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Vienas draugas prisiuntė il- 
gą iŠ Chicago Tribune iškarpą 
apie Demokratiniu Lietuviu 
Suvažiavimą.

• Chicago Tribune, kaip žinia, 
išeina Čikagos mieste, o mūsų 
Suvažiavimas Įvyko New Yor
ke. Betgi tasai dienraštis apie 
suvažiavimą išspausdino net 
pusantros špaltos specialę te
legramą !

Ir ko ten neprirašyta!
Kodėl Chicago Tribune taip 

susirūpino mūsų Suvažiavimu?
.Todėl, kad jis buvo didelis, 

atstovingas; todėl, kad jis bu
vo demokratinis, — atstovavo 
demokratinę Amerikos lietu
vių visuomenę.

Chicago Tribune užsispyrei 
Suvažiavimą “pakidenti.” Tai-! 
kon jis pasikvietė SLA sekre
torių Viniką, kuris, pats Suva 
žiavime nebuvęs, “informavo’ 
Tribune atstovą.

VISI GELEŽINKELIAI PERIMTI | VALDŽIOS RANKAS;
SOVIETAI ŠLUOJA NACIUS TOLYN ŽITOMIRO SRITYJEA L*

&

GELŽKELIŲ STREIKAS
TRUKDYTŲ OFENSYVUS, 

SAKO PREZIDENTAS
Washington. — Jungtinių

I Valstijų karo departmen
ts, pagal prez. Roosevelto 
I įsakymą, laikinai perėmė į 
i savo žinybą visus geležin

ei kelius. Tai todėl, kad trys 
,1S| geležinkeliečių Brolijos (u- 
Tinijos) — mašinistai - ug- 

miakuriai, konduktoriai ir 
i “svitčmanai” —atsisakė pa- 
įsiduot prezidento sprendi- 
imui dėlei uždarbio priedų

Chicago Tribūnui nepatinka j 
mūsų suvažiavimas, kam jis, 
pasisakė už prezidentą Roose-Į 
veltą, kam jis pažadėjo ji 
remti, jei prezidentas kandi
datuos dar vienam terminui, 
— ketvirtajam terminui.

Jam nepatinka Suvažiavi
mas, kam jis pasiuntė sveiki-! 
nimus Lietuvos partizanams, 
lietuviškiems pulkams Raudo
nojoj Armijoj ir lietuviams in-1 
telektualams ir rašytojams Ta-1 
rybų Sąjungoj.

Jam nepatinka Suvažiavi-j 
mas, kam jis pasisakė už ko
vą visokiems penktakolonis- 
tams, visokiems smetoninin- 
kams fašistams.

Atsiminkime, kad Chicago i Philip
Tribūne yra tas laikraštis, ku-| tuoj atgal darban 
ris piktai puola i

- Roose veltą; tas laikraštis, ku-Į 
ris eina su visokiais apyse- 
riais ir mūsų krašto priešais.

Bet ar kam patinka ar ne, I 
Suvažiavimas Įvyko, jis buvo 
didelis, istorinis.

: CIO Galva Atšaukė 
I Plieno Darbininku- 

Unijos Streiką
Pittsburgh, Pa. — CIO 

unijų generalis pirmininkas 
Murray pašaukė 

i 170,000 
prezidentą 'darbininkų, kurie septynio-

Vienas kryžiokas Amerikos 
Lietuvyj rašo, būk, girdi, šia
me suvažiavimo dalyvavę tik 
“32 delegatai.”

Ak, kokių pusgalvių lietu
viškų kryžiokų tarpe esama!

F

Apie mūsų Suvažiavimą gra
žiai parašė Brooklyn Daily 
Eagle, The Worker ir kitų 
miestų angliškoji spauda. Gai
la, kad ne iš visur mes gauna
me angliškų laikraščių iškar
pas.

Mūsų skaitytojai, kurie pa
stebi kokius aprašymus angliš
koje spaudoje, prašomi pri
siųsti juos mums.

SOVIETAI BOMBARDUOJA ’ . 
PASKUTINĮ NACIAM VI
TEBSKO GELEŽINKELĮ

S.

Lietuviai kovūnai, drąsieji minų jieškotojai, J. Ušačo- 
vas ir A. Jakubėnas su magnetiniu prietaisu. Abu jie 
apdovanoti medaliais “Už Kovos Nuopelnus.”

kelis kartus iš vienų rankų 
į antras, iki sovietiniai ko
vūnai sutriuškino nacius. 
Čia Sovietai per dieną už
mušė 2,000 hitlerininku ir 
atvadavo miestelius Dvoriš- 
če, Lusčika ir 30 kitų gyve
namųjų vietovių.

Žitomiro srityje, į vaka
rus nuo Kijevo, generolo 
Vatutino raudonarmiečiai

(Tąsa 5-me pus.)

London, gruod. 28.—Rau
donoji Armija Ukrainos 
fronte per dieną nugrūdo 
vokiečius dar 14 mylių at
gal ir pasiekė punktą tik už 
15 mylių nuo Žitomiro, ge
ležinkelių mazgo; o Balta
rusijoj sovietiniai kovūnai 
perkirto svarbiausią na
ciam ištrūkimo geležinkelį 
iš Vitebsko į Polocką.

Vitebskas, tvirtumos mie
stas, turėjęs pirm karo apie 
200,000 gyventojų, dabar 
yra daugiau kaip trimis pu
sėmis raudonarmiečių ap
suptas. Kai kurias pozicijas 
jie užėmė jau arčiau penkių 
mylių nuo miesto.

Naciams pasitraukti iš 
Vitebsko telieka tik vienas 
geležinkelis, einąs Oršon, 
apie 50 mylių į pietus. Bet 
nuo Sovietų užimto Krynki 
miesto tėra tik septynetas 
mylių iki šio geležinkelio, 
kurį jau ardo sovietinė ar
tilerija. Viskas rodo, jog 
kai hitlerininkai spruks iš 
Vitebsko “maišo?, tai turės 
palikt daug savo karinių ! 
reikmenų.

jiems, ir gręsė tų trijų uni
jų streikas, skirtas pradėt 
šį ketvirtadienį.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė:

“Valdžia pasitiki, jog 
kiekvienas geležinkelietis 

eis savo pareigas be jokios 
pertraukos.

“Dabar yra planuojami 
didieji karo ofensyvai, tai
gi neturi būt trukdomas 
reikalingų tam dalykų per
gabenimas. Ir jeigu bet ku
rie geležinkelių darbininkai 
dabar streikuotų, tai jų 
streikas būtų atkreiptas 
prieš Jungtinių Valstijų 
valdžią.”

Dvi kitos geležinkeliečių 
Brolijos — garvežių maši
nistai ir traukinių tarnau
tojai — jau yra priėmusios 
prezidento pasiūlytą valan
dinį penktuko priedą po 40 
valandų darbo per savaitę. 
Šiom dviem Brolijom taipgi 
suteikta viena apmokamų 
atostogų (vakacijų) savaitė 
per metus.

Be to, jau pirmiaus buvo 
pridėta Brolijų nariams po 
4 centus valandai.

15-ka geležinkeliečių uni
jų — su 1,100,000 narių, 
mechanikų ir darbininkų, 
dirbančių ne pačiam trau
kinių veikimui, — sutiko su 
prezidento pasiūlymu vesti 
derybas dėlei algų priedo už 
viršlaikius ir atšaukė strei
ką, kuris buvo nubalsuotas 
pradėt gruodžio 30 d.

Valdžiai perėmus visus 
geležinkelius į savo rankas, 
dabar tikimasi išvengt 
streiko.

LIETUVOS PARTIZANAI ARDO NACIU TRAUKI
NIUS; ŽUDO KAIMIEČIU PLĖŠIKUS: 

GRAŽINA ŽMONĖMS GROBIUS
Amerikiečiai Užima 
Karines Japonų Po

zicijas N. Britainebūrys įsiveržė į geležinkelio 
stotis ir padegė karinių me
džiagų sandėlius.

Gruodžio 10 d. Lietuvos 
partizanai puolė vokiečius, 
kurie plėšė vieno kaimo gy
ventojus. Tarybiniai parti
zanai užmušė 34 hitlerinin
kus ir sugrąžino gyvento
jams išplėštus daiktus.

London, gruod. 28.— Lie
tuvos partizanų būrys “Už 
Tėvynės Laisvę” nuvertė 
nuo bėgių dar du karinius 
vokiečių traukinius, beva
žiuojant jiem frontan, kaip 
pranešė Maskvos radijas. 
Tapo suardytą, vienas gar- 
vežis ir 10 atvirų vagonų su 
kariniais kroviniais.

Kitas lietuvių partizanų

New Britain.— Amerikos 
marininkai, įsiveržę į New 
Britain salą Gloucester Iš* 
kyšulio srityje, užėmė stra« 
teginį Target kalną ir tiek . 
pažygiavo pirmyn, kad jų 
artilerija jau pasiekia japo* 
nų lėktuvų stovyklą.

Pačiame įsiveržimo žygy* 
Ije amerikiečiai neturėjo 
faktinai jokių nuostolių, 

Ukrainos srityje Raudo- kaip pranešė gen. MacAr- 
noji Armija perkirto na- tur. 
ciam geležinkelį, einantį iš 
Žitomiro į Berdičevą, ketu-1 
rių geležinkelių stebulę.
Užmušta 6,500 Vokiečių; 
Atvaduota Daugiau kaip 

130 Vietų
Vitebsko apylinkėje rau

donarmiečiai, komanduoja

Ise valstijose buvo sustreika
vę prieš vadinamas mažą
sias plieno kompanijas. Sy
kiu jis patvarkė, kad be 
pertraukos dirbtų ir liku
sieji apie 300,000 plieno dar
bininkų, kurie dar buvo ne
išėję streikam

Streikas tapo atšauktas 
po to, kai valdiška Karinių 
Darbų Taryba padarė svar
bią darbininkams nuolaidą, 
pagal prez. Roosevelto pa
tvarkymą, jog tie priedai, 
kurie bus per derybas pri
pažinti darbininkams, turi 
būt išmokėti už visą laiką 
po senosios jų sutarties iš- 
sibaigimo su samdytojais, o 
ne tik nuo derybų pradžios 
dėl naujos sutarties.

Plieno Darbininkų Unija 
reikalauja 17 centų valan
dinio priedo prie vidutinės 
dabar mokamos algos, kuri 
yra 78 centai valandai.

Kaip Anglai F ak tina i be Jokių 
Sau Nuostolių Nuskandino 

Vokiečių Karo Didlaivi
Paskesni Nuostoliai

Washington, gruod. 28.— 
Kelioms valandoms praėjus 

J po Amerikos marininkų įsi
veržimo i Gloucester uosto

I vsritį, japonų lėktuvai įnir
šusiai atakavo amerikiečius 
ir nuskandino vieną karinį

London. — Visi prekiniai 
anglų laivai išliko sveiki 
mūšyje, kur buvo nuskan
dintas vokiečių karo didlai- 
vis Scharnhorst sekmadien. 
vakare ties North Iškyšu
liu, Barents Jūroje, į šiau
rius nuo Norvegijos, ir tik
tai du kariniai anglų laivai 
buvo truputį pažeisti.

Tie prekiniai Anglijos lai
vai gabeno reikmenis į So
vietų uostą Murmanską, ly
dimi karinių savo laivų, 
kada juos užpuolė nacių 
lėktuvai, šarvuotlaiviai, nai
kintuvai ir pats Scharn
horst, galingas naujoviškas 
karo laivas, 26,000 tonų. 
Mūšis tęsėsi kelias valan
das, iki Scharnhorst tapo 
pasiųstas jūros dugnan.

Su juom, turbūt, nusken
do apie pusantro tūkstančio 
nacių jūreivių ir oficierių. 
Nes Berlyno radijas skelbė, 
kad vokiečių lėktuvai pa-

skui skraidė virš tos vietos, 
kur nuskandintas Scharn
horst, ir nematė jokių išli
kusių savo jūreivių.

Nacių radijas sakė, jog 
mažesnieji kariniai anglų 
laivai, pasinaudodami tam
sa ir ūkana, apsupo Scharn- 
horstą ir beinant mūšiui 
pasišaukė talkon kelis dide
lius anglų karo laivus. Taip 
Scharnhorst ir buvo sunai
kintas.

Du likę didieji nacių karo 
laivai, Gneisenau ir Tirpitz, 
yra nuo pirmiau taip suža
loti, kad daug reikės laiko 
jiem pataisyt. Taigi vokie
čiam telieka tik du sveiki 
“kišeniniai” karo 
Scheer ir Luetzow,

mi gem Bagramiano, ištaš-į Amerikos laivą-naikintuvą 
. -i -r r * 1 • * kontr-1 • vįeną mažą transportinį

atakų. Kai kurios vietos per 
įtūžusias kautynes ėjo po

laivą, tik apie 100 pėdų il
gio, kaip praneša Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Frank Knox.

Kol kas neskelbiama, ar ■ 
buvo kiek jūrininkų užmuš
ta bei sužeista tuose lai
vuose.

Užėmus amerikiečiams 
pozicijas Gloucester Iškyšu
lyje, o pirmiau — Arawa 
pussalyje, New Britain sa- ’ 
loję, tokiu būdu lieka per
kirsti japonų laivam ar
čiausi susisiekimai tarp šios 
salos ir Naujosios Guinejos.

Anglas Bus Antras 
Vadas Įsiveržimui Į 

. Vakarų Europą

Anglų Kariuomenė 
Išgrūdo Nacius iš 
Ortonos, Italijoj

Kvailai 
parašė ir 
Ji sako, 
prasidėjęs ir baigęsis 
kos -ženkle, 
mas gi prasidėjo 
himnu ir baigėsi vienai minu
tei visų delegatų atsistojimu 
žuvusiems kare Jungtinių Tau
tų kovotojams pagerbti.

Tokius reiškinius Tysliava 
išaiškina svastika.

' • ■ Kas nors ten kam nors prieš 
Kalėdas negerai Vienybės pa
stogėje pasidarė.

Jt

%?

apie Suvažiavimą 
Tysliavos Vienybė, 
būk Suvažiavimas 

svasti-
Mūsų Suvažiavi- 

Amerikos

Graikijoj taipgi įsikūrė 
laikinoji partizanų - kovo
tojų valdžia, kuri nepripa
žįsta emigracinės karaliaus 
Jurgio valdžios.

Kanadiečių Unija Įskai
to Staliną į Savo Narius 

Visam Amžiui

Berlyno radijas pranešė, 
kad naciai jau pasitraukė 
iš Ortonos, 15,000 gyvento
jų miesto, rytiniame Itali
jos pajūryje, 11 mylių į pie
tus nuo svarbaus Pescaros 
uosto.

laivai, 
kurie 

tikrumoj yra tik stambūs 
šarvuotlaiviai, o ne karo 
didlaiviai. Naciai, žinoma, 
tebeturi tam tikrą skaičių 
veikiančių mažesnių šar
vuotlaiviu ir naikintuvu. U C.

Toronto, Canada. —Jung
tinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos 439-tas loka- 
las susirinkime priėmė re
zoliuciją, kurioj siūlo mar
šalui Stalinui tapti garbės 
nariu visam amžiuj tame 
unijos lokale.

Rezoliucija sako, jog yra 
ir kitų vadų, kurie gerai 

________ r.! kovoja prieš fašizmą, “bet 
maži, kad galėtume viską ir joks kitas vadas tikrai 
Teit į juos sutalpinti.

Greitu laiku Laisvėje tilps 
trumpas Suvažiavimo protoko
las. Tilps dar ir keletas svar- 

Jbi« rezoliucijų. Tilps ir sekre
toriaus raportas Suvažiavimui.

O vėliau pradėsime spaus
dinti visus sveikintojų pareiš
kimus. Mes norime, kad visi 
dokumentai tilptų spaudoje 
greit, tačiau skaitytojas turi ži
noti, jog mūsų dienraščiai per

Nacius galutinai išmušė 
iš Ortonos kanadiečiai ir 
indėnai, 8-sios anglų armi
jos kariai. Jie paėmė ne
laisvėn gana daug vokiečių.

Naciai su tankais ir liep
snų švirkštimo prietaisais 
atkakliausiai gynė kiekvie
ną Ortonos namą ir rūsį, 
iki tapo visai supliekti.

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

neatstovauja darbininkų 
reikalus, kaip Juozas Stali- 

Beje, rūpinamasi ir brošiu-Jias, ir joks kitas vadas nė" 
? ra, kurioje bus išspausdinti vi- ra pašventęs viso savo gy- 

si Suvažiavimo darbai, su at- venimo darbininkams, kaip 
vaizdais. jis.”

Vokiečių ir suomių di
džiosios kanuolės iš tolo vis 
bombarduoja Leningradą.

Anglai - indėnai rytinėje 
Italijoje užėmė Villa Gran
de miestelį.

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................ 4362
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 4043
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth .................. 3640
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 3400
J. Bakšys, Worcester......................
ALDLD 2 kp., So. Boston.............
J. Kazlauskas, Hartford.................
S. Kuzmickas, Shenandoah...........
S. Penkauskas, Lawrence...............
V. J. Stankus, Easton....................

(Tąsa 5-tam pusi.)

2481 
1824 
1461 
1345
1007
935

London, gruod. 28.—An
glijos oro laivyno maršalas 
Sir Arthur Tedder tapo pa
skirtas antrininkų genero
lui Eisenhoweriui, vyriau
siam amerikiečių-anglų ko- 
mandieriui, būsimame įsi
veržime antru frontu į va
karų Europą.

Tedder, antras po Eisen- 
howerio aukštasis to žygio 
vadas, yra pasižymėjęs kaip 
labai gabus oro veiksmų ko-! 
mandierius prieš nacius. Jis j 
laikosi tokios taisyklės, kad i 
lėktuvai turi praskint armi
jai kelią, o L 
pagal vieną bendrą planą 
veikiama ant žemės 
oro.

Amerikos lakūnai bom- i !’iko,s valstybės sekretorius, 
bardavo geležinkelius ir ki-1 
tus karinius nacių taikinius 
Genoa, Zoagli, Florence ir 
kituose miestuose šiaurinėj

Karas Europoj Galima 
Laimėti 1944 Metais, 

Sako Cordell Hull
Washington. — Karas

Europoj gali būti užbaigtas
paskui turi būti 1944 metais, jeigu Jungti-

ir
nių Tautų žmonės dar vie- 

* . ningiau veiks ir padvigu-
bins savo pastangas, kaip 
pareiškė Cordell Hull, Ame-

besikalbėdamas su laikraš 
tininkais.

B
Naciai gyrėsi užėmę ju- 

I gosiąvų Korcula salą.
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Generolas, Kuris Vadovaus Inva
zijai Vakarų Europoje

Per ilgą laiką Amerikos ir pasaulio 
spaudoje buvo visokių spėliojimų dėl to, 
kas vadovaus Amerikos ir Anglijos jė
goms, kai jos varžšis į Vakarų Europą, 
—kas vadovaus antrajam frontui. Vieni 
skelbė, būk tasai darbas teksiąs genero
lui Marshalui, kiti—gen. Eisenhoweriui.

Prezidentas Rooseveltas tą “mįslę” iš
sprendė. Jis pasakė, kad generolas 
Dwight D. Eisenhower’is bus invazijos 
jėgų komandierius, o jam padės gen. 
Montgomery, gražiai pasižymėjęs Af
rikoje ir Italijoje mūšiuose su vokie
čiais. Viduržemio srityje talkininkų jė
goms vadovaus anglas gen. Wilson, o 
Italijos frontui—anglas gen. Alexander.

Taigi šiandien į Eisenhower’} bus nu
kreiptos viso pasaulio akys. Tai dar jau
nas, palyginti, vyras,—tik 53 metų am
žiaus, bet jau gerai pasižymėjęs. Juk tai 
jis vadovavo amerikiečių ir anglų jė
goms, kai šios pereitais metais veržėsi į 
Afriką, paskui į Siciliją ir pačią Itali
ją. Gen. Eisenhower suvaidino ten svar
bų vaidmenį, nes jis mokėjo gražiai su
organizuoti tiek sausžemio, tiek vandens, 
tiek' oro jėgas, kad visos muštų į tą patį 
tašką. Jis mokėjo suburti aplink save 
pačius geriausius vyrus, gabiausias sme
genis, ir todėl jam pavyko pravesti Šiau
rės Afrikoje ir Sicilijoje kariniai ofensy- 
vai.

Tą savo prityrimą, kurį gen. Eisen
hower įgyjo Viduržemio frontuose, be 
abejo, jis mokės išnaudoti Vakarų Eu
ropoje ir dėl to, tenka drąsiai sakyti, 
kad jam vadovaujant, mūsų jėgos kirs 
priešui tokį smūgį, kokio jis nesitikėjo.

Na, o generolas George C. Marshall, 
kaipo Amerikos kariuomenės vyriausias 
štabo komandierius, pasilieka savo vie
toje. Būdamas Washingtone, jis koman
duos visus mūsų frontus, aplink žemės 
skritulį. Šitame darbe jis turi daug pri
tyrimų ir juos mokės tinkamai sunaudo
ti didiesiems mūšiams laimėti — mū
šiams, kurie nėra už kalnų.

nesenai grįžo — Kairo ir Teherano kon
ferencijas.

Maskvos konferencija, prezidentas sa
kė, buvo “didžiulė pradžia” didiesiems 
žygiams. Ji nutiesė kelius j Kairo ir Te
herano konferencijas, o Teherano konfe
rencija buvo ta konferencija, kurioje 
antrojo fronto atidarymas buvo galuti
nai išrištas, jam laikas nustatytas ir da
bar prie to fronto atidarymo skubiai 
ruošiamasi.

Kad antrasis frontas bus atidarytas, 
kad Vakarų Europon invazija bus greit 
pradėta, niekas neabejoja. Tam viskam 
pabrėžti, užakcentuoti prezidentas Roo- 
seveltas paskelbė, jog invazijos vadova
vimui jau yra paskirtas ir komandierius 
— generolas Eisenhower. Jo padėjėju 
bus britas gen. Montgomery, o kiti ko- 
mandieriai greit būsią pasauliui pa
skelbti.

Labai reikšminga toji prezidento kal
bos dalis, kur jis pabrėžė, kad tarp di
džiųjų Jungtinių Tautų susitarimas 
gražiai pasiektas, kad visi didieji klausi
mai išrišti, kad smulkesni dalykai, iš
plaukia iš didžiųjų nutarimų, taipgi bus 
draugiškoje dvasioje išspręsti.

Mūsų ginkluotosios jėgos pasiekė 10 
milijonų skaitlinę; mūsų kareivių užsie- 
nyj skaičius pasiekė 3,800,000 vyrų, o 
su liepos 1 d. tasai skaičius gerokai pa
didės — praviršys net 5,000,000.

Pats prezidentas priminė, jog, ką jis 
sakė savo kalboje penktadienį, toli gražu 
nėra viskas; jis turįs daug daugiau ką 
pasakyti ir tą pasakys savo pranešime, 
padarysimame Jungt. Valstijų kongresui 
poros savaičių bėgyj. Tačiau jau ir tas, 
ką prezidentas pasakė penktadienį, pa
darė daug gero Amerikos žmonėms: juos 
sustiprino dvasioje, pakėlė jų švenčių 
proga ūpą, paakstino juos prie uolesnio 
darbo ir karinių pastangų stiprinimo, 
suteikė jiems vilties, kad tasai pasiauko
jimas, kurį Amerikos žmonės daro fron
tuose ir jų užnugaryj nėra veltus, kad 
mūsų pergalė, nors jai dar daug reikės 
jėgų padėti, yra užtikrinta!

Kas Ką Rašo ir Sako
‘PASTATYTAS PATRIJO- 
TINIO KARO LAIKAIS”
Sovietų Ambasados lei

džiamas informacijų buleti- 
nis praneša svarbią žinią 
apie Maskvos žmonių veik
lą. Nepaisant karo sąlygų, 
maskviečiai nepaliauna plė
toję savo garsųjį požeminį 
gelžkelį (subvę). Lapkričio 
mėnesį, minint spalių revo
liucijos sukaktį, tapo ofi
cialiai atidarytos dvi nau-. 
jos to geležinkelio stotys ir 
nauja geležinkelio linija a- 
pie 14 mylių ilgio! Ta nau
ja linija labai pagreitins su
sisiekimą iš Maskvos centro 
į priemiesčius.

Labai įdomu ir tas, kad 
šių naujų stočių puošnumas 
nei kiek nenukentėjęs dėl 
karo sąlygų. Stočių sienos 
išpuoštos gražiausiais pie
šiniais, a t v a izduojančiais 
užfrontėje Sovietų liaudies 
pastangas laimėti šį tėvy
nės karą. Ant įėjimo į stotį 
didelėmis raidėmis parašas: 
“Pa sta t y tas patri jotinio 
karo laikais.”

ir tada, o jos vyru bus ka
ro fronte žuvęs mylimasis!

Minėtas buletinas- paduo
da sekamą skelbimą, pasi
rodžiusį vienam vokiečių 
laikraštyje 1943 metų lap
kričio 10 dieną: “Aš šiuomi 
skelbiu savo būsimas vestu
ves su mano sužadėtiniu 
saržentu Franz Kneer, iš 
Schniehen, Kreis Blaubeu
ren, kuris tapo užmuštas 
rytuose lp41 metų lapkričio 
5 dieną. Mania Kneer, nee 
Walter ir josios kūdikis 
Sigmar. Tautenbreun, lap
kritis, 1943 m.”

Lietuvių pulko raudon
armietis, drg. Isačevas, 
apdovanotas medaliumi: 
“Už Kovos Nuopelnus.”

Delegatų Kalbos ir Di skusi 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime
(Tąsa)

Mes moterys einame per 
žmones ir žodžiu kovojame 
prieš fašizmą; vaikščioja
me po namus, užrašinėja-

viršijame. Mes išrinkome 
veikimo komitetą; ir mūsų 
lietuviai tiek pasiekę kultū
ros, kad jiem nereikia jo
kios agitacijos. Be reikalo

Prezidento Roosevelto Kalba
Tūlu žmonių manymu, prezidento 

Roosevelto kalba, kurią jis pasakė per 
radiją pereitą penktadienį (Kūčių die
ną), pasiliks viena svarbiausiųjų jo kal
bų, vienu svarbiausiųjų dokumentų. 
Prezidentas, kaip žinia, daugiausiai kal
bėjo apie konferencijas, iš kurių jis tik

Mūsų Kariai Privalo Turėti 
Teisę Balsuoti

Kol kas kongresas nenutarė nieko tei
giamo dėl to, ar milijonai mūsų piliečių, 
vilkinčių karių uniformas, turės teisę 
balsuoti 1944 metų prezidentiniuose rin
kimuose, ar ne. Visuomenė sako: jie turi 
ir privalo turėti teisę balsuoti, bet kon
grese visoki politikieriai bando dalykus 
taip “sumonkyti,” kad jie nebalsuotų. 
Kongresas išsiskirstė trumpoms atosto
goms. Kiekvienas senatorius, kiekvienas 
kongresmanas, švenčių proga, turėtų 
gerokai dėl to pagalvoti. Jie turėtų su
prasti, kad tie, kurie balsuos prieš su
teikimą teisės kareiviams balsuoti, bus 
“nepamiršti”!

Amerikos žmonės vieną dalyką gerai 
žino: jeigu pilietis “turi teisę” kariauti, 
mušti priešą, ginti kraštą, rizikuoti sa
vo sveikata ir gyvybe, tai jis turi teisę 
ir balsuoti prezidentiniuose rinkimuose.

Dėl to, mūsų nuomone, labai gerai pa
darė Sidney Hillman, GIO politinio vei
kimo komiteto pirmininkas, pasiųsda
mas telegramą demokratų partijos pir
mininkui, Frank Walkeriui, reikalau
jančią, kad šis darytų tuo reikalu žy
gius savo partijoje.

Taip, milijonai mūsų karių privalo 
turėti teisę balsuoti busimuosiuose pre
zidentiniuose rinkimuose!

DARBININKŲ SVEIKATA puošnumo ant stalo jie tin
ka su salotomis ar taip su 
kuo, bet tai daugiausia pa- 

TIE PABLYŠKĘ ŽIEMĮ- Žaizdos greit negyja, jei puošalas ir prabangos pa-
NIAI POMIDORAI :

Visi jau,
kad vaisiai ir daržovės — I Tarpe įvairių vitamino C Palyginus su vasariniais 
geras vitamino C šaltinis, šaltinių pomidorai (toma-
To vitamino, be kurio žmo- tai, baklažanai) užima žy- trečdalį gerumo teturi. Juo-

mažai tėra vitamino C kūno rodymas. Naudos nedaug 
tur būt, žino, audiniuose. tėra.

žieminiai pomidorai tik

gus negali būti sveikas ir 
gyvas.

Vitaminas C priduoda 
kraujagyslėms tęslumo. Y- 
pač smulkučiutes, laibučiu- 
tes 
kalingos vitamino C. Be 
šio v i t amino tos gyslu- 
tes lengvai pasižeidžia, ir 
kraujais paeina audiniai. 
Pasidaro net škorbuto liga: 
kruvini šlakai ir dėmės vi
sur ant kūno, išpurtę dan
tų smagenos, nesveiki dan
tys, net ir nariai pradeda 
gesti. Žmogaus bendras gai
vumas menkėja, greičiau jį 
pergali bet kokios bakteri
nės, apkrečiamos ligos.

rei-

mią vietą. Gerai prisirpę se vitamino C yra net ma- 
vasaros pomidorai, laukuo- žiau negu trečdalis to, ką 
se ant saulės augę, yra pui- turi vasariniai pomidorai.. 
kus vaisius.

Su žieminiais pomidorais 
jau kita istorija. Gerumo 
jie kiek turi, tiesa, bet jau 
'netaip daug. Tokie pomido
rai negali nei iš tolo prilyg
ti raudoniems vasariniams 
pomidorams. Žieminiai po
midorai išauginami šilta
daržiuose, po stiklais, L_ 
saulės, be lauko atmosfe-

Jie nei išvaizda

Vadinas, kaipo šaltinis 
vitamino C, žieminiai pomi
dorai vertės didelės neturi. 
Jau, jeigu šitaip, tai kon
servuoti (“kenuoti”) pomi
dorai daug vertingesni. Jie 
ir pigiau atseina ir dau
giau turi vitamino, negu tie 
mažakraujingi (anemiški) 

be žieminiai pomidorai.
Tatai gerai atsiminkite, 

nei pirkdami tokius pomidorus, 
spalva, nei skoniu negali ly- Jie geriau, negu nieko, bet 
gintis su vasariniais pomi- jau vely konservuotų nusi- 
dorais.

Tiesa, dėl gražumo,

ros.

. pirkti žiemos metu, pirkti- 
dėl nių konservuotų, ne nami-

NACIAMS NESISEKA 
PADIDINTI GIMIMŲ

SKAIČIŲ
Londone leidžiamas žinių 

buletinis “European Korės- . 
pondents, LTD.” dažnai su
renka faktus ir' paduoda 
apie Vokietijos vidujinę pa
dėtį. Labai įdomūs daviniai 
apie nacių pastangas padi
dinti gimdymų skaičių. Ten 
skaitome sekamą: '

“Viename vėliausių laik
raščio ‘Nationalsocialistis- ; 
che Manatshefte” numerių k 
randam Dr. Elizabeth Ach- , 
terberg straipsnį, pavadintą 
‘Tikėjimo Vaikai’. Straips
nyje telpa tiesiog despera
tiškas atsišaukimas į vokie
tes ‘ motinas gimdyti dau
giau kūdikių. Tarp kitko, ji 
sako: ‘Mes esame ragina
mos gimdyti daugiau vai
kų, kurie atatinkamu laiku 
pavers pergalę iš priešų. 
Tas reiškia, kad daugiau 
domesio turi būti kreipia
ma į karo metu vaikų prob
lemą. Nors kiekviena mote
ris, kuri yra gimdžius bėgy
je šio karo, žino, kad jinai 
bus viskuomi aprūpinta, ta
čiau vėl reikia pakalbėti tuo 
klausimu, nes per daug daž
nai moters giminės ir drau
gai gniaužo savo rankas ir 
sako: ‘Dėl Dievo meilės, ne
turėk kūdikio dabar!’

“Toliau minėto straipsnio 
autorė bando aiškinti, kad 
tos moterys, kurių vyrai 
randasi fronte ir kurie ne
galėjo išmokti jokių amatų 
prieš pašaukimą armijon, 
gali drąsiai gimdyti kūdi
kius, nes valstybė prižiūrės, 
kad jų vaikų ateitis būtų 
aprūpinta. Girdi, tos kartos 
vaikai bus ‘tikėjimo vai
kai’ tikra to žodžio pras
me. Stebėtis reikia, kad na
cių laikraštis taip atvirai 
duoda suprasti, jog šių die
nų kūdikiai turi būti pasi
ruošę karui ateityje.”

Kitas labai juokingas ir 
bjaurus dalykas, tai nacių 
įvesta sistema merginoms 
tuoktis su jau seniai miru
siais vyrais. Pavyzdžiui, 
merginos mylimas ar suža
dėtinis išėjo armijon ir ta
po užmuštas. Po kiek laiko 
mergina paskelbia viešai, 
kad jos vestuvės įvyks tada

nių. Namie virinti konser
vai visai menkai teturi vi
tamino C. Ilgas virinimas jį 
išgaruoja. Moksliškai ga
minti konservai turtingesni 
vitaminais ir mineralais už 
naminius konservus.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

Hartford, Conn.
Drg. L.

Aukos

Žemaitienė pasiun- 
aukų Literatūros 

Apšvietos Fondui ir 
Suvažiavimui.

D ra u gijos 
Dem. Lietuvių 
Suvažiavimą sveikina su $10 
drg. J. ir L. žemaičiai ir su 
$1 L. Mankienė.

Apšvietos 
po $2 : F. J. 
kienė.

L. i r J. 
$10.

Po $1 aukavo: F. Waitkis, 
M. Barnett, A. Klimas ir A. 
J. Kasputis.

Po 50c: V. Zaltauskas F. 
Petrašiunas, A. Totorėlis.

Po 25 centus: A. Dagilis, 
T. Jankus, J. Dičkus, F. Dun
can, II. P. Bolis, B. Muleran- 
ka, J. Eskonis, W. Brazauskas, 
M. Norbutienė, II. Žukas, A. 
Šankus, C. Vilkas, A. Kras- 
nickiene, P. Padelski, M. Ra
manauskas ir K. Marcinionis.

Per drg. Oną šilkas suauka- 
vo $10.15, aukavo sekamai: 
Po $1 — M. Bemat ir M. Ra
manauskas; po 50 centų: V. 
Kazlau, P. Žilinskas, V. Bas- 
kienė, M. Sabaliauskienė, J. 
Simas, J. Bilos, J. Vasiliaus
kas, Žukas, J. Barnett, M. Se- 
lokas, J. Pilkauskas, ir 
Raulinaitis. Po 25 centus: 
šilkienė, Ramoškicnė, Balis, 
Staugaitienė, J. Veiveris,

Fondui aukavo
Repšys ir L. Mau-

žemaičiai aukavo

me Laisvę; aiškiname atsi-!čia tie ilgi raportai. Čikaga 
Ūkeliams bei atgąleiviams, 
kaip iš tikrųjų dalykai yra, 
ir užtupdom darbininkišką 
laikraštį ant fašistinio lai
kraščio. Kai kurie priešai 
grūmoja, kad jie užmesią 
mums ką nors ant galvos 
arba nuo laiptų mus nu- 
stumsią. Bet jie bijo taip 
padaryti, o tik šneka.

Reikėtų mums daugiau 
atydos kreipti į moteris, ei
ti su apšvietos žodžiu pas 
jas. Dažnai pas jas randi 
fašistinį laikraštį. Jos, kai
po motinos, nori karą lai
mėt, nes jų sūnūs kariau
ja. Antra vertus, jos su
klaidintos fašistų ir netik
sliai elgiasi taip, kad ken
kia karinėms mūsų pastan
goms. Štai kodėl mes turi
me pas jas eiti ir aiškinti.

Jasaitis (Waterbury): 
Susirinkome čia svarstyt, 
kaip einamąją didžiąją ko
vą laimėt ir pasiruoši nau
jam pasauliui. Senasis pa
saulis griuvėsiuose.

Mes čia susirinkome, taip 
sakant 
gamtos bateriją, panašiai! 
kaip dirbtinė baterija pri
leidžiama elektros, — reiš
kia, sužadint savyje turi
mas jėgas. Štai, kad ir aš 
pats — jau 50 metų pra
leidau viename darbe, esu 
daugiau kaip 70 metų am
žiaus, bet vis dar dirbu.

Ateina sprendžiamoji va
landa. 32 šalys susivienijo 
ir drauge veikia. Amerikie
čiai taipgi pradeda skirtin
gai žiūrėti į dalykus. Pa
vyzdžiui, pirm keleto metų 
jie pykdavo išgirdę Brow- 
derio vardą. O dabar mato, 
kad jis teisingai kovoja už 
mūsų krašto reikalus, ir tie 
patys žmonės neseniai jo 
prakalbose čia nešė jau dvi- 
dešimtpenkines ir šimtines 
karinėms šios šalies pa
stangoms.

Stengkimės visomis jėgo
mis, kad vėl būtų išrinktas 
prez. Rooseveltas, nes jeigu 
prezidentu taptų koks re
akcininkas, tai būtų tiesiog 
katastrofa.

Taip susitelkime ir dirb- 
• kime, kad galėtume politi
niai užbaigti tuos smetoni- 
ninkus!

“Užčardžykim” savo gam
tos baterijas!

GaršinsJcienė (Chicago) : 
Mes sukėlėme $20,000 So
vietų Sąjungai paremti. 
Mes visus jūsų raportus

užčardžyt” savo

O. 
M. 
A. 

Alukenis, A. Kiškiunas, J. Gri
gaitis ir P. Raulinaitis. Visiems 
aukavusiems širdingai ačiū!

Koresp.

Paveikslas trauktas ant Guadalcanal. Leit. Schuman, 
narys Amerikos Laikraštininkų Gildijos, po mūšio su ja
ponais gavo balotų ir balsavo laike rinkimų j New Yor- 
ko miesto Tarybą. Dabar Kongrese eina kova už karei
vių teisę dalyvauti prezidento rinkimuose 1944 m. Re
akciniai demokratai ir rępublikonai bando tą jiems 
teisę atimti ir priešinasi įneštam biliui.

visus pralenks.
Bekešiene (Rochester): 

Mūsų mezgėjos pagamino 
raudonarmiečiams 617 šve
de rių, 450 porų pančiakų, 
šimtus šalikų, kepurių ir 
kt. 71-ną mezginį atvežė
me dar į šį suvažiavimą. 
Sudarėme $3,896 vertės 
vien mezginių. Surinkome 
ir pasiuntėme 12 tonų viso
kių drabužių Russian War 
Relief įstaigai. Mes kas sa
vaitė po dvi dienas mezga
me. Mudu su savo vyru 
duodame tiem daiktam pa
talpą. Reikia pastebėt, kad 
vokiečių tautos žmonės 
daugiausia suvežą drabu
žių Sovietams.

Gerdauskas (New Bri
tain). — Svarbiausiai čia 
turime kalbėt, kaip geriau 
paremt karines Jungtinių 
Valstijų pastangas ir pa- 
šelpt lietuvius Raudonosios 
Armijos kovūnus.

Niauriene (Bostono apy
linkė) : Dedham miestelyje, 
kur aš gyvenu, faktinai nė
ra demokratų: beveik visi 
čia — rępublikonai, daug 
jų turčių. Bet ir jie sako, 
jei karas tęsis, tai, girdi, 
vis tiek remsime Roosevel- 
tą, nes jis yra geras vadas. 
Jie taipgi pritaria paramai 
Sovietam per Russian War 
Relief. Jiem buvo neaišku, 
kas yra tie 1 i e tu v i a i. 
Jie ■ klausinėjo, iš p(y ko
kios valdžios aš atvykau 

todėl sa
kiau, jog pirm praeito pa
saulinio karo Lietuva pri
klausė Rusijai. Atsiliepda
mi gi, jie sakė: “Rusai yra 
gabūs (smart) žmonės.”

Šimaitis (Montello): Aš 
esu masinio susirinkimo iš
rinktas į šį suvažiavimą, ir 
jis nutarė man apmokėti 
kelionės lėšas, kad atsto
vaučiau visus Montello lie
tuvius. Mūsų lietuviai duo
da Raudonajam Kryžiui 
kraujo, bet jo davimas nėra 
organizuotas. Buvo ir dirb
tuvėse agituojama, kad 
žmonės aukotų kraujo, ir 
samdytojai pasižadėjo ap
mokėt už sugaištamą tam 
laiką. Iš sykio tūli bijojo, 
bet kurie pradėjo, tai ir to
liau nesibijo kraujo duoti.

Fašistu o j antie j i elemen
tai čia buvo sudėję pitts- 
burghiniam priešų suvažia
vimui trejetą šimtų dole
rių; paskui sudėta šimtinė 
smetonininkų “suvažiavi
mui.” Dėl to jie pešėsi, bet 
paskui susitarė taip, • kad 
grigaitiniams tenka $300, o 
smetoniniams $100. ,

Čionai tinis 
liečiu Kliubas pirko bonų 
už $18,000, o Šv. p Roko 
Draugija už $5,000. “Vilens- 
kiniai” suėjo bonų pirkimui 
į savo susirinkimą, kurin 
pasikvietė banko atstovus, 
bet mes progresyviai lietu
viai vis tiek daugiau bonų 
išpirkome bei išpardavėme.

Drabužių rinkimą Sovie
tų Sąjungai rėmė visos pro- 
testonų bažnyčios, profesio
nalai, vidurinės klasės žmo
nės ir kiti. Tiem drabužiam 
davė vietos ir gaisrininkų 
stotys, ir YMCA, ir Žydų 
Labor Lyceum (nors pir 
miaus ši įstaiga buvo prie
šinga Sovietų šelpimui)'* •

Reporteris.
(Bus daugiau)

Lietuvių Pi-
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

K. Petrikienes Kalba, Pasa
kyta Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime Gruod. 19,1943

Pora metų atgal būt buvę 
sunku tikėti, kad mezgimo 
srityje mūs draugės pasieks 
tokias gražias pasekmes, 
kuriomis dabar galim pasi
džiaugti.

Laimėti karą, kaip paty
rę kariškiai sako, be stip
raus naminio fronto yra 
neįmanoma. Karas nėra 
daugiau vien tik unifor
muotų jame dalyvių, bet 
pareiga visų šalies piliečių.

Po gruodžio septintos, 
niekšiško Japonų užpuolimo 
ant Perlų Uosto, moterys 
šaukė mitingus išdirbimui 
plano, kaip sėkmingiau su- 
koordinuoti savo spėkas 
greitesniam karo laimėji
mui. Pradėta organizuot 
grupės kraujo davėjų, ne
mažas skaitlius mūs drau
gių įsijungę į Raudono 
Kryžiaus veiklą ir daugelį 
kitokių kasdieninių parei
gų. Naujas, mūsų mote
rims visai nepriprastas dar
bas teko pradėti. Nekurios 
lietuvaitės kraujo davime 
pasiekė net iki 12 puskvor- 
čių, kitos po kiek mažiau. 
Taip pat ir kituose darbuo
se, surištuose su karo eiga, 
mūsų moterys nestovi užpa- 
kaly.

Kada naciai užpuolė So- 
vietų šalį, pirmiausiai ug
nyje ir kraujuose paskan
dindami mūs gimtąją šalį 
Lietuvą, mūs draugės sku
biai ėmėsi organizuoti mez
gėjų grupes.

Kartą mūs šalies prezid. 
Rooseveltas yra pasakęs: 
“Kuris ateivis nemyli savo 
gimtosois šalies, tas negali 
būt geru patrijotu nei šiai 
šaliai.” Tėvynės meile ir 
žmoniškumo jausmu vaduo- 
jantiesi daugelyj vietti m 
tensyvis mezgimo darbas 
yra tęsiama. Nekuriose ko
lonijose iš karto atrodė, 
kad tai bus neįmanoma, bet 
pastangos nuveikė negalę.

Kad Suvažiavimo atsto
vai gautų geresnį suprati
mą, kokį kiekį megstinių 
jau yra išsiuntusios mezgė
jos, čionai kiek smulkiau 
teks atžymėti trijų kolonijų 
darbas.

Iš karto buvo manyta, 
kad kariškiams yra pato
gesni svederiai be rankovių, 
gi - pirmam siutimui pasie
kus Sovietus, prašymas at
ėjo, kad mėgsti su rankovė
mis ir apykaklėmis. Tas, 
suprantama, mezgėjoms ne- 
tol padvigubino darbą, bet 
jos to nepaiso. Svederių jau 
yra išsiųsta 1535. Su ranko
vėmis 470, be rankovių 1,- 
038. Kojinių — 2,147 poros, 
šalikų — 490, keli šimtai 
pirštinių ir kitokių megsti
nių. Viso 5,222 kavalkai.

Rochester, N. Y. moterys 
dirba su dideliu pasiryži
mu. Šiame Suvažiavime yra 
draugė Lucija Bekešienė, 
kuri yra tenaitinio darbo 
vedėja nevien tiktai tarpe 
lietuvių: drabužių rinkliava 
tame mieste skaitoma jos 
vadovybės nuopelnu, o dra
bužių iš ten jau yra išsiųs
ta virš 12 tonų. Blanketams 
medžiagos nupirkimui Ro- 
česterio draugės sukėlė 
$226.15. Vilnų mezgimui 
pirkosi už $736, iš kurių pa
gamino 185 su rankovėmis, 

433 be rankovių svederius, 
450 porų kojinių, 105 šali
kus ir kitokių dirbinių. Vi
so jos numezgė 1,339 ka
vai ku s.

Rochesterio mezgėjų pir
mose eilėse stovi Elena 
Duoba su 58 su rankovėm 
ir 42 be rankovių svede
riais, Bulienė su 49 su ran
kovėm ir 35 be rankovių, O. 
Pa be n su 35 be rankovių 
svederiais.

Iš tolimos Kalifornijos 
mezgėjos nevien tik pasižy
mėjo, savo darbštumu, jos 
atsiuntė į šį Suvažiavimą 
to kilnaus darbo organiza
torę, mezgimo vedėją ir 
darbo čempionę — draugę 
Vajolą Butkienę, kuri jau 
paspėjo nunerti 87 poras 
kojinių, 81 porą pirštinių, 
16 svederių ir 8 kepures. 
Kita tos kolonijos čampionė 
yra d. Kostancija Jankaus
kienė su 224 porom koji
nių, K. šlegerienė su 27 il
gom rankovėm svederių, 10 
porų kojinių ir 2 šalikais. 
Elzbieta Šlegerienė su 103 
porom kojinių. Jos turi ir 
vyrą, kuris taipgi gražiai 
mezga — Ben. Sutkų, su 
18 p. kojinių.

Kalifornijos draugės jau 
išsiuntė 824 kavalkus meg
stinių. Vilnų jos pirkosi už 
$574.82, už $188.52 sutaisė 
pundelių raudonarmiečiams 
ir nupirko 110 porų gatavų 
kojinių. Sėkmingai darbuo
jasi drabužių rinkliavoj. 
Šiam Suvažiavimui atsiuntė 
$100, už kuriuos liepia nu- 
pirkt Lietuvos našlaičiams 
šiltų apatinių drabužėlių.

Brooklynietės ir artimos 
šios kolonijos mezgėjos dėl 
vilnų sukėlė $1,309.43. Meg
stinių išsiuntė 1,599 kaval
kus, 300 su rankovėmis, 
331 be rankovių svederį, 
657 p. kojinių, 244 šalikus ir 
kitokių dirbinių. Šios kolo
nijos darbo, o gal ir visoje 
Amerikoje to darbo čam- 
pione yra K. Petlitckienė su 
303 p. kojinių, A. Kalvai- 
tienė su 67 su rankovėmis 
ir 33 be rankovių svede
riais, R. Laukaitienė su 7i9 
svederiais, K. Rėklienė su 
106 p. kojinių, ir C. Čepu
lienė su 31 su rankovėmis, 
4 be rankovių svederiais ir 
11 šaliku.c

Yra draugių numezgusių 
daugiau, negu d. Čepulienė, 
bet tenka atžymėti tai, kad 
d. Čepulienė yra dirbtuvės 
darbininkė ir tąjį didžiulį 
darbą, kaip ir Vajola But
kienė, atliko tiktai poilsio 
laiku.

Čion sužymėjau tiktai 
tris daugiausiai mezgime 
pasižymėjusias kolonijas. 
Kiek mažiau yra numezgu- 
sios draugės iš So. Bostono, 
Detroito, Clevelando, Ne
wark, N. J., Elizabeth,Lin
den, Great Neck, Hartford, 
Conn., Binghamton, N. Y., 
Montello, Mass., Philadel- 

phijos, Worcester. Chicagos 
mezgėjos išsiuntė 516 ką- 
valkų megstinių.

Kad megstiniai yra giliai 
vertinami, čia priminsiu 
seržanto Bezuko žodžius:

“Kartą žiemą, kada ko- 
mandierius paliepė man eiti 
žvalgų ekspedicijon, kartu 
su Daugėla, mūsų radijo o

peratoriumi, ir mums rei
kėjo gidėti aršiame speige ; 
saugojant priešų šaulių liz- Į 
dus po pat jų nosimi, daug, I 
daug kartų aš dėkojau iš i 
gilumos širdies gelmių 
tiems nepažystamiems žmo-1 
nėms, padariusiems mums 
šiltų drabužių, kuriuos aš i 
vilkėjau ant savo nugaros. į 
Kas gali žinoti, mano šiltas : 
svederis, kojinės, pirštinės I 
gal buvo numegsti ranko
mis vienos iš mūsų moterų 
Amerikoje. Aš esu įsitiki
nęs, kad neperdaug im
siuos ant savęs varde visų 
mūsų raudonarmiečių pa
reikšdamas šilčiausią padė
ką mūsų draugėms lietu
vėms moterims Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje, ku
rios, nors būdamos už tūk
stančių mylių nuo mūsų, ne
pamiršta mūs ir mūsų rei
kalų.”

Drabužiu siuvimo ir rin
kliavos centrai yra įsteigti 
kone visuose didesniuose 
miestuose, kur mūs drau
gės atlieka labai svarbų 
darbą.

Kiek palengvėjus susisie
kimui su Sovietų Sąjunga, 
gavus daugiau žinių apie 
lietuvių veikimą, dabar mūs 
megstiniai ir siuviniai eina 
lietuvių daliniams ir vaiku
čiams pundelių formoje. 
Nuolat priešą stumiant to
lyn, tikim, jog už mėnesio- 
kito, megstinius ir kitus 
drabužius galėsime adre
suoti į Kauną, Vilnių ir ki
tus Lietuvos miestus. Dar
bas laukia mūs didelis ir 
sunkus, bet atsižvelgiant į 
tas baisenybes, kokias ten
ka pernešti fašistų užpul
toms šalims, mūs draugės 
moterys mokės sukuopti 
dar daugiau jėgų, suras 
daugiau pagelbininkių tam 
šventam darbui — šelpimui 
nacių nuteriotos mūs tėvy
nės Lietuvos.

Pažvelgus į K. Petlitckie- 
nės,. V. Butkienės, L. Beke- 
šienės ir kitų jau nuveiktą 
darbą, esu giliai įsitikinusi, 
kad joms panašių darbuoto
jų skaitlius nuolat didės ir 
Alijantų armijoms apva
lius žemės paviršių nuo fa
šistinio elemento, sujungę 
spėkas, skubėsime su viso
keriopa parama atbudavo- 
jimui mūs tėvynės Lietuvos 
ir kartu kursime skaistesnį 
rytojų, idant motinoms ne
reikėtų daugiau lieti ašaras 
sūnus išleidžiant į karo lau
ką.

Suvažiavimo Delegatai Vaka
rieniauja pas Moteris

Greta visu kitų planų suva
žiavimo sėkmingumui ir dele
gatų gerai nuotaikai priskai- 
tytina ir motorų suplanuota ir 
suruošta vakarienė delegačių- 
delegatų priėmimui, įvykusi 
gruodžio 18-tos vakarą, Lais
vės salėj.

Kada delegatai buvo pa
kviesti atsilankyti vakarienės 
ir pranešta, jog vakarienė lė- 
šuos 50c, asmeniui, daugelis 
sakė:

“Nueisime dėl draugiškumo, 
biskį užkąsime ir paskiau ei
sime kur į restauraną paval
gyti.” Bet, kada atėjo, nuste
bo. Moterys mus sutiko su sti
kleliu vyno, puoduku karštos 
sriubos. O gražiai užtiestas ir 
papuoštas didžiulis stalas bu
vo nustatytas kalnais kalne
liais gražiai atrodančio ir 
sveiko maisto. Tik imk, kiek 
norėdamas, ko pasirinkdamas.

Brooklyn© jaunutės karžygės — keturių metų am
žiaus Barbara Knecht ir tokio pat amžiaus Nancy 
Umans. Jos džiaugiasi gavusios garbės ženklus už 
pasižymėjimą rinkime metalinio laužo karo reika
lams.

~ NAUJIEMS METAMS
Ir vėl prabėgo metai, lyg 

audros vejami. Šiandieną 
atrodo, kad jie buvo labai 
trumpi ir ne vieno- atskiro 
asmens akių plotu žiūrint 
vienodi, tarytum mažiausio 
pėdsako nepalikę.

Vienok pažvelgus į juos 
pasauline plotme matosi 
paliktų įvairiausių nuoti- 
kių. Kiek jie nusinešė bran
gių gyvybių, kurių niekas 
nesugrąžins. Paliko šimtus 
dejuojančių žaizdose. Kiek 
invalidu? Verkia motinos 
sūnų, verkia našlaičiai tė
vu, sesės broliu. V z c-

Vieni kovoja už teisybę, 
už šviesesnę ateitį žmoni
jos, kiti už asmeniškus sau 
turtus, už garbę. Vieni dir
ba su didžiausiu ūpu, kad 
tik pasaulį padaryti kultū
ringu, apšviestu, o kiti tuo 
tarpu stato įvairiausias 
pinkles, kad tik pakenkti, 
išgriauti, pavergti. Ir grie
žia dantimis iš keršto, iš 
neapykantos, lyg vilkas sa
vo auką pamatęs. Smerkia, 
niekina tuos, katrie prieš 
melus, apgavystes eina. Ir 
taip sau grumiasi, eina 
viens kito galvomis, pečiais, 
tarytum jie amžius gyvens. 
O tuo tarpu gyvenimas toks 
trumputis, tarsi žaibo grei
tumu kiekvienas atsistoja
me prie šalto kapo. Ir čio
nai galas mūsų trumpos 
kelionės, užbaiga visų kovų 
ir lūkesčių.

Metai eina, kaip papras-

lr pasirinkti buvo ko: vištie
nos salota, kepenų salota, ke
leriopų daržovių salotos, alyvų, 
keptos žuvies, sūrio su anana
su sandvičių, kietesnio far- 
mersko sūrio iš Conn, nuo 
žvingilienės ir liuosos varškės 
iš Ulster, N. Y., nuo Sinkevi
čiūtės - Lietuvaitės, užbaigai 
dar pridedant kavos su pyra
gu ir saldainių. Niekam nerei
kėjo jieškoti daugiau vakarie
nės, nors pasitarnauti, žino
ma, kožnas turėjo pats sau, 
nes čia būtų publika netilpus 
prie stalų nei dviem atvejais. 
Kožnas pasiėmė savo Šerą ir 
pats pasilaikydamas lėkštę pa
valgė. Ir valgydami, kur tik 
nū girsi, stebėjosi:

“Tai vakarienė! Kaip jos 
galėjo tokią vakarienę paga
minti ?”

Planas šiai vakarienei buvo
(Tąsa 5-me pusi.) 

tai. O mes juk sutverti 
žmonėmis. Ar stengiamės 
atžymėti savo gyvenimą 
žmoniškumo pėdsakais? 
Argi liksime paskui savęs 
tik tokias žymes, kai paukš
čio skridusio ore?

Metai bėga ir nesugrįžta.
Su šiais Naujais Metais 

tegu stoja tąrp mūsų nau
jas gyvenimas: kovingas 
laisvės priešams, o taikin
gas tarpusavyje, draugiš
kas ir vieningas. Su Nau
jais Metais, su naujomis 
viltimis ir energija pasi- 
stengkime kas .kuo galime 
būti pasauliui naudingais.

Baigdama šį trumputį 
rašinėlį, linkiu visoms pro- 
gresyviškoms organizaci
joms, jų laikraščių redak
toriams, visoms draugėms 

ir draugams ir šio moterų 
skyriaus vedėjai linksnių ir 
laimingų Naujų Metų.

Palangos Birutė.

Worcester, Mass.
Literatūros moterų kuopos 

priešmetinis susirinkimas gruo
džio 13-tą nebuvo skaitlingas 
narėm, bet nepaprastai našus 
gerais tarimais ir raportais. 
Gerą raportą davė bankieto 
komisija iš 12-tos gruodžio, 
kuris buvo rengtas Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo naudai.

Pranešta, kad sutikimui 
Naujų Metų 31 gruodžio va
kare, 29 Endicott St., moterys 
turės skanių užkandžių. Tai 
visus prašom ateiti pasišokti 
ir išalkę galėsit gauti užkan
džių.

Išrinkta 2 delegatės atsto
vauti LLD moterų kuopą De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vime 18-19 gruodžio. Paskir
ta aukų $130 lietuvių pulkam 
ir vaikučiam, $5 suvažiavimo 
reikalam.

Valdybos rinkimas palikta 
sekančiam susirinkimui.

Baigiant 43 metus širdin
gai noriu paačiuoti darbščio- 
siom kuopietėm už visų pra
ėjusių metų darbštumą. Ir ma
no didžiausis troškimas yra 
linkėti jums, draugės, daug 
sveikatos, energijos ir neišse
miamo ūpo naujiems me
tams, kurie atsineš su savim 
gana naujų darbų. Linkiu vi
som linksmai, drąsiai juos su
tikti ir gražiai, našiai juos at
likti.

Širdingas ačiū visom auka- 
vusiom maisto mūsų parengi
mam ir draugui Z. Dvareckui, 
kuris visuomet aplankydavo 
mūsų gerąsias ūkininkes ir 
parveždavo dovanas veltui.

Iš Brooklyno Moterų Apšvie- 
tos Kliubo Veiklos

Gruodžio 16 d. kliubiečių 
susirinkimas buvo narėmis ne- 
pcrdidelis: mat, pasitaikė oras 
gan šaltas; Kalėdų šventei, su
važiavimui pasiruošimai ir ki
tokį reikalai, be abejo, nema
ža nariu skaitliu sulaikė nuo 
susirinkimo.

Visuose susirinkimuose 
megstiniai pirmiausia patrauk
davo dalyvių atydą, gi šiame 
susirinkime kaldroms pirme
nybė teko; mat, d. E. Stupu- 
rienė net 2 kaldras atsiuntė j 
susirinkimą. Per ištisą mėne
sį toji draugu dirbo, skubėjo, 
kad tik pradėtąjį darbą už
baigus ir beskubėdama pati 
susirgo, tad kaldras atnešė d. 
Stupuras. Labai apgailestavo 
kliubietes, kad pati darbščioji 
draugė negalėjo pribūti. Palin
kėjo jai nugalėti ligą.

Draugė V. Balkus vėl atne
šė kaldrą. Toji draugė jau ket
vertą kaldrų bus pasiuvusi. Di
delis tai darbas, bet draugės 
kiek galėdamos stengiasi, 
idant suteikus daugiau para
mos karo nuvargintiems savo 
broliams ir sesėms Lietuvoje.

Megstinių šį kart pridavė K. 
Petlitckienė — 15 porų koji
nių, K. Rėklienė — 3; R. Lau
kaitienė — svederį su ranko
vėmis. Komisija raportavo, 
kad vilnų vėl negalima gauti, 
bet tikisi, kad ne po ilgam 
bus.

J kliubą įstojo nauja narė 
Alice Kunevičienė. Kliubietes 
linksmos sulaukusios naujos 
talkininkės, nes darbo visoms 
pilnai pakanka, kuomet nori
ma Kliubas išlaikyti garbin
goj stadijoj.

Išklausius komiteto raportų, 
pasirodė, kad iždas vėl eina 
silpnyn, todėl nutarta užregis
truoti svetainė dėl kovo mėne
sio, suruošimui pramogos, 
idant iždas kiek dasipildytų.

Komisija raportavo, kad 
Kliubo vardu jau surinkta dėl 
N a c i o n a 1 i o Karo Fondo 
$290.94. Nuo vakarėlio pelno 
likosi $15.59. Tikėtasi daug 
geresnių pasekmių ruošiamam 
vakarėlyje, bet užėjus pirmam 
sezono šalčiui publikos nesuė
jo tiek, kiek buvo laukta.

Drabužių priėmimo krautu
vės komisija raportavo, kad 
krautuvė nebuvo suspėta įruoš
ti iki suvažiavimo, nes nebu
vo galima laiku išdekoruoti.

Išrinkta septynios atstovės į 
šaukiamą ALDLD vietos aps
kričio konferenciją.

J. Augutienė įgaliota kliubą 
atstovauti dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavime. Suva
žiavimą pasveikinti su $10.

Išklausyta raportas iš At
eivių Gynimo konferencijos ir 
iš Pabaltijos Tautų Kultūrinės 
Tarybos konferencijos. Tary
ba ruošia metinį koncertą va
sario 28-tą, 1944 m.

Kadangi tai buvo paskuti
nis šiais metais susirinkimas, 
tai perrinkta valdyba: pirmi
ninke palikta toji pati — K. 
Petrikienė, korespondentė iš
rinkta Eva Mizarienė, finansų 
raštininke palikta toji pati — 
J. Augutienė, ižd. O. Depsie- 
nė. Protokolų raštininkei atsi
sakius, rinkimas paliktas se
kamam susirinkimui.

Nutarta, kad kliubo komite
tas (valdyba) kartu rūpintųsi 
mezgimo ir krautuvės vedimo 
darbu.

Pirmininkė raportavo, kad

Ačiū D. Jelskienei, P. Grine
vičienei, A. Jakaitienei, E. 
Aniolauskaitei, A. Balčiūnie
nei už aukas 12-tos gruodžio 
bankietui.

Aldietė. 

kliubo vardu buvo įteikta kliu- 
bietės — Mikalauskienės sū
nui — seržantui J. Mikalaus
kui svederis, kuri nunėrė A. 
Kalvaitienė.

Mrs. Karas apsiėmė numegs
ti drabužėlius dėl kliubietes— 
P. Baranauskienės naujagimio.

Susirinkime dalyvavo ir vieš
nių L. Bekešienė iš Rochester, 
N. Y. ir Stella Kvederienė ir 
Antanina Toliušienė iš Chica
gos, kurios jau buvo atvyku
sios dalyvauti Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime. Kadan
gi sąryšyje su įvykstamu su
važiavimu susitelkė kliubie- 
tėms nemaža pareigų tai susi
rinkimas paskubomis ėjo, 
idant narės anksčiau sugrįžtų 
poilsiui.

Narė.
? 3.^r--

Išrinkta J Tarybą

Jinai gyvena toli nuo New 
Yorko, už kelių tūkstančių my
lių, Kalifornijoj, bet tolumas 
negalėjo būti priežastimi, kaip 
sako amerikiečiai, “to keep a 
good man down.” Darbštūs 
Kalifornijos lietuviai nori tu
rėti atstovybę Demokratinių 
Lietuvių Taryboje ir taja at
stove suvažiavimas išrinko K. 
B. Karosienę.

Karosienė yra gera kalbėto
ja ir spaudos bendradarbė, 
unijų organizuotoja ir vadovė, 
taipgi pasiryžusi kovotoja už 
pergalę ant fašizmo. Jinai yra 
davusi kraujo Raudonajam 
Kryžiui jau 12 kartų, o liuos- 
laikio valandas praleidžia dar
bui paremti mūsų talkininkus 
ii’ kare nukentėjusius lietuvius. 
Jos vyras ir universitetą bai
gus duktė dirba karinėje in
dustrijoje. Atvažiuodama į su
važiavimą ir grįždama iš jo 
jinai skubiai dirbo, rašė raš
tus apie Amerikos moteris ka
ro pastangose. Apie šį jos 
darbą daugiau girdėsime atei
tyje.

Iš kelių trumpų bruožų apie 
vieną iš 50 narių, sudarančių 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Tarybą, šio skyriaus 
skaitytojai gaus vaizdą, koki 
bus šios tarybos darbai ir sie
kiai ateityje.

Taip Priimta,
Nusivedus su savim sveČiuos- 

na asmenį, kuris didžiumai ki
tų svečių nepažįstamas, mes jį 
perstatome tik Šeimininkei, o 
tolimesnį supažindinimą su ki
tais paliekame jai. Tačiau jei
gu jinai užsimirštų tą padary
ti, svečiai patys gali vienas ki
tam persistatyti arba ir be for
maliu persistatymo kalbėtis, 
juokauti. Buvimas sukviestais 
tos pačios šeimininkės po vie
nu stogu duoda teisę artimu
mo ir be specialio perstatymo?

I

i
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Finansinė Atskaita už Spalių, Laj>- 
kričio ir < ruodžio mėn., 1913.

Spalių Mėn. Įplaukos:

Kp. Kas Prisiuntė Miestas Suma 
.— S. K. Mažanskas, Cleveland 1700 

B. Radževich, Wilkes-Barre 6.50 
J. K. Alvinas, Detroit 
A. Jocis, Bridgeport 
Geo. Šimaitis, Montello 
S. Janulis, Worcester .

Krapas, Brooklyn
Klevinskas, Scranton 
Rūke, Denver
Janutienė. Worcester 
Urbonas, Kenosha 
Klibas, Chicago

Penkauskas, Lawrence 
Stanley. Rochester 

Audėjaitis, Royalton 
Paukštys, R. Hill 

K.
Paserskis, 
Vilčinskas. Hartford 
Janulis, Worcester 
J. Matukai!is. Chica^p 
Tamašaus kienė, Roxb.

J. Žvingle, Tarifville
— A. Gradeckas, Tarifville
- J. Sinkus, Philadelphia 
' 10 A. J. Smitas, Phila.
Mot. Kl.. J. Skeberdytė 
O. Girnienė, Binghamton

43
52
63

6
11

-— Jonas
— Ir.
155

94
79

H.
K.

50 J. 
Pav. J. 
185

52
25
68
11

116 
2

Pav.

V.

J.

39 P. Scranton
Janulis, Worcester

81 S. Sasna, Brooklyn .
A. Žemaitis, Baltimore

Alvinas, Detroit
Baltimore

12.30 
6.00

11.60 
3.00 

50.00
1.00
2.20

10.50
6.50
5.75

20.00 
8.00 
5.00 
9.00

24.50 
10.00
9.10 !
9.00
5.50 
5.00 
1.00
1.00 
5.00

Viso įplaukė

Išeigos:

Penktadienį ir šeštadienį 
talkininkų lakūnai sunaiki
no 41 -na japonų lėktuvą 
ties Rabaulu, New Betai
ne. o savo neteko 11 lekiu- 

1 i .* •
vų.

Šimą bėgyje 6 mėnesių lai
ko nuo dienos, kuomet ta 
nelaimė įvyko. Jūs neturite 
jokios atsakomybės ir nepa
tariame mokėti už tą nuos
tolį.
Advokatas Charles P. Kai.

Klausimai ir AtsakymaiUž anglų knygas jaun.............. 8.20
Atmokėta Liaud. Balsui pren. 50.00 
Už pašto atvirutes ..................... 5.00
Primokėta prie “Šv.” išsiunt. 4.00 
Už svetimos laidos knygas .... 3.38 

.............. 40.00 
Bankui už saugumo dėžytę .... 6.00 
Atmokėta pundelių kom..........
Atmokėta prenum. dienu. 
Atmokėta drg. Z. Janauskui 
Už regisi r. laišką .....................
Pirkta anglų knygų nariams

Šv.” 2-ros kl. siunt. 25.00 
spausd. brošiūros 100.00 

. 5.00

.^0 j Atmokėta Laisvei pren.

1.50
12.00

. 3.00

. 3.50
13.50
25.00

L. Žemaitis, Hartford 
77 G. Stasiukaitis, Clil’side

F. Kvedera. Canton ......
153 V. Sutkieno, S. Francisco 
28 P. Bokas, Waterbury . .

J. Grybas, Norwood 
155 H. Janulienč, Worcester 
124 A. Dambauskas, Girardv. 
Drg. Romandai. Cleveland 
KVK P. Kisiel, Montreal

įplaukė

Gruodžio Mėn.

ir kn.
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
At mokėta 
At mokėta 
Laisvei

20.00
7.50 '

$297.20 I

Sekr. ir kn. alga už spalių m. 
Išeigos knygų išsiuntinėjime 
Atmokėta Laisvei prenum.
Už brošiūras
Už pren. Sov. Russia Today 
Atmokėta Laisvei pren.
Pirkta jaunuoliams angį. kn. 
Atmokėta aukos mot. kom.
Išeigos CK balsavimų reikale

Apšv. Fondo
Kelionė drg. A J. Smito į C. 

posėdį

$66.50 !
53.00 .
13.00 |

1.50
6.50

12.70
20.00

36.00 
K.

$214.50

Sekr.

Sutrauka:
Balansas buvo
Spaliu mėn. įplaukė 297.20

Kartu
Spalių mėn. išmokėta 214.50

Balan-

Lapkričio Men. Į [įlankos
— J. Lapin.

G. Urbonas,
86 A. Pasilik.

I iudson
Braddock 

Chicago

1.50 
2.1)0

I 1.00 
12.00 
5 50

60.87

alga už gruodį $66.50 
pren. Liaudies Balsui 8.00 
Laisvei pren. ......... 16.50
Nac. Karo F. auk 
liet, vaikų pund. k. 
Dem. Suv. aukos

už garsinimą ALDLD
Už atspausdinimą “Šv.” No 4 237.00 
Apšv. Fondo išeigos ................... 21.00

3.50 
15.00 
35.00 
10.00

Vilniju
Atmokėta Laisvei aukų ......
Atmokėta Lietuvių Pulkų pa

gelbai aukos ..........................
Ai mokėta Laisvei prenum. ..
Randa už spalj-gruod., 1943 ..

Gruodžio

Išmokėta

17.00
10.50
37.50

$928.10

Sut rauka:
o ................. $490.18
mkos ............... $937.08

. $1,427.26
..... 928.10

. yra ....................... $499.16
I). M. šoloinskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Eva Mizara,

ALDLD CK. Iždininkė.

Lietuviškas Žinių Buletinas
Herrenvolk Išnaudoja Už

kariautai Baltijos Teri-

Washingtonas. — Pagal 
į Karo Informacijos Įstaigą 
ateinančias žinias, Vokiečių 
okupantų valdininkai Balti
jos valstybėse įsakė skersti 
daugiau galvijų, tvirtinda
mi, kad galvijų turi būti lai
koma proporcionaliai turi
mam pašarui ir grūdams. 
Nors anksčiau ir nebuvo 
kalbama apie blogą derlių, 
bet vokiečių parėdymai yra 
visiškai priešingi praneši-

$318.091 mams apie patenkinamą 
derlių. Masinis galvijų sker- 

ioo dimas, manoma, yra daro- 
90 L arba b.I M) 

5.oo1 mėsos 
13.80

gauti. Vokiečiai drabužiais 
ir maistu yra aprūpinami 

ispecialėse krautuvėse. Vo
kiečiams, kurie yra gerai 
apmokami, taip pat egzis
tuoja specialios kavinės ir 
restoranai.

Propaganda padidinti gi- 
Į mimus įgyja brutalę for
mą: moteris, kuri turi sūnų 
iš vokiečiu kareivio, mene- 
siui gauna 80 markių pašal
pos ir yra verčiama vykti į 
Vokietiją, kad ten užaugint 
ir išauklėti sūnų. Gi jei 
gimsta duktė, motina gau
na 60 markių pašalpos ir 
nėra verčiama vykt į Vo-

J.
J.

’er Laisvės rast. Apš. F.
M. Strižauskienė. Waterb.

Liaudanskas, Lew is t one 
Urman, Chicago .

J. A. Dementis. Chicago
K. Naravas, Shenandoah
W. Brazauskas. Hartford

V. Kelmelis, Torrington 
Detroit

Worcester

KLAUSIMAS 3. Dirbu 
ant išradimo, kurį priduo
siu savo darbdaviui per 
“suggestion system”. Iki šiol 
darbdavys buvo davęs man 
reikalingą medžiagą. Ar 
reikėtų man išimti patentą 
ant šio išradimo; ar reikė; 
tūtų jį išsiimti ant savo 
vardo, ar gal darbdavys tu
rėtų išimti patentą?

ATSAKYMAS: Jeigu jūs 
rengiatės prie patarimo ar 
pagerinimo produkcijoje, 
tuomet jį negalima paten
tuoti. Bet, jeigu turite nau
ją išradimą, be skirtumo, 
kieno jūs vartojate medžia
gą, tas išradimas jums pri
klauso ir jūs turėtumėte pa
tentuoti išradimą ant savo 
vardo. Pervedęs išradimą 
kompanijai ar bile kokiam 
individualui, jūs prarastu- 
mete nuosavybę to išradi
mo. Panašūs dalykai turėtų 
būti laikomi slaptybėje pa
kol prieisite prie galutino 
užpatentavimo.

KLAUSIMAS 4. Gyvenu 
ant bizniškos gatvės, ir 
priešais mano namo yra la
bai sulūžęs šalygatvis. Kai
mynų mažas vaikas bėgda
mas parpuolė ir nusilaužė

•fe

ranką. Mes kaipo kaimynai 
lankėme tą vaiką ir davė
me dovanų už kelis dole
rius. Dabar jie reikalauja 
atmokėti $150 už nuostolius 
arba trauks mus į teismą. 
Ar patartumėte mums tą 
atmokėti ar tegul jie trau
kia mus į teismą?

ATSAKYMAS: Pagal 
Illinois valstijos įstatymus, 
visi šalygatviai priklauso 
miestui ir miestas absoliuti
škai atsako už tokių įvy
kius. Todėl patarkite kai
mynui užvesti bylą prieš 
miestą. Jeigu jie nori save 
apsisaugoti, jie turi padary
ti miestui legališką prane-

FOTOGRAFAS
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

Jei

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už

| LIAUDIES BALSO KAINA
| $3.50 Metams
I Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
j pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug 
i žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

lllllilffllIlIlIlIlIllIlĮimilMM

Sž *I Lietuvių Kuro Kompanija
M Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

I J. GARŠVA |
į?
I

LIETUVIŠKAS ITRAKTYR1USI
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Graborius-Undcrtakcr
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

O. W. Idėl padidėjusio 
pareikalavimo 

bombarduojamų 
antplūdžio ar 
stambių pašaro

dėl 
v o k iečių 

belaukiant 
rekvizicijų

rfe.ft

Kaip Nacis Pasidavė 
Beginklei Rusei10.60 ;

6.00 j
21.80 |

6.00 '
2.00 ;
8.00 '
7.60 ,

28
31
79

187
17
68

Pav.
52 J. K. Alvinas.
11 S. Janulis.

8 Apskr. J. Baltuli
187 A. Butkus, Chicago
198 K. B. Karosienė. Oakland 10.00 i 
įvairios aijkos Apšv. Fondui 1 
-— A. Ambros, Dorchester
— - M. Skeris, Sheboygan

67 G. A. Jamison. Livingston
— A. Švėgžda, Bridgeport

4 J. Stupar, Portland
1 K. Rušinskienė, Brooklyn

— A. Kuprionis, Phila.................
Už parduotas knygas per ras.
— F.

D.

P. Malkaitis, Clinton 
Ruginis, Waterbury 
G. Jusius, Braintree 
Navalinskienė. Bingh.

104 K. Guževich, Chicago 
85 S.
10 J. Bender, Phila.

161 M.
22 J.

Benkus,

pasiekusias

5.25 j e, Latvijoje ir Lietuvoje, 
1 dėl didelio antplūdžio pabė- 

loo.oo gelių iš rytinių Vokietijos 
kraštų, gyventojų skaičius 

i 6.50 į daugėjo kasdien; dėlto mai- 
15(,() isto situacija žymiai pablo-2.00 J v 1
6.10 
1.50 

100.00
2.00
1.50

25.00
19.00
7.10

Maskva. — Miške Vitebs- 
i ko apylinkėje vienas vokie- 
! tys netyčiomis susitiko ru- 
|sę, besislapstančią nuo na
rčių. Jis, peršalęs ir išbadė
jęs, pakėlė rankas aukštyn 
Jr šaukė, kad ta moteris jį 
; suimtų. Vokietys atidavė 
'jai automatinį šautuvą, pa
ėmė nešt jos ryšulį ir taip

Juozas Zeidat į j
Savininkas S £

411 Grand St. Brooklyn | |

$ I v Parsamdo automobilius ir ka- 
” rietas veselijom, krikštynom

■ ir kitkam.
Į 231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

QSSB

Distinctive Style and Unexcelled Value in

— P.
— W.

Baltrušaitis, Seattle 
Strepeika, Cleveland

Tvari jonas, Detroit 
Naumavičia, Cleveland 
Jurelienė, Binghamton 
Swarakowski, Chicago

g MATEUŠAS SI MOXA V ILIUS
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

M Vietos ir impor- 
$4 tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
S# bravorų alus ir 
Šį ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 

te susipanžinti.

gojo. Žemės ūkio gaminių 
ūkininkams nustatyta kvo
ta nebebuvo pakankama ir leidosi jai nuvaryt jį nelai- 
dėlto buvo smarkiai padi
dinta. Be to, daug ūkininkų 
neišpildė savo kvotų, o tuo 
tarpu vokiečių valdininkai 
surado, kad grūdai duonai 

kaipo pa-

sveri pas raudonarmiečius. DIAMOND ENSEMBLES
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilcwes St. clcvelterio stoties. Tol. EVergrecn 4-9508

Hirst in her heart- Hirst in QualityDaugelis Išblaškytų Vokie
čių Pasiduoda

London. — Daugelis na
ciu, supliekti ties Gorodoku 
ir iškirkę po Vitebsko miš- 

ikus ir pelkes, pasiduoda 
(Sovietam į nelaisvę, negalė
dami pakęst šalčio ir alkio.

12.20 
12.00 
] 80 į buvo vartojami 

j ša ras gyvuliams, 
i griežtai uždrausta. Dėlto 

)! pareigūnų buvo imamasi! 
drastiškų priemonių. Dabai- j 
tijo kraštų ūkininkai yra ! 
laikomi bendrai atsakomin-1 
gi už žemės ūkio produktų 
pateikimą. Maistas, kuris 
nėra savanoriai pristato
mas, yra atimamas jėga.

Prieš kurį laiką Berlynas 
pranešė, kad pieno ir kiau
šinių centraliniame rytinių 
okupuotų teritorijų sekto
riuje, karo pareigūnų val- 

$318.09 j domame, ūkininkai pristatė 
$45o.io trigUbą kiekį. Kas liečia 

šakniavaisių derlių, jų pri
statymas padidėjo 28%, žie
minių rugių — 11%, vasa
rinių — 18%.... Civilių gy
ventojų ir vokiečių armijos 
pulko “Mitte” 
iš tų teritorijų 
tikrintas.

Keliautojas, 
niai buvo Estijoje, prane
ša: maisto trūkumas Esti
joje yra labai stiprus. Juo
dos duonos kokybė labai 
bloga, ir nei vaisių nei dar
žovių iš viso negalima gau
ti, kadangi jie yra vokiečių 
rekvizuojami. Basku tinę 
žiemą visiškai nebuvo svie
sto. Sviesto racionavimo 
kiekis buvo nustatytas 250 
gramų (8, 8 oz.), sukraus— 
400 gramų (14.1 oz) mėne
siui... drabužių problema y- 
ra visų blogiausia; civiliai 
beveik -.visiškai negali jų 
• G ■ ■ A’‘". i . %■

1.50 
2.00

2.00

$450.10
Išeigos:
lapkr. m. 66.50
3 mene. 42.30

Viso įplaukė
Lapkr. Mėn. 

Sekr. ir kn. alga už 
Raštinės išeigos per 
Už atspausdinimą konvertų 14.64
Už atspausd. CK bals, blankų 3.54 
Delegato išeigos į konferenciją 2.00 
Už anglų 
Apšvietos 
Atmokėta 
Atmokėta
Už išsiuntimą "Šviesos” No. 4 25.00 
Už atspausd. kuopoms laiškų .. 3.29 
Už svetimos laidos knygas ........ 6.27

LOWELL, MASS
knygas
Fondo išeigos ......
Laisvei prenum.
Dem. Suva/., aukų

13.30
46.00
48.17

7.00

Viso išėjo
Sutrauka:

Balansas buvo
Lapkr. įplaukos

Kartu
Lapkr. mėn. išėjo

Balansas

$278.01

$768.19
. $278.01

$490.18

..Gruodžio Mėn. Įplaukos:
— D. K. Praleika, Scranton .
Aps. 3, J. Vilčinskas, Hartford
Apsk. 1, St. Vešys, Chicago

11 S. Janulis, Worcester ......  3.00
24 K. Bender, Brooklyn 1.90

— J. Ragauskas, Shelton 40.(X)
135 J.
161 J.
— N.
— O.

11.50
10.00

6
2 J.

S.

Vitkūnas, Nanticoke ..... 2.50
Kirk, Seattle .............. 2.00

Pakali, Brooklyn 8.(X)
Šilks, Hartford ............ 10.45
Blažionis, Lowell ......... 1.50
Simaitis, Montello ........ 1.50
Sukis, So. Boston
Poška, Maywood .......
Mažukna, Bridgewater

D. M. S., už knygas parduotas 
G— S. Griškus, Brooklyn .
146 E.

16.60 
6.30 
5.00 

50.00
.. 4.00 

Arlauskas, Chicago .... 21.10 
Stupar, Portland ....... 28.30
Kvietinskas, Racine ..... 1.60
Kvietkas, Cambridge .... 1.50

— D. M. S: Apšv. Fondo auk. 50.00
111 J. Ella, Butte .................... 4.00
Pav. P. ir V. Mažyliai, Montreal 1.60
— K. Bruožis, Phila.

86
40

1.00
Pasilis, Chicago .......... 6.10
Paulauskas, McKeeš R. 8.25
Mack, Baltimore ......... 1.60

A.
M.
S.

1 K. RuSinskienė, Brooklyn 4.60
161 tM. Baltrušaitis,Seattle 114.90

’ c £ Jhar
i

aprūpinimas 
jau yra už-

kuris nese-

Pas mus “šimtaprocentiniai” 
lietuviai vis skleidžia nacių 
propagandą. DLKVK paauka
vo dešimtinę kunigui, kuris 
nuolatos keikia bolševikus. Ne
seniai jie buvo parsitraukę 
špygų kavalierių Michelsoną, 
Keleivio redaktorių, kad tas 
keiktų Sovietų Sąjungą, Ame
rikos talkininkę.

Ir kuo jie daugiau keikia, 
dūksta, bijo, kad nebūtų lais
va Lietuva, kad nesulauktų 
Lietuvos žmoneliai laisvės, tai 
tiems lietuviams, kurie pade
da Roosevelto karo laimėji
mui ir lietuvių raudonarmie
čių pulkams vis geriau sekasi.

Manau, kad laikas kiekvie
nam lietuviui suprasti, kad jie' 
sekdami Keleivį ir Darbininką 
nepadeda nei Amerikos karo 
laimėjimui, nei Lietuvos išlais
vinimui. Laikas jiems pamaty
ti jų klaidą, atsipalaiduoti nuo 
Goebbelso propagandos sklei
dėjų, padėti Amerikos vyriau
sybei ir jos talkininkėms karą 
laimėti, Lietuvą išlaisvinti ir 
padėti, lietuviams užgydyti tas 
žaizdas, kurias padarė Hitle
ris su savo razbaininkais ir 
Lietuvos išdavikais kvislingais, 
kurie naciams padeda Lietuvos 
žmones smaugti.

' ■ No. (>8(>. į.ady
■ Crosby. Matched 
lovely mpderp.

' ri.ngs .(),f.••"l’A'K .
ti$C g ol 'd. ' Lovely 

•'diamorid/ ..
m i ..i

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

Both Rings for
w roo

f■r
i įfioth fom

t*. ’ ’ ' f. ■ ’ . . . - v •• T- -

Cfoslty'. Unique 
r: in> Atyle, excep-. 
įi dįna) in quality... 
Mi' Tins lovely pair 
T. bf’ rinįįš in 14K 
Į. gold. Superbly 
* .i br.ilHan’t dia-

MOnd. .I •
iQ. Both for

’85"

Np. ■ 120, Lady. ■ Both, (ofp 'č IL 
Crosby. Iclcnmal.' ■

. ;.^ghsA‘4K gold,/ ' tl A

Senis.

All "Lady Crosby” Ensembles 
ia /Lttraetive Presentation Box

l-Ati ii; •1 A
ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

Tel. Slag# 8-21W ATDARA VAKARAIS

A • 4*
■.

| GREEN STAR BAR & GRILL
NX 1 . >

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

459
(Skersai nuo Republic Teatro) A..------- -

| CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip- < 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarhB- ’ 
vimą. Patogiai ir gražiai ( 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- j 
tarnavimu ir kainomis ( 

būsite patenkinti. .

1113 Mt. Vernon SL 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

J.

C.

ta

ir

Į šiaurius nuo Kirovogra

pusi.)
Apšvietus

M.
M.

S.
J.

sausio, 1944. Pa- 
paprastame laike, 

raportą iš

I HARRISON-KEARNY, N. J.
j ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 2 d., 1944 m.. 2 vai. dieną,

Draugai,
nes šis bus metinis su
rinksime valdyba nau-

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d. 
prastoj vietoj ir
Delegatai išduos platų 
Dem. Lietuvių Suvažiavimo, įvyku
sio Brooklyne. Prašome skaitlingai 
dalyvauti. ■ Delegatas. (305-307)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia naujų 

pasitikimo vakarienę, 31 d. 
džio, 8 vai. vak. Kliubo salėje, 17
School St. Visus narius ir nemarius 
kviečiame dalyvauti šioje vakarie
nėje. ■'— Kom. 305-307)

NAMŲ FRONTO GREITAS 
REIKALAS

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

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

V. Vilkauskas, Nashua ..........
V., Smalstienč, 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 .........

K. Mažanskas. Cleveland
Grybas, Norwood ................
Urbonas, Pittsburgh ............
Šlekaitis, Scranton ..............
Bimba-R. Aučius, Paterson ..
P. Dambrauskas, Haverhill 

ALDLD 20 kp. Binghamton .. 
A. Valinchus, Pittston ............
XrBlazonis, Lowell ...
Frank Wilkas, Wilmerding .....

Slekienė, Gardner ................
Paulauskas, Pittsburgh .....

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

Philadelphia laikosi stipriai pirmoj vietoj. Drg. Ša- 
pranauskienė prisiuntė naują prenumeratą ir keletą 
atanujinimų. Ji yra viena iš Philadelphijos talkininkų.

Drg. M. Svinkūnienė dalyvavo Demokr. Liet. Suva
žiavime Brooklyne, ir pasiliko keliom dienom pasisve
čiuoti pas dd. Thompsonus. Ta proga užrašė prenume
ratą metams.

A. Kazakevičius — K. Žukauskienė pakilo punktais.
Jų talkininkas bayonnietis K. Čiurlis prisiuntė dvi nau-ikaip 4,500 vokiečių, pagrob- 
jas prenumeratas ir keletą atnaujinimų, bet nepralenkė 
Philadelphijos.

P. Šlekaitis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir pa
reiškė, kad pasiryžęs pralenkti kaimyną A. Valinčių iš 
Pittstono.

Punktais pakilo S. K. Mažanskas Cleveland, Ohio ir
V. Jokymas, New Britain, Conn., prisiųsdami atnaujini
mų.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau žinių 
nuo vajininkų. Bus paskelbta sekamame numeryje.

Laisvės Administracija.

923 v. Jokymas, New Britain ...... 208
914 J. Žilinskas, Lewiston ................ 198
874 J. Matačiūnas, Paterson ............ 186(9b
766
713

A. Venskevičienė, Cambridge .... 182
A. J. Navikas, Haverhill ........... 182

709 A. Gudzin, Schenectady ........... 169
651 K. Mikolaitis, Baltimore .......... 168
602 P. Buknys, Brooklyn ................ 166
□□y
531 J. Margaitis, Windsor .............. 156
518 J. Simutis, Nashua 144
489 S. Puidokas, Rumford .............. 140
485 J. Kalvelis, Bridgewater ......... 134
477 O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
468 A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
454 M. Urba, Easton ........................ 92
432 S. Shaltys, Rockford ................ 78
428 V. Kisielius, McKees Rock ..... .. 60
400 P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
390 K. Abekienč, Chicago ............. 52
389 Ch . Legunas, Springfield ........... 52
338 A. Arison, Stratford .................. 52
330 R. Kalvaitienė, Maspeth ........... .. 26
321 M. Stakoff, Brooklyn ................ 16
299
274 LAISVĖS DARBININKAI
264 Gc o. Kuraitis ............................. 212
217 P. Buknys, Brooklyn 166
215 V. Tauras-R. židžiunas ............ 28

Suvažiavimo Delegatai 
Vakarieniauja Pas 

Moteris

fe

(Tąsa nuo 3-čio
pasiūlytas Moterų 
Kliubo pirmininkes 
kienės, o tame didžiame darbe 
daug talkos davė jai žinomo
sios didžiųjų puotų gaspadinės 
Josephine Augutienė, Petronė
lė Vižliansk iene, Elzbieta Paš- 
kauskienė, Anelė Kanopa, 
taipgi I. Levanienė, M. Jese- 
vičienė, Narbutienė, o pabaig
tuvėms dar pribuvo anksčiau 
iš suvažiavimo O. Kalvaitienė. 
Pribuvo anksčiau ir kai kurios 
kitos rūpindamosios, ar gaspa- 
dinėms netrūksta talkos, pasi- 
ryžusios jos duoti, bet šios jau 
buvo veik užbaigusios, tik sve
čių belaukia, smulkmenas dė- 
stineja, gražina stalą. Dirba 
rūpestingi, sutartinai.

Po vakarienės dar turėta 
trumpa programėlė, iššaukta 
viena kita kolonijų veikėjos. 
Kadangi pirmutinė suvažiavi
mo sesija nusitęsė iki po 7-tai, 
delegatai čionai pribuvo vė
liau, numatyto laiko, o ir ši se
sija buvo masinė, moterys da
lyvavo iš desėtkų kolonijų, 
tad buvo neįmanoma iškvies
ti nei po vieną iš kolonijos, 
tačiau spėta iškviesti kelios: 
Stigienė iš Montello, Kvede- 
rienė ir Garšinskienė iš Chi- 
cągos, Karsokienė iš Clevelan- 
do, Burkauskienė iš Elizabeth, 
Sūtfcienė iš Kalifornijos, Ta
mošauskienė iš Bostono, Na- 
V^linskienė iš Binghamtono, 
Bekešienė iš Rochester. Kai 
kurių iš čia minėtų ir eilės 
kitų neteko išgirsti, kadangi 
jos buvo užimtos rezoliucijų 
ir kitų suvažiavimo komisijų 
susirinkimuose. K a 1b ė j usios 
pasakė įdomių dalykų iš veiki
mo savo kolonijose.

Paskiausia buvo pakviesta 
daktarė Johana T. Baltrušai
tienė, lietuvių ir abelnai mote
rų judėjimo veteranė. Dakta
rė priminė vieną kitą dalykėlį 
iš praeities kovų už teises ir 
geresnį gyvenimą, kreditavo

HELPERS 
LIFTERS

REIKIA VYRŲ
Bile Amžiaus

Išvežimui Pelenų ir Išmatų Jersey Mieste

MUMS REIKIA X™'KS
PUIKIOS ALGOS

Nuolatinis Darbas Geros Valandos
Vyrai nuo 18 iki 65 m. Priimami

Kreipkitės Asmeniškai Tuojaus
7 A.M. iki 6 P.M.

Michael Scatuorchio, Ine.
85 Bishop Street Jersey City

Sovietai Bombarduoja 
Paskutini Naciam Ge
ležinkelį iš Vitebsko

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. sausio, 2:30 vai. dieną. YMIIA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Drau
gai, malonėkite būti visi laiku, nes 
bus kuopos valdybos rinkimas, taip
gi raportas iš Dem. Liet, suvažia
vimo, kuopos valdybos ir 6-to Apsk. 
Kom. (305-307)

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
atėmė iš priešų septynias 
geležinkelių stotis — Jara- 
poviči, Stepok, Trilesy, 
Kožanka, Paripsy, Brovki 
ir Andruševka — apskričių 

| miestus Včeraiše, Adrušev- 
ika ir 100 kitų gyvenamųjų 
I vietų, šiame fronte per die- 
‘ na liko nukauta daugiau

1 ta 7 didieji nacių tankai 
' “Tigrai” ir sunaikinta 48 
[kiti priešų tankai. Visuose 
i frontuose hitlerininkai 
I diena neteko 83 tanku.
1 Suimta Daug Vokiečių 

Jų Pabūklų.
Ukrainos fronte sovieti- 

! niai kovūnai paėmė nelais- 
įvėn didelį skaičių vokiečių 
i ir pagrobė daugius jų ka-

moteris už jų pasišventusį, I nuolių ir kitų karo reikme- 
energingą darbą pergalei. lrįnU« Vitebsko apylinkėje na- 
ragino tuo nepasitenkinti. Kas Ciai taip pat neteko daug 
.jau pasiekė laipsnio, antro iš
silavinime ir veikime, 
siekti trečio, ketvirto ir taip 
be sustojimo 
pirmyn.

ginklų, amunicijos, maisto 
ragino ir gazolino.

vis aukštyn, vis do raudonarmiečiai nugalė- 
Ji ragino moteris įsi- j0 skaitlingas vokiečių 

steigti savo centrą — visu mo-; kontr-atakas.
terų centrą, Į kurį sueitų visos, Gruod. 26 d. visuose SO- 
g'jos iš moterų darbo įvairiau- į vietiniuose frontuose buvo 
siu sričių ir is kur plauktų mo-į SUnaikinta bei iš veikimo 
terims pageidaujama pagalba,, išmušta 95 nacių tankai. 
į kur galėtų kreiptis bile ko-!
kiti reikalu. Jos patarimai bu
vo iš 
jimu.

Užbaigoje daktarė pasiūlė' 
atsišaukimą į moteris. Jis buvo 
vienbalsiai priimtas ir jau til-! 
po Laisvėj pereitą savaitę.

Taigi ir iš šių, pasistiprini-! 
mui ir pasilsiui skirtų poros 
valandų išėjome ne vien tik 
stipresnės fiziškai, bet ir išsi- 
nešėme vaizdą gražios bufeto 
vakarienės ir norą kada nors 
ją išpraktikuoti pas save; ar
timesnę pažintį veikliųjų drau
gių ir jų darbų kolonijose ir 
neužmirštinus motiniškus pa
tarimus ilgametės lietuvių bu
dintojos ir švietėjos daktarės 
Baltrušaitienės.

Dėl to visko skirstėmės dė
kingos sumanytojoms ir padė
jusioms daug triūso Brooklyn© 
moterims kliubietėms už šį 
gražų ir naudingą vakarą.

Delegate.

išklausyti dideliu susidomė-j (jSl NdCldl 1 aSltfaUKSUį

Iš Finliandijos
Berlyno radijas sakė, kad 

gal teks naciam ištraukt sa
vo kariuomenę iš Finliandi
jos - Suomijos. Esą, dau
giau vokiečių reikią Fran
ci j o j, kur gręsia Talkininkų 
įsiveržimas.

(Amerikos karininkai pa
stebi, kad visų pirma na
ciams reikia daugiau jėgų 
prieš Sovietus, kurie taip 
sėkmingai šluoja vokiečius 
atgal.)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia pasitikimą naujų metų ir ban- 
kietą per naujus melus. Pasitikimas 
naujų metų įvyks 31 d. gruodžio, 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, 
pradžia 7 v. v. Įžanga dykai. Bus 
muzikos, valgių ir gėrimų, bus ir 
įvairių gemių. Bankietas įvyks per 
naujus metus, sausio 1 d., 7 v. v. 
Bus orkestrą ir visokių valgių, gė
rimų. Už tą įžangą $1.50, būsite 
pilnai patenkinti. Visus užprašo — 
Rengimo Komitetas. (305-307)

(306)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIL'OSAVIMO PAREIŠKIMO IR USES 
ATSIKLAUSIMO.

AUTO MECHANIKAI
I’AGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TII AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES

IS karinių darbų nepriimami

S

(X)

Ben- !

(X)

(307)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

S

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 23RD ST., N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

metų 
gruo-

PEčKŪRIAI
SU N. J. LICENSE 
prie anglim ar aliejum kū-

PARK
AVĖ.

DAUGEMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ
PUIKI PROGA

MOTERYS, KAIPO PAKUOTOJOS, DIENI
NIAIS IR NAKTINIAIS ŠILTAIS. MAŽAME 
KARINIAME FABRIKE. LENGVAS DAR

BAS, LINKSMOS APLINKYBĖS.

SERVICE BANDAGE CORP.
611 Broadway, kamp. Houston St.

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

ir 
d., 
ir

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 VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS • ■ GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ,

REIKIA MERGINŲ 
FABRIKO DARBAS. 40 VALAN. SAVAITĖ. 
50c į Valandą. Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

METCRAFT NOVELTY CO.
201 E. 27T11 ST.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR VYRAI 
VIDAUS RUOŠAI 
HOTEL REGENT

104TII STREET & BROADWAY
(304)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
18 Mett) Ar Viršaus.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės po 8 A.M.

Hotel Astor Employment Ofise 
219 W. 44th St.

(307)

VYRAI AR MOTERYS 
AMŽIAUS 18-45 

PAKUOTOJAI

KREIPKITĖS Į MR. H. KALTMAN

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

(7-44)

LIINDEN, N. J.
Lietuvių Laisvės Svetainės 

drove rengia puikų bankietą užbai
gimui senų metų, sulaukti naujus 
metus. Įvyks gruodžio 31 d., turėsi
me kalakutų vakarienę, gerą muzi
ką. Bilietai $3 porai, pavieniam 
$1.75. Bus duodama 10 vai. vaka
rienė, šokiai tęsis iki anksti ryto, i 
Prašome įsigyti bilietus iš anksto, j 
katrie neįsigys, gailėsis. Rengė-! 
jai. (305-307)

15-17 Ann St., Harrisone.
susirinkite, 
sirinkimas, 
jiem:* metams, taipgi svarbu bus iš
girsti raportus nuo Dem. Liet, su
važiavimo. Taip-pat neužmirškite, 
kad mūsų yra nutarta turėti naujų 
metų parę, tai yra gruodžio 31 d. 
Prašome draugus dalyvauti, smagiai 
praleisime paskutinę šių metų die
ną ir patiksimo naujus 1944 metus 
su linkėjimais pergalės prie pra
keiktąjį fašizmą. — Kom. Žilinskas 
ir Shimkus. (305-307)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDINIMO FORMANAS
(ELEKTRA)

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

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

BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

KREIPKITĖS Į
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC
165 JORALEMON ST.-

BROOKLYN, N. Y.

LAIVŲ MAŠINISTUI 
FORMANAS (IŠLAI KO) 

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. 

16 karinių darbų reikia turėt paliuosaviiną 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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Patyrę 
rinamų pečių. Nuolatinis darbas

APPLY INSEL CO.,
SCHUYLER & QUINCY AVĖS., 

KEARNY, N. J.
No. 40 Bušu nuo Newarko.

(307)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAL DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDZINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
16 karinių darbų nepriimamiDIENOM AR NAKTIM

APLIKANTAI 18 METŲ
AMŽIAUS AR VIRŠAUS

VYRAS APVALYMO DARBUI. TURI BŪT J 
ŠVARUS IR BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI 
SUNKIAI. $40.40 UZ 45 VALANDŲ SAVAI
TĘ. KREIPKITĖS TARP 11 A.M. IR 4 P.M.

ROOM 214, 63 PARK ROW, N. Y.
(H)

GEROS ALGOS
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT 

46TH ST., WEST OF1 BROADWAY 
. (307)

Šeima iš Dviejų Ar Daugiau, Kuri Galėtų 
Naudotis 4 Kambariais. Garu Šildomi, Karš
tas Vanduo, Privatinės Maudynės, $50 J Mė
nesį Atlyginimo Už Džianitorystės Aptarna
vimų 22 Šeinių Namo. Taipgi Jcina Gesas ir 
Elektra. Ekstra Mokama Už Pataisymus. 
Šaukite Jerome 6-3366 Arba Matykite Dabar

tinį Džianitorį, 250 Division Street, arti 
Ridge Street, Manhattan.

(H)
II-----——--- -

MERGINOS - MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

MERGINOS ATĖMIMUI INDŲ
ĘASIERKOS 
KUKORKOS

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJOS — 
STIKLŲ MAZGOTOJOS 

MAISTO PATIKRINTOJOS 
VIRTUVEI DARBININKĖS 

SENVIČIŲ IR SALAD 
DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikinusi Tipui) 

b 
REIKALAUJAME PALIUOSAV1MO 

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)

' r------ -- - ■" ................--- ----- --

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

BARTENDERIAI
INDŲ ATĖMĖJAI

■
ŠALTOS MĖSOS CHEF’AS

INDŲ MAZGOTOJAI
MAISTO PATIKRINTOJ AI

■
PUODŲ MAZGOTOJAI

VYRAS PRIE OYSTERIŲ
APVALYTOJAI

VYRAI PRIE SODĖS
REIKALAUJAME PAL1UOSAV1MO 

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)
L. ....... —.........    i

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

LLD 25 kp. rengia vakarienę 
šokius. Penktadienį, gruodžio 31 
Dem. salėje, kampas Lombard
Stricker St. Pradžia 8 v. v. Bus 
gera muzika, šokiai. Kviečiame vi
sus į šį draugišką parengimą link
smai praleisti laiką, užbaigsime se
nus metus, pasitiksime naujus. Įžan
gos bilietus galite gauti pas kuopos 
narius ir komisiją. — Rengėjai.

(305-307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

rengia vakarienę 
metų ir pasitiki-

metus. Ti- 
Prasidės 8 
329 Broad- 

(305-307)

Goebbels, nacių propa
gandos ministeris, per ra
diją pripažino, kad vokie
čiai 1944 m. galės netekt 
daug žemių ir nukentėt di
delį sumušimą.

Jugoslav!) Partizanai 
Vėl Sumušė Nacius

London. — Jugoslavijos 
partizanai nušlavė visus vo
kiečius Tovarnike; smar
kiai sumušė nacius ir daug 
jų paėmė nelaisvėn už ke- 

įlių mylių nuo Zagrebo, Kro
atijos sostinės. O diena pir
miau partizanai sunaikino 
hitlerininkų lėktuvų bazę 
Veliką - Gortizą, 10 mylių 
nuo Zagrebo.

Banate partizanai sude
gino 169 trokus nacių grū
dų. Kitur jie supliekė cari- 
sto gen. Michailovičiaus čet- 
nikus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
Neužsimoka visada liūdėti, retkar

čiais reikia ii’ pasilinksminti. Šį 
penktadienį, gruodžio 31 d., LAU 
Kliubas rengia1 šokius ir kviečia vi
sus ateit ir linksmai užbaigti senus 
metus, pasitikti naujus 
kietas 55c su taksais, 
vai. vak., Liberty Hali, 
way.

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 Kliubas 

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

KAMBĄRIŲ TVARKYTOJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Misa Sullivan

HOTEL GRAMERCY PARK
21st ST. & LEXINGTON AVE.

(307)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS
Geros Algos. Kreipkitės į Timekeeper 

THE BARBIZON 
140 EAST 63RD STREET

(307)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

AUKŠTOS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBAS. 

Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMERCY
21st ST. & LEXINGTON

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

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

BERNIUKAI
SU DRAFTO PRATĘSIMU.

GA $22 Į SAVAITĘ. 40 V
5 DIENOS Į SAVAITĘ. P 
DA VIRŠLAIKIAI. TURI MOKĖTI 
SKAITYTI IR RAŠYTI ANGLIS-1 
KAI.

A. S. LAZARUS & CO., 
135 WEST 36TH ST
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Žinios FILMOS

Prisiminus Nuo Mūsų Jau 
Atskirtą Draugę

Apie Lietuvius Karius Viešnia iš Chicagos

55tli St. Playhouse 
Naujose Rankose

Pranešimas Visuomenei ir 
Padėka Draugėms-Drau- 

gams Aktoriams

KATRINA VILTRAKIŪTĖ- 
TALANDZEVIČIENĖ

naciu barbaru užpuolimas ant

tuvos Tarybinės Respublikos, 
tačiau jinai neprarado vilties, 
neprarado tikėjimo Į pergalę, 
nors tuomet visi reakcijos vil- 

. kai staugė-pranašavo Sovietų 
Sąjungai greitą ir visišką su
naikinimą.

Vincas ir Agota Bukšnai
čiai šventėmis turėjo malonių 
svečių. Buvo parvykęs jų sū
nus Vincas, išbuvęs apie 
antrų metų prie kariško 
riausybės darbo kur nors 
nuo namų. Taipgi parvyko
stogų sūnus Edwardas, tarnau
jąs pajūrio sargyboje Bostono 
apylinkėje

p [iš
vy
to Ii 
ato-

Pas ridgewoodiečius Kazį ir 
Oną Nečiunskus, žinomuosius 
veikėjus, 292 Suydam St., vie
ši draugė Jagminienė, našlė 
velionio 11. Jagmino, Vilnios 
redaktoriaus. Jagminienė at
vyko chicagiečių delegate j 

Lietuvių Suva-
ir ta proga pasiliko 

ilgiau paviešėti pas savo sesu
tę Oną ir jos šeimyną. Tikima
si, jog viešnia pabuvos čionai 
iki po Naujų Metų ir gal atsi
lankys į lietuvių pramogas, 
ruošiamas sutikimui Naujų 
M etų.

Demokratiniu 
ži avima

tebegalvojo apie

nacizmą, rūpinosi, 
paremti. Jausdama, 
neteks iš tos ligos

kai p .jas

keltis ir 
daugiau dirbti už pergalę, ji
nai pasirūpino, kad parama 
kovotojams eitų ir po jos,

Bukšnaičiai gyve- 
21 th St.

Prieš šventes taipgi parvy
ko Algirdas šalaviejus (Sulli
van) pas tėvus, žinomuosius 
kriaučių kontraktorius, c

Noel Meadow, buvęs laik
raštininkas ir garsinimų agen
tas šiomis dienomis nupirko 
55th St. Playhouse teatrą, 
New Yorke. Prieš keletą mė
nesių j’is Įsigijo plačiai žino
mąjį Stauk',y Teatrą.

Naujasis savininkas sako, 
kad ir 55th St. Playhouse bū
siąs naudojamas rodymui pa
čių geriausių, švietimo ir in
formacinę vertę turinčių fil
mų, vengiant tuščių, bepras
mių. Pirmąja dabar ten rodo
ma filmą yra “The Courage
ous Mr. Penn,” istoriška ir

Jau buvo šiek tiek rašyta, 
kad aš, susitelkęs gabius akto- 
rius-dainininkus gaminu opere
tę “Kuprotas Oželis“ filmoje. 
Tad dabar pranešu draugams 
aktoriams ir visuomenei, kad 
mūsų šešių mėnesių triūsas bus 
pavykęs: kalba, dainos, loši
mas ir paveikslai gražiai išėjo. 
Taigi, mūsų gabieji scenos mė
gėjai dabai* 
“screen.“

Kas nežino 
tės-Ventienės.
veikale “Pavogtas Kūdikis.“ 
Dabar ji vaidino Lietuvos mer
giną. Maloni ji ir maloniai 
nuoja.

O kaip su J u d žentu? 
Juozo Judžento nė viena 
mesnė operetė Brooklyne 
buvo vaidinta. Filmoje jis 
dina Lietuvos bernelį. O 
išbaidyt “Kuprotą Oželį,“ 
ris skiria jį — bernelį
mergelės, jis sugalvojo gązdint 
ją važiavimu į Ameriką ir pui
kiai dainuoja “Sudiev Lietu
va.“

Vera Misiūnaitė-Bunkienė, 
kaipo aktorė brooklyniečiams 
dar nežinoma, o ji vaidino Lie
tuvoj ir Kanadoj. Dabar 
brooklyniečiai ir Amerikos lie
tuviai turės progos ją matyti. 
Ji vaidina motiną.

Jonas Lazauskas, tai Brook
lyn© vaidyla-veteranas. Kaipo

sužibės ir ant

Anelės Juškai-
Ji pasižymėjo

Mikalauskas

kelionę “su 
visada pasi- 

kelionėse,

Gruodžio 27-tą suėjo dveji j 
metai, kai nuo mūsų išsiskyrė 
Katri na Vilt ra k i ū tė-Ta 1 a n d ze- 

dar j a il
su laukus
gruodžio rininkc, taipgi buvo nare Cho- 

I’irmyn, Great Necke, kur

ngos medikalei pa
ri ienraščiui Laisvei, 

prieš fašizmo 
kenkėjus perga-

Kaip gaila, kad jai 
pergalės sulaukti! 
nuo ankstybos jau

kėtu vių pa- 
organizacijose

Saržent. Jonas 
rašo tėvams, jog 
pas tėvus turėjęs 
sėdyne,“ kas ne
taiko dabartinėse 
bet traukinys daug pavėlavęs, 
tad Jonas iš kelionės turėjo 
telegrafuoti savo kempei apie 
būsimą pavėlavimą sugrįžti 
tarnybon. Jono tėvai gyvena

(lai

Be
vai
ką d 
ku
liu o

vičienė palyginamai 
name amžiuje, voi 
49 metų. Palaidota 
30-tą, 19 11 m., laisvose 
Kalnelio kapinėse, pr 
vartus, tarsi norėtų pasveikin- i gyveno 
ti, pasitikti pribūnančius 
liau į tą ramią pažangiųjų pa- triote 
si Įsi o koloniją.

Katrina paėjo iš Majoriškių 
kaimo, Vilkaviškio apskr. Bu-1 
vo tyki, mažai girdima, bet vi-; 
sur matoma ir stipriai pažangi 
moteris savo požiūriais ir po-Į 
budžiu. Visą amžių gyvenda
ma iš sunkaus savo rankų dar- 

į bo pati gyveno kukliai, bet vi-j 
^Zada buvo išteklinga ir jautri 
visuomeniškiems reikalams, y- 
patingai paramai darbininkų 
kovų už geresni būvį šiandien Į 
ir už šviesesnį rytojų. Ji su 
didžiausia viltimi sekė buda- 
vojimą naujo gj’venimo Sovie
tų Sąjungoje; prie kiekvienos; 
progos Sovietų žmonių paštam, 
gas užtarė ir parėmė. Ir bėga-į 
liniai skaudžiai Į ją atsiliepė j čienė.

kovojančiam 
skleidėjus 
lei čionai, 
neteko tos

Katrina
n y st ės pri klausė 
žangiosiose organizacijose ir 
jose išsilaikė iki mirties. Bu
vo nare Lietuvių Literatūros 
Draugijos, nuolatine skaityto-

keliais metais 
vyru Antanu 
ir didele pa- 
organizaci jos, 

tad nors negalėdama tankiai 
dalyvauti susirinkimuose, bet 

Brooklyn© 
Kliubo ir 

paremdavo jo dar- 
darbus už velionę 

Katriną ir už savo gausiai te
beremia gyvieji jos brangūs 
draugai — sesutė Magdalena 
Valilionienė ir vyras Antanas. 
Tie darbai tebėra privilegija 
ir pareiga ir visų mūsų, kurie 
norime prašalinti barbarizmą 
iš pasaulio ir Įsteigti taikų, 
gražų ir laimingesnį gyveni
mą visiems, kaip to siekė per į 
visą savo trumpą, bet pasišven- į 
tusi, pavyzdingą gyvenimą Ka-| 
trina Viltrakiūtė-Talandzevi- j 

D-č.

su savo
Talandzevičium, 

moterų

vis tebepriklausė 
Moterų Apšvietos 
duosniai 
bus. Tuos

Kur Sutiksite Naujus ’
Metus? !

Sesutės Atminčiai
Parėmė įstaigas

Krpl. Jurgis Kazakevičius, 
žinomasis chorvedis ir orkes- 
trininkas, gruodžio 27-tos ry
tą išvyko atgal tarnybon po 
išbuvimo savaitę pas tėvus ir 
sesutę, 18 Stagg St.

toks, vaidina piršlį.
Pranas Bunkus, tai 

jas aktorius, bet geras 
dina seno našlio rolę, 
do tą meklerį piršlį ir 
jauną merginą.

“Kuprotas Oželis” yra 
žinis — vieno vei 
kalė komedija — turįs 
gražių dainų. Vaizduoja 
vos gyvenimą. Parašytas 
jos Čiurlionienės ( 
tės). Bot filmoje aš 
kai kurias dainas tink 
mis veikalo dvasiai — trijų 
dainų muzika yra M. Petraus
ko, 2 S. Šimkaus, 1 L. Eremi- 
no, 1 B. L. šalinaitės, L A. 
Vanagaičio, 1 Stepovy, 
(Linksma Volungėlė) G. 
m o.

Minima filmą neužilgo bus 
gatava. Tai pirmutinė lietuvių 
kalba filmą visame pasaulyje. 
Kadangi filmą kainuoja keli 
bušeliai skambučių, tai dary
siu maršrutą per visas gali
mas lietuvių kolonijas, kad 
bent d<ili tų skambučių atga
vus. Todėl jau dabar draugi
jos, kuopos, kliubai rašykite 
dėl sutarčių, nes po Naujų 
Metų manau pradėti rodymą. 
Tėmykite: Laisvėj bus skel
bimas su mano paveikslu. Ma
no antrašas: George Klimas, 
128 19th St., Brooklyn, N. Y.

George Klimas.

dar nau 
i. JiM Vai 
pasisam

a gro- 
muzi- 

dešimt 
Uetu- 

s Sofi-

pakeičiu

1
Kli-

Al. Klimas, tarnaująs inži- 
nierijos korpuse, Carolinoje, 
prieš šventes parvyko savaitei 
atostogų pas tėvus, richmond- 
hilliečius Motiejų ir Agotą 
Klimus, ir pas sužiedotinę 
Sophie Vaiginis.

Dan Jankeliūnas (Ensign) 
rašo saviškiams į New Mil
ford, N. J., jog randasi kur 
nors mėlyname Pacifike, plau
kia jau kelinta savaitė, jaučia
si gerai ir ■ iš ten siunčia tė
vams, senulei ii* visiems ki
tiems geriausius linkėjimus.

Demokratiniu Liet- Suvažiavi 
mo Delegatams Nakvynių Ga 

vimo Komisijos Padėka

F

CHARLES’
Scena iš filmos “Madame Curie” apie mokslininkę 

Curie, rodomos Radio City Music Hall, New Yorke. 
Greta filmos vaidinama tradicine kalėdinė progra
ma dalyvaujant teatro chorui, orkestrai, baletui ir 
specialiams aktoriams.

g
& PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE j® 

f O LIETUVIŠKAS KABARETAS |
?I O STANLEY MISIŪNAS ®

•V! /I 1 z^\l SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

F. W. SHALINS
(Shalinskas) ą

FUNERAL HOME j
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Savininkas
Kainos
Avenue

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.
Brooklyn į!

GERAI PATYRĘ BARBERIAI t

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I NAUDOKITĖS GERA PROGA
Įįn Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymą savo 

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

m. naujame už senas žemas kainas.

Lietuviai savo lietuviškų or
ganizacijų patriotai ir abelnai; 
draugiški žmonės, kurie myli j 
džiaugsmais ir skausmais da-1 
lintis su saviškiais, sutiks Nau-I 
jus Metus vienoje kurioje iš į 
svarbesniųjų lietuviškų pra-j 
mogų.

Tarp svarbiausių yra tradi-- 
cinės šios dvi: Piliečių Kliubo | 
bankietas ir Aido Choro šo-į 
kiai-balius. !

Piliečių Kliubo tikietai yra' 
po $3 asmeniui, bet atsižvel
giant į tų bankietų populiaru-j 
mą tikietai labai smarkiai bu
vo perkami iš anksto ir man 
(šiuos žodžius rašant) nežino
ma, ar dar jų galima gauti. 
Apie tai geriausia paklausti 
kliubo gaspadoriaus Juozo Za
karausko ir kitų kliubo tar
nautojų.

Aido Choras, kaip papras-1 
tai, ruošia šokius, prie kurių! 
visuomet turi ir sezonui tinka
mų gerų vaišių, taipgi dainų i

M.Buvusioji brooklynietė 
Valilionienė, dabar gyvenanti 
Ft. Lauderdale, Floridoj, at
minčiai savo sesutės Katrinos 
Viltrakiūtės - Talandzevičie- 
nės, mirusios gruodžio 27-tą, 
194 1 m., atsiuntė $30. Aukas 
prašė padalinti sekamai: de
šimtį dienraščiui Laisvei, ku
rio velionė buvo uoli skaityto
ja, šėrininkė ir rėmėja; dešim
tį greatneckiečių lietuvių cho
rui Pirmyn, kuriame jinai dai
navo ii* kuris jai dainavo iš-Į 
leidžiant į paskutinę kelionę, 
ir dešimtį brooklyniečių Mote
rų Apšvietos Kliubui, kuriame 
jinai priklausė ir jo darbus bu
vo pamylėjus.

Pasmerkė Ataką Ant 
Mokyklos

George Washington Carver 
programą — dainuoja choras, mokyklos direktoriai išleido 
dainuoja ir visa publika. Cho- pareiškimą, kuriame sako, jog 
ro Naujų Metų baliai paskilbę “tūluose 
masiniu dainavimu, visų daly- skelbtos 
viy draugiškumu ir skaitlingu- klos dėl 
mu kultūriško jaunimo, ka
dangi čia susirenka patys cho
ristai, sueina, ir jų jauni drau
gai, daugelis patys vienu ar 
kitu atveju buvę choristais. 
Įžanga choro baliui tik 50c.

Tad sulaukę šio penktadie- 
. nio vakaro, gruodžio 31-mos, 

visi patraukite į Laisvės salę, 
419 Lorimer St., išlydėti senus 
ir sutikti Naujus Metus kartu 

su choristais. H.

Seniai lauktas Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas praėjo. 
Daug delegatų turėjome iš to
limų kolonijų ir daugeliui iš 
jų parūpinome nakvynes. Bet 
buvo ir tokių, kurie negavo 
mūsų parūpintuose kamba
riuose nakvoti, nors mes kam
barių turėjome daugiau, negu 
nakvotojų. Kai kurie reikalin
gi nakvynių pamiršo užsire
gistruoti pas komisiją, o kada 
atsiminė, buvo per vėlu, nesu
randa komisijos. Komisija — 
tokie pat darbininkai, nori pa
silsėti, pernakvoti, nebūna sar
gyboje.

Taigi, atsiprašome delegatų, 
kurie per mūsų kaltę negalėjo 
gauti kambarių.

Labai esame dėkingi vi
siems, kurie davė nakvynes. 
Nekuriems gal neteko gauti 
burdingierių. Bet mes reiškia
me padėkos žodį už tai, kad 
jūs buvote prižadėję ir užre
gistravę mūsų knygose kam
barius svečiams delegatams. 
Dėkojame tiems, kurie specia
liai atvažiavo parsivežti dele
gatus nakvynėn, ir visiems už 
nuoširdų kooperavimą su nak
vynių komisija.

Komisijos narys,
Jurgis Kuraitis.

Iš

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

// PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-G864

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
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
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 visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

IP

vat

rhe’ Gift of 
a Lifetime I

dienraščiuose pa- 
atakos ant tos moky
to, kad mokykloje at- 
vieningumas Harlemo 
Vieningumas yra įro-

sispindi 
žmonių, 
dymu augančio susipratimo ir 
socialiu pribrendimo toj susie- 
dijoj.”

Mokykla tūluose vietos laik
raščiuose buvo skelbta esant 
“raudonųjų įtakoj“ ir neva 
dėlto keli asmenys rezignavo 
iš tos mokyklos tarybos. Moky
kla randasi 57 W. 125th St., 
New Yorko mieste.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

f 337 UNION AVENUE
J BROOKLYN, N. Y.
I- Tel. STagg 2-0783
* NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE jT
STAGG 2-5043

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

GODDESS 
of TIME 

17 (iwili

t MATTHEW P. BALLAS į
kV (BIELIAUSKAS

I LAISNIUOTAS GRABORIUS į
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas įpta

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
» 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. $į

$3.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlcrių 
taisytojai $3750
Daltnontai 

(dedami 
jami belaukiant

ROBERT LI
JEWELER

‘;5,0° Į i 701 Grand St Brooklyn, 
' ,JlTeI. Stagg 2-2173 Atdara.

Prices Subject to Federal

MmMHHHli




