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važiavimo paskutinėje masinė
je sesijoje man teko garbė 
prašyti aukų, žinojau, kad 
Suvažiavimui jau buvo suplau
kę daugiau kaip trys tūkstan
čiai doleriu atiku su pasveiki
nimais. žinojau, kad daugelis 
delegatų jau buvo pridavę sa
vo pasveikinimus.

Maniau sau: Jeigu surinksi
me penkius šimtus dolerių, tai 
bus labai graži parama. Todėl, 
nelabai drąsiai sakiau, “ban
dykime sudėti visus penkius 
šimtus dolerių!“

LIETUVOS KLAUSIMAS BAIGTAS, SAKO SOVIETŲ SPAUDAL

Pulkai Anglijos ir Ameri
kos Bombanešių Atkakliai 

Pleškino Nacių Centrus

Baltijos Kraštų Klausimas 
Galutinai Išspręstas, Rašo 

Paleckis Sovietų Spaudoje)

Well, jau žinote, kas atsiti
ko. Kai pradėjo delegatai ir 
svečiai mitingo dalyviai, nešti 
prie platformos dešimtines ir 
penkines, tai mane visai nuste
bino. Viso labo surinkome 
daugiau kaip septyniolika šim
tų dolerių!

Spręskite patys, koks susi
rinkimo buvo ūpas ir nusiteiki
mas.

Lietuviškieji fašistai nebe
rimsta savo kailyje. Jie visur 
alasavoja ir triukšmauja. Jų 
spauda nachališkai smerkia ir j 
plūsta visas organizacijas, ku
rios dalyvavo Demokratiniu 
Lietuvių Suvažiavime.

Mes irgi turime nesnausti 
ir pradėti visuotiną ofensyvą 
prieš tuos nenaudėlius. Suva
žiavimas padarė gražių ir ge
rų nutarimų. Tie nutarimai 
mus tvirtai apginkluoja tam 
ofensyvui prieš lietuviškąjį fa-! 
šizmą.

Smetona — velnias, bet 
Smetonos agentas žadeikis — 
aniuolas. Tokia dabar klerika- 
lų ir menševikų logika.

O vis tai dėl svieto apgavi
mo. Per žadeikį jie ima visas 
instrukcijas iš paties Smeto
nos.

Skaitau jų spaudoje, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
sirinkime ponas žadeikis buvo 
gerbiamu svečiu ir su jais 
bendrus planus darė.

Ar dar ilgai Grigaičiui ir 
Šimučiui seksis savo pasekėjus 
mulkinti ta apgavyste, būk 
jie tebesą aukšta tvora atsitvė
rę nuo Smetonos?

Šitaip Tysliava pasveikina 
Amerikos didžiąją talkininkę 
(Sovietų Sąjungą) su jos kar
žygiška armija: “Dabar meš
ka vėl riaumoja ir siunta.”

Ta meška, tai yra, Sovietų 
Sąjunga, žinoma, “riaumoja 
ir siunta’’ prieš hitlerinius plė
šikus ir naikina juos, kaip pik
tuosius šunes. Tysliavai tas bai
siai nepatinka.

Šitas nepraustaburnis plūdi- 
kas ten pat (Vienybėje gruo
džio 17 d.) šitaip išsireiškia 
apie Dr. Graičūną, seną lie
tuvninką, penkias dešimtis 
metų dirbusį lietuviškoje dir
voje :

‘Netoli Chicagos, girioje, 
gyvena toks suvaikėjęs senis 
Graičūnas.

“Šito žmogaus kūnas Ame
rikoje, bet dvasia Rusijoje.”

Ne visada mes praeityje su
tikdavome su Dr. Graičūno 
mintimis ir veikla. Bet vis tiek 
mes jam atiduodame didelį 
kreditą. Vis tiek jo penkių de
šimtų metų pastangos tarpe 
lietuvių užsitarnauja didelės 
pagarbos.

Didelis kreditas jam pri
klauso ir už tai, kad jis ir da
bar, tokio amžiaus būdamas, 
dar puikiai kruta ir prisideda 
prie Amerikos lietuvių veiki
mo. Bet Tysliava už visus Dr. 
Graičūno nuveiktus darbus jį- 
“suvaikėjusiu seniu” išplūsta.
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Gaila, kad būdamas Roches-
•

I London, gruod. 23. — Jau 
kelintą dieną ir naktį 
paeiliui dideli būriai Ame
rikos ir Anglijos bombane
šių be atlaidos pleškina na
cių apsitvirtinimus šiauri
niuose Franci jos pajūriuo
se. Jie ypatingai taiką į 
tuos fortus, kur vokiečiai 
įsitaisė įrengimus didžio
sioms rakietoms laidyti į 
Londoną ir kitus Anglijos 
didmiesčius.

Anglų karininkai pripa
žįsta, jog tos rakietos galė
tų padaryt didelių nuosto
lių Londonui ir kitiems 
miestams. Tačiaus jokios 
nacių rakietos neduos na
ciam pergalės, sako tie ka
rininkai. Praeitą naktį vėl 
pulkai Anglijos bombanešių 
atakavo kariniai svarbius 
vokiečiu taikinius šiaurinė
je Francijoje ir vakarinėje 
Vokietijoje. Visi anglų lėk
tuvai sugrįžo iš šio žygio.

London, gruod. 23. —Ket

Jugoslavų Patrįjotai Visai 
Atmeta Karaliaus Valdžią

. London. — Jugoslavijos 
Priešfašistinė Taryba, sto
vinti galvinyje laikinosios 
maršalo Tito-Broz valdžios, 
uždraudė emigraciniam Ju
goslavijos karaliui Petrui 
sugrįžti, iki patys Jugosla
vijos žmonės išsirinks val
džią po karo, kaip pranešė 
Laisvųjų Jugoslavų radijas 
gruod. 22 d.

Jugoslavų Priešfašistinė 
Taryba tuo pačiu laiku per 
savo radiją paskelbė, kad 
jinai atėmė visas valdines 
teises iš emigracinės kara
liaus Petro valdžios, sėdin
čios Cairo mieste, Egipte. 
Laisvosios Jugoslavijos ra
dijas pareiškė, jog ta pabė
gėlė valdžia neturi jokios 
teisės atstovauti užsienyje 
Jugoslavijos žmones.

Anglai Sutrauką Ryšius su 
Gen. Michailovičium

London. — Anglija at
šauks karinę savo misiją, 
kuri iki šiol palaikė susisie
kimus su generolu Michai- 
lovičių, karaliaus Petro ka
ro ministeriu, jugoslavų 
baltagvardiečių galva, ir 

toryje negalėjau aplankyti mū
sų veikėją, dienraščio Lais
vės bendradarbį ir piešėją, 
draugą BullĮ (Lumbį). Jisai 
šiuo tarpu, sakoma, sunkiai 
serga.

Labai gaila puikaus, malo
naus draugo. Visas Laisvės 
stabas vėlina jums, drauge, 
greitai pasveikti.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos krisluose, kal

bant apie nacius, pasakyta, 
kad jie atėjo Lietuvą “plėsti 
ir naikinti.” Turėjo būti: 
“plėšti ir naikinti.” 

virtadienį anksti iš ryto 
skaitlingi būriai Amerikos 
ir Anglijos bombanešių ir 
lėktuvų kovotojų išskrido 
bombarduot nacius Franci- 
joj bei Vokietijoj.

Naujas Didelis Amerikiečiu 
Oro Žygis

London, gruod. 23.— Pra
eitą naktį šimtai Amerikos 
bombanešių, lydimi anglų 
lėktuvų kovotojų, triuškino 
visą eilę karinių miestų va
karinėje Vokietijoje. Ame
rikiečiai ir anglai nušovė 38 
nacių lėktuvus iš 200, kurie 
pakilo pasipriešinti talki
ninkams.

Talkininkai neteko 21-no 
bombanešio ir keturių leng
vųjų lėktuvų.

Amerikos lėktuvai iš Chi- 
nijos vėl atakavo japonus 
Thailande.

anglai pripažins tiktai mar
šalą Tito-Brozą Jugoslavi
jos patrijotų vadu kovoje 
prieš vokiečius. Šį praneši
mą paskelbė Reuter, Angli
jos žinių agentūra. Ji sako, 
kad anglų valdžia gal jau 
sutraukė ryšius su Michai- 
lovičium.

Talkininkų aukštieji karo 
vadai neseniai tarėsi su 
maršalo Tito-Broz kariniais 
atstovais Aleksandrijoj E- 
gipte, ir Michailovičiui ne
buvo net pranešta apie tuos 
pasitarimus.

Anglų ir amerikiečių ka
rininkai Londone jau nepri
pažįsta jokios svarbos Mi- 
chailovičiaus veiksmams, 
sako ta pati anglų žinių 
agentūra. Be to, jau niekas 
neužginčija fakto, kad dau
gelis Michailovičiaus šali
ninkų veikė išvien su vokie
čiais ir jugoslaviškais gen. 
Milano Nedičo kvislingais 

I prieš Jugoslavų Liaudies 
Armiją — partizanus.

Busimieji Amerikiečiu 
Nuostoliai

Washington. — Per kele
tą mėnesių nuo dabar, bū
simuose didesniuose karo 
veiksmuose, Amerikos ar
mija turės tris kartus di
desnių nuostolių, kaip iki 
šiol, įspėjo vienas valdžios 
atstovas.

Tatai reikštų, jog per 
tuos mėnesius būsią apie 
500,000 amerikiečių nukau
ta, sunkiai sužeista bei ne
laisvėn paimta.

ŠI ŠEŠTADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai 
legalė Kalėdų dienos 
švente.
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SVEIKINAME
SKAITYTOJUS
KALeDIJ PROGA!

Laisvės įstaiga sveikina 
Kalėdų šventėmis visus sa-
vo skaitytojus ir draugus.

Linkime Jums linksmai ir 
sveikai pasilsėti!
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Hitlerininkai Šimtais Žu
do Priešfašistinius Žmo

nes Šiaur. Italijoj
Berne, šveic. — Italų fa

šistai ir naciai šiaurinėje 
Italijoje paskelbė, kad jų 
priešai užmušę 20 vokiečių 
karių ir 160 italų vadinamų 
fašistiniais respublikiečiais. 
Už tai naciai-mussoliniečiai 
jau sušaudė 210 laisvesnių- 
jų italų iš tų, kurie buvo 
nuo pirmiau suimti ir laiko
mi kaip įkaitai. Būsią su
šaudyta dar pusantro tūks
tančio įkaitų, jeigu fašistu 
priešai nesiliaus užpuldinė- 
ję vokiečius ir italų juod- 
marškinius.

Kai praeitą pirmadieni 
Milane gatvėmis traukė lai
do tuvių procesija fašistų 
partijos sekretoriui Resegai 
ir dviem jo padėjėjam? 
priešfašistiniai žmonės už
puolė tą procesiją, vadovau
jamą kardinolo Šusterio. 
Tad šarvuoti vokiečių auto
mobiliai paleido kulkosvai
džių ugnį, be atodairos šau
dydami į minią ir į aukš
tesnius namų langus. Tokiu 
būdu naciai nušovė 21 as
menį ir pavojingai sužeidė 
72. Pats kardinolas truputį 
sužeistas.

Mūšiai Dėl Kiekvieno 
Namo Italijoj

Alžyras, gruod. 23.—Jau 
trečia diena, kaip anglai- 
kanadiečiai susikibę į kru
viniausius tiesioginius mū
šius su vokiečiais^ Ortonos 
miestelyj, rytiniam Italijos 
pajūrio ruožte. Šėlsta tie
sioginės kautynės dėl kiek
vieno namo. Bet didžiuma 
šio strateginio miestelio 
jau apvalyta nuo nacių.

Amerikiečiai ir francūzai 
vakariniame Italijos fronte 
atėmė iš hitlerininkų dar 
dvi karines aukštumas, 
grumdamiesi artyn plentų 
centro Cassino.

Maskva, gruod. 23. —So
vietų kovūnai sudaužė ga- 
Hngiausias tūkstančių vo
kiečių tankų kontr-atakas, 
larytas penkių šimtų mylių 
’Igio frontu nuo Baltarusi- 
os iki Dniepro upės kilpos.

Per dieną raudonarmie
čiai, daugiausia artilerijos 
ugnim, supleškino 135 nacių 
tankus. Tuo pačiu laiku jie 
užmušė 4,000 hitlerininkų.

Sovietų Artilerija Pa
siekianti Vitebską

London, gruod. 23.—Rau
donoji Armija daro apsupi
mo žygius prieš nacius Vi
tebske ir Polocke, geležin
kelių mazguose ir svarbiose 
vokiečių tvirtumose, linkui 
Latvijos, Lietuvos ir Kara
liaučiaus.

, Vitebsko srityje sovieti
niai kariai atvadavo dar 20 
miestelių ir kaimų.

O pranešimas anglų spau
dai iš Švedijos teigia, kad 
raudonarmiečiai p a s i e kė

Laisvės Kontestas Gavimui
/

Naujų Skaitytojų
Šiandien Kontestas stovi sekamai:

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia......................................... 4274
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 3707 
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth.................. 3640
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 3330 
J. Bakšys, Worcester............................................ 2481
ALDLD 2 kp., So. Boston ....................................  1824
J. Kazlauskas, Hartford...........................................1461
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................... 1345
S. Penkauskas, Lawrence.........................................1007
V. J.' Stankus, Easton.......................................... 935

(Tąsa 5-tam pusi,)

Maskva. — Bemaršuo- 
jant Raudonajai Armijai 
artyn Latvijos ir Lietuvos, 
Justas Paleckis, pirminin
kas Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo, rašo laikraštyje 
Karas ir Darbininkų Klasė, 
jog Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos žmonės “entuzias
tiškai įstojo į Sovietų Są
jungą” ir jie pasiryžę vi
suomet išsilaikyti joje.

i (Karas ir Darbininkų 
Klasė yra Sovietų darbo 
unijų laikraštis, kuris daž
nai kalba apie Sovietų san
tykius su -kitais kraštais.)

“Vis tiek, kokius sąvo su
važiavimus - kongresus jie 
sauktų; nepaisant, kokius 
pareiškimus jie įvairioms 
saldžioms gamintų, buvu
sieji fašistiniai (Baltijos 
kraštų) vadai yra numesti į 
istorinių atmatų gurbą, ir 
jiems nepavyks sudaryti jo
kių painių klausimų dėlei 
Baltijoj kraštų”, sako Jus

tas Paleckis tame laikraš
tyje.

“Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonės patys kartą ir 
visai ateičiai išsprendė gy
vybinius savo reikalus, ir 
jie niekam neatiduos didžio
jo savo laisvės čarterio,” 
rašo Paleckis straipsnyje, 
pavardintame “B a 11 i j os 
Valstybių Reakcininkų In
trigos.” Jis pastebi, kad va
dinamoji Baltijos kraštų 
nepriklausomybė per 20 me
tų po praeito karo nebuvo 
tikra nepriklausomybė, ir 
“imperialistinės valstybės 
juos naudojo tiktai kaip sa
vo įrankius.”

“Nusilpninta tuometinia
me kare ir trokšdama san
taikos, Sovietų Sąjunga 
1920 metais pripažino Bal
tijos respublikų nepriklau
somybę... Reikšmingas da
lykas, kad Jungtinės Vals
tijos ir (tuometiniai) Tal
kininkų kraštai tiktai vė
liau tepripažino Baltijos 

Sovietai Sumuša Tūkstančius 
Nacių Tankų; Maršuoja Pirmyn

punktus jau tik 12 mylių 
nuo Vitebsko ir dabar jų 
artilerija triuškina nacių 
fortus to miesto pakraš
čiuose. Svarbiausia priešų 
apsigynimo linija čia jau e- 
santi sulaužyta.

Sovietai atėmė iš hitleri
ninkų kelias labai svarbias 
pozicijas arti Korostenio, 
85 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Kijevo.

Vien į šiaurius nuo Vi
tebsko naciai su dideliu 
skaičium tankų ir kitų mo
torinių pabūklų darė 16 
kontr-ataku. Visi vokiečiu 
pasišokimai tapo ištaškyti 
su sunkiais jiems nuosto
liais, kaip čia, taip ir viso
se kitose fronto dalyse.

Partizanai Jau Visais 
Frontais Veda Ofensyvą 

I Jugoslavijoje
London. — Jugoslavijos 

partizanai ne tik sustabdė 
naująjį vokiečių ofensyvą, 
bet jau visuose frontuose iš 
savo pusės sėkmingai veda 
ofensyvą prieš nacius.

Dabar Tito-Broz partiza
nai atėmė iš hitlerininkų 
Prolog ir Vagan miestus 
Adriatiko pajūrio ruožte ir 
Prnjavor miestą ir tris ap- 
tvirtintus kaimus Bosnijoj, 
kitoj Jugoslavijos daly j.

Suardydami Fiume-Spa- 
lato geležinkelį, patri jotai 
partizanai per šimtus mylių 
perkirto vokiečiams susisie
kimus su Kroatijos pajūriu, 
kaip pranešė Laisvosios Ju
goslavijos radijas.

Vitebsko fronte Sovietai 
pažygiavo 7 myl. pirmyn.

j valstybių nepriklausomybę, 
1921 ir 1922 metais”, tęsia 
tas straipsnys laikraštyje 
Karas ir Darbininkų Klasė.

Taip vėlai buvo pripažin
ta Baltijos šalių nepriklau

somybė todėl, kad Jungtinių 
'Valstijų ir tuometinių Tal- 
ikininkų valdžios vis dar ti
kėjosi, kad Sovietų valdžia 
'būsianti nuversta. Tos vai
zdžios pripažino carinei Ru- 
|sijai Baltijos kraštus; pri- 
!pažino juos bet kokiai kitai 
! Rusijos valdžiai, ir tik So- 
i vietų Sąjungai jos nepripa- 
| žino jokių teisių į Baltijos 
'kraštus, kaip kad primena
Paleckis savo rašte:

“Kada pasirodė, jog So
vietų Rusija stiprėja ir jau 
nėra jokios progos ją panai
kinti, tai didžiosios, perga- 

' lingosios valstybės pripaži
no Baltijos respublikas, ir 

Į skyrė jom vaidmenį užtvaro 
tarp Sovietų Rusijos ir va? 
karų Europos.”
SMETONININKAI SUSI-

JĘ SU LENKIJOS .
! IMPERIALISTAIS :

“Pabėgę į užsienius Balti
jos Kraštų reakcininkai yra 

jsumezgę labai stiprius ry* 
, sius su lenkų imperialis- 
I tais,” nurodo minimas laik- 
' rastis.

Jie bendrai šneka apie 
Baltijos kraštų, girdi, “ne
priklausomybės atsteigimą” 
.ir planuoja visokius blokus 
■ir federacijas prieš Sovietų 
i Respubliką:

“Tie padaužos politikie- 
jriai išvien su lenkiškuoju 
Izubru braižo savotiškus 
i naujus žemlapius, pav., pla- 
i nuodami vadinamą centrali- 
Įnį valstybių bloką nuo Bal
tijos Jūros iki Aegejaus ir 
Adriatiko Jūrų; Baltijos 

i kraštų, Skandinavijos, Len
kijos ir Čechoslovakijos są
jungą ir kt.
; JIE DĖTŲSI IR SU 

VOKIETIJA
“įdomu ir keista, kad tie 

(priešsovietinių) federacijų 
popierinių namų statėjai, 
sėdėdami net tolimosios A- 
merikos saliūnuose, negali 

' net nuduot, kad jie būtų su
sitarę tokiu klausimu, kam 
Vilnius turėtų priklausytu 
Neabejojama, kad daugelis 
tų reakcininkų norėtų susi
dėti sąjungon su fašistine 
Vokietija.”

Paleckis primena, kad 
Jungtinėse Valstijose . ir 
Anglijoj yra daug tų Balti
jos fašistų ir jie “labai 
garsiai kalba, padėdami 
bendrajam mūsų priešui 
(Hitleriui)... Tokie elemen
tai neneša naudos nei Di
džiajai Britanijai nei Jung
tinėms Valstijoms.” Tai jie 
dabar “veidmainiškai ap
gailestauja ir to, kad Te
herano konferencijos tari
mai esą negana aiškūs.”

(Ši žinia paskelbta ir be- 
vielinėj N. Y. Times teleg
ramoj.)
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Įdomus Jono Šimkaus Laiškas.
Šiomis dienomis Laisvės redaktorius 

gavo įdomų laišką, rašytą žymaus Lietu
vos rašytojo ir publicisto (buvusio Lie
tuvos Žinių, paskui Tarybų Lietuvos 
dienraščio redaktoriaus) Jono Šimkaus. 
Be kitko, Jonas Šimkus rašo:
Brangus drauge!

Pasitaikė gera proga parašyti Jums 
keletą žodžių. Visų pirma dėkoju nuo 
savęs ir nuo savo draugų rašytojų už 
‘‘amžinąsias plunksnas”, kurių dešimtį 
prisiuntėt mums. Aš štai ta plunksna 
ir šį laišką rašau. Mūsų vyrams tai buvo 
siurprizas, ypač, kad tai iš Jūsų. Plunks
nas mums padalino drg. Paleckis, bet jis 
toks geras žmogus, kad nors jam pagal 
nuveiktą darbą plunksna neabejotinai 
priklausė, bet pats sau nepasiliko, nors 
kaip tik jis “amžinos plunksnos” neturi.

Mūsų rašytojų ir žurnalistų bendra
darbiavimas Amerikos lietuvių pažan
giojoje spaudoje vykdomas su entuziaz
mu ir nuolat vis gausėja. Aš manau, kad 
prasidėjusi artima mūsų bičiulystė ne
nutrūks ir tada, kai mes grįšime į atva
duotą Lietuvą. O į Lietuvą grįžti tiki
mės greitai, nes Raudonoji Armija puo
la galingai ir nesulaikomai.

Su laikinai okupuota Tarybų Lietuva 
mūsų ryšiai nuolat stiprėja. Žinių iš 
Lietuvos gauname visokiais keliais. Gau
name ir fašistinę lietuvišką bei vokišką 
spaudą. Lietuvių anti-vokiška veikla ir 
kova Lietuvoje nepaprastai išsiplėtė. 
Lietuviai partizanai vokiečiams suduoda 
labai skaudžių smūgių. Karts nuo karto 
aš jums telegrafu pranešu apie mūsų 
partizanų kovą, bet tai tėra tik trupi
nėliai. Plačiau ir aiškiau pranešti kol 
kas yra ne naudinga partizaniniam judė
jimui. Todėl mano telegramose pasitaiko 
vardai ir pavardės arba vietovardžiai 
pažymėti raidėmis kol kas aiškiai nega
li būti apibūdinti ir aprašyti. Ateis lai
kas, kai apie tai galėsime kalbėti pilna 
burna.

Dešimtys tūkstančių lietuvių, besi
slapstančių nuo vokiškos mobilizacijos, 
gal būt anksčiau visai nemanė stoti 
prieš vokiečius į atvirą kovą, o dabar 
jungiasi prie partizanų. Pastaruoju lai
ku Lietuvoje nuotaika labai įtempta ir 
prieš-vokiška. Nuo vokiečių ima trauktis 
net tie, kurie anksčiau jiems tarnavo. 
•Kiekvienas naujas Raud. Armijos pasi
stūmėjimas į vakarus Lietuvoje vokiečių 
ir kubiliūnininkų sutinkamas su panika.

Mūsų lietuviškieji Raudonosios Armi
jos daliniai, taip didvyriškai pasirodę 
fronte šią vasarą, dabar vėl kovoja su 
vokiečiais, tik kitoje fronto vietoje. Nuo 
jų pozicijų iki Lietuvos šiuo metu nebe
liko jau ir 200 klm. Juos jau pasiekia 
lietuviško vėjo banga.

Mes, čia Maskvoje ir kitose Tarybų 
Sąjungos vietose, ruošiamės Lietuvos at
statymo darbui, atvadavus tėvynę. Ra

šytojai irgi nesnaudžia. Cvirka rašo nau
ją apysaką. Marcinkevičius, kuris ką tik 
grįžo iš fronto, rašo romaną iš mūsų 
lietuviškų dalinių kovų. Romanas jau 
įpusėtas. Juozas Banaitis baigė didelę 
apysaką. Gira parašė naują poemą ir ei
lę eilėraščių. Salomėja Nėris sukūrė vi
są eilę naujų eilėraščių. Augustinas Gri
cius rašo dramos veikalą. Korsakas, 
Drazdauskas, Venclova ėmėsi didelio 
darbo: parašyti lietuvių literatūros isto
riją. Korsakas redaguoja didelę lietuvių 
literatūros antologiją rusų kalba, kuri 
supažindins visą Tarybų Sąjungą su Lie
tuvos lietuvių literatūrine kūryba. Į lį- 
teratūrinį darbą susijungė eilė jaunų ra
šytojų.

Musų visų nuotaika labai gera, jau
čiamės kaip su sparnais. Aš vėl ėmiausi 
redaguoti “Tarybų Lietuvą”. Beletristi
nei kūrybai laiko turiu nedaug, todėl ir 
mano kūrinių šiuo metu negaunate. Bet 
esu pasiryžęs parašyti, o ateityje ypatin
gai “užgulti” dailiąją literatūrą.

Jeigu būtų kokių pageidavimų, kaip 
nors persiųskit mums. Mes dėsim visas 
pastangas patenkinti.

Jūsų, JONAS ŠIMKUS. 
Maskva. 20. X. 1943 m.

Žiemos Šventės Šiemet
Šiemet žiemos šventės, Kalėdos, tiek 

Amerikoje, tiek visame pasaulyj, kuris 
jas kas metai mini, bus žymiai kitokes- 
nės negu kada nors. Pasaulis karo liep
snoje. Milijonai mūsų krašto vyrų yra 
uniformose, — daugelis jų yra kur nors 
Pacifike, kur nors Afrikoje, kur nors 
Didžiosios Britanijos salose, kur nors 
Italijoje. Mūsų krautuvės šiemet žymiai 
patuštėjo — daug dalykų, kuriuos se
niau lengvai pirkdavome “prezentams,” 
šiemet jau negalima gauti. Maisto pir
kimas apribotas, porcijonuotas. Milijo
nai darbininkų šiemet per Kalėdas dirbs, 
— gamins tankus, lėktuvus, kanuoles, 
amuniciją.

Tas viskas yra dėl to, kad mes esame 
didžiuliame kare, kad mes esame žūt
būtinėje kovoje su fašistiniu banditu, 
agresoriumi.

Iš kitos pusės, švenčių proga, šiemet 
mes galime lengviau atsidusti. Nes šie
met jau tikrai žinome, kad mes karą lai
mėsime, kad priešas bus sumuštas, kad 
tasai laikas jau nebetoli. Mes galime 
džiaugtis tuo faktu, kad šiemet Jungti
nės Tautos po Teherano ir Kairo konfe
rencijų — apsivienijo ir žinome, kad 
antrojo fronto klausimas išsirišo. Mes 
žinome, kad Jungtinės Tautos — Ameri
ka, Tarybų Sąjunga ir Didžioji Brita
nija — niekad nebuvo tokios galingos ir 
taip vieningos, kaip šiemet.

Kitais žodžiais, geroji, optimistiškes
nėj i pusė šiemet nusveria blogąsias, tam
sesnes puses. Ir tuomi mes galime di
džiuotis, tas kiekvienam žmogui priduos 
daugiau energijos ir ūpo Kalėdų šven
čių proga.

Kiekvienas mūsų puikiai suprantame, 
kad, jeigu šių metų Kalėdos pas mus nė
ra tokios, “kokias turėdavome,” tai jos 
juo labiau tamsios bus mūsų priešų val
domuose kraštuose. Paimkim Vokietiją. 
Pamąstykime, kaip ten žmonėms teks 
Kalėdos praleisti sugriautuose bombų 
miestuose, kaip ten žmonėms teks Kalė
dos praleisti trūkumuose ir jaučiant, 
kad jų karas pralaimėtas, kad dar ateina 
sunkesni laikai, nes Amerikos ir Angli
jos bomberiai pasimoję sugriauti kiek
vieną fabriką, kiekvieną faktinai mies
tą, kol priešas nepasiduos!

Taigi, kiekvienas amerikietis, švęsda
mas Kalėdas, privalo jaustis, kad jis ir 
ji, remdami mūsų karo pastangas, prisi
deda prie greitesnio priešo sunaikinimo, 
prie pastovios taikos laimėjimo, prie lai
mingesnio pasaulio kūrimo.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Visa Waters šeima padeda nugalėti fašistus. Visi devyni jos nariai dirba Ren
ton, Wash., Boeing lėktuvų dirbtuvėje ir priklauso prie International Associa
tion of Machinists unijos lokalo No. 751.

DIDŽIOSIOS GĖDOS 
DIENA

Pittsburgho Lietuvių Ži
nių redaktorius S. Gaba-- 
liauskas prisiminė apie 
smetoninį perversmą Lietu
voje 1926 m. gruodžio 17 
dieną. Labai teisingai po
nas Gabaliauskas tą fašis
tinį perversmą pasmerkė. 
Teisybę jis sako, kad “gruo
džio 17-toji diena lietuvių 
tautos istorijoje yra pati di
džioji mūsų tautos gėdos 
diena”. Kas gi su tuo šian
dien galėtų nesutikti? Su 
šiuo apibūdinimu galėtų ne
sutikti tiktai pats Smetona 
ir jojo kabinetiniai smurti
ninkai, kurie padėjo jam 
Lietuvą kankinti per ilgus 
keturioliką metų.

Bet ponas Gabaliauskas 
nebūtų klerikalas, jeigu a- 
pie didžiąją lietuvių tautos 
istorijoje gėdą pasakytų vi
są tiesą. Visos tiesos pasa
kyti jis negali, Negali to
dėl, kad šitoje gėdoje akty
viai dalyvavo jo paties kole
gos, jo partijos žmones, o 
gal dar ir jis pats? Kuni
gai ir davatkos taip pat pa
dėjo Smetonai ir Voldema
rui pravesti tą fašistinį 
smurtą. Jie irgi, tuo būdu, 
ima pilną atsakomybę už 
nužudymą Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių vadų — 
Požėlos, Giedrio, Čiornio ir 
Greifenbergerio. Lietuvių 
tautos istorija nepamirš tos 
krikščionių demokratų ly
derių kruvinosios rolės 1926 
metų gruodžio dienose. At
mins ir žinos, kad jeigu 
krikščionių demokratų par
tija, kuri buvo prakišti s 
rinkimus, nebūtų susidėjus 
su smetonininkais gengste- 
riais, tai tasai Smetonos 
smurtas prieš žmonių išrin
ktą valdžią nebūtų pavykęs, 
fr iš viso Lietuva nebūtų 
mačius fašistinio režimo.

Tai šitaip byloja to laiko
tarpio istorija. Lietuvių 
Žinių redaktoriui gal dabar 
sąžinė ir graužia, gal da
bar ir gėdinasi jis, sau vie
nas prisiminęs Lietuvos 
krikščionių d e m o k r a tų 
vaidmenį smetoninio per
versmo dienose, bet apie tai 
atvirai ir nuoširdžiai kal
bėti negali. Jeigu visą tei
sybę pasakytų, teisingai a- 
pibūdintų krikščionių demo
kratų rolę, pasmerktų juos 
taip, kaip pasmerkia Sme
toną ir jo vienminčius, jis 
netektų redaktoriaus vietos 
prie Lietuvių Žinių, nes vi
si kunigėliai prieš jį sukil
tų ir amžinai prakeiktų.

Kaip vieningai krikščio
nių demokratų vadovybė ir 
visa kunigija rėmė Smeto
ną - Voldemarą ir jų kru
vinąjį smurtą, galima su
prasti ir iš pono Gabaliau- 
sko atsargių išsireiškimų. 
Girdi, katalikų vadovybę 
Smetona buvo apgavęs de
mokratiniais pažadais.

Smurtu, ginklais fašistai 
verčia žmonių išrinktą val
džią, bet klerikalai tiki jų, 
tų pačių fašistų, demokra
tiškiems plepalams arba 
prižadams! Ar galima tikė
ti šitiems Gabaliausko ple
palams? Negalima.

Krikščionių demokratų 
šulai patys buvo fašistinio 
nusiteikimo, patys buvo nu
sistatę prieš Lietuvos žmo
nių pareikštą rinkimuose 
valią, patys norėjo Gri
niaus vyriausybę nuversti 
ir įsteigti reakcinę diktatū
rą. Todėl jie tik džiaugėsi, 
kai gavo progą prisidėti 
prie smetonininkų ir bend
rai pravesti tą kruviną 
smurtą.

Patęisinęs Krupavičius ir 
kitus '-krikščionių dėmokra- 
tų vadus,1 gražiai atskyręs 
juos nuo smetonininkų, Ga- 
baliauškąs, tačiau,’ pasakų, 
kad tiktai vienas katalikų 
profesorius Šalkauskas “iš 
pat! pradžių buvo priešin
gas” tam smurtui ir “tre^ 
čia dieną po perversmo, di
deliam; politikų ir studentų 
susirinkime pasakė, kad 
yra klaida, remti valdžią, 
kuri ginkluoto perversmo 
keliu ■ atsistojo valstybės 
pryšąkin...” Bet jo balsas, 
žinoma, krikščionių demo
kratų eilėse buvo tiktai bal
su girioje. Niekas jo ne
klausė, niekas iš kunigų ir 
svietiškų klerikalų jam ne
pritarė. :

Todėl kalbant apie di
džiąją lietuvių tautos gė
dą, apie 1926 metų ■ gruo
džio 17 dienos smetoninį 
smurtą, niekados nereikia 
pamiršti Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos 
kruvinosios rolės toje gėdo
je.

NĖ LAŠO NUOŠIRDUMO 
TUOSE PROTESTUOSE
Amerikos komercinė spau

da nelabai patenkinta pasi
rašyta Sovietų Sąjungos ir 
Čechoslovakijos ‘ vyriausy
bės, Beriešo vadovaujamos, 
apsigynimo sutartimi. Jau 
pasigirdo nemažai opozici
nių balsų. Kiti stambieji 
laikraščiai labai atsargiai, 
bet taip pat nedraugingai 
nusiteikę linkui tos sutar
ties.

Jeigu paimsime lietuviš
ka klerikalu, socialistu ii’4- L- 7 V

smetonininkų spaudą, tai be 
jokios išimties jinai tą su
tartį griežčiausiai pasmer
kė. Ji, žinoma, aklai nusi
stačius prieš kiekvieną So
vietų vyriausybės žygį. 
Joks tos vyriausybės žygis 

| jai nepatiko ir nepatiks. 
Jai, pavyzdžiui, be galo ne
patinka Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos toks 
karžygiškas mušimas vokiš
kojo bandito. Ji ne kartą, 
bet šimtus kartų yra atvi
rai pasakius, kad visų kle
rikalų, tautininkų ir socia
listų vadų širdys dreba iš 
baimės dėl Raudonosios Ar
mijos artėjimo prie Balti
jos.

Tiek to. Visos tos Sovietų- 
Čechų sutarčiai opozicijos 
pamatinis abgumentas yra 
toks: Viena, mes turime 
Jungtines Tautas, kurios 
visos veikia išvien, todėl 
tose Jungtinėse Tautose su
tartys tarpe atskirų tautų 
bei tautų grupių visai nebe
reikalingos. Jos tik kenkia 
Jungtinių Tautų vienybei ir 
prasižengia prieš jų princi
pus. Antra, Jungtinės Tau
tos yra pasižadėjusios vi
sai sunaikinti Vokietijos 
militarizmą, todėl Sovietų 
Sąjungai joks pavojus iš 
tos pusės nebegrumos, todėl 
jai nėra reikalo daryti su 
jokiais savo kaimynais jo
kių apsigynimo sutarčių 
prieš tą Vokietiją.

Tai tokie yra argumentai 
prieš tą sutartį. Jie, žino
ma, neišlaiko jokios kriti
kos. Tai nėra argumentai, 
pagrįsti tikrove arba tautų 
gerove. Buvimas ir veiki
mas Jungtinių Tautų dar 
nereiškia, kad tos tautos, 
kurios įeina į tą sambūrį, 
nebeturi reikalo tartis bei 
susitarti bendraisiais reika
lais su savo kaimynais. So
vietų Sąjungos susitarimas 
su savo kaimynais prieš Vo
kietiją kaip tiktai gali pa
dėti Jungtinėms Tautoms 
nebeleisti Vokietijoje mili- 
tarizmui atsisteigti. Kas to

neųiato, tas nemato ; arba 
nenori matyti ateities ir ne- 
velina gero Jungtinėm^ 
Tautoms. ’ , f -

Labai teisingai, mūsų su
pratimu, šiuo reikalu išsi- 
reiškįą žymusis New Yorko 
Herąld-Tribune kolumnis- 
tas Walter Lippmann. Jis sa
vo kolumnoj gruodžio 18 d. 
paima nagan New York 
Timesą, kūno kolumnistė 
Anne O’Hare McCormick 
labai abejotinai išsireiškė a- 
pie minėtą sutartį. Ta po
nia pasakė, kad šita sutar
tis Sovietams visai neberei
kalinga, nes Sovietų Są
jungos saugumą , užtikrina 
Jungtinės Tautos. . .

Lippmann visai 'nesutinka 
su. McCormick nuomone. 
“Męs su ta nuomone nega
lime sutikti,” jis sako, “nes 
mes patys taipgi turime pa
našias savitarpines apsigy
nimo sutartis sų mūsų kai
mynais ir niekad dar nėra 
nieks mums pataręs tas su
tartis panaikinti.” Dar nei 
vienas1 laikraštis nėra' pata
ręs mūsų vyriausybei visas 
tokiais .sutartis panaikinti. 
Jjokio patarimo neduoda 
nei ppnia McCormick.

X) “mes tokias sutartis tu
rime su Kanada, Meksika ir 
K u b a,” sako Lippmann.

“Mes labai panašias su
tartis turime su vals
tybėmis Cent r alinėje 
Amerikoje. Mes turime 
savitarpinės pagelbos 
sutartis sų daugeliu svar
biausiųjų Pietų Amerikos 
yespublikų. Pagal Tydihgs- 
McDuffie aktą, mes esame 
pasižadėję sudaryti savitar
pinės pagelbos sutartį sų 
nepriklausoma Filipinų res
publika. Mes niekados ne
manėme, kad tokie žygiai 
dėl apgynimo mūsų pozici
jų Pacifike ir dėl apgyni
mo vakarinio sausžemio y- 
ra atgyvenę savo dienas ar
ba nenaudingi..

“Kodėl, tad, mes jaučia
mės esą priversti priešintis 
tam, jeigu čechoslovakija ir 
JRusija pasirašė sutartį dėl 
apsaugojimo savo strategi
nės pozicijos prieš atgijimą 
vokiečių militarinės galios 
bėgyje ateinančių dvidešim
ties metų?

“Ir kodėl mes manome, 
kad tai nepaprasta arba 
nužiūrima tas, kad Rusija 
nori su savo artimaisiais 
kaimynais būti talkinin
kais?”

Šitos sveikos kolumnisto 
Lippmanno pastabos nerei
kalauja jokių komentarų. 
Jos rimtai ir teisingai atsa
ko visiems, kurie jau reiš
kia abejojimų bei meta nuo
žiūras ant Sovietų-Čechų 
Maskvoje pasirašytos ben
drojo apsigynimo sutarties.

DARBININKŲ SVEIKATA
DIDELIS PERVARGI

MAS IR KAULAI
Manau, visi atsidėję skai

to Laisvės špaltose šiurpią 
apysaką “Vakarų Fronte 
Nieko Naujo”. Tai ne da
bartinio, bet pereitojo, Pir
mojo Pasaulinio Karo bai
senybės. Kaip tai nesvietiš
kai pervargdavo vokiški 
kareiviai.

O dabar, per šitą karą — 
da blogiau. Nuvargsta ka
reiviai ir kitų šalių, ir mū
siškiai, sąjungininkų kariai. 
Tačiau sąjungininkų ka
riuomenė gerai maitinama 
ir gerai aprūpinama.

Nacių kariams daug blo
giau. Jie perkarę, išbadėję 
nuo visokių erzacų — dirb
tinių valgių, ir todėl men
kiau atlaiko nuovargį.

Įdomų straipsnį paduoda 
vokiškas mediciniškas žur
nalas “Zentralblatt fuer 
Chirurgie, Leipzig”.

Daktaras F. Schroeder 
raportuoja to žurnalo lai
doj už sausio mėn. 1942 
m., kaip sugadina visą or
ganizmą didelis pervargi
mas ir netikęs mitimas.

Vien nuo didelio, ilgo per
vargimo net kaulai pradeda 
lūžti. Tatai vadinama “nuo
vargio lūžis”. Kaulas lūžta 
kaip tai ypatingai. Ištyrinė
jus, pats savaime kaulas at
rodąs normalus ir sveikas. 
Bet toj vietoj, kur būta di
džiausio įtempimo, kaulas 
įlūžta arba ir perlūžta. Lū
žis esti gludus, be skeveld
rų, be aštrių kampų. Kau
las gražiai įtrūksta ir tuoj 
toj vietoj daug susidaro 
klijingos medžiagos (cal
lus), kuri bando užlopyt ir 
sųįįpdyt kaulą. Įlūžusią vie
tą neapsakomai skąudą ir 
gelia. Ima daug ilgiau, ne
gu paprastai, kol toks kam 
las suaugą.

Jeigu, greta didelio nuo
vargio, organizmas dargi ir 
menkai maitinamas, tai 
kaulai pradeda savingai ge
sti. Pasidaro jie vietomis 
retesni ir lengvesni, netokie 
kieti ir standūs. Tas dakta
ras tokį apsireiškimą vadi
na ^umbaužnnfe”, tai yra 
persikeitimo zona (sluogs- 
his).’ Kaulai platokais šmo-

rais pasidaro lyg akyti, lyg 
skylėti, retesni. Juos irgi 
skauda, bet netaip jau 
smarkiai.

Tokie kaulų su retėjimai 
įvyksta tose vietose, kur 
daugiausia esti slėgimo ir 
nuovargio.

Tokie liguisti kaulų per
sikeitimai pasidaro netiek 
nuo nuovargio, kiek nuo ne
tikusio mitinio. Tai yra 
blogos medžiagų apykaitos 
ir mitybinių trukumų pa
sėka.

Dažniausia taip pasidaro 
lopetose, dubens kauluose, 
šonkauliuose. Praretėjusios 
kaulų vietos ilgainiui atsi
gauna, nuo gero maisto ir 
poilsio. Daug padeda vita
minų preparatai, ypač vita
minas C.

Tas gydytojas linkęs ma
nyti, kad tai yra vitaminų 
stokos liga, avitaminozas.

Dr. J. J. Kaškiaučiųs.
—

Los Angeles, Calif.
Mirė Juozas Savis

Gruodžio 8 dienų mirė Juo
zas Savis (Savickas). Velionis 
prigulėjo prie Literatūros 
Draugijos 115 kuopos, L. L. 
Kliubo ir buvo nuolatinis dien
raščio Vilnies skaitytojas.

Juozas buvo nuoširdus ir tai
kus žmogus, su visais draugais 
sugyveno gražiai. Gruodžio 11 
dienų jis palaidotas (sudegin
tas) Inglewood krematorijoj, 
ten pat, kur 5 metai atgal jo 
žmona buvo palaidota.

Liūdna ir gaila atsiskirti su 
nuoširdžiu draugu. Drg. M. 
Pūkis pasakė tinkamų atsi
sveikinimo kalbų pas graborių. 
ir krematorijoj. Drg. Levanie- 
nė sudainavo atsisveikinimui 
atatinkama dainų.

Netekome draugo, kuris 
taip nuoširdžiai rėmė organi
zacijas ir pažangų judėjimą* 
kuris norėjo pamatyti laisvo 
pasaulio pergalę ant hitleria- 
mo. Ilsėkis, drauge, amžinai, 
o mes, likę gyvi, tęsime tavo 
darbus už teisybę pasaulyje it 
žmonijos laisvę 1

ALDLD 145 Kp. .
Korespondentas.

Šiais metais soy bean der- 
liūs Amerikoje yra apie 
209,000,000 bušelių.
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Delegatų Kalbos ir Disknsi 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime

■A

(Tąsa)
Jungtinėms Valstijoms 

bendradarbiavimas su Ta
rybų Sąjunga būtinai rei
kalingas. Nes nėra jokios 
kitos Europoj šalies, su 
kuria Jungtinės Valstijos 
galėtų plačiau sandarbinin- 
kauti atstatyme n a c i ų s *- 
naikintų kraštų, kaip kad 
Čechoslovaki jos, J ugoslavi- 
jos, Lietuvos, Lenkijos ir 
kitų.

Iš karo sugrįš tūkstan
čiai Amerikos inžinierių, 
technikų, mechanikų. Su jų 
pagalba galima būtų at- 
steigt ar bent atremontuot 
hitlerininkų nuteriotus kra
štus. Bet vien tik Sovietų 
Sąjunga tegalėtų daugme- 
niškai pirkt iš Amerikos 
■įvairius atstatymui reika
lingus dalykus ir apmokėt 
už juos.

Taip 
Smuts, premjeras

eina su demokratiniais lie
tuviais.

Mes esame pardavę už 
$200,000 karo bonų, žymia 
dalim su mūsų radijo ko
miteto pagalba. Bonus per
kančiųjų vardus pavardes 
mes skelbiame per radiją.

Priešai sako: “Tai kredi
tas radijo žydeliams.” Bet 
to radijo šeimininkas yra 
amerikietis vardu Hopkins. 
Na, ar jūs kada girdėjote 
žydą tokiu vardu? Jų pri
kaišiojimai “žydelių” taip 
toli nuėjo, kad mūsų Jočio- 
nis vieną kartą turėjo pri
mint jiems, jog ir Kristus 
buvo “žydelis.” Tada jie 
neturėjo ką sakyti ir nuti
lo.

Lietuviai čia nupirko 
Amerikai karinį “pursuit” 
(greitąjį) lėktuvą. Mes De-

kalba ir gen.
Pietinės

prieš Tarybų Sąjungą, kad 
sugrąžinus Lietuvą Smeto
nai. To jie nesitiki iš Roo- 
sevelto, bet tūli dar svajoja, 
kad reakcinių republikonų 
valdžia galėtų jiem pasi
darbuoti.

Matant tokius reiškinius, 
todėl galima spręst, jog šis 
suvažiavimas paveldės visą 
demokratinį judėjimą tarp 
Amerikos lietuvių. Taigi 
jau čia turime nusiteikt dė
ti visas pastangas, kad 
Rooseveltas vėl taptų iš
rinktas prezidentu.

P i rm. M i c h eisenas: Gal 
po šių įžanginių kalbų pra- troite esame viena iš trijų 
dėsime atvirąsias diskusi
jas? Geistina, kad delega
tai kalbėdami raportuotų, 
kas jų kolonijose yra vei
kiama dėlei karinių pas
tangų rėmimo ir kitų daly
kų, kuriem susirinko šis su
važiavimas.

A. Matulis: Aš siūlau ap-

tautų, kurios nupirko po 
toki lėktuvą, c. v

LDS bombanešiui mes 
bonais sukėlėme $34,000. 
Raudonajam Kryžiui mes 
nupirkome “canteen” auto
mobili ir kita, “station” l v 7
automobilį. Ant jų yra už
rašyta “Lithuanian Win 
the War Committee” (Lie- 

; tuvių Komitetas Karui Lai- 
' mėti J. Smetonininkai pirš- 

- nes jų

Afrikos Sąjungos (anglų | riboti kalbą penkiomis mi- 
pusiau-kolonijos) apie san-įnutėmis kiekvienam, 
darbininkavimo reikalą su; (Taip ir nutarta.) 
Sovietų Sąjunga. I Jočionis: Taip, iš tikrų-iįus sau kandžioja, nes jų

Bet jeigu busimoji Ame-1 jų būtų gerai, kad delega-1 varcĮ0 niekur nematyti. • 1 1 V • 1 j ■v'x z-v t.-A.'x i z-x 4- /-x i /~x Į
Buvo mėginta bendrai 

karines pas- iveb<ti . Raudonojo Kryžiaus 
Daugybė jų liktų tangas. Detroite pernai1 nau^a1, Ls pradžios kunigai 

vė! mes progresyviai norėjome, 
i kad visi lietuviai sudėtų 
; $3,900 Raudonajam Kry- 
; žiui. 
bet 
mes, 
viai, 
Kryžiui $2,200, o trys pa

rapijos — $1,100.
Vilkelis: Reikėtų atskirt 

klausimus, o ne apie visus 
kartu kalbėt.

Pirmininkas: Aš supran
tu, jog galima bendrai dis- 
kusuot įvairius klausimus, 
atitinkančius suvažiavimo 
programa i.

Jočionfs: Manau, kad ga
lime abelnai tuos klausi-

rikos valdžia nekooperuotų i tas iš kiekvieno miesto duo-i 
su Sovietais, tada po karo Į tų pranešimą apie tenaiti-Į 
neturėtume kur dėt darbo nių lietuvių 1 
žmonių, 
bedarbiais. Taigi ir 
Amerika būtų grąžinama į 
Hooverio “normalcy” — 
masinį nedarbą.

Ateinantieji 1944 m. rin
kimai savo svarba prilygs
ta istoriniams Jeffersono ir 
Lincolno rinkimams į pre
zidentus. Nuo būsimų jų 
rinkimų priklausys demo
kratija ar reakcija kelioms 
dešimtims metų. Gerai bū
tų, jei Rooseveltas vėl kan
didatuotų ir taptų išrink
tas; o jeigu jis nekandida
tuotų, tai tinkamas kandi
datas į 
Wallace, 
prezidentas. Bet

Sunku buvo susikal
si! kuniginiais. Tad 

demokratiniai lietu- 
sudarėm Raudonajam

prezidentus būtų 
dabartinis vice- 

reikėtų
stengtis, kad pats Roose vėl-’ mus diskusuoti. Paskui jie 
tas kandidatuotų ir 
išrinktas.

Tatai svarbu ir Lietuvos 
klausimu, ką savaip su- Pamatinis 
pranta ir lietuviški H i tie- dabar — tai turėti sargy- 
rio pakalikai, Tarybų san
tvarkos priešai. Nuo to, 
koks prezidentas bus išrin
ktas, žymiai priklausys ir 
mūsų, demokratinių Ame- 

’ rikos lietuvių padėtis.
Fašistiniai elementai tarp 

mūsų lietuvių vieni tikėjosi 
sugrąžint Smetonai Lietu
vą, kiti svajojo padaryt 
Lietuvos vadovu klauną 
Pakštą. Jie ir dabar tebe
guli ant Amerikos valsty
bes departmento slenksčio. 
Gaila, šios šalies vyriausy
bė vis dar jų nenuveja.

Bet vis tiek po Maskvos 
ir Teherano konferencijų 
išseko smetonininkų ir ki
tų lietuviškų fašistų viltys. 
Tos konferencijos įvarė nu- 
siminiman ir socialistus. 
Tad ir jie svajoja, kad re- 
publikonai galėtu jiem pa
tarnauti kas liečia Lietu
vos. Taip antai, Chicagos 
socialistai savo 
jau nutarė remti republi- 
konus, ir dar tokius pro-na- 
ciškus republikonus, kaip 
Ulinojaus. Susibūrė kuni
gai, - socialistai ir sandarie- 
čiai, neva liberalai tauti
ninkai, remti reakcinius 
republikonus; bet jie 
ja prieš pažangųjį 
blikoną Willkie. Jie 
metė opozicijon prieš 
rikos demokratiją.

Kai kurie jų tikėjosi, kad 
po Vokietijos sumušimo 
Amerika eisianti karan

būtų Į bus praktiškai rezoliucijose 
v! paskirstyti ir inkorporuoti.

Skliutas (Worcester):
dalykas mums

bankiete

išsto- 
repu- 
susi-

Ame-

bą dirbtuvėse. Nes yra to
kių, kurie tiksliai darbą sa- 
botažuoja; tūli yra šiaip 
tinginiai, ir kai ne nuo ka- 
valkų dirba, o nuo dienų, 
tai stoviniuoja. Tokius mes 

į tėmijame ir darome jiem 
pastabas.

Delegatė: Pašalpinis mū
sų Moterų Kliubas Montel
lo, Mass., turi 300 narių, o 
pirko už $300 karinių bonų 
ir sukėlė $200 Raudonajam 
Kryžiui vienu vakaru. Mū
sų organizacijos prie kiek
vienos progos remia kari
nes pastangas ir stoja už 
prez. Rooseveltą. Šv. Roko 
Draugija pirko bonų už 
$3,000. Nepažangūs ele
mentai nepaiso šių dalykų 
ir mėgina mus ignoruoti, 
kai mes tais reikalais į 
juos kreipiamės.
DVI SKIRTINGOS LIE

TUVIŲ GRUPĖS
Dr. Palevicius: Mes De

troite esame pasiskirstę į 
dvi grupes. Viena grupė 

i darbuojasi, kad greičiau
• karą laimėtume. O antroji
• grupė yra reakcininkai. 

Jie sako: “Mums vokiečiai 
nebaisūs; lietuviai su jais 
jau apsipratę.”

Detroito progresyviai lie
tuviai — dauguma stoja už 
karo pastangų rėmimą. .

Čia, beje, yra dvi kuopos 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje; bet smetoninin
kai teturi tik viėną iš jų-

per pamokslus paragino 
paremti Raudonąjį Kryžių. 
Bet tai buvo tik tol, kol 
mūsų komitetas išleido at
sišaukimą, kviesdamas vi
sus į bendrąjį darbą Rau
donajam Kryžiui. Po mūsų 
pakvietimo, tie patys kuni
gai paskui atšaukė pirmes
ni savo raginimą ir įsakė 

1 šv. Antano Draugijai ir ki
toms savo kontroliuoja
moms organizacijoms atsi
mesti nuo to darbo. Matyt, 
jie gavo “aukštesnį” įsaky
mą nuo kun. Prunskio, ku
ris, menama, tiksliai Hitle
rio atsiųstas Amerikon.

Detroito Lietuvių Pilie
čių Kliubas ir Hamtram- 
cko Liet. Piliečių Kliubas, 
kurie turi po penkis iki še
šių šimtų narių, remia 

,' prez. Roose velto pastangas 
. —karą laimėti, taiką at- 

steigti ir ją palaikyti.
Mes taip pat 

lietuvius anapus 
no, renkame ir 
jiems drapanas, 
paramos Russian 
lief fondui.

Smetonininkų 
miems žmonėms mes sako
me: Palikime patiems Lie
tuvos gyventojams spręsti 
Lietuvos likimą ir lietu
viams raudonarmiečiams, o 
ne nacių atsiųstiems agen
tams.

Vilkelis'. Prisilaikykime 
penkių minučių laiko, kaip 
nustatyta.
REIKIA APARATO SU
LAUŽYTI FAŠISTAM 
Prof. Kubilius'. Nežinau 

ar būtinai 
smulkmeniškai 
apie kiekvienos kolonijos 
nuveiktus darbus. Apie tai 
skaitėte Laisvėje, Vilnyje 
ar kituose laikraščiuose. 
Manau, jog užtektų apdis- 
kusuoti mūsų tikslus ir pa
daryt tinkamus tarimus. 
Aš taip pat galėčiau duoti 
platų raportą apie platų 
lietuvių veikimą Mass, val
stijoj karinio bendradar
biavimo reikalais. Bet man 
buvo malonu girdėt d-ro 
Palevičiaus pranešimą apie 
Detroito pažangiųjų lietu
vių veiklą.

Reporteris.
(Bus daugiau)

remiame 
vandeny- 

siunčiame 
Duodame 
War Re-

klaidina-

> 
reikalinga 
raportuoti

Tai pavyzdys kovos sąlygų Italijoje. Amerikie
čiai kariai lipa j kalną Monte Maggiore, kad 
įsteigti apsigynimo pozicijas ir iš ten mušti 
priešą, kuris netoli yra gerai apsidrūtinęs.

Darbo Žmogaus 
Lekcija

Aš esu taip įsimylėjęs į 
pažangiųjų darbo žmonių 
leidžiamą literatūrą, kad 
be jos negaliu praleisti nei 
vienos valandos, nei minu
tes liuoso laiko. Taigi man 
nėra išimties, kokis oras 
būtų, palankus ar žiaurus: 
aš turiu pasiekti paštą, ku
ris stovi porą mylių nuo 
namų. Be to, aš negalėčiau 
užmigti, nesužinojęs, kas 
visam pasaulyje dedasi. 
Kaip barbarizmą šluoja 
lauk nuo mūsų planetos pa
žangioji demokratija, reng
dama vietą naujai žmoni
jai: beklasinei, laimingai!

Gruodžio 4 d., ant laimės, 
tarp dienraščių Laisvės ir 
Vilnies, kurie teikia bėgan
čias žinias iš visų kraštų 
pasaulio, radau ir žurnalą 
Šviesą, kuris visapasauli- 
nius nuotikius sutraukia 
kaipo patį branduolį į veid
rodį. Jį skaitydamas, gali 
daug pasimokinti. Ar im
tum šių dienų bėgančius 
klausimus, ar 10 metų su
kaktį nuo žurnalo Šviesos 
gimimo,4 ką jis mums davė, 
jeigu viską peržiūrėsim su 
atyda, bus aišku.

Ar paimsim poeziją, ar 
beletristiką šių dienų, ar is
torinius nuotikius iš mūsų 
tautos ilgaamžių kovų su 
priešu, ar šiandienines jos. 
kovas su ruduoju barbaru, 
Šviesoje rasime pamokų.

Čia rasime ir ko lenkų 
ponai nori pasibaigus šitai 
pasaulinei skerdynei. Čia 
rasime plačią knygų per
žvalgą: kokias kas parašė, 
koks jų turinys, ką jos tei
kia mums darbininkams.

Rodos, šitą viską, kas 
telpa Šviesos vienam nume
ryje su atyda perskaitęs, 
turėtum jaustis, kaip buvęs 
demokratinėj mokykloj ant 
studijų! O reikia žinoti, kad 
nėr metus mes gauname net 
4 numerius ir vis su skir
tingais pamokinimais, Už tą 
$1 metams! Prie tam, dar 
reikia pridėti, kad mes esa-
me organizuoti, tai ir daug

Detroito Žinios
Apie Emilijos Rugienienės 

Mirti ir Jos Šeima. * C
Nors jau buvo trumpai ra

šyta apie Emilijos Rugienienės 
laidotuvių įvykius, bot aš irgi 
noriu keletą minčių pažymėti 

Į apie jos mirtį ir jos gyvenimo 
nuopelnus, bei laidotuves.

Velionė Emilija Rugienienė 
persiskyrė su mumis lapkričio 
27 d. ir palaidota gruodžio 1 
d., 1943 m. Mirtis buvo staigi 
—širdies liga. Sirgo tik apie 
15 valandų Fordo ligoninėj. 
Laidotuvės buvo labai iškil
mingos ir velionė buvo verta 
tokios pagarbos. Grabas buvo 
paskendęs tarpe gyvų gėlių 
vainikų D. B. Brazio koply
čioj ir per tris dienas šerme
nyse žmonių dalyvavo labai 
daug, kad vos tilpdavo į kop
lyčią vakarais. Gyvų gėlių 
vainikų buvo apart šeimynos 
ir giminių nuo organizacijų:

I Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kp., nes ji buvo 
tų organizacijų narė. Taipgi 
simpatijos vainikas nuo Detro
ito Aido Choro, nes jos sūnai 
Rugieniai buvo veiklūs Aido 
Choro nariai, kolei prisiėjo 
eiti į J. V. kariuomenę.

Laike šermenų Moterų Pa
žangos Kliubo narės Movėjo 
kaipo grabo sargai po dvi iš 
šalių teikdamos pagarbą miru
siai. Grabą nešė 6 moterys na
rės iš koplyčios ir ant kapinių. 
Buvo pasakytos dvi prakal
bos: namuose kalbėjo advoka
tė Stepania Masytė, ant kapi
nių kalbėjo M. Alvinienė. Prie 
kapo sudainavo duetas, Uršu
lė Palevičienė ir Nellie Beliū- 
nienė, “Apleistas.” Palydėjo 
apie 50 automobilių pilni žmo
nių ir liko palaidota šalę sa
vo sūnaus Pranuko kapo,

daugiau reiškia, kaip pavie
niais iškrikimas. Na, o jei
gu dar pridedi 50c, tai gau
ni ir knygą neįkainuojamos 
vertės kas metas, teoriniai 
n rotą tobulinti, ir būti pil
nu nariu ALDLD organiza
cijos.

Einant prie pabaigos, 
dar vieną svarbų uždavinį 
darbininkams reikia žinoti.

Kaip aukščiau minėjau, 
kad man su mažu skirtumu 
kas dieną prisieina eiti par
sinešti iš pašto savo litera
tūrą. Na, ir retai kada ne
susitinku kelyje nukaršusį 
nuo darbo brolį darbininką, 
kuris jau kapitalistui išnau
doti daugiau netinka, kaip 
ir aš pats. Tokie buvę pa
žįstami ar draugai praeity
je, pirmiausia užklausia:

“Kaip gi dabar tas karas 
eina; ar jis dar ilgai nesi
baigs? Kaip skaitai laikraš
čius, tai daugiau žinai?”

Tai ką gali atsakyti ant 
tokio užklausimo? Nieko 
daugiau, kaip tik iš vaka
rykščių žinių kelis žodžius 
tarti į vieną ar kitą pusę, 
paskiausių, žinių pats dar 
nebūni skaitęs ir nieko ne
žinai.

Vienas atsakymas gali 
būti teisingas į tokius klau
simus: Toki seneliai, keli 
susitarę, turėtų užsiprenu
meruoti Laisvę ar Vilnį ir 
pasiskaitytų vėliausias ži
nias. Tai lengviausias bū
das sužinoti apie karą. Jei
gu to padaryti vienas neiš
gali. Arba kad nors jie at
eitų pasiimti laikraštį, ka
da perskaitai, galėtume 
jiems perduoti. Tegul tik 
skaito.

Bandykime naują siste
mą panaudoti proto ištobu
linimui ! Tam atlikti niekad 
nėra pervėlu.

J. Ramanauslcas.
XII-11-43
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Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka-
riams.

šios šalies žemelėj ant visa
dos !

M. Alvinienė.

Vieša Padėka
Keletas dienų po laidotuvių 

įvykio man buvo įteiktas laiš
kutis per D. Rugienio šeimą ir 
jo gimines, kaipo vieša pade-' 
k a. Jis skamba:

Aš, Domininkas Rugienis, 
mano septyni sūnai, 3 marčios 
ir velionės sesutės: Magdė 
Williamiene, Monika Kana- 
vienė ir Petronė Kiučiaučie- 
nė, tariame viešą ir širdingą 
padėką Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubui už labai gražų 
pasitarnavimą šermenyse, už 
suteikimą grabnešių ir gyvų 
gėlių vainiko. Taipgi LLD 52 
kp. ir Aido Chorui už simpa
tiją i)’ gėlės, širdingai dėkoja
me už pasakytas prakalbas ad
vokatei Stepanei Mąsytei ir M. 
Alvinienei, ir jausmingą sudai- 
navimą prie kapo Uršulei Pa- 
levičienei ir Nellei Bcliūnie- 
nei, laidotuvių direktoriui D. 
B. Braziui už, malonų ir gerą 
patarnavimą laike laidotuvių 
Emilijos Rugienienės. širdin
gai dėkojam visiems giminėms 
ir draugams, kurie dalyvavote 
šermenyse, palydose ir kas tik 
kuo nors prisidėjote su pa
tarnavimu ir gėlėmis.

D. Rugienis, Šeimyna ir 
Velionės Sesutės.

Grand Lawen kapinėse. Lai
dotuvėse patarnavo direkto
rius Domininkas Brazis.

Velionė Rugienienė sulig 
savo amžiaus dar galėjo ilgai 
gyventi, nes ji buvo tik virš 
50 metų, bet jos sveikatą la
bai pakirto traginga mirtis sū
naus Pranuko orlaivio nelai
mėj, tik apie trys mėnesiai at
gal. Ji labai mylėjo savo sū
nelius ir kiekvienam išeinant 
l kariuomenę surengė išleistu
ves ir motiniškai gailestingai 
kiekvieną išlydėjo ir apraudo
jo. Paliko liūdėsyj savo vyrą 
Domininką Rugienį, keturis 
sūnus kariuomenėj ir tris sū
nus namie, jauniausis iš šei
mynos 8 metų. Paliko tris se
sutes, gyvenančias Kanadoj ir 
keturis brolius ir vieną sesutę 
Lietuvoje. Taipgi paliko tris 
marčias. Kadangi ji mylėjo 
draugiškumą ir su visais su
gyveno, todėl turėjo daug sim
patijos draugų, giminių ir ge
rų kaimynų. Ji mylėjo lais
vai protauti ir skaitė darbinin
kiškus laikraščius — Vilnį ir 
Liaudies Balsą. Buvo rėmėja 
darbininkiško judėjimo ir la
bai gausiai aukaudavo dėl vi
sokių visuomeninių reikalų, 
stengėsi suprasti politinį ir 
ekonominį žmonių gyvenimą, 
bet turėdama didelę šeimyną, 
negalėjo daug aktyviai daly
vauti organizacijų veikime, 
bet labai pavyzdingai išaugi
no savo šeimyną, nes visi sū
nūs dalyvauja lietuvių veiki
me dailės srityje. žuvu£ jos 
sūnui Pranukui, jai buvo su
teikta auksinė žvaigždė nuo 
Amerikos valdžios, kaipo pa
garbos ženklas žuvusio karžy
gio motinai.

Laike motinos laidotuvių 
buvo atvykę visi keturi jos sū
nūs iš kariuomenės, nes dar 
randasi šioj šalyje. Palaidoję 
motiną vėl išvyko į tarnystę.

Mes, netekę geros draugės, 
mūsų organizacijų narės ir 
nuoširdžios rėmėjos, LLD 52 
kuopos nariai ir valdyba, 
taipgi L. M. Pažangos Kliu
bas ir valdyba išreiškia gilią 
užuojautą liūdnoj valandoje 
velionės vyrui D. Rugieniui, jo 
visai šeimynai ir artimiems gi
minėms, o velionei gailestin-

So. Boston, Mass.
Kaip Kurie Duosniai 

Aukojame
Savaitės laiko bėgyje įvyko 

du reikšmingi parengimai: 
Gruodžio 5 d., rūpesniu Mas
sachusetts ir Apylinkės Lietu
vių Komiteto įvyko koncertas
ir prakalbos, tikslu sukelti pi
nigų į Nacionalį Karo Fondą. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
sia -— apie pora šimtų, sudėjo 
aukų $268. Nors įžangą kiek
vienas buvo užsimokėjęs po 75 
centus. Programos dalyviai ir 
aukotojai veikiausia bus skel
biami spaudoje.

Gruodžio 12 d., LDS 62 kuo
pa ir ALDLD 2 kp. surengė 
sueigą — delegatų išleistuves 
į Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą. čia reikia pasakyti, 
kad žmonių per mažai tebuvo, 
gal daugiau penkiasdešimts, 
bot tas nedidelis būrelis pirm
eivių lietuvių, suprasdami 
reikšmę minėto suvažiavimo, 
gražiai jį parėmė.

Pirmininkaujant LDS 62 kp. 
pirmininkui A. J. Kupsčiui, il
ga eilė draugų ir draugių sa
kė prakalbėles reikale šio ka
ro, kaip jį greičiau baigti ir 
kad jis daugiau nesikartotų, 
kad nelaimingų Lietuvos bro
lių ir seserų likimą palengvin
ti, kad viltis pasaulyje naujos 
tvarkos didėja. Balčius pareiš
kė : “Nesu nariu šių veikiančių 
organizacijų, bet esu pritarė
jas ir noriu pasakyti delega
tams, kad šimtai ir tūkstančiai 
yra tokių lietuvių, kai]) aš, ku
rie simpatizuoja jūsų veikimui 
ir kad jūs, delegatai, atstovau
tumėte mus.”

Tai labai teisingas pasaky
mas. Ir štai tas būrelis sudėjo 
$88 aukų suvažiavimui pa
sveikinti. Moterys pareiškė, 
kad jos atskirai sveikins su
važiavimą su “kraičiu ir pa- 
soga.” D. Jusius pareiškė, kad 
perduoda delegatams $25 au
kų, sudėtų G. Leko jubilėjaus 
pokilyje. D. J.

Elektra plaukia vielomis 
186,000 mylių per sekundą, 
tai yra, beveik šviesos spin
dulio greičiu.

Jo Radinys
“Tu visados ir visur tik 

blogybes ir surandi!” spie
gė įpykusi moteris.

“Teisybę sakai, širdele,” 
nuolankiai atsiliepė vyras, 
“todėl aš ir tave šnaira

gai tartame: ilsėkis, drauge,dau.”
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Sveikinimai iš Sanatorijos

si untin ė-

LIETUVIŠKAS

I

sanatori- 
vėl turė-

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Savininkas
Kainos
Avenue

Le VANDA I
FUNERAL PARLORS |

Incorporated n
J. LEVANDAUSKAS |

Graborius-Undertaker &

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs jr 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
51C Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

i CH ARLES’
| UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
& K. DEGUTIS, 
į Prieinamos
| 306 Union
g. Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
| Brooklyn
| GERAI PATYRI BARBERIAI

| 337 UNION AVENUE į 
BROOKLYN, N. Y.

į Tel. STttgg 2-0788 ]
'f NIGHT — HAvemeycr 8-1158. j

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Brifenort. Conn

į (VALGYKLA IR ALINĖ)
1 Didelis pasirinkimas visokių
» Vynų ir Degtinės
* Kasdien Turime
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

l Juozas Zeidat
? Savininkas
J 411 Grand St. Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Ketvirtas Puslapis

Kažin, ar mes gerai daro
me, neskelbdami, tokių skan
dalingų žmonių vardų laik
raščiuose? (Reikia jų vardus 
skelbti, lai visi anti-hitlerizmo 
žmonės juos žino ir pažįsta, 
kaipo liaudies ir demokratijos 
priešus. — Redakcija.) Tūli

žiauriai kojomis 
ir kitaip daužyti iki 
paliko be sąmonės, 

užpuolikai tapo sua- 
o Kraučunas nuga- 
ligoninę. Kraučuno

Chuliganizmas Siaučia
Apie mėnesis laiko atgal, Si

monas Kraučunas, kuris turi 
saliūną ant kampo Concord ir 
Andover gatvių, buvo žiauriai 
sumuštas dviejų chuliganų 
prie jo paties namo, kuriame 
ir saliūnas randasi.

Pačiame vidurnaktyje, pilie
tis Kraučunas patėmijęs, kad 
pora vyrukų sukaliojasi apie 
jo pastatytą lauke mašiną. 
Kraučunas paliepė jiems atsi
šalinti, mat, nebuvo žinomas 
tų vyrų tikslas, o tikėtis gali
ma visko nuo naktinių padau
žų.

Bet tuo pat kartu vienas iš 
tų chuliganų taip smarkiai 
smogė Kraučunui, kad pasta
ras! tuoj parkrito ant žemės. 
O užpuolikai pradėjo parkri
tusį žmogų 
spardyti 
žmogus 
Žinoma, 
reštuoti, 
bentas į
viena koja sulaužyta ir veidas 
sudaužytas.

Po keletos savaičių Krauču
nas sugrįžo iš ligoninės, bet 
koja dar nevisai sugijus. Jo 
vaikai dirba tėvo vietoje. Vė
linu Simonui greičiau sugyti ir 
vėl grįžti prie savo kasdieni
nio darbo.

Gi gruodžio 11 dieną įvyko 
tame reikale teismas distrikti- 
niame korte. Užpuolikai: Pe
ter Shaughnessey ir Joseph 
Witkos, abu po virš trisdešimt 
metų amžiaus, tapo nuteisti 
po mėnesį į kalėjimą.

Tačiau mušeikos tuomi ne
pasitenkinę, eina į aukštesnį 
teismą, manydami ten rasti 
sau išėjimą. Jiedu dabar pa
dėti po $500 kaucijos kiekvie
nas. j

Užpuolikai teisme patys pri
sipažino, jog jie Kraučuną su-l 
mušė. Tokius reikėtų geriau Į 
sutvarkyti. Gal aukštesnis teis-Į 
mas ir suspaus tokius “hero-, 
jus” kiek kiečiau, vietoj pa-i 
lengvinus jiems jau paskirtą 
bausmę.

Na, o žmones, nesuvaldan- 
ti savo liežuvių, jau daro sa
votiškus išvedžiojimus. “Ge
rai,” esą, “kad tam bedieviui 
kailį išvanojo.” O kiti dar da- 
deda: “Tai ir gerai. Dabar 
bolševikus visur muša.” Tai 
bjaurus pasityčiojimas! Gerai, 
ir labai gerai, kad mūsų pa
žangieji lietuviai gražesnio nu
sistatymo ir niekad iš žmo
nių nelaimių nesidžiaugia ir 
kvailų išvedžiojimų nedaro, 
nežiūrint, kam kas atsitinka— 
katalikui, bolševikui, laisva
maniui. Kas yra blogai vie
nam, tai negerai ir kitam, ne
žiūrint, į kokį dievą jis tiki, ar 
į jokį netiki.

Pirmiausiai, Simonas Krau
čunas nėra jokis bolševikas, 
bet jis ir nebjaurioja pažan
giųjų lietuvių, kaip kad sufa
natizuoti žmonės ir fašistuo- 
janti elementai norėtų. Pilie
tis Kraučunas, kaipo biznie
rius, niekam ant nuospaudų 
nemina ir savo kostumierius 
neskirsto į bolševikus ir kata, 
likus bei kitokius. Tad, kam 
reikia visur j ieškoti bolševikų 
ir džiaugtis iš žmonių nelai
mės? Reikia užpuolikus smerk
ti, kurie žmones užpuola ir 
Žaloja, kaip kruvinasis Hitle
ris nekaltą pasaulį, o ne tuos, 
kurie nekaltai tampa aukomis 
užpuolikų.

Niekina Rooseveltą ir 
Grūmoja

Baigia tūli žmonės visai su 
dora persiskirti. Tūli pasida
rė vigai iškrypę iš vėžių, kad' 
kažin, ar juos kas nors be
galėtų sugrąžinti į normales 
vėžes? Vienoje vietoje man 
teko girdėti ir stebėtis iš vie
no lietuviško farmerio elgesio.

Tas smetoninio fašizmo gar
bintojas skerečiodamas rėka
vo kitam žmogui, kuris su 
smetonizmu nesutinka. Tas as
muo nešvariais žodžiais kėlio
jo ir keikė pažangius lietuvius 
išvadindamas juos visokiais 
būdvardžiais, kas tik jam ant 
liežuvio užtūpė. O mūsų pre-

zidentą Rooscveltą išvadino 
“monke.” Esą, Washington© 
monkė pasiuntė kitą tokį men
kę į Maskvą, o tas nuvažiavęs 
Maskvon pasibučiavo su Sta
linu vienas kitam į. . . ir par-j žmonės pasiryžę viską bjaurio- 
davė Lietuvą ruskiams.

Tai buvo šlykštu klausytis. 
Ir stebėtina, kad tokio žmonės 
turi pilną liuosybę, taip bjau-i 
riotis! Antrasis užklausė toj 
nepraustaburnio, ar jis atsi
mins rytoj, ką šiandieną kai-! 
ba ? Ir ar jis žino, ką kalba?!

Juk dabar gyvenam baisaus 
karo metu ir neleistina taip 
dergti savo vyriausybę. Juk 
tas gali daug kenkti Jungti
nėms Tautoms ir pasitarnauti 
priešui-fašizmui, su kuriuo 
mums reikia sunkiai kariauti. 
Jam paaiškinta, kad reikia vi
siems lietuviams šiuo laiku 
gražiai susitaikyti ir apsijung
ti. Reikia prezidento Roose- 
velto administracijai nuošir
džiai gelbėti, kad būtų leng
viau didįjį karą laimėti. Bet 
žmogelis, jausdamas esąs “ne
įveikiamu” pradėjo grasinan
čiai rėkti: “Atminkite, jūs 
bolševikėliai, jeigu galų gale 
Lietuva pasiliks po ruskiais, 
tai aš vienas savo locna ran
ka jus visus išdaužysiu, kur 
katrą pasigavęs po vieną, nes 
jūs Lietuvą pardavėt Stali
nui.”

Taigi, kaip matote, kad tar
pe lietuvių paskleista juoda
šimtiška kryžiuočių dvasia per 
pro-nacišką spaudą. Keleivis, 
Naujienos, Darbininkas, Drau
gas, Vienybė ir kiti fašistams, 
tarnaujanti lapai skleidžia lie
tuvių kolonijose bjaurų pasi
dalinimą ir pagiežą prieš pa
žangiuosius lietuvius, kurie vi
sais būdais gelbsti Jungtinėms | mus ir 

j Tautoms šiame kare. Prieš1 
[tuos lietuvius, kurie darbuoja
si ir nuoširdžiai remia šį ka
rą taip, kad mūsų tėvų kraš-

■ tas Lietuva kuo greičiausia 
! būtų išliuosuota iš po bestijiš- 
I kų nacių užplūdimo.

Tos juodašimtiškos spaudos 
skaitytojai, kurie laikosi fana
tiškai įsikibę smetoniško fa
šizmo, šiandieną yra ant tiek 
sudarkyti, kad jie nebepajė
gia susitvarkyti ir žmoniškai 
protauti.

ti iki pikčiausio, kur tik pa
žangesnius žmones susitinka: 
gatvėje, susirinkimuose, ar 
šiai]) kur sueigose. Išrodo, kad 

| tokie niekad patys nebepasi- 
1 taisys, jeigu jų kas nors nesu- 
i valdys.

O gal tada, kuomet demo- 
! kratija galutinai sutriuškins 
barbariškąjį fašizmą, tai ta
da ir visi Smetonos, Hitlerio, 
Hirohito ir kitokių, bjaurybių 
pakalikai nosis nuleis, jeigu 
kurie dar gyvi išliks.

Džei-Em-Kei.

Mes State Sanatorium, Ma
ryland lietuviai ligoniai svei
kiname su Kalėdomis ir Nau
jais Metais Laisvės redakciją, 
leidėjus ir bendradarbius. 
Sveikiname ir visus Laisvės 
skaitytojus, linkime jums daug 
laimių.

širdingai mes visi dėkojame 
Laisvės leidėjams, kad jau še
ši metai, kaip mums veltui 
siunčiamas dienraštis, kurį 
mes pasimainydami skaitome 
ir sužinome pasaulio žinias. 
Mes laukiame, kad ir 1944 
metais Laisvę mums 
tumėte.

Mes, džiovininkų 
joj atskirti lietuviai,
sime liūdnas šventes, kaip ir 
seniau, daugelis iš mūsų netu
ri giminių, o jau ir nuo geriau
sių draugų per daugelį metų 
likome atskirti, vargiai kas

• aplankys. Tai siunčia
me iš šių gyvųjų kapų jums 
linkėjimus.

Petras Jankus 
ir kiti ligoniai.

TR AKTYR1US H J. GARŠVA f
11
11
4

Graborius-Undertaker ;S 
Laidotuvių Direktorius | 
Išbalsamuo.ja ir laidoja ant a 

* visokių kapinių. $
VELTUI ŠERMENINĖ | 

(KOPLYČIA) |
Parsamdo automobilius ir ka- •« 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 4
| 231 BEDFORD AVENUE | 
•| BROOKLYN *
« Telephone: EVcrgreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite 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

Kaip Jaunikaitis Kaziukas Nu
sipirko Truputį “Meilės” už 

70 Dolerių

Keliolika dienų tam atgal, 
vienas jaunikaitis, paeinantis 
iš Brooklyno, vardu Kaziukas 
V., turėjo nemalonų įvykį. Iš
reiškiant jo nelaimėje užuo
jautą, reikia paminėti, kad 
Kaziukas yra buvusios gazie- 
taitės (mirusios Naujosios Ga
dynės) uolus veikėjas, kovoto
jas ir palaidotojas. Taipgi rei
kia išreikšti užuojautą, kad 
Kaziukas nebeįsilęidžiamas ke
liose viešose lietuviškose užei
gose; gal būt-todėl, kad Ka
ziukas užėjęs perdaug baidosi 
komunistų, o dar labiau jis 
nabagas bijosi Stalino.

Dabar apie jo nelaimę. Vie
ną giedrų vakarą, paėmęs Ka
ziukas kokį tuziną “White 
Horse” ant drąsos, leidosi 
ant South Main Streeto pajieš
kot “liuosų” panelių. Jam pa
sisekė susirasti; panelė, kaip 
jis ponui Miegaliui aiškino, 
buvo pusėtinai tamsi ir veido 
jis jos nebeatmena. Panelė jį 
užsivedė į kokį tai kambarį, 
juodu “mylėjosi;” žadėjo vie
nas kitam nei nesiskirti arba

susitikti būtinai kitą va
karą. Kaziukas tenai jautėsi 
laisvai; jis ir drapanas buvo 
tenai susikrovęs ant kokio tuš
čio krėslo. . . Vėliau panelė jį 
tamsiu koridorium išlydėjo ir 
dar ilgokai vienas kitam vis 
sakė: “Good bye, good 
bye”... O parėjęs namo Ka
ziukas pasigedo piniginės, ku
rioj buvo $70 ir visų doku
mentų ; dargi kartu ir “Re
lease” ten buvęs, kurį gavęs 
kai pametė darbą dirbtuvėje.

Tada Kaziukas raportavo tą 
įvykį dėdei policininkui, bet 
kadangi Kaziukas nebeatme
na tikrai to namo ir numerio 
nežino; taipgi panelės ir negali 
pažinti, tad policininkas nieko 
jam negalėjo pagelbėti. O be 
to, policininkas viską išklausi
nėjęs iš Kaziuko, raportavo 
vietiniam laikraščiui Post ir 
pastarasis patalpino šį visą įvy
kį smulkmeniškai — paminė
damas jo vardą, pavardę ir 
antrašą; taipgi paminėjo, kad 
Kaziukas yra 48 metų am
žiaus. Dabar šis įvykis baisiai 
nulupo Kaziukui šlovę ir gar
bę. Jis būtų geriau jautęsis, 
jeigu kas būtų užpylęs ant jo 
šalto vandens viedrą, negu 
kad taip įvyko.

Rašo Ponas Miegalius.

Mirė Jonas Chesnulis

Gruodžio 4 dieną mirė 
nas Chesnulis. Velionis iš Lie
tuvos buvo iš Giraitės so
džiaus, Varėnos parapijos. Gy
veno ilgą laiką Trentone. Ve
lionis buvo laisvų pažiūrų ir 
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
nuolatos paremdavo aukomis 
darbininkiškus ir pažangius 
tikslus. Ir pirm mirties nepa- 
rhiršo prakilnių reikalų, jis 
paskyrė Laisvei, Daily Worker 
ir lenkų darbininkiškam laik
raščiui Glos Ludowy po $50.

Jonas tą padarė pas advo-

katą savo testamente pažymė
damas, o likusius pinigus pa
skyrė trims sūnams ir dukrai. 
Lai būna jam lengva žemelė 
ilsėtis ir užuojauta jo šeimai.

Jonas Motuzą.

BUY
UNITED 
STATB* 

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

N<>. 080. Lady 
(aosby. Matched 
lovely modern 
rings of 1 4 K 
gold. Lt 
diamond.

Both for

00

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

Both Rings fair

W
No. • 100, Lidy 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings m I4K 
gold. Super hl)’ 
brilliant d i a • 

.. Both for

$8500

Dr. John Repshis 
(REPfiYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6880

OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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.

BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

426 SO. 5th STREET

NAUDOKITĖS GERA PROGA
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes 
naujame už senas žemas kainas.

vis dar nata*

30 Dienų 
Nuolaida

Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes 
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
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)

All "Lady Crosby” Ensembles 
in Altraelive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys Jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jewel er
. .701 Grand St. • Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

f
v. J

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, 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



‘ęgktądieoįs* Grugd, 24, 1^43 / ’
■m-4. 4

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Amerikos 
valstybės departmentas dar 
nieko neatsaKė į Franko fa
šistų atsiprašymą.

Washington

•* (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkiį gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

V. Vilkauskas, Nashua ..........
V. Smalstienė, Royal Oak 
ALDLD Mot. Kp. Binghamton 
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 
P. Bečis, Great Neck ..............
Geo. Shimaitis, Montello .........
J. Mockaitis, Bridgeport 
A. Balčiūnas, Brooklyn ............
ALDLD 50 kp., Rochester .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Ramanauskas, Minersville 
A. Tamošiūnas. Hudson 
M. SmitraviČienė, Detroit ......
J. Rudmanas, New Haven .........

Grybas, Norwood ................
Urbonas, Pittsburgh
Bimba-R. Aučius, Paterson ..
P. Dambrauskas, Haverhill 

ALDLD 20 kp. Binghamtbn .. 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
A. Valinchus, Pittston ............
J. Blažonis, Lowell 
Frank Wilkas, Wilmerding .....
M. Slekienė, Gardner ................

Šlekaitis, Scranton ..............
Paulauskas, Pittsburgh .....

Padgalskas, Mexico ..............
Šlajus, Chester ......................
S. Kasparas, Wilkes-Barre

London.— Tik dabar pra
nešta, jog gruod. 19 d. bu
vo numesta 1,000 tonų bom
bų į Kielį, Vokietijos laiva- 
statyklų centrų.

J.

M.
V.

923
914
874
796
766
713
709
651
602
559
531

J. Žilinskas, Lewiston ................
J. Matačiūnas, Paterson ............
A. Vcnskcvičienė, Cambridge .... 
A. J. Navikas, Haverhill ..........
A. Gudzin, Schenectady ...........
K. Mikolaitis, Baltimore ...........

Buknys, Brooklyn ................
Margaitis, Windsor ..............
Jokymas, New Britain .........
Simutis, Nashua ..................
Puidokas, Rumford ..............
Kalvelis, Bridgewater .........
Kalakauskienė, Brooklyn .... 
Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ........................
Shaltys, Rockford ................
Kisielius, McKees Rock .....
J. Martin, Pittsburgh ......... -
Abekienė, Chicago .............

Ch. Legunas, Springfield ..........
A. Arison, Stratford ..................

Kalvaitienė, Maspeth ...........
Stakoff, Brooklyn ................

LAISVĖS DARBININKAI

P.
J.

J.
S.

Penktas PusląpU

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—MOTERYS 
AMŽIAUS 21 IKI 35 
KARINIS FABRIKAS 

LENGVAS, ĮDOMUS DARBAS 
TEDLEE CHEMICAL 

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

(302)

LYDINIMO FORMANAS
(ELEKTRA)

TURI TURĖTI 5 METŲ MINIMUM PATYRIMO 
TVARKYMUI ELEKTRA LĖKTUVŲ SULYDI- 
NIM0; 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.
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PAL1UOSAVIMO PAREIŠKIMO IR USES 

ATSIKLAUSIMO.
(306)

gerai pa- 
jiems aukų. Drg. V. 
tam karštai pritarė ir 
pirmas paaukavo $5 

savo šeimos. J. Vaice-

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR VYRAI 
VIDĄUS RUOŠAI 
ROTEL REGENT

104TH STREET & BROADWAY
(304)

198
186
182
182
169
168
166
156
156
144
140
134
122
104

92
78

. 60
52
52
52 i
52

. 26
16

Amerikiečiai, nugalėdami 
japonų pasipriešinimus, pa
žygiavo dar pirmyn Arawe 
pussalyje, New Britain sa
loje.

Sugrįžo Amerikos karo 
galva gen. Marshall, apžvel
gęs frontus prieš japonus.

o.

M.
S.

p.

R.
M.

489
485 
477
454
432
400
390 
389 
338 
338
330 
321 
299
277 j
274 ;
264 Geo. Kuraitis ............................ 212
217 P. Buknys. Brooklyn 166
215 V. Tauras-R. židžiunas ........... 28

A. Stripeika ir G. Kudirka pridavė du naujus skai
tytojus ir daug atnaujinimų. Jie pralenkė Svinkūnienę 
ir Meisonienę. Bet kažin ar ilgai jie lauks, pakol pra
lenks Newarką ir Philadelphiją?

J. Bakšys prisiuntė atnaujinimų; pasilieka toj pačioj 
vietoj.

Drg. Tamošauskienė prisiuntė atnaujinimų. Ji dar
buojasi labui ALDLD 2 kp. Bostone.

J. Kazlauskas taipgi prisiuntė atnaujinimų; pasilieka 
toj pačioj vietoj.

S. Kuzmickas prisiuntė keletą atnaujinimų. Laukiame 
daugiau žinių iš Shenandoah ir apylinkės.

J. Blažonis prisiuntė vieną naują skaitytoją ii’ atnau
jinimų. Pralenkė daug vajininkų.

Atnaujinimų prisiuntė J. Simutis, Nashua, N. H.; A 
Venskevičienė, Cambridge, Mass.; J. Mockaitis, Bridge
port, Conn., ir V. Vilkauskas, Nashua, N. H.

Pavieniai pridavė naujų skaitytojų: K. Remeitienė, 
New Britain Conn., 1; M. J. Masys, Detroit, Mich., 1; 
J. Swingle, Tarriffville, Conn., 1; P. Buknys, Brooklyn,

c.

Kapi-

No.

-

« -k

of 
(I I 
of

NOTICE is hereby given that License Na. w 125 has been issued to the undersigned 
to apll wine at wholesale, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control

County of Kings, to be consumed off 
premises.

* EPHRAIM A. KRACKOV
14 Sedgwick St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
C 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 
184 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn. 
Counfy of Kings, to lx- consumed off the 
premises.

’ MARCH BOTTLING GO., INC.
184 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 10270 has been issued to the undersigned 

’ to sell beer, at retail undjr Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

G. NERI 
y4 Ralph Ąve., Broukbn, N.

Širdingai ačiū už pasidarbavimų. Laukiame daugiau v • •žinių.
Laisves Administracija.

Binghamton, N. Y
Palaidojus S. Šimuliūną

Stasio šimuliūno laidotuvės 
atsibuvo gruodžio 9 d. Palai
dotas iškilmingai, su militari- 
nėmis apeigomis, kaipo buvęs 
kareivis. Palydėjo j kapus di
delis žmonių būrys, buvo labai 
daug gėlių vainikų.

Stasvs buvo pavienis, nuliū
dime paliko tris seseris — M. 
Kazlauskienę, O. Girnienę ir 
E. Wickershaw ir kitų gimi
mų. Per kelis pastaruosius me
tus gyveno Philadelphijoj ir 
dirbo Franklin Co., cukraus 
fabrike, kur ir patiko jį mir
ties nelaimė.

Spalių mėnesį jis prie darbo 
| buvo sužeistas i galvą, buvo 
ligoninėje, darė operaciją, oet 
r.iekas negelbėjo. Mirė gruo
džio 5 dieną, sulaukęs 51 me
tų. Rūpcstimi velionio sesers 
M. Kazlauskienės ir buvo par
vežtas į Binghamtoną ir pa
laidotas Glenwood kapuose.

Po laidotuvių visi palydo
vai, pakviesti, susirinko j Lie
tuvių svetainę, kur, 
?nai papuoštų 
teikta skanių 
m u. Baigiantis 
Kireilis n J.
davė sumanymą 
mane pirmininkauti, 
miausiai pakviečiau 
vaicekauska išreikšti 
Jis apibudino velionio 
ma ’ ir

Mikola-
$1.50.
Girnius,
Kireilis,
Simonaitienė, V.
J. Gabužis, A.

F. Mal-
M. Be-

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 
ęauja valdyba sekantiem metam, 

'ąipgi kuri galite mėgsti, prašau 
ateiti į 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 nemarius lie
tuvius, praleisti linksmai laiką. — 
Kom. (301-302)

pa-
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp., rengia gražų 
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.
Plymouth© Lietuvių Taut.

niQ 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, sekr. (301-302)

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

Daugmeniškos Vokiečių 
Baisenybės prieš Grai

kijos Gyventojus
Cairo. — Naciai Graiki

joj, “j ieškodami besislaps
tančių partizanų ar anglų 
karininkų/’ urmu degina iš
tisus kaimus. Pabėgę į kal
nus gyventojai vieni sušą
lą, o kitus vokiečiai kulko
svaidžiais iš lėktuvų sušau
do.

Livadijoj ir kituose Grai
kijos miestuose hitlerinin
kai karia gyventojus po di
džiųjų namų langais ir 
lieka jų lavonus kaboti 
48 valandas.

Neseniai Kalamatoj 
ciai areštavo vyriškius
18 iki 60 metų amžiaus, vi
so keturis tūkstančius. Ke
lis šimtus jų vokiečiai tuo
jau sušaudė, o likusius pus- 
basius ir pusnuogius nusi- 
Varė kaip kalinius į Athe- 
nus, Graikijos sostinę. Pas
kui jie išgabenti į verstinus 
darbus Vokietijon ir Len
kijon.

pa
per

na- 
nuo

Franko Atsiprašė Ame 
rikos dėl Fašistų Įsi
veržimo Konsulatan

Avr vi aięununv ovvviagu vumrui .
Law at 74 Sedgwick St., Borough of B’klyn. I 

the
Madridas.—Ispanijos dik

tatoriaus Franko valdžia ir 
jo fašistų falangistų partija 
atsiprašė Amerikos, kad du 
falangistai praeitą šeštadie
nį įsiveržė į Jungtinių Val
stijų konsulatą Valencijoj, 
Ispanijoj, ir nuplėšė nuo 
sienų paveikslus, plūsdami 
Ameriką.

Tiedu fašistai pirmiau 
buvo kariai ispanų divizi
jos, pasiųstos frontan prieš 
Sovietus.

prie gra- 
stalų, buvo su- 
valgių ir gėri- 
užkandžiams J. 

Vaicekauskas 
ir pakvietė 

Aš pir- 
drg. J. 

mintį.
gyveni-

pasiūlė, kad jo atmin
čiai būtų gerai, kad parinkti 
aukų paramai lietuvių, rau
donarmiečių ir pasveikinimui 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo. Pasiūlymas priimtas 
ir buvo rinktos aukos.

Aukavo sekančiai: J. M. 
Kazlauskai $5.

Po $2: Ch. A. Didžiulioniai,

p>Jy frn
. , . • y- Iėmėsi darbo surengimui šio 

pokilio, kad pagerbus ją, kai
po nuoširdžią veikėją ir jos 
draugą.

Skaniai bevalgant ir besi
kalbant vakaro pirmininkas J. 
Vaicekauskas paaiškino tikslą 
ir priminė lietuvių kovotojus 
prieš budelišką nacizmą, klaus
damas, ar nebūtų 
rinkti 
Gaidis 
patsai 
varde
kauskas taipgi aukavo $5, gi 
drg. M. Luzinienė paaukavo 
savo dovaną, kuri jai buvo su
teikta gimtadienio proga ir 
dar nuo savęs pridėjo $5, taip, 
kad ji paaukavo $15. Drg. 
Luzinas aukavo $5. Gi kiti 
svečiai po mažiau. Taip tuo
jau ir susidarė $70.

Gėlininkas J. Vaicekauskas 
paaukavo gražų gėlių bukie
tą, kurį B. Zmitraitė nupirko 
uz $'6.

Po $2 aukavo: J. H. Viezis, 
S. P. Jasilioniai, A. L. Mainio- 
niai, J. M. Kazlauskai, J. A.1 
žemaičiai, A. J. Navalinskai, i 
P. A. Mačiukai. P. O. 
junai aukavo

Po $1: P. 
daikis, J. A. 
kerienė, N. 
Kaminskienė,
Zmitra, V. Zmitraitė, L. Tva- 
ri jonas, P. Juozapaitis, Mr. ir 
Mrs. Kastienai, M. Kubilienė, 
O. Girnienė, G. U. Savickai, 
Mr. ir Mrs. Zdanevičiai, B. 
Cerna, M. Blaževičius.

Po 50 centų: N. Garnienė, 
A. Klimas, Barzdevičienė, E. 
Slesoraitienė, II. Pagegalienė, 
A. Bekeriutė, John Strolis, F. 
ziburis, U. žukienė, N. či- 
žauskienė, K. Kasmauskienė, 
ir E. Okuliavičienė.

Parengimo komisija turėjo 
pietus gruodžio 5 dieną ir dar 
suaukavo $12 ir nutarė seka
mai paskirstyti visas aukas ir 
pelną: lietuvių raudonarmie
čiams $107.55, pasveikinti De
mokratinį Lietuvių Suvažiavi
mą su $14, kas bendrai suda
ro $122.55.

Pokilio rengėjos širdingai 
dėkavoja visiems ir visoms už 
taip nuoširdžias aukas! Komi
sijoj buvo: A. Maldaikienė, A. 
Žemaitienė, J. K. Navalinskie- 
nė, K. Juozapaitienė, J. K. 
Vaicekauskas ir komisijai gel
bėjo M. J. Kazlauskai, N. Si
monaitienė, J. žemaitis ir H. 
žukienė.

J. K. Navalinskienč.

Po $1: J. Kireilis. J, Vaice
kauskas, A. Judikaitis, 3. Che- 
rus, A. Žemaitienė, O. Girnie- 
nė, E. Wickershaw, B. Kulei- 
šienė, Al. Kaminskas ir F. 
Maldakis; A. Zmitra 65c.

Po 50 centų aukavo: M. Be- 
kerienė, C. žolynienė, J. Varei- 
ka, Plučias, J. Gabužis, H. 
žukienė, A. Tvarijonienė, K. 
Juozapaitienė, N. Garnienė, P. 
Jasilionienė, J. K. Navalins- 
kienė ir N. Judikaitienę. Kiti 
aukavo po mažiau. Bendrai 
surinkta aukų $27. Visiems 
aukavusiems širdingai ačiū I

Tai jau antras gražus pa
vyzdys aukomis pagerbimui 
mirusių.' Laike laidotuvių Juo
zo Vaicekausko,
kausko gėlininko tėvo, taip 
pat buvo surinkta virš $20 
pundelių pasiuntimui.

Aukų rinkėjos:
J. K. Navalinskienė, 
Adelė Tvarijonienė.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

35c

15c

25c

J. Vaice-

Aukos Lietuviams Raudonar
miečiams ir Suvažiavimui

Binghamtoniečiai jau ne pir
mu kartu nuoširdžiai paremia 
drąsius lietuvių kovotojų pul
kus Raudonosios Armijos eilė
se. Gruodžio 4 dieną buvo su
rengtas pokilis-vąkanenė, kurį 
rengė Liet. Lit. Draugijos Mo
terų Skyrius proga drg. M. Lu- 
zinienės gimtadienio. Parengi
mas atsibuvo Lietuvių svetai
nėje, kur dalyvavo apie 70 
žmonįų.

Draugės, sužinoję, kad drg. 
Luzinienės gimtadienis įvyks 
pabaigoj lapkričio,\ tai staigiai

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
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 IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BONAI—AMOKAMOS VAKAC1JOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

IS kurinių darbų nepriimami

s
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANCU 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU 
RACIJOŠ PATYRIMU

GEROS ALGOS - GREITĮ PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBF

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
CREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ

56 WEST 23rd ST., N. Y.

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

PAGELBININKAS 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

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

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

TS kariniu darbų reikia turėt • •iliųnsavimą it USES leidimą.

KREIPKH’ES Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN; N. Y.
(307)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

SAVOY PLEATING,
222 W. 28th St.

(303)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 3E»c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .............'........................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ske
navimui ir tt. . ......................1.00

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

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

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

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
zinystė, 412 pusj.................. $3.50

Piln4 Geografija, sū paveikslais, 
412 pusi. ....................  3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ..... .’...... ..........................

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

Paikų Arbatą arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ...............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liupsuptojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne-

Šlapinti lovoj, po ....................
Nuo užsfsenėjusio kataro,

Hay Fever ...............................
Nuo "nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantišku sausgėlių .........60c
Trejanką, stambios šaknys ....... 60c
Nuo CuĮęrinės Ligos ................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žpjes yrą pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
331 Deal! St., Spencerport, N. Y.

MALONIOS DARBO SĄLYGOS
Kreipkitės į Personnel Ofisą

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST., WEST OF BROADWAY

(302)

MERGINOS-MOTERYS. Patyrimas nereika
lingas. Lavinimui kaipo inspektorių. Alga ir 

viršlaikiai mokama lavinimosi periodu.
COBALT CONTRACTING CORP., 

70 Flushing Ave., Brooklyn.
______________________________________ (303)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMERCY PARK
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(304)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖT] ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

35c

20c
15c

25c
15c

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

60c

85c
85c

MERGINA
PAKAVIMO ROME—KAVOS ĮSTAIGOJ

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

(303)

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

gos. Duodama valgis ir uniformos.

356 W. 34th Street
(303)

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

Patyrusios prie marškinių ir Jakučių, 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 DALBAI LAIKO 
DIRBTI DRY CLEANING 

DIRBTUVĖJE.
ROSE & CO.

349 KINGSLAND AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(302)

10% SAVED 
Hl NOW OR 100% 
w, TAKEN BY THE 

JUL AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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)

APVALYTOJAI KARI- 
DORIAUS

PASTOVUS DARBAS, GERA ALGA

KREIPKITĖS Į PERSONNEL 
OFISĄ

HOTĘL PARAMOUNT
46TH ST. WEST OF BROADWAY

(304)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PASTOVŪS DARBAI 

PUIKIOS VALANDOS.
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS I PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST., WEST OF BROADWAY 

(30p

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJA1
Patraukianti alga. . į 

Linksmos Darbo Sąlygos .
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TII AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI J 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

AUKŠTOS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBĄS. 
Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMERCY PARK 
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(300 J
.... ■ ' .......... ■■■■■■.■ ■ mifh t 

MAŠINISTAI
Brooklyne, indžinų taisymo dirbtuvėje. Savai
tinė alga $65 iki $70. Geri prospęktai po 

kariniam darbui.
BRODIE SYSTEM, ING,’

115 CLIFTON PLACE, 
BROOKLYN, N. Y. MAin 2-5242 Į 
____________ (8QQ 1 
ENGINTERIUS AR BUDINKO AP” 
TARNAVIMUI MECHANIKAS
PRIEŽIŪRAI ELEKTRA ĮRENGTO 
DIDELES ĮSTAIGOS BUDINKO.
$45.80 Už 48 VALANDŲ SAVAITE* \

THE RIVERSIDE CHURCfl j
MO. 2-2900 J

.  ■!■■■■ ■ I ■■■ Iiiiimw ‘ * ja •

Mūsų skaitytojai raginami ;
remti tuos biznierius* kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje. * t ’k* .'**
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NewWko^^^Zimos
Mirė Žymus Oro 

Ekspertas
Dvi Moterys Užduso 

Verdant Valgį
Gruodžio 21-mą staiga mirė 

Dr. James H. Kimball, virši
ninkas J. V. Oro Biuro New 
Yorko mieste, pripažintas žy
mus meteorologas. Rastas mi
ręs nuo apopleksijos atsisėdus 
kėdėj paskaityti laikraščius.

Dr. Kimball paskilbo kaipo 
lakūnų draugas. Daugeliui la
kūnų jo geri įspėjimai pagel
bėjo nugalėti audras ir ne vie
nas jo patartas atidėjo svar
bius skridimus iki geresnei 
dienai. Tačiau pats, pragyve
nęs iki 69 m., orlaiviu nebuvo 
skridęs.

Mokslus buvo ėjęs Michi
gan žemdirbystės Kolegijoj ir 
New Yorko Universitete. Vei
kė su J. V. Oro Biuru jau 
nuo 1895 m. Tarnavo įvairio
se šios šalies vietose ir Vaka
rinėse Indijose. 
pasaulinio karo 
logu Franci.fos 
kūnams.

Y patingoms
ir informacijoms 
galbai jis pradėjo kreipti spe- 
cialės atydos po to, kai Rene 
Fonck, francūzų kariškas aras , daugiau 
dingo skridime per Atlantiką 
1926 m., ir už metų kitų jau 
buvo paskilbęs kaipo oro klau
simais ekspertas ir 
gas lakūnų draugas.

Gertrude Forrest, slaugė, 45 
m., ir jos duktė Helen, 21 m.’, 
rastos uždususios savo lovose, 
305 W. 72nd St., New Yorke. 
Ant pečiaus rasta užkaistas ir 
apdegęs valgis. Dar neišaiš
kinta, ar jos užduso gasu, ar 
dėl išdegimo paskutinio oksi- 
geno.

Daugiau Slaugių Prie
žiūrai Ligonių Namie

Laike pirmo 
veikė meteoro- 
komandos la-

pa- 
30 0 
lan- 
šio- 

jy 
to-

oro studijoms
lakūnų pa-

Demokratinių Lietuvių Su 
važiavimo Sveikintojai 

Masinėje Sesijoje

rūpestin-

Celler Prašė Aha jin i 
Drew Bylą

Seniau buvo rašyta, 
Brownsvilles policistas 
L. Drew yra įkaitintas anti-se- 
mitizme ir klausimas buvo pa
liktas policijos department© 
sprendimui, šiomis dienomis to 
department© sprendimu 
išteisintas.

jog 
James

Drew

kad 
sklei- 

žydus,

žmonės, kurie žino, 
Drew sužiniai ir tiksliai 
dė propagandą prieš 
tuomi pasipiktinę. Tarpe pro
testuojančių prieš Drew ištei
sinimą yra ir kongresmanas 
Emanuel Celler. Jis savo laiš
ke majorui rašo:

“Šalis nori žinoti, ką jis da
rė su krūvomis brošiūraičių ir 
lapeliu, kuriuose piktai ir su 
neapykanta buvo atakuojamos 
Amerikos gyventojų 
Jis buvo kaltinamas 
antisemitizme.”

Drew išteisinimą
dina “nubaltinimu, kuris nenu
baltina.”

mažumos, 
sužiniame

Celler va-

Pirma Sovietų Filmą 
Angly Kalboje

iš žingsnių sucemen- 
Amerikos su Sovietų 
ryšių, kaip jie buvo 
Teheran konferenci- 

rodymas Sovietų ju-

Vienu 
tavimui 
Sąjunga 
pradėta 
joj, bus
džio, kurio kalba ištisai angliš
ka. Filmą bus rodoma Victo
ria Teatre, Broadway ir 46th 
St., New Yorke, tuojau po fil- 
mos “The North Star,” kuri 
ten rodoma jau antras mė
nuo.

P a d a u gėjas susirgimams, 
Sveikatos Departmentas ir 
Lankančių Slaugių Sąjunga su
bendrino savo pastangas 
dėti ligų ištiktiems. Virš 
slaugių paruošta namus 
kančių slaugių darbui ir
mis dienomis keliolika iš 
pasiųsta į Brook lyną padėti 
se susiedijose, kur reikalas

> džiausiąs.
Labiausia padaugėję reika

lavimai Bedford, Bay Ridge, 
Coney island, East New York 
srityse. Joms priskirta po dvi 

Flatbush, 
Yard ir 
con crams 
daugiau

Greenpoint, Navy 
Red Hook sveikatos 
priskirta po vieną 
Jaugę.

Lankančių slaugių 
nė stotis yra 138 I 
St., Brooklyne.

i centra 1 i-Į 
S. Oxford

Oficialė žiema prasidėjo 
pereitą trečiadienį ne visai 
žiemiška, su 35 laipsniais virš 
zero, trim aukščiau šalimo 
laipsnio, bet 
apsižiūrėjo, 
žiemiška ir 
tūra nupuolė

aukščiau
. paskiau, turbūt, 

kad tvarka ne 
vakare tempera-

: iki 24 laipsnių.

Miestan privežta daug eg
laičių, parduoda po 50c trijų 
pėdų eglaitę, o kai kur ir už 
mažiau.

Laike vaidinimo per radiją 
“Brave Tomorrow” trečiadie
nį mirė vienas aktorius, Per
cy Hemus, apie 65 m. Progra
ma ėjo be pertraukos. Jam 
mirštant gretimame kambary
je, kitas jau kalbėjo jo vietoj.

Gelkelių firmos sako, kad 
kad šiemet kalėdinių keleivių 
skaičius prašoks ir liepos 4- 
tos skaičius, kurie paprastai 
būdavo didžiausi.

S v e i k a t os komisionierius 
Stebbins sako, jog pereitą sa
vaitę padaugėjo mirimai nuo 
plaučių uždegimo ir influen- 
zos.

Naujoji filmą, “She Defends, 
Her Country,” perstato mote
rį, kuri praradusi kare savo 
mylimuosius, paima karo ve
dimą į savo rankas.

Paramount Programa 
Šventėms

\ švenčių laikotarpiui Para
mount Teatras, prie Times 

į Square, turės Tommy Dorsey 
į ir jo orkestrą, sentimentališ- 

kojo “swing” meistrą, taipgi 
Betty Brewer, Teddy Walters, 
Edwards Sisters, Paul Regan. 
Ir rodoma spalvota filmą “Ri-( 
ding High” su Dorothy La- 
mour, Dick Powell ir Victor

B Moore.

žemiau telpa sąrašas tų De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo sveikintojų ir rėmėjų, 
kurie aukojo gruodžio 19 d., 
masinėje sesijoje, Webster 
Hall, New Yorke. Atsiminki
me, šis sąrašas yra tik tų, ku
rie masiniame mitinge sveiki- 
no-aukojo, gi organizacijų, ir 
pavienių sveikinimai, prisiųsti 
anksčiau ir skaityti pirmesnė
se sesijose bus paskelbta pa- 
skyrium vėliau.

Nors sveikintojų - aukotojų 
vardų užrašinėtojai bandė bū
ti labai atsargūs ir juos teisin
gai užrašyti, tačiau, galimas 
daiktas, atsiras ir paklaidų. Be 
to, galimas daiktas, bus ir pra
leidimų. Tai neišvengiamas da-' 
lykas, nes tas viskas turėjo, 
būti atlikta trumpučiu laiku. 
Dauguma aukotojų yra brook- 
lyniečiai ir Brooklyn© apylin
kės žmonės (iš New Jersey), 
bot dalis yra ir iš toliau at-. 
vykusių delegatų. Kadangi ne
buvo galima sužymėti miestai, 
kuriuose aukotojai gyvena, vi
sų, todėl nededame nei vieno.

Dabar gi seka sveikintojų- 
a u k otoj ų są ra šas :

25 Dolerius:
W. R. Černiauskai
Ignas Sutkus

Po

11

Po

?o

Po 20 Doleriu:
V Keršulis 
Charles Vita
M. ir A. Liepai
T. Kapočius 
Jonas Urbonas 
K. Mikolaitis

THE THEATRE GUILD perstoto 
PAUL ROBESON

Margarct’os Webster Veikale

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS 
SHUBERT THEA., W. 44 th St., CI. fi-5990 
Vakr. 8:30, Popiet Ketvirt. ir Acšt. 2:30

DAINUOK IR SIŪBUOK JUO- 
RINGIAUSIAME VEIKALE! 
SMAGIAUSIAS ŠVENTADIE
NIAM SPALVINIS, MUZIKALIS 
JUDIS SU ŠOKIAIS!

DOROTHY DICK
LAMOUR POWELL

VICTOR 
MOORE

“RIDING HIGH”
Technikinėmis Spalvomis

ASMENIŠKAI: TOMMY DORSEY 
ir Jo Ork. ir dar EDWARDS 
SESERYS ir PAUL REGAN.

PARAMOUNT ~:yA.

LIETUVIAI
karStai, entuziastiškai sveikina Sj galingiausią iš visų judamųjų paveikslų—nes jis 
parodo, jog LIETUVIAI bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių! Trys mi ijonai 
dolerių išleista Siam judžiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimą—savo asmeniškus 
draugus Siame judyje. Jūs verksite—juoksitės—jūs dalinsitės jų džiaugsmais ir liūdesiu 
—jūs būsite sužavėti—mes tatai užtikrinanfe.

“THE NORTH STAR” (Šiaurinė žvaigždė) 
SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS

Slavianų liaudies šokiai. Derliaus Suvalymo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės, daini
ninkės . . . gražus romansas ir geležinis pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT
NEW VICTORIA

BROADWAY IR 46TH ST,
Visos vietos rezervuotos

BROADWAY
RKO PALACE 

BROADWAY IR 47TH ST. 
Nuolat rodo. Nebrangi įžanga.

STEBĖTINA MUZIKALĖ ŠVENČIŲ PROGRAMA!

ALICE 
FAYE

CARMEN 
MIRANDA

PHIL 
BAKER

Šokią Swing Karalius BENNY GOODMAN 
ir jo Orkestras

"THE C1HNG/S
Technikinėmis Spalvomis su

EUGENE PALLETTE * CHARLOTTE GREENWOOD *
EDWARD EVERETT HORTON * TONY DE MARCO IR DAR
PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS SCENOJ su
JIMMY DORSEY ir Jo Orkestru su
Kitty Kallen, Paul Carley, Ray English ir žvaigždė scenos, judžių 
ir radijo — BILL ROBINSON.

ROXY 7th Avenue 
ir 50th Street

v

15 Doleriu:•k

V. ir A. Paukščiai
Mary Vitkus

Dolerių:
Dr. A. Petriką

10 Dolerių
F. Žalis
W. Lukmin
Frank ir Helen Bepirštis
P. Tam el is
M. Panelis
Kazys Yuknis
Petras Kapickas
J. Vilkelis
J. žvingilienė
K.

L.

B. Karosienė 
Jočionis

A. Dagis 
M. K. Sukackienė 

Bekešienė
A. Vildžius 

Urbonas 
Čiuberkiai 
Dzevečka 
Mastei k a 
J. Steponaitis 
Komandai 
Leo. Gavrilovich 
Ramoškai 
M. ir J. Paukštaičiai 
V. Rudaitis 
Frank Vitkus
J. Vaiginis 
Vaitkevičienė 
Sadauskas 
M. Stankus
P. Jasilionienė 
S. Ruzgiu
K. čiurlys

J.

7

J. Stan e lis 
John čepinskas 
Pius Dennis 
V. Glaubičius 
S. Sasna 
Jusaitis 
J. Jasiunas 
Petras Mack 
Chas. Degutis 
Ona ir Ignas Bečiai 
A. Sinųšas 
J. Skliutas

Balukevičienė 
Joneliunas 
G ričių n as 
Tauras

Dr. J. Baltrušaitienė 
S. ir A. Titanini 
J. Ažys

Lideikis

J.

P.
M.
A. Zavišius

Vinikaičiai
Chas. Jokšai
D. Mažilis

Dolerius:
J. Bimba

Po

o

6 Dolerius:

J. Pluščiauskis
K. Stanislovaitiene

5 Dolerius:
Svinkunienė
A. Valinčius 
Agnes Andrulis 
K u ši i ai 
Saulėnai
A. Lideikienė 
Stočkienė 
M. Antulis 
P. Vartelka

K u nick asJ.

M. žolynas 
Juozas Balčiūnas
F. Klasto n
P. Radzevičius 
A. E. Palson 
Bukauskienė 
Semėnienė
G. Kairys 
Kaklauskas.

V. ir A. Žilinskai 
A. Tamošiūnas 
Barkauskienė 
Aleksa 
Švėgžda 
J. Stankaiticnė 
Vaškevičius 
Chas Brown 
Stella Vaitkienė
G. Marcinkienė
H. Tamošauskienė 
V. Tamošaitis
F. černiavičius
J. Siurba
K. Depsas 
S. Vilkas 
J. česna
Olga Lukauskiutė 
A. Bimba 
V. Andrulis 
J. ir M. Juškai 
F. Kazakevičienė 
A. Velička 
J. Sukackai 
Jonas Valinčius 
Seilius
J. Pavilčiunas 
P. Zaleckas
K. Petrikienė 
J. Šimaitis 
Agnes Grub 
Ona Savu k aite 
M. Railienė 
Šim kai
J. Tamson as 
C. Balčiūnas 
A. Mureika 
Niaurai 
Meison 
Jokubauskienė 
Geo. Waresonas 
V. Bovinas 
Re i n ar d ai 
S. Meškys 
Jasmontai 
P. Maršonas
J. Kirner
M. Stelmokas
K. Stelmokienė 
O. Stelmokaitė 
C. Yotauta

Penktadienis, GruocĮ.

Morrison
F. Muzikevičius
Geo. Wolfe
M. Stakovas
V. Kazlauskienė
M. Bernotienė •
M. Laurenc
P. Barkus
J. Krumin
Misevičienė
Mr. & Mrs. J. Bokunas
S. Jurevičius
N. ir F. Pakalniškiai
P. Petrauskas
O. žalnieraitienė
B. Lamsargienė
A. J. Šmitienė
Jonas Zaleckas
K. Milinkevičia
Julius Kalvaitis
J. ir E. Gasiunai
P. ir A. Rainiai
D. Mičulis
V. Kirtiklis
P. ir H. Siauriai

(Bus daugiau)

I DANTŲ GYDYTOJAS i

| DR. A. PETRIKĄ |
I 221 So. 4th Street

? BROOKLYN, N. Y.
? Tel. EVergreen 7-6868

į VALANDOS:
’ 9—12 ryte
į 1—8 vakaro
i Penktadieniais uždaryta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALUEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Pradžia šeštadienį, Gruodžio 25/
Matyk Japonus “Dangaus — Sūnus” Marko L. Moody 
įspūdingiausią judį iš Japoną įsiveržimo!

“Ravaged Earth”
Cenzoriai to nepraleistų taikos metu!

Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunakti Kiekviena šeštadieni!

STANLEY THEATRE 7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

Sužinokite mūsų Benefiso Skyriuj apie nupigintas tikietų kainas, 
perkant grupėms.

f
 J NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
-—DAUG STALŲ KOMPANIJOM j®

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas kR?I / Žvirblys ekstra gerai patarnauja. •
į \ e j Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų -tįk

i ‘ PARAMOUNT CABARET t 
j )j 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. gj
J Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVcrgrcen 4-6864 f/fc

$

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
/■ ■

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią
Tel. Evergreen 4-9612

■• ’ • • ' »■* .. ’. '• • • • v, V ■ ' ■. • < »

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir i pavienius namus; taipgi siunčiame ir i kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

PIRKITE ANKSTI

Daimontua 
{dedama 

jam* belaukiant

701 Grand St.
TeL. Sta<g 2-2173

$3750

ristutė' i

GODDESS
of TIME

17 iawalt

1 -enti

$3.00

125.00

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Bulovą
The Gift of 
a Lifetime I

Prices Subject to Federal Tax*

ROBERT LIPTON(
JEWELER

Brooklyn, N. Y,
Atdara




