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Metams
Dalykai Rytų Fronte, atro

do, ♦pagerėjo. Pietuose raudon
armiečiai pradėjo šukuoti įsi
veržėlius. Ties Maskva, tiesa, 
dar vis nepadarytas persilau
žimas, miestui tebegrūmoja 
rimtas pavojus, bet žinios 
skelbia, kad raudonarmiečiai 
ir ten sustiprino savo jėgas ir 
rodo iniciatyvos.

Puiku!

Vokiečiai jau kelintą kartą 
skelbia, būk Raudonoji Armi
ja naudoja naują ginklą — 
lekiojančius tankus.

šiomis dienomis gautame iš 
SSSR Ambasados Washingtone 
Biuletine apie ttfos “lekiojan
čius tankus” yra smulkesnių 
žinių. Sovietai nevadina tų 
naujų pabūklų tankais, bet va
dina anti-tankiniais orlaiviais. 
Jie pagaminti iš stipraus me
talo — tvirtomis sienomis. To
dėl gali lekioti, palyginti, la
bai žemai.

Apginkluoti šitie orlaiviai 
didelėmis kanuolėmis ir kul
kosvaidžiais. Tat jie gali smar
kiai skinti priešo tankus ir ka
reivius. Vienas anglas karinin
kas, matęs šiuos orlaivius, 
skelbia, jog tai vienintelis di
delis išradimas šiame kare!

Be abejo, šitie “lekiojantie- 
ji tankai” vaidina didelį vaid
menį einamuosiuose mūšiuose, 
nors labai daug jų Sovietai 
dar negali turėti, nes masinė 
ju gamyba pradėta nelabai se
niai.

$itu orlaiviu išradėjas yra 
inžinierius Sergiejūs Iliušinas. 
Jis tano apdovanotas Socialis
tinio Darbo Herojaus ordinu. 
Taipgi apdovanoti 
dovanomis dar 53 
jai. '

visokiomis 
jo padėjė-

BacevičiusProf. Vytautas 
šiandien, trečiadienį, skambins 
iš niūjorkiškės WEAF stoties 
(National Broadcasting Co. 
Red Network) 12:30 v. p. p. 
Taigi šis jo koncertas bus 
transliuojamas per visą kraš
tą — visuose didesniuose mies
tuose yra NBC Red Network 
radijo stotys.

Kuriems tik bus progos — 
atsisukit savo radijo klausytu- 
vus ir paklausykite prof. Ba
cevičių skambinant. Tai pir
mas lietuvis muzikas, kurio ta
lentas bus transliuojamas per 
visą kraštą.
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Šiauriniame Fronte 
Sovietai irgi Laimi
London. — Sovietų ko

mandos pranešimas per ra
diją teigia, jog per aštuonių 
dienų kautynes šiauriniame 
fronte Raudonoji Armija 
atkariavo nuo vokiečių 50 
miestelių ir kaimų, o per 
vieną mūšį centraliniame 
fronte nukovė 1,500 nacių.

Karelijos - Leningrado 
fronte sovietinė kariuome
nė atmetė vokiečius atgal ir 
jie paliko “kelių mylių plo
tą beveik ištisai nuklotą na
cių lavonais,” kaip sako 
Tass, Sovietų žinių agentū
ra.

Pirmesnis, bet neeficialis 
pranešimas skelbė, kad vie
name punkte vokiečiai ran
dasi tik už 36 mylių nuo 
Maskvos, bet sovietiniai ko
votojai neleidžia jiem pa
žengti nė vieno žingsnio 
pirmyn.

Jūry Mūšyje Žuvo Ang
ly Šarvuotlaivis ir Vo

kiečių Laivas
London, gruod. 2. —Ang

lų šarvuotlaivis “Sidney” 
užklupo ginkluotą vokiečių 
prekinį laivą užpuoliką jū
roje ties Australija. Nus
kendo abudu laivai.

Anglų šarvuotlaivyje bu
vo 42 oficieriai ir 600 jūrei
vių. Visi jie žuvę.

Nematyt Japonijos Su
sitarimo su Amerika
Washington, gruod. 2. — 

Jau antra, savaitė, kai Ja
ponijos atstovai *veda dery
bas su prezidentu Roosevel- 
tu ir Amerikos valstybės 
ministeriu C. Hull’u. Bet 
vis nėra jokių nurodymų, 
kad susitaikytų. Dar gali 
užsikurt karas tarp Janoni-

Beje, gruodžio 1 d. Flinto 
(Mich.) Simfoninis Orkestras 
atliko prof. Bacevičiaus sukur
tą simfoniją.

Vis. labiau ir labiau prof, jos ir Jungtinių Valstijų.
Bacevičiui prasiveria durys į į 
didžiulę Amerikos publiką.

Apgint Ameriką, Išlaisvint Nacių 
Pavergtą Lietuvą!

Didž. N- Yorko ir Niūdžersės Liet. Organizac. Atstovų Konferenę. Rezoliucija.

užka- 
žemė, 
pries-

kartų

Gyvename nepaprastą padėtį. Viso pa
saulio laisvę mylintieji žmonės yra įsi
jungę šventon kovon prieš, civilizacijos 
ir kultūros neprietelių Hitlerį ir jo naciš
kas jėgas, kurios vergia šalį po šalies, 
veda negirdėtą terorą prieš pavergtus 
žmones ir paleido dar nematytas pasau
lio istorijoj — savo didumu ir organizuo
tumu — spėkas visam pasauliui 
riauti ir jį pavergti. Mūsų tėvų 
Lietuva, taipgi kenčia hitlerišką 
paudą.

Prezidentas Rooseveltas daug
yra įspėjęs Amerikos žmones, kad jie tu
ri suprasti, jog Hitlerio naciškos jėgos, 
kariaujančios prieš Sovietų Sąjungą ir 
Angliją, bus atkreiptos prieš Ameriką, 
jei joms pavyktų laimėti karas Europoje. 
Todėl jis ragino ir teberagiha visus 
Amerikos žmones stovėti vienybėje ir 
pasirįžusiai' remti kariaujančias prieš 
Hitlerį šalis, kol jis bus nugalėtas. Dar 
Darbo Dieną prezidentas Rooseveltas pa
sakė:

“Hitleris yra paleidęs į pasaulį savo be
protiškos prievartos jėgas. Mes, turime 
atlikti pilną savo pareigą, kad sumušt 
jąsias. Nes tos jėgos gali būti paleistos 
ir prieš šią šalį tuo laiku, kai mes atlie
kame savo darbą tesaugodami teisėtus 
savo šalies reikalus.”

Prezidentas specialiai kreipėsi į dar
bininkus sakydamas:

“Amerikos darbininkai dabar turi mil
žinišką atsakomybę laimėt šį karą, žiau
riausią, baisiausią iš visų karų.”

Ir prezidentas ten pat pabrėžė, kad 
mes, Amerikos žmonės, “darysime viską, 
ką tik galime, Hitleriui ir jo naciškoms 
jėgoms sutriuškinti.”

Prezidentas tad kviečia visus Ameri
kos žmones, — visų klasių ir visų sluogs- 
nių žmones — sudaryti tautinę vienybę 
ir stovėti savo šalies reikalų sargyboje, 
duodant didžiausius kiekius ginklų ir ki
tų karo reikmenų Anglijai, Sovietų Są
jungai, Chinijai ir kitoms šalims, kovo
jančioms prieš Hitlerį ir jo talkininkus.

Amerikos lietuviai, kaipo patrijotai, ši
tos šalies ir mylintieji savo seną tėvy
nę Lietuvą, kuri yra Hitlerio jėgų oku
puota, pasižada visais galimais būdais 
remti prezidentą Rooseveltą ir jo vyriau
sybę jų pastangose užtikrinti mūsų kraš
tui saugumą, sumušant Hitlerį ir visus 
fašistinius agresorius.

Didžiojo Niujorko ir New New Jersey 
lietuvių organizacijų atstovų konferen

cija, įvykusi lapkričio 39 d., 1941, Lietu
vių Piliečių Kliubo Salėje, Brooklyne, 
atstovaujanti 35 draugijas, kliubus bei

(Tąsa ant 2-ro puslapio)

Prarasta 500,000 Naci, SOVIETAI. PAGROBĖ BEI SUNAIKINO 
Maskvos Fronte; Sovie
tai Atgriebė Pozicijas

Sovietai Grąsina Atkirst 
Nacių Armiją Pietuose

Maskva, gruod. 2. — So
vietų radijas praneša, kad 
Raudonoji Armija vejasi 
toliau vokiečius į vakarus 
nuo Taganrogo linkui Ma- 
riupolio.

Vokiečiai betvarkėje bėga 
per laukus .užverstus nacių 
lavonais ir sudaužytais jų 
tankais ir kanuolėmis.

(Taganrogas yra prie 
Azovo Jūros, 40 mylių į va
karus nuo Rostovo, o Mari- 
upolis stovi 60 mylių toliau 
į vakarų pietus nuo Tagan
rogo.)

Sovietinė kariuomenė šia
me fronte atkariavo dar ke
lis miestus Tr daugelį mies- kad išsivysto antra sovieti- 
telių ir kaimų, apart Ta- ne ofensyva i šiaurių vaka- 
ganrogo, kaip teigia “Prav- rus nuo atkariauto Rosto- 
da,” Sovietų Komunistų 
Partijos laikraštis.

Kariniai Sovietų praneši- Doneco
mai sako, kad raudonarmie- centrų ir Azovo Jūros ir 

grūmoja atkirst ‘ užpakali
nę dalį besitraukiančios at
gal nacių armijos.

Londono radijas sako/ 
kad vokiečių gen. von Kleist 
su savo štabu apsistojęs 
Mariupolyj, už 100 mylių į 
vakarų pietus nuo Rostovo.

Vokiečiai Kirtę Anglam 
Smūgį Libijoje

čiai 
sparną vokiečių generolą 
von Kleisto armijos toje 
srityje ir grąsina apsupt li
kučius tos nacių armijos.

Raudonosios Armijos rai
teliai iš Doneco klonio at
kakliai atakuoja vokiečius 
ir neatlaidziai stumia juos 
tolyn į vakarus.

Per kelias paskutines die
nas Sovietai atkariavo tą 
sritį palei šiaurinius Azovo 
Jūros pakraščius, kurią vo
kiečiai buvo užėmę tik per 
ištiso mėnesio sunkius mū
šius.

Maskvos radijas praneša,

vo. ši ofensyva šluoja na
cius atgal i vakarus linkui 

klonio pramonės
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Cairo, gruod. 2. — Anglai 
praneša, kad vokiečiai per 
įtūžusias kontr-atakas nu
galėjo anglus, kurie buvo 
perkirtę nacių kariuomęnę 
tarp Rezegh ir Sidi Omar, 
šiauriniai-rytiniame Libijos 
kampe. Tai dabar vėl susi
jungė vokiečių jėgos, ku
rios ten buvo perskeltos.

Hitleris Neteko 6 Mi 
lionų Kareiviu ir 

15,000 Tanky
ŠIMTUS VOKIEČIU KAMUOLIU IR TAN 

KŲ, TŪKSTANČIUS TROKŲ IR KT.
Kuibišev, SSRS, gruod. 2. 

— Sovietų užsienių reikalų 
vice-komisaras Lozovskis 
pareiškė, jog Raudonoji Ar
mija atkariavo faktinai vi
sas vietas Maskvos fronte, 
kurias vokiečiai buvo užė
mę pastaruoju laiku. Ofen- 
syvoje prieš Maskvą naciai 
prarado jau pusę miliono 
savo kariuomenės.

Leningrado srityje Sovie
tai atgriebė nuo vokiečių 
tris miestelius.

Visi nauji nacių šturma- 
vimai prieš Maskvą tapo at
mušti, sako sovietinis pra
nešimas.

Sovietų kariuomenė įnir
tusiai grumiasi prieš nacių 
kylį linkui Stalinogorsko, į 
pietų rytus nuo Maskvos, ir 
prieš jų pozicijas Klin apy
linkėj, į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos.

Sovietų Oficialiai Pranešimai 3
Kuibišev, SSRS. — Per 

penkis mėnesius karo prieš v 
Sovietus naciai prarado 6 
milionus kareivių, 15,000 
tankų, 13,000 orlaivių ir 19,- 
000 kanuolių, kaip paskelbė 
Lozovskis, vice-viršininkas 
Sovietų Žinių Biuro. Tuo 
pačiu laiku Sovietai neteko 
2,122,000 kareivių, 7,900 
tankų, 6,400 orlaivių ir 12,- 
000 kanuolių, sako Lozovs- 
Įkis.

(Prarastais k a reiviais 
lyra skaitomi užmušti, sun
kiai sužeisti, nelaisvėn pa
imti bei dingę be žinios.)

Lozovskis pajuokė, kaipo . 
išmislus, Hitlerio skelbimus, 
ibūk Sovietų nuostoliai esą 
kelis kartus didesni už vo
kiečių. ♦

“Jau susprogo nacių blo- 
fai, būk jie sumušią Sovietų 
Sąjungą pirm žiemos,” kaip 
priminė Lozovskis.

“Vokiečiam nepavyko už
imt jokio Sovietų amunici
jos fabriko. Visi fabrikai 
buvo iš anksto iškraustyti 
į rytus iš tų vietų, kurias 
vokiečiai paskui užėmė,” — 
pareiškė Lozovskis.

London, gruod. 2. — Ang
lų spauda teigia, kad Ang
lija duoda dar vieną, pasku
tinę progą Suomijai - Fin- 
liandijai pasitraukt iš karo

VOKIEČIAI SUĖMĘ 
ANGLŲ GENEROLUS IR 

9,000 KAREIVIŲ
Berlin, gruod. 2. — Na

cių komanda skelbia, kad 
jie ir italai Libijoj paėmę 
nelaisvėn tris anglų genero
lus ir 9,000 kareivių ir pa
grobę bei sunaikinę 114 
anglų tankų. Per žiaurų 
mūšį visomis jėgomis, ang
lai praradę 127 orlaivius.

Maskva, gruod. 2. — Sovietai šiandien išleido šį spe
ciali pranešimą:

Mūsų kariuomenė, kuri paliuosavo Rostovą ir vis žy
giuoja pirmyn toliau į vakarus, pagrobė sekamus pabūk
lus nuo vokiečių: 118 tankų, 210 kanuolių, 306 kulkasvai- 
džius, 178 apkasinių patrankų, 4,050 šautuvų, 871-ną tro- 
ką ir didelius kiekius kitokių ginklų ir karinių reikmenų.

Šie skaitmenys dar nepilni ir tik aplami, nes iki šiol 
negalima buvo suskaityt visų pagrobtų dalykų, kuomet 
mūsų kariuomenė tebeveda ofensyvą visu smarkumu.

Dauguma pagrobtų pabūklų teko mūsiškei Trisdešimt 
septintai armijai, komanduojamai generolo Lopatino, ku
ri gabiais veiksmais, tikrai pasakius, nusprendė likimą 
vokiečių generolo von Kleisto kariuomenės.

Per septynių dienų veiksmus Rostovo srityje mūsų or
laiviai ir priešlėktuvinės kanuolės numušė žemyn 102 
priešo orlaivius.

Cairo, gruod. 2. ’— Anglai 
pripažįsta, kad vokiečiai 
atėmė iš jų Sidi Rezeghą ir 
Bir EI Hamidą, šiauriniai- 
rytiniame Libijos kampe ir 
pasiliuosavo iš apsupimo. .

Japonai tęsia derybas, 
kaip įžiūrima, daugiausiai 
tuo tikslu, kad gautų laiko 
geriau prisiruošt karui. ♦

m

“Naujienos” d ž i a u giasi: 
“Hitlerio paskirtas komisaras 
tvarko Šiaulių odos fabrikus.”

Argi ne laimė Lietuvai? Jos 
pačios žmones negali fabrikų 
tvarkytis, — jie tik ardo, bet, 
štai, Hitlerio komisaras paims 
ir fabrikus sutvarkys!

Tame pačiame “N.” num. 
(iš lapkr. 29 d.) paduodama 
sekama “žinia”:

“Per Kauno radiją buvo pa
skelbtas (Kada? — R. M.) 
maždaug tokio turinio prane
šimas: Dėl politinių įvykių 
Lietuvoje nukentėjo nemaža 
kultūrinių paminklų, guriuos 
naikino bolševikai ir piktos va
lios žmonės. Būtinas reikalas 
tuos paminklus apsaugoti ir 
prižiūrėti, kad jie nebūtų su
naikinti. Tam tikslui Kaune 
įsteigta paminklų saugojimo 
įstaiga. Prašo visų bendradar
biauti.”

Jeigu čia nėra Šlykščiausią 
nacių propaganda, tai aš ne
žinau, ką tuomet propagandalietuviai yra barbarai!...

i

Tokio, gruod. 2. — Japo
nijos valdininkai, spauda ir 
radijas sako, kad Japonija 
ir Amerika, nežiūrint dery
bų, tebestovi taip toli nuo 
susitarimo, kaip ir pirmiau.

Manila, Filipinai. —Ame
rika, Angliją ir Holandiia 
prisiruošia savo karines jė
gas Pacifiko Vandenyno 
srityje atremt Japoniją.

VOKIEČIAI SAKOSI VIS LAI
MI MASKVOS FRONTE

Berlin, gruod, 2. — Na
ciai sakosi atmušę raudon-' 
armiečių bandymus prasi- 
laužt laukan iš (vadinamo) 
apsupimo Leningrade.
būtų galima vadinti.

Grigaičiui Hitleris yra 
“tvarkytojas,” “laisvintojas” ir 
“kultūros paminklų saugoto
jas.” O “piktos valios žmonės”

Berlin, gruod. 2. — Na
cių komanda teigia, kad jie 
daužą Maskvos apsigynimo 
linijas ir giliai įsikirtę į jas.

Naciai pripažįsta, kad jie1 
buvo priversti apleist Ros
tovą, bet užginčija, jog So
vietai atkariavo nuo nacių 
Taganrogą, 40 mylių į va
karus nuo Rostovo.

London, gruod. 2. — So
vietai atkariavo šešias pozi
cijas nuo nacių Leningrado 
fronte, kaip praneša Mask
vos radijas.

Mūsų karilomęnė gruod. 1. visais frontais vedė mūšius 
su priešu.

Vakariniame fronte, pasėkoje įtūžusių atakų iš prie
šo pusės, pasidarė sunkių nuostolių.

Rostovo fronte sovietinė kariuomenė ir toliau vijosi 
vokiečių jėgas. Mūsų kariuomenė pagrobė daug karinių 
reikmenų.

Lapkr. 30 d. buvo sunaikinta 59 vokiečių orlaiviai. Mes 
praradome 17 orlaivių. Gruod. 1. d. keturi vokiečių lėk
tuvai nušauti žemyn priešorlaivinėmis Sovietų kanuolė
mis arti Maskvos.

Lapkr. 30 d. mūsų orlaiviai sudaužė 215 vokiečių tan
kų, 6 šarvuotus automobilius, 1,400 motorinių trokų su 
pėstininkais ir reikmenimis, 34 lauko kanuolės, 20 apka
sinių patrankų, 400 vežimų su kariniais reikmenimis, 5 
trokus su gazolino bakais ir vieną didelį gazolino sandėlį, 
ir sunaikino apie tris kuopas pėstininkų.

Vienetai sovietinės kariuomenės, komanduojami Be- 
riozino, veikdami vienoje dalyje vakarinio fronto, per 
nuožmų mūšį su priešu sunaikino du jo gazolino trokus, 
18 šarvuotų automobilių, 90 trokų su kariniais reikme
nimis, tris baterijas apkasinių patrankų, kelias kanuo- 
les ir du didelius vežimus su karo reikmenimis.

. VOKIEČIAI IŠ NAUJO 
APSUPO TOBRUKA

Cairo, gruod. 2. — Vo
kiečiai ne tik pasiliuosavo 
iš anglų apsupimo, bet iš 
naujo apgulė Tobruką Vi
somis . pusėmis sausumoje, 
kaip pripažįsta anglai.

Susitaikė Geležinkeliečiu 
Unijos su Kompanijomis
Washington. —Jau susi

taikė geležinkelių darbinin
kų - tarnautojų unijos suIv LA pu X XXcVvtUV I LA LALU OLA • v • i T*

kompanijomis kas dėl aim. Pl?.es Sovietus. Jeigu Suo- 
pakėlimo. Tarpininkavo vai- ,mJa "^naudos šia pro-
džios atstovas. Bet vyriau- 

bera- 
susi-

ra, tai Anglija paskelb-
sybė (šiuos žodžius 
šant) dar nepaskelbė 
taikymo sąlygų.

ORAS. — šį trečiadienį 
būsią šiltoka. 1
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tai bus tik; muilo burbulas. Kad Lietu
vos liaudis būtų laisva, kad ji galėtų 
spręsti savo likimą, tai reikia nugalėti 
barbarišką hitlerizmą.
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Didelis Smūgis Hitlerizmui
Raudonoji Armija uždavė didžiausį 

smūgį brutališkam hitlerizmui Rostovo 
ir pietų Ukrainos fronte. Tik prieš ke
lias dienas nacių karo jėgos buvo įsiver
žę į Rostovo miestą, kur kovos ėjo gat
vėse. Raudonajai Armijai į pagalbą sto
jo Spvietų liaudis. Kovos buvo negirdė
tai žiaurios. Tuo kartu kitos Raudono
sios Armijos dalys, apie 60 mylių į šiaur
vakarius, uždavė nacių jėgoms mirtiną 
smūgį ir raudonoji raitarija prasiver
žė į priešo užfrontę grūmodama apsup
ti nacių jėgas Rostove ir jas sunaikinti.

Kaip kovos buvo žiaurios, rodo tas fak
tas, kad nacių 26-ta mechanizuota divi
zija visai išnaikinta, šimtai tankų ir ki
tų pabūklų sugurinta. Raudonosios Ar
mijos jėgos iš piet-rytų ir ryt-šiaurių 
prasilaužė į miestą. Naciai leidosi bėgti. 
Bėgdami jie budeliškai žudė civilius 
žmones, kas tik pakliuvo. Išvijus nacius 
iš Rostovo, vienoj mokykloj rasta 20 mo
terų nužudyta, o kitoj vietoj 70 vaikų 
sušaudyta. Budeliški naciai šimtus ir 
tūkstančius civilių žmonių, jų tarpe se
nelių, moterų ir vaikų nužudė!

Sovietų korespondentas praneša, kad 
Rostovas yra negyvėlių ir griuvėsių 
miestas. Pilnos gatvės civilių ir nacių ka
rių lavonų, visos jos užkimštos sudaužy
tais tankais, šarvuotais automobiliais, 
sulaužytomis kanuolėmis. Raudonoji Ar
mija Rostove sumušė keturias nacių di
vizijas, apie 80,000 fašistų, kurios turėjo 
apie 1,600 tankų!

Ištrenkti fašistai iš Rostovo nuvyti 
linkui vakarų. Taganrogo miesto srity j, 
kuris yra 40 mylių į vakarus nuo Rosto
vo, jie bandė atsispirti, bet Raudonosios 
Armijos mechanizuotos jėgos,-orlaiviai ir 
raitarija ir ten juos sudaužė. Tuo kartu 
naujos Raudonosios Armijos dalys prasi
mušė iš ryt-šiaurių . nuo Stalino miesto, 
nugrūdo nacius 36 mylias atgal ir nutai
kė savo cielių į Mariupolio prieplauką, 
kuri yra 100 mylių nuo Rostovo. Fašistų 
komanda, priešakyje su generolu P. L.

Apgint Ameriką, Išlaisvint Nacių 
Pavergtą Lietuvą!

SLA Nariai!
Nominuokite Šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

pabėgėliai yra skir-

von Kleist’u didelėj paskuboj pabėgo iš 
Taganrogo, b .. : ■

Lapkričio 29 ir 30 buvo juodos dienos 
Hitlerio gaujoms Sovietų Sąjungoj. Vien 
pastaroj dienoj Raud. Armija, Rostovo 
fronte, nuvalė visą kelią nuo Rostovo iki 
Taganrogo nuo nacių, kur ji ištaškė pen
kias priešo divizijas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
organizacijų kuopas su 4,100 narių iš vi
so, imdama dėmesin tą, kas pasakyta 
viršuj, taria:
> 1. Mes stovime šimtu nuošimčių su 
'prezidentu Rooseveltu ir raginame visus 
Amerikos lietuvius stovėti su juo šitoje 
taip nepaprastoje valandoje.
- 2. Mes pilnai užgiriame prezidento žy
gius rėmime visokiais būdais Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos, kurios ko
voja prieš agresorius — Vokietiją, Itali
ją ir Japoniją. Mes trokštame, kad mūsų 
kraštas naudotų visokius būdus ir prie
mones Hitleriui ir jo naciškoms jėgoms 
sunaikinti.

3. Mes pilnai užgiriame Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO suvažiavimų re
zoliucijas, raginančias Amerikos darbi
ninkus gaminti daugiau ginklų, didint 
darbingumą, gamint daugiau tankų ir 
orlaivių, pakelti visą apsigynimo pramo
nę, kad mūsų kraštas būtų pilnoje to žo
džio prasmėje demokratijų arsenalas.

4. Mes raginame lietuvius susirišti 
tampriau su Civilinio Apsigynimo orga
nizacijomis tose vietose, kur jie gyvena. 
Mes raginame visus susirišti su visomis 
tikrai patrijotiškomis organizacijomis, 
kurios stovi su prezidentu Rooseveltu už 
sunaikinimą hitlerizmo. Mes taipgi ragi
name pirkti apsigynimo bonus —Defense 
Bonds — stiprinimui apsiginklavimo.

5. Mes raginame lietuvius neklausyti 
visokių Hitlerio agentų, apsimetusių 
gražiomis skraistėmis, bet dirbančių Hit
lerio naudai, skleidžiačių jo propagandą 
tarp lietuvių ir bendrai Amerikos žmo
nėse.

6. Mes pasižadame daryti viską, kad 
padėti pavergtiesiems Lietuvos žmonėms 
išsilaisvinti iš hitlerizmo priespaudos. 
Mes suprantame, kad Lietuvos išsilaisvi
nimas yra tampriai susijęs su Hitlerio ir 
jo naciškų jėgų nugalėjimu ir sunaikini
mu. Kol Hitleris nebus nugalėtas, tol 
Lietuva neturės jokįos laisvės gyvuoti 
kaipo tauta, savystoviai. Kai tik Hitle
rio jėgos užgrobė Lietuvą, jos tuojau į- 
vedė negirdėtai sunkią priespaudą ir net 
Lietuvos vardą panaikino, pavadindamos

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius,

Boston, Mass., 
zidento.

U Kavaliauskaitė, 
Brooklyn, N. Y., 
prezidento.

J. Miliauskas, 286
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko.

188 * kp., 
ant pre-

152 kp., 
ant vice-

kp., Mc-

Lietuvą “Ostlandu.” Lietuvos žmonės 
yra šaudomi, kankinami ir priespaudoje 
laikomi. Vėliausios žinios skelbia, kad 
koncentracijos stovyklose Lietuvoje yra 
apie 10,000 Lietuvos sūnų ir dukterų, pa
sipriešinusių Hitlerio režimui. Lietuvoje, 
kaip Lenkijoj, Jugoslavijoj, Francijoj, 
Norvegijoj ir kituose-pavergtuose kraš
tuos hitleriškos jėgos beprotiškai dūks
ta slopindamos mūsų tautiečius, brolius 
ir seseris, šaudydamos tuos, kurie kelia 
savo balsą prieš savo neprietelišką pa
vergėją. Hitlerio ir jo naciškų jėgų su
naikinimas yra bendras uždavinys visų 
laisvę ir demokratiją mylinčių pasaulio 
žmonių. Kai Hitleris ir jo jėgos bus su
naikintos, tuomet Lietuva bus laisva ir 
Lietuvos žmonės galės laisvai ir nepri
klausomai išsispręsti savo ateitį pagal P. A. Jatul, 25 kp., Stough- 
Aštuonius Punktus, kuriuos rugpjūčio 
14 d., 1941 metais, prezidentas Roosevel- 
tas su premjeru Churchillu priėmė At- 
lantiko Okeane ir paskelbė visam pasau
liui ir kuriuos mes pilnai užgiriame.

Į Ameriką šiandien žiūri visas pasau
lis kaipo demokratijų arsenalą, kaipo 
gelbėtoją civilizacijos, kariaujančios 
prieš barbarišką nacizmą.

Į Amerikos lietuvius Lietuvos paverg
toji liaudis žiūri šiandien kaipo į savo 
brolius, gyvenančius demokratiniame 
krašte ir galinčius jiems padėti išsilais
vinti iš, baisios priespaudos.

Ši konferencija, todėl, atsišaukia į vi
sus Didžiojo Niujorko ir apylinkės lietu
vius, o taipgi ir į visos Amerikos lietu
vius: Broliai! šią taip svarbią valandą 
pamirškite visokius tikybinius ir sriovi- 
nius skirtumus ir stokite vienyben, sto
kite bendran darban. Stokite talkon pre
zidentui Rooseveltui. Stokite talkon vi
soms šalims ir visiems žmenėms, kovo
jantiems prieš Hitlerį ir jo naciškas jė
gas!

Padvigubinta energija stokime talkon 
hitlerizmui sunaikinti, Amerikos, mūsų 
tėvynės, saugumui ir demokratijai už-'mokina vaikus poterių' ir'pa
tikrinti ir mūsų tėvų kraštui, Lietuvai,' skaityti bei parašyti.

; išlaisvinti!
Konferencijos pirm. Ig, Bechis 
Konferencijos sekrt. J. Omanas

ton, Mass., ir
St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 

hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no- 
įpinacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Nariu Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

traukti iš komiteto ir iš para
pijos. Kunigas 7ą. dabar elgia

si kaip jam tinka. Be to, čia 
yra keturios minyškos; kurios

Kunigas Zekas Nenori

Keletas metų atgal čia buvo 
Vytautas Bielajus su šokių

“Draugo” Siūloma Smetonos 
“Valdžia”

Klerikalų “Draugas” siūlo pabėgėliams 
iš Lietuvos organizuoti Lietuvai “val
džią.” Jis jai jau turi ir “prezidentą,” tai 
Antaną Smetoną, kuris prašė Hitlerio 
užimti Lietuvą, kuris per 14-ką metų 
smaugė Lietuvos liaudį, kuris nuo Lie
tuvos liaudies pabėgo į Berlyną pas Hit
lerį, kuris be jokio protesto Hitleriui 
atidavė Klaipėdą ir jos kraštą, kuris ir į 
Ameriką atvyko ne be pagalbos tų ele
mentų.

“Draugas” siūlo, kad pabėgėliai iš 
Lietuvos susirinktų ir įsteigtų Lietuvai 
valdžią, kaip kad kitos Hitlerio paverg
tos tautos turi. Bet “Draugas” užmirš
ta tą faktą, kad kitų tautų, kaip Lenki
jos, Graikijos, Holandijos pabėgėliai yra 
nuo hitlerizmo pabėgėliai; žmonės, ku
rie vedė kovą prieš bestiją Hitlerį ir jo 
gaujas; žmonės, kurie buvo valdžioj, ka
da Hitlerio gaujos pavergė jų kraštus.

Antanas Smetona ir “Draugo” pabėgė- 
lėiai nėra tokiais .elementais. Šie neve
dė kovą prieš Hitlerį ir hitlerizmą. Jie 
pabėgo ne nuo Hitlerio, bet nuo Lietu
vos liaudies. Jie pabėgo, kaip tik ne nuo 
Hitlerio, bet pas. Hitlerį. Juos Berlyne 
Vokietijos naciai gražiai priėmė, ką jie 
patys pripažino. Juos Berlyne naciai ap
rūpino pinigais, ’ instrukcijomis ir savo 
orlaiviais nuvežė į tuos punktus, iš kur 
jie galėjo persikelti į Jungtines Valstijas 
ir čia užsiimti naciškos propagandos 
skleidimu.

Taigi, “Draugo
tingi nuo Norvegijos, Holandijos, Grai
kijos, Lenkijos ir kitų pabėgėlių. Anų 
šalių pabėgėliai yra Hitlerio priešai. Jie 
bendrai veikia su Anglija ir Sovietų Są
junga. Jie, kaip lenkai, net armiją or
ganizavo Sovietų Sąjungoj kovai prieš 
hitlerizmą. “Draugo” pabėgėliai gi yra 
priešai Sovietų Sąjungos ir, suprantama, 
nori ne Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Amerikos pergalės, bet Hitlerio perga
lės. Jų sėbrai — Pranai Ancevičiai, Ku
biliūnai tam ir dirba, o šie Amerikoj pla
tina tą prohitlerišką propagandą.

Antanas Smetona jau turėjo kelis vie
šus pasirodymus. Ką jis kalbėjo? Ar 
pasmerkė kur nors Hitlerį? Ar šaukė 
žmones į bendrą kovą prieš hitlerizmą? 
Ar šaukė lietuvius teikti pagalbą Angli
jai ir Sovietų Sąjungai, kad sumušti hit
lerizmą? Nieko panašaus! Jis ir jo pa
sekėjai, nuolatos tik niekina Sovietų Są
jungą ir tuo prisideda prie bendro hit
lerininkų choro prieš Sovietus ir pasauli
nę demokratiją.

“Draugo” pabėgėliai gal ir sudarys 
kokią karikatūrą, kurią jie pavadins 
“Lietuvos valdžia,” nors tenka abejoti, 
kad Hitlerioepriešai leis jiems tą kome
diją vaidinti, bet tai nebus Lietuvos val
džia. Su ja nesiskaitys nei Amerikos lie
tuviai, nei Lietuvos liaudis. . Lietuvos 
liaudis jau kartą apsisprendė savo reika
lus po to, kaip Smetona ir jo fašistai iš
dūmė pas Hitlerį. Lietuvos liaudis ir vėl 
apsispręs ir sudarys savo valdžią po to, 
kaip hitlerizmas bus nugalėtas, kada at
gaus ji savo teises, kaipo tauta ir pasi
remiant ant prezidento Roosevelto ir 
Churchillo 8-nių punktų ir Sovietų Są
jungos pozicijos, kuri kiekvienai tautai 
ir tautelei gvarantuoja jos laisvę, vėl ap
sispręs savo ateitį.

Dabar prieš Amerikos lietuvius stovi 
uždavinys -— ne remti kokią ten propo- 
nuojamą “Draugo” karikatūrą, bet ap
jungti visas savo jėgas pagalbai Roose- 
velffo politikos, pagalbai Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos, kad sumušus hitlerizmą. 
Kol nebus sumuštas hitlerizmas, tai 
“Draugas” ir Ko. gali įsteigti karikatū
rą, pavadinti ją “Lietuvos valdžia,” bet

Pietų fronte Raudonoji Armija bėgyje 
vienos dienos atėmė 20 miestelių ir kai
mų, sunaikino 83 tankus, 230 šarvuotų 
automobilių, 650 automobilinius sunkve
žimius su nacių pėstininkais ir 200 kito
kių vežimų. Vien 297 nacių divizija pali
ko kovos lauke per 4,000 užmuštų!

Tą pat dieną prie Stalinogorsko, Mas
kvos fronte, Raud. Armija atsiėmė 14 
miestelių ir sodžių, sunaikino 4 nacių 
tankų pulkus ir 2 pėstininkų pulkus.

Šis karas yra baisiai žiaurus karas. 
Vokietijos budeliški fašistai ir jų talki
ninkai žvėriškai naikina ne vien Sovietų 
Sąjungos karines jėgas, belaisvius, bet ir 
civilius žmones. Raudonoji Armija ir vi
sa Sovietų Sąjungos liaudis didvyriškai 
kovoja prieš tuos žmonijos neprietelius, 
kultūros ir civilizacijos priešus.
Visi karo žinovai pripažįsta, kad Vo

kietijos fašistams užduotas mirtinas 
smūgis Rostovo fronte. Dar taip nese
niai naciai su didžiausiu triukšmu skel
bė pasauliui, kad jie užėmė Rostovo 
miestą, kad jie “turi savo rankose raktą 
į Kaukazą ir Bakų aliejaus šaltinius,” 
kad Raudonoji Armija “visur sumušta,” 
kad Sovietai nebeturi jau nei “vienos di
vizijos, tinkamos vesti karą,” kad naciai 
tik “gaudo raudonarmiečių likučius,” o 
štai čia susmuko jų trečias ofensyvas 
prieš Maskvą, kur jie sutraukė apie 1,- 
000,600 karių, 14,000 tankų, tūkstančius 
orlaivių, gi Rostovo fronte naciai su
mušti ir betvarkėj turėjo bėgti atgal.

Raudonosios Armijos laimėjimai Ros
tovo' fronte yra kietai surišti su kovomis 
prie Maskvos. Hitleris ant žūt-būt spy
rėsi užimti Maskvą, arba- nors apsupti 
ją, kad pakirtus Sovietų Sąjungos liau
dies ir visame pasaulyj antLhitleriškų 
jėgų dvasią. Jis sutraukė kiek tik galė
jo daugiau jėgų. Tuo kartu Raudonoji 
Armija uždavė fašistams smūgį pietuo
se ir privers hitlerininkus atitraukti da
lį jėgų nuo Maskvos, kad gelbėjus saviš
kius Ukrainoj ir, gal būt, Krime. Jeigu 
Raudonoji Armija sėkmingai žygiuos 
Azovo Jūrų pakraščiu, tai greitai ji su
darys apsupimo pavojų nacių jėgoms 
Krime.
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Milžiniška kanuolė, iškelta ant Jungt. Vaalstijų prekybinio laivo, kuris gabens karo 
reikmenis gal Anglijai, gal Sovietų Sąjungai. Panašiomis kąnuolemis bus apgink
luoti visi prekybiniai Amerikos laivai, plaukioją šiauriniame Atlantike.

mokykla. Kunigas labai pyko 
kam anas pas jį užėjo.

Apie du metai atgal buvo 
užkviesti broliai Motuzai su 
judžiais iš Lietuvos. Kun. Ze
kas parašė laišką, kad jie čia 
nevažiuotų. Netaip senai buvo 
atvažiavę lietuviški biblijos 
studentai. Juos su policija iš
vijo nuo gatvės.

Apie Kansas Lietuvių 
Gyvenimą

Kansas City, Kantas, Yrą apie nyčią ir parsikvietė kunigą.
50 Lietuvių Šeimynų; Kansas,

Missouri, apie 30 Šeimynų

Nuo pažangaus judėjimo, 
nuo vilniečių į Kansas City 
beveik niekas nebuvo atvažia
vęs. Kartą čia buvo atvykęs 
L. Prūseiką. Tas buvo senai, 
ir kiek tada buvo atlikta, tai 
jau viskas išnyko.

Nuo senai čia jauni žmonės 
nesirūpino pažangiom darbi
ninkų organizacijom, o nesant 
darbininkiškų organizacijų, 
nėra nei pažangaus judėjimo.

Nėra Kultūrinip Veikimo
Prieę praėjusį pasaulinį ką

rą Kansas City įsisteigė Šv. 
Kazimiero Draugija. 1913 
metais susiorganizavo šv. Ka
zimiero parapija, pastatė baž-

šv. Kazimiero Draugijos 
pirmas prezidentas buvo V. 
žemaitis; dabar prezidento 
pareigas eina P. Koja. Drau
gija turi apie 60 narių.
Pąrapija ir Lietuvių Kolonija

Per paskutinius 10 metų 
čia klebonu yra F. Zekas, Ame
rikoj gimęs, o Lietuvoj augęs 
ir paskui ilgai gyvenęs Pitts- 
burgho apylinkėj. Pasirodo, 
kad kun. F. .'Zekas netik ne
paiso lietuvių kultūrinio vei
kimo, bet visai nepaiso nei lie
tuvių kalbos. Yra parapijinė 
mokykla, bet vaikų lietuvių 
kalbos nemokipa. Bažnyčioj 
Visai mažai kas būna lietuviš
ko.

Kunigas Prieš Parapijos 
Komitetą t

Apie keturi metai atgal pa
rapijos .komitetas pareikalavo 
nuo kunigo paprastų parapi
jom] teisių; viską sutvarkyti, 
kaip tai įplaukas ir tt. Kuni
gas Zekas pasakė, kad jis 
vyskupo pastatytas, jis komi
tetą pasistatė, o ne jį komite
tas ir jokios kontrolės nerei
kia.

Vienas komiteto narys nu- 
važiąvęs papasakojo vyskupui 
apie klebono nesiskaitymą su 
komitetu. Vyskupas tam na
riui pareiškė, kad jis tvarko 
kunigą ir parapijos komite
tas gali tuom nesirūpinti.

To neužteko. Vieną sekma
dienį kunigas, sakoma, nume
tęs kopą išrėžė lietuvišką pa
mokslą prieš tą asmenį, kuris 
drįso parapijos reikalais va
žiuoti pas vyskupą ir savo pa
moksle pareiškė, kad jis tą fa-j 
rizėjų nukryžiavos. žinoma, 
teisingam žmogui teko pasi-1

Maloni Muzikantų Šeima
Kristopai yra malonūs lie

tuviai nuo šidlavos. Augina 
vienturtę dukrelę Juliją Kris- 
topaitę, šaunią smuikininkę ir 
graikščią lietuviškų šokių šo
kikę. ,

Keturi metai atgal Kansas 
City surengtam WPA festiva- 
le Julija Kristopaitė gerai at
sižymėjo su Broniu Aleksai- 
čiu. Jiem šokių melodiją pa- 
griežė Kristopas, kuris yra 
muzikantas iš Lietuvos ir čia 
savo klernetu visose lietuvių 
vestuvėse pagrajina. .

Auksinės Vestuvės ir Mirtis
Bene seniausiai čia gyvena 

Gaidžiai. Pereitą kovo mėnesį 
Augustinas Gaidys ir Rozalija 
jo žmona minėjo auksines ves
tuves— 50 metų šeimyninio 
gyvenimo sukaktį.

Gąidžiąi užaugino 3 sūnus 
ir 3 dukteris. Gaila, kad po tų 
gražių iškilmių gegužės mėne
sį A. Gaidys numirė.

Kristopienė, kuri augina 
grakščią dukrelę, tebelankan- 
čią aukštesnę mokyklą, žada 
atvažiuoti į svečius į Chicagą, 
pas savuosius.

Lietuviai Industrijose
Didžiuma europiečių lietu

vių dirbdavo stakjarduose. 
Dar ir dabar nemažai jų dir
ba mėsos industrijoj ir pri
guli prie unijos. Jaunimas dir
ba smulkesnėse įmonėse ir raš
tinėse.

čia pribuvus susipažinau su 
žviegiais, Semetčiu, Krišto- 
pais ir Strumilų, kuris turi ta
verną. Tas pažintis vilniečiai 
stengsimės palaikyti ir pra
platinti. F. A.
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Spalių 1-mą prasidėjo “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. Kviečiame tal
kon visas veteranes vajininkes. Taipgi 
prašome visas skaitytojas gauti nors po 
viena naują skaitytoją savo dienraščiui.

Gruodžio 9-tą sueina 20 metų nuo lietuvių liaudies nvlimos rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės mirties. 
Ši sukaktis Lietuvos liaudžiai bus dvigubai liūdna, kidangi liūdės ne vien tik savo mylimos rašėjos, bet ir 
viso to, kas jai buvo brangu, kadangi dabar Lietuva vaitoja po Hitlerio žiauria priespauda.

Tai žymi Lietuvos rašėja ir, turbūt, vienintelė, kuri tingai ji puikiai vaizdavo kaimo moterų gyvenimą. Ne
sukūrė tiek daug gražių vaizdų iš Lietuvos liaudies gy- tik savo raštuose, bet ir veikloje, žemaitė kėlė moterų 

klausimą prie kožnos progos. Kada įvyko pirmas Lietu
vos moterų suvažiavimas, 1907 m., Kaune, žemaitė, kar
tu su kitomis pažangiomis moterimis, stengėsi išgelbėt1 
moterų suvažiavimą nuo kunigų globos, žinant, kaip ku
nigai yra nusistatę prieš bent kokią moterų pažangą,' 
žemaitė, susitarus su kitom, suardė kunigų planą išren-į 
kant suvažiavimui pirmininke G. Petkevičaitę, kuomet 
sulig ankstyvesnio plano kunigas turėjo pirmininkauti. , 

Nelaimėję vadovybės pirmame moterų suvažiavime/ 
sekamais metais, 1908, kunigai sušaukė kitą moterų su
važiavimą, į kurį žemaitės neįsileido. Tais pačiais me
tais, gruodžio 13 d., žemaitė, garbingai dalyvavo visos 
Rusijos moterų suvažiavime, 
maitės vardas, kaipo rašėjos, 
žinomas.

Iš senesnės kartos rašėjų
pirmutinę vietą, žemaitė ne vien tik rašė, ji taip pat 
rūpinosi ir abelnu Lietuvos gyvenimu. Įsikūrus Lietu
voje buržuazinei nepriklausomybei, kada žemaitė grįžo 
iš Amerikos į Lietuvą, parvažiavus ji verkė it kūdikis, 
kad vietoj laisvės ir tautos garbės rado vien tik graib
stymą, pasipinigavimą ir tuščią, valstiečių sūnų ir dukrų 
virtusių ponais, pasipūtimą.

žemaitei būnant Amerikoje, nuo pat įsikūrimo “Mo
terų Balso,” ji buvo nuolatinė mūs bendradarbė. Taip 
pat j-i rašinėjo ir į kitus pažangius lietuvių laikraščius.

žemaitė dalyvavo antrame Progresyvio Susivienijimo 
Moterų suvažiavime, Philadelphijoj, ir buvo tos organi
zacijos garbės nare.

žemaitė paliko mums gražų darbštumo pavyzdį, 
parodė, kad moterys ir vėlesnėse gyvenimo dienose, 
dant pastangas, gali daug ko pasiekti.

Tarybų Lietuva rūpestingai. ruošė išleisti visus 
maitės raštus, bet įsiveržimas Hitlerio gaujų darbą 
kinai sutrukdė. K. Petrikienė.

venimo.
žemaitė savo jaunystę praleido dvaruose, ponams be

tarnaudama. Ten ji pramoko skaitymo ir rašto. Kaip ji 
pati sakydavo: “Plikbajorio duktė apie aukštus mokslus 
nei svajoti negalėjo, nes nebuvo ištekliaus.” Savo jau
nose dienose žemaitė nieko nerašė. Priežastim to buvo, 
veikiausia, kad dvaro gyvenimas jos sielos nežavėjo. 
Dvare ji nematė kilnesnių siekių, skaisčių idėjų; gi ra
šyti apie poniškąjį ištižimą, jų sielos bankrotą, grobimą 
ir bevertį aukštenybių gerbimą, matyt, pas žemaitę ne
buvo noro tam nei popierą eikvoti. Apart to, esamoje 
aplinkoje, žemaitės talento niekas nei neįžiūrėjo, niekas 
jos neskatino prie rašymo.

JULIJA ŽYMANTIENĖ - ŽEMAITĖ

Ketvirtadienio vakare, lapkr. 27 d., Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas buvo daugiau panašus į mezgėjų 
susirinkimą. Gerokai pirm susirinkimo atidarymo jau 
būrys mezgėjų su dideliu malonumu tarėsi apie savo 
darbą. Draugė Kleizienė atnešė dvi poras kojinių; Sun
gailienė, kuriai gelbsti jos dukra Mrs. Haley, kiek anks- 

j čiau pridavė, iš savo pačios pirktų vilnų, du svederių,
buvo net penki, mažai laiko jai likdavo pasiskaitymui, dvi poras kojinių ir vėliau paėmus vilnų nuo Mezgėjų 
Bet kada tik turėdavo liuosą valandėlę, imdavosi už kny- Komisijos į susirinkimą atnešė dar dvi poras kojinių, 
gos; tai buvo jos didžiausia paguoda. Vaikams kiek pa- Taipgi pasiėmė daugiau vilnų, 
augus, daugiaus laiko tekdavo pasiskaitymui. Būdama! 
jau 49 metų amžiaus, P. Višinskio raginama, žemaitė 
pradėjo rašinėti spaudai. Kitos tokio amžiaus moterys SĮmo čampionė, ji vėl atnešė dvi poras numegstų koji- 
tik ranka ant visko pamoja, ima guostis senatve, gi 
žemaitė pradėjo žengti į platų literatūros pasaulį, že
maitė rašė daugiausiai apie Lietuvos kaimą, kuris yra 
kupinas įvairiausių prietikių.

Pradžia žemaitės literatūrinio darbo buvo gan sunki: 
mat, taisyklingai 'rašyti nemokėjo, o ir laiko daugiau 
mintis sukoncentruoti nebuvo. Valgio gaminimas, namų 
ruoša, žąsiukai-viščiukai-paršiukai, — viskas ant šeimi
ninkės pečių. O kai prisėda prie stalo su plunksna ran
koje, tai ir vyras imdavo raukytis, kad užsiiminėja be
reikalingais klapatais. Rašyt tekdavo dažniausiai nakti
mis, kuomet šeima, po sunkaus dienos darbo, skendo be- 
rybiuose sapnuose.

žemaitė parašė daug gražių apysakų, vaizdelių ir kelis 
teatrinius veikalus. Tai buvo tikra liaudies dukra. Jos 
tėvai, kad ir skaitėsi bajorais, kalbėjo lenkiškai, bet 
tarnavo dvare ir sveikatos netekus, juos, kaip ir kitus 
darbininkus, iš dvaro išvarė.

žemaitė savo raštuose piešė liaudies gyvenimą, ypa-

Iš BROOKLYNO MEZGĖJŲ
SUSIRINKIMO

Draugė Petlickienė, turbūt, kol kas, yra kojinių mez-

nių, porą pirštinių ir pasiėmė vilnų dar dėl penkių porų 
kojinių. Rėklienė pridavė porą kojinių, d draugės Lau
kaitienė su Kalvaitiene po svederį. Vera Bukšnienė taip
gi numezgė gražų svederį.

Komisija nusiskundus, kad pinigų stoka dėl nupirki
mo daugiau vilnų, ant greitųjų draugės vėl sudėjo ke- 
lioliką dolerių, kad tik tas kilnus darbas eitų pirmyn. 
Emilija Stupurienė aukojo $3. Marčiukienė, N. Buknie- 
nė ir Vera ĮBunkienė — po $2. Baranauskienė, Stankai- 
tienė, A. Kanopa, Poškauskienė, O. Čepulienė, Jasavi- 
čiene, Sungailienė, Dobilienė po $1. A. Rosenbaum 50c, 
Joe Booeer 25c. Visb sudėta $14.75.

Praeitoj apyskaitoj, tilpusioj pora savaičių atgal, per 
klaidą praleista dviejų draugių vardai, kurios aukojo 
po $1. Jų pinigai buvo priskaityti prie abelnos sumos.

Kadangi Kliubas turėjo gražaus pelno nuo atsibuvu
sio bankieto, tai iš iždo paskirta $20 nupirkimui dau
giau vilnų ir $25 Sovietams dėl medikamentų.

Komitetas raportavo, kad mirė Kliubo narė Buckuvie- dvyliktos nakties.

Mezgėjos prašomos įsitėmyti, kad viršutinė eilutė nu
merių, parodanti svederio dydį, atsako visiems ligi apa
čiai einantiems numeriams toj pačioj linijoj. Kad nesu- 
maišyt linijas, vartojant instrukcijas popierą 
išilgai n.uo viršaus iki apačiai pagal
DYDŽIAI (SIZES) 38 40

Siūlų reikia 
svederių storio)

Taip atrodo mūsų moterų mėgsti svederiai, kurie šil
dys krūtines didvyriškiems raudonarmiečiams, tame 
skaičiuje ir ne vienam broliui lietuviui. Milionus to
kių svederių Amerikos moterys 
Anglijai. Ir milionai mezgami 
Valstijų Armijoj.
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APROKAVIMAS DYDŽIO: Iš 
sidaro colis pločio; 7 eilutės sudaro colį ilgio.

Svederis pradedama nuo apačios. Užpakaliui ant 
merio 3 virbalų (needles) apmesk akių (stitches) 

120 124 132 136

nė. Velionės pagerbimui nuo Kliubo buvo pasiųsta gėlių 
puokštė. Taipgi raportuota, kad mirė d. Poškauskienės 
brolis ir kad Kliubo komiteto veiklios narės d. Milčienės 
vyras randasi ligoninėje. Kliubietės išreiškė gilią simpa
tiją. Drg. Milčienei linki, idant kuogreičiau draugas 
Milčius sustiprėtų ir vėl kartu su mumis, tai yra, Kliu
bo parengimuose linksmintųsi.

Nutarta greitoj ateityj surengti vakarėlį, nuo kurio 
visą pelną skirt del daugiau nupirkimo vilnų.

Kliubietės labai nudžiugo, kuomet išgirdo, kad iš ne
tolimos apylinkės viena draugė prisiuntė $10, už ku
riuos prašė jai prisiųsti vilnų dėl mezgimo. Iki šiam 
laikui, brooklynietės jau yra pridavusios Centraliniam 
Komitetui mezginių, komiteto apkainavimu, už $316.- 
25. Gražiai jau pasidarbuota, bet tai dar neviskas.

Išklausius įvairius raportus ir išrinkus komisijas, su
sirinkimo dalyvės buvo pakviesta prie užkandžių ir ar
batos, ką buvo paruošusi draugė Augutienė. Tikrai da
lyvės stebėjosi iš draugės Augutienės darbštumo, kad 
ji nesigailėjo savo energijos tokių skanių užkandžių 
priruošimui.

Susirinkimas buvo skaitlingas ir mezgėjos skaniai pa
sivaišinę vienos pasiėmę daugiau siūlų, kitos susirinkę 
savo pradėtus dirbinius, geram ūpe skirstės jau netoli

Mezgėja.

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

11% 11% H%
NULEIST PAŽASTIS: Nuleisk po 7 akis 

vieno šono sekamose dviejose eilėse. Nuleisk po 3 akis 
sekamose 6 eilėse. Paskiau nuleidinėk po 1 akį 
beliks

Nuleisk 
kaklei visas likusias akis. Jeigu kur nesuklydai ar ne
tyčia nenuleidai, akių apykaklei buvo

32 34

Mezginiui dabar pasidalinus į dvišakį, jeigu turima 
antri virbalai, galima pririšti prie antro šono antrą 
siūlą ir mėgsti kartu abu. Galima mėgsti ir, ant vienų 
virbalų, bet ne taip smagu. Tada prisieina visai užbaig
ti vieną šoną, o paskiau grįžti prie kito. Asmeniškai, 
man smagiau dirbti abu šonus sykiu, kad ir ant vienų 
virbalų, žemiau paduotos instrukcijos mezgimui vieno 
šono.

Megsk nuleidinėjant prie pažasties po vieną akį kas 
antra eilutė per

APYKAKLĖ: Apmesk ant No. 3 virbalų 8 akis. Apy
kaklei ir rankovėms apvadus mezga abiejaip: vienos 
stulpeliais, vieną akį nuverčiant nuo savęs, kitą į savę, 
o kitos mezga aplink, eilutėmis skersai juostelę vienai 
esant nuverstai į vieną, kitai į kitą pusę. Apykaklei 
juostelės reikia ilgio colių 

22

22
SUSIŪK šonų siūles, paskiau 

gerąją pusę prie svederio gerosios pusės ir siūk kraštus 
tankiu, tarsi vyniote vyniojamu diksniu (stičiu), juos
telės galus suvedant po pažastimi, o apykaklės siuvi
mą pradedant nuo vidurio priešakio, užbaigus galus su
siuvant iš vidaus, kad susidarytų V forma.

PROSIJIMAS: Norint, kad megstinis neišsitampytų, 
ar kad vietomis nebūtų sutraukdintas į mažesnį, prieš 
prosinant reikia nerūdyjančiomis sagomis prismaigyti 
prie abiejų šonų svederio po rankšluostį, patikrinti mie- 
rą, ir prosyti karštu prosu per drėgną audimą. Sagas 
ištraukyti ir abrūsą nuimti tik- gerai išdžiūvus. Dauge
lis svederį prosina dar nesusiuvus šonų. Stulpelius rei
kia suprosyti taip, kaip jie po numezgimo stovi, neiš- 
tempus<nes taip jie stipriau apgaubia juosmenį.

Mezgėjas prašome išsikirpti šias instrukcijas, nes 
daugiau nebus kartojama laikraštyje. O atsiradus nau
jų mezgėjų, patarkite joms, kad šių instrukcijų lapelį 
gali gauti parašiusios į “Laisvės” Moterų Skyrių ir at- 
siuntusios sau adresuotą su pašto stampute voką.

N į

I

Virtuvės Reikalai
Po išmazgojimo arbatinio ir kavinio puodo leisk jiem 

pastovėti su atkeltais uždangalais, kad oras galėtų 
įeiti į vidų ir gražiai išvėdintų vidujinį kvapą.

* * ♦
Pirm virimo vištos mėsos, ištrink ją iš viršaus su 

riekute citrinos. Tas padarys. paukštieną minkštą ir pil
ną skystimo.

. * * *
Nuvalymui lipšnių kepamų skauradų trink jas lygiai 

su smyrio popiera, paskui naudok taukus ir druską ir 
pagaliau nuplauk su karštu vandeniu.

(Daugiau Moterų Skyriaus 4-tam pusi.)
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas * 9—16—41 65

(Tąsa)
Be krypties ir atstumo, rodyklės rodė, 
kad Vakaruose amerikiečiai daro tą pa
tį, ką ir Rytuose, — savo miestams iš
renka gražius, didingus ir įžymius pa
vadinimus. Šitame mažame miestelyje 
malonu buvo sužinoti, kad nuo jo ligi 
Edinos 42 mylios, ligi Memfiso — 66, li
gi Meksikos — 44, o ligi Paryžiaus viso 
17 mylių. Bet mes pasirinkome ne Pary
žių ir ne Memfisą. Mums buvo reikalin
gas Hanibalo miestas. Rodyklė rodė, jog 
reikia važiuoti į dešinę ir kad ligi Hani
balo liko trisdešimt devynios mylios.

— Misteriai, — tarė Adamsas, — pri
minkite man, kad vakare aš jums papa
sakočiau apie alų konservų dėžutėse. Tai 
labai, labai įdomus dalykas, serai.

Lygiai už trisdešimt devynių mylių pa
sirodė Hanibalas. Prie įvažiavimo į mies
tą “Missuri štato istorikų draugijos” 
pastatytoji špižinė lenta skelbė, kad di
dysis jumoristas Markas Tvenas čia pra
leido savo vaikystę, kad mieste yra Mar
ko Tveno namelis, parkas su Missisipi 
upės vaizdu, paminklai, urvai ir taip to
liau.

Kol mes ieškojome nakvynės, ir mis
teris Adamsas mūsų pasirinktame name 
teiravosi, kokie miesto reikalai, kaip čia 
atsiliepė krizis ir ką mūsų šeimininkėlė, 
tvarkinga sena amerikietė, mano apie 
Ruzveltą, — jau sutemo. Apžiūrėjimą į- 
žymybių, rekomenduotų “Missuri štato 
istorikų draugijos” turėjome atidėti ry
tojui. Kol senutė šeimininkė pasakojo, 
kad Hanibale reikalai nieko sau ir mies
tui teikia gana dideles pajamas atvažiuo
jantieji žiūrėti Marko Tveno relikvijų 
turistai, kad savo laiku krizis buvo gana 
stiprus, bet vis tik baigėsi kur kas ge
riau, negu Vakaruose ir kad prezidentas 
Ruzveltas labai geras žmogus ir rūpina
si vargingais žmonėmis, — dar labiau 
sutemo. Šį vakarą mes suspėjome pabu
voti tik Marko Tveno muziejuj', esančia
me svarbiausioje gatvėje.

Tai buvo laikinas muziejus, įrengtas 
Marko Tveno šimto metų sukakčiai pa
minėti. Jis buvo prieš pat jubiliejų spro
gusio “Hanibalo Tresto Kompanijos” 
banko būstinėje. Todėl fotografijos ir į- 
vairios relikvijos čia keistai maišėsi tarp 
kontoriškųjų pertvarų ir plieninių banko 
sandėlių užraktų. Virš didžiulės (deja, 
amžinai ištuštėjusios) nedegamosios ka

Binghamton, N. Y. j

Užkvietimas Visoms LLD 20 
Kuopos Moterų Skyriaus 

Narėms

Gerbiamos draugės! Moterų 
Skyriaus priešmetinis susirin
kimas įvyks 5-tą gruodžio 
(Dec.), pas d. Girnienę. Šiame 
susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti-apdis- 
kusuoti, nes bus renkamas atei
nantiems metams Moterų Sky
riaus komitetas. Išrinkime 
drauges, kurios bent Luomi pa
sidarbavo Moterų Skyriui pe
reitais metais, taip sakant, vei
klias drauges. Mes čia turime 
nemažai, kurios yra daug pasi
darbavusios naujų narių gavi
me ir kitų gerų darbų atliku- 
sios-nudirbusios.

Šiame susirinkime išgirsite ir 
raportą iš ALDLD 12 Apskri
čio konferencijos. Nepamirški
me naujų1 narių prirašyti ir at
sivesti į susirinkimą.

Moterų Skyriaus sekr.
J. K. Navalinskienė.

Worcester, Mass.
IŠ Moterų ALDLD 155 Kuo

pos Darbuotės

Narės nutarė rengti senų 
daiktų pardavimą arba “rum
mage. sale.” Jos sunkiai dirbo 
pakol surinko ir pakol parda
vė. Tuomi padarė daugiau kaip 
$50 pelno ir paaukojo $50 So
vietų Sąjungos medikalei pa
galbai.

Darbavosi šios draugės: Ka- 
napkienė, Balčiūnienė, Ausėjie- 
nė, Stankienė, Šukienė, Dvarec-

sos kabojo upės garlaivio vairo ratas. 
Lygiai tokį ratą sukiojo Markas Tvenas, 
kai dar būdamas jaunuolis jūrininku 
plaukiojo po Missisipi. Be mūsų buvo 
dar vienas lankytojas. Spėjant iš jo liūd
no veido, jis be abejo savo laiku yra bu
vęs “Hanibalo Tresto Kompanijos” ban
ko indėlininkas, ir čion atėjo tik pažiū
rėti į didingą ir visiškai tuščią banko ka
są, kur kažkada gulėjo jo kuklios sutau
pęs.

Ant sienų kabojo fotografijos. Atski
rame kambaryje stovėjo specialiai jubi
liejui atvežta lova, kurioje mirė rašyto
jas, visur buvo rankraščiai, pirmieji jo 
knygų leidiniai, bateliai, kaspinėliai ir 
juodos mezginių vėduoklės tos mergai
tės, su kuria Tvenas rašė savo Bėki Ta- 
čer. Bendrai, muziejus buvo surinktas 
šiaip taip ir nekėlė ypatingo susidomėji
mo.

Muziejuje dar buvo gipsinis modelis 
paminklo, kurio pastatymui jau paskelb
ta tautinė rinkliava. Čia didysis rašyto
jas apsuptas savo herojų. Čia pristatyta 
penkiasdešimt, jei ne daugiau, figūrų. 
Paminklas kaštuos apie milijoną dolerių 
ir esant tokiai palyginti nedidelei kainai, 
spėjant iš,modelio, bus vienas pačių 
bjauriausių paminklų pasaulyje.

Mes pietavome, teisingiau — vakarie-’ 
niavome, restoranėlyje prieš muziejų. 
Misteris Adamsas, kuris niekuomet nie
ko negerdavo, staiga pareikalavo alaus. 
Jaunas padavėjas atnešė dvi konservų 
dėžutes, — tokiose pas mus pardavinėja 
žalius žirnelius.

— Tai milžiniškas dalykas, — tarė 
misteris Adamsas, žiūrėdamas, kaip pa
davėjas atidaro alaus dėžutes, — ir iki 
šiol, serai, tai niekam nepavyko. Truk
dė skardos kvapas. Alus būtinai reika
lauja ąžuolinės statinės ir stiklinių in
dų. Bet jūs, misteriai, turite suprasti, 
kad alų pervežti buteliuose nepatogu ir 
brangu. Buteliai užima per daug vietos. 
Tai nereikalingos pervežimo išlaidos. Ne
seniai surado tokį laką, kurio kvapas vi
sai panašus, taip sakant, į alaus statinės 
kvapą. Tarp kitko, šio lako ieškojo; vie
nos elektros įmonės reikalams, bet vi
sai ne alui. Dabar juo išlieja konservų 
dėžučių vidurį, ir alus neturi jokio paša
linio prieskonio. Tai didžiulis dalykas, 
misteriai!

(Bus daugiau)

Moterų Skyriaus Dalis
kienė, Deksnienė, Plokštienė.

Tariam ačiū už jūsų sunkų 
darbą ir linkime toliau dar
buotis. Ir jos jau rengiasi prie 
antro “rummage sale.” Linkim 
geriausių pasekmių. Jos nepa
mirš ir draugo Browderio už 
kalėjimo sienų. A. W.

Cleveland, 'Ohio
Amerikos Lietuvių Moterų 

Kliubas. turi chorą, kuris prak
tikuojasi, lavinasi. Reikalinga 
parama. Prašom daugiau daini
ninkių prisidėti, tada būtų len
gviau ir gražiau sudainuotum.

Girdisi, kad tūlos moterys 
labai bijosi, kad koki ten nesu
sipratėliai pašiepia suaugusias 
moteris, būk jos persenos dai
nuoti. ;Toks žmogus dailės nesu
pranta ir neįvertina. Mes mo
terys galim didžiuotis, kad vai
kus išauklėjusios ir dar šian
dien pajėgiam dirbti organiza
cijose, choruose ir namus tvar
koje palaikom. Moterų chorai 
šiandien nešą naudą draugi
jom.

Taigi, ir Cleveland© moterys 
turi kelis pakvietimus. Svar
biausia — 6 diena gruodžio. 
Dainuos Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, E. 79th St. Balius 
rengiamas medikalei pagalbai 
Sovietų Rusijai. Kiekvieno pri
valumas ateiti ir paremti tą 
svarbų darbą, taipgi išgirsti 
Moterų Chorą dainuojant po 
vadovyste mokytojo Jankausko.

Eva Simans.

MOTERIS ARMIJOS 
INŽINIERIUS

Ann Kathryn Porter iš Tex
as, dabar gyvenanti Lincroft, 

N. J., tapo paskirta J. V. Ar
mijos Signalų Būrio inžinie
riumi, pirma moteris tokiai žy
miai pareigai armijoj. Ji turi 
radio telefono ir mėgėjų radio 
operatoriaus federal] leidimą.

Philadelphia, Pa.
Pirmutinė Lietuvių Moterų Bi

rutės Kliubo Paroda

Gruodžio 6 d., šeštadienį, va
kare, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., Lietuvių Moterų 
Birutės Kliubas rengia pirmą 
Philadelphijoj parodą iš puN 
kiaušių mezginių ir visokių dai
los pabūklų, kuriuos lietuvės 
moterys sukūrė. Tarp dailos 
kūrinių bus išstatyta mūsų 
vienatinės lietuvės artistes pie
šėjos Dukės Vaidžiuliūtės pie
šiniai ; taipgi bus išstatyta pa
sižymėjusios artistės Olgos Ma- 
tukienės piešiniai. Lietuvių 
moterų parodos pažiūrėti atsi
lankys ir svetimtaučių dailos 
ekspertų.. Philadelphijos lietu
viai turėtų atkreipt didelę aty- 
dą į šią parodą, atsilankyti į 
ją ir pakviesti savo kaimynus 
lietuvius ir visus, kurie domisi 
dailos kūriniais.

Teko dalyvauti viename mo
terų susirinkime, kuriame jos 
svarstė parodos prisirengimą. 
Tai bus naujanybė. Prie to, jos 
prirengia net 12 gražių dovanų 
/prizes), kurias surinko nuo 
biznierių ir gerų žmonių. Susi
rinkimas buvo skaitlingas. 
Kliubas nusitaręs permatyt 
scenišką veikalą ir jos taiko 
ant “Laisvės” bankieto. Lietu
vių Moterų kliubas buvo suor
ganizavęs chorą, bet dėlei sto
kos chorvedžio, pamokos per

trauktos. Lietuviai vyrai turėtų 
skaitlingai atsilankyti į jų ren
giamą parodą. Prie to, būt la
bai gražu, kad atsilankydamos 
moterys, ypatingai tos, kurios 
turi namieje gražių rankų dar
bo kūrinių, atsineštų ir išstaty
tų juos parodoj. Tos, kurios 
bus susirūpinę paroda, turėtų 
aplankyti žinomas lietuvių šei
mas ir pasiteirauti, paraginti 
išstatyti dailos kūrinius.

Pradžia bus 6 vai. vak.
A. J. S.

Worcester, Mass.
Paskutine Proga Mass. Valsti
joj Lietuviams Matyti ir Gir

dėti Operetę “Grigutis”

Sekmadienį, gruodžio 7, 4 
vai. po pietų, Suvienytų Drau
gijų svetainėje, 29 Endicott 
Str., bus kupina žmonių pa
matyti ir išgirsti dar kartą 
garsiąją operetę “Grigutis”, 
kurią stato Aido Choras, po 
vadovybe J. Karsokienės, nau
dai pagerinimo svetainės. Šį 
sykį operetė bus sulošta ge
riau negu kada bile kur, nes 
jos vaidinime dalyvauja mūsų 
žymūs dainininkai-solistai J. 
Sabaliauskas ir V. Tumanis, 
turėdami svarbiausias roles. O 
apie Marytę tai jau nereikia 
nieko sakyti: mūsų Marytė 
Sukackienė savo bendravar
dės vardo nepagadysr Prie to 
dar, dalyvaus dvi žymios 
Worcesterio žvaigždutės pia
nistė Dolores Staliulionienė ir 
smuikininkė J. Latviutė. Vie
nu žodžiu sakant, tą dieną vi
sos Worcesterio žvaigždės su
žibės kaip niekad pirmiau. 
Ar gi ne verta juos girdėti ir 
pamatyti? O kiek juoko bus, 
kaip mūsų “kuprius” Vil- 
čiauskas pradės meilintis prie 
gražios Mariutės, o Sabaliaus
kas atims iš Karsokienės dar
bą—diriguoti chorą! Nors jam 
ir nesiseka taip kaip Karso- 
kienei, bet savotiškai jis diri
guoja “geriau” už Karsokie- 
nę.

Todėl pamatyti ir girdėti 
tą visą užkviečiame ypač apy
linkių miestų ir miestelių lie
tuvius, kurie niekuomet netu
rėjo ir neturės daugiau pro
gos pamatyti “Grigutį.” Mass, 
valstijoje dvi progresyvės. ko
lonijos, tai yra Hudsonas ir 
Stoughtonas, jau jei važiuoja 
į Worcester], tai kartu visi iki 
vienam, taip sakant “in cor- 
pore”. Tai ir šį sykį užpra
šome juos visus, kad nereikė
tų po tam gailėtis. O worces- 
teriečiai, kurie myli dailę, tai 
užtikrinu bus visi.

Taigi, iki pasimatymo!
Suv. Draugijų Koresp.

Waterbury, Conn.
Lapkr. 16 d. įvyko prakal

bos. Klausytojų atėjo į prakal
bas labai mažai. Tai didelis 
žmonių apsileidimas, ir nepai
symas tokiam svarbiam mo
mente.

Kalbėtojas R. Mizara kalbė
jo dviem atvejais. Pirmu at
veju kalbėjo “Vokiečių fašistų 
karas prieš Sovietus, laikinis 
sovietinių žemių praradimas, 
ir demokratinių valstybių vie
nybė prieš fašizmą.” Kalbėto
jui prisiminus apie reikalingu
mą medikalės pagelbos sužeis
tiems Sovietų kareiviams, ka
riaujantiems prieš pasaulinį 
fašizmą, nors ir iš mažos pu
blikos, aukų sudėta $32.40. 
Rengėjai ačiuoja už aukas.

Antroj dalyje kalbėjo apie 
Lietuvos nutėriojimą ir apie 
Amerikos lietuvius ir laikraš
čius, tarnaujančius vokiečių 

į fašizmui. Prie pabaigos kalbė
tojas'kvietė Amerikos lietuvius 
daugiau kooperuot s su Roose: 
velto administracija, pagelbėt 
Rooseveltui pravesti našumą 
darbo apsigynimo dirbtuvėse.

čia yra aukavusių vardai 
medikalei pagelbai: V. Joku- 
bonis aukavo $5. Po $2: K. Ku- 
chauskas ir K. Sabutis. Po $1: 
J. Gerdis, M. Paugis, V. Rugi
nis, K. Sinkevičius, J. Žiūrai
tis, K. Astromskis, P. Bokas, 
M. Ghiplijauskas, V. Krasnit- 
skas, Ig. Kazlauskas, M. Li- 

shauskas, K. Cvirka, J. Navi- 
kauskas. Po 50c: M. Šliogerie
nė, J. Žilionis, J. Strižauskas, 
K. Danusevičius, M. Grinius, 
A. Kidula, drgė. Burkauskienė, 
J. Butkus ir L. Devėnas. P. B.

Philadelphia, Pa.
Šis Tas iš Veikimo.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 10 kuopa yra nutarus lai
kyti susirinkimą ir diskusijas 
trečią sekmadienį. Visi nariai 
dalyvaukite.

Lietuvių Moterų Biručių 
Kliubas rengia rankų darbo pa
rodą gruodžio 6 d. Prie šios pa
rodos suruošimo reikia daug 
darbo ir energijos pridėti. To
kie darbai ima daug laiko.

Paroda bus laikoma Liau
die Name, 735 Fairmount Av. 
Bus pranešta vėliau, kokiu 
laiku prasidės. Visus ir visas 
kviečiame dalyvauti. Kiek už
dirbsime, eis sušelpimui Sovie
tų Sąjungos kovotojų ir visų, 
kurie kariauja prieš fašistus.

Valdyba.

Lowell, Mass.
Iš Mūsų Kampelio

i
Kas sako, kad mes nieko 

neveikiame, tai klysta. Pas 
mus parengimų pilna, kaip 
tai, visokių parių. Perka na
mus, rengia parę. Parduoda 
namą, rengia parę. Grupė mo
terėlių susitarė, pasivadino ra
teliu ir pare, žodžiu sakant, 
parės ir pares. Baisu ir pasi
rodyti į susirinkimą, nes puo
la su tikietais visokių parių. 
O jeigu nepirksi, gausi viso
kių komplimentų. Man sykį 
pasitaikė atsisakyti pirkti ti- 
kietą vienos tokios parės, ku
ri buvo rengiama vienai mer
gaitei, kuri baigė gailestingo
sios selės kursą. Gavau tiek 
pipirų, jog, rodos, papildžiau 
pačią didžiausią nuodėmę.

Paklausk pas tokius aukų I 
svarbiems reikalams, sako, 
mažai dirbu, viskas brangu, 
negaliu. Pasiūlyk tikietų ant 
parės, bus ir pinigų ir nebran
gu. Kas miela subatėlė kelios 
parės! Visur pilna. Bet pa
kviesk į kokį susirinkimą, sa
ko, neturi laiko. Susirinkimai 
niekad neįvyksta laiku. Vien 
valdyba turi viską atlikti. 
Kartais ir valdyba nesueina.

Jau baigiasi metai, o Litera
tūros Draugijos kuopa dar 
neturėjo nei vieno susirinki
mo. Broliai, pagalvokite, prie 
ko mes einame ? Pasiųskite 
duokles nors tų narių, kurie 
sumokėjo. O gal kuopa mirė? 
Praneškite nors tiems, kurių 
duoklės pamokėtos.

Fašistai mūsų mieste ne
snaudžia. Jau tris kartus buvo 
iškėlę svastiką skirtingose 
miesto dalyse. Mūsų miesto 
ponai daug kalba apie viską, 
bet tyli apie fašistų veikimą. 
Policija nemato, kas dedasi 
po jos nosimi. Gal trumpu lai
ku svastika kabos ant miesto 
rotužės ir vis ponai tylės. Bet 
tie patys ponai mato darbi
ninkų pasijudinimą ir vidur
naktį.

štai koks buvo atsitikimas. 
Dienos laiku ant -vienos dirb
tuvės vandens tankos buvo nu
piešta svastika su obalsiu: 
“Lai gyvuoja Hitleris!”

Kaip spauda sako, svastika 
buov nupiešta gan artistiškai. 
Tai padaryti reikėjo imti^ ke
lias valandas. Bet niekas ne
matė, nei sargas, nei policija, 
kurios čia pilna.

Gal kas mano, kad čia daug 
vokiečių randasi. Visai ne. Toj 
dalyje gyvena amerikonai ik 
Kanados francūzai. Vokiečių 
H-----------------------L------------m

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

0----------------:---- 4------------------------- r.j 

vos kelios šeimynos randasi 
mūsų mieste ir tie gyvena 
šone miesto.

Teko girdėti, kad Piliečių 
Kliubas rengia vakarienę 
naujų metų laukti. Salė jau 
paimta. Komisija sako, šo
kiam grieš gera orkestrą. Sa
ko, bus tas, ko dar niekados 
nebuvo. Tad kas tik gyvas, 
ruoškitės dalyvauti toje va
karienėje. O aš sakau, nesi
gailėsite: bus valgių, gėrimų, 
muzikos ir dainų. Galėsime 
nors tą sykį pamiršti praėju
sius metus ir skurdą ir pasi
tikti naujus metus. Girdėjau, 
kad vakarienėje kartu daly
vaus ir rusai.

Lowellietis.

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimų daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, sęnam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų' vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi- . 
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban Į 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge- I 
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėje tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigertu 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, ; BROOKLYN, N. Y.

Tel.; EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.

Trečiadienis, Gruodžio S, 194X

Petain Pas Hitlerį
»

United Press, amerikiečių 
žinių agentūra, praneša, 
kad vyriausias Vichy Fran
ci jos valdovas maršalas Pe
tain nuvyko į Paryžių ir ta
riasi ten su Hitleriu apie 
Franci jos nepriklausomos 
dalies įtraukimą į nacių 
“naująją santvarką.”

Vichy, Franci ja, gruod. 1. — 
Paskutinėmis žiniomis, tai Vi
chy Francijos valdovas Petain 
tarsis Paryžiuje su nacių oro 
laivyno ministeriu Goeringu, o 
ne su Hitleriu.
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Brooklyn© ir Apylinkes 
Lietuvių Konferencija

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
civilis, idant jie taptų šios ša
lies piliečiais. Ten dalyvavo 
įr kalbėjo taipgi gana aukšti 
valdininkai. Ir toje konferen
cijoje jie kalbėjo ir aiškino, 
kaip sumušti ir sunaikinti hit
lerizmą, kaip suvienyti Ame
rikos žmones, kaip neduoti 
čia Amerikoje fašizmui plės
tis. Mes matėme iš šaukimo 
šios konferencijos, kad jos 
tikslas yra padėti Amerikos, 
valdžiai mušti hitlerizmą, kad i mušti ir 
apvienyti žmones ir kad padė
ti Lietuvos žmonėms išlaisvin
ti Lietuvą. Svarbu mūsų tėvų 
žemė Lietuva, tačiau 
svarbiausias reikalas 
rika.

pats 
yra Ame-

visur vei- 
Ir minėti

Mes žinome, kad 
kia Hitlerio agentai, 
valdžios žmonės nurodė, kad 
jie žino, kad naciai veikia 
tarpe ateivių, kad daug žmo
nių yra nacių propagandos su
vadžioti. Jie gąsdina lietuvius 
komunistais. Betgi Churchill, 
Rooseveltas veikia išviri su 
Stalinu. Rooseveltas niekur 
nekritikuoja nei Stalino, nei 
Sovietų. Jeigu jie gali išvien 
kovoti prieš hitlerizmą, tai ga
lime ir mes lietuviai.

Vinikaitis; Mes kalbame 
apie suorganizavimą šioje 
konferencijoje komiteto. Ar 
tas komitetas bus lokalinis? 
Reikia, kad šis mūsų komite
tas susisiektų su Chicagos pa
našiu komitetu, taipgi su kito
mis kolonijomis ir organizuo
tų lietuvius kovai prieš hitle
rizmą po visą Ameriką.

Adomonis (iš Great Neck) : 
Gerai, kad Chicaga pradėjo 
šitą naudingą darbą. Mes tu
rime išrinkti gerą komitetą. 
Lietuvoje siaučia baisus nacių 
teroras, kokio pasaulis nėra 
matęs per šimtmečius. Vokie
tija pradeda išsisemti. Tūli 
dar užtaria Hitlerį. Kurie tik
rai trokšta, kad Lietuva bū
tų laisva, turi susivienyti ir 
padėti Lietuvai nuimti naciz
mo jungą nuo jos pečių, sų- 

sunaikinti tą barš
kančią gyvatę, hitlerizmą, 
kaip pasakė prezidentas Roo- 
seveltas.

Klaston (irgi iš Great Ne- 
cko) : Tūla lietuviška spauda 
skleidžia nuodus iš Berlyno. 
Komitetas turės būti 
gandos 
ti tuos 
kalbas,
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lietuvių nuožiūrą. Gali pradė
ti žiūrėti į lietuvius kaipo Hit
lerio šalininkus.

tiems 
vadų

zmo- 
klai-

Tasai “balandžio komite
tas” nustojo veikti, kai Hitle
ris užėmė Lietuvą.

čia mes turime du. dalykus: 
Padėt Amerikai ir gelbėti 
Lietuvai.

Mes per-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pranešimas Mass, valstijos Dai

lės Meno mylėtojams. Sekmadienį, 
gruodžio 7-tą. Worcesterio Aido 
Choras suvaidins gražią operetę 
“Grigutis,” Suvienytų Draugijų 
svetainės naudai. Prašome apylinkės 
ir vietinius dailės mylėtojus atsi
lankyti išgirst gražių dainų, pama
tysit įspūdingą vaidinimą, nes ‘‘Gri
gutis” yra vienas iš populiariškiau- 
sių ir labiausiai publikos mylinčių 
operečių. Pradžia 4-tą valandą. Lie
tuvių svetainėje. 29 Endicott 
Kviečia Suvienytos Draugijos.

(284-6)

St—

propa- 
komitetas, kad atmuš- 
nuodus. Jis rengs pfa- 

vakarus, diskusijas, 
kad šiuo tarpu lietu

viai pasirodo prasčiausia dėl 
vienybės prieš hitlerizmą.

P. Beeis; Faktas yra, kad 
Amerikoje yra daug fašizmo. 
Hitleris ne tik kardu užkaria
vo tas šalis, bet ir iš vidaus 
per penktą koloną. Mes turi
me kalbėti, kaip mes lietuviai 
ir mūsų organizacijos prisidė- 

I tų prie sumušimo hitlerizmo. 
Mes matome, kad didžiumo
je lietuvių spauda eina su Hit
leriu. Jie jau gauna ir talpina 
laiškus iš Lietuvos, kurie nie
kas daugiau, kaip Hitlerio pro
paganda. Naciai vartoja viso
kius būdus savo propagandai. 
Mes galime padėti Amerikai. 
Naciai ir jų šalininkai varo 
propagandą, kad Amerikai 
pavojaus nesą. Jeigu tos trys 
šalys susidėjo kariauti išvien, 
tai aišku, kad pavojus yra la
bai didelis, 
neateis su 
vas kapoti, 
įsigalės ir 
jeigu Hitleris laimės šį karą. 
Kurie mus plūsta, reikia juos 
paklausti, kaip gi jie mano 
Lietuvą išlaisvinti, jeigu iie 
priešingi Rooseveltui, Churchi- 
llui ir Sovietams šiame kare? 
Mes turime daug savo brolių 
suvedžiotų ir daug darbo tu-

rėsime juos atvesti ant teisin
go kelio.

Zaleckas (Iš Bayonpės) : Aš 
susitinku su labai daug įvai
rių žmonių. Paprasti piliečiai 
nėra jau taip priešingi. Tie 
žmonės prisiskaitę anuose lai
kraščiuose klaidingų informa
cijų. Mūsų darbas 
nėms išaiškinti jų 
dingumą.

John Ormanas:
daug kalbame generališkai. 
Bet konkretis klausimas yra, 
kaip padėti Amerikai? Mes. 
kaipo šios šalies piliečiai, tini
me padėti Amerikai. O kitas 
dalykas, tai mes turime pa
gelbėti Lietuvai. Hitlerį rei
kia sumušti. Per mažai lietu
vių tėra įsiregistravę į Civil 
Defense. Londone žmonės bu
vo neprisirengę pasitikti už
puolimus iš oro, už tai jie 
pradžioje baisiai nukentėjo. 
Maskvos žmonės jau buvo ge
riau prisirengę. Ar mes esame 
prisirengę ? Ar mes prisideda
me prie to darbo? 
ne.

Kaip nekalbėsime, 
taško kokį klausimą 
tysime, Hitleris turi
muštas. Hitlerio agentai veikė 
tose šalyse, kurias jis užgrobė. 
Yra ir tarpe lietuvių Hitlerio 
agentų. Hitleris sakė, kad 
smetoninė Lietuvos valdžia 
kvietė jį ateiti ir užimti Lie
tuvą. Taip vadinami 
liai bėgo iš Lietuvos 
ną, kada Lietuvoje 
tarybinė santvarka, 
jie pribuvo Amerikon, 
dabar? Vienas jų
redaguoja dienraštį, kitas dir
ba prie savaitraščio Clevelae- 
de. Ir tuose laikraščiuose mos 
randamo daugiau hitlerinių 
nuodų. Pietų Amerikoj veikia 
Hitlerio agentai. Pasirodė, kad 
Panamos prezidentas buvo hit
lerininkas ir turėjo būti nu
verstas. O čia Amerikoje vei
kia Wheeleriai, Lindberghąi. 
Lietuviuose skleidžiama pro
paganda, kad nereikia duoti 
pagalbos Sovietų Sąjungai. O 
lietuviai dirba amunicijos fa- 

J brikuose, šita hitlerinė propa
ganda gali užtraukti ant visų

vietoje rezoliucijų 
pranešė, kad jinai 
pagaminus rezoliuc;-

Jie va
Pirmutinė rezoliu-

pasakius,*

Kol kas,

iš kokio 
nesvars- 
būti su-

pabėgė- 
į Berly- 
įsisteigė 

Paskui
Kur j;e

Chicago j u

E. NEW YORK IR 
RICHMOND 

ketvirtadienį, 4 
vakare, Buzelio 
Crescent St. ir

HILL
d. gruodžio, 8 
patalpoj, kam- 
Atlantic Avė.,

vai. 
pas 
įvyks LDS 13 kp. susirinkimas. Šis 
susirinkimas bus nepaprastas, bet 
metinis, reikės rinkti kuopos valdy
ba, todėl visų narių privalumas da
lyvauti. — Sekr. A. Bieliauskienė.

(284-5)

harrison-kearny, n. j.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 7 d., 1:30 vai. 
dieną, po num. 15-17 Ann St., Har
rison. N. J. Nariai malonėkite daly
vauti ir naujų atsiveskite, nes turi
me labai svarbių dalykų, kuriuos 
šiame susirinkime turime išspręsti. 
— Tuolaikinis Sekr. V. Žilinskas.

(284-5)

CONN. VALSTIJAI
Pranešimas Conn. Valstijos Lietu

viams. Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas bus skelbiamas per Lietuvių 
Radio Programą iš stoties WNBC, 
New Britain, Conn., 1380 ant jūsų 
radio. — J. Didjun.

Gal Hitleris čia 
kirviu mums gal- 
bet čia fašizmas 
pasmaugs viską,

I DETROIT, MICH.I .
LDS 86 kp. priešmetinis susirin- 

I kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 7 d., 
1941, 10 vai. ryte, 1035 Caniff. Visi 
nariai dalyvaukite, nes reikės iš
rinkti kuopos valdybą 1942 metams. 
Taipgi, kurių narių duoklės yra ne
mokėtos, malonėkit užsimokėti. At
siveskite ir naujų narių. — A. V. 
Sekr. (284-5)

EASTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks sekmadie

nį, 7-tą d. gruodžio, 1941 m., Y. M. 
H. A. svetainėj, Ferry and Walnut 
St., Easton, Pa.

Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus rinkimas viršinin
kų 1942 metams. — M. Urba, sekr. 

(284-5)

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas LLD 11 kp. įvyks 

gruodžio 4 d., 29 Endicott St., 8 v. 
vak. Draugai, šis yra metinis su
sirinkimas, kuriame turėsim išrink
ti valdybą dėl 1942 metų, ir yra 
daug svarbių naujų dalykų, kurie 
visiem bus svarbu žinoti. Dalyvau
kite visi. — Sekr. J. M. Lukas.

(284-5)
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UŽEIGA
Ilheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav,
411 Grand St., Brooklyn

Šitoje 
komisija 
jau turi 
jas ir pasirengus konferenci
jai pateikti dėl apsvarstymo. 
Konferencija pereina prie re
zoliucijų priėmimo.

Rezoliucijas skaito 
Mizarienė.
cija, arba, tikriau 
šitos konferencijos principų ir 
tikslų išdėstymas, šią rezoliu
ciją patiekė konferencijos šau
kėjai Michelsonas ir Vižlans- 
kas. Rezoliucijų komisija skai
tė ir priėmė. Tad dabar ši re
zoliucija yra komisijos rezo
liucija.

šios pamatinės rezoliucijos 
turinys 
išdėstomas prezidentų 
velto griežtas 
prieš hitlerizmą. 
kad prezidentas 
rikos žmones į
konferencija šimtu 

Roosevelto

: Pradžioje rezoliucijos 
voose- 

nusistatyma-?.
Nurodoma, 

šaukia Ame- 
vienybę. Ši 

nuošimčių 
remia Roosevelto poziciją. 
IVįes pilnai remiame davimą 
visokios karines paramos An
glijai, Sovietų Sąjungai ir Chi- 
nijai.

Mes 
Darbo 
gaminti 
lų.
lerio propagandos.

Mes stojame už Lietuvos 
laisvę. Hitleris yra pąsimojęs 
išnaikinti Lietuva.

Lietuvos žmones galės lais
vai apsispręsti pagal Church
ill-Roosevelt aštuonius 
tus, kuriuos mes pilnai 
riame.

Mes šaukiame visus

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 28-tą įvyko Moterų Ap- 

Švietos Kliubo mėnesinis susirinki
mas, kur buvo daug kalbėta apie tai 
kaip sėkmingai suruošti prakalbas, 
kuriose kalbės drg. S. Sasna iš New 
Yorko. Prieš prakalbas bus koncer
tinė programa. Dainuos Moterų 
Kliubo dainininkių grupė; mergaitės 
Grušiūtės Šoks klasiškus šokius ir- 
dainuos jaunas solistas Peter Zinko. 
Prakalbos ir koncertas įvyks gruo
džio (Dec.) 5 d., prasidės 7 vai. va
kare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje. Įžanga nemokamai. (283-4)

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 4-tą dieną gruo
džio, Zabielskio svetainėj, 8-tą vai. 
vakare. Visi dalyvaukite. — Sekr.

(284-285.)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, vės- 

f, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

i rikoniškais. Rei- 
Į kalųi esant ir 

p a d i dinų 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 5-0191

tuvių

Worcester Stankams ir Kalan- 
tams, kuriu sūnūs žuvo su 
Amerikos laivu Reuben Ja
mes, kuomet jį nuskandino na
cių submarinas.

Priimta rezoliucija ir pa
siųsta New Yorko miesto ma
jorui LaGuardijai. Jis sveiki
namas už gerą pasidarbavimą 
kovai su hitlerizmu ir pasiža
dama pilniausiai kooperuoti 
su juo tose pastangose.

Kita rezoliucija priimta ir 
pasiųsta prezidentui RooseveL 
tui. Joje konferencija pil
niausiai užgiria prezidento 
užsieninę politiką.

Pirmininkas Ignas Beeis ra
gina po konferencijos dėti pa
stangas, kad šios konferenci
jos rezoliucijos pasiektų 
amerikinę spaudą.

Konferencija nutarė 
liucijas siųsti visiems
vių laikraščiams ir prašyt juos 
patalpinti.

A. Bimba duoda patarimą, 
kad šitos rezoliucijos, ypatin
gai svarbiausioji rezoliucija, 
būtų išleista lapelio formoje 
ir išplatinta masiniai.

D. Krūtis kelia klausimą, 
kad lietuviai būtų raginami 
pirkti apsigynimo bonus, idant 
medžiaginiai prisidėjus prie 
kovos su hitlerizmu.

D. M. šolomskas pasiūlo bo- 
nų pirkimą įdėti į pamatinę 
konferencijos rezoliuciją.

Visi tie patarimai pereis 
komiteto rankas.

ir

vei- 
iš de-

Laisvinti.
Tai ir buvo šios gyvos ir 

konstruktyviškos konferenci
jos paskutinis darbas.

, Rep.

ir

rezo- 
lietu-

Komiteto Išrinkimas 
Pavadinimas 

Konferencija nutarė 
kiantį komitetą išrinkti
vynių narių. Penki Komiteto 
nariai iš Brooklyno, trys iš 
New Jersey ir vienas iš Great 
Necko. Į Komitetą išrinkti se
kami delegatai:

John Ormanas 
A. Mureika 
Anna Vaznis 
Bernotas 
Kairys 
Stelmokas (iš Newarko) 
P. Beeis (iš Great Necko) 
Lukaitis (iš Bayonnės) 
D. Krūtis (iš 
Po išrinkimui 

vo gana gyvos 
jo užvadinimo. 
pasiūlymų, 
cija nutarė 
pavadinti: 
Amerikai

Elizabetho) 
komiteto, bu- 
diskusijos dėl 

Buvo įvairių
Pagaliau konferen- 
išrinktąjį komitetą 
Lietuvių Komitetas 
Ginti ir Lietuvai

3JW0PP/W
YOŲ FORGOTTEN ANYONP?

SANDĖLIS VISOKIŲ ‘ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės), pa
prastu apdaru .................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu
apdaru ........*...........   $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ............
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis ....
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais ................ ........ 1....... $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c
Mikaldos Pranašavbftai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ..............  25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos

Karvės, 
gerus

50c
10c
10c
15c
15c
50c

25c 
jų nauda ir kaip padaryti .
sūrius .......................... 25c

ŽOLĖS.
Arbata, 50c; Nervų arbata

Kosulio ir Kokliušo Ar-
Kraujo Valytojas 60c; 

ir Kataro Arbata 85c;
stambių ir gerų Šaknų

Dusulio 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 
rius, 60c; 
bata 60c;
Peršalimo 
Trajankės,
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c •/ Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET

SPENCERPORT, N; Y.

BRIDGEPORT, CONN
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laidotuvet

i
$

g
n

nemoka 
miesto.

PUIIK-
UŽgi-

London. - Laisvųjų Pran
cūzų lakūnai sunaikino 30 
vokiečių tankų į pietus nuo 
Tobruko, Libijoj.

Rostovo gatvės užverstos 
lavonais užmuštų nacių ka
reivių ir griuvėsiais sudau
žytų jų tankų.

H

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7^4499

užgiriame C.l.O. ir
Fe d c rac i j os šauk i mą 
daugiau karo pabūk- 

Kviečiamc neklausyti Hit-

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems jiašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergrccn 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

lietu
vius pamiršti srovinius skirtu
mus ir vienytis.

Šita svarbi rezoliucija entu
ziastiškai priimta visos konfe
rencijos vienu balsu. «

Trumpa apgailestavimo re
zoliucija priimta ir pasiųsta į

NOTARY 
PUBLIC

i d 
a
0

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja aut 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

BROOKLYN, N. Y.

Christmas 
Seals

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS

Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 
žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

r 1.
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A. Vertelienė.

(283-4)

PHILADELPHIA, PA.
L. M. Birutės kliubas šeštadienį, 
gruodžio rengia smagų vakarą.

168 GRAND STREET 
Brooklyp, N. Y. 

Tel, Evergreen 8-7179

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

įvyks Dec. 4 d., 1941, naujai ištai
sytam name, Strand Hall, ant 376 
W. Broadway, So. Boston, kaip 8 
vai. vak. Ateikite visi užsimokėti šių 
mėtų duokles ir išrinkti naują val
dybą ateinantiems metams. — J. S.

(283-4)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kuopos metinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 5 
d., 1941, A. Rupšių svetainėje, Wood 
Ave., ir 16 St., Linden, N. J. Visi 
draugai ir draugės būtinai turite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipgi bus naujos 
valdybos rinkimas ateinantiems me
tams.

6
Bus rankų darbo paroda, skanių už
kandžių, gėrimų ir šokiai prie ge
ros muzikos. Pradžia 7 vai. vakare, 
735 Fairmount Avenue. Kviečiame 
gerbiamą publiką atsilankyti. Užti
kriname, kad būsite patenkinti. — 
Rengimo Komisija. (284-286)

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 411ft

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti,

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime mo

derniškų patarnavimą.
EASTON, PA.

Pasilinksminimo vakarėlį rengia 
ALDLD 13 kuopą, subatoje, 6 d. 
gruodžio, buvusioje Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 6l/2 Ferry St. 
Prasidės kaip 8 vai. vakare.

Eastono ir apylinkės lietuviai! Vi
sus širdingai kviečiame dalyvauti ir 
linksmai praleisti vakarą. Bus už
kandžių, gėrimų ir muzika pasišok
ti. Visas likęs pelnas bus paskirtas 
medikalei pagelbai Sovietų Sąjun
gai. Todėl visi, būkite ir netik turė
site gerą laiką, bet ir paremsite 
taip sunkią kovą Sovietų liaudies 
prieš Hitlerį. Kviečia visus Rengi
mo Komisija. (284-6)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avęnue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts, 
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Bręoklyn, N. Y. 

Tet Triangle 5-8022

U

«««

CHARLES J. ROMAN ?
(Ramanauskas) ”

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

» UNION LABEL

r .■■

Varpo 
keptuvė 

yra 
. unijinė

Rūgšti ruginė, sąldi ruginė, čielų kviečių, člelų rugių, senvičiam duoną, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cąke, Apple Cake. 
Cheese Cake,- Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spięe Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

THE BAKERS'

SBMHNMi

%25e2%2596%25a0ll.llfcll.il
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Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Konfe 

rencija, Jos Eiga, Jos Tarimai, 
Iš Jos Įspūdžiai

Amerika, 
Sąjunga 

hitlerizmą. 
susivienyti 
prieš hit- 
nepaisyki-

(Tąsa iš pereito numerio) 
Veikėjų Pareikštos Nuomonės

Kol mandatų komisija su
tvarkė mandatus, adv. Vižlan- 
skas pakvietė kelintą veikė
jų išreikšti savo nuomones 
konferencijos reikalais. Buvo 
pakviesti pakalbėti sekami:

P. Bečys, iš Great Neck, 
N. Y.: Mes gyvename tokiu 
laiku, kada panašios konfe
rencijos labai reikalingos. At
rodo, kad konferencija bus la
bai gera, skaitlinga. Jos tiks
las yra svarbus. Lietuva ken
čia. Nesirūpinti ja, būtų dide
lis prasižengimas. Mes mato
me žmonių, kurie šią konfe
renciją nukryžiavojo dar ne
gimusią. Mes čia susirinkome 
taipgi padėti šiai šaliai. Jeigu 
Hitleris laimėtų Europoje, jis 
laimėtų visame pasaulyje. Ir 
čia fašistinis perversmas įvyk
tų. Mes esame dėkingi tiems, 
kurie šią konferenciją sušau
kė. Po konferencijos mes su
grįžę į organizacijas turėsime 
pasidarbuoti. Išduokime gerus 
raportus. Pasidarbuokime tam, 
kad mūsų organizacijos prisi
dėtų prie šio darbo.

Mizarienė: Mes turime ge
rą konferenciją. Mes padėsi
me lietuvių vienybei. Tūli 
žmonės drįsta kritikuoti dar 
nepradėtą darbą. 
Anglija ir Sovietų 
veikia išvien prieš 
Tad ir mes galime 
ir darbuotis išvien 
lerizmą. Dirbkime,
me vienybės ardytojų.

Draugelis, šv. Jurgio Drau
gijos delegatas: Aš nemanau 
daug ką pasakyti. Konferenci
ja reikalinga. Priklausys nuo 
mūsų, kokius pamatus mes pa
dėsime ateities veikimui. Man 
svarbu, kad šiuo momentu pa
dėti pavergtai Lietuvai.

Bernotą, Martyno Liuterio 
Draugijos delegatas: Mes liu- 
teriečiai visuomet prisidedame 
prie gerų darbų. Mes be jo
kių ginčų išrinkome delegatus 
į šią konferenciją. Dirbsime, 
jeigu gerus pamatus padėsime 
mūsų bendram veikimui.

R. Mizara: Padėtis labai 
kritiška. Prezidentas Roose- 
veltas grįžta iš vakacijų. De
gantis dalykas stovi prieš mus, 
prieš visą Ameriką. Karas su 
Japonija gali užsidegti. Ame
rika neliuosa nuo karo prieš 
hitlerizmą. Gali ši šalis būti 
įtraukta. Hitleris turi užgro
bęs keturiolika šalių, jų tarpe 
ir Lietuvą. Mes turime užmirš
ti sroves. Mes turim išvien 
remti mūsų šalies vyriausybę, 
kad sutriuškinti hitlerizmą. 
Mes turime kreiptis ir į tuos, 
kurie mus šiandien boikotuo
ja. Mes turime stovėti už tai, 
kad Lietuva ir visos tautos tu
ri turėt teisę laisvai apsispręs
ti pagal Churchill - Roosevelto 
aštuonius punktus. Mes netu
rime ryšių su Civil Defense 
šioje šalyje. Mes, pavyzdžiui, 
nežinome, kas reikėtų daryti, 
jeigu būtų “blackout”. Reikia 
tame apsišviesti. Mes turime 
užmegsti ryšius su Civil De
fense įstaiga. Mes turime pa-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu apšildomas, šiltas van
duo. Arti traukiniai važinėti į bile 
dali miesto. Pavieniui ar porai. Mo
teris, mergina, ar vyras, bile šva
rus. Dėlei daugiau informacijų 
kreipkitės j Apt. D 2, 35 Graham 
Ave., Brooklyn, N. Y. (284-5)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas jvyks trečiadieni, 
gruodžio 3 d. 7:30 v. v., Lietuvių 
Amer. Piliečių Kllubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti ir, ta proga, pamokėti savo mo
kesčius. Taipgi bus perrenkama da
lis valdybos sekantiems metams.

Ch. Nečlunskas, Sekr.
(282-284)

Lietuvių Karas ant

Šiandien Maspetho Mi 
tingas ir Prakalbos

Miesto vandentiekiai Cro
ton ir Catskills esą labai nuse
kę, turį tik 62 nuošimčius nor
mali© kiekio. Miestelėnai pra
šomi taupyti vandenį.

Miesto gaisragesiai perd j 
binėja-taiso sudovanotus st 
nūs žaislus, kuriais prieš šven 
tęs apdovanos biednuomenės 
vaikus.

dėti Rooseveltui sunaikinti hit
lerizmą, kad padėt Lietuvai 
išsilaisvinti.

A. Matulis: ši konferencija 
labai svarbi. Daug darbų stovi 
prieš mus.

John Orman: ši konferen
cija labai svarbi. Mes turime 
žinoti, kol hitlerizmas bus Lie
tuvoje, jokia srovė negalės 
veikti. Tas turėtų apvienyti 
lietuvius. Padėkime šalies vy
riausybei šitose pastangose 
prieš hitlerizpią. Reikia su
mušti Hitlerį.

Konferencija Susitvarko
čionai mandatų komisija 

praneša, kad jinai jau pasi
rengus išduoti raportą. Tuo
jau ir eita prie to raporto. 
Komisija raportuoja, kad kon
ferencijoj dalyvauja 101 de
legatas, nuo 34 organizacijų, 
kurių visų narystė kartu sie
kia 4,100. Apart Lietuvių Li
teratūros Draugijos ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopų, konferencijoj turėjo 
prisiuntusios delegatus tokios 
didelės draugijos, kaip Brook- 
lyno švento Jurgio Draugija, 
Newarko švento Jurgio Drau
gija, Great Necko švento 
Franciškaus Draugija, Bayon- 
nės Ukėsų Kliubas, 
Aušros Draugija, 
Piliečių Kliubas, 
Martyno Liuterio
Great Necko Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija, Brooklyno 
Moterų Apšvietos Kliubas.

Padaromas delegatų vardo- 
šaukis. Paskui einama prie 
konferencijos valdybos rinki
mų. Išrinkta sekami:

Ignas Bečys pirmininku. 
Jonas Ormanas sekretorium.
A. Matulis 

gelbininku.
Rezoliucijų 

ta iš sekamų
lanskas, Michelsonas, 

rienė, Kreivėnas ir Kairys.
Abelnos Diskusijos

Rezoliucijų komisijai nuė
jus gaminti rezoliucijas, pagal 
konferencijos dienotvarkį, bu
vo atidarytos abelnos diskusi
jos. Pirmiausia balso pasipra
šė D. M. šolomskas ir plato
kai kalbėjo apie šios konfe
rencijos ir mūsų visų pareigas 
šiuo laikotarpiu. Tarp kitko, 
sakė jis:

Man teko vakar dalyvauti 
svarbioje 
rios

praeito 
Apsitai- 
greičiau 

rokuot

Elizabetho 
Brooklyn© 
Brooklyn© 
Draugija,

pirmininko pa

komisija išrink- 
delegatų : Viž- 

Miza-

konferencijoj, 
tikslas buvo apšviesti 
(Tąsa 5-me pusi.)

ku-
at-

Redakcijos Pastaba
. Per klaidą konferencijoj 

mandatų komisijos buvo pa
skelbta, kad delegatai atsto
vauja draugijas, kurių bendra 
narystė yra 2,850. Konferenci
jos sekretorius paskui peržiū- 
jo mandatus ir surado, kad vi
so tos draugijos turi narių 
4,100.

Palaidojome Gerą ir 
Veiklią Draugę

j Pirmadienį Alyvų Kapinyne 
tapo palaidota Grasilda Par- 
šonienė. Gaila buvo skirtis su 
ta gera, nuoširdžia ir veiklia 
drauge. Į kapus velionę paly
dėjo nepaprastai didelis būrys 
jos giminių, pažįstamų ir drau
gų.

Prie kapo drg. A. Bimba 
pasakė trumpą prakalbą apie 
velionės gyvenimą ir veiklą.

Ilsėkis, drauge, amžinai, 
šioj Dėdės Šamo žemelėje.

Visuose keturiuose pasaulio 
kampuose “verda” karas. Mes 
džiaugiamės, kad pas mus ra
mu, tyku; iš orlaivių nekrin
ta sprogstančios “pilės” ant 
mūsų galvų. Nuėjęs gult “dė
koju Dievui”, kad aš miego
siu sau ramiausiai, o ne taip, 
kaip dabar miega Bremeno ar
ba Londono gyventojai.

Taigi, tokioj ramioj nuotai
koj nuėjau gult ir 
penktadienio vakarą, 
sęs, apsiklostęs, kad 
užmigus, pradėjau
avis: 1, 2, 3, 10, 20. . . . Na,— 
ir užknarkiau . . .

Nors ir gana kietai miego
ta, vienok mane atbudino ko
kie tai nepaprasti garsai, ko
kis tai trukšmas, besiveržian
tis į kambarį per pusiau pa
keltą langą. Iš karto pamisli- 
jau, kad aš sapnuoju apie ka
rą, bet kas sekundą tie gar
sai vis darėsi aiškesni, girdisi 
tik bumpt!. . . pliaukšt!. . . 
zvambt! . Taipgi balsai: oj, 
oj, užmušt rup.. . ., laikykitės, 
nebegkit. . . ir vėl: bumpt, 
pliaukšt!... ve tau, tu gyva
te... ratavokit!. . .

Aš greit išsiritau iš lovos ir 
basom kojom pribėgau prie 
lango, išlindau veik pusiau 
pro langą ir žiūriu į tą pusę, 
iš kur tas alasas girdisi, štai, 
pamačiau tikrą karo vaizdą: 
būrys vyrukų, kai kokio uru- 
gano mėtomi, tai vidurin gat
vės suvirsta, tai vėl susimeta 
ant šaligatvio ir vis girdisi: 
pokšt!... bumpt!... pliaukšt!... 
Oi,. . . ajai . laikykimės! . . . 
Užmušt rup . . .

Iš daugelio langų ant Stagg 
Stryto, tarpe Union Avė. ir 
Lorimer gatvių, kyšojo žmo
nių galvos. Karo frontas nuo
lat keitėsi: “priešo” spaudžia
mi, keletas vyrukų gindamiesi 
traukėsi, link Lorimer gatvės, 
žingsnis po žingsnio užleisda
mi pozicijas “neprieteliam”. 
Tuoj apsigynimo linijos buvo 
pralaužtos: trys vyrukai, 35 
mylių greitumu į valandą, lei
dosi bėgt link Lorimer St. Dar 
pasilikęs “ryrgardas” pradė
jo rėkt: “nebėgkit!” Šįe su
stojo kaip tik ties tautininkų 
kliubuku (35 Stagg St.) sun
kiausiai alsuodami, uždusę, 
apdraskytais marškiniais ir 
kruvinom nosim. Vieni bjau
riais žodžiais (angliškai) kei
kė priešą, kiti ragino grįžti at
gal mūšių laukan ir gelbėt pa
silikusius. Tuo kartu dar du 
atbėgo, taipgi “ronyti”, suri
ko: “Bėgkim gelbėt jį, ba jis 
tik vienas pasiliko!”

Du nubėgo atgal į “apka
sus”, o trys, sunkiau sužaloti, 
šluostydamiesi s k e p e t aitėm 
kruvinas nosis, rodavinosi, 
kaip kuogreičiausiai atnaujin
ti ofensyvą ant priešo. Gi vi
duryje bloko dar vis tęsėsi lo
kalinis mūšis ant šaligatvio; 
vis dar bumpsėjo, pliauškėjo 
ir sužeistųjų vaitojimas: oi, 
ajajai... oi. . .

Dar porą minutų ir, matyt, 
priešas gavo sustiprinimų, gal 
mechanizuotų divizijų, nes 
Lorimer gatvės pusės “armija” 
iš penkių karžygių, lengvųjų 
tankų greitumu, leidosi bėgt' 
link Lorimer St. Už minutos 
pranyko už kampo, nors “prie
šas” visai jų nesivijo.

Tai buvo lygiai 4 vai. ryto.

Vieną iš tų “herojų” 
nau,—tai buvo tas pats 
noriukas”, kuris dalino pro- 
naciškus lapelius Grand Pa
radiso Svetainėje progresyvių 
surengtose prakalbose pa
smerkimui Hitlerio. Tie vyru
kai tose prakalbose pradėjo 
baubt, kai kalbėtojas pasakė, 
kad Hitleris gaus galą Rusi
joj, kaip anais metais Napole
onas.

Tokiu laiku kiekvienas ge
ras žmogus ilsisi, miega, bet 
jie kelia didžiausį triukšmą- i 
riksmą, darydami lietuviam i 
gėdą svetimtaučių akyse. Ot, 
kur tai sarmata jauniem lie
tuviam !

“Karo Lauko” Koresp.

pazi- 
“gri-

Šį vakarą Maspethe Lenkų 
Salėje, 61-60 56th Road, įvyk
sta svarbus lietuvių susirinki
mas. Kalbės R. Mizara ir P. 
Buknys. Kviečiami dalyvauti 
ne tik maspethiečiai, bet ir 
brooklyniečiai. Įžanga visiems 
veltui. Prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare.

Drg. Sasna Maršrūtuoja
Pereitą šeštadienį, “Laisvės” 

redakcijos štabo narė Stefani
ja Sasna išvažiavo Naujojon 
Anglijon aplinkui Bostoną pa
sakyti eilę prakalbų, pasitarti 
su pažangiomis 
šiaip pasidarbuoti 

f i Jinai maršrutuos 
savaičių. Vėliname 
šio pasisekimo.

moterimis ir 
judėjimui.

apie porą 
jai geriau-

Puikiai Pavyko Balius

1

L.D.S. 1 Kp Mitingas
Nepamirškite, kad rytoj, 

gruodžio 4 d., “Laisvės” sve
tainėj įvyks Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1 kuopos na
rių susirinkimas. Visi nariai ir 
narės būtinai dalyvaukite. Mi
tingas prasidės 7:30 vai. 
kare, šiame susirinkime 
renkama kuopos valdyba.

va- 
bus

Pasiklausykite “Daily 
Worker” Radijo Žinių

Darbininkiškas “Daily Wor
ker” ir “Sunday Worker” pa- 
davines žinias iš radijo stoties 
WHOM, 1480 kc. Žinias pa
darines ir komentarus darys 
dienraščio redaktorius Louis 
F. Budenz lygiai 11 vai. va
kare.

Šituos radijo pranešimus 
girdėsite trečiadieniais, ketvir
tadieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Verta bus kiekvienam pasi
klausyti darbininkiškų žinių ir 
komentarų.

Rakete Karalius Turės 
Sudegi Elektros Kedėje

Atrastas kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėje Louis 
(Lepke) Buch alter. Jam grū
moja mirties bausmė elektroj 
kedėje. Savo laiku šis krimi
nalistas buvo caras tokio ra
keto, kuris darė apyvartos mi- 
lionais dolerių.

Le VANDA

Brooklyn© Raudonojo Kry
žiaus Braille . Departmentas 
patarnauja neregiams specia
lių knygų pervedime j jiems 
suprantamą aiškinimą.

337 Union Avenue ’
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1188

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama, iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

f

Kaip ii* paprastai, Brookly
no šv. Jurgio draugystės pa
rengimai visuomet būna pa
sekmingi, taip ir p'ereitą šeš
tadienį, 29 d. lapkričio, buvo 
pilnos net 3 Grand Paradise 
svetainės: dviejose salėse ėjo 
be pertraukos lietuviški ir 
amerikoniški šokiai, o vienoje 
erdvioje salėje ir (prie šokių) 
mažesnėje, tęsėsi užkandžiavi- 
mas, prie įvairių gurkšnojimų. (

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti' draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

427 Lorimer St

“Laisves” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį Gruodžio 14 Dec
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N. Y.

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymių solistą ir duetų.

------- r ............................. -- ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ —

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

AH 
fabd

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

ne. No. L1030

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

GASPADORISKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VfiLAI VAKARO

S tat 
a<tresas.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių —- virtų ir žalių.

BARZDA, Savininkas
“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated 

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698




