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Čechoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris, Jan Masaryk, ~........
aną dieną pareiškė Washing- 4 
tone, kad, jo nuomone, Hitle-I 
rio nereikės Jungtinėms Tau
toms teisti dėl jo kriminalybių.

—Hitleris pats sau galą pa
sidarys arba ji sudoros Vokie
tijos karininkai,—sako p. Ma- 
sarykas.
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DIDŽIAUSIAS TALKININKU ORO ŽYGIS »RIEŠ NACIUS
užbaigs savofurjeris 

dienas.
Jo pareiškimas, padarytas 

Naujų Metų proga, yra toks 
desperatiškas, toks kvailas, 
toks neorganizuotas, kad tik 
prieš galą žmogus šitai p tega
li kliedėti.

3,000 A ineri kiečiu - Angį ų 
Lėktuvų Pleškino Tvirto- 

viškus Nacių Pajūrius

mą, Hitleris kreipiasi j sutver- 
toją, į Dievą, maldaudamas 
pagalbos. O reikia gi atsimin
ti, kad Hitleris yra ateistas, 
bedievis.

Jei teisingai atsimenu, K. 
Marksas yra pasakęs: Silpny
bė jieško išeities stebukle.

Bet neatrodo, kad Hitlerį 
bet kokis stebuklas išgelbėtu.

Smetonos-Karpiuko Dirva, 
minėdama 1926 m., gruodžio 
17 d. fašistų padarytąjį smur
tišką perversmą Lietuvoje, 
skelbia, jog tai buvęs “tas 
tautinis posūkis, kuris pastatė 
Lietuvą į kelią kurti savo tau
tines savybes iš savų sąlygų ir 
savomis jėgomis.“

Taip, tai taip, bet kas gi tos 
“tautinės savybės,“ kurias 
Smetona Lietuvai davė?

Po 10-ties dienų Kaune 
vo sušaudyti keturi jauni 
rai darbininkų judėjimo 
dai — Požėla, Giedris, ( 
fenbergeris ir čiornis.

Smetona pripildė pilnus Lie
tuvos kalėjimus politiniais ka
liniais.

Smetonos budeliai masiniai 
šaudė Suvalkijos ūkininkus 
1935 metais.

Kas gali tokias fašistines, 
tokias brutales, tokias žiaurias 
“savybes” vadinti lietuviško
mis “tautinėmis savybėmis?“

Tik pats Smetona arba ak
liausi jo pasekėjai.

bū
vy- 
va-

i London, saus. 5. — Galin-i apdrūtintą pajūrinį ruožtą, 
ogiausiame iki šiol oro žygy-[kur vokiečiai ruošėsi at- 
je praeitą naktį, 3,000 Ame-įremt talkininkų įsiveržimą 
rikos ir Anglijos bombane- 'antruoju frontu.
šių ir greitųjų kovos lėktų-1 Anglų-amerikiečių lakū- 

.vų triuškino vokiečių įren- nai, veikdami nuo sutemos 
gimus š i a u r vakariniuose iki aušros, paleido 3,000 
Vokietijos pajūriuose ir I tonų sprogstamųjų ir gais- 
šiauriniuose Francijos pa-trinių bombų.
kraščiuose. Taip jie su že- | Jeigu vokiečiai ir turėjo 
mėmis maišė stipriausiai | “baisiųjų” savo rakietinių 

i patrankų tuose pajūriuose, 
[tai sakoma, jau nieko iš tų 
pabūklų neliko.

I Amerikos lakūnai, tarp 
kitko, atakavo Kielį, didįjį 

: Vokietijos submarinų ir lai
svų statyklų centrą, kaip tei
gė Berlyno radijas. Pasak 
naciu, tai amerikiečiai mė- 

!tę bombas ir į Danijos mie
stus (taikydami į karinius 
vokiečių punktus).

i Yra nurodymų, jog ame
rikiečiai taipgi bombardavo 
i hitlerininkus Norvegijoj.

Negrįžo 18 Amerikos

Amerikos Kariuomenė
Šturmuos Japonus

Marshall Salose
Washington. — Japonai ■ 

dabar tik stengiasi apsigin- > 
ti ištisoje pietinėje ir pieti-' 
niai vakarinėje srityje Ra- ! 
miojo Vandenyno, pareiškė 
Jungtinių Valstijų laivyno' 
sekretorius Frank Knox.

Tuo tarpu Amerikos la- i
kūnai jau minkština japonų . , s J." . , . ,bombanesių ir du jų paly-pozicijas Marshall salose, 
pridūrė Knox. Iš to supran
tama, jog amerikiečių ka
riuomenė yra ruošiama įsi
veržimui į tas salas.

generolas Montgomery aiškina 8-tos ArmijosAnglų
strategiją ant žemlapio Raudonosios Armijos generolui 
Vasiliev, kuris aplankė talkininkų frontą Italijoje.

Raud. Armija Linkui Lat 
vijos Atgriebė Nevelio- 
Velikije Lūki Gelžkelį

TIK PENKTA DALIS VISU ŽEMIU ATVADUOTA 
NUO NACIU IR 20-TA DALIS NUO JAPONU i

London, saus. 5. — Ne- ’dieną buvo nukauta 1,400 
oficialiai pranešimai ‘ skel- 'hitlerininkų, pagrobta 13 jų 
bia, kad Sovietų karinome- i tankų, 10 kanuolių ir kie- 
nė, trijose vietose prasiver-jkiai kitų pabūklų; suimta ir 

ižus per vadinamą “senąją i tam tikras skaičius vokie- 
į Lenkijos sieną,” maršuoja 
Ipirmyn linkui Sarny gele
žinkelių mazgo ir Kovelio ir 
Rovno miestų. Sako, jog 
ypač kazokai viesuliškai 
bloškia hitlerininkus atgal, 
tūkstančiais kapodami juos.

Bet oficialiai Sovietų 
pranešimai dar nemini veik
smų antrapus tariamo “se
nojo rubežiaus.” Sovietai 
savo žiniose šiuo tarpu la
biausiai atžymi laimėjimus 
Bielaja Cerkov ir Nevelio 
srityse.

OFICIALIAI SOVIETU
PRANEŠIMAI

čiu.
BIELAJA CERKOV 

PERGALE
Pirmojo Ukrainos fronto

(Tąsa 5-me pus.)

Pusė Berdičevo Jau 
Raudonosios Armi

jos Rankose

dovai, anglų lėktuvai kovo
tojai. Tuo pačiu laiku ang

elai - amerikiečiai nušovei 
■pustuzinį vokiečių lėktuvų. įprmiena.

Washington. — Pernai Sovietų Sąjunga atvadavo 
metais Jungtinės Tautos ūt- ’31'5,000 ketvirtainių mylių, 
vadavo vieną penktadalį že
mių nuo fašistų Ašies Eu
ropoje ir vieną dvidešimtą ' 
dalį svetimų plotų nuo Ja- | 
ponijos, kaip paduoda Ame-• 
rikos Karo Žinių Įstaiga. Ji 

, kad priešai dar ,

Ukrainoj per 2 dienas už 
įmušta 9,000 nacių. •

Washington. — Daugiam 
kaip 100 tūkstančių asmenų 
susiuntė kongresmanam ir 
senatoriam reikalavimus, ■ 
kad uždraustų ' alkoholio 
dirbimą

NAUJA PROHIBICIJA?
ŠALIN MOSLEY! ŠAUKIA 

ANGLAI KAIMYNAI

Stockholm, Šved., saus. 5. 
— Vokiečiu komandierius 
Berdičevo srityj Ukrainoje, 
besikalbėdamas su švedų 

Maskvos radijas patiekė korespondentais, pripažino,
sekamų žinių: jog Sovietai jau atkariavo

Raudonoji Armija (veik- nuo nacių “rytinę pusę Ber
dama linkui Latvijos) atė- dičevo geležinkelio.”— Ber- 
mė iš nacių geležinkelio sto- dičev yra keturiu geležin- 
tį Izočą, miestą Gory, dar ■ kelių stebulė, 25 mylios į 
100 gyvenamųjų vietovių ir pietus nuo atvaduoto Žito- 
visiškai apvalė nuo priešų įniro, 
geležinkelį tarp Nevelio ir 

_ „__  Velikije Lūki miestų, 
tvirtainių | Vien šiame fronte 
(niliohais; 
onų pa- 
Per me-

Bet naciai dar tebevaldo 
viso 1,670,000 ketvirtainių 

įmyliu su 325 milionais gy
ventojų, tarp kurių yra tik 
’'apie 70 milionų vokiečių.

Sausio mėnesį j 
'stiprūs, ir Jungtinės Tautos j ponų naguose buv< 
[turės sunkiai kovoti, iki lai-!kaip 3 milionai ke 
įmes visišką pergalę.

Praeitais metais ameri
kiečiai ir anglai atkariavo 
nuo vokiečių - italų 37,000 

I ketvirtainių mylių plotus 
Afrikoj, italų salose ir pie
tinėje Italijoje. Tuo tarpu

ernai ja- 
i daugiau

Tas vokiečių oficierius 
sakė, kad jie nesitiki at- 

per griebt jokių plotų Ukraino
je.

Bet hitlerininkai daro 
tankias kontr-atakas, steng
damiesi apstabdyt Raudo
nąją Armiją, idant ji grei
tais žygiais nesuskaldytų 

dijas ii- spauda, nusiminę jėgas Ukrainoje,
dėl karinių ir politinių pra- kaip sako švedų korespon- 

~ dentai.
Pats Berlyno radijas, pa- 

galiaus, aiškiai pasakė, kad 
Berlyno Bersen Zeitung Sovietai užėmė rytinę Ber- 

joks kitas dičevo miesto dalį.

VERKSMINGI NACIU 
OBALSIAI

japonų ir 400 mil 
vergtų kitataučiu/ 
tus buvo atgriebta nuo ja
ponų 160,150 ketvirtainių 
mylių, arba truputį daugiau 
kaip 5 procentai iš viso.

London. — Vokietijos ra
Shipton - Under - Wych- 

U:Ll...ą jr pardavinėjimą, wood, Anglija. — 120 šio 
iki pasibaigs karas ir bus į kaimo gyventojų pasirašė 

reikalavimą, kad anglų vai
zdžia pašalintų iš jų tarpo 

Kongreso komitetas kitą’Qswalda Mosley, buvusį 
savaitę pradės tuos reikalą- Anglijos Fašistų Sąjungos 
vimus svarstyti. . . galvą, ir sugrąžintų jį ka- 

Prez. Rooseveltas nusitei- Įėjimam

Gavau dienraščio
1944 metams išleistąjį metraš-!paleista armija iš mobiliza-
tj, kalendorių. Jį redagavo L-'ciįos 
Jonikas.

Vilnies Kalendorius turi 161
puslapius - vadinasi, apysto- [ vįmus svarstytL
re knyga. Technišku atžvilgiu į - — u - -
Kalendorius gražus. Viršelis , • - , , i
spalvuotas ir jį dabina keturių !k?s pa
didžiųjų Jungtinių Tautų vė- naujinti pi ohibisiną.
liavos — Amerikos,
Sąjungos, Didžiosios
jos ir Chinijos.

apščiai telpa grožinės litera baFUclVO DUlgariJ^
tūros ir istoriniai politinių: 
straipsnių. Gerą pluoštą kuri-i ]
nių patiekė tarybų Sąjungoje t-jLos bombanešiai vėl ata- angliški naciai Mosley ir jo 
gyveną lietuviai, poetai ir ra- .......................... ’
Šytojai.

žodžiu, Kalendorius
gražaus įspūdžio.

Vilnies

Tarybų ; 
Britani-

Aplinkinių miestelių ir 
kaimų žmonės taipgi siun- 

i čia reikalavimus ministe- 
Amerikiečiai Vėl Bom-!riui.pir™ininkui, ęhurchii- lui ir vidaus reikalų minis- 

I teriui Herbertui Morriso- 
nui.

London, saus. 5. — Ame- ■ Sykiu jie pastebi, kad

kavo didžią geležinkelių puikiai, be jokio rūpes- 
jStotį Sofijoj, Bulgarijos so-įčio gyvena vietiniame vieš- 

ai0!stinėj, ir triuškino geležiu-!būtyje, kuomet ištikimi an
tkelio tiltą Dupnicoj, į pietus 
i nuo Sofijos.

Deja, pavarčius Kalendorių,!---------------------------------------------
tuojau metasi į akis viena ne-1 Gira gyvena Tarybų Sąjungo- 
maloni paklaida. A. Liepsno-jje, dėvi raudonarmiečio kapi

tono uniformą ir veikia lietu
viškuose pulkuose Raudonojoj 
Armijoj. Liudas praeitųjų virš 
poros metui bėgyje sukūrė 
daug stambių poezijos kūrinių. 
Jis nelabai seniai buvo pa
gerbtas — apdovanotas Rau
donosios Darbo Vėliavos ordi
nu.

Tokios, kad ir “techniškos,” 
paklaidos yra labai nesmagios, 
— tai lašas deguto medaus 
bačkoj. Jos nesmagios visų 
pirmiausiai pačiam redakto-

nio “Už Tėvynės Laisvę“ 
straipsnyje įdėtas Vinco Krė
vės - Mickevičiaus atvaizdas, 
bet po juo parašas — “Liudas 

'Gira...” Kaip toji paklaida 
galėjo įsiskverbti, — sunku 
suprasti.

Vincas Krėvė yra pasilikęs 
j. Apie jį pastarųjų po- 

bėgyje tebuvo tik 
: jis bandęs prisi- 

prie vokiškųjų okupan- 
mus informavo kuni

ginių” agen-

ros me 
tiek ži 
taikyti

turą. Tuo pačiu sykiu nui

Stalinas Atsako j Ju
goslavu Emigracinio 
Premjero Sveikinimus

Oro Veiksmai Prieš Vo
kietiją Padeda Rau

donarmiečiams

kišimų, ragina vokiečius 
semtis “stiprybę iš nelaimių 
ir liūdesių.”

glai kariauja bei sunkiai 
dirba ir dar atlieka civilių 
apsigynimo pareigas.

Ministeris Morrisonas pa
leido tą fašistų porą iš ka
lėjimo neva dėl nesveika
tos, ir anglų seimo daugu
ma pateisino tą jo žingsnį.

Penktoji Armija Pirmyn
Italija, saus. 5. —Penk

toji anglų - amerikiečių ar
mija, per įtūžusius mūšius 
kalnuose, pastūmė vokie
čius dar vieną mylią atgal, _U. 1 • 4 • v j 1 • • •

Cairo, Egiptas. — Jugo
slavijos emigracinės val
džios premjeras Bozidar 

Porič pasiuntė naujameti
nių sveikinimų telegramą 
maršalui Stalinui. Į ją Sta
linas sekamai atsakė:

“Dėkoju tamstai už šiltus 
sveikinimus ir linkėjimus, 
kuriuos tamsta pareiškei 
man ir Sovietų žmonėm 
naujiesiems metams. Aš esu 
įsitikinęs, kad 1944 m. bus 
naujų pergalių x m e t a i s
- I - - - -........................................................................................................................................

London, saus. 5. — Mas
kvos radijo komentatorius 
sakė, jog anglai amerikie
čiai, iš oro bombarduodami 
karinius Vokietijos miestus, 
patarnauja ir Sovietam lai
mėti mūšius prieš nacius.

Jungtinėms Tautoms ir kad 
jau nepertoli tas momentas, 
kuomet Jugoslavijos žmo
nės išsilaisvins iš Hitlerio 
tironijos jungo.

STALINAS.”

Laisvės Kontestas Gavimui 
Nauj y Skaitytoj y

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

P. Pilėnas, Philadelphia.....................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ..............
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark ... 
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury ... 
J. Bakšys, Worcester ..........................................
ALDLD 2 kp., So. Boston ...................................
J. Kazlauskas, Hartford............... ....................
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................
P. Beeis, Great Neck............................................
S. Penkauskas, Lawrence.................. . ................

(Tasa 5-tam pusi.)

Punktai
4736 

4334 
4043 
3642 
2703 
2059 
1856 
1422 
1034

• 1007

rašo, kad, girdi, “. 
kraštas nebūtų galėjęs iš
kentėti tokių karinių ir po
litinių smūgių, kokius Vo
kietija praeitais metais iš- ' 
kentėjo.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Jugosl. Partizanai Su- vz  WY • YX • • • Jmušė Nacius Bosnijoj

Švedijos spauda rašo, kad 
Sovietai užėmė Ostki mies- 

“lenkiš-

Nacių valdžia įsakė vi- 
T , r T sieros 16 metų jaunuoliams

London, saus. 5. Ju^°" užsiregistruoti karinei tar-
slavijos partizanų vadas !nviiaį 
maršalas Tito - Broz per ‘ ‘ ____
radiją pranešė, kad jie iš- i London. — Anglijos lėk-
taskė vokiečių ofensy vą i y- įUVU gamybos ministeris 
tinėj Bosnijoj, Jugoslavijos^ 'gįafford Cripps užreiškė, 

jog 1944 m. bus sunkiausių 
kovu metai Talkininkam, v

dalyj, ir, tarp kitko, užėmė 
Vlasenica miestą.

Partizanai per žiaurius 
mūšius dėl kiekvieno namo 
atėmė iš nacių jau daugiau 
kaip pusę svarbaus Banja 
Luka miesto.

New York. — Skaičiuoja
ma, kad su nuskendusiu per 
eksplozijas amerikiniu nai
kintuvu Turner, netoli New 
Yorko, žuvo apie 50 jūrei
viu. 4.

Talkininkų lakūnai tre
čiadienį vėl bombardavo 
Francijos pajūrius.

London. — Anglijos lėk-

Maskva. — Cechų divizija 
kartu su Sovietų kovūnais 
šturmavo nacius Bielaja 
Cerkov mieste ir dalyvavo 
jo užėmime.

Maskva. — Sovietų at
griebtas nuo nacių geležin
kelis tarp Nevelio ir 
kije Lūki turi 41-ną

Veli- 
mylią

težu-Tik 3 amerikiečiai 
vo, atimant iš japonų Sai- 
dor uostą, Nauj. Guinejoj.
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Dėl Ketvirtojo Prezidento Roose- 
velto Tarnybos Termino

Vis daugiau ir daugiau balsų girdisi 
dėl prezidento Roosevelto ketvirtojo tar
nybos termino. Kai]) žinoma, tųlos darbo 
unijos ir nemažai kitokių organizacijų 
bei pavienių asmenų - piliečių jau yra 
pasisakę, kad, jei karas dar tęsis, tai 
prezidentas Roosveltas turėtų apsiimti 
dar keturiems metams prezidentauti. 
Prie to, kai kurios CK) unijos prideda 
ir tą: vice-prezidentas Henry Wallace 
turįs sykiu su prezidentu kandidatuoti.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, 
įvykęs 1943 m. gruodžio 18-19 d., New 
Yorke, tuo klausimu taipgi tarė savo 
žodį. Suvažiavimas pareiškė noro, kad 
prezidentas kandidatuotų dar vienam 
prezidentystės terminui ir, jei jis kan
didatuos, tai demokratinė Amerikos lie
tuvių visuomenė už jį balsuos.

Kad šiuo klausiniu jau dabar tenka 
rūpintis, — nereikia aiškinti. Turime at
siminti, jog iki prezidentinių rinkimų 
tepasiliko tik dešimts mėnesių — rinki
mai įvyks 1914 m. lapkričio mėnesio pra
džioje. Taigi Amerikos piliečiai jau da
bar privalo savo žodį tarti’. Kai kurie 
spaudos korespondentai Washingtone at
virai skelbia: jei tik pasirodys iš plačios 
visuomenės reikalavimas, tai prezidentas 
kandidatuos ketvirtajam terminui.

Tačiau
tinio nusistatymo žmonės 
balsus, kad prezidentas 
dar vienam terminui, 
daro viską prieš tai. Kai kurie reakci
ninkų tiesiog į desperaciją eina besisie
lodami.

Komercinė mūsų krašto spauda be jo
kios paliovos deda milžiniškas antraštes 
ir vis kartoja: “Raudonoji Armija Žen
gia į Lenkiją.” “Raudonoji Armija Jau 
Įžengė Lenkijon.”

Bet toji vieta, kurią komercinė spau
da vadina “Lenkija”, nėra Lenkija, o 
Vakarų Ukraina. 1 
Raudonajai Armija 
virš 100 mylių.

Tokis komercinės 
mas (kartoti tą, ko
demokratiniam pasauliui, nėra sveikas 
Jungtinėms Tautoms. Tai yra pylimas 
vandens ant priešo (Hitlerio) malūno.

Jeigu lenkai dvarponiai skelbia Va
karų Ukrainą esant “Lenkija”, tai dar 
nereiškia, kad ten Lenkija yra. Vakarų 
Ukrainą, kaip Vakarų Baltarusiją ir vė
liau Vilniją, lenkai imperijalistai pasi
grobė agresyviu karu, užpuolimu. Tosios 
sritys, taigi, priklauso tarybinei Ukrai
nai, tarybinei Baltarusijai ir tarybinei 
Lietuvai.

Tokis komercinės spaudos nesiskaity
mas su faktais gelbsti Hitlerio propa
gandistams. Jie tuč tuojau sako: žiūrė
kit, jūs lenkai, kaip Tarybų Sąjunga ima 
jūsų kraštą!...

Tiesa, ne visi lenkai ant tos hitlerinės 
meškerės kabinsis. Daugelis Amerikos 
lenkų ir Lenkijos lenkų smerkia lenkų 
valdžią in exile, kam ji nesiskaito su 
gyvenimo tikrove.

Mūsų skaitytojai raginami gerai įsidė
mėti šiuos faktus. Jie padės jiems geriau 
orijentuotis klausant žinių per radiją 
skaitant jas komercinėje spaudoje.

Kova Del Balsavimo Teisės
Biedniesiems

ir

tuo pačiu sykiu, kai demokra- 
kelia savo 

kandidatuotų 
tai reakcininkai

atvirai skelbia: jei prezidentas Roose- 
veltas apsiimsiąs dar vienam terminui 
būti prezidentu, tai mes, amerikiečiai, 
jau nebeturėsime respublikos L.

Mes sakome, kad toki paskalai yra 
nesveikos vaizduotės reiškiniai. Pana
šiai tūli manė, kuomet prezidentas Roo- 
seveltas kandidatavo trečiajam termi
nui. Tačiau mes respubliką turime —ge
resnę negu jei šiandien prezidentu būtų 
koks nors reakcininkas, nepaisant iš ku
rios partijos.

Ar iki prezidentinių nominacijų karas 
bus pasibaigęs?

Šiandien sunku pasakyti. Atrodo, ta
čiau, kad jis baigtas dar nebus. Jeigu 
Vokietijoje mes jį baigsime, Hitlerio jė
gas sunaikinsime, tai Pacifike japonišką 
plėšiką dar vargiai pajėgsime sunaikinti.

Tuo būdu piliečiai privalo budėti ir 
rūpintis, kad mūsų visų ginkluotųjų jė
gų vyriausis z komandierius ir krašto 
prezidentas būtų tokis žmogus, kuris da
lykus supranta, turi prityrimo ir kurio 
politika pasaulį veda linkui taikaus gy
venimo, linkui tarptautinio bendradar
biavimo.

Dienraštis Vilnis rašo:
“Senato Teisėtumo Komisija padarė 

pareiškimą, kad aštuoniese pietinėse 
valstijose uždraudimas dalyvauti balsa
vimuose neužsimokėjus Poll Tax yra ne- 
konstitucijinis. Tame pareiškime didžiu
ma Senato Teisėtumo Komisijos sako, 
kad tos valstijos laužo šalies konstitucijos 
13-tą ir 14-tą pataisymą. Pataisyme pa
sakyta, kad nevalia sulaikyti balsavimo 
teisė dėl rasinio paėjimo. O tose valsti
jose kaip tik ir nukreipta Poll Tax įsta
tymas prieš negrus.

“Tuo pačiu sykiu kongresmanas Marc- 
antonio turi pagaminęs bilių prieš Poli 
Tax įstatymą. Žinoma, su šių metų kon
greso užsidarymu tas bilius atpuola. Ne
abejotina, kad panašus arba tas pats bi
lius bus iškeltas ateinančiais metais.

“Kova už panaikinimą Pietinėse val
stijose Poli Taksų yra kova už demokra
tiją. Kaipgi galima daleisti, kad ši ša
lis, kuri kovoja už demokratiją prieš fa
šizmą, palaikytų savo šalyje tą, kad at
imti teisę žmogui balsuoti, jeigu jis 
biednas ir negali užsimokėti balsavimo 
mokesčių.

“Reakciniai demokratai kaip tik ir lo
šia tuo prieš Roosevelto administraciją, 

atstumti visus biednuosius 
valstijose nuo balsavimo’ir 
į kongresą ir senatą.
tokis Martin Dies yra iš-

nes jie gali 
žmones tose 
būti išrinkti

“Pavyzdin
rinktas į kongresą iš Texas valstijos tik 
8-niais nuošimčiais tų, kurie yra balsavi
mo amžiaus. Jeigu Poll Tax įstatymas 
būtų panaikintas, tai toki kaip tas rau
donųjų raganų medžiotojas, ir panašūs, 
nebūtų išrinkti į jokią svarbesnę vald

:JM«K
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Adv. Keistutis Michelsonas atidaro masinę Demokratiniy Liet. Suvažiavimo, sesi
ja Webster Hall, 1943 m. gruodžio 19 d. Ant estrados sėdi prezidijumo nariai ir

.Jialbė tojai. . < ,

KLAIDA IR PAMOKA Iš 
PIRMOJO PASAULINIO

KARO
Kai kam jau nepatinka ir 

tas, kad Sovietų Sąjunga 
teisė ir nubaudė tris vokiš
kus karo kriminalistus. Gir
di, reikėjo palaukti iki po 
karo. Sako, naciai dar gali 

' pradėti keršyti ir bausti 
! amerikiečius ir anglus ka- 
! ro belaisvius. Be to, esą, tik 
po karo bus galima “šaltai”

i ir “bešališkai” 
jtus nuteisti.

Tas, žinoma,

burgą ir L u d e n d o r f f ą. I laukimą 
“1919 metų spalių mėnesį krimina!
Vokietijos valdžia Berlyne 
suorganizavo tribunalą nu
statymui atsakomybės už 
karą”, sako Arthur, “bet po 
kelių posėdžių savo darbą 
suspendavo,” be jokių re
zultatų. Tai valdžiai, kaip 
žinoma, vadovavo kaizeri- ; 
niai socialdemokratai.

i» • |« u p - v - t ■ ... • «';!>•

Be to, girdi, “po rinkimų j 
! Lloyd George berodė visai |

21 ir visai nacių kriminalistu 
= 'saikai šį sykį nepavyks Iš-?z 
s sisukti nuo atsakomybes.

Vieną, pasaulis pasimokino 
iš pereito karo. Antrą, po 
šio karo Vokietijoje nebus 
socialdemokratų valdžios 
paimti savo šilton globon 

prasižengė- Hitlerį ir Goeringą, kaip jie 
.paėmė globon Hindenburgą 

i kriminalistus po

. su baudimu karo 
kriminalistų arba lieja kro- 
kodiliaus ašaras, kad karo 
sąlygose negalima “šaltai” 
ir “bešališkai” 
liūs teisti.

Bet šį sykį vargiai jiems!ir kitus 
šis triksas išdegs. Hitleriui Pirmojo Karo.

kriminalis-; mažo susiinteresavimo kai- I 
!zerio korimu.” Visgi., ta- 

reiškia, kadlčiau, Taikos Konferencija
1 suimtuosius vokiškus kri- j suorganizavo komisiją, ku- ' 
Jminalistus reikia, laikyti ir iriai pavedė raportuoti apie i 
įšerti. Nereikia gąsdinti su-;karo kriminalystes. Po ke
lintų nubaudimu tuos, ku-!lių savaičių komisija rapor- 

irie tebesiaučia okupuotuose tavo ir “pripažino Vokietiją 
;kraštuose. j‘

Šitai filosofijai netiki So- ro
iir Austriją kaltomis už ka- 

surengimą”. Komisija
; vietų Sąjungos vyriausybe taipgi pripažino, kad gali- i
dr žmonės. Be abejo, netikė- ma bausti tų valstybių 
tų ir amerikiečiai, jeigu čio-'dus arba galvas.
nai naciai būtų atėję ir pa-i Taikos konferencija 
pildę tiek kriminalysčių, ’portą priėmė ir įrašė į 
kiek jie jų papildė priešIkos sutartį, kad “William 
Sovietų žmones. II (kaizeris) būtų teisiamas j

Galima įsivaizdinti, kiek kaipo vyriausias prasižen- 
daug bus liejama pasigailė- į gelis prieš tarptautinę mo-' 
jimo ašarų po karo, .

i jau dabar yra tokių, kurie įčiamybę. 
drįsta siūlyti atidėliojimo ir! 
palaukime filosofiją. Tada i 

'dabartiniai slapti ir atviri ;
I nacių simpatikai visomis1 
i pakampėmis šauks: Nerei- j 
kia karšyti, karas praėjo, jį! 
reikia pamiršti!

Lygiai taip buvo po Pir-. 
! mojo Pasaulinio Karo. Tuo. 
klausimu, mums atrodo, la-i 
bai gražiai išsireiškia “TheI 
Scrantonian” kolumnistas ! 
Robert J. Arthur. To laik-l 
raščio gruodžio 26 dienosI 

'laidoje Arthur primena ano: 
ikaro istoriją. Jis parodo, 
kaip tada gražiai vokiški

va

ra- ; 
tai- i

t

karo kriminalistai paspru- i 
ko nuo atsakomybės. Buvo Į 
daug planuota, o dar dau- i 
giau plepėta apie krimina- r 
listų nubaudimą, bet tikro-1 
vėje nei vienas nebuvo nu-i 
baustas.

Arthur rašo:
“Pradžioje Pirmojo Pašau-Į 

linio Karo Anglija ir Frau-; 
cūzija sakė, kad reikia Vo-! 
kietijos imperatorių laikyti 
atsakomingu už veiksmus, į 
papildytus jojo ginkluotų jė
gų, sulaužant karo tiesas. Ta-! 
sai judėjimas susilaukė stip-i 
raus visuomenės pritarimo į 
po to, kuomet premjeras; 
Lloyd George 1918 metų lap-i 
kričio mėnesį nutarė gauti į 
pasitikėjimo balsavimą prieš! 
važiuojant į Taikos Konfe-į 
renciją Versalin. 19 18 metų! 
gruodžio 11 dienos rinkimuo-j 
se jis laimėjo 250 vietų dau-; 
gumą parlamento. Rinkimui 
kampanija buvo vedama po j 
šūkiu ‘Pakart Kaizerį!’

“Po rinkimų mūsų prezi
dentas VVilsonas, kalbėdamas 
Paryžiuje, reikalavo pavyz
dingo nubaudimo karo kalti
ninkų. James W. Gerard, bu
vęs Amerikos ambasadorius 
Vokietijai, pareiškė, kad 
William 11 yra asmeniškai 
atsakomingas už karą ir rei
kalavo, kad jis būtų pastaty
tas prieš teismą. 1919 metų 
liepos mėnesį premjeras Cle
menceau užtikrino Prancūzi
jos parlamentui, kad karo 
surengėjai bus teisiami ir 
baudžiami. Jungtinių Valsti
jų patrijotiškos organizaci
jos priėmė rezoliucijas ir 
siuntė Paryžiun, reikalauda
mos teisti ir bausti Vokieti
jos vadus.”

Aišku, kad Vokietijos kai
zeris ir militaristai labai iš
sigando tų grūmojimų. Pra
dėjo atsakomybę versti vie
ni ant kitų. Kaizeris, kuris 
jau buvo Hollandijoj, kalti
no premjerą Bethmann- 
Hollweg už 
Šis gi kai

jeigu jralybę ir sutarčių nepalie-' i ..... i ,,
, I

Bet kas atsitiko? Pasi-1 
klausykime:

“Talkininkai pareikalavo1 
llollandijos valdžios atiduoti 
William 11 į jų rankas. Bet 
llollandijos valdžia atsisakė! 
kaizerį išduoti, pasiremdama' 
tuomi, kad, pagal to krašto; 
įstatymus ir tradicijas, Ilol- 
landija visuomet buvo ‘prie-! 
glauda nugalėtiesiems tarp-j 
tautiniuose k o n f 1 i k tuose.’ Į 
Taip ir baigėsi ‘Pakart Kai-į 
zerį’ kampanija.

“Apart pasiūlymo bausti 
kaizerį, Versalio Taikos Kon
ferencija nutarė, kad indivi-į 

prasižengėliai prieš

Zigmas Ja.nauskas, kanadietis broliškasis 
delegatas Į Dem. Lietuvių Suvažiavimą, 
sveikina Suvažiavimo dalyvius.

DARBININKU SVEIKATA

karo suruošimą
10 gen. Hinįen-

du aliai
karo tiesas gali 
ūžiami ir sudarė 
sižengėlių surašą 

pradedant
ir maršalu Ilin- 
baigiant papras- 

Vokietijos val- 
įsakyta tuos as-

ODOS ĮDEGIMAI NUO no (aluminum acetate) 
KLIJŲ • skiediniu, arba ir 5% tani-

Pastaraisiais laikais vis j rūkšties skiediniu (ten- > 
dažniau ir dažniau vartoja-'1 * ' 
ma klijai įvairiose įmonėse, ‘ Kai jau oda atslūgo ir 
kur gaminama dirbtinis apdžiuvo ir apsidengė ša-\ 
medis, dirbtinės lentos, vie- šais, tai ji tepliojama kokia 
toj medinių. Tokios dirbti- i 
nės lentos esti lengvesnės ir 
pastovesnės, ilgiau atlaiko 
oro permainas ir stipriau ! 
laikosi. Tūlos lėktuvų dalys' 
gaminama tokiu būdu. • 

Susidūrimas su klijų me- ’ 
džiagomis padaro darbinin
kams įkilai odos įdegimą i dytis> bet d^rbą gali ir y0_ 
(deimatiUs). 'liaus tęsti, jei tik jie moka

Khjų^ įmonėse esti <etu-j ir gab gerai apsisaugoti
- . ; . nuo anų erzinamųjų klijų,
sakų (sma ps)'Nieko neliest plikom ran- 

kom, o vis mūvėt prie dar- 
Ibo pirštinėm, neperšlapia- 
mom, taipgi vilkėt tam ty
čia siautalais, kad visa kas 

t u -v . .būtu gerai apdengta, kad 
teismą.dziagų dažniausia gamina- d„edasiektu netik kli- 

jai, bet ir jų dulkės ir ga
rai.

Kempynės ir šepečiai rei
kia kas i)ora valandų mai-

būti bau- 
tokių pra- 
iš apie 1,- 
Vokietijos

atsisakė išduoti ku- 
ir visokiais pasitei- 
vilkino atidavimą 
asmenų.

; lengva riebia mosčia, kaip 
kad borinės rūkšties mes
tis, cino mestis (zinc oxide 
ointment), kalamino mostis 
(calamine ointment).

Kurių darbininkų oda tė
ra tik truputį susijaudinu
si, tie gali protarpiais gy-

rių rūšių: proteinų klijai, ’ 
gamtinių :
klijai, dirbtinių sakų klijai!

Pabai-'^1’ klijai — iš pro- į
teinu ir vienokių ar kitokių 

46 prasižen-i sa^U.
dėl išbandy-į Is toM klijuojamų me-

Pagaliau prieš 
pastatyta tiktai

500, 
k unigaikščiu 
d e n burgu ir 
tais kariais, 
džiai buvo
menis atiduoti Talkininkams. 
Vokietija 
nigaikštį 
sinimais 
žemesniu

“Su 1920 metų sausiu at
šoko noras teisti prasižengė
lius, o jų skaičius tapo su
mažintas iki 800. Tų pačių 
motų vasario mėnesį Talki
ninkų Taryba sutiko pavesti 
Vokietijos valdžiai, teisti pra
sižengėlius Leipzige.
gojo to paties mėnesio Ver- 
salius paskyrė 
gelius teisimai 
mo. x__ _ ____ .
buvo pastatyta tiktai 12 ir|ma sakiniai limpamieji pie
nei vienas iš jų nebuvo kiekistrai dviejų rūšių, kurios 
žymesnis žmogus, iš tos dvy- j labiausiai daro odos įdegi-

Tie plėstrai' techniš- 
urea - for-

i likos trys buvo nuteisti kc-'mus.
Jiems mėnesiams kalėti, vie-! kai vadinama ___ __
nas buvo nuteistas dviem maldehyde resin adhesives 
metam, du keturiem metam. Į ir phenol - formaldehyde 
Bet gavusieji ilgesnius termi-i resill adhesives.
mis po kelių mėnesių pabė-j 
go. Daugiau teismų nebuvo 
reikalauta ir nebuvo laiko
ma. Ir taip pasibaigė kampa
nija nubausti kaltininkus už 
Pirmąjį Pasaulinį Karą.”

Vokietijos kaizeris pasili
ko ramiai ir gražiai Hollan- 
dijos dvare gyventi. Marša
las Hindenburgas dar buvo 
išrinktas Vokietijos prezi
dentu ir Talkininkai nė pir
što nepajudino neprileidi- 
mui to karo kriminalisto 
prie galios. Kaip žinoma, 
Hindenburgas pasikvietė ir 
visą galią pavedė Hitleriui. 
Hitleris gi surengė dabarti
nį karą.

Tai tokia istorija su Pir
mojo Karo kriminalistais— 
tai ne istorija, bet begėdiš
kos sorkės. Kain tik tas

mon parėjus ir gerai nusi
mazgojus, reikia paliestos 
odos vietos vilgyti, kompre- 
suoti arba mosčia tepti.

D r. J. J. Kaškiaučius.
Gamindami lėktuvams ir 

sklandytuvams dirbtinio p 
medžio dalis, darbininkai, 
turi vartoti šaltus skystus 
klijus ir klijuotus limpa
muosius plestrus. Kai}) tik 
nuo to jie ir gauna odos į-1 
degimą — ir visų dažniau-1 
šia ant delnu.

Jau trandžiai tuoj gauna 1 
odos įdegimą, kokioj antroj 
ar trečioj dienoj nuo savo 7-ondui, 
darbo pradžios. O kurių1 te]; jr i 
oda atsparesnė, įdegimas $2; Živilė Jakščiūtė $2.50; O. 
pradeda pasireikšti už kelių Jakštienė $2.50 (buvo pažymė- 
savaičių. i ta Jakštienė) ir M. Paplaus-

Oda pat pirma parausta, įkienė, ir D. Jankauskienė JX) 
papursta, paeina pučkeliais, i50 cenW Aukavusiems širdin- 
kurie trūksta ir išleidžia ^ai ačiū ir atsiprašau, kad pir- 
linnu skvsti. Tatai vra aš. miatl nepaskelbiau jų vardus.

Kliubietis.

Hudson, Mass.
Patais // m a s K la idos.

Laisvės No. 291 per klai
dą netilpo vardai draugų, ku
rie aukavo Nacionaliam Karo 

būtent šių: F. Buka- 
Vaitekūnas aukavo po

trusis odos įdegimas. To
kios pavandenijusios vietos

čias sorkes nori vėl pakar
toti tie, , kurie kalba apie

g y a o m a suraminančiais 
kompresais, vilgant borinės 
rūkšties skiediniu arba, alū-

Amerikos lakūnai ataka
vo japonus Marshall salo-
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B UŽ LIETUVOS LAISVES
JUSTAS PALECKIS.

Baltijos Reakcionierių Intrigos
1 koše pilnai Įtikino Baltijos 
i žmones, kad jie nepadarė 
i klaidos pasirinkdami tą ke-

Tarybų Lietuvos prezidiumo pirmininkas Justas Pa- samdė už žemės ūkio darbi-! 
leckis parašė straipsni Sovietų Sąjungos darbo unijų or- 
ganui “Karas ir Dąrbininkų Klase”. Tas straipsnis jau] 
plačiai cituotas Amerikos spaudoje. Straipsnis pavadin-1 
tas “Baltijos Reakcijonierių Intrigos”. Pilno jo teksto] 
neturime. Gavome tik dali angliško vertimo. - "

“Raudonosios Armijos sai per 
ofensyvas,” Paleckis rašo, 
“artina Baltijos tarybi
nėms respublikoms valandą! blausiu Sovietų 
išlaisvinimo iš vokiečių fa- branduoliu — : 
šistinio jungo, 

u
politikos
Baltijoje verčia juos grieb-

Red.
amžius rišo 

vius, latvius ir estus su Ru-I 
sijos žmonėmis —

1926 metais ir 
ukrainiečiais ir kitais teigė fašistinę diktatui ą. 

Neišvengiamas vokiečių] Sovietų 
nepasisekimas bi is.

• ' .1 “Dar 
tis visokių apgavysčių. Hit-] gaiksčio 
lerininkai visais 
stengiasi jiaveržti 
iš Sovietų Sąjungos. Nu
duodami. kad , jie užtaria 
Baltijos žmonių interesus, 
hitlerininkai stengiasi su
tverti tam tikras iliuzijas 
tarpe tautinių ratelių, ža
dėdami jiem psetido-“nepri- 
klausomybę,” jeigu jie “ge
rai užsilaikysią,” o tuo.tar
pu užsienyje persūdo taip 
vadinamą “Baltijos proble
mą.”

“Prie šito hitlerinio są
jūdžio prisideda didėjanti 
pro-hitlerinių emigrantų iš 
Baltijos respublikų reakci
nių klikų veikla. Pastarai- 
siais laikais tos klikos veda: sJJvieiu'SajuntiLw' Tlyeti be- 
bjauriausią antį - sovietinę U|1.-,j() ‘ įso ooo gyventojų, 
kampaniją. Taip pat nupuolė gyvento-

“Nelabai seniai įvykusių jų
Baltijos kilmės amerikie- ] Ventspilio ir kitų Latvijos 
čių kultūrinių organizacijų miestų, 
konferencija iškėlė aikštėn “‘ 
tą piktą anti-sovietinę de-. tijos uostai pasiliko beveik 
magogiją, kuri 
ma taip vadinamų 
jos atstovybių ir 
Tikslas yra pasėti 
mus ir pasidalinimus tar
pe mūsų žmonių ir Jungti
nių Tautų vyriausiųjų jė-] 
gu.’ . i

“Vardu buvusiu fašisti-1 
mų Lietuvos, Latvijos h’!vo 
Estijos valdžių ir vardui 
įvairių reakcijoniškų orga-|. - 
nizacijų, teakcinės klikos, Krenholm audimo
rašo memorandumus su tai- 
vilčia, kad jie gaus prita- . 
rimo savo mieriams ir at-!r< i ?

tinęs dalis — Lietuvą, Lat- gRu()se industriniuose Bal-
i tijos miestuose, kuriuose

net lietuvių 
M indą ūgio 

būdais] buvo sudarytos sąjungos su 
Balti ją1 Aleksandru Nevskiu ir Da-

“Tą jų įsitikinimą to
liau sustiprino šis karas, 
........ „j Baltijos žmonėms

jos vienetuose už savo di
džiąją tėvynę, Sovietų Są
jungą. Rusų, ukrainiečių, 
baltarusių, gruzinų, užbe- 
kiečiu ir kitu sovietinių 
žmonių liejamas kraujas už 
išlaisvinimą Tarybinės Lie
tuvos, Tarybinės Latvijos 
ir Tarybines Estijos žmo
nių iš mirties fašistinėje 
vergijoje.”

Liaudies Sūnus

! ninkus kaimyninėse šalyse.; kuonieĮ
I “J uo tarpu kasdien didė-' grūmoja didžiausias jų is-l 
;jo bedugnė tarpe, reakcines tovijoje pavojus — pavojus 
] valdančiųjų ratelių politi-:ne pavergimo, bet ir vi
lkos ir tų kraštų liaudies as-: siško sunaikinimo.

lietu-į piaacijii. Kuomet kairioji' įas, jeigu ne Sovietų Sąjun-' 
~ i didžiuma laimėjo seirno|ga p. Raudonoji Armija, iš-i 

tuo svar-' rinkimus, Lietuvos . reakci-j laisvins juos ir išgelbės nuo] 
Sąjungos'Jonieriai pravedė militarmį | į-0 pavojaus?

su baltaru- smurtą 1926 metais ii įs-i “Nepaisant jų šėlimo, ne-1 
paisant, kiek memoranda-1 

: mų prirašys ir suvers į is-l tu kitoms 
' tori jos šiukšlyną fašistiniai ] teisių su 
įvadai, jiems nepavyks su-] Mūsų misija 
] kurti taip vadinamą Balti-i tas tautas. 
' jos ‘problemą’.

Lietuvos, Latvijos ir Es-

fašisti

Kas k i

VI. Audrona.ša-Suchockis.
Šlapiomis, rudens lietaus įbininku, kovojančiu dėl 

suvilgintomis Kauno gatvė-’ šviesesnės ateities, 
mis, skubėjo j darbą įdubu
siais, pageltusiais veidais 
darbininkai. Fabrikų ir 
dirbtuvių sirenos staugė 

i pranešdamos pusę septynių, 
'bet prie valstybinės spaus- 
tuvės vedėjo durti jau sto-

Čfai Kn Siok sn vč>° nc kart<1 mat.ytas, suolai ivu oivivia|]ySęS, šlakuotu veidu ir api. 
'plyšęs 13 metų berniukas, 
! jieškantis darbo. Tai buvo 
(Jonas Storpirštis, neturtin- 
]gos našlės iš Aleksoto su
linis. Jis, vargo spiriamas, 
I kiekvieną rytą slankiojo

Storpirščio viltys ir troš
kimai išsipildė — 1940 m. 
liepos 21 d. Lietuvoj suple
vėsavo raudona tarybinė 
vėliava. Darbininkų džiaug
smui nebuvo galo. Jie —iki 
tol engiami—tapo šalies šei
mininkais.

kiečius kryžiuočius.
“Kartu su rusais ir vi

sais kitais Sovietų šalies 
žmonėmis, 1905 m. ir 1917 
m. lietuviai, latviai ir estai 
kovojo prieš caristinį rėži-, 
mą.

“Tamprūs ekonominiai 
ryšiai jungia Baltijos kraš
tus ir Rusiją į vieną sudėti
nį ekonominį vienetą. Už
tenka prisiminti Rygą, ku
ri būdama Rusijos imperi

jos dalimi 1914 metais tu- 
550,000 gyventojų, o 
tolėšimo Latvijos nuo

žmonė- Latvijoje ir Esti 
šistinius perversmus 

kuni-.cinės klikos pravedė 
metais. įsisteigus 
nėms diktatūroms, Baltijos
kraštuos žmonėms buvo vi
sai atimtos teisės ir užvieš-i 
patavo teroras ii ______

“Bet juo daugiau siautė!
fašizmas, tuo labiau Balti
jos žmones krypo su vilčia 
linkui Sovietų Sąjungos. 
Kuomet Vokietijoj įsigalėjo] 
Hitleris ir pradėjo Europai 
grūmoti karu, 
žmonės žiūrėjo į 
Sąjungą kaipo natūralų ii 
ištikimą savo apgynėją 

“Nereikia stebėtis,
kad 1940 metų įvykiai, 
rie nuverto reakcinius rėži-' 

visuotino!
jjaį_| listais ir išvien su lenkis-j

iv Q*nivol/ i tijos žmonės patys, syki ant!
1 1- (III ’ (11 V--- • J t ,i visados, išsprendė visas sa- 

‘vo problemas ir to savo di-
džiojo laisvės čarterio nebe- 
atiduos niekam.

“Suprasdami tą faktą, 
kad Baltijos kraštai nega- 

Baltijos!lės gyvuoti izoliacijoje (at- 
i Sovietu!s^skyr?)’ 1‘eakcijonieriai ke- 

t pa visokius ‘blokų’ ir ‘fede
racijų’ planus. Laiko ture-] 

’tac| darni, Baltijos reakciniai] 
i emigrantai. įsteigė gana 
tamprius draugiškus ry
šius su lenkiškais imperia-.mus, susilaukė 

džiaugsmo Lietuvoje, __ , . ... . ,
i vijoje ir Estijoje. Nesunku dkars batonais bovinasi sta
: suprasti ta vieningumą, 1 tydami ant žemlapio

‘užtvarus,’
i pagarsėjusį ‘centralinį blo-
I ką,’ nuo Baltijos iki Aege-

Storpirštis, kaip doras, 
sąžiningas ir drausmingas 
darbininkas tarybinės val
džios skiriamas rajono pro
kuroru, kuriuo ištarnauja 
iki vokiečiams veidmainiš
kai užpuolus Lietuvą. Pra

kunti, Storpirštis 
drauge su visa pažangiąja 
Tarvbinės Lietuvos visuo
mene, per kulkų lietų, bom
bų sprogimus evakuojasi į 
Tarybų Sąjungos gilumą. 
Jo didžiausias sielvartas— 
pasilikusi skurdui ir bado 

i mirčiai senutė motina, ku
rią jis maitino ir antroji 
motina — Tėvyne Lietuva, 
kurią priešas savo purvinu 

i batu sumynė.
Tėvynė Lietuva ir senutė 

i motina išugdė Storpirščio 
| sieloj e didelę neapykantą 
į priešui. Kiekvieną kartą, 
kada kalbėdavo apie priešą, 
jo akyse žėrėdavo keršto ir 

Į neapykantos ugnis, o veide 
išnaudoji- į sustingdavo rimtis ir ryžtu- 

lipfiiviulmas Kauno spaustuvėse, su-|mas mirtinai kovai, 
buria darbininkus kovai, j M . ...mon 4 • i i • <-• ! Organizuojantis1920 metais kyla visuotinas : •’
Kauno spaustuvių darbinin- 

, . .... , • v. įku streikas, kuriame Stovios turi pereiti i vokiečiu! a v,. ’ . ., ,-■]J / . *- . • ;pirštis, nors ir vaiku buda-ponu rankas, o žemiu savi-'1 ’ , . . . , , _ .1 ’ u imas, aktyviai dalyvauja.
;Nors ir kažin kokiais paža- 
idais spaustuvės vedėjui ne-1 
■pasiseka jaunus darbiniu-1 
ikus patraukti streiklaužiui 

“Užmirškite žodžius: hu-į pusėn. Čia Storpirštis pir- Į 
manizmas, kultūra, tarp-imą kart gyvenime praktiš- i 
tautinė teisė — mums tai!kai patiria organizuotų 
tuščias garsas. . .” |darbininkų galią. Jis tampa

(Gebelsas) !ilgainiui susipratusiu dar-

Okupantai
Hitlerinių Vadų

niekada nepripazįs- prje j<auno foįrikų, dirb- sidėjus 
’ taut0™8 IVftou įuvjLp spaustuvių durų, bet 

vokiečių tauta. vejk kasdien girdėjo tą pa-
pajungti ki-iį-j atsakyma:

Vokiečių tauta'
pašaukta duoti pasauliui Šiandieną
naują valdovų klasę.” I^Paus^uvLs

“darbo nėra.” 
jam pasisekė.

(A. Hitleris) 'girgždančiu iš pageriu bal- 
 'su murmtelėjo:

. v : — Eik į rinkykla ir pa- 
Musų uzkanautų sa >Ppsakyk metrompažui, kad aš 

al P; atsiunčiau....
riu ir nacionalsocialistų] ^girdęs šiuos žodžius, Jo- 
partijos nariu. Toji aristoRukas Pajuto, kaip ts po jo 
krati a turės savo baujE-U.^^ “ Jls .gfT 
džiauninkus: vietinius gy-' * “’N nUdUm£“ !/-!" Y 
ventoius” A Ir taip l)rasldeJ° J°

"(Reicho ministeris!varging0 gAen™o darbi- 
T'inrvA ! nmko - spaustuvininko ko-

' 'vos dėl būvio kelias.
Nežmoniškas

bus padalintažemė .... x___
I pasižymėjusių vokiečių ka-;

nacionalsocialistų'

“Rytų Europos tautų (t.| 
yr. rusų, lenkų, 1

i ir pan.) žmonių masė, kaip
! rasinės atmatos, nėra ver- 

v.1 au; ta valdyti savo žemiu, panašius į •

-t)

tauti
niams lietuviškiems Raudo
nosios Armijos daliniams, 
Storpirštis atvyksta Į N da
linį, kad kartu su visais 

tėvynainiais mušti priešą 
i ir vyti jį iš tarybinės že
minės — išvaduoti tėvynę 
Lietuvą.Kaipo geras, draus- 
mingas karys ir taiklus šau

dys Storpirštis paskiriamas 
snaiperiu.

Būnant fronte Storpirštis
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kuriuomi tu kraštu žmonės] JlIS 
(išrinko savo tikrus atsto-r 

skaičius Liepojaus, ] vus į saV() pal-]amentus.
Su didžiausiu entuziaz- 

liaudis pasitiko Lietu-] *..
]vos, Latvijos ir Estijos sei-i~- 

nutarimus, paskelbiau- ] 
kad tie kraštai tampa 

i tarybinėmis respublikomis 
i ir įstoja Sovietų Sąjungon, 
ikaipo pilnateises 

“1913 metais Estijos di- narės.
džiuliuose plieno ir audimo] “Sovietų Sąjungos 
fabrikuose dirbo 36,000 į Aukščiausios Tarybos posė- 
darbininkų, tuo tarpu suidis 1940 metų rugpjūčio 5 
1940 metais jų skaičius bu- dieną tas respublikas priė- 

susitraukęs iki 17,000. mė f Sovietų Sąjungą. Ta- 
] Palyginus su 14,000 darbi- sai svarbus įvykis tapo įra- 

Sovietų Sąjungos

i. . a t • •- i ninkai — paverstiUos ir Adriatikos jurų, arba I miaig proletarais;>
Baltoskandinaviją” — 

] federatyvį Baltijos kraštų, 
i Skandinavijos tautų, Len- 
ikijos ir čechoslovakijos! 
bloką.

“įdomu ir tas, kad net 
co-innonJ tolim°je Amerikoje tie, ku- 

g k ■ rie stato tą federatyvišką 
kortų namą, negali susikal
bėti tokiuo klausimu, kaip 
Vilnius.

“Baltijos žmonės su pa
nieka atmeta tuos beprotiš
kus federacijų planus. Ar 

ninku 1914 metais Narvos sytas i Sovietų Sąjungos bepiotiškesnis
fabri- konstituciją. Paskui seko dalykas kaip ederaci a su 

Ikuose, su pradžia 1940 me- sovietinių įstaigų rinkimai imPtliaislne en 1 a, 
į tų buvo bepalikę vos 2,000! visose Baltijos šalyse vėl . Ar

. . mašinų rūdyja pilniausiai parode Estijos, , k !. ... . ', .
plės Sovietų Sąjungos sudė-(R • Vilniuje, Talline ir Latvijos ir Lietuvos žmo-|bega11. butl bas ngs,bjai!’ 

jos su Vokietija, kuri pa
neigė visokį Baltijos žmo
nių valstybingumą, siekda
ma visai išnaikinti tuos 
žmones, o Baltijos kraštus 
paversti Vokietijos koloni- 
ja?

“Baltijos žmonės pasi
rinko vienintelį teisingą ke
lią į vienybę su kitais So
vietų žmonėmis, kuomet jie 
prisidėjo prie didžiosios So
vietų Sąjungos. Jokios 
dirbtinos priemonės, kaip 
klastavimas istorijos, šali
nimas rusų kalbos iš moky
klų, arba reakcinių valdo
nų pikta anti-sovietinė de
magogija neištrins iš Balti
jos žmonių proto nesutrau
komų jų ryšių su Sovietų 
Sąjunga.

“Sugrąžinimas Baltijos į 
Sovietų Sąjungą buvo toly
gus sugrįžimui brolių, ku
rie buvo po prievarta at
plėšti nuo jų šeimos ir su
grįžo atgal po klaidžiojimo 
ilgais ir sunkiais keliais.

“Didžiojo patrijotinio ka
ro prieš vokiškus fašisti
nius įsiveržėlius liepsnoje 

toliau sustiprėja Baltijos 
žmonių draugiškumo ryšiai 
su kitais sovietiniais žmo
nėmis. Tuos ryšius pastip
rina kraujas lietuvių, lat
vių ir estų, kurie taip, did
vyriškai kovoja partizanų 
eilėse ir Raudonosios Armi-

...... . muŠaunieji Latvijos ir Us

i yra plečia-
Balti-' monės, 
kurios

Gana stambios pra- 
kurios gyvavo Lie

tuvoje ir Latvijoje praeity
je, buvo išnykusios.

nių

kuri jau atvede savo žmo-

(A. Hitleris)

viją ir Estiją.
a-- ■ ■ ...

rininkai yra labai pasiten-i 
kinę tąja jų veikla. Ne be 
priežasties jie duoda Bal
tijos reakciniams išeiviams į 
pagelbą.” ;

Plačiau prisiminęs apie' 
tuos laikus, kuomet po Pir-| 
mojo Pasaulinio Karo buvo' 
nuo Sovietų Sąjungos at-i 
plėštos Lietuva, Latvija ir; 
Estija, Paleckis sako:

“Taip vadinama tų kraš
tų įsteigta nepriklausomy-l 
bė buvo pseudo - nepriklau
somybė, arba falšyva 
priklausomybė.

“Per du dešimtmečiu 
respublikos buvo tiktai im-Į 
perialistinių valstybių įran
kis. Pilsudskio ir Becko 
Lenkija buvo jas įtraukus į 
visokius anti - sovietinius 
planus. Vokietija visais bū
dais stengėsi Baltiją pa
versti baze puolimui ant] 
Sovietų Sąjungos.

“Lygiai netikra, falšyva 
buvo demokratija, kurios 
obalsiu tos valstybės buvo 

a sukurtos. Galią jose pasi
grobė mažos politikierių ir 
kapitalistų klikos, kurios 
susikrovė savo turtus, api- 
plėšdamos tų kraštų žmo
nes.
5 “Giliai įsišaknėjusios ir Į 

-tvirtos draugiškumo tradi-| 
ei jos jr jų bendrieji intere-;

nių vieningumą.
“Tu kraštu žmonės išsi-

i savo AukščiausiasKaip ten nebūtų, hitle-| dideli pramoniniai pastatai rinko 
pasmerkti apleidimui ir su-] Tarybas ir užgyrė Tarybi- 

i griuvimui. 
“Nedarbas buvo Baltijos 

I rykštė. Kaipo nedarbo re- 
' zultatas, šimtai tūkstančių 
] žmonių iš Lietuvos išvyko 
| Pietų Amerikon, Afrikon ir I C z

, į kitus kraštus arba parsi-

Al SMITH 7 
ISSUES CALL 
FOH VOLUMT<EER 

WAR BOND 
WORKERS

tos I

nių Respublikų konstituci
jas. Trumpu laiku tapo 
pravestas socialinis ir eko- 
nom i n is perorganizavi m as. 
Kūrybinio darbo planai ir 
atsiekimai visose tautinės 
ekonomijos ir kultūros ša-

i ’

•te,
K .. -į. ’ .

Dr-gė Mikutytė, kilusi iš Telšių, apriša sužeistą lietuvį 
raudonarmietį. Ji daugelio išgelbėjo gyvybę kovos fronte.

kartą del

Jų darbas

“Aš vėl vedu kampaniją — šj 

tūkstančių Savanorių Veikėjų, 

yra padėti Amerikos kovūnams. Štai 

kaip: 4-ji Karo Paskola prasideda Sausio 

18 d. Mums reikia jūsų laisvu jums laiku, 

pasakyt jūsų draugams i\ kaimynams 

apie Karo Bonus ir padėt jiem išpildyt 

aplikacijas. Šj darbą jūs galite atlikti 

arti savo namų.”

įrašyk
kaip Savanoris

J. V-jų Iždo
A tstovas

ŠIANDIEN

Išpildykit Šį Kuponą
V isi Paremkim

Ataką
Daryt Tai DABAR...

Pašaukimas Greitas

Mr. Alfred E. Smith
% WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK
P. O. Box 110, Station G, New York 19, N. Y.
(.'orb. p. Smith: Aš žinau, kaip labai svarbus yra KETVIRTOS 
KARO I ASKOLOS \ AJAL’S pasisekimas mano giminėms ir 

diaugams Ginkluotose Jėgose, ir aš norėčiau pasisiuljti pa
tarnauti.
Malonėkite atsiusti man daugiau dėl to žinių tuojau*.

NAME...... ...............

HOME ADDRESS ..

HOME TELEPHONE

šią Vietą Apmoka
Grupė Patrijotinią New Yorko Biznio Organizacijų
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Vokiečių raportas, jog Rau
donoji Armija pradėjo didelį 
puolimą į pietus nuo Nevelio, 
nekurtoms militariniams eks
pertams atrodo, kad rusai šiau
rėje pradėjo lauktą ofens.vvą. 
Rusai tyli — jų paprastas nu
sistatymas pradžioje 
puolimo. Bet Maskvos 
p ra neš i n i a s Raudonajai
jai vokiečiams blogo pranašau
ja: “Žiemos metu matysime to
kį didelės skalės Sovietų ofen-

radijo
Armi-

orvegija

dien yra nariai milžiniško bū
rio žmonių, kurių šventa parei
ga yra gaminti ginklus, kurie 
mums taip būtinai reikalingi 
greitai sumušti Ašį. Ir tik ta-

So. Boston, Mass
čia i
ir Daniją \ia \artai į Euiopą. |vo įįn];ainanie darbe — darbas, 
b ield Maishal Romme io ap- ’ |<Lll.įs pacleda karo pastangoms 
lankymas Danijos tą patvirti-,—g.jj atlikti savo dalį tame 
na- i būryje žmonių.

Reikia atsiminti jog Sovietų į Kada tik pakeiti darbą, 
tik .laiko sugaišinta 
vo-;\iuti 1 

Tas bu i ... 
bet;ją dar

Įvyksta sekmadienį, sausio SC 
dieną, 7 vai. vakare, 1320\ 
Medley St., N. S. Pittsburgh. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
būtinai?dalyvauti, nes turime 
labai daug svarbių reikalų.

Sekretorė.

kietas paramai dienraščio 
Laisvės. Bus labai s’kani vaka
rienė ir gera koncertinė pro
grama iš muzikos ir dainų.

Bet 6is parengimas svarbus 
ne vien tuo, kad jis bus labai 
geras, bet ir tuo, kad jo tiks
las paremti dienraštį Laisvę, 
kuris taip energingai vienija 
ir organizuoja lietuvius karo 
pergalei ir Lietuvos išlaisvini
mui iš po budelių hitlerininkų 
jungo.

Visi ir visos kviečiami atsi-; 
lankyti. Bankietą rengia Liet. I 
Lit. Draugijos 2 kuopa.

A. Dambrauskas,

Pittsburgh, Pa.
Susirinkimai ir Parengimai
Lietuviu Literatūros Drau

gijos 4-to Apskričio konferen-, 
cija įvyks nedelioj, sausio 23 
d., 2 vai. po pietų, 1320 Med-į 
ley St., N. S. Pittsburgh. Vi
sos kuopos išrinkite atstovus 
laiku pribūkite.

K. Kairys,
ALDLD 4-to Apskr. 
Sekretorius.

Išklausėme Delegatų Raportą
Sausio 2 dieną atsibuvo pa

sitikimas delegatų iš Demo
kratiniu Lietuviu Suvažiavimo, 
kuris atsibuvo Brooklyne-New 
Yorke, gruodžio 18-19 dd., ku
ris nutiesė planus pagalbai Lie
tuvos išlaisvinimo ir karo lai
mėjimo prieš nacius.

Parengimas .pilnai pavyko. 
Visi pasitenkinę delegatų ra
portais. Padaryta planai ener
gingai darbuotis
nutarimų pravedimui gyveni-j 
man. Ant vietos surinkta ' 
$35.07 aukų, kad paremti su-i 
važiavimo darbus. Delegatas Į 
J. Musteika perdavė $7.35 li
kusius nuo delegatų lėšų, tai 
viso pasidarė $12.42, kurie' 
perduoti draugui J. Lekas pa-1 
siųsti Į Demokratinės Tarybos; 
centrą, i Brook lyną.

Prie pagaminimo 
daugiausiai 
ges:

! berkienė, 
I M.
'chik.
i gai ačiū '

Visi draugai ir draugės sto- 
; kime darban, kad taip svais !, . ... , ■ ■ minems■ bius suvažiavimo nutarimus!
pilniausiai galėtume pravesti i 
gyvenimą.

BE 100%
WITH YOUR

daug 
išla- 
dar-
nati- 
laiką

rasti ir 
darbininką tam 
besimokindamas 
taiposgi savo

atakos nebus koncentrutos 
Vitobsko-Nevelio apylinkėj, 
kiečių šiauriniame fronte, 
gal bus svarbiausias žygis, 
kiti veiksmai parems. Į pietus,' gaišini.
Sovietai jau artinasi prie Bal- neįvyko spiendžiamos
tarusijos ir objektyvas ten yra kovos, kovos, kmios laimes šį 
Minsk, svarbiausia -vieta prie'lialir .ml'sų jau-

i > • i -ii <- i • ..... i-ii i - nuosius namon greičiau... betšyva, koki dar niekad neinate- vienos is dvieju gelzkelio Imi-, .. , _ .. .. . . tas priklauso nuo musu gabume; žiema patogus laikas Kati- ju, kuri užlaiko vokiečiu pozici- _ . .. _ , .. . H1’ k mo aprūpinti musų kovojančius
donostos Arm.jos operacijoms^ J1; Baltijoj - Varšavos-Smo- vy,.us su daugiau n. geresniais 

aip piaeios <\i žiemos paio . lęnsko kelias. Į šiaurę, i eta i. ii-enęimais negu mūsų priešai
de- >*«®|gal užpuls dvi tvirtoves prie Ull.i> Dabar tas llž viska svar.

i llmen ežero — Novgorodą ir:biausja> 
;■ Staraja Russą, su tolesniu ob- darbo.

jektyvu Pskov prie kitos svar- 
Uios gelzkelio linijos — Varsa-1 

1 vos-Dvinsk-Leningrad. šie bus!
remiantieji veiksmai, sulaikyti | 
vokiečių pulkus, kuriuos 
galima vartoti sustiprinti Vi- 

. tebsko-Nevelio centrą ir suar- 
Į (lyti vokiečių komunikacijas. i 
i Vokiečių susirūpinimą šiuom i 
i Baltijos grasinimu parodo ne- 
I seniai išleistas pranešimas šve-!
du laikraštyje, Sroislai

kuris aprašo evakuaciją | 
Baltijos civilių gyventojų nuo.

Nėra abejonės, jog rusai sti
priai kirs šiauriniame fronte. 
Jie koncentruos jėgas prie Vi- 
tebsko-Nevelio, kirsdami Į va- 
karus dėl Dvinsko, bandydami 
pramušti kelią j Baltijos Jūrą. 
Toks Įsiveržimas suardytų visą 
vokiečių frontą Į šiaurius tarp 
Ilmen ežero ir Leningrado — 
ir Raudonajai Armijai atida
rytų trumpiausią kelią Į Rygą 
ir Klaipėdą.

Sakoma, jog vokiečiai mobi- 
lizuojasi Estonijoj ir Latvijoj', 
kad sulaikius šį puolimą, kad 
vokiečiai žino, jog toks pasek
mingas Sovietų Įsiveržimas pa-1 
keistų vokiečių poziciją Suomi-

Pasilik prie savo karo 
Tas gal reikšti laikinų 

nepatogumų, bet valdžia, apy
linkė, darbdaviai, visi, pasiryžę 
korektuoti tuos nepatogumus, 
tik tave laikyti prie darbo iki

būtu i Pergalės.
O. W. L

Liaudies Sūnus

ii

suvažiavimo

Shenandoah, Pa
Vieša Padėka

Aš, Leonora Stankevičienė 
ir mano du sūnai Jonas ir Au- 

. . įgustas ir dvi marčios tariame maisto . . . .., , . , vieša ir širdinga padėkadarbavosi drau- , ‘ . - . vT ,, . _ T) v .kuopos draugams-nariamsJ. Remardieiie, B. Ciu-I_ i pasitai'iiavjma mano vyro I amasauskiene,1 _ ‘ ..musu tėvo Jono Stankevičiaus Dambrauskiene ir Baben- ■ . . ‘ t .. . . ,.. : laidotuvėse, uz suteikimą grab-Visoms draugėms širdin- .. . • .. . ,: nešiu ir aciu tiems draugams, 
o gėlių vainikus. 
,'ojame visiems gi-1 
draugams, kurie j

uz 
ir

Svarbus Parengimas
Nedelioj, sausio 30 dieną, 

I yra rengiamas parengimas pa- 
į ramai Daily Workerio ir The į 
I Worker. Parengimas rengia-! 
mas proga angliško darbi-' 

' nink. laikraščio 20-ties metų 
sukakties. Jis įvyks Carnegie 
Library, N. S. Pittsburgh, kam-1 
pas Federal ir Ohio gatvės, 
Lecture Hali, ant antrų lubų, 
po pietų. Įėjimas nuo Federal 
gatvės. Bus geras koncertas ir j 
gerų kalbėtojų. Įžanga tik 25 
centai. Prašome visus ir visas! 

I dalyvauti.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

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

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

Komisija.

poziciją Baltijos Jūrose. Apart 
to, linijos j Norvegiją būtų pa
vojui! išstatytos, ir Berlyno ra-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

negailestingai naikina faši
stinius grobikus. Jo kovos 
sąskaita kasdien auga. Jis 
tuo didžiuojasi ir šypsoda
masis draugams sako:

• — Kai tik “nukepi 
pietų nuo Leningrado, jeigu tikiną niekšą net ant širdies 

! pasidaro gera. Šiai dienai

Manoma, kad šis žygis pa-: 
lengvins evakuaciją nacių ■ 
jėgų jūrų transportais iš vie-

Didelis Parengimas
Nedelioj, sausio 9 dieną, 1 i 

vai. po pietų 376 W. Broad-j 
way, įvyks labai svarbus bau-;

va\o 
pus.

velionio palydėjime i ka-

Leonora Stankevičienė 
Jonas ir Augustas 
Stankevičiai ir mūsų 
žmonos.

LLD 87 Kp. Susirinkimas
Lietuvių Literatūros Draugi-i 

|jos 87 kuopos susirinkimas Tel. GLenmore 5-6191

tariniai sluoksniai mano, kad 
nauji Įvykiai prie Nevelio yra 
tik pradžia kitų ofensyvų .Ame
rikos ir Britų jėgų šiam- Kuro- 
po j-

Jeigu būtų pasekmingas, toks 
ofensyvas Įvykdytų svarbių pa
keitimų visoj militarūj situaci
joj šiaurėje. Nes jeigu vokie
čiai atgal puls, jie pasitrauktų 
ligi Gulf of Riga. Militariniai 
ekspertai nurodo, kad taip da
rydami vokiečiai netektų Suo
mijos, nes pasitraukę iš pieti
nio Kranto Gulf of Riga, jie ne
galės laikyti komunikaciją su 
savo pulkais ten, tik per keb-

i jų normaliai 
1st i smarkiai

keliai bus nukii
puolančiomis So-| mano sąskaitoj 12 sunaikin }
centralėj sekcijoj. | tų priešų, bet kasdieną di-|| TD A T VP IHSl 

dinsiu. Tai vis už mano mo- i® ’ llrlll I I IMU m 
tinos kančias.

pagal švedų ra- 
draudžiamą zo- 

\ aistybių viso 
Klaipėdos.

Wehrmacht, 
portą, Įsteigė 
na prie Baltijos 
kranto
miestus Tallin, Rygą ir< Klaipė
dą nuo evakuacijos.

apsigyveno Baltijos vals-
šie iš Reicho žmonės

Verčiau oro už 
tijoj, negu vie

Aušo liepos 5 dienos ry- | 
tas. Vos rasoje žibėjo pi r 
mieji aušros 
gamta‘dar snaude, pasigir 
do pragariškas trenksmas, 
kilo j aukštį žemė su ugni 
mi ir sprogstančių sviedi 

įj.lnių bei minų skeveldromis,

spinduliai ir!g

neišvengiamas

DARBO
giją.

ra poetas
jog Sovietų ofensyvas gal pri
taikytas su aliantų invazija iš 
šiaurės — parodo, kad vokie-

aptarna-prie svarbaus
vimo, pasilik ]
karo pabaigos. Amerikos vyrai
ir moterys industrijose šian-

VILNIESKALENDORIUS
1944 Metam

— ===== KNYGA IS 164-rių PUSLAPIŲ ... ......=====
...... =— KAINA 25c I 7. EGZEMPLIORIŲ 1 1

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija. 

• •
Tuojaus įsigykite tą svarbių knygų ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

• • 32 Puslapių. • • Kaina 15c • •

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

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

LIETUVIŠKAS

(VALGYKLA IR ALINE)
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

] J. GARŠVA
,S Vi'

f! I
lg 411 Grand St. Brooklyn | J

Graborius-Under taker >
Laidotuvių Direktorius į
Išbalsamuoja ir laidoja ant į

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ | 

(KOPLYČIA) |
Parsamdo automobilius ir ka- I 
rietas veselijom, krikštynom į 

ir kitkam. į
231 BEDFORD AVENUE |

BROOKLYN į
Telephone: EVergrccn 8-9770 'i

g Lietuvių Kuro Kompanija
£$ Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam
Už kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

B/ Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo-
M se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

kovos 
šautu- 
šūvio 
dalgio 
kovos

dulkių ir 
pasislėpė

’ kosvaidžiai ir šautuvai, ore 
i ūžė šimtai lėktuvų, jie ner
ydami žemyn trupino žemę. 
Tai buvo didysis vokiečių! 

' puolimas.
Storpirštis nepabūgo. Jis 

paleido į darbą savo 
draugą — snaiperio 
va ir nuo kiekvieno 
priešas krito, kaip 

pakirsta žolė, o 
sąskaita augo.

Parako dūmų, 
(Ugnies debesyse
įtik ką patekėjusi saulė. Ko
votojai prakaituotais, šuo- 

'dinais veidais,' stiklinėmis 
'keršto žypčiojančiomis aki- 
Imis sekė priešą ir jį negai
lestingai naikino.

Po keletos valandų aršios 
kovos, laukas juodavo prie
šo lavonų kalnais, degė pa
mušti tankai, krito liepsno
dami lėktuvai, bet fašistų 
vis naujos ir naujos jėgos 
gulė mūsų apkasus.

Storpirštis ramiai “skai- 
' niojo” puolantį, priešą. Kai 
septyni vokiečiai visai arti 
puolė jį, jis sviedė granatą 
ir sunaikino keturis puolė
jus, bet likusieji pakilo ir 
sviedė į Storpirštį granatas. 
Tuo laiku Storpirštis išmėtė 
antrą granatą, nuo kurios 
likusieji fašistai žuvo.

Šioje kovoje Storpirštis 
žuvo. Jis iki paskutinio ato
dūsio nepaleido ginklo iš 
ranku ir nei pėdos neužlei-
do fašistams tarybinės že
mės, dėl kurios Visa savo 
gyvenimą kovojo.

Tai buvo tikras liaudies 
sūnus, garbingai apgynęs 
savo vardų.

Garbė didvyriui, kritu
siam dėl Lietuvos laisvės! 
Veikiančioji armija.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai bombardavo pramo 
nes miestus šiaurinėje Ita
lijoje,

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES i
Hirst in her heart- Hirst in Quality

Nu. 080. l.ml v .
(.,‘dsby. Matched 
lovely įuodcrn > t ’ >

?,... r i n gs o f . j 4 K į V ' <
gold.. Lovely^- 
diarhond,. ' . • ’ '• *•' ■ ■ • • ■ ‘r.* .

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

Both Rings for

No. -100, Lady 
. C.roįšby, Urilįtie 

in: .style, <exccp'- V; 
k. tjonul in ayąlįty. : '

This lovely
'rings jin, 14K' 

g<)l<L Superbly p; 
y brilliant '' dia-.; ’.'' 

mond. • ■.
Ę 0oth for Mc.

’85“

Np 120. lady Both for
Ci\osby. Identic,ai ų.y
dešigns I4K gold ŽIAAOO ’’
ripgs With spkh* II 1.1 w . 
did diamond. IV^hr •?. ~All "Lady Crosby" Ensembles

la Attractive Presentation Box ■HHVMHHBBKHRnHHHHHI
All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktų.

ROBERT LIPTON, Jewel
ATDARĄ VAO.BAIS

Vietos ir impor- 
tuotos degtines ir 
vynai, geri ausiu 

J# bravorų alus ir 
35 elius. Kada būsite

Brooklyne, užeiki-

Kiekvieną subatą i 
karšta vakarienė. 1 
Atskiras kambarys i 
užėj imu i grupėms. J 
Nedėliomis atda- ’ 
ras nuo 1 valan- j 
dos dieną iki vėlai. į

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo IIcwcs St. clcvcitcrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508| GREEN STAR BAR & GRILL B

Lietuviškas Kabaretas

S

Kas nori gražiai laiką 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. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459
'(Skersai nuo Republic Teatro)

| CHARLES J. ROMAN f
5* (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ |
DIREKTORIUS t

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
TEKINTOJAI ASSEMBLERS

(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:

957
937 
923 
914 
904
900 1
869
817
766
655 
654 
613 
531
518 
489 
485 
477
468 
454 
432
429 | P.
400 1 K.
390 : Ch. Legunas, Springfield .........
389 A. Arison, Stratford ..................
384 R. Kalvaitienė, Maspeth .........
348 M. Stakoff, Brooklyn ................

LAISVĖS DARBININKAI
319 Gco. Kuraitis ...............................
310 
284

DAUGEMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ
PUIKI PROGA

MAŠINISTAI
PIRMOS IR ANTROS KLASES

OPERATORES
TOOL IR DIE MAKERS PATIKRINTOJOS

S.

J.

M. Paulauskas, Pittsburgh 
P. Šlajus, Chester ........................

S. Kasparas, Wilkes-Barre 
Jokymas, New Britain .......
Mikolaitis, Baltimore ...........

Matačiūnas, Paterson .............
Venskevičienė, Cambridge .... 

A. J. Navikas, Haverhill ...........
Gudzin, Schenectady ...........
Buknys, Brooklyn .................
Kalakauskienė, Brooklyn .... 
Margaitis, Windsor ................
Simutis, Nashua ....................
Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ..........................
Shaltys, Rockford ..................
Kisielius, McKees Rock .....
J. Martin, Pittsburgh ..........
Abekienė, Chicago ..............

V.
K.

A.
P.
O.
J.
J.

M.
S.
V.

274
217
215
208
194
186
182
182
169
166
157
156
144
104

92
78

. 60
52
52

KREIPKITĖS J MR. H.KALTMAN

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

(7-44)

TURRET LATHE OPERATORIAI 
Patyrę 

TAIPGI 
OPERATORIAI BE PATYRIMO 

Mokintis Šiame Fabrike 
PARTMAN TOOL & DIE WORKS 

162-08 Croeheron Ave., 
FLUSHING, L. I.

<Arti 162nd St., Northern Blvd.)

Balkany Demonstraci 
jos Dėlei Taikos

SIUVAMŲ MAŠINŲ MECHANIKAI 
MACHINE TOOL OPERATORIAI

ABELNAI FABRIKO DARBININKAI
LAIKO TEMIMUI VYRAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

PASTOVUS DARBAS
KAFETERIJA ANT VIETOS

KREIPKITĖS I PERSONNEL DEPARTMENTĄ
TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

MERGINOS - MOTERYS
ŠEIMININKES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
LENGVAS FABRIKO DARBĄS

DIENINIS Š1FTAS

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS
KAFETERIJA ANT VIETOS

KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPARTMENTĄ 
TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine
47-10 AUSTEL PLACE

WALDES KOH-I-NOOR, Ine
47-10 AUSTEL PLACE

LONG ISLAND CITY
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, I. R. T. iki

Hunters Point Ave., L. I. C.)

52 i
26 ’
16i .

[mos, u._,-----  x
ir Švediją, praneša apie di
dėjančias ir smarkėjančias 
demonstraci j as B ulgari j o j, 
Rumunijoj ir net Vengrijoj. 
Demonstrantai reikalauja 
atsimest nuo Hitlerio ir 
jieškot taikos su Talkinin
kais.

Vengrijos valdžia, šauk
dama žmones nusiraminti, 
pareiškė, kad jau grąžina
ma vengrų kariuomenė iš 
rusų fronto ir ji bus nau
dojama tik pačiai Vengrijai 
ginti.

London, saus. 5. — Ži-
, atėjusios per Turkiją

212
192
28

P. Buknys, Brooklyn .
V. Tauras-R. židžiunas

smarkiai žengti

LONG ISLAND CITY
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, I. R. T. iki 

Hunters Point Ave., L. I. C.)

V. J. Stankus, Easton 
Geo. Shimaitis, Montello 
V. Vilkauskas, Nashua ...........
V. Smalstienė, Royal Oak .......
Baltimorės Vajininkai .............
ALDLD Mot. Sk.. Binghamton 
J. Mockaitis, Bridgeport .......
P. Bečis, Great Neck .............
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 
ALDLD 50 kp., Rochester .....
A. Balčiūnas, Brooklyn 
P. Šlekaitis, Scranton ...............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Ramanauskas, Minersville .... 
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 .............
A. Valinchus. Pittston ...............
J. Blažonis, Lowell ......................
Frank Wilkas, Wilmerding .....
J. Žilinskas, Lewiston ...............
J. Kalvelis, Bridgewater .........
S. Puidokas, Rumford ...............

Šį sykį pradėjo mažesnės kolonijos 
pirmyn. P. Bečis, iš Great Neck, N. Y., prisiuntė naują 
skaitytoją ir atnaujinimų. Jis pralenkė G. Shimaitį ir S. 
Penkauską.

V. J. Stankus prisiuntė atnaujinimų, bet dar pasilie
ka toj pačioj vietoj.

ALDLD Kp., Moterų Skyrius, Binghamtone, drg. Na- 
valinskienė prisiuntė atnaujinimų, bet taipgi pasilieka toj 
pačioj vietoj.

P. Šlekaitis yra pasiryžęs sumušti kaimyną A. Valin- 
čių punktuose. Jis prisiuntė naują skaitytoją ir atnau
jinimų.

K. Mikolaitis iš Baltimorės prisiuntė atnaujinimų; jis 
pralenkė keletą vajininkų. A. Balčiūnas, brooklynietis, 
taipgi pašoko punktais su atnaujinta prenumerata.

Nepamirškite, draugai, kad vajus artinasi prie pabai
gos. Sekamame numeryje bus daugiau žinių. Širdingai 
ačiū už gražų pasidarbavimą.

Laisvės Administracija.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Į HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Raudon. Armija Linkui Rumunijos Ponai Bėga 
Latvijos Atgriebė Neve- Iš Pasienių Ruožto

lio Geležinkelį
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

London, saus. 5. — Tūks- nybon. 
tančiai turtingesnių Rumu-

Dėl Proto ir Nervy Ligą 
Paleidžiamieji Kariai

New York. — Pusė tų vy
rų, kurie paliuosuoti iš 
Jungtinių Valstijų armijos, 
yra dėlei proto ir nervų su
gedimo paleisti, kaip nuro
dė dr. G. S. Stevenson. Dau
gumos jų protas ir nervai 
buvo nesveiki jau pirm pa
šaukiant juos karinėn tar-

Stockholm, saus. 5.—Vie

GAMYBOS DARBININKAI i
Nelavinti :

Amžius Nėra Kliūtis, Jei Tik
Sveikatoje Kvalifikuoti.

AUKŠTOS ALGOS. VIRŠLAIKIAI. |
Kreipkitės Lever Bros. Co. i

EDGEWATER, N. J.
CLIFFSIDE 6-2400 (7)

FOUNDRĖS DARBININKAI

ASLOS MOLDERIAI
VIEN TIK PATYRŲ

Paprasti Darbininkai
Iš būtini) darbi) reikia paliuosavimo. 
Kreipkitės Kasdien 9 A.M. 5 l’.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn. 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St.

Stoties).

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilnų Laikų ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI, 
IND2INIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DAUBAS 
16 karinių darbų nepriimami

Q C* I I A T? T? rr ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

BERNIUKAI
17 ar senesni. Jei draftas atidėtas.
Mokytis gerą amatą. Nuolatinis i 

darbas. Greitas pakilimas.
SPECIALTY PAPER BAG CO.I

585 EAGLE AVE., BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

j VYRAS APVALYMO DARBUI. TURI BCT1 
ŠVARUS IR BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI

I SUNKIAI. $40.40 UŽ 45 VALANDŲ SAVAI-
, TŲ. KREIPKITĖS TARP 11 A.M. IR 4 P.M.
I ROOM 214, 63 PARK ROW, N, Y.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

PATY III M A S N EREI KALINGAS 
48 IR 51 VALANDŲ SAVAITE 

PROGOS BONŲ GAVIMUI

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Rezidenci jin iamo viešbutyje. ,

6 dienos, 42 valandos, Sekmadieniais 
nedirbama.

Geri Tipai. Reikia Paliudijimų
KREIPKITĖS J MRS. PHILIP

FRANKLIN TOWERS HOTEL:
333 WEST 86TH ST.

Užkandžiu pato trumai darbininkėms.

HENRY HEIDE, INC.
HUDSON IR VANDAM STS.. N. Y. 
Employment Dept., 84-90 Vandam St., 

7th Ate. sub'C iki Houston St.

\ia turd paliuosavimo
i-kimų. (6)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

raudonarmiečiai, po. keturių nij os žmonių pabėgo iš ar- ! 
dienų atkaklių musių, štur- kimesnių Ukrainai ir Len- uas aukštas nacių karinin- 
mavo ir atėmė iš vokiečių Rijai vietų į tolesnius Ru- I kas . Berlyne pripažino, kad 
tvirtovišką Bielaja Cerkov munijos kampus, 
miestą su didele geležinke- j ~ ' 
lio stočia (apie 50 mylių į' 
pietus nuo Kijevo). Sovietų 
kovūnai čia taip pat atva
davo apskričių miestus Plis- 
kovą ir Stavišče ir daugiau 
kaip 40 kitų gyvenamųjų 
vietovių.
Šaunus Smūgis Naciam ties 

Novogradu - Volynskiu 
Novogrado - 

apylinkėje vokiečiai buvo 
pradėję kontr-atakuot, ir 
vienas jų dalinys buvo pra
siveržęs į sovietines pozici
jas; bet raudonarmiečiai 
juos apsupo, sunaikino ir 
nelaisvėn paėmė 400 nacių.

Vien šioje fronto dalyje 
(ties vadinama “senąja 
Lenkijos siena”) per dieną 
buvo užmušta 4,000 vokie
čių ir sudaužyta 65 jų tan
kai, 22 kanuolės ir 180 tro- 
kų. Čia jau sovietiniai ka
riai pagrobė 7 nacių tan
kus, 36 lauko kanuolės, 11 
motorizuotų kanuolių, 42 
mortiras (minosvaidžius), 
daugiau kaip 160 kulkosvai
džių ir eilę amunicijos ir 
ginklų sandėlių.

BENDROJI KRYPTIS
Ukrainos fronte Raudo

noji Armija ypač kietai at
akuoja vokiečius pusiau-ap- 
suptame Berdičeve, geležin
kelių stebulėje, ir linkui 
Vinnicos ir Žmerinkos gele
žinkelių centro, netoli Bes
arabijos - Rumunijos sie
nų* Šiuom ofensyvu Sovie
tai, matyt, stengiasi per
sikelt vokiečių armiją pieti
nėje Ukrainoje ir užkirst 
pabėgimą šimtams tūkstan- 
čių nacių.
U Tų pačią dieną, kai rau-

| Sovietai “labai giliai įskėlė
Dabar rumunų valdžia j vokiečių linijas.” 

liepė visiems civiliams Bes- 
sarabijos gyventojams išsi
kraustyti. Rumunų valdo
vai persigandę smarkaus 
Sovietų kariuomenės mar- 
šavimo linkui Rumunijos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

$22 I

BERNIUKAI 
VYRAI

PAKUOTOJAI į
SAVAITĘ. 40 VAL. SAVAITE i

BENDRAS FABRIKO DARBAS l
AR. WINARICK, INC.

805 EAST 140TII ST.

Japonų Pasipriešinimai Ore- 
v o i y nskio Tik Nelaimė Jiems Patiems

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. sausio, 2 vai. dieną. 
Mainierių salėje. Prašome visų na
rių dalyvauti, delegatai išduos ra
portą iš Liet. Dem. Suvažiavimo, 
taip pat atsiveskite naujų narių, 
nes šis bus paskutinis susirinkimas 
dėl vajaus. S. Kuzmickas, sekr.

(5-44)

ŠĖPŲ DARYTOJAI
MEDŽIO APDIRBĖJAI IR RAN

KOM PJŪKLŲ PJOVIKAI 
APSIGYNIMO DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
WOLFF WOODCRAFT

627 E. 18TH ST.

Iš

VYRAI — KARINIS
DARBAS

PROGOS PAKILIMUI
IR VIRŠLAIKIAI

PATYRIMAS N E REIK A L1N G A S
BENDRAS FABRIKO DARBAS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
Užkandžių Patogumai darbininkams 

KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 2:30 P.M.
HENRY HĘIDE, INC.
HUDSON IR VANDAM STS., N. Y.

Employment Dept., 81-90 Vandam St., 
7(h Ave. subve iki Houston Si. 
8th Ave. sAibvc iki Spring St.

būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimų.

MERGINOS 
PAKUOTOJOS

Lengvas Fabriko Darbas
$19 — 40 VALANDŲ SAVAITĖ.

VIRŠLAIKIAI.
AR. WINARICK, INC.

805 EAST 140TII ST.

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA ALGA.

Creative Printmakers Group 
14 IV. 17TH ST.

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAI) GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE I
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

Operatorės patyrę ant jaketų. Kišenių įsiuvė-l 
jos. Aukšta alga. 35 valandų savaitė. Virš- : 
laikiai. Nuolatinis darbas. 2 savaičių vakari- . 
jos su aitra. Cadet Sportswear, 3ot Boeruni i 

Street, Brooklyn, EV. 7-2632.

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

Perlų Uostas. — Grupė 
Amerikos bombanešių vėl 
puolė japonus Marshall sa
lose. 60 Japonijos lėktuvų 
bandė pastot kelių ameri
kiečiams ore. 10 japonų lėk
tuvų tapo nušauta, o 7 kiti, 
turbūt, nušauta.

‘Oficialis pranešimas sa
ko, jog amerikiečių nuosto
liai buvo visai lengvi. O ne
oficialiai pranešta, kad su
grįžo visi Amerikos bomba- 
nešiai.

10 japonų lėktuvų ataka
vo amerikinius įrengimus 
Gilbert salose ir užmušė du 
karius.

London. — Pranešama, 
kad anglai pataria emigra
cinei Lenkijos valdžiai ne
kelti klausimo dėl rubežių 
su Sovietais, iki užsibaigs 
karas.

donarmiečiai atvadavo Bie
la j a Cerkov, 42,000 gyven
tojų miestą, jie atėmė iš 
nacių Ružki, 20 mylių į pie
tus nuo to miesto, ir eilę 
kitų punktų, keliolika iki 
24 mylių nuo Bielaja Cer
kov, — kas rodo greitus 
skėlimo veiksmus prieš na
cių armiją.

i4kc -W< t A-

BINGHAMTON, N. Y.
I ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 
■ susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
'sausio, Lie . salėje, 7:00 v. v. Šis 
susirinkimas bus svarbus, turėsime 
daug dalykų atlikti. Taipgi delega- ’ 
tės 
M.

ŠEIMA IŠ DVIEJŲ AR DAUGIAU, KURI 
GALĖTŲ NAUDOTIS 1 KAMBARIAIS. GA
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO. PRIVA
TINES MAUDYNES, $50 J MĖNESĮ ATLY
GINIMO UŽ DŽIANITORYSTĖS APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMO. TAIPGI ĮEINA 
GES AS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 

UŽ PATAISYMUS. ŠAUKITE
JEROME 6-336G ARBA MATYKITE DABAR
TINĮ DŽIANITORĮ, 25(1 DIVISION STREET, 

ARTI RIDGE STREET, MANHATTAN.
(4)

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

REIKALINGAS. 
NEBŪTINAS DARBAS.

KREIPKITĖS
Seal Lock Burial Vault, Inc.

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

HAvemeyer 3-8444.

MERGINOS
Nuolat, apskritų metų darbas. 

Greiti pakilimai.
SPECIALTY PAPER BAG CO.

585 EAGLE AVE. BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

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

>(X)

MERGINOS BENDRAM DARBUI
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMORE KNITTING MILLS,

40-20 22ND ST., LONG ISLAND CITY.
 (7)

iš Suvažiavimo duos raportų.

Med i kai ės Kom.
pelnas skiriamas 1 
įvyks sekmad., 9 
v. St. Hedwigs 

salėje. Iš Phila-

CHESTER, PA.
Rusų-Ukrainų 

ruošia koncertą. 
Sovietų Sąjungai, 
d. sausio, 7:30 v. 
Lenkų Bažnyčios
delphijos dalyvaus Rusų Choras ir 
orkestrą. Kalbės Miesto Majoras ir 
iš Mideajos Teisėjas. Taipgi lietu
viškai dainuos Jessie Wall, iš Wil
kes-Barre, Pa. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti. — P. Šlajus. (4-6)

MONTELLO, MASS.
Pasilinksminimo vakaras, dienraš

čio Laisvės naudai, įvyks- šeštadienį, 
8 d. sausio. LT Namo apatinėj sa
lėje. Bus šokių muzika, įvairių už
kandžių. Taipgi bus užbaigimas 
dienraščio Laisvės vajaus. Kurie at
sinaujins ar naujai užsirašys, 
kuom nors pamylėsime. įžanga 
tui. Pradžia 7:30 v. v. — Kom.

(4-6)

tiems 
vel-

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas ALDLD 11 

įvyks 9 d. sausio, 29 Endicott 
11 vąl. ryto. Visi draugai prašomi
dalyvauti, apart eilės svarbių kuo
pos reikalų, išgirsime 
Demokratinių Liet.
— J. M. Lukas, sekr.

kp. 
St.,

raportų iš
Suvažiavimo.

(4-6)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks sausio 10 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti ir naujų na
rių atsivesti. Yra daug svarbių rei
kalų aptai’ti.—A. W. (4-6)

Rd

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE 
VALGIŲ BUFETO DARBAS 

Geros darbo sulytos.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

PATYRUSIOS VALYME MOTERYS REIKA
LINGOS OFISŲ BCDINKE. PRIELANKIOS 

DARBO SĄLYGOS KREIPKITĖS Į 
S U PERI NT EN DENT.

I NITEI) CHARITIES BUILDING, 
105 E. 22ND STREET.

Mes turime gerų 
NUOLATINIŲ 

pilnam laikui vietų šiuose 
department uosc:

Tabletą ir Guma Aptrauktais
GUMO APDIRBĖJAI

BENDRAI FABRIKO DARBUI
Jums proga įsigauti j būtiną pra
monę su puikia pokarine ateitim. 
Gerai apmokami darbai su daug 

viršlaikių.
Puikiausios darbo sąlygos-Kafete- 
ria, Grupių Apdrauda, Reguliarūs 

vakacijos su alga.
Fabrikas arti geros transportacijos 

visų rūšių.
Darbininkai dabar dirbą būtinus 

darbus nesikreipkite.

WHITE LABORATORIES, INC.
113 NORTH 13TH ST., 

NEWARK, N. J.

ALTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.

REIKALINGA FABRIKUI DARBININKIŲ, 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 48 VA
LANDOS, $23.40. RAŠYKITE AR TELEFO- 
NUOK1TE KRUEGER, 151 WEST 19TH ST., 

CHELSEA 3-2865.

! LENGVAS FABRIKO DARBAS. 1 
GERA ALGA LAIKE MOKINIMO- 
SI. RALPH TATULLE, 571 - -8T1I 
AVENUE.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

|PLIKANTA1 18 METŲ 
AMŽIAUS Alt VIRŠAUS

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

APMOKAMOS V AKACIJOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT

46TH ST., WEST OF BROADWAY
(6)

VOKIEČIŲ KARIUOMENES 
NUOSTOLIAI

London. — Anglų - ame
rikiečių ir čechoslovakų ka
riniai žinovai skaičiuoja, 
jog dabartiniame kare jau 
6,000,000 vokiečių užmušta, 
sunkiai sužeista bei nelais
vėn paimta; ir vien praei
tais metais naciai nukentė
ję 2,500,000 tokių nuostolių.

REIKIA VYRŲ
LATHE OPERATORIŲ 

MILLING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 

BORING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 
TEKINTOJŲ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Gyvibinis Karo Darbas, Teikiantis 
Puikiausias Progas Nuolatiniams 

Darbams Po Karo.
JOHN ROYLE & SONS 

10 ESSEX STREET, 
PATERSON, N. J.

U. S. EMPLOYMENT SERVICE- 
219 ELLISON STREET 

Reikia Turėti Paliuosavimo 
Pareiškimų.

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE. GRŲ21A- 
I MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI; MAŽA 

DIRBTUVĖ. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. MACON, CRANE % HOIST
CORP., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

(»)

U •‘l
• ;

» >’ • T v,, f f

MERG1NOS 
IR 

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS

PAKUOTOJOS
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 DIENOS
G. SCHIRMER, INC.

48-02 48th AVĖ., 
WOODSI1DE, L. I.

(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(to)

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

MOKYTIS GERAI APMOKAMO 
AMATO

>_’(i j Savaitę (40 valandų) laike mokinimosi.
Greiti pakilimai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAITE
STYLECRAFT PAPER BOX CO.

145 SPRING ST., N. Y. C.

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

$20 UŽ 40 VALANDŲ SAVAITŲ.
ELAINE NOVELTY CO.

344 W. 38TH ST.

■10

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Ix-ngvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

BARRY BRODER
5 EAST 47TTI ST., N.Y.C. 

Just Off 51h Avenue

Pirkdami 
suteikiame 
riams.

karo bonus, mes
ginklus mūsų ka-
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NevvMirto^ėOlinis Smagi ir Naudinga Die- Kariškis Svečias
na Pas Kliubietę

Lietuvių Amerikos Piliečiu Kliubas 
Linksmai Sutiko Nau jus Metus

Svarbus Aido Choro 
Susirinkimas

Daugiau Aukų Su
važiavimui

— j nes jis kalbėjo ilgai ir nurodi-
Piliečių Kliu-' nedarnas, kaip greit fašizmasLietuvių Am.

bas metinę vakarienę rengia , bus sumuštas, 
Nauju Metų išvakarėse ir skai-į žemės pavirsią 
tomą, kaipo tradicija, nes.ti parazitai. 
Kliubas iš tūlės jau keliolika | 
metų, kaip rengia tokias vaka-| 
rienes ir tame laike, 
buvo 
mot, taip ii 
buvo svečiai užganėdinti, nesu- 
Vilti : ką ketino duoti, ta 
davė. Valgiu buvo daug ir

žmonių 
daug, nes, kaip visuo- 

itoje vakarienėje

n

greit ant 
sunaik in-

cagos Jagminienė. Ji kalbėjo 
trumpai, kaip kad tokiuose pa
rengimuose pridera kalbėti, ta
riaus publika, kaipo tolimai

Ateinant) penktadieni, sau
sio 7 d., 8 vai. vakare, Lais
vės svetainėje įvyksta ganai 
svarbus Aido Choro susirinki
mas. Yra daug reikalų, ku
rie turės būti aptarti be toles
nio atidėliojimo. Taipgi Nau-Į 
jų Metų Sutikimui P
Komisija išduos raportą 
parengimo pasekmių.

Visi aid iečiai prašomi

EI zlii eta 
dėlių ūpu 
Lietuvių

Kasmočienė 
laukė Demokratinių
Suvažiavimo, bet 

ji susirgo ir tas die- 
praleisti lovoje, nors

su

draugę Gigą Reinhardt’ionę, 
Apšvietos Kliubo narę. Labai

i linksmai laiką praleidom, šei-
Įmininkė buvo nusiminus, kad
j sūnus Edwardas, kuris yra ka

di-1 riuomonej, nebuvo namie ant

n as teko
mintis liūgo j tenai. Ana dieną 
nuėjus atkinkyti, ji padavė $2 

arengimo ' suvažiavimui
iŠ į() kydama, kad

mo, .kovotojų už laisvę rėmimo 
darbas turi eiti. Dabar draugė

švenčių, bet kada pasikalbė
jom apie Amerikos ir Raudo
nosios Armijos laimėjimus, tai 
draugė jautėsi geriau, kad gal

Penktadieni turėjau progą 
susipažinti ir pasikalbėti su 
laivyno Chief Officer Arnold 
Ansivich. Pasikalbėjimas buvo 
Įdomus. Jis jau 28 metai dar
buojasi ant jūrų. Pirmam ka
re, 19 17 motais, laivas, ant 
kurio jis tarnavo, susidūrė su 
vokiečių submarinu, ir nusken
do. žinoma, jis liko išgelbė-

Kiaušiniai Turėtu 
Būti Pigesni

Majoras LaGuardia 
šeimininkes mokėti už 
kiaušinių 10 iki 15 centų že
miau lubinių kainų. Jis sako, 
kad dėl daugio kiaušinių tur
guje pirkliai dabar gauna iŠ 
farmerių po tiek pigiau.

ragino 
tuziną

viešniai, 
ment ų.

Lietuvos laisvių i-

kinis publiką taip
skaniai pagaminti.
Kliubas turėjo geras nors pa FILMOS

nel

atsi-
.. R

Jokūbas Zawga užsirašė me
tams Laisvę ir $3 paaukojo 

' Deru. Lietuvių Suvažiavimui.

kada fašizmas 
tas.

Susitikau su kitomis moterį-! 
mis, atėjusiomis aplankyti1 
Reinhardt’ionę. Iš jų prisira- į 
še į Motei'ų Apšvietus Kliubą Į 
Berta 
k ienė.

Normališkais laikais, jis nu
sprendė paimti atostogas ir ta! 
proga apvažinėjo Ameriką, i 

ir i New Mexi-

Borniukai skautai jau surin
kę 334,000 svarų popioros.

būtų nušluo-į |JUV0 niivx’l<ęs i

Demsiene ir Ona

KI iubiete
A nd ruškevičienė.

Tam

vyks j nežinomas vietas. Jo pa-’ 
geidavimas yra padėti sunai-1 
kinti fašizmą ir grįžti prie tai- į 
kos gyvenimo.

Linkime jam daug pasiseki-j 
mo. L. B. i

brandūs. 
Komisija, 
surengti

apsiėmus

Programai pirmininkavo J 
Draugelis (woodhavenictis) 
kuriam labai sekasi pirminiu 
kauti. Pakvietė keliolika asini' 
nų .ką nors pasakyti, 
kalbėtojų buvo labai 
visus suminėti būtų 
litanija, suminėsiu
kurie publikai geriausiai pati
ko.

Iš kalbėtojų, tai publikai

tai Alekas Velička, kuris su- 
I dainavo pora dainelių, bet pu- 
i blika norėjo, kad jis dainuotų 
į ir dainuotų.

Abelnoj sutraukoj — paren-

nuotaik a.
Man atrodė 

doma kliubas 
daug ir, kurie karštai 
nuobodi

kad buvo bau
bui kotuoti tu,

siuntini;) delegatų į Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, 
gruod. 18-19 dd., nes nei vie
no nebuvo matyti tame paren
kime. Liet argi lašas vandens

C. N.jūras išgązdins?

Browderis Kalbės Apie Komunistu 
Politiką 1944 m Rinkimuose

Komunistų Partijos New | 
Yorko Valstijos Komiteto vir-1 
šininkai Israel Amter ir 
bert Green pareiškė, jog

Pamačius “The North Star”!
švenčiu proga ir man teko pdldinge, 

matyti labai daug garsintą irj:’OO 
plačiai tarp žmonių kalbamą! paleista namo 
film;) “The North Star.”

Kadangi jau nuo lapkričio 
4-tos, per du ištisus mėnesius, 
be pertraukos rodoma net 
dviejuose teatruose — New 
Victoria ir RKO Palace, prie 
Broadway ir 46th-47th Sts., 
maniau, jog dabar jau rasiu 
gana tuščios vietos. Bet kur 
tau. Dar ankstybas popietis, o 
jau sargas prie Victoria kasos 
stovėdamas perspėdinėja, jog- 
tik stovintiems beliko vietos, 
laukiama sėdynių. Prie kito 
teatro tas ]iats, nors įžangos 
anaiptol ne pigios, $1.10. Kar
tą atėjęs, kas gi norėtų grįžti 
nepamatęs. Einame į vidų. j

Nesigailėjome ėję, nes \ei-j 
kalas ir vaidinimas visapusis-i 
kai gražus ir tikroviškas, už-i

įs;simiršti, jog čia tik teatras — 
j džiaugiesi su linksmais ir 
siverki su tragedijų ištiktais 
ir vien tik del jaudinančios 

grožės. I
Filmą, gaminta IIollywoo-j 

' de, perstato Sovietų Sąjungos! 
j žmonių gyvenimą pirm karo, 
i pirmąjį žvėriško nacizmo už- 
' puolimą ant parubežio kaimų, 
i budelišką ten siautimą ir už
pultų žmonių nepermaldauja- 

I mą kerštą užpuolikams. Per- 
■gyvenamos kančios ir neapy- 
j kauta budeliams net silp- 
I mis ir vaikus sustiprina, aksti- 
i na kovon, taikius, ramius gy-

Buvęs aidietis, Jonas Gry-1 ventojus daro galiūnais karžy- 
bas, sūnus Kazio ir Onos Gry-'giais. 
bų, nuo K) 
Canarsie,
Į Dėdės Šamo ginkluotas 

i gas ir šeštadieni, sausio 8

gaisrui gretimame

Avė., skubiai 
visi mokiniai. 

Gaisre niekas neini kentėjo.

Pirmam miestą užkritusiam 1 
sniegui valyti pereitą antradie-1 

n i i Bronxa buvo atvožta iš Ri- i I 
kers Island 138 kaliniai. i

Armija atleido civilinių var-. 
tojimui daug paukštienos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Baliu. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puikus 
silicius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
919-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su pilnais 

gėrimo leidimais. Savininkas nesvei- 
kuoja, todėl nori parduoti prie pir
mos progos. Dėl daugiau informaci
jų, kreipkitės po antrašu:

52 Moserolo St., Brooklyn. N. Y. 
Telefonas EVergreen 4-8954.

(4-6)

I CHARLES’ 
t 

UP-TO-DATE

SHOP
Savininkas
Kainos
Avenue

Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAi
K. I)

ER
UTIS

! & narnos
nion

v. Tarp Ten

i

1

t
b

if.

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

1 Le VANDA

Didžiajame masiniame mitin
ge šio pirmadienio vakarą, 
sausio 10-tą, rengiamame pa
minėti didžiojo pasaulinio dar
bininkų vado Lenino mirties 20 1 mitingas turėti) būti taip tm 
metų sukaktį ir Amerikos dar- tingas dalyviais, kad pripikly- 
bininkų angliško dienraščio! tų ne tik milžinišką 22 tūks- 
Daily Worker ęimimo 20-ta su-|tanėius publikos talpinančią 

*7 . .j
vyriausių kalbė-! salę, b( 
Jrowder. Komu-

kaktą, vienu iš 
tojų bus Earl 
nistų Partijos 
torius.

B row duris 
nurodysiąs, kokia 
tų politika 19 11 
muose, kurie bus

pagerl)i m u i
Įkūrėjo

bus komunis- ■ 
metų rinki 
nacionalini-— i 
kongresmanų ,

gos, didvyriškai išgelbej’usioi 
žmonija nuo fašistinio siaubo.

Jonas Grybas Eina Dė 
dės Šamo Tarnybonrinkimai.

Žymių ir autoritetingu kalbu-: 
tojų sąstate, be Browderio, dar' 
bus William Z. Foster, nacio- 1 
nalis K. P. pirmininkas; Eliza-! 
beth Gurley Flynn, žymioji ; 
kalbėtoja ir kolumnistė, K. P. ! 
Nacionalio Komiteto narė; 
Frederick N. Meyers, Jūriniu- Į 
kų Unijos, CIO, vice-preziden- 
tas; miesto tarybos nariai Ben-! Linkiu Jonui laimingai 
jamin J. Davis, J’r., ir Peter; 8‘rFti sumušus 
Vr Cacchione taipgi buvęs ta-.m;.1 Asies spėkas.

C. N.

a p- ■

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
y Koplyčias suteikiam nemoka-
v mai visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499

FUNERAL PARLORSi
Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker L

337 UNION AVENUE į 
BROOKLYN, N. Y. U 

j g Tel. STagg 2-0783 L
I NIGHT — HAvemeyer 8-1158. j;

< PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

NAUDOKITĖS GERA PROGA
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį specialį pasiūlymą savo 

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

yra šaukiamas stoti1
jė-Į

Clayton 
r Mike'

rybos narys Adam 
Powell; Israel Amter 
Gold.

Priedams ruošiama
spektaklis “Great Tide 
ling,’’ kuriam veikalą parašė 
Mark Hess ir Mike Stratton, o 
perstatymą diriguoja Pearl 
Mullin.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai p ava i š i n ame.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsųGalop šio mėnesio Victoria 

teatre šią filmą pavaduos kita, 
sakoma, taipgi nepaprastai 

filmą “No Greater 
Ši filmą gaminta So- 

Sąjungoj, bet viskas 
angliškai geresniam

'supažindinimui amerikiečių su 
ifilmos dvasia ir Sovietų Sąjun- 
! gos žmonių siekiais, išreikštais 

S.

(LC graži 
Love.’’ i su-1 vietų

fašizmą-naciz-i įkalbėta I V

Laikraščių reporteriai spe-! šioje filmoje. 
masinis i daliai pavažinėjo po subways, 

Rol-Į persitikrinimui, ar ištiesti gali-i
ma jiems duoti mažiau šilu- ' 
mos, kaip siūlė majoras. Jie; 
sutiko, kad majoras yra tei-Į 
singas.

Pirma Moteris Teisėju 
Pirmininkas

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

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

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

PIRKITE ANKSTI
L1TUAN1CA SQUARE RESTAURANT į

282 Union Avė

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Mrs. Frances C. Lockwood, 
advokato žmona, paskirta 
New Yorko apskričio grand 
(įžiūrės formanu, pirmutinė 
moteris tose pareigose New Y. 
apskrityje.

g SAVININKAS BROOKLYN

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Rankiotas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

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

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

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

Dūmai tuščiame gretimame 
bildinge išvijo vienmarškiniais 
j sniegus gyventojus apart- 
mento, 422 E. 10th St., New 
Yorke, anksti antradienio ry
tą.

SUSIRINKIMAI

318

4.#*; • ■'$ j * ■ t

1 JZJ

b * Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
į legalese šventėse
£ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
K Tei. EVergreen 4-9612

The Gift of 
a Lifetime I

MASPETH, N. Y.
Ketvirtadieni, sausio 6 d., įvyks 

bendras susirinkimas L.D.S. 14 kp. 
ir ALDLD 138 kp. Pradžia 8 v. v. 
Bus Rusų salėje, 61st St. ir kamp. 
30th Avė. Malonėkite skaitlingai su
sirinkti, nes turėsime svarbių da
lykų aptarimui.

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

sausio 6 d. Pradžia 8 v. v., Buzelio 
salėje, Crescent St. ir Atlantic Avė. 
Malonėkite dalyvauti. Taipgi Vaka
rienės Komisija būkite laiku, reikės 
užbaigti raportą. Prašome narius 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių.—P. Bieliauskas, Sekr.

(4)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

MATTHEW P. BALLAS g
' (BIELIAUSKAS

g LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas fle

, bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
Ss 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. $

$3.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

Dahnontn*

(dedama Prices Subject to Federal Tax®
jama belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarai#.

,!! M ! 701 Grand St.
...........- Tel. Starg 2-2178




