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rė Antanas Smetona, — .jis mi
rė nuo patroškimo, kaip sako į — 
Associated Press žinią agentū-j g 
ra. , ______

Jo sūnaus, Juliaus, namai, i 
kuriuose Antanas gyvenęs, už
sidegė nuo didelio peršildymo 
ir ten senis pritroško, skelbia 
žinia.

Kaip ten bebūtu, fašisto An
tano Smetonos jau nebėra.

Iš kur atbėgėlis Julius turė-i 
jo tūkstančius doleriu namui! 
įsigyti, mes nežinome, 
da nors paaiškės.

Abelnai, visa Antanas Smo-'. 
tonos patroškimo ir mirties is-|madienį priėmė 
tori.ja yra neaiški, kaž-kokia j savo 
misteriška.

Gal ilgainiui ir tas viskas pa-i

LAISVĖS ANTUATHephoneI sI)aKgMh2S87SsTREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio-January 11, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI.

AMERIKOS KOM. PARTIJA 
PRIIMA VIENYBES PROGRA
MĄ; SIŪLO PAKEIST VARDĄ

Grįždamas Gelbėti. Savo 
“F titrą,” Žuvo Smetona, 

Sako Associated Press
New York. — Jungtinių 

. Gal ka-i Valstijų Komunistų Parti
jos Nacionalio Komiteto 
pilnaties susirinkimas sek- 

generalio 
sekretoriaus Earl 

į Browderio raportą su pa
siūlymais dėlei partijos var- 

I do pakeitimo ir tautinės 
j vienybės veiksmų. Tuos pa
siūlymus galutinai spręs vi- 
sašališkas Komunistų Par
tijos suvažiavimas, kuris į- 

f’ vyks pusėje gegužės mėne-
I šio.

Partijinė spauda nuo šiol 
iki suvažiavimo yra atida- 

diskusijoms 
per virš 25 metus neginčytinai I tais klausimais. Dalyvauti 
vaidino žymią rolę, todėl ne- į diskusijose kviečiama ne tik 
galima pasitenkinti tik jo mir- ' partijos nariai, bet ir paša- 
ties paminėjimu. . žmonės. '

Smetona lietuvių tautai pa-j 
dare žalos daugiau negu bet1 
kuris kitas individualas. Jis jai' 
didžiai nusikalto ir dėl jo mir
ties lietuvių tauta ašarų ne
lies. Ašaras gal būt lies tik tie, 
kurie išvien su Smetona nau
dojosi lietuvių tautos nelaimė
mis, Smetonos atneštomis. Jie
jį skaitė Lietuvos prezidentu J būtą padėtį pasaulyj ir mu- 
jie jam visaip pataikavo ir jį į su krašte; Jungtinių Tautų 
dievino. i sąjunga užtikrina pergalės

--------  i laimėjimą kare ir žada ilgą 
Smetona buvo tas žmogus,! laikotarpį pasaulinės taikos 

kuris paneigė lietuvių tautos 
valią, kuris šaudė, kankino ir 
kalino geriausius josios sūnus 
ir dukteris, kuris visaip šuo- 
kalbiavo su lietuvių tautos 
priešais ir kuris paskui pas ii-i 
gaamžius lietuvių tautos prie
šus pabėgo, bijodamasis savo tosįos armijos amerikiečiai, 
tautos rūstybes. . vakarinėje Italijoje, įvarė

Niekad Lietuvos prezidentu i jvjejų mylių gilumo kylį į 
vokiečių linijas kalnuose ir 
beveik apsupo tvirtovišką 

i Cervaro miestelį, tik už 4 
, mylių nuo drūčiausios na- 
;cių tvirtumos Cassino, sto
vinčios prie plento vedančio 

ir kitus i i Romą.

“Apie mirusį tik gerai terei
kia kalbėti,“ sako tūli žmonės. 
Jei Antanas Smetona būtų bu-Į 
vęs tik eilinis pilietis, be abejo, 
nereikėtų dėl to daug apie ji 
sakyti, — nei gražiai nei blo
gai.

Bet Smetona lietuvių tau
tos istorijoj, Lietuvos nelaimei, ryta plačioms

> metus neginčytinai i tais klausimais.
i rolę, 1

Browderio Pareiškimas
Browderis savo pareiški

me, tarp kitko, sako:
“Sėkminga karo veiksmų 

eiga ir tarptautiniai Jung
tiniu Tautu susitarimai su
daro visai skirtingą dar ne- 1 i — . t _ ■ • 1 • • —

ir tvarkaus pokarinio at- 
steigimo darbo.

“Maskvos, Teherano ir 
Kairo sutartys patiekia 
programą pastoti kelią 
šmėklai naminiu karu ir už
sieninio karo tarp įvairių 
tautų per kelias žmonių 
kartas.

“Numatoma ne tik ilgas, 
dar nebūtas istorijoj pasau
linės taikos laikotarpis, bet 
taip pat ir išsivystymas žy
dinčiu ekonominio bendra
darbiavimo santykių, ūki
nės gerovės ir socialių pa
gerinimų.

“Mūsų šalyje pratęsimas 
Jungtinių Tautų sąjungos į 
pokarinę atstatymo veiklą 
suteikia pagrindą sėkmin
gam mūsų pramonės per
tvarkymui iš milžiniškai iš
sivysčiusios karinės gamy
bos į normalį jos veikimą— 
naudai darbininkų, farme- 
rių ir kapitalo. Ši programa 
reikalauja darbininkams 
pilnos progos dirbti ir tvar
kingai socialiai progresuoti 
per bendrąsias derybas ir 
pilną naudojimą demokrati
nės politinės mašinerijos,

(Tąsa 5-me pus.)

SOVIETAI PA SIEKĘ SAR 
NY; GRESIA KELIEMS 
GELŽKEEIŲ MAZGAMS

tautos rūstybės.

Amerikiečiai 2 Mylias 
Pirmyn Italijoj

Alžyras, saus. 10.—Penk-

nebuvęs rinktas, jis, atvykęs, 
į New Yorką, išdidžiai pareis-' 
kė : “Buvau, esu ir būsiu Lie
tuvos prezidentas! ...”

Tuo pačiu sykiu visoki sme-i 
tonininkai, visoki lietuviškieji! 
kryžiokai skelbė jį esant pre-! 
zidentu, ragindami i. _____
daryti tą patį. Girdi, Smetona, 
esąs “kontinuitetas“ — tęsinys! i ir O 1 • • >r i
—Lietuvos išnaudotojų vai J. V.oubniannai nuskan- 
džios. Po karo Smetona ir vėl 
grįšiąs į Lietuvą ir ją vėl vai-1 
dysiąs, engsiąs.

Taigi, dabar galutinai nu
trūko tasai “kontinuitetas1 
tie, kurie juomi raminosi, 
rėš nuleisti nosis.

Aišku, jeigu Smetona ir 
būtų nutroškęs, jam jokių 
čių ir vėl lietuvių tautą engti 
nebūtų buvę. Sykį ant visados 
lietuvių tauta 1940 m. apsi
sprendė, nusitardama gyventi 
nauju gyvenimu, tarybiniu gy
venimu, kuriame dykaduonių 
saujelė negalėtų liaudies iš-

dino 10 Japonų Laivų

ir 
tu-

ne- 
vil-

Washington. — Paskuti
nėmis dienomis Amerikos 
submarinai nuskandino dar 
10 prekinių Japonijos lai
vu.

Tokiu būdu amerikiniai 
submarinai viso šiame kare 
sunaikino jau '396 japonų 
laivus; turbūt, nuskandino 
dar 36-šis priešų laivus ir 
sužalojo 114 jų laivų.

smuko, kada patsai vyriausias 
fašizmo zdraica, Hitleris, su 
visa savo gauja laukia galo.

Majoras La Guardia
Sveikina D. Workeri
New Yorko majoras La 

Guardia taipgi pasiuntė 
sveikinimo telegramą. Daily 
Workerio 20-metinės su
kakties minėjimo mitingui 
Madison Square Gardene.

Majoras sako, jog Daily 
Workeris nuo 1941 m. “drą
siai, ryžtai kovoja už karo 
laimėjimą,” o kas jo neap
kenčia, tai daugiausiai tie, 
kurie niekada Daily Wor
kerio neskaito, kaip pastebi 
majoras.

Antroji Lenkų Divizija 
Sovietų Fronte

Maskva. — Jau ir antra 
lenkų divizija, Dombrovskio 
vardu, išvyko frontan prieš 
vokiečius. Jos obalsis yra— 
“Pirmyn Varšavon!”

Stockholm, saus. 10. — 
Pranešama, kad “visiškoje 
suįrutėje” traukiasi vokie
čių armija atgal Ukrainoje.

Simbolingas yra tas faktas, 
kad Smetona negarbingai nu
troško tuomet, kai lietuvių 
tauta, laikinai buvusi paverg
ta ilgaamžio savo priešo, sto
vi išsilaisvinimo išvakariuose.

Smetona nutroško tuomet, 
kada fašizmui artinasi galas

Ką dabar darys siratiškieji 
Amerikos lietuviai smetoninin- 
kai, lietuvių tautos priešai?

Sunku pasakyti. Jie, tenka 
manyti, bandys Smetoną tebe
garbinti, kankinio vainiką jam 
uždėti.

Brockton, Mass.
Mirė Elz. Benulienė

Sausio 10 d. mirė Elzbie
ta Benulienė, Charles Be
rtulio žmona, 16 Bunker 
Ave., Brocktone.

Smetona nutroško tuomet 
kada jojo garbintasis Mussoli- 
nis neseniai negarbingai su

tautą, kuris kovoja prieš žmo
nijos priešą fašizmą, netars 
apie Smetoną gero žodžio!

dienį, saus. 12 d., iš Wara- 
bow šermenines Old St.

Charles Benulis

CLEVELAND, Ohio, saus. 9. — Per gaisrą sekma
dienį žuvo Antanas Smetona, 69 metų amžiaus, bu

vęs fašistinis Lietuvos diktatorius.
Gaisras kilo, matyt, iš perkaintinto pečiaus skiepe, 

kaip teigia ugniagesių viršininkas Thomas O’Brien.
Smetona su pačia Zosia,

5.8 metų amžiaus, tuo tarpu 
buvo trečiajame medinio 
namo aukšte.

London, saus. 10. — Pra
nešama, kad generolo Va- 
I tutino komanduojami rau- 
I donarmieiai pasiekė bei už- 
I ėmė Sarny miestą, geležin- 
• kelių stebulę, 35 mylios i 
(vakarus nuo vakarinės Uk
rainos linijos (kurią lenkai 

senuoju LenkijosPajutę dū- vadina 
mus, jiedu leidosi laiptais rubežium”). 
žemyn. Bet Smetona, apsi- 
mąstęs, paskui grįžo aukš- 

l)ašiimt brangių savo 
! kailinių — “futros”, kaip
jjĮĘjŽ sa^° Associated Press, ame-

. frikiečių žinių agentūra.
Smet<)n*enė jį šaukus kuo | 

greičiausiai gelbėtis, palie- ! 
bZ hant kailinius. Bet jis ne- .

- - klausęs savo žmonos. -
Jinai išliko gyva ir be jo- geležinkelio, einančio tarp 

kio Sl,žei<limo’ ° Smclona Odesos ir Varšuvos. O tai 
viršuj užtroško nuo dūmų.
Ugniagesiai atrado jo lavo-

ANTANAS SMETONA ną su tais kailiniais ant gal- 
vos.

Visi kiti įnamiai išliko gaisro nepaliesti, būtent: Sme
tonos sūnus Julius, marti Birutė ir du anūkai, Anta
nas 4 metų, ir Juozas 3 metų, ir du amerikiečiai, 

. Albertas Lindquist su žmona.
Smetonos duktė Birutė Valiušienė gyvena New Yor

ke.
Smetonų bičiuliai, J. P. Žūris ir kiti prašys Amerikos 

valstybės departmentą laikinai priimt jo lavoną į Ar- 
lingtono kapinyną, kuriame, prie Washingtono, laido
jama Amerikos kariai ir užsitarnavę amerikiečiai. Sme- 
tonininkai svajoja po karo “pergabent Antano lavoną 
Lietuvon.”

SMETONA PAS HITLERĮ
Smetona pabėgo Vokietijon 1940 m. birželyje, kai 

Lietuvon atvyko padidinti Raudonosios Armijos jungi
niai. Nusigandę lietuvių liaudies, tada spruko Vokieti
jon ir kiti aukštieji fašistiniai valdininkai.

Skaitlingesnį raudonarmiečių atėjimą Lietuvon sme- 
tonininkai visųpirm išprovokavo tuom, kad jie grobė, 
kankino ir žudė Sovietų karius, kurie pagal sutartį bu
vo priimti į tam tikrus punktus Lietuvoje.

PRAŠĖ HITLERĮ UŽIMT LIETUVĄ
Pirm Raudonajai Armijai atvykstant Lietuvon, Sme

tonos valdžia kelis kartus prašė nacius užimti Lietuvą. 
Apie tuos jų prašymus pranešė pats Hitleris, užpulda
mas Tarybinę Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

Pabėgęs iš Lietuvos, Smetona gyveno Berlyne keturis 
mėnesius; paskui jis persikraustė Šveicarijon, o iš ten— 
Pietų Amerikon. Gavęs Jungtinių Valstijų vizą-pralei- 
dimą, jis 1941 m. kovo mėn. atplaukė į New Yorką.

Po to Smetona tūlą laiką gyveno Washingtone, Pitts- 
burghe, Chicagoj. Pagaliaus, jis apsistojo Clevelande, 
kur nuolat bendradarbiavo fašistiniame Karpiuko laik
raštyje Dirvoje.

REAKCININKŲ AŠIS
Smetona buvo ašis, apie kurią sukosi Amerikos lietu

vių reakininkų ratas — tautininkai, trockistai - social- 
fašistai ir klerikalai. O jis sakydavo: “Buvau, esu ir bū
siu Lietuvos prezidentas.”

FAŠISTINIS PUČAS
Per sąmokslą su tūlais karininkais Smetona 1926 m. 

gruodyje nuvertė liaudininko prezidento dr. Griniaus 
valdžią, kuri buvo teisėtai žmonių išrinkta.

Taip Smetona su savo tautininkų partija ir viešpa
tavo, kaip sauvališkas diktatorius. 1936 m. jis uždarė 
visas kitas partijas, kad jos niekur savo vardo nerody
tų.

BUDELIS
Smetona pasirašė karinio teismo sprendimą, pagal

Giedrys, Požėla, čiornis, ir Greifenbergeris. Smetonos 
įsakymu taipgi buvo šaudomi streikavusieji valstiečiai 
ir kalėjimuose numarinta visa eile politinių kankinių.

Sovietai tiesioginiai gru-
i moja ir kitam geležinkelių 
j mazgui Šepetovkai.

Berlyno radijas sakė, jog 
dabartiniai mūšiai Ukrai- 

! noje galėsią, girdi, išspręst 
I visą karą.

Užimdama O b o d n oje, 
i Raudonoji Armija pasiekė 
I punktus už 28 myliu nuo

pie 60 mylių nuo Bessara- 
bijos, rumunų užgrobtos 
Tarybinės žemės.

Generolu Vatutino ir Ko- 
nevo komanduojamos armi
jos daro žingsnius linkui su
sisiekimo viena su kita, kad 
apsuptų vokiečius Dniepro 
upės alkūnėje tarp Ivanov- 
kos ir Smelos.

Pasiekdami Sarny, Sovie
tų kovūnai perkerta susi
siekimus tarp vokiečių ar
mijų Ukrainoj ir centrali- 
niame fronte.

Raudonoji armija Ukrai
nos frontuose atvadavo ap
skričio miestą Polonnoje su 
didele geležinkelio štočia, 
apskričių miestus Buki ir 
Kagarly, Aleksandrovką, 
geležinkelio stotį I?undukle- 
jevką ir dar virš 110 kitų 
gyvenamųjų vietovių.

Vatutino armija paėmę 
nelaisėn stambų skaičių vo
kiečių ir, be kitko, pagrobė > 
19 tanku.

Per dvi dienas sudaužytą

svarbiausias geležinkelis 
šimtams tūkstančių nacių i 
pasitraukt iš pietinės U k- į 
krainos.

Išmušdami vokiečius iš 
Ščastlivoje, raudonarmie
čiai užėmė punktą tik 18, 
mylių nuo kito geležinkelių j 105 nacių tankai ir nušauta 
mazgo, Vinnicos. .78 jų lėktuvai.

Žygiuodami plačiu frontu ; Atvyko nauji vengrų ka- 
į pietų vakarus, sovietiniai: riuomenės daliniai talkon 
kovūnai paėmė pozicijas a-i vokiečiams.

Naciai Numato Jų Išvi- Bulgarijos Fašistai Neš 
jimą iš Sovietų Žemių dinasi iš Sostinės

Stockholm, saus. 10. —
Švedų spauda teigia, kad

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai “vien dėl garbės 
(prestižo) nesilaikys Rusi- j 100,000 asmenų jau pabėgę 
joj”, ir jeigu reikės, tai vi- į iš Sofijos, Bulgarijos sosti- 
sai pasitrauks iš sovietinių nes, turėjusios 450,000 gy- 
plotų. Vokiečiai, girdi, svar
biausiai žiūrėsią to, kad iš-

ventojų.
Turtingesnieji žmonės ir 

laikyt savo armijos fronto fašistiniai valdininkai nusi- 
čielybę. gandę Talkininkų atakų iš

(Taigi naciai pripažįsta, 'Oro ir matuojančios artyn 
kad Raudonoji Armija visai ; Balkanų Raudonosios Ar- 
išgrus juos laukan iš sovie- mijos. 
tinių žemių, gal netolimoje i 
ateityj.)

Nauji Nacių Ofensyvai 
Jugoslavijoje

London. — Labai padau
ginta vokiečių armija pen
kiais ruožtais pradėjo ofen- 
syvus prieš Jugoslavijos 
partizanus. Partizanai atre
mia atakas.

Vokiečiai visai perėmė į 
savo rankas svarbiąsias ge
ležinkelių stotis ir kitus su
sisiekimų punktus Bulgari
joj.

SLOVAKAI PERĖJO I 
SOVIETŲ PUSĘ

Daugiau kaip 2,000 slova
kų, nacių pasiųsti frontan 
prieš Sovietus, perėjo su vi
sais ginklais Į Raudonosios 
Armijos pusę.

Jis atsakingas ir už kruviną budeliavimą darbininkų ir 
bedarbių, ėjusių pareikšti savo prašymus bei reikala
vimus.

Tokiais žygiais jis užsipelnė kruvinojo Smetonos var
dą.

PIRMOJI PREZIDENTYSTĖ
1(918 m. Smetona buvo Lietuvos Tarybos pirmininkas, 

ir 1919 m. bal. 4 d. taryba paskyrė jį pirmuoju prezi- . 
fientu. 1920 m. birželio 3 d. jis pasitraukė iš preziden
tystės. Tada Stulginskis tapo išrinktas prezidentu.

1905 m. Smetona isteicė laikrašti Ūkininką.
redagavo Viltį, Lietuvos Aidą ir kt.

Jis buvo advokatas,valstiečių sūnus iš Užulenų kai 
mo, Taujėnų valsčiaus, Ukmergės apskričio.
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Antra, išeina, kad su Hitleriu jau ap
sidirbta! Bet ar taip yra? Žinoma, kad 
taip nėra.

Šis Timeso optimizmas kažin kaip 
dvokia siūlymu Amerikai ir Anglijai ne
besiskubinti su invazija Europon. Jeigu 
“klausimas jau išspręstas,” tai kam be
reikia atidaryti antrą frontą prieš hit
lerinę Vokietiją? Tokia editorialo dva
sia. O tai be galo pavojinga: Jos reikia 
saugotis. Ji veda Talkininkus prie kata
strofos.

Hitlerinįnkus reikia mušti ir mušti. 
Raudonoji Armija atlieka savo pareigas 
su didžiausiu kaupu. Laikas Amerikai ir 
Anglijai paleisti savo visas jėgas darban 
ir hitlerinę bestiją sunaikinti.

Visa Amerikos liaudis, visas pasaulis 
laukia Talkininkų invazijos Europon!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Per Didelis Optimizmas
Nusiminimas ir beviltingumas nepa

deda jokiai kovai. Kovos laimėjimas rei
kalauja optimizmo. Sveikas optimizmas 
— įsitikinimas, kad galima laimėt ir kad 
bus laimėta — pakelia ūpą, padidina pa
siryžimą, sustiprina kovotojus.

Kas gi šiandien nesidžiaugia Raudo
nosios Armijos laimėjimais! Nesidžiau
gia tik hitlerininkai ir jų agentai. O 
džiaugiasi visa laisvės trokštanti žmo
nija.

Ypatingai turi pamato Raudonosios 
Armijos laimėjimus sveikinti amerikie
čiai. Juo daugiau Sovietai sunaikins na
cių, tuo mažiau jų liks amerikiečiams 
sunaikinti, tuo daugiau bus amerikiečių 
gyvybių išgelbėta.

Tai faktas, kurio niekas negali užgin
čyti. Tai tiesa, kurią supranta kiekvienas 
protingas amerikietis.

Bet reikia pažiūrėti į kitą pusę visos 
šios padėties. Per didelis optimizmas ga
li būti labai pavojingas, ypa
tingai, jeigu tasai optimizmas pava
duotų reikalingus greitus militarinius 
žygius prieš fašizmą. Tuo pavojingu op
timizmu, mums atrodo, jau serga tūli 
komercinės spaudos redaktoriai. Prie jų 
galima priskaityti ir The New York 
Timeso štabą.

Tame dienraštyje randame sausio 8 
dienos laidoje editorialą “Vokiečių Tak
tika Rusijoje.” Laikraštis nurodo nacių 
militarinių vadų padarytas taktiškas 
klaidas. Jų klaidos susidėjo, girdi, iš to, 
kad jie nesusiprato laiku pasitraukti 
prieš Raudonąją Armiją. Jie tą klaidą 
padarė prie Stalingrado, Kaukaze, prie 
Kursko, paskui prie Kijevo ir dabar ją 
kartoja Dniepro upės įlenkime. Tos jų 
klaidos, teigia Times, atvedė Hitlerio ar
mijas prie katastrofos. Dienraštis sako:

“Nebėra kaip jas pataisyti. Klausimas 
išspręstas. Vokiečiai nešdinasi iš Rusi
jos.”

Viena, atrodo, kad ne Sovietų Raudo
nosios Armijos galybė, bet nacių klaidos 
atvedė hitlerininkus prie dabartinės pa
dėties. Editorialo autorius visai nė ne
mini Raudonosios Armijos.

Ketvirtos Karinės Paskolos
Belaukiant

Mūsų vyriausybė yra nutarus vėl 
kreiptis į visus amerikiečius ir prašyti 
didžiules paskolos vediniui karo. Tai bus 
ketvirtas sukoncentruotas vajus parda
vinėti karo bonus. Jis prasidės sausio 18 
diena. Jau tik viena savaitė beliko iki

’jaus pradžios.
Tai bus Ketvirtosios Karinės Pasko

los vajus. Jo tikslas bus parduoti karo 
bonų už keturiolika bilijonų dolerių.

Nereikia nė sakyti, kad Laisvė nuo
širdžiausiai remia šį didelį mūsų vyriau
sybės žygį. Mes karščiausiai raginame 
visus lietuvius prisidėti prie padarymo 
vajaus pilnai pasekmingu.

Pirkite patys karo bonus!
Padėkite vyriausybės žmonėms parda

vinėti karo bonus!
Lietuviai neprivalo niekur būti pasku

tiniais!

LABAI GRAŽIAI PASIRODĖ LIE
TUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJI
MAS. / <

Kiek mums žinoma, tai Centro pasi- 
brėžtas tikslas parduoti karo bonų dėl 
nupirkimo vieno didžiojo bomberio jau 
seniai pasiektas. Girdėjome, kad jie grei
tu laiku jau turės pardavę bonų dėl dvie
jų bomberių.

Per šį Ketvirtosios Karines Paskolos

ja pryšakin. Draugijos Centralinis Ko
mitetas nutarė oficialiai vajuje dalyvau
ti kaipo organizacija ir kviesti visus lie
tuvius talkon.

Literatūros Draugija yra pasiryžus 
nenusileisti Lietuviu Darbininku Susivie-C v

nijimui.
Literatūros Draugijos nariai ir kuo

pos prisidėjo prie L.D.S. vajaus dėl nu
pirkimo Dėdei Šamui bomberio, dabar, 
aišku, L.D.S. kuopos ir nariai parems
L.L.D. pastangas.

Mūsų dienraštis nuoširdžiai padėjo 
L.D.S. veikėjams, dabar jis tai]) pat 
energingai parems L.L.D. Ccntralinio 
Komiteto nutarimą nupirkti Dėdei Ša
mui didžiulę dovaną!

LIETUVIŠKI HITLERIO 
PASTUMDĖLIAI

Mūsieji smetonininkai y- 
ra Hitlerio pastumdėliai be 
jokio pagražinimo. Gerai 
tik tas, kad jie savo to 
bjauraus politinio veikimo 
visai nebeslepia. Ką Berly
ne užgieda Hitleris, tą čio
nai jie pakartoja. Štai Hit
leris Naujuosius Metus pa
sveikino su bjauria tirada 
prieš Sovietų S 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją. Jis pabrėždamas ir ap- 
sivartydamas kartojo tą pa
tį savo prakalboje, kad bol
ševizmas pasigavęs Ameri
ką ir Angliją, kad. bolše-, 
vikams Churchill ir Roose- l iaunasis Smetona. Anglija 
velt parsidavę. Ypatingai’ne tik neužtarus lenkų ne- 
grumojaučiai bolševizmu ■ senoje praeityje, “bet dabar
Hitleris baugino Angliją ir'net verčia lenkus pripažinti 
josios žmones. Hitleriui, ži-' 
noma, nepatiko i 
vos, nei Teherano konferen- 
cijos.

Dabar beveik žodis žodin 
tą pačią giesmę taip pat 
garsiai ir desperatiškai gie-

jos imperiją.
esąs tame, kad Anglija par- 
sidavus Maskvai!

“Jugoslavijos pavyzdis”, 
sako Rimvydis (Smetona) 
“nėra vienintelis. Kas jau 
spėjo išryškėti Jugoslavijo
je, tas ima ryškėti Graikijo
je. Ir ten Maskvos agen
tams leidžiama netrukdo
mai pasireikšti ir net jų 
darbai užgiriami.” Ten irgi 
karaliaus mažai kas bepai-

0 dalykas simo ar išviso Roosevelto-Stali- 
no-Churchillo nutarimas yra 
teisėtas tarptautines teisės 
prasme — tą klausimą paliksi
me spręsti teisininkams, — o 
tik pabrėšime kad praktiška 
“tarptautinio nusikaltėlio” są
vokos nustatymo reikšmė bus 

karo sužiaurinimas. Iki :__

/•r AmrJskL Aišku, girdi, “Graikija
atsisakys nuo savo kara
liaus ir neabejotinai pasvirs 
i ‘tėvelio’ Stalino globą.”

“Dar ciniškiau Anglija 
■pasielgė su lenkais”, šaukia
I • _______ • O_____ t A ~

kia nepamiršti, kad Dirva 
yra vyriausias smetoninės 
klikos organas. Jš jos įkvė
pimą ir inspiraciją taip pat 

: ima Worceseterio Amerikos 
Lietuvis ir Brooklyno Tys- 
liavos Vienybe. Dabar, štai, 

! visi šitie laikraščiai išvien 
, remia smefonininkų šaukia
mą vas. 6 dieną “seimą”, 

įkuriame oficialiai dalyvaus 
j ir kruvinasis Smetona.

Gruodžio 31 dienos Dir- į 
Ivoje “Kazys Rimvydis” ra- i 
Išo ilga straipsni “Jiegos | 
i Tezė”/

Rimvydis yra niekas ki
tas, kaip Smetonos sūnus, 
iš Berlyno su Hitlerio pa
tepimu atsibaladojęs Ame
rikon hitlerinę propagandą 

Išinkavoti.
Hitlerininkas Rimvydis, 

nė žodžio neištardamas 
prieš Hitlerį ir Vokietiją, 
sako, kad “po Maskvos ir 
Teherano konferencijų tapo 
aišku, kad jiegos tezė įgavo 
žymių pirmenybių prieš tei-

, ži- Rusijai tą Lenkijos dalį, 
nei Mask- kurią Stalinas atplėšė.”

Prasikaltus ne tik Angli
ja. “Nėra abejojimo,” sako 
Smetona (Rimvydis) “kad 
šios macchiavelliškos politi
kos kūrėjas yra Anglija. 
Deja, ir Amerika, be kurios 
pa geibūs greitai ateitų ga
las tiek anglams, tiek ru
sams, savo pirminį idealiz
mą nulenkia angliško rea
lizmo naudai. Ir Amerika, 
noromis - nenoromis, eina 
angliško macchiavelizmo į- 
kandin. Ne per seniausiai ir 
garbingasis Hull viešai pa
kartojo jiegos tezę... Jiegos 
tezę patvirtino ir Didžio- 

I sios Britanijos karinio ka
lbinėto vice - premjeras 
i Smuts...”

Šis hitlerininkas visai at
virai kursto Amerikos žmo
nes 
prieš 
riai ir atv 
džiui, sako:

“Visa tai turėdami galvo-

ir ginkluotas jogas 
karą — kursto bjau- 

irai. Jis, pavyz-

i .SII 1 l\d. VULl.

Hitlerinių!

Atlanto Deklaraciją.” Pir
miausia Anglija išdavus 
Jugoslavijos karaliaus val
džią ir Michailovičių, nors, 
girdi, Jugoslavija, “atmes
dama visai neblogas jai siū
lytas vokiečių sąlygas” ir 
eidama su Anglija, ji, kara
liaus valdžia, “gal išgelbėjo 
tuo laiku svyravusią Angli

mNhmhImbbbmn MUmM
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Dalis Demokratinės Amerikos Lietuvių Tarybos narių; huotfailka padaryta tuojau po SUvažiaHiriO 
pHei trurtipą posėdį, kuriame buvo išrinkta valdyba ir HUstatyta kai kurių darbų programa. I .

ci vilių buities palėii£vifiirti$( i 
karo belaisvių padėties pageti- 

■nimą, ir tt.; Roosevelto - StUli- 
jno - Churchillo “karo nusikal
tėlio” sąvokos įvedimas visotns 
toms pastangoms sumažinti ka

yo žiaurumus suduoda kuone 
mirtiną smūgį. Kad taip i.štik- 
ro yra, nesunku įrodyti.

Tai gal pirmu kartu sme- 
C‘?si tonininkai taip griežtai ir 
/N] atvirai pasisakė už Hitlerį, 

įvykusios įvairios tarptautinės prieš Jungtines Tautas,, 
š Ameriką ir prieš šį 

, į žmonių karą prieš hitlerinį 
nuo karo kenčiančiu barbarizma. » 4-

karines konvencijos buvo nu
kreiptos i karo sušvelninimą 
kariu ir

New Yorko miesto majoras LaGuardia prisiekdina 
Miesto Tarybos naują narį, Michael Quill. Quill taipgi 
yra Transport Workers unijos prezidentas.

Laiškas iš Chicagos

kad karas šiandien eina to
li gražu ne dėl to, kas iš
reikšta Atlanto Deklaraci- ųmnisteris.
joje. Amerika 
šiandien kovoja.ne dėl visų atsirasti ir tarp lietuvių, 
tautų laisves/ ne dėl prieš- | Antradienio vakare sau- 
paudos pašalinimo, <
Anglų Imperijos išgelbčji- Į salėj, lietuviškam 
mo ir del Europos ar jos 
dalies atidavimo azijatams- 
konuinistams...”

Tasai niekšas nepamiršta 
paagituoti prieš karą ir 
Amerikos lietuvius jaunuo
lius Dėdės Šamo uniformo
je. Girdi: “Jei paanalizuo
tu įnėni už ką šiandien kovo
ja lietuvių kilmės amerikie
čiai, tai liūdnų prieitume iš
vadų...”

Savo prakalboje Hitleris 
kaltino Talkininkus už ka
ro žiaurumus. Hitleris no
rėjęs karą padaryti “žmoni
šku,” bet Anglija, Amerika 
ir Sovietų Sąjunga nesuti
kusios ir esančios pasiryžu- 
sios žudyti vaikus ir mote
ris! Rimvydis irgi šaukia, 
kad Jungtinės Tautos, ypa
tingai Churchill, Roosevcl- 

į tas ir Stalinas kalti už karo 
žiaurumus. Štai ką tas su
tvėrimas teigia:

Greta su .komunizmo pavo
jum Europai ir tuo pačiu vi
sam pasauliui karo žiaurumai 
pasiekia Vis didesnio laipsnio. 
Su pasipiktinimu sutikome ži
nias apie Japonu žiaurumus.

■ Nesenai skaitėme apie bolševi
kų “teismą” Vokiečių karo nu
sikaltėliams, kurio buvo pakar
ti Kharkovc. žinoma, jei bolše
vikai ką pakaria ai’ kaip kitaip 
nugalabija tai nėra naujiena. 
Bolševikui žmogaus gyvybė 
vertės neturi. Kharkovo kori
mai nėra pirmutiniai, nebus ir 
paskutiniai. Svarbu betgi tai 
kad bolševikai tuos Vokiečius 
ir vieną saviškį pakorė remda- 
itiiesi Roosevelto - Stalino - 
Churchillo nustatyta karinio 
nusikaltėlio sąvoka.

Nėhagrinėšim mes čia

I

i čia liga su nacių lyderiais. 
Ir vienus ir kitus apima be-

Mūsų Dienų “Mučalninkai.”
Emil Ludwig, vokiečiu, . . ....

rašytojas, sako, jog Hitle-nervingumas, dziuvi- 
ris nebus teisiamas už karo j 
kriminalystes, nes jis pasi
kars pirmiau, arba jį kas j 
nudės. Tokios nuomonės 
yra ir Jan Masaryk, Čeko
slovakijos užsienio reikalų

ir Anglija Į Tokių “mučalninkų” gali

mas.
Įdomus Reiškinys

Aną dieną norėjau nusi- 
i pirkti Draugą pačioj “lie- 
i tuvių širdy“, Bridgeporte.

— Neturiu, nelaikau, — 
sako laikraščių pardavėjas.

— Juk dar nesenai turė
jai, — pastebėjau jam.

— Taip, bet daugiau nc-
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, ii1 Pasiteiravus pasirodė štaiporte, kalbėjo Kazys Pakš-j kas. J<ada klerikalai pasi6. 
tas klerikalų kandidatas pnqg lobon Gri itį ir 
Lietuvos diktatorių. Ir star NaujicnaS) tūli parapijonų

' neperka Draugo. Sako, jiem 
užtenka vieno laikraščio, 

i nes dabar veik nelikę tarp
Jisai džiūsta, serga, kan

kinasi, negali miegoti, ner- 
vuojasi ir jam reikia dakta- ju skirtumo, 
ro dėlto, kad Raudonoji Ar- 
mija eina prie Lietuvos, o 
nėra vilties, kad Lietuva 
bus “nepriklausoma”, bū
tent, klerikalų ar fašistų 
valdoma.

Kiek 
tis yra 
siėmus 
Laisvę jam nervai ira, jis; Grigaičio bizniui,
negalįs 1
valgyti.

Artinantis Sovietu ka
riuomenei prie Lietuvos, ta
tai ir pas p. Grigaitį vei
kiausia dar padidėjo.

Draugas ir 
matyti negali, ii 
žinias iš SSSR fronto. Aną! 
dieną, kada visi laikraščiai( 
(net aršiai anti-Sovietinis
‘Tribune”) įdėjo dideles, 
antraštes apie Sovietų lai- i 
mėjimus, Naujienos uždėjo' 
antraštę, kad Lietuvoj nak-; 
ti.mis šviesos užgesinta, o 

didelėm raidėm 
vieno laivo nu-

pi’rmiaus p.. Grigai

Kunigai dėlto ima pykti 
ant p. Simučiu, nes Naujie
nas jie vis dar neskaito 
savu laikraščiu. Jie vis dar 
nedrįsta “N.” rašyti apie- 
visokius stebuklus ir apie- 
ras, o Draugas stumiamas

, . iš pozicijų.
skaityti \ i nį ai ,pa vįeny}-)g gaĮ pa_

užmigti n nenoiįsl|}Ct j- nepacp;s klerikalams.
Sakoma, jausdami pras

tus rezultatus iš tų vedybų 
t kunigai nieko nedaro vyk
dymui Bittsburgho konfe-

i Tūli naujieniečiai sako, 
ziuieti į ‘j.ac| Sį()jant j Amerikos Lie- 

.........  —'Ų tuvių Kongresą p. Grigaitis 
norėjo savo pozicijas susti
printi, bet jis p
tą, dėlto atsimetėJxjiasuko 

 

I kiton pusėn. Jis manę^čįĮ- 
i nies lėšomis savo laikraštį 
pakelti, bet patyrė, kad yra 

’ kaip tik priešingai, dėlto jis 
dabar prie Draugo pasuko 

i tuo apčiu manymu.

Pastebėtina, kad nuo gė
liau jieniačiai 
patys vieni nelaikė jokio 
mitingėlio; tik prie klerika
lų pirsiglaudę jie gali kai 
kur pasirodyti. Beje, ir ta
me gegužinės mitingėly bu-

re ką ki

klau-

paskelbė
skendimą prie New Yorko. i

Sovietų fronto jiems kaip gūžės pirmos 
ir nėra. Jis neegzistuoja. O 
tai dėlto, kad SSSR kariuo
menės laimėjimai nervuoja 
ir “džiovina” juos.

Gan įdomu. Skleisdami 
nacių propagandą, kartoda- vo tik 40 žmonių, 
mi nacių melus prieš SSSR, 
jie, kaip pats p. Pūkštąs pa- sandariečius. 
sisūke, ima sirgti ir ta pa-

lk i tą sykį parašysiu apie

Proles ionalas.
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B UŽ LIETUVOS LAISVE
Kas Buvo Pasakyta Baltijos 

Kraštų Žmonėms
Partizanų Kova Del 

Lietuvos Laisvės

- - WRK,

Trečias Puslapiu

TARYBŲ LIETUVOS, TARYBŲ LATVIJOS IR TARYBŲ 
ESTIJOS PILIEČIAI!

Sekamas Atsišaukimas Buvo Išleistas ir Išplatintas Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje 1943 Mėty Liepos Mėnesį. - Red.

BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS!
šiandien sukanka treji metai nuo Tarybų 

valdžios paskelbimo dienos Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Tą dieną lietuvių, latvių ir 
estų tautų parlamentai, išrinkti pagal buvu
sias šių kraštų konstitucijas, savo istoriniuose 
nutarimuose užfiksavo vieningą valią mūsų 
tautų, ilgus metus kovojusių dėl sukūrimo tik
rosios liaudies santvarkos, Tarybų santvar
kos.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautos, rusų 
tautos ir visų broliškų TSRS tautų remiamos, 
su didžiausiu entuziazmu pradėjo kurti naują 
tarybinį gyvenimą, laimingą ir džiaugsmingą.

Bet viso tiktai vienuolika mėnesių truko ta 
audringa ir sparti kūrybinė veikla. Trumpu 
Tarybų valdžios gyvavimo laikotarpiu Pabal
tijo darbininkai, valstiečiai ir inteligentija pa
siekė žymių laimėjimų visose savo valstybinio, 
ekonominio ir kultūrinio gyvenimo srityse. 
Kelių mėnesių bėgyje buvo visiškai likviduo
tas nedarbas, šimtai tūkstančių bežemių val
stiečių gavo žemę. Nepaprastai sparčiais tem
pais vystėsi socialistinė pramonė, šimtai tūks
tančių darbo žmonių vaikų gavo galimybę lan
kyti mokyklas bei universitetus. Vešliai pra
žydo tautinė kultūra ir menas.

Visi šitie ligi šiol nematyti jaunosios Tary
bų valdžios laimėjimai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje buvo sutrypti vokiškų fašistinių gro
bikų, klastingai ir niekšingai užpuolusių Ta
rybų Sąjungą. Jie sunaikino lietuvių, latvių 
ir estų tautinį valstybingumą, jie pavertė mū-y 
sų šalis vokiška kolonija, provincija bendru ir 
gėdingu vardu—“Ostland.”

Tarybų valdžia suteikė- Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautoms plačiausias demgkrątines 
laisves. Vokiški okupantai įvedė mūsų šalyse 
savo kruviną “naująją tvarką,’’ sunaikino vi
sas demokratines laisves, nustatė nepažaboto 
fašistinio režimo terorą, išnaikino šimtus 
tūkstančių niekuo nekaltų žmonių.

Prie Tarybų valdžios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautos pačios tapo savo nacionalinių 
turtų šeimininkais. Vokiški okupantai atėmė 
iš jų tuos turtus, baisiai nuniokojo mūsų ša
lių liaudies ūkį, padarydami jam milžiniškus 
nuostolius. Jie visur plėšia lietuvių, latvių ir 
estų tautų darbo vaisius, pasmerkdami mūsų 
brolius bado mirčiai.

aukščiau kyla visos tautos išsivadavimo 
banga. Auga tarybinių partizanų eilės, 
nuo bėgių ešelonai su hitlerine kariuo- 
ir karine technika. Sprogdinami tiltai ir

Nuo liaudies keršytojų kulkų žūna

pr'cvar-

La t vi jos

Prie Tarybų valdžios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos darbininkai, valstiečiai ir inteligentija 
laisvai ir džiaugsmingai dirbo kūrybinį darbo. 
Vokiški okupantai įvedė Pabaltijyje baisų fa
šistinės vergovės bei priverčiamojo darbo re
žimą, kad patenkintų vokiškų kapitalistų bei 
dvarininkų—baronų plėšikiškus apetitus, šim
tai tūkstančių lietuvių, latvių ir estų 
ta išgabenti į katorgą Vokietijoje.

Tarybų valdžia suteikė Lietuvos, 
ir Estijos tautoms visas kultūrines
bei gėrybes, atvėrė neišsenkamus galimumus 
ir plačiausias perspektyvas dvasinėms tautu 
jėgoms laisvai vystytis ir žydėti. Vokiški oku
pantai visais būdais persekioja ir naikina tau
tinę lietuvių, latvių ir estų kultūrą, pakeisda
mi ją vokiška fašistiška tamsybe, vesdami 
planingą Lietuvos, Latvijos ir Estijos visiško 
suvokietinimo politiką.

Nesuskaitomos yra kančios ir pažeminimai, 
kuriuos vokiški okupantai daro mūsų tautoms. 
Darbininkų, valstiečių ir protinio darbo žmo
nių širdys dega šventos neapykantos ugnimi 
vokiškiems grobikams. Jie neapkenčia vokiš
kų okupantų ne tiktai už dabartinius savo pa
žeminimus ir kančias. Jie gerai žino, kad vo
kiškieji grobikai daugelio amžių bėgyje buvo 
mūsų mirtini priešai, prieš kuriuos mūsų tau
tos visuomet .kovojo žūtbūtinę kovą.

Šiandien vėl, kaip tai nekartą jau būdavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorijoje, mūsų 
kovoje prieš vokiškuosius grobikus stovi klau
simas dėl paties mūsų tautų gyvavimo. Nes 
nėra ir negali būti joms gyvenimo, kai Pabal
tijyje viešpatauja vokiški fašistiški okupan
tai.

Mūsų tautos tiki ir žino: tiktai Tarybų val
džia laiduos jų tautinio valstybingumo, laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymą. Tiktai Tarybų 
valdžia laiduos nematytą mūsų tautų ekono
minį bei kultūrinį vystymąsi.

Kaip tik todėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautos kovoja negailestingą, vis labiau besi
plečiančią kovą prieš vokiškus grobikus vo
kiečių okupuotuose Pabaltijo miestuose ir kai
muose, griebdamosios sabotažo, diversijos, 
partizaninio karo.

kovos 
Lekia 
mene 
sandeliai,
vokiškieji okupantai bei jų agentai. Tos kovos 
sukliudyti, jos sustabdyti niekam nepavyks: 
nei hitlerininkams, nei, juo labiau,—krūvelei 
niekšingų išdavikų — Kubiliūnų, Dankersų, 
Mjae. Lietuviai, latviai ir estai kovoja už Tė
vynę ir Tėvynės karo frontuose, didvyriškosios 
Raud. Armijos eilėse, susiorganizavę į savo 
tautines dalis. Jie kovoja už Tėvynę ir tarybi
niame užnugaryje — fabrikuose bei gamyklo
se, kolektyviniuose bei tarybiniuose ūkiuose, 
atiduodami visas savo jėgas Raudonajai Ar
mijai aprūpinti.

Visų Tarybų Sąjungos tautų heroiškumas 
laiduoja pergalę mūsų kovoje. Raudonoji Ar
mija, vadovaujant Tarybų Sąjungos Marša
lui draugui STALINUI 1942-43 metų žiemą 
smogė vokiečių armijai triuškinančius smū
gius. Hitlerio viltys, kad vasarą jam pavyksią 
pataisyti saro reikalus, pasirodė tuščios. Hit
lerininkų pradėtas puolimas Oriolo—Kursko 
ir Relgorodo kryptimis žlugo. Raudonoji Ar
mija ne tiktai atrėmė pašėlusį hitlerinių gink
luotų gaujų puolimą, bet, pralaužusi smarkių 
vokiečių įtvirtinimų juostą, eina į Vakarus.

Visa karinė bei politinė tarptautinė padėtis 
darosi vis palankesnė Suvienytoms tautoms ir 
Vis nepalankesnė^ fašistų lageriui. Artinasi 
valanda, kada Raudonoji Armija kartu 
mūsų sąjungininkų armijomis sulaužys 
garkaulį fašistiniam žvėriui.
LIETUVIAI, LATVIAI, ESTAI!

Atminkite draugo Stalino žodžius apie 
kad priešas dar stiprus, kad pergalė neateis 
savaime, kad ją reikės užkariauti sunkiuose 
mūšiuose.

Visomis jėgomis- ir visais būdais plėskite 
visos tautos kovą prieš hitlerinę tironiją, ko
vą dėl mūsų tautų, išvadavimo iš vokiškos fa
šistinės vergijos! Trukdykite fašistinę “tota
linę mobilizaciją’’ — tą šėtonišką mūsų šalių 
visiško apiplėšimo ir nuteriojimo ir mūsų tau
tų išnaikinimo planą! Neleiskite, kad jus ir 
jūsų artimuosius gabentų į vokišką vergovę! 
Nesiduokite mobilizuojami į hitlerinę bandi
tišką armiją! Eikite į miškus! Organizuokitės 
visur į partizanų — narsių ir atsidavusių ko
votojų dėl savo tautos pergalės ir laimės — 
būrius! Neleiskite vokiškiems okupantams 
plėšti mūsų, šalių, turtą! Visi kaip vienas — 
į kovą prieš kruviną hitlerininkų “naująją 
tvarka.’’

VOKIŠKAI FAŠISTIŠKAI ARMIJAI DIR
BANČIŲ FABRIKŲ IR GAMYKLŲ DARBI
NINKAI!

Juo mažiau jūs dirbsite vokiškiems fašis
tams, juo greičiau išmuš jūsų išsivadavimo 
valanda. Gadinkite gaminius! Griaukite įren
gimą! Padeginėkite vokiškų okupantų įmones 
ir sandėlius!

VALSTIEČIAI!
Iš jūsų priplėštu maistu maitinasi vokie

čiai — lietuvių, latvių ir estų tautų budeliai. 
Tuo pačiu metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojai žiauriai badauja. Neduokite vo
kiečiams bei jų pakalikams nė vieno gramo 
duonos, mėsos ir kitų produktų. Slėpkite savo 
atsargas nuo vokiškųjų, plėšikų! Naikinkite 
hitlerininkus, atėjusius į jūsų namus grobti 
jūsų turtą, kad gyventų iš jūsų darbo, kad 
paverstų jus vergais!

PROTINIO DARBO DARBUOTOJAI!
Būkite ištikimi visos liaudies kovos prieš 

vokiškuosius plėšikus tradicijoms, kurių vi
suomet laikėsi geriausieji mūsų tautų 
gentijos atstovai.

Drąsiu patriotiniu žodžiu kurstykite 
mečių neapykantos ugnį vokiškiesiems 
kams!

Ryžtingai ir be pasigailėjimo demaskuokite 
plėšikišką fašistinę ideologiją, hitlerinį melą 
ir demagogiją! Ginkite kaip šventovę mūsų 
tautinę kultūrą. Visomis jėgomis kovokite 
prieš lietuvių, latvių ir estų vokietinimą!

PARTIZANAI IR PARTIZANES!
Smarkiau pulkite priešo užnugarį, vokiškų, 

okupantų susisiekimo kelius, štabus, sandė
lius, įmones, ryšių linijas Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje! žadinkite plačiausius mūsų 
tautų sluoksnius į šventą visos liaudies karą 
prieš hitlerinius grobikus!. Jokio pasigailėjimo

su
n ii-

inteli-

šimt- 
grobi-

Daugiau kaip dvejus me
tus siaučia fašistai okupan
tai Lietuvoje, tačiau jiems 
nepavyko ir niekuomet ne
pavyks pavergti lietuvių 
tautos. Nuo pat pirmųjų o- 
kupacijos dienų patriotai 
lietuviai pradėjo kurti par
tizanų grupes kovai prieš 
hitlerininkus. Daug šaunių 
žygių atliko per tą laiką 
lietuviai patriotai, o parti
zanu eilės, nežiūrint oku- 4- ’
pantų teroro, nuolat auga ir 
didėja.

Sutriuškino Baudžiamąjį 
Būrį

Įbauginti partizanų veik
smų Jonavos rajone, dėl 
kuriu ėmė lėkti i orą vokie
čių automašinos, okupantai 
pasiuntė į tą rajoną bau
džiamąjį būrį, kuriam va
dovavo pulkininkas Alyta. 
Netikėtai užpuolę baudėjus, 
partizanai beveik visiškai 
išnaikino visą būrį. Buvo 
nukautas ir baudėjams va
dovavęs Alyta.

Nuleidinėja Nuo Bėgių 
Vokiškus Ešelonus

Neseniai lietuviai parti
zanai Kauno — Daugpilio 
geležinkelio ruože nuleido 
nuo bėgių traukinį su pri
plėštais Lietuvoje žemės ri
kio produktais.

Tik per paskutinį mėnesį 
du partizanų būriai “Vil
nius” ir “Žalgiris” nuleido 
nuo bėgių 4 vokiečius kari
nius ešelonus su karine 
technika ir kareiviais.

Naikina Kolonistus
Prieš kurį laiką į Kėdai

nių apskritį atvyko vokie
čių dvarininkas Volfgang 
fon Štroheim. Savaitei pra
ėjus, partizanai užpuolė 
dvarą ir nudėjo Štroheimą. 
Prie kolonisto lavono buvo 
rastas raštelis: “Tokio galo 
susilauks kiekvienas vokiš
kas kolonistas.”

Žemaitijoje, netoli Sedos, 
kelyje buvo nušautas vokie
tis kolonistas Albrecht 
Šteinmetz.

Taip lietuviai patriotai 
kovoja prieš neapkenčiamus 
hitlerininkus. Savo žygiais 
narsūs partizanai priartina 
mūsų tėvynės Lietuvos iš
vadavimo dieną.

Broliai lietuviai! Kilkit 
kovą prieš fašistinius oku
pantus. Teikite visokią pa
ramą partizanams ir patys 
kurkite partizanų grupes.

“Už Tarybų Lietuvą”
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Lietuviai kovūnai poilsio name po žiaurių k autynių prieš budeliškus vokiečius už Lietu
vos laisvę. Tūli iš jų buvo sužeisti, taiso sveikatą ir ruošiasi būsimiems ir galutiniems per
galių mūšiams.

Ką Lietuvos Valstietis Turėjo Tarybiniais ISJJšimtus I etuvosval‘ 

Laikais ir Ką Jis Turi Dabar? i TXžinaw£ 
valstiečiams žemę, laisvę, 
atkurti sotų ir laimingą gy
venimą — tai vokiškų oku
pantų išvijimas iš Lietuvos 
ir galutinas jų sutriuškini- 

[mas. Todėl kiekvienas vals
tietis turi prisidėti prie mū- 

•sų tautos kovos prieš vokiš-

Tarybų valdžia 72.000 
Lietuvos valstiečių davė že
mės. Darbo valstiečiai buvo 
atleisti nuo išperkamųjų 
mokesčių, uždėtų poniško
sios žemės reformos ir visos 
eilės kitų mokesčių bei sko
lų grąžinimo. 20.000 smul
kių neturinčių karvių vals
tiečių buvo aprūpinti kar
vėmis. Lietuvos žemės ūkiui ■ malti net kilogramą grūdų, 'žemę nuo hitlerinės paviet- 
pakelti buvo gauta iš broli-| jis neturi teisės ką nors 
škų tarybinių republikų a-1 parduoti, jis ir jo šeimos i 
pie 500-tus traktorių, 50.- j nariai turi eiti lažą pas vo- ’ 
000 tonų koncentruotų pa- Įkiškus kolonistus ir dvarpo- 
šarų, apie 80.000 tonų mine- įnius. Tačiau visu tuo hitle-' 
i alinių ti ąsų. .1911 mų me"įrininkai dar nepasitenkina: 
tų liaudies ūkio plane buvoi jįe siekia visiškai išvaryti 
numatyta išplėsti pasėlių Lietuvos valstietį iš jo tėvų 

8Y- žemės. Tuo tikslu jie masiš- 
ikai gabena juos į Vokietiją, 

per į amžiną vergovę.
Lie-

pie 500-tus traktorių, 50.-

tokios aukštos, kad nei vie
nas valstietis neįstengia jų 
atlikti, o už pristatymų ne
vykdymą konfiskuojamos 
karvės, neįskaitant jų net į 
privalomus mėsos pristaty
mus.

Valstietis grąžintas į se- kus okupantus, kad tuo pa- 
jnus baudžiavos laikus. Jis dėtų Raudonajai Armijai 
i neturi teisės be leidimo sū

i Raudonajai Armijai
; greičiau apvalyti lietuvišką

rės.
S. Nemunaitis

Philadelphia, Pa
Po Naujų Metų

Gražus oras per Naujus Me- ' 
■ tus, gražus darbas per visus 
1 metus. Philadelphijoje, kaipo 
didmiestyje, veikimas eina vi
suomet, nors kartais ir neper- 
smarkiausiai. čia gyvuoja ke- 

1 lėtas lietuviškų draugijų ir jos 
šį tą dirba; no tik dėl savo 
narių gerovės, bot ir dėl vi
suomenės gero. Metiniuose mi
tinguose išgirsti sutrauką dar-

I buotės, piniginių apyvartų, tai

plotą ir žymiai pakelti 
vulininkystę.

Hitleriniai okupantai 
kelias savaites pavertė 
tuvos valstietį badaujančiu dieną Vokietijos maitinimo 
darbo gyvuliu. Jie atėmė iš j ir žemės ūkio ministeris 
valstiečių žemę ir paskelbė Klagenfurte pasakė: “Mūsų 
ją vokiečių imperijos nuosa- uždavinys — kolonizuoti 
vybe. Jie surašė visą vals- naujai užkariautas teritori- j 
tiečių turtą ir pasiskelbė to i jas Rytuose.” Šito tikslo jie ■ kartais pasirodo net nuostabu, 
turto šeimininkais. Jie rėk- siekia visokiomis priemonė- kaip tiek daug nudirbta būrio, 
vizavo visus valstieč. darbo mis. susidėjusio į draugystę.

, . . , , . štai biskutis iš Phila. šiau-
Stengdamiesi dumti Lie- rjn£S Dalies Lietuvių Republi- 

tuvos valstiečiams akis ir konų Susivienijimo. Per metus 
juos dar labi: 
hitlerininkai 
savybės teisės 
komediją.. Kas tie tariami 
valstiečiai, kurie gavo nuo
savybės teisę, matyti iš 

Kretingoje suruošto 
gano, kur pirmuoju 
savybės dokumentus

vaisius, apkrovė jį nepake
liamomis prievolėmis ir at
naujino visus tarybų val
džios panaikintus mokes
čius. Lietuvos valstiečiui, 
pripratusiam prie sotaus, 
turtingo gyvenimo, vokiš
kieji okupantai įvedė bado 
režimą. Lietuvos pieno ūkis 
— mūsų krašto pasididžia
vimas—sistematiškai griau-

1942-ų metų spalio 12-tą

au apiplėšti, 1 laiko Įplaukų turėjo virš 56 
suruošė nuo- tūkstančių. Draugystės turtas 

grąžinimo1 paaugo virš 15 tūkstančių. 
Draugystė remia karo veiklą, 

■ išaukojo daugiau tūkstančio, 
i bondsų turi prisipirkus net už 
i 50 tūkstančių.
l Metiniame susirinkime buvo 

nuo- , išduotas gražus raportas per 
gavo j P. Mack ir P 

namas. Naujos sviesto ir | kraugeriškasis generolas i mokratinių J 
'pieno pristatymo normos , Plechavičius, savo rankomis j vim0;

ARMIJOS LIETUVIŲ, 
TAUTINIŲ DALIŲ KO- 
IR POLITINIAI DAR-

in ūsų 
nenu-

hitlerinėms išgamoms! Jokio pasigailėjimo 
savo tautos išdavikams, kruviniems vokiškų 
okupantų agentams!

RAUDONOSIOS 
LATVIŲ IR ESTŲ 
VOTOJAI, VADAI 
BIJOTOJAI!

Mūšiuose už Tarybinę Tėvynę, už 
tautui garbę, laisvę ir nepriklausomybę 
ilstamai tobulinkite savo karinį meistriškumą, 
stiprinkite geležinę karinę discipliną, organi
zuotumą bei tvarką! Jūs kariaujate petys į 
petį su kitomis garbingosios Raudonosios Ar
mijos dalimis. Jus aprūpina viskuo, kas reika
linga, tarybinis užnugaris. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautos jūsų laukia, kaip savo išva
duotojų. Besiplečiančiose lemiamose kautynė
se prieš hitlerinius okupantus papuoškite ne
ri u vystančia ^garbe savo kovos vėliavas!

LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI TARY
BINIAME UŽNUGARYJE!

Su padvigubinta energija dirbkite frontui. 
Duokite mūši? Raudonajai Armijai dar dau
giau ginklui, šaudmenų, aprangos ir maisto! 
Tai priartins Tarybų Lietuvos, Tarybų Latvi
jos ir Tarybų Estijos išvadavimą nuo vokiškų 
okupantų.

Tegyvuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos Ta
rybų Socialistinės Respublikos!

Tegyvuoja mūsų didžioji, garbingoji, nenu
galimoji tėvynė Tarybų Sąjunga!

Tegyvuoja nepajudinamoji TSRS tautų 
draugystė!

Tegyvuoja didvyriškoji Raudonoji Armija, 
nešanti išvadavimą Hitlerio pavergtosioms 
tautoms!

Tegyvuoja geriausias Pabaltijo tautų drau
gas, mūsų didysis vadas, Tarybų Sąjungos 
maršalas — draugas Stalinas!

Lietuvos KP (b) CK sekr. A. Sniečkus 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis 
Lietuvos TSR LKT pirmininkas M. Gedvilas 

Latvijos KP (b) CK sekr. J. Kalnberzinis 
Latvijos TSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo pirmininkas A. Kirchenšt cinas 

Latvijos TSR LKT pirmininkas V. Lacis 
Estijos KP (b) CK sekretorius N. Karotamas 

Estijos TSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo pirmininkas J. V ar esąs 

c. Estijos TSR LKT pirmininko p. O. Sepre
Priimta 1943 m. liepos 21 dienos iškilmin

game posėdyje, skirtame trečiosioms metinėms 
nuo Tarybų santvarkos paskelbimo dienos Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje paminėti.

’. Zaleska iš De-
i Lietuvių Suvažia- 

Matyt, kad philadel- 
širdingai rems šuva-

I žiavimo tarimus, ir šelps Lie- 
' tuvos suvargusius žmonelius.

Pažymėtinas apsireiškimas 
šiame kliube buvo, tai valdy
bos perrinkime. Rodėsi ramu 
per keletą- metų, jokių frakci
jų nejausta. Sekretorius J. K, 
Rutkawski (Rutkauskas), pa
šūkaudavo sklokiškais Goeb-

; bclsistų propagandos argumen- 
' tais prieš raudonus “burlio- 
į kus.” Bet mažai kas tekreipė 
! atydos. Taip ir palikdavo, o 
I p. sekretorius vis jautėsi, kad 
žengia aukštyn ir aukštyn. Kai 

į kada jis pliaukšdavo ir p]ūs- 
I davosi labai daug.

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos narys R. Merkis, raportuo
damas, padarė 
bas apie prastą tvarką 
toriaus knygose. Na, o

i J. K. Rutkawski, rodos, 
ir laukė, kad smarkiai pakai- 'j
bėti ir, žinoma, sklokiškais 
terminais išplūsti visą knygų ■
peržiūrėjimo komisiją. Susi- |

(Tąsa 4-tam psl.)

kelias p as ta
še kre- 
ponas 
to tik
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Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama Laisvės 
Redakcija:

Malonėkit atsakyt į labai 
svarbų klausimą. Skaičiau 
Laisvės No. 303, Gruod. 27- 
43, ketvirtam puslapyj, po 
antgalviu “Smetonininkai 
Netekę Vilties Įpuolė Des
peracijom”

Straipsnis be galo svar
bus, patartina perskaityti 
kožnam lietuviui, daug kar
čios teisybės pasakyta. Bet 
kas svarbiausia, kad tame 
straipsnyj skamba Wendell 
Willkie vardas.

Nejaugi Wendell Willkie 
yra įsivėlęs į fašistų gau- [ 
jas? Kadangi bus šios ša- ; 
lies prezidento rinkimai šie-1 
met, tai Amerikos piliečiam | 
labai svarbu žinoti, ar iš i 
tiesų Wendell Willkie pri- | 
jaučia fašistams ir pats yra j 
fašistas? Nekurie prana
šauja, kad Wendell Willkie ! 
žada kandidatuoti į prezi- ! 
dentus ant republikonų ti- 1 
kieto.

Malonėkit paaiškinti per

Draugo redaktorius, pasira
šė sutartį su tais fašistais 
dėl bendro fondo steigimo? 
Tas tik gali reikšti vieną, 
būtent, kad šimutis irgi fa- 
šistuoja. Taip iš tiesų ir 

Jo redaguojamas 
pastebėjau ju tautiškai pro '̂ Draugas pilnas bjaurios fa- 
naeišką atsišaukimą, kad ir;šistinčs - hitlerinės propa; 
jie turės suvaž.iavima New pandos prieš ši karą, prieš 
Yorke, pradžioj metu. An-!-Jungtines Tautas.

i tanas Smetona, niekad ne-' 
'rinktas Lietuvai preziden- ! 
tas, ten bus super-čyfas. 1

Norėčiau redakcijos pa
klausti, ar ten už vieno, stą-' 
lo su Smetona dalyvaus ir, 

j amžinas jų “priešas” P.1 
|Grigaitis, ir kiti jo karna-- 
i rotai, kaip Šimutis, Straz- i 
idas ir Gabaliauskas su savo 
į nauju frentu Stilsonu? Jei- 
igu šitaip, tai ir Keleivio 
iMaikis turės progą savo 
išpygą paaukoti, o Bagočius 
: batiuškos caro bumaškas. 
Mat, Dėdės Šamo doleriai 
reikalingi sau.

V. J. Stankus.

Klausimas.
Ger.r Redakcija:

Clevelando K a r p i a u s i 
smetoninėj gazietoj Dirvoj !yra-

Harrison ir Kearny,
New Jersey

šeštadienį, 
ir LDS 
svečių, 
apylin-

abiejų

reakcijonierius?
Petras Butkevičius.

Atsaky mas:
Aišku, kad Willkie nėra 

nei fašistas, nei reakcijo
nierius. Republikonų parti
joje jisai atstovauja “kai
rįjį” arba pažangųjį spar
ną. Antroje pusėje stovi 
Hooveris su savo klika.

Kas liečia Willkie susiri
šimą su lietuviškais smeto
nininkais, tai, matyt, įvyko 
per nesusipratimų. Kai pri
buvęs Amerikon Smetona 
pradėjo organizuoti Lietu
vai Šelpti Tautinį Fondą, 
tai jieškojo paramos žymių
jų amerikiečių. Veikiausia 
manydamas, kad tasai fon
das iš tiesų rūpinsis Lietu
vos reikalais, o ne smeto- 
nizmo plėtojimu, Willkie 
apsiėmė būti to fondo gar-

Atsaky mas:
Kiek mums žinoma, tai 

bus tiktai vienų grynųjų 
smetonininkų suvažiavimas. 
Tiesa, Grigaitis, Šimutis ir 
Vaidyla už visa Amerikos 
Lietuvių Taryba pasirašė 
sutartį su smetonininkais 
Oliu ir Grišium dėl bendro 
fondo steigimo ir Dirvoje 
buvo paskelbta, kad vasario 
16 diena bus šaukiamas vi
sų jų bendras suvažiavimas 
to žygio užgyrimui, nes taip 
jiems patarę Washingtono 
valdininkai. Bet veikiausia 
tokio fondo steigimo reika
lai tam pačiam Washingto
ne užkliuvo ir dabar apie 
bendra antidemokratinio 
fronto seimą niekas nebe- c-

Visi ir Visos Į Harrison- 
Kearny, N. J.

15-ta d. sausio, v z
mūsų LDS 168 kuopa
3-čias apskritys laukia 
ne tik vietinių, bet ir 
kės, mat, tą dieną, 7 : 
vakare, Įvyks bendras 
orga n i zac i j ų parengim as-va ka
rionė. Parengimas pirmas kuo
pos gyvavimo laikotarpiu ir, 
pirmu kartu apskritys su LDS 
168 kuopa laukia daug ir 
skaitlingų svečių. Mūsų gas- 
padinės darbščios moterys ir 
ką jos sako, tai ir padaro. Jos 
sako, kad pirmu kartu mūsų 
mieste bus tokios iškilmės, sve
čiai bus nesuvilti, kaip val
giais, taip ir svetingumu. Pa
rengimas įvyks svetainėje, 15- 
17 Ann St., Harrison, N. J.

kite Hudson Tubes, išlipkite 
Harrison, N. J. stotyje ir nuo 
stoties iki 6-tos gatvės, Harri
son, netoli iki Ann St. Arba iš 
Jersey City imti busą 43-čią, 
tiesiai iki 6-tos gatves, Harri
son. Pasibaigus vakarienei bus

Portland, Oregon

SI

Nuvykau su dviem liudininkais 
į paskirtą vietą, radau daug 
kandidatų, atvykusių tokiuo 
pat tikslu. Manę net prakaitas 
išmušė ir, rodosi, viską užmir
šau, ką buvau išmokęs.

Philadelphia, Pa

Smetonos karštųjų pase
kėjų klika viena šaukia sa- 

; vo suvažiavimą. Jiems pri
taria ir Brooklyno Vienybė.

Kunigų Draugas šitą su- 
' važiavimą vadina “fašistuo- 

bės nariu. Tai buvo prieš' 
porą metų. Kaip p. Willkie .vintu.” Tai reiškia, ka 
dabar žiūri į tą visą dalyką, | fašistų suvažiavimas, 
mums nežinoma. kaip tada tas pats Šimutis,

ti 
rinkimuose.

Biznieriai, Skelbkite*
“Laisvėje

Sumanūs-Darbštūs Draugai 
2-rą d. sausio teko dalyvau- 
LDS ir ALDLD kuopų susi- 

Turiu priminti, 
ui abu susirinkimai padarė
;rą Įspūdi. Raportai Įvairių 

komisijų geri, ypatingai iš De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, delegatai buvo keli ir keli 
iš .jų raportavo su pasididžia
vimu, kad turėjo progą taip

jančių tautininkų stivažia- i svarbiame suvažiavime daly- 
)US' vauti. Harrison ir Kearny 
3et draugai ir draugės turi suma-j 

lininio, riša klausimą rimtai, į 
1 nuosekliai, be jokių užsikarš- 
Ičiavimų. Moterys taipgi ima 
aktyvumą organizacijiniame

■ darbe. Pavyzdžiui, kad ir šiuo
se susirink imliose

ir nuo

visi apgai- 
Shim k ienūs, 
susirinkimo 
užuojautos

Atydai Norintiems Tapti 
Piliečiais

Aš per,keletą metų rengiau- 
įsipilietinti, bet gandai apie

sunkų kvotimą vis mane bau
gino. Turėjau nusipirkęs ir ne
mažą knygą, kaipo instrukto
rių tuo reikalu. Mokinausi ir 
kamavausi ilgą laiką. Kada 
iki galo perskaitydavau, tai 
užmiršdavau, kas jos pradžio
je buvo rašyta, tai]) ir buvau 
pametęs viltį tapti Jungi. Vals
tijų piliečiu. Gi nepiiieciams 
darosi vis sunkiau gyventi ir 
žmogus, nebūdamas piliečiu, 
patsai nesijauti gerai.

Na ir štai, pamačiau Laisvėj 
pagarsinimą, kad lietuvis ad
vokatas Charles P. Kai para
šė knygele su nurodymais, i 
kaip tapti piliečiu. Aš nuspren-: 
džiau parsitraukti tą knygelę
iš Laisvės. Gavės minėta knv-i advokatus,

*• *■ * I

gėlę nustebau, kad ji tokia ma 
žytė. Bet kaip

Pasišaukė manę, paprašė at-! 
sisėsti ir iš lėto šio bei to pa-! 
klausinėjo. Nusiraminau, at
mintis atsitaisė. Stato 
mus kaip sykis tokius, 
aš išmokau iš minėtos 
lūs tartum klausėjas ją
r i ir iš jos stato juos. Aš gerai 
atsakau, nes juos visus esu iš
mokęs. Pastatė 16 klausimų, j 
visus atsakiau.

Už tO dienų buvau pašauk
tas, 
čio

klausi- 
kokius 
knyge
le n tu-

prisaikintas ir gavau pilie- 
popieras kartu su kitais. Iš 
ypatų K) neišlaikė kvoti- 
ir buvo jų reikalai atidėti 
toliau.

m o 
ant

Tikrai jaučiuosi laimingas, 
kad mes lietuviai turime tokius 

. Kai, kuris 
paruošė tai]) labai naudingą 

pradėjau ją i knygelę, o dienraštis Laisvė iš
skaityti, tai Įsitikinau, kad ji , garsino, 
labai praktiška, net paveiks
lai parodo mūsų įstatymdarius. 
Tuojaus pasijutau, kad viskas 
eina gerai, padaviau prašymą 
antrų popierų ir ėmiau iš kny
gelės mokytis, o kad geriau at
siminti, tai tūlus klausimus ir 
a ts a k y m u s nūs i r a š i a u.

Prabėgo trys savaitės ir gau
nu pašaukimą egzaminacijai.

F. W. SHALINS
f (Shalinskas)

į FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Charles Marcinkus.

PIGUS KIAUŠINIS
Sanbornville, N. H. —Kai 

A. Shortridžienė sukūlė 
kiaušinį skauradon kepti, 
sykiu iš kevalo iškrito ir 
dešimtukas. Taigi vienas 
kiaušinis jai pigiai atsiėjo.

FOTOGRAFAS

I

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. "Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND E SENULES
first in her heart- first in Quality

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARASft DR. A. PETRIKĄ

• • 32 Puslapių. • • Kaina 15c • •

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
• •

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

•ė Yos- 
kad no-iI mantienė 

i ; buvimas 
į i mūsų tarpe pasidaro spraga, 
į jinai mums labai reikalinga, 
j Well, kartais bile kuris or- 
į ganizacijos narys sveikas bū- 
| damas 
Į veiklūs 
| tėmija 
I veiklus 
I dirba
Į nuoširdžiai, bet tik tuomet pa- 
j tėmija, kuomet veiklaus nario 
I nėra mūsų tarpe. Tas pat yra 
Į ir su drauge Shimkiene, sveiki 

1 likę, draugės ir draugai, mato 
1 veikimui nuostolį su liga d. 
! Sh'ifnkiciiės.
į Nuo savęs linkiu draugei 

-* Shimkienei pergalėti ligą ir 
'< kartu būti parengime 15-tą d. 
j sausio.

dirba, kiti, ne taip 
dranga i - d raugės, n e p a- 
tų trūkumų, kuomet 
draugas bei draugė 

organizacijinį darbą

No. O8O.
Csoshy. Matched 
lovely modern 
rings of 14K

diamond.

Both for
$75°o

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

Both Rings for 

t$65”

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KAINA 25c. UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tų svarbių knygų ir naudokitės jaja.

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

ĮMĮĮĮJIllĮtiyMi

Svečias.

No. • 100, Lad) 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 

i 'This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Sušaldyti Nitai
Šilti arba vidutinės tem

peratūros alįūmino nitai 
(“rivitsai”) trupa, kada jie 
vūrom'i į lėktuvų sienas. Bet 
atšaldžius aliuminiu, nitus 
iki 45 laipsnių žemiau zero, 
jie pasidaro tamprūs, ne
trupa ir lengva juos suva
ryti. Na, o plieno nitus, 
priešingai, reikia kairitinti.

Daūgumos čampijoniškų 
atletų kūno teūipėrątūra 
.karštesnė, negu vidutinio 
žmogaus.

Nt). ' 120, Lady Both for ■' 
Crosby. Identical • '■ . . !

. desighs 14K gold į“| A/|00
rings with spkn- *II1|J V
did diamond. ■.VWr-..- AAU ''iMly Crosby” Ensembles

į* jiuraelive Presentation Box

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpiniįflal prilaikys jums daiktų,

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand Št Brboldyn, N. Y.

Tel, BTagg 3-217* _ ' ATDlliA VAsiiilŠ'

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

rinkimas buvę gana skaitlin
gas ir visi nustebo sekreto
riaus “išminčia.”

Po to tuojaus sekė perrin
kimas viršininkų. Pirmininku 
vienbalsiai išrinktas G. Luko
ševičius; gaspadorium Samas 
Būividas, taip pat vienbalsiai; 
kiti komitetai taipgi veik vien
balsiai. Na, o ponas Rutkaws- i 
k i gavo tik vieną paisą iš vi-1 
so mitingo! Jo vietą užims J.! 
F. Tamulis, čia gimęs ir au-'. 
gęs vyrukas.

Apie J. K. Rutkavvskį (Rut-1 
kauską) philadelpTiiečiai pla-Į 
čiai žino, nes jis politinį savo 
kailį daug sykių mainė, visuo
met siekėsi aukštos garbės ir 
jo nelaimei, visuomet nupuolė 
žemai. Iš South Side pusės 
Tautiško Kliubo viršūnių se-

niai išvytas, iš Lietuvių Buil
ding & Loan bord direktorių 
išvytas, bandė pakilti Rięh- 
mondo dalyje, kliube, ten ne
pasiekė jokios karjeros. Dabar 
paskutinėje svarbioje draugi
joje, kur manė jis esąs di
džiausiu valdonu, nupuolė taip 
žemai, kad tik vieną balsą ga
vo nuo seno sklokos prietelio.

BE 100%
WITH YOUR

BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
Union

SHOP
Savininkas 
Kainos

_________  Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 

Brooklyn
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS ♦

Incorporated

•J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeycr 8-1158.

Wrtt*Cjr<3?5i^^

į

I LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
g (VALGYKLA IR ALINĖ) 
.g. Didelis pasirinkimas visokių 
£ Vynų ir Degtinės
S Kasdien Turinio
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

j Juozas Zeidat
:? Savininkas
f 411 Grand St. Brooklyn S

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Lšbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE į

BROOKLYN
I;? Telephone: EVergreen 8-9770 Ž
I lb :

g- MATEUŠAS SIMONAVIČI.US $
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

M Vietos ir impor- 
§4 tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tol. EVcrgreen 4-9508

| GREEN STAR BAR & GRILL |
‘J. Lietuviškas Kabaretas ®

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
459 GRAND ST.

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

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liudčsič valandoj krėijF 
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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DARBININKŲ SVEIKATA Detroit, Mick HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Ausų Jdegimas, Oro
Keičiant

Manau, daug kam teko pa- j 
justi ką tai tokio nepaprasto Į 
su ausim, kada pasitaiko greitį 
pereiti per skirtingų oro slėgi- j 
mą. Sakysim, kad ir įvažiuo-: 
jaut tuneliu žemyn po upe ir 
paskui išvažiuojant į viršų. Vi-Į 
duj ausyse tarytum kas su-į 
kruta, sukutena, ausų būgne-, 
liai kliktelia. Tai daro ūmai, 
besikeičiųs oro slėgimas.

Tai traukiniu važiuojant!

Slėgimą | įvyksta net įdegimu. 11’ tai atl- 
|sim nesveika. Atbukina klau
sų, sukelia cypimų, kad ir ne
ilgam. O gali būti ir ilgam, jei 
nesigriebi priemonių tuoj ati
taisyt oro slėgimo skirtumų 
viduj ausies ir lauko pusėj.

Matot, kaip 
ausys vėdinasi 
ausų kanalėlius 
dūdeles), kurie 
lūs į ausų vidų.

Kai, lėktuvu skrisdamas, lei
dies staigiai iš aukštybės že
myn, tai viduj ausų oras tebes
ti retas (kaip kad buvo aukš
tybėj), o iš lauko pusės tirš
tesnis pažemių oras įdaubia 
būgnelius ir suploja vidujinius 

ausų kanalėlius.
Tokiu būdu lyg kad duris tiž

ti- j daro Į ausi] vidų. Ausų viduje 
tebėra retas oras, 

ir ausinių kanalėlių

era. Paprastai; 
per vidujinius' 
(Eustachijaus į 
eina

Džiorzę arba atbulai), da ne
labai žymu, o vis dėlto, žemyn 
nuvažiavus, oras pasidaro tirš
tesnis ir jo slėgimas esti didės- (gerklinius) 
nis. Viduj ausies tebesti pa-Į 
prastas oro slėgimas, 
ko pusės į ausų būgnelius' 
spustelia tirštesnis oras i 
įdaulha būgneliu vidun. Nuo j 
to ir" junti kokį tai kutenimų, 
viduj ausų.

Išvažiuojant iš tunelio gel-, 
mių į viršų, oras iš lauko pu-Į 
sės vėl pasidaro retesnis ir at
leidžia slėgimų į 
Tada oro slėgimas 
sies ir lauko pusėj 5 
— tai ir vėl .jauties 
ausys, kaip reikia.

Ką Veikia Pažangietes?
Sausio 23 d. Lietuvių Mote

rų Pažangos Kliubas turės di
delį bankietą ir šokius Draugi
jų Svetainėje, 1097 Porter St. 
Pelnas bus skirtas dėl pagal
bos sovietinių lietuvių raudon
armiečių arba RWR. Mes ži
nome gerai, kad pažangesni 
lietuviai neatsisak5rs paremti 

gerk-j to svarbaus sumanymo ir at
eisite į mūsų bankietų. Gausi
te skanių vakarienę ir kitas 
vaišes. Įžanga tik $1. Pradžia 
nuo 5 vai. vakaro. Visus kvie
čia Moterų Pažangos Kliubas 
sausio 23 d.

o iš abiejų 
(iš lauko ii* 
slegia tirs- j

Būsimas Metinis Susirinkimas
Su šiuomi 

garsiai j jus, 
pažangietes, 
įsitėmytumėt

Iš

au-

gimo atmainos tenka patirti 
lakūnams, skraidant po orų

ro, nuo staigių ir griežtų oro 
slėgimo atmainų ausų viduj

Amerikos Kom. Partija 
Priima Vienybes Pro

gramą, Naują Vardą
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

pagal mūsų krašto Konsti
tuciją.

“Nėra jokios abejonės, 
kad pokarinio atsteigimo 
veikla, — kaip kad dabar 
karinė gamyba, — bus 
vykdoma laisvosios pramo
nės sistemos pagrindais.

“Komunistų Partija nuo
širdžiai pasižada bendra
darbiauti su milžiniškąja 
mūsų krašto žmonių daugu
ma, kad kuo sėkmingiau
siai pasiekus milžinišką mū
sų tautinį uždavinį šiame 
kare ir pokariniame atstei- 
gime.

“Lygiai aišku, jog politi
niai šio laiko klausimai bus 
sprendžiami ribose įsigyve
nusios mūsų krašte dviejų 
partijų sistemos. Šiuose rė
muose gali būti kovojama ir 
laimima, kas reikalinga A- 
merikos žmonėms, kad už
tikrinus mūsų kraštui per
galę ir išlaikius šios šalies 
įstaigas tokiais veiksmais, 
kaip sugrąžinimas visuoti
nų balsavimų teisės pietinė
se valstijose, panaikinimas 
suvaržymų prieš negrus, 
taipgi panaikinimas visų ki
tų, nedemokratinių suvar
žymų nominacijose rinki-

tas oras.
Viduj ausų

Ogi skrisk vėl 
>ačią aukštybes 
labai iš lengvo 
leiskis žemyn,

to pasidaro 
plėvių subrinkimas, skysčių iš
siliejimas, — ir tai gali paga
dint klausų.

Kas daryt? 
aukštyn, į tų 
lygį, o paskui 
ir nuolaidžiai
ir vis seile ryk, kad būgneliai 
kliksėtų. Tai oro slėgimas pa
sidarys vienodas ausų viduj ir 
lauko pusėj — ir bus gerai. 
Tusti oras į ausų vidų su pum-

aš noriu kalbėti 
drauges moteris, 
kad visos gerai 
ir ateitumėt j

metinį susirinkimų. Gruodžio 
menesio priešmetiniam susirin
kime labai daug draugių ne
kreipė! domės ir įvyko mažas 
susirinkimas, kad net negalė
jome išrinkti kliubo valdybos. 
Todėl šį susirinkimų būtinai 
turite pertraukti vienas choro 
pamokas, o dalyvauti skaitlin
gai metiniam susirinkime visos 
narės.

Susirinkimas įvyks sausio 
20 d., 7:30 vai. vakare, 4097 
Porter St. Bus visų metų val
dybos raportai, pilnas rapor
tas praėjusio parengimo ir su
važiavimo delegatės raportuos.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

mas visų priešdarbininkiš- 
kti įstatymu ir skriaudu- 
diskriminaeijos prieš skir
tingų tautybių žmones.

“Komunistų Partijos pa
tarnavimas rinkimuose tai 
bus padėti kovoj už žmonių 
vienybę reikalui karinės 
mūsų krašto politikos, ne- 
jieškant partijinės sau nau
dos ar klasinių pirmenybių.

“Kad žmonės atmestu vi
sas atakas, daromas pilno 
karo laimėjimo priešininkų, 
užsipuldinė jaučių 
tą ir viso krašto karinę

pa-

mams ir visiškas pašalini-Junga.’”

preziden- 
po- 
su- 

iri define dalis sėkmingo 
į greito karo laimėjimo.
i “Prezid. 1944 m. rinkimai 
ly lygtis žmonių kvotimas i 
dėlei paramos šiam karui, I 

; kaip kad buvo 1864 m. rin-' 
: kimai (kuriuos Lincolnas 
■ laimėjo).
į NAUJAS VARDAS

“Komunistų Partijos Na- 
cionalis Komitetas patieks 
ateinančiam partijos suva
žiavimui eilę pasiūlymų, 
vienas iš kurių bus, kad 
komunistine organizacija 
savo varde daugiau nevar
totų žodžio ‘partija,’ bet to 
vieton priimtų kitą vardą,, 
tikriau išreiškiantį josios 
vaidmenį, kaipo platesnes 
tautines vienybes dalį, ne- i 
jieškant jokios partijinesj 
naudos — pavyzdžiui, tokį 
vardą, kaip kad ‘Komunisti
ne Amerikiečių Politine Są-

Biskį Apie Praėjusį 
Susirinkimą

Kaip minėjau, kad mūsų 
žangiečių mažai dalyvavo
priešmetiniam .susirinkime, bet 
gali būti, kad reikės pateisinti, į 
kad labai daug draugių sirgo 
ir buvo šaltas oras, todėl tas 
sulaikė nuo susirinkimo. Ku
rios dalyvavome susirinkime, 
stengėmės organizatyvį darbą 
pravesti pirmyn, kiek galėjo
me. Kadangi jau buvo tik^rys 
dienos prieš Am. Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, tai 
nespėjome priduoti savo au
kas vykstantiems delegatams, 
tai kliubas nutarė aukoti iš iž
do $10 ir skubiai pasiuntėme 
į suvažiavimą. Taipgi pranešė 
d. Z. Danticnė, kad pažangie
čių didelis skaičius dalyvauja 
kas ketvirtadienis Rusų Karo 
Pagalbos centre, 1318 Cass 
Avė.: dirba nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Taiso ir su
deda siuntimui drabužius. 
Taipgi prašė, kad, kam yra 
galima, prisidėti prie to svar
baus darbo, ateiti padėti dirb
ti. Mezginių tvarkytoja yra d. 
U. Jurkevičienė, 2844 Vine
wood, telefonas LA. 2819. Kas 
galite mėgsti ar norite mokin
tis, ji jums suteigs reikmenų 
ir parodys, kaip dirbti. Buvo 
pranešta, kad serga keletas 
kliubiečių narių, tad kurios 
esame ’sveikos, aplankykime 
jas, parodykime savo draugiš
kumą sergančiom draugėm.

M. Alviniėne.

LDS 142 Kp. Veiklos, Nors 
Biskį Reikia Patašyti

Metinis kuopos susirinkimas 
/ko 2 d. sausio, 1944 m. Kuo

pos. valdyba šiems metams 
yra: pirm. J. Miliauskas, vice- 
pirm. P. Shatkus, užrašų rašt. 
J. Sadalninkas, fin. rašt. Anna 
Jankauskaitė, ižd. J. Kveda
ras, iždo glob. V. šerbinienė ir 
J. Elinčas. Ligonių lankytojai 
F. Varkala ir Jablonskienė, i 
Kliubo gaspadorius yra sam-' 
domas per komitetų — A. Va
leika. Tai visas paminėtas 
kuopos štabas.

Kuopos susirinkimas buvo! 
tvarkingas ir gražus, narių at-j 
silanke vidutiniai. Kuopos ko
miteto raportuose paaiškėjo, 
kad kuopa, apart 3-jų namų, 
jau pasiekė pinigiško turto 
virš $11,000, tai graži suma 
pinigų, 
raportų 
Mažeikis 
Lietuvių 
įvyko paskutiniu laiku Brook
lyn-New York. Raportas buvo 
džiaugsmingai narių priimtas.

Smagų raportų išdavė Am
bulansų Komisija, kad jau yra 
surinkta pinigų per LDS 142 
kp. virš $550, nors pinigai vi
si dar neperduoti centraliniam 
Pittsburgho Komitetui. Sykiu 
prieita išvados, kad mūsų ri
bose ambulansų aukų rinki
mas būtų užbaigtas šį mėnesį 
ir su vasario susirinkimu būtų 
mūsų paskutinė atskaita. Sma
gu pažymėti, kad mūsų LDS 
112 kp., nors nedidelė, bet la
bai remia ambulansų pirkimų. 
Kaip jau žinoma, pirmiau kuo
pa turėjo parengimų, kur liko 
pelno apie $125 minėtam tiks
lui (pinigai priskaityti prie mi
nėtų $550), dabar šiame susi
rinkime ir vėl kuopa paauko
jo ambulansų 
| Dar parinkus kiek 
tikrai bus su sekančiu susirin
kimu apie $800, o mums kvo
ta yra skirta tik $500.

Mūsų draugai, wilmcrdin- 
giečiai, nuo pradžios darbo jūs 
vis buvote pirmutiniai ir savo 
kvotų, $500, užbaigėt pirmiau
sia, bet tik su labai mažu kau
pu. Mes savo kvotų, $500, už
baigsime daug vėliau, bet, 
kai]) geri gaspadoriai, su di
deliu kaupu.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilnų Laikų ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

(X)

Raudonarmiečiai jau pra-

kelių mazgų, vakarinėj Uk
rainoj, kaip sako Berlyno

Labai gražų ir platų
išdavė delegatas J.

iš Amerikos Deni.
Suvažiavimo, kuris

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

ADATINIAI PAGELBfiiTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.

nors greičiau 
būtų 
karo 
kliu- 
savo 

ir vi
karų

pirkimui $200.
aukų, tai

kaip galint gelbėti mūsų šalį, 
Jungtines Valstijas Amerikos 
ir mūsų šalies talkininkus. 
Mes jaučiamės linksmi, kad 
mes kaip nors prisidedam, kad 
šis baisus karas kaip nors bū
tų greičiau laimėtas. Kad kaip 
nors greičiau liūdinčioms mo
terims būtų sugrąžinti jų vy
rai, Kad kaip
verkiančioms motinoms 
sugražinti jų sūnūs iš 
frontų. Jūs, geri lietuvių 
bai, prisidėkite ir jūs su 
auka ambulansų pirkime 
si bendrai dirbkime, kad 
kuo greičiausiai laimėti.

Dėlei Lietuvos, atsižvelgus 
į Lietuva, į mūsų tėvų žemę, 
kur mūsų tėvai, broliai, sese
rys ir kiti giminės bei draugai 
yra fašistų terorizuojami, kan
kinami, žudomi, mes trokšta
me, kad kuo greičiausiai iš 
Lietuvos žemės būtų išguiti tie 
naciai-fašistai, o nacius lauk iš 
Lietuvos išvys ne kas kitas, 
tik Sovietų Raudonoji Armi
ja, kur yra ir mūsų brolių lie
tuvių pulkai. Tai būkime tei
singi, nors krisleliu savo au
kos lygiai padėkime visiems 
kovotojams prieš žiaurų naciz
mų, kad greičiau būtų apva
lyta mūsų tėvų žemė Lietuva.

J. Miliauskas.

MOTERYS-MERG1NOS
Lengvas fabriko darbas. Mokančios naudoti 
adatą, mokytis puošnių kvaldavimų ir išsiu- 

vinėjimo amato.
$22 UŽ 40 VALANDAS 

VOGUE
818 W. 87TII ST.

PRADINĖS
BŪTINI KARO DARBAI

DRILL PRESS

Sustatymo ir Stalų Darbai

NUOLATINIAI DARBAI

APEX WATCH CASE
304 EAST 45TH ST.

Iš būtinų darbij reikia turėti paliuosavimą.

(10)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKAOIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo. •

MERGINOS 
IR 

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS 

PAKUOTOJOS 
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 DIENOS

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

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

 (X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
Lengvas, malonus Fabriko Darbai

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ. GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 6th Avenue 
________________ ™

G. SCHIRMER, INC.
48-02 48th AVĖ., 

WOODSIIDE, L. I.
(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(10)

Uždirba $20-$30 į 5 dienų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TH ST., N. Y. C. 

(3-čios lubos)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS AIŽIOS — GREITI PAKILIMAI 
puiki Proga lavintis geraMe dARbe 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 28RD ST., N. Y.
(X)

(12)

MOTERYS IR MERGINO^
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE
VALGIU BUFETO DARBAS 

Geros darbo sąlygos.
Iš būtinų darbų reikia pu Ii uogavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI. BENDRAM FABRIKO DARBUT. 
Pradžiai 55c j valandą, laikas ii- pusė už 
viršlaikius viršaus 40 valandų. Daug- viršlai

kių. Nebūtinų darbų pramone.
430 Bond Street, Brooklyn.

NAKTINIS l’ECKURYS. aukštos klasės 
a partmen tin iam namui. Geros darbo sąlygosi, 

$117 į mėnesj. Matykite Superintendent, 
151 Central Park West.

FOUNDRĖS DARBININKAI

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

MOKYTIS GERAI APMOKAMO 
AMATO

$20 j Savaitę (10 valandų) laike mokinimosi. 
Greiti pakilimai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAlTŲ 
STYLECRAFT PAPER BOX CO. 

145 SPRING ST., N. Y. C.
__ _____________________________________ (9)

Kambarių Tvarkytojos. Rezidenci- 
jiniame Viešbuty). Nepaprastai Ge
ros Darbo Sąlygos. Valgių Rūmas, 
Lašai-Showers. 39 Valandų Savaitė 
818. Kreipkitės į Housekeeper, 
Hotel Alden, 82nd/St. ir Central 
Park West.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENTAI. DŽIANITORIAI, PA
GELBININKAI. DOORMEN, PBCKURtAl. 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
l>e rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar lelefonuokitc. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Av<-., Brooklyn.
Telefonas BUckminster 7-4000. (14)

APTARNAV1MO ELEVEITERIO OPERATO
RIUS aukštos klasės ai>artmentiniam namui. 

Geros darix< sąlygos. $117 j mėnesį.
Matykite Superintendent, 

151 Central Park West.

Biskis Dėlei Pittsburgho 
Lietuviškų Kliubų

Jūs, geri draugai lietuviai, 
Piliečių Kliubo nariai, S. S. 
Pittsburgh. Jūs, geri draugai 
lietuviai, LMD Kliubo nariai, 
Soho, Pittsburgh. Jūs, geri 
draugai lietuviai, Sūnų Lietu
vos Draugijos Kliubo nariai, 
ir jūs, geri lietuviai draugai, 
kitų kliubų nariai, pažiūrėkite 
į mus. Mūsų LDS 142 kp. 
(McKees Rocks-Esplen) Kliu
bas nėra didelis, sulyginus su 
jūsų kliubais, yra mažas, bet 
veikime, kaip jau pažymėta, 
mes dirbam, kiek išgalim, kad 
ir ambulansų pirkime mums 
sukelti apie $800 nėra lengvas 
dalykas, bet mes jaučiamės 
linksmi ir atlikę savo pareigas,

Alžyras. — Skaičiuojama, 
kad Franci jo j yra slaptai 
sus io rganizavę 1,000,000 
žmonių kovai prieš nacius, 
ir tik laukia Talkininkų įsi
veržimo ir ginklų.

Londono karininkai spėja, 
kad Hitleris, girdi, sutel
kęs 40 divizijų savo ka
riuomenės Francijon ir Bel- 
gijon atremt būsimą anglų- 
amerikiečių įsiveržimą.

Amerikos lakūnai 
bombardavo japonus 
shall salose.

vėl
Mar-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

FLOOR MOLDERS
MACHINE MOLDERS 

CHIPPERS
TIKTAI PATYRĖ VYRAI
Iš būtinų pramonių reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą.
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 I’.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS

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

DŽIANITOlflAI
PILNAM LAIKUI. AI’ARTMENTAS. GESAS, 

elektra - Prisideda aix;a.
QUEENSBORO CORP.,

81-20 87TH AVE., JACKSON HEIGHTS, L.I.
....................   1122
INDŲ ATĖMĖJAS Nuolatinis darbas. Sekma
dieniais ir švėntėsfc nedirbama. $30 pradžiai.

Nėra naktinio darbo.
STANDARD OIL BUILDING.

79 NEW ST., N.Y.C. (arti Battery Place). 1

VYRAI 
18-45 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
75c | VALANDĄ PRADŽIAI. 
Nuolatinis darbas veikliem žmonėm.

GARO TEXTILE 
370 BROADWAY

PAPRASTI DARBININKAI

PRIE FOUNDRIES DARBO

(B

DIEN’A AR NAKTĮ
Iš būtinų pramonių reikia turėti 

paliuosavimo pareiškimą. 
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS 

255 Chestnut Street, Brooklyn 
.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. StA.)

(8)

Baisus vaizdas. Milžiniškas ravas, pilnas lavonų. Tai Charkovo civiliniai žmonės, nacių nužudyti ir suversti 
j ravą. Tai už šitokias kriminalystes trys naciai buvo nuteisti ir pakarti ir dar šimtai jų turės užmokėti savo 
galvomis už savo žvėriškus, kanibališkus darbus.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas iyyks 

sausio 12 d., 8:30 v. v., 103 Green 
St. Prašome narius dalyvauti, taip
gi atsiveskite ir savo pažįstamus, 
bus įdomu išgirsti raportą iš Dorh. 
Liet. Suvažiavimo, kuris įvyko 
Brooklync. Turėsimo užkandžių ir 
gėrimų, todėl nepraleiskite šios pui
kios progos. — Org. (8-9)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 12 d., 8 v. v.. 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai būkite laiku. — V. K. Sheralis, 
sekr. (7-9)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks trečiadienį, sausio 12 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Visos drau
gūs dalyvaukite, nes turime aptarti 
svarbių dalykų. Taipgi kuomet nau
ja valdyba užims vietą, turime ją 
draugiškai pasitikti. —- A. Buivy
dienė. (7-9)

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

REIKIA VYRŲ. Patyrimus nereikalingas.
Privalo turėti paliuosavlmą ar pareiškimą 

atlickamumo.
TRIANGLE STEEL PRODUCTS CORP., 
245 RUSSELL ST., BROOKLYN, N. Y.

_____ _____________________________________ (8)

ELEKTRA LYDYTOJAI
PATIKRINTIEMS ARMIJOS 

LĖKTUVAMS ELEKTRA 
(ARC) 

LYDYTOJAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 
Privalo turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
CITY TANK CORP.

53-23 97TH PLACE
CORONA, L. L

BERNIUKUI
PROGA MOKYTIS AUKSINIŲ 

RAIDŽIŲ ĮSPAUDIMO.
.$26 UŽ 48 VALANDŲ S A VAITŲ. 

NUOLATINIŲ. DARBAS 
STATIONERS SPECIALTY CO.

19 West 21st St., N. Y. C. 
______________________________ ___________ (8)

PAPRASTI DARBININKAI
GfcROS DARBO SĄLYGOS 

GĖRA ALGA, NUOLATINIS DAR
BAS. NEREIKALINGA KALBĖTI 

ANGLIŠKAI.
Kreipkitės

CYPRESS HILLS CEMETERY 
JAMAICA AVE. & CRESCENT ST. 

BROOKLYN, N. Y.

BERNIUKAI IR 
JAUNI VYRAI

Daliai laiko, po mokyklos; galinti 
ranka rašyti; 50c J VALANDĄ; 

ĮDOMUS DARBAS.
PARISIAN MFG. 
1400 BROADWAY

(«)

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo neteikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinatiti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės j dirbtuvės superih- 
tendentą.

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

BERNIUKAI IR VYRAI
PAGELBININKAI IŠSIUNTIMŲ 

t DEPARTMENTE
$25 PRADŽIAI

PROGOS PAKILIMUI
FELSENTHAL

1 EAST 33RD ST.

JAUNI VYRAI
Laisvi nuo drafto. Lengvas statymo 

jungimo darbas. Gera alge^ 
pradžiai ir viršlaikiai.
FLURAY CORP.

225 Lafayette St., N. Y. C.
-______________________________
Mašinistai, engine lathe, grųiia- 
MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI: MAĖA 

DIRBTUVĖ. KREIPKITĖS 
10-12 AK 2-4. BACON, CRANE & 
CORP., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.
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NeuYorko^/ž^fcTZi nloi
Pirmutinis 1944 Metų 

Koncertas ir Balins
Dainius Svečiuojasi 

Pas Tėvus
The Worker Išėjo 

Labai įdomus

Kainų Administracija 
Nubaudė Firmas

bindavo labai užinteresuota 
mainierių dainavimu. Dabar 
Petras gyvena Brooklyne, dai
nuoja Aido Choro. Jis su Ve
lička sudainuos keletą daine
lių 4 organizacijų koncerto

Įvyks šeštadienį, sausio lė
tą, Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo svetainėje, 280 Union Avė., j 
Brooklyne. Rengia Lietuvių Li-I 
teratūros Draugijos 1 kuopa,1 
Lietuviu Darbininku Susivieni- 

1 v ijimo 1 kuopa, Lietuvių Moterų Į 
Apšvietos Kliubas su mezgė-1 
jomis-siuvėjomis ir Aido Cho- j nomas |)rook lyniečiams ir apy- 
ras- i linkės lietuviams. Man prisi-

Dainų programa bus įdomi. mpna ]aikas, kai tik po perei- 
Petras Grabauskas ir Alekas, t() pasau]jni0 karo brooklynie- 
Velička sudainuos duotų. Abu-! 
d

Eugenijus Dainius šiomis 
dienomis svečiuojas pas tėvus, 
Juozą ir Genovaitę Dainius, 
laisviečius. Ta proga jaunas 
karys lankėsi ir Laisvės įstai
goje. Grįš tarnybon trečiadie
nį, o toliau. . . jo, kaip ir visų, 
keliai nežinomi. Pirmuoju iš
važiavimu jisai buvo pasiekęs 
Afriką ir pamatė gana daug 
naujo, pažino lig tol jam bu
vusio naujo pasaulio.

Angliško darbininkų dien
raščio sekmadieninė laida The 
Worker už sausio 9-tą išėjo su 
daugybe sveikinimų iš darbo 
ir abelnai visuomeninio judė
jimo vadų. Sveikintojuose yra 

keli miestų majorai, tarpe

pų, ko pasekmėj ji būtų gavus 
62,187 poras batų ekstra, šios 
firmos 66 krautuvės, didžiu
moje, randasi New Yorke, bid. 
tai]) pat yra New Jersey, Con
nects. ii* Mass, valstijose.

M T I? E

krau-

Shoe 
Ave.,

Sukniasiuviai Turės 
Svarbius Rinkimus

ir
tų majoras LaGuardia.

Lankėsi Kariškis 
Svečias

Transatlantic kliperiai per 
metus 430 kartu perskridę 
vandenyną, pervežę 16,000 ke
leivių ir virš 4 milionus sva
rų prekių.

Kainų Administracija perei
tą trečiadienį suspendavo trim 
dienom dvi kompaniškas batų 
pardavimo firmas su 81 
tuvėmis.

Viena firma, Wise 
Stores, Ine., 229 Fourth
New Yorke, kaltinama parda
vus 15,111 porų batų be pada
linimo kuponų ir priėmus 6,- 
94 9 poras be atidavimo kupo
nų. Ji turi 18 krautuvių New 
Yorko mieste, o kitas: Yon
kers, White Plains, Plainfield, 
Baltimore, Hempstead, Stam
ford, Detroit.

Kita, National Shoe Stores, 
111 Eight Ave., New Yorke, 
kaltinama neteisingai padavus 
turimus kiekius batų i)’ stam

Moteriškų drabužių siuvėjų 
unija — ILGWU — rengiasi 
savo 44-tam gimtadieniui, ku
ris bus apvaikščiojamas su na- 
cionale dvimetine konvencija 
Bostone, birželio 12-tą. Prade- 

] dant vasario 15-ta, New Yor
ko lokalai, kurie yra tarp di
džiausių to amato unijų loka
lų Amerikoje ir visame pasau
lyje, pradės rinkimus savo val
dybų ir konvencijos delegatų.

Lietuviuose taipgi yra daug 
siuvėjų. Jų pareiga susidomėti 
savo lokalų problemomis ir 
aktyviai dalyvauti jų sprendi
me.

Klemensas Zalatorius, 47 
m. amž., 116 So. 1st St., mirė 
Groenpoint ligoninėj, sausio 8 
d., mirė nuo plaučių uždegi
mo (bronchial pneumonia). 
Paliko nuliūdime žmoną Mari
joną, sūnų Stanislovą ii- anūką.

Velionis buvo Am. Liet. Pi
liečių Kliubo, šv. Jurgio ir 
Martino Lutherio Draugijų na
rys.

Iš Lietuvos velionis paeina: 
Barklainių kaimo, Ramygalos 
apsk ričio.

Bus palaidotas sausio 12 d., 
10 vai. ryto, šv. Trejybės ka
pinėse. Pašarvotas Juozo Lc- 
Vandos-Levandausko koplyčio
je, 3:’,7 Union A ve., Brooklyn. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius J. Levanda-Levandauskas.

Petras Grabauskas 
lyno ir apylinkės lietuviams,! 
kadangi yra geri veikėjai iri 
dainininkai.

P. Grabauskas yra tūlą lai-j 
ką gyvenęs Shenandoah, Pa., j 
ir dainavęs paskubusiame mai-j 
nierių kvartete, kuris atvažiuo-j 
davo dainuoti dienraščio Lais- 
vės koncerte, kuriam parduo
dant tikietus lietuviai statyda
vo klausimą:

—Kažin ar dainuos 
riu kvartetas Laisvės 
te?

—Dainuos,—dažnai
atsakoma. nias lietuviams

—Tai duok man koncertai! ’ čiams ii- Lietuvos žmonėms, 
įžangos tikintą.

Matomai, lit

Alekas Velička 

lošė “Grigutį,” New 
Conn. Tada mes ten 

ir apylinkės

ciai
ven, 
veliantieji
viai džiaugėmės

g.V- 
lietu- 

Aido Choro 
ir Grigučio balsais, jie paliko
didelį įspūdį Connecticut lie
tiniuose. šiame koncerte gir
dėsite A. Veličkos žavėjantį

Pereitą pirmadienį laisvie
čius atlankė korporalas Tom 
Mizara, Laisvės redaktoriaus 
R. Mizaro giminaitis, iš Na
shua, N. H. Tomas, tarnau
jąs kariuomenėj apie 19 mė
nesių, turėjo 15 dienų atstogų. 
Ta proga atlankė savo moti
ną, našlę Auna Mizarienę, ir 
kitus saviškius, Našvėj, taipgi 
atlankė savo mylėtinę ir susi
žiedavo Bristol, Conn. Gi pas
kiausioje šakoje savo kelionės 
atlankė giminaitę Mrs. Anna 
šermukšnis su šeima Maspe- 
the, ir Rojų Mizara. Su juomi 
kartu Laisvėje lankėsi jaunuo
lė Stella šermukšnaitė, 
minaitė.

Korp. Mizara grįžta 
nybą Floridoj.

JO gl-

į tar-

Todėl visi įsigykite įžangos 
tikietus iš anksto. Įžanga tik 
5()c ypatai. Ir nė vienas ne
apleiskit šio parengimo, ka

bėdavo (Rmgi jo visas pelnas skiria- 
raudonarmie-

mai me- 
kon cer- j

Vaikas Mirtinai 
Sušalo TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Claudette Colbert su Fred MacMurray filmoje 
“No Time for Love,” rodomoj Brooklyn© Paramount 
Teatre.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Philip Frion, 38 m., 24 E. ■ 
95th St., sulaikytas įkaltinimu

I automobiliumi užmušus poli- 
cistą Malone. Jis sakė, kad jis Į 
radęs Malone suvažinėtą ir 
bandęs suteikti jam pagalbą, 
bet tyrinėtojai sako, jog jis! 
pats ir suvažinėjo.

VVoodward Avenue

--z-—--. . . 1 1

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis lAtiria 
GYDYTOJAI

106 nuoA. unija šapoj 
Teki.: GR. 7-7553

I 2539 
DETROITE: , fi02 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

Koncerto-B a liaus

LDS 1-ma Kuopa Dalyvaus 
Laisves Suvažiavime

Kada būrys policijos ir 
myna jieškojo Joey Moran, 
dviejų ir pusės metų berniuko 
po visą apylinkę, po korido- į / 
rius ii- skiepus, tai vaikutis.1 
drebėjo ant gretimo namo sto
go ir išbuvęs veik per visą nak- 

l tį taip sušalo, kad nepavyko jį 
Į atgaivinti.

še i-
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE >

LIETUVIŠKAS KABARETAS i
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Iš Susirinkimo ir veiklos i nio metinis raportas ir kny- 
Susirinkimas įvyko sausio 6 Į gų peržiūrėjimo komisijos pa- 

d., Laisvės svetainėje. Narių i 
atsilankė skaitlingas būrys. J. 
Kovas, užrašų raštininkas, su
grįžo iš ligoninės, buvo susi
rinkime, nors dar nėra visai 
pasveikęs.

Valdybos raportas: Pirmi
ninkas A. Velička trumpoj su
traukoj peržvelgė LDS 1-mos 
kuopos visų metų veiklą, kas 
buvo nuveikta ir kas būtų ga
lima nuveikti dedant daugiau 
pastangų visai valdybai il
giau d žiai kooperuojant vi
siems nariams. Naujų narių 
1944 metais turėtume gauti 
50. Pažymėjo, kad visi turime 
dėti visas pajėgas karą laimu
ti. Kuomet sugrįš sūnūs karą 
laimėję, juos įrašysime į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą.

J. Kovas apsiėmė sekreto
riauti 1914 metais. Finansų 
sekretoriumi išrinktas P. Gra
bauskas, buvęs vice-pirminin- 
kas. Jo vieton vice-pirminin- 
ku išrinktas M. Stakovas.

tikrintas, rodo, kad įplaukų 
per pirmą pusmetį buvo $2,- 
441.09, per antrą $1,750.35. 
Bėgiu metų per kuopos kny
gas viso perėjo $4,191.44. Iš
laidų pirmą pusmetį $2,412.26, 
antrą pusmetį $1,757.64. Per 
metus išmokėta LDS ir kitiems 
reikalams $4,169.90. 
ižde sausio mėnesį, 
buvo $21.54.

du : 
valdybos 

sekamam

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės 

Nominacijų Centro 
klausimu atidėtas 
susirinkimui. Taisyklės reika
lauja narius sušaukti į susirin
kimą atvirutėmis. Antras, nau
jų narių gavimo klausimu, pa
aiškina, kad 194 1 metais busimi0 
priimami į abudu 
jstojimo mokesties. 
viams gera proga tapti 
nariais. Taipgi 
riams gera proga gauti narių 
ir už tą triūsą LDS Centras ge
rai apmoka. Gaukime tik po 
4 naujus narius, užsidirbsime 
nusipirkti gerus čebatus.

Finansų sekretoriaus K. Rai-

Kuopos 
194 1 m., 

Iždo globėjais 
yra G. Kukaitis ir A. Balčiū
nas. Kiek ligoniams išmokė
ta pašalpų ir minusiems ap- 
draudų, bus pranešta vėliau.

Siunčiam Delegatą ir Sveikini
mą Laisvės Suvažiavimui 
LDS 1-ma kuopa išaukavo 

visuomeniškiems reikalams 
$50. Turi $10 vertės Laisvės 
bendrovės šėrą. Jį atstovauti 
Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavime, sausio 30-tą, iš
rinktas Ch. Yuknys. Kuopa nu
tarė suvažiavimą pasveikfnti 
su $5.

Iš Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo raportavo V. Ban
kus, kiti delegatai papildė ra
portą. Suvažiavimas buvęs ti
krai demokratiškas — visos jo 
sesijos, kaip Brooklyne, taip 
ir New Yorke. Sveikinimus, 
rezoliucijas ir delegatų kalbas 
jau pastebėjote mūsų laikraš
čiuose Laisvėje, Vilnyje, Tie-

ir kanadiečių Liaudies

Berniukas, su kitu mažesniu 
už jį broliuku, buvo paduoti 
pas gimines, Edward ir Fran
ces Ruane, 630 Bergen Avė., 
Bronxe, tėvams susipykus ir iš
siskyrus. šeštadienio popietį 
vaikas žaidęs kieme. Prieš 5 
valandą dėdė nuėjęs jo pa
šaukti vakarienės, nerado. Ap
ėjo aplink visą bloką ir tai ne
pastebėjo. Pradėjo rūpintis, 
klausinėti kaimynų, bet niekas 
vaiko nematę. Apie 6:30 jis 
pašaukė policiją ir pradėjo 
platų jieškojimą. Paskiau jieš- 
koti prisidėjo tėvas ir motina, 
atėjo ir pusiaunaktis, bet vai
ko neranda. Pagaliau vaikš
čiodami nuo stubos iki stubos 
policistai dasigirdo, kad gy
ventoja 634 Bergen Avė. apie 
pusiaunaktį girdėjo silpną vai
ko verkšlenimą, bet pirm spė- 
jant patirti, iš kur balsas ėjo, 
verkšlenimas nutilęs. Policistai 
išjieškoję koridorius ir skiepą 
nuėjo iki stogo, į kurį duris 
rado basliu iš vidaus užkištas. 
Atrodė, kad vaiko ten negalė
tų būti, bet kaip tik ten jį ir 
atrado. Jis dar buvo gyvas.

Lincoln ligoninėj daktarai 
dėjo pastangas likusią kibirkš
tėlę gyvybės sustiprinti, bet už 
poros valandų vaikas mirė.

pinkime tuo visi. Valdyba pa
skelbia vietą ir laiką parengi
mo.

skyrius be ^a'sc‘
Tai lietu-

LDS
organizato-

Prašome Rengtis Pramogai
LDS pirma kuopa ruošiasi 

prie savo metinio 1944 paren
gimo, kuriame kiekvienas na
rys turėtų dalyvauti, kada bū
site “ kviečiami. Kuopai reikia 
finansų. Tokiai skaitlingai na
riais kuopai 'neturėti šimto ki
to ižde yra sarmata, susirū-

Kuopos Stovis
Ligonių nėra, eina prie susi- 

spendavimo 7. 1943 metais 
persikėlė į kitas kuopas 12 
narių. Su pradžia šių metų 
kuopa turi geram stovyje 298 
narius. Daktarė Aldona šliu- 
paitė pasilieka kuopos dakta
ru 1944 metams.

Laimingų naujų metų vi
siems LDS 1-mos kuopos na
riams.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

PARAMOUNT CABARET ||
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. $ j

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergrcen 4-6864 I

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupiešiam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PIRKITE ANKSTI
| LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT]

F

s

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Avė į

41!,Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVcrgreen 4-9612

$3.00

NOTARY 
PUBLIC

Bulovą

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

660 BROOKLYN, N. Y

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 1
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST

Daimontai 
|dedam«

The Gift of - 
a Lifetime I

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai $3750

Prices Subject to Federal Tax e

GODDESS
of TIME

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais,

"rtji 701 Grand St
.........J Tel. Stagg 2-2173




