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Vienas susirūpinęs lietuvis 
prisiuntė iškarpą iš Gaba-
hausk.o Lietuvių žinių. Ten ra
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šoma apie komunistinę spau
dą, išleidžiamą ir platinamą 
Lietuvoje slaptai, atkreiptą, 
žinoma, prieš nacius.

Gabaliauskui, aišku, nepa
tinka. Ten ta spauda ir tie lei
dėjai pasmerkiami, nes, girdi, 
jie kenkia Lietuvai.

“Kenkia Lietuvai,” kad ko-

SOVIETAI KIRTO DIDI SMOGI NACIAM TIE ZITOMIRU;
ANGLAI NUSKANDINO GALINGA VOKIEČIU KARO LAIVĄV r*

43
voja prieš nacius! Tokia dabar 
klerikalų filozofija. O jie 
pyksta, jeigu kas juos pavadi
na pro-naciais.

' Tiek apie tai. Svarbu štai 
kas. Iškarpos prisiuntė j as 
klausia: ‘‘Kodėl katalikai ne
gali Lietuvoje leisti prieš na
cius laikraščių, o komunistai 
gali?”

žinoma, galėtų leisti ir ka
talikai. Deja, jų lyderiai neno
ri kovoti prieš nacius. Lietu
vos aukštoji kunigija, matyt, 
nenori naciams nusidėti. Todėl 
ji ne tik neleidžia laikraščių 
prieš nacius, bet dar visaip 
trukdo eilinių katalikų kovai 
prieš okupantus.

Atsimenate, Pirmojo Pasau
linio Karo laikais Lietuvos ku-| 
nigai su smetonininkais kai
zeriniams okupantams rankas 
bučiavo ir piršo Lietuvai vo-į 
kišką karalių.

Demokratinių Lietuviu Su-l c *■ ivažiavime dalyvavo Tėvynės į 
bendradarbis P a u 1 a u s k a s. | 

^ Gruodžio 24 dieną Tėvynėje !
ant pirmo puslapio pasirodė
W>ai bjauri, melaginga apie ‘ 
Nuvažiavimą korespondencija.: 
| Štai tik vienas pavyzdys, j 
Paulauskas sako t “Atsistojimu I 

' pagerbti Rusijos žuvę kariai, 
bet apie Amerikos karius vi-' 
sai neprisiminta.”

Betgi kviesdamas suvažiavi- ■ 
mo dalyvius atsistojimu pa-1 
gerbti žuvusiuosius, pirminin
kas K. Michelsonas aiškiai 
pasakė: Pagerbkime visus žu
vusiuosius šiame kare prieš 
fašizmą.

Vadinasi, Tėvynės bendra
darbis tiesiog per akis pame
lavo. Ar tai gražu ? Labai ne
gražu.

Taip per akis meluoti gali | 
tiktai piktos valios žmogus.

Bet tam pačiam Tėvynės nu- Į 
meryje tas pats Paulauskas 
rašo ilgą straipsnį apie Kalė
das ir pavadina jį “Ramybė 
Geros Valios žmonėms.”

! Taip, “geros valios žmo
nėms,” bet ne tokiems, kaip 
Tėvynės redaktorius ir jo ben
dradarbiai. Jie niekur ramy
bės neranda, nes jie yra blo
gos valios žmonės.

Nė tokio dalyko, kaip ke
lių šimtų lietuvių sąskridis, jie 
negali aprašyti teisingai — tu
ri kraipyti faktus ir meluoti.

Sovietų Sąjunga pakeisianti 
savo himną. Naujas himnas 
būsiąs pritaikytas prie naujų 

^sąlygų.
Iki šiol Sovietų himnas bu

vo “Internacionalas,” gimęs
garsios Paryžiaus Komunos 
gadynėje.

Dėlei to žmonių priešai jau 
paleido darban savo ilgus lie
žuvius.

Lygiai taip, kaip dėl prezi
dento Roosevelto pareiškimo, 
kad obalsis “Naujoji Dalyba” 
nebeatitinka gyvenimui, nau- 
Joms sąlygoms. Jis sako, kad 
dabar mūsų šūkis turi būti: 
“Laimėti Karą!”

R Vaje, kiek čia alaso dėlei 
■ to. Republikonų partijos pir-

(Tąsa 5-me pusi.).

Anglai Sunaikino 
Nacių Karo Didlai- 

vį Scharnhorsta
London. — Anglų karo 

laivyno jėgos nuskandino 
galingą Vokietijos karo lai
vą Scharnhorstą, 26,000 to
nų, ties North Iškyšuliu, į 
šiaurius nuo Norvegijos.

Šis naujoviškas nacių did- 
laivis (suprantama, drauge 
su kitais kariniais vokiečių 
laivais) puolė eilę talkinin
kų laivų, gabenančių reik
menis Sovietam į Murman
sko uosta. Prekinius talki
ninkų laivus lydėjo kariniai 
Anglijos laivai.

Pasiųstas jūros dugnan 
Scharnhorstas buvo gink
luotas devyniomis kanuolė- 
mis, šaudančiomis 11-kos 
colių storio sviediniais ir 
daugeliu mažesnių kanuolių 
ir torpedų vamzdžių.

Tace nacių laive papras
tai būdavo 1,460 jūreivių ir 
oficierių, bet suprantama, 
kad šiuo žygiu daugiau jų 
buvo.

Naciai giriasi, kad jie 
mūšyje padarę talkininkų 
laivam nemažai nuostolių, 
ir sako, kad Scharnhorst 
žuvo tik po to, kai, girdi, 
iššaudė “visus savo šovi
nius.”

Po Scharnhorsto nuskan- 
dinimo, Vokietijai telieką 
jau tik pora didžiųjų karo 
laivu, v

Anglų Komandos Įsi
veržę Francijon

Berlyno radijas skelbė, 
kad anglų smarkuoliai - ko
mandos buvo įsiveržę į 
šiaurinės Franci jos kran
tus. Bet pasak Berlyno, tai 
naciai, girdi, sunaikinę tuos 
anglus pirma, negu jie ga
lėję vokiečiams nuostolių 
padalyti.

London. — Anglų vyriau
sybė nieko nesako apie tą 
komandų žygį. Tačiau su
prantama, kad anglų smar
kuoliai su greitosiomis mo
torinėmis valtimis “apčiu
pinėja” šiaurines Francijos 
pakrantes, besiruošiant a- 
merikiečiam ir anglam su 
didelėmis jėgomis ten įsi
veržti prieš nacius.

Nugramzdinta Dar 3 
Japonijos Laivai

New Guinea. — Ameri
kiečių - australų lakūnai 
nuskandino dar vieną kari
nį japonų laivą - naikintu
vą ir du didelius krovinių 
laivus, ties New Ireland sa
la, ir sužalojo kitą priešų 
naikintuvą ir kelis preki
nius laivus.

Sovietą Sąjungos prezidentas Michail Kalininas sveikinasi su Čechoslovakijos 
prezidentu Benešu po pasirašymo apsigynimo sutarties Maskvoje. Maršalas Voro- 
šilov ir maršalas Stalinas irgi dalyvauja ceremonijose.

NAUJON VIETON ĮSIVERPDAMI Į NEW
BRITAIN SAL/i, AMERIKIEČIAI

SUNAIKINO 61 JAPONŲ LĖKTUVU
————M———<1 ■■ m—I

Australija, gruod. 27. — 
Jungtinių Valstijų mari
niu kai, GuadalanaI kovos 
veteranai, įsiveržė į Glou
cester Iškyšulį, didelėje 
New Britain saloje, neper- 
toli Australijos. Dabar a- 
merikiečiai dviem šonais, 
kaip replėmis, žygiuoja pir
myn prieš tenaitinę japonų 
lėktuvų aikštę.

Amerikos kovūnai tuo 
tarpu šluoja japonus atgal 
Arawe pussalyje, kur ton 
pačion salon jie pirmiau įsi
veržė, apie 60 mylių į pietų 
rytus nuo Gloucester Išky
šulio.

Amerikiečiai užėmė ir 
Long Island salą, arti šio 
iškyšulio.

Japonų lėktuvai ir pa-

PREZ. ROOSEVELTAS APIE ATEITIES SVARSTYMĄ 
SU MARŠALU STALIAU IR PREMJERU CHURCHILLU
(Ištraukos iš prez. Roose

velto pirmkalėdinės kal
bos.)

Hyde Park, N. Y.—Kal
bėdamas per radiją gruod. 
24 d., prez. Rooseveltas sa
kė: ’

Per dvi paskutines dienas 
(konferencijoj) Teherane 
maršalas Stalinas, p. Chur- 
chillas ir aš žvelgėme į atei
ties dienas, mėnesius ir me
tus po Vokietijos sumuši
mo. Visi mes buvome susi
vieniję pasiryžimu išplėšt iš 
Vokietijos karinę galybę ir 
neduot jai jokios progos at
gauti tą galybę visoj įmato
moj ateityj.

Taip, mes diskusavome 
tarptautinius santykius, at
sižvelgdami į vyriausius, 

krantinės jėgos smarkiai 
priešinosi besiveržiantiems 
Amerikos marininkams.

Amerikiečiai lakūnai su
naikino 36 priešų bombane- 
šius ir 25 lėktuvus kovoto
jus. Iš savo pusės amerikie
čiai neteko tik 7-nių lėktu
vų.

Japonai nuskandino vie
ną nedidelį Amerikos lai- 
vuką ir sužalojo tris kitus 
laivukus - palydovus. Bet 
nei vienas amerikietis nežu
vo.

Pirm amerikiečiams įsi
veržiant į Gloucester Išky
šulį, jie kartotinai atakuo
dami tą priešų poziciją iš 
oro, numetė bent 3,000 to
nų bombų, neskaitant tų, 
kuriomis japonai buvo pleš- 

plačiuosius tikslus, o ne į 
smulkmenas.
Kokį Įspūdį Stalinas Pada

rė Prezidentui
Aš galiu pasakyt, jog as

meniškai man puikiai sekė
si bendravimas su maršalu 
Stalinu. Tai vyras, kuriame 
susijungia galingas, neatlai
dus pasiryžimas su stipriu 
ir gražiu jumoru. Aš esu į- 
sitikinęs, kad jis yra tikras 
Rusijos širdies ir sielos at
stovas; ir aš tikiu, kad 
mums gerai vyks bendra
darbiauti su juom ir su Ru
sijos žmonėmis — iš tiesų 
labai gerai.

žmonijos Dauguma su 
Mumis

Didžioji Britanija, Rusi
ja, Chinija ir Jungtinės 

kinami laike paties įsiverži
mo.

Iš Gloucesterio Iškyšulio 
amerikiečiai galės patogiau 
daryt oro žygius prieš ja
ponus Rabaule, japonų tvir
tumoje, šiaurvakariniame 
New Britain salos kampe.

PAVOJINGAS JAPONAM 
VEIKSMAS

Japonijos radijas sakė, 
kad amerikiečių išsikėlimas 
krantan į Gloucesterio Iš
kyšulį tai yra pavojingiau
sias iki šiol japonams žy
gis.

Jugoslavų partizanai per
kirto naciam geležinkelį 
tarp Zagrebo ir Belgrado, 
Jugoslavijos sostinės.

Valstijos ir jų talkininkai 
atstovauja tris ketvirtada
lius visų že?nės rutulio gy
ventojų. Kol šie keturi' kra
štai su didžia karine savo 
galybe eis išvien pasiryžime 
išlaikyti taiką, tol nebus ga
limybės jokiai užpuolikiškai 
tautai pakilti ir kitą pasau
linį karą pradėti.

Jėgos Panaudojimas
Teorija, kad stiprusis tu

rįs viešpatauti silpnajam, 
tai yra mūsų priešų teorija 
— ir mes ją atmetame.

1 kurnės sutinkame, kad 
jei reikės jėgos tarptautinei 
taikai palaikyti, tai bus 
naudojama tarptautinė jėga 
tol, kol bus reikalinga.

Aš plačiau pakalbėsiu a- 
pie Cairo ir Teherano kon-

Sovietai Atvadavo 1430 Myl. 
Plotą į Vakarus nuo Kijevo; 

Prisiartino prie Vitebsko
London, gruod. 27. — Ge

nerolo Vatutino komanduo
jami raudonarmiečiai Uk
rainoje per tris dienas nu
bloškė vokiečius apie 27 my
lias atgal penkiasdešimties 
trijų mylių ilgio fronte, ži
lom iro - Korostenio srityje 
apie 85 mylios į šiaurių va 
karus nuo Kijevo, ir atva 
davo 1,431-nos ketvirtaines 
mylios plotą su apskričių 
miestais Brusilovu, Korni- 
nu, Popelnia ir kt.

Tuo pačiu laiku sovieti

Amerikos Kovūnai Už
ėmė San Vittore

Alžyras. — Amerikiečiai 
vakariniame Italijos fronte 
atėmę iš vokiečių du strate
ginius kalnus ir aptvirtintą 
San Vittore kaimą.

Aštuntoji anglų armija, 
rytiniame Italijos pajūrio 
ruožte, pramaršavo į šiau
rius pro Ortonos miesteli. 
Kiti anglai naikina vokiečių 
likučius apsuptus Ortonos 
kampe.

Tifo Maras Neapolyj
Italija. — Išsiveržė tifo, 

maro ligos, epidemija Nea
polyje, Italijoje. Bent treje
tas šimtų italų jau apsirgo 
tifu, nuo kurio miršta apie 
ketvirtadalis ligonių. Už
drausta amerikiečiams Ne
apoliu įeiti apart tų, kurie 
ten pastatyti būtinosioms 
pareigoms. Dar nei vienas 
Amerikos karys neserga ti
fu.

ferencijas, kai raportuosiu 
kongresui po poros savai
čių; ta proga aš taip pat 
daug ko pasakysiu apie kai 
kuriuos reiškinius čia na
mie.

Užtikrinimas Mūsų 
Kovūnams

Mes turėtume čia užsitik
rinti, jog kai mūsų karei
viai (laimėję) sugrįš namo, 
tai jie atras tokią Ameriką, 
kur jiem bus duota visos 
progos pasiekti apšvietos, 
atsisteigti gyvenimui, gauti 
socialį aprūpinimą, darbą 
ar biznio galimybes laisvo
joj mūsų amerikinėj san
tvarkoj, ir kad jie ras tokią 
valdžią, kurios išrinkime 
jie, kaipo Amerikos pilie
čiai, patys pilnai dalyvavo. 

niai kovūnai atėmė iš hitle
rininkų geležinkelių stotis 
Volica, Krivoje, Skočišče ir 
Popelnią, Radomysl miestą 
ir viso daugiau kaip 150 gy
venamųjų vietovių.

Per šias tris dienas vien 
čia Raudonoji Armija už
mušė 15,000 vokiečių, su
pliekė ir atgal nugrūdo 
150,000 nacių armiją, pa
grobė 58 nacių tankus, 78 
kanuoles, 167 mortiras, 760 
kulkosvaidžių, 15 sandėlių

(Tąsa 5-me pus.)

Prezidentas Šaukia
Plienininkus Dirbti

Washington. — Prezid.
Rooseveltas atsišaukė 
plieno darbininkus, CIO 
unijistus, kad be pertrau
kos dirbtų; žadėjo jiems 
nuo šiol tokius algų prie
dus, kokie per sekamas de
rybas bus pripažinti.

Skaičiuojama, kad jau 
93,000 plienininkų nedirba.

Prezidentas taipgi vėl at
sišaukė į geležinkeliečius 
neiti streikam

Washington.— Jūrų fron
te prieš Japoniją žuvo 
Amerikos s u b m a r i n a s 
Grayling su 65 jūreiviais.

Eisenhower Sako: Nu- 
šluosim Nacius 1944

Alžyras, gruod. 27. —At
sisveikindamas laikraščių 
korespondentus, gen. Eisen
hower, pirm išvykdamas 
Anglijon, pareiškė: “Euro
poje mes karą laimėsime 
1944 metais.” Nušluot na
ciam ateinančiais metais 
“tereikia tik vieno dalyko, 
— kad visi vyrai ir moterys 
namie (Amerikoj) pilnai 
atliktų savo pareigas,” kad 
kiekvienas dirbtų stiprini
mui savo kovūnų fronto, 
kaip sakė generolas Eisen
hower.

Jis yra paskirtas vyriau
siu amerikiečių ir anglų ko- 
mandierium antrojo fronto 
atidarymui vakarinėje Eu
ropoje.

Nauja Jugoslavu Parti- 
zany Pergalė

Jugoslavijos partizanai 
užėmė Veliką Goritzą, vo
kiečių tvirtumą, 9 mylios 
nuo Zagrebo didmiesčio. 
Italų Garibaldi divizija pa
deda partizanam kovot 
prieš nacius Juodkalnijoj, 
Jugoslavijos daly j.
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Lietuvos Partizanų ir Lietuvių 
Raudonarmiečių Sveikinimai

Amerikos Lietuviams
Viena iš maloniausių Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavime staigmenų buvo 
sveikinimo telegramos, gautos nuo Lie
tuvos partizanų ir lietuviškųjų pulkų 
Raudonojoj Armijoj.

Rodosi, kas tikėjosi, kad, sakysime, 
Lietuvos partizanai, paskendę žūtbūti
nėse kovose su vokiškaisiais okupantais, 
ims ir suras reikalingu sveikinti Ameri
kos lietuvius Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo proga! O betgi taip buvo!

Nelauktai, netikėtai masinėje Suva
žiavimo sesijoje skaitoma telegrama — 
telegrama nuo Lietuvos partizanų, nuo 
Žalgirio partizanų būrio, taip gražiai iš
garsėjusio savo žygiais!

“Visi tikrieji lietuvių tautos sūnūs da
lyvauja kovoje prieš nacius okupantus,” 
skelbia Žalgirio didvyrių ainiai, nešioją 
tą garbingą vardą. “Mes aukojame visas 
savo jėgas, net ir pačią gyvybę, kai rei
kia, Lietuvai laisvinti nuo vokiečių prie
spaudos. \

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

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

Tegu skaitytojas sustoja, perskaitęs 
šituos žodžius, tegu jis giliau pagalvoja. 
Neilgi keli sakiniai, bet kiek daug jie 
pasako! Kaip jie sujaudina kiekvieną 
žmogų, nuoširdžiai trokštantį karą lai
mėti, fašizmą sumušti!

Mes žinome, mes suprantame, kad 
Lietuvos partizanai, savo veiksmais ne
gali (ir niekas iš jų to nereikalauja) su
silyginti su didvyriškais Jugoslavijos 
partizanais, vadovaujamais maršalo Ti
to. Bet taipgi mes žinome, kad mažytės 
Lietuvos partizanai, veikdami kitokiose 
apystovose negu Jugoslavijos partizanai, 
suvaidina didelį vaidmenį lietuvių tautos 
išlaisvinimo reikale. Jie kovoja pasišvcn-

tusiai, jie kovoja dėl greitesnio tarybi
nes Lietuvos išlaisvinimo, ir jie nori, 
kad Amerikos lietuviai taipgi kovotų, 
remdami savo krašto, Jungtinių Valsti
jų, karines pastangas ir remdami juos, 
partizanus ir kiekvieną, kuris dėl Lietu
vos laisvės kovoja.

Kitas, ne mažesnės reikšmės sveikini
mas buvo nuo lietuviškų pulkų Raudono
joj Armijoj. Mūsų žiniomis, lietuviai ko
votojai šiandien skina kelią link Lietu
vos. Jei neklystame, jie yra Vitebsko- 
Polocko fronte. Tuomet, kai Suvažiavi
mas laikė savo sesijas, jie drąsiai, ryž
tingai kovojo su priešu. O betgi jie su
rado laiko pasveikinti Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, — sveikinti nuošir
džiai, broliškai, pasakant mums, Ame
rikos lietuviams, apie nuveiktuosius jų
jų darbus, apie jų pasiekimus! O jie tų 
pasiekimų turi daug, didelių pasiekimų.

Dar kartą skaitome:
“Jau beveik ištisi metai, kaip Lietuviš

ki Raudonosios Armijos junginiai kau- 
jasi prieš vokiečius įsiveržėlius. Tuo lai
kotarpiu mes sunaikinome dešimtis ir 
dar dešimtis tūkstančių nacių ir mūšiais 
praskynėme sau kelią per 130 kilometrų 
į vakarus. Vien tik vasaros metu mes at
vadavome daugiau kaip 60 gyvenamųjų 
vietovių. 3,000 karininkų ir kareivių lie
tuviškosios Raudonosios Armijos jogose 
yra apdovanoti ordinais ir medaliais už 
drąsą veiksmuose. Tai šitoks yra kuklus 
mūsų prisidėjimas prie Tarybų Sąjungos 
pergalingos ir didvyriškos kovos.

‘Mes, Lietuviškų Raudonosios Armijos 
jėgų kariai, sveikiname lietuvius ameri
kiečius, kurie čia susirinko į Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, ir šaukiame 
juos dar didesnių pastangų dėti kovoje 
prieš hitlerizmą.”

Šitaip sako jau gražiai pasižymėję ge
nerolas majoras Karvelis, pulk. Urbšas, 
pulk. Šurkus, Įeit, pulkininkas Petronis 
—mums jau ne kartą girdėtos pavardės. 
Jie tatai sako visų lietuvių raudonarmie
čių vardu, su kuriais išvien muša ilga
amžį lietuvių tautos priešą.

Svarbi buvo telegrama ir lietuvių in
telektualų, rašytojų, visuomenininkų, gy
venančių Tarybų Sąjungoje. Bet apie tai 
prie progos kitą kartą pakalbėsime.

Suvažiavimas gražiai pasielgė, atsa
kydamas į sveikinimus— sveikinimais, 
pasiųstais per Tarybų Lietuvos respub
likos prezidentą Justą Paleckį ir Lietu
vos premjerą, Mėčį Gedvilą.

Tiek sveikinimai, tiek į juos atsaky
mai, be abejo, turi didelės reikšmės 
mums, Amerikos lietuviams. Jie jungia 
mus su lietuvių tautos patrijotais, gy
venančiais Europoje, į glaudesnį ryšį. 
Jie stipriau cementuoja vienybę tarp 
Amerikos lietuvių visuomenės ir tarybi
nės Lietuvos respublikos žmonių. Jie 
akstiną mus, amerikiečius, didesnėms 
kovoms dėl savo krašto laisvės ir teikia 
įkvėpimo Lietuvos žmonėms kovoti 
greitesnio Lietuvos išlaisvinimo.

Istorinis buvo suvažiavimas.
Istoriniai buvo jam sveikinimai.

del

Kas Ką Rašo ir Sako

DARBININKŲ SVEIKATA

ŠOVĖ Į MUS, BET PATAI
KĖ Į SAVE

Kaip ir buvo manyta, De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimas labai nepatiko mų- 
sų klerikalams. Pirmučiau* 
sias tarti savo žodį prieš su
važiavimą pasiskubino Chi- 
cagos kunigų Draugas 
(gruodžio 21 d.) Draugo 
editorialų rašytojas sako:

“Iš pirmųjų pranešimų 
apie lietuvių komunistų su
važiavimą New Yorke ma
tome, kad tasai suvažiavi
mas ir savo delegatų skai
čiumi, ir nuotaika, ir nuta
rimais buvo tikra mizerija. 
Dalyvavo tik komunistiškų 
draugijų ir jų visokių rate
lių atstovai ir dėl to jie ga
lėjo kalbėti tik komunistų 
vardu.”

Gaila, kad Draugo štabą 
taip negražiai suklaidino 
“pirmieji pranešimai” apie 
suvažiavimą. Dabar, pama
tęs demokratinėje spaudoje 
pilnus pranešimus, Drau
gas turėtų klaidą atitaisyti 
ir “mizeriją” atšaukti. De
ja, vargiai taip atsitiks. 
Greičiau bus taip, kad prie 
šių savo melų Draugas da- 
dės dar daugiau ir nesiliaus 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą šmeižęs. Tas tik 
parodo, kad kalti ne tie 

i “pirmieji pranešimai,” bet 
klerikalų visiškas nesiskai
tymas nei su faktais, nei su 
padorumu.

Tas, kas dalyvavo suva
žiavime, žinoma, . netikės 
Draugo redaktorių sapalio
jimui. Ne tiems jie ir taikė 
savo editorialą. Jie rašė sa
vo skaitytojams, kurie nei 
suvažiavime buvo, nei de
mokratinės spaudos skaito. 
Klerikalams svarbu tuos 
žmones palaikyti savo dva
sinėje globoje ir neprileisti 
jų prie pažinimo tiesos. 
Draugas tiki, kad jie, tie 
nelaimingi jo pasekėjai, jam 
šventai patikės ir niekados 
nesistengs sužinoti tiesą. 
Tačiau mes užtikriname 
Draugo štabą, kad Demo
kratinių Lietuvių Taryba, 
kurią tasai didelis suvažia
vimas išrinko, pasistengs 
supažindinti visus lietuvius 
su suvažiavimo sąstatu, 
nuotaika ir nutarimais. Su
žinojus tiesą, ne vienam 
Draugo skaitytojui ir kata
likų srovės eiliniam žmogui 
akys atsidarys.

O tiesa apie suvažiavimą 
yra
“tik komunistų” suvažiavi
mas. Labai toli gražu nuo 
to. Neapsiriksime pasakę, 
kad komunistai suvažiavi
me sudarė visai mažą ma
žumą. Abejojame ar bent 
viena . Komunistų Partijos 
lietuvių kuopa turėjo suva
žiavime savo oficial. atsto
vus. Suvažiavimo dalyviai 
susidėjo iš įvairiausių lie
tuviškų masinių organizaci
jų bei draugijų. Jeigu ne
klystame, tai suvažiavime

nėms. Tam tikslui suvažia
vimas buvo šaukiamas ir 
tam tikslui tarnauja jojo 
nutarimai.

Nei Draugo, nei kitų pa
našių reakcinių šlamštų me
lai nepakeis nei suvažiavimo 
sąstato, nei jojo nutarimų. 
Tie melai užduos smūgį tik
tai patiems melagiams.

visai 
negu

4 kartus per dieną, ir visTRIPERIO GYDYMAS
Triperis arba gonorėja— P°. truputį sodos ir po gerą 

labai paprasta lytinė liga, stiklą vandens, kad inks- 
Pūliatekis iš lyties organų, 
paeinąs nuo ; _ 
tam tikrais bakteriniais pa
razitais (diplococcus gonbr- poros dienų jau nebemato

, kad inks
to tams būtų lengviau perko-
apsikrėtimo šti tie tiršti vaistai.

Šitaip gydant, ligonis už

labai

rhoeae, Neisseria gonor- 
rhoeae). Dabar, karo metu 
venerinės ligos ypač plačiai 
paplitę, ir tat žymiai trukdo 
karines pastangas.

Dideliai laimei,
veiklus vaistai tapo išto
bulinti per keletą pastarųjų 
metų. Dabar jau nebėra 
reikalo bandyti ant ligonio 
visos eilės mažaverčių vais
tų, nuo kurių liga neišnyk
davo ir per porą metų.

Dabartiniai vaistai veik
lūs ir greiti. Dažniausia ap-

o duodama ligoniui kitokių.
Net, jei tie sulfa vaistai 

kraujo ir nepalietė, tai jie 
nevisuomet ir triperį pagy-' 
do. Atsiranda nuotikių, kad 
sulfatiazolis triperio neįvei
kia ir tiek. Tokiais atspa
riais atsitikimais gydytojas 
vartoja pencilino (penicil
lin) preparatą, šitas stačiai 
stebėtinas vaistas, tam tik
rų pelėsių produktas, da ga
lingesnis bakterijų naikin
tojas. Tai triperitikui gy
dytojas leidžia su adata į 
užpakalio raumenis sodi- v _ 
jaus peniciliną (penicillin 'turėjo atstovus apie šešias- 
sędium), bent po 10,000 vie-'dešimts įvairių kliubų. Jie 

. kas 'nėra komunistų kliubai,

tokia: Jisai nebuvo

Delegatų Kalbos ir Diskūsį 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime

KITAS CHięAGOS DIEN
RAŠTIS APIE DEMOK

RATINIŲ LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Ten pat Cihcagoje išeina 
ir demokratinių lietuvių 
dienraštis — tai dienraštis 
Vilnis. Tos pačios gruodžio 
21 dienos laidoje, gavę irgi 
tik pirmuosius pranešimus 
apie suvažiavimą, Vilnies 
redaktoriai priėjo 
skirtingos išvados,
kunigų Draugas. Jie mano, 
kad šis suvažiavimas reiš
kia didžiausį Amerikos lie
tuvių atgaivoje žygį.

Vilnis sako:
New Yorko Demokratinių 

Lietuvių suvažiavimas susidė
jo iš įvairių srovių, tai ge
riausios dalies mūsų išeivijos, 
kuri labiausia yra pasiryžus 
įlieti naujos energijos į lie
tuvių tautos pagyvėjimą.

Ten buvo kalbėta apie ran
kos ištiesimą mūsų broliam 
kaip tik bus galima; buvo 
pareikšta pasitikėjimas mūsų 
talkininkės Sovietų Sąjungos 
eilėse kovojantiems už Lietu
vos laisvę lietuviam raudon
armiečiam; buvo pareikšta, 
kad rems šios šalies valdžios 
žygius karo laimėjimui ir 
stos už prezidento Iloosevel- 
to išrinkimą 4-tam terminui.

Palyginkite dabar tą suva
žiavimą su Grigaičio, ši
mučio, Vaidylos pittsburghi- 
jada. .Ten buvo gargaliavi
mas prieš mūsų šalies talki
ninkę, laižymasis prie apyse
nei, hęarstinės - McCormicki- 
nės fašistuojančios politikos.

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas buvo atgaiva lie
tuvybės ir eleksyras demo
kratiniam sąjūdžiui abelnai, 
kuomet tarybininkų suvažia
vimas Pittsburgh e dvelkė 
pro-nacizmu ir kasė duobę 
demokratijai, besigerinant 
prie reakcinių republikonų.

Pittsburgh o suvažiavimas 
buvo lietuvių tautos duobka
sių suvažiavimas, kai New 
Yorko Demokratinis Suvažia
vimas buvo sąskridžiu padėti 
lietuvių tautai išeiti į perga
lę, į giedrą savarankišką so
cialistinį rytojų.

2000 arklių jėgos orlaivi- 
nis motoras kaštuoja apie 
$25,000.

turime 
fronte, 
aprū-

įpūliavimo, o dar už keleto 
dienų visi ligos perai išnyk
sta. Patikriųimui gydytojas 
paima lyties organų gleivių 
ant stiklelio ir ištiria mik
roskopiškai. Arba laborato- 
rijįon siunčia. Da už kelių 
dienų tokiais pat gleivais 
padaro, kųjtūrą: įmaišo nučių (Florey units), kas 'nėra komunistų kliubai, 
glęivų į želatiną ar kitokius ' trys valandos, dieną naktį. | nors juose, kaip ir visose 
drebučius ir paskui žiuri su'Per dieną ar dvi — ir ligos i masinėse organizacijose, be 
mikroskopu, ar nėra tų tri-ljau nebėk Žinoma, paskui abejo, yra ir komunistų. Jie 
perio parazitų. Jei nėra, tai i daroma tyrimai keletą die- yra visų lietuvių bępąrty- 
vis vien tą patį tyrimą pa-įnų, ir jei vis nesurandama viškos organizacijos. Tos.

Iš vieno svaro tabako pa
gaminama apie 350 cigare- 

1 tų.

(Tąsa)
Daug daugiau 

dirbti naminiame 
kad kuo geriausiai 
pintume mūsų jaunuolius,
kurie sunkiai vargsta, ko
voja ir kenčia Italijoj ir 
baisiose sąlygose Ramiojo 
Vandenyno salose.

Pagal tokią dvasią turė
tų pasikeist mūsų veikimas 
po šio suvažiavimo; tada 
mes turėtume kur kas di
desnių pasekmių.

Kas liečia “kenų” (blo
kinių) rinkimo, tai mūsų 
valdžia žino, ko reikia. Pil
dykime, ko prez. Roosevel- 
tas reikalauja. Be to, atsi
minkime, jog plienas ar ge
ležis negali pavaduot cinos, 
atgaunamos iš pavartotų 
blekinių. Gina tai ne plie
nas, o skirtingas metalas.

Savo rezoliucijoj mes tu
rime ragint lietuvius kolo
nijose, kad įsitrauktų į 
tarptautinį politinį darbą 
rinkimams, kad susirištų 
su amerikonais ir kitatau
čiais Roosevelto rėmėjais. 
Turime šaukt visus lietu
vius piliečius rištis su de
mokratiniais amerikonais.

Kai dėl lietuviškųjų mū
sų priešų, tai mes ir Mass, 
valstijoj įvalias susidūrėme 
su jais, su klerikalais, tau
tininkais ir socialistais.

Mūsų kunigas šaukė ne
duot nei vieno cento “rus- 
kiams” (taigi nei valdiš
kam National War Relief 
Fondui, kuriu taip pat įei
na ir šelpimas nukentėju
sių nuo karo sovietinių pi
liečių). Bet mūsų kunigas, 
rašydamas vietinėje ameri
kinėje spaudoje, pasisavino 
kitų atliktus gerus darbus 
ir kartu užgyrė smetoniz- 
mą. Tokiems mes turėtume 
per amerikinę spaudą atsa
kyti.

Mes veikiame, bet priešai 
taip pat turi laisvę 
m ingai veikti.

Mūsų rezoliucijos 
būti pagamintos ir 
kalba, kad galėtume jas 
įteikti amerikinei-angliškai 
spaudai, o paskui jų iškar
pas iš angliškų laikraščių 
nešti žmonėms ir rodyti. 
Tatai lenktų juos mūsų 
darbui pritarti.

Kalbant apie kitus dar
bus mūsų kolonijoj, tai mes 
pirkome bonų už $8,500 ir 
surinkome $450 Russian 
War Relief fondui.

Leonavičius (Wilmerd
ing) : Nedidelėj mūsų kolo
nijoj kuopos pirko bonų už 
$4,000, o nariai irgi už $4,-

kenks-

turėtų 
anglų

000. Ambulansui surinktą 
$1,500, kitiems reikalams 
dar šimtai dolerių.

G rybas (Norwood): 
Mass, valstijos Lietuvių 
Komitetas pasiskyrė užda
vinį nupirkt tris ambulan- 
sus — vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, vie
ną Sovietų Sąjungai ir vie
ną lietuviškiems Raudono
sios Armijos daliniams. 
Per šešis mėnesius sukelta 
virš $7,000, nors Keleivis 
rašo, kad lietuviai, girdi, 
nepritaria mūsų darbui.

Vien Raudonajam Kry
žiui mes įteikėme $8,000. 
Jis mums už tai nuošir
džiai padėkojo raštu, kur 
sako, jog tarp visų ateivių 
grupių Mass, valstijoj lie
tuviai dar pirmieji suteikė 
tokią didelę auką Raudona
jam Kryžiui.

O šiam suvažiavimui mes 
iš Mass, valstijos (keli tu
zinai delegatų), turbūt, at
vežėme iki $1,000 pasveiki
nimu.c

Ką ' tik mes rengiame 
bendrajam reikalui, kiek
vieną mūsų parengimą Ke
leivis apšaukia “komunis
tų” parengimu. Taip jis 
stengiasi nubaidyt žmones 
nuo mūsų. Bet mes vis tiek 
gauname pritarėjų ir įtrau- 

; kiam labai daug naujų jė
gų-

Valiukas (Wilkes Bar
re) : Atrodo, kad jau per
daug raportų iš kolonijų. 
Žiūrėkime, kad dėl to su
važiavimas nepasidarytų 
nuobodus. Mūsų yra 5 de
legatai iš Wilkes B ar IX. į1’ 
jeigu visi kalbėtume, tai 
perdaug laiko' užimtume. 
Užtektų vieno delegato ra
porto apie kiekvieną koloni
ja.

Valdžia perdaug rūpino
si samdytojų reikalais ang- 
liakasyklų apylinkėje, o. ne
gana darbininkų reikalais. 
Perdaug buvo tąsynių dėl 
biskio priedo mainieriams. 
Jeigu vyriausybė palan
kiau elgtųsi su darbinin
kais, tai jie noriau dirbtų 
ir daugiau nuveiktų kari
nėms valdžios pastangoms.

Svinkūnienė (Waterbu
ry) : Mes turime komitetą 
iš visų pažiūrų žmoiiių. 
Valdybon yra prisibrukę ir 
fašistinių elementų, kurie 
tik politikauja tarp mūsų. 
Bet mes vis tiek nupirkorn 
ambulansą: Mes jų neišsi
gąstam.

Reporteris.
(Bus daugiau) G

vis
kartoja dar bent porą kar-j gJnokokų, tai ligonis visiš- organizacijos rinko delega

tus ir siuntė į Demokrati- 
Lietuvių Suvažiavimą

1 joms labai rūpi 
rėmimas šios, šalies karo pa
stangų ir suteikimas viso
kios pagelbos Lietuvos žmo-

sikrėtusiam triperiu duoda- Aų, por keletą sekamų die- kai sveikas.
Su penicilinu gydant, ži- I nių Lietuv 

noma, reikia ligoninės. Bet todėl, kad
ma kokių sulfa grupės vai
stų, sulfatiazolio (sulfathia- 
zole) kas 4 valandos. Pir
mą dieną dviguba doza: 
bent po 2 gramu, t. y. po 4 
tabletes 4 kartus per dieną, 
nugeriant stiklą vandens ir 
dar kaitų imant po šaukš
telį sodos miltelių (bicarbo
nate of soda). Antrą, tre
čią dieną ir taip toliau, per 
kokią savaitę: po 2 tableti

nų. Jei pasėkos vis rodo 
neigiamai, tai. jau ir išgydy
tas. Bet, žinonia, gali ir vėl 
apsikrėsti, jei nepasisaugo
si.

Gydant su sulfatiazoliu, 
reikia ir kraujas patikrinti 
kas kelios dienos. Matot, 
visi sulfa vaistai kartais ir 
kraują gadina. Jei tokis ge
dimas pasireiškia, tai tie 
vaistai tuojau sustabdoma,

ir tai netaip lengva. Peni
cilino vis dar permažai tė
ra gaminama, ir jo vos tik 
pakanka karo reikalams, 
kariam gydyt. Kariai visų 
pirma. Civiliams žmonėms 
sunku to vaisto gauti.

ir šiaip žrąonėms. Vis dau
giau ir daugiau jo gamina
ma, ir vis plačiau jis varto- 

Tačiau yra žinių, kad gal jama visokių parazitinių Ii- 
už keleto mėnesių penicili- £ų gydyme, ., 
nąs bus plačiau prieinamas Dr. J. J. Kaškiaučiu^.

Jungtinių Valstijų armiją Irane. Tai buvoPrezjdeętas Roosevęltas aplankę
jąu po konfęręęęįjos 8U Stalinu ir Church i Uq Irąųo sęąpnųe Tęhęr^nę.
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®UŽ U ETUV OS L AIS V | ®
EKSKURSIJA PO DABAR

TINI KAUNA

Gal būt daugeliui iš jūsų, 
draugai, kurie skaitysite šį 
straipsnį, teko būti Kaune. 
Gal būt jūs pamenate stam
bias “Paramos” kooperaty
vo krautuvių iškabas, pa
menate gausybes lietuviškų 
iškabų. Jūs užeidavote į 
krautuves, lietuviškai pra
bildavote ir gaudavote lie
tuviškų atsakymą. Tai visai 
suprantama, juk Kaunas 
Lietuvoje, juk tai antroji 
mūsų tėvynės sostine. Nuo 
tų laikų, kai jūs buvote, 
praslinko nemaža laiko, ir 
visų svarbiausia,—daugiau 
kaip dveji vokiečių okupa
cijos metai.

Visų pirma vokiška oku- 
pantiška erkė įsikabino į 
patį Kauno pavadinimą. Jis 
jiems nepatiko dėlto, kad 
lietuviškas. Ir dabar vaikš
čiodami Kauno gatvėmis jūs 
rasite daugybę iškabų, ku
riose parašyta “Kauener 
Kriegskommendant,” “Kau
ener S t a d t s k o m i s sar,” 
“Kauener Buergermeister,” 
ir t.t. O Kauno geležinkelio 
stotyje lietuvio akį bado 
metrinėmis raidėmis ištep
liotas “KAUEN.”

Įėję į geležinkelio stotį 
jūs tuoj pamatote visas sie
nas nukabinėtas Hitlerio, 
Goeringo, Rozenbergo ir ki
tų hitlerinių bestijų atvaiz
dais. Jūs anksčiau mėgda- 
vote užeiti į stoties bufetą. 
Dabar jūsų ten niekas ne
leis, jūs lietuviai, o ten įlei
džiami tik vokiečiai. Tiesa, 
sienose dar kabo tvarkraš- 
čių lentos, kuriose greta vo
kiškų parašų yra ir lietuviš
ki, bet patys tvarkraščiai 
seniai nebeveikia ir lietu
viams traukiniuose nėra 
vietos. Geležinkelių kasose 
sėdi vokiškos freilinos, ku
rios kalba tik vokiškai ir 
parduoda bilietą tik tam, 
kas turi įrodomuosius do
kumentus, jog yra vokietis, 
arba dirba vokiečiams.

Prie stoties sienų iš Vy
tauto prospekto pusės pri
kabinėta plakatų, raginan
čių žmones registruotis ir 
vykti į. Vokietiją. Jie at
spausdinti tik lietuvių kal
ba. Mat, jų tikslas medžioti 
lietuvius ir šiuo atveju vo
kietis pamiršta ir savo gy
vulišką unarą rašyti ir vo
kiečių kalba.

Dabar, prašau, pasukite į 
Vytauto prospektą. Iš kai
rės ant kampo buvo “Pava

inos” krautuvė. Dabar ten 
uždara vokiška krautuvė, 
parduodanti maisto produk
tus tik vokiečiams. Iš deši
nės buvo linksmas, tiesa, ne 
labai šauniai pasižymėjęs 
“Lozanos” restoranas. Da
bar į jį lietuviams patekti 
neįmanoma, nes ten įreng
tas vokiškiems karininkams 
kazino su dideliu viešu na
mų “skyriumi,” kurį vokie
čiai vadina “Gasthaus mit 
Komfort.” Vytauto pros
pektu jūs einat toliau mies
to centro linkui. Iš abiejų 
pusių seniau čia buvo gana 
visokiu krautuvių. Dabar 
jūs tų krautuvių tik retąją 
besurasite. Visos buvusios 
“Paramos” krautuvės pa
verstos uždaromis krautu
vėmis “nur fuer Deutsche.” 
Lietuvis, būdamas prie tų 
krautuvių durų, gali iš ba
do mirti, nors visos jose 
esančios maisto prekės pa
imamos iš mūsų valstiečių.

| Lietuviams maisto krautu
vių likę labai nedaug, ir 
prie jų nuo ryto iki .vėlybo 
vakaro stovi ilgos žmonių 
“uodegos.” šimtai moterų 

: ir vaikų “dežuruoja” duo
ną, kuri krautuvėse pasiro
do taip nereguliariai, tary- 

itum kepyklose dirbtų di
džiausi girtuokliai. Žinoma, 

i ten dirba ne girtuokliai, 
'bet į kepyklas miltai prista
tomi labai nereguliariai ir 

i ne tiek, kiek jų reikalinga.
Duonos krautuvei pradė

jus prekybą, pirkėjų tarpe, 
i nežiūrint “uodegos,” prasi
deda tikros kautynės. Nie- 
| ko nepadeda ir policijos na- 
įgaikos. Policininkai, maty- 
| darni nepataisomą minutę, 
ja pasinaudoja ir prasismel
kę pro pirkėjus, pirmieji at
kiša savo duonos korteles.

Bet einame toliau Vytau
to prospektu. Gal jūs pa
menate puikius Valstybinės 
Leidyklos namus? Ten rink
davosi mūsų rašytojai, ten 

; buvo aptariamas naujų kny- 
i gų leidimas.

Dabar ten knibždėte 
knibžda vokiečiai, ir jie 
kalbasi ne apie knygas, o 
apie lietuvių išnaudojimą. 
Tai vokiečių firmų, norin
čių Lietuvoje steigti savo 
skyrius, biuras.

Vytauto pr. 43 nr. iškaba 
rėkia, kad čia esanti Rober- 
t’o Bosch’o firmos atstovy
bė, kurios savininkas esąs

Woldemar Schulz.
Pagaliau, kai jūs prieisi

te iki Kęstučio g. — Vy
tauto pr. kampo, prie mums 
gerai pažįstamų profsąjun
gų rūmų, jūs ten surasite 

; hitlerininkų “įstaigą,” kuri 
'visu įniršimu vykdo Lietu- 
j vos vokietinimą ir lietuvių 
'gabenimą į vokišką kator
gą. Ten susisukę lizdus vi- 

i šokiausi hitlerininkų biurai, 
kurie lietuviams ruošia įvai- 

įrius vokiškus kursus ir lie
tuvius verbuoja įvairiems 
darbams. Vienintelė kalba, 

'kuri tuose namuose girdi
ma, yra vokiečių kalba.

Kai pagaliau jūs pasiek
site Vytauto pr. susikirtimą 
įsu Laisvės alėja, prie aukš
tų rūmų su juodo marmuro 
ipadabinimais jūs pamatysi- 
I te iškabą su ereliu ir svas
tika, kurioje parašyta “Ge- 
heime Stadtpolizei” atseit, 
gestapo.

, Pasukite Laisvės alėja. Iš 
i kairės pažvelkite į buv. 
'Ateitininkų namus. Ten da- 
i bar SS banditų kareivinės.
Pažvelkite į greta stovinčią 
miesto moterų gimdyvių li
goninę. Ten dabar guli tik 
vokiečiai, kuriems po kelis 
šonkaulius dar pavyko iš
nešti nuo Raudonosios Ar
mijos. Jūs paklausite, o 
kurgi patalpintos lietuvės 
moterys - gimdyvės? — 
Joms vietos Kaune- nėra. 
Juk vokiečiam nerūpi lie
tuvių ateitis, jų jaunoji 
karta. Dabar pasivaikščio
kite Laisvės alėja ir ati
džiai pasidairykite į iška
bas. Beveik visos jos para
šytos vokiečių kalba. Ir 
kam gi rašyti lietuviškai? 
Čia gi ne lietuvių verbavi
mo plakatas, čia “įmonė,” 
kuri turi reikalo tik su vo
kiečiais.

Štai Laisvės alėjos 15 nr. 
n r. Prekiauja Burchardt 
Koenig visokiais cheminiais 
dalykais. Laisvės alėja 17 
nr. Hermann Maschevvsky 
prekiauja radijo reikmeni
mis. Laisvės ai. 31 nr. Rein
hard Tornow prekiauja mė
sa ir šeromis, Laisvės alėja 
35 m\ P. Moritz prekiauja 
geležies gaminiais, Laisvės 
ai. 38 nr. sienoje rėkia šios 
raidės: “De-Ka-Ha”, tai rei
škia “Deutsches Kaufhaus”. 
Čia grupuojasi visi vokiški 
šakalai, kurių vienintelis 
tikslas apiplėšti lietuvių 
kaimiečius. Laisvės ai. 47 
nr. kažkoks Ammon kepa 
bulkas tik vokiečiam, o ki
tame namo gale Eugen 
Foerster prekiauja optikos, 
chirurugijos ir foto reik
menimis. Laisvės ai. 52 nr.

kažkoks Georg Surdyk į- 
steigęs vokišką tapybos 
dirbtuvę, kur kaip tik ta
pomos visokios vokiškos iš
kabos; 53 numeryje jūs pa
stebėsite “Ostland Ėlektri- 
zitaets — Gesellschaft m. b. 
H. Ingenieur - Buero,” o 54 
numeryje jūs rasite “Luise- 
Kohle G. m. b. H.,” kuri 
faktinai ne anglis pardavi
nėja (nes jų nėra), o gabe
na iš Lietuvos durpes ir 
mišką į Vokietiją. Laisvės 
ai. 59 nr. Erich Maschews- 
ky prekiauja dažais, kosme
tika ir chemikalais. Jeigu 
jūs pasuksit iš Laisvės alė
jos į Vilniaus, Gardino ar 
kitas Kauno centro gatves, 
visur jus persekios tokios 
pat vokiškos iškabos su vo
kiškomis pavardėmis ir pa
stabomis, “nur fuer Deut
sche.”

Jeigu jūs, prisiminę se
nus laikus, pabandysite už
sukti į restoraną, kuris iš
garsėjo “Božegraikos” var
du, tai prie durų jūs sura
site iškabą: “Deutsche 
B i e r s t u b e n. Treff der 
Reichsdeutschen in Kauen”, 
kas lietuviškai reiškia: “Vo
kiškos alinės. Čia susitinka 
vokiečiai su vokiečiais.” O 
jeigu jūs pabandysite užei
ti į šauniausi Kauno resto
raną — “Metropolį”, tai 
prie durų jus sulaikys vo
kietis, paprašys dokumen
tus ir pasakys: “Hier ist 
deutsche Gaestestaette in 
Kauen.” Nepavyks jums įsi
brauti ir į “Versalį”, kuris 
paverstas vokiečių karinin
kų kazino ir viešaisiais na
mais “nur fuer Offiziere.”

Jeigu jūs pasuksite į Put
vinskio (arba Kalnų) g-vę, 
tai prie 20 nr. namo jūs 
pastebėsite didelę lentą su 
ereliu ir svastika. Tai hit
lerininkų “rudieji namai” 
Kaune, kur telkiasi vokiški 
banditai, turį partinius bi
lietus. O tos pat gatvės 24 
numeryje kabo lenta su tri
mis raidėmis “RAD”. Tai 
namai, kuriuos lietuviai 
praminė “vokiško pragaro 
vartais”. Ten yra hitlerinio 
darbo tarnybos štabas, vo
kiškai vadinamas “Reichs 
Arbeits - Dienst - Mel- 
deamt - Aufbaustab”. Jeigu 
ta pačia gatve nepatingėsi
te nueiti iki mūsų Karo mu
ziejaus, ir čia pastebėsite 
hitlerinių nagų darbą. Vir
šum muziejaus portalo pa
kabintas didžiulis hitlerinis 
aras su svastika.

Po to jūs tikrai nebetu
rėsite noro toliau ekskur- 
suoti, nors tai tik dalelė 
viso to brudo, kuriuo dabar
tinis Kaunas užterštas.

Mirtis Lietuvos Okupantams!
Tarybų Sąjungoje einantis laikraštis “Už Tarybų 

Lietuvą” ragina Lietuvos žmones be jokio pasigailėjimo 
naikinti vokiškuosius okupa ntus. Laikraštis sako:

“Lietuvių tauta jau du 
metu kenčia hitlerininkų 
priespaudą. Visa kas mūsų 
tautos išgyventa sunkiau
siais jos istorijos laikais, 
viskas nublunksta prieš tą 
žvėrišką jungą, kurį mums 
uždėjo rudieji budeliai. Lie
tuvos valstybingumo visiš
kas likvidavimas, šimtų 
tūkstančių vyrų ir moterų 
išvežimas į Vokietijos ka
torgą, visų gyventojų ap
krovimas nepakeliamomis 
duoklėmis, visų žemės ūkio 
ir gyvulininkystės produk
tų privalomieji pristatymai, 
valstiečių nuvarymas nuo 
žemės, masiniai patriotų 
žudymai, — štai ko teko 
mums susilaukti po hitleri
ne okupacija.

“Vokiški įsiveržėliai nuo 
amžių yra lietuvių tautos 
priešai. Jie yra pasiryžę 
mus nutautinti ir išnaikinti, 
o mūsų žemę kolonizuo
ti vokiečiais. Kiek
vienas Lietuvos patriotas 
privalo nesigailėdamas jėgų 
priešintis toms hitlerinių 
okupantų užmačioms.

“Šimtai ir tūkstančiai iš
tikimų mūsų tėvynės sūnų 
jau stojo į šventą kovą 
prieš hitlerinę okupaciją. 
Diena iš dienos daugėja 
partizanų Lietuvos žemėje. 
Savo drąsiais žygiais jie 
nuleidinėja nuo bėgių vo
kiečių karinius ešelonus, 
sprogdina jų sandėlius, žu
do įsiveržėlius kolonistus. 
Štai, pav., neseniai Šiaulių 
—Joniškio geležinkelio ruo
že vokiečių karinis trauki
nys užšoko ant partizanų 
padėtos minos ir daugelis

vagonų kartu su kareiviais 
pavirto skeveldrų ir lavonų 
mase. Tai didžiai patrioti
nis žygis. Naikinti vokie
čius — reiškia kovoti už 
Lietuvos laisvę.

“Tiktai tautos išdavikai 
tegali dėtis išvien su hitle
rininkais, talkiu inkauti 
jiems jų šlykščioje politiko
je. Tokie tautos išgamos 
yra visa Kubiliūnų gauja, 
dirbanti Lietuvos pavergė
jų— vokiečių naudai. Griež
tai atsiribodami nuo jų, de
maskuodami jų pragaištin
gą darbą, skelbkime jiems 
atvirą kovą.

“Kovoje už mūsų tautos 
laisvę mes nesame vieni. 
Kartu su Tarybų Sąjunga 
prieš hitlerinę Vokietiją 
kovoja galingoji Britų im
perija ir Jungtinės Ame
rikos Valstybes. Kaip tik 
šiuo metu vyksta galingas 
Raudonosios Armijos puoli
mas visuose frontuose. 
Tūkstančiai gyvenamųjų 
vietovių jau išlaisvinta nuo 
vokiečių. Vien prie Stalin
grado liko apsuptos 22 hit
lerininkų divizijos. Tarybi
nė vėliava jau suplevėsavo 
virš Velikije Lūki ir Rau
donoji'Armija, kurios eilėse 
kaujasi ir lietuviški jungi
niai, eina toliau į vakarus. 
Hitlerinės Vokietijos lau- 

| kia neišvengiamas pralai
mėjimas, o jos sutriuškini
mas reiškia laisvę Lietuvai.

“Nauji, didžiuliai uždavi
niai atsistoja šiuo metu 
prieš mūsų tautą. Mes pri
valome dar labiau išplėsti 
partizaninę kovą Lietuvoje, 
dar aktyviau priešintis vi

Trečias Puslapis

soms vokiškų okupantų 
priemonėms. Kurdami vi
sur — kaime ir mieste, fab
rikuose ir mokyklose, ko
mitetus kovai prieš hitleriz- 
mą, mes pasieksime to, kad 
mūsų tauta išstos vieningu 
kovos frontu prieš vokiškus 
okupantus.

“Juo greičiau mes susi- 
bursime į visos tautos anti
hitlerinį kovos frontą, juo 
greičiau bus išlaisvinta nuo 
vokiečių mūsų tėvynė Lie
tuva.”

Baltimore, Md.
Aukos Apšvietos Reikalams
Lietuviai nuoširdžiai pare

mia visus prakilnius tikslus. 
Vėlesniu laiku jie suaukavo 
$12 Lit. Draugijos apšvietos 
reikalams. Aukavo sekamai: 
P. Kupris $3. Po $1 : G. Ilgū
nas, A. Siprius, A. Paliukonis 
ir S. Meškys. Po 50 centų: K. 
Stanys, P. Vaitekūnas, K. J. 
Abakan, D. Vincas, L. Balu- 
kevičienė, B. Lamsargienė ir 
J. Balsys. Po 25 centus: E. 
Mulukiutė, A. Merkienė, J. 
Šmitienė. Visiems aukavusiems 
tariu ačiū ! A. Ž.

San Francisco, Calif.
Laisvei aukos nuo ALDLD 

153 )< p. — Nuo vakarienės, 
$35.25; nuo spaudos pikniko, 
$10; pavieniai aukavo — E. 
Vilkaite-Wilkcs, $3; M. Bal- 
tulioniutė, $3; J. Kazlauskas, 
$2.50; V. Burda, $2; A. De- 
mikis, $1.50 ir K. šilkaitienė, 
$1. Už prenumeratas priduo
ta $19. Viso $77.25.

Norime pastebėti, kad šie 
pinigai buvo priduoti Brookly- 
ne, laike Dem. Liet. Suvažia
vimo, per drg. V. Sutkienę. 
Širdingai tariame ačiū drau
gam už puikų pasidarbavimą 
ir už gausias aukas. L. K.

Get in the Fight -—Work, at WRIGHT

Lietuviai raudonarmiečiai poilsio name. Jie, pataisę sveikatą, ve! vyks j frontą kovai 
prieš budeliškus hitlerininkus.

Ką gi jums ši trumpa ek
skursija sako? Ji sako, kad 
vokiški grobikai beveik fa
tališkai užgrobė ir suvokie
tino Kauną, apgyvendinda
mi jį tik vokiečiais. Likę 
lietuviai išgrūsti į priemie
sčius, bet palengva stumia
mi ir iš ten į provincijos 
miestelius. Bet šis ruduo, 
atnešęs tiek daug rūpesčio 
hitlerininkams, neaplenkė 
ir Kaune sutūpusių vokie
čių. Jie bailiai dairosi į Ry
tus. Jie mato, kaip ištisos 
fricų šeimos bėga iš Uk
rainos ir Bielorusijos į Va
karus.

Raudonoji Armija nesu
laikomai žygiuoja pirmyn. 
Jos žingsinų aidas jau gir
disi ir Kaune. Ir gal nebe
toli tas momentas, kai Kau
ne iš visos hitlerinės “nau
josios tvarkos” beliks tik 
tos iškabos, kurias jūs šio
je ekskursijoje matėte. O 
jas mes atlietuvinsirtie ga
na greit.

Get ci war job now! 
AGE NO BARRIER 

Many types of job open

Apply at

WRIGHT EM CENTER NT

overtime

Pays to work at WRIGHT
* Good pay
* Time and one-halt for 

Bonus for night work 
Production bonus
Group insurance

hssenti’d/ work ert netd sUfemenf-

TIMES SQUARE-46th St. and Broadway

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M. • Mon. & Fri.
PATERSON, N. J.

Employment Division • 245 Park Avenue 

Public Service Busses No. 38 and 54 from 
Paterton City Hall stop at our door.

2nd floor of 1560 Broadway • Entrance on 46th Street
9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

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

Public Service But No. 68 or Olympic 
Line Busies pass fhe Wood Ridge phnt.

OR UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, NEW JERSEY
Builders of Cyclone and Whirlwind Aircraft Engines
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LOWELL, MASS.
Tai Buvo Žmonių Gražus 

Atsiliepimas

Draugo D. M. šolomsko pra
kalbose, kurias rengė vietinės 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijos ir kurios įvyko gruodžio 
4 d., Liet. Pik Kliubo svetai
nėje, žmonės buvo viskuomi 
labai patenkinti, kaip pačia 
Šolomsko turininga prakalba 
ir gražiais atsakymais, bei 
plačiais paaiškinimais į žmo
nių klausimus, taip ir visa ge
ra nuotaika, kokia viešpatavo 
svetainėje laike draugės Rūtos 
Gicevičiūtės gražaus dainavi
mo.

Kuomet Rūta linksmai dai
navo, jos sesutei Emmai akom
panuojant ir publika jaukiai 
jautėsi, tai draugė Veronika 
Kaladinskienė su draugu A. 
Stravinsku ėjo per svetainę 
rinkdami aukas padengimui 
lėšų, kurios pasidarė rengiant 
šias prakalbas ir kas nuo to 
liks, tai bus priduota Mass, 
valstijos ir apylinkės Lietuvių 
Komitetui į lietuvių $3,000 
kvotą Nacionaliam Karo Fon-! 
dui. Jeigu aukų rinkliava dai
navimui kiek kenkė, tai mes 
už tai labai atsiprašome.

nė. Tokiu būdu tapo suauko
ta viso $25.30.

Prakalbų rengėjai širdingai 
ačiuoja aukojusiems žmonėms 
už gražų atsiliepimą ant mūs 
visų bendro reikalo. Tai buvo 
gražus kooperavimas ir už tai 
turėjome geras prakalbas ir 
abelnai gerą pasisekimą.

Baigiasi Senieji Metai

Lietuvių Piliečių Kliubas 
stropiai rengiasi prie didžiosios 
iškilmės. Visi komiteto nariai 
rūpestingame darbe sūrengi- 
mui geriausio bankieto užbai
gimui senų ir pasitikimui Nau-i 
jų Metų. Tatai įvyks išvakary-l 
je naujų metų — gruodžio 31 i 
dienos vakare, 8 valandą,! 
Kliubo svetainėje, 338 Central į 
St., Lowell, Mass.

Kadangi naujų metų pir-i 
moji diena išpuola šeštadienį,; 
tai mūsų bankietas įvyks penk-, 
tadienio vakare. Manoma, kad,

Leitenantas L. Weiner, 
narys United Electrical, 
Radio and Machine Wor
kers unijos, iš Lynn, Mass. 
Jis žuvo karo lauke, jo pa
gerbimui miesto valdžia 
pavadino jo vardu vieną 
aikštę.

Klausimai ir Atsakymai

naujų metų dienoje — šešta-j 
dienį, žmonės daugumoje ne
dirbs. Tad šiais metais turėsi-' 
me specialiai gerai prisireng
ti Naujų Metų pasitikimui. Nu-; 
tarta bilietus daryti po $1.50 ’ 
ypatai. Bot tai bus bankietas

Dabar Prezidento Obal- 
sis “Karą Laimėti/’ o 

Ne Naujoji Dalyba

» ________
KLAUSIMAS 1. Svetimi 

žmones paėmė man'e auklė
ti 5 metų amžiaus ir šian
dien jau esu 18 metų, bet 
jie nėra padarę 
priėmimą. Mano 
tėvas ir motina 
gerokai pasiturinti i 
suome t sako, kad kaip jie 
numirs jie paliks man visą 
jų turtą. Jie nėra padarę i 
nei testamento ir nėra už-. 
rašę turtą ant mano vardo. 
Jeigu jie numirtų, ar aš! 
galėčiau gauti jų paliktą 
turtą? Jie turi vieną vai
ką, bet nežino, kur jis gy
vena ir nepaiso jo.

ATSAKYMAS: Jeigu jūs 
nesate legališkai priimta ir 
neperrašytas turtas ir nė
ra testamento padaryto, ku
ris paminėtų jums palikimą 
turto, po jų mirties jūs ne
gautumėte nieko daugiau, 
kaip tik atlyginimą už jū
sų darbą, žinoma, jeigu e- 
sate jiems dirbus. Pagal į- 
statymus, visas turtas eitų 
jų tikram vaikui, be skirtu
mo .ar jie myli jį ar ne.

legališką 
vadinami 
yra seni, 

vi-

dūminame ir reikalauja ka
miną padaryti aukštesnį, 
nes kitaip sako skųsią. Ar 
gali jie už tai patraukti 
teisman ir priversti kaminą 
aukštinti? Abiejų — jų ir 
mūsų — namai yra senai 
pastatyti ir beveik abudu 
lygūs.

ATSAKYMAS: Skųsti
Į jus kaimynas negali, bet 
j vien tik gali paduoti skundų 
lį Department of Smoke In
spection and Abatement, 
kuris tankiausia 
inspektorių ištirti dalyką, 
ir jeigu randa,

ir rūkymo departmentas 
neturi autoriteto priversti 
jus paaukštinti ar pažemin
ti kaminą, tik gali suteikti 
patarimus.

Adv. Charles P. Kai.

10% SAVED 
NOW OR 1W% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

atsiunčia

kad yra 
kenksminga sveikatai, jie 
pataria kaip tuos dūmus 
sumažinti. Jūsų kaimynas

FOTOGRAFAS

Virš minėtiems reikalams į 
gerieji žmonės sekančiai su
aukojo: Ph. Bagočius $2, V. 
Kaladinskienė $1.05.

Po $1 aukojo dd.: A. Rut-| 
kauskas, A. čulada, J. StančiC 
kas, V. Mikalopas, R. Čulada, 
K. Kojutis, J. Palubinskas, V. 
Čulada, Eva Mikalopienė, 
Malvina Perednienė, M. Zub- 
kauskas, J. Blažonis, M. čula- 
dienė, A. Paulenkienė, U. Dau
girdienė, U. Puskunigienė, J. 
Gicevičius ir Julė Gicevičienė.

Po 50c : F. Arbačauskas, S. 
Paulenka, J. Kazlauskas, Mo
nika Palubinskienė ir Zuzana 
Janauskienė.

Po 25c: A. Palubinskas, A. 
Drazdauskas, K. Janauskas, 
S. čižiūnas, K. Zubkauskienė, 
J. M. Karsonas ir Marė žalie-

sulyg mūsų tradiciniu prisiruo-j 
Šimu, kuriuose svečiai pilniau-; 

,sia pasitenkina ir noriai kas 
met dalyvauja. O pirmakar- 
čiai svečiai stebisi, kaip lowel- 
liečiai gali taip ištesėti? O ga
lima dėl to, kad pasitikimui! 
Nauju Metu parengimai pas!

I mus daromi ne dėl pelno, — 
| ne pelno sumetimais, bet drau
giškumo sustiprinimui ir pasi
sakymui bendresniam ir ge
resniam veikimui būsiantiems | 
metams.

J. M. Karsanas.

Washington. — Obalsis 
“Naujoji Dalyba” yra, prez. 
Rooseveltu s u p r at i m u , 
nusenęs ir netinka kari
niam laikotarpiui. Jo sekre
torius Stephen T. Early to
dėl užklausė prezidentą, 
koks obalsis dabar tiktų. 
Prezidentas atsakė: “Karą 
Laimėti” turi būti vyriau
sias dabartinis obalsis.

Virš Nauru salos ameri- 
kieiai nukirto 10 japonų 
lėktuvų.

Gen. George G. Marshall 
į pasiliks Washingtone kaipo 
■Jungtinių Valstijų karo šta
bo galva visoms karo sri
tims.

Maskva, gruod. 26. — Vi
tebsko apylinkėje Sovietai 
atėmė iš nacių dar vieną 
geležinkelio stotį, Zalučje.

ŠYPSENOS
“TAKE IT EASY”!

Nesiskubink. Imk išlėto, 
Nesijaudink dėl greitumo;

Laimė nuopelnų nemėto 
Tam, kas būna be kantrumo.

Taupe nikelius, centus,
Nežiūrėjo į kitus.

KLAUSIMAS 2. Mes tu
rime nedidelį namuką ir kū
rename malkomis. Mūsų 
kaimynai kelia protestą, 
kad mes jiems perdaug pri-

■to

LIETUVIŠKAS I

TRAKTYR1US I
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių f
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Nekalbėk neapgalvojęs, —
Kvailos mintys greitai plaukia;

Klaidos tam nesikartoja, 
Kas patyli ir palaukia.

Jei į širdį meilė lenda,
Noras ima greitai vesti, —

Nesiskubink sau ant sprando 
Bile ką tuojau užmesti.

Išvadą dariau aš gerą: 
Jei pati tau blogą daro, — 
Leisk pabėgt jai su kitais, 
Ir jos būdas pasikeis.

Bet visai kitaip įvyko, — 
Staiga vėl mane paliko, — 
Su rakandais ir daiktais, 
Vėl pabėgo su kitais!

Pažiūrėk, kaip vedę poros 
Nelabai kaip sugyvena;

Lai atvėsta šliūbo noras, 
Kol gerai ištirsi paną!

Jeigu biznį nori dėtis,
Pagalvok ir imk sau laiko,

Kad nereiktų bylinėtis, 
Kaip kitiems tas pasitaiko.

Take it easy — imk išlėto,
Pamažu toliau važiuosi;

Nesiskubink iš šio svieto, —
Ten pyragų nemaumosi!

A tik. Kriukis.

Šiuo sykiu jinai išdrįso 
“Apvalyti” mane visą;
Palikta stuboj vieni
Tik prūsokai alkani.

Kas tik turite šeimyną, 
Lai visus tas pamokina, — 
Nepriimk atgal pačios, 
Jei nors sykį suvedžios.

Atliktas Kriukis.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

Į J. GARŠVA |
Graborius-IJnder taker

Laidotuvių Direktorius |
Išbalsamuoja ir laidoja ant J 

visokių kapinių. S
- VELTUI ŠERMENINĖ |

(KOPLYČIA) |

Parsamdo automobilius ir ka- S 
rietas voselijom, krikštynom S 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE |

BROOKLYN |
Telephone: EVergreen 8-9770 »i •»

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

PARAGAVUS KITO DUONOS

Kai pati atgal parbėgo, 
Daug dalykų ji pamėgo: 
Ką sajęai jai, ar darai — 
Viskas jau dabar gerai!

O pirmiau—vis buvo bloga, 
Nuolat gaudavo ji slogą 
Ir visus kitus galus, — 
Jei esi kiek nemeilus.

Paragavus kito duonos, 
Sako, tu būk mano ponas, 
Tu geriausias už visus, — 
Nieks dabar neperskirs mus.

Ir dažnai ji, už pakutą, 
Griaužė sausą duonos plutą,

BANDYK Iš NAUJO!
Nei vienas gyvenime dalykas 

Neateina mums už dyką.
Ką turim, žinom ar įgyjam, 
Didžiuojamės, gerbiame ar bijom — 
Tam tikrą kainą vis lėšuoja.

Dažnai rūstus nepasisekimas 
Pakerta jėgas ir tvirtą valią, 
Išsisemia kantrybė ir baimė širdį gelia, 
Pamirštame gyvenimo teisingą kelią, 
Ir po desperacijos liūnus klampojam.

Daugumą girtuoklystė pasigauna, 
Kiti užkliuvę už kozyrų 
Pražudo savo amžį jauną. 
Gaila. Viskas tas nereikalinga — 
Išeitis yra geresnė — išmintinga:

Bandyk ant kojų vėl iš naujo atsistoti, 
Ir jeigu teks ydoms vėl pasiduoti, 
Ir vėl įpulti į purvyno tvaną, 
Nereikia vilties niekados nustoti, — 
Bandyk ir vėl bandyk iš naujo!
Kas nuolat bando vis — 

galų gale tas viešpatauja!
Atliktas Kriukis.

N<>. OHO. I ad V 
Crosby, Matched 
lovelj modern 
tings of 14K 
gold. Uovely 
diahuthd.

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

Both Rings for

No. • 100, Lady 
. Crosby. Unique 

irt- style, excep 
C -,ttonal in quality. 
vL ' This lovely pair 
su <>f rings in 14K 
w gold. Superbly 
r brilliant dia- 
_ mond.

No 120, lady 
' (.ro\by. Identic al 
designs )4K gold 
rings with splen
did diamond.

Both for

s100M

B LIAUDIES BALSAS I

I
 Kanados Lietuvių Savaitraštis

Station C, Box 1013 ■
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
g Skaitykite jų savaitraštį ||

j LIAUDIES BALSĄ I
■ Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už B 

Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę B
I LIAUDIES BALSO KAINA | 

$3.50 Metams
HH Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek B 
£ pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug B 
ĮU žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią II 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais Į

I Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
W sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

g MATELSAS SIMON AVICIUS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

VA Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

w vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 
$ te susipanžinti.

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

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

| 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

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

All "Udy Crosby” Ensembles
M /illractive Presentation Dox

AU DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.r~ .•

TeL STagg 2-2A78 ATDARA VA1UKAIB

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipę j

ar naktį, greit suteiks* -.j 
me* modernišką patams- , 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- j 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkintu

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 *
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Paskutiniai Kryžiaus 
Karai ir Jų Pasekmės

I raliai prielankiai atsiliepė 
'į tuos pašaukimus, bet jau 
jokio karinio žygio negalėjo 
surengti.

Kryžiuočių valstybėlės Si
rijoj, negaudamos pagelbos 
iš Europos, negalėjo ilgai lai
kytis prieš turkų sultanus. 
Egipto sultanai išvarė kry
žiuočius iš miestų vienas 
paskui kito. 1268 metais bu
vo paimta Antichija, 1289 
metais Tripolis, ir pagaliau 
paskutinė jų atspara Akrą. 
Kryžiuočiai įsitvirtino tik 
ant Kipro salos, kur Faga- 
musto miestas buvo svar
biausiu prekybos centru ir 
Kipro karalius vadinosi Je- 
ruzalimo karalium. Tik 1489 
metais Kipro sala buvo pri
jungta prie Venecijos kara
lystės.

Kryžiaus Karų Pasekmes.
Kryžiaus Karai turėjo di

delės reikšmės Europai. 
Pirmiausiai jie padarė galą 
viešpatavimui Venecijos ir 

. Geno vos rytinėj dalyj Vi- 
'duržemio Jūros. •Bendrai, 
prekybos reikalas ten dau
giau išsiplėtė. Kryžiaus Ka- 

i rai supažindino Europos 
gyventojus su Rytų techni
ka ir kultūra. Į Europą bu
vo pargabenti nauji javai, 
kaip tai — grikiai, ryžiai, 
kukurūzai, arbūzai, apriko- 
sai, lemonai, fistaškos ir ki
ti. Išsiplėtė cukraus gamy
ba iš cukrinių nendrių. Ma
noma, kad iš Sirijos buvo 
parsigabenta ir malūnų ga
minimo sistema.

Veikiausiai nemažą įtaką 
į Europą padarė Rytų au
dimo ir metalų apdirbimo 
technika. Eilė audinių, pra
dėtų gaminti Europoj, ilgai 
vadinosi Rytų vardais. Iš 
Rytų gaunamas buvo šilkas, 
medvilnė, tam tikra medžia
ga sustiprinimui dažų ir ki
ti dalykai.

Perimta kai kurie daly
kai ir karo srity j, kaip tai, 
bubnas, triuba, arboletas. 
Nuo rytiečių perėmė ritie
riai paprotį pirtyj praustis 
ir auginti barzdas, — pir
miau Europos ritieriai sku
sdavosi, palikdavo tik ūsus. 
Pradėta gaminti ritieriams 
specialė literatūra ir eilė 
kitų dalykų.

Ritieriai išmoko kiek žmo
niškesnio apsiėjimo, išmoko 
statyti erdvingas pilis, pa
togesnius gyvennamius «ir 
gražiau apsirengti. Europos 
ritieriai pradėję gražiau ap
sirengti, įgavo tinkamesnį 
skonį grožyj, rūpinosi ge
riau ir žmoniškiau paval
gyti. Žinoma, tą viską jie 
pasirūpindavo savo bau
džiauninkų darbo kaina.

Pradžioj Kryžiaus Karų 
nemažai feodalų leido savo 
baudžiauninkam išsipirkti, 
nes ritieriams reikalingi bu
vo pinigai. Bet kada jie grį
žo atgal, tai ponąi ne tik 
spaudė savo baudžiaunin
kus, bet jieškojo galimybės 
ii- išsipirkusius vėl paverg
ti. Per šimtmečius Kryžiaus 
Karų gyvenimas pasikeitė, 
senas feodalinis režimas su
svyravo ir gyveniman buvo 
įnešta naujų pakaitų.

1217 metais buvo organi
zuotas Penktas Kryžiaus 
Karas. Iš pradžios jis buvo 
nukreiptas prieš Siriją, o 
paskui prieš Egiptą, kurio 
sultanas valdė ir Jeruzali- 
mą. Kryžiuočiai po sunkios 
apgulos 1219 metais, paė
mė svarbų miestą Dameit- 
tą, bet jų pačių nesutikimai 
ir nevykus komanda atvedė 
prie tolimesnių pralaimėji
mų ir 1221 metais jie pasi
traukė iš Egipto.

Šeštas Kryžiaus Karas 
prasidėjo 1229 metais. Po
piežius Grigorius IX-tas iš
stojo prieš jį, nes karo prie
šakyje stovėjo imperatorius 
Fridrichas, kuris vedė karą 
prieš Romos popiežių ir nuo 
bažnyčios buvo atskirtas. 
Vienok Fridrichas, veikda
mas daugiau diplomatijos 
keliu, negu ginklo pagelba, 
kiršindamas Damasko ir E- 
gipto valdonus vienus prieš 
kitus, atsiekė, kad Egipto 
sultanas nusileido jam Je- 
ruzalimo ir tūlų Palestinos 
vietų reikale. Bet kryžiuo
čiai savo tarpe vėl greitai 
susiėdė, tada 1244 metais 
musulmanai užėmė Jeruza- 
limą ir jau ant visados.

Septintas Kryžiaus Karas 
prasidėjo 1248 metais ir tę
sėsi iki 1254 metų. Jo prie
šakyj stovėjo Franci jos ka-, 
ralius Liudvikas IX-tas. 
Smūgis buvo nutaikintas 
prieš Egiptą. Iš karto jis 
turėjo tūlų pasiekimų, bet 
vėliau mūšį pralaimėjo ir Į 
patsai pateko turkų nelais-1 
vėn, iš kur buvo išpirktas’ 
tik už didelius pinigus.

Šis Kryžiaus Karas suju-' 
dino ir liaudies mases. Ma- 
Sįis puolė ne “bedievius”, 
bet savo klasinius priešus— 
feodalus. 1251 metais Liud- 1 
vikas IX-tas atsikreipė į' 
Francijos feodalus prašyda- j 
mas pagelbos. Jie neatsilie-• 
pė į karaliaus prašymą, o 
liaudies masės sujudo. Jų 
tarpe atsirado kokis tai .se
nelis Jokūbas iš Vengrijos 
ir stojo už vadą. Jis aiški
no, kad Jeruzalimą turi iš
gelbėt ne godūs ritieriai, 
bet darbo žmonių biednuo- 
menė. Jis griežtai išstojo 
prieš katalikų kunigus ir 
minikus. Franci joj masės 
pasekė jį ir žygiavo į pietus, 
per Amieno,Orleano, Baržos 
ir kitus miestus. Kelyj ma
sės plėšė feodalų-ponų dva
rus, kunigus ir minikus. 
Biednųjų armiją nuolatos 
augo ir greitai pasiekė 100,- 
000, — gal skaitlinė, ir per
dėta, bet dažnai minima. 
Jie ėjo keliais būriais, visur 
puolė ponus ir kunigiją. 
Pradžioj nusigando jų feo
dalai ir karalius. Bet vėliau 
valdonai susigriebė, suor
ganizavo jėgas, dalį jų iš
žudė, o likę išbėgiojo.

Tas patsai Francijos ka
ralius vadovavo aštuntam ir 
paskutiniam Kryžiaus Ka
rui, kuris prasidėjo 1270 m. i 
Jau taip mažai buvo ukvat- 
ninkų, kad karaliui prisėjo 
jųps samdyti už pinigus. 
Pietų Italijoj ir Sicilijoj ka
ralium buvo Liudviko bro
lis — Karolis. Todėl kry
žiuočiai išvyko karui prieš 
Karolio priešą — Tunisijos 
sultaną. Kada jie pasiekė 
Tunisiją, tai jų tarpe prasi
dėjo baisi liga — čuma, nuo 
kurios veik visi jie išmirė 
ir mirė jų vadas karalius 
Liudvikas IX-tas. Tik maža 
dalis jų grįžo atgal.

Romos popiežiai dar ne
nusiramino ir po to. Jie 
kvietė krikščioniškus kara
lius į Kryžiaus Karą, rinko 
tam aukas, Kaip kurie ka-

Sovietai Atvadavo 
1,430 Myl. Plotą

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
ginklų, amunicijos ir mais
to ir daug įvairių karinių 
reikmenų.

Per mūšius šiame fronte 
tuo žygiu Sovietai sunaiki
no 159 vokiečių tankus, 39 
motorines kanuoles, 52 šar
vuotus automobilius, 109 
įvairias kanuoles ir daugius 
kitų pabūklų.
GRĘSIA NACIAM KILPA 

VITEBSKE
Generolo Bagramiano ko

manduojama, sovietinė Bal
tijos armija Vitebsko apy
linkėje per dieną nukovė 
dar 1,600 vokiečių ir atėmė 
iš priešų Krynki geležinke
lio stotį, Bielianki, Stugro- 
vo miestą ir eilę miestelių 
— viso daugiau kaip 60 gy
venamųjų vietovių. O per 
tris dienas šiame fronte bu
vo užmušta bent 5,000 hitle
rininku.

Jau vakar Sovietai užėmė 
punktus už 11 mylių į rytus 
nuo Vitebsko ir 8 mylios į 
šiaurius. (O radijo prane
šimai teigia, kad Raudonoji 
Armija dabar atakuoja na
cių fortus tik už penketo 
mylių nuo Vitebsko.)

Tarp kitų žygių, čia so
vietiniai kovūnai prasiveržė 
per Lososina upę. Raudono
ji artilerija jau perkirto vo
kiečiam pasitraukimą gele
žinkeliu linkui Polocko, ir 
priešams telieka tik vienas 
geležinkelis į pietus linkui 
Oršos. Vitebskas tuo tarpu 
daugiau kaip pusiau apsup
tas, ir kariniai stebėtojai le
mia, kad Sovietai netrukus 
užims šią svarbiąją nacių 
tvirtumą ir geležinkelių ste
bulę Baltarusijoj.
Perkirstas žitomiro - Koro- 

stenio Geležinkelis
Neoficialės žinios sako, 

jog Sovietų kariuomenė 
faktinai jau perkirto na
ciams geležinkelį tarp Žito
miro ir Korostenio, apie 85 
mylios į šiaurius - vakarus 
nuo Kijevo, ir Raudonosios 
Armijos artilerijos sviedi
niai pasiekia vokiečius tų
dviejų miestų pakraščiuose. 
Per Žitomirą eina geležin
kelis ir Odesson.

Raudonarmiečiai taipgi 
panaujino atakas prieš na
cius prietiltėje Nikopolio, 
stovinčio vakariniame šone 
žemutinės Dniepro tėkmės.

London. — Pranešama, 
jog Baltarusijos partizanai 
iki šiol užmušė 483,000 vo
kiečių iš viso.

Jungtinėse Valstijose ran
dasi 1709 aukštosios mo
kyklos (universitetai ir ko
legijos), kuriose mokinasi 
apie 1,350,000 studentų.

Njujprkieciai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

Anglų kariniai laivai, pa
gelbėdami p a r t i z a nam, 
bombardavo pakrantines 
vokiečių pozicijas ties Spa- 
lato uostu.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia balių, nau

jų metų sutikimui. Įvyks 31 d. 
gruodžio. Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga 75c. Bus skanių valgių ir 
gėrimų ir gera orkestrą. Kviečia
mi dalyvauti ir kartu sulaukti nau
jų metų. — Komisija. (303-306)

’ ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubąs rengia vakarienę 

užbaigimui 1943 metų ir pąšitilęi- 
mui naujų 1944 metų. Gruodžio 31 
d., Kliubo salėje, 408 Court St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame ėli- 
žabethiečius ir iš apylinkės svečius 
dalyvauti, smagiai pralęisti laiką, 
nes kliubiečiai visada gerą vakarie
nę priruošia. Įžanga $2 asmeniui. 
Pus gėrimų, valgiai iki valiai. — J. 
Wizbor. (303-307)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Antano ir Ka

zimiero Dumčių, Vinęp §ūnų. Kan- 
dališkių Kaimo, Marijampolės pa
vieto. Apie 40 metų atgal jie gyve
no Ąlahąnoy City, Pa. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalų. Juo
zas Dumčius, 1430 — 10th St., Ra
cine, ’W" ’(303-3041

Chiny Laimėjimas
Chungking. — Chinai at

ėmė iš japonų svarbų Ku- 
gan miestą srityje derlin
giausių Chinijos ryžių lau
ku.

Paskutiniai chinų laimė
jimai, sakoma, apsaugos tą 
“ryžių bliūdą” nuo priešų.

Kalėdinės Nelaimės
Per kalėdines šventes da

bar Jungtinėse Valstijose 
žuvo 339 žmonės įvairiuose 
nelaiminguose atsitikimuo
se, o daugiausiai — auto
mobilių nelaimėse.

Pernai per tas šventes 
žuvo devyniais mažiau.

KO POPIEŽIUS NORI
Kūčių dienoj popiežius 

per radiją šaukė “teisingą 
taiką” daryti ir “ginklais 
neužkarti aštrių taikos są
lygų-”

Pittsburgh, Pa.
D r a u g a i pittsburghiečiai, 

i nors dabartiniu laiku dar vis 
sunkiai dirba, kad sukėlus 
reikalingą fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų, bet jie su
randa galimybės paremti ir 
kitus svarbius reikalus. Lit. 
Draugijos Apšvietus Fondui 
suaukavo $8.25.

Aukavo sekamai — po $1: 
M. Paulauskas, II. Elinčiene, 
J. Mažeika, J. P. Paleckis ir 
M. Embrozienė. Po 50 centų : 
G. Kazlauskas,- J. Purtikis, J. 
Elincas ir V. Shcrbin; po 25 
centus: M. Kebort, A. Valaika 
ir B. Urbonas. Visiems auka
vusiems tariam širdingai ačiū!

M. P.

KRISLAI
(Tąsa nuo I pusi.) 

mininkas Spangler išėjo su il
giausiu pareiškimu. Girdi, 
kaip “leopardas negali pakeis
ti savo šersties, taip lloosevel- 

| tas savo obalsių.” Itooseveltas 
esąs nebepataisomas. . .

Iš Londono buvo pranešta, 
kad Sovietų vyriausybė esanti 
tokio nusistatymo: Jeigu Bri
tanijos imperijos tautos turi 
savo atstovus tarptautinėje1 
komisijoje karo kriminalis-J 
tams bausti, tai Sovietų Sąjun
gos respublikos turi taipgi tu
rėti savo atstovybę.

Ypatingai turi turėti atsto
vybę Liętuva, Estija ir Latvi
ja.

Labai puikus ir teisingas 
reikalavimas. Kiekvienas lie
tuvis tokiam Sovietų vyriausy
bės žygiui turėtų nuoširdžiai 
pritarti.

Bet kur tau: Chicagos kuni
gų Draugas (gruodžio 22 die
ną) su džiaugsmu rašo: “At
metami rusų reikalavimai.” 
Drąugas pasmerkia Sovietus 
už tokio reikalavimo statymą.

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

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

Rašyti .............. j......................... 15c
Svęikata Ligoniams, knygelė ap

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

iriąi iš šenovės laikų, 12Š pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

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

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

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėją su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimu i ir tt...........................1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karves Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sąpnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ;........    $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno (r Naujo Įstatymo,

šų paveikslais .......................... 25c
Istoriją Abelria, 500 pusi............ 1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delria- 
žinyęte, 412 pusi......................$3.50

Pilna Geografija, su paveikslais,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR VYRAI 
VIDAUS RUOŠAI 
HOTEL REGENT

104TH STREET & BROADWAY
(804)

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 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHR AFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU- 
RAŲIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS - GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE .

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23RD ST., N. Y.
<x>

_^jr. - r 1IF'---" r----- -r---------------- —

MEkGINOS - MOTERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VA’LGIS IR UNIFORMOS

MERGINOS ATĖMIMUI INDŲ
KASIERKOS
KUKORKOS

MERGINOS PRIE BUFETO
INDŲ MAZGOTOJOS —
STIKLU MAZGOTOJOS

MAISTO PATIKRINTO JOS
VIRTUVEI DARBININKĖS 

sllNVIČIŲ IR SALAD
DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE

STALŲ PATARNAUTOJOS
(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(306)

Į-—-........................ -11

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMeRCY PARK
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(304)

412 pusi....................................... 3.00
Gudrus Piemenukas, graži apy

saka ...............................   25c
Kabalas, Zobovos Knygutė ........ 15c

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

šlapihti lovoj, po .................... 60c
Nuo ūžsisenejusio kataro,

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

Visokios Žplės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

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

LYDINIMO lOlJlANAS
(ELEKTRA)

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

IRA S. BUSHEY & SONS,
764 COURT ŠT., 

BROOKLYN, N. Y.

KREIPKITĖS Į
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, N. Y.
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO IR USES 

ATSI KLAUSIMO.
(306)

pagelbinink/s 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

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

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

Iš karinių darbų reikia turėt naliuosavimą ir USES leidimą.

KREIPKITĖS Į
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
< , (307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

BARTENDERIAI
INDŲ ATĖMĖJAI

ŠALTOS MĖSOS CHEF’AS
INDŲ MAZGOTOJAI 

MAISTO PATIKRINTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

VYRAS PRIE OYSTERIŲ 
APVALYTOJAI

VYRAI PRIE SODĖS
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)

(306)

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

kariniam darbui.
BRODIE SYSTEM, INC.,

115 CLIFTON PLACE, 
BROOKLYN, N. Y. MAin 2-5242

(304)

BE 100% 
WITH YOUR

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI,
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
Iš karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
<P

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

AUKŠTOS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBAS.

Matykite M(ss Sullivan

HOTEL GRAMERCY PĄĘ£ 
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(304)

VYRAI bendram darbui djdclęje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nęreikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuol^tniąi viršlai
kiai. Kreipkitės i dięf .uvės superin
tendentą.

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

BERNIUKAI
SU DRAFTO PRATESIMŲ. AL

GA $22 Į SAVAITE. 40 VALANDŲ, 
5 DIENOS Į SAVAITĘ. PRISIDE
DA VIRŠLAIKIAI. TURI MORėTI 
SKAITYTI IR RAŠYTI ANGLIU
KAI.

A. S. LAZARUS & CO.,
135 WEST 36TH ST.
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New\Mo^£ž^2inios
Brooklyniečių Aukos 

Karo Fondui
Išleidom Tarnybon Dar 

Vieną Laisvietį

pridavė

$2,

dar 
$1.

$2. 
St. 
j 4 

pa-

Gruodžio 23-čios vakarą, 
Laisvės salėj, įvyko išleistu
vės Nikodemui Pakalniškiui, 
kuris gruodžio 27-tą turėjo iš
eiti kariškon tarnybon, į J. V. 
laivyną. Jas rengė Laisvės Di
rektorių Tarybos paskirta ko-

Po $1 : Josephine j misija, kuri, kaip sakė d. Buk- 
i nys, buvo išrinkta dar balan
džio mėnesį, bet tą pareigą at
likti turėjo tik dabar.

Išleistuvčsna atsilankė gra- 
Nikodemo draugų 

aidiečiu ir Liaudies
darbuotojų, kuriose 

įstaigose Nikis daugiausia yra 
dalyvavęs, daugiausia veikęs. 
Ant stalo radosi gerų dešrų 
su kopūstais. Juos pagamino 
plačiai žinoma darbšti kliubie- 
tė gaspadinė Josephine Augu- 
tienė, o gėrimus pristatinėjo 
J. Dainius su talka Grabaus
ko ir Buknio.

Po užkar.užio, P. Buknys, 
vakaro pirmininkas, iššaukinė- 
jo dalyvius pasakyti, kaip jie 
jaučiasi Nikį išleidžiant, palin
kėti jam geros kloties. Kadan
gi kalbos buvo trumpos, tad 
iššaukta bent keliolika asme
nų. Kalbėjo P. Grabauskas, K. 
Petrikienė, J. Dainius, S. Sas- 
na, A. Veličkas, A. Pakalniš
kienė (Nikio brolienė), P. Ka- 
pickas, W. Kubilius, J. Juška, 
Dr. A. Petriką, R. Mizara, V. 
Bovinas.

Mizara pasakė ilgesnę kal
bą, aiškindamas, dėl ko mes 
išleidžiame savo draugus su 
linkėjimais būti gerais kariais, 
dėlko džiaugiamės, kad jie ei
na tarnybon, nors asmeniškai 
yra 
yra 
ras,

Kiti
pa-

dar

Baigiantis Nacionaliam Ka
ro Fondo vajui, pastarosiomis 
dviem savaitėm, didžiuma dar
buotojų sugrąžino aukų rinki
mo knygeles ir su jomis au-■ 
kojusių vardus. Didžiuma au- ’ 
kojusių jau buvo paskelbti Į 
Laisvėje seniau, likusieji skel-l 
biama čionai ir bus skelbiami i 
sekmose laidose.

S Sasmi surinko $16.50. 
Aukojo: Benis ir Margaret 
Adams $5.
Guzikas, EI. Yumplot, D. Ma- 
žilis, Juozas Resevičius, Brigi
ta Resevičienė, S. Sadauskas, 
K. Mockus, F. Bepirštis, Helen
Bepirštis, Helen Andriuškevi-j žus būrys 
čienė, Ona Jakštienė. Jurevi- laisviečių, 
čius 50c. Pirm lapkričio 12-tos | Teatro 
suaukavusieji $74.85 buvo pa
skelbti anksčiau.

K. Rušinskienė pridavė J. 
Banaičio (iš Flushing) auką 
$5. Pirmiau ji surinko $25.

Viktorija Balkus
Vlado Dalamavičiaus, jūrinin
ko, auką $5. Pirmiau ji pri
davė $10.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas pridavė gruodžio Ui
tos baliaus pelną $15.59. Pir
miau iš iždo aukojo $25.

K. Petrikienė surinko $16. 
Aukojo: Jurgis Kanopa $5. 
Ona Čepulienė $3. Kitus su
rinko nuo kitataučių. Pirm 
lapkričio 12 per ją suaukoju
sieji $11 buvo paskelbti anks
čiau.

A. Giedra iš White Plains 
pridavė $5. Aukojo: A. Krau- 
jalis ir P. Barauskas po 
Nellie Bergan $1.

Olga Reinhardt surinko 
$5. Aukojo M. česnienė
Kitus surinko nuo kitataučių. 
Anksčiau surinktieji buvo jau 
paskelbti. Viso ji surinko $41.

Ona Kalvaitienė pridavė 
dar $7. Aukojo: J. Lichtens- 
tadter $3, Jonas Stirbis 
Po $1 : Mrs. Chas. Dainis, 
Kanievičius. Pirmiau per 
suaukojusieji $14 buvo 
skelbti anksčiau.

Juozas Weiss pridavė Onos 
Walmusienes auką $2. 
per jį gautieji $12 buvo 
skelbti anksčiau.

Ona Depsienė pridavė
$2. Aukojo po $1: P. Nakti- 
nienė ir Monika Ivanauskienė. 
Kitos per ją gautos aukos bu
vo skelbtos seniau.

Marė Kulikienė pridavė 
$14.50. Aukojo: LDS 50 kp. 
$5. Po $1 : O. Walmusiene, W. 
Kulik, M. černevičienė, J. La- 
giškis, Ona Andziulis, Kaz. 
Raividas. Kitus surinko nuo 
kitataučių.

Marė Misevičienė pridavė 
$8. Aukojo: M. Misevičienė 
$5, S. Dambrauskas, Marė Ri- 
pinskas ir St. White po $1.

Alekas Velička pridavė $8. 
Aukojo: A. Velička $5, J. 
Gaitis $2, J. Nalivaika $1.

P. Grabauskas pridavė 
Aukojo M. Liepus $2, P. 
pickas $1.

Ona Lapata pridavė $5.
kojo po $1 : M. Purvėnienė, A. 
Lapata, J. Wuzikowski, Anna 
Zurnis, L. Tilvikas iš Easton. 
Kiti buvo paskelbti seniau.

Julija Stankaitienė pridavė 
$3. Aukojo po $1: A. Maroch- 
nik, J. Stankaitienė, J. Lazaus
kas.

M. Stakovas pridavė viso 
$8. Aukojo po $1: G. Bernotą, 
J. Steponaitis, A. Briedis, S. 
Zeitlin. Kiti buvo skelbti pir
miau.

Wm. Baltrušaitis pridavė 
$3. Aukojo po $1: Wm. Bal
trušaitis, Arthur Baltrušaitis 
ir Jean Child.

$3.
Ka-

Au-

Šimtui vaikų buvo šalta per
eitą sekmadienį nuo kalėdų ry
to nešildytame bildinge, 1075 
Concourse, Bronx, dėlto namo 
savininkas buvo pašauktas 
teisman.

sunku skirtis ir įstaigoms 
dideli nuostoliai, šis ka- 
sakė jis, yra žmonių ka- 
yra mūsų visų karas, tad

jo laimėjimui mes privalome 
atiduoti savo geriausius drau
gus, remti jį darbais, kad ben
dromis jėgomis greičiau laimė
tume 
mūsų

pergalę ir sugrįžtų visi 
draugai.
Bovinas pažymėjo, jog 
buvo veiklus Lietuvių 
Sąjungos Centro Komi- 
narys ir įteikė nuo tos

Demokratinių Lietuvių Su 
važiavimo Sveikintojai 

Masinėje Sesijoje
(Tąsa iš pirmadienio) 

Pataisa
Vakar-dienos Laisvėj skelb

tieji aukojusiais po $5, buvo 
aukoję po $1, klaida įvyko su
dedant raštą į puslapius (lau
žiant laikraštį).
Aukojo po 5 dolerius:

Juodzevičiai
Wilson
Kazimieras Juodis
A. Walmus
Bernotai
ALDLD 2 Apskritys
J. Anuškis
E. Gruzinskienė
Ig. Urbonas
J. Sabaliauskas
Sutkai iš California
D. M. šolomskai

Saržento Vassario Tele 
grama iš Italijos

Master saržentas Antanas 
Vasaris prisiuntė sekamą per 
R. Mizarą visiems laisvicčiams 
telegramą:

“Every good wish for the 
New Year!”

Grąžon laisviečiai sako mas
ter saržentui Antanui Vasa
riui: Dėkui — to paties linki
me Jums ir jūsų draugams — 
visiem amerikiečiam kariam, 
mušantiems bendrąjį žmonijos 
priešą, fašizmą. Mes linkime, 
kad sekamu metu žiemos šven
čių proga jūs visi būtumėte 
laimingai sugrįžę namon, lai
mėję pergalę.

Meno 
teto 
įstaigos jam dovaną.

Taipgi buvo iškviestos vieš
nios chicagietės, Garšinskienė 
ir Volteraitė užsilikusios pa
buvoti čionai po suvažiavimo.

Pakviesta Frances Pakalniš
kienė, Nikio žmona, dėkojo 
surengusiems šias išleistuves ir 
atsilankiusiems.

Paskiausiu pakviestas pat
sai būsimas karys Nikodemas 
Pakalniškis. Jis žadėjo dėti 
visas pastangas būti, pagal iš
galę, geriausiu kariu, tam pa
naudoti savo visas jėgas, kad 
karas būtų greit baigtas ir ne 
už ilgo mums visiems kartu 
galėtumėt suruošti sutiktuves 
grįžtant iš kariuomenės.

Po kalbų ir vaišių, Buknys 
paprašė dalyvius prisidėti prie 
padengimo lėšų, nuo ko atli
kus centui kitam jie bus per
duoti Nikiui ant cigaretų. At
siliepimas buvo gražus ir ne
užilgo dalyviams buvo praneš
ta, jog, padengus lėšas, kariš
kio gyvenimo pradžiai likosi 
$46.

Nors darbo vakaras, tačiau 
publika ilgokai nesiskirstė, no
rėdami dar pabuvoti su išlei
džiamuoju ir dar kartą pa
spaudus dešinę palinkėti jam 
sėkmingos tarnybos ir svei
kam, greit sugrįžti karą lai
mėjus.

Nikis yra devintas iš gru
pės įstaigoj dirbusių jaunuolių 
arba 
žiaus 
stogę 
bon.

artimo jaunouliams am- 
vyrų, apleidusių šią pa- 
išeinant kariškon tarny-

Rep.

Aido Choras Kviečia
Kaip kas metai, taip ir šiais 

metais Aido Choras rengia 
Naujiems Metams sutikti sma
gų pažmonį Naujų Metų išva
karėse, gruodžio 31-mą, penk
tadienio vakarą, Laisvės salėj.

Aido Choras kviečia visus 
buvusius choristus ir choro rė
mėjus dalyvauti choro rengia
mose Naujų Metų sutiktuvėse, 
su daina ir su senais draugais 
sutikti Naujus Metus.

Lietuvių Liaudies Teatro 
Vaidylų Atydai

S. Lukas
A. Talandzevičius
M. Klimas
M. Misevičienė
J. Stanys
Gco. Mičas
J. Laurinaitis
J. Dainius
J. česnai 
Nečiunskai 
Jagminienė 
V. Donaisaitis

Keturis Dolerius:

Po 3 Dolerius:
J. žemaitis
V. Tyliunas
Helen Simanavičienė
C. Kairys

J. Kovas Jaučiasi 
Geriau

Gruodžio 25-tos popietį te
ko aplankyti J. Kovą, Green- 
point Ligoninėj. Jį atlankė bū
rys jo draugų. Ligonis gana 
atrodo ir sako jaučiąsis gerai. 
Jau prašęsis leisti namo iš li
goninės, bet, matomai, gydy
tojai spėjo jo pageidavimą na
mo grįžti esant stipresniu už 
jį patį, tad dar neleido. Vis
gi jis tikisi neužilgo gauti tą 
leidimą. O kol būna ligoninėj, 
jo lankymo valandos yra nuo 
2-4 trečiadienio ir sekmadie
nio popiečiais. ' Rep.

Po

Po Du Doleriu: Bunkus J. Kalvelis ■.", * 
1 ■

J. K. Navaiinskienė A. Danoras Napoleon
Helen Rinkevičiūtė D. Kam pis P. Kalanta
K. Rymas A. Feris G. Klerkauskas U I 

7 i 4 '

Repšis P. Polk A. Giedra
V. Pilėnas P. Wešna Mrs. A. Elovecky
J. Kalvaitis A. šmagorius A. Jocius
C h ulada J. J. B. Geo. Barkevičius
W. ir M. Kūlikai J. Satkunas G iImanas
Mikionis B. Sinkevičienė S. Penkauskas
E. K. Slick i c n ė V. Sinkevičius J. Mažeika
P. Avičiunas K. Abekan . A. Bu d ris
D. Krūtis V. Čepulis J. Pacauskas
E. Žilinskienė V. Miknevičienė K. Naravas
Aida Balsys M. Paulauskas K. Rušinskienė
A. žvingilai A. Zablackienė C. Wendcl
A. Jankauskienė O. K. A. Posha
G. ir D. M. Sapiega U. Sinkevičienė
M. Žiedelis A. Yench Vailionas
Pocius G. Adams Lukoševiče
W. Brazauskas V. A litą Baltrušaitienė.
W. Yurkevičius C. J. PASTABA. Kai virš paduo-
Rūstini nk as Gyvis tasis sąrašas jau buvo sutvar-
šablauskis Stripeika kytas, M. Simonavičius perda-
Spalnis Radžiūnas vė $2.00, kuriuos aukojo Jur-
J. Kačergis Pocis (ji^ S e ruli s.
J. J. Ynamaitis Paulauskas -- ------- -----------------------------------------------------------------------

J. M arm o k as ♦
F. 
A
II

Yočius
Kalakauskienė 
Janulienė

J. Resevičius
A. Bieliauskas
L. Yakštis
S. Sharkey
J. Rakštelis
K. Viltrakis
J. Kaulinis
A. Čepulis
A. Lukaitis

P.
B.

1 Dolerį:
S. Statabreidienė 
J. Balaika

Jankauskas 
Makutėnas

O. Reinhardt
F. Reinhardt 
J. Tamkus 
C. šalinis
C. Baldwinas 
A. Velička
G. Nalivaika
P. Valaitis
C. Stelmokas

iį. PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|j;Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Oli STANLEY MISIŪNAS

/ !> SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA j 
rlIMCDAT DADIflDC 'i’FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

į 337 UNION AVENUE 5
BROOKLYN, N. Y. |

f Tel. STagg 2-0783 |
* NIGHT — HAvemeyer 8-1158. S

U

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos 
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Savinlnkas
Kainos
Avenue

S

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka- į 

mai visose dalyse miesto. i
Tel. Virginia 7-4499 ]

UNION SQ.
OPTICAL 

147 FOURTH
Arti 14th

Akis IStiria
GYDYTOJAI 

100 nuoi. unija šapoj
Teki.: GR. 7-7553

DETROITE- 1 2539

co. 
AVĖ. 
St.

Woodward Avenue 
( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Wir<^

F. W. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

I i NAUDOKITĖS GERA PROGA

Aktoriai veikalų: “Aš Jau 
Partizanas” ir “Vos Neapsive- 
dė” susirinkite šį trečiadienį 
lygiai 7:30 vai. vakaro į Lais
vės svetainę pamokoms. Val
dyba irgi prašoma dalyvauti— 
po pamokų turėsime svarbiu 
reikalu pasitarimą.

Komisija.

Daily Worker Apie 
Suvažiavimą

Su
die-

Demokratinių Lietuvių 
važiavime gruodžio 18-19 
nomis, kaip pasirodo, angliš
kas liaudies dienraštis Daily- 
Worker irgi turėjęs savo re
porterį. To laikraščio sekma
dienio laidoj už gruodžio 26- 
tą Oakley Johnson platokai 
paduoda suvažiavimo pobūdį, 
pasibrėžtus tikslus ir atžymi 
daugelį vadovaujančių suva
žiavimo dalyvių.

Majoras LaGuardia radio 
prakalboj pereitą sekmadienį 
siūlė įvesti įstatymą įsteigimui 
smulkių paskolų įstaigų su 6 
nuošimčiais palūkanų. Dabar 
kai kur esą imama po 30 nuo
šimčių.

Dėl lietaus ir apledavimo 
kelių Greyhound Bušų firma 
pereitą sekmadienį sulaikė bu- 
sų kursavimą pavojingose sri
tyse.

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 

mes vis dar patar-

30 Dienų 
Nuolaida

kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, 
naujame už senas žemas kainas.

šį skelbimą ir mes duosime jums

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums
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.

PIRKITE ANKSTI

282 Union Avė.
BROOKLYN

$3.00

Prices Subject to Federal Tax e

925.00

ft

i 701 Grand St
TeL Bta« 2-2178

Ek«perU« 
laikrodžių 

Ir dži&lerių 
taisytojai

Daimontaa 
{dedama 

Jama belaukiant

ROBERT LIPTON£
JEWELER

Brooklyn, N.
AtdaTa

GODDfSS
of T ME

17

| LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT
V >

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tol. EVergreen 4-9612

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

[tutus w? — ■ t » 
ntil Christmas-JĮ

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

s3750

The Gin of 
© Lifetime t




