvon nebuvo įjungtos; neįjungti 
dar ir Seinai.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, įvykęs 1943 
metų gruodžio 18-19 dd., Webster Hall, New Yorko mie
ste, reiškia pageidavimo, kad tarybinė Lietuvos respub
likos vyriausybė po karo dėtų didžiausių pastangų, kad 
Lietuvai būtų grąžinti ne tik Seinai, Klaipėdos kraštas, 
bet ir visos lietuviškosios Prūsijos dalys.

Tik tuomet, kai Klaipėda su lietuviškąją Prūsija bus 
įjungtos tarybinėn Lietuvon, lietuvių tauta bus pilnai 
apvienyta ir ji gražiai klestės.

Suvažiavimo pirm. Pranas Jocionis, 
Suvaž. Sekr. Rojus Mizava.

Atlantic City, N. J. —At
lantic City praėjusį trečia
dienį, užbaigiant trijų sa
vaičių detalius darbus su
kūrimui organizacijos ir nu- 

jstatymui jos politikos, 
Jungtinių Tautų Pašalpos 
ir Atstatymo Administraci
jos Taryba uždarė pirmąją 
istorišką pilnaties sesiją.

44-rių jungtinių ir bend
radarbiaujančių tautų tary
ba vienbalsiai nubalsavo 
priimti penkiolikos pakomi- 
tetų 41 rezoliucijoj išdėsty
tą politiką.

Priimtosios Tarybos re
zoliucijos yra pradedamos 
įžanga, aprašančia užduotį, 
kurią delegatai patys sau 
'nustatė. Joje rašoma: “Jie 
(delegatai) turėjo prieš sa
ve uždavinį imtis pirmųjų 
žingsnių įgyvendinti 44 tau
tų nusistatymą, kad Jung
tinių Tautų karo pajėgų iš
laisvintų teritorijų gyvento-

Priimtosios rezoliucijos 
reprezentuoja UNRA tary
bos atsakymą į kiekvieną 
šių problemų ir apibrėžia 
numatomus administracijos 
[žygius. Pasiekti nutarimai 
'taip pat apžvelgia išteklių 
gavimui procedūrą bei me
todus juos paskirstyti nau
dingai, atitinkamai pagal 
reikalą; ir kelius, kuriais 
UNRRA kooperuos sti ats
kiromis vyriausybeipig ir 
dirbs su kitomis oficialėttiis 
bei privatėmis, tautih&ttis 
ir tarptautinėmis Įstaigom 
mis.

Rezoliucijos apima ir tai
sykles, pagal kurias UNrR 
Administracija bus tvarko
ma ir jos nustato formulę 
pagal kurią nariai — vals
tybės, didelės ir- mažos, fi
nansuos savo pašalpos pro
gramą.

Nors trečiadienio susirin
kimas buvo Tarybos sesijos 
uždaromasis, bet ten esan-

Pradėkime 1911 Metus
Smarkiai ir Išmintingai

Pagaliau įžengiame į 1944 metus! Sveikiname visus 
Lietuvių Literatūros Draugijos narius ir visiems vėli
name laimės, ištvermės ir didžiausio pasiryžimo!

Draugės ir Draugai! Šie metai iš tikrųjų reikalaus nuo 
kiekvieno iš mūsų didžiausio pasiryžimu. Ateina patys 
aštriausi, sunkiausi ir sprendžiamiausi šio istorinio karo 
už žmonių laisvę mūšiai. Mus visus laukia atsakomingi 
darbai ir dideli pasiaukojimai.

Ar mes esame jiems pasiruošę?
Kiekvienas ir visi pagalvokime.
Vienas iš tų mūsų darbų, tai mūsų organizaciniai rei

kalai. Tik gerai organizuota visuomenė gali atlikti di
džius darbus. Tiktai tvirtai ir gerai pastatydami šiemet 
mūsų Literatūros Draugijos organizacinius reikalus, mes 
galėsime tinkamai prisidėti prie šio krašto karo .pastan
gų ir pajėgsime suteikti reikalingos pagelbos mūsų bro
liams ir seserims Lietuvoje. Nes Literatūros Draugija 
yra ta organizacija, aplink kurią, kaipo didžiulę ašį, su
kasi visas Amerikos ir Kanados demokratinių lietuvių 
judėjimas. Todėl visų mūsų pareiga ją nuolatos stiprin
ti.

Draugijos nariai! Nieko nelaukdami mokėkite savo 
narines duokles. Tegul sausio mėnesio kuopų susirinki
mai būna dideli, skaitlingi. Tegul tuojau pradeda į Cent
rą plaukti narinės duoklės iš visų kuopų! Pasiryžkite per 
visus 1944 metus lankyti savo kuopų susirinkimus ir bū
ti veikliais Draugijos nariais!

Kuopų viršininkai ir veikėjai! Jums priklauso didelė 
atsakomybė. Stengkitės sušaukti gerus sausio mėnesio 
susirinkimus. Raginkite visus narius mokėtis duokles. 
Rinkite iš narių duokles ir siųskite į Centrą. Padarykite 
kuopas veikliomis, gyvomis organizacijomis.

Ar tai karo pastangų rėmime, ar teikime pagelbos Lie
tuvai, ar pravedime gyveniman Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo nutarimų, lai Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos žygiuoja pryŠakyje visų organizacijų!

A. BIMBA,
L.L.D. Pirmininkas

jai gautų pagalbą ir pašai- ’tieji sudaryti komitetai jau 
pa palengvinti jų kentėji-[pradėjo savo darbą specifi
nius: maistą, drabužius ir Į nėmis problemomis.
pastogę; pagalbą apsisaugo- Pilnaties sesijos tfždaty- 
jimui nuo maro ir atgavi- imas buvo atžymėtas dele- 
įmui gyventojų sveikatos; ;gatų pareiškimais dėl pui- 
ikad paruošimai ir parengi-j kios kooperavimo dvasius, 
mai būtų daromi grąžinti ’kuri vyravo per visą sesi- 
belaisvius ir tremtinius į jų-; ją, ir išreiškimu mažųjų
jų namus; ir pagalba atsta-[tautų atstovų pasiteųjdni- 
tymui skubiai reikalingos [mo visiška lygybe, kuri yy- 
žemės ūkio bei industrijos ravo tiek bendruose, tiek 
gamybos ir kitų skubiai rei- į komitetų susirinkimuose.
kalingų patarnavimų.” O. W. I.

Nacių Nenormalumas Baltijos Kraštuose 
Pasiekia Grasinančio Laipsnio

Trys amerikiečiai Italijoj daboja, kaip ketvirtas jų 
draugas atkasa vokiečių miną, Darbas labai pavojin
gas, todėl' jis turi būti labai atsargus.

Washington. — Pagal 
švedų laikraščio Arbetet 
pranešimus, pasiekusius ( 
Ka Informacijos Įstaigą, 
Baltijos kraštų didelė gy
ventojų dalis įprato prie 
alkoholio vartojimo dėl vo
kiečių metodo įvedant alko
holį kaipo atsilyginimo ba
zę padidinimui darbo jėgų. 
Kitas nacių triukas — tai 
mokėti premiją alkoholio 
formoje už geriausius re
zultatus, atsiektus tiek in
dustrijoje, tiek žemės ūky
je.

Vokiečių okupacijos pra
džioje Baltijos teritorijose 
buvo galima pirktis bet ką. 
Vietiniai gyventojai tačiau 
greit pradėjo rodyti nuo
vargį nuo nacių okupacijos 
ir nuo gudrių vokiečių ko
lonistų, kurie, viliojami 
greito praturtėjimo pažadų, 
užplūdo šias sritis ir pradė
jo mainikavimus su vieti
niais gyventojais. Sąlygos 
taip pablogėjo, anot Arbe
tet, kad naciai nieko nebe
gali pirktis šiose apylinkė
se, nebent mokėdami alko
holiu.

Pradžioje ūkininkai buvo 
raginami pristatyt didesnes 
gaminių kvotas, duodant 
jiems už tai degtinės, iki 
palaipsniui jų noras alkoho
lio degeneravosi į įprotį, 
kuris buvo pilnai išnaudo
jamas vokiečių kolonistų ir 
nacių pareigūnų. Panašūs 
metodai buvo vartojami su 
darbininkais ir prekybinių-' 
kais, pirmiau kaipo atlygi
nimas už mažus patarnavi
mus, iki degtinė pavirto į 
mainų tarpininką, faktinai, 
viršijantį bevertes okupaci
nes vųkiečių markes. Pa
vyzdžiui, švedų laikraštis 
sako, duodami degtinės bat
siuviams, žmonės išvengia 
kelių savaičių laukimo batų 
p&taisymams ir už degtinę 
jie taip pat gaudavo ir 
odos.

Toliau švedų šaltiniai 
praneša, kad po palyginti 
ilgo snūduriavimo Sovietų

pajėgos vėl atnaujino savo 
oro atakas ant Baltijos mie
stų, siekdamos išnaikinti 
uostų įrengimus bei vokie
čių ten esančius karo lai
vus.

Belaukdami savo pasi
traukimo iš Baltijos Vals
tybių, naciai daro paskuti
nius desperatiškus bandy
mus priversti žmones bend
radarbiauti. P a s k utiniai 
pranešimai nurodo, kad 
Estijoje jie tikisi sumųfųh- 
zuoti 180,000 vyrų Wehr- 
machtui. Atsilyginimui už 
vyrų pajėgų kontribuciją 
karui prieš Rusiją, naciai 
prižada gerovę. Tuo tarpu 
mažiau kaip 20,000 estų sto
jo savanoriais į vokiečių 
armiją. “Swenska • Dagbla
det” praneša, kad papildo
mai prie suaugusiųjų vyrų, 
naciai pradėjo stiprų vajų 
sumobilizuoti jaunuolius 
tarp 12 ir 14 metų am
žiaus priešgaisrinei tarny
bai, kartu mobilizuodami ir 
visas pajėgias moteris. Iš 
vartojamų metodų yra aiš
ku, kad, evakuodami Balti
jos valstybes, naciai pla
nuoja apvalyti tas apylin
kes nuo bet kokių pajėgių 
civilių, taip kad atėję rusai 
neturėtų reikalingos vieti
nės darbo jėgos atstatymui.

Vokiečiai pradeda SUpha- 
sti, kad jie nebeturi jokių 
galimybių išplėsti jų tąip 
norimą “Lebensraum^ J ry
tus. Jų Baltijos sričių po
zicijos netrukus nebebus Iš
laikomos. Kaipo paskutines 
pastangas jų žiaurių planų, 
jie dabar sistema tingai silp
nina vietinius gyventojus, 
platindami tarp žmonių al
koholizmą. Jie taip pat per 
jėgą rekrutuoja pajėgius 
vyrus ir moteris, įimant ir 
12 metų amžiaus vaidus, 
numatomam išgabenimui' 
garsiąsias Vokietijos dari 
stovyklas ir pnešląikin 
mirtį dėl badavimo ir dė 
kankinimų rankose ištvb 
kusių nacių planų vykdyti 
jų. o. w.
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> KOMITETO DEMOKRATINIŲ LIETU VIŲ SUVAŽIAVIMUI ŠAUKTI SEK- 
į RETORIAUS R. MIZAROS KALBA, SAKYTA SUVAŽIAVIME 1943 M.

GRUODŽIO 19 DIENĄ WEBSTER HALL, NEW YORKE
(Pabaiga)

Ir tasai lūkestis Lietuvos liaudies ne
nuvils. Ji žino, mes žinome ir visas pa- 
Aulis žino, kad ne už kalnų toji diena, 
■ai Durbės, Saulės ir Žalgirio didvyrių 
liniai, talkoje su Raudonąja Armija, 
tirs galutiną ir mirtiną smūgį ilgaarm 
įiui priešui, išvys jį visiems amžiams iš 
^razinos, Keistučio, Vytauto, Duonelai
čio, Daukanto, Žemaitės, Maironio, Po
vilo Višinskio, Kapsuko ir Karolio Požė
los gimtosios žemės, ir Gedimino kalne 
Vilniuje vėl plevėsuos laisvės vėliava, 
kaip ji plevėsavo 1941 metais!

Kaip mes šiandien galime ryškiausiai 
padėti Lietuvai išsilaisvinti? Šiuo tarpu 
SU Lietuva tiesioginių ryšių neturime ir 
Veikiausiai neturėsime, iki ji bus vokie
čių okupuota.

Bet mes, amerikiečiai lietuviai, galime 
jai padėti padedant tiems, kurie aktyviai 
dėl jos išlaisvinimo kovoja. Mes galime 
padėti remiant lietuviškuosius pulkus 
Raudonojoj Armijoj; mes galime padėti 
remiant tuos tūkstančius lietuvių, kurie 
dirba dėl Lietuvos išlaisvinimo užfrontyj 
Tarybų Sąjungoje: mes galime, paga
liau, padėti remiant visą Raudonąją Ar
miją. Mes galime jai padėti, teikdami pa
galbos Lietuvos partizanams.

Mes galime’ padėti greičiau Lietuvą 
Jšlaisvinti vienijant visus lietuvius vie
nam svarbiam tikslui: remti mūsų kraš
to ir visų Jungtinių Tautų karines pa
stangas, kovojant prieš visokius penkta- 
kolonistus, hitlerininkus, smetonininkus, 
kurie nuodyja. lietuvių visuomenę priešo 
nuodais.

Mes turėtume įkurti tam tikrą tary
bą, tam tikrą įstaigą, kuri, Suvažiavimui 
išsiskirsčius, rūpintųsi tęsimu to svar
biojo darbo, kurį mes čia pradedame.

Turi būti įsteigtas Lietuvai šelpti Ko
mitetas, kuris, veikdamas išvien su Rus
sian War Relief, Inc., pravestų platų vi
sokių daiktų rinkimą per plačiąją Ame
riką.

Mes turime būti pasirengę, mūsų su
darytoji taryba privalo būti pasirengusi, 
kad tuojau, kai tik Lietuva bus išlais
vinta iš vokiškųjų okupantų, Amerikos 
lietuviai galėtų organizuotai stoti vo
kiečių išvargintiems Lietuvos žmonėms 
talkon: teikti drabužių, teikti maisto, pa
dėti Lietuvai atstatyti vokiečių sugriau
tus miestus, kaimus, mokslo ir kultūros 
įstaigas.

Šitie tai yra vyriausi uždaviniai, ger
biamieji, stovį prieš mūsų akis.

Mūsų Suvažiavimas, tiesa, neatstovau
ja visų Amerikos lietuvių, bet privalome 
nepamiršti to, kad niekad Amerikos lie
tuvių istorijoje neįvyko tokis suvažiavi
mas, kuriame būtų visi lietuviai atsto
vaujami. Demokratinė visuomenė visuo
met dirbo paskyrium, kuomet reakcinin
kai jai visaip kenkė. Tačiau šiandien, 
jei tik mes, demokratiniai žmonės, nuo
sekliai, uoliai ir sutartinai dirbsime ir 
pravesime šitame Suvažiavime padary
tus nutarimus gyveniman, tai daugelis 
tų žmonių, kurie iki šiol melais ir apga
vystėmis priešo suklaidinti, nėjo su mu
mis, išsiblaivys ir stos su mumis, demo
kratiniais lietuviais.

jg 1940 metais Lietuvos žmonės nusitarė 
gyventi naujuoju gyvenimu — tarybiniu 
gyvenimu. Jie paskelbė Lietuvą tarybine

- respublika ir įstojo į SSSR tautų šei
mą. Tuo savo žygiu Lietuva atsistojo į 
laisvųjų ir naująjį gyvenimą statančiųjų 
tautų eiles. Lietuvos žmonės nesiklausė 

^pūs, amerikiečių, ką daryti ir kaip da- 
r ryti. Jie padarė, kaip norėjo ir geriau

siai išmanė.
Neužilgo, tikėkim, iš Lietuvos vokiš

kasis plėšikas bus išvytas ir Lietuva vėl 
bus laisva. Mes su Lietuvos žmonėmis 
buvome, esame ir būsime geriausiuose 
santykiuose, nepaisant kokioje socijali- 
nėje santvarkoje jie gyventų! Mes juos 
iHsiiomet remsime!
? Dabar pažiūrėkime, ką gi sako mūsų 
oponentai? Ką sako tie žmonės, kurie 
rugsėjo mėnesį laikė Pittšourghe konfe
renciją? Jie sako: iki Lietuva bus tary
binė, jie neduos Lietuvos žmonėms nei 
Cento! Jie tik tuomet remsią Lietuvą, 
jei ją valdys smetonininkai, išnaudoto
jai, liaudies priešai. Tuęmi jie aiškiai 
pasirodo, kas do vieni.

k .i

mūsų vyriausybę,- ir skelbia, būk Vilnius 
neteisingai prijungtas Lietuvai, būk jis 
priklausąs Lenkijos imperijalistams?!...

Taip, tai vis tie patys!
Ir akiregyj to, jie drįsta demokratinę 

Amerikos lietuvių visuomenę vadinti 
“tautos išdavikais”!

Jeigu mes esame tautos išdavikai, o 
jie tautos patrijotai, tai ir Jurgis Wa- 
shingtonas buvo Amerikos išdavikas, o 
Benediktas Arnoldas — patrijotas.

Jeigu mes esame tautos išdavikai, o 
jie — patrijotai, tai ir kunigaikščiai 
Keistutis ir Vytautas buvo lietuvių tau
tos- išdavikai, o Jogaila — patri j o tas.

Jeigu mes esame tautos išdavikai, o jie 
ne, tai ir Kristus buvo išdavikas, o Ju- 
došius — doras žmogus...

Bet mes, aišku, nepaisėme ir nepaiso
me, kas ką plepa. Mes varome savo pasi- 
brėžtąjį darbą pirmyn ir jį varysime, 
nors tas fašistams ir jų sėbrams ir la
bai nepatiks.

Pirmiau vienas Suvažiavimo dalyvis 
klausė, ar mes pasisakysime dėl “išvež
tųjų Sibiran” lietuvių “išlaisvinimo.” 
Gaila, kad tas pats delegatas rūpinasi 
“išvežtaisiais Sibiran”, bet nesirūpina 
šimtais tūkstančių lietuvių, išgabentų 
verstiniems karo darbams į Vokietiją. 
Man rodosi, gerbiamas delegatas yra 
gerokai suklaidintas tos propagandos, 
kurią skleidžia smetonininkų spauda. Aš 
turiu tiek pasakyti, kad “Sibiran išvež
taisiais” mums rūpintis netenka. Jie 
yra saugūs ir laisvai gyvena. Suvažiavi
mas neužilgo girdės lietuvių intelektua
lų ir visuomenininkų sveikinimo telegra
mą, — prisiųstą iš Maskvos. Sveikinan
čių tarpe įsitėmykite vieną pavardę —

Augustinas Gricius (Pivoša). Tą patį 
rašytoją Gricių lietuviškoji fašistų spau
da buvo labai apverkusi; betgi šiandien 
jis sveikina mūsų Suvažiavimą! Žiūrėsi
me, ką į tai pasakys smetonininkai ir 
jiems pataikūnai.

Broliai ir sesės, Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo dalyviai! Jūs suvykote 
į istorinį Suvažiavimą, sanskridį. Šimtai 
tūkstančių Šiaur. ir Pietų Amerikos lie
tuvių atidžiai seka mūsų darbus ir 
laukia, ką mes nutarsime, laukia mūsų 
direktyvų ir nurodymų. Tūkstančiai lie
tuvių, gyvenančių Tarybų Sąjungoje, 
tūkstančiai lietuvių raudonarmiečių, ko
vojančių su priešu kur nors baisiuose 
pušniuose ir šalčiuose arti Lietuvos sie
nos, žino, kad mes esame susirinkę ir 
laukia, ką mes nutarsime. Narsieji Lie
tuvos partizanai, taipgi tarybinės Lietu
vos liaudis anksčiau ar vėliau sužinos, 
kad mes buvom suvykę į šį Suvažiavimą 
ir tarėmės, sielojomės Lietuvos išlaisvi
nimo ir josios žmonių, laikinai nelaimėn 
patekusių, šelpimu.

Taigi šaltai ir rimtai svarstykime pa- 
sibrėžtuosius uždavinius ir spręskime 
stovinčiuosiųs prieš akis klausimus.

Veikdami, dirbdami visuomet atsimin
kime nepamirštamuosius paties žymiau
siojo ir seniausiojo tarybinės Lietuvos 
poeto, Liūdo Giros, žodžius:

Už tėvynę nuteriotą, 
Už draugų kapus, — 
Bus fašistams atiduota 
Viskas su kaupu!
Už skriaudas tau padarytas, 
Motin Lietuva, 
Atsakys nuožmus banditas 
Gyvastim sava!

LOWELL, MASS

$

sebrais 
žmonės

čia eiti

Ir šitie visoki lietuvių tautos priešai, 
su Antanu Smetona galvinyj, su atstovy
be, kuri nieko neatstovauja, su konsu
lais, kurių darbas yra vesti hitlerinę, 
priešo propagandą lietuviuose, zuja, lak
sto, pučia fašistinius dūmus į lietuvių 
visuomenės akis, bjaurioja, niekina mū
sų didžiulę talkininkę, Tarybų Sąjungą, 
tebereikalaudami grąžinti Lietuvon to
kia santvarka, kokios nori ne Lietuvos 
žmonės, bet tie patys ponai smetoninin
kai, atzuję Amerikon per Berlyną su 
Hitlerio palaiminimu!

Amerikos lietuvių visuomenė kantri, 
bet ir jai kantrybė baigia išsisemti. Man 
rodosi, jau labai laikas sykį ant visados 
paraginti mūsų valstybės departmentą, 
kad jis darytų griežtesnius tuo reikalu 
žygius. Tegu valstybės departmentas ži
no lietuvių visuomenės nuomonę, kad 
Antanas Smetona nėra jokis Lietuvos 
prezidentas (jis juo niekad teisėtai ir 
nebuvo), kad pp. Žadeikiai, Budriai ir 
Daužvardžiai nėra joki lietuvių tautos 
nei atstovai nei konsulai.

Tiesa, atvykęs į Ameriką, p. Smetona 
Niujorke viešai pareiškė: “Buvau, esu 
ir būsiu Lietuvos prezidentas!”

Bet lietuvių tauta p. Smetonai atsako: 
“Niekad teisėtas Lietuvos prezidentas 
nebuvai, juo neesi ir niekad juo nebūsi!”

Visas laisvę ir taiką mylįs pasaulis 
šiandien apimtas liepsnų karo, vedamo 
prieš fašizmą. Lietuva yra to karo sū
kuryje. Ar sveiko proto žmogus gali 
šiandien drįsti sakyti, kad tuomet, kai 
fašizmas — šito karo kaltininkas, —bus 
sutrėkštas, palaidotas, tai visoki smeto
nininkai, visoki fašistai su savo 
grįžš Lietuvą valdyti ir Lietuvos 
juos prisileis?!...

Niekados!...
Ne mūsų, gerbiamieji, tikslas

į polemikas su tų laikraščių redaktoriais, 
kurie, būdami fašisto Smetonos įtakoje, 
negražiai rašo apie Demokratinių Lietu
vių Su važiavimą. Verta tik praeinant tar
ti žodelis-kitas. Tūli redaktoriai iš lyg
svaros išėjo puldami mus. Tai vis tie re
daktoriai, kurie gyrė ir patys dalyvavo 
Pittsburgh© konferencijoje, sušauktoje 
Tarybų Sąjungai niekinti — konferenci
joje, kurią Valdė smetonininkai-fašistai. 
Jie mūsų Suvažiavimo dalyvius vadina 
“tautos pardavikais”(Draugas iš gr. 10).

Matysite, gerbiamieji, kaip tie redak
toriai dar sykį pasirodys savo skaityto
jų akyse neteisingais. Mes nesame sme
tonininkai, nei klerikalai, kad savo tau
ta pirkliautume. Jeigu šis Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas norėtų ir galėtų 
Lietuvą parduoti, tai jis, be abejo, par
duotų ją tik patiems Lietuvos žmonėms. 
Bet tai nereikalinga. Lietuvos žmonės, 
Lietuvos liaudis Lietuvą turėjo, Lietuvą 
valdė 1940-1941 metais; jie ją ir vėl pa
tys turės ir valdys tuomet, kai iš Lietu
vos bus išmušti vokiškieji okupantai! 
Taigi mes negalime lietuvių tautos lie
tuvių tautai nei parduoti nei iš jo nu
pirkti. Mes tik galime jai padėti greičiau 
išsilaisvinti. O kurie trokšime, po karo, 
kai tarybinė Lietuvos respublika atsi- 
steigs, veikiausiai ne vienas nuvyksime 
pas laisvuosius savo brolius į svečius, o 
kai kurie gal nuvyks ten ir laimingai 
gyventi.

Tie ponai, kurie svaido “tautos parda- 
vikų” akmenimis į demokratinę Ameri
kos lietuvių visuomenę, privalo gerdi ži
noti, kad jie patys sėdi stikliniuose na
muose.

Ar ne tie ponai ir jų bičiuliai 1917-4918 
metais buvo sujungę “amžiųais ryšiais” 
Lietuvą su kaizerine Vokietija? A| ne 
tie patys ponai ir jagamasčiai 1918-me
tais zujo po pasaulį j ieškodami Lietu
vai monarcho? i. •

Ar ne tie patys ponai 1940 metais bė- 
go pas Hitlerį į svečius? ,

Ar ne tie patys ponai 1941 m. džiau
gėsi, kai Hitlerio galvažudžiai mokiojo 
Lietuvą, kai Hitlerio bombos taškė Lie
tuvos miestus, — džiaugėsi ir skęlbe, 
būk Lietuva jau esanti “laisva ir nepri
klausoma”? ,

Ar ne tie patys žmonės 1941 metais 
šaukė Hitleriui “valio!”?

Ar ne tie patys ponai ir jagamasčiai 
šiandien eina išvien su lenkais imperija- 
listais, puola mūsų sekretorių Hullą,

Lietuviai raudonarmiečiai valgo pusryčius užfrontėje, ka
da ju dalinys buvo atitrauktas iš pirmų kovos eilių poilsiui.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rentgeno Spinduliai ir 

Krūties Vėžys

Į krūtį apyd-ažniai įsimeta) 
vėžys, čia verta įsitėmyti, jog 
tos moterys, kurios uoliai žin
do savo kūdikius, mažiau turi 
galimybių gauti krūties vėžį, 
žindymas — gamtinė prievo-i 
lė. žindomos krūtys fiziologiš-l 
kai išsimankšto, geriau po jas) 
bėgioja kraujas ir 
išsilaiko sveikos, 
gražios.

Jei vengi žindymo, visai ne
žindai arba tuoj nujunkai, 
krūtys ilgai esti subrinkę, 
skaudžios, tam tikro įdegimo 
apimtos. Jei tokia būklė pasi
kartoja daug kartų, nuo to 
vidujinio erzinimo kartais per
daug jau įpyksta tūlų lata
kų narveliai — ir pradeda 
augti gūželis.

Ne kiekvienas krūtų grumu
lėlis ar gūželis lemia vėžį. 
Daugelis jų iš lengvo išsiskirs
to ir bloga nedaro.

Krūties vėžys dažniausia 
prasideda žemiau spenelio ir 
į lauko pusę. Gūželis susijun
gęs su oda ir pradeda odą 
traukti į vidų. Oda virš gū
želio įdumba. Vėliau pradeda 
kiurti 
putės 
odos.

Bet 
ties 
kreipti dėmesį. Tuoj pas gydy
toją, kad persitikrinus, ko čia 
esama. Jei krūties vėžio pra
džia, tuojau griebtis priemo
nių jam visiškai išnaikinti.

žurnalas “Radiology” duo
da keletą esmingų nurodymų, 
kaip geriausia prašalinti krū
ties vėžį.

Geriausias būdas—tai Rent
geno (X) spinduliai ir paskui

radikali operacija. Visuomet 
prieš kiekvieną operaciją chi-

I rurgas privalo 
švitinti krūtį ir pažastės lim
finius gūželius

. spinduliais.

keletą kartų

su Rentgeno 
Nuo tokio pakar

totino švitinimo vėžio navikas 
susitraukia, susitraukia ir jo 

i “šaknys,” o sveikų audinių at- 
i sparumas padidėja.

jos ilgiau! Jei vėžys tebėra nedaug įsi- 
brandžios iri galėjęs, tai po tokio švitinimo

Į chirurgas radikaliai nupjauna 
visą gražiai kruti, net ir su 
apatiniais raumenimis. Retkar
čiais, jei vėžys tapo užtiktas 
laiku, pačioj pradžioj, pirma 
nei jis spėjo išaugti iš savo 
plėvelės ir įsirausti į sveikus 
audinius, operacija daroma 
mažesnė. Išpjaunama tik na
vikas ir dalis aplinkinių audi- 

vis

toli

ir pakraujuoja, iš kar- 
arba ir iš prakiurusios

koks nepaprastas krū- 
gumuliukas privalo at-

nių — žinoma, pirma to 
švitinant X-spinduliais.

Jei krūties vėžys jau 
išsišakojęs ir operacija nebe-
patartina daryti, tai geras 
Rentgeno spinduliais švitini
mas ant tiek pakeičia naujiką, 
kad paskui, jau jis galima ope
ruoti.

Bendrai, Rentgeno spindu
liavimas patartina, jei krūties 
vėžys tebėra operuotinas, taip
gi jei, nors ir operuotinas, bet 
ligonė 
duoda 
fizinė 
cijai.

Da pastaba. Nuo dažnų per
sileidimų, jei krūtim nieko ne
daroma, jos irgi bringsta ir 
jaudinąs. Brinkimui prašalinti, 
reikia vartoti didelėmis dozo- 
mis moteriškų lytinių hormo
nų (estrogenic hormone), kol 
krūtys atslūgsta.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

bijo operacijos ir nesi- 
operuojama arba jei jos 
būklė nepalanki opera-

;W->

Kaip Rengėmės j Suvažiavimą

Jau nuo lapkričio 14 die- 
I nos, kuomet įvyko ALDLD 7- 
i to apskričio metinė konferen
cija So. Bostone, žinojau, kad 

į man teks dalyvauti Didžiaja
me Demokratinių Lietuvių Su
važiavime gruodžio 18-19 

; dienomis, Brooklyne, nes toje 
' konferencijoje buvau išrinktas 
' atstovauti mūsų apskritį.

Nuo to laiko pradėjau nebe 
juokais rūpintis, kad suvažia- 

i vimas būtų didelis, kad iš mū
sų apylinkės k uod augiausia

delegatų nuvažiuotų ir abelnai, 
į kad kuo daugiausia organiza- 
i ei jų būtų atstovaujama tame 
istoriniame suvažiavime. To- 

i dėl tame klausime rašiau į 
i Laisvę, apie tai kalbėjau, kur 
'tik progą turėjau ir prašiau 
' publikos aukų sveikinimui su
važiavimo ir finansavimui kuo 

i daugiausia delegatų pasiunti
mui. Bet didžiausį rūpestį tu
rėjau, tai paskutinėje savaitė- 

ije. Ypač mano ūpas sukrypo, 
! kuomet mes turėjome Lietu- 
i vos Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
I nės Draugijos susirinkimą, 
j gruodžio 12 dieną ir ten nega- 
i vome žmogaus, kas galėtų ap
siimti važiuoti į New Yorką 

: atstovauti tą draugiją.
Draugija nutarė sveikinti 

; suvažiavimą su penkine ir į ga
ilavo manexątstovauti. žinoma, 

i kad tai labai geras draugijos 
■supratimas svarbių reikalų ir 
įjos vienbalsiškas nutarimas tu- 
i rėti savo atstovą svarbiame 
suvažiavime, bet būtų buvę 

) dar gražiau, jei būtų buvę ga- 
■ Įima surasti žmogų, kuris bū- 
| tų vien tik draugiją atstova- 
• vęs. Bet, mat, reikia skaitytis 
i su aplinkybėmis, žmonės dir-'" 
i ba visą laiką ir tiesiog nega- 
, Įima išlikti iš skubių darbų 
karo laike.

Kiekvieną dieną su didžiau- 
Po $5: Aido Choras, LLD i siu nekantrumu laukiau Lais- 

11 kuopa, B. & K. Capitol; vės ir Vilnies. Griebiau tuos \ 
manketas. ' dienraščius vieną po kitam,

Po $2: T. M. Krapai, K. O. ’ nepasidalindami su savo drau- 
Kibirkščiai, J. Lukas ir M. K.įge Regina, kad kaip greičiau 
Suk ackienė.

Po $1 : A.
Mizana, J. šūpėnas, J. Yas-) rinkta, 
kiavičia, L. Valančiauskas, V 
Žitkus, J. Juodaitis, P. Laba-'mi vakarai, < ~
nauskas, A. Vasilienė, P. But-’tas, Clevelandas, visa Pennsyl- 
kiavičia, P. Petrauskienė, A. | vanija, visas New Yorkas? Na, 
Z. Dvareckai, B. Seimonienė, jr Vel grįžtu į Naująją Angli- 
K. Valentukiavičia, A. Vil-^ą, lygindamas, kas galėtų su- 
čiauskas, E. Aniolauskaitė, M. i siiVginti arba pralenkti mus, 
Kižienė, A. Antanavičia, A. 
Mačiulis, J. Norvaiša, J. Skel
tis, 
tis, 
P.
M.

Worcester, Mass.
Worcesterieciu aukos sveiki-į -

nimui Demokratinių Amerikos) 
Lietuvių Suvažiavimo, surink-i 
tos moterų rengtame bankiete,) 
12 gruodžio, LDS 57-tos kuo-' 
pos susirinkime ir ypatiškai) 
aukota sekamai;

LLD 155-ta moterų kuopa į 
aukojo lietuvių pulkam $130. : 
Suvažiavimo reikalams $5.

sužinoti, kas darosi kolonijo- 
Pilkauskas, B.: Se. Kiek iš kur delegatų iš- 

kokios organizacijos 
atstovaujamos? Ką daro toli- 

Chicaga, Detroi-’

J. Motiejaitis, V. Motiejai- 
J. Skliutas, P. Jaseliūnas, 
Paliavičia, L. Ausiejienė,

Deksnienė, A. Krukonienė,
P. Baciavičia, V. Navikas, M. 
Navikienė.

Po 50c: B. Valančiauskienė, 
V. čestna, E. čeponienė, P. 
Jucius, J. šalavieja, L. Ausie
jienė, P. Banionis, J. Urbonas, 
D. Vaitelis, K. Vizbarą, F. 
Mačiulis, P. Sadauskas, P. 
Morkiavičia ir L. Marijona.

Smulkių surinkta $4. Iš vi-; 
so suvažiavimas worcesterie-! 
čių pasveikintas su $201.

Ačiū visiems aukavusiems.
Varde suvažiavimo.,

M. K.

Minersville, Pa

s.

Ap-

vietos

! toliausius rytiečius?
Juk mūsų draugas profeso- 

i rius Benjaminas F. Kubilius ir- 
) gi kalbės Didžiajame Demo- 
i kratiniu Lietuviu Suvažiavime.
O kiek kitų gerų delegatų ir 
delegačių iš Naujosios Angli
jos ten dalyvaus? Tik pasi
džiaugti mums teks!

Bandau susiraminti, jog vis- 
| kas išeis puikiausiai. Ten bus ’ , 
) svarstomos labai svarbios pro
blemos, kas galės gelbėti ka- 

i ro laimėjimui, Lietuvos išlais- 
1 vinimui, o paskiau sutryptai 
Lietuvai iš griuvėsių atsikelti 
ir iš naujo atsistatyti?! Šitie 
klausimai vėl daug rūpesčio 
mumyse kelia. Tačiau viską iš
rišime pagal geriausią išgalę. 
Nieks mums nebus persunki! 
linkui didžiosios pergalės.

šalę visų rūpesčių, gavau 
vieną malonų laiškelį nuo 
draugo Juozo Kasparavičiaus 
iš So. Bostono. Apart kitko, jis 
rašo: “M ačiau Laisvėje, kad 
jūs važiuojate į demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą Brook
lyn, N. Y., tai aš atsižvelgęs 
ant jūsų 
padėties skiriu jums nors 
menkutę 
drauge, gal šita penkinė nors 
kiek jums pagelbės.**

Well, drauge Juozai, a 
tau už šią brangią dovani 
Važiuodamas kelionėn, pas 

reik

Padėkavonė Visiems Mus 
lankiusiems su Kalėdą švenčiic 

Pasvei kinim ais!
Gerbiamoji Redakcija!

Malonėsite man duoti
Laisvėje ištarti padėkos žodį 
draugams, draugėms, kurie 
mus sveikino prisiunčiant ge
rus linkėjimus .. . 
. Laiškais su tikrais širdies 
jausmais, nėra galimybės kiek
vienam skyrium padėkuoti. Ir 
užimtų per daug laiko. Todėl 
visiems tariam širdingai ačiū | pirkau, kas buvo 
už malonius linkėjimus viešai.

Juozas ir Marijona 
Ramanauskai.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti t 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

14} A

Dar karta ačiū!
J. M.

dovanėlę.

sunkios fina

sKaityrojai raginami rasti darbo, jie surandi 
tuos biznierius, kurie darbininkų jleškojimus

rasti darbo, jie suranda jį į

je.



Ketvirtas Puslapis Penktadienis, Gruo3. Sf, '

Delegatų Kalbos ir Diskusi 
jos Demokratiniij Lietuviu 

Suvažiavime

Mažansko pagamintą) kū-

(Pirmininkui K. Michel- 
sonui pakvietus, kalba V. 

'Andrulis, darydamas disku
sijų su vadą.)

Andrulis (Chicago): Kar
bonas iškėlė įdomų ir svar- 

jog šiandien bų klausimą, kad reikia iš 
'mūsų pusės atsakyt į prie- 
Išų pagyrus per amerikinę 
spaudą. Jų kunigas (Lowel- 
lyj) gyrusi geraisiais kitų 
žmonių darbais. Komerci
nių a ilgi, laiku, redaktoriai, 
tiesa, nerangūs talpinti at
sakymo laiškus. Bet kai 

Kunigai privarė savo ro-'daug panašių laiškų suplau-

(Tąsa'i atsiminkime
Penkauskas (Lawrence): jyra Sovietų Sąjunga. 

Reakcininkai išpučia daly- j _ C 
ką, pasakodami, kad, girdi, I Kada 
labai daug amerikiečių esą1’ 
nusistatę prieš Rooseveltą. |b-------,d-------------
Bet žiūrėkime, kaip iš tik- ikoną dolerių karo bonams 
rųjų yra, kad Tr pas mus. (tarp lietuvių. Bet paskui tą 
Dienraštis Globe padarė j prižadą jie užmiršo, 
banduomuosius, “š i a u d i-1 v J 
nius” balsavimus, ir 70 pro- į žančinių organizacijų į ben-lkia, tai pati laikraščių ad- 

neiškenčia ir 
jeigu Į jas su kitomis neprogresy- į vis tiek patalpina, vadovau- 

ketvirta-i vėmis draugijomis, susidarė i damasi bizniškais sumeti- 
Idesėtkai jų organizacijų, ojmais.

Lawrence sukėlė $21,8001 mūsų tik kelios.
Russian War Relief fondui1 Per mėnesį buvo surinkta 
ir surinko 5,000 svarų dra- j Raudonajam Kryžiui $2,- 
panų Sovietam. American 1500, bet jie, būdami daugu- 
Vilnonų Kompanija, papra-1 moję su davatkomis, atme- 
šius, davė dėžes toms dra- te bet kokią paramą Rus-

Šmitienė (Philadelphia): 
pas mus atsilankė 

Smetona, tai jo sėbrai pasi
garsino, kad jie sukelsiu mi-

centų visų balsavusių pasi-jdrąjį komitetą, ir sudėjus i ministracija 
sakė už Rooseveltą, 
jis kandidatuotų 
jai tarnybai.

šius, davė dėžes toms dra- tę bet kokią paramą Rus- 
panoms persiųsti. Pas mus'situi War Relief fondui, 
dirbtuvėse renkama pinigai Jąu gatavas bombanešis, 
National War Fondui, ir (kuriam .
gana sekasi. Rimčiau daly- tuviai sudėjo
ką paėmus, dar geriau sek
tųsi.

Mikolaitis (Baltimore):
Šio suvažiavimo dienotvar
kėje yra Amerikos karo pa-

Chicagos Lietuvių Komi- 
I tetas siunčia oficialius pa- 
I reiškimus vietinei ameriki- 
Inei spaudai, kad ta ar kita 
pasigarsinusi smetonininkų 
delegacija bei fašistuojanti 
grupe neatstovauja Ameri
kos lietuvių. Mes nurodom,

Latara, UtKuanian Daily Kawi

Alice Colgan apsirengus Kalėdų Dieduko ‘’uniforma” 
pasakoja vaikams, kad geriausia jiems bus dovana, jei
gu jie gaus karo bonus.

Easton, Pa.

Philadelphijos lie-ljOg tie žmonės neveikia už 
i bonais dau- j Lietuvos nepriklausomybę;

giau, kaip $400,000. 'kacĮ jįe tikrumoje dedasi su 
Bendrojo veikimo pirmi- lenkais, norvegais ir kitais, 

ninkas dažnai tik pats savo siūlydami jiems lietuvius; o 
i vardu veikia. šūkaudami apie Lietuvos

u u x Jie su pirmininko pagal- nepriklausomybę, jie tik
stangų rėmimas ir pagalba buvo nusverę klausimą, j stengiasi pridengti savo

KAIP PASITIKT NAUJUS 
METUS

:ar kviest žadeikį kalbėt.1 veidą.
'Bet kad pirmiau nubalsuota' 
nesikišt į politiką, tai jie
neturi teisės Žadeikį kvies- jie'raš0 į angliškus lai’kraš- 
ti.

Brazauskas (Hartford):
Pas mus daugiausiai prog- Demokratinį savo veiki

mą mes turime pravefet iš i 
l lietuviško judėjimo ir į ben
drąjį amerikinį veikimą.

Lietuvai. Bet kaip Lietuva 
paremti po karo, apie tai 
dar beveik nekalbėta. Rei
kėtų taipgi plačiau pasvars- 
tyt, kaip mes dabar galėtu
me suteikti daugiau para
mos lietuviams kovotojams.

V. Micheisonas (Brook
lyn) : Aš džiaugiuosi įvairių 
lietuvių kolonijų parama, 
teikiama lietuviams Raudo
nosios Armijos kovotojams. 
Bet čia aš noriu truputį 
plačiau pakalbėti apie ne
švarius politinius klerika
lų, tautininkų ir socialistų 
spaudos išsišokimus. Kas 
tik demokratiniu lietuviu 
veikiama, visa tai jie apšau
kia “komunistu” darbu. Tu 
krypčių žmonės darė mums 
panašias pastabas ir Lietu
viu Amerikos Piliečiu Kliu- 
be. Jie pasakojo, būk šis 
suvažiavimas priimsiąs re
zoliucijas “Lietuvai paverg
ti.” Mes jiem sakėme: Ne
žinome, kokios ten bus re
zoliucijos priimtos. Bet mes 
tikime, jog patys Lietuvos 
žmonės turės tokia santvar
ką, kokios jie nori.

Keleivis rašė, kad, girdi, 
Lietuvių Komunistų Parti
ja šaukia šį suvažiavimą. O 
aš sakau: Tai būtų kredi
tas jiems, jeigu komunistai 
būtų tokie stiprūs, kad jie 
patys galėtų sušaukti tokį 
suažiavimą, kaip šis.

Delegatai patyrė, jog čia 
skirtingas suvažiavimas, ne
gu priešininkų suvažiavi- Romandienč (Cleveland): 
mas Pittsburghe, kur kele-1 Kad mes ir nenuveikėme 
tas jų vadų atsinešė gata-, tiek, kaip kiti, bet mums 
vai iškeptas rezoliucijas. įsunkus veikimas. Jūs gal 

retkarčiais pamatote
Smetoną, o mes kasdien jį 
susitinkam. Čia yra ir tas 
trijų pėdų milžinas Karpiu- 
kas su savo Dirva.

Smetonininkai r u o š ė si 
Clevelande didelį “seimą” 
laikyti, bet tik tiek jų tesu
sirinko, kad sušaukė savo 
mitingą po bažnyčią. Atva
žiavo ir Stilsonas; ir jis 
taip nukalbėjo, lyg jautis 
per balą nubrido. Net vieti
nis kunigas protingiau už 
Stilsoną kalbėjo. Jis sakė: 
“Mes nesutinkam su bolše
vikais, bet kas būtų, jei 
Sovietai nustotų kariavę? 
— Ateitų japonai. Juk ir 
Anglija ir Amerika labai 
rimtai skaitosi su Sovietų 
galybe.”

Kas liečia praktišką cle- 
velandiečių veikimą, tai 
mes davėme Raudonajam 
Kryžiui kraujo, šukelėm pi
nigų ambulansui, ir t.t. At- 
vežėm jums irų(artistiškai

Labai geras montelliečių 
ir šenadoriečių elgęsis, kad

čius, atsakydami priešinin
kams.

resyvės organizacijos dar
buojasi karinėms Amerikos 
pastangoms. Raudon. Kry
žiaus Grupė susidarius iš 
visų lietuvių srovių, praei
tą vasarą nupirko jam gra
žų automobilį. Buvo nu
pirkta bonų už kelis tūks
tančius dolerių. Bet kuni
gas Kripas (?) per anglišką 
amerikiečių spaudą gyrėsi, 
būk jis atstovaująs tą gru
pę, kuri suteikė Raudona
jam Kryžiui automobilį.

Mūsų miesto atstovybė 
buvo visai prasta (fašista- 
vusiame) Pittsburgho šuva-! 
žiavime. Pasirodo, kad ma- i 
sinės organizacijos neišrin
ko atstovų Į Pittsburghą,! 
taigi ten kunigas “atstova
vo,” esą, “Hartfordo lietu
vius.”

Nubaubta buvo reikalavi
mas duoti gražiąją lietuvių 
svetainę tokiem elementam 
susirinkimui laikyti.

Demokratiniai mūsų lie
tuviai pasiryžę remti da
bartinę šalies valdžią atei
nančiuose rinkimuose, kad 
Teherano konferencijos ta
rimai ir Atlanto Čarterio 
dėsniai nenueitų vėjais, bet 
būtų gyvenime vykdomi.

(Daugiau bus)

FOTOGRAFAS
Traukiu pavėjinius famįiijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei-
esant ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa-
7 geidaujama, Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191.

rI
if

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATYRI*? BARBERIAI

lėtų ant rytojaus tinkamai 
dirbti.

London, gruod. 29. —Ber
lyno radijas sakė, kad ang
lų komandos du kartu ver
žęsi į nacių užimtą Sark 
saliukę, arti Franci jos. Vo
kiečiai giriasi apsidirbę su 
jais-____________________

11 GARŠVAl | TRAKT YRIUS | 1
g (VALGYKLA IR ALINE) g 

Į S Didelis pasirinkimas visokių K:
'p Vynų ir Degtinės $ '
I K Kasdien Turime « i »

Washington. — Paul V. 
MacNutt, Žmonių Jėgų Ko
misijos , pirmininkas, patarė, 
“ne ūžt” naktį, pasitinkant 
naujuosius metus, bet pil
nai išsimiegot, kad visi ga-

LIETUVIŠKAS

I
 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

% 
to

Graborius-Undertakcr
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Aukos Demokratiniam Lietu
vių Suvažiavimui

Varde LLD 13 kuopos su
rinkta aukų per K. Abakan ir 
V. Stankus, nuo L. Tilvikas 
$3. Po $2: V. Cigas ir drg. 
Kaulienė. Po $1: V. Kaulins, 
Sr., V. Kaulins, Jr., B.-Kau
lins, drg. Masis, K. Yudickas, 
F. Urba, K. Abakan, J. Januš- 
kis, S. Matonis, V. Stankus, K. 
Stankus, E. Stankienė, O. Vau- 
riene, J. Meškauskas. Po 50 
centų: K. čižauskas, L. Na
vickas. Viso $22.

Buvo pranešta, kad seržan
tas Edvardas Dapkevičia žuvo 
oro kautynėj su naciais. Dabar 
Karo Biuras pranešė, kad jis 
yra gyvas, vokiečių nelaisvėj.

« • •
Valdžia uždare First Na

tional Bank and Trust Co. 
Atrodė, kad bankas buvo fi
nansiniai bagočiausias, nes tu
rėjo 10 tūkstančių klijentų, o 
betgi ant šono parvirto — su
bankrutavo. Pastaromis dieno
mis banką atidarė ir išmoka 
visiems pinigus, kurie turėjo 
iki 5 tūkstančių dolerių, jų

nei centas neprapuolė, netik 
tokios sumos pinigai yra pel 
valdžią apdrausti. Žus dauj 
tokių pinigų, kurių buvo jpa 
dėta virš penkių tūkstančii 
dolerių.

Aš patariu pasidėti visiem; 
pinigus į Dėdės Šamo banką 
perkant War Savings Bone 
nes reikalui prisiėjus, galim, 
atsiimti po 60 dienų. Apart t( 
pinigai neša apie trečią nuc 
šimtį procentų.

V. J. Stankus.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER1

BUY WAR BONOS

if

■*

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kumpas Inman St., arti Central Skv.

g CAMBRIDGE, MASS.
g Tel. TRObrldge 6880
| OFISO VALANDOS: 
ft 10-12 ryte, 2^1 ir 6-8 vakare

j -ff Ncdėiiomis ir šventadieniaisI fr

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

'£ TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

sunkus pristatymas anglies.

'1 °Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namUO- 
M se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS
SS GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

vai iškeptas rezoliucijas.
Jeigu jau vadint mūsų įtik 

suvažiavimo, dalyvius tiktai °~ 
komunistais, tai kaip tada 
pavadint Teherano konfe
renciją, kur dalyvavo prez. 
Rooseveltas, Stalinas-ir an- 

premjeras Churchillas?
Pagal priešininkų logiką, 
tad ir Rooseveltas turėtų 
būti apšauktas komunistu.

Nei Naujienos, nei Vieny
bė, nei Keleivis niekados 
taip bjauriai neišstojo prieš 
Hitlerį, kaip prieš Staliną. 
Beje, Naujienos andai šau
kė: “Tris kartus ura Hitle
riui!” • (Three cheers for 
Hitlerį), kada jis įsiveržė 
Lietuvon, o Tėvynės Bajo
rui net “džiaugsmo ašaros 
išsivertė,” kuomet naciai

S

LeVANDA
FUNERAL PARLORS |

Incorporated .a

J. LEVANDAUSKAS I
Graborius-Undertaker 4

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-0788 l
NIGHT — IIAveineyer 8-1158.

?-----------------------’F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Turime aiškinti žmonėms 
»avo poziciją ir parodyt 
skirtumą nuo priešų ir taip 
traukti žmones savo pusėn.

Dr. Graičiūnas: Kai ku
rie kalba apie Rusiją. Bet

\
t

Sutelkiam garbingas laidotuves

S150

g 
ito jLvivy/iiuuv. urvigavcn o-vi iu m

I

į 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
I* Blokus nuo Howes St. elėveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
3irs t in her heart- Tirs t in Quality

Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

Įijpv Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

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

Cy/sby, Matched 
lovely modern 
rings id'J 4K

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

Both Rings for

’65”
G roiby.y Unique 
in. style, • oxrop

(J i ings in 14K 
told. 'Superbly 

rjlliant.

/// "Lady Crosby” Ensembles 
i»/Utrattivt Presentation Box

•;N(>, yi2<h. Liįįly
aurai'

H id/

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktų.

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

Tek BTao; J8-2178 ATDARA vakarais

I Koplyčias suteikiam nemoka' 
mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4400

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

kad visados bus patenkinti.

. Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. x BROOKLYN, N. Y. '

Telefonas EV. 4-8698

GREEN STAR BAR & GRILL!
Lietuviškas Kabaretas

i459(Skersai nuo Republic Teatro)

1113 Mt. Verbon SL
PHILADELPHIA, PA.

i'-
Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ;

DIREKTORIUS
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Bostono ir Apylinkės Žinios
Smarkiai Pavėlavau Pranešti

Apie D. K. šolomsko pra- 
albą ir dailų koncertą netu- 
5jau progos parašyti. Mat, 

~ąlygoms pasikeitus, mane 
smarkiai apsunkino. Kiekvie
nas gali suprasti, jog išdirbus 
kasdienines darbo valandas, 
*akarais beveik nieko negali
ma apčiuopiamo atlikti — iš- 
kiriant naminius reikalus su

tvarkyti.
Matote, 

davau, tai i 
sikeldavau anksti, kuomet na- gys, P. švedas, Ivanauskas, J. 
minė ir išlaukine ramybė dar I Gavinavičius, 
viešpataudavo, kartais pusėti- Beleckas, 
ną barą nuvarydavau. Bet, i 
kaip kiekvienas nėra liuosasj 
nuo klaidų (išskiriant Grigai
tį), taip ir aš. Pora menesių 
tam atgal Piliečių Kliubas tu
rėjo savo mėnesinį susirinki
mą ir priėjus prie džianito- 
riaus rinkimo persieiliojo vi
si nariai ir nei vienas neapsi-' 
ėmė. Juokais aš pats pasisiū-!

S. Sabenskis, Wm. 
P. Niukas, J. Davi- 
Verseckas, E. Pup- 
Krasauskas, A. Oli-

pirmiau ką nuveik- 
šventadieniais. At-

Bo $1 : 
Laužaitis, 
donis, J. 
kienė, R.
ver, F. Priebus, M. čyras, M. 
Zaivis, P. Tumėnas, A. Kiškis, 
M. Alukonis, G. Bražinskas, 
P. Petraitis, F. Petraitis, A. 
Dambrauskas, P. Pakalnis, R. 
Daunys, S. Enikis, J. Sinkevi-I 
čius, A. Gurčiauskas, Dėdė Pe-Į 
tras, Pikevičius, Buzevičius,i 
Merkevičius, B. Niaura, O.| 
Pastienė, C. Jackson, M. Da-

F. Roman, J.
Mrs. Jankus, Star

kus, B. Beleki, K. Vaškis, K.' 
Mineika, J. Butkus, M. Vail/ 
M. Kapčiunienė, M. Butkus,! 
Iza Masiavičienė ir J. Burba.

Po 50c: S. čekauskas, M. 
Dambrauskienė, Mrs. Raiman, 
P. Pučinskis, J. Stružias ir F. 

i Juodaitis.
Cambridge’aus

Kito Parengimo Aukos
žemiau telpančios aukos, 

tai iš parengimo 12 d. gruo
džio delegatams išleisti į New 
Yorko lietuvių istorinį seimą, 
kuris atsibuvo 18-19 dd. gr., 
1943 m.

Sekamai aukojo: v v.
Po $5: A. J. Kupstys, D. j “T- 

Juslus, F. ir A. Kvietkauskai, 
A. Jankus, M. K. Bolus ir 
Kubiliūnas.

A. Buivydas $3.

tijos armija kala plieno lan
ką apie vokiečius Vitebske 
ir užėmė dar kelias aptvir- 
tintas vietas artimojoj apy
linkėj, už 5 iki 9 mylių nuo 
miesto. Vien šiame fronte 
per dieną 2,000 nacių tapo

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

p.

Po $2: J. F. Kubilius, J. priešų tanku
(Jsevičius, K. Žukauskas, A. 
žvingelia, B. Niaura, J. Ziko- 
nis, J. Miskevičius, S. Reinard,
J. šūkis, M. Kaslauskas, J. Li
kas, J. Sinkevičius, D. Brazis,
K. Kalusius, J. Butkus, A. 
Dambrauskas ir F. Kežis.

Po $1: K. Vaškis, K. Kas
lauskienė, E. Čeikienė, P. Vaš
kienė, P. Niukienė, J. Mustai- 
ka, B. čiuberkienč, H. Tamo
šauskienė, J. Krolienė, J. Ga- 
vinavičius, A. Černiauskas, K. 
Lukoševičius, A. Kavaliūnas, 

i K. Frimantas, A. Simonavičie-
draugūS'Hč, v. Kvietkauskienė, S. Eni- 

iiau ir tik pasipylė delnų plo-1 Kvietkauskienė ir Krasauskie-į 
• • . ««•••• • i A ciivinbn onf Llonl/n /R’va- <jimas ir sveikinimai, jog iš 
manęs bus neblogas džianito- 
-ius. Kaip matote, jog man 
prisiėjo plunksną pakeisti ant 
iluotos ir dabar kiekvienas j 
ledėldienis turiu eiti ir išva- į 
yti kliubo kambarius. Vis dėl Club 

ra i.

nė surinko ant blankų (Kra-j 
sauskienė $52, O. Kvietkaus- ■ 
kicnė $15). Aukavo šie drau
gai :

M. Krasauskiene $15.
$10: Lithuanian Women 
ir Bob and Yvana Niau-

Išdaužydami v o k i e čių 
kontr-atakas Kirovogrado 
apylinkėj, raudonarmiečiai, 
tarp kitko, sunaikino ir 48

Suimta Daug Nacių ir Jų 
Pabūklų

Černiakove, į šiaurius nuo 
Žitomiro, sovietiniai kariai 
suėmė pilną traukinį nacių. 
Tiktai dališ kitų vokiečių 
paspėjo pabėgti, bet paliko 
visus savo ginklus ir amu
niciją. Didelis skaičius na
cių paimta nelaisvėn.

Kituose frontuose taipgi 
suimta daug vokiečių ir pa
grobta dikčiai jų karo 
buklu.

pa-

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINIUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS Į MR. H. KALTMAN

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

(7-14)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS |

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

.o, esu patenkintas ir tuomil 
lidžiuojuos.

Prakalbose - koncerte šie 
Įrangai sekančiai aukavo:

Po $10: J. Zeimis, J. Mus-' 
teika, W. Daimont, dr. J. Rep-j 
sys, A. Barčius ir K. Barčicnė.

Po $5: A. Sabulienė, U. Ka- 
valiūnienč, S. Zaivis, E. Fri- 
mantienė, K. Kaslauskienė, M. 
Kaslauskas, M. Andrušiunie- 
riė, J. Ziakonis, J. Lika: 
Šidlauskas, D. J tįsius, S. 
nardas, J. D. Herman.

Po v. Aleksandra $1.
Po $2: A. žvingila, J. Kviet-i 

causkas,
'as, K. Kalaušius, 
:as, A. Vasil, 
ir. Repšio žmona.

kis, Žukauskiene, J. Matulevi
čius, A. Klinga, B. Lazackienė 
ir J. Petruškevičius. F. Ma- 
cinskas 75c: J. Balčius 55c ir 
EI. Frimantas.

Viso $88.76.
Be abejo, yra smagu, kad 

mes turime tokių draugų, ku
rie kiekvienam geram tikslui

V. Kvietkas $5. I gausiai paaukoja!
. i t- ii < Jaunutis.Reinord $3 ir V. KvitkasP.

Po $2: W. Stasys ir 
Andrison.

lene!Sovietai Atėmė Koros 
tenį ir Šluoja Nacius 
Trijuose Frontuose

Rei-1

J. šūkis, J. Morku-
A B.uivy-

P. Trati pys ir

Po $1: N. Andrison, P. An-j 
drison, S. Markevičius, P. Sai-I 
monas, H. Kiznickienė, M. Va-j 
lis, E. Tumėnas, M. Mikuskic- 
nė, P. Vaškis, C. Frimandas,,
A. Zinskis, M. Vaškis, A. ir (aį J2 mylių. Jie taipgi tie- 
J. Vcrsackai, R. Venskus, M. sioginiai grąsina vokiečiam 
Steinis, S. Katkunas, S. Gurs- Kazatine, trijų geležinkelių 
kis ir M. Lane. stotyje, už poros desetkų

aukotojams, tiems, i mylių į pieti^rytus nuo Ber-

Išgijo Churchillas
London. — Anglijos 

nisteris pirmininkas Chur
chillas jau visai pasveiko po 
pneumonijos (plaučių užde
gimo), kaip jis pats prane
ša.

Churchillas sako, kad da
bar jis gali pilnai atlikti 
savo pareigas kaipo premje
ras, bet ‘dar turės keletą 
savaičių pasilsėti ir sudrū- 
tėti kur nors saulėtame 
ore.” Taigi jis dar ne tuo- 
jaus grįš Anglijon.

Jis gydėsi Šiaurinėje Af-

mi-

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš kurinių darbų nepriimami

r n D A P T? T ’

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

S

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

(X)

(Tęsinys iš 1-mo psl.) Sovietai nuskandino Juo
dojoj Jūroj dar vieną vo
kiečių transporto laivą, 1,- 
800 tonų, ir dvi dideles mo
torines valtis.

Visiems ;
kurie bent kuo prisidėjo prie 
sukėlimo šių $375.30, tariu 
nuo savęs širdingiausi AČIŪ!

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 23RI) ST., N. Y.
(X)

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

(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:

y. Vilkauskas, Nashua ..........
y. Smąlstienė, Royal Oak .......
Baltimorės Vajininkai ............
ALDLD Mot. Kp. Binghamton

Befits, Great Neck ............

Geo. Shfinaitis, Montello ........
ĄŲDLD 50 kp., Rochester .....
J. Mockaitis, Bridgeport ..........
Ą. Balčiūnas, Brooklyn ............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Ramanauskas, Minersville .... 
F. Šlekaitis, Scranton ............
A. Tamošiūnas, Hudson ............

M. Smitravičienė, Detroit .......
J. Rudmanas, New Haven ........

K. Mažanskas, Cleveland .... 
Grybas, Norwood ................

Urbonas, Pittsburgh ............
M. Slekienė, Gardner ..............
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 
V« Padgalskas, Mexico ............

¥ Ą. Vallnchus, Pittston ..............
r B. Blažonis, Lowell ............ *......

Frank Wilkas, Wilmerding .....
’'^’. ĮČalvelis, Bridgewater .....

■S.*Puidokas, Rumford ..............
M. Paulauskas, Pittsburgh .....

Į Philadelphija gražiai

S.

923 
914 
904 
874 
817 
766 
709 
655 
651 
602 
531 
518 
492 
489 
485
477 
468 
454 
432 
429 
400 
390 
389 
384 
348 
330 
321 
310 
284
274

p.

J.
J.

dičevo.
Abelnai, Raudonoji Armi

ja kaip replėmis ima hitle
rininkus Korostenio apy
gardoj, žitomiro srityje ir 
Berdičevo apylinkėje.

Didžiuliai Laimėjimai
Sovietų kovotojai per še

šias dienas Žitomiro-Koro- 
stenio ruožte, į vakarus nuo 
Kijevo, atėmė iš vokiečių 
didesnius plotus, negu na
ciai buvo užėmę per šešias 
savaites desperatiško savo 
ofensyvo.

Pietinėje Dniepro upės 
kilpoje Zaporožės srityje, 
raudonarmiečiai komanduo
jami generolo Rodiono Ma- 
linovskio, per 15 mylių ap
valė vakarinę Dniepro pa-

Prancūzai susprogdino 
vokiečių naudojamą pajūrio

į geležinkeli į šiaurius 
Bordeaux, Franci joj.

nuo

Anglai - kanadiečiai ry- 
| tiniame Italijos fronte pa- 
jšivarėdar mylią pirmyn, 
j nugalėdami aršiausius na- 
j cių pasipriešinimus.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. sausio, 2:30 vai. dieną. YMHA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Drau
gai, malonėkite būti visi laiku, nes 
bus kuopos valdybos rinkimas, taip
gi raportas iš Dem. Liet, 
vimo, 

i Kom.

suvažia- 
kuopos valdybos ir 6-to Apsk. 

(305-307)

P.
J.
J.

A.
M.
S.
V.

R.
M.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

217
215
208
198
186
182
182
169 . .
168 krante, nutrenkdami prie-
166 šus bent devynias mylias 

atgal. Jie visiškai iššlavė 
hitlerininkus iš apylinkės

156 
144 
122 f

j didžiosios Dniepro ifžtvan- 
7slkos ir atėmė iš nacių dau- 
60 giau kaip 30 miestelių ir 

kitų gyvenamųjų vietų.
Lankas Aplink Vitebską
Gener. Bagramiano Bal-

52
52
52
52i 
26!
16 j

212
166

28

Šlajus, Chester ......................
S. Kasparas, Wilkes-Barre
Jokymas, New Britain .......

Žilinskas, Lewiston ................
Matačiūnas, Paterson ............
Vcnskevičiene, Cambridge ....

A. J. Navikas, Haverhill ...........
A. Gudzin, Schenectady ...........
K. Mikolaitis, Baltimore ...........

Buknys, Brooklyn ................
Margaitis, Windsor ..............
Simutis, Nashua ..................
Kalakauskienė, Brooklyn ....
Kupstas, E. St. Loąis ........
Urba, Easton ........................
Shaltys, Rockford ................
Kisielius, McKees Rock .....

P. J. Martin, Pittsburgh ..........
K. Abekienė, Chicago .............
Ch. Legunas, Springfield ...........
A. Arison, Stratford ..................

Kalvaitienė, Maspeth ..........
Stakoff, Brooklyn ................

LAISVES DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................
P. Buknys, Brooklyn 
V. Tauras-R. židžiunas ............

f Philadelphija gražiai triumfuoja pirmoj vietoj, už
baigdama 1943 metus. Kaip bus su 1944 metais? Ar kas 
kitas iš vajininkų užims pirmą vietą? Drg. Pilėnas pri
siuntė keletą atnaujinimų šį sykį.
j Draugai Buividas ir Burba iš Bostono prisiuntė at
naujinimų. Tas priskaito daugiau ^punktų prie ALDLD 

|S||5bpos. : v
; ). Kazlauskas prisiuntė naują prenumeratą ir P. Šle
kaitis' prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

M. Klimas iš Richmond Hill, Great Necko talkininkas, 
‘.Atidavė atnaujinimų. Reiškia, P. Bečio punktai pašoko 
ėukštyn.

Atnaujinimų prisiuntė: V. Padgalskas,’ Mexico, Me.;
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; J. Kalvelis, Bridgewa
ter, Mass.

Mrs. J. Cunningham iš Audubon, N. J., užrašė savo 
motinai dienraštį Laisvę kaipo dovaną. Tai puikus da-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Albert Ka- 

targis, seniau gyveno Brighton, 
Mass. Prašau kas apie jį žino, pra
neškite man, arba tegul pats at
siliepia. Būsiu už tai dėkingas. — 
Mike Katargis, 9642 Russell St., 
Detroit, Mich.

Bėer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks sekmadienį, sausio 2 
d., 5 vai. po pietų, 155 Hungerford 
St. Draugės, turėsime trumpą 
rinkimą, vėliau vaišes. Taigi 
čiame dalyvauti, atsinešdamos 
užkandžių, o kliubas užfundys
kavos. Ateikime ne vienos, bet 
savo draugais ir vyrais. — Sekr.

(306-307)

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, šokiai tęsis iki anksti ryto. 
Prašome įsigyti bilietus iš anksto, 
katrie neįsigys, gailėsis. —- Rengė
jai. (305-307)

susi- 
kvie- 
savo 

šiltos 
su

susirinkimas įvyks 
sausio, 1944. Pa- 
paprastame laike, 
platų raportą iš

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. 

sekmadienį, 2 d. 
prastoj vietoj ir 
Delegatai išduos
Dem. Lietuvių Suvažiavimo, įvyku
sio Brooklyne. ‘ Prašome skaitlingai 
dalyvauti. —■ Delegatas. (305-307)

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) '

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas

2 d., 1 vai. po pietų, YMriA 
Ferry ir Walnut gatv. Visi 
malonėkite dalyvauti susirin- 
Evelyn Farion, sekr.

(306-307)

sausio 
salėje, 
nariai 
kime.

įvyks

rinksimo valdybą nau-

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 2 d., 1944 m., 2 vai. dieną, 
15-17 Ann St., Harrisone. Draugai, 
susirinkite, nes šis bus metinis su
sirinkimas,
jiems metams, taipgi svarbu bus iš
girsti raportus nuo Dem. Liet, su
važiavimo. Taip-pat neužmirškite, 
kad mūsų yra nutarta turėti naujų 
metų parę, tai yra gruodžio 31 d. 
Prašome draugus dalyvauti, smagiai 
praleisime paskutinę šių metų die
ną ir patiksime naujus 1944 metus 
su linkėjimais pergalės prie pra
keiktąjį fašizmą. — Kom. Žilinskas 
ir Shimkus. (305-307)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia naujų 

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

metų 
gruo-

ir 
d.,
ir 

Bus

riki šiol nesulaukėm nei vieno naujo skaitytojo / nuo 
jaunuolių. Nepamirškite, kad laukia dovana $25 ’War 
Bond — kuris jaunuolis geriausia pasidarbuos, ląimės 
šiį dovaną. /

linkime visienis laimingų naujų metų! 1 ’
Laisvės Administracija.

I ✓

kuris jaunuolis geriausia pasidarbuos, laimės

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 7618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail Under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Con
trol Law at 577 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises,

GEORGE A. O’REILLY
577 - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 584 Iiiih kieen issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 44 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

PEERLESS IMPORTING CO.
41 Court Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine at wholesale, under Sėc- 
of the Alcoholic Beverage Control.L* I ^.1, r.t

NOTICE 
WW 125 
to sell 
lion 107 
Law at 74 Sedgwick St., Borough' of B’kiyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

EPHRAIM A.
,Golden Dawn

74 Sedgwick St.,

KRACKOV
Wineries ,

Brooklyn, N.

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 vi
sus į šį draugišką parengimą link
smai praleisti laiką, užbaigsime se
nus metus, pasitiksima naujus. Įžan
gos bilietus galite ghuti: pas kuopos 
narius ir komisiją. — Rengėjai.

(305-307)

metus. Ti- 
Prasidės 8 
329 Broad- 

(305-307)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugove 

gia pasitikimą naujų metų ir 
kietą per naujus metus. Pasitikimas 
naujų metų įvyks 31 d. gruodžio, 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, 
pradžia 7 v. v. Įžanga dykai. Bus 
muzikos, valgių ir gėrimų, bus ir 
įvairių gėmių. Bankietas įvyks pėr 
naujus metus, sausio 1 d., 7 v. v. 
Bus orkestrą ir visokių vąLjįų, gė
rimų. Už tą įžangą $1.50; būsite 
pilnai patenkinti. Visus ;
Renginio Komitetas.

ren- 
ban-

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 3 d. LT Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi bariai būti
nai dalyvaukite, nes yra labai daug 
reikalų, kuriuos turėsime 
G. Shlmaitis, fin. rašt.

atlikti.— 
(307-1)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia vakarienę 

užbaigimui 1943 metų ir pasitiki- 
mui naujų 1944 metų. Gruodžio 31 
d., Kliubo salėje, 408 Court St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame eli- 
zabethiečius ir iš apylinkės svęčius 
dalyvauti, smagiai prąlėisti laiką, 
nes kliubiečiai visada gerą vakarie
nė paruošia. Įžanga $2 asmeniui. 
Bus gėrimų, valgiai iki valiai. — J.
Wizbor. -š:(30MQ7.V

PAGELBININKAS 
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 naliuosavimą ir USES leidim*.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
. • (307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
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.

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METAI.O DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAJ
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygoj-
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X>

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų Laikų ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
Al’VALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI ,

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI-APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
1S karinių darbų nepriimkmi

S C II R A F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 2.’!R!) ST.. N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1196 BROADWAY

(X)

PEČKŪRIAI
SU N. J. LICENSE

Patyrę prie anglim ar aliejum kū
rinamų pečių. Nuolatinis darbas

APPLY INSEL CO., 
SCHUYLER & QUINCY AVĖS., 

KEARNY, N. J.
No. 40 Bušu nuo Newarko.

(307)

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI
! DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS
i HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST.,
LONG ISLAND CITY

(i)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Geros Algos. Kreipkitės j Timekeeper 

THE BARBIZON 
140 EAST 63RD STREET

_____________________________________ (308)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

AUKŠTOS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBAS. 

Matykite Miss Sullivan
HOTEL GRAMERCY PARK

21st ST. & LEXINGTON AVE.
(307)

ŠEIMA IŠ DVIEJŲ AR DAUGIAU, KURI 
GALĖTŲ NAUDOTIS 4 KAMBARIAIS. GA
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO, PRIVA
TINĖS MAUDYNĖS, $50 J MĖNESĮ ATLY
GINIMO UŽ DŽIANITORYSTĖS APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMO. TAIPGI ĮEINA 
GESAS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 

UŽ PATAISYMUS. ŠAUKITE 
JEROME 6-3366 ARBA MATYKITE DABAR
TINĮ DŽIANITORĮ, 250 DIVISION STREET, 

ARTI RIDGE STREET, MANHATTAN.
(U)

VYRAS APVALYMO DARBUI. TURI BOTI 
ŠVARUS IR BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI 
SUNKIAI. $40.40 UŽ 45 VALANDŲ SAVAI- 
TĘ. KREIPKITĖS TARP 11 A.M. IR 4 P.M. 

ROOM 214, 63 PARK ROW, N. Y.
(H)

BERNIUKAI
SU DRAFTO PRATĘSIMU. AL

GA $22 Į SAVAITĘ. 40 VALANDŲ, 
5 DIENOS Į SAVAITĘ. PRISIDE
DA VIRŠLAIKIAI. TURI MOKĖTI 

ĮSKAITYTI IR RAŠYTI ANGLIS- 
I KAI.

A. S. LAZARUS & CO., 
135 WEST 36TH ST.

HELP WANTED—FEMALE ! HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
žymus Viešbutis. Geros Valandos.

Linksmos Darbo Sąlygos.
Reikalingi Paliūdyjimai. 

Matykite Miss Sullivan
HOTEL GRAMERCY PARK

21st ST. & LEXINGTON AVE.
________________________________________(2)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
ELEVEITERIŲ OPERUOTO JOS

Aukštos Klasės Viešbutyje. Links
mos Darbo Sąlygos.

Geros Algos. Kreipkitės
HOTEL ALEXANDRIA

250 WEST 103rd ST., (BROADWAY)
_______ MR. WOODRUFF. (1) .

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
APLIKANTAI 18 METŲ - 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS i 

PATYRĘ IR BE PATYRIMO 
$20.75 į savaitę, įskaitant pietus.

APMOKAMOS VAKACIJOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT 

46TH ST., WEST OF BROADWAY 
(307)

18 Metų Ar Viršaus.
Nuolatinis darbas. Kreipkitės po 8 A.M.

Hotel Astor Employment Ofise 
219 W. 44th St.

(807)
................................... ......... ................................uJUrtfau

KEIKIA MERGINŲ
FABRIKO DARBAS. 40 VALAN. SAVAITE.
50c j Valandų. Laikau ir Pusė UŽ VirfcląlktųB. , 

ME1CRAFT NOVELTY CO.
204 E. 27TH St.

__________________________________

MAUDYNIŲ PRIRENGĖJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS. t \ 

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Miss Sullivan*

HOTEL GRAMERCY PARK
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(307 )

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. KREIPKITĖS Į HOUSE

KEEPER, HOTEL PEERLESS. < >
,?ai6 MT. 45TH BL, TWJTU IF L

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 1 '

DARBUI
GERA ALGA v ;

-PROGA PAKILIMU®® 
DIENA. AR NAKTĮ DARBAS 

HUf

*

—m:
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Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily New* Penktadienis, Gruod. 31, 194.

Nfflv Yorto^Afcr 21 film
Linksma Naujiena- i 

Linksmiem Žmonėm
įVisi į Sutiktuves Naujų Metų Lietuviai Sužeisti

Saržentas Lazunas su 
Žmona Lilija Svečiuo

jasi Brooklyne

Jūrininkų Vaikams 
Pramogėlė

Paštas Praneša

Tas seniai laukiamas R. ži- 
džiūno linksmu eilių ir dainų 
rinkinys, jau yra spaudoje ir 
greitai bus gatavas. Jis vadin
sis “Daug Labų Dienų.“ Kaina 
šimtas centų su prisiuntimu. 
Laisvės skaitytojai daug tų ei
lių yra skaitę “šypsenose,’’ bet 
rinkinyje tilps ir naujų kūri
nių, kurie niekur iki šiol spau
doje nėra tilpę. Tai draugo R.
židžiūno apie 3,0 metų kūrybi-'je 
nio triūso ir darbo išdavas. Be 
to, tame 
tilps drg.

Ir Dainingų Aidiečių!

si mylime dainininkus. KaSjkiekvien 
nors gražaus yra apie kiekvie-Į žiausio.j, 
na dainuojantį žmogų, kitaip i ni.joj. 
jie nebūtų dainos mylėtojais.! 

nenoromis ten- 
jog gražiausia 

vaikinai ir mer-

pačiame rinkinyje 
Rojaus Mizaros ra- 
autorių ir jo kūry- 

yra spausdinama

Ir noromis ar 
ka pripažinti, 
dainuojantieji 
ginos, vyrai ir moterys yra po-
puliarišk iausi. žiūrėk, kokio- 

goje su mišria pro
grama: kalbėtojas pasakys 
puikiausią prakalbą, kitas
paskaitys paskaitą, bet tik pa- j ginusia 
sirodys lygaus aukščio savo i

Karo Frontuose

Naujų Metų, kada 
norime būti gra

siu agi ausi o j kompa-

atsilan-
gyvuoti

Iš kitos pusės, mūsų 
i kymas chorui irgi bus 
ir klestėti akstinu. Smagu yra 
dainuoti vien dėl gražumo dai
nos, bet dar smagiau, kada to 
reikalauja, tą įvertina 
artimų draugų.

Taigi, visais atvejais, 
ir naudingiausia

site Naujus Motus su 
Choru šio penktadienio vakarą, 
gruodžio 31-mą, Laisvės salėj,

Lorimer St., Brooklyne. 
bus dainų, smagūs šokiai

Iš Washington© pranešama 
naujas sąrašas 485 sužeistų 
karo frontuose. Tarpe jų ran
dasi ir brooklyniečių lietuvių.

Tarpe sužeistų pietiniame 
Pacifike randasi Bernard T. 
Galinis, 5-to laipsnio techni
kas, sūnus Konstancijos Gali
nis, gyvenančios 556 Ridge
wood Ave., Brooklyne. Taipgi

minia ' sužeistas pirmos klasės karys 
i Eugene Rozanoski, 3211 New-

Saržentas Jules Lazūnas su 
savo žmona, Lillian (Liepaite) 

| sugrįžo desėtkui dienų atosto-’ 
i gų, — sugrįžo šventes praleis
ti pas savo tėvus ir uošvius. 
Jau antri metai saržentas La-i 
zūnas tarnauja USA karino-Į 
menėje (Utah valstijoj), fi
nansų department©. Pirmiau 
jis ten buvo vienas, o vėliau) 
nuvyko pas jį ir žmona, Lil-į 
lian, kuri taipgi dirba karino- j 
menės raštinėje, vadinasi, abu) 
Lazūnai tarnauja Dėdei Ša
mui.

United Seamen’s C 
Nacionalio Karo Fondo remia
ma įstaiga, pereitą trečiadienį 
suruošė pramogėlę vaikams tų 
jūrininkų, kurie buvo torpe- 
d uoti.

šeštadienį, sausio 1-mą, 1 
priežasties šventės paštas w 
veiks, tik bus išnešiojami Sp

Service, i cja] Delivery laiškai ir sure 
kami laiškai iš dėžučių, kfi 
sekmadieniais. Stampos šve . 
temis parduodamos tik cen- 
traliniame ofise, Washington 

ir Johnson Sts. f
šimtas vaikų smagiai pasi

linksmino ir buvo apdovanoti 
smulkiomis dovanėlėmis. Pa
tys vaikai — svečiai sudarė ir 
dali programos.

Sveikatos Departmental h 
čianclienį per dieną gavo 1,4 
skundus dėl negavimo šiltum 
ir 272 iš tų skundų pasiroo 
reikalingais atydos.

sma- 
sutik- 
Aido

šis pranešimas yra taikomas 
ypač tiems geriems ir kan
triai laukiantiems autoriaus 
prieteliams, kurie šį rinkinį 
yra užsiprenumeravę tūlas 
laikas atgal ir kai kada tei
raujasi, kada jis išeis. Auto
rius šiuomi pareiškia jiems gi
lią padėką ir sako — dar bis- 
kį palaukit, nes gerų dalykų 
visuomet reikia biskį palauk
ti. . .

Kadangi knygų tiražas, dė- Brangūs Laisviečiai, 
lei dabartinių karo aplinky- ’ Nikio Draugai:— 
bių, yra labai apribotas — iš 
viso autorius numato galimybę 
spausdinti tiktai 1,000 kopijų, 
—tad tik pirmiausiai užsisa
kiusiems yra garantuota, kad 
jie šią knygą tikrai gaus.

Autoriaus Draugas, 
Juozas Byronas.

Aido Chore yra susidėjęs! 
būrys gražių ir dar gražiau ! 
dainuojančių žmonių. Tai mū
sų geriausi. Dėlto su jais vi
suomet smagu praleisti linos-j 
laikis. Dar labiau tas tiesai

Dėkoja Atsilankiusiems 
Pakalniškį Išleisti

Pereitą pirmadienį man bu
vo diena tokia, kokią jau daug 
jaunų moterų išleidžiant savo 
vyrus ir motinos išleidžiant sa
vo sūnus 
tarnybon 
pirma ir 
Kaip greit

kariškom
Nebuvau 

paskutinė.

119 
čia 
prie Kvictkaus orkestros ir ge
rų vaišių.

Kviečiame visus-visas.
Aido Choras.

Pacifiko srityje taip pat su
žeistas Juozas A. Vi nik as, pir
mos klasės karys, sūnus Dr. ir 
Mrs. M. J. Viniku, SLA Cen
tro sekretoriaus, gyvenančių 
Brooklyn© priemiestyje Wood-Į 
side, 3705 68th St.

Abu sugrįžo smagūs ir links-į 
mi. Jiedu gyvena pas Lilijos! 
tėvus, draugus Liepus Brook-1 
lyno.

Pirmadieni, sausio 3 diena, |
i Lazūnai apleis Brooklyną, — 

išvyks tarnybon.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS ROLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
94 9-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-0868

VALANDOS:
9-12 ryto
1-8 vakaro

Penktadieniais uždaryta.

Melu Susekėjas Melavęs

Lietuvių Partiečių Svar
bus Susirinkimas i

Taip pareiškė Mrs. Edna 
Hancock, slauge, įkaitinusi 
Murray Goldman pasikėsinime 
ją žaginti Brooklyn State Hos
pital laike jos tarnybos. Įkal-

Buvęs Now Yorko valstijos Į 
senatorius Joseph A. Esquirol j 
prarado advokatūros teises i 

Į penkiom metam. Jis rastas kai-1 
tu palaikius ryšius su “pinball” i 
mašinų operatoriais, bet tą fak
tą užslėpus, pelnius iš skyrimo 
valstijos įstatymdavystei rašti
ninkų ir vartojus kostumerių

LWVI1M

B ROA i > WAY S SM AG IA U SI A 
ŠVENČIŲ PRAMOGA !

DOROTHY LAMOI R * DICK POWELL 
VICTOR MOORE

“RIDING HIGH”
i Technikinėmis Spalvom!' I

Ir dar Asmeniškai TOMMY DORSEY ir 
Jo Orkestras st> LENE KRUI’A. taipgi 
El WAHI S SISTERS ir PATI. REGAN 

PARAMOUNT v.

NOVOROS1SK
Matyk didį mūšį ir kaip SOVIF.- 
TŲ JĖGOS,sumuša Nacių Armiją.
Matyk sensacingą MAKIN ir 
MARSHALL SALŲ mūšį.
Išgirsk ROOSEVELT() Kalėdinį 
pareiškimą. Pamatyk sujaudinan
čias filmas. “NEW FRONTIERS” 
ir “OREGON” ir dar 43 žinių 
judžius. Puikiausi judžiai mieste. 
T? If D A C C V Newsreel Theatre 
LluDHOO I Broadway ir 46 SI.

tarnauti 
perleido, 
nebūsiu 
mes sunaikinsim fa-
clar yra klausimas. 

Bet tik tai dienai atėjus visi 
žmones galės turėti normali.š- 
ką ir linksmą gyvenimą.

šia proga noriu paačiuoti 
visiems už* atsilankymą Nikio 
išleistuvėsna užpereitą ketvir
tadienį. Man buvo labai sma
gu, kad tokiu trumpu laiku Į 
Nikio draugai sužinojo ir su-1 
sirinko atsisveikint prieš jo iš-Į 
ėjimą tarnybon.

Ačiū už dovanas ir linkėji-1 
mus Lietuvių Meno Sąjungai, 
Adelei Kalakauskienei ir Biru
tei Kalakauskaitei, Kaz. De-1 
gučiui ir visiems atsilankiu-' 
siems išleistuvėsna.

Frances Pakalniškienė.

Ateinantį pirmadienį, sausio!. 
3-čią, Įvyks pirmas 1944-tų i 
metų lietuvių partijiečių susi-' 
rinkimas. J ši susirinkimą tu
rėtų pribūti kiekvienas kuopos! 
narys, kuriam tik nereikia tą1 
vakarą dirbti. Apart bėgamų1 
kuopos reikalų, bus trumpa ■ 
peržvalga svarbesnių įvykių i 
til< ką užbaigtų senų metų.' 
Taigi, pradėkime naujus me-; 
tus gražiai, skaitlingai ateida
mi pirman po naujų metų su-1 
sirinkiman. Vieta — Laisvės:I 
svetainė: pradžia lygiai 8 vai.)

Sekr. i

FILMOS
Miestavame Muzikos ir 

Dramos Centre
Yorko Miesto Centre,

I piLCll ICUDU ,JWD VCV* 11,y . ..ava. n v<<ivwjc<._r

Į tintajam buvo duota elektrišku i pinigus saviem tikslam.
į mechanizmu kvotimas, žinomas 
kaip melų susekėjas (lie detec
tor), kuris užrekorduoja žmo
gaus .kūne elektros reagavimą 
į statomus klausimus. Pagal 
tąjį rekordą teisėjas Leibowitz 
išteisino Goldman, o įkaitino jo 
skundė j ą.

Mrs. Hancock reikalauja by
lą nagrinėti iš naujo, sakyda
ma, kad tas mechaniškas neva 
susekėjas melų “apsimelavo.” 
Gi mašinos operuotojas Bril ti
krina, kad Goldmanas ir ma-

Per Atlantiką kursuojąs ke
leivinis orlaivis Flying Ace at
skrido pereitą antradienį į La
Guardia stotį su 11 .keleivių iš 
užjūrio ir su 3,400 svarų laiš
kų.

šina sakė tiesą. Tačiau Mrs. 
Hancock gausianti naują teis
mą, kadangi mašinos vartoji
mas New Yorko valstijoj dar 
nėra legaliai priimtas.

i PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE > 

........... ...................—' —.......... ..

___________________________________________

je£<GERIflUSIA DUONA

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir , 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj n 

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinig 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuv* 

ir i pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus*
Tek EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEViCMJ'
--------------------------------------------------------------------------■WfeWE

Septyniolika- asmenų užgauti ; 
gatvekarių nelaimėj, Ridge-j 

’ woode.

1.1 E T U V I A I
karatai, entuziastiškai sveikina šį Kaliniriausią iš visų judamųjų paveikslų—nes jis 
parodo. joK IJETL VIAI bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių! Trys milijonai 
dolerių išleista šiam judš.iui pagaminti. Jūs matysite savo kaimą savo asmeniškus 
draugus šiame judyje. Jūs verksite juoksitės jūs dalinsitės jų džiaugsmais ir liūdesiu 
- jūs būsite sužavėti mes tatai užtikriname.

“THE NORTH STAR” (Šiaurinė žvaigždė) 
SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS

Slavianų liaudies šokiai. Derliaus Suvalymo I’okilis, muzika, šokikai-šokikės, daini
ninkės . . . gražus romansas ir geležinis pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkstantį kartu. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT BROADWAY
NEW VICTORIA RKO PALACE

BROADWAY IR IfiTH ST. ! BROADWAY IR 47TH ST.
Vinos vietos rezervuotos Nuolat rodo. Nebrangi įžanga.

STEBĖTINA MUZIKALft ŠVENČIŲ PROGRAMA!
ALICE FAYE CARMEN MIRANDA PHIL BAKER 

šokių Swing Karalius BENNY GOODMAN ir jo Orkestras

“THE GANG’S ALL HERE”
EUGENE PALLETTE * CHARLOTTE GREENWOOD * EDWARI) EVERETT 
HORTON « TONY DE MARCO IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS 
SCENOJ su JIMMY DORSEY ir Jo Orkestru su Kitty Kallen, Paul Carley, Ray 
English ir žvaigždė scenos, jutlžių ir radijo BILL ROBINSON.

ROXY, 7th Avenue ir 50th Street

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

Matyk Japonus “Dangaus — Sūnus” Marko L. Moody 
įspūdingiausią jlldį iš Japonų įsiveržimo!

“Ravaged Earth”
Cenzoriai to nepraleistų taikos metu! 

Taipgi: žmonėm Prašant — “A NATION DANCES”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunakti Kiekvieną šeštadienj!

STANLEY THEATRE 7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

!so Skyriuj apie nupigintas tikietų Rainas, 
perkant grupėms.

pildyme, pradedant

New
135 W. 55th St., keturių pro
gram ų
Naujų Metų vakaru, dalyvaus
Paul Draper, artistas šokėjas 
ir Larry Adler, armonistas. 
įžanga penktadienio, šeštadie
nio ir sekmadienio vakarams 
nuo 55c iki $1.65. Sekmadie
nio popietiniam perstatymui 
įžanga nuo 55c iki $1.10.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečiuos visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Paramount Teatre
ro-“Riding High’’ spalvota 

deo filmą, su Dorothy Lamour, 
Dick Powell ir Victor Modre, 
antra savaitė rodoma Para
mount Teatre, prie Times Sq. 
O scenos aktuose dalyvauja 
Tommy Dorsey ir jo orkestrą, 
Edwards seserys, Paul Regan 
ir kiti.

5th Ave. Playhouse
Pradedant penkta dieniu 

gruodžio 
5th Avė. 
St., New 
francūzų 
lumn 
Pierre Renoir ir Erich von 
Stroheim. Po to per savaitę ro
dys “Nine Bachelors,” o dar 
toliau — “They Were Five.”

31-ma, per 8 dienas, 
Playhouse, prie 13th 
Yorke, rodys žymią 
filmą “Personai Co-

su Maurice Chevalier, 
Renoir

“No Greater Love” Ateina 
į Victoria

Po sėkmingo ir ilgo rodymo 
dabar esamos Victoria Teatre 
filmos “The North Star,” se
kama bus Sovietų filmą “No 
Greater Love,” originaliai bu
vus pavadinta “She Defends 
Her Country,” apie Sovietų 
moterį kare, kuri dėl nacių 
užpuolimo praradus viską, ką 
tik jinai turėjo, pati išeina į 
mūšio lauką atkeršyti naciams. 
Filmoje viskas įkalbėta angliš
kai. „

įL Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
t$. seniems ir naujiems pacijantanis. Nepaisant didelio pakilimo 
L kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patą^j 

naujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

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

| | STENGER & STENGER, Optometrists
B 35 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N.BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
’ 282 Union Avė

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS I
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikidntas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. B

f ■T' JT'N*v?r

PIRKITE ANKSTI

į 701 Grand St
1 TeL staff 2-2173

Tt* Gift of 
o Ufotimol

GODDESS 
of TIME 

17 [ewail

Bulovą

$3.00

’3750
Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

> Dideli* 
pasirinkimas 
pasidabini mo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Daimontai 
įdedama 

jams belaukiant Prices Subject to Federal q
ROBERT LIPTON 

JEWELER \
Brooklyn, N\1 

Atdara




