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Kokie .jie geri : Graikijos
karalius Jurgis ir Jugoslavijos 
karalius Peter pasitrauksią 
nuo sostų, kai jų kraštai būsią 
išlaisvinti.

Bet tada nereikės jiems sa
vanoriai trauktis: tada jie 
gaus Į užpakali nuo savo žmo
nių ir turės bėgti!

Amerikos ir Anglijos karo 
vadovybė turėtų jiems pasa
kyti: Eikite velniop dabar. Jūs 
esate didžiausia gėda.!

Grigaitis nė ašarų tiek ne
beranda apraudojimui likimo 
jojo garbinamojo herojaus 
Dražos Michailovičiaus. Tie
siog baisu, sako Naujienos 
(gruodžio 15 d.), kad Angli
ja nutarė daugiau paramos 
duoti Jugoslavijos partizanam, 
negu Michailovičiui.

Mes gi tikime, kad Michai- 
lovičius jokios paramos visai 
neužsitarnauja. Jis buvo veid
mainingai tokių Grigaičių iš- 

paili-pūstas ir išgarsintas, o 
zanai vieni vedė kovą 
vokiškus okupantus.
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KELI TOKSTANCIAI LĖKTUVŲ RIUSKINO VOKIETIJĄ
----------------------E ------------------------------------

RAUDONOJI ARMIJA IŠ
TRIJŲ ŠONŲ ARTINASI

PRIE VITEBSKO
London, gruod. 22. 

vietinė 
grūsdama vokiečius atgal ir 
pliekdama juos iš šiaurių, 

, rytų ir pietų rytų, atėmė iš 
i priešų tvirtoviškus punktus 
jau tik už 15 mylių nuo Vi
tebsko, keturių geelžinkelių 
mazgo ir svarbiausios na
cių tvirtumos Baltarusijoj, 
kaip teigia Reuters, Angli
jos žinių agentūra. Ji sako, 
jog Sovietai tiesioginiai 
gresia apsupt hitlerininkus 
Vitebske, kuris vadinamas 
vartais Į Lietuva.

So- raudonarimečiai užmušė a- 
armija, pie 1,000 nacių ir užėmė dar 

kelis aptvirtintus punktus. 
Žlobino srityje, Baltarusi
joje, buvo sumuštos ir at
gal atmestos įnirtusios vo
kiečių atakos; nukauta apie 
1,000 priešų ir sudaužyta 42 
jų tankai. Sovietų kariuo
menė taipgi nubloškė atgal 
stiprias hitlerininkų jėgas, 
kurios darė kartotinas ata
kas Korosteriio apylinkėje, 
85 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Kijevo.

GALINGA TALKININKŲ 
BOMBŲ AUDRA SIAUTĖ 

PRIEŠ VOKIETIJĄ

Lietuviai raudonarmiečiai, seni bičiuliai, St. Tatariū- 
nas ir A. Kasparevičius šaudo i vokiečiu lėktuvą.
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London.—Viso per 12 va- nių ir gaisrinių bombų vien 
landų pirmadienį daugiau į Frankfurtą, geležinkelių 
kaip 2,500 Amerikos ir An- stebulę ir centrą karinių 
glijos lėktuvų numėtė 4,000 fabrikų, kur dirbama gazo- 
tonų bombų į Vokietijos Ilinas, elektriniai prietaisai, 
miestus Bremeną, Frank-ikaro chemikalai, ir statoma 
furtą, Mannheimą ir Lud- j garvežiai ir mašinos. Tuo 
wigshafena ir į kitus kari- pačiu laiku šimtai kitų An
nins nacių punktus šiaur- glijos bombanešių numetė 
vakarinėje Vokietijoje, Bei-'apie 500 tonų bombų į karo 

pramonės miestus Ludwig- 
shafeną ir Mannheimą.

Bent 500 Amerikos 
kiančiųjų Tvirtumų ir 
berator bombanešių su
kiu šimtu lėktuvų kovotojų, 
kaipo palydovų, paleido 
daugiau kaip 1,200 tonų 

| bombų į Bremeną, antrą di- 
i džiausią Vokietijos uosta
miestį ir submarinų ir lėk
tuvų statybos centrą.

Kiti Amerikos bombane- 
šiai, pakilę iš Italijos, pleš-

gijoje, šiaurinėje Francijo- 
je, Graikijoje ir Bulgarijo
je.

Apie 800 Anglijos bomba- 
nešių paleido 2,400 sprogi-

Li
ko-

Gręsia Visuotinas 
Geležinkeliu Dar
bininku Streikas

Hitlerininkai Žada 
Žiauriai Atkeršyt 

Suimtiem Lakūnam

“Galimas daiktas, kad 
goslavijos karaliaus Petro 
džia susideda iš atžagareiviu 
ir kad gen. Michailovičius yra ! 
monarchistas,” sako Grigaitis.! 
O vienok jis reikalauja, 
visa Talkininką pagelba 
tiems atžagareiviams ir 
monarchistui.’

Anglijos sutikimą 
teikti partizanams, šis menše
vikų orakulas vadina n e gar- 
bi,Tai 'matote m'kiir atsidūrė įParc^'’_ Smolovka, Gribali nam mainais už tai, kad So- 
Grigaičio socializmas. *Ar rei- Lg P ,kit; miestų-miestehų. i vietai pakorė tris, karinius 
kia tad stebėtis, kad Grigaičiost0V1 tlk U.Z,.P, 7y‘i nacnl kriminalistus.'1 
leidžiamas Jaunimas taip karši1.1! I Siaurius, nuo Vitebsko. 
Štai sveikino I 
riškas gaujas, atėjus Lietuvą i 
plėsti ir naikinti?

Jll-

ATVADUOTA DAR DAUGIAU 
KAIP 100 VIETOVIŲ

kad j London, gruod. 22.—Rau- 
eitųldonoji Armija vakar į pie
tum i tus nuo Nevelio atvadavo 

dar daugiau kaip 100 gyve- 
pagelbą namu jų vietovių, o tarp jų 

I Rosliaki, geležinkelio stotį, 
24 mylios nuo Vitebsko, ir 
Barchi, Smolovka,

London, gruod. 22.—Ber
lyno radijas grasino atker
šyti paimtiem nelaisvėn an
glam ir amerikiečiam lakū-

...... .. v xxcv,- . v. . Hitlerininkai rėkia, kad 
Hitlerio barba- j Vien šiame fronte per die- j angųaj _ amerikiečiai, iš oro 

|ną buvo nukauta 1,600 vo- į bombarduodami Vokietijos 
kiečių kareivių ir oficierių. i miestus, tuom, girdi, laužą 

Pietiniame fronto gale, j tarptautinius įstatymus.
Dar neskelbiama, kokiais 

žiaurumais naciai rengiasi 
išliet savo pagiežą ant ame
rikiečių ir anglų belaisvių.

Karininkai ir politikai 
Londone pastebi, jog pako
rimas trijų minimų hitleri
nių žmogžudžių Sovietuose 
nugąsdino aukštuosius na
cių vadus, kurie todėl jau 
supranta, kad jiems taip 
pat gręsia pakorimas bei 
sušaudymas.

Tito—-Jau Mha« 
leisis Talkininku 
Komanduoftoįas

Washington, gruod. 22.— kino geležinkelio 
Prezidentas Rooseveltas vėl Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, 
pasišaukė geležinkelių įr vokiečių lėktuvų aikštes 
darbininkų ir tarnauto- Graikijoj, • • • • T • 1 1 _ _ , . -

kiemus

Atsirado dar vienas šmoto-1 rytiniame šone Dniepro li
ninis herojus. Jo pavardė yra pės žiočių, sovietiniai kovu-1 
Jonas A. Armonas. Jis yra'nai atėmė iš nacių paskuti- 
pabėgęs iš Lietuvos nuo socia
listinės santvarkos.

Iš sykio Armonas nesisakč, 
kad jis pabėgo. Pi " 
Brooklynan dar gyrė tarybinę i 
santvarką ir kalbėjo vienam i 
lietuvių susirinkime. Vadinasi, 
veidmainiavo. i

O dabar tas smetoninis le
menąs jau 
“istoriją” ir 
žmonių 1940 
vimą įsivesti 
tvarką ir prisidėti prie Tarybų 
Sąjungos.

rašo Naujienose 
plūsta Lietuvos 
metais nusibalsa- 
socialistinę san-

Dar nėra buvę jokio gra
žaus lietuviško darbo, kurio 
nebūtų negražiai išplūdęs So. 
Bostono juozapiečių Darbinin
kas. To laikraščio redaktoriai, 
veikiausia, nesijaustų gerai ir 
nesitikėtų gauti griekų atlei
dimą, jeigu jie nebūtų prisi
dėję prie didžiojo smetoninio 
choro niekinti Amerikos De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą.

■nę papėdę, vadinamą “prie
tikę” Chersono uostamies- 

! čio, stovinčio vakarinėje 
Dniepro žiočių pakrantėje.

~1 Per trijų dienų kautynes 
čia buvo užmušta 2,000 hit- 

■ lerininkų, pagrobta 21-nas 
jų tankas, 46 kanuolės ir 
sunaikinta daug priešų pa
būklų.

(Vokiečių karinis komen
tatorius buvo paskelbęs per 
Berlyno radiją, kad vokie
čiai apleidę patį Chersoną. 
Bet paskui tas 
kė, kad naciai 
tik 
prietiltės.)

Kirovogrado

iš rytines

radijas sa-
pasitraukę

Chersono

apylinkėje

Amerikos Štabo Galva 
Tarėsi su MacArthuru 

Naujiems Žygiams

Berlynas Kaltina Ame
riką už Pakorimą 3-ju 

Nacių Kriminalistą

Tiek to, tegul dabar visi tie 
šventi plūdikai jaučiasi lai
mingais: atliko savo darbą, 
dėjo visas pastangas suvažia
vimui pakenkti.

Kad jų pastangos, tačiau, 
nepavyko, kad vistiek suva
žiavimas buvo labai geras, tai 
jau ne jų kaltė. Dievas nega- 
lės už tai bausti nei Kneižio, 
nei Laučkos, nei šimučio.

Tuo tarpu, mes, demokrati
niai lietuviai, padarėme daug 
gerų nutarimų, pasibrėžėme 
daug didelių darbų. Dabar tu

fe rime vieningomis ir draugiš
komis eilėmis visur stoti prie 
darbo, kad tie nutarimai būtų 
pravesti gyvenimam

Naujoji Guineja.—Jung
tinių Valstijų karo štabo 
vadas, gen. George C. Mar
shall, grįždamas iš Tehera
no ir Cairo konferencijų, 
nuvyko pas gen. MacArthu- 
rą, Talkininkų komanduoto- 
ją prieš japonus.

Jiedu su MacArthuru ta
rėsi apie tolesnius ofensyvo 
žygius prieš Japoniją.

Gen. Marshall stebėjo a- 
merikiečių mūšius prieš ja
ponus New Britain saloje 
ir matė australų kautynes 
Naujojoj Guinejoj ir ame
rikiečių veiksmus prieš ja
ponus Bougainville, pasku
tinėje didelėje japonų karo 
bazėje Saliamono salyne.

Naciai per Berlyno radi
ją kaltino ir amerikiečius- 
anglus už tai, kad Sovietai 
pakorė du vokiečių oficie- 
rius ir vieną kapralą, kai
po karinius kriminalistus.

(Jie pakarti už tai, kad 
jie Charkove nunuodijo, už
mušė, sušaudė bei, užleisda
mi alkanais šunimis, nužu
dė šimtus civilių žmonių— 
vaikų, moterų, senelių ir 
šiaip žmonių.)

Berlyno radijas sakė, kad 
Teherano konferencijoje, 
girdi, prez. Rooseveltas ir 
anglų premjeras Churchil
las padrąsinę Sovietus bau
sti sučiumpamus nacių vir
šininkus. Užtai vokiečiai at
keršysią suimtiem anglų- 
amerikiečių lakūnam.

Chungking. — Chinai at
ėmė iš japonų dar keturis 
svarbius miestus į pietus 
nuo Yangtze upės: Ansian- 
gą, Nanhsieną, Lihsieną ir 
Tsingshih, cen tralinė j e Chi- 
nijoje.

London, gruod. 22.—Pra
nešama, kad anglų-ameri
kiečių komanda pakėlė mar
šalą Broz-Tito, Jugoslavijos 
partizanų vadą, j pilno laip
snio Talkininkų komandie- 
rius.

Talkininkai vis daugiau 
siunčia partizanams ginklų, 
amunicijos ir kitų reikme
nų. Amerikiečių ir anglų 
lakūnai dažnai bombarduo
ja ir šaudo vokiečius sutar
tinai su Jugoslavų Liaudies 
Armija - partizanais, ata
kuojančiais hitlerininkus 
arba besiginančiais nuo 
priešų.

Skaičiuojama, kad jugo
slavai turi jau apie 300,000 
gerai organizuotos partiza
nų armijos.

JUGOSLAVIJOS PARTI
ZANŲ OFENSYVAS

Paskutinėmis dienomis 
jie suklupdė naująjį, žie
minį vokiečių ofensyvą ir 
patys pradėjo ofensyvą iš 
savo pusės 350 mylių ilgio 
fronte.

Antradienio pranešimai 
teigė, kad jugoslavų par
tizanai supliekė vokiečius 8- 
se fronto dalyse ir, tarp 
kitko, atėmė iš priešų Voj- 
nica miestą, netoli Zagrebo, 
Kroatijoj, Jugoslavijos da
ly j. Jie taipgi įsiveržė į Ku- 
pinec miestą, 
nuo Zagrebo, 
stinės.

(Berlyno 
jog nepaprastai 
mūšiai šėlsta Jugoslavijos 
fronte.)

(Anglijos ministeris pir
mininkas Churchillas nese
niai pareiškė, kad partiza
nai Jugoslavijoj kaujasi 
prieš daugiau vokiečių divi-

zijų, negu anglai ir ameri
kiečiai Italijoje.)

Anglų-Amerikiečių Kanuolės 
Jugoslavam Partizanam

Cairo. — New Yorko 
Times korespondentas C. L. 
Sulzberger praneša, kad 
Jugoslavijos partizanai iki 
šiol turėjo tik atimtas iš 
nacių kanuolės, bet pasta
ruoju laiku jie gavo kanuo- 
lių jau iš anglų-amerikie
čių.

Franko Fašistai Isiver- 1
žė į Jungtiniu Valstiją
Konsulatą Ispanijoje

jų unijų vadus į derybas, 
kuriomis jis stengiasi iš
vengt gręsiančio geležinke
liečių streiko.

1,100,000 geležinkelių dar
bininkų - mechanikų ir 350,- 
000 traukinių aptarnautojų 
yra nubalsavę 98 procentais 
balsų eiti streikan, praded- 
dant gruodžio 30 d. 6 vai. 
ryto.

Prezidentas pareiškė jų 
vadams, jog tai būtų di
džiausias smūgis karinėms 
Amerikos pastangoms.

Geležinkeliečiai nutarė 
streikuoti ypač todėl, kad 
kongreso atstovų rūmas to
lyn atidėjo svarstymą ir 
sprendimą Trumano suma
nymo, kuris siūlo 
darbininkam po 8 centus 
valandinės algos.

Prezidentas siūlė geležin
keliečiams po ketvirtį dau
giau mokesnio už darbą 
virš 40 valandų per savaitę.

, faktinai sunai
kindami Eleusis orlaivių 
stovyklą, arti Athenų, Grai
kijos sostamiesčio.

Visuose tos dienos veiks
muose anglai neteko 42 di
džiųjų ir mažųjų lėktuvų, o 
amerikiečiai —25 bombane- 
šių ir 8 lėktuvų kovotojų. 
Amerikos bombanešiai ir jų 
palydovai, anglų lėktuvai, 

; nušovė 28 vokiečiu lėktu- 
l vus.

Per dvi dienas 3,000 ang
lių - amerikiečių lėktuvų 
(atakavo nacius.

SOVIETINIU PARTIZANU 
ŽYGIAI

pridėt Maskva. — Bielostoko 
srityje, Baltarusijoj, parti
zanai per kelias paskutines 
dienas sunaikino 9 mylias 
vokiečių geležinkelio ir su
ardė 10 jų traukinių, ku
riuose žuvo ir 400 nacių ka-

tik 15 mylių 
Kroatijos so-

radijas sakė, 
žiaurūs

Washington. — Du fa- 
langistai, gen. Franko faši
stų partijos nariai, praeitą 
šeštadienį įsibriovė į Ame
rikos konsulatą Valencijoj, 
Ispanijoj; nuplėšė nuo sienų 
paveikslus ir rėkavo į bu
vusius konsulate žmones, 
plusdami Jungtines Valsti
jas.

Amerikos ambasadorius 
Ispanijai Hayes dėl to už
protestavo Franko val
džiai. Ambasadoriaus pra
nešimas sako, jog įsiveržu- 
sieji į konsulatą Franko fa
šistai pirmiau buvo nariai 
ispanų divizijos, kuri išvien 
su naciais kariavo 
prieš Sovietus.

fronte

N. Guineja. — Talkinin
kų lakūnai dar du japonų 
laivus nuskandino ir penkis 
padegė.

Anglų lakūnai vėl ataka
vo vakarinę Vokietiją.

Skaičiuojama, jog tokiu bū-|re^v^ oficierių.
du jie gautu po porą dole-I
ž. ! Talkininkai Šturmuoja
”....... netik., Nacius jtaKjoj
PRISPIRTI KAMPAN JAPO-| 

NAI BOUGAINVILLE
Nauj. Guineja. — Maty

ta ženklų; rodančių, kad 
japonai ruošiasi bėgt iš 
Bougainville salos, kurios 
pietiniame gale jie dar lai
kėsi prieš amerikiečius.

Amerikos lakūnai nuo
lat mėsinėja japonus pa

skutinėje jų tvirtumoje 
Bougainville, Saliamono sa
lyne. O japonam vis labiau 
trūksta lėktuvų, kurie 
jiems dar labiau reikalingi 
gynimui savo pozicijų Ra-
baule, New Britain saloj, ir i 
kitur. ' Chungking.— Vienas chi-

__________ _ (nu generolas parodė Ame
rikos karininkams du lukš-

Nuverstas Bolivijos pre- 'tus nuo japonų nuodų bom- 
zidentas Penaranda perbė- Ibų, kuriomis jie paskutiniu 
go į Čilę. [laiku vėl atakavo chinus.

Alžyras, gruod. 22. — 
Amerikiečiai ir frančūzai 

'Italijoj per įtūžusius mū
šius pastūmė vokiečius dar 
dvi mylias atgal per kalnus 
linkui Cassino, plentų maz
go, ir pasiekė priemiesčius 
San Vittore, kuris stovi 
prie tiesioginio vieškelio į 
Romą.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame Italijos fronte į- 
siveržė į Ortonos uostamie
stį, ir dabar jo gatvėse šėl
sta mūšiai tankais, ranki
nėmis granatomis, kulko
svaidžiais ir durtuvais.

UbMaui
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Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimui Praėjus

Tai jau po didžiojo demokratinių lie
tuvių sąskridžio. Jo buvo labai laukta ir 
daug iš jo tikėtasi. Mes manome, kad nei 
vienas nėra suviltas. Nes suvažiavimas 
buvo visais atžvilgiais daug pasekmin- 
gesnis, negu daug kas tikėjosi dabartinė
se karo sąlygose. Suvažiavimas buvo 
skaitlingesnis, negu buvo galima tikėtis. 
Be to, keletas desėtkų išrinktų delegatų 
negalėjo pribūti, nes negalėjo išlikti iš 
darbo. Iš Chicagos, iš Detroito, iš Cleve- 
lando po kelius delegatus nepribuvo tik
tai dėl darbo sąlygų.

Trys šimtai ir dvylika delegatų, įvai
riausių organizacijų atstovų, išrinktų ir 
atsiųstų apsvarstyti pačius svarbiausius 
visuomenės reikalus, sudarė suvažavi- 

mą. Čionai neįskaitomi svečiai, kurių pa
skutinėse dviejose sesijose dalyvavo šim
tai. Paskutinėje masinėje sesijoj, tiktai 
prisiminus apie aukas, dalyviai sudėjo 
septyniolika šimtų dolerių! To dar nėra 
buvę jokiam kitam Amerikos lietuvių 
sąskridyje. Tas vienas parodo suvažia
vimo dalyvių dvasios pakilimą ir pasiry
žimą.

Gaila, kad suvažiavimui laikas buvo 
taip labai apribotas. Neužteko laiko pil
nam diskusijų išsivystymui labai svar
biais klausimais. Bet kiek laiko buvo, de
legatai ir delegatės pilnai ir naudingai 
jį sunadojo. Išskyrus kiek ilgesnį Komi
teto Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui šaukti sekretoriaus pranešimą ant
ros sesijos pradžioje, iš anksto paruoštų 
pranešimų bei įvadų į diskusijas beveik 
nebuvo. Diskusijas patys delegatai išvys
tė. Jie kalbėjo nevaržomai — reiškė 
kiekvienas savo mintis taip, kaip geriau
sia dalykus supranta. Nebuvo jokių ko- 
kusų bei grupių. Nebuvo jokių iš anksto 
iškeptų sutarčių bei pasižadėjimų, ant 
ko, kaip žinoma, buvo paremta visa sme- 
tonininkų Pittsburgho konferencija. Tai 
buvo tikra to žodžio prasme demokratiš
kiausias suvažiavimas. Jeigu, kas negavo 
progos savo mintis žodžiu pareikšti, tai 
tik todėl, kad nebebuvo laiko.

Suvažiavimo nutarimus ir rezoliucijas 
mūsų skaitytojai matote dienraštyje. Jie 
kalba patys už save. Ar tai Amerikos 
karo pastangų rėmime, ar mūsų vyriau
sybės karinės programos ir Roosevelto 
vadovybės klausimu, ar Lietuvos žmonių 
gelbėjimo ir Lietuvos atstatymo reika
lais, suvažiavimas tarė savo žodį aiškiai, 
nesvyruojančiai. Demokratinė lietuvių 

visuomenė nuoširdžiausia rėmė ir rems 
visas mūsų krašto ir visų Jungtinių 
Tautų karo pastangas. Ji kovojo ir ko
vos prieš visus musų karinių pastangų 
trukdytojus.

Demokratinė lietuvių visuomenė ne tik 
žodžiais, bet ir darbais teikia ir teiks 
pagelbą Lietuvos žmonėms jų kovoje už 
išsilaisvinimą iš naciškosios vergijos. Ji 
teikia ir teiks pagelbą lietuviams, laiki
nai pasitraukusiems į Sovietų Sąjungos 
gilumą. Ji skubinsis Lietuvos žmonėms 
su pagelba maistu, drapanomis ir medi
kamentais, kai plėšikai okupantai bus iš 
Lietuvos išgrūsti. Ji prisidės prie su
griautos ir nuteriotos Lietuvos pokari
nio atstatymo.

. Jeigu mes teisingai supratome Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo dvasią, 
tai nuo dabar demokratinė visuomenė 
dar energingiau kovos prieš visus lietu
viškus fašistus ir reakcijonierius. Jinai 
veiks vieningiau ir planingiau.

Suvažiavimas išrinko plačią demokrati
nės visuomenės vadovybę formoje De
mokratinių Lietuvių Tarybos. Iki šiol 
pas mus nebuvo demokratinės visuome
nės veiklos, vienijančio ir koordinuojan

čio centro. Toks gi centras labai reika
lingas karo pastangų rėmimui ir suteiki
mui taip reikalingos pagelbos Lietuvos 
žmonėms. Mes tikimės, kad suvažiavimo 
išrinktoji Demokratinių Lietuvių Taryba 
bus tuomi vienijančiu ir koordinuojančiu 
centru.

Mūsų dienraštis nuoširdžiausiai rėmė 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo su
šaukimą. Jisai tokiu pat nuoširdumu 
rems suvažiavimo suorganizuotą Demo
kratinių Lietuvių Tarybą. Mes tikime, 
kad suvažiavimas atstovavo didelės 
Amerikos lietuvių daugumos geriausius 
interesus ir troškimus. Mes tikime, kad 
Demokratinių Lietuvių Taryba pilnai 
supranta jai uždėtas pareigas ir mokės 
jas atlikti.

Nereikia nė sakyti, kad Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo nutarimai nepa
tiks smetonininkams — kokiais vardais 
jie nesimaskuotų: katalikais, tautinin
kais, sandariečiais, ar socialistais. Jų 
spauda nesirinko priemonių suvažiavimo 
plūdimui. Aišku, kad panašaus pasveiki
nimo iš tos pusės susilauks ir suvažiavi
mo darbai. Bet kaip smetonininkų melai 
prieš suvažiavimą jam negalėjo pakenk
ti, taip jų švakščiojimai prieš suvažiavi
mo nutarimus tiktai paakstins demokra
tinę visuomenę prie didesnių pastangų.

O pastangų iš demokratinės visuome
nės pusės reikės. Nes prieš ją stovi mil
žiniški darbai. Patys didieji ir spren
džiamieji karo mūšiai, kas liečia Ame
riką, dar tik ateina. Mus visus tebelau
kia didieji pasiaukojimai. Dabar reikia 
kuo kiečiausios visos liaudies vienybės 
aplinkui mūsų krašo vyriausybę. Tei
singai suvažiavimas atstovavo visus lais
vę ir demokratiją mylinčius lietuvius, 
kuomet jis pasakė, kad “visa Amerikos 
lietuvių demokratinė visuomenė stovės 
su prezidentu Rooseveltu, jį rems, už jį 
balsuos, jei tik jis matys reikalo kandi
datuoti 4-tajam prezidentystės termi
nui.”

Rimta Pastaba Visiems
Budeliams

Tegul nemano vokiški kriminalistai, 
kad jų baisūs darbai bus pamiršti, arba 
kad jie galės išsisukti nuo bausmės už 
tuos darbus.

Tokią pastabą padarė tiems krimina
listams Sovietų vyriausybe nuteisdama 
ir pakardama tris vokiečius ir vieną ru
są. Juos teisė tos liaudies teismas, prieš 
kurią šitie barbarai ir išsigimėliai tas 
kriminalystes papildė. Jų darbai, baisūs, 
žvėriški darbai, buvo viešai įrodyti. Pa
galiau jie patys prisipažino prie masinio 
žudymo nekaltų civilinių žmonių. Teis
me iškeltus faktus skaitant šalti šiurpu
liai nueina per žmogaus kūną. Tai ne 
žmonės buvo tie pakartieji, bet plėšriausi 
žvėrys.

Tokių naciškų žvėrių Hitleris yra pa
leidęs ant nekaltų žmonių visuose oku
puotuose kraštuose tūkstančiais ir tūks
tančiais. Kiekvienas jų pilnai užsitar
nauja kilpos ant kaklo arba šaltos plieno 
kulkos į kaktą. To jie ir susilauks — su
silauks iki vienam, nes kiekvieno jų dar
bai yra žinomi.

MR. RAYBURN,
Kongreso Atstovų Buto pir

mininkas ir lyderis demokratų 
partijos. Neseniai jis pasakė 
prakalbą, smarkiai išbarda
mas tuos, kurie veda bergž
džius ginčus ir trukdo karo 
pastangoms.

Delegatų Kalbos ir Diskusi 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime
I ^SESIJA J

Advokatas Keistutis Mi- 
chelsonas (atidarydamas 
suvažiavimą) : Darbas 
šio Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo yra didelis ir 
keblus. Turėsime dvi die
nas prakaituoti ir progra-
mą demokratinės lietuvių 
amerikiečių visuomenes 
nustatyti. Prašau, todėl, 
delegatus trumpai kalbėti; 
pirma tyliai mintį sufūr- 
muluot, o tada pasakyt.

cijų komisijos išrinkimo): 
Rezoliucijų komisija ir pre
zidiumas, suėję posėdin, tu
rėtų bendrai Į dalyvauti re
zoliucijų priržngime.

Pasiūlymas vienbalsiai 
užgirtas.

Naravas (iš Shenando-
ah): Reikia tas rezoliucijas 
pagamint dviem kalbom — 
ne tik lietuviškai, bet ir 
angliškai. Rezoliucijų kopi
jas galima būtų perduot 
amerikonų spaudai įvairio-

žįątis kraujo fondą. Tas 
krįujas yra neįkainuoja
mai brangus mūsų jaunuo
liams karo frontuose. Juo- 
mi jau išgelbėta tūkstan
čiai Amerikos kovūnų gy
vybių.

Kitas labai svarbus rei
kalas — tai piniginė para-' 
ma Nacionaliam Karo j 
Fondui, kuris šelpia nu
kentėjusius nuo karo ame-! 
rikiečius, Sovietų žmones' 
(per Russian War Relief),; 
graikus, chinus ir kitus fa-' 
šistų užpuolimo aukas.

’tose valdinėse įstaigose, 
kur šimtai tūkstančių žmo
nių liuosnoriai, nemokamai 
tarnauja karinėms valdžios 
pastangoms, Tai tiek kas 
link karo pastangų. Čia įei- 

! na ir prez. Roosevelto pro- 
1 gramos rėmimas.

Andrulis (pirmininko 
j pakviestas) sako: Ne tik 
; karo laimėjimas, bet ir eko- 
j nominiai taikos palaikymo 
pagrindai labai priklausys 
nuo sekamojo prezidento iš- 

I rinkimo. Didžiausia būtų 
nelaimė, jeigu taptų išrink-

• Šičia .mums taipgi teks į tas koks hoovėrinis republi- 
svarstyti, kaip mes turėtu-j konas arba Džimio Farley 
me inkorporuot savąjį Lie-j plauko reakcinis demokra- 
tuvos žmonių šelpimą į Na- tas. Jie yra izoliacionistai 
cionalį War Relief Fondą, ir apie juos susiburtų reak- 

Mums yra ir dar svarbių ciniai elementai. Jie neben-
Nes laikas trumpas.

Pirmininkui K. Michel- 
sonui pakvietus, kalba se;i 
kamieji delegatai:

Kreivėnas (Brook! y-> 
no Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo pirmininkas) : 
Širdingai sveikinu Demo
kratinių Lietuvių Suvažia
vimą. Linksma matyt tiek 
daug delegatų, ypač svečių 
ir viešnių iš tolimųjų kolo
nijų. Mes turime savo 
Kliube visokių pakraipų 
žmonių. Socialistai ir jų 
bendrai iš kitų sriovių 
Kliube labai priešinosi de
legatų rinkimui į šį suva
žiavimą. Jie ir per savo 
spaudą mobilizavosi į tą 
Kliubo susirinkimą sueit ir 
sumušt pasiūlymus delega
tam siųsti į šį suvažiavimą. 
Bet mūsų Kliubas, kaip ir 
visuomet, pažangiai pasiel
gė ir išrinko desėtką dele
gatų. Linkiu suvažiavimui 
kuo geriausio pasisekimo.

Daktarė Baltrušaitienė: 
Šiame skaitlingame suva-

se vietose ir pasiųst valdiš
koms įstaigoms.

Pirm. Michelsonas: Gali
ma priimt Naravo patari
mą. (Priimtas.)

Vilkelis (Wilkes Barre): 
Suvažiavimuose visuomet 
renkama pasvęikinimų ir 
aukų priėmimo komisija.

Mizara: Dr-gė Petrikie- 
nė yra mūsų suvažiavimo 
iždininkė. Ji priima aukas 
ir išduoda kvitas, kad vis
kas eitų tvarkiai, pagal 
knygvedystės taisyklių rei
kalavimus.

Vilkelis sutinka, “bile ži
noma, kas aukas priima.”

PIRMININKO PRIME
NAMI SVARBIEJI 

DALYKAI
Pirm. Michelsonas: Šis 

suvažiavimas turi atlikt ke
letą labai svarbių dalykų, 
ypač apsvarstyti ir nusprę
sti : 1) Kaip mes, Ameri
kos lietuviai, galėtume kuo 
stipriausiai paremt šios ša
lies karo pastangas; 2) 
Kaip sėkmingiau pašelpt

žiavime matau didelį skir- Lietuvos žmones dabar ir 
tumą nuo tų laikų,'kai mes po karo: 3) Kaip padėti 
anais laikais pradėjome Lietuvos atsteigimo darbui
progresyvį judėjimą tarp 
Amerikos lietuvių. Šian
dien suėjome į didelį pažam 
gūnų būrį. Tevadovauja 
mums čia tvarkingas, tiks
lus ir išmintingas protavi
mas mūsų svarstymuose ir 
tarimuose! Linkiu suvažia
vimui gražiai, rimtai, har
moningai veikti.

D-ras Graičūnas: Sveiki 
broliai ir seserys lietuviai! 
Aš jau daugiau kaip 50 
metų esu Amerikoje, ir nei 
dienos nesugaišau, nedirbęs 
lietuvių paliuosavimui. O 
šiandien pirmučiausias 
mūsų darbas—remti Ame
rikos kovą, kur priešai mė
sinėja ir žudo mūsų sūnus 
ir brolius. Kitas mūsų už
davinys, tai atsižvelgti į 
lietuvių tautos likimą ana
pus vandenyno. Ten, deja, 
tik palyginti mažas mūsų 
brolių skaičius,' tik pabėgu
sieji nuo vokiečių į Tarybų 
Sąjungą, teveda pirmyn 
tautiniai-kultūrinį lietuvių 
darbą. O likusieji po vokie
čiais negali lietuviškai kul
tūrintis. Bet yra 50,000 
mūsų tautiečių Lietuviš
kuose Raudonosios Armijos 
pulkuose, ir ta lietuvių 
armija grumiasi artyn Lie
tuvos, savo kraštui atva
duoti. Taip, vienintelę lie
tuvių tautinei kultūrai at
eitį aš tematau tiktai Ta
rybų Sąjungoje. Atlikime 
savo pareigą šiam mūsų 
kraštui Amerikai ir mūsų 
protėvių šaliai Lietuvai!

Sekr. Mizara (pirm ren
kant rezoliucijų komisiją): 
Ši komisija reikia atydžiai 
rinkti. Pageidaujama, kad 
j on įeitų delegatai iš įvai
rių kolonijų, bent po vieną 
iš kiekvienos didžiosios lie
tuvių kolonijos. Šiuo klau
simu nereikėtų taip greitai 
uždaryti diskusijų.

Mizara siūlo (po rezoliu-

klausimų — kaip turime i dradarbiautų su Tarybų 
dirbti karinėje pramonėje,! Sąjunga; ardytų CIO uni- 
vengti streikų, dalyvauti jas, o paskui ir Amerikos 
Civilian Defense (Civilių Darbo Federaciją, ir juo
Apsigynime), OPA (Kainų greičiau privestų prie ne- 
Administracijos) padeda-! darbo.
iriuosiuose skyriuose ir ki-Į (Bus daugiau)

Lietuvių Pulko leitenantas Č. Petrauskas su tam tikru 
Į prietaisu nustatinėja minosvaidžio ugnį Į naciu poziciją.

DARBININKŲ. SVEIKATA
po jos atvadavimo, ir tt.

Galiu jau dabar pasakyt, 
kad mūsų diskusijų tikslas 
bus demokratinę laisvę iš
laikyti, nacizmą ir fašizmą 
sunaikinti. Todėl ir pačios 
diskusijos bus vedamos de
mokratine dvasia. Šis suva
žiavimas nėra tam, kad už- 
daryt kam burną. Rezoliu
cijos nebus brukamos pri
imti. Čia dalykai eis skir
tingai, negu Pittsburgho 
(socialistų, klerikalų ir 
sandariečių) suvažiavime. 
Čia pats suvažiavimas iš
rinko komisiją rezoliuci
joms paruošti, ne taip, 
kaip kitų sriovių vadina
muose suvažiavimuose, kur 
keli vadai atneša jau gata
vas rezoliucijas. Pačiame 
šio suvažiavimo darbe mes 
parodome demokratiją.

Atleiskite, kad aš pažy
mėsiu kelis punktus dėlei 
Amerikos karinių pastan
gų rėmimo. Aišku, jog mes 
stojame už prez. Roosevel
to programą karui laimėti. 
Šiam reikalui neužtenka 
vien to, kad mūsų jaunuo
liai aukoja sveikatą ir gy
vybę kovos frontuose. Mes 
turime namie dirbt, kad 
tiems mūsų kovūnams vis
ko užtektų.

Kitą mėnesį prasidės 
ketvirtasis karo bonų pir
kimas. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad kuo- 
daugiausiai jų išpirkti ir 
kaip galint daugiau jiem 
pirkėjų gauti. Tuo tikslu 
mes visose kolonijose priva
lome išrinkti bonų komite
tus, kurie eitų į žmones, 
ragindami bonus pirkti.

Plačiau mes turime ben
dradarbiauti su Raudonuo
ju Kryžium ir, tarp kitko, 
patys duoti savo kraujo ir 
kitus patraukti, kad auko
tų kraujo į Raudonojo Kry-

BALTI ŠLAKAI IR BAL
TOS DĖMĖS

Yra žmonių, kuriems nei 
iš šio nei iš to ima ir atsi
randa baltų šlakų odoje. 
Žalos daryt tokie šlakai jo
kios nedaro, sveikatai jie 
nepavojingi, bet nemalonu, 
negražu, ypač jei kur ant 
veido, ant smakro, ant kak
tos, ant rankų arba taip ko
kioj žymioj vietoj jie nuo
lat balnoja.

Moksliškai tokie šlakai 
vadinama vitiligo, o dides
nės baltos dėmė — leuko
derma.

Daktarams nebuvo žino
ma, iš ko tie balti šlakai 
prasideda. Kaltė buvo me
tama ant tūlų liaukų, dau
giausia ant viršinkstinių 
liaukų (suprarenal, adre
nal glands). Bet jokie tų 
liaukų preparatai paguo
džiamų pasėkų nedavė. Ir 
bendrai tokie nuotikiai 
skaitėsi beviltingi. Gydyto
jai, tik dėl gražumo, patar
davo tokias baltas, be pig
mento vietas nuteplioti ko
kiais ružavais dažais, kad 
nebūtų taip žymu. Tai ir 
visa kas.

Bet va trys gydytojai en- 
dokrinologai (v i d u j i nių 
liaukų žinovai) pradėjo da
ryti bandymus su tam tikru 
posmagenines liaukos hor
monu, vadinamų melano- 
tropic hormone. Tai yra ta 
tos liaukos sunka, kuri re
guliuoja pigmentą arba da
žomąją kūno medžiagą- — 
ir kuri nustato odos tamsu
mą arba šviesumą, akių 
spalvą, plaukų spalvą.

Savo bandymų pasėkas 
tie gydytojai paskelbė žur
nale “Journal of Clinical 
Endocrinology”. Labai įdo
miai ir paguodžiamai skam
ba.

Jie gydė 11 ligonių, su

i tokiais baltais (arba be- 
jspalviais) šlakais. Šlakai 
buvo visokio didumo ir ant 
įvairių kūno dalių, net ir 
ant galvos, "kur kuokštos 
plaukų buvo baltos, lyg pra
žilę. Buvo tik neseniai atsi
radusių, bet buvo ir taip iš
stovėjusių per dešimt me
tu.

Gydytojai pradėjo tiems 
ligoniams leisti su adata tų 
hormonų. Leido į pačią odą, 
į odos sluogsnelius (intra
dermal injections), po 400 
vienučių (frog units) du
kart kas savaitė.

Ir pradėjo darytis geryn. 
Šlakai ir dėmės pradėjo ei
ti mažyn ir siauryn. Iš vie
nuolikos tokiu “baltašla- 
kių” aštuoni tapo sėkmin
gai išgydyti. Trys, kol kas, 
da nepasiduoda gydymui.

Ne visiems gydytojai da
rė tokius įšmirškimus. Kai 
kuriems jie davė valgyt 
karvės posmagenines liau
kas. Kitiems leido su adata 
į pačius tuos šlakus arba 
dėmes, o da kitiems leido 
bet kur į kūną. Vis viena 
pasėkos pasirodė džiugi
nančios.

Matyt, tie hormonai vei
kia visą organizmą bend
rai. Kad ir toli kur įčirškin
davo tą sunką, toli nuo tų 
dėmių, jos vis viena laips
niškai ėjo mažyn ir mažyn.

Vienam “baltašlakiui” su 
elektros sriove varyte varė 
tą sunką stačiai į šlakus— 
ir išėjo gerai.

Šlakai greičiau ir pilniau 
išnyko ten, kur jie buvo ne
seniai atsiradę. Tačiau pu
sėtinai gerai jie išsiskirstė 
ir ten, kur buvo išstovėję 
ir kokią dešimtį metų.

Laikui bėgant, šis gydy
mo būdas galės išsitobulin
ti ir daugeliui suteiks pa
laimą.

Dr. J. J. Kaškiau&us
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‘Pienas Vaikams I

vaikams” ?
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© Borden Co,

dienai! Greit 
maistingumas Vitaminų A, Bl, B2 ir

KODĖL
: : : Borden’s Homogenized ^Vitamino D 
Pienas vadinamas “Pienu Vaikams”?

Todėl, kad jis duoda vaikams (jums taip 
pat) extra naudos: Kiekvienoje kvortoje 
gana Vitamino D ištisai 
suvirškinamas! Lygus 
kiekviename laše!

KADA
: : : Laikas naudot “Pieną.
Dabar, suprantama! Mūsų valdžia 
prašo mus taupyti pieną. Taigi 
mes sakome savo kostumeriams, 
pradėkit vartoti tokį pieną, kuris - 
teikia daugiausia naudos jūsų šei
mai—Borden’s Homogenized Vita
mino D Pieną!

DĖL KO
: : : apsukrios motinos visur jau pasiren
ka “Pieną Vaikams”:
Apart “extru,” Borden’s Homogenized 
Vitamino D Pienas duoda jums 670 ka
lorijų maisto energijos kiekvienoj kvor
toj! Turtingas kalkėmis ir fosforu! Pui
kus šaltinis 
Niacino!

Lasav®, Lithuanian Daily Wawi

UŽ LIETUVOS LAISVE

į

Žalgirio Lietuva
VIKTUTĖ

i

£

I

•w

/

IK*

klases 
turinti

Parašyki- 
auklėtoja, 
kaip mes

■■t&C -

€

KODĖL, DEL KO IR KADA

Medicinos daktaras sutinka iŠ kovos lauko atvykusi drg. 
B. Gorgi prie poilsio namų, kur jis gales pataisyti sveika
tą ir grįžti atgal galutinai pergalei.

yra nustatytą, 
Gatvės mirga 
kurių kiekvie- 

“sušau- 
“Įsakau visiems

Kettirtad., Gruodžio 23, 1943 
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Lietuvių Vaikų Dė 
kingumas

R. ŠARMAITIS
Insaro lietuvių vaikų na- rūpino ir drabužiais, ir mai- 

me šiandien didelis susijau- stu, ir duoda jiems galimu- 
dinimas. Iš Mordovijos so- mą mokytis. Aš siūlau A- 
stinės, Saransko miesto, at- merikos lietuvių dovanas 
vežė keletą didelių dėžių su atiduoti visų pirma tiems, 
kažkokiais nežinomais daik- kas gerai, atsidėję mokosi, 
tais. Vaikai jau spėjo įsi- i — Teisingai!...
žiūrėti, kad ant dėžių buvo ] — Taigi... Mūsų dėdės ir 
nėrusi šk i antspaudžiai,1tetulės Amerikoje taip pat 
kad kažkur ten buvo už ra- siūlo atiduot dovanas tiems, 
sytas žodis “Niu Jorkas” ir kas gerai mokosi, kas labai 
dar kažkas. I nori būti geru gydytoju, in-

— Niu Jorkas! — Juk tai žinierium, raštoju, kas iš
miestas Amerikoje! — pa- j visos sielos myli mūsų gra- 
reiškė šeštos klasės moki- žiąją tėvynę Lietuvą ir 
nys Meilutis. trokšta, kad ji kuo grei-

— Vadinas, dėžės iš Ame- čiausia išsivaduotų iš vokiš- 
rikos! — nutarė vaikai ir,kūjų pavergėjų jungo.
jų nekantrumas dar labiau ! 
išaugo. :

Tuo 
skambutis, 
susirinkti į vaikų namo sa-; 
lę. Čia jau stovėjo paslap-1 
tingosios dėžės, jos buvo 
atidarytos, bet mokytoja 
Kaukaitė Marija kaip išti
kimas sargas stovėjo prie 
dėžių ir užtat pažvelgti, 
kas ten yra viduje, buvo vi
sai negalima.

— Prašau sėsti! — pa
prašė vaikų namo direkto
rius ir vaikai šnibždėdamie- 
si susėdo.

Į iškilmingą susirinkimą 
atvyko visi mokytojai, auk
lėtojos, buvo dargi nepažįs
tamas vyras iš rajono. “Va
landėlei” užbėgo į salę dar
gi virėja ir valytoja.

Susirinkimą atidarė vai
kų namo direktorius Alma 
Krastinaitė. _____

— Vaikučiai! Pas mus 
šiandien didelė šventė. Nuo 
mūsų Lietuvos vyriausybes 
iš Maskvos atėjo siuntiniai. 
Juos prisiuntė mums iš 
Amerikos mūsų brangieji 
dėdės ir tetulės, amerikie
čiai lietuviai. Jie sužinojo, 
kad Mordovijoj, broliškoje 
tarybų respublikoj yra lie
tukų vaikų namas evakuo
tiems iš Lietuvos vaikams. 
Jie sužinojo, kad daugelis 
jūsų čia neturi savo tėvelių, 
nes jie pasiliko ten, vokie
čių pavergtoje Lietuvoje, o 
kiti gi kovoja lietuviškuose 
Raudonosios Armijos dali
niuose ir smarkiai muša vo
kiečius, kad greičiau juos 
išvytų iš mūsų brangiosios 
tėvynės žemių. Amerikos 
lietuvių prisiųstų daiktų 
tarpe yra 18 paltų, keletas 
porų batelių, baltinių, meg
ztinukų, ir medžiagos kos
tiumėliams. Iš jos mes galė
sime pasiūti jums gražius 
kostiumus. Štai, pasižiūrė
kite, kaip tie daiktai atro
do.

Krastinaitė paėmė iš dė
žės įvairių daiktų ir pra
dėjo juos rodyti vaikams. 
Balti kaip sniegas baltiniai, 
minkšti įvairiaspalviai vil
noniai megztiniukai — če
žėjo rankose. Vaikai negalė
jo atitraukti nuo jų savo 
akių.

— Bet, vaikučiai, štai 
koks klausimas, — vėl pra
bilo direktorius. — Prisiųs
tųjų daiktų visiem nepa
kaks. Iš viso mūsų namuo
se yra 45 vaikai, o paltų 
prisiųsta 18, batelių — dar 
mažiau. Kas daryti? Kam 
juos atiduoti?

v

— Teisingai!...
— Vadinas, taip ir pada-1 

tarpu pasigirdo irysim! O kada gausim nau-! 
Vaikus prašė'jų dovanų, tada duosime jų 

cQ_iįr tiems, kas dabar jų ne
gaus. Tada ir šie taip pat 
gerai mokysis.

Prie stalo priėjo lietuvių 
kalbos mokytoja Kaukaitė 
Marija.

—Dovanų, vaikučiai, mes 
gavome, bet kaip gi mes 
padėkosime mūsų brangie
siems dėdėms ir tetulėms 
Amerikoje?

Vaikai žiūrėjo čia vienas 
į kitą, čia į mokytoją ir ne
galėjo sugalvoti, kuo atsi
dėkoti tiems, kurie būdami 
taip toli, už plačiųjų jūrų, 
vis dėlto prisiminė, kad čia 
gyvena maži, niekam neži
nomi vaikučiai iš Tarybų 
Lietuvos.

— Amerikos tetulės pra
šo jus parašyti joms laišku
čių. Jos taip pat parašė 
jums — štai! —ir Kaukai
tė paskaitė vaikams Ame
rikos lietuviu laiškus.

— Ir mes jiems parašy
sim ! — šaukė vaikai.

Po susirinkimo vaikai tik 
tekalbėjo, ką rašyti ir kam 
rašyti. Penktosios 
mokinė pionierė, 
visus penketukus, Stasiū
naitė Irena iš Kauno para
šė laišką pirmoji.

— Brangieji dėdės ir te
tulės! — skaitė ji: — Mes 
visi, vaikai, labai dėkingi 
jums už dovanas. Jos tokios 
puikios. Mes nutarėme jas 
atiduoti pirmoje eilėje 
tiems, kas gerai mokosi. 
Daugelis mūsų neturim nei 
tėvelio, nei mamytės ir mes 
jums, tetulės, labai dėkingi. 
Mes labai norime grįžti į 
Lietuvą ir mes netrukus te
nai važiuosime, nes mūsų 
Raudonoji Armija varo vo
kieti vis toliau ir toliau.... v

— O kaip gi tu vieną lai
šką pasiusi visiems Ameri
kos lietuviams? — paklau
sė Irą Podriadčikas Juozas, 
taip pat pionierius ir geras 
mokinys, su pavydu klausęs 
laišką dėl to, kad ne jis pir
masis jį parašė.

— Laišką mes pasiųsime 
į Amerikos lietuvių laikra
štį, — paaiškino pionierių 
vadovė Vosyliūtė. — Ten jį 
išspausdins ir visi lietuviai 
Amerikoj perskaitys mūsų 
laišką.

— Ir aš noriu parašyti 
Amerikos lietuviams. Aš 
parašysiu, ką mes vasarą 
veikėm.

— Teisingai! 
me visi, ‘— tarė

v : į
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Lietuvių Vaikučių Padėkos 
Kablegrama

Brangūs lietuviai amerikiečiai!
Mes lietuviai vaikai mokiniai Sovietų Sąjungoje siun

čiame jums nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus. Tuo pačiu kartu mes norime padėkavoti už 
dovanas, kurias jūs mums atsiuntėte. Kai kurie mūsų 
buvome Palangoje jaunųjų pionierių kempėje, kuomet 
vokiški banditai užpuolę ją ir užmušė šimtus berniukų 
ir mergaičių. Mes likusieji buvom evakuoti į Sov. Są
jungos gilumą ir gavome ten antruosius savo namus. Mes 
gavome gražiausią meilę ir priežiūrų ir mokomės lietu
viškai. Mes džiaugiamės, kad mes galime gyventi laisvė
je ir be baimės fašistų. Mes neabejojame, kad Raudono
ji Armija greitoje ateityje išlaisvins mūsų mylimąją Lie- 
jtuvą ir mes vėl galėsime sugrįžti namo pas savuosius.

Pasirašo: Vytautas Miniotas, Vanda Lietkevičiute, 
i Justas Matulionis ir Jonas Jankauskas.

V—Kas neturi!... Kas gerai]— Parašykime, 
mokosi!... Kas nesivėluoja į gyvename, kaip mokomės, 
pamokas!... — siūlė vaikai, i kaip ruošiamės grįžti į Lie- 

—Neaprūpintų vaikų mes tuvą, o paskui geresnius 
neturime. Mūsų tarybų vy- laiškus atrinksime ir nusių- 
riausybė visus gausiai ap- sime.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas Sako 
Šelpsime Lietuvos Žmones, Padėsime At 

statyti Nacių Sugriautą Lietuvą
REZOLIUCIJA DeL LIETUVOS ŠEL

PIMO IR ATSTATYMO
Visoje sunkioje'Lietuvos žmonių dau

giau kaip pusės šimtmečio kovoje už tau
tinę ir demokratinę laisvę Amerikos lie
tuviai jiems teikėme visokeriopą pagel- 
bą. Kaip ilgoje, nelygioje kovoje su ca
rizmu, taip dvidešimties penkių metų 
didvyriškose liaudies pastangose nusi
kratyti savųjų prispaudėjų ir išnaudoto
jų, demokratinė Amerikos lietuvių vi
suomenė rėmėme juos ir padėjome jiems 
dvasiniai ir medžiaginiai.

Dabar Lietuvos žmonės pavergti am
žinojo lietuvių tautos priešo — vokiškojo 
kryžioko. Tik mažai jų dalelei pavyko 
pasitraukti Sovietų Sąjungos gilumon ir 
nepatekti po žiauriuoju okupanto jungu. 
Lietuvių tauta vėl šaukiasi mūsų pagel- 
bos. Mes vėl neprivalome pamiršti savo 
pareigų.

Suvažiavimas pabrėžia, kad pačioje 
pradžioje karo suorganizavimas Lietu
vių Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti, 
to Komiteto puikus pasidarbavimas tei
kime paramos Sovietų Sąjungos žmo
nėms, vėliau suorganizavimas Pundelių 
Komiteto ir to Komiteto jau atliktas di
delis darbas pasiuntime net dviejų siun
tinių amerikiečių dovanų lietuviams rau
donarmiečiams ir lietuviams vaikučiams 
Sovietų Sąjungoje, taipgi masinis rinki
mas raudonarmiečiams pasveikinimų, — 
yra svarbi tiesioginė parama Lietuvos 
išsilaisvinimo reikalui. Suvažiavimas pil
nai užgira visas tas pastangas ir toliau 
pabrėžia, kad tolimesnis teikimas viso
kios paramos Sovietų Sąjungos gilumon 
pasitraukusiems bei evakuotiems lietu
viams, ypatingai didvyriškiesiems lietu-' 
viu tautos sūnams Raudonosios Armijos 
eilėse, lietuviams vaikams, lietuviškoms 
mokykloms bei prieglaudos namams, to
lygiai garbingiesiems Lietuvos partiza
nams, ne tik neturi sumažėti, bet dar 
šimteriopai padidėti.

šęs. Lietuva prašys ir tikėsis iš amerikie
čių didelės moralinės ir medžiaginės pa
gelbės. Mes turime būti gerai susiorga
nizavę ir pilnai pasiruošę jiems tą pa- 
gelbą suteikti. Mes turime turėti aparatą 
ir ištekliaus pasiųsti išlaisvinton Lietu
von didelį daugį maisto, drapanų, medi
kamentų ir kitų reikmenų, kad išgelbė
jus dar likusius gyvais žmones nuo al
kio, šalčio ir ligų.

Todėl Suvažiavimas nutaria, kad be 
jokio delsimo būtų suorganizuotas pla
tus aparatas formoje Nacionalio Demo
kratinių Amerikos Lietuvių Komiteto 
Lietuvai Gelbėti su skyriais visose lietu
vių kolonijose. To Komiteto užduotis bus 
teikti Lietuvos žmonėms pašalpą nepai
sant Lietuvos vidujinės ekonominės bei 
socialinės santvarkos. Didžiausios pa
stangos turi būti dedamos prie šio gar
bingo darbo pritraukti visus nuoširdžius 
lietuvius be skirtumo jų pažiūrų bei įsi
tikinimų, arba politinių bei grupinių afi- 
lijacijų.

Suvažiavimas, toliau, mano, jog jau 
laikas amerikiečiams susirūpinti ir Lie
tuvos pokariniu atstatymu. Mes ameri
kiečiai ypatingai galėsime ir turėsime 
prisidėti prie Lietuvos kultūrinio atsta
tymo. Atsteigimas sunaikintų mokyklų, 
bibliotekų, skaityklų, muziejų ir kitų me
no bei kultūr. centrų ir įstaigų bus tikrai 
gigantiškas darbas ir reikalaus didžiau
sių pastangų. Reikia tuč-tuojau susisiek
ti su Lietuvos vyriausybe Sovietų Są
jungoje ir tartis dėlei planų ir priemo
nių, kuriomis amerikiečiai galėtumėme 
prisidėti prie to darbo.

Ar šiam darbui reikės atskiro apara
to, ar juomi galės rūpintis tasai Nacio- 
nalis Komitetas Lietuvai Šelpti, palie
kame šio Suvažiavimo sudarytam demo
kratinės visuomenės centrui išspręsti.

Jau virš du metai Kau
nas ir visa Lietuva nu
grimzdo į sunkią, siaubin
gą naktį. Gatvėmis aidi i 
vokiečių žingsniai, būgnų ir! 
fleitų garsų lydimi. Radijas! 
užkimusiai kranksi, kad! 
Lietuva gyvenanti pagal | 
“naujos tvarkos įstatymus,” ■ 
o tie “įstatymai” vokišku j 
punktualumu vykdomi gy-i 
venime. Kasdien stotyse į 
vagonus suvaromi • šimtai 
jaunuolių ir merginų, ku
riuos veža katorginiams 
darbams į Vokietiją. Vaka
rais šūviu aidas sklinda 
gatvėmis. Mirtis užtinka 
žmogų prie savo buto du
rų, jei jis akimirksniu vė
liau, negu 
uždaro jas. 
skelbimais,
nas baigiasi žodžiu 
dymas.” 
žydams nuo 8 metiy amžiaus 
atvykti į komendantūrą. 
Kas neatvyks — bus sušau
dytas.” “Įsakau visiems in
žinieriams, technikams, gy
dytojams, mokantiems vo
kiečių kalbą, atvykti į savi
valdybes. Kas neatvyks — 
bus sušaudytas.” “Įsakau 
grąžinti visus valstybei pri
klausančius daiktus. Kas 
negrąžins — bus sušaudy
tas.” Sunku suprasti prin
cipą, kuriuo vadovaujasi 
vokiečiai, žudydami žmo
nes, nes visi žydai, kurie 
atvyko, vis tiek buvo sušau
dyti, visi inžinieriai ir tech
nikai, kurie atvyko, dingo 
be žinios, o žmonės, kurie

Vaikai pasiūlymą priėmė. 
Dabar Insaro lietuvių vai
kų namuose vaikučiai lenk
tyniauja, kas visų geriau
siai aprašys lietuvių vaikų 
namo gyvenimą, kas visų 
gražiausia padėkos už toli
mųjų jūrų gyvenantiems 
mylimiems Amerikos dė
dėms ir tetulėms!

atėjo grąžinti valstybei pri
klausančių daiktų, atgal 
namo irgi negrįžo. Geriau 
sakant, Hitlerio užtvirtin
tas Gestapo planas yra iš
naikinti visus: ir žydus, ir; 
lietuvius, ir moteris, ir vai-; 
kus; ir kas dar šiandien 
džiaugiasi gyvybe, tai ne 
todėl, kad vokiečiai jam pa
rodė savo malonę, o, papras
tai, dar neatėjo jo eilė. Žmo
gus hitlerininkų okupuoto
je Lietuvoje suspaustas vo
kiečių mašinos žnyplėmis, ir 
mašina sukdamasi išspjau
na tik mėsos gabalus ir dra
bužių liekanas. Prūsoko če- 
batas spaudžia krūtinę, nu
traukia gyvybę. Ir visa tai 
vadinasi “nauja tvarka.”

Atrodo, kaip galima ši
tos “tvarkos” akmeniniam 
maiše išsaugoti žmogaus 
savigarbos jausmą, patrio
to išdidumą ir kovotojo šir
dį? Kaip galima nenusimin
ti dvasia, nepasiduoti, ne
apakti šitoj tamsioj naktyj? 
O vis dėl to nenusmuko, ne
pasidavė, neapako. Žmonės 
neatsisakė nuo kovos, ne
atidavė savo širdies į nelais
vę. Iš ryto Hitlerio portre
tai užlipyti pilkais popie
riukais, ir žmonės, praeida
mi pro šalį, sulėtina žings
nius ir skaito pilkus lape
lius:
“Jei kas kentėjęs neištvers, 
Ar užsistojęs už sesers, 
Palies germaną palaidūną, 
Tai sodžius virsta pelenais, 
O žmonės vergais amžinais 
Toli kur Vokietijoj žūna.

Bet Nemezies teisi diena 
Ateis, rūstybės kupina. 
Ateina!... Žingsniai 

suskaityti!
Kareiviai meslvomis mi

linėmis nuplėšia lapelius, 
trypia juos kojomis, o iš 
ryto pilki lape1 i ai' vėl masi-

(Tąsa 5-me pus.)

Suvažiavimas, toliau, numato, kad 
nrieš mug amerikiečius jau atsistoja ir 
kiti neatidelioiami darbai Lietuvos rei
kalais. Mes tikime, kad neužilgo Lietu
va bus išlaisvinta. Bet mes puikiai žino
me, kad Lietuvos žmones bus žiaurusis 
okupantas baisiai nuvarginęs ir apiplė-

Mes, šis istorinis Suvažiavimas, karš
čiausiai raginame visus Amerikos lietu
vius be skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų, 
dar kartą ateiti lietuvių tautai pajrel- 
Lon: gelbėti Lietuvos žmones nuo alkio, 
šalčio ir ligų, ir padėti jiems iš naujo 
susikurti kultūrišką, laisvą ir gerbuvin- 
gą gyvenimą.

Pirmininkas PR. JOčIONIS.
Sekretorius ROJUS MIZARA.
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Baigiame senus metus. Į- 
žengsime į naujus. Ką nu
veikėme gero dėl visuome
nės? Ar gavome naujų na
rių ir ar esame pilnai užsi
mokėję į L.L.D.?

L.L.D. yra mūsų kultūri
nė organizacija, kuri per 
savo gyvavimą daug davė 
lietuviams Amerikoj. Susi
organizavo kuopos po visą 
plačią Ameriką, miestuose 
ir miesteliuose. Išleido 50 
leidinių - knygų skirtingais 
klausimais. Nariai, priklau
santi nuo pradžios Draugi
jos susiorganizavimo iki da
bar, turi gražius knygynė
lius. Daug tų narių yra kul
tūriniai pakilę, ko kapita
listinės santvarkos sistemoj 
jokiam universitete nebūtų 
gavę.

Lietuvių Literat. Draugi
ja knygų ir žurnalo “Švie
sos” neleidžia dėl pardavi
nėjimo ant rinkos ir pelno 
darymo iš jų. Tik nariai 
gauna už duokles, kurių tėra 
$1.50 į metus. Gauna vieną 
knygą ir 4 numerius “Švie
sos”.

Todėl L.L.D. finansinis 
klausimas yra svarbus. Tą 
klausimą išriša didelė di-

džiuma narių, kurie užsi
moka duokles pradžioj me
tų. Tad L.L.D. Centro Ko
mitetas gali laiku išleisti 
“Šviesą” ir knygą.

Tą viską reikia apgalvoti 
tiems nariams, kurie užvel
ka savo duoklių mokėjimą 
ir tiems, kurie buvę bedar
biai ir atsiprašinėjo, nors 
dabar gerai dirba, bet nesi
skubina užsimokėti. Tai 
jau negražu. Popierio kom
panijos neatsiprašysi, spau
stuvės neatsiprašysi, nepa
sakysi, “neturiu pinigų”,— 
padarė ir užmokėk greitai.

Taigi, draugai, kurie dar 
nesuspėjote už 1943 metus 
užsimokėti duoklių, nepasi
likite už L.L.D. ribų-sienų, 
tuojau užsimokėkite už 2 
metus pradžioj 1944 metų!

Reikia L.L.D. leidžiama 
literatūra naudotis, švies
tis patiems nariams ir per
duoti pašaliniams lietu
viams jos vertę. Kaip tas 
viskas būtų galima įvykinti 
gyveniman? Kuopose na
riai gavę “Šviesą,” turėtų 
turėti viešo skaitymo vaka
rus. Tą patį reikia pada
ryti gavus knygą.

Ka reikštu visu 4. C V

skaitymas “Šviesos” iv kny- 
gų?’,

Aš nemanau, kad klysiu 
pasakęs, kad yra narių, ku
rie^ gavę “Šviesą”, ar knygą, 
pažiūri antgalvių ir padeda 
ant lentynos ar į šėpą. Tuo
met tik dulkės ant jų ilsis. 
Neskaitęs ir negirdėjęs apie 
tai, ką žurnalas bei knyga 
kalba, negali žmogus įver
tinti tos prakilnios apšvie- 
tos. Negali paaiškinti paša
liniam žmogui turinio ir 
negali gauti naujų narių į

Kitas būdas parodymui 
mūsų literatūros visuome
nei, tai viešieji knygynai. 
L.L.D. kuopos privalo pra
šyti savo miestų viešųjų
knygynų viršininkų, kad jie .dalį jaunosios gentkartes. 
partrauktų mūsų knygų. I Lietuvybės ilgesnis palai-
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narių

Taipgi reikalinga dėti į 
krautuvių langus knygas, 
kur daug praeina lietuvių. 
Galima padėti kelių laidų 
knygų, padaryti iškabą, nu
rodant kuopos susirinkimus 
ir kad lietuvis įstojęs į L. 
L. D. gaus matytas knygas 
ir “Šviesą.” Tokia metodą 
pagelbėtų gauti naujų na
rių.

Reikia žinoti, kad dirvo
nai mažinasi, kad gavimui 
naujų narių į L.L.D. lietu
vių progos sunkėja. Lietu
viai, kurie atvyko į šią šalį

ŠYPSENOS
KALĖDINIS ŪPAS DARBININKAS IR PONAS

Didmiestis linksmiau alsuoja, 
Visas pasipuošęs;

Gatvėmis visur tik joja 
Ūpas atsilošęs.

(Šiai dainai muzikų yra parašęs

Žilas Kalėdų Diedukas 
Iškabas dabina;

Doleriai dabar tik sukas 
Ir pasprukt mėgina.

Perka vyras savo žmonai 
Naują andaroką;

Džiaugsis jos širdis ir šonai, 
Šoks jausmai kazoką.

Čia vėl mylimai Daratai
Jonas perka žiedą;

Neužilgo bus jau metai, 
Kai jie meilę gieda...

šiaip aprašymai. Knyga la
bai svarbi. Visi autoriai pa
smerkia Lietuvos tautos už
puolikus ir pavergėjus vo
kiečius.

1944 metams knyga bus 
“Lietuva Ugnyje”. Ta kny
ga atžymės dabartinę Lie-

prieš Pirmąjį Kąrą, jau 
pusėtinai apsenę. Tiesa, jų 
yra gana daug už mūsų 
progresyvių organizacijų 
sienų, bet sunku juos belai
mėti į mūsų eiles. Mums 
priseina labai susirūpinti 
prisitaikyti prie antrosios 
gentkartes. Yra atvykusių !tuvos žmonių būklę - gyve- 
iš Lietuvos 192i9i metais. Jie nimą Hitlerio budeliškų fa- 
yra čia gimę, bet augę Lie- šistų pavergtoj Lietuvoj, 
tuvoje. | Turėsime dvi knygas, arba

Čia gimusių ir augusių dvi dalis Lietuvos istorijos, 
mūsų progresyvis judėji- Tokiu turtu L.L.D. nariai 
mas turi daugiau, negu pa- gali didžiuotis, 
rapijos. Bet kažin kaip tas Atsižymėkime Lietuvos 
mūsų jaunuolių atskiras istorijoj. Mes gyvename ta- 
veikimas greitina lietuvius 
prie ištautėjimo. Jeigu mes 
ir mūsų jaunuoliai veiktu
me sykiu, gautume didelę

kymas yra didelė problema. 
Nenuostabu, kad ištautėja 
3-čioji gentkartė. Bet daug 
rasime pas lietuvius tokių 
šeimų, kur tėvai nemoka 
anglų kalbos, o sūnūs ar 
dukterys nemoka lietuvių 
kalbos!

L.L.D. knyga, išleista už 
1943 metus, “Didysis Lietu
vių Tautos Priešas”, yra 
rinkinys 25 autorių raštų. 
Eilėraščiai, apysakos ir

me laikotarpyje, kur galėsi
me įsirašyti į Lietuvos isto
riją. Kaip tas galima? Vis
kas galima, tik reikia vi
siems sutartinai dirbti ir 
prisiversti dirbti. 1943 me
tais nacionaliu maštabu ga
vome 700 naujų narių. Pasi
sakykime visi nariai, kad 
1944 metais gausime po vie
ną naują narį. Pažiūrėkime, 
kokie rezultatai būtų, jeigu 
visi prižadą išpildytume — 
mūsų draugija pasiektų a- 
pie 13,000 narių.

L.L.D. centras galėjų 
daug knygų išleisti, kurias 
būtų galima pasiųsti į išlai
svintą Lietuvą. Kitų laidų

senieji nariai paaukos kny
gų. Tokis būrys Liet. Lite
ratūros

PA JIEŠKO JIMAI
Malvina Zinkevičiūtė-Juchnievieh,

raturos Draugijos narių ipajieškau savo brolio Petro Zinte- 
galėsime atstatyti Lietuvoj ^“šstl X
Kauno knygyną! Tai buSipia. Būsiu dėkinga. Malvina Juch- 
mūsų istorinis atsižymėji-j™?vich> 26 Hou£hton st’(3r?J1<,S0n' 
mas. Dirbkime visi! I

L.L.D. Centro Komiteto j
narys, Jurgis Kuraitis.,

Redakcijos Atsakymai
Visi ems korespondentams.

Iš priežasties švenčių ir dar- j 
bo padaugėjimobo padaugėjimo pašte karo 
sąlygose-, daugelio korespon- |

pavėluotas. Į |dencijas gavome i 
Visos jos yra tvarkomos ir tilps1 
prie pirmos progos.

CHARLES’
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas |

Prieinamos Kainos ?
306 Union Avenue |

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 3
Brooklyn 5

GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDSF. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

I

660

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas pfc

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. kn

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. >

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

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.

I.
Dirbo vargšas tris metus, 
Ir uždirbto — tik batus!

Tilia, tilia, oje, oje —
Vargšas dirba ir dainuoja.

Dieną, naktį sunkiai vargo
Ant smėlinės žemės margo.

Tilia, tilia, oje, oje ir tt.
Nežiūrėdams šalčio, vėjo,
Dirvą arė, grūdus sėjo.

Tilia, tilia ir tt.
Kelmus, šaknis kasė, rovė
Ir rugius patsai nupiovė.

Tilia, tilia ir tt.
Pats sudėjo į vežimą,
Sugabeno į klojimą.

Tilia, tilia ir tt.
Kūlė jis žiemos rytais, 
Male girnoms vakarais.

Tilia, tilia ir tt.
Sunkiai dirbęs tris metus, 
Užsidirbo tik batus!

Tilia, tilia, oje oje ir tt.
Dirbdams sunkiai ponui savo, 
Jis linksmai sau vis dainavo:

Tilia, tilia, oje, oje—
Vargšas dirba ir dainuoja....

ii.
Turčius ponas per metus
Užsipelnė sau šimtus!

Oje, oje, oje, oje’ —
Turčius vis dar bėdavojo...

Dieną, naktį baliavojo,
Iki popiečiui miegojo.

Oje, oje ir 1.1.
Nežinojo šalčio, vėjo,
Sau karietoj važinėjo.

Oje, oje ir 1.1.
Gardžiai valgė, saldžiai gėrė,
Lyg ne Dievas jį sutvėrė.

Oje, oje ir 1.1.
Nei jis arė, nei jis sėjo,
Jokio vargo neregėjo.

Oje, oje ir 1.1.
Nors rugių jis pats neplovė,
Pinigų sau prisikrovė’!

Oje, oje, oje, oje,—
Turčius vis dar bėdavojo.

Penkiasdešimts tris šimtus,
Susikrovęs per metus, —

Oje, oje, oje, oje, —
Turčius vis dar bėdavojo!

Grobdamas turtą taip, kaip savo,
Parazitas tas dejavo:

Oje, oje, oje, oj&... —
Turčiai visad taip dejuoja!

Atl. Kriukis

BHS

Distinctive Style and Unexcelled Value in

| NAUDOKITĖS GERA PROGA
uc Per sekančias 30 dienų, mes darome šj special; pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
uc kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patar- 

naujame už senas žemas kainas.

® 30 Dienų
32 Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

TRIUKŠMAS NAKTĮ

Tai girta pati kaimyno, 
Savo vyrą taip šturmuoja;
Prisipūtus per daug vyno, 

Ji dažnai taip durnavoja.

Vargšas vyras aimanuoja, 
Kad neleidžia jam miegoti;
Bando drausti, protestuoja, 
Prašo jam ramumą duoti.

Gal kas kraustosi iš proto, 
Gal tik burdingierių varo, 
Kad pačios jis neviliotų? 
Baisų trukšmą kas nors daro.

Kas ten dūksta, kas ten daužos 
Vėlai naktį pas kaimyną?
Gal vagiai į stubą veržias, 
Gal pasmaugti kas mėgina?

Pirkim štampas, pirkim bonus, 
Šimtines paklokim,

Bonais muškime japonus, 
Naciam smūgį duokim!

Kožnas turi būti geras, 
Kitą pamylėti;

O kad būt laimėtas karas — 
Bonais prisidėti!

Čalis gaspadinei savo
Perka čeverykus;

Ji pilnai užsitarnavo — 
Ir nėra išdykus.

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

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

ui taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.
| STENGER & STENGER, Optometrists
SI 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro)

r
ŽF- t

| GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Reikia pirkti, reikia duoti —
Toks dabar jau ūpas;

Reikia bomboms pabučiuoti
Mūsų priešo lūpas!

Atl. K—kis.

Vargšas vyras, ant rytojaus, 
Turi dirbti nemiegojęs, 
O pati jo visą dieną 
Lovoj knarkia išsižiojus!

Atlk. Kriukis.

N<>. o8(>. Lady 
( ros b v. Matched 
lovely modern 
rings of 14 K 
gold. Lovely 
diamond.

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

Both Rings for

No. • 100, Lady 
Crosby, Unique 
in style, excep
tional in quality. 
Thin lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia- 

, monel.

) Both for ’
»jj5°o

į

uo.
■ . Crosby. Identical

• designs 14K gold
' rings With splen- 

’ ; ’ did diamond.

Bath for

‘100toAll ".Lady Crosby" Ensembles 
ist Attractive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St.

TeL STagg 2-2178
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698

I CHARLES J. ROMAN
W UUMANAITSKAKl(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



So. Boston, Mass.

AMERIKA ĮSPĖJAMA NEPRIPAŽINTI PRO- 
NACIŠKOS VALDŽIOS BOLIVIJOJ

Washington. — V i s a - 
Amerikinės Demokratijos 
Taryba kreipėsi į Amerikos 
valstybės sekretorių Cor
dell Hullą, ragindama jį 
nepripažint naujosios Boli
vijoj valdžios. Ši taryba pa
reiškė :

“Viskas rodo, kad naujoji 
valdžia yra priešinga Jung
tinėms Valstijoms ir Jung
tinėms Tautoms.”

Senoji Bolivijos preziden
to Penarandos valdžia buvo 
nuversta per sukilimą, kurį 
padarė karininkai, vado
vaujami Estenssoro.

Visa-Amerikinės Demo
kratijos Taryba įspėja 
Jungtines Valstijas, kad su
kilėlių valdžia Bolivijoj pri
taria fašistinei Ašiai, ir tik 
deklamuoja, kad jinai bū

Naujos įstaigos Atidarymas 
Dėl Bostono ir Jo Apylinkės

Mes informuojame plačią j 
visuomenę, kad Bostono pa-j 
žangūs lietuviai įsigijo lygio
mis teisėmis naują žinyčią su 
svetaine, kuri tarnaus lietu viii 
reikalams be skirtumo ju per
sitikrinimu.

Šioji įstaiga yra žinoma pa
žangiems lietuviams, nes jos 
ministeris — prof. Le Luca 
atidarė duris, kuomet išnuo- 
muotos dėl lietuviško susirin
kimo Municipalės svetainės 
durys buvo uždarytos dėl Rus
sian War Relief vajaus.

Ta proga mes turime sau už 
garbę kviesti tamstą ir jūsų 
šeimą ateiti į iškilmingą ati
darymą bei įkurtuves tos nau
jos įstaigos. Pirmiau ji buvo ži
noma visiems, kaip HAWES 
UNITARIAN CHURCH, šalę 
Municipalės svetainės, ant E. 
Broadway, So. Boston, Mass. I

Iškilmingas atidarymas su 
prakalbomis ir koncertu įvyks 
sekmadienį, gruodžio (Decem
ber) 26 d., 1943 m., 10:30 
vai. ryte, HAWES UNITA
RIAN CHURCH, E. Broad
way, So. Boston, prie G. St. 
Bet prašome būti ant laiko!

Iškilmės programas susidės 
sekančiai:

1. Kalbės dr. Samuel A. El
liot, žymus Harvardo Univer
siteto sūnus ir buvęs Unitą r ų 
Draugijos prezidentu. Prime
name, kad unitarai yra lais
viausi religijos pažvalgose vi
same pasaulyje; jie nevaržo 
žmonių asmeniškų persitikrini
mų.

2. Dainuos Ona B. Kubilius, 
atsižymėjus operos dainininkė 
ir seniai girdėta dainuojant 
Bostono lietuviams.

3. Kalbės dr. Stephen H. 
Fritchman, pagarsėjęs rašyto
jas ir plačiai skaitomo žurna
lo Unitarian Register redak
torius.

4. Dainuos Curry College 
Glee Kliubas, labai atsižymė
jus grupė dainininkų Naujojo
je Anglijoje.

5. Kalbės prof. B. F. Kubi
lius, plačiai žinomas labdarin
gų darbų ^isuomenininkas.

6. Bus kitų įvairumų ir var
gonų muzikos.

Kaip matote, iškilmės pro
gramas bus turtingas žymiais 
svečiais ir dailės menu. Pra
šome jus būti šiame atidary
me, nes įvykis yra istorinis ir 
reikalingas dėl visų lietuvių, 
gyvenančių Bostone ir jo apy
linkėj. Naujoji Unitarų žiny- 
čia su jos svetainėmis tarnaus 
lietuvių pažangiem reikalam, 
nes ji liko lygiomis teisėmis 
lietuvių nuosavybė ir savastis.

ra geruoju daiktu, kad jokis 
is centras bei pašaliniai 
neturės jokių teisių kištis 

lietuvių reikalus. Kitaip kal- 
unitarų. įstaigos nariai ir 

įgytos nuosavybės liekasi 
iute narių nuosavybe ir 
ii lietuviai įsigijo visas

Hawes Unitarų įstaigos nuosa

sianti draugiška Jungti
nėms Valstijoms ir Talki
ninkams.

Jungtinės Valstijos pra
eitą vasarą padarė klaidą, 
kad pripažino Ramirezo 

’valdžią Argentinoje po nu- 
I vertimo senosios valdžios, 
sako minimoji taryba: Ra- 

'mirezo šaika paskui netru- 
kus pasirodė nacių pakali- 
ke.

(Bolivija yra Pietų Ame
rikos respublika.)

NACIŲ ĮKVĖPTAS PER
VERSMAS

Santiago, Čilė. — Nuvers
tasis Bolivijos prezidentas 
Enrique Penaranda, persi
kraustęs Čilėn, pareiškė, 
kad sukilimas prieš jo val
džią buvo nacių įkvėptas.

vybes lygiomis teisėmis ir bus 
nepriklausomi nuo jokių už
vaizdų bei kontrolės.

Yra geru įvykiu, kad prof. 
B. F. Kubilius yra paskirtas 
Hawes Unitarų įstaigos minis- 
teriu ir vedėju.

Dar kartą atkartojame su 
prašymu, visi dalyvaukite ir 
būkite šiame atidaryme kaipo 
liudininkai šio brangaus įvy
kio, nes lietuviai paveldi la
bai turtingą įstaigą su viso
mis patalpomis, kurios bus vi
siems reikalingos dėl plataus, 
pažangaus darbo tarpe lietu
vių. Prašome jus būti laiku, 
nes viskas bus pradėta, kaip 
garsinta — 10:30 sekmadienio 
ryte.

Unitarų Lietuvių 
Draugijos Komitetas.

AREŠTUOJA FRANCI- 
JOS IŠDAVIKUS

Alžyras. — Prancūzų de 
Gaulle’o vadovaujama vy
riausybė areštavo kaipo iš
davikus P. Etienne-Flandi- 
ną, buvusį Francijos mini- 
sterį pirmininką; Peyrou- 
toną, Pierre Boissoną ir ei
lę kitų buvusių Vichy Fran
cijos fašistinių valdininkų.

Alžyras.—Laisvųjų Pran
cūzų spauda giria Sovietus 
už pakorimą trijų nacių ka
rinių kriminalistų.

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

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

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

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

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

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

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

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

IVAIRIOSŽINIOS
Penktą dieną paeiliui 

Amerikos lakūnai bombar
davo japonus Marshall salo
se ir nušovė 9 jų lėktuvus. 
Amerikiečiai neteko trijų 
lėktuvų.

Talkininkai numetė 189 
tonus bombų į New Britain.

Sovietai ties Korosteniu 
’sudaužė 24 nacių tankus.

Tūluose Ukrainos fronto 
sektoriuose du tūkstančiai 
vokiečių tankų dalyvavo 

i kontr-atakose.
Vien gruodžio 20 d. įvai

riuose frontuose liko sunai
kinta bei iš veikimo išmuš
ta 112 nacių tankų. Tą pa
čią dieną nukirsta 19 priešų 
lėktuvų.

Amerikiečiai sėkmingai 
platina savo pozicijas prieš 
japonus New Britain saloj.

ŽALGIRIO LIETUVA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

na praeivius, žadina jiems 
viltį ir ateitį.

Sekliai ir Gestapo siunta, 
bergždžiai j ieškodami kalti
ninkų. Jie negali sau įsi
vaizduoti, kad lapelių auto
riai gyvena čia pat, nedide
liam, pilkam name. Jų bu
vo nedaug, kurie susirink
davo prie žvakės šviesos 
naktimis leisti savo lapelių. 
Vadino jie savo “Žalgirio 
Lietuva” ir iš dienos į die
ną sėjo žmonių tarpe pil
kus, mašinėle ar, dažniau
siai, ranka rašytus lape
lius, kurie skiepijo pasiti
kėjimą pergale ir šaukė į 
kovą prieš vokiškuosius 
grobikus.

Naujų Metų išvakarėse 
“Žalgirio Lietuva” — anti
fašistinė organizacija išlei
do atsišaukimą: “Motinos, 
tėvai, broliai, sesers! Svei
kiname jus naujų 1943 me
tų proga. Tai bus visiško 
vokiečių grobikų sutriuški
nimo ir išvijimo iš mūsų 
žemės metai.

“Pusantrų metų velkat 
jūs sunkų vokiečių fašistų 
jungą. Viską, kas jums bu
vo brangu, hitlerininkai pa
niekino ir subjauriojo. Ką 
matėt jūs per “ariškos ra
sės” viešpatavimo metus? 
Jūsų dukteris ir sūnus gro
bikai padarė savo vergais 
ir išvežė katorgon į Vokieti
ją. Visus produktus vokie
čiai išvežė į Vokietiją. Jūs 
pasmerkti badui ir išmiri
mui. Vienyki-t savo eiles ko
vai prieš vokiškuosius gro
bikus! Išlaisvinimo valan
da netoli!”

Studentai randa tuos la
pelius savo paltų kišenėse, 
moksleiviai — suoluose. Jie 
dažnai atklysta ir į fabriko 
darbininkų rankas, juos 
randa ir kino lankytojai ant 
kėdžių ir fojė. Vokiečiai 
siunta. Jie įsiveržia nakti
mis į butus, ištraukia žmo
nes iš lovų ir mėto juos į 
Gestapo rūsius, bet kalti
ninkų jie negalėjo surasti, 
lapeliai išeina, kaip išėję. 
Neseniai jie užpuolė ant 
pėdsako, suėmė 2 studentus 
ir vieną studentę, bet tie net 
vedami sušaudyt neprasita
rė apie savo draugus. Tik 
vienas iš jų pareiškė vokie
čių budeliams paskutinį 
akimirksnį prieš pat mirtį: 
“Mes mirsim, bet ir jūs va
landa jau išmušė.” Lapeliai 
išeina ir jie pirmieji atneša 
kauniečiams linksmų žinių 
apie Raudonosios Armijos 
puolimus: “Broliai ir sese
rys! Vokiečių kariuomenė 
traukiasi visu frontu. Iš
laisvinimo valanda netoli! 
Padėkite Raudonajai Ami-

bidlyNafri
nfiamn....n - ■ ■■ ........

jai daužyti prakeiktąjį prie- 
šą. Muškit vokiečius iš už
nugario! Stokit į partizanų 
būrius!...”

Praeis metai. Šalis užgy
dys savo žaizdas ir nušluos 
fašistinio siautimo pėdsa
kus. Tada sužinosim “Žal
girio Lietuvos” autorių var
dus ir pavardes. Ar jie iš
liks gyvi, ar bus padėję ant 
tėvynės laisvės aukuro savo 
gyvybes, vistiek lietuvių 
jaunimas niekad neužmirš 
jų vardų. Poetai sudės apie 
juos dainas, liaudis seks 
apie juos pasakas. Ir am
žiams paliks Didžiojo tėvy
nės karo istorijoje, mūsų 
tautos istorijoj vardai tų 
didvyrių, kurie sunkiausio
mis lietuvių tautai dienomis 
nesudėjo kovos ginklo, nenu
leido rankų, bet šaukė ir ža
dino į kovą, kėlė pasitikė
jimą pergale.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
26 d., gruodžio (Dec.), 4 vai. po 
piet, 735 Fairmount Ave. Bus iš
duotas raportas iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo ir renkama 
nauja valdyba sekantiem metam. 
Taipgi kuri galite mėgsti, prašau 
ateiti j susirinkimą, ar pranešt val
dybai, suteikiant savo antrašą. Vil
nos bus pristatytos į namus. — J. 
Šmitienė, 5809 N. Fairhill St. Tele
fonas: Wav. 2538. (301-302)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ruošia Kalėdinį pa

rengimą, sekmadienį, 26 d., 2 vai. 
dieną, 155 Hungerford St. Kvie
čiame visus narius ir nenarius lie
tuvius, praleisti linksmai laiką. — 
Kom. (301-302)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., rengia gražų pa

rengimą Kūčių Vakare, 24 d. gruo
džio. Liet. Salėje, 315 Clinton St., 
8 v. v. Bus gardžių užkandžių—sli- 
zikų, silkių, taipgi žuvies, kurios 
delegatės parveš iš Brooklyno. Įžan
ga $1. Kviečiame dalyvauti.

(301-302)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Lietuvių Taut. Kapi

nių Bendras metinis susirinkimas 
įvyks 26 d. gruodžio, 2 vai. dieną. 
40 Ferry St. Visi šėrininkai ir lo- 
tininkai privalo dalyvauti, nes bus 
renkama valdyba 1944 metams. 
Nuo geros valdybos priklauso Ka
pinių augimas ir kapų tvarka. Ku
rie dar neturite sklypų, nusipirkite 
kapams. Taipgi užvilktas mokestis 
malonėkite užsimokėti.—C. S. Kas
paras, sek r. (301-302)

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—MOTERYS 
AMŽIAUS 21 IKI 35 
KARINIS FABRIKAS 

LENGVAS, ĮDOMUS DARBAS 
TEDLEE CHEMICAL 

CORP.,
115 DOBBIN ST., BROOKLYN, N.Y.

(302)

VYRAI AR MOTERYS 
AMŽIAUS 1845

PAKUOTOJAI
'r 

DAUGEMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS Į MR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO. 
126 WEBSTER AVE,, 
JERSEY CITY, N. J.

(7-44)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

merginos bendram
DARBUI

Patyrusios prie marškinių ir jakuėių. pri- 
ruošimui operatorėms darbo, pagelbėjimui for- 
leidei. Taipgi guzikų ir kilpų operatorių. 
Nuolatinis darbas.

JAC SPORTSWEAR
702 Broadway, kampas 4th St.
_____________________________________ (302)

MOTERYS IR MERGINOS
REIKALINGOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
DIRBTI DRY CLEANING 

DIRBTUVĖJE.
ROSE & CO.

849 KINGSLAND AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(302)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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 DIENŲ SAVAITE — 40 VAL.
70c Į VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI

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

(301)

APVALYTOJAI
ŠVARINTOJAI

5’/2 DIENOS; $120 Į MENESĮ
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 
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

IS karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’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 INTERESUOJANČIU 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
IX)

PAKUOTOJOS, ŠIFTŲ DARBI
NINKES: 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)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APLIKANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS

GEROS ALGOS
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT

46TH ST., WEST OF BROADWAY
(302)

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

KIUS. MALONUS DARBAS.
A. SIMKINS & CO.

455 W. 45TH ST.
(301)

MERGINA 
PAKAVIMO ROME—KAVOS IŠTAIGOJ 

GILLIES COFFEE CO., 
235 WASHINGTON ST., N. Y. C.

_________________________ (303)

MERGINA PRIE BUFETO
6 A.M. iki 2 P.M. kasdien. 6 Dienų Savaitė. 
Sekmadieniais nedirbama. Geros darbo suly

gęs. Duodama valgis ir uniformos.

Y.M.C.A., 
356 W. 34th Street

(303)

MERGINOS prie skirstymo suprosytų medžia
gų, 40 valandų ; gera alga.

SAVOY PLEATING,
' 222 W. 28th St.

(303)

MERGINOS RANKŲ DARBUI. PRIVALO 
TURĖT MIKLIUS PIRŠTUS. GERA ALGA 
LAIKE MOKINIMOSI.

KNOTCRAFT
141 W. 67TH ST.

PRIVATINĖ SEKRETORĖ
Padėjimui Mechanical Enginieriui
Galinti pati atlikti susirašinėjimus ir tu

rinti žinojimo apie knygvedystę. Malonios 
darbo sųlygos. Gera alga.

BOK 302, 20 WEST 43RD ST.
(301)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDINIMO FORMANAS
(ELEKTRA)

TURI TURĖTI 5 METŲ MINIMUM PATYRIMO 
TVARKYMUI ELEKTRA LĖKTUVŲ SULYDI- 
NIMO; SUPRANTANTIS VISŲ RŪŠIŲ SULY- 
DINIMO PROCESUS. GALINTIS TVARKYTI 
VYRUS. PAGEIDAUJAMA LAIVŲ STATYKLŲ 
PATYRIMO, TAČIAU NEBŪTINAI JEI PAMA
TINIAI YRA PASIRUOŠĘS ŠIAME AMATE.

IRA S. BUSHEY & SONS,
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.

KREIPKITĖS Į
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, N. Y.

p . ■ =
P AGELBININKAS

LAIVŲ MAŠINISTUI
FORMANAS. (IŠLAUKO)

Turi būt patyręs prie laivų darbo.
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

Iš kurinių darbų reikia turėt paliuosavimų 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.
' (307)

Iš BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO IR USES 
ATSIKLAUSIMO.

(306)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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)

MECHANIKAI — VYRAI 
GARADžIUI

TRŪKŲ KOMPANIJAI REIKIA 
PATYRUSIŲ MECHANIKU, TIRE 
PAKEITEJU, ŠMERUOTOJU, MA
ZGOTOJU- GERA ALGA. PASTO
VUS DARBAS. PR. 4-5858 — 
1685 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.

(299)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

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

Pokarinė proga visiem mechanikam 
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS 
201 Front St.. Brooklyn 

Tėmykite WMC Įstatymus

ELEKTRINĖS PAJĖGOS 
PRESO OPERUOTOJAS 

IR BENDRAI MECHANIKAS
Patyręs prie akuratnal gaminimo metalo 

išdirbinių, 18 valandų viršlaikių. Puikiau
sios algos.

BRIDGE METAL PRODUCTS 
201 Front St., Brooklyn 
Tėmykite WMC Įstatymus.

OFISO BERNIUKAI
5 DIENOS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 

PROGA PAKILIMUI

CANADA DRY GINGER ALE, Inc.
100 E. 42ND ST. (GRAND CENTRAL) 

(299)

NAKTINIS PEČKURIS 
$28 j savaitę ir kartas pavalgyti.

Kreipkitės j Enginierių.
PARK ROYAL'HOTEL

23 W. 73rd St.
(301)

BUČERIAI (3), NUOLATINIS 
DARBAS, AUGŠČIAUSIOS ALGOS, 

GEROS VALANDOS, NAUDOTO
JŲ MARKETUI. SKAMBINKITE 
CH. 3-4789, ARBA KREIPKITĖS 
ASMENIŠKAI. COLONIAL BEEF 
CO, 204 9TH AVE.

(303)

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsą ka
riams.

Penktas Puslapio
/. ...........74-,xu

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilnų Laikų ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI,
IND2INIER1AI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 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
(X)

VYRAI PRIE LEDO
VYRAI PRIE KIEMO DARBUI 

$26 Į SAVAITĘ IR VALGIS
Kreipkitės Steward

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

(299)

BERNIUKAI — 16 metų ar su drafto pra
tęsimu išnešiojimams, kaipo pasiuntiniai ir 
jaunesnieji, insj>ektoriai, 5-dienos, 40 valan
dų savaitė, alga iki $25. Reikia paliuosavi
mo iš pirmesnio darbo. Mr. COAKLEY, 
44 Broad St.. N. Y. (800)

ENGINIERIUS AR BUD1NKO 
APTARNAVIMUI MECHANI
KAS PRIEŽIŪRAI ELEKTRA 
[RENGTO DIDĖLĖS ĮSTAI
GOS BUDINKO. $45.30 UŽ 48 
VALANDŲ SAVAITĘ.

THE RIVERSIDE CHURCH
MO. 2-29OO (302)

LATHE HANDS, mažiausia 10 metų patyri
mo; sunki mašinerija; gera alga. Iš Būtinų 
darbų reikia paliuosavimo pareiškimo ir 

USES atsi k laušimo. Bruckner-Mitchell,
420 W. 45th St.
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Suvažiavimo Masinis Mitingas 
Praėjo su Didžiu Pasisekimu

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo masinis mitingas, 
kuris kartu buvo ir paskutinė 
suvažiavimo sesija, skaitlingu- 
mu publikos, atstovingumu, 
nuotaika ir aukomis Lietuvos 
žmonių paramai prašoko ir pa
čių geriausių optimistų viltis.

Tikrai buvo kuo grožėtis,) 
ko džiaugtis. Pažvelgi į prezi
diumą ir garbės svečius ant 
estrados ir matai, jog atsto
vaujama daugeriopos lietuvių 
profesinio ir industrinio darbo J 
sritys. Ploto žvilgsniu atstovy
bė nuo Atlantiko iki Pacifiko, ja lietuviams už puikią koope- 
iš bent 2-jų valstybių, su bro- raciją, gausias aukas ir darbą 
liškais atstovais nuo kaimyniš-' kare nukentėjusių Sovietų Sa
kų tautų latvių ir estų, am-'jungos žmonių, tame skaičiuje 
žiumi nuo pusšimtį metų ati-'ir ten gyvenančių lietuvių pa
davusių lietuvių judėjimui ve-|ramai. Ji nurodo, kad Sovietų 
teranų 
ti, bet 
jaunų 
n i n k ų ;

Lygiai tokia pati atstovybe mūsų 
permetus akimis generalės pu-

judėjimui daug įpėdinių, ta
čiau dar energingas ir pasiry
žęs su savo įpėdiniais traukti 
pirmyn. Jis šaukia budėti, šau
kia tėmyti, suprasti ir saugoti 
savo reikalus, ragina organi
zuotai veikti, sakydamas: 
“Jeigu tu apsileisi, gali viską 
pralaimėti. Nepajusi, kad gali 
būti sudarytos dar aršesnės są
lygos, ateityje sukurtas dar 
baisesnis karas...’’

Thelma Nuremberg
Inc.

Rus-
Isian War Relief, Inc., atstovė 
sveikina suvažiavimą ir dėko-

iki vos spėjusių 
jau pripažintų 

profesionalų ii 
daug moteri.i.

užaug-Į Sąjunga sumušimu nacių armi- 
vadaisj jų kariauja mūsų karą, išgelbs- 
darbi- ti mūsų karių gyvastis, tad 

įteikimas pagalbos yra dalimi 
pareigos savo talkinin

kams ir parodymu solidarumo, 
pa prastu žmoniškumu.

ną ji yra reikalinga, vienok 
ne visada ji tarnauja geriem 
tikslam. Jis Sako, kad nuo 
mūsų organizuotumo ir budru
mo priklauso išsaugojimas lab
darybės nuo tarnavimo pa
vergėjams ir savynaudoms. 
Gelbėjimas kare nukentėjusių, 
sako jis, dalinai yra labdary
bė, bet gera, šventa labdary
bė. Ragina panaudoti visas 
pajėgas rėmimui Lietuvos žmo
nių.

Kalba Gregoi-y Meiksins, 
jaunas latvis profesionalas-ad- 
vokatas, autorius daug diskusi
jų, kritikų ir reakciniuose ra
teliuose desperacijos sukėlu- 
sios knygos “Baltic Riddle.” 
Jis kritikuoja Pabaltijo tautų 
naciškus elementus ir pažymi, 
jog laikymas Amerikoje Pa
baltijo fašistiškų “konsulatų” 
kenkia tų tautu žmonių vie
ningumui ii* karo pastangoms, 
kenkia mūsų krašto demokra
tijai.

R. Mizara skaito įspūdingus 
svei k i n i m us-tel e gram as ši am
suvažiavimui nuo Lietuvos ra
šytojų, poetų, vyriausybinin
kų, visuomenininkų, Raudono
sios Armijos lietuviškų dalinių 
ir nuo Lietuvos partizanų. 
'Taipgi skaitoma nuo šio šuva-,

Bostono kalba apie labdarybę. I žiavimo sveikinimai Lietuvos' 
Jis nurodinėja, kad kultūrai iri Tarybines Respublikos prozi
ni..sų santvarkom pakilus ant dentui Paleckiui, lietuviams 

-auolesnio laipsnio labdarybė r a u d o narmiečiams, partiza- 
.lebus reikalinga. Bet šiandie-i nams ir pabėgėliams nuo hit-

lerininkų, į Sovietų Sąjungą ci
viliniams, savo darbu pade
dantiems Lietuvos išlaisvinimui 
i}- hitlerizmo galutinam sunai
kinimui.

Abieji sveikinimai priimami 
vienbalsiai ii’ su audringais ap
lodismentais.

A. Bimba pareiškia, jog nuo 
šio suvažiavimo prasideda mū
sų antrasis frontas prieš lietu
viškąjį fašizmą. Ryškiai per
statų reikalą tam lesų, būtinu
mą paramos Sovietų Sąjungo
je kariaujantiems ii- gyvenan
tiems lietuviams ir nurodo, 
jog turim mobilizuotis teikti 
dar daugiau pagalbos hitleri
ninkų nuteriotai Lietuvai, ka
da ji bus išlaisvinta.

Nustebo kalbėtojas ir pats, 
kada atsišaukus aukų jo pa
skelbtam priešfašistiniam an
trajam frontui ir kariaujančių 1 
prieš fašizmą Europoje brolių 
paramai sustojo prie estrados 
kelios ilgos eilės žmonių, no
rinčių įteikti stambias aukas. 
Išsivystė tikrai broliškos kai
mynų, giminių ir brangvardžiu 
lenktynės. Vos tik brooklynie- 
tis Jonas Urbonas, tėviškai se
niau parėmęs duosniais dova
nų pundeliais Lietuvos jauni- kų organizacijos Unity Centro 
mą, atnešė dešimkę, pašoko Komiteto narys, taipgi estų at- 
pittsburghietis Jonas Urbonas, stove

n e užsileisiu | čio Uust Hm (Naujo Pasaulio)
iždininke ii’ vietos Estų Dar
bininkų Kliubo veikėja.

K. Stanislovaitienė, water- 
burietė, perskaito ir pasiūlo 
rezoliuciją, adresuotą Valsty
bės Departmental, raginant 
prašalinti iš Jungtinių Valsti
jų buvusius Pabaltijo valsty
bių “ministeriatus” ir 
latus,” kurie skaldo 
vieningumą ir kenkia 
kos karo pastangoms.

Trumpai kalba Dr.

atsikvėpti iš po pirmos sesijos 
ir pasigauti čia pat atidaryta
me pietumis bare “šuniuką, 
kitą, ’ šios sesi jos pirmininkas 
advokatas Keistutis Michclso- 
nas šaukia susėsti, bet pietų 
pertraukoje tiek publikos pri
eita, kad ne vieno kode jau 
prarasta, tenka atremti sieną 
arba jieškoti vietos balkomn

8-tam Kariui, Pakalniškiui, 
Palinkėsiu! Geros Kloties

feetvirtad., Gruodžio 23, 1943
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PIRKITE ANKSTI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

“konsu
lietu viu 
Ameri-

L. Bekešienė 
Čepulienė

Mrs. 
dusinus 
te, 137

Andrulis pasa- 
0 pas- 

perskaitė

Mary Jenks rasta užsi- 
gasu savo apartmen- 

Riverside Dr.

nebus Įleidžiami teatran 
ta filmą bus rodoma, ji 

suaugusiems.

V.
prakalbą,
Mizara
Į šiaurės ir Pietų

Jis priim-

l 337 UNION AVENUE Į 
į BROOKLYN, N. Y. A

= Tcl. STagg 2-0783 l
1 NIGHT — HAvemeyer 8-1158. į

Turgaviečių komisionierius 
Brundage sako, kad turguje 
dabar yra daugiau kiaulienos 
ir kiaušinių, bet mažiau svies
to.

vis dau- 
nudirbusioms iš čia 

mezgėjų ir to darbo 
po ženklelį nuo suva- 
išreiškimui pagarbos,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

| Į J.. GARŠVA

$3.00

$3750

125.00

.,,v r-tf V-r ■

Ekspcrt*. 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytoja*

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2178

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

Daimontu* 
{dedama * 

jum* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y
Atdara vakarais.

GODDESS
of TIME

17 |*w*l«

biami sekamose Laisvės laido
se, suvažiavimo iždininkes K. 
Petrikio n ės a ts k a i tos e.

Pasekme buvo ta, jog čia. 
stambiomis i]- smulkiomis au
komis sudėta virš pusantro 
tūkstančio dolerių prie jau 
pirmiau suneštų-suvežtų suva
žiavimui virš trijų tūkstančių, 
sudarant bendrą sumą $5,-

Trumpame, energingame at
sišaukime kalifornietė Ks. B. 
Karosienė, CIO vice-preziden- 
tė Pači f i ko pajūrio srityje, ra
gina lietuvius kiekvieną suras
ti sau vietą rėmime mūsų 
krašto karinių pastangų ir tei
kime pagalbos mūsų talkinin
kų nukentėjusioms kare — kas 
padidintu darbu šapose, kiti 
liuosnorėse pareigose — siuvi
me ir mezgime, aukų rinkime 
ir kitur, kas kraujo davime. 
Jos balse jūs jauste jaučiate 
žodžiais išreiškiamą dvasią. Ir 
ne veltui. Kada arčiau prisi
žiūrite, jūs pastebite, kad jos 
krūtinę dabina keliaspalvė 
Raudonojo Kryžiaus žymė, 
įteikta jai pagarbai, kaipo da
vusiai kraujo jau 12 kartų. 
Jinai gelbėjo jau 12-kos karių 
gyvastį. Ir žada gelbėti dau
giau.

Sveikina suvažiavimą latvių 
broliškas atstovas Fred Blash- 
ge, Baltic Cultural Council 
pirmininkas ir latvių darbinin-

kina suvažiavimą Zigmas Ja- 
nauskas, kanadiečių broliškas 
delegatas, iš Toronto.

K. Potrikiono raportuoja 
apie motorų mezgėjų darbus. 
Jos raporte paduodama įdo
mių dalykų apie moterų nuo- 
veikius toje srityje, atžymi už 
vis daugiausia nudirbusių ko
lonijų ir atskirų moterų nuo
pelnus. (Raportas bus išspaus
dintas Laisvėj.)

Po šio raporto, lietuvių ju
dėjimo veteranė daktarė Bal
trušaitienė pasakė jaudinančią 
kalbą apie motorų kilnų pasi
šventimą, 
giausia 
esančių

žiavimo 
taipgi nutraukta visos grupės 
ii* kiekvienos atskirai paveiks
lai laike įteikimo garbės žen
klo. čion pagerbtųjų skaičiuje 
radosi seserys K. Petlitzkienė 
ir K. Rėklienė, taipgi seserys 
O. Kalvaitienė ir R. Laukaitie
nė iš Maspetho, V. Sutkienė 
San Francisco, 
Rochester, 
Brooklyno.

Užbaigai, 
kė ilgoką 
kiausia R. 
atsišaukimą
Amerikos lietuvius, 
tas vienbalsiai ir entuziastiškai 
apvainikuojant šio istorinio 
lietuvių suvažiavimo darbus. 
Tas svarbus dokumentas tilpo 
vakar dienos Laisvėj.

Rep.

Būtinai Pamatykite 
“Ravaged Earth”

Aiškus pagerėjimas produk
cijos pastebėta tose karui ga
mybos šapose, kurių darbinin
kai buvo paraginti pamatyti iš 
Chinijos parvežtų tikrųjų įvy
kių filmą “Ravaged Earth,” 
pradėsimą rodyti New Yorke 
gruodžio 25-tą, Stanley Teatre.

Parodoma japonų žiaurumų 
aktualūs scenos, kaip ramūs, 
taiką mylinti Chinijos žmonės 
yra užpulti, beginkliai vyrai, 
moterys ir vaikai niekinami, 
persekiojami. Kiekvienas pa
matęs juos nori pagreitinti 
darbą už pergalę.

Dėl matomų žiaurumų vai
kai 
kol

Hilda Kasik, savaitraš-
s a k y d a m a s 
brooklyniečiui.” Ir kada už 
kokio desėtko minučių jis da- 
sigavo prie estrados, išgirdo
me, jog jis paklojo dvidešim- 
kę. Lietuvių judėjimo vetera- 

Jowett, Conn., 
sveikinę suva- 
čia dar pridė-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

KaLnos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

nai žvingilai iš 
pirmiau buvo 
ž i avimą s vi $50 
jo $10.

Tai tik keli 
broliškos 
vos išlaisvinimui i 
kentėjusių brolių paramai. Vi
sų aukojusių! vardai bus skel

keli pavyzdžiai iš 
kompeticijos Lietu- 

ir kare nu-

išvažiavus ilgesniam lai- 
kui ar susirgus.

Toliau esantiem žmonėm 
kartais sunku suprasti, delko 
dabar be susitrukdymų komu-j 
nikacijoj, kurių pasitaiko la-Į 

, bai daug, reikia raštai ar 
asimatymui su Nikiu prieš spaudos darbai siųsti anks

čiau, dėlko daugiau klaidų pa
sitaiko. Gi kiekvieno išeinan
čio vietą turėjo užimti kas 
nors nepatyręs darbe, o dau
geliu atvejų nesirado nei kam 
užimti, likęs darbas ir šaluti-: 
nūs organizacines pareigos už
gulė ant sumažėjusio būrelio 
likusių.

Nikis, be to, kad jis buvo 
vienu iš jau gerai prasilavinu
sių darbininkų, kad buvo Lais
vės bendrovės Direktorių Ta
rybos narys, buvo vienu iš tų, 
kurie kantriai nešė tas padi
dėjusias pareigas pirmesniems 
draugams išėjus. Jį galėjai 
matyti darbe visokiomis va
landomis, anksti rytą ir vėlai 
vakare, skubiai zujant po ša
pą, kad laikraštis, plakatai ne
suvėluotų ir kad viskas šapo- 
je turėtų savo vietą. Tad iš
leisdami jį norime visi susi
telkti į draugišką pažmonėlį 
šio ketvirtadienio vakarą, Lais
vės salėje, ir mylėtume maty
ti su savim visus kitus mūsų 
laikraščio, Nikio ir jo žmonos 
Frances asmeniškus draugus 
ir kaimynus.

sa- c i.] os
viskių laisviečių šeimynoje va-nos pučiant

tikrai plevėsuoja ir puošniam ' dinamas Niek, nuo pereito šeš- 
lempos globusui sukantis ra-I tadienio oficialiai randasi J. 
ketos tikrai nardo po skliau-iV. karinėse jėgose ir praktiš- 
tą. Visa tai daro jaudinantį Į ką tarnybą pradės gruodžio 
įspūdį. Po to, Aido Choras, Į 27-tą. 
vadovaujamas Aldonos Ander-i 
son ir akompanuojant muzi
kei B. L. šaknaitei, skambiai 
sudainavo dar tris dainas — 
apie raudonuosius karius, šau
kimą į vieningumą (Vienas 
Žodis) ir apie Volgą. Choras, 
atrodo, šį kartą labai pritin-j 
kančias reikalui dainas parin
kęs ir gražiai išpildė, nors, sa
koma, geros grupės choristų 
trūko — vieni negalėjo ištrūk
ti iš darbo, kitus liga buvo pri
spaudus.

Antruoju dainavo Sietyno 
Choras iš Newarko, vadovau

jamas Bronės L. šaknaitės. 
Choras gana skaitlingas, nors, 
kaip pasakojo choro pirminin
kė F. Šimkienė, ir jiems kelių 
gerų dainininkų trūko taipgi j yra paskutinis iš mūsų įstaigos 
dėl darbo ir dėl ligų. Dainuo-į jauniausių vyrų ir 8-tas iš šios 
ja meistriškai. Dainavo vieną, 
dainą apie tėvynę, kitą apie j 
kareivėlius, o dvi šiaip sau j 
linksmas ir melodiškai skam-Į 
bias — Suktinį ir Žaką Rūtą.

jo išvykimą tarnybon, palin- 
j kėjimui jam geriausios kloties 
lyra ruošiamas išleistuvių drau-1 
giškas vakaras šį ketvirtadie-

, nį, S vai., Laisvės salėje, 419 I 
Į Lorimer St., Brooklyne. Nikio

visų laisviečių ir LDS-iečių 
asmeniški ir organizaciniai 
draugai ir pažįstami kviečiami 
atsilankyti. Įžanga nemoka
ma.

Be to, kad su išleidimu tar
nybon išsiskiriame su asme
nišku draugu, kad Liaudies 
Teatras netenka gabaus lošė
jo ir Aidas dar vieno choristo, 
mes, laisviečiai, išleisdami Ni
kį atiduodame mūsų karinėms 
jėgoms dar daugiau. Nikis

mažos pastogės.
Pirmiau yra išėję Visockis, 

i Dobinis, Venta, Balsys, židžiū- 
i nas iš Laisvės ir Ormanas ir 
j šolomskas iš LDS Centro. J. 

Sveikina susirinkimą Dr. A. j Siurba randasi rezerve, kaipo 
L. Graičūnas, iš Chicagos. Jis i reikalingas kariniam darbui 
jau baltai pražydęs veteranas! ir bile reikale gali būti iššauk- 
ne tik amžiumi, bet ir darbais! tas atgal. Visi buvo nuolati- 

^ietuvių judėjime, savo viso-iniais įstaigos darbininkais, iš- 
keriopa pagalba ir patarimais Į skyrus Balsį, kuris padėdavo 
bei pavyzdžiu priauklėjęs tam I protarpiais kam nors iŠ redak-4

Madame Chiang Kai Shek entering Red Cross hos
pital at Nanking before China’s capitol fell to Japanese 
horde of invaders. Picture taken from film “RAVAGED 
EARTH”.

t

M. Pa 
levičius iš Detroit, taipgi svei

1 PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE > |

IICTIIVIčIfAC ODADETAC 10IQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
y ' O . STANLEY MISIŪNAS

MM / I: SAVININKAS

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

Tel. GLenmore 5-6191

Kafeterininkaį Išrinko 
Seną Valdybą

Kateteri jų Darbininkų Lo- 
kalo 302 viršininkų rinkimuo
se laimėjo visa senoji valdyba 
su Wm. Mesevich priešakyje. 
Eiliniai labai dideliame skai
čiuje yra nepasitenkinę esa
mąja administracija, buvo iš
statę savo fleitą su Paul Mar
lin priešakyje, bet nebuvo pa
kankamai stipriai mobilizuoti 
rinkimus laimėti.

Panaikinta sunkumo ir dy
džio apribavimai siuntiniams 
į Centralinę ir Pietų Amerikas.

Jeigu gelžkeliečių streikas 
kiltų, New Yorkas nebadautų, 
kadangi miesto sandėliuose 
esama daug maisto.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja. 

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIF; GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Tš kitur atvykusius svečius visuomet 
š i rd i n ga i p a v a i š i n ame.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT |
f Stanley Rutkūnas
I SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave,

s Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
* Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir
,iĮĮ legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių f
T Tel. EVergreen 4-9612 |

I Lietuvių Kuro Kompanija ^ 
kv Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kav^alkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

iv
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

k n. hi «į y a. uJ iUWsi

r Graborius-Undertaker į 
g Laidotuvių Direktorius J
5 Išbalsamuoja ir laidoja ant ž
W visokių kapinių. L
| VELTŪI ŠERMENINĖ < 
g (KOPLYČIA) Į
f Parsamdo automobilius ir ka- L
6 rietas veselijom, krikštynom y
« ir kitkam.
g 231 BEDFORD AVENUE | 
| BROOKLYN |
F Telephone: EVergreen 8-9770 4 411 Grand St Brooklyn j

WiiwiS

iHiuma^gwi

Bulovą
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Prices Subject to Federal Tax,




