
KRISLAI
Frank Sinatra ir Mike Gold.
Nauja Mintis.
Gerai, kad Prisipažino.
Ar 'Mūsų Kariai Turi

Teises ?

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn e $7.00

Metams

Amerikos .laimimas, ypač 
jaunos mergšės, nebegali atsi- 
žavėti Fr. Sinatros dainomis.

■ Iš dainavimo Sinatra .jau pra-
turtėjo.

Daily Workerio kolumnistas 
Mike Gold išėjo su smarkia 
kritika prieš Sinatrą. Gold tie
siog sako, kad Sinatra nėra 
joks rimtas dainininkas, prie 
dainininku jo negalima nė 
skaityti! Tik radijo trustas ji’ 
išgarsino ir “pardavė” Ameri
kos jauniems žmonėms.

Aš irgi nesuprantu, ką mū
sų jaunimas randa bei mato 
Sinatros dainavime. Jis yra 
paprastas “krūneris.” Rimtam 
koncertui jisai netinka.

Sinatra yra radijo magma-, 
tų mokėjimo išgarsinti į ada- 
ras. f fr

Vienas draugas kelia klau
simą apie organizavimą votm- 
ranų motinų kliubų. Mintis ge
ra. Bet argi mūsų moterų ki:u- 
bai negalėtų pravaryti specia
li© vajaus tarpe veteranų mo
tinu T jas i savo eiles įtrauk
ti ?

Mūsų moterų kliubai puikiai Į 
darbuojasi. Beveik visos k:iu-| 
bų nares turi sūnus karinome- ' 
nėję. > -i a

Labai ilgai man no visai bil
vo aišku santykiai tarpe Nau
jienų ir karo pradžioje Chi- 
cagoje ėjusio Jaunimo.

Atsimename, to Jaunimo re
daktorius, išgirdęs apie naciui 
gaujų įsiveržimą Sovietų Są
jungom ypač Lietuvon, sušu
ko: “Three cheers for Hitler 
and his legions!”

Dabar viskas paaiški. Gruo
džio J 6 dienos Naujienose 
patsai Grigaitis pasako, kad 
Jaunimo “leidimą 1941 metais 
finansavo Naujienos.”

Naujienų visas bosas ir lei-
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DEMOKR. LIE TUVIU TA
RYBOJ ĮEINA ATSTOVAI 

IŠ VISOS ŠALIES, NUO 
ATLANTO IKI PACIFIKO
Antrojoj Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo sesi

joj, Webster svetainėje, New Yorke, gruodžio 19 d., 
vienbalsiai tapo išrinkti sekami veikėjai ir veikėjos į { 
Amerikos Demokratinių Lietuvių Taryba:

Vincas Bovinas, Antanas Bimba, Jonas Gasiūnas, 
Kazys Kreivėnas, Wolteris Kubilius, Rojus Mizara, 
Keistutis Michelsonas, Eva Mizarienė, Katrina Petri- 
kienė ir Domininkas Šolomskas — Brooklyn.

ls kitų kolonijų išrinkti sekami: Dr. A. L. Graičiū- 
nas, A. Jakubauskienė ir Vincas Andriulis — Chicago; 
Dr. M.. Palevičius, P. Jočionis ir M. Batuliavičius — 
Detroit; J. Žebrauskas ir S. K. Mažanskas — Cleve
land; Dr. Johanna Baltrušaitienė, J. Mažeika ir Jonas 
Urbonas — Pittsburgh; Petras Pėstininkas — Scran
ton; J. Vilkelis — Wilkes Barre; Kazys Naravas — 
Shenandoah; J. Lukoševičius — Philadelphia; W. Čer
niauskas — Rochester; J. J<- Navalinskienė — Bing
hamton; P. Paserskis — Baltimore; J. Liaudanskas — 
Lewiston; V. Vitkauskas — Nashua; Profesorius F. 
Kubilius, A. Kupstis ir G. Lekas — So. Boston; Jur
gis Šimaitis — Montello; Jonas Karsonas — Lowell;
Stasys Penkauskas — Lawrence; Jonas Grybas — Nor
wood; M. Sukackienė — Worcester; P. A. Jatulis — 

’i Stoughton; Wolteris Brazauskas — Hartford; Kris- 
i tina Stanislovaitienė — Waterbury; J. J. Mockaitis — 
I Bridgeport; Jonas J. Gerdis — New Britain; Juozas

Bimba — Paterson; Antanas Matulis — Jersey City; 
Antanas Stripeika — Elizabeth; G. Jamisonas ir J.

I Paukštaitis — Newark; K. B. Karosienė — San Fran- 
j cisco ir Oakland; J. Stupuras — Portland, Oregon, ir 
i M. Baltrušaitis — Seattle.
• ■ Kolonijos, iš kurių nėra atstovų, o kada ten susior- 
7 ganizuos vietinės Demokratinių Lietuvių Tarybos, tai 
A joms paliekama pilna teisė išsirinkti savo atstovus į 
\šia nacionalę tarybą vėliau.

dejas yra Grigaitis. Vadinasi, i 
Jaunimas buvo Grigaičio or
ganas. Aišku, kad be Grigaičio! 
pritarimo ir žinios Jaunimo | 
redaktorius nebūtų taip gar-j 
šiai apsidžiaugęs Hitlerio bar-' 
buliškų gaujų siautimu Lietu
vos žemėje.

Dabar tas pats Grigaitis nu-Į 
duoda didelį Hitlerio priešą ir 
sakosi esąs labai susirūpinęsI 
Lietuvos “nepriklausomybe.”

Tie, kurie sakė Hitlerio gau
joms “three cheers,” yra am
žini priešai Lietuvos ir visos 
žmonijos.

Gal jau apie dešimts milijo
nų Amerikos jaunų vyrų ir 
moterų randasi Dėdės Šamo 
ginkluotose jėgose. Jie visi yra 
piliečiai. Jie visi yra balsavimo 
amžiaus žmonės.

Ar jie tebeturi demokrati
nes balsavimo teises?

O gal jų įstojimas į krašto 
gynimo armiją staiga atėmė iš 
jų pilietybės teises?

Šie klausimai dabar svarsto
mi Kongrese. Stebėtis reikia, 
kad atsiranda tokių reprezen
tantų ir senatorių, kurie ban
do mūsų kariams tas jų teises 
atimti. Tokiais yra Republiko- 
nų Partijos šulai ir demokra
tai iš pietinių valstijų.

Kongrese yra bilius, kad ka
riams būtų suteikta teisė ir 
proga dalyvauti 1944 metų 
Balotai turi būti jiems pasiųs- 
prezidentiniuose rink imuose. 
ti. Federalė valdžia turi suor
ganizuoti aparatą, kad visi ka
riai galėtų dalyvauti rinkimuo
se.

Labai Daug Svečių Antroje 
I lemokratinių Lietuvių Su

važiavimo Sesijoje ir Jie 
Gausingai Aukojo

A n t r ojoj Demokratinių suvažiavimo vėl gauta aukų 
Lietuvių Suvažiavimo Sesi- su pasveikinimais, 
joj, Webster Hall svetainė
je, New Yorke, sekmadienį 
dalyvavo 312 delegatų nuo

Taigi 
bendroji suma dar gerokai 
padidės.

Lietuvos Partizanų, Lietuvių Raudon arm i e 
čių, Lietuvių Poetų ir Rašytojų Sveikinimai 

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui
ŽEMIAU TELPA TELEGRAMOS, PRI
SIŲSTOS DEMOKRATINIŲ LIETU
VIŲ SUVAŽIAVIMUI, ĮVYKUSIAJAM 
GRUODŽIO 18-19 DD„ NEW YORKE:

Nuo Lietuvos Partizanų,
Gruodžio 14.

Visi tikrieji Lietuvių tautos sūnūs da
lyvauja kovoj prieš nacius okupantus. 
Mes aukojame visas savo jėgas, net ir 
pačią gyvybę, kai reikia, Lietuvai lais
vinti nuo vokiečių jungo.

Stengdamiesi padėt žygiuojančiai pir
myn Raudonajai Armijai greičiau atva
duoti Tarybų Lietuvą, mes, lietuviai par
tizanai, vis smarkiau ir smarkiau ata
kuosime vokiečius įsiveržėlius.

Mes taip pat nuoširdžiai jums dėko
jame už dovanas, kurias jūs mums at
siuntėte.

Mes tikimės, kad jūsų suvažiavimas, 
sušauktas lemiamuoju kovos momentu 
prieš hitlerizmą, pilnai pasiseks.

(Pasirašo)
Lietuviu Žalgirio Partizanų Būrib vardu

PRIMALUS, 
VIRŠILA.

Nuo Lietuvių Raudonarmiečiu
Gruodžio 14 

Bevielinė Telegrama
Maskva.—
Broliai ir Seserys Anapus Vandenyno!

Jau beveik ištisi metai, kai Lietuviški 
Raudonosios Armijos junginiai kaujasi 
prieš vokiečius įsiveržėlius. Tuo laiko
tarpiu mes sunaikinome dešimtis ir dar 
dešimtis tūkstančių nacių ir mūšiais pra- 
skynėme sau kelią per 130 kilometrų į 
vakarus. Vien tik vasaros metu mes at
vadavome daugiau kaip 60 gyvenamųjų 
vietovių. 3,000 karininkų ir kareivių lie

tuviškos Raudonosios Armijos jėgose 
yra apdovanoti ordinais ir medaliais už 
drąsą veiksmuose. Tai šitoks yra kuklus 
mūsų prisidėjimas prie Tarybų Sąjungos 
pergalingos ir didvyriškos kovos.

Paskutiniais metais mūsų draugovė su 
kitomis Tarybų Sąjungos tautomis tapo 
sustiprinta ir sucementuota kautynėse ir 
krauju. Mes esame tikri, jog mūsų per
galė jau arti, nes kaip didžiųjų demokra
tinių tautų vadai pareiškė Teherane: 
“Nėra pasaulyje tokios galybės, kuri pa
jėgtų pastot mums kelią sunaikinti vo
kiečių armijas sausumoje, jų submarinus 
jūrose ir jų karines dirbyklas atakomis 
iš oro. Mūsų atakos bus neatlaidžios ir 
eis vis didyn ir didyn.”

Mes, Lietuviškų Raudonosios Armijos 
jėgų kariai, sveikiname lietuvius ameri
kiečius, kurie čia susirinko į priešfašisti- 
nę konferenciją (Demokratinį Lietuvių 
Suvažiavimą), ir šaukiame juos dar di
desnių pastangų dėti kovoje prieš hitle
rizmą.

(Pasirašo)
Generolas majoras Karvelis, 
pulkininkas Urbšas, pulk, šurkus, 
leitenantas pulk. Petronis.

Nuo Lietuvių Poetų, Rašytojų, 
Visuomenininkų ir Kt.

Maskva.—
Gruodžio 14 d.

Mes siunčiame nuoširdžiausius sveiki
nimus jums, susirinkusiems šiame prieš- 
fašistiniame demokratiniame lietuvių su
važiavime ir lietuviams amerikiečiams. 
Mes labai branginame jūsų paramą ben
drajai ir milžiniškai kovai prieš hitleriz
mą ir jo agentus. Jūsų dedamos pastan-

(Tąsa 2-ame pusi.)

4 KARINIAI KRIMINALISTAI PAKARTI CHARKOVE

RAUDONOJI ARMIJA
GALINGAI ŽYGIUOJA

ARTYN LATVIJOS
LONDON, gruod. 20. — 

Per penkių dienų galingą 
ofensyvą į pietus nuo Neve- 
lio, Raudonoji Armija su
triuškino vokiečių linijas, 
nubloškė priešus apie 20 
mylių atgal penkiasdešim
ties mylių ilgio frontu, už
mušė 20,000 hitlerininkų, 
nelaisvėn paėmė 2,000 ir at
vadavo daugiau kaip 500 
gyvenamųjų vietovių, tarp 
kurių yra geležinkelio sto
tys Jezerišče, Gribači ir 
Byčicha ir eilė miestų-mies
telių.

Sovietiniai kovūnai pa
grobė 194 nacių kanuoles, 
37 tankus, 75 mortiras, 735 
k u 1 k o s v aidžius, daugiau 
kaip 5,000 automatinių ir 
paprastų šautuvų, 110 au- 

i tomobilių, 24 sandėlius gin
klų, amunicijos, maisto ir 
kt.

O mūšiuose raudonarmie- 
■ čiai tuo žygiu sunaikino 69 
priešų tankus,. 164 kanuo
les, 123 mortiras, 586 kul
kosvaidžius, 760 automobi
lių ir 16 sandėlių įvairių ka
rinių reikmenų.

Londono radijas pranešė, 
kad sovietiniai kovūnai už
ėmė pozicijas jau arčiau, 
kaip 50 mylių nuo Latvijos 

I sienos.
Atimdami iš nacių mini

mas stotis, jie perkirto vo
kiečiams geležinkelį tarp 
Nevelio ir Vitebsko, ir grę- 
sia priešams svarbiame ge
ležinkelių mazge Polocke, 
toliau į pietų vakarus.

daugelio tuzinų organizaci
jų iš visų Amerikos sričių.

Apart delegatų, iš ryto 
prisirinko svečių pusė sve
tainės, ne tik vietinių, bet 
ir iš kitų valstijų. O seku- 
sioj masinėj-prakalbų sesi
joj publika jau užpildė di
džiulę svetainę, kurion tūks
tančiai sutelpa.

Suėję darbininkai, versli- 
ninkai-biznieriai ir profe
sionalai gausiai aukojo, čia 
jau sudedami $1,708 su cen
tais
f Pirm suvažiavimo buvo 
atsiųsta ir pirmojoj sesijoj 
/įteikta $3,433 su centais. 
Taigi viso suaukota dau- 
Igiau kaip $5,141 iki suva
žiavimo masinio susirinki
mo užsidarymo.
\ Tačiau ant rytojaus po

Puikus, teisingas bilius. Bet 
yra tokių ponų, kurie tam bi- 
liui priešinasi.

Valdžia Užėmė Fabriką, 
Kur Baltieji Sustrei
kavo Prieš Negrus

Baltimore. — Prez. Roo- 
sevelto įsakymu, kariuome
nė perėmė į valdžios rankas 
Western Electric kompani
jos fabriką Point Breeze, 
kur tariamoji nepriklauso
ma raštinių tarnautojų — 
“baltakalnierių” unijėlė iš
šaukė sti’eikan 6,000 baltų
jų darbininkų prieš negrus. 
Ta unijėlė reikalavo įrengt 
baltiesiems atskiras nuo ne
grų prausyklas ir “toile- 
tus.”

Pats Baltimorės CIO uni
jų tarybos pirmininkas Ja
mes Drury prašė prez. Roo- 
seveltą perimt dirbyklą į 
armijos rankas, kad užbai
gus streiką.

Charkov. — Karinio So
vietų teismo sprendimu, 
sekmadienį buvo pakarti 
keturi žudytojai ir kankin
tojai civilių sovietinių pilie
čių — trys vokiečiai ir vie
nas rusas pardavikąs. Jų 
korimą stebėjo 50,000 minia, 
susirinkusi Charkovo mies
to aikštėje. Žmonės delnų 
plojimais ir atitinkamais šū
kiais pritarė bausmei,, ku
rios šimteriopai užsitarna
vo tie hitleriniai žvėrys.

Kartuvių kilpos buvo iš 
anksto prirengtos. Keturi 
amerikiniai Fordo trokai 
atvežė n u s m e r k t u o sius, 
kiekvieną kriminalistą po 
atskirą kilpą. Pirm juos ka
riant, buvo perskaitytas 
radijo garsiakalbin sprendi
mas, ir įsakyta įvykdyti 
mirties bausmę. Kilpos jau 
buvo uždėtos žmogžudžiam 
ant kaklų; trokai truktelė
jo, ir pakartieji jau tabala
vo ore.

Jie nubausti už žiauriau
sias žudynes, kurias atliko 
tuo metu, kai Charkovas 
buvo nacių užimtas. Teis
mas prieš juos ėjo viename 
Charkovo teatre.

Pakarti tapo šie: vokie

čių šnipų kapitonas Wil
helm Langheld, 52 metų; 
leitenantas Hans Ritz, 24 
metų; kapralas Reinhard 
Retzlaw, 39 metų, ir rusas 
išdavikas Michail P. Bula
nov.

Tai dar pirmoji kariniam 
kriminalistam bausmė po 
to, kai prez. Rooseveltas, 
maršalas Stalinas ir Angli
jos premjeras Churchillas 
bendrai pareiškė Teherane, 
jog Talkininkai atsiteis fa
šistinės Ašies piktadariams 
už jų žudynes ir žvėrišku
mus prieš civilius gyvento
jus užimamuose kraštuo
se ir prieš belaisvius.

Nusikaltėlius gynė pa
skirti gabūs sovietiniai ad
vokatai, kurie ypač įrodinė
jo, jog aukštoji vokiečių 
komanda privertė krimina
listus prie tų baisenybių. 
Taip teisinosi ir prisipažinę 
kaltininkai, įtardami aukš
tuosius nacių komandierius. 
Visa byla buvo vedama 
dviem kalbom — rusų ir vo
kiečių, ir kiekvienas žodis 
išverčiamas.

Langheld prisipažino nu
žudęs daugiau kaip 100 as
menų, Retzlaw — 120, o

Ritz — daugelį abelnai.
Rusas pardavikas Bula

novas prisipažino, kad jis, 
kaipo žmogžudystės troko 
vairuotojas, padėjo vokie
čiams sumest į tą troką ir 
nunuodyt apie 60 vaikų, 
nuo 4 iki 12 metų amžiaus.

—

Amerkiečiai Dar 2 Myl.
Pirmyn Italijoj

ALŽYRAS, gruod. 20. — 
Amerikos tankai ir pėsti
ninkai pažygiavo dar dvi 
mylias pirmyn Liri kloniu, 
vakarinėje Italijoje, linkui 
Romos, ir apgulė vokiečius 
San Vittore mieste.

Amerikiečiai, diena pir
miau atimdami iš vokiečių 
San Pietro, labai daug prie
šų užmušė bei sužeidė.

Aštuntoji anglų armija, 
rytiniame Italijos ruožte, 
atėmė iš vokiečių Conslavi.

NUSIGANDĘ LIETUVOJ 
VOKIEČIAI

Nusigandę Sovietų mar- 
šavimo pirmyn, vokiečiai 
jau iškraustinėja civilius 
gyventojus iš pasieninių 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
miestų.

Sovietai Atvadavo 
Chersono Uostą

LONDON, gruod. 20. — 
Raudonoji Armija šauniu 
smūgiu atėmė iš nacių 
Chersono uostamiestį, ties 
Dniepro upės įplaukimu į 
Juodąją Jūrą ir netoli Bu- 
go upės žiočių. — Cherso- 
nas, pagal senus 1930 metų 
skaitmenis, turėjo 100,000 
gyventojų.
Berlyno radijas pripažino, 

jog Sovietų kariuomenė už
ėmė Chersoną, kuris stovi 
tik už 30 mylių į rytus nuo 
Odessos didmiesčio ir uos
to.

London. — Plaučių užde
gimu sergančiam Churchil- 
lui, Anglijos premjerui, jau 
praėjo pavojingiausias ligos 
laipsnis, kaip teigia jo gy
dytojai.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Barents Jūroj nacių 
transporto laivą, 7,000 tonų.

Australai laimi prieš ja
ponus N. Guinejoj.
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Lietuvos Partizanų, Lietuvių Raudonarmie
čių, Lietuvių Poetų ir Rašytojų Sveikinimai 

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

gos yra ypatingai svarbios dabar, kuo
met Tarybų Sąjunga, Jungtinės Valsti
jos ir Didžioji Britanija — trys didieji 
demokratiniai kraštai — pilnai susitarė, 
kada ir kokio dydžio žygiai bus daromi 
iš Rytų, Vakarų ir Pietų.

Šimtai tūkstančių lietuvių — vieni Lie
tuviškuose Raudonosios Armijos pulkuo
se, kiti partizanų būriuose ir ištisoje 
okupuotoje Lietuvoje — kovoja, siekda
mi sunaikinti hitlerizmą, išlaisvinti Lie
tuvą ir statyti laimingą Tarybinį gyveni
mą jos žemėje.

Mes esame tvirtai įsitikinę, jog tiktai 
Tarybinė santvarka tegali lietuvių tau
tai laiduoti tikrąją nepriklausomybę, 
aukštą tautinės kultūros išsivystymą ir 
gerovės būklę.

Mes tikimės, kad šis jūsų suvažiavi
mas padės telkti visus Amerikos lietu
vius kovon prieš hitlerizmą.

(Pasirašo)
Profesorius Jonas Kriščiūnas, Anta
nas Kvedaras (miškininkas); Juozas 
Žiugžda (pedagogas - žurnalistas); 
Prof. Vytautas Girdzijąuskas; Ka
zys Preikšas (visuomenininkas); 
Daktaras Jonas Nainys; Eugenijus 
Meškauskas (teisininkas); Prof. Po
vilas Pakarklis, teisininkas; Matas 
Mickis (agronomas); Stasys Rašiš- 
kis (visuomenininkas); Marija Kut
raite (Aukščiausios Tarybos narė, 
pasižymėjusi snaiperė); Salomėja 
Neris, Liudas Gira, Petras Cvirka, 

l/V Augustinas Gricius, Antanas Venc- 
lova, Kostas Korsakas, Jonas Mar
cinkevičius, Juozas Baltušis (rašyto
jai); Juozas Banaitis (kompozito
rius) ; Jonas Šimkus, Edvardas Mie
želaitis (rašytojai); Aleksandra 
Staskevičiūte (dainininkė); Kazi
miera Kymontaitė (aktorė); Stepas 
Žukas (dailininkas); Vytautas Jur
kūnas (dainininkas); Liuda Vainei- 
kytė (dailininkė); Irena žebenkienč- 
Trečiokaitė (dailininkė); Vytautas 
Pečiūra; Romanas Marijošius (dai
nininkas).

SUVAŽIAVIMO MASINE SESIJA 
VIENBALSIAI PRIĖMĖ IR PASIUN
TĖ SEKAMO TURINIO ATSAKYMUS 

I SVEIKINIMUS:
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JUSTUI PALECKIUI,
Lįetuvos Aukščiausios Tarybos pirm., 
Maskva, SSSR.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimo dalyviai prašo tamstą, kaipo 
tarybinės Lietuvos respublikos prezi
dentą, ii’ Mečį Gedvilą, kaipo Lietuvos 
respublikos premjerą, perduoti žemiau 
pareikštuosius sveikinimus adresuoja
miesiems :

Drąsiesiems Lietuvos Partizanėms:
Broliai ir sesės Lietuvos partizanai! 

Visa demokratinė Amerikos Lietuva, 
sykių su visu laisvę,' taiką ir demokrati
jų mylipčiuoju pasauliu, džiaugiasi ir 
didžiųojąsi jūsų drąsiais žygiais prieš 
vokiškuosius okupantus, Jūsų garbingo
sios kovos dėl skubesniojo tarybinės Lie
tuvos išlaisvįnimo (juodą įkvėpimo ir 
mums, Amerikos lietuviams, daugiau 
dirbti, drūčiau Stiprinti savo krašto ka
lines pastangas ir uoliau remti mūsų 
prezidento Roosevelto karinę programą.

Demokratinės Amerikos lietuvių vi
suomenės atstovai, susirinkę 1948 m. 
gruodžio 18-19 dd. Į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą New Yorke siunčia 
jums, drąsieji Lietuvos partizanai, savo 
broliškus sveikinimus ir linkėjimus, kad 
juo greičiau Lietuva būtų išlaisvinta iš 
ilgaamžio lietuvių tautos priešo okupaci
jos ir kad mes vėl galėtume su jumis 
laįsvai susisiekti laiškais ir pasidalinti 
mintimis-

Amerikos lietuvių demokratinė visuo
menė deda dideliausių pastangų teikti 
visokią pagalbą tiems lietuvių tautos sū- 
nams ir dukroms, kurie aktyviai kovoja 
prieš vokiškuosius fašistus, okupavusius 
Lietuvą.

Tegyvuoja drąsieji Lietuvos partiza
nai !

Tegyvuoja laisva Lietuva!
Lietuviams Raudonarmiečiams:

Nepaprastu džiaugsmu ir pasididžia
vimu demokratinė Amerikos lietuvių vi
suomenė sutiko žinią, kad Raudonosios 
Armijos eilėse atsirado lietuviškieji da
liniai arba lietuviški pulkai, kurių tiks
las drąsiai mušti hitlerinį užpuoliką ir 
priartinti Lietuvos išlaisvinimo valandą. 
Godžiai skaitome žinias apie lietuviškų 
dalinių, apie paskyrių lietuvių kovūnų 
pasižadėjimus mūšiuose, apie jiems už
pelnytai duodamus ordinus. Tuo džiaug
damiesi, kiek išgalėdami teikiame jums 
kad ir menkutę pagalbą. Mūsų darbščio
sios moterys dienomis ir naktimis mezga 
jums visokius mezginius;,mūsų duosnio- 
ji visuomenė yra pasirįžusi padėti jums, 
broliai, nepaisant visokių kliūčių.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimas, įvykęs 1943 m. gruodžio 
mėn. 18-19 dd., New Yorke, siunčia 
sveikinimus jums, narsieji lietuvių tau
tos sūnūs, devintieji garbingomis rau
donarmiečių uniformomis. Mes puikiai 
žinome, kad jūsų drąsi kova yra ne tik 
dėl greitesnio Lietuvos išvadavimo iš 
vokiškojo okupanto priespaudos, bet ir 
dėl laisvės visų tautų, visų laisvę ir de
mokratiją mylinčių kraštų, taigi ir dėl 
Amerikos. Sveikiname jus, narsieji ko- 
vūnai, ir linkime sėkmingai mušti prie
šą; linkime, kad juo greičiau įžengtumėt 
į savo mylimąją Lietuvą, į Vilnių, į 
Kauną, į Klaipėdą.

Tegyvuoja Raudonoji Armija!
Tegyvuoja lietuviškieji pulkai, 

ją josios eilėse!
Tegyvuoja išlaisvinta Lietuva!

Lietuviams, Esantiesiems Tarybų 
Sąjungoje:

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, 
įvykęs 1943 m. gruodžio 18-19 dd., New 
Yorko mieste, siunčia šiltus broliškus 
sveikinimus visiems lietuviams, evakuo
tiems dėl karo į Tarybų Sąjungos gilu
mą ir ten dirbantiems 
pastangoms stiprinti.

Mes puikiai žinome, 
kad Tarybų Lietuvos
riausybės vadovybėje, jūs, laikinai išvy
kę iš savo gimtosios šalies, nuo Nemuno, 
Nerio, Šešupės, Dubysos ir Merkio kran
tų, atsidėję dirbąte fronto stiprinimui.

Mes žinome, kad tarybinės Lietuvos 
respublikos vyriausybės rūpesniu Tary
bų Sąjungoje veikia mokyklos, kur eva
kuotieji lietuvių vaikučiai mokomi savo 
gimta lietuvių kalba. Mes žinome, kad ir 
suaugusieji mokomi amatų, kad, grįžę į 
Lietuvą, galėtų nacių sugriautą tėvynę 
atstatyti.

Mes žinome, kad lietuviai artistai, lie
tuviai dainininkai, lietuviai poetai ir 
rašytojai dirba tam pačiam tikslui, 
gręitesųįam Lietuvos išlaisvinimui.

Mes reiškiame padėkos žodį lietu
viams poetams ir rašytojams, rašan
tiems į demokratinę Amerikos lietuvių 
spaudą, savo plunksna, savo talentų ža
dinantiems mus, keliantiems mūsų ūpą.

Priimkite nuo mūs, broliai ir seserys, 
’nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus, 
kad jūsų ir mūsų bendri troškimai juo 
greičiau įsikūnytų. Užtikriname jus, 
kad mes, savo ruožtu, padėsime jums, 
kiek tik galėsime.

Tegyvuoja pergalė prieš fašizmą!
Tegyvuoja laisva Lietuvą!

Pirmin. KEISTUTIS MICHĘLSONĄS, 
Sekretorius HOJUS mizarą.

kovo-

krašto karinėms

broliai ir seses, 
respublikos vy-

• » . -f

Taikos metu šachmatams 
Tarybų Sąjungoje visuomet 
priklausė žymi vieta sporto 
gyvenime. Bet tuomet tai 
buvo visiškai natūralu — 
Tarybų Sąjungos darbo 
žmonės labai mėgsta ir ver
tina tą kultūringą ir išmin
tingą žaidimą. Bet kas ga
lėjo laukti, kad rūsčiomis 
Tėvynės karo dienomis 
šachmatų kultūra išsilaikys 
prieškarinių pasiekimų ly
gyje! Tačiau kaip tik tas 
nesugriaunamas tarybinių 
žmonių atsparumas visose 
gyvenimo ir kultūros srity
se ir sudaro tvirtą laidą 
Tarybų šalies pergalės ko
voje prieš sužvėrėjusius vo
kiškus grobikus.

Dabar, besibaigiant ant
riesiems karo metams, mes, 
tarybiniai šachmatininkai, 
drąsiai galime pavadinti 
šiuos 1943-iuosius metus 
stambių pasaulinės reikš
mės šachmatų rungtynių 
metais. Pirmiausia apžvel
kime paskutinius penkis 
mėnesius — pradedant nuo 
praeitų metų gruodžio mė
nesio.

1942 metų gruodžio mėn. 
pasibaigusios Tarybų Są
jungos sostinės šachmatų 
pirmenybės, skirtos Di
džiosios Spalių Revoliucijos 
25-erių metų sukakčiai pa
minėti, sutraukė žymiau
sias Maskvos pajėgas. Tur
nyre dalyvavo TSRS gros- 
meisteriai ir meisteriai, jau 
daug kartų pasirodę stam
biose tarptautinėse pirme
nybėse. Vėl pasiekė puikią 
pergalę jauniausias pasau
lio grosmeisteris — 21 metų 
Vasia Smyslovas, Aviacijos 
instituto III-ojo kurso stu
dentas. Visą turnyrą Smys
lovas žaidė su dideliu paki
limu ir ištverme.

Antrą vietą užėmė Ukrai
nos TSR meisteris Bole
slavskis, nedaug vyresnis už 
Smyslovą (Boleslavskiui 22 
metai!), o savo žaidimo ko
kybe labai primenąs jau
nojo grosmeisterio drąsą ir 
originalų žaidimo stilių. 
Trečioji vieta atiteko gros
meisteriams Lilientaliui ir 
Kotovui, kurie visuomet už
tikrintai užima aukštas vie
tas visuose šachmatų turny
ruose. Ypač aukštai reikia 
įvertinti talentingojo Koto- 
vo pasiektus rezultatus, nes 
jis dirba N. karinio fabriko 
vyriausiuoju inžinierium ir 
per visą karo metą tik pir
mą kartą dalyvavo šachma
tų turnyre. Šis turnyras su
kėlė didžiausią susidomėji
mą šauniosios Raudonosios 
Armijos eilėse, kur yra la
bai daug šachmatų mėgė
jų-

Bet tomis vienomis rung
tynėmis negalėjo baigtis in
tensyvus Tarybų Sąjungos 
šachmatų gyvenimas. Visa
sąjunginio
ir Sporto Komiteto nutari
mu šių metų balandžio mė
nesiui buvo u ž p 1 a n u o- 
tas visos Tarybų Sąjungos 
geriausių šachmatų meiste^- 
rių sąskrydis prie Uralo— 
Sverdlovsko mieste. Ten tu
rėjo įvykti treniruotės tur
nyras, o be to, geriausieji 
meisteriai turėjo duoti 
mokslišką savo kūrybos 
Šachmatų teorijoje susuma
vimą. Kiek man žinoma, 
toks moksliškais tikslais ge
riausiųjų šalies šachmati
ninkų suvažiavimas įvyko 
pirmą kartą pasaulyje.

Kandidatams į tą suva
žiavimą nuo Maskvos mies
to atrinkti vasario—- kovo 
mėn. buvo įvykdytus elimi- 
nąęinjs meisterių turnyras,

tas, kur laimėjo 14-metinis 
mokinys Komįsąrovas, jau
nas talentingas šachmati
ninkas, teikias didelių vilčių 
ateičiai.

Šiomis dienomis Maskvo
je atidaroma pirmoji jau
nųjų Šachmatininkų mokyk
la.

Prez. Rooseveltas Apie 
Nacių Sąmokslą Prieš 

Jį Teherane
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Žago-

su di- 
laukė

uno Kultūros

kuriame! teko dalyvauti ir 
map, 1 ‘ kaip persikėlusiam 
gy ventpMaskvo j e,

Šiame eliminaciniame tur
nyre sužaidžiau labai nevy
kusiai dėl rimtos turnyrinės 
treniruotės stokos, bet gy
vendamas Maskvoje pasis
tengsiu, pavyti, kas nustota.

Eliminacinis Mask vos 
meisterių turnyras pasibai
gė gerai žinomo šachmati
ninkas meisterio leitenan
to Ragozino ir naujo meis
terio Zagorianskio pergale. 
Jie abu pasidalijo dvi pir
mąsias vietas. Toliau sekė 
nusipelnęs meisteris Roma- 
novskis, Alatorcevas ir Pa
novas. Į suvažiavimą gavo 
vykti Ragozinas ir 
rianskis.

Šachmatų mėgėjai 
delįu nekantrumu
Sverdlovsko turnyro, kuria
me turėjo pirmą kartą ka
ro metu dalyvauti absoliuti
nis TSRS šachmatų čempio
nas, ordinu apdovanotas 
M. M. Botvinnikas. Jis pas
kutiniu laiku negalėjo skir
ti daug savo laiko tinkamai 
treniruotei, nes dirba inži
nierium N. kariniame fab
rike. Todėl jo šansai kėlė 
šiek tiek abejonių, ypač tu
rint galvoje, kaip veržėsi į 
mūšį vis augantieji jaunie
ji TSRS šachmatininkų ka
drai.

Bet Botvinnikas liko se
nu Botvinniku! Lengvai ir 
virtuoziškai jis nugalėjo sa
vo karštus jaunus varžovus.

(Su didele persvara Bot
vinnikas laimėjo pirmąją 
vietą, parodęs, kad sujung
toms tautoms galutinai su
triuškinus fašistinius grobi
kus jis galės įrodyti savo 
pranašumą tarptautinėje 
plotmėje ir laimėti pasauli
nes pirmenybes.

Antrą vietą tame turny
re užėmė išbandytas turny
rų kovotojas, saulėtojo A- 
zerbaidžano atstovas, meis
teris Makogonovas. Toliau 
eina jaunieji talentai Smys
lovas ir Boleslavskis, ku
riems šiame turnyre nepa
vyko įrodyti karštos jauny
stės pranašumo.

žodžiu, šachmatų gyveni
mas verda, jei dar turėsime 
galvoje, kad š. m. rugsėjo 
mėn. Maskvoje įvyks TSSR 
šachmatų pirmenybės daly
vaujant visiems Tarybų Są
jungos grosmeisteriams ir 
geriausiems meisteriams su 
Botvinniku ir daugelio tarp
tautinių rungtynių laimėto
ju Florų priešakyj. Pasiruo
šimas toms pirmenybėms 
jau yra pačiame įkarštyje. 
Liepos 10 d. Maskvoje ati
daromas sostinės meiste
riams mokomasis metodinis 
sambūris, po to eis elimina- 
ciniąi turnyrai.

Mokomasis turnyras už
truks du mėnesius. Per tą 
laiką TSRS visasąjunginių 
šachmatų pirmenybių daly
vius supažindins su visais 
naujausiais teoriniais tyri
nėjimais. Jie atliks intensy
vią treniruotę.

Galima tikrai pasakyti, 
kad prasidedančios rugsėjo 
1 d, visasąjunginės pirme
nybės, dalyvaujant žymiau
siems meisteriams, bus viso 
šachmatininkų pasaulio dė
mesio centre.

Lygiagrečiai intensyviai 
varomas masinis organiza
cinis darbas Raudonosos 
Armijos daliniuose, karo li
goninėse ir tarp mokyklinio 
jaunimo. Kovo mėn, atida
rytas jaunųjų šachmatinin
kų klubas ir įvykdytas Ma
skvos moksleivių ęempiona-

PREZIDENTAS. APIE 
STALINU

Pręzįįdęntaš Rooseveltas 
sakė, jog Stalinas patenki
no pačias geriausias jo vil
tis. Vienas reporteris už
klausė, ar Stalinas yra “ru
stus, šiurkštus”. Preziden
tas atsakė, jog Stalinas yra 
realistas, maždaug panašiai 
kaip ir pats prezidentas. O 
realistas — tai asmuo blai
viai, tikroviškai žiūrįs į da
lykus, kaip jie iš tiesų yra..

Praneš per Radiją apie 
Konferencijas

Prezid. Rooseveltas gruo
džio 24 d. popiet kalbės per 
radiją ir plačiau praneš 
apie istorines savo konfe
rencijas, kurias jis turėjo 
su premjeru Churchillu ir 
Chinijos prezidentu Chiang 
Kai-sheku, su Stalinu ir 
Churchillu ir su Turkijos 
prezidentu Išmetu Inonu.

Washington. — Besikal
bėdamas su laikraščių re
porteriais, prez. Roosevel
tas pranešė apie nacių šni
pų sąmokslą prieš jį Tehe
rane, Irane. Hitlerio agen
tai tykojo nužudyt prezi
dentą, kaip kad sužinojo 
sovietiniai žvalgai. Tuomi 
premjeras Stalinas įspėjo
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Perversmas Bolivijoj

Raudonoji Armija užėmė 
dar kelis tvirtoviškus punk
tus Kirovogrado apylinkėje.
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prez- Robsevęltą ir pasiūlė 
jąm apsistoti erdviuose So
vietų ambasados rūmuose, 
šalia kurių stovi ir Anglijos 
ambasada; tad nereikės 
prezidentui rodytis gatvėse, 
kur jam gręsė pavojus iš 
nacių pusės. O Jungtinių 
Valstijų ambasada už visos 
mylios nuo Sovietų ir Ang
lijos ambasadų. Jeigu prezi
dentas apsistotų nedidelėj 
savo ambasadoj, tai keliau
jant jam kasdien į pasitari
mus su Anglijos premjeru 
Churchillu ir maršalu Sta
linu ir grįžtant atgal, hit
lerininkai gautų progą pa- 
simot ant jo gyvybės. O 
konferenciją laikyti buvo 
sutarta sovietinėj ambasa
doj, kaipo erdviausioj.

Prez. Rooseveltas priėmė 
Stalino pasiūlymą ir apsis
tojo Sovietų ambasados rū
muose. Dabar jis reporte
riams sakė, jog iš tikrųjų 
Teherane, turbūt, yra užsi
likę dar šimtai Hitlerio a- 
gentų.

Prezidentas pareiškė, kad 
jis tikisi, jog sumušus na
cius, Teherano konferenci
jos pasėkoje, galima bus iš
vengt karo dabartinei žmo
nių kartai. Maršalas Stali
nas sutiko su tokia prezi
dento nuomone.

LA PAZ, Bolivija, gruod. 
20. — Tapo nuverstas Boli
vijos prezidentas Enrique 
Penaranda su saVd valdžia. 
—Bolivija yra Pietų Ame
rikos respublika.

DARBININKŲ SVEIKATA
MITIMAS LAIKE 

NĖŠTUMO
Didžiausia drama moters 

gyvenime yra nėštumas ir 
gimdymas, Taipo pat tai 
yra didžiausia moters prie
volė — motinystė.

Daugelis moterų bijo nėš
tumo ir da labiau — gim
dymo. O tikrenybėje tai nė
ra jokia liga, bet normali 
fiziologinė moters organiz
mo būklė.

Ir, kaip ir bet kokie fi
ziologiniai reiškiniai, taip 
ir nėštumas ir gimdymas 
sutampa su bendromis svei
katingumo ir higienos tai
syklėmis.

Štai ką raportuoja 4 gi
nekologai (moteriškų ligų 
žinovai) žurnale “Ameri
can Journal of Obstetrics 
and Gynecology.” Tyrinėjo 
jie ir akyliai sekė būklę 216 
nėščių moterų, vienoje Bos
tono ligoninės klinikoje.

Tas nėščias moteris gy
dytojai egzaminavo, iš pra
džių po kartą kas mėnuo, 
vėliau po kartą kas dvi sa
vaitės, o paskutinį mėnesį— 
kas savaitė. Egzaminavo, 
tikrino jų sveikatos stovį, 
darė užrašus apie jųjų 
maistą. Ii’ štai išvados.

Kaip ir visur ir visada, 
taip ypač nėščiai moteriai, 
maistas ir mitimas turi vy
raujančios veikmės,

Bent ketveriopai mitimas 
atsiliepia į motinystės eigą.

L Yrą tamprus ryšyą 
tarp nėščios moters mitimo, 
t, y, tarp jos dietos) ir tarp 
Jos kūdikio gimimo metu- 
Kurių moterų per nėštumo 
laikotarpį maistas,buvo neį
tikęs arba stačiai blpgas, 

tąį ir visa kas blogai ėjo. 
Joms gimė negyvi kūdikiai. 
Arba, kad ir gyvi gimė, tai 
tuoj mirę, UŽ dienos, kitos, 
arba net už savaitės, Pąu-

gelis kūdikių apsigimę li
goti, netikusiai išvystyti. 
Daugelis gimė pirma laiko, 
nedanešioti. Arba, kad ir 
pilno laiko ir danešioti, tai 
“veiksminiai” buvo nedane
šioti, gležnučiai ir opūs. 
Bet, kurių moterų dieta per 
nėštumo laikotarpį buvo 
gera arba ir labai gera (su 
vitaminų ir mineralų da- 
dėčkais), tai ir kūdikiai bu
vo gražūs, kaip agurkai.

2. Yra ženklingas ryšys 
tarpe nėščių moterų dietos 
ir tarp pačios nėštumo ei
gos. Gerai mintančios mo
terys, nėščios būdamos, jau
tėsi gerai ir mažai tejautė 
“blogumą ant širdies.” Bet, 
kurių nėščių moterų dieta 
buvo netikusi arba ir visai 
bloga, tai tos ir jautėsi la
bai blogai. Daugelį jų tąsė 
vemti ir daugeliui grėsė 
tampynių bei konvulsijų pa
vojus (prceclampsia). Ta
čiau vis dėlto netikęs nėš
čiųjų maistas labiau veikią 
kūdikį, nei pačią motiną,— 
kūdikiai labiau turi nukęs
ti.

3. Susektas taipgi ryšys 
tarp nėščios moters maisto

gurno ir sunkumo gimdymo. 
Kurių motinų laike nėštu
mo mityba buvo bloga arba 
ip labai bloga, tai gimdy
mai buvo sunkus, ilgį, su? 
painioti, nežiūrint to, kad 
jų kūdikiai gimdavo žy
miai mažesni ir lengvesni, 
Gerai mintančių motinų kū
dikiai gimė greičiau ir leng^- 
viau, nors ir buvo didesni.

4. Pažymėta taipgi ryšys 
tarp nėščios moters maisto 
ir pogimdinio laikotarpio. 
Kurios motinos per nėštu
mą netikusiai valgė, tai po 
gimdymo turėjo ilgiau išgu
lėti ir sirguliuoti, nuo viso* 
kių susipainiojimu’.
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a UŽ LIETUVOS LAISVE MONTREAL, CANADA I kai būtų sutvarkyti. Taipgi
I draugas J. Losevičius išdavė
I raportą iš provincialės koh-
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Vokiečių Planai Kolonizuoti; Kovokime iki Visiškos
Lietuvą 1914-1918 Metais ! Pergales
Nebe pirmą kartą lietu- ‘vincijose, o į Rusiją jis siū- 

viai skaudžiai pajunta žiau- lo iškelti visus lietuvius, 
rų vokiečių grobikų jungą, latvius ir estus. Jei šių vo- 
Jau prieš septynis šimtus kiečiu neužtektu ištuštin- 
metų grobikai kryžiuočiai tam įjietuvos kraštui koIo. 
buvo įsiveržę i musu žemos, . x , ., x ,
lietuvius varėsi vergijon, o n’zu.otl;.tad relbuJ dai' Par‘ 
jų ūkius ir kita turtą gro- sikviesU siaurės germanų 
besi sau. Vėliau buvo už- lr narnančių.
grobtos ir išnaikintos lietu- Pagal kitus vokiškų kolo- 
vių giminės Rytprūsiuose ir nizatorių planus buvo nu- 
Klaipėdos krašte. Ir 1914- matyta Lietuvos gyvento- 
1918 m., okupavę Lietuvą, jus iškelti į Vokietijos gi- 
jie visu smarkumu ėjo prie lumą ir išblaškyti nedidelė- 
lietuvių žemių kolonizavi- mis grupėmis po dvarus ir 
mo. šiam žiauriam darbui miestus.
projektus rengė vokiečių 
profesoriai, įstaigų tarnau
tojai, dvarininkai, žurnalis
tai, pirkliai ir pramoninin
kai.

Pabaltijo barono Rorba- 
cho projektu vokiečiai Lie
tuvoje turėjo supirkti vi
sus dvarus ir juose apgy
vendinti iš Vokietijos atvy
kusius dvarininkus ir karei
vius. Po to būtų griebtasi 
lietuviu valstiečiu žemiu 
kolonizavimo. Į Pabaltijį jie 
buvo numatė atgabenti per 
du milijonu vokiečių vals
tiečių iš Pavolgės. Kito Pa
baltijo barono Brodericho 
paruoštasis kolonizacinis 
planas rėmėsi vietinių gy
ventojų iškėlimu iš gyvena
mųjų vietų. Tai jis laiko “di
džiausios svarbos tautiniu 
vokiečių reikalu.” Jis siūlė, 
kad pirmiausia vokiečių di
dieji karo vadai būtų apdo
vanoti žemėmis nukariau
tame krašte, kur jie pasida
rytų pirmais kovotojais už 
vokiečių tautinius reikalus. 
Po to ant nusavintų žemių 
jis siūlė didelėmis grupėmis 
apgyvendinti vokiečių vals
tiečius. Jei krašte bus vo
kiečių mokyklų, vokiečių 
dvarininkų, tai, pasak auto
riaus, iškils vokiečių karinė 
jėga, kuri nesulaikomai ims 
priešo tvirtoves taip, kaip 
tai daro ginkluoti vokiečių 
kariai.

Vokietis Ostman savo ko
lonizacijos plane kalba apie 
vokiečių kareivius. Jis siū
lė apdalinti žeme vokiečių 
karininkus, kareivius ir jų 
šeimas. Tuo būtų atsilygin
ta už jų nuopelnus tėvynei, 
o Vokietija įsigytų tikrą
sias vokiškumo tvirtoves. 
Jis reikalauja grąžinti vo
kiečius kolonistus iš Rusi
jos ir juos apgyvendinti 
Lietuvoje bei Baltijos pro-

Nuo kolonizacijos pro
jektų eita prie darbų. Buvo 
įsteigta ištisa eilė draugijų, 
kuriu tikslas — kolonizuoti 
Lietuvą vokiečiais. Tos 

i draugijos kartu su kaizeri
ne vyriausybė ruošė savo 

| atstovų keliones į Lietuvą, 
’apžiūrinėjo dvarus, ūkius, 
i sodybas, Lietuvoj gyvenan
čių vokiečių kolonijas ir at- 
ilikinėjo kitus parengiamuo- 
jsius kolonizavimo darbus, 
j Netenka abejoti, kad vokie
čių kolonizaciniai planai bū- 
; tų tapę žiauria tikrove, jei 
; pirmąjį pasaulinį karą būtų 
I laimėjusi Vokietija.

Sekdami kaizerinių impe
rialistų pėdomis, hitlerinin- 

; kai šiuo metu Berlyne pa- 
i rengia dar bjauresnius lie
tuvių išnaikinimo ir mūsų 
I žemės kolonizavimo planus. 
įJau dabar tūkstančiai lietu
vių neteko savo žemių, tapo 

j bernais ir išvaryti į Vo
kietijos katorgos darbus. O 
į Lietuvą atgabenami kolo
nistai vokiečiai ir jų paka
likai olandu ir danu fašis
tai.

Tačiau ir šiame kare vo- 
i kiečiams grobikams nepa
vyks įgyvendinti savo pla
unu Lietuvoje. Raudonoji 
Armija sėkmingai triuškina 
vokiškų grobikų armiją. 
Anglų - amerikiečių ir ki
tos sąjunginės armijos šias 

; gaujas baigia naikinti Afri
koje. Nebetoli diena, kai šie 
I grobikai bus sunaikinti vi
soje Europoje. Ir mūsų, lie
tuvių ūkininkų pareiga — 
visomis priemonėmis prisi
dėti prie šių rudųjų plėšikų 
sunaikinimo. Vietoj lietu
viškų ūkių ir inventoriaus, 
duokime kiekvienam iš jų 
po tris aršinas lietuviško 
podirvio.

P. Pakarklis

Niekuomet neužmirš Lie
tuvos darbininkai tarybinės 
valdžios metų — pirmųjų 
laisvo gyvenimo ir darbo 
motu.

Dabar, sėsdamasis prie 
j tuščio pusryčių stalo, eida
mas į fabriko kiemą pro 
hitleriškojo kumščio “tvar
kos” palaikytojus, lietuvis 
; darbininkas prisimena ta- 
' rybinius laikus, kai jis buvo 
| fabrike tikras šeimininkas, 
j kai pas jį namie buvo pilna 
■ produktų.

Turėtos laisvės ir gerovės 
lietuvis darbininkas nieką- 

|da neatsižadės. Jis nuolat 
|už ją kovojo ir kovos. Jis 
visais būdais keršys vokiš
kiesiems okupantams už jo 

'laisvės ir kitų pasiektų lai- 
Imojimų atėmimą, už visas 
m ū s ų tautai daromas 

I skriaudas ir paniekinimus. 
| Nesulaikys jo nuo kovos ir 
|jam iš paskos sekti pasta- 
į tyti Paukščių, Urbonų agen
tai ir kiti gestapininkai, 

j žiems budeliams niekada 
nepadaryti lietuvio darbi
ninko paklusniu hitlerinei

i tvarkai.
Lietuviai d a r b i n inkai 

! slapta veikia prieš hitleri- 
jnius okupantus. Žtai ištrau
ka iš vieno Kauno priemie
sčio slapto priešhitlerinio 

i lapelio “Kovokim iki visiš
kos pergalės.” Jame skaito
me: “Prieš 6 dienas mūsų 
priemiestį žaibo greitumu 
aplėkė žinia apie sprogimus I

katilinėje okupantui Dir- 
manui atiduotame fabrike, 
kuriame buvo gaminami į- 
vairūs aprangos dalykai 
hitlerinei armijai. Dabar 
fabrikas visai sustojo vei
kęs. Naujų metų išvakarė
se sužinojome kitą linksmą 
žinią. Du gestapininkai ir 
policininkas, vedusieji areš
tuotą susprogdintojo fabri
ko darbininką Vasiliauską, 
ant visados ištiesė kojas K. 
gatvės patvoryje.” Atsišau
kimas baigiasi žodžiais: 
“Šie du paskutinių dienų į- 
vykiai turi būti pavyzdžiu 
kiekvienam doram lietuviui. 
Keršykime žiauriesiems o- 
kupantams gadindami fab
rikuose mašinas ir įvairias 
prekes. Sprogdinkime kiek
vieną juos aptarnaujančią 
įmonę. Neduokime jiems 
pasinaudoti mūsų šalyje už
grobtais fabrikais ir prisi
plėštuoju turtu. Tegu kiek
vienas hitlerininkas susi
lauks K. gatvėje nušautųjų 
gestapininkų likimo.”

Taip, dorieji lietuviai 
ginklo nepadėjo. Jie gerai 
žino, jog Lietuva atgaus 
laisvę tik žlugus hitlerinei 
Vokietijai. Todėl jie įvai
riausiomis priemonėmis ir 
kovoja prieš okupantus. 
Kiekvienas hitlerininkams 
padarytas nuostolis pagrei
tina jų pražūtį ir priartina 
mūsų pergalę.

“Už Tarybų Lietuvą”

Hitlerininko Šiurkės Liūdnas Galas

iš Draugo A. Bimbos Prakalbų

Sekmadienį, t.y., gruodžio 
5-tą dieną, montrealiečiams 
teko išgirsti garsaus rašytojo 
ir oratoriaus, A. Bimbos, kal
ba. Prakalbos buvo suruoštos 
su koncertine programa. Pu
blikos buvo nemažas skaičius. 
Kiekvienas, iš atsilankiusių, 
tik spėję į salę įeiti, dairėsi 
greičiau pamatyti šį visų lauk
tą svečią. Kiekvienas norėjo 
paspausti dešinę šiam visų 
gerbiamam svečiui. Apstojo
me, lyg vaikai tėvą. O laikas 
bėgo, kaip paprastai. Prasidė
jo programa. Rausvos palos 
atidengė ant scenos Jaunimo 
Chorą. Jis padainavo Kanados 
himną ir keletą lietuviškų dai
nelių. Jaunimo Chorui pasi
traukus, jo vietą užėmė visų 
montrealiečių mylima -muzi
kantė Sofija Juškevičaitė. Ji 
labai gražiai paskambino ha- 
vajų gitara, už ką publika jai 
davė audringų aplodismentų.

Ir vėl tingiai paloms prasi
skleidus, ant scenos sėdėjo 
mūsų mylimas svečias su drau
gais montrealiečiais. Publika 
nutilo. Visi troško išgirsti sve
čio kalbą.

Programos vedėjas, draugas 
J. Urbonavičius, pirm svečio 
pakvietė J. Vilkelį tarti kele
tą žodžių LL Draugijos rei
kalais. Draugui Vilkeliui bai
gus, tapo pakviestas kalbėti 
mūsų gerbiamas svečias A. 
Bimba. Jis lėtais žingsniais, su 
draugiška šypsena veide, pri
siartino prie garsiakalbio. Pra
dėjo savo kalbą: kaip jam at
rodo Montrealo lietuviai ir 
kad jie gali išauklėti savo cho
rą skaitlingą ir visas kultūrin
gas organizacijas.

Po draugo A. Bimbos trum
pos kalbos, buvo padaryta 
pertrauka. Vėl programai pra
sidėjus, vyrų choras padaina
vo dvi daineles. Jaunuolis V. 
Adomonis pasakė labai juo
kingą monologą. Jis atvaizda

vo Hitlerį ir jo planus. Užė
męs vieną valstybę, kaip mar- 
šavo kiton.

Programai pasibaigus, vėl 
buvo pakviestas kalbėti mūsų i 
mylimas svečias A. Bimba. 
Draugas A. Bimba kalbėjo la
bai svarbiais liausimais — 
Suvienytų Tautų vieningumo 
galybė prieš fašistinę Ašį; mū
sų visokia parama Kanados 
vyriausybės kariškoms pastan
goms; Lietuva ir kaip mes ga
lėtumėm pagelbėti jos žmonių 
išlaisvinimui. Minėtais klausi
mais draugas A. Bimba kalbė
jo gana aiškiai ir ilgai. Tenka 
prisipažinti, kad mums, Mon
trealo lietuviams, retai tenka 
išgirsti tokių garbingų kalbė
tojų kalbas, kaip draugo A. 
Bimbos. Ir jo šitas atsilanky
mas sustiprino mumis montre- 
aliečius. Atbudino mūsų norus 
daugiau dirbti visuomenės la
bui. Visų montrealiečių vardu 
linkiu draugui A. Bimbai pa
sekmingai atlikti savo maršru
tą, laimingai grįžti namo ir 

i vėl,,/progai pasitaikius, nepa
miršti aplankyti montrealie- 
čius.

Iš Naujos Partijos Susirinkimo
Ketvirtadienio vakare atsi

buvo Montrealo lietuvių nau
jos partijos mėnesinis mitin
gas. Kadangi ši partija dar ga
na jauna, nelabai skaitlinga 
nariais, tai dar vis neprisiruo
šia naudingiems darbams. Su
sirinkime mažai kas buvo 
svarstoma. Minima partija bu
vo suruošusi vakarienę, katra 
davė pelno penkiasdešimts do
lerių. Vakarienės pelnas tapo 
paaukotas anglų darbininkiš
kam laikraščiui “Canadian 
Tribune.”

Kadangi Kanadoj didelis 
trūkumas namų, žmonės gyve
na krautuvėse, skiepuose ir 
kur tik begalima gauti vietos. 
Tad liko nutarta kreiptis į 

■ miesto valdybą, kad šie daly-

vencijos, katra atsibuvo pa* 
baigoj lapkričio, Montrealo. 
Ir tuomi baigėsi susirinkimas.

Papuolė Po Gatvekariu
Sekmadienio vakare papuo

lė po gatvekariu lietuvis Gir
nius. Kaip ši nelaimė atsitiko, 
dar neteko aiškiai sužinoti. 
Nelaimingasis nuvežtas į St. 
Luke ligoninę ir mažai vilties 
pasveikimui.

Palangos Birutė.

Montello, Mass.
Masinis Lietuvių Susirinkimas 

Gerai Nusisekė

Gruodžio 5 d., Massachu
setts Lietuvių Komiteto vieti
nis skyrius turėjo didelį pa
rengimą, Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėje. Apie septin
tą valandą vakaro žmonių, pri
sirinko beveik pilna svetainė. 
Neilgai trukus prasidėjo pro
gramos pildymas.

Visų pirma Liuosybės Cho
ro nariai, po vadovyste Geo. 
Steponavičiaus, padainavo A- 
merikos himną ir dvi lietu
viškas dainas. Buvo visur gar
sinta, kad dainuos Aleksan
dras Vasiliauskas ir dvi vieti
nės solistės. Bet, ant nelaimės, 
A. Vasiliauskas nebuvo atva
žiavęs; vietinės solistės taipgi 
nedainavo. Pirmininkas sakė, 
jog tas neįvyksta dėl tam tik
rų priežasčių. Bet visgi rengė
jai turėtų daugiau pasiaiškin
ti. . .

Drg. D. M. šolomskas sakė 
prakalbą šių dienų politiniais 
klausimais. Pirmoje savo kal
bos dalyje aiškino Amerikos 
lietuvių užduotis šio karo me
tu ; papasakojo apie Pittsbur
gh© konferencijos jomarką; 
nurodė tarybininkų lietuvių 
siekius ir 1.1. Plačiai išaiškino 
būsimo Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo tikslą ir jo reikš-

(Tąsa 5-me pus.)

Hitlerininkas Žiurke at
vyko į Pavingius kurti 
“naująją tvarką”. Atvyko 
jis plikas, tačiau kupinas 
vilčių greitai “įsitaisyti.” 
Pats pirmasis jo žygis buvo 
žemes įsigyti. Jo pastango
mis, devynios lietuvių ūki
ninkų šeimos buvo iškraus
tytos iš savo ūkių, o žeme 
atiduoda jam, Žiurkei. Po 
to jis pasistengė, kad į jo 
tvartus iš aplinkinių ūkių 
suvarytų padorų skaičių ar
klių, karvių, kiaulių. O kai 
vienas iš nuskriaustųjų ū- 
kininkų Jonas Žukaitis, ne
supratęs aukštųjų “naujo
sios tvarkos” tikslų, atėjo 
skųstis pas patį žiurkę, tai 
šis, nervingai, žingsniuoda
mas po kambarį, apsiputo
jęs šaukė:

— Mes, vokiečiai, esame 
jūsų žemės išlaisvintojai! 
Mes nešame naują ordnun- 
gą! Ar jūs tai suprantate, 
žemaitišes švein?! Raus!....

Netoli Pavingių, tankiuo
se miškuose, veikė partiza
nų būrys vadovaujamas Jo
no P. Partizanai jau nudo
bė ne vieną hitlerininką, ir 
ne kartą buvo nutraukę 
svarbius telefono laidus. O 
neseniai jiems buvo tikra 
šventė: pavyko nuversti 
nuo bėgių iš Žiaulių į Prū
sus einantį ešeloną, pri
krautą iš Lietuvos gyvento
ji! atimtais grūdais. Kai 
valstiečiai pranešė apie at- 
sibasčiusio į Pavingius 
Žiurkės šeimininkavimą, 
partizanai nutarė veikti.

Gef in the Fight — Work at WRIGHT

HUSKY MEN

Lietuviai raudonarmiečiai yra apsupti meiles lietuvių liaudies ir jos veikėjų. Štai fronte 
matome poetę Salomėją Nėris ir jos sūnelį, Kostą Korsaką, Lietuvių Rašytojų Unijos pirmi
ninku ir rašytoją Edvartą Mieželaitį tarpe lietuvių kovūnų.

Buvo nepaprastai rami ir 
tamsi naktis. Žemė kietai 
miegojo. Net mėnulis, ir 
tas, nutaręs pasilsėti, pasi
slėpė už debesų. ,

Bet partizanai ir šią nak
tį buvo pasirengę...

Viskas buvo paruošta. 
Čirkštelėjo degtukas. Užsi
liepsnojo žibalu apipiltas 
šienas, skaisčia šviesa nu
šviesdamas kiemą. Namas, 
kuriame gyveno Šiurkė, ė- 
mė degti iš trijų pusių. 
Pats Šiurkė, pajutęs pavo
jų, pašoko iš lovos ir ne
spėjęs apsivilkti, vienmarš
kinis bandė gelbėtis. Parti
zanų kulka jį užklupo kaip 
tik tuo metu, kai jis šoko 
pro langą.

Toks buvo Pavingių ko
lonizatoriaus, vokiečio oku
panto Šiurkės liūdnas galas.

St. Vaitkūnas.
y--- -------- ----------- -į—---------

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus miisų ka
riams. $

WANTED FOR MODERN FOUNDRY

MU SIS H T
TIMES SQUARE-46th St.

2nd floor of 1560 Broodwoy 

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M.-Mon. & Frl.

EMPLOYMENT 
CENTER 

and Broadway
Entrance on 46th Street

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

Time and one-half 
for overtime

Double time for 
seventh day

Hospital Insurance 
Plan

STARTING EARNINGS 
$44.20 

for 48 hour week

♦o v/ork at WRIGHT

Bonus for night work

A Group Insurance

PATERSON, N. J.
Employment Division • 24S Park Avenue 

Publie Service Buuet No. 38 end 54 from 
Peterjon City Hall Hop at our door.

Essential workers 
need release statement

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

Public Service Bus No. 68 or Olympic 
Line Busses pass the Wood Ridgo plant.

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



♦
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Kaip Vokiečiai Kolonizavo 
Baltijos Kraštus Kryžiaus 

Karų Gadynėje
Vokiečiai pirkliai jau nuo 

seniai plaukiojo Baltijos 
Jūroj. Jie plaukdavo į Šve
diją, į rytinius Baltijos Jū
ros krantus, vedė prekybą 
su Norvegija ir rusų mies
tais. Saksonai 1143 metais 
organizavo Liubeko mies
tą. Tai Jbuvo pirmas vokie
čių miestas ant Baltijos Jū
ros kranto. Antroje dalyje 
12-to šimtmečio vokiečiai 
pirkliai pradėjo organizuoti 
savo faktorijas estų ir livų 
žemėse. 1201 metais jie įkū
rė Rygą ant Dauguvos įte- 
kėjimo į Baltijos Jūrą, kuri 
greitai virto vokiečių pre
kybos centru.

Pirmas Rygos vyskupas 
buvo Albertas, “tas purvi
nas Bremeno kanaunin
kas,” kaip jį pavadino Ka
rolis Marksas. Romos po- 
piež. Innocentas III nuošir- V. • • j-- 4.- jonas,dziai jam padėjo, nes neti-H„ ’ 
kinčiųjų vertimas į krikš- Į - - •’ 
čionis siūlė naujus pelnų į 
šaltinius. Romos popiežius 
karštai stojo už kryžiaus! 
karą prieš livus. Organiza-i 
vosi specialiai Religinis Ri-I 
tierių Ordenas, panašiu bū-j 
du, kaip ordenai buvo or- j 
ganizuojami prieš musui-■ 
manus. Šis naujas ordenas 
pasivadino kardininkais. , 
Romos popiežius užgyrė or
deną, o vokiečių imperato
rius Oton IV dovanojo vys
kupui Rygą ir jos apylin
kes, nors jis jokių teisių ne
turėjo prie tų plotų.

I kardininku eiles rinkosi, 
masės visokių valkatų iri 
nubankrutavusių ritierių. 
trokštančių grobimo ir plė-!^. ... . . . . •i r i i <-• iz r tieciai kolonistai, simo keliu pralobti. Kardi- 
ninkai netrukus užgrobė vi-! 
są dabartinę Latviją, 
prievarta krikštijo gyvento 
jus, o nepaklusniuosius žu
dė. Jie kurstė vieną prieš! 
kitą tauteles, kad neleidus I 
joms susivienyti ir nusi
kratyti kardininkų jungo, 
“tos galvijiškos kultūros”, 
— kaip pavadino K. Mark
sas, kuri pavergtiems reiš
kė nelaisvę, vergiją ir ne
laimę. Vokiečiai vertė vie- , 
tos gyventojus i bandžiau-, . , . .. . ... _. i . •• e .i • ! ru į Prūsiją, kaip issireiskeninkus ir jiems paklusniu L J .
Donu vereus \ Marksas, naujas bangas
P , vokiečių plėšikų ir kolonis-

Į rytų Pabaltį netraukė tų.” Į vokiečių priespaudą 
vokiečių valstiečių. Vyriau- prusai atsakydavo sukili- 
siai veikė ritieriai - kardi- ! mais. Ypatingai aštrus su
ninka! ir bažnyčia. Ir todėl' kilimas buvo 1260 metais, 
nesimatė tokio masinio I “Tada, — rašo K. Marksas 
žmonių naikinimo, kaip kad 
kitose slavų vietose. Vietos 
gyventojai buvo labai per
sekiojami, bet nežudomi 
masiniai, nes kardininkai jų 
reikalavo, kaipo darbo jė
gos. Pabaltijoj, dabartinėj 
Latvijoj, vietos gyventojam 
buvo palikta jų papročiai,

pavergimu prūsų. Pirmiau 
I gražiai žaliavę laukai buvo 
paversti į dykumas. Bėgyje 
13-to šimtmečio buvo atlik
tas galutinas pavergimas 
prūsų. 

Į

Pas Teutonų Ordeną pra
dėjo jieškoti pagelbos Kar-

kalba, tik jie po prievarta i dininkų Ordenas, kuris bu- 
apkrikštyti ir padaryti kar-: Vo bendromis jėgomis lietu- 
dininkų . vergais, ne taip, vių ir rusų sumuštas. Su 
kaip Priemary, kur vokie- Romos popiežiaus pagelba 
čiai masiniai išžudė slavus. abu vokiečių ordenai apsi- 
Kardininkai pavergė livų. vienijo 1237^metais. Jų mil- 
(latvių) žemes, o veik tuo kiniški valdymų plotai apė- 
pat kartu danai pradėjo pa-jmė veik visą pietinį ir ryti

nį Baltijos Jūros kraštą. 
Tokiu būdu ten susiorgani
zavo galinga teutoniška 
kryžeivių valstybė.

Pradžioj 14-to šimtmečio 
buvo perkelta rezidencija 
teutoniško ordeno grosmei- 
sterio ir įkurtas Mirenbur- 
go miestas, kuris 1309 me
tais virto ordeno sostinė.

Ordenas siekė praplėsti 
savo žemes, pavergiant ru
sų žemes, kurios buvo į ry
tus, ir Lietuvos kunigaik
štystės teritorijas. Ėjo žiau
ri kova, kuri 1242 metais 
atvedė prie Teutonų Orde
no susirėmimo su rusų ku
nigaikščio Aleksandro Nev
skio jėgomis. Garsusis mū
šis ant ledo, Čudskoje (Pei
pus) ežero, užsibaigė visiš
ku vokiečių sunaikinimu. 
Kaip K. Marksas sako, 
“niekšai buvo galutinai at
mesti nuo rusų sienos”. 
1250 metais “vokiečiai šu- 
nes-ritieriai” buvo labai su
mušti lietuvių kunigaikščio 
Mindaugio, bet tas nesulai
kė jų nuo tolimesnių užpuo
limu ant Lietuvos žemės, v

Per ištisą sekantį šimt- 
sų žemes traukė jau vokie-lmetį ėjo žiauri ir

vergti estų žemes.
Užpuolimas ant Lietuvos
Antru svarbiu rajonu vo

kiečių kolonizacijos Pabal- 
tijoj buvo prūsų žemės, gy
venusių į rytus nuo žemuti
nės Vislos upės. Čia vokie
čių kolonizacija įvyko pa
sekmėj lenkų kunigaikščių 
žioplumo, kurie sau į talką 
pasikvietė vokiečius prieš 
prusus. Ir tokiu būdu len
kai patys pasikvietė prie 
savo sienos pavojingą kai
myną.

1215 metais, tūlas Kristi- 
I:----- , “dvokiantis mini-
. kas”, kaip jį vadina K. 
i Marksas, buvo paskirtas 
pirmu vyskupu Kulmėj. Tas 
patsai. Romos popiežius In- 
nocentas III suorganizavo 
kryžeivystės karą prieš ere
tikus prusus, kurie buvo da
lis lietuvių tautos.

Užpuolimui organizuotas 
specialis religinis ritierių 
ordenas, kuris vadinosi 
Dobžinskio Ordenu. Jis ne
ilgai išsilaikė — pakriko. 
Netrukus ten persikėlė Te
utoniškas Ordenas, jau ži
nomas mums iš pirmiau.

Tuo pat kartu linkui pru-
ne-

Latarc, UtEuąfthn Daily Naw»

Hay- 
pasi-

Filmų aktore 
worth buvo viena iš 
rašiusių peticijas Kalifor
nijos gubernatoriui EarI i 

Warren, prašant visiško 
išlaisvinimo 17-kos meksi- 
konų kilmes vaikinų, nu
teistų negarbingame Slee
py Lagoon suokalbyje. Ri
ta yra Filmų Aktorių Gil
dijos (AFL) nare. Fede
rated Pictures).

Springfield, 111

fe-

*1

čiai miestiečiai, kurie ir or-1 pertraukiama kova tarpe j & 
ganizavo miestus. Paskui i lietuvių ir vokiečių. 1346 
juos ėjo ir vokiečiai vals- metais vokiečių ordenas į-

Prusai gijo estų žemes, kurios pir- 
priešinosi vokie- miau buvo pavergtos Dani- _ 

i išplėtė savoičiams, bet galingesnių Ten- jos. Ordenas
°itonų Ordeno jėgų buvo į-įgalių ir į vakarus, Į Pama- 

įveikti ir negailestingai žu-|di
ldomi. Visi besipriešinanti i 1230 metais Pamario 
buvo išžudyti. Kurie pasi- kunigaikštis Sviatopolkas, 

? - davė, tai tiems gyvastį pa-į pasinaudojęs Lenkijos silp- 
'"i liko, bet juos padarė vokie-inybe, susiskaldžiusios į ke- 

čių baudžiauninkais. Išdavi- liūs grupes, paskelbė 
kus, kurie padėjo vokie- nepriklausomybę.
čiams, pakėlė į ritierių ei- mas iš vakarinių slavų ku-

i « ' • • I V v • I 1 1 •

savo
Jis pir-

les. ! nigaikščių suprato, kokį pa-
Romos popiežiai kvietei vojų sudarė Teutonų Or- 

prie naujų kryžeivystės ka- Į deno užgrobimo planai ir

savo Chronologijos Užra
šuose, — prasidėjo popiežių 
staugimas ir veidmainiška- 
šarlataniška šmeižtų kam
panija prieš ‘laukinius bar
barus,’ pasekmėj ko gaujos 
vokiečių - barbarų puolėsi 
į Prūsiją.”

Ilgų metų kova baigėsi

Sovietų moterys, dar išlikusios gyvos nuo nacių oku
pacijos, godžiai skąito Sovietų laikraščius. Per 
mętu jos nebuvo mačiusios sovietinio laikraščio.

du

NOTARY
PUBLIC

Rita

ę-.vžĄy:-:;

Gruodžio 3, 4 ir 5 dienomis 
buvo rodomi judami paveiks
lai apie didvyringas Stalingra
do apgynimo kovas. Ruošta 
tikslu parodyti tas kovas ir 
gauti naujų skaitytojų anglų 
dienraščiui Daily Worker. Ro
dė vakarais.

Ar buvau pamatyti paveiks
lų-4 dienos vakare, žmonių 
buvo nedaug. Klausiau rengė
jų, kiek buvo pirmą vakarą, 
sake, kad buvo daugiau. Pa
veikslai buvo labai žingeidūs. 
Tiesa, tai baisūs, labai baisūs 
paveikslai, bet tai tikri vaiz
dai karo. Kaip kurie žmonės 
nenori matyti baisių karo vai
zdi}, bet ką padarysi, kad taip 
yra.

Pradžioj rodė apie Ameri
kos oriai vyną, kaip jis veikia, 
kaip lavina jaunus vyrus skra
joti.

Kas dėl Stalingrado apgyni
mo, tai pirmiau parode, kokis 
tas miestas buvo gražus, trio- 
besiai naujos mados, kokių 8 
aukštų, miestas gražus, su 
daug paminklų, graži ' vaikų 
aikštė, rodė ir vaikus, kaip jie 
mokinosi, žaidė, džiaugėsi gy
venimu.

Bet štįii užpuolė žiaurūs vo-

kiečiai, pradėjo ant miesto 
kristi bombos, ardyti ir degin
ti jį. Vaikus ir civilius žmones 
skubėjo išvežti į saugesnes 
vietas. Prasidėjo žiaurūs bom
bardavimai, apsigynimas nuo 
priešo orlaivių. Degė nacių 
nušauti orlaiviai, degė ir gra
žūs miesto namai. Suardė 
priešai tokį gražų miestą, bet 
kova 
j imu, 
mijos 
Judis
kros kovos laukų fotografijos.

armijoj. Palaidota miesto Oak 
Ridge kapuose, ilsėkis, Eva, 
Amerikos žemelėj!

baigėsi nacių pralaimė- 
o Sovietų Sąjungos ar- 
ir liaudies laimėjimu, 

labai įdomus, nes tai ti-

Gruodžio 7 d. mirė Eva Mil- 
chunas, 55 metų. Paliko nuliū
dime dukrą ir sūnų, kuris yra

! CHARLES’
UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

& Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRŲ BARBERIAI ii

f Suteikiam garbingas laidotuves

J $150 •
j Koplyčias suteikiam nemoka-
i inai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. B

Distinctive Style and Unexcelled Value in

Gruodžio 8 dieną mįrč Jur
gis Didžbalis, apie 70 mętą. 
Paliko nuliūdime dvi dukteris 
Cicilę ir Veroniką ir du sūnus 
— Joną ir Edwardą. Jonas 
yra armijos tarnyboj. Seniau 
dirbo anglies kasyklose, o da
bar gyveno iš pensijos. Ilsėkis, 
Jurgi, mūsų šalies žemelėje!

A. Čekanauskas.

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

I
I
I
I
1

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

g M ATE L Š AS SIMON AVIČIUS
M GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

f 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
f Blokas nuo Howes St. elevcitcrio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

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. . \ įL

30 Dienų
® Nuolaida

mums šį skelbimą ir mes duosime jums

Akiniai

pradėjo prieš juos aštrią 
kovą. Jis sukėlė prieš vo
kiečius jų pavergtus pru
sus, sumušė vokiečių orde
no jėgas atviroj kovoj ir 
kelis kartus sudegino kry
žiokų pilis. Vokiečių orde- 
nui grūmojo pavojus nuo 
Pamario slavų kunigaikš
čio. '

Bet vokiečių ordeną iš
gelbėjo lenkų kunigaikščiai, 
kurie ne tik nepalaikė Svia- 
topolko, bet patys įsiveržė 
į Pamarį ir tuo išgelbėjo 
vokiečių ordeną nuo pražū
ties. Sviatopolkas buvo pri
verstas, 1253 metais, pasi
rašyti su vokiečiais taiką. 
Bet Lenkija skaudžiai už
mokėjo už savo kunigaikš
čių aklumą. Kovoj, prasidė
jusioj už rytų Pamarį, po 
Sviatopolko mirties, laimėjo 
vokiečių ordenas — užgro
bė Gdanską 1308 metais, ir 
tuo būdu uždarė Lenkijai 
Vislos upe išėjimą į Balti
jos Jūrąs. Vokiečių ordenas 
“atsidėkavodamas” 
jai už jos pagelbą kovoje 
prieš Sviatopolką, 
žvėriškai pulti ir

Lenki

pradėjo 
naikinti 

jos plotus. Vokiečiai siste- 
matiškai išdegindavo 
miestus, miestelius 
pjaudavo gyventojus, 
kiečių ordeno užkariautose 
vietose įsikūrė daug mies
tų. Teutonų Ordenas vedė 
energingą prekybą su Va
karų ir Rytų Europą. ,

lenkų
ir iš-

Vo-

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

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

Both Bings for

, ’65“
No. • 100,
Crosby. Unique įO 
in style, excep- 
(ienai in quality. | 
This lovely pair 
of rings in 14K 
{told. Superbly 
>rilliant dia« 

. tnond.

Both for 

*85“

No. 080. Lady
Crosby. Manimi Įį^ fQr 
lovely modern • '
rings of J4K

; g o I <1. 1. o v e I y *
• diamond; >

Atsilankę parodykite
S3 10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 

taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas $

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

niAll "Lady Crosby Ensembles* 
in yistraelive Presentation Box

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai pr|laikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
704 Grand SL Ęrooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-2178 ATDAKA VAKARAIS

« CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

. M’*

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 SL
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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TaBdninkai Suėmė 
Italy Fašistu Slaptą 

Saiką Sicilijoj
Alžyras.—Talkininkų ka

riniai žvalgai suėmė slapta 
grupę šešiolikos jaunų italų 
fašistų, kurie ruošėsi žudy
ti anglų-amerikiečių karius 
Sicilijoje. Suimtieji prisipa
žino, kad jie kapojo Talki
ninkų telefonų ir telegrafo 
vielas ir rengėsi į ginkluo
tus veiksmus prieš ameri
kiečius ir anglus.

Talkininkų žvalgai sučiu
po daug tų sąmokslininkų 
revolverių ir kitų smulkiųjų 
ginklų. Tarp areštuotų yra 
ir 22 metų amžiaus mergi
na, Maria D’Ali, duktė bu
vusio fašistų valdininko, ku
ris davė sąmokslininkams 
Pinigų.

Kada Mussolinio valdžia 
tapo nuversta ir Italija pa
sidavė Talkininkams, tai fa
šistų vadai skelbė, kad jie 
visur s u d a rysią slaptas 
juodmarškinių grupes, ku
rios darbuosis fašizmui su
grąžinti.

Dokumentai Įrodė, Kaip 
Michailo vičius Veikė
Išvien su Fašistais

Pittsburgh, Pa. — Čiov 
naitinis serbų - jugoslavų 
laikraštis Slobodna Reč 
(Laisvasis žodis) išspausdi
no gautus iš Jugoslavijos 
fotografinius paveikslus ir 
dokumentus, kurie parodo, 
kaip caristo gen. Michailo- 
viciaus četnikai veikė išvien 
su Mussolinio kariuomene 
prieš jugoslavų patrijotus- 
partizanus, komanduoja
mus generolo Tito-Broz.

Vienas paveikslas rodo, 
kaip Michailovičiaus četni
kai parade maršuoja, o Ita
lijos fašistų vadai pasipūtę 
stovi ir žvelgia paradą.

Kitame paveiksle matome 
Mussolinio oficierių einant 
prie kyje Michailovičiaus 
“vaisko.”

Jugoslavų partizanai su
čiupo dar sekamus Michai
lovičiaus karininkų doku
mentus, kurių fotografijos 
įtalpintos laikraštyje Slo
bodna Reč:

Vienas dokumentas, pa
sirašytas Michailovičiaus 
pavaduotojo V. D. Jevjevi- 
čiaus, bara savo četnikus, 
kad jie vieni bijo eit mūšin 
prieš partizanus, jeigu kur 
sykiu su četnikais neina ita
lų fašistų kariuomenė.

Kitas dokumentas, pasi
rašytas to paties Jevjevi- 
čiaus, pareiškia, jog gen. 
Michailovičius yra padaręs 
“tikrą sūtartį su Italijos 
imperija.”

Trečias dokumentas tai 
yra spausdinta kalba šanti- 
čiaus, gen. Michailovičiaus 
leitenanto, šioj kalboj jis 
užreiškia, kad pats gen. Mi
chailovičius užgyrė savo 
četnlkų veikimą išvien su 
Mussolinio italais.

Amerikos Lakūnai Smo
gė Nacių Miestam

London, gruod. 20. — Bū
riai Amerikos bombanešių 
pleškino svarbius nacių ka
rinių fabrikų miestus, Aug
sburgą Vokietijoj ir Jnns- 
brucką Austrijoj.

Tuo pačiu laiku amerikie
čiai nušovė 37 vokiečių lėk
tuvus ir, turbūt, dar 22.

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

mę; ragino lietuvius ruoštis 
prie jo visais galimais būdais.

Antrojoj kalbos dalyje nuo
sekliai išdėstė šio pasaulinio 
karo abelną situaciją. Milita- 
riniais ir politiniais sumeti
mais darė laimėjimo ir taikos 
perspektyvas. Prisiminė apie 
Kairo ir Teherano konferen
cijų pasekmes. Jo kalba publi
kai labai patiko.

Prof. B. F. Kubilius iš Bos
tono pasakė trumpą kalbą 
apie Nacionalį Karo Fondą. 
Nurodė minėto fondo svarbu
mą ir kvietė lietuvius remti jį.

Baigiant programą, susirin
kimas vienbalsiai nutarė pa
siųsti vieną delegatą į Dem. 
Liet. Suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 18 ir 19 dd., Brook
lyn, N. Y. Ten tuojaus, ant 
vietos, tapo nominuotas ir 
vienbalsiai išrinktas Geo. Shi- 
maitis, kuris atstovaus apie du 
šimtu lietuvių.

Padengimui minėto vakaro 
išlaidų ir apmokėjimui delega
to kelionės ir nakvynės lėšų, 
padaryta kolekta. Visi šitie 
geri žmonės aukojo sekančiai:

Po $2: Jonas Gutauskas, 
Jonas Vaitekūnas, ir Alekas 
Mickevičius.

Frank* ir Rose Stripiniai au
kojo $3.

Po $1 : John Grigas, Wal
ter Yurkevičius, Marė Gutaus- 
kienė, Anna Kangiserienė, Ur
šulė Zaleckaitė, A. Kiaunienė, 
Geo. Shimaitis, A. Sauka, Pe
tras Klimas, R. Alusevičienė, 
S. Vismanas, B. Vismanienė, J. 
Mineikis, F. Markevičius, M. 
Tamulevičienė, K. čereškienė, 
V. Sinkevičius, P. Kmaras, A. 
Lukavičius, T. Bartkus, J. Vai- 
taitis, K. Beniulis, K. Gedvilą, 
Sofija Saukienė, A. čerkasas, 
E. Pukelienė ir S. Smetonius.

Po 50c: W. Kelley, M. Po- 
džiūnienė, B. Gutkauskienė, D. 
Vitkauskas, J. Seilis, K. Va
siliauskas, T. Gavenauskienė, 
A. Kukaitienė, G. Steponaus- 
kas, I. Blujienė, P. Orentienė, 
II. Rindzevičienė, J. Stočkus, 
Z. Kundrotienė, Anna Rapke- 
lis, Amil. Stira, Juozas Stripi- 
nis, Juozas Mikėnas, Tadas 
Kristopavičius, Povilas Baro
nas, V. Adomaitis, A. Valan- 
gevičius ir Jokūbas Nenortas.

Viso sudėjus sykiu $47.50.
Smulkių sukolektuota $4.25.

Viso pasidaro $51.75.
Vardu vietinio komiteto, 

širdingai tariu ačiū visiems 
lietuviams ir lietuvaitėms, ku
rie prisidėjo gausiomis auko
mis prie to mūsų humanitari
nio darbo. Tegul mūsų solida- 
riškas pasiryžimas parodo ke
lią ir kitiems mūsų broliams ir 
sesutėms į šviesesnę ateitį.

X. Kareivis.

Jugoslavai Nušlavė 
Tūkstančius Naciu;

Užėmė Tvirtumą
London. — Jugoslavai 

maršalo Broz-Tito partiza
nai per paskutines 20 dienų 
užmušė, sunkiai sužeidė bei 
nelaisvėn paėmė daugiau 
kaip 10,000 vokiečių.

Partizanai atrėmė pasku
tinį nacių ofensyvą, guria
me 14 iki 20 vokiečių divizi
jų su tankais ir lėktuvais 
atakavo partijotus-pąrtiza- 
nūs.

Dabar partUaųaų tarp 
kitko, atėmė iš hitlerininkų 
stipriai aptvirtintą poziciją 
arti Banja Luka miesto, 
Bosnijoj, ir įsiveržė į prie
miesčius. Banja Luka yra 
svarbių kasyklų centras.

Amerikiečiai - anglai įga
bena karinėmis valtimis 
daugiau ginklų ir amunici
jos partizanams.

Hartford, Conn.
Pranešimas iš Metinio 

SUsirinkittio

Gruodžio 9 d., Laisvės Cho
ro svetainėje, atsibuvo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašajpi- 
nės Draugijos metinis susirin
kimas.

Ateinantiems metams likosi 
išrinkta valdyba. Pirmininkas, 
vieton K. Vilko, bus A. Kli
mas. Iždininku A. Ambrosas, 
užrašų raštininku J. Kazlaus
kas. Finansų raštininke Aldo
na Seliokiutė, kasos prižiūrė
tojais: Ona Brazauskienė ir J. 
Aibovičius, maršalkų P. Girai- 
tis, durų sargu V. Vasiliaus
kiene, Sąryšio atstovais: P. Gi- 
raitis ir P. Savickas.

Paaiškėjo iš ligonių lankyto
jų, kad yra pora ligonių, se
niai sergančių; Puzinas buvo 
ilgą laiką ligonbutyje. Buvo 
įnešta, kad jam suteikti pini- 
gišką Kalėdom dovaną. Iš iž
do paskyrė $5 ir dar parinko 
aukų. Viso pasidarė apie $12. 
Graži užuojauta sergančiam 
ligoniui.

Taipgi dar neužbaigė pa
sveikti drg. J. Baltulionis iš 
po didelio sutrenkimo važiuo
jant automobiliu.

Man teko kalbėtis su drg. 
Baltulioniu, jis jau serga su 
virš 6 mėn.

Drg. J. Kazlauskas vienbal
siai likosi užgirtas kitiems 
metams už prižiūrėtoją drau
gijos organo Laisvės. Mat, d. 
J. K. yra ir darbartiniu Lais
vės vajaus vajininku.

Aš sakyčiau tiems, kurie 
dar neskaitote Laisvės, užsi
rašykite tuojaus. Ba šis dien
raštis ne vien tik paduoda tei
singas žinias, bet ir nezigza- 
guoja politikoje, kaip kitų 
srioviu laikraščiai daro.

Buvo pakeltas klausimas 
siuntimui delegatą į Demokra
tinių Lietuviu Suvažiavimą, 
kuris bus gruodžio 18-19 dd., 
Brooklyn, N. Y.- Vienbalsiai 
tam pritarė. Likosi ' išrinkta 
už delegatę draugė Marcelė 
Pilkauskienė. Suvažiavimo pa
sveikinimui nariai suaukavo 
$20.

Atsibuvusios pramogos ren
gėjai raportavo, kad pelno li
ko arti šimto dolerių.

žodžiu, sutraukus, susirin
kimas ėjo glaudžiai, narių da
lyvavo nemažai.

Prisirašė naujas narys, drg. 
W. Brazauskas. Linkiu naujai 
persiorganizavusiai valdybai 
gerų pasisekimų draugystės la
bui. Teisybės Mylėtojas.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

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

No. 1 M. J. Sviipa’p 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. Turėtu rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c 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, sąnąfių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
ljo-peršajimo. Kuiną $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 Fpot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo šalčio, Sumušimo, Sukojiečiji- 
tųo, Nęsveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio),

Visados gausi pagelbą, jeį vartosi 
splyg nurodymų ir prisilaikysi nUP 
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 užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir ‘ 
pinigus. Mopey Order ar Chekį. Ca- 
pądai ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresupkit fąipi
M. J. ŠVILPA

P. O. Bov 73, Sta, Ą. 
Hartford 6, Cbnn.

Vietiniai galit ateit krautuvėm
614 hs Žioji Street,

SANDELIS 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
Bųryklą ir Bųrtinįnkas ...... 25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbus .......  ,................ 35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ..............................■........... 15c
Sveikata Ligopiams, 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 paveįksjais ..... 20c

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žoles yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

Šypsenos
Apsiskaitliavo

Teisėjas: “Man pranešta, 
kad jūs, Maižiešiau, jau 
net trimis mėnesiais atsili
kęs alimonijos mokėjime. 
Ką jūs į tai-pasakysit?”

Maižiešius: “Jūsų mylis- 
ta, aš žinau, jog atsilikęs, 
bet aš tame nieko nekaltas. 
Matote, maųo antroji pati 
pasirodė toli gražu ne to
kia gera darbininkė, kokia 
aš tikėjausi ją būsiant!”

Linksmai Gyvena
Tamošius: “Na, kaip gi 

sekasi vedusioje gyveni
mas?”

Izajošius: “Puiku! Gyve
name labai linksmai: mano 
pati gamina - verda, o aš 
stengiuos atspėti, ką jinai 
išvirė.”

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 23 d., 376 Broadway. Pra
džia 8 vai. vakaro. Susirinkimas bus 
labai svarbus, delegatai sugrįžę iš 
konferencijos duos raportus. Nariai, 
kurie negavote knygas, dalyvaukite 
susirinkime pasiimti. Taipgi prašo
me narius užsimokėti duokles. — 
J. S. (299-301)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
DIRBTI U. S. VALDŽIOS DARBĄ 

ILGO LAIKO KONTRAKTAI 
BEN GREENHOLTZ 
476 KNICKERBOCKER AVE.,

BROOKI/XN, N. Y. (29»)

HELP WANTED—ĘEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRIVATINE SEKRETORE
Padėjimui Mechanical Enginieriui 
Galinti pati atlieti susirašinėjimus (r tu

rinti žinojimo apie knygvedystę. Malonios 
durbo sąlygos. Gera alga.

BOX 302. 20 WEST 43RD ST.
(301)

FABRIKO DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VALANDŲ SAVAI
TE. $20 PRIDEDANT VIRŠLAI

KIUS. MALONUS DĄRBĄS.
A. SIMKINS & CO.

455 W. 45TH ST.
(301)

.... -TWr-Hj ly.'ivir./n.r ' . .j. '.IIUĮ'-P .f" 11

MERGINOS AR MOTERYS
Ž/irnų atskiyčjos. P(-ijrnĄiqio jr bp patyri

mo merginai. 16 būtinų darbų privalo’ tur^t 
palįuosąvimo pare|6k|ipij.

WILSON & CO.
Ęmjilpyrpei)t Qffiqe gulo 45t|i St. ir 1st Avė.

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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, l-nas blokas.)

(300)

BERNIUKAI
DIRBTI PLATING RŪME
RIKIAVIMUI IR VĖLOMIS 

SUJUNGIMAS
ALBERT’S PLATING WORKS, Inc.

286 TAAFFE PLACE, BROOKLYN 
______________________________________(301)

APVALYTOJAI
GERA ALGA. DIRBTI KNY
GŲ APDARYMO DIRBTU
VĖJ. NUOLATINIS DARBAS.

PROMPT BINDERY
350 WEST 38TH ST.

(301)

FABRIKO DARBININKAI
STIPRŪS

5 DIENU SAVAITE — 40 VAL.
70c I VALANDA IR VIRŠLAIKIAI

A. SIMKINS & CO.
455 W. 45TH ST.

(301)

LIEJYKLAI PAGELBININKAI

MAŠINŲ MOLDERIAI 
ASLOS MOLDERIAI

Tik Patyrę — Fabrikui Darančiam 
Būtinus Karinius Darbus.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa
reiškimo.
KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. — 5 P. M.

COLUMBIA 
MACHINE WORKS

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

(301)

APVALYTOJAI
ŠVARINTOJAI

5‘/2 DIENOS; $120 I MĖNESI
ABRAHAM LINCOLN HIGH 

SCHOOL
OCEAN PARKWAY IR WEST AV.

CONEY ISLAND
(301)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO
I’aprastotm Dienom ar šeštadieniais

KEPĖJOS 
PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

16 karinių darbų nepriimami

S CHR AFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RĘSTAŲ. 
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

PAKUOTOJOS, ŠIFTŲ DĄRBI- 
NINKĖS: PUIKIOS DARBO SĄ
LYGOS, POILSIO PERIODAI. KA
VA IR ARBATA VELTUI UŽKAN
DŽIŲ VALANDOM. MAXWELL 
HOUSE TEA DIVISION, 3913 2ND 
AVE. (BUSH. TERMINAL AREA) 
BROOKLYN, N. Y.

(303)
............ .. ............... ■■■■I". ..................... (»L ; hi i|_. i. !ju

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM

APLIKANTAI J8 METŲ 
ĄMŽJĄUŠ AR VIRŠAUS

GEROS ALGOS
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės i Personnel Ofisą 
HOTEL PARAMOUNT 

■16TH ST., WEST OF BROADWAY
(299) 

................  ....................... ..................... ....... ................ ■'.“■i"1i i Ji. ’i.

MERGINOS, LENGVAM FABRI
KO DAĘBUI, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS; DAUG VIRŠLAI
KIŲ; GERA ALGA.

U. S. LACE PAPER WORKS,
417 UNION AVE., BROOKLYN, 

N. Y.
(309)

. ........ ........ ............... 1 " Į'"|« 1,1
Merginos. j»ųi}os, mokiųtia popierinių dė

žių darymogera alga,’ pakilimai: po karo 
darbai užtjkrinti.

TOPEL HAT BOX, 173 WOOSTER ST.
(SOU)

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

P AGELBININKAS 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

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

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

16 karinių darbų reikia turėt naliuosavimų ir USES leidimą.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(289)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI ’

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $175 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

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

(TIE, KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

MAŠINISTAI
Pilnai patyręs mašinšapės darbų. Galintis 

pasidaryti pats sau j tankius ir nusistaty
mus. Dieninis darbas. Viršlaikiai

STAMFORD METAL SPECIALTY CO.
428 Broadway, N. Y. C.

(299)

BERNIUKAI—STIPRŪS
Išsiuntinėjimo ir priėmimo deparlmente; pa
tyrimas nereikalingas; 60c j valandų, 40 

valandų savaitė ; viršlaikiai.

SHERWOOD TEXTILES
260 — 4th Avenue.

(29 U)

VIRĖJO PAGELBININKAS
$26 Į SAVAITŲ IR VALGIAI

Kreipkitės j Steward

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

(299)

BERNIUKAI AR VYRAI
Išsiuntinėjimo ir priėmimo departmentui. Pa

tyrimas nereikalingas. Pastovus darbas.
30 valandų savaitė.

FAVPR, RUHL & CO.,
43 W. 23rd St., N. Y. C.

(299)

APVALYTOJAI KARI- 
DORIAUS

PASTOVUS DARBAS, GERA ALGA

KREIPKITĖS I PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST. WEST OF BROADWAY

(299) 
I

MECHANIKAI — VYRAI 
GARADŽIUI

TROKU KOMPANIJAI REIKIA 
PATYRUSIU MECHANIKŲ, TIRE 
PAKEITĖ JŲ, ŠMERUOTOJŲ, MA
ZGOTOJŲ. GERA ALGA. PASTO
VUS DARBAS. PR. 4-5858 — 
1685 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.

(299)
1 1 'J-H". I-1.'. :     

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
« PASTOVŪS DARBAI

PUIKIOS VALANDOS.
GEROS ALGOS

KRPIPKIT3S Į PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
4(?TH ST-, WEST OF BROADWAY

• (299)

OFISO BERNIUKAI
5 DIENOS. PUIKIOJ DARBO SĄLYGOS. 

PįlOGA FAĘIMMUI

CANADA DRY GINGER ALE, Inc.
JUO K- fWP ST. (QRAND CITRAL)

(299)
".M1."! 7 I. Ulf.-. n.M I . I i,. II ,1.1 , .

NĄKTINJS PECKŲRIS
$28 j savaitę ir kartas pavalgyti. 

Krįipkftės 1 Ęnginierių.
PARK, ROYAL HOTEL

28 W. 73rd St.
' (301)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų Laikųar Daliai

Paprastom Dienom ar Sekmadieniais 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRŲ VYRAI. KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
16 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 PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES

APVALYTOJAS
LEKERIOTOJAS IR DAILYDfi

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
Nuolatinis Darbas

GEO. J. SCHWARZ
1277 MYRTLE AVE.

Brooklyn, N. Y.
(299)

VYRAI PRIE LEDO
VYRAI PRIE KIEMO DARBUI

$26 Į SAVAITŲ IR VALGIS
Kreipkitės Steward

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

(299)

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

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

(800)

VALYTOJAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
BENDRAS DARBAS.

PAGEIDAUJAMĄ AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $135 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

661 WEST 120TH ST., ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-$000 (£XT. J3).

(TIE, KURIĘ DIRBA BŪTINUOSE PAR- 
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(800)
........ ..  ......... I .w».P t"^1 ■" 1

APVALYTOJAI. PUObŲ MAZGOTOJAI, 
GERA ALGA; 8 VALANDŲ DIENA.
KREIPKITĖS 9:30 A. M.

R. K. BARING CORI’.. 414 E. 20TR_____ *______ 22
BERNIUKAI — 16 metų ar su drafto pra

tęsimu išnešiojimams, k«ipo pasiuntiniai ir 
jaunesnieji, inspektoriai, 6-dienos, 40 valan
dų aayaitė, alga iki $?5. Reikia paliupsavi. 
mo iš pirmesnių darbo. Mr. COAKĮ.EY, 
44 Broad St., N. Y. (800)

berniukai
PASIUNTINIAI, PENDRAI

NAUDINGI, NUOLAT
NAN WESTLEY
1 WEST 47TH ST.

’ ’ - (8001



¥

Kariai Parvyko 
Atostogų

Pereitą šeštadienį lankėsi 
Laisvėje štabo saržentas Frank 
Yakštis, parvykęs iš Vermont 
atostogomis pasisvečiuoti pas 
žmoną Aną, LDS Centro raš
tinės darbininkų ir pas tėvus, 
Motiejų ir Marcelę Yakščius, 
woodhaveniecius. Prano bro
lis Antanas, pajūrio sargybi
nis, šiuo tarpu būna Kalifor
nijoj.

Anksti rytą, netikėtai 
miškiams, parvažiavo iš 
mos Arizonos korporalas 
gis Kazakevičius pabuvoti 
šventėmis pas tėvus Oną ir 
Jurgį Kazakevičius ir sesutę 
Florence, 18 Stagg St. “Jeigu 
Vincas būtų namie, turėtume 
labai linksmas šventes,’’ sako 
jaunutė Florence. Brolis Vin
cas yra išvykęs užjūriu ir jo 
nauja stotis dar nežinoma.

MIRĖ

silankyti pas jos tėvą Frank 
Ramošką. Pranas Ramoška 
dar vis serga.

’A?’, ‘■ A*-;?/'-'-'’

Šeštas Ebšlapis Laisve, Litkuahiąh Daily News

Išvažiavo Pas KariškiusNewWto^^^jZinioi
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Pastarosiomis dienomis už
klupęs brooklyniečius šaltis 
menama pabusiant ilgiau.

Demokratiniu Lietuvių 
antroji, taipgi 

sesijos 
puošnioj

E. 11 th Street,

ilgo-
Iš syk

pa-
bet

Jono Paškausko, 
tarnavusio kur 
salose. Tėvai jo 

jo likimo susirū- 
nusiminimui ne-

Woodward Avenue 
i 602 Hofmann Bldg.

SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

pareiškė:
fašistinių jė-
kurioms, ne
leista veikti.

Michelsonas, jaunas advo-1 
s. Kalbėjo virš desėtkas 

kalbėtojų. Dainavo chorai, 
viskam tam užsibaigus,

ryto pradė- 
delegatai, 

išvakarėse įvy-

Suva- 
trečia 
įvyko 
Web-

išvyko
Eddie 

tar-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL 
’47 FOURTH 

Arti 14th 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuo*. unija šapo] 
Tekf.: GR. 7-7553

DETROITE: ’

Iš Sėkmingo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo ir 

Masinio Mitingo
vi avim o 
(paskutinė) 
gruodžio 19-tą 
ster Hali, 119 
New Yorke.

Dar prieš 9 vai. 
jo būriais rinktis 
dalyvavusieji 
Ilsioj pirmoj sesijoj ir daug
pribūnančių pirmu kartu. Iš 
Philadeuphijos pribuvo skait
linga delegacija su daugeliu 
tenykščių žymių veikėjų. At
vyko daugiau newjersieciu ir 
iš Conn, valstijos tie delegatai, 
kurie dėl darbo pirmoj sesijoj 
negalėjo dalyvauti.

Pranas Jočionis, prezidiumo 
nąrys, pašaukia delegatus prie 
darbo. Prasideda sesijos, šiuo 
tarpu suvažiavimas daugiau 
panašus į masinį mitingą—de-i

| čiai sudėjo virš pusantro tūks
tančio, taip kad bendroje su
traukoje turėta $5,141.87. Ben
dra pasveikinimų suma bus 
dar didesnė, kadangi tebeatei- 
dinėjo užsilikusieji pašte ir ke
tinusių asmeniškai atvežti
važiaviman, bet dėl darbo są
lygų ar ligos negalėjusių pri
būti delegatų ir svečių aukos.

Paskutinė sesija buvo pilno
je to žodžio prasmėje masinė, 
didžiulė graži salė prisipildė 
publika ir entuziastiškai svei
kino skaitlingus kalbėtojus, di
delėmis ovacijomis sutiko ra
portus apie suvažiavimo nu
veiktus darbus ir rezoliucijas- 
sveikinimus svarbioms mūsų 
krašto įstaigoms, taipgi Lietu
vos partizanams, lietuviams 
raudonarmiečiams ir tiems lie
tuviams, kurie pasitraukę išLeitenantas Ernestas Duben

ir jo žmona May parvyko ^P-1 leųntu daug, šioj sesijoj dele-' nacių okupuotos Lietuvos į So- 
silankyti pas jos tėvą Frank gatų įregistruota 312 ir daly- victM Sąjungos gilumą pasi-

Gale pereitos savaitės par
vyko pajūrio apsaugos kade
tas Edwardas Rutkūnas, sū
nus žinomųjų Lituanica Sq. 
valgyklos savininkų Nelės ir 
Stasio Rutkūnų.

Puiki “Shower” Pare
Pereito šeštadienio vakarą, 

Baleženčių svetainėj, ant kam
po Lorimer ir Ten Eyck gat
vių buvo smagi “shower’’ pa
re Onai Sakalauskaitei, gyve
nančiai Hampton, N. J. Parę 
surengė Onos draugės ir girpi- 
nės. Mat, Ona Sakalauskaitė 
8 sausio apsives su Al. Karėnu, 
taipgi iš Hampton, N. J. Pares 
gaspadinė buvo Mrs. Tamo
šiūnienė, i

Š.

Peter Stalonas Išeina 
Tarnybon

Išleistuvės Nikodemo 
Pakalniškio

Pirmadienį, 27 d. gruodžio 
išeina Dėdės Šamo tarnybon 
Nikodemas Pakalniškis. Jis 
yra Laisvės spaustuvės darbi
ninkas, Laisvės bendrovės Di
rektorių Tarybos narys ir mo
li i n i n k as-m ego j as.

Pakalniškio išleistuvės įvyks 
ši ketvirtadienį, gruodžio 23 
d., Laisvės salėje, 7 :30 v. \.

Kviečiame visus brooklynic- 
čius susirinkti palinkėjimui 
mūsų veikėjui gero pasisekimo 
m i 1 i t a r ė j’ e tarnyboje.

Rengėjai.

Ilgai Negirdėjo 
Nuo Sūnaus

Shappes Pasiųstas 
Kalėjimai! Mary Pluta (Ašmenskaite) 

išvažiavo į North Carolina at
lankyti savo vyrą Andrių, tar
naujantį kariuomenėj toj vals
tijoj. Jos sesuo Apolonija iš
važiavo Kali forui jon pas savo 
vyrą Ben Rudaitį.

Elmira Gustaitytė 
pas savo sužadėtinį
Wilks, sutuoktuvėms. Jis 
naujas Texas valstijoj.

Keturi Vokiečiai Nuteis 
ti Už Tarnavimą Naciam

Federaliame teisme, Newar- 
ke, pereitą penktadienį keturi 
newyorkiečiai vokiečiai nuteisti 
kaltinimu tarnavus naciams 
suokalbiavimu persiųsti Vokie
tijon militariškas informacijas 
tarp 1939 ir 1941 m. gruodžio 
6-tos.
Nuteistais/Pvt. Hans W. 

Koenig, Fri(z Schroeder, Eric 
II. W. Wedcmeyer ir Carl 
Krauz. Pastarasis iš Rochester, 
visi kiti iš New Yorko miesto 
ir priemiesčių.

Skaitoma ir diskusuojama i ,as‘zmo 'r''Lietuvos 
daug rezoliucijų, duodama ra-įma- 
portai ir jie diskusuojama. Į . 
ūpas puikus, susitarimas ge
ras, tvarka pavyzdinga. Ran
dasi pora delegatų su yparin- 

; gai skirtingais rūpesčiais apie
Lietu\ą, negu turi kiti delega
tai. Jiems, kaip ir visiems, čia 
yra vieta išsikalbėti, delegatai 
išaiškina jiems neaiškumus ir 
rezoliucijos bei raportai prii
mami vienbalsiai.

Apie diskusijas tų rezoliuci
jų ir raportų plačiau matysime 
sekamose 
žolių ei jos 
spaudoje 
tenkintis 
zoliucijų 
mos:

Rėmimo Amerikos karo pa
stangų.

Užgiriant prezidento Roo- 
sevelto vadovybę kare už vi- 

'suotiną sumušimą - sunaikini
mą fašizmo.

Pasveikinimo Rooseveltui, 
iChurchillui ir Stalinui.

Jungtinių Valstijų senato
riams raginant pasisakyti už 
subsidijas ir kainų kontrolę.

Paramos lietuviams raudon
armiečiams, pabėgėliams nuo

laidose, o pačios re- 
ir raportai tilps 

ištisai, šiuomi teks 
priminimu, jog ne
buvo priimtos seka-

Peter Stalonas, neseniai bai
gęs vaistininko mokslą, šiomis 
dienomis išeina kariškon tar
nybon. Jo sesutė, Mrs. Fran
ces Madwich, 119-17—146th 
St., So. Ozone Park, šeštadie
nio vakarą, gruodžio 18-tą su
ruošė broliui gražią išleistuvių 
sueigėlę Logan Inn patalpose, 
East New Yorke.

Albinas Kulbokas jau 
kas laikas kai serga, 
buvo manyta, kad galės 
sveikti ir be operacijos,
išbuvus tūlą laiką Long Island 
College ligoninėj daktarai pri
ėjo išvados, kad reikalinga da
ryti operaciją. Keletą dienų 
atgal padalyta ant vidurių 
operacija. Manoma, kad neuž
ilgo galės pasveikt. Albinas la
bai malonaus būdo vyras, mo
ka sugyventi su visokių pažiū
rų žmonėmis. Jisai tarnauja 
policijos departmente.

Jojo gyvenimo draugė ir 
motina yra labai susirūpinę. 
Gyvenimo vieta 317—84th St., 
Brooklyn. Kurie norėtumėte 
ligonį aplankyti, dėl informa
cijų kreipkitės aukščiau nuro
dytu antrašu.

Ursula Lynch, 48 m. am
žiaus, 625 Driggs Ave., Brook
lyne, mirė namuose, gruodžio 
18 d. Laidotuvės įvyks gruo
džio 22 d., 10 vai. ryto, Kal
varijos kapinėse. Kūnas pa
šarvotas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave.

žymus priešfašistinis moky
tojas, Morris U. Schappes, au
ka anais metais buvusios ar
šios ablavos ant progresyvių 
mokytojų, kad pastoti kelią 
mokytojų unijos įsitvirtinimui, 
pereitą pirmadienį tapo pa
siųstas j kalėjimą, atskirtas 
nuo priešfašistinės kovos, ku
rioje jis veikliai dalyvavo per 
daugelį metų.

Teismams išnešus nuospren
dį prieš Schappes, buvo kreip
tasi į gubernatorių Dewey, bet 
ir tas neveikė, leido pasiųsti 
kalėjimai! kovotoją prieš fa
šizmą vien tik dėlto, kad jis 
kovojo prieš Hitlerį jau dešim
tis metų atgal.

Išeidamas kalėjimai!, Schap
pes reporteriams 

“Aš esu auka 
gų šioje šalyje, 
laimei, dar vis
Laiko tėkmė išaiškino bylą ir 
daugeliui tų žmonių, kurie iš 
karto nesuprato jos. Ji prasi
dėjo laike isterijos prieš dar
bininkų ir progresyvišką judė
jimą. Vykdymas to nuospren
džio dabar, rodo, jog priešai 
Nacionalio vieningumo vis dar 
bando atsteigti piktą 1939-40 
metų atmosferą. Nemanau, 
kad žmonės leistų jiems to at
siekti.”

žmonės pasipiktinę įkalini
mu anti-fašisto Schappes, tad 
dar smarkiau bombarduoja 
gubernatorių Dewey laiškais 
ir rezoliucijomis. Jose Įrodinė
jama, jog įkalinimu Schappes 
padedama Hitleriui, prieš ku
rį kariavimui mūsų jaunimas 
gyvastis deda.

Hitleris, kaip žinia; sakėsi 
ir sakosi vedąs karą prieš ko
munizmą ir viską, kas progre- 
syviška, kas priešfašistiška.

Elzbieta ir Petras Paškaus- 
kai jau nuo pereito rugpjūčio 
nėra gavę žinios nuo sūnaus, 
korporalo
iki to laiko 
nors Pacifico 
pasiilgę, dėl 
pinę, tačiau 
pasiduoda. Jie tikisi, kad jų
sūnus galėjo būti vienu iš dau
gelio pasiųstų atsakomingoms 
pareigoms kur nors į salas iš 
kur negali būti susisiekimo iki 

O misija bus baigta. Jie žino, jog
S vai. ištikus nelaimei vyriausybė bū- 

Nicholhaus restaurane, I tų jiems pranešus.
Jaunutis jų sūnus įstojo į 

laivyną liuosnoriu, 
jau dveji motai.

E. Paškauskienė, 
dėjimo greitesniam 
mėjimui savo darbu siuvyklo
je, veikliai dalyvauja Moterų 
Apšvietos Kliube, darbais pa
remia jo veiklą už greitesnę 
pergalę. D-e.

įvyko pietūs pagerbimui vete
ranų, veiklių šio suvažiavimo 
dalyvių daktarų — Baltrušai
tienės ir Graičūno.

Apie visus tuos darbus pla
čiau bus sekamose laikose.

Rep.

tarnauja

apart pa
karo lai-

pavienių, 
padarau 
paveiks

iu raj avus 
su ame-

Le VANDAf FUNERAL PARLORS |
Incorporated «I J. LEVANDAUSKAS j

« Graborius-Undertaker 4

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmorc 5-6191

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.Pagerbė L. Hellman, 

Priešlašistmę Autorę 
Arti tūkstantis publikos, 

tarpe tų, stambi grupė scenos 
ir filmų žvaigždžių dalyvavo 
Lilijanai Hellman pagerbti su
ruoštame bankiete, viešbutyje 
Commodore, pereitą antradie
nį.

Tarpe kalbėtojų buvo Ray
mond Massey, Margaret Web
ster, Paul Robeson, Herman 
Shumlin, Johannes Steel. Jie 
atidavė pagarbą jos genijui, 
kuris sukūrė paskubusius kū
rinius “Watch on the Rhine’’ 

, ... -c-*. c • I Last Lokals
hitlerizmo į Sovietų Sąjungą,, 
ir padėjimo atsisteigti Lietu
vos žmonėms, kada Lietuva 
bus išlaisvinta.

Davis’ui — Jungtinėms Tau
toms karo pašalpos klausimu. 

Už prijungimą lietuviškųjų 
Suvalkijos ir ryt-prūsų sričių 
prie Lietuvos.

Organizacinė — rekomen
duojanti įsteigti plačią tarybą, 
su pildančiuoju komitetu New 
Yorke-Brooklyne su 
mis.

Keliais atvejais 
daug pasveikinimų, 
aukų suplaukė virš 
paskutinėj sesijoj, 
mitinge patys deelgatai ir sve-

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

i

ft

Petro brolis, Dr. Stalonas, 
jau nuo seniau randasi kariš
koj tarnyboj. Dr. Stalonas pe
reitais metais labai'gražiai pa
rėmė lietuvių patrijotinį dar
bą, kada lietuviai pasimojo 

' sukelti pinigų nupirkimui am- 
bulanso Raud. Kryžiui, apie 
tai sužinojęs Dr. Stalonas at- 
siuntė $50.

Patrijotingiems jauniems
i lin

kime geriausios kloties tarny- ■ 
boję ir laimingai, sveikiems' 
sugrįžti.

Elzbieta ir Petrus Paškauskai.

t ’ * profesionalams Stalonams
< ' kime geriausios kloties ts

Lai k si Jurininkas 
Kirtiklis

Pereit? pirmo Te.i mu 
lankė Vincas Kiruklis, ja.im.. 
kas, laike savo tarnybos su 
konvojais perplaukęs skersai 
ir išilgai daugelį jūrų. Jisai 
turi labai įdomių patyrimų, 
apie kuriuos šiuo tarpu dar ne 
laikas rašyti. Kirtiklis, beje, 
lankėsi Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime ir ten įteikė auką 
$5, kuriuos sakė radęs Afri
koj ir nusprendęs pavežt ko
kiam geram tikslui.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PIRKITE ANKSTI

apylinkė-

282 Union Avė.
BROOKLYN

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE; GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

skaityta ' mu parduoti alaus 
su kuriais
$3,400 ir

masiniame

L1TUANICA SQUARE RESTAURANT |
PARDAVIMAI

i Parsiduoda restauracija, su Icidi- 
; (Beer license). 

Pardavimo priežastis — savininkas 
nesveikuoja. Galima nupirkti už 
prieinamą kainą. Del daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po seka
mu antrašu: 216 Broadway, Brook

lyn, N. Y. (297-299)

į 411 Grand St. Brooklyn |

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINR) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
SavininkasPARAMOUNT CABARET

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadien'ais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių v.lių

Tel. EVergreen 4-9612
►

$3.00

$3750
Prices Subject to Federal Tax«

$25.00

Eksperta* 
laikrodžių 

Ir džifllerių 
taisytoja*

701 Grand St, 
TeL Stagg 2-2178

Anne Baxter rusės mergaitės kovotojos rolėje pirmo
je Hollywoode gamintoje apie Sovietų Sąjungų filmoje 
“The North Star,” rodomo j vienu kartu dviejuose te
atruose—New Victoria ir RKO Palace, Broadway ir 
46th ir 47th Sts., New Yorke.

Daimontua 
įdedama 

Jum* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y
Atdara vakarai*.

ir "North Star.’’ Greta to, ne 
mažiau ji gerbiama už jos mil
žinišką paramą Ispanijos lo- 
jalistams.

Ir į šį susirinkimą suėjo 
žmonės nešini ne vien linkėji
mais jai, bet ir aukomis įstei
gimui jos vardu ligoninės, 
Meksikoje, pabėgėliams nuo 
fašizmo.

I Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
i? *7 Oi STANLEY MISIŪNAS5* / SAVININKAS J. GARŠVA |

J Graborius-Undertaker j
Laidotuvių Direktorius 5 
Išbalsamuoja ir laidoja ant i 

i visokių kapinių. J
■į VELTUI ŠERMENINĖ į 

(KOPLYČIA) J
f Parsamdo automobilius ir ka- t 

■I rietas veselijom, krikštynom į 
\l ir kitkam.
J 231 BEDFORD AVENUE s

■ | BROOKLYN
■2 Telephone: EVergreen 8-9770

f Stanley Rutkūnas n ' ' 'I SAVININKAS

Lietuvių Kūro Kompanija fe 
belaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

h V/i
isb

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Bulovą
The Gift of 

Lifetitnt I

GODDESS 
of TIME




