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užpultas, kai buvo užpultas 
Perlų uostas.

Tuomet mes neįsivaizdavo
me, kokioje tragingoje padė
tyje buvo Amerika ir visas 
demokratinis pasaulis.

Jei japonai būtu buvę gud
resni ir būtu žinoję, kokius

GLAUDŽIAUSIA AMERIKOS, SOVIETU IR ANGLIJOS 
VIENYRE VISAIS FRONTAIS PRIEŠAMS SUNAIKINTI

baisius nuostolius jie mums 
padarė Perlų uoste, jie būtų i 
galėję Havajų salas užgrobti, Į 
Perlų uostą naudoti saviems! 
plėšikiškiems reikalams ir mes! 
būtume atsidūrę beviltingoj ' 
pozicijoj. į

Perlų uostas buvo nelaimė, Į 
tragedi ja mums, bet Perlų j 
uostas tolydžio sukėlė Ameri
kos visuomenę, privertė ją pa
mąstyti, griebtis už darbo, 
rimtai ruoštis prie karo prie
šui sumušti.

PATRIJOTAS LIETUVOS 
KUNIGAS

e

Prieš 1911 m. gruodžio 7 
dieną tūli žmonės manė, kad 
Japonija esanti labai silpna, 
nepasiruošusi, biedna šalis ir, 
jei ji kada nors pradėtų prieš 
mus karą, tai per pusę metų 
josios nebūtų — mes ją su
naikintume.

Kokia klaidinga buvo toji 
nuomonė!

Štai, praėjo du metai, kai 
mes su Japonija kariaujame, 
ir karo pabaigai galo dar vis 
nematyti. Priešas dar nepa
prastai stiprus ir, tūlų žmonių 
nuomone, dar gali praeiti du 
metai, iki pergalingieji mūsų 
kariai vaikščios sugriauto To
kijo gatvėmis.

Dar ne vienas tūkstantis 
mūsų karių turės paaukoti sa
vo galvas iki pergalę'pasieksi
me.

Prieš du metus hitlerinių 
plėšikų armijos buvo arti Mas
kvos — jos buvo tik ką pra
dėtos stumti atgal nuo Mask
vos — Raudonoji Armija bu
vo pradėjusi savo pirmutini 
ofensyvą.

Prieš du metus mes dar ne-
turėjome Jungtinių Tautų. 
Santykiai tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos buvo gan 
prasti, nepasakius kitaip. 
Amerikos “kariniai ekspertai“ 
dar vis teigė, kad Tarybų Są
jungos tautos neatsilaikysian-i 
čios prieš vokiškąjį užpuoliką. į

Prieš du metus priešas val
dė milžiniškuosius Afrikos 
plotus, Mussolinis dar vis skai- i 
tesi dideliu vyru-galingu va- j 
du.

Prieš du metus VokietijojeĮ 
žmonėse buvo paskleista nuo-Į 
monė, būk Raudonoji Armija! 
esanti palaužta ir ji niekad! 
neatsikelsianti.

Prieš du metu priešo sub- 
marinai skandino mūsų lai
vus desėtkais per savaitę. Tai 
buvo juodos dienos, nesmagūs, 
baisūs laikai.

Kaip griežtai skirtingai 
šiandien viskas atrodo nuo to,

Sovietai, Sakoma, Apsupa 
Vokiečius Čerkassuose;

I jiimi Baltam si j o j e
London, gruod. 6.— Rau

donoji Armija faktinai vi
somis pusėmis apsupo dvi
gubu lanku vokiečius Čer- 
kassų mieste, dešiniojoj 
Dniepro upės pakrantėje, 
apie 100 mylių į pietų rytus 
nuo Kijevo, kaip sako neo- 
ficialis United Press prane
šimas. Sovietai, esą, pralau
žę ir nacių apsigynimo lini
ją apie tą 51,000 gyventojų 
miestą.

Raudonarmiečiai iš Kre- 
menčugo srities traukia į 
šiaurius susisiekt su savo 
draugais, atakuojančiais 
hitlerininkus Čerkassuose. 
Mūšiai dažnai vedami dur
tuvais.

Sovietų kovūnai žygiuo
ja linkui Mogilevo, geležin
kelių mazgo, kuris yra vie
na iš paskutinių didžiųjų 
Hitlerio tvirtumų Baltaru
sijoj.

Raudonarmiečiai prasi
veržė dar artyn Žlobino, ge
ležinkelių stebulės, ir Roga-

Buvęs Jugoslavų Carukas Petras Kelia 
Skandalą prieš Partizanų Valdžią

Cairo,— Egiptas.— Bu
vusio Jugoslavijos caruko 
Petro II emigracinė val
džia karštai užprotestavo, 
kad dabar tame krašte įsi
steigė partizaniška laikino
ji valdžia vardu Jugoslavų 
Tautos Laisvinimo Komite- 
teto.

Petras su savo valdinin
kais kaltina Talkininkus, 
kad, girdi, jie padėję įsi
kurt generolo Tito-Broz 
partizanų valdžiai. “Fetri
niai” savo pareiškime rė
kia, kad partizanai esą “te
roristai, neatstovaują de
mokratijos nei tautinės 
dvasios.” Pasak jų, tai už
sieninė Talkininkų propa
ganda patarnavus partiza
nams.

Caruko Petro
Jugoslavijoj yra 

atstovas 
jo karo

čevo miesto su geležinkelio 
stočia, į šiaurvakarius nuo 
atvaduoto Gomelio.

Propoisko apylinkėje, į 
(Tąsa 5-me pusi.)

Vokiečiai Mobilizuojąsi 
Prieš Turkiją

London, gruod. 6.— šve
dai ir vengrai praneša, kad 
naciai telkia didelį skaičių 
savo kariuomenės pietinėje 
Bulgarijoje, arti Turkijos 
sienos. Nes Hitleris bijąs, 
kad Turkija gal paskelbs 
karą Vokietijai.

Berlyno radijas kartoti
nai pasakojo, kad, girdi,, 
prez. Rooseveltas ir anglų 
premjeras Churchillas, po 
konferencijos su marš. Sta
linu, paskui vedę pasitari
mus su Turkijos preziden
tu Išmetu Inonu ir kitais 
aukštais turkų valdinin
kais, atvykusiais į Cairo, 
Egipte

“ministeris”, baltagvardie
tis generolas Michailovi- 
čius, kuris išvien su vokie
čiais atakuoja partizanus; 
bet Petro valdžia pasakoja, 
būk Michailovičiaus “vai
kas” mušąs vokiečius įsi
veržėlius.

Partizaniškas steigiama
sis seimas, su 142 atstovais 
“nuo įvairių tautos elemen
tų”, entuziastiškais sveiki
nimais paskyrė generolą 
Tito-Brozą Jugoslavijos 
maršalu ir išrinko Tautos 
Laisvinimo .Komiteto prezi
dentu, kaip rašo C L. Sulz
berger; N. Y. Times kores
pondentas. O dr. Ivan Ri- 
bar, buvęs Jugoslavijos se
nato pirmininkas, tapo da
bar išrinktas to valdinio 
komiteto prezidiumo pirmi
ninku.

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Rugpjūčio 14 d. šiemet di
delis būrys vokiečių žanda
rų kariuomenės atvyko į 
M. miestelį, rytiniuose Auk
štaičiuose. Buvo pristatyta 
kulkosvaidžių ant visų mie
stelin einančių kelių ir jo 
gatvėse. Vokiečiai areštavo 
žmones, mušė juos, varėsi į 
trokus ir vežėsi.

Apie šimtas vyrų buvo 
suvaryta į miestelio aikštę. 
Senas vietinės parapijos ku
nigas atėjo aikštėn ir atsi
šaukė į vokiečių komanduo- 
toją, kad paleistų areštuo
tus žmones. Komanduotojas 
nusimovė odos pirštinę, kir
to ja kunigui veidan ir su
urzgė: “Užsidaryk snukį, 
l<ol tavęs paties niekas ne
kliudo.”

Šį reginį matė šimtai mie
stelio žmonių. Keletas su
imtų vyrų puolėsi ginti ku
nigą. Juos vokiečiai ■ žiau
riai sumušė.

Apie tą įvykį sužinojo liet, 
partizanų Žalgirio būrys. 
Jie pasivijo baudžiamąjį 
vokiečių būrį kitame Aukš
taičių miestelyje; užmušė 
vokiečių komanduotoją, ku
ris mušė kunigą; nudėjo 
dar 16 vokiečių banditų ir 
išlaisvino areštuotus vyrus.

Partizanai nutarė pasiųst 
savo delegatus pas tą para
pijos kunigą ir padėkot už 
patrijotinį jo veiksmą. Iš 
pradžios kunigas priėmė 
partizanus su nepasitikėji
mu, iki jie įrodė, kad jie 
atėjo ne kokius tai spąstus 
jam užtaisyti. Pasižiūrėjęs 
kiek tiek į partizanus, ta
da kunigas tarė: “A, tai 
jūs esate garsieji žalgirie
čiai!” ir pabučiavo delega
cijos vadą. Kunigas toliau 
sakė: “Telaimina viešpats 
jūsų darbus, vaikeliai! Jūs 
esate man mieliausi svečiai, 
nes jūs ginate savo tėvynę 
ir mūsų žmones nuo tų ne
vidonų.”

Jis prašė partizanus ir 
dar atsilankyti. O partiza
nų delegacijos vadas šitaip

atsiliepė:
“Atsimink, tėveli, jog 

tamsta gali visados mumis 
pasitikėti. Mes ginsime 
tamstą. O jeigu bus tamstai 
kokio pavojaus, ateik pas 
mus miškan. Būsi mielas 
mum svečias. Jau netoli 
diena, kada teisybė viešpa
taus, kada mes išvysime 
vokiečius okupantus iš Lie
tuvos. Tada tamstos vardas 
bus garsus ir gerbiamas vi
soj Lietuvoj.”

Kunigas palaimino parti
zanus ir pasižadėjo daryti 
visa, ką tik išgali, kad pa
dėti Lietuvą išlaisvinti iš 
vokiečių jungo.

Bet tai ne pavienis toks 
atsitikimas. Lietuvoje yra 
gana didelis skaičius patri- 
jetinių kunigų, kurie palai
ko artimus ryšius su tary
biniais partizanais. Ateis 
laikas, kada jie už tai bus 
pagerbti kaipo patrijotai, 
laisvoj Tarybų Lietuvoj. 
Ateis laikas, kada pasaulis 
sužinos garbingus jų var
dus.

250,000 Jugoslavijos 
Kovūną-Partizany

Cairo.— N. Y. Times ko
respondentas Sulzberger 
pripažįsta, kad Jugoslavi
jos partizanai įsigalėjo di
deliuose šalies plotuose ir 
turi 250,000 kovūnų; o par
tizanų priešai, vadovaujami 
gen. Michailovičiaus, teturį 
tik 6,000 iki 20,000 savo ka
rių.

Newark, N. J.
Mirė Juozas Vinis.

Gruodžio 5 d. mirė Juozas 
Vinis, gyvenęs po num. 247 
McWorter St. Po ilgos li
gos jis mirė ligoninėje.

Kūnas pašarvotas James 
Caffrey šermeninėje, 71 
Pennsylvania Ave.

Laidotuvės įvyks gruod. 
9 d., 19' valandą.

Bendras Prez. Roosevelto, 
Maršalo Stalino ir Prem.
Cliurchillo Pareiškimas

Pirmadienį 1 
buvo paskelbtas 
žiu jų Talkininkų tikslų pa
reiškimas, kurį pasirašė 
prez. Rooseveltas, Anglijos 
premjeras Churchillas ir 
Sovietų premjeras maršalas 
Stalinas, baigdami savo 
konferenciją Teherane, Ira- 
no-Persijos sostinėje.

Pareiškimas sako, jog 
konferencijoj šie trys didie
ji kraštai suėjo pilnon vie- 
nybėn karui vesti iki visiš
ko laimėjimo ir taikai pa
laikyti po karo, tokiai tai
kai, kuri tęstųsi per ištisas 
kartas.

Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas bendrai užreiš- 
kė, kad jų kraštai atakuos 
priešus visais frontais— iš 
rytų, vakarų ir pietų, ir tik
rai sunaikins Ašies galybę 
jūroj, ore ir sausumoje. Jie 
įsitikinę, kad milžiniškoji 
žmonijos dauguma rems jų 
tikslus ir pasiryžimus.

Kartu jie pareiškė, jog 
laimėjus pilną pergalę, vi
sos demokratinės tautos, 
priešingos tironijai, bus 
priimtos santarvėn su šiais 
trimis didžiaisiais Talki
ninkais.

Pareiškimas atžymi, kad 
Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas suėjo kaip 
“draugai fakte, dvasioje ir 
tiksle” ir su tokiu jau drau
gingumu išsiskirstė iš kon
ferencijos.

8-ji Angly Armija Artinasi prie Pescaros; 
Amerikiečiai Užėmė Strateginius Kalnus
Alžyras, gruod. 6.— Aš- lieka tiktai 14 mylių iki Pe-

tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos pajūryje atė
mė iš vokiečių San Vito 
miestą, atmetė priešus pus
trečios mylios atgal ir pa
siekė punktus prie Moro 
upės, 10 mylių į šiaurius 
nuo Sangro upės. Nuo an
glų dabartinių pozicijų te-

vai dienai Konferencija tęsėsi nuo 
trijų did-!lapkričio 28 d. iki gruodžio

1 d.
Jos tarimai palaidoją Hit- 

lerio-japonų viltis, kurie vis 
laukė kokių tai skirtumų, 
tarp Amerikos-Anglijos, iš 
vienos pusės, ir Sovietų, iš 
antros.

Radi jos ir spaudos ko
mentatoriai pažymi, jog da
bar jau nėra jokio klausimo 
dėlei antrojo fronto — jis 
bus atidarytas sutartu lai
ku.

Prez. Rooseveltas džiaug
smingai pastebėjo: “Tai bu
vo labai sėkminga konfe
rencija.”

Rytoj Laisvė išspausdins 
pilną Roosevelto-Stalino
Churchillo pareiškimo teks
tą. •

Amerikos Lakūnų Smū
gis Naciam Francijoj
London.— Jungtinių VaL 

stijų bombanešiai daugme- 
niškai ardė vokiečių orlai
vių aikštes, fabrikus ir ge
ležinkelius Francijoj.

Negrįžo 11 bombanešių ir 
vienas lengvasis lėktuvas- 
palydovas. Bet buvo nušau
ta ir 11 vokiečių lėktuvų- 
kovotojų.

Talkininkai iš oro karto
tinai atakavo japonus New 
Britain saloj.

scaros uostamiesčio, vieš
kelių ir geležinkelių centro.

Vakariniame Italijos ruo
žte Penktoji amerikiečių- 
anglų armija užėmė Monte 
Camino, Maggiore ir kelis 
kitus tvirtoviškai apdrūtin
tus kalnus.

kas buvo prieš du metus!
N e p a p rastas Raudonosios 

Armijos ir visų SSSR tautų 
herojizmas ir pasiryžimas per 
tuos du metus sulaikė priešą 
nuo pasaulio užkariavimo ir 
davė progos mūsų kraštui ap
siginkluoti, sustiprėti.

Šiandien mūsų kariuomene 
jau yra paruošta mūšiams. 
Mūsų fabrikai gamina tankų, 
lėktuvų, šautuvų ir kitokių ka
rinių reikmenų tokiais skai
čiais, apie kokius prieš porą 
metų nei nesvajojome.

Nuo dabar Amerikos gink
luotosios jėgos pradės didžiu
lius veiksmus, tiek Europoje, 
tiek Pacifike.

Dabar, neužilgo mūsų ka
riai pradės rodyti savo tikrą
ją galybę.

Kitas svarbus reiškinys: 
šiandien tarp Amerikos, Tary-

HITLERIO KAILIUI GELBĖTI MITINGAI, VADOVAUJAMI SOCIALISTO NORMANO 
THOMASO, SENATORIAUS TAFTO PAČIOS IR KITŲ AŠIES DRAUGŲ

Philadelphia, Pa.— Jung
tinių Tautų karo laimėjimo 
priešai čia praeitos savai
tės gale atlaikė savo konfe
renciją ir turėjo du neva 
masinius susirinkimus. Y-

bų Sąjungos ir Didžiosios Bri
tanijos vienybė yra tokia stip
ri, apie kokią prieš du metus 
nebuvo nei svajota.

Tik prisiminkime istorines 
Maskvos ir Teherano konfe
rencijas.

žodžiu, po dviejų karo metų 
mes jau gerai žinome, kad 
priešas bus sumuštas; tik pa
silieka klausimas: kada? 

pač Norman Thomas, Ame
rikos socialistų vadas, 
smerkė prez. Rooseveltą, 
maršalą Staliną ir Anglijos 
ministerį pirminin.Church- 
illą už tai, kad jie pasiry
žę pliekt fašistų Ašį iki be-> 
sąlyginio jos pasidavimo. 
Vienam iš tų mitingėlių 
pirmininkavo pati republi- 
kono senatoriaus Reberto 
Tafto, kuris stengiasi ap
saugot Hitlerį nuo visiško 
sumušimo.

Minimos konferencijos 
obalsiai buvo: taikytis da
bar, tuoj aus daryti derybi
nę taiką, o ne kariauti iki 

nacių ir japonų sutriuškini
mo.

Konferencijoj turėjo savo 
delegatus šios organizacijė- 
lės: Nacionalė Taryba prieš 
Karus, pirmininkaujama 
Fredo J. Libby’o; Susitai
kymo Draugystė, vadovau
jama A. J. Muste’s ir Karo 
Priešininkų Sąjunga, pir
mininkaujama Elvano Tho
maso, Norman Thomaso 
brolio. Iš jų susidarė dery
binės taikos strategijos ta
ryba.

Tariamamę jų masiniame 
susirinkime penktadienį va
kare dalyvavo tik apie 80 

asmenų. Senatoriaus Tafto 
pati, mitingėlio pirmininkė, 
šaukė “darbuotis, kad gali
ma būtų tuojaus taiką pa
dalyti.”

Ketvirtadienio vakaro su
sirinkimėlyje socialistų va
das Norman Thomas sakė:

“Jau laikas daryti tikrą 
ofensyvą dėlei taikos... kuo- 
greičiausiai susitaikyti.”

Jis prilygino prez. Roose
veltą bile kurio krašto dik
tatoriui pasaulyje. Nor
man Thomas pasakojo, kad 
daugeliui Chinijos žmonių, 
esą, “geriau patinka japo
nų valdžia, negu anglų vieš

patavimas.” Sovietus jis va
dino “milžiniška koncent
racijos stovykla,” bet jis ne
matė nacių koncentracijos 
stovyklų.

Thomas pareiškė, kad jis 
“visai nepriešingas Mosleyo 
(anglų fašistų vado) išlais
vinimui.”

“Kariniais kriminalistais” 
jis vadino ir Anglijos, Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos 
vadus, ne tik Hitlerį ir Ja
poniją. Norman Thomas 
nupasakojo net taip, kad, 
girdi, Japonija buvus “tai
kos mylėtoja”, iki ją kiti 
apsupę...

Konfėrencijoje dėlei tuo- 
jautinės derybinės taikos 
ponia J. Nevin Sayre sakė: ’ 
“Mes turėtume įkalint Roo
seveltą, Churchillą, Staliną 
ir Hitlerį Šv. Helenos saloj. 
Tuomet lengvai susitaiky- , 
tume.”

Malkas Shaw, buvęs Ja
ponijos misionierius, kalbė
damas šioj konferencijoj, 
teisino Japonijos užpuoli* 
mą ant Perlų Uosto. Pasak 
jo, tai japonai tuo žygiu, 
esą, tik gindamiesi kontr* a j 
atakavo Ameriką.



Antras Puslapis
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“Atsiminkime Perlų Uostą!...”
Šiandien, gruodžio 7 dieną, sukanka 

lygiai dvieji metai, kai plėšikiškasis ja
ponas užpuolė Perlų uostą, pradėdamas 
prieš mus karą.

Po to sekė Italijos ir Vokietijos karo 
paskelbimas Amerikai ir vice-versa.

Tai buvo baisios mūsų kraštui dienos 
—baisios jos buvo ir visam demokrati
niam pasauliui.

Vokiškasis banditas tuomet buvo pa
čioje savo stiprybėje ir jo armijos dar 
vis buvo labai arti Maskvos — jos buvo 
tik ką pradėtos nuo Maskvos stumti at
gal.

Italijos fašizmas dar buvo stiprus.
Svarbiausiosios, strategiškiausios Afri

kos dalys (apart Egypto) tebebuvo prie
šo rankose.

Visokį idijotiški “kariniai strategai” 
tebeskelbė, būk Raudonoji Armija neat
silaikysianti prieš Hitlerio jėgas.

Kur pažiūrėjai, ten atrodė tamsu, pa
vojinga.

Reikėjo toli numatančio, plačiai į ka
rines perspektyvas žiūrinčio asmens su
prasti, kad fašistinis priešas vis tik bus 
parblokštas, kad demokratijos karą lai
mės

Šiandien dalykai kitokį. Dėka Raudo
najai Armijai, josios didvyriškumui, pa
saulis buvo išgelbėtas. Nes per tuos du 
metus sunkiausią karo naštą tebenešė 
ant savo pečių Raudonoji Armija, duo
dama progos mūsų kraštui apsiginkluo
ti, pasiruošti, susitvarkyti didesniems is
toriniams mūšiams.

Plėšikiškas, pasalingas japonų užpuo
limas ant Perlų uosto sujudino Ameri
ką, sujudino josios žmones, sujudino vi
są pasaulį. “Atsiminkime Perlų uos
tą!...” skambėjo ir skamba šūkis, vieny- 
jąs ir organizuojąs žmones karui lai
mėti.

Per tuos du metus mes ne tik apsi
ginklavome, sustiprėjome militariniai— 
per tuos du metus Amerika, dėka josios 
sugabiam ir energingam vadui preziden
tui Rooseveltui ir vyriausiam ginkluo
tųjų jėgų komandieriui, mūsų kraštas 
suprato reikalingumą tarptautinės de
mokratinių valstybių vienybės. Kas prieš 
du metus tikėjosi, kad įvyks tokia kon
ferencija, kokia buvo Maskvos konfe- 
.rencija. Kas tikėjosi, kad įvyks tokia Kai
ro konferencija?! Kas tikėjosi, kad pre
zidentas Rooseveltas ir ministeris pir
mininkas Churchillas važiuos į Tehera
ną susitikti su premjeru Stalinu?!

Taip, per pereituosius du metus įvyko 
netikėtų dalykų, įvyko milžiniškai svar
bių dalykų, vedančių demokratinį pasau
lį ne tik prie sumušimo priešo, bet ir 
prie įsteigimo pasaulyje geresnės san
tvarkos, pastovios taikos ir didesnės 
žmonijai laimės.

Šiandien kiekvienam jau aišku, kad 
mes karą laimėsime, kad priešą sumu
šime, kad už padarytąsias Perlų uoste 
nedorybes priešui bus atkeršyta, kaip 
turi būti atkeršyta.

Taigi, minint šias sukaktuves, kiek
vienas pilietis, kiekviena^ Amerikos gy
ventojas privalo dar daugiau pasirįžti 
stiprinti karines pastangas ir skubinti 
priešo sumušimo valandą.

“Atsiminkime Perlų uostą!...”— obal- 
sis taip pat geras šiandien, kaip prieš 
du metus!

Poilsio Namai Fronte
Mes gavome įdomų laišką, rašytą Š., iš 

Tarybų Sąjungos apie poilsio namus 
fronte ir čia jį paduodame ištisai:

Po sunkių praėjusios žiemos mūšių 
lietuviškieji Raudonosios Armijos dali
niai gavo kurį laiką atsikvėpti. Fronte 
buvo palyginti ramu. Galima buvo pasi
rūpinti kovų metu apsilpusiais draugais.

Lietuviškųjų dalinių vadovybė organi
zavo kariams poilsio namus pačiame 
fronte. Neatsitraukdami toli nuo prieša
kinių linijų kovotojai, viena partija po 
kitos, praleisdavo penketą dienų švariai 
įrengtuose poilsio namuose, išsimiegoda
vo, skaniai ir laiku pavalgydavo. Po ap
kasų purvo, šalčio ir drėgnų landynių 
žemėje — toks poilsis atrodo rojum.

Grupė poilsininkų (Gylaitis J<. ir kt.) 
rašo 1943. IV. 19 savo sieniniame laik
raštyje, kuris fronte vadinasi “Kovos 
lapeliais”: “Penkias paras kovotojui 
fronte turėti švarią patalinę, baltinius, 
išskalbtą palaidinę, pataisytus batus, tu
rėti laikraščių ir knygų, gerą, rūpestin
gą tėviškai .motinišką elgesį, skaniai iš
virtą valgį — tai aukščiausio laipsnio do
vana.”

Ką reškia fronto kovotojui rūpestinga 
švelni priežiūra, matyti iš šių kario Bal- 
trukonio žodžių, parašytų “Kovos lape
lyje” (1943. IV. 19): “Aš jau keturis me
tus tarnauju kariuomenėje. Esu daug 
įspūdžių matęs, daugelį kartų teko su 
vokiečiais susidurti, tekdavo ir poilsio 
išvažiuoti, bet tokio malonaus poilsio, 
kaip šiuose namuose, nesu sutikęs. Kur 
tik apsisukęs pažvelgsi, visur švarumė- 
lis, mandagus aptarnavimas, visur ma
tosi darbščiųjų Lietuvos sesučių darbas. 
Man pačiam teko pamatyti gana gerą 
pavyzdį, kai paskutinį kartą fronte bu
vau sužeistas. Mane atvežė į mūsų lietu
vių medicinos ir sanitarijos batalioną. 
Ten mane sesutės sutiko, kaip motinos 
savo sūnų kad sutinka. Atsargiai perrišo 
žaizdas, skaniai pavalgydino ir stengėsi 
kuo galėdamos padėti”.

Mūsų kariai raudonarmiečiai iš visos 
širdies dėkingi tarybinei vyriausybei ir 
savo tiesioginiams vadams, kurie taip 
rūpinasi karių sveikata. Kovotojas Va
laitis tą savo padėką išreiškė “Kovos la
pelyje” (1943. IV. 13) šiais žodžiais: 
“Poilsio namų įkūrimas yra labai pagir
tinas dalykas. Aš manau, kad pabuvoję 
šiuose namuose kariai išreikš širdin
gą padėką šių namų kūrėjams ir globo
tojams. Kiekvienas čia pakliuvęs karys 
jaučiasi, kad jis neužmirštas, kad jis glo
bojamas. Tai stiprina mus ir moraliai, o 
ne tik fiziškai. Kiekvienas pabuvęs šiuo
se namuose ir grįžęs į dalį karys su dar 
didesne energija ir pasiryžimu griebsis 
jam pavesto uždavinio, nes jis 'iš tikrųjų 
bus įstikinęs, kad tik tarybinėje santvar
koje kiekvienas doras žmogus yra globo
jamas ir gerbiamas.”

Tačiau, kad ir kaip gera lietuviui ka
riui ilsėtis fronto poilsio namuose, gim
tinės jis negali pamiršti. Gimtasis kraš
tas, namas, kuriame prabėgo nuostabūs 
jaunystės metai, kur paliko brangioji 
motutė ir tėvelis, broliukas ir sesutė — 
viso šito niekuomet nepamiršti. “Juk ir 
aš turėjau namą,— rašo seržantas Ma
linauskas “Kovos lapelyje” (1943. IV. 8), 
—kur kad ir po sunkaus darbo grįžęs 
per trumpą laiką pasilsėdavau ir vėl ga
liūnu tapdavau. Ir prisiminus, kad tuos 
namus iš tavęs atėmė, kad žiaurūs prie
šai likusius ten tavo tėvus, brolius ir se
seris verčia be poilsio dieną ir naktį 
dirbti jų naudai — lietuvio gyslose už
verda kraujas. Ne! Nebetoli, lietuvi, 
toji diena, kada tavo namai bus laisvi. 
Mes padarysim prakeiktam priešui ga
lą! Mes atlyginsime jiems už visas jų 
padarytas mūsų kraštui skriaudas!”

Besiilsintieji poilsio namuose lietuviai 
kariai praleidžia laiką kultūringai. Jie 
žaidžia šaškėmis, domino, šachmatais, 
skaito knygas ir laikraščius. Ir kada pa
sibaigia tos trumpos, bet tokios malo
nios penkios paros, kiekvienas jaučia, 
kad už visą gerą, ką jie čia matė ir per
gyveno, jie turi būti dėkingi pirmiausia 
tiems, kurie jais tiesioginiai rūpinosi. 
Visuose “Kovos lapeliuose” pilna nuo
širdžių padėkų žodžių poilsio namų se
sutėms ir gydytojui: “Aš niekad neuž
miršiu šio savo trumpo poilsio dienų,— 
rašo kovotojas Krupnikas “Kovos lape
lyje” (1943. IV. 13).— Visa širdimi dė
koju mūsų geradarei sesutei Miškinie
nei, kuri mus taip gerai prižiūrėjo ir 
rūpinos, dieną naktį tikrindama, kad 
būtume švarūs ir tinkamai pasilsėję. 
Pataisę savo sveiktą, sekančiuose mū
šiuose kausimės kaip liūtai, kad greičiau 
sutriuškintume priešą ir išvaduotume 
savo tėvynę.”

Tokių padėkos žodžių reiškiama ir 
sesutei Ščupakaitei, ir prižiūrėtojai Gri
gaitienei, ir gydytojui Braitvainiui, ir 
rūpestingiems virėjams. Visi pasilsėję 
kariai pasižada, kaip sako kovotojas 
Puodžius “Kovos lapelyje” (1943. IV. 
20), “išėję iš poilsio namų dirbti, kovoti, 
kad greičiau būtų atvaduota mūsų gra
žioji Tarybų Lietuva.”

į

POLITINIAI ŽIOPLIAI AR PARSIDAVĖLIAI NACIAM?
Šiandien kiekvienam pro

taujančiam žmogui labai 
aišku, kad lietuvių tautai, 
lietuviu tautos išlaisvini
mui iš nacių vergijos ir at-, 
eičiai negalima patarnauti 
niekinant, šmeižiant 
plūstant rusų tautą ir So
vietų Sąjungą. Kurie tuo 
niekinimu užsiima ir iš šir
dies mano darą gero Lietu
vai, yra be galo tamsūs 
žmonės, labai dideli politi
niai žiopliai. Gi tie, kurie 
žino blogai darą, kenkia di
džiajam lietuvių tautos rei
kalui, tačiau nesiliauja 
j ieškoję pamazgų pilti ant 
tos didžiosios Amerikos tal
kininkės, aišku, sąmoningai 
tarnauja naciams. Jų tiks
las aiškus: pakenkti Jung- 

pastan- 
Hitleriuigoms, pagelbėti 

laimėti karą.
Klausimas, man

ir

il vi ėjų grobikų laikotarpis, o 
gal amžinai pagaliau patekti j 
komunistų vergovę. Atsiminki
te, kas įvyko pirmu kartu kO-, 
munistams užgrobus Lietuvą. 
Tūkstančiai Lietuvos brangiau
sių ir geriausių sūnų ir dukte
rų ištremta į šaltus Sibiro lau
kus, kur šimtai ir tūkstančiai 
nuo bado, liglj ir šalčio padė
jo savo gyvybę... Pačioje 
Lietuvoje nesuskaitomos žmo
nių minios: moterų, vaikučių, 
senelių ir jaunuolių išžudyta. 
Ir kokiais tai sumetimais ko
munistai žudė Lietuvos pilie
čius? Kuo jie buvo nusikaltę? 
Vien tik dėlto, kad nebuvo ko
munistais, norėjo gyventi savo 
nepriklausomu nuo kitų vals
tybių gyvenimu, norėjo atgai
vinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ? !

Klausimas, man atrodo, 
labai aiškus. Nepaisant, ta
čiau, kuriai kategorijai 
plūdikai priklauso, su jais 
reikia kovoti. Abie j i yra pa
vojingi; abieji objektyviš- 
kai patarnauja mirtina
jam žmonijos priešui—vie
ni sąmoningai, kiti nesąmo
ningai.

Dar viena pastaba. Pas
tebėta, kad juo toliau, tuo 
intensyviškiau ir desperatiš- 
kiau tie elementai darbuo
jasi. Jie pradeda visai nebe
sivaržyti dėlei priemonių.

Tos desperacijos ir to ne
sivaržymo vėliausį pavyzdį 
duoda klerikalų Garsas 
(lapkričio 25 d.) ir Amerika 
(gruodžio 3 dieną). Garse 
ant pirmo puslapio, abiejo
se, lietuvių ir anglų kalbo
se randame straipsnį “Lie
tuviai, Praverkite Akis!” 
Tai ne tik desperatiškas 
straipsnis, bet bjauriai me
lagingas ir provokatoriš
kas.

“Lietuviai, praverkite a-* 
kis” — kam praverkite 
akis? Ar tam, kad padėti 
karo pastangoms, kad pa
greitinti karo pabaigą ir 
priartinti Lietuvos išlaisvi
nimą iš nacių vergijos?

Ne. Tas, matyt, klerika
lams visai nerūpi. Tai bu
vo seniai pastebėta, o dabar 
jie pradeda visai atvirai 
pasisakyti. Jų tikslas, pasi
remiant .gryniausia netiesa, 
prasimanymais ir išmistais, 
užnuodyti tikinčiųjų lietu
vių protą prieš geriausius 
šio karo kovoto jzis, prieš 
pasekmingiausius pasiprie
šinto jus naciams.

Garsas, pavyzdžiui, sa
ko:

“Senajai mūsų tėvų žemei 
Lietuvai pergyventi

kad
re-

Kas žodis tai šlykštus 
melas ir apgavystė. Jokie 
komunistai nebuvo užgrobę 
Lietuvos. Melas, kad tūks
tančius lietuvių ištrėmė į 
Sibiro laukus; melas, kad 
“nesuskaitomos žmonių mi
nios buvo išžudyta.” Faktas 
yra, kad nei vieno žmogaus 
Lietuvoje tarybinė vyriau
sybė nenužudė.

Tik reikia stebėtis, 
katalikiško laikraščio
daktoriaus sąžinė pasidarė 
tokia suniekšėjus, jog lei
džia jam šitaip begėdiškai 
meluoti.

Dar kartą Garsas giria 
ir savinas! tuos nacių agen
tus, kurie 1941 metais pa
dėjo jiems Lietuvą paverg
ti. Tuos išsigimėlius Garsas 
perstatų didžiausiais Lietu
vos patrijotais. Jei pradžio
je, kai dar nebuvo pilnų 
žinių, tasai Kaune hitleri- C 7
ninku sukilimas 1941 me
tais buvo charakterizuoja
mas vienaip ar kitaip, gal 
dar buvo kiek pateisinimo, 
bet dabar jį teisinti ir jo 
dalyvius Lietuvos patrijo- 
tais vadinti gali tiktai lie
tuvių tautos priešas. Dabar 
visiems aišku, kokie lietu
vių tautos pardavikai ir ju- 
došiai buvo, kurie padėjo 
Hitleriui užtraukti- ant Lie
tuvos žemės vokiškųjų plė
šikų okupaciją.

Apie tuos plėšikus Garso 
redaktorius visai nenori nei 
kalbėti, veikiausia juos 
skaito Lietuvos draugais ir 
globotojais. Tik numoja 
rankas, sakydamas, “nėra 
reikalo čia kalbėti apie vo
kiečių nacių nuožmumus...” 
Bet kodėl Garso redaktoriui 
yra reikalas kartoti ir kar
toti melagingus, prasima
nytus, nacių iškeptus “ko
munistų nuožmumus?" Ar
gi tas neparodo, kad numo
damas rankas į nacių nuož-

Vokiečiai inžinieriai taip užgriovė šį kalniu kelią Ita
lijoje) jog anglų Aštuntoji Arinija turėjo daug kelio pa
daryti aplinkui, kol vėl pasiekė vokiečių karines jėgas 
ir išsaukė j mūšį.
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mumus, į nacių kriminalys- . 
les prieš Lietuvos žmones, : 
Garso redaktorius naciams' 
simpatizuoja? <

Pagaliau Garso redakto
rius stengiasi sukelti Ame
rikos lietuvius prieš šį ka
rą ir Amerikos karo pas
tangas. Jisai šaukia: “A?’ 
Amerikos lietuvių. piliečių 
sūnūs lies veltui kraują, 
kad komunistai uždėtų ma
žoms tautoms vergovės re
težius, ypač mūsų tėvų ša
liai Lietuvai!"

Tai atviras ir tiesioginis 
kurstymas lietuvių piliečių 
ir jų sūnų uniformose ne
remti karo, nedalyvauti ka
ro pastangose. Supraskite,, 
mūsų sūnūs lieja kraują, 
kad kokie ten komunistai 
“uždėtu mažoms tautoms 
vergovės retežius!” Kuris 
katalikas, perskaitęs šitą 
provokatorišką kurstymą 
prieš Ameriką, panorės 
nuoširdžiai remti karo pas
tangas? Kuris kataliko sū
nus, nešiodamas Dėdės Ša
mo uniformą, paskaitęs 
Garse šį pareiškimą angliš
kai, benorės būti geru ka
reiviu, geru kovotoju!

Taigi, šis Garso atsišauki
mas yra išdavikiškas šiai 
šaliai. Tai yra tiesioginis 
kurstymas lietuvių jaunuo
lių prieš karą ir vyriausy
bę, tiesioginis raginimas jų 
padėti ginklą, atsisakyti 
kariauti.

O kad šita klerikalų išda
vystė ir provokacija nėra 
tik Garso redaktoriaus ne
apgalvotas išsišokimas, bet 
jų ir jų talkininkų Ameri
koje Lietuvių Taryboje ge
rai apmąstytas žygis, tai 
parodo kitas panašus do
kumentas. Tasai dokumen
tas tilpo Amerikoje. Po juo 
pasirašo kunigas Narbutas 
Pakalnis ir Constantine R. 
Jurgėla. Jie daro pareiški
mą vardu “Didžiojo New 
Yorko Ajnerikos Lietuvių 
Tarybos.” Pareiškimas tik
tai anglų kalba ir adresuo
jamas prezidentui 
veltui ir valstybės 
riui Cordell Hull.

Šis pareiškimas 
nuo Garso redaktoriaus 
provokatoriško straipsnio 
tik tuomi, kad jame jau vi
sai atvirai pareiškiamas 
nepasitikėjimas Amerikos 
vyriausybei ir jos karo pas
tangoms. Kun. Pakalnis ir 
Jurgėla tiesiog grūmoja 
valdžiai. Girdi, tegul val
džia supranta, kad susi
draugavimas su Sovietų 
Sąjunga nei kiek nepadės 
“Amerikos žmonėms pa
miršti Sovietų Sąjungos 
agresijos žygius prieš Len
kiją, Lietuvą, Latviją, Esti
ją, Suomiją ir Rumuniją.”

Atminkime, kad Suomija 
ir Rumunija yra hitlerinės 
Vokietijos talkininkės. Pa
kalnis ir Jurgėla užtaria ir

griovė milijonų nekaltų 
žmonių laimę ir gyvenimą.”

4. Kad ji “nereikalauja 
militarinės Talkininkų kon
trolės ant tų nerusiškųjų 
teritorijų, kurias gali oku
puoti rūsy armijos, ypatin
gai Suomijos, Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Lenki
jos.”

Matote, kaltinimai ir di
deli ir labai baisūs. Val
džia, kuri taip prasikaltus, 
aišku, neverta Amerikos 
piliečių pasitikėjimo ir tuo 
būdu, pagal Pakalnio ir 
Jurgėlos pareiškimą, lie
tuviai piliečiai nebeturi ja 
pasitikėti ir remti jos karo 
pastangas.

Betgi kaip tik šitaip kal
ba apie prezidento Roose- 
velto vadovaujamą vyriau
sybę Goebbelso propagan
dos biuras iš Berlyno. Be
veik žodis žodih Pakalnis 
ir Jurgėla aproprijavo Go
ebbelso tiradą prieš mūsų 
vyriausybę. Kaip tik iš 
Berlyno, iš Hitlerio, Goe- 
ringo, Goebbelso lūpų kas
dien liejasi nuodai, kad 
Rooseveltas esąs parsida
vęs ir visą Ameriką par- 
duodąs bolševikams.

Vienas Pakalnio ir Jur
gėlos kaltinimas užsitar- 

specialio dėmesio, 
Jiems So

Roose- 
sekreto-

skiriasi

nauja 
būtent, trečias, 
vietų Sąjungos žmonės ir 
vadai yra karo kriminalis
tai, tolygūs naciams, mūsų 
krašto ir visos žmonijos 
mirtiniesiems priešams! 
Rooseveltas pamiršta juos 
prakeikti ir reikalauti jų 

j nubaudimo taipgi!
Jie “kriminalistai” todėl, 

kad sulaikė nacių gaujas, 
kad jas grūda atgal ir rtiu- 
šą, kad >tuomi jie jau išgel
bėjo milijonus amerikiečių 
jaunų gyvybių! Jie “krimi
nalistai” todėl, kad jie jau 
paklojo apie dešimt milionų 
gyvybių šioje bendroje ko
voje prieš bendrąjį priešą!

Ne naciai kalti už nute- 
riotus laukus, sugriautus 
miestus, išžudytus šimtus 
tūkstančių žmonių Lietuvo
je, Lenkijoje i?' kituose na
cių okupuotuose kraštuose, 
bet Sovietai. 'Ne nacius rei
kia bausti, bet Sovietus!

Tai paties Hitlerio kalti
nimai Sovietams ir mūsų 
vyriausybei. Pakalnis ir 
Jurgėla tik savais žodžiais 
juos atpasakojo, tiktai 
įspraudė juos į specifiškus, 
lietuviškus rėmus, kad pa
slėpti savo išdavystę šiai 
šaliai, kad geriau prisitai
kyti prie lietuvių ir juos 
pakurstyti prieš karo pas
tangas.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, sunku “Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Tarybos” 
vadus priskaityti prie ne
sąmoningų žioplių, plati
nančių Goebbelso biuro

jas ir grūmoja vyriausybei j propagandą. Jie priklauso 
už susidėjimą su Sovietų antrajai kategorijai, bu-
Sąjunga prieš jas!

Pakalnis ir Jurgėla, var
du visų klerikalų, smetoni- 
ninkų ir menševikų, daro 
mūsū vyriausybei sekamus 
apkaltinimus:

1. Kad ji “pradėjo svy
ruoti kovoje dėl principų.”

2. kad ji “vengia savo 
pareigos patvirtinti nebe j o- 
tinais žodžiais savo pasiža
dėjimą palaikyti mažųjų 
krikščioniškųjų valstybių, 
gyvenančių prie Rusijos ru- 
bežiaus vakaruose, soverei- 
nitetą.”

3. Kad ji žadėdama nu
bausti voldškuosiūs 
kriminalistus^ 
nuo bausmės 
kriminalistus, 
darbai sunaikino arba su-

tent, sąmoningiems hitleri
nės propagandos šinko- 
riams.

War Nėeds Money—YOURS!

Thia war calls for every ounce 
at energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and

karo 
“atleidžia 

sovietinius 
kurių pikti

Hit the enemy with a $26 
Bond. Hurt him with a $M 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1.000 Bond.

Don’t delay — every h o U r 
counts. Buy United Statei 
Defense Bonds and Stamps 
TOtJAY.
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® UŽ LIETUVOS LAISVES
Jonas Kaspijos.

LIETUVOS JAUNIMO NUODYTOJAS “PROFE
SORIUS” J. GERULL IR JO MOKINYS

GERMANTAS - MEŠKAUSKAS

“moksliniai” žygiai, kai jis 
atvažiuodavo į Kauno uni
versitetą su paskaitomis. 
Lietuviu kalbos akcentolo
gija ir kitos kalbos mokslo 
temos tebuvo tik priedan
ga, tik antraeilis ir trečia-

Kumečio Starkaus
Likimas

Pundelių Vajaus Komiteto 
Pranešimas

Karčiaminį Kauno jauni
mą vokišku šnipinėjimu ir 
gyvatišku gudrumu “aptar
naudavo” visokį doktorai 
Scholzai. Ne karčiam inei 
visuomenei vokiečių propa
gandos buvo skirti kiti ti
pai, iš kurių ryškiausia fi
gūra — Leipcigo universi
teto filologijos profesorius 
lituanistas J. Geruli.

Kilęs iš Klaipėdos krašto, 
netoli Vilkiškių, iš lietuviš
kos šeimynos, bet suvokietė
jęs ir virtęs tokiu vokiečių 
fašizmo liokajumi, su ko
kiais “trečiojo Reicho” va
dovai taip drąsiai išėjo 
“naujosios Europos” kurti.

Per 1914-18 . metų karą 
Gerullis buvo vokiečių ka
riuomenės k u 1 kosvaidžių 
kuopos vadas, dalyvavo ly
tų ir vakarų frontų opera
cijose. Po karo jis dirbo 
Leipcigo universitete.

Kauno universitetas Ge- 
rullį dažnai kviesdavosi 
skaityti paskaitų lietuvių 
kalbos mokslo klausimais. 
Bet jo kelionės į Kauną ne- 
siribojo tik moksliniais tiks
lais. Tikriausiai, moksliniai 
kelionių motyvai to “profe
soriaus” buvo dedami į an
trą eilę.

Gerullio pūdomoji ir ar
domoji įtaka Lietuvos jau
nimui buvo tuo žalingesnė, 
kad tas renegatas buvo lie
tuviškos kilmės, dėjosi lie
tuviu, naudojosi .mokslinin
ko autoritetu, tad
riems paviršutinio protelio 
jaunikliams, o ir 
liams, imponavo.

Tuo tarpu jis neabejoja
mai buvo gryniausias vo
kiškojo fašizmo propagan
distas ir stambus vokiečių 
agentas Lietuvoje, 
viška jame bebuvo 
tik kalba, ir ta pati 
tybėmis išmarginta.

Žmonės, kuriems yra te
kę būti Gerullio draugystė
je, ne kartą sužiurdavo, kas 
čia kalba: inteligentas ar 
sunkumų vežikas, be gailes
čio tvojąs sunkaus vežimo 
nepatraukiantį kuinelį?

Su kokiu šiurpą kelian
čiu vaizdingumu ir užside
gimu tas žmogėnas pasa
kodavosi savo frontinius 
“nuotykius”: kaip jis pats, 
savo rankomis, šaudė iš 
kulkosvaidžių francūzų, an
glų, amerikiečių, rusų ka- genys, valia ir jėga. Tai to- 
reivius 1914-18 metų karo dėl, kad prūsų gyslose daug 
frontuose! Iš tų pasakoji- lietuviško kraujo! Mūsų, lie-

kai ku

sen i k

Lie tu
likus! 
vok le

mų kyšojo bjaurus sadis
tiškas pasigardžiavimas.

Kartą Gerullis Kaune 
vienoje draugystėje papasa
kojo apie “laimingiausią” 
jo sūnaus dieną. Jo sūnus 
grįžęs iš mokyklos links
mas, nušvitęs ii’ pasigyręs:

— Šiandien mokykloje 
mokytojas tvojo man į žan
dą. Ir tvojo gerai, vyriškai!

Matėsi, kad tuo sūnaus 
“įšventinimu” pats tėvas 
buvo nudžiugintas ne ma
žiau už sūnų.

Kad hitlerinėje Vokieti
joje į mokyklinio auklėjimo 
sistemą įeina mušimas — 
tą daug kas žinojo, tik ne
buvo aišku, kaip į tai žiūri 
tėvai, visuomenė. Pasirodė, 
kad Gerullio tipo hitlerinin
kai tą dieną, kai jų vaikas 
iš mokyklos grįždavo su
muštas, laikė ko ne Velyko
mis !

Tas “mokslininkas,” bū
damas Kaune, nepatingėda
vo prasėdėti naktį jaunimo 
būrelyje ir pasišnekučiuoti 
“sieloms išganingomis” te
momis.

1929-1930 metais, kai 
Hitleris tebesaikstė Vokie
tijos valdžios, o jo peštukai 
švaistėsi po Vokietijos mies
tus, daužydami žmones, žy
diškų krautuvių prekylan- 
gius ir visaip terorizuoda
mi Vokietijos “vidurkinį 
pilietį,” Gerullis Kauno stu
dentams, jauniems inteli
gentams, būreliuose ir at
skirai, skleidė tokias “idė- * M jas.

—Hitlerio atėjimas į val
džią Vokietijoje — dienų, 
savaičių klausimas. Dėl to 
dabar pats laikas lietu
viams sudaryti su Hitleriu 
gerus santykius. Dabar 
jam brangi kiekviena, kad 
ir nežymi, parama ir pas
kui, atėjęs Vokietijos val
dyti, jis už tą paramą de
šimteriopai atlygins jį pa
rėmusiam kraštui.

Koks gi tas “išgany
mas?” Gerullio “tezės” bu
vo dėstomos su įvairiais va
riantais ir priėjimais, es
mėje labai šiurkščiais.

—Lietuvių tauta ištisai 
—vadų tauta, — saldino 
naivias širdis “profesorius.” 
—Kas yra Vokietijai prū
sai? Tai yra Vokietijos stu
burkaulis, Vokietijos sme-

tuvių, dvasinė energija dar 
nepradėta naudoti. Ir iki 
jūs būsite tokiose politinėse 
ir istorinėse sąlygose, ko
kiose dabar esate, tos dva
sinės galios liks amžinai 
žemėje užkasti turtai. Tik 
vokiškoji dvasia ir kultūra 
daro lietuvį pilnavertį ir 
leidžia jam tinkamai pasi
reikšti.

—Tai reiškia — mums 
reikia nutausti, suvokietė
ti? — baikščiai raivėsi 
Gerullio pokalbininkai.

—Klausyk, tamsta, — 
karščiavosi, nuduodamas gi
lų susijaudinimą Gerullis. 
— Aš esu žmogus, jau daug 
pagyvenęs. Mano gyslose 
nėra nė lašo kito kraujo, 
kaip tik lietuviškas. Ir aš 
ilgai svarsčiau, daug kanki
nausi, iki apsisprendžiau. 
Dabar mano svajonė — iš
vaduoti kitus savo tautie
čius nuo tų svyravimo kan
čių. Mano svajonė padėti 
jaunam lietuviui rasti ti
krą orientaciją, — vapėjo 
Gerullis su išpažintį atlie
kančio žmogaus susigraudi
nimu. — Juk jūsų tie du su 
puse milijono lietuvių jau 
dabar pusiau prisisunkę sla
vizmo dvasios. Istorija vi
sus slavus padarys tuo, ko 
jie verti: vergaut pranašes
nėms tautoms, vergauti va
karams, t. y. vokiečių kul
tūros žmonėms.

—Istorija labai įnoringa 
senė. Istorija nesiklausė net 
galingos Romos imperijos, 
ar ji nori žūti. Nušlavė ir 
fertig. Viskas rodo, kad 
mums kelias tik su Hitle
riu. Mes sustiprinsime prū
sų elementą Vokietijoje ir 
mes išeisime į pirmas vie
tas ne tik Europoje! — pa
tetiškai deklamavo Gerullis.

Gerullis kalbėjo apie bu
simąsias žydų skerdynes, 
Hitleriui paėmus Vokietijos 
valdžią į savo rankas, kaip 
apie labai smagią visuotiną 
pramogą.

—Gerulliui iš lietuvių te
turėjo vertės tik “atrinktie-

rullis platino hitlerinius 
žmogėdriškus i n s t i nktus, 
žmogėdrišką pasaulėžiūrą.

Kai Hitleris pagrobė Vo
kietijoje valdžią, Gerulliui 
buvo pavesta “išvalyti” Vo
kietijos universitetus.

1939 metais iš Berlyno 
grįžę kauniečiai pasakojo, 
kad Gerullis skundęsis, kad 
su mokslu laikinai tekę 
skirtis: jis esąs paskirtas 
“Ukrainos instituto” Ber
lyne direktorium ar prezi
dentu. Nesunku suprasti, 
kokių “mokslinių” tikslų 
siekė tas vokiečių “Ukrai
nos institutas,” ir Gerullio 
skyrimas to instituto prie
šakiu dar ryškiau iškelia to 
“mokslininko” asmenybę.

Gerullis per savo vizitus 
Lietuvoje, plėsdamas hitle
rinę propagandą, perėjo ir 
ištikimus Hitlerio liokajus, 
kurie dabar vokiečiams oku
pantams pardavinėja Lietu
vą ir lietuvių tautą urmu 
ir mažmenomis. Tų Lietu
vos išdavikų tarpe randame 
tokį “daktarą” Pr. Meš- 
kauską-Germantą, vieną iš 
tiesioginių Gerullio išperų. 
Meškauskas baigė kalbos 
mokslus Leipcige, visokerio
poje Gerullio globoje. Kar
tą Kaune Gerullis, paklaus
tas, kokios jis nuomonės 
apies savo mokinį Meškaus
ką, kaip kalbininką, atsa- 

ir tas 
Tokią
Meš-

Prie Tarybų Lietuvos 
Jurgis Starkus gavo 5 ha 
žemės netoli Garliavos mie
stelio ir pradėjo kurti nau
ją gyvenimą. Jau buvo be
baigiąs statyti namelį. Bet, 
dar nespėjus grebėstų pri
kalt, jį užklupo vokiški ban
ditai.

Starkus buvo iš savo ū- 
kio pravytas. Jis ir vėl at
sidūrė tam pačiam dvare, 
kurį dabar valdė jau vokie
tis atėjūnas Burmanas. Ir 
štai vieną naktį Burmanas 
buvusį kumetį Starkų ir 
dar kelis to dvaro vyrus su
ėmė ir išgabeno į Bielorusi- 
ją prie karinės statybos. O 
jo likusi šeima turėjo dirb
ti dvare už pastogę ir bad- 
mirio maistą. Už pasitrau
kimą iš darbo grėsė išsiun
timas į darbo lagerį. Star
kaus šeima kentėjo ir laukė 
žinių iš Jurgio, laukė ir jo 
paties begrįžtant. Bet ne
sulaukė. Ir daugiau nebe
sulauks....

Kai Raudonosios Armijos 
dalys Centriniame fronte 
pasistūmėjo toli į priekį, 
viename sudaužytame vo
kiečių dalinio štabe buvo 
rasta įvairių tautybių dar
bininkų, žuvusių arba mi
rusių nuo sunkaus darbo ir 
nedavalgymo, sąrašas. Ta
me sąraše buvo ir Jurgio 
Starkaus pavardė.

Bet tai nėra tiktai vieno 
Starkaus likimas. Tūkstan
čius lietuvių vokiški oku
pantai šitokiu būdu nuvarė 
į kapus.

Tiktai kovodami prieš o- 
kupantus, tiktai atsisakyda
mi vykti į frontą, išgelbėsi- 
me save nuo baisios pražū
ties. Jonas Šimkus.

Mes neabejojame, kad kiekvienas nuoširdus, patri- 
jotingas lietuvis džiaugėsi pamatęs spaudoje Justo Pa
leckio pranešimą iš Maskvos, kad mūsų pirmas pundelių 
siuntinys laimingai pasiekė Sovietų Sąjungą, ir tapo iš
dalintas lietuviams. Turime už garbę pranešti, kad Jau 
senokai esame išsiuntę ir antrą, dar daug didesnį siun
tinį. Tikimės, kad ir šis siuntinys pasieks savo destina- 
ciją. Lauksime pranešimo.

‘ Kaip žinoma, apart individualių pundelių, buvo gra
žiai atsiliepta į Pundelių Vajaus Komiteto atsišaukimą 
ir finansinėmis aukomis. Tam tikslui esame gavę devy
nis tūkstančius dolerių su viršum. Už jas buvo supirk
ta gana daug įvairių/daiktų ir kartu su individualiais 
pundeliais pasiųsta. Kaip greitai bus visi išmokėjimai 
suvesti, Komiteto iždininkė pilną raportą paskelbs 
spaudoje. Toksai raportas taipgi ruošiamas Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimui.

šiuo tarpu, agitacijai sumažėjus, labai susilpnėjo 
plaukimas pundelių ir tam tikslui aukų. Betgi reikalas 
tebėra toks pat didelis, kaip buvo pirmiau, ir darbas tu
rėtų eti pirmyn taip pat smarkiai. Mes ruošime trečią 
siuntinį, kaip tik greitai gausime užtenkamai pundelių ir 
aukų.

Taipgi mes tikimės, kad Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas visą Lietuvos žmonių šalpos reikalą plačiai 
svarstys ir stengsis visą tą darbą praplėsti. Gal suvažia
vimas suras naujas organizacines formas šalpos darbo 
išplėtimui po visas lietuvių kolonijas. Lietuvos žmonių 
šelpimo darbas ypatingai padidės, kuomet Lietuva bus 
išlaisvinta iš nacių vergijos ir amerikiečiai galėsime me
dikamentus, drabužius ir maistą siųsti tiesiai Lietu
von.

Tuo tarpu dar kartą raginame visus geros valios 
lietuvius nesustoti siuntus pundelius ir aukojus tam pa
čiam tikslui.

Pundelių Vajaus Komitetas,
A. BIMBA, Sekr.

Angly Išlaidos Amerikinėm Lėktuvu Aikštėm
London. — Kiekviena A- kams, 

merikos lėktuvų naudojama 
stovykla, įrengta pasamdy- 

I tuose nuo Anglijos sklypuo
se, lėšuoja anglų valdžiai 
daugiau kaip po $4,000,000, 
sako Anglijos iždo apy
skaita.

Pirmiaus tie sklypai pri
klausė privačiams savinin

iš kurių buvo nu
pirkti. Bet cementuotų lėk
tuvinių aiškčių išardymas 
po karo brangiau atsieitų, 
negu tų žemių nupirkimas, 
kaip teigia anglų valdinin
kai. Todėl Anglijos seimas , 
turės spręsti, ar šias aikš
tes po karo ardyti ar kaip

kė : “tas yra š .. ., 
pats nedidelis ...” 
“atestaciją” išrašė 
kauskui, kaip kalbininkui, 
pats jo mokytojas. Grįžęs iš 
Leipcigo į Kauną, Meškaus
kas kaip kalbininkas, nie
kur neprilipo, niekur netiko.

Graibstėsi žurnalistikos, 
tai šen, tai ten įbrukdamas 
lėkščius ir liesus savo 
straipsnius politikos ir kul
tūros temomis, pasirašytus 
Germanto slapyvardžiu. 
Paskui vedžiojo Smetonie
nės šunis ir tuo sudarė kar
jerą. Netrukus Meškauską- 
Germantą matome aktyvio
je saugumo policijos tarny- 

ji.” ” j boję; čia jis savo “gabu-
— Kas yra dabartinės mams” rado gerą dirvą, bu- 

Lietuvos inteligentai’? Jie vo paskirtas policijos in- 
daugiau slavai, negu lietu- spektoriumi, 
viai. Imkime, kad ir Kau- partmen to direktoriaus bu- 

' delio Povilaičio dešiniąja 
ranka.

Besikuriant T a r y b inei 
Lietuvai, Meškauskas-Ger
mantas, ilgai negaišdamas, 
purptelėjo per sieną į Hit
lerio šiltą pasparnę. Nėra 
ko ir aiškinti, kad hitleri
nėje Vokietijoje jis buvo vi
sai “savas žmogus.”

Kai vokiečiai okupavo 
Lietuvą, Meškauskas-Ger
mantas, Hitlerio padarytas 
“grūdu” ir padirmavotas, 
grįžo į Kauną ir atsisėdo į 
okupuotos Lietuvos “švieti
mo tarėjo” kėdę.

Štai, kokia asaba dabar, 
vokiečių okupuotoje Lietu
voje, “tvarko” lietuvių tau
tos švietimo ir kultūros rei
kalus. M e š k a u s kas-Ger- 
mantas vienas iš tos kubi- 
liūninės gaujos, kuri suda
ro kadrus prikazčikų, bran
giai neužsiprašant pardavi
nėjančių Lietuvą vokie
čiams. Tai yra vienas iš tik
rų Gerullio “mokslo” sekė
jų — mokęsis neva “kalbos 
mokslo,” o išmokęs hitleriz- 
mo barbarybės, išmokęs žu
dyti savo tautą.

Lietuvos inteligentai?

no universiteto profesorius. 
Tai lietuviškai kalbą slavai. 
Jie jaunąją lietuvių inteli
gentiją ir žaloja, — įkalbi
nėjo Gerullis jaunuoliams.

Tai tokie buvo Gerullio

Raudonosios Armijos kariai muša nacius vieno nepažymėto miestelio gatvėse, j 
šiaurius nuo Gomelio. Šiuo tarpu Gomel jau yra išlaisvintas. ,........ .....
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Get in the Fight — Work at WRIGHT

HUSKY MEN
WANTED FOR. MODERN FOUNDRY

STARTING EARNINGS
$Z>jį-2O

for 48 hour week

PATERSON, N. J.
Employment Division • 245 Park Avenue 

Public Service Busies No. 38 and 54 from 
Paterson City Hall stop at our door.

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, N. J 
Builders of Cyclone and Whirlwind Aircraft Engines

IURIEHT 
TIMES SQUARE-46th St. 

2nd floor of 1560 Broadwoy

Open: 9:00 AkM. to 8:30 P.M.-Mon. & Fri.

EMPLOYMENT
CENTER

and Broadway
Intranet on 46th Stroot

9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

WOOD RIDGE, N. J.
Employment Office • Administration Bldg.

Public S.rvic. But No. 68 or Olympic 
Lm. Buts.t pan th. Wood Ridg. p|„f.
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“vakarų fronte
NIEKO NAUJO

Paraše ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
EI---------------------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------------------- -------- EJ

A L. D. L. D. Reikalai

(Tąsa)
— Sesute, uždarykite duris, — kažin 

kas sako.
— Dabar meldžiasi, dėl to ir durys ati

darytos,—atsiliepia ji.
— Mes dar norim miego...
— Malda geriau nekaip miegas. — Ji 

čia stovi ir nekaltai šypsos. — Be to, 
jau septynios valandos.

Albertas vėl vaitoja.
— Uždarykit duris, — šaukiu.
Ji visai sumišo, matyt, truputį mūs ne

supranta.
— Juk ten ir už jus meldžiasi.
— Vis tiek! Tik uždarykit duris!
Ji nueina ir duris palieka atdaras. Li

tanija vėl aida. Aš įsiuntu ir sakau:
— Dabar skaitysiu ligi trijų. Jei lig tol 

nenutils — kuo nors paleisiu.
— Aš taip jau, — pritaria kitas.
Aš skaitau ligi penkių. Po to imu bu

telį, taikau ir sviedžiu pro duris į kori
dorių. Jis subyra į tūkstančius šukių. 
Malda nutrūksta. Pasirodo visas spie
čius seserų ir jos pradeda koliotis.

— Uždarykit duris, — šaukiam mes.
Jos pasišalina. Mažiausia jų, kuri pas 

mus buvo įėjusi, pati paskutinė.
— Laukiniai, — čiauška ji, bet vis dėl

to duris uždaro. Vadinas, mes laimėjom.
• "* *" • • **

Pietų metu ateina ligoninės inspekto
rius ir bara mus. Jis mums žada tvirto
vės ir dar daugiau. Jis yra ligoninės in
spektorius, lygiai kaip koks maisto įstai
gos inspektorius, nors ir nešioja ilgą ka
laviją ir antpečius, bet iš tikrųjų yra 
valdininkas. Gal būt, jis ne kartą yra 
ėmęs nagan naujokus. Mes duodam pro
gos jam išsikalbėti. Ir kas čia gali mums 
būti...

—Kas metė butelį? — klausia jis.
Pirmiau nei kad aš sumetu, ką čia tu

riu jam pasakyti — kažin kas sako:
— Aš!
Pasikelia vyras su supešiota barzda.

Visi nustebome, dėl ko jis prisiėmė 
kaltę.

— Tamsta?
— Taip. Aš buvau labai susierzinęs, 

kad mus be reikalo prikėlė ir tat pada
riau nesąmoningai, nė nesižinodamas, ką 
darąs.

Jis kalba kaip iš knygos.
— Kuo tamsta vadinies?
— Atsarginis Juozas Hamacheris.
Inspektorius nueina.
Visi susidomėję.
— Kodėl tu tat prisiėmei? Juk tu nie

ko bendro su tuo neturi!
Jis šaiposi.
— Tat nieko. Aš turiu ypatingą pažy

mėjimą.
Tat, žinoma, aišku kiekvienam. Jei jau 

jis turi ypatingą pažymėjimą, — gali 
daryti, ką nori.

— Taip, — pasakoja jis, — mane su
žeidė į galvą ir po to man išrašė pažy
mėjimą, jog aš kartais nepajėgiąs atsa
kyti už savo elgesį. Po to aš čia geriau
sias. Manęs, niekas nepykdo. Man nieko 
už tat nebus. Tesiuntie jie tenai. Dėl to 
aš prisiėmiau, kad šis nuotykis man pa
tiko. Kai jos ryt duris atidarys, mesime 
vėl.

Mes nudžiungame. Juozo Hamacherio 
vardu dabar viską galim daryti.

Paskum atveža nebildančius plokščius 
vežimėlius mūs paimti.

Tvarsčiai yra pridžiūvę. Mes bliaunam, 
kaip veršiai.

Mūsų palatoje guli astuoni žmonės. 
Sunkiausiai sužeistas yra Petras, juodas 
garbanius, kuriam sužaloti plaučiai. Ša
lia jo gulinčiam Pranui Vachteriui per
šauta ranka. Pirmiau nieko blogo dėl 
žaizdos nejautė. Tačiau trečią naktį jis 
šaukia mus, kad paskambintume, tarda
masis, jog iš žaizdos bėga kraujas.

(Bus daugiau)

LOWELL, MASS.
Balandžio mėnesyje 19421 

metais įsisteigė didelė amuni-j 
cijos išdirbystė — Remington 
Co., tai dalis duPont kompa
nijos. į trumpa laiką sutrauk
ta net 5,700 darbininkų, žmo
nės, turėję šiokius tokius nuo
latinius darbus, pametė ir ėjo 
registruotis į Remingtoną, ma
nydami, jog čia, tai tikrai bus 
jų išganymas, — tikėjosi ge
resnio užmokesčio.

Tačiaus neilgai teko žmo
nėms tuomi džiaugtis, nes už 
metų laiko, ar kiek daugiau 
jau nugirsta, kad būriais at
leidinėja iš darbo. Kadangi 
spaudoje apie tą nieko nebu
vo kalbama, tai klausimas bu
vo daugiau abejotinas.

Bet ve, šiomis dienomis vie
tinė spauda plačiai pareiškė, 
jog ten iš 5,700 darbininkų 
belikę tiktai 3,500 prie darbo. 
O dabar ir šie visi bus paleis
ti iš darbo pirmiau negu su
lauksime gruodžio 31 dienos.

Tai tokią “linksmybę” dar
bininkams pranešė “Lowell 
Sun” lapkričio 20 dieną. Sa
kau linksmybę todėl, kad pra
džioje pereitų metų ta pati 
spauda viliojo darbininkus, 
krykštaudama apie linksmybę 
Lowellio žmonėms, kadangi 
atsikrausto tokia stambi indus
triją, kuri sugers tūkstančius 
darbo rankų.

Prastai atrodo tiems, kurie 
turės likti visai bę dąrbo. Bet 
keistai atrodo ir tas, kuomet 
tuo pačiu laiku kalbama apie 
pokarinį gerlaikį akivaizdoj to 
fak|o, kad dabar, karo laike, 
kucynet visos pajėgos turėtų 
būti pakinkytos darbę, tai ma
siniai darbipinkai atleidžiami 
iš karo industrijų. Kas nors 
ne taip sistemoj.

Dabar plačiau kąlbama, 
kas yra su Lowell’iu, kad čia 
nebegali užsilaikyti stambes
nė industrija ?

Gero Tarnavimo Jums, 
Jaunieji Draugai!

šiomis dienomis išvažiavo 
Dėdės Šamui tarnauti du mū
sų draugų "sūnūs, būtent, Juo
zas Daugirdas ir Jonas Arba- 
čauskas (Albert). Draugų Ar- 
bačauskų jau abu sūnūs ka
riuomenėj. Draugai Mikalina 
ir Feliksas Arbačauskai tik du 
sūnus ir turėjo. Viktoras, jau
nesnis, jau treti metai armi
joj, o dabar Jonas jau marinų 
eilėse. Abu gina demokratinį 
pasaulį nuo užpuoliku.

Gi draugai Daugirdai turi 
dvi dukteris ir vieną sūnų, 
kuris dabar jau lavinasi, kaip 
su priešu susidurti ir jį sunai
kinti už pasaulio skriaudas, 
kurias barbariški agresoriai 
jau pridarė.

Mes visi pažangieji lietuviai 
sveikiname jus, jaunieji drau
gai, ir vėliname daug ištver
mės ir gero tarnavimo po 
žvaigždėta vėliava.

Spalių 29 dieną išleidome 
jaunutį draugą vos 18 mętų 
amžiąu Oscar Freemaną. Tai 
latvių tautybės vaikinas. Jo 
tėvelis Charles Freeman su
rengė puošnią išleistuvių pu
rę, kur man teko sakyti atsi
sveikinimo prakalbėlę. Ka
dangi daugiausia svečių buvo 
jąunimas — Oscaro mokyklos 
draugų ir drąugių, tai kalbė
jau anglų kalboje.

Vienas, ką aš labai ger
biau, tai tą, kad jaunas Osca- 
ras ir jo tėvelis, taipgi jo pa
motė ir visi artimieji, buvo la
bai ryžtingame ūpe. Jie prašė 
manęs pasakyti “karštą” pra
kalbą ir daugiau raginančio 
bei drąsinančio turinio, ką ir 
bandžiau daryti, žmonių buvo, 
apie 60, jų tarpe, didesnė da
lis buvo jaunimo.

Oscaras išvažiavo Dėdei Ša
mui tarnauti su geru ūpu, 
jausdamasis esąs naudingu

Kongresmanas Thomas 
A. ScauJon, demokratas iš 
Pennsylyanijos, yra pirmi
ninkas kongręsinės komisi
jos apgynipiui vartotojų. 
Jis smarkiai kovoja už sub
sidijas Atstovų Bute.

Jungtinių Tautų spėkoms, ku
rios anksčiąu ar vėliau sutriuš
kins fašizmą ir apvalys pasau
lį nuo fašistinio brudo.

Linkiu jums visiems, demo
kratijos gynėjai, didvyriškos 
drąsos, pažinti priešą visuo
met ir vartoti ginklą taikliai.

Didinkime Pažangiųjų Eiles
Mūsų LLD 7-tas apskritys 

pereitoje konferencijoje kietai 
pasisakė, kad mes iki naujų 
metų turime gauti nemažiau 
50 n,aujų narių Lietuvių Lite
ratūros Draugijai, įskaitant ir 
tuos, kiek jau pirmiau turime 
gavę.

Well, darbuokimės, draugai 
ir draugės, visi! Tuomet tiks
lą lępgvai atsieksime su dide
liu kaupu.

Tarimą pildant aš jau ga- 
kuopą. Tam pavartojau drau
go Simono Janulio receptą li
tas gerai veikia, žingeidu ži
noti, kiek draugas Janulis jau 
gavo naujų narių į Worceste- 
rio kuopą? #

J. M. Karaimas.

Rezoliucijos

LLD 7-to Apskričio įvyku
sioj metinėj konferencijoj, 14 
d. lapkričio, 1943 m., So. Bos
ton, Mass., priimtos šios rezo
liucijos :

Pirma Rezoliucija
Ši konferencija sveikina bū

simą Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks 18-19 dd. gruodžio, 1943 
m., Brooklyn, N. Y. ir siunčia 
$10 auką. Taipgi konferenci
ja ragina ir kviečia visų kolo
nijų LLD kuopas veikti tame

klausime, kad visos kolonijos 
būtų atstovautos su skaitlinga 
delegacija.

Antra Rezoliucija

ši konferencija pasisako už 
vienybę visų Amerikos lietuvių, 
pagalbai Lietuvos žmonėms, 
gyvenantiems Tarybų Sąjun
goj. Ir po karo gelbėjimui nu- 
teriotos Lietuvos ir baisiai nu
vargintų ten žmonių per įsi
veržėlius barbarus fašistus.

Trečia Rezoliucija

Ši konferencija sveikina vic-

nybės sutartis, padarytas Mas
kvoj, siūlančias bendradarbia
vimą dabar ir po karo tarp 
Amerikos, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos ir kitų demokratinių 
šalių.

Ketvirta Rezoliucija

ši konferencija širdingai 
sveikina lietuvių dalinius prie 
Raudonosios Armijos, didvy
riškai kovojančius prieš žmog
žudžius, 20-tojo amžiaus bar
barus fašistus. Ir sveikina ga
lingąją Raudonąją Armiją ir

nenuilstančią visą Tarybų Są
jungos liaudį už jų ištvermę 
šioj baisioj kovoj už laisvę pa
saulyje visos darbo žmonijos.

ši konferencija ragina ir 
kviečia visus geros valios lie
tuvius stoti į Lietuvių Litera
tūros Draugiją ir bendrai veik
ti apšvietus ir kultūros reika
le ir kitais, mūsų tautai nau
dingais ir gražiais darbais.

Rez. Komisija :
J. M. Karbonas,
J. M. Lukas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

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

kad visados

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tek EVergreen 4-0612

MATTHEW P. BALLAS
O

BROOKLYN, N660 GRAND ST

NQTA^Y 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

<j>

<>Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

<♦>

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

llXMlil.

‘100”
No.
Crosby. Idcnticil 
designs MK gold 

■ • rings.with splen- 
■ did diamond.

O*-

Ni>.
Crosby. Matched 
lovely modern 
rings of 1 
gold. I.o v 
diamond,

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

Soth Rings for
00

’85“

. Lady 
Unique

Tel.

All "Lady Crosby” Ensembles 
in /htractive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Ma$l rankpinigiai prilaikys Juras daiktą.

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

STagg 2-2JL7B ATDARA VAKARAIS

Štai 
adresas

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlala 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
TeL EV C-809X

MATEUSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir impor 
degtinės ir 
g e r iausių 

alus ir

Vietos 
tuotos ■ 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambary?- 
u ž ė j i m u i gru
pėms Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vfllai

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši special} pasiūlymą 

savo .seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas . žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
i

IĮ

Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki pąskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš ąnksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1

CHARLES J. ROMAN
< RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip 
kitėa prie manęs dieni? 
ar naktį, greit suteiksi- 
ne modernišką patarna 
rimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

TelęftMMMi Pop^r 4110
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Detroit Turės Skaitlingą Atstovybę De- 
4 mokratiniame Lietuviu Suvažiavime

Protokolas Lietuvių Organiza
cijų Konferencijos Lapkričio 

21 d., 1943

Konferenciją sušaukė De
troito Lietuvių Organizacijų 
Sąryšis tikslu apkalbėti Poka
rinės Lietuvos klausimus ir 
prisirengti prie Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo, New Yorke, gruodžio 18 
ir 19 dienomis, 1913 m.

Konferenciją atidarė Sąry
šio iždininkė Butėnienė.

Pirmininku išrinkta F. Jo- 
čionis, sekretore O. Krakaitie- 
nė.

Suregistravimui konferenci-1 
jos delegatų pirmininkas pa- ■ 
skyrė komisiją : M. Ginaitienė, | 
M. Masys ir P. Daugėla. Lai
ke mandatų tvarkymo kalbėjo 
apie konferencijos tikslus F. 
Jočionis ir (Ir. M. Palevičius.

Mandatų komisija per M. 
Ginaitienę išdavė sekantį ra
portą :

Konferencijoj dalyvauja 31
delegatas nuo 11-kos organi-i
zacijų. j

Nuo sekamų organizacijų:)
SLA 200 kp.: F. Karpšlis, P. |
Daugėla ir J. Vaitkus. Detroi
to Lietuvių Kliubas: S. Nausė
da, J. širvinskas, D. Grisa. 
LLD 52 kp.: M. Ginaitienė, J. 
Luobikis, J. Alvinas. D. M. Pa
žangos Kliubas: U. Palevičie- 
nė, J. Butėnienė, V. Smalstie- 
nė, M. Alvinienė, A. šabienė. 
Aido Choras: A. Daubariutė, 
A. Gotautas, F. Rugienienė. A. 
Liaudies Teatro kp.: O. Kra- 
kaitienė. LLD 188 kp.: A. 
Dargis. LDS 86 kp.: C. Ma
čienė, N. Beliunienė. L. P. P. 
Kliubas: V. Stoniškis, U. Smi- 
gelškienė, M. Batutevičius. D. 
Lietuvių Radijo Kliubas: Dr. 
Palevičius, M. Masys, J. Gu
gas.

Į rezoliucijų komisiją išrink
ta M. Masys ir M. Palevičius.

Konferencijos Tarimai:
1) Pasmarkint čia, Detroite, 

tarpe lietuvių karo rėmimą, 
kaip tai: perkant karo bonus, 
aukavimu kraujo Amerikos
Raudonajam Kryžiui ir kito
kiais galimais būdais.

2) Po apkalbėjimui nutarta 
užgirti Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą.

3) Nutarta 17 balsų prieš 3 
varde šios konferencijos siųsti 
j Demokratinių Am. Lietuvių 
Suvažiavimą 4 delegatus.

4) Padengimui delegatams 
kelionės lėšų nutarta turėti pa
rengimą ir jeigu bus reikalas, 
tai ir aukų rinkti.

5) Atlikimui to darbo prie 
Sąryšio valdybos darinkta ko
misija: Palevičienė ir Jočionis.

6) Nutarta kiekvienam de
legatui j suvažiavimą apmokė
ti po $40.

7) Delegatais į Dem. Am. 
Lietuvių Suvažiavimą išrinkta: 
F. Jočionis, V. Smalstienė, M. 
Palevičius ir U. Palevičienė.

8) Plačiai kalbėta apie iš
plėtimą veikimo Detroite Po
karinės Lietuvos klausimais. 
Nutarta palaukt, kol sugrįš 
delegatai iš Suvažiavimo ir pa
teiks ten išdirbtus planus.

9) Nutarta sugrįžus delega
tams iš Suvažiavimo tuojaus 

30,000 Detroito darbininkų pasirašė ant peticijos 
Kongresui už nuthušimą kainų. CIO unijistų delegacija 
peticijas atvežė j Washington^ ir įteikė Michigano vals
tijos senatoriui Homer Fetguson. 

»

šaukti plačią organizacijų 
konferenciją išdavimui rapor
tu, v

10) Delegatams kelionės lė
šų padengimui ir Suvažiavimo 
pasveikinimui k o n f e rencijos 
dalyviai suaukavo $27. Auka
vo sekamai: Po $5 : J. Luobi- 
kis ir K. Ramanauskas. F. Jo
čionis $3. Po $1: R. Smigels- 
kis, P. Daugėla, J. Vaitkus,

1 D. Grina, J. širvinskas, J. Puo- 
' džiunas, S. Paberalis ir S. Tva- 
rijonas. Viso $21. Am. Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
mo pasveikinimui aukavo : S. 
Tvarijonas $2, o po $1: M. Gi
naitienė, Q. Ramanauskas, G. 
Nausėda ir A. Gotautas. Viso 
$6.

11) Rezoliucijų komisija 
perskaitė rezoliuciją Lietuvos 
klausime. Priimta vienbalsiai.

Konferencijos sekr.
O. Krakaitienė, 
5806 Lemay Str., 
Detroit, Mich.

Mirė Em. Jaroslavskis 
Garsus Istorikas

Maskvos radijas pranešė, 
jog po ilgos ligos mirė Em- 
elijonas Jaroslavskis, žy
mus literatas, istorikas, 
laikraštininkas ir meno ži
novas. Jis buvo Sovietų 
Mokslų Akademijos narys, 
Aukščiausio Sovieto atsto
vas ir Sovietų Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
narys. Savo straipsniais 
Pravdoj, Raudonojoj žvaig
ždėj ir sovietiniuose žurna
luose jis išgarsėjo ištisam 
pasaulyj.

Jaroslavskis veikliai su 
Leninu darbavosi Spal. Re
voliucijoje. Paskui jis, bū
damas Komunistų Partijos 
kontrolės komisijos nariu,, 
pasižymėjo kovoje prieš 
Trockį ir veikloje dėlei kra
što pramonės išvystymo pa
gal Stalino planus.

Apsupa Vokiečius 
Čerkassuose

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
šiaurių rytus nuo Rogače- 
vo, Sovietai atėmė iš nacių 
tris stipriai apdrūtintus 
punktus; į šiaurvakarius 
nuo Gomelio atvadavo ke
lias gyvenamąsias vietoves. 
Ukrainoje raudonarmiečiai 
užėmė dar tris tvirtoviškus 
vokiečių apsigynimo punk
tus, Kremenčugo srity j. 
Baltarusijos ir Ukrainos 
frontuose buvo suimta gru
pės nacių.

Per dieną užmušta bent 
2,690 vokiečių ir vien tik 
Ukrainoj sunaikinta bei 
pagrobta 26 jų tankai.

Pirm kelių dienų vokie
čiai buvo valtimis išsikėlę į 
siaurą Kindurinsko pussalį, 
tarp Dniepro ir Bugo upių 
žiočių. Raudonarmiečiai su
naikino juos, užmušdami 
700 priešų ir suimdami 500.

So. Boston, Mass.
Brangūs Laisvės skaitytojai 

ir rėmėjai! Aš į jus visus krei
piuosi prašydama jūsų para
mos, kad jūs visi būtumėte 
šeštadienį, gruodžio 11 dieną, 
8 vai. vakare, 376 W. Broad
way svetainėj, kur turėsime 
aptarti klausimą dėl sekmin- 
gesnio vajaus gavimui naujų 
narių, organizacijoms ir naujų 
skaitytojų dienraščiui Laisvei.

Vajus eina prie pabaigos, 
bet jeigu mes gerai stosime 
darban, tai dar turime laiko 
gauti naujų skaitytojų Laisvei. 
Jeigu padirbėsime, tai pasi
rodysime, kad Bostone pažan
gių veikimas daro progresą, o 
jeigu ne, tai apturėsime sar
matą nuo kitų kolonijų, kurios 
jau turi apščiai gavę naujų 
skaitytojų. Mes turime prisi
pažinti, kad iki šiolei nedėjo
me pastangų. Tam turi būti 
padarytas galas. Visi ir visos 
kviečiami ateiti.

Taipgi pranešu, kad drg. 
A. žvingilas paaukavo daug 
knygų ir kas užsirašys dien
raštį Laisvę, tai tas gaus nuo 
dolerio ir daugiau vertės do
vanai tų knygų. Tai nepraleis
kite šios geros progos. Kartu 
varde visų Laisvės vaj minką 
tariu ačiū drg. A. žvingilui už 
au ka. v

M. Dambrauskienė.

So. Bostono trys organizaci
jos ruošia labai svarbią vaka-

Naciai Grūmoja “Pra
žūtingai” Atkeršyt

London. — Berlyno radi
jas sakė, kad vokiečių ko
manda “ruošiasi vienu 
griežtu smūgiu” atkeršyt 
Anglijai už Berlyno ir kitų 
Vokietijos miestų bombar
davimus iš oro.

Prie to nacių radijas pri
dūrė: “Žmonija jau netoli 
to punkto, kur ji bile kada 
galėtų susprogdint pusę že
mės rutulio.”

Hitlerininkų ž u r n a 1 as 
Reich pasakojo, kad tas 
“galingasis jų smūgis, kir
stinas psichologiniai tinka
mu laiku, paveiksiąs visą 
tolesnę karo eigą.”

(Naciai jau nuo seniai 
grūmoja Talkininkams vi
sokiais neva slaptais pabūk
lais, bet iki šiol nieko bai
saus neišėjo iš tų grūmoji
mų.)

Sovietai gruod. 1 sudaužė 
71 nacių tanką.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

trečiadienį, gruodžio 8 v .v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Visi dalyvau- 
kitc> šiame susirinkime, nes bus 
daug \svarbių dalykų apkalbėti. 
Taipgi dus rinkimas naujos valdy
bos 1944 m. — V. K. Sheralis, sekr.

(288)

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 9 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Draugijos metinis 
susirinkimas. Bus renkama valdyba 
1944 m. Visi nariai stcngkitės daly
vauti, kurie nedalyvaus turės pasi- 
mokėti pabaudą. Bus Laisve® Cho
ro salėje, 155 Hngerford St., 7:30 
v. v. — J. Kazlauskas, rast. (289)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. gruodžio, 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti. Taipgi at
siveskite draugus, bus įdomu išgirs
ti K. Stanislovaitienės raportą iš 
Suvažiavimo, kuris įvyko lapkr. mė
nesį New Yorke. Po susirinkimo 
bus arbatos ir skanių užkandžių.

(288)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Povylo ir Miko 

Ažųkų, taipgi seserų / Anelės ir Kat
rės. Abi po vyrais Kriaučiūnienės. 
Jie pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Ažukai yra kilę iš Romavo kaimo, 
Kalvarijos parapijos, Suvalkijos 
krašto. Amerikon atvyko prieš pir
mą pasaulinį karą. Jie patys, arba 
kas' žinote apie juos prašau pranešti 
sekamu antrašu. Jurgis Ažukas, 
1013 So. 10th St., Sheboygan, Wis. 

rienę, kuri įvyks sekmadienį, 
gruodžio 12 dieną, 4 vai. po 
pietų, 376 W. Broadway sve
tainėje, So. Bostone.

Vakarienė bus nepaprastai 
skani ir veltui, tai prašome vi
sus narius, simpatikus ir pa
žangaus judėjimo pritarėjus 
būti minėtame vakare, ši va
karienė yra ruošiama išleidi
mui delegatų į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks gruodžio 18-19 dd., 
Brooklyne-New Yorke. čia 
mūsų delegatams duosime in
strukcijas, kad jie suvažiavi
me išreikštų mūsų mintį, kad 
pareikštų mūsų nusistatymą 
Lietuvos klausimu, tai yra, 
mūsų tėvų, brolių ir sesučių 
klausimo reikalais.

Šią vakarienę ruošia ben
drai ALDLD 2 kuopos, LDS 
62 kuopa ir L. P. Kliubas.

Kviečia Komisija.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... $2.00
Kapitonas Fogelis, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................  25c
Duktė Marių, graži apysaka ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ......... 25c
Burykla ir Burtininkas ............. 25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...............................  35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ....................................... 15c
Sveikata Ligoniams, knygplė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .....................................  35c

Praloto Olšausko Darbai ir
Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių > 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt...........................1.00

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

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

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

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi..................... $3.50

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

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ........................................ 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ....... 15c
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ....... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................  60c
Vyriškumo Pataisymui ..............  85c
Vidurių Liuosuotojas ...................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
.384 Dean St., Spencerport, N. Y.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti keletai desėtkų skirtin
gų ligų. Nėr kenksmingos, bet visa
da pamačlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žėdnoj šeimynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai jo visas turtas. Turėdamas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointment ap
siginsi nuo daug ligų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apsirūpink, pasipirk 
tuojau, kol aš dar turiu jų.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gėli
mą, užsivietrijimą ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos
tis) nuo skausmų įšviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpą’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ii’ 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 78, Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėm 
614 y2 Ziou Street.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFF T’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 28rd ST., N. Y.
(X)

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Departmentui. $20 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager.

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

MERGINOS
Virš 18 Metų Dėl

SODA FOUNTAIN 
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Duo
dama uniformos ir valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad St.

(Broad & Market Sts.)
Newark, New Jersey

(288)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c J VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TII ST., NEW YORK CITY.

(292)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

WESTON INTERNATIONAL CORP.’, 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(292)

REIKIA MERGINŲ
21 IKI 85

PAKAVIMUI MOTERIŠKŲ 
SUKNELIŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$22 PRADŽIAI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIS
PASTOVUS DARBAS

MATYKITE MR. DE SOUSA, 
2nd FLOOR

J. C. PENNEY CO.,
247 WEST 54th ST., N. Y. C.

(288)

MERGINOS-MOTERYS
Minimum amžius 16 išpildymui popierinių 

suknelėm patrinų užsakymų. Lengvas, Sva
rus darbas. Turi būt aukštos ir galinčios 
stovėti laike darbo. Patyrimo nereikia. Pa
stovūs darbai. 40 valandų savaitė, $21 pra
džiai.

McCALL CORP., 370 W. 35th ST.

M OTERYS
Sugabios siuvimui minkštų žaislų.

GOLDBERGER DOLL CORP., 
144 Broadway, Brooklyn

(288)

REIKIA MERGINŲ
Naudojančios adatą, užsiuvimui pečių pa

mušus drabužiams; nuolatinis darbas. Hattie 
Carnegie, 711 5th Ave.

(288)

AUDĖJOS
Sutink šilkinio musliono braižytojos ir kopi

juotojos ; gera alga.
REX STUDIOS, 105 BLEĘCKER ST., N.Y.C.

(287)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga
Gera Proga 

Puikios darbo sąlygos 
Matykite Timekeeixjr

HOTEL EDISON 
233 West 46th St.

Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd.» 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS 
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MIN'ĖTOM SRITIM 

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI

BONŲ KAINOS
Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 

pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.
ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(287)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Aptarnavimų Stočiai

$44 Į SAVAITĘ
Laikas ir % už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

DEXTER MOTORS
1st Ave & 98th St., Manhattan.
Klauskite Charlie. SAC. 2-4700.

(291)

REIKIA VYRŲ 
IKI 50 METŲ 

PAKUOTOJO SANDELIO 
RAŠTININKŲ

PASTOVŪS DARBAI, $27 
5 DIENU, 40 VALANDŲ SAVAITE 

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIAI 
MATYKITE MR. SHAW, 

2-ROS LUBOS
J. C. PENNEY CO.,

888 WEST 38rd ST., N. Y. C.
' (288)

MAŠINISTAI, PIIRMOS KLASES
Geri apsukrūs vyrai eksperimentaliam dar

bui. Nuolaidus darbas. Gera pokarinė pro
ga : reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
BRUSSELL SEWING MACHINE CO., INC.

202 Greene St., Manhattan.
(Tarpe Bleecker ir 3rd Sts.)

(288)

BLUE PRINT OPERATORIAI 
APKARPYTOJAL PHOTOSTAT 

, OPERATORIAI
Permanent, daug viršlaikių. Kreipkitės as

meniškai, netelefonuokite.
CASSELL, 110 WEST 42nd ST.

(288)

HANDYMAN, budinko aptarnautojas, nau
dojant įrankius, stiprus, patyręs kūrenimui 
Steam boiler ir gali pasidaryti bendrai nau
dingu ; fabrike; apskritų metų darbas tinka
mam vyrui. Alga $120 j mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A. M. paprastom dienom. Gend Realty 
Corp., 750 Grand St., Brooklyn, Važiuokite 
14th St. Canarsie Linija iki Grand St. sto
ties.

Mechanikai, velderiai ir pagelbininkai dirbti 
ant • plieninių plakščių prie laivų. 100% 
karinis darbas. Kreipkitės asmeniškai po

8:30 A.M. David Brettler, Ine., 
540 Casanova St., Bronx. 
(Longwood Ave. Stotis).

(289)

BERNIUKAI-VYRAI
Fabrike, būtinas darbas, gera alga. Viršlai

kiai. Berkman Bros., 471 Kent Avė., 
Brooklyn.

(289)

PUODŲ MAZGOTOJAI
$25 Į SAVAITĘ 

VALGIS IR UNIFORMOS 
KREIPKITĖS I CHEF

FIFTH AVENUE HOTEL
5TH AVENUE & 9TII STREET

(289)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS •
AMŽIAUS 25-50

MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO
UŽDIRBKITE $40 IR VIRŠAUS

PO TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT
GERAS NUOLATINIS AMATAS

DABAR IR PO KARO

PALUMBO CIGAR CO., INC.
68 EĄST 181ST ST., N. Y. C. 

(ARTI PARK AVE.)
(287)

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, nelavintos, 5 dienų sa
vaitė, viršlaikiai, nuolat. Iš karinių darbų 

nesikreipkite.

COSMETRIES, INC.
30 East 10th St., N. Y. C.

„ . A .. . . . , , . (291)— .... . . ...... !;■■■■ ■■■■■■—■ ............................................

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
$20.85 Į SAVAITĘ

Geri Tipai
• NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės j Housekeeper
FIFTH AVENUE HOTEL 

5th Ave., & 9th St.
(287)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga. > vkw

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

848—4TH AVENUE, BROOKLYN.
NEVINS 8-1800 x

PRAŠYKITE MR. FILES
(X) fl

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE
FONUOKITE.(x) •'(|
VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge- v j 
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent

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

____ ____________________________ (X) |
VYRAI VIDAUS RUOŠAI ? | 

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 

KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

_______________________________ (X)
REIKIA PAPRASTŲ 1 

DARBININKŲ
GILLIS & GEOGHEGAN

HOIST CORP.

NEREIKIA PATYRIMO

(288)

Al

728 — 61«t ST., BROOKLYN, N. ¥. 
_____ (288)

PAPER BOX S. & S. MECHANIKAS, paty
ręs, kuris suprantu quad ; nuolat; daug virS- 
laikių. Willow, 2887 Atlantic Avė., B’klyp.

(289)

TIRPINTOJAI . PILIEJAI
Vyrai Prie Pečių, Pagelbininkai.

Prie lengvo metalo sujungimb. Turi būt 
piliečiai. Dienų ir naktų karinis darbas. 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavhho 
liūdjimą.

WHITE METAL R. & S. CORP.
Calyer & Moultrie Streets, Greenix>int, 

Brooklyn.

BERNIUKAI
Reikalingi Išsiuntimų Departmentui. $20 pra

džiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

MAZGOJIMO KAMBARIUI DARBININKAI 
Ištraukėjai, sudėjėjai į skalbtuvus ir išėmimui 
vyrai. Nuolatinis darbas; 70c į valanda. Ge

ros darbo sąlygos. Stag Laundry System, 
150 N. 5th St., Brooklyn.

(287)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIJHV 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI^APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST., N. Y.

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

(X)

MILL LATHE GRĘŽIMO 
DARBININKAI

Patyrę, aukšta mokestis ir daug viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-4! 11TH STREET 
LONG ISLAND CITY

(29b)



Segtas i^apis
LaiSVe, Lithuanian Daily hWs

...L,.' ■!.. ---- ------------------- . ------------- -----

feiyYorto^ž^ZInloi Bonipartas Grikštas 
Parvyko Atostogų

Iš IDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos
Susirinkimas įvyko gruodžio

D-re Baltrušaitienė Kalbės 
Suvažiavimo Masinėj Sesijoj

2 d., Laisvės svetainėje. Nariu 
atsilankė nedaug. Užrašu, raš
tininko J. Kovo nebuvo, ser
ga, randasi Greenpoint ligoni
nėj.

šis susirinkimas buvo prieš- 
metinis, labai svarbus, renka
ma sekantiems metams valdy
ba, nuo kurios daug priklauso 
organizacijos veiklumas ir au
gimas, visa kuopos veikla nu-
statoma visiems metams. Ta-' ganizavimu 
čiau ne visi nariai tą įvertina, nais lietuvių

Demokratinių Amerikos Lie
tuviu Suvažiavimo masinėj se
sijoj, kuri šaukiama užbaigai 
suvažiavimo, įvyksiančio gruo
džio 18 ir 19 dienomis, brook- 
lyniečiai ir apylinkių lietuviai 
turės progą išgirsti daktarę 
Johanną Baltrušaitienę, vete
ranę lietuvių veikėją, kuri .jau 
per pusšimtį metų rūpinasi 
Amerikos lietuvių švietimu, or-

Dr. Baltrušaitienė į Dem. 
Lietuvių Suvažiavimo Komite
to kvietimą atsako sekamai:

Gerbiamieji: Manau būti su
važiavime. Galėsiu keletą žo
džių ir pasakyti jūsų susirinki
me.

Viso labo
Dr. Johanna T. Baltrušaitienė.

Tas masinis mitingas įvyks
ir visais gyvybi- gruodžio 19-tos popietį, Webs- 
tautos reikalais, ter Hall, New Yorke.

ne visi atsilanko.
Laiškų Skaitymas

Iš LDS Centro raštinės pra
neša, jog vajus baigsis pabai
goj gruodžio mėnesio, taipgi 
pastebi svarbą išrinkimo veik
lios valdybos 1944 metams.

Valdybą mes turėjome gerą, 
atliko gerai pareigas per dve
jus metus. Ypatingai reikia 
duoti pagarbos K. Rainiui, fi
nansų raštininkui. Jis gerai 
prižiūrėjo narius, visu jo bu
vimo laiku mažai narių teišsi- 
braukė. Gaila, kad neapsiėmė 
veikti 1944 m. Valdyboj visi 
pasiliko seni, išskiriant Rainį: 
Pirm. A. Velička, vice-pirm. 
P. Grabauskas, iždin. J. Dai
nius, iždo globėjais G. Kurai
tis ir A. Balčiūnas. Kadangi 
vienas sekretorius atsisakė, ki
tas serga, sekretorių išrinki
mas paliktas metiniam susirin
kimui sausio 6, 1944.

LDS 1-ma kuopa pasiųs 20 
delegatų į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą. Pereitame 
susirinkime išrinkta 15. Drau
gės Petkienės, išrinktos aname 
susirinkime, vardas buvo per 
klaidą praleistas, atsiprašau. 
Kiti buvo paskelbti. Delega
tais šiame susirinkime darink- 
ti: S. Griškus, A. Mičiulis, J. 
Grubis, J. Tomsonas ir A. Ve
lička.

Pasveikinimui suvažiavimo 
LDS 1-mos kuopos vardu, ka- 

• dangi mūsų kuopa neturi pi- 
’• • nigų ižde, kuopos partijotai 

sumetė po dolerį sekami: J. 
Gaitis, A. Velička, V. Bunkus, 
J. E. Gužas, O. Lapata, K. 
Balčiūnas, Em. Stupurienė, D. 
Mičiulis, J. Tomsonas, J. Ru
sinskas, J. Dainius, E. Miza- 

, rienė, P. Bukniai, K. Rainis, P. 
Grabauskas, A. Balčiūnas, J. 
Kuraitis, J. Grubis, A. Brooks 
ir P. Vaznis. Viso $20. Tegy
vuoja nuotaikus Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas, Brook- 
lyne.!

Iš Amerikos su Sovietais 
d r a u g iškumo konferencijos, 
kuri įvyko New Yorko mio§te 
per 2 dienas, raportavo dele
gatas J. E. Gužas. Delegatų 
buvę 1,800, iš visų gyveninio 
sričių: turtingų veikėjų, profe- 
sijonalų, unijų vadų, įvairių 
draugijų atstovų.

j Konferencijoj daug kalbė- 
|ta apie Sovietų Sąjungos san
tvarką, jos atsiekimus. Visų 
kalbos buvusios prielankios 
^Sovietams ir reikšta pageidavi
mas palaikyti draugiškus ry
šius ir po laimėjimo karo prieš 

> Ašies fašistinius banditus. Pa
sakiusi įspūdingą kalbą water- 
burietė lietuvė, Kristina Sta- 
nislovaitienė. Ji aiškinus, kaip 
Lietuvos žmonės gyveno prie 
fašistinės Smetonos valdžios, 
prie kurios jieškojusieji lais
vės turėjo atsidurti kalėjime 

■ . arba apleisti šalį, ir kokias 
laisves turėjo per trumpą lai
ką tarybinės Lietuvos gyvavi
mo, kuomet Lietuvos liaudis 
daug ką buvo atsiekus. Kalbė
toja užinteresavus delegatus, 
daugelis klausinėjo daugiau 

X žinių apie Lietuvą.
Kuopoj stovis: Ligonių turi- 

K me 2 — J. Kovas ir Bepirštie- 
nė, abudu randasi ligoninėse, 

t-Kovas — Greenpoint, o Be- 
į pirŠtienė — Kings County. 

Draugai ir giminės, aplanky
kite. Septyni nariai eina prie

Lietuvių Aukos Nacionaliam 
Karo Fondui Daugėja

Lietuvių kvotai Nacionalia- 
me Karo Fonde sudėti patys 
stambieji pluoštai aukų sudė
ta dienraščio Laisvės koncerte, 
taipgi tam tikslui įvykusiose 
prakalbose Piliečių Kliube. 
Tačiau patrijotingi darbuoto
jai nepaliovė dirbę, jie dės pa
stangas iki galo vajaus sukel
ti kiek galint daugiausia au
kų.

Vajus, kaip žinia, yra pra
tęstas iki 17-tos šio mėnesio. 
Originaliai buvo skelbtas bū
siant tik iki 7-tos. Kada buvo 
paskelbta pratęsimas, New 
Yorko miestui trūko arti 4 mi- 
lionų dolerių iki užbaigimo 
savo kvotos, kuri yra 17 milio- 
nų dolerių. Lietuviams trūko 
daug didesnio nuošimčio iki 
garbingos užbaigos.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkių lietuvių kvota yra 15 
tūkstančių.

PRIDAVĖ AUKŲ
Petronėlė Baukuvienė, Mas- 

petho lietuvių veikėja, surin
ko ir pridavė $5. Aukojo po 
$1 : Max Walkins, * Victoria 
Gray/Frances Sniras, Mrs. J. 
Rorriaine, A. Zuza. Nuo savęs 
aukų $5 jinai buvo atidavus 
prakalbose.

Valis Bunkus surinko $7. 
Aukojo po $1: D. Ciurle, J. 
Rimavičius, S. Misiūnas, F. 
Bunkus, V. Bunkus $3.

Lietuvių Komiteto iždinin
kei L. Kavaliauskaitei, 427 
Lorime'y St., Brooklyne, atsiun
tė iš kitur ar vietiniai pridavė *
aukų ^.ekamai:

William Deksnys iš Stam
ford, Conn.. $5.

J. Swingle ir A. Gradeskis 
iš Tariffville, Conn., po $1.50, 

Vietiniai aukojo: Felix P. 
Malkveb $5. William Polevay 
ir Fr. Cekanavičienė po $2. 
Fr. Vaškevičius, Wm. Sanka, 
Pct. Laurinavičienė, Aldona 
Rusinskas, John Rusinskas po 
$1.

Kazys Balčiūnas surinko ir 
nridavė $11. Vardai aukavu
sių bus skelbiami vėliau, kai 
pabaigs pripildyti knygelę.

Olga Reinhardt pridavė $15 
iš antros knygelės. Surinko 
tarp kitataučių. Ant pirmo-

sios knygelės, prakalbose, ji 
buvo pridavus $21.

Ona Lapata prakalbose pri
davė LDS 1 kuopos kreditui 
gautą auką $5. Ją aukojo 
Ona Titanis.

Daugelis kitų darbuotoju 
praneša jau turį nemažai au
kų surinkę, bot laukia pripil
dyti pilną knygelę, kad pa
skelbti sykiu. Visi aukojusie
ji ne mažiau $1 bus paskelbti 
Laisvėje.

ATITAISOME KLAIDĄ
A. ir O. Malinauskai Lais

vės koncerte aukojo $6, laik
raštyje buvo pažymėta $2. 
Elz. Granickienė aukojo $2, 
ne $1, taipgi $1 aukojo Ma- 
karevičius, ne Pakarevičius.

PAŽADĖJO TALKOS 
IŠ KITŲ MIESTŲ

Great Necko, White Plains 
ir Bayonne lietuviai, kurie ne
turi atskirų savo miestuose 
kvotų lietuviams, paėmė iš 
brooklyniškio Lietuvių Komi
teto kvitų knygeles ir suteiks 
brolišką talką pagal geriau
sią savo išgalę. Jiems esame 
už tai dėkingi.

Lietuvių Komitetas.

Padėka
Šiūomi noriu pareikšti pa

dėką Lietuvių Literatūros 
Draugijos 138-tai kuopai už 
gėlių vainiką velioniui mano 
vyrui Vaclovui M. Nečiunskui, 
taipgi visiems nariams ir drau
gams už lankymąsi jo šerme
nyse ir palydėjusiems.

Marijona Nečiunskiene 
ir sūnūs
Juozas ir Albertas.

t H 4RLES-
(TP-TO-DATE į

BARBER SHOP
K DEGUTIS Hnvlnlnkft į

Prieinamos Kainos u
106 Union Aveniu |

<rv rtr> Eyck n Manio1 Si i
BROOKLYN Į

JERAI PATYRĖ BARBERLai I

susispendavimo. Jau ne kartą 
esame pastebėję draugams, 
nedasileiskite save susispen- 
duoti, nes iš to bus bloga jums 
patiems, ne kam kitam.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

SUSIRINKIMAI
LLD 1 KUOPOS NARIAMS
LLD 1 kuopos labai svarbus susi

rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re 7:30, gruodžio 9-tą, Laisvės sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Turėsim išrinkti delegatus j 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą. Visi draugai-draugės malonėki
te ateiti ir atsiveskite savo pažįsta
mus bei draugus įrašyti į LDS. — 
1 kuopos org. (287-289)

+ LIETUVIŠKA*

Traktyrius
VALGYKLA IR 4LINF

Rhelngold Extra Dry Alu» 
Didelis pasirinkimas visokiu

Vyny ir Degtinė*
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidai
Savininku

411 Grand St Brooklyn

OFICIALIS LDS OPTIKAS

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, ant žemutinių lubų. Reikės 
atlikti lengvi darbai prie nartio. $15. 
Antrašas — 100 Montrose Ave. Te
lefonas, Esplanade 7-7549.

(282-287)

UNION SQ. 
OPTICAL CO. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuof. unija iapoj 

Telef.: GR. 7-7553
nFTnrnTV, f 2539 Woodward Avenue DETROITE: | 602 Hofmann BIdg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Saržentas Mikalauskas 
Atostogoj pas Tėvus
Jonas Mikalauskas pereitą 

savaitę parvažiavo atlankyti 
tėvus, Petrą ir Marijoną Mi
kalauskus, 36 Scholes St. Tė
vai labai linksmi susilaukę 
mielo ir labai ilgai laukto sve
čio. Darbo, sako Jonas, yra 
labai daug ir atostogų ištrūkti 
no lengva, čia tikiesi atostogų, 
darai planus kelionei, bet nau
jų pareigų banga užėjo ir vėl 
nuneša tavo planus.

Jonas gerai atrodo ir tarny
ba pasitenkinęs, nežiūrint 
daugio darbo. Sunkiausia da
limi tarnybos jis laiko buvi
mą toli nuo namų, negalėjimą 
tankiai atlankyti tėvų, ypač 
sergančios motinos.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

Bonipartas B. Grikštas, šta
bo saržentas, sūnus Onos ir 
Leono Grikštu, lapkričio 30- 
tą parvyko pasisvečiuoti pas

Laisvę ir Vėl Apiplėšė
Naktį iš penktadienio j šeš

tadienį (iš gruodžio 3-čios į 4- 
tąją) nežinomi piktadariai ir 
vėl buvo įsiveržę į Laisvės raš
tinę. Įsiveržę, jie atplėšė re
gister} ir seifą (spiną).

Registeryj pinigų nerado, 
bot seifo buvo keletas dešim
čių dolerių, kuriuos, aišku, ir 
pasigrobė.

Taipgi išnešė radijo priim
tuvą (nebrangus), kuris buvo 
ofiso, šiaip jokių dokumentų 
neišnešė.

Matyt, tai buvo darbas 
“smulkių” vagišių, jieškančių 
pinigų, nors dienraščio admi
nistracija niekad nelaiko sei
fe didesnių pinigų sumų.

motiną, gyvenančią 107-48 
116th St., Richmond Hill. Pa
silsėjęs, pasisvečiavęs pas sa
viškius, Bonipartas keliaus į 
Atlantic City ilgesniam ir la
bai užpelnytam pasilsiui, o po 
to bus nustatyta jo tolimesnės 
pareigos.

B o n i p artas, orlaivininkas, 
yra atlikęs 40 misijų su bom- 
beriais ant japonų, yra jose 
daug atsižymėjęs ir nekartą 
užgautas, sužeistas, bet jis* vėl 
ir vėl skrido ir jo dabartinis 
vyriausis troškimas yra greit

Antradienis, Gruodžio t, 134$
— ........... !■!.• ■" . ; ■
ir visiškai atsilsėti, kad galėtų 
skristi ant Tokio. Dvejiais mo
tais aktyve,s tarnybos Pacifi- 
ko salose nepasitenkina, kol 
nebus sunaikintas fašizmas.

Grikštas yra kuklus, iš jo 
sunku išklausti ką nors apie 
jo nuoveikius, kurie, tačiau, 
yra užrekorduoti Amerikos 
karo istorijoje ir jų atžymėji- 
mui jisai buvo apdovanotas 
Distinguished Flying Kryžiu
mi ir Silver Star, retam kam 
pavykstančiais užsipelnyti gar
bės požymiais. D-ė.

1000
I

Joan Roberts Teatro Gildijos muzikališkam veikale 
“Oklahoma,” St. James Teatre, W. 44th St., New Yorke.

PI

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų 

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864 

SS

FUNERAL PARLORS 
<*icorpomt4M> 

luozas levandauskas 
C,ra horius-Undertnk»»’

137 UNION AVENIU

Toji. STagg 2-0788
MIGHT—HAvenaeyer 8-11SR

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių? 
šbalsamuoja ir laidoja an’ 

visokių kapinių
vdtiri šermeninė

< KOPLYČIA » 
'arsamdo automobilius it ka 
•irtas veselijom krikštvnorr 

ir kitkam
231 Bedford Avenu-r

BROOKLYN
relephone: EVergreen H-9770

Le VANDA

BROOKLYN. N V

Fotografai
Traukiu paveikslus famihjų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

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

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

prie Chauncey St, Broadway Line 
Tel. GLenmore fi-6191
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f F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvea

S150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Tenl. Virginia 7-4499 .

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Dirbti Su 

LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 
ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIRŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖJAIS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ KARPENDERIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

NEW YORK 
SHIPBUILDING CORP. 

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

ARBA KREIPKITĖS J

U. S. EMPLOYMENT OFISĄ
639 Cooper St., Camden, N. J.

(291)

PIRKITE ANKSTI

$3.00

Ekspertas 
laikrodžiu 

ir džiūlerių 
taisytojai

Daimontua 
(dedama 

joms belaukiant

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir ankityn.

Bulovą
The GlHof 
a Lifofimtl

GODDESS 
of TIME 

17 jiwoit

$25.00

$375°

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2173

Prices Subject to Federal Taxe




