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' j m l i i n u n 12-1 n 17 /v i ju iVisą praeitą savaitę lan
kiausi Kanadoje. Buvau Mon-

ir Hamiltone. 'treale, Toronto 
Susitikau daug pažįstamų, ge-1 
rų draugų, nuoširdžiausių prie-1 
telių.

Parsivežiau daug šiltų įspū
džių. Kanadiečiai labai puikiai i 
parėmė dienraštį Laisvę. Ku-1 
riuos tik buvo proga susitikti, 
visi atsinaujino prenumeratas.1 
Gavome keletą ii’ naujų skai
tytojų.
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ŠIMTAI UKIim MBARUW0 VOKIEČIUS GRAIKIJOJ
Amerikiečiai iš 
Oro Smoire Na-

Vardu viso Laisvės štabo 
nuoširdžiausiai dėkavoju vi
siems, kurie kaip nors ir kuo
mi nors pasidarbavo dėl dien
raščio. Kanados lietuviai 
nesnio amžiaus. Skaityti 
nori. Laisvė gali .jiems pui 
patarnauti.

Jau čia pat Demokratiniu 
Lietuviu Suvažiavimas. Visi 
ženklai rodo, kad jis bus pa
sekmingas — gal nebus per 
daug skaitlingas delegatais, bet 
jis atstovaus dideles lietuviu 
mases. Delegatu skaičių smar
kiai apriboja karo sąlygos.

Svečių turėsime iš visur — 
net iš Californijos. Bėda tik ta-; 
me, kad laiko turėsime per ma
žai su visais svečiais asmeniš
kai pasikalbėti, pasidalinti min
timis, pasivaišinti. Tik dvi 
trumpos dienos, o kiekviena bus 
pilna suvažiavimų sesijų! .

Bet visgi bus malonu nors 
susitikti ir žodžiu kitu persi
mesti su senais pažįstamais, su 
tolimais svečiais.

Alžyras, gruod. 15. — 
jau-; Daugiau kaip 300 Amerikos 

jie | bombanešių ir jų palydovų, 
ikiai jaugiu lėktuvų kovotojų, 

a u d ringai sprogdino ir 
d e g i n o 
orlaivių stovyklas ir Pire- 
jaus uostą arti Athenų, 
Graikijos sostinės. Jie su- 
oleškino Pirejaus prieplau
kų įrengimus. O Pire jus bu
vo svarbiausias naciam ka
rinis uostas prie Aegejaus 
Jūros.

vokiečių

Sovietai Laimi 3-se 
Frontuose ir Tik 1 

Punkto Neteko
Lietuvių Pulko kovūnai prie savo apkaso mūšiams aprimus. Skaito laikraščiuose žinias 

apie Amerikos lietuviu teikiamą pagalbą lietuviams, kovojantiems prieš hitlerizmą.

; Sovietinė Komisija Vyksta 
Jugoslavijon; Anglai Remia

J ugosla vi j os Ko voto j u s
Maskva. — Sovietų vy- 

! riausybė siunčia karinę sa
vo komisiją į Jugoslaviją. 
Užsienių reikalų komisaria

to pareiškimas dėl to sako, 
jog laikinosios jugoslavų 

i partizanų valdžios įsteigi
mas su dr. Ivanu Ribariu ir 
maršalu Tito-Broz priekyje 

i “jau gavo Anglijos ir Jung.
I Valstijų palankumo.”

Pareiškimas taipgi paste
bi, kad generolo Michailo- 
vičiaus četnikai kenkė Ju- 
goslavijos žmonių kovai i Sovietiniai Karininkai 

j prieš vokiečius okupantus

vijos partizanų vyriausybė 
sutiko leisti po karo pa
tiems gyventojams pasirin
kti patinkamą valdžią. Su 
tuom taipgi sutikęs emigra
cinis Jugoslavijos karalius 
Petras. Panašiai ir Graiki
jos emigracinis 
i Jurgis žadėjęs
'kliūčių po karo patiem 
nėm išsirinkti tokia 
džią, kokios jie nori.

karalius 
nedaryt 

ž mo
vai-

(Anglija jau nuo pirmiau 
turi savo karinę komisiją 
Jugoslavijoj.)

Pas
Amerikiečius Italijoje

Ne visi Amerikos lenkų va
dai yra Malinovskiais ir Matu- 
ševskiais. Yra žmonių su svei
ku protu ir švaria sąžine. Yra 
tokių, kurie nenori matyti po 
karo Lenkiją tautų kalėjimu.

Štai, šį sekmadienį New 
Yorke Town Hall, įvyks lenkų- 
Sovietų draugiškumo susirin
kimas. Kalbės Leo Krzycki, 
Amalgameitų rūbsiuvių unijos 
senas veikėjas, kunigas Orle- 
manskis, profesorius Oscar 
Lange, poetas Julian Yumwim 
ir kiti.

šitie pažangūs lenkai visuo
menininkai sako: Pilsudskinė 
Lenkija buvo lenkų nelaimė, 
pavergtų tautų kalėjimas. Po 
šio karo lai Lenkija susidės tik 
iš lenkų. Lai Lenkija ir Sovie
tų Sąjunga bus draugiškiau
siuose santykiuose!

London, gruod. 15. — So- i 
vietų kariuomenė, užėmus I 
Čerkassų miestą, pažygiavo I 
artyn Smelos, geležinkelių! 
mazgo, į pietų vakarus.

Toliau pietinėje Ukraino
je raudonarmiečiai atėmė iš l 
nacių Šabelniki, Podgorel- i

Alžyras. — Į Penktosios 
anglų - amerikiečių armijos 
frontą Italijoj atsilankė 
Sovietų generolai A. P. Va- 

ir N. S. Solodovik, 
[j. L Sudakov, majo- 

, ras P. G. Bielobokov ir lei- 
pranešė, kad anglai duoda tenantas M. V. Golubev. 

! vis daugiau paramos kovo- Juos pakvietė pats genero- 
Jan tiems prieš vokiečius ju- las Mark W. Clark, ameri- 
igoslavams. > kietis Penktosios armijos

Patys Jugoslavai Išsirinks 
Valdžią po Karo

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - London. — Anglijos už- siljev

PATYS LIETUVOS PARTIZANAI PARO“ : E!den, kalbėdamas seime, ras P.

DO JŲ ŽYGIUS PRIEŠ VOKIEČIUS
Maskva. — Rašo S. Pet- 

ronaitis: Perėję Sovietų Pusėn parti-ib§td?™i.sLwanim; 3-;edu ap’1 Jis pareiškė, kad Jugosla-1komanduotojas. 
partizanai zanai Apsako Drąsuolių Lie-|“ ”

i neseniai perejo per sieną ji tuvos PatriįotŲ Veiksmus i
'Sovietų pusę. Vienas jų- i—------------------------------- i

vci n m n Valo'iriA '

sakė Lietuvos patrijotų žy 
gins.

Lietuviai Užemč Nacių 
Policijos Stotį

. . . , . ... . “Vasario mėnesį šiemet”,.
Primaitis, j kiečius okupantus. Besikal- 'saRė Viršila, “mūsų būrys,

Į apžvalgas vokiečių jėgas, 
.! paskui užpuolė vieną iš jų j 
įgulų (garnizonų). Beidami 
ton vieton, mes ramią naktį 

i tyliai nukovėme vokiečių 
i sargus ir įsiveržėme į jų 
i kareivinę. Hitlerininkai bu- 

stoti karan prieš Sovietus, j yo užklupti visai netikėtai 
Paskutinėmis dienomis ii’ pirma, negu jie paspėjo 

Sovietai atsiuntė Bulgari- sudaryt pasipriešinimą, tapo 
jon karinį savo at- nušluota visa jų įgula. Skir- 
stovybei narį V. G. De- tingos mūsų būrio grupės 
kanozovą, labai gabų po-1 užėmė paštą ir policijos sto- 
litiką. 6 pirm devynių! tį ir sunaikino telefonų ir 
mėnesių buvo atšauktas ka- telegrafo susisiekimus. Ki
rmis Sovietų atstovas iš ta mūsų grupė užpuolė san- 
Bulgarijos. įdėlį, kur vokiečiai buvo su-

“Rusų intaką Bulgarijoj krovę išplėštus iš lietuvių 
diena dienon vis labiau au- valstiečių reikmenis. Mums 
ga,” kaip teigia N. Y. Times pavyko dalį tų daiktų pada- 
korespondentas C. L. Sulz- pint susirinkusiem apie mus 
berger. |valstiečiam; o likusius daik-

Bulgarijos partizanų ju-|tus mes išsigabenome arba 
dėjimas prieš hitlerininkus sunaikinome. Visas tas žy- 
taip padidėjo, kad apie jį gis tęsėsi tris valandas ir 
prabilo pats bulgarų vidaus buvo įvykdytas be jokių 
reikalų ministeris Dmitri nuostolių iš musų pusės. 
Christov, nors ir mažinda
mas partizanų jėgas. So- mano vadovaujama partiza- 
vietai lėktuvais siunčia par- j nu grupė nuvertė nuo bėgiu 
fazanams ginklus, amumci- Į karinį vokiečių traukinį 

v. j ne^ vadus. įarp Vilniaus ir Dvinsko. 
žinomas bulga- gUVo sunaikinta garvežis ir

• ••••

sias vietoves, į vakarus nuo 
Kremenčugo.

žygiuodami pirmyn lin-1 dviejų, Viršila buvo narys! kovojo garsiajame Žalgirio! 
kui Kirovogrado, pramonės ! partizanų būrio vardu Vii- i partizanų būryje prieš vo- 
miesto ir geležinkelio cent-1 nius,-o antras, i 
ro, sovietiniai kovunai uže-' 
mė dar kelis kaimus bei1 
miestelius.

Atakuojami skaitlingos- i 
nių nacių tankų ir pėstinin
kų, raudonarmiečiai pasi
traukė iš Radomyslo, prie i 
vieškelių kryžkelės į pietus: 
nuo Malino, už 55 mylių į I 
vakarus nuo Kijevo. Bet jie ■ 
atmušė visus vokiečių štur- ■ 
mavimus į pietų vakarus 
nuo Malino.

Toje srityje astuonios 
Hitlerio tankų divizijos ata
kuoja Sovietus. Bent septy
nios vokiečių tankų divizi
jos buvo iš vakarinės ir pie- 

Taip rašo ir tokį užmetimą' tinęs Europos permestos į Į 
daro socialistuojančio dienraš-, 
čio New York Post kolumnis- 
tas Edgar Ansel MoWrer. Jam' 
visa Teherano konferencija ne-j 
patikus ir nieko gero nedavus.' 
Tik .viena Rusija viską laimė-1 
jusi.

Amerikos Lakūnai Vėl Teherano Konferencija 
Tvojo Japonams New Patrumpino Karą, Pa- 

Britain Saloje reiškė Anglą Ministeris
Besąlyginis Pasidavimas — tai 
Talkininkų Atsakymas Į Bul

garijos Siūlymą Taikytis

Roosevelto, Churchillo ir Sta
lino pareiškiams “yra rusiškas 
savo forma, kremliniškas sa
vo frazeologija ir orientališkas 
(azijatiškas) savo neaišku
mu !”

Kitais žodžiais, tasai istorinis 
pareiškimas esąs Stalino iš
keptas.

šį frontą prieš Sovietus.
Berlyno radijas sakė, jog 

rusai smarkiai atakavo na- 
‘cius ir privertė juos pasi- 
i traukt atgal Nevelio srityj, 
apie 70 mylių nuo Latvijos.

Tai viena kraštutinė ir vi
sai kvaila mintis apie tą kon
ferenciją.

Kitą, tokią pat kraštutinišką 
ir kvailą nuomonę, kaip ir pa
prastai, turi pasigaminęs Nau
jienų redaktorius. Jis griežtai 
laikosi tos nuomonės, kad Te
herano konf. “Amerikos prin
cipai paėmė viršų.” Stalinas ten į 
viską pralaimėjęs ir prakišęs.■ 
Triumfavo tiktai Rooseveltas 
ir jo principai. (Naujienos,; 
gruodžio 11 d.)

Čerkassuose Užmušta 
6,000 Vokiečiu

Bet “both of them are all 
wet.” Abudu tauškia nesąmo- atžymėjo, 
nes ir .klaidina savo skaityto
jus.

Teherano* konferencijoj lai
mėjo visos žmonijos principai. 
Nei Stalinas, nei Churchillas, 
nei Rooseveltas nieko neiškepė 
Jr niekam nieko neužkorė.

Maskva. — Čerkassų at
vadavimą pasveikino Mas
kva 12 salvių (zalpų) šūvių 
iš 124 kanuolių. v

Per keletą dienų iki čer
kassų miesto atėmimo, ten 
buvo užmušta apie 6,000 hit
lerininkų. Mūšiai siautė dėl 
kiekvienos gatvės, namo bei 
skiepo. Sovietų 

► jog 
žymiai padėjo 
Čerkassus.

Cairo, Egiptas. — Bul- 
i garijos valdžia neseniai siū
lėsi Jungtinėms Valstijoms, 
Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai taikytis, bet sakė, kad 
Bulgarijai turėtų būti pa
liktos žemės, kuris ji atplė
šė nuo Jugoslavijos ir Grai
kijos.

Talkininkai atsakė Bul
garijai, kad ji turi besąly
giniai pasiduoti. Amerikie
čiai ir anglą! iš oro bom
bardavo Bulgarijos sostinę 
Sofiją, pabrėždami savo at
sakymą. Žymia dalim dėl 
tokio atsakymo atsistatydi
no trys bulgarų ministe
rial.

Bulgarijos valdžia, beje, 
nėra paskelbus karo prieš 
Sovietus, nors ji bendra
darbiauja su Hitleriu prieš 
juos. Bulgarai abelnai. pri
taria Sovietų Sąjungai. Tik 
todėl fašistiniai Bulgarijos 
valdovai nedrįso atvirai iš

London.— Teherano kon
ferencija suvedė didžiuosius 
Talkininkus— Angliją, A- 
meriką ir Sovietus — į 
glaudų sandarbininkavimą 
ir patrumpino karą, kaip A. 
Edenas, užsieninis anglų

Australija, gruod. 15. — 
Daugiau kaip 100 Amerikos 
bombanešių pleškino japo
nų pozicijas ir įrengimus 
Gasmatos srityje, New Bri
tain saloje, nepertoli Aus
tralijos. i-------- ----------------- - .

Per tris valandas jie nu- ministeris pareiškė seime: 
metė 248 tonus bombų. Kar- “Tuo tikslu Teherane iš- 
tu amerikiečiai nušovė du dirbta planai. Viskas sutar- 
japonų lėktuvus iš devynio- ta ir laikas paskirta... Tehe- 
likos mėginusiu priešintis, i’ano konferencijos tariniai 
Visi Amerikos ‘'lėktuvai su-1 išsivystys mūšio lauke.” 
grįžo.

---------------- Reuters, anglų žinių agen-
Chinai atgriebė nuo japo- į turą, praneša, jog Sovietai 

nu vieną svarbų miestą, 401 dar pasigrūme pirmyn 200 
myl. nuo Changteh. mylių frontu Ukrainoje.

Dalyvaukite Koncerte ir Pra
kalbose Ryšium su Istoriniu 

Demokr. Lietuvių Suvažiavimu!

“Liepos menesį šiemet

komanda 
partizanai 

atvaduot

Tik Hitlerio šalininkai ir po
litiniai paklydėliai bando tą 
konferenciją užtempti ant sa
votiško kurpalio.

ją ir sakoma, 
Tai gerai L 
rams faktas.

Laisvės Vajus
Punktai 

4209 
3309 
3175 
2921 
2273 
1734 
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P. Pilėnas, Philadelphia ...................................
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J. Kazlauskas, Hartford ...................................
S. Penkauskas ...................................................
V. Vilkauskas, Nashua......................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

8 vagonai su amunicija ir 
maistu, o 20 vagonų labai 
sužalota ir daug hitlerinin
kų užmušta. Šią vasarą mes 
esame padarę daug tokių 
veiksmų.

“Mūsų būrys nuolat gau
na pastiprinimų — jaunų 
lietuvių ir lietuvaičių, ku
rie nusitarė su ginklu ran
koj kovoti prieš vokiečius 
okupantus. Aš norėčiau pa
sakyti apie vieną iš tų pa- 
trijotų:

(Tąsa 5-me pusi.)

Visi smetonininkai ir lietuviški Hitlerio pakalikai 
zirzia kaip širšės, bijodami, kad Demokratinis Lietuvių 
Suvažiavimas tikrai patarnaus Lietuvai vaduoti. Užtat 
pažangioji Amerikos lietuvių dauguomenė susidomėjus 
laukia to suvažiavimo,, kuris įvyksta lemiamuoju mo
mentu kovos prieš fašistų Ašį.

Todėl tikimasi, jog tūkstančiai lietuvių suvažiuos į 
koncertą ir prakalbas, kaipo Demokratinio Liet. Suva
žiavimo pabaigtuves Webster Hall svetainėje, 119 East 
11th St. (tarp 3-čios ir 4-tos Ave.), New Yorke.

Prakalbų ir koncerto programa prasidės 1:30 vai. 
dieną, sekmadienį, gruodžio 19 d., ir pasibaigs 5:30 vai. 
popiet.

Svetainėn galima atvykti nuo 9 vai. ryto ir pasiklau
syti suvažiavimo delegatų svarstymų, gaunamų sveiki
nimų ir kt.

Kalbas sakys dr. Graičiūnas iš Chicagos, prof. K. B. 
Kubilius iš Bostono, dr. Palevičius iš Detroito, Ksavera 
Karosienė iš Californijos, advokatas K. Michelsonas, A. 
Bimba ir kiti kalbėtojai paskiromis temomis.

Svečių bus iš daugelio valstijų, net iš Kanados.
Nepamirškite šios progos dideliam pažmoniui ir lie

tuviškai - politinei apšvietai.
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Kodėl Jie Taip Išsigando Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo?

I.
Jau gana seniai mūsų spaudoje kal

bama apie Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą. Jau gana seniai su
važiavimo šaukimas paskelbtas ir dele
gatai renkami. Bet labai ilgai klerikalų, 
socialistų ir smetonininkų spaudoje vie
špatavo gražiausia tyla. Ta spauda, ma
tyt, iš karto buvo pasiryžus šį suvažia
vimą boikotuoti. Deja, jiems nepavyko ir 
šis boikotas, kaip ir visi kiti, kurie buvo 
praeityje bandomi pravesti prieš pažan
giąją visuomenę. Boikotas subyrėjo pir
ma, negu suvažiavimas įvyko.

Dabar toji spauda taip plačiai atidarė 
savo burną prieš suvažiavimą, kad rėkia 
ir šaukia, kaip už liežuvio kariama. Tas 
tik, žinoma, parodo, kad Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas, įvykstąs šios sa
vaitės pabaigoje Brooklyne, bus nepa
prastai didelės svarbos sąskridis. Jis 
dabar turi atkreipęs į save dėmesį ly
giai pažangos ir demokratijos draugų, 
kaip ir priešų. Neperdėsime pasakę, kad, 
sprendžiant iš raštų priešų spaudoje, jie 
net daugiau susirūpinę suvažiavimu, ne
gu mes,, suvažiavimo šalininkai. Jie ne 
tik labai susirūpinę, bet desperatiškai iš
sigandę. Jie suvažiavimui priduoda tokių 
galių, apie kokias suvažiavimo šaukėjai 
nė sapnuoti nėra sapnavę.

II.
Paduosime porą pavyzdžių.
Tėvynė, S.L.A. organas, redaguojamas 

pono Bajoro, gruodžio 10 dieną ant pir
mo puslapio pirmon vieton įdėjo ilgą 
straipsnį, pavadintą “Amerikos Lietuvių 
Komunistai Rengia Pavergimą Lietuvai. 
SLA Kuopos Nedalyvaukite!”

S.L.A. kuopos gąsdinamos ir grumoja- 
mos aukščiausia bausme, baisiausiu liki
mu, jeigu jos suvažiavime dalyvaus. Iš to 
straipsnio galima spręsti, kad bus tokių 
S.L.A. kuopų, kurios Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime dalyvaus.

Garbė toms S.L.A. kuopoms! Jos pa
rodo savo lietuvišką subrendimą. O Ba
joro grūmojimas reiškia tiktai tiek, kiek 
cypimas žiurkės, kurios uodega esti pa
kliuvus į sląstus.

Reikia suprasti Bajorą, tai bus lengva 
suprasti jo šį skerečiojimąsi prieš suva
žiavimą. Atsimename, tas pats Bajoras 
toje pačioje Tėvynėje džiaugėsi hitleri
nių barbarų įsiveržimu Lietuvon ir nai
kinimu mūsų tėvų krašto. Dabar jam 
baisiai pikta, kad Lietuvos išlaisvinimo 
valanda artėja. Jis žino, kad šis Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimas prisidės 
prie sustiprinimo Amerikos ir visų Jung
tinių Tautų karo pastangų. Už tai Bajo
rui baisiai pikta, už tai jis taip despera
tiškai plūsta suvažiavimą ir jo šaukė
jus.

Tik Tėvynės redaktorius, kuris nie
kuomet nėra pasižymėjęs protu savo 
raštuose, ir gali skelbti tokią nesąmonę, 
kad Amerikos lietuviai komunistai, ar 
kuri kita lietuvių grupė, gali “surengti 
pavergimą Lietuvai.” Amerikos demo
kratiniai lietuviai, kurie laikys šį dide
lį sąskridį, yra šios šalies gyventojai ir 
piliečiai. Jie šiam kraštui ištikimi, ir jo 
žmonių reikalus visuomet stato pirmon 
vieton. Jie neturi teisės, jie nesisavina 
jokios teisės diktuoti Lietuvos žmonėms, 
ką jie turi daryti, arba kaip jie turi val- 

• dytis. Ta teisė išimtinai priklauso tiktai 
Lietuvos žmonėms.

Bajoras labai negražiai per akis me
luoja, kai jis sako, kad suvažiavimo šau
kėjai sako, kad šiame suvažiavime “bus 
nustatyta gairės Lietuvos ateičiai.” Nie
kur tokios nesąmonės arba tokios galios 
Komitetas Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui Šaukti nėra paskelbęs. Tai Tė
vynės redaktoriaus išmislas.

Tiesa, suvažiavime bus nemažai kal
bama apie Lietuvą. Bet tai ne taip, kad 
Amerikos demokratiniai lietuviai turė
tų teisę arba bandytų nustatyti “gaires 
Lietuvos ateičiai.” Suvažiavimas kalbės 
apie Lietuvą ta prasme: kaip mes, Ame
rikos lietuviai, galėtumėme daugiau pri
sidėti prie priartinimo Lietuvos išlais
vinimo, jos pokarinio atstatymo ir jos 
žmonių šelpimo. Nustatymą Lietuvos at
eičiai gairių mes paliekame Lietuvos 
žmonėms.

III.
Klerikalų spauda dar pikčiau pradėjo 

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą at
akuoti. Toje negarbingoje misijoje ypač 
energingai pasižymėjo Chicagos Drau
gas. Ponas Šimutis, Draugo redaktorius, 
kaip Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, matyt, yra labai išsigandęs šio 
pažangiosios visuomenės sąskridžio. Jei
gu jis nebūtų išsigandęs, tai taip daug ir 
taip įtūžusiai apie suvažiavimą nerašy
tų.

Gruodžio 9 dieną Drauge randame il
gą editorialą “Atsakymas Tautos Ju- 
doms.” Visas editorialas pašvęstas pa
neigimui suvažiavimo ir įvykusių rajo
ninių konferencijų. Šimutis pasišaukė 
talkon net du jaunu lietuvių kunigu. O 
tie kunigai neteisingai ir negražiai užsi
puola ant lapkričio 28 dieną įvykusios 
Milwaukej konferencijos.

Ant rytojau, gruodžio 10 dieną, Drau
ge telpa kitas editorialas, pavadintas 
“Tautos Pardavikų Suvažiavimas.” Šia
me piktame ir nešvariame editoriale 
bandoma net provokaciniai įtarti suva
žiavimo šaukėjus. Girdi, kam suvažiavi
mas šaukiamas prieš šventes, kuomet 
geležinkeliai ir kitos susisiekimo prie
monės taip reikalingos kariams sugrįžti 
pas namiškius pasisvečiuoti? Tai, žino
ma, pirmos rūšies demagogija. Viena, 
suvažiavimo vyriausias tikslas yra padė
ti karo pastangoms, o ne joms pakenkti.
Antra, kariai dar nebus paleisti ant 

švenčių, nes šventės prasideda su Kalė
domis ir tęsiasi iki Naujų Metų. Trečia, 
pora ar trejetas šimtų lietuvių, kurie da
lyvaus suvažiavime, aišku, nepadarys jo
kio specialaus apsunkinimo transporta- 
cijos priemonėms. Ketvirta, kodėl ponas 
Šimutis pamiršo transportinį “patrijo- 
tizmą”, kuomet Amerikos Lietuvių Ta
ryba šaukė konferenciją Pittsburghe?

Švelniausia pasakius, šis šimučio tran
sportinis argumentas prieš suvažiavimą 
yra paprasta veidmainystė.

Tartum dar neužteko plūdimo, Drau
gas gruodžio 11 dieną vėl duoda edito
rialą prieš Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą. Eitorialas pavadintas “Bol
ševikų Suvažiavimas ir Jo Dalyviai.” 
Pradžioje Šimutis pasidžiaugia, kad į su
važiavimą “tik bolševikiškos draugijos 
terenka delegatus”. Bet paskui atsipei
kėjęs susipranta ir vėl reiškia didžiau
sios baimės, kad Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas gali turėti didžiausio pa
sisekimo. Todėl jis grūmoja suvažiavimo 
dalyviams. Girdi, “po jų sušaukto suva
žiavimo Brooklyne sužinosime vardus ir 
kitų mūsų tautos žudytojų.”

O mūsų “tautos žudytojais” Draugo 
redaktorius, žinoma, vadina visus, kurie 
nepritaria nacių okupacijai Lietuvoje, 

kurie trokšta matyti išlaisvintą Lietuvą 
ir kurie palieka Lietuvos žmonėms 
spręsti savo ateitį. Reikia nepamiršti ir 
to, kad Draugo redakcijos štabe randasi 
vienas kunigas, kuris atbėgo Amerikon 
per Berlyną ir kuris nuo pat pribuvimo 
į šį laisvą kraštą ir žodžiu ir raštu su
šilęs šinkavoja Amerikos lietuviams fa
šistinę propagandą. Todėl aišku, kodėl 
geri, nuoširdūs, patrijotingi Amerikos 
lietuviai, kurie laikys šį sąskridį Brook
lyne gruodžio 18 ir 19 dienomis, Draugo 
štabui yra “mūsų tautos žudytojais.”

Bet mes užtikriname Draugo redakto
rius, poną Šimutį ir kunigą Prunskį, kad 
jų nuomonės apie suvažiavimą suvažia
vimo dalyviai visai nepaiso. Jie visai ne
mano savo darbais patikti arba įtikti 
tiems, kuriuos dar taip neseniai Berlyne 
Hitleris taip gražiai priėmė ir pavaišino 
ir paskui pasiuntė į platųjį pasaulį jo 
propagandą skleisti; arba tiems, kurie 
čia būdami sveikino Hitlerio barbariš
kas gaujas, užpuolusias Lietuvą ir kitus 
kraštus. Ne tam šis suvažiavimas įvyks.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
įvyks tam, kad padėti Amerikos ir visų 
Jungtinių Tautų karo pastangoms, kad 
prisidėti prie išlaisvinimo Lietuvos iš 
nacių vergijos ir kad pasiruošti suteiki
mui visokios pagelbos Lietuvos žmo
nėms. Ta pagelba labai reikalinga.

Kanadiečiai Davė Pui
kų Pavyzdi

Nelabai seniai rašiau-Li
teratūros Draugijos’ reika
lais. Raginau narius ir 
kuopas ruoštis prie 1944 
metų veiklos. Prašiau, kad 
nariai duokles pradėtų mo
kėti pačioje pradžioje metų.

Nuvažiavęs Kanadon, tu-, 
rėjau pasitarimą su Kana
dos LLD Veikiančiuoju 
Komitetu organizacijos rei
kalais. Komitetą sudaro 
veiklūs ir sąmoningi drau
gai. Ypatingai gražiai ir 
rūpestingai Kanados kuo
pų reikalus prižiūri komite
to sekretorė Petrė Kisielie
nė. Pranešiau draugams 
apie Centralinio Komiteto 
1944 metų planus. Prisimi
niau apie svarbą mokėjimo i 
duoklių pradžioje metų. I 
Ant vietos kilo puiki min
tis: Kam dar laukti pra
džios metų? Kodėl jau da
bar negalima duokles iš va
rių rinkti 1944 metams? Ži
noma,, kad galima. Nutarė
me išbandyti Montreale 
gruodžio 5 dienos masinia
me susirinkime ir koncerte. 
Abiejų Montrealo kuopų 
viršininkai pasižadėjo duo
kles priimti susirinkime. 
Savo prakalboje organiza
cijos reikalais paraginau 
narius ten pat pasimokėti 
1944 metų duokles, nelau
kiant pradžios metų!

Pasekmės buvo labai pui
kios — tokios, kokių aš vi
sai nesitikėjau. Jeigu ne
klystu, tam vienam susirin
kime arti šimtas narių pa- 
simokėjo savo narines duo
kles !

Toronto susirinkime, 
gruodžio 7 dieną, pakarto
jome tą pačią procedūrą. 
Kadangi buvo šiokis vaka
ras, tai susirinkimas čia 
buvo gerokai mažesnis. Bet 
ir čia atsiliepimas narių į 
paraginimą buvo toks pat 
šiltas ir nuoširdus. Šiame 
susirinkime p a s i m o k ė jo 
duokles apie 75 nariai!

Hamiltone radau dar ge
riau. Prisiminiau draugam, 
kad gal ir jie pasektų Mon
trealo ir Toronto pavyzdį. 
Kuopos sekretorė sako: Mes 
jau beveik visi kuopos na
riai duokles užsimokėjome 
— neišrinkome tiktai iš tri
jų. Kuopelė turi 18 narių, 
15 pasimokėjo duokles kuo
pos įvykusiame susirinki-

Visos šių trijų Kanados 
kuopų sumokėtos narinės 
duoklės jau Centre. Tai gal 
bus pirmas toks žygis viso
je mūsų Draugijos istori
joje.

Kanadiečiai davė puikų 
pavyzdį visai organizacijai. 
Aš neabejoju, kad ne tik 
Montrealo, Toronto. ir Ha
miltono kuopos pabaigs 
rinkti visų savo narių duo
kles pačioje pradžioje metų, 
bet kad ir kitos Kanados 
kuopos neatsiliks nuo jų.

Kuri Jungtinių Valstijų 
kuopa, paseks tą gražiu ka
nadiečių pavyzdį ir pasiro
dys su 1944 metų narinė
mis duoklėmis?

Lauksime atsiliepimo.
A. Bimba, 
LLD Pirmininkas.

Methuen, Mass.
' Iš Keturių Kolonijų Ilendro 

Veikim o.
, Gruodžio 5 d., Maple Parke 
daryta atskaita rudeninio pik
niko, kuris įvyko spalio 24-tą 
dieną š. m. Atskaitą daryti su
važiavo iš Lawrence, Haverhill 
ir Lowell organizacijų atsto
vai.

Iš padarytos atskaitos paaiš
kėjo, kad nuo virš minėto pa
rengimo pelno liko $94.23. Tai 
pinigai, kuriais bus finansuo
jami visų keturių kolonijų de
legatai j Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą gruodžio 18- 
19 dd. šių 1943 m., Brooklyn, 
N. Y.

Nors iš viršminėto parengi
mo pelno Lūs finansuojami tik 
po vieną delegatą iš kolonijos, 
bet kiekviena kolonija gali sa
vo jėgomis siųsti .kiek gali de
legatų i suvažiavimą. Tokiu 
būdu draugai lawrencieciai 
deda pastangas, kad būtų pa
siųsta iš jų kolonijos nors trys 
delegatai.

Draugai Ig. Čiulada,. J. Ru
dis, S. Penkauskas ir kiti .drau
gai labai entuziastiški tame 
klausime. Ir nėra abejonės, 
kad jie turės tris atstovus di
džiajame suvažiavime. Aš ma
nau, kad Maple Parko Bendro
vė, kaipo tokia žymi ir daug 
garbės užsitarnavusi plačioje 
visuomenėje, būtinai turėtų tu
rėti savo atstovybę tokiame is
toriniame suvažiavime, kokis 
atsibus Brooklyne. Ir manau, 
Methuenas tą garbingą žygį 
veltui nepraleis.

Haverhill draugai turės vie-
me.

Ketvirtadienis, Gruo. 16, 1943
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Viršininkai Batsiuviu Unijos 13-tos Tarybos (CIO) 
įteikia $5,000 čeki Federated Press kolumnistui Wil
liam S. Gailmor, skiriamą New Yorko Darbininką Ka
ro Fondui, o nuo jo gauna garbės paliudymą, jog tos 
unijos nariai 100 nuošimčių dalyvavo vajuje, sukelda
mi $40,000 karo pašalpai. Paveiksle: Isadore Rosen
berg, Gailmor ir Franceschini. (Federated Pictures).

ar plyštų. Juk kelionės lėšos 
jau išrištos. Taip pat ir Na
shua draugai, rodosi, jau išrin
ko vieną delegatą.

Man tenka ta garbė atsto
vauti LLD 7-tą Apskritį. Bet 
Lowellio kolonija jau išrinko 
draugą A. Stravinską atsto
vauti LLD, LDS kuopas ir L. 
P. Kliubą.

Tačiaus Lowelliui to irgi ne
gana. Mūsų garbingoji Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašalp. 
Draugystė turėtų būtinai pa
siųsti nuosavą atstovą į De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą. Tuomi Draugystė gražiai 
save užrekorduotų visiems lai
kams.

Reikia prie to ir siektis, nes 
tai yra be galo didelis reika
las. Kaipo Liet. Sūnūs ir Duk- 

i terys turėtų daugiausia susirū
pinti senos tėvynės išliuosavi- 
mu ir jos pokariniu susitvar
kymu.

Tai. Pūro Labai. Geri Pietūs.
To paties Maple Parko Ben

drovės patalpoje, užbaigus at
sibuvusio pikniko atskaitą įvy
ko primosimas labai skanių 
pietų. Pietus surengė LDS 125 
kuopa. Svečių buvo daug, —'

: visi stalai buvo apsėsti sve
čiais. Toastmasteriu buvo 

•draugas S. Penkauskas. Jis pa
kvietė .visą eilę vietinių veikė
jų pakalbėti. Prakalbėlės buvo 

i daugiausia taikomos, kaip pa
auklėti LDS kuopą. Teko ir 
mums “pašaliečiams” su drau
gu A. P. Dambrausku, haver- 
hilliečiu, tarti po .keletą žodžių. 
Bet pats toastmasteris — drg. 
Penkauskas, mano manymu, 
tai geriausiai padarė paragin
damas svečius sumesti kiek ati
ku Demokratiniu Liet. Suvažia
vimui. Svečiai gražiai atsilie
pė ir suaukojo virš $12.

i Vietiniai draugai apie tai 
plačiau parašys ir svečiams 
karštai pančiuos. Aš nuo savęs 
tik brangioms draugėms — ne-ną delegatą siųsti, ar čia lūžtų,

Išlaisvinę miestą Duchovš či.ną, Raudonosios Armijos kovotojai žygiuoja Į vaka
rus, į naujas kovas ir pergales.
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Kas Tures Aiškintis?
Keleivis irgi parašė žinią apie susida

rymą naujosios liaudies vyriausybės Ju
goslavijoje. Bet apie tai rašydamas, Mi- 
chelsono laikraštis iš jos šaiposi. O pa
baigoj .prideda tokį komentarą:

“Išrodo taip pat, kad Stalino vyriau
sybei teks aiškintis (kam aiškintis?—4L. 
Red.), neš visi žino, kad Jugoslavijos 
partizanai, yra Rusijos padaras.”

Po to, kai Jugoslavijos liaudies vy

riausybė susiorganizavo, tai Anglijos 
valdžia nutarė teikti jai ir josios parti
zanų armijai, maršalo Tito vadovauja
mai, daugiau ginklų ir kitokių karinių 
reikmenų. Jungt. Valstijų sekretorius 
Hull pareiškė, kad ir Amerika teiks tai 
vyriausybei daugiau paramos.

Kai kurie spėja, kad naujoji Jugosla
vijos vyriausybė susilauks pripažinimo 
iš Jungtinių Tautu.

Taigi, mums atrodo, kad Keleiviui tai iš 
tikrųjų dėl to teks aiškintis—aiškintis 
savo skaitytojams dėl žioplo parašymo.

nuilstančioms patarnautojoms, 
noriu širdingai paačiuoti, ku
rios skaniai pietus pagamino ir 
sočiai svečius pavalgydino, 
ačiū jums, draugės: R. čiula- 
dienė, Supetrienė, Milvidienė 
ir, rodos, joms gelbėjo Kuodie- 
nė ir kitos draugės. Mačiau, 
kad draugė šleivienė sėdėjo 
prie stalo su svečiais, bet ma
nau, ir ji ką nors gelbėjo. Nes 
vargiai kada buvo toks paren
gimas, kuriame ji nesidarbuo- 
tų. Gi jaunos draugės tarnavo 
prie stalų. Gaila, kad jų var
dų nežinau. Jos puikiai-madin- 
gai svečiams patarnavo.

Kadangi turėjau progą prie 
stalo sėdėti su draugu Ignacu 
čiulada ir iš kito šono su drau
gu Albinu Dambrausku, tai 
plačiai pasikalbėjome politiniais 
klausimais ir tūlais trūkumais 
mūsų vietiniuose reikaluose.

Draugas čiulada, prisiminęs 
mano parašytus įspūdžius iš 
Maple Parko, užgyrė, jog tai 
buvo gerai ir ta proga įspaudė 
man į ranką piniginę. Ačiū tau,

i Ignacai. įspūdžius rašiau tik iš 
j to, ką jaučiau ir ką mačiau ta- 
į me laike, nieko kito nemanyda- 
! mas ir nesitikėdamas.

Ir šitą lawrenciškių paren
gimą draugai haverhillieČiai 
gausiai parėmė. Jų nemažai da
lyvavo bankiete. Jie vieni, iš

skiriant mudu su čiulada, už- 
I ėmė visą ilgoką stalą.

Beje, draugas M. Davidonis, 
kaipo dainų mylėtojas, kartu 

; su haverhilliečiais pietavo ir 
įdainavo. Tenka pastebėti ir tai, 
i jog d. Mikas Davidonis, gal 
; būt, vienas iš ne daugelio, taip 
i mikliai išsimokinęs atmintinai 
I Atlikto Kriukio Laisvėj talpi- 
; namas satyriškas eiles — tin- 
, karnas dainoms; žino joms sma- 
i gias gaidas ir jas visas be su
klydimo traukia dainų mylėto
jų būreliuose. Tie, kurie Lais
vės neskaito, stebisi, iš kur Da
vidonis ima tokias smagias —
negirdėtas dainas? Tokiems 
Mikas pataria užsirašyti Lais
vę ir iš “šypsenų” pasirinkti 
sau gražiausią dainelę, kad su
eigose galėtų kartu smagiai dai
nuoti. Aš manau, .kad draugas 
Davidonis, apart smarkaus ti
kintų pardavinėjimo, (jį niekas 
tame nesukirs), atlieka kitą 
gražų darbą populiarizuodamas 
dienraštį Laisvę.

Mūsų kaimynai lawrenciškiai 
rengia labai gražų koncertą su 
geromis prakalbomis, kur bus 
kviečiamas .kalbėti Laisvės re
daktorius drg. A. Bimba ir 
Povilas Rotomskis, Sovietų Są
jungos generalio konsulo atsto- i vas.

Tas koncertas su prakalbomis 
rengiamas vasario 13 dieną, 
1944 metais, 41 Berkley St., 
Lawrence, Mass. J šias kon
certines prakalbas turi rengtis 
visa apylinkė. Visos keturios 
kolonijos privalo pasidarbuoti, 
kad didžioji Ukėsų Kliubo sve
tainė tą dieną persipildytų 

i žmonėmis. Nes apie tą laiką 
jau tikimasi labai didelių per- 

i maininių įvykių visoje Europo
je. J. M. Karsonas.

Stiprindami dienraštį Laisvę, 
jūs stiprinate pažangųjį žmo
nių judėjimą už gražesnį ryto
jų, už šviesesnę ateitį.
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Lietuvos Žmones Raginami
CJ

Stot j Partizanų Idiles
tais ii* geležinkeliais 
rininkai

Laikraštis “Už Tarybų 
Lietuvą” atsišaukia j Lie
tuvos žmones, ragindamas 
juos stoti į partizanų eiles 
ir kovoti prieš vokiškuosius 
grobikus. Straipsnyje “Plė- 
skime Partizanine Kova,” 
skaitome:

“Sunkias dienas gyvena 
mūsų tėvynė. Vokiškieji partizanų nuo bėgių nuleis-j 
grobikai, nuo amžių galan- 
dę dantį prieš Lietuvą, da
bar visokiais būdais ją gro
bia, stipriausius lietuvius 
išveža vergauti Vokietijon, 
apgyvendina mūsų žeme į- 
vairiais vokiečių valkato
mis. Tuo būdu hitlerininkai . 
siekia lietuvių tautos pra
žūties ir visiško jos išnai
kinimo. Savo žiaurius ir 
nusikalstamus prieš mūsų' 
tautą darbus okupantai at- ' 
lieka grūmojimais, patriotui 
šaudymais ir kitais gestapi
ninku teroro metodais, v

“Tačiau ir šiomis niekšiš
komis priemonėmis neį
bauginti mūsų tautos, nenu
galėti lietuvių dvasios. Ku
pini tėvynės meilės ir su
prasdami mūsų tautai gre
siantį pavojų, visi lietuviai 
patriotai, be pažiūrų skirtu-| 
mo, vis labiau ir glaudžiau 
telkiasi į partizanų būrius, i 
vis labiau įsitraukia į kil
nią ir aktyvią kovą prieš 
vokiškuosius o k u p a ntus. 
Patriotai niekada nesutiks, 
kad įsibrovėliai žmogžudžiai 
naikintų mūsų tautą. Jie 
tvirtai įsipareigojo tėvynei 
šiuos fašistinius niekšus 
naikinti. Jų pasirinktasis 
kelias yra teisingas ir vie
nintelis lietuvio patrioto ke
lias. Pasirinkimo nėra. 
Priešą reikia sunaikinti, ki
taip tu pats būsi jo auka.

“Šiuo dygliuotu, tačiau 
didžiai garbingu partizanu 
pasirinktuoju keliu privalo 
eiti kiekvienas doras lietu
vis. Visur, kiekviename 
mieste ir kaime turi susida
ryti ginkluoti partizanų bū
riai kovai su hitleriniais 0- 
kupantais. Stokime į šiuos 
būrius. Visur suteikim par
tizanams brolišką paramą: 
slėpkime juos nuo hitleri
ninkų ir lietuvių išdavikų, 
leiskime jiems pas save ap
sinakvoti, pavalgydinkim ir 
suteikime jiems visą kitą 
pagalbą jų žygiuose prieš 
mūsų pavergėjus vokiečius.

“Kenkime hitleriniams 0- 
kupantams visokiais bū
dais, kaip mažuose, taip ir 
dideliuose dalykuose, — vi
sur ii* visada, atsimindami, 
jog viskas, kas silpnina 
okupantus yra naudinga 
lietuvių tautai. Kiekvienas 
mūsų neįvykdytas okupan
tų reikalavimas yra jiems l 
smūgis ir artina jų žlugimo i 
dieną. Juo galingesnis bus : 
mūsų pasipriešinimas, tuo ! 
greičiau sutriuškinsime 0- 
kupantus, su kuriais kovo-l 
jame ne mes vieni, bet ir ■ 
visos kitos Tarybų Sąjun- 1 
gos tautos, o taip pat Ang
lija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Tos milžiniškos 
kovos priešakyje eina Rau
donoji Armija, triuškinanti 
priešą visuose frontuose.

“Ypatingai svarbūs lietu
vių partizanų uždaviniai y- 
ra šiuo metu, kai Raudono
ji Armija yra paėmusi ne
paprastai svarbų geležinke
lių mazgą Velikije Lūki, ir 
tuo pačiu žymiai pasistū-

hitlc- 
gabena į Tarybų 

Sąjungos - Vokietijos fron-l 
tą savo kariuomenę, gink- ! 
lūs ir kitą karinę medžią- | 
gą, o iš pasigrobtųjų rajonų | 
j Vokietiją veža įvairų gro
bi savo užnugariui stiprin
ti. Kiekvienas Lietuvos;

sugadintas kelias ilgam lai
škui sulaiko fronto aptarna-1 
ivimą. Nutrauktas telegrafo- 
■ar telefono susisiekimas at-i 
ima galimybę priešui susi
siekti su užnugariu. Vis i 
dažniau pasigirsta sprogi-1

Ko Važiavo į Berlyną 
14 Žurnalistų?

Goebbelso propagandos 
! ministerija pasikvietė į Vo- 

|mai ir šūviai Lietuvos ge- p^°tjją grupę parsidavusių 
; ležinkeliuose ir kituose ke-\ vokiečiams žurnalistų, kad 
.liuose. Tegu vokiečiai oku- tie, grįžę į Lietuvą, dar la- 
| pantai jaučia visos lietuvių i kinu mulkintų lietuvių tau- 
| tautos kerštą ir neapykan- i tą. Prieš kalbėdami apie ne- 
tą. Tegu kiekvienas Lietu- švarius šios keliones tiks- 

ir skersgatvis lūs, leiskime papasakoti pa
tiems žurnalistams savo 
šios kelionės įspūdžius.

! štai išgama Senkus, pasi- 
• gerėdamas pasakoja apie

vos 
įneša jiems mirtį.

“Mūsų tautos išlaisvini- 
juos Rytu'mo diena artėja. Savo at- 1 *’ 17 • € i • • M V 1 V/UCU11U0 MClkJUllV/J CV

prie kaklia ir ^nepalaužiama ko- i saiįoninį turizmo autobusą, 
I kuris juos visur važinėjęs, 
i apie tai, kaip jie viešėjo 
prašmatniame Berlyno 
viešbutyj “Kaiserhof”, kaip 
juos vaišino propagandos 

; ministerijoje ir kino artis
tų surengtuose bankietuose.

tas vokiečių karinis trau
kinys silpnina
fronte ir prisideda
Raudonosios Armijos smū- ;va su hitleriniais okupan- 
gių sustiprinimo. Kiekvie- tais mes pagreitinsime niū
rias susprogdintas tiltas ar'sų pergalę.”

Ragina Lietuvos Žmones Ne 
pasiduoti Okupantams

Skaitlingai dalyvausime L. D. 
Suvažiavime

I

LDS 47 kuopos specialiame 
susirinkimo, kuris buvo tik 
tam tikslui šauktas, nutarta, 
po trumpo apsvarstymo, vien-! 
balsiai užgiri šį taip svarbų, 
bene svarbiausi mūsų gyveni
mo istorijoj sąskrydį ir nors 
iždas mažas, tačiaus sugebė
jom surasti būdus ir kuopa 
aukoja $10.00.

Delegacija išlaukta iš abie
jų kuopų (LDS 47 kp. ir LLD 
67 kp.) septyni atstovai, šiuos 
žodžius rašantis norėtų žinoti, 
ar suvažiavimo valdyba siųs į 
kiekviena miestą vienodus 
spausdintus mandatus, ar 
draugijų sekretoriai patys tu-1 
rėš pasirūpint, kaip paprastai 
apskričius atstovaujant.

(Demokratinio Lietuvių Su
važiavimo Komitetas pagami
no speciales kortas ir visi de
legatai ir delegatės ant vie
tos jas išpildys suvažiavime, 
tokiu būdu delegatai, jeigu ir 
neturės mandatų, tai skirtumo 
nebus. — Redakcija.)

Iš lapkričio 28 suruošto Wor-j Anioliaūckaite, M. Mačionis, 
cesterio skyriaus Mass. ir J. Norvaiša, B. Valončauskie- 
apielinkės Lietuvių Komiteto ' nė, 11. Janulienė, B. žemeikie- 

bankieto

Tarybą

tuvos žmones ir ragina juos 
■priešintis okupantų prie
vartai ir sauvaliai. Sako:

Vokiečių armijos pralai
mėjimas Tarybų Sąjungos-' 
Vokietijos fronte ir besiar
tinantis visiškas hitlerinės

■ Vokietijos žlugimas jos va- 
i dus privertė griebtis pas- 
' kutiniausios priemonės — 
į visuotinės gyventojų ir jų 
j turto mobilizacijos karo 
reikalams. Ši priemonė 
ypač skaudžiai paliečia 
okupuotuosius kraštus, jų 
tarpe ir mūsų tėvynę Lie
tuvą, kuri dabar paverčia
ma dideliu karinio darbo 
lageriu, o mūsų turtai — 

kariuomenės nuo-vok iečių 
savybe.v

mėjo prie Latvijos ir Lietu
vos sienos. Lietuvos plen-

t pensionatus kalnuose netoli 
[ •_ i Miuncheno, kuriuose* ilsisi

1 Berlyno magnatų bei aukš- 
suitų pareigūnų žmoneles ir

ūkio produktų užkeitimo 
tais. Tai bus atliekama 
valsčių viršaičių ir seniūnų | purįuose saugu nuo aviaci- 
žinia. Vadinasi, jei kuris jos bombardavimų... “Tai 
ūkininkas privalomiems ‘ buvo tikra atostoginė kelio- 
pristatymams atlikti jau'nė”, — baigia Senkus, 
nebeturės reikiamo kiekio; Bet kodėl ponai Senkūs, 
rugių, vilnų ar kitų žemės Miglinai ir Mackoniai nepa
tikto gaminių, tai valsčiaus sakoja apie tai, kaip ka- 
viršaitis su seniūnu ap- muojasi išvežti į Vokietijos 
šniukštinės, kokių ūkio ga- darbo katorgą lietuviai?

itų ras- Kodėl jie nepasakoja apie 
Vokietijos miestų subom- 
bardavimus, apie badą ir 
epidemijas, siaučiančias ka
ro nualintame reiche?

Ne, to tie išdavikiškieji 
žurnalistai nepasakoja. Ne 
tam juos vaišino Berlyne, 
kad grįžę imtų pasakoję 

\ Todėl teisybę. Jų vaišintojai jiems 
ūkiniu- smulkiai nurodė,

tis. Už nepristatytus rugius 
ar vilnas iš ūkininko dabar 
bits reikalaujama kviečių, 
galvijų, paukščių, linų

Šiai priemonei įgyven
dinti, vadinas, dar dides
niam Lietuvos nuteriojimui 
ir jos gyventojų apiplėši
mui, dabar ir rengiasi visi 
Hitlerio šunes, pradedant 
■/vriausiu budeliu Rentelnu 

v 

ir baigiant jo agentais ku- 
biliūnininkais. Šiuo tikslu, 
Rentelnui vadovaujant, įvy
ko Lietuvos apskričių virši
ninkų ir policijos vadų su
važiavimas, “Pienocentro,” 
“Lietūkio,” “Sodybos” ir 
kitų vokiečius aptarnaujan
čių ekonominių organizaci
jų atstovų suvažiavimai, 
valsčių viršaičių, policijos 
ir seniūnų pasitarimai. Vi
suose suvažiavimuose ir pa
sitarimuose buvo svarsto
mas vienas ir tas pats klau
simas — kaip ir kurių prie
monių reikia griebtis, kad 
iš ūkininkų sugrobtų visus 
žemės ūkio gaminius. Be 
įvairių bausmių, gyvulių ar 
ūkių atėmimo ir kitų prie-ibūdžio darbų, 
vartos bei gąsdinimo prie- j neikime jiems dirbti, nei są
monių, hitlerininkai ir jų vo arkliais neduokime jiems 
agentai nutarė griebtis dar naudotis.
vieno klastingo triuko, bū- kiečių okupantus ir jų pri- 
tent — vienos rūšies žemės plėštą turtą.

bilų ir net medaus. Taigi,’ 
okupantų akys plačios. Jie 
nori atimti viską, ką tik ū-’ 
kininkas gali turėti.
mums, Lietuvos ūkiniu- smulkiai nurodė, apie ką 
kams, šiuo metu gręsia dar reikės kalbėti grįžus į Lie- 
didesnis pavojus netekti ne tuvą ir apie ką, gink Dieve, 
tik paskutinio duonos kąs- ir žodelio tarti negalima.

1 surengtos 
net specialios paskaitos ir 

: instruktažai, apie kuriuos, 
.dar neišsipagiriojęs nuo 
; berlyniškųjų vaišių, prasi
taria tas pats Senkus.

Ir štai, sugrįžę žurnalis- 
' tai, atsidėkodami savo 
; duondaviams už surengtas 
i vaišes bei pramogas, dar

nio, bet ir likti be paskuti- Tuo tikslu buvo 
niu marškiniu. C c

Kad išsaugotume dar iš 
rankų neišplėštus žemės ū- 
kio produktus ir kitą turtą, i 
turime vieningai ir organi-; 
zuotai pasipriešinti nau-l 
joms hitlerininkų užma
čioms.

Neduokime vokiečių oku-1 akiplėšiškiau apgaudinėja 
pantams jokių žemės ūkio i ir mulkina Lietuvos gyven- 
gaminių. ' Neimkime iš jų I tojus, dar labiau išsijuosę 
jokių premijų ir 
Nepasirašinėkime jokių su-1 tvarką”, atnešusią lietuvių 
tarčių dėl cukrinių runke- tautai tiek vargo ir nelai- 
lių, linų, tabako ar kitų mių. 
kultūrų auginimo. Slėpki
me nuo okupantų savo pro
duktus ir kitą turtą. Vykim 
lauk vokiečių agentus, atė
jusius aprašyti mūsų turtą 
bei ūkius.

Hitlerininkai mus varys 
prie įvairiausių karinio po- 

Nei patys

dovanų, giria hitlerinę “naująją

Naikinkime vo-

L. Kapočius.

Draugas Armanavičius, kilęs iš Telšių, prie savo snai- 
periško šautuvo. Kasdien jis nudeda kelis nacius ker-
šindamas jiems už sudeginimą gražių Žemaitijos mies- 
tų ir kaimų, už žudymą Lietuvos žmonių.

Pr. Vosiukaitis

Baltimore, Md
Labai svarbias prakalbas 

rengia L. K. kuopa ketvirta
dienį, gruodžio 16, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, 
853 Hollins St., Baltimore, 
Md. (ant antrų lubų). Kalbės: 
Dr. A. L. Graicunas, senas vi
suomenės veikėjas iš Chica- 
gos ir V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius. Aiškins: mūsų 
pareigas karo laimėjimui — 
kaip galime gelbėti Lietuvos 
žmonėms; lietuviams reikalin
ga vienybė savo bendriems 
reikalams; mūsų uždaviniai 
naminiame fronte.

Kalbėtojai važiuoja į Ame
rikos Demokratinių, Lietuvių 
Suvažiavimą ir sustos čionai 
pasakyti prakalbas.

Visi Baltimorės ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Po kalbų bus duota klausimai 
statyti ir iškelta daug svarbių 
dalykų. -

Kom.

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

Susilaukėm jaunuolio kareivio

šiomis dienomis sugrįžo pas j 
savo tėvelius Darnūs Stenionis, 
kariavęs prieš japonus apie 
aštuonis mėnesius, kur gavo 
smarkų nervų sukrėtimą — 
shell shock, — veikiausia pa- 
liuosuotas ant visados. Jau
nuolis Dannis pirma išvykimo 
į armiją prigulėjo prie LDS 
jaunuolių kuopos ir sporto 
skyriaus. Tėveliai linksmi su
silaukę vienintelio sūnaus. A- 
bu pažangūs žmonės ir mūsų 
organizacijų nariai, seni Lais
vės skaitytojai.

Mes visi linkini jaunam bu
vusiam kariui Dauniui greito 
ir visiško pasveikimo, darbuo
tis vėl su mumis organizacijo
se ir chore dainuoti.

G. Albinas., i

Kaip .jau visiems yra žino- ; 
ma, kad šis komitetas darbuo
jasi visoj Mass, valstijoj, kad 
sukelti $3000 dėl Suvienytų 
Tautų Karo Fondo. Tai šis ban- 
kietas tam ir buvo surengtas. 
Kadangi vakaras buvo gražus, 
tai ir gražios publikos turė
jom, pelno negaliu pasakyti 
kiek liks, nes dar atskaita ne
padaryta, tą paskelbsiu vė
liau.

Dabar noriu paačiuoti drau
gei S. Sasnai, Laisvės redakto
rei už jos pasakytą puikią 
prakalbą šiame mūsų pokily- 
je. Jos prakalba buvo apie da
bartinį karą, kur jauni vyrai 
kovoja ir savo gyvybes auko
ja, kad sunaikinti fašizmą, tą 
20-jo amžiaus žmonijos pra
keiksmą. Kadangi šiame po
kily buvo ir tėvai, kurių sū
nūs yra mūsų krašto ginkluo
tose jėgose ir buvo tėvai, ku
rių sūnūs jau žuvę šiame ka
re, tai tas sudarė nepaprastą 
dėmesį jos prakalba į klausy
tojus. D. Sasna mus visus ra
gino išlaikyti naminį frontą, 
stovėti su mūsų krašto prezi
dentu Pvooseveltu, kad reakci
ja ir fašizmas neįsigalėtų. Ne- 
suvilkim savo mylimųjų kovo
tojų už laisvę ir demokratiją, 
kad jie sugrįžę rastų tą, už k; 
jie kovoja — sakė kalbėtoja.

Baigdama savo kalbą drg. 
Sasna ragino visus skaityti 
Laisvę ir būti visiem žinovais 
pasaulinių įvykių; skaityti vi
siems geras knygas ir būti na
riais Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos.

Jos prakalba visiems pati
ko. Nors įžanga buvo gana 
aukšta, bet svečiai sudėjo dar 
ir aukų $76.10.

Aukavo šie draugai: T. 
Krapai, $6. Po $5.00: J. M.

nė, H. Halowka, E. Trasikie- 
nė, L. Ausiejienė, M. Deknie- 
nė, M. Mozurkicnė, J. J. 
Bakšys, P. Jucius, Ig. šiupė- 
nas, K. Kosulis, D. Vaitelis, 
P. Labanauckas, V. Pačiesas,
O. Vosilienė.

Po 50 centų: M. Petkunie- 
nė, J. Kanapkis, J. Gustaitis,
P. Butkevičius, A. Naruševi
čius ir M. Latauskas. Mažiau 
kaip 50 centų nebuvo rašoma 
vardai. Kitos visos aukos bu
vo smulkiais. Ačiū labai vi
siem aukavusiem!

Dabar šie mūsų geri kaimy
nai aukavo maisto: Draugai 
Zakarai aukojo burokų; E. 
Pačiesienė, A. Palionienė, A. 
Vosilienė, A. Dvareckienė. 
šios visos draugės aukojo po 
pyragą, šios draugės aukojo 
daržovių : Anioliauckaitė, mor
kų, Grinevičienė bulvių, o dd. 
Jakaičiai bulvių ir 6 tuzinus 
kiaušinių. A. Dūda aukojo 5 
dideles duonas. E. Dovidonie- 
nė ir N. Kudarauskienė auko
jo taukų. Domicėlė Lukienė 
išrašė 15 didelių Show Cards, 
draugių Kalakauskienės ir 
Dovidonienės pasidarbavimu, 

visokio maisto buvo pririnkta 
ir daug tikietų išplatinta. Pa
sekmės buvo geros, kad turė
jom geras drauges, kurios dir
bo. Ačiū draugei Dovidonie- 
nei, kuri nebūdama komisijoje 
daug padėjo draugei Kala- 
kauskienei, mūsų komisijos 
pirmininkei.

Komisija, kuri draugiškai ir 
gražiai pasidarbavo, sureng-( 
darni šį gražų bankietą, buvo: 
H. Kalakauskienė, E. Pačie
sienė, O. Stonkienė, A. Dva
reckienė, J. Skliutas, B. Mi- 
zara ir J. M. Lukas. O komi
sijai padėjo dirbti P. Sadau
skas, Ig. Lozaravičia, Aldona 
Dovidoniutė, Rita Baguckiu-

Chinai atėmė iš japonų 
dar vieną tvirtovišką punk
tą, 2i9 myl. nuo Changteh.

Madrid. — Girdėt, kad 
naciai įsake “bereikalin
giem” francūzam apleist 
Paryžių.

Lukas, J. Raulušaitis, J. Skliu-itė ir Anita Miliauckaitč. Drg. 
tas, N. Kudarauskas ir O. Va-! J. Jaškevičius taipgi nebuvo 
lontukevičienė. : komisijoj, bet gavo pas biz-

Po $2.00 F. Mačiulis, M. ; nierius daug maisto, o drg.
Šiupienienė, F. ir J. Skeltai, P. Butkevičius atnešė pririn-
A. M. Gaigalai, J. Palionis, kęs ant blankos $7.75. Visiem 
V. Jančius, J. Dovidonis, F.'aukotojam ir prisidėjusioms
Petrauskas, M. žukienė ir P. darbu ir publikai už atsilan-
Bacevičius. * kymą širdingas ačiū !

Po $1.00: M. Sukackienė, E. I J. M. Lukas

A B C ... IR

aPiene Vaikam”

BOBDENS HOMOGENIZED

kalkėm-CALCIUM šiame puikiame piene—ir daug 
jų! Ir fosforui! Taipgi puikus šaltinis Vitaminų 
A, Bl, B2 ir Niacino!

sauliniam VITAMINUI D! Jvalias jo kiekvienoj 
kvortoj ištisai dienai! Nestebėtina, kad išmintin
gos motinos jau pasirenka “Pieną Vaikam”! Ko
dėl ne jūs?

extra
gauna
-—“Pieno
Lygus maistingumas kiekviename laše.

APSUKRIOM 
perka

VITAMIN D MUK
PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE

BENEFITAM-gerumam, kuriuos jų šeimos 
iš Borden’s Homogenized Vitarriin D Pieno 

Vaikam"! Jis greičiau suvirškinamas!

moterim, kurios extra atyda 
pieną šiomis pieno taupymo dienomis!

it
[■

R

. IR DAR YRA 670 KALORIJŲ MAISTO ENERGIJOS KIEKVIENOJ KVORTOJ! ©BordenCo.
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VAKARŲ FRONTE
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE 
a----------------------------------------------------------

Is originalo vertė J. KALNĖNAS
<9

Bridgeport, Conn.
5 d., š. m., įvyko 
prakalbos, kurias 
63 kp. Kadangi 

d. sueina 2 metai 
užpuolimo ant 
tad kalbėtojas

Liet. Apšvietos Draugijos su
sirinkime sumesta, rodos, $11. 
Tai jau “ready” turime apie
$46. Bet manau, kad bridge- 
portiečiai suvažiavimą pasvei
kins su čiela šimtine.

Los Angeles, Calif. Buvo kalbėta ir nutarta, 
kad 19 d. gruodžio padaryti 
Lietuvių Dieną, eiti padirbti

(Tąsa)
Tokių istorijų yra nesuskaitoma dau

gybė ir kita už kitą kartesnė. Vis dėlto 
niekas nedrįsta pasipriešinti ir tiesą įro
dyti; visi yra bejėgiai ir tereiškia tik 
įvardytus daiktus, daugiau nieko. Tur 
būt nėra didesnės apgaulės, neteisybės ir 
šlykštybės, kaip karo metu. Ar tat yra 
maža, jog į nieką neatsižiūrėdami eina 
pulkai paskui pulkus visiškai be vilties 
į kovą ir puolimas seka puolimą čia prie
kin, čia atgal ir krinta eilės žmonių kita 
po kitos?

Tankai taip jau juokų dabar nekrečia, 
o dideliu ginklu virto. Jie rieda šarvuoti 
ilga eile ir karo baisybę įkūnija mumy
se dar labiau nekaip visa kita.

Patrankų, kurios mus baisia ugnimi 
svilindavo, jau nematom. Puolančios 
priešo pirmosios linijos yra toki pat 
žmonės, kaip ir mes. Tačiau tie tankai, 
tai mašinos, kurios begaline virtine rie
da ir yra baisios kain pats karas. Jie 
•iską išjudina, čia įsirioglindami į duo

bes, čia vėl is jų issirisuami. Nesulaiky
ti, nesudaužyti to birbiančio dūmuos 
paskendusių šarvuočių laivyno. Tai bai
sus plieno žvėris, kurio nei sužeisi, nei 
nudobsi. Ales susi riečiam, susitraukiam 
savo plonam kaily, pamatę atriedant, at- 
gurgiant tokią pragarišką jėgą ir mūsų 
rankos yra prieš juos tik plonučiai šiau
deliai, mūsų rankinės granatos—tiktai 
degtukai.

Granatos, dujos ir laivynas tankų ‘— 
visko griovimas, žuvimas, mirtis.

Kruvinoji, gripas, šiltinė — smaugi
mas, deginimas, mirtis.

Apkasai, ligoninės, brolių kapai —nie
ko kito mums nėra.

Vienam antpuoly krito mūs kuopos va
das Bertinkas. Jis buvo vienas iš tų pa
siryžėlių karininkų, kurie fronte kiek
vieną sunkią valandą patys pirmieji žen
gia. Jau dveji metai jis mums vadovavo 
ir nebuvo nė karto sužeistas. Tačiau,

anksčiau ar vėliau, vistiek tat turėjo 
įvykti. Mes sėdėjome vienoj duobėj ir 
buvom apsupti. Tik pajuntam alyvos ir 
žibalo smarvę. Žiūrim, besiartina du vy
rai su ugniasvaidžiu. Vienas ant pečių 
neša dėžę, kitas rankoje laiko žarną, ku
ri išspjauna ugnį. Jei jie prie mūsų pri
siartina, vadinas, mes jau žuvę, o atgal 
nieku būdu negalime grįžti.

Mes pažemiui paleidome ugnį. Vis dėl
to jie artinasi ir mums darosi striuka. 
Bertinkas guli drauge su mumis. Jis pa
stebi, jog mes nepataikom, juo labiau, 
kai smarkioj ugnyj per daug pasigauda- 
mi priedangos.

Jis pats paėmė šautuvą, iššliaužia iš 
duobės ir taiko gulėdamas. Jis iššauna... 
Ir tuo patim akimirksniu priešo kulka 
perveria ir jį. Vis dėlto jis paliko gulįs ir 
taiko vėl. Viena numuša. Taiko toliau.... I 
Pagaliau bumptelia šūvis. Bertinkui iš
krinta šautuvas. Jis sako: “Gerai” ir at- 
šoksta atgal. Vieną priešo ugniasvaidi
ninką jis pašauna. Tas parkrinta išrau
damas kitam žarną iš rankų. Ugnis šok- 
sta į visas puses ir uždega pastarąjį.

Bertinkui suvis .paiaiKO į Krūtinę. Po 
valandėlės skeveldra numuša jam smak
rą. Ir ta pati skeveldra turėjo dar jė
gos nuskelti Lejeriui šlaunikaulį. Lejeris 
dejuoja ir įsispiria rankomis visas krau
juos paplūdęs, bet nė vienas jam negalim 
padėti. Beregint jis suzmenka, kaip tuš
čiavidurė žarna.

Ir kas dabar iš to, kad mokykloje jis 
buvo taip gabus matematikai.

Pasekmingos Prakalbos
Gruodžio 

R. Mizaros 
rengė LLD 
gruodžio 7 
nuo japonų
Perlų Uosto, 
dalį kalbos pašventė karui, jo 
eigai ir surištiems su juomi 
dalykams. Kalbėjo apie Ame
rikos, Sovietų Sąjungos ir An
glijos valdininkų konferenci
jas ir mūsų užduotis, kad ka
ras būtų greičiau išlaimėtas!

Plačiai kalbėjo reikalu šau
kiamo Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo ir kitais klausi
mais.

Po prakalbų parinkta au
kų lėšų padengimui, kas liks, 
bus sveikinimui Deni. Liet. Su
važiavimui.

Aukavo po $1: D. Grajaus-| 
kienė, A. Schavinskas, S. Ta- į 
mošiūnas, A. Kilkis, J. But-; 
noris, J. šimanauskas, 
nė, A. Mureikienė,
mas, J. Mockaitis, P.
kūnas, J. B. Yūsaitis, P. Kize-į 
vičius, J. Bartkevičius, A. Mi-| 
sevičiene, J. Jasiunas, M. Ari-j 
son, Ą. Švėgžda, J. Šilingis, J.lnes 
Gies, P. Stanciką. ___
— $26.36. Iš .... _____

Reikale atstovų į suvažiavi
mą, LLD 63 kp. išrinko 3 ge
rus atstovus, Liet. Apšvietos 
Draugija siunčia porą nuošir
džių atstovų. Apie kitas drau
gijas dar negirdėjau.

Apie darbus, pažiūrėjus 
laikraštyje į skelbimus, rodos, 
kad labai daug darbininkų 
reikalauja visur, bet Bridge
port Post rašė, kad Reming
ton Arms Co. atleidžia 2,500 

! darbininkų, kad duot progą 
imtoms dirbtuvėms, kuriose la
ibai trūksta darbininkų, paleis- 
' taisiais pasinaudot. Be to, ir 
■ nekuriose kitose u._ 
pasirodė jau perviršis

i ninku ir atleidinėja.
Kaip toliau bus — nežinia

Darbininkas.

Gečie- i
J. Pudi-I

Vaite- i Brazilai Dalyvauja Kare
Alžyras. — Atvyko pir

mieji Brazilijos 
“i daliniai

. Su smulkiais! prieš vokiečius, 
š tos sumos šuva-j komandoje

Iš LDLD 145 kp. susirinkimo
Metinis kp. susirinkimas į- 

vyko 5 d. gruodžio. Apkalbė
jus draugijos reikalus, daug 
buvo kalbėta apie Lietuvių 
Demokratinį Suvažiavimą.

Kadangi iš Oakland važiuo
ja dvi delegatės ant to suva
žiavimo, ta ir mūsų kp. nutarė 
duoti įgaliojimą, kad ir L. A. 
atstovautų.

Taipgi nutarta pasiųsti pa
sveikinimą su $10 aukų.

Mūsų kp. pamačius paragi
nimą, kad pradėti mokėti mo
kestis 1944 m., šį klausimą 
pakėlė susirinkime ir keletas 
draugų jau pasimokėjo. Mes 

dirbtuvėse tikimės, kad mūsų gabi rašti- 
darbi- ninkė drg. M. Bušienė išrinks 

į narių mokesčius į kelius mė- 
! nesiūs.

Kp. valdybos rinkimas. Iš- j 
(rinkta org. Druskis, protokolui 
I rast. W. Verbickas, finansų: 
i rast. M. Bušienė, ižd. M. Pu-i 
i pienė, taigi galima tikėtis, kad (je 
kp. gerai veiks ateinančiais i stūmė 
metais, nes komitetas geras. I atgal.

kariuome- 
veiksmams 

Jie kovos 
savo generolo, 

žiavimo sveikinimui liks $15.'Tai dar pirmutiniai kovūnų 
Be to, LLD kp. susirinkime ■ būriai iš Pietų Amerikos 
sveikinimams sumesta $20.1 prieš hitlerininkus.

Mėnesiai slenka. Ši 1918 m. vasara yra 
dar labiau kruvina ir dar sunkesnė. Die
nos atrodo kaip augalas, stovįs tarp auk
so ir mėlynės nykumos žiede. Kiekvie
nas čia žino, jog mes karą pralaimėjom. 
Bet daug apie tat nekalbama. Mes trau
kiamės. Ir po didžiojo puolimo mes ne
galime atsilaikyti, juo labiau pulti, nes 
jau neturime nei žmonių nei šaunamo
sios medžiagos.

(Bus daugiau)

Detroito Žinios Easton, Pa.
LLD 52 Kp. Priešmetinis i lumbia St. Veikalas “Black

Susirinkimas ’ Sea Fighters’’ ir kiek vėliau
Šį sekmadienį arba gruo- bus rodoma “Northern Star.’' 

džio-Dec. 19 d. įvyks LLD. 52 : Tie veikalai ne tik svarbu pa- 
kp. priešmetinis susirinkimas,! matyti, bet reikia patarti .mū- 
4097 Porter St., 2 valanda po1 su jaunimui, kad vietoj’ nakti-

Belvidere Atleis 1,000 Dar
bininku.

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

sunkus pristatymas anglies. W

B
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo uamuo-

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc. i
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 5S

v

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES

dėl Russian War Relief. Atsi
šaukus, daugiau tuzino drau
gų ir draugių susirašė ant vie
tos, o kitus komisija prižadė
jo užklausti vėliau.

Mano supratimu, tai yra la
bai svarbus reikalas kiekvie
nam, kas išgali ateiti ir pagel
bėti. Turim žinoti, kad Sovie
tų Sąjungos žmonės kovoja i]’ 
už mumis sykiu.

ALDLD kp. nutarė surengti 
apšvietos parengimą ir jau 
darbas pradėtas.

Mes čia turim lietuvių jau
nuolių, pasiekusių aukštą 
mokslą, taigi jų kai kurie ap
siėmė ką nors pasakyti, kaip 
tai Olive Pupiutė ir Dr. Lea 
Levanas; gal dar gausime ir 
daugiau. Tikrai bus puikus pa
rengimas. Visi tėmykite skel- 

| bimus. R—ka

Australai Huon pussaly- 
, Naujojoj Guinejoj, nu- 

japonus dar mylią

IMATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

jį Vietos ir impor- 
į’ tuotos degtinės ir 
f vynai, geri ausiu 
į bravorų alus ir 
į ėlius. Kada būsite 
į- Brooklyne, užeiki- 
I te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos diena iki vėlai.v

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

I NAUDOKITĖS GERA PROGA
•i*1* *Ppr n Ai q c rnnc rl n /-> ei cnoniali YVfi ci Fi 1 vrm n

p 30 Dienų
1 Nuolaida

Akiniai

; Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
' seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
< kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, .mes vis dar patar- 
’ naujame už senas žemas kainas.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 

įfį taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už 87.50.

S STENGER & STENGER, Optometrists
■H 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

pietų. Susirinkimas bus labai' 
svarbus todėl, nes bus rinki-į 
mas 52 kp. valdybos ir įvairių 
komisijų dėl 1914 metų. Taip-1 
gi bus balsavimas ant LLD 
Centro Komiteto dėl ateinan
čių metų.

Todėl, kaip matome, yra vi
si svarbūs ir dideli darbai, ku-| 
rie turės būti atlikti laike šio 
susirinkimo.

Draugai ir draugės, dauge
lis musų narių labai apsileidę 
ir nesirūpina net į kelius mė
nesius ateiti į susirinkimą, tai 
nepatingėkite šį sykį ateiti, 
nes turi rūpėti visiems nariams 
balsavimas ir padėjimas veik
lių ir sumanių narių į LLD 
Centro Valdybą. Taipgi išrin
kimas gerų narių į kuopos val
dybą ir veikiančias komisijas. 
Todėl visi ir visos skaitlingai 
dalyvaukite šį sekmadienį, 
Draugijų svetainėje.

Apie Judžių Veikalus
Mes žinome, kad judžių vei

kalų yra rodoma kasdieną ir 
įvairaus turinio, bet ne visi 
atitinka gyvenimui ir tūli vei
kalai nieko nepamokina, tik 
laiką eikvoja. Kiek laiko at
gal Detroito mieste rodė eilę 
gerų veikalų, kaip tai “Moon 
is Down,’’ “Edge of Darknes.” 
‘.‘Mission to Moscow” per kiek 
laiko buvo užlaikytas kur 
nors, gal manė, kad žmonės 
pamirš apie tai, bet dabarti
niu laiku jau buvo rodomas 
labai plačiai po visą Detroito 
miestą. Dabartiniu laiku, tai 
yra, per porą savaičių, bus 
rodoma trys geri judžių vei
kalai Cinema teatre, 58 E. Co-

nių kliubų eina žiūrėti, tai ge
riau gerus veikalus. Neseniai 
teko matyti veikalas “China.” 
Veikalas gražus, bet, mano su
pratimu, biskį perdaug ame-i 
rikoniško patrijotizmo įdėta, i

Kas mėgsta matyti gyvus ■ 
lošėjus, tai tokių vietų Detroi- ■ 
to mieste yra tik dvi įstaigos: 
Cass Teatre ir Lafayette-Shu
bert. Dabar Shubert Teatre 
yra rodomas veikalas “Tobac
co Load,” kurie dar nėra ma
tę to veikalo, tai vertas pa
matyti. Sausio 11 d. Masonic 
Temple svetainėj, pradės loš
ti operas. Bus lošiamos per ke
lias savaites.

Alvinas.

East Orange, N. J.
\

Naują metą pasitikt vakarėlis
LDS 47 kuopti iš Livingston, į 

N. J., nutarė surengti nau
jiems metams pasitikti smagų 
vakarėlį pas draugus Žukaus
kus, 566 So. Clinton St.

Prašome apielinkės simpa- 
tikų dalyvauti ir tuomi prisi
dėti prie paramos vienam mū-1 
sų jaunam kariui, kuris šio-j 
mis dienomis likosi paliuosuo-; 
tas iš tarnybos, kaipo netin
kantis. Kiek atliks nuo mūsų 
smagaus laiko, bus paskirta 
tam jaunuoliui, kaipo dovana 
šventėms. Albinas.

MacArthuro lakūnai bom
bardavo japonų ‘naudoja
mus žibalo šaltinius ir fab
rikus Borneo saloj, Rytinė
je Holandų Indijoje.

Gruodžio 8 d., vietos spau
doj pasirodė darbininkam ne
maloni žinia, nes Hercules 
Powder Co., Belvidere, N. 
J., už 10 mylių nuo Eastono, 
po poros savaičių užsidarys 
visai parako išdirbystė ir bus 
paleista vienas tūkstantis dar
bininkų nuo darbo. Fabrikas 
buvo, pastatytas prieš tris me
tus. Paraką antros rūšies da
rė dėl Anglijos valdžios, bet 
dabar kontraktas pasibaigė 
ir nebuvo atnaujintas. Daug 
darbininkų, o ir lietuvių, va
žiuodavo ten dirbt iš mūsų 
miesto. Visi džiaugdavosi, 
nes auktesnes algas gaudavo, 
Kaip kitur visur.

Ta pati kompanija uždarys 
parako fabriką ir New Brun
swick, N. J., kur bus atleista 
keturi šimtai darbininkų, šiaip 
kiti amunicijos fabrikai, pla
čioj mūsų apylinkėj, irgi eina 
ne pergeriausiai.
Lietuviai U. S. Kariuome.nėj

Išeina tarnaut į Dėdės Šamo 
kariuomenę Antanas Gečas, 
trečias brolis, ir Juozas Stan
kus. Juozas Jurgaitis jau šeši 
metai kaip tarnauja karo lai
vyne. Dabar randasi kur nors 
karštuose kraštuose, ir kauja- 
si su mūsų šalies ^neprieteliais. 
Dabar savo mamytei pranešė, 
kad yra lengvai sužeistas.

Mirė A. Gailius.
Gruodžio 4 d. buvo palaido

tas Antanas Gailius, 63 metų. 
Iš Lietuvos buvo, Valušių kai
mo, Rietavo parapijos, Telšių 
apskr. šermenų ir palaidojimo 
kaštais rūpinosi Ona Vaurienė.

V. J. Stankus.

Australai stumia japonus 
atgal N. Guinejoj.

I

Virst in her heart- Virst in Quality

CHARLES J. ROMAN į

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

SIAftoorings v.’ith splen- i Bill
. did diamond. IVV

No. l—O. Lady 
Crosby. Identical 
designs |4K gold

No. ORO. Lady
Crosby. Mauhed for
lovely .inodccn ■
rings of. HK.v < qq
gold. Lovely * w

: diamond.

All "Lady Crosby" Ensembles 
in ylstractive Presentation Box

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

TeL STagg 2-2173 ATDABA VAKARAIS

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

Both Rings for

‘65"
No. 100, Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in utiaiity. 
This lovely pair 
ol rings in 14K 
gold Superb 
brilliant di 
inond.

Both for 

’85"

| GREEN STAR BAR A GRILL
Lietuviškas Kabaretas

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St,
PHILADELPHIA, PA,

v

Telefonas ‘Poplar 4110
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Penktas Pušlapiš

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

V. J. Stankus, Easton ..............
V. Smalstienč, Royal Oak .....
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD Mot. kp. Binghamton 
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 
Geo. Shimaitis, Montello .........
J. Mockaitis, Bridgeport ..........
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
ALDLD 50 kp., Rochester .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
P. Beeis, Great Neck ..............
J. Rudmanas. New Haven .........
J. Ramanauskas, Minersville .... 
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
A. Tamošiūnas, Hudson ..........
ALDLD 20 kp. Binghamton 
M. Smitravičienė, Detroit ... ... 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
Frank Wilkas, Wilmerding .....
M. Slekienč, Gardner ................
A. Valinchus, Pittston ............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Blažonis, Lowell ....................
J. Urbonas, Pittsburgh ............
P. Šlajus, Chester ......................
J. Žilinskas, Lewiston ................
J. Matačiūnas, Paterson ............

Labai mažai rezultatų gauname šią savaitę nuo va
jininkų. Beveik nėra nei kas minėti.

Philadelphiečiai stipriai laikosi; šiemet, kaip matyt, 
jie nepasiduos kitiems vajininkams užimt pirmą vietą. 
P. Pilėnas prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų, 
o camdonietis drg. Lastauskas prisiuntė didelį pluoštą 
atnaujinimų. Jis taipgi yra vienas iš Philadelphijos tal
kininkų.

H. Žukienė, iš Binghamton, prisiuntė vieną naują skai
tytoją ir porą atnaujinimų. Ji darbuojasi kaipo ALDLD 
20 kp. vajininkė.

J. Grybas iš Norwoodo ir J. Kalvelis iš Bridgewaterio 
pakilo punktais su atnaujinimais.

Laukiame daugiau žinių. Į pabaigą savaitės bus geres
ni rezultatai. Ačiū virš minėtiems vajininkams už pasi
darbavimą.

Laisvės Administracija.

Patys Lietuvos Partiza
nai Parodo Jų Žygius 

Prieš Nacius
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Herojiška Lietuvaitė
“Kartą viena lietuvaitė 

mergina apie 23 ar 24 metų 
amžiaus atėjo į mūsų sto
vyklą. Dirbdama vokiečių 
kareivinėse, kaipo ruošos 
darbininke, jinai gerai paži
no hitlerininkus ir patyrė 
visą žvėrišką jų neapykan
tą prieš lietuvių tautą. Ta 
jauna mergina, niekados sa
vo gyvenime nesidomėjusi 
politika, pajuto savyje to
kią karštą rūstybės bangą, 
kad nusprendė įstoti į par
tizanus ir kovoti prieš jos 
krašto priešus.

“Pirmutinys uždavinys, 
kurį mes jai skyrėme, tai 
buvo užmušt komanduotoją 
vokiečių įgulos, kur ji dir
bo. Ir jinai tą uždavinį sėk
mingai atliko. Ši jauna pa- 
trijotė dar tebėra mūsų bū
rio narė ir jai paskirta at
sakingi kovos uždaviniai.

“Lietuviai kaimiečiai pri
taria mums ir veikliai re
mia mūsų kovą. Tatai paro
dys keli sekamieji pavyz
džiai :

“Mes grįžome iš vieno 
savo žygių, o vokiečių poli
cija karštai mus vijosi. Ta
da mes susitikome vieną 
valstietį miške. Jis davė 
mums valgyti, priėmė mus į 
savo namus; pranešė mums 
apie visus vokiečių sargy
bos punktus palei artimą 
geležinkelio liniją; pasakė, 
kur yra jų slapti punktai ir 
reikmenų sandėliai, ir nu
vedė mus į saugią pasislėpi
mo vietą.

Vien Moterų Kaimas
“Kitą kartą mes, po' sun

kaus veiksmo, nuvykome į 
vieną lietuvių kaimą. Visi 
jo gyventojai išėjo mus pa
sitikti, bet tai buvo vien tik 
moterys, nes vyrai buvo 
Vokietijon išgabenti į prie
vartos darbus arba išsislap-
stė miškuose. Su džiaugsmo koma daug karvių, atimtų 
ašaromis moterys apsika- iš apylinkės kaimiečių. Mes
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A. J. Navikas, Haverhill ........... 182
A. Gudzin, Schenectady ........... 169
K. Mikolaitis, Baltimore ........... 168
J. Grybas, Norwood .................. 160
J. Margaitis, Windsor ..............  156
V. Jokymas, New Britain ......... 156
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 155
S. Puidokas, Rumford ..............  140
J. Kalvelis, Bridgewater ........ 134
A. Venskevičienė, Cambridge .... 130
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
M. Urba, Easton ........................ 92
S. Shaltys, Rockford ......   78
J. Simutis, Nashua .................. 72
V. Kisielius, McKees Rock ....... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
Ch. Legunas, Springfield ........... 52
A. Arison, Stratford .................. 52
R. Kalvaitienė, Maspeth ............. 26
M. Stakoff, Brooklyn ................ 16

LAISVES DARBININKAI
Geo. Kuraitis ............................. 212
P. Buknys, Brooklyn ..................  126
V. Tauras-R. židžiunas .............. 28

I

bindamos mus bučiavo.
— Mūsų gynėjai! — jos 

įšaukė: — Sunaikinkite tuos 
'prakeiktus vokiečius, kurie 
mirtin išvarė mūsų vyrus, 
tėvus ir sūnus!

“Naktį mes praleidome 
kaime, o sekamą rytą kal

imo gyventojos mus nuošir
džiai atsisveikino.” 
[Didvyris Partizanų Vadas

ir Jo Gelbėtoja
Primaitis taipgi pranešė 

I įdomių faktų iš partizanų 
kovos.

“Viename apskrityje,” sa
kė jis, “mes susikirtome su 
vokiečiais ir visiškai juos 
sumušėme. Kautynėse, ta- 
čiaus, mūsų grupės koman
duoto j as buvo sunkiai su
žeistas ir negalėjo kartu su 
mumis toliau eiti. Mes bijo
jome jį vieną palikti, nes 
nauji kariniai vokiečių žan
darai pradėjo mus apsupi- 
nėti, ir jis galėjo pakliūti į 
jų nagus. Komanduotojas, 
tačiau, įsakė mums grįžti be 
jo kuo greičiausia į savo 
stovyklą. Viena iš partiza
nių moterų prašė leist jai 
pasilikti prie jo.

— Aš jį išgelbėsiu, jei tik 
pajėgsiu, o jeigu ne, tai a- 
budu drauge mirsime, —sa
kė jinai.

“Jai buvo leista pasilikti 
ir ji surado komanduotojui 
saugią slėptuvę. Ten jinai 
labai rūpestingai prižiūrėjo 
jį. Po kelių dienų, paskui 
jinai išvedė jį iš to apskri
čio ir pasiskolinus nuo kai
miečio vežimėlį, parvežė 
komanduotoją atgal į mūsų 
būrį.

“Kitą kartą, po sėkmingo 
žygio, aš su dviem drau
gais atsidūrėme miškelyje, 
kur vokiečiai gręsė mus ap
supti. Bet girininkas paslė
pė mus saugioj vietoj, tik 
jam pačiam težinomoj; 
maitino mus per kelias die
nas, o paskui įstatė mus į 
saugų kelią.
Karvių Sugrąžinimas Lie

tuviam ir Pieninė Miške
“Mūsų partizanų grupė 

neseniai užpuolė didelį, vo
kiečių dvarą, kur buvo lai

tuojau užhiušėme višuš vo
kiečius, sušaukėme kaimie
čius ir sugrąžinome jiem 
karves. O kitas karves, pri
klausančias vokiečiam kolo
nistam, mes išsivedėme ir 
suorganizavome tikrą pieni
nę farmą miške.

“Kaimų gyventojai visuo
met šiltai mus sveikina. 
Vienoj vietoj kunigas pasi
kvietė mus, ir mes jo na
muose turėjome ilgą pasi
kalbėjimą. — A, tai jūs esa
te garsieji Žalgirio partiza
nai! — sakė jis labai sma
giai.”

Lietuvos partizanų vardu 
draugai Viršila ir Primaitis 
siunčia nuoširdžius kovin
gus sveikinimus lietuviams 
amerikiečiams, kurie veik
liai remia tą Lietuvos žmo
nių kovą.

Japonai Ruošiasi prieš 
Sovietus, Sako Chinai
Chungking, gruod. 15. — 

Chinų komandos karininkai 
tvirtina, kad Japonija urmu 
siunčia šimtus tūkstančių 
savo kariuomenės į Man- 
chukuo kraštą, Sovietų Si
biro pasienin. Japonija, gir
di, įsitikinus, kad ir Sovie
tai eisią karan prieš ją.

(Bet gal japonai rengia
si Sovietus užpulti, kad pa
dėjus Hitleriui atsilaikyti.) 

Influenza
Washington. — Skaičiuo-

jama, kad Jungtinėse Vals
tijose serga influenza dau
giau kaip milionas žmonių.

Vien Philadelphijoj yra 
200,000 influenzos ligonių.

Jugoslavai Atėmė Uostą 
Iš Vokiečių

London.— Jugoslavų par
tizanai pranešė, kad prieš 
juos veikia 90,000 vokiečių 
armija ir Hitleris skubotai 
siunčia Jugoslavijon dar 
40,000 savo karių.

Partizanai su parama 
Talkininkų lakūnų atėmė iš 
nacių Žara uostą.

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, knygelė 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 pkveikslais ..... 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
Ifikstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .......   60c
Vyriškumo Pataisymui ............  85c
Vidurių Liuosuotojas ..................  60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. 2UKA1TIS,
884 Dean St, Spencerport, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
MOKINTIS

RODYKLIŲ MALIAVOTI
Pastovus darbas

KARINIS DARBAS
GERA ALGA. PAKILIMAI

AMERICAN LUMINOUS
COMPOUNDS

305 E. 46th ST., 15-tos LUBOS
(296)

JAUNOS MOTERYS
Nereikia patyrimo lengvam darbui apsi

gynimo fabrike. Gera alga, daug viršlaikių. 
Dieniniai ar naktiniai šiftai.

KASON HARDWARE
127 Wallabout Street 

Brooklyn, N. Y.
(296)

MERGINOS 17—35
LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO 

DARBAS.
MAŽI METALINIAI SUJUNGINIAI 
Nuolatinis darbas eilėje būtinų darbų
$23.40 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas nereikalingas. 
Puikios darbo sąlygos.

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimų. 
Kreipkitės Visą Savaitę

SORENSEN MFG. CO.
21-07 41st AVE.

Long Island City.
(arti Queens Plaza Stoties)

(295)

MOTERIS VALYTOJA 
MIESTO MOKYKLOS 49 

Kreipkitės j CUSTODIAN ENGINEER,
223 Graliam Ave., Brooklyn, N. Y.

(295)

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.

(300)

MERGINOS
MOKYTIS DIRBTI BLUEPRINT 

IR PHO't'O PRINT FABRIKE. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. U.S. 
PILIEČIAI, Išmokinami operavimo 
j trumpą laiką.

GERA ALGA BESIMOKINANT 
PROGOS UŽSIDIRBIMUI EKS

TRA VIRŠLAIKIAIS.

J. R. SHAYS JR., INC.
100 GREENWICH ST., N. Y. C.

(295)

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti koletai desėtkų skirtin
gų ligų. Nėr kenksmingos, bet visa
da pamačlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žednoj 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 
žednoj šeimynoj. Kaina TOc ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos
tis) nuo skausmų išviršutinių, 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. 
Stebūklinga 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 gaūsi pagalbą, jei vartosi 
sulyg hUrodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

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

Reikalaudami mosčių, siųskit ii' 
pinigus. Money Order kr 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 krautuvei!: 
Bll’/z Zion Street.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vak. Draugijų salėje. Bus rin
kimas valdybos 1944 metams ir ki
ti svafbūs reikalai. Narės visos bū
tinai dalyvaukite. —' M. Ginaitieflė, 
sekr.___________________ (295)

PAJIEšKOJIMAI
Pajiėškau brolio Stasio Rimkū- 

nO. Pirmiau gyveno 32 Franklin St., 
New Britain, Conn. Taipgi pajieš- 
kaU Aritano GlatkeVičlaus, gyvehęs 
CihCahnati, Ohio. Prašau patys at
sišaukti, arba kas žinote apie jUos, 
praneškite mari, būsiu labai dėkin
gas. — Juozas Rimkūnas (Barberis) 
152 W. Glrafd Ave., Philadelphia, 
Pa. (295)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
BENDRAS DARBAS.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $135 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

551 WEST 120TII ST.. ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. 43).

(TIE, KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $175 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

551 WEST J20TH ST., ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. 43).

(TIE, KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

FABRIKO ir trokų pagelbininkai, daug virš
laikių. MORRIS SOLOMON & SONS, INC., 
354 Scholes St., Brooklyn. (Morgan Avenue 

stotis, 14th Street, Canarsie Line).
(297)

RANKINĖS SRIUBŲ MA
ŠINOS OPERATORIAI 

NAKTINIAI šIFTAI 
BONAI

GERA MOKESTIS — VIRŠLAIKIAI. 
Patogi Vieta.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SELECTAR MFG. CORP.
21-10 49th Ave.. Long Island City 

(LR.T. Hunters Point Station in building. 
Van Alst Independent Station. 1-nas blokas.) 

_________ (300)

VYRAI — STIPRŪS 
Kreipkitės

GEORGE O. MASON CO. 
140 — 4TH AVE., N. Y. C.

(296)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAI) 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

SCHRAFFT’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)

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

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

________________________________________(30(0

NAMŲ APTARNAUTO J A apvalyti keturių 
kambarių apartmentų ir prižiūrėti 8 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys ir linksmus na
mai. EPŠTEIN, 1142 Eastern Parkway, arti 
Utica Ave., Brooklyn. PRESIDENT 4-4043.

(297)

MERGINOS—3
Turi būti akuratnos skaičiavimuose ir reikia 
High School mokslų turėti. $22 pradžiai. Grei

tus pakilimas. Nuolatinis darbas.

MISS LANG
520 WEST 27TH STREET

(295)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- 
RAClJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENA.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
........... .............................  (X)

MERGINOS AR MOTERYS
Žarnų atsklrėjos. Priimsimo ir be patyri

mo merginas. Iš būtinų darbų privalo turėt 
paliuosavimo pareiškimų.

WILSON & CO.
Employment Office gale 45th Sb. ir 1st Ave. 

(296)

MOTERYS IR MERGINOS
Fabriko Darbas 

Kreipkitės
KAYK - MEYERS CO., 

102 West 101st St.
(296)

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

PAGELBININKAS 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

FORMANAS (IŠLAUKO) 
Turi būt patyręs prie laivų darbo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

TURI BŪT PATYRŲ PRIE AŠIŲ SUTAIKYMO, 
PATYRĘ PRIE GRĘŽIMO LIEJINIŲ IR SUSI

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimų ir USES leidimų.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(299)

MAŠINISTAI
ENGINE LATHE DARBININKAI
TURRET LATHE OPERATORIAI

PUIKIAUSIA ALGA
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100% KARINIS FABRIKAS IŠDIRBA VALVES

Kurie dabar dirbate karinius darbus sulyg aukščiausio 
išsilavinimo neprivalo kreiptis.

KREIPKITĖS, TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE.
R. CASO, Plant Superintendent «

KIELEY & MUELLER, INC.
2013 43rd St., North Bergen, N. J.

UNion 3-2828: PEnn. 6-1898
AR

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE
404 38th ST., UNION CITY, N. J.

(298)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LĖKTUVŲ VALYTOJAI
Pastovūs po kariniai darbai. Tur būt pa

stovūs ir patikimi, 25 iki .35 metų senumo.

American Export Airlines
Seaplane hangar No. 2, La Guardia Airport 
BMT, IRT ar Independent subvė iki Jackson 

Heights (74th St.), tada autobusu iki airport.
PRISILAIKOMA VISŲ WMC ĮSTATYMŲ 

___________________________ (297)

BUSHELMEN
PUIKI VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

KRAUTUVE
Turi vietų patyrusiem Bushelmenam.

Pilnam ar daliai laiko. Dienom ar vakarais.
Kreipkitės 

Mr. Hali pas 
WALLACH’S

2862 Broadway (arti 11 th St.) N. Y. C.
(296)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS 
PRESO OPERUOTOJAS 

IR BENDRAI MECHANIKAS
Patyręs prie akuratnai gaminimo metalo 

išdirbinių, 18 valandų viršlaikių. Puikiau
sios algos.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St.. Brooklyn 

Tėmykite WMC Įstatymus.
(295)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

Įpratę Laipsniškam Darbui ; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechaniz
mo, metalinių rakandų ir tt.

Pokarinė proga visiem mechanikam 
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn

Tėmykite WMC Įstatymus

APVALYTOJAS
LEKERIOTOJAS IR DAILIDĖ

Patyręs
NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

Nuolatinis Darbas
GEO. J. SCHWARZ 
1277 MYRTLE AVE. 

Brooklyn, N. Y.
....... ..................    (299)

KNYGŲ APDIRBIMUI. VYRAI IR 
BERNIUKAI.

Patyrę ir mokiniai. Puikiaiusia proga. 
Nuolat. 8TELZ, 265 W. 17th St.

(295)

VYRAI PRIE LEDO
VYRAI PRIE KIEMO DARBUI

$26 1 SAVAITŲ IR VALGIS
Kreipkitės Steward

FIFTH AVENUE HOTEL
Fifth Ave., & 9th St., N. Y. C.

(295)

BERNIUKAI IR JAUNI 
VYRAI

17 IR VIRŠAUS
LENGVAS FABRIKO DARBAS, 

MAŽI METALINIAI SUJUNGINIAI.
EILĖJE BŪTINŲ DARBŲ.
Patyrimas nereikalaujama.

$28 UŽ 48 VALANDAS
Iš karinių darbų reikia tufėt paliuosavimų.

Kreipkitės Visą Savaitę
SORENSEN MFG. CO.

21-07 41st AVENUE
Long Island City.

(Arti Queens Plaza Stoties)
(295)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJA1. DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTO JAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN

NEVINS 8-180O
PRAŠYKITE MR. FILES

(X)

INDŲ MAZGOTOJAI
$24 J SAVAITĘ

Duodama Valgis ir Uniformai 
Kreipkitės j Chef,

FIFTH AVENUE HOTEL,
Filth Ave., & 9th St., N.Y.U.

(295)

VYRAI GARADŽIAUS DARBUI 
NAKTĮ-DIENĄ. GERA ALGA. AP
ŠILDOMAS GARADZIUS. ARTI 
VISŲ VAŽIOTĖS LINIJŲ. BO
ROUGH HALL SEKCIJOJE.

ELKLAND GARAGE
363 PEARL STREET, BROOKLYN.

(297)

MALE aaid FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PORA, VIDURAMŽIAI
Mažam v%šbučiui: prižiūrėti pečius, flre- 

boilers, apvalyti lobes; $125 j mėnesį ir duo
dama apartmentas. Kreipkitės rytais po 10 
valandai.

NEW CALIFORNIA HOTEL 
226 West 27th St.

(tai'iKj 7th ir 8th Avenues)
(296)

VYRAI IR MOTERYS
DIRBTI U. S. VALDŽIOS DARBĄ 

ILGO LAIKO KONTRAKTAI

BEN GREENHOLTZ
476 KNICKERBOCKER AVE., ,

BROOKLYN, N. Y. 4
<299)|.

f
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Nw Zi nft a
Suvažiavimo Koncerte-Prakalbose Girdė

sime Lietuvių Veteranę Veikėją 
Dr. Johanną Baltrušaitienę

Suvažiavimo Laikas, Vieta ir Kelrodis
PIRMOJI suvažiavimo sesija, gruodžio 18-tą, atsidarys 

1 vai. dieną, Pil. Kliubo salėj, 280 Union Avė., Brooklyne. 
Baigsis 7 vai.

Užsibaigus pirmajai sesijai, visos moterys delegatės

Iš Liaudies Teatro 
Veikimo

Kaip jau buvo pirmiau ra
šyta Laisvėje, kad mūsų Liau
dies Teatro grupelė mokinasi 
vaidinimui du veikalus. Vie
nas yra drama iš gyvenimo 
mūsų brolių ir sesių nacių oku
puotoje Lietuvoje. Jį parašė 
Taryb. Lietuvos rašytojas J. 
Baltušis ir užvardino “Dėdės

Visiems pažįstantiems Ame
rikos lietuvių .judėjimą teko 
girdėti apie Amerikos lietuvių 
judėjimo pionierę ir profesijos 
veteranę daktarę Johaną T. 
Baltrušaitienę, tačiau ne vi
siems teko girdėti .jos kalbą, 
ne visiems taikėsi proga ją 
pažinti asmeniškai.

Kas ji tokia, kuri per 50 
metų savo darbuotės Ameri
kos lietuvių judėjimo prieša
kyje nepavargo, nepaseno, ku
riai ir šiandieną teberūpi lie
tuvių tautos gyvybiniai reika
lai ?

Neįmanoma keliuose saki
niuose duoti nors mažiaus) 
vaizdą tų nuopelnų, kuriems 
praleista virš 50 metų planin
go, drąsaus ir ryžtingo žmo
gaus gyvenimo, tad trumpais 
bruožais norisi perduoti jos, 
kaipo asmens atvaizdą:

Ji pasiryžo ir labai jaunose 
dienose išsimokino į daktares, 
kuomet ta profesija didžiumos 
“mokslo vyrų’’ tebebuvo lai
koma “per aukšta’’ moterims.

Stojo j organizacijas ir vei
kė tais laikais, kada einančios 
į bendrus su vyrais susirinki
mus moterys skaitėsi parsida- 
vusiomis velniui. Ji kandida
tavo į “Coroner,” kada mote
rys nei nesitikėjo bent kada 
balsuosiančios.

Pradėjo organizuoti ir mo
kinti moteris skaitymo ir ra
šybos, kada toki užsiėmimai 
moterims skaitydavosi didele 
“prašmatnybe,” verta pajuo
kos ir paniekos, ko ir nesigai
lėdavo svietas mokinėms ir 
mokytojai. Daktarė nebojo 
paniekos. Ji ragino moteris 
mobilizuotis išgavimui sau po
litinių teisių ir finansinės sa- 
vystovybės, lygaus piliečio tei
sių ir pareigų visame gyveni
me. Jinai jas švietė, ji nu
skriaustas užtarė, jieškan- 
čioms išeities iš skurdo ir tam
sos patardinėjo, rodė kelią. Ji 
mobilizavo visus lietuvius, o 
taip pat ir amerikiečius siektis 
geresnio, šviesesnio gyvenimo. 
Daug veikė SLA.

Visame tame ir nesuskaito
muose kituose žygiuose reikė
jo labai daug drąsos ir ryžtin
gumo, kad stoti su progresai) 
žengiančiomis grupėmis tada, 
kada tos grupės dar tebebuvo 
silpnutės užuomazgos šian
dieną išbujojusio unijinio ir 
progresyviško judėjimo. Tai 
ta pati drąsa ir ryžtingumas 
tarnauti visuomenei, padėti 
didvyriškiems savo tautie
čiams ir šiandieną ją pastatė 
pirmosiose demokratinių lietu
vių eilėse be baimės despera
tiško riksmo iš fašistinių ele
mentų abazo.

Tokia, maždaug, yra mūsų 
viešnia kalbėtoja — viena iš 
daugelio suvažiavime dalyvau
siančių žymių asmenybių.

Mums, brooklyniečiams, ten

ka garbė ją matyti, jos kalbą 
girdeli šio sekmadienio popie
tį Demokratinių Lietuvių Su-

ir viešnios, prašomos susirinkti į Laisves salę, 419 Lori
mer St., už 2 mažų blokučių nuo Pil. Kliubo. čia vietinis 
Moterų Apšvietos Kliubas su mezgėjomis ir siuvėjomis 
turės paruošęs delegatėms šaltų, bet sveikų ir skanių 
užkandžių vakarienę ir karštos kavos. Kaina tik 50c. Va
karienes laiku bus pranešimai iš kolonijų. Tai bus kar
tu vakariene ir moterų sesija. Numatyta užbaigti 10 vai., 
kad delegatėms būtų laiko sugrįžti į nakvynes ir pasilsėti.

ANTRA bendra visų delegatų sesija įvyks gruodžio 
19-tą, Webster Hali, 119 E. 11th St., New Yorke. Pra
sidės 9 vai. ryto ir tęsis, su trumpa pertrauka pietums, 
Iki masinės sesijos—koncerto ir prakalbų. Masinis mitin
gas bus paskutinė suvažiavimo sesija: prasidės 1:30 po 
liet, baigsis 5:30.

Gruodžio 19-tą, sekmadienį, svečiai kviečiami į abi se
sijas, ne vien tik į masinį mitingą, kadangi salė erdvi, 
šilta. Abi sesijos bus didžiojoj salėj.

KELRODIS
Atvažavę iš bile kur į New Yorką važiuokit Į Union

Partizanas.” 
eina apie tai, 
žmonės, nepa-

JACK PEARL, žvalgždžluojąs 
drauge su Harry Green, veikale 
“All for All,” sako, “Ot tai Sau
nas Judis, kuriam aš su pasidi
džiavimu pakeliu savo Adam 
Skrybėle.”

Dr. Johana T. Baltrušaitienė, 
iŠ Pittsburgh, Pa.

važiavimo masiniame mitinge- 
prakalbose-koncerte Webster 
Hali, 119 E. 11 th St., New 
Yorke. Pradžia 1 :30 po piet. 
Įžanga nemokama. Kviečiami 
visi lietuviai iš didžiojo New 
Yorko ir apylinkių.

Programoje taipgi turėsime 
du chorus: Sietyną iš Newar- 
ko, vadovaujamą muzikės B. 
L. šalinaitės, ir Aidą, brook- 
lyniečių, vadovybėje Aldonos 
Anderson.

Ne Visi Lenkai Yra 
Fašistams Broliais

Kada tarp lietuvių kalbama
si apie Amerikos lenkus, dau
gelis išreiškia mintį, būk len
kai beviltingai atsilikę—vieni 
persigėrę fašistinėmis tenden
cijomis, sužiniai pučia hitleriz- 
mo dūdon, o kiti iš nesuprati
mo tu ra v o j a aniem.

Tačiau lenkuose, kaip ir vi
sose kitose tautose yra žmo
nių, kurie priešingi fašizmui 
ir darbuojasi už demokratinių 
jėgų vieningumą ir pergalę.

Įdomaujantiems lenkų judė
jimais būtų pravartu nueiti 
šio sekmadienio vakarą, gruo
džio 19-tą, į Town Hall, 123 
W. 43rd St., New Yorke, kur 
kalbės paskilbę Amerikos len
kai : Profesorius Oscar Lange 
:š. Chicagos Universiteto; ku
nigas S. Orlemanski, Kosciuš
kos Legijono įsteigėjas; Leo 
Krzycki, Slavų Kongreso pir
mininkas; Juljan Yuvim, žy
mus poetas. Taipgi kalbės 
Corliss Lamont, pirmininkas 
Amerikos Sovietų Draugingu
mo Nacionalės Tarybos, kuri 
rengia šį mitingą. Įžanga nuo 
25c iki $1.10.

Profesorius Lange sako, kad 
mitinge bus kalbama apie 
Raudonosios Armijos rolę iš
laisvinimui Lenkijos, rolę len
kų armijos Sovietų Sąjungoje, 
taipgi Lenkijos reikalus sąry
šyje su Amerikos - Sovietų 
draugingumu ir Amerikos rei
kalus sąryšyje su lenkų - če- 
choslavų - Sovietų bendradar
biavimu.

Dzūku Užeiga
Nori pasimatyti su Demokrati- 
» nių Lietuvių Suvažiavimo 

Delegatais.

PETRAS KIRTIKLIS
Dzūkų užeigos manageris yra 

pasiruošęs gražiai priimti 
delegatus.

Prašome įsitėmyti Dzūkų 
Užeigos antrašą

277 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

P-« vaiJinime nežioja 
Adam Executive skrybėlę $7.50 

Kitos po $3.45 iki $10
Iki Linksmo Pasimatymo!

PETRAS KIRTIKLIS

Atvažiavimui į Laisvę arba į Piliečių Kliubą: iš 
Union Square imkit BMT Canarsie subway (požeminį) 
traukinį. Išlipkit Lorimer St. stotyje. Viename gale sto
ties bus Union Avė., kitame Lorimer St. Eiti iki Lais
vės 6, iki kliubo 7 trumpi blokučiai. Laisvės ir nakvy
nių komisijos telefonas STagg 2-3878.

Važiuojant į Webster Hall, sekmadienį, išlipti Union 
Square stotyje, New Yorke, ir eiti 4th Avė. iki 11-to 
Stryto. Į Union Square priveža BMT ir IRT subway 
traukiniai ir daugelis busų.

Silvestro Kiemo.” Aiškumo dė
lei, šį veikalą vaidinant, Liau
dies Teatro vaidylos nutarė jį 
pavadinti aiškesniu vardu, bū
tent, “Aš Jau 
Mat, dalykas 
kaip Lietuvos
keldami sunkios nacių okupa
cinės priespaudos, vyrai ii’ mo
terys, prisideda prie partiza
nų ii1 kovoja prieš okupantus.

Antras veikalas yra kome
dija, parašyta O. Krakaitie- 
nės — “Vos Neapsivedžiau.” 
ši komedija juokins žiūrovus 

1 per visą jos vaidinimą, nuo 
pradžios iki pabaigai, čia ma
tys teatro lankytojai, kaip vie- 

I na abejotino amžiaus gražuo
lė jieškojo sau vyro rašydama, 
i kur tik kokio vyro adresą pa
sigavus, jiems laiškus. Bet, ne
laimei, kaip tik nusiųsdavo 
kandidatui į vyrus savo foto
grafiją, taip tie šelmiai ir nu
stodavo rašę. Pagaliau suma
nė pasiųsti kitos, jau vedusios 
moters fotografiją vienam ūki
ninkui. Na ir tada prasidėjo 
visokios komplikacijos. . .

Beje, teatro grupė iki 
savo repeticijas laikydavo 
sekmadienį, 11 vai. ryto,
šį sekmadienį bus Dem. Lietu-

viii Suvažiavimas, tai repetici
jų nebus. Na, o kitą sekmadie
nį išpuola antroji diena Kalė
dų ir daugelis norės pasisve
čiuoti, tai ir tą sekmadienį ne
bus repeticijų. Už tai visi vai- 
dylos prašomi būtinai susirink
ti trečiadienį, gruodžio 29 d., 
Laisvės svetainėj, 8 vai. vak.

Tuoj po Naujų Metų jau 
mėginsime pasirodyti su savo 
darbu publikai. Liaudietis.

Unijistai Lankėsi Pas 
Kongresmanus

Penkios-dešimt darbininkų, 
Viešbučių ir Kliubų Darbinin
kų Unijos Lokalo G-to, ALL, 
narių, pereitą antradienį lan
kėsi Washington^ pas Now 
Yorko kongresmanus ir sena
torius. Jie ragino juos paremti 
subsidijų programą, karei
viams balsavimo bilių, parem
ti Marcantonio bilių už sustip
rinimą Fair Employment 
Practices (FEPC) Komiteto,

FILMO S
“The Patilę of RUšftia,” 

spaudos kritikų paskaityta 
“puikiausia iš bent kada pa
gamintų dokumentališkų fil
mų,’’ šį šeštadienį pradės ket
virtą savaitę Stanley Teatre, 
7th Avė. ir d 2nd St., New Yor
ko.

Iš karto filmą buvo paimta 
tik 1 savaitei, bet skaitlingas 
publikos lankymasis pakeitė 
planus, rodymas žadama pra
tęsti iki gruodžio 24-tos.

ir ragino aktyviai kovoti prieš' 
poll-tax.

| CHARLES’ j
g UP-TO-DATE 5

| BARBER SHOP \
į K. DEGUTIS, 

jį Prieinamos
£ 306 Union
S Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j 
jį Brooklyn j
g GERAI PATYRĘ BARBERIAI ii

Savininkas
Kainos
Avenue

šiol 
kas 
Bet

Jaunieji Linkai Sušilau 
kč Dukreles

Elenai ir Antanui Liukams, 
Jr., gruodžio 9-tą pribuvo 
dukrelė, 8 svarų. Jai duota 
vardas Joan. Motina su dukre
le randasi Williamsburg Ma
ternity ligoninėj. Abiejų svei
kata gera, neužilgo grįš na
mo, 220 Sunnyside Ave. Tė
vas linksmas. Taipgi džiau
giasi “senukai,” Petronėlė-An- 
tagas Linkai, Sr., ir Elenos tė
vas Jurgis Vasauskas susilau
kę naujos anūkės. Tikisi išau
klėti unijiste, kaip pritinka 
unijistų lankų šeimos tradici
jai.

Joan, beje, yra. Liukų antro
ji dukrelė, pirmoji, Doloręs, 
jau kiek paaugėjus ir naują 
sesutę gal būt paskaitys už 
kalėdinę lėlę. Rep.

Siuvėjai Rengiasi 
Rinkimams

Moteriškų drabužių siuvėjai 
New Yorke rengiasi savo uni
jos (ILGWU) rinkimams su 
obalsiu išrinkti “konstruktyvę 
administraciją.” Eiliniai nariai 
didžiumos savo dabartinių vir
šininkų neskaito konstrukty
viais.

Sveikatos Departmentas vie
na diena gavo 1,291 skundą 
nuo miesto gyventojų, kad jų 
neva su šiluma apartmentai 
yra šalti.

Greta Nacionalio Karo Fon
do, New Yorko Fondas turėjo 
savo vajų vietos ligoninių ir 
pašalpų reikalams. Sukelta 
$4,306,158.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo 

gėjų su siuvėjomis svarbus, 
kimas įvyks ketvirtadienio 
8 vai., gruodžio 16-tą, 419 
St. Kviečiame ir ne nares,
dyba. (294-295)

ir mez- 
susirin- 
vakaro 

Lorimer 
— Val-

MITINGAS STIPRINTI

Draugiškiems Lenky-Soviety Santykiams
Kalbėtojai: Prof. OSCAR LANGE: kunigas S. ORLEMANSKI; LEONAS KRZYCKI;

JulitiniiH Yuvim, Senator .James M. Tunnell ir Corlis I^imont, mitingo pirm.
Sekmadieni, Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vak.
TOWN HALL, 123 West 43rd St., N. Y.

Rengia Nacionalė Amerikos-Sovietų Draugiškumo Taryba.
Tikietai nuo 35 centų iki $1.10 -Gaunami Town Hali Jžangos Būdelėje arba 

Room 1 101, 232 Madison Ave., N. Y.

i J. GARŠV A
jį Graborius-Undertaker
f , Laidotuvių Direktorius
.jį Išbalsamuoja ir laidoja ant 
a visokių kapinių.
j VELTUI ŠERMENINĖ
f (KOPLYČIA)

tt Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom

« ir kitkam.
| 231 BEDFORD AVENUE

!
 BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

HA LRS dėl Balių, Koncertų, Banketų. 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku, 
•teiėiai su naujausiai, įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

| LIETUVIŠKAS j

I Traktyrius 1
I (VALGYKLA IR ALINE) į 

b Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

? Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i

I JUOZAS ZEIDAT i tt į
£ Savininkas j

f 411 Grand St. Brooklyn f

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

= Tel. STagg 2-0783
[ NIGHT — HAvemoyer 8-1158.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys moterei su 

6 m. amžiaus vaikučiu, kuri dirba 
fabrike, tai pageidaujama, kad vai
kutis būt prižiūrimas kol motina 
sugrįš iš darbo. Dėl atlyginimo ir 
sąlygų, pasitarsime asmeniškai. 
Prašome kreiptis: Mrs. Kibuns, 
8638 tilth St., Richmond Hill, N.Y.

(295-297)

STANLEY MISIŪNAS i 
Gražiai priima svečius savo TO 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE gį 

GERIAUSI GĖRIMAI 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

Daug Stalų Kompanijom 
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
LK.O. Republic Teatro Tol. Evergreen 4-6864

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
esant ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
’ikoniškais. 
calui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

;j«Sre?Sra»^

F. W. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

\ Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
tt Koplyčias suteikiam nemoka- 
įft mai visose dalyse miesto.
į Tel. Virginia 7-4499

I:

I.

PIRKITE ANKSTI

282 Union Avė

f

l LITUANICA SQUARE RESTAURANT J

• ••HUI It'll

$3.00

Prices Subject to Federal Tax*

$25.00

Bulovą

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taikytojai

The Gift of 
o Lifetime I

• 701 Grand SL 
■TeL Stagg 2-2173

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo
$1.95 ir ankštyn.

j Stanley Rutkūnas
I SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas jL

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. kk

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos TO
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. >

$375°

GODDESS 
of TIME

Daimontui 
(dedama 

jnmi belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.




