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Taigi, gandai ir pranašavi
mai pasitvirtino. Prezidentas 
Rooseveltas, Churchillas ir 
čiang Kai-šekas turėjo savo 
konferenciją Egipte dėl karo 
su Japonija, dėl “Pacifiko 
čarterio.”

Tas jau yra oficialu.
Neoficialus kol kas dalykas 

— Roosevelto, Stalino ir Chur-

No. 284

jinai įvyksta Teherane, Persi
jos sostinėje.

bus oficialiai pripažintas ir ši
tos konferencijos įvykimas.

Stalino, Roosevelto ir Chur- 
chillo konferencija, aišku, lies 
fašistinės Vokietijos nugalėji
mo problemas, hitlerininkų 
pevargtųjų tautų ateities klau
simus, taipgi ir Vokietijos at
eities reikalą.

Įdomu tas, kad po to, kuo
met prezidentas Rooseveltas, 
Churchillas ir č’iang Kai-šekas! 
užbaigė savo konferenciją, 
įvyko svarbus Amerikos ir An
glijos ginkluotųjų jėgų vado
vybių posėdis, kuriam pirmi-’ 
ninkavo generolas Eisenhowe-J 
ris.

Spėjama, kad

baigti planai 
antrojo fronto Europoje.

Greitoje 
ko tikėtis; 
sės laukti
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Amerikos Bombonešiai Vėl 
(dalingai Smogė Solinge-- 
nui, Nacių Fabrikų Centrui

London, gruod. 2. —Šim
tai Amerikos bombanešių 
vakar, antrą dieną paeiliui, 
vėl smogė Solingenui, lėk
tuvinių motorų ir plieno 
fabrikų miestui, vakarinėje 
Vokietijoje. Prieš amerikie
čius pakilo daug priešų lėk-

tuvų, kurie, tarp kitko, šau
dė ir rakietomis.

Amerikiečiai neteko 27 
bombanešių; žuvo ir 15 jų 
palydovų, lengvųjų lėktuvų. 
Bet amerikiniai bombane- 
šiai ir jų palydovai nušovė 
35 vokiečių lėktuvus.

i Anglų Seimo Atžagareiviai 
i Užgyrė F ašis to Paleidimą

London. — Anglijos sei- 
imo toriai - reakcininkai at
stovai 327 balsais prieš 62 
| atmetė kai kurių darbiečių 

šitame gene- atstovų reikalavimą pa- 
posėdyje buvoSmerkt Herbertą Morriso- 
dėl pradėjimo j ną, vidaus reikalų ministe-I u ' c

rį, už tai, kad jis paleido iš 
io kalėjimo Oswaldą Mosley, 

angliškų nacių vadą.
r Atžagareiviai baubė ir 

i staugė, kaip saliūne, prieš 
pažangesnius atstovus, ku-

- rie smerkė MoTrisoną už 
i “fiurerio” Mos- 

atžvilgiu šitos sa-pey’o paleidimą, bet jie 
nes iš trukšmingai sveikino tuos,

I . • _ •

ateityje galima 
žinoma, turime 
geresnių žinių.

vis- 
tei-

Amerikiečiai atkariavo 
japonų Gilberto salas 
čias Centraliniame 1 
Strateginiu 
los yra labai svarbios, 
čia mūsų jėgos galės pasek- i kurie gynė Morrisoną. 
mingiau atakuoti Maršalo sa
las, paskui, Karolinos salas, ku
riose japonai yra nepaprastai 
įsistiprinę.

Truk’o saloje, esančiojo Ka
roliną salyne, japonai palaiko 
savo jūrų jėgas ir turi milžiniš
kus karinius įrengimus. Kai 
•bus atkariauta Truk’o sala, tuo
met bus galima drąsiai pasaky
ti: Dabar japonams jau yra 
'riestai.

žinoma, tam ims nemažai 
laiko ir teks padėti daug žmo
nių gyvybių.

renciją visų unijų vadų, kad 
galima 
nu ta r t, 
prieš 
ley’u s.

Įvairių Anglijos miestų 
majorai šaukia protesto su
sirinkimus prieš Mosley’o 
paliuosavimą. Harrow mie
sto taryba beveik vienbal
siai pasmerkė vidaus mini- 
sterį Morrisoną už Mos
ley’o paleidimą.

būtų apsvarstyt ir 
kas toliau daryt 

Morrisonus - Mos-

ls, esan- 1 
Pacifiko. angliško

1 5 _

Iš 62 balsavusių prieš 
Morrisoną ir Mosley buvo 
bent 50 nariu Darbo Parti
jos, kuriai ir pats Morriso- 
nas priklauso.

Morrisono kritikai nuro
dė, jog, išlaisvinus Mosley, 
vėl pakilo Anglijoj fašisti
nis gengsterizmas ir užpul
dinėjimai žydų.

Galingoji Anglijos 
gameitų Mašinistų 
ragina Darbo Unijų 
resą tuojau sušaukt konfe-

Jungt. Tautų Šalpos ir 
Atsteigimo Konferen

cijos Tarimai

Amal- 
Unija 
Kong-

Rooseveltas, Churchillas ir Chinų 
Prezidentas Nusprendė Atimt Ja

ponų Užgrobtas Žemes; Sugrą
žint Kam Jos Priklauso

TAIP PAT NUTARTA IŠLAISVINTI KORĖJĄ
CAIRO, E'gibtas. — Prez. Rooseveltas, Anglijos prem

jeras Churchillas ir Chinijos prezidentas gen. Chiang 
Kai-shek turėjo čia penkių dienų konferenciją ir išdirbo 
bendruosius planus sutriuškint Japoniją ir atimt iš jos 
visus tuos didžiulius svetimų žemių plotus, kuriuos japo
nai užgrobė per 48 pastaruosius metus.

Baigiant savo konferenciją, Rooseveltas, Churchillas 
ir Chiang Kai-shekas išleido sekamą pareiškimą, kurį 
tūli politikai vadina Pacifiko (Ramiojo Vandenyno) 

Čarteriu:

/ingiai Plačiu Frontu Veja 
Nacius Atgal Italijoj; Su

ėmė Dar 1,000 Vokiečių
Alžyras, gruod. 2. —Aš

tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos šone sudaužė 
vokiečių liniją į šiaurius 
nuo Sangro upės, atėmė iš 
nacių Rocca San Giovanni 
miestą pajūriniame ruožte; 
paėmė nelaisvėn dar 1,000 
nacių kareivių ir oficierių

ir nugrūdo priešus tris iki 
keturių mylių atgal 25-kių 
mylių ilgio linijoje.

Penktoji amerikiečių-an- 
glų armija vakariniame 
Italijos fronte atmušė kar
totinas, desperatiškas hit
lerininku atakas, v

Gilberto salos jau senai yra 
žinomos literatūroje. Pereitame 
šimtmetyj jas aplankė žymusis 
anglų rašytojas Robertas Louis 
Stevenson ir jis jas įdomiai ap-

V- Irase.
Ten yra sala, vadinama Ta-\ 

rawa. Ir ši sala nuo dabar il-
daugelio
Tarawa

Nacių Tankų Nuostoliai 
Rytiniame Fronte

gai, ilgai pasiliks 
amerikiečių atmintyj. 
primins mums kaž ką žiauraus 
ir podraug kaž ką garbingo.

Tarawa saloje žuvo virš 1,000 
amerikiečių marininkų, kovo
jančių su japonais. Niekad 
mūsų krašto istorijoje marinin- 
kai tiek daug tokioje mažoje 
saloje nepasiaukojo, kaip Ta
ra woj e.

Jeigu mūsų marininkai nebū
tų taip didvyriškai kovoję ir 
taip pasišventusiai aukojęsi, 
veikiausiai, japonai Tarawa 
šiandien

Garbė

London.— Sovietai lapkr. 
30 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 49 nacių tankus 
ir nušovė 46 jų lėktuvus.

(New Yorko Times ko
respondentas iš Sovietų 
praneša, jog vokiečiai per 
savo kontr-atakas vien ži
tomiro fronte neteko jau 
300 tankų.)

ir

Buvęs

tebelaikytų ! 
didvyriams!

kuris 
dabar gyvena New Iz>ndon, 
Conn., M. Ciplijauskas, prisiun
čia $25.00 ir sako: padalinkit 
pinigus sekamai: paimkit 
$6.50 už Laisvės prenumeratą, 
$5 duokit Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo reikalams, $5 
Apšvietos Fondui, $5 Laisvės 
Apsigynimo Fondui ir $3.50

waterbu rietis, 
New

švedų spauda praneša, 
kad Norvegijos patri jotai 
nužudė nacių žandarų gal
vą Trondheime, Norvegijoj. 
Todėl vokiečiai įvedę ten 
karo stovį.

paskirkit, kam matot reikalin
giausia.

D-gas Ciplijauskas dabar at
skirtas nuo lietuvių veikimo, 
nes New Londone lietuvių tik 
keletas tėra. Negalėdamas ak
tyviai mūsų judėjime dalyvau
ti, d. Ciplijauskas nors finansi
niai jį paremia.

Dėkui, drauge, už gražią au
ką!

Atlantic City, N. J. —Už
sidarė Jungtinių Tautų 
Šalpos ir Atsteigimo Ad
ministracijos — UNRRA 
konferencija, posėdžiavusi 
nuo lapkr. 10 d. Konferenci
jos taryba paskutinėje sesi
joje atkreipė dėmesį ir į 
reikalą šelpti Indijos baduo- 
lius.

Herbertas H. Lehman, bu
vęs New Yorko valstijos 
gubernatorius, tapo išrink
tas generaliu visos organi
zacijos direktorium. Jos 
konferencija nutarė kuo 
greičiausiai siųsti maistą, 
drabužius, medikalę pagal
bą ir kitus reikmenis atva- 
duojamiem nuo nacių bei 
japonų kraštams, parūpinti 
sėklų ir būtinųjų įrankių 
tiem kraštam savo lauko ū- 
kį atsteigti ir t.t.

UNRRA konferencija se
kamai suplanavo $2,000, 
000,000 fondą tiem reika
lam:

Jungtinės Valstijos turė
tų prisidėti su 40 procentų, 
arba $1,400,000,000; Angli
ja ir Sovietų Sąjunga po 
15 proc., o kitos Jungtinės 
Tautos po 1 proc. meti
nių savo iždo pajamų.

Įsteigta Europinė Komi
sija, Finansų Komisija, 
Reikmenų Komisija ir To
limųjų Rytų Komisija. 
Dviejų pirmųjų komisijų 
pirmininkais paskirti ame
rikiečiai. Sovietų Sąjungos 
atstovas veiks kaipo pirma
sis Europinės ir Reikmenų 
komisijos vice-pirmininkas.

PAREIŠKIMO TEKSTAS
Šių kraštų kariniai atstovai susitarė dėlei busimųjų 

karo veiksmų prieš Japoniją.
šie trys didieji Talkininkai pareiškė pasiryžimą da

ryt neatlaidų spaudimą prieš žvėriškus savo priešus 
jūroje, ant žemės ir ore. Tas spaudimas jau didėja.

šie trys didieji Talkininkai veda karą, siekdami pa- 
žabot ir nubaust užpuolikę Japoniją.

Jie nepageidauja jokių sau laimėjimų ir neturi jokios 
intencijos paplatint savo valstybes svetimomis žemė
mis.

Jų tikslas yra atimti iš Japonijos visas tas salas Ra
miajame Vandenyne, kurias jinai užgrobė arba užėmė 
nuo Pirmojo Pasaulinio Karo pradžios 1914 m., ir su
grąžinti Chinijos Respublikai visas žemes, kurias Ja
ponija išplėšė iš chinų, kaip kad Mandžuriją, Formosa 
ir Pescadores salas.

Japonija taip pat bus išvyta iš visų kitų žemių, ku
rias jinai užgrobė per godžią prievartą.

Trys minimos didžiosios valstybės, atsimindamos Ko
rėjos žmonių pavergimą (iš japonų pusės), yra pasi
ryžusius taip veikt, kad Korėja savu laiku vėl taptų 
laisvu ir nepriklausomu kraštu.

Tuos tikslus laikydami galvoje, šie trys didieji Talki
ninkai, sutartinai su Jungtinėmis Tautomis, kariaujan
čiomis prieš Japoniją, darys ir toliau ryžtingus ir rim
tus žygius, reikalingus priverst Japoniją besąlyginiai 
pasiduoti.”

Sovietai Vienur Atmuša Na 
cius, Kitur Pirmyn Eina

London, gruod. 2. — Ži- * Gomelio, Sovietai atvadavo 
tomiro - Korostenio fronte dar kelias gyvenamąsias 
raudonarmiečiai atmušė na- vietoves. Palei žemutinę 
cius, kurie po keliolika sy- i Pripiatės upės tėkmę šo
kių per dieną desperatiškai i vietiniai kovūnai atėmė iš 
atakavo sovietines pozici- j vokiečių apskričio miestą 

Narovlia ir keletą kaimų 
bei miestelių.

Čerkassų srityje, Dniepro 
upės alkūnėje raudonarmie
čiai vedė kovą dėlei savo 
pozicijų paplatinimo vaka-t 
riniame Dniepro šone. Vien 
čia buvo užmušta daugiau 
kaip 2,000 hitlerininkų ir

Iš Changteh ir Atėmė
Dar Kelis Miestus ™nčugo, Dniepro alkūnėje, 

Sovietai uzeme Velikają 
Skalevą ir šešis kitus tvir- 
toviškus priešų punktus.

Ties žemutine Pripiatės 
tėkmė ir Čerkassų srityje 
paimta nelaisvėn gana daug 
vokiečiu kareiviu ir oficie- 
riu. ‘ U

Blogi Susisiekimai
Šiuo tarpu Raudonajai 

Armijai kenkia stoka vei- 
(Tąsa 5 pusi.)

atakavo sovietines pozici
jas. Visur kitur 600 mylių 
fronto linijoj Raudonoji 
Armija turėjo naujų laimė
jimų.

Tarp Sož ir Dniepro u- 
pių, į šiaurvakarius nuo

Chinai Išmušė Japonus

KARINIS AMERIKOS DAKTARAS SAKO, JOG 
RUSAI GERIAU KOVOJA UŽ AMERIKIEČIUS
Alžyras. — Sugrįžęs iš 

Sovietų Sąjungos, čia apsi
stojo Amerikos pulkininkas 
daktaras Elliot C. Cutler, 
vyriausias p a t a r iamasis 
chirurgas amerikiečių žy
giuose Europos srityje.

Jis, buvęs Harvardo Uni
versiteto medicinos profe
sorius, su kitais Talkininkų 
medikalės pasiuntinybės na
riais, per keturias savaites

praeitą vasarą laisvai lankė 
Sovietu frontą ir karines li
gonines.

Pasiremdamas savo paty
rimais, prof. Cutler dabar 
gruod. 1 d. viešai pareiškė, 
jog Sovietų kareiviai yra 
geresni kovotojai už Ame
rikos kareivius ir sovietinės 
karo Igoninės tiksliau gydo 
sužeistuosius, negu ameri
kiečių ligoninės.

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

P. Pilėnas, Philadelphia............................. ...........
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark ....
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ..................
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury ....
J. Bakšys, Worcester ............................................
ALDLD 2 kp., So. Boston.......................................
S. Kuzmickas, Shenandoah...................................
V. Vilkauskas, Nashua..........................................
S. Penkauskas, Lawrence.....................................
V. J. Stankus, Ebston ......................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
3403 
3175 
3100 
2423 
1908 
1271 
1033 

923 
815 

781

Chungking. — Per žiau- 
riaus kautynes Changteh 
gatvėse chinai išmušė japo
nus laukan iš to miesto, 
vieškelių centro Hunan pro
vincijoj. Tuo pačiu laiku 
chinai atėmė iš japonų 
Shihmen ir kelis kitus mies
tus bei miestelius Tungting 
ežero ir Changteh apygar
doje.

Įžiūrima, kad iš tos sri
ties turės visai pasitraukt 
likučiai 100,000 japonų ar
mijos, kuri darė nelaimingą 
sau ofensyvą linkui Chang
teh ir Changshos.

AUKŠTIEJI CAIRO KONFE
RENCIJOS DALYVIAI

Cairo, Egiptas. — Čia į- 
vykusioj konferencijoj tarp 
prez. • Roosevelto, anglų 
premjero Churchillo ir Chi- 
nijos prezidento Chiang 
Kai - sljeko, taipgi dalyvavo 
Jungtinių Valstijų karo 
štabo galva gen. Geo. C. 
Marshall, admirolas Wm. D. 
Leahy; Amerikos ambasa
dorius Sovietų Sąjungai, W. 
Averell Harriman ir kiti 
aukšti karininkai bei poli
tikai.

Anglų atstovybėje buvo 
jų užsienių reikalų ministe- 
ris Anthony Eden ir eilė 
armijos ir laivyno viršinin- 
kų.

Tarp Chinijos atstovų bu
vo generolas Cheng Chien, 
admirolas Yang Shuen- 
chen ir prez. Chiang Kai- 
sheko žmona.

Sakoma, kad Stalinas 
Jau Tariasi su Roose- 

veltu ir Churchilhi
Neoficialiai pranešimai iš 

Cairo, Londono ir Washing
ton© sako, kad prez. Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir 
anglų premjeras Churchil- 
las jau tarias Teherane, Ira- 
no-Persijos sostinėje. Jie 
svarstą planus jau šią žie
mą sutriuškint hitlerinę 
Vokietiją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikiečiai p agerino 

sau pozicijas Bougainville 
saloje.

Maskva.— Vokiečiai ken
čia tokius didžiulius nuosto
lius Žitomiro - Kijevo fron
te, jog spėjama, kad netru
kus turės ten susmukt jų 
ofensyvas.

Amerikos lakūnai apšlu- 
bino fašistų ballbearingų 
(šruotų) dirbyklą Tūrinėj 
šiaurinėj Italijoj.

Pasitvirti.no


i.
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Švedai Protestuoja
Suomijos fašistų ir socijalistų valdžios 

žiaurumai jau išjudino ir Švedijos inte
lektualus ir visuomenininkus. Overseas 
News Agency (ONA) žinių agentūra 
skelbia, kad šiomis dienomis “žymūs šve
dai rašytojai ir visuomenininkai’’ krei
pėsi į Suomijos prezidentą, fašistą Rysto 
Ryti, pareikšdami, jog Švedijos žmones 
esą labai supurtyti dėl to, kaip Suomijos 
valdovai žiauriai elgiasi su politiniais 
kaliniais. Tarp pasirašiusiųjų po pareiš
kimu yra Švedijos senatorius B ranting, 
profesorius Dahlberg, rašytoja Marika 
Stiernstedt, ir kiti.

Švedai skelbia, kad Suomijos valdovai 
nesilaiko paprasto žmoniškumo principų 
savo elgsenoje link politinių kalinių.

“Švedų grupė,” skelbia žinia iš Stock
holm©, ‘‘reikalavo, kad prezidentas Ryti 
išlaisvintų šešius social-demokratus sei
mo atstovus, įkalintus dėl to, kad jie 
priešinosi Suomijos karui prieš Tarybų 
Sąjungą ir Suomijos padarymui Vokie
tijos talkininke...

“Skelbiama, jog Suomijoje šiuo tarpu 
esama 300 politinių kalinių, neskaitant 
didelio skaičiaus tų asmenų, kurie tapo 
suvaryti į “darbo stovyklas’ (koncen
tracijos stovyklas)...”

Ne tik Švedijos intelektualai ir vi
suomenininkai iš Suomijos valdžios rei
kalauja išlaisvinti politinius kalinius, ir 
Švedijos darbo unijos daro panašiai.

Politinių kalinių padėtis Suomijoje yra 
baisi: jie laikomi pusalkiai ir verčiami 
dirbti sunkius darbus. Nemažai politinių 
kalinių numirė kalėjimuose dėl maisto 
stokos.

Gerai, kad Švedijoje, kuri iki šiol vis 
rėme ir dar turbūt teberemia Suomijos 
fašistų valdžią, pradedama kelti visuo
menės opinija prieš budeliškus Rytio ir 
Taimerio “žygius.”

Lietuviškieji Suomijos fašistų bičiuliai 
Amerikoje per ilgą laiką vis skelbė, būk 
Suomija esanti demokratinė, būk ji nekal
ta, “kaip angelas.” Deja,pačių Švedijos so- 
cijal-demokratų ir pažangių žmonių pa
reiškimas rodo, kad taip nėra. Suomijoj 
viešpatauja fašistų klika, kurią remia, 
su kuria išvien eina dešinieji socijal-de- 
mokratai (toki, kaip pas mus Grigaičiai, 
Michelsonai) ir jie padeda fašistams

New Yorkui Trūksta Apie 
Keturių milijonų

National War Fondo vajus baigiasi. 
New Yorke jis baigsis gruodžio 17 die
ną, o gruodžio 19 d. Madison Sq. Garde- 
ne įvyks masinis mitingas vajaus apvai
nikavimui.

New Yorko miestui buvo paskirta kvo
ta 17 milijonų dolerių. Šiuos žodžius ra
šant, dar trūksta apie 4 milijonų dole
rių, gi darbui laiko tepasiliko mažiau 
kaip dvi savaitės.

Mūsų dienraštis jau ne sykį rašė ir 
rašo, kad Nacionalio Karo Fondo daly
kas yra labai svarbus karinėms krašto 
pastangoms stiprinti ir mūsų talkinin
kėms šalims padėti. Mes raginome ir ra
giname kiekvieną lietuvį, kiekvieną 
žmogų paremti šį taip svarbų darbą.

Nacionalio Karo Fondo Lietuvių Ko
mitetas kviečia kiekvieną į uolesnį dar
bą.

Ar Ne Perankstyvi Tie Gandai?

Dabar, kai jau beveik oficialiai pa
skelbta, kad Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchilas susirinks ar susirinko į bend
rą konferenciją, spaudoje ir vėl prakiuro 
visokių gandų maišas.

Pabrėžtinai rašoma apie tai, kad, gir
di, Stalinas toje konferencijoje patieks 
savo reikalavimus, kad po karo vokie
čiai atstatytų sugriautuosius Tarybų Są
jungos miestus. Esą, Stalinas reikalau
siąs kelto milijonų vokiečių atstatymo 
darbams dirbti.

Ar tie gandai yra paremti kuo nors, 
ar ne, mes nežinome. Ir tas pagaliau ne
svarbu. Svarbu tas, kuriais sumetimais 
spauda dabar tąjį dalyką taip pučia? 
Juk sugriautųjų miestų atstatymas, tiek 
Tarybų Sąjungoje, tiek kituose kraštuo
se, kuriuos vokiškieji vandalai laikinai 
užvaldė, dabar nėra svarbiausias daly
kas. Dabar svarbiausias daly
kas yra tas: kaip greičiau nugalėti vo
kiškuosius fašistus, kaip greičiau karą 
laimėti!

Mums rodos, kad Stalinas paminėtoje 
konferencijoje statys darbų dienotvar- 
kyj tokį klausimą, kuris šiandien privalo 
būti išspręstas. O tuo klausimu yra: 
kaip Jungtinės Tautos gali greičiausiai 
galimu laiku kirsti iš visų pusių priešui 
smūgį, kad jis nuo jo negalėtų atsipei
kėti? Stalinas, be abejo, tam turi kon
krečius siūlymus, kuriuos jis bandys 
konferencijoje pravesti.

Tą viską žino ir spauda, kuri tiek 
daug plepa apie “vokiečių milijonus”, 
puikiai supranta, bet ji apie tai nerašo. 
O tai yra labai negerai.

Chinijoje karas pagimdė labai daug industrinių kooperatyvų, ypatingai tekstilės 
pramonėje. Ten dirba tūkstančiai jaunų chiniečių merginų bei našlių, kurių gyve
nimo draugai krito šioje chinų tautos kovoje prieš įsiveržėlį japonų. Šis paveiks
las parodo tiktai vienų pavyzdį iš daugelio tūkstančių.

GIMININGA BAIMĖ
Chicagos Draugas teisin

gai mano, kad naciai labai 
bijo Raudonosios Armijos 
įmaršavimo Vokietijon. Tai 
seniai žinoma visam svietui 
ir tos baimės neslepia nė 
patys vokiškieji kriminalis
tai ir barbarai. Jie žino, 
kad Raudonoji Armija su 
jais mokės gražiai apsidirb
ti. Rytų fronte vokiečiai y- 
ra patyrę Raudonosios Ar
mijos smūgius ir, sakoma, 
Sovietų kovūnus jie vadina, 
“raudonaisiais velniais.”

Betgi lygiai taip pat 
Draugo štabas ir visi kleri
kalai bijo, kad Raudonoji 
Armija neateitų ir neišlais
vintų mūsų gimtinių krašto 
Lietuvos. Jie daug geriau 
velytų palikti Lietuvą na
ciams, negu matyti ja išlai
svinta didvyriškosios Rau
donosios Armijos ginklais. 
Jie irgi tos savo baimės vi
sai neslepia.

Tai argi tas neparodo aiš
kų politinį klerikalų girm- 

Įningumą naciams?

| TEBESIGINČIJA DĖL 
NEW YORKO RINKIMŲ

kurį išleidę “Kolumbijos 
lietuviai.” Tą savo “memo
randumą” jie įteikę Kolum
bijos valdžiai ir kopiją pa
siuntę Amerikos valstybės 
sekretoriui ponui Hull.

Tartum tas dokumentas 
buvo parašytas Šimučio ir 
Grigaičio Chicago j e. Tas 
pats tonas, ta pati termino
logija, tie patys bjaurūs 
melai. Pavyzdžiui, kalbėda
mi apie tarybinį Lietuvos 
laikotarpį, ‘‘memorandumo’’ 
autoriai sako:

“Rusija, okupacijos ir te
roro metu, padare daugybę 
nepateisinamų ir nežmoniškų

gyvi ir laimingi. Jie dabar, 
vieni ginklu , Raudonosios 
Armijos eilėse, kiti darbu 
ant ūkių ir įmonėse, pade
da Jungtinėms Tautoms lai
mėti karą, artina Lietuvos 
išlaisvinimo valandą. Kai 
naciai bus išgrūsti iš Lie
tuvos, 'jie sugrįš atgal į sa
vo žemę ir laimingai gy
vens.

Tiktai atviri hitlerininkai 
ir jų agentai šiandien lieja 
veidmainingas ašaras dėl jų 
likimo: kam jie pasitraukė 
Sovietų Sąjungos gilumon, 
kodėl jie nepasiliko Lietuvo
je, kur vienus jų būtų na-

velijantis, už padėjimą 
tiems tūkstančiams lietuvių 
laikinai pasitraukti iš Lie
tuvos ir išsigelbėt nuo nacių 
vergijos, tiktai padėkavos 
tarybinei Lietuvos vyriau
sybei.

Melas ir tame, kad būk ta
rybinė vyriausybė vertus 
Lietuvos ūkininkus dėtis į 
kolchozus. Faktas yra, kad 
vyriausybė buvo tiesiog už
draudus kam nors verst ūki
ninkus, arba spaudimo keliu 
traukti į kolektyvius ūkius 
(kolchozus). Tai galima į- 
rodyti dokumentais, val
džios patvarkymais.

New Yorko miesto spau
doje tebeina diskusijos dė
lei buvusių miesto rinkimų 
rezultatų. Mūsų skaityto
jams jau žinoma, kad reak
cinis fašistuojantis elemen
tas pradėjo kelti klausimą 
panaikinimo “proportional 
representation” sistemos, 
nes, girdi, ta sistema davė 
progą komunistams išrinkti 
net du atstovu į Miesto Ta
rybą.

Gruodžio 1 dienos The 
New York Timese gana pla
čiai ir labai, teisingai tuo 
visu klausimu išsireiškia 
George H. Hallett, Piliečių 
Unijos sekretorius. Jis 
griežtai atmeta tuos, kurie 
bando paneigti rinkimų re
zultatus ir pasmerkti visą 
proporcijonalės atstovybės 
sistemą.Jis nurodo, kad, pa
gal senąją sistemą, demo
kratų partija arba Tamma
ny Hall klika būtų išsirin
kus visą Miesto Tarybą, nes 
ji būtų gavus daugumą bal
sų ir pasiėmus visas vietas, 
o mažesnės partijos nebūtų 
laimėjusios nė vienos vie
tos. Taip būdavo seniau, 
kuomet miestą valdydavo 
Tammany Hall partijos Al- 
dermanų Taryba. Dabar 
kas kita: dabar Miesto Ta
ryboje turi atstovybę ir 
mažosios partijos.

Ponas Hallett paduoda 
sekamus svarbius faktus. 
Pereituose rinkimuose ko
munistai ir kairysis Darbo 
Partijos sparnas gavo 17 
nuošimčių pirmo numerio 
balsų, imant visą miestą. O 
jie išrinko 18 nuošimčių 
Miesto Tarybos nąrių. Gi 
demokratų partija gavo 45 
nuošimčius pirmo numerio 
balsų, o išrinko net 59 nuo
šimčius Miesto Tarybos na
rių. Vadinasi, dar ir taip ta 
partija laimėjo daugiau, ne
gu jai priklausė. O vienok 
tos partijos lyderiai kelia 
alasą prieš proporcijonalę 
atstovybę ir keikia rinkimų 
rezultatus — keikia todėl, 
kad negalėjo užgrobti visų 
vietų Taryboje! Jų apetitai 
neprisotinami.

TA PIKTOJI VEISLĖ 
VISUR TOKIA PAT

Nereikia nė valandėlei 
įsivaizdinti, kad tik šios ša
lies lietuviški pronaciai yra 
melagiai ir pakvaišėliai. 
Kur tik juos užeisi, visur 
jie tokie pat. Štai lapkričio 
26 dieną kunigų Draugas 
paskelbė ‘ memorandumą”,

nusikaltimų prieš lietuvių 
tautą: panaikino privačią 
nuosavybę žemės, ūkininkus 
stumdami į kolchozus, nusa
vino fabrikus, komercijos! 
įmones, bažnyčią ir vienuo
lynų nuosavybes, uždarė vi
sas organizacijas ne tik pri
vatinio, bet ir tautinio po
būdžio, taipgi — kultūrines 
ir religines, šimtai žmonių 
buvo sušaudyta, dešimtimis 
tūkstančių buvo išvežta į Si
birą. . . keletą kunigų, daug 
gydytojų, advokatų ir kitų 
profesijų žmonių už vienin
telį nusikaltimą, kad jie yra 
patriotai lietuviai...’’
Kiek čia melo, kiek čia 

išmislo!
Jokia Rusija nebuvo Lie

tuvos okupavus. Tą puikiai 
žino tie “memorandumo” 
autoriai, o vienok meluoja 
per akis. Lietuvos žmonės 
patys pirmu sykiu Lietuvos 
istorijoje tikrai demokrati
niu būdu nusibalsavo įsi
vesti socialistinę santvarką 
ir įstoti į Sovietų Sąjungą, 
kurios Rusija yra tiktai 
viena respublika.

Antra, girdi, panaikino 
visas organizacijas. Tuo 
tarpu faktas yra, kad prie 
tarybinės vyriausybės pir
mu sykiu Lietuvos liaudis 
gavo progą laisvai organi
zuotis. Faktas yra, kad kaip 
tik prie tarybinės vyriausy
bės sužydėjo Lietuvoje dar
bo unijos, visoje Lietuvoje 
nusitęsė didelis tinklas įvai
riausių kultūros, apšvietos 
ir meno organizacijų.

Tie ‘memorandumo” au
toriai, kaip ir mūsiškiai vi
sokio plauko pronaciai, 
skelbia ir kartoja bjaurų 
melą, kad būk tarybinė 
Lietuvos vyriausybė sušau
džius šimtus Lietuvos žmo
nių. Gi faktas yra, kad ta 
vyriausybė nesušaudė nei 
vieno žmogaus per visą sa
vo gyvavimą. Ne tik kad 
nesušaudė, bet nei vieno, ne
buvo nei nesmerkus mirtin. 
Ir tie melagiai iš Kolumbi
jos nepaduoda nei vieno 
tarybinės vyriausybės su
šaudyto žmogaus pavardės. 
Nepaduoda, nes negali pa
duoti, nes nei vienas nebuvo 

i sušaudytas.
Taipgi grynas melas, kad 

dešimtys tūkstančių “pa
triotų lietuvių” buvę išvež
ta į Sibirą. Kai iškilo bai
sus karo pavojus, kai na
ciai pradėjo ant Sovietų že
mės puolimą, iš Lietuvos 
buvo išvežta tiktai sau jale 
pačių aršiausių hitlerininkų 
arba jų pastumdėlių. Ir tai 
buvo puikiausias tarybinės 
vyriausybės pasielgimas. 
Atėję naciai neberado savo 
draugų Kaune ir nebegalė
jo juos panaudoti sudary
mui tvirto kvislinginio apa
rato. Tas faktas palengvins 
Lietuvos išlaisvinimą.

Jeigu, tačiau, šiandien 
Sovietų Sąjungos gilumoje 
yra desėtkai tūkstančių lie
tuvių, tai jie yra pabėgėliai 
ir evakuotieji lietuviai. Jie 
džiaugiasi nepatekę į nacių 
rankas. Jie džiaugiasi esą

Graikai parašiutistai savanoriai Anglijos oro jėgose. 
Jie pasiryžę paaukoti savo gyvastį, idant priartinus sa
vo krašto išlaisvinimą iš nacių vergijos.

Laiškas Laisves Redakcijai
TRAGEDIJA ALESČIKŲ 

ŠEIMOJE

Gerbiamas Drauge Mizara:—
Siunčiu Jums čekį už pusme

tį Laisvės prenumeratos Juozui 
Alesčikui (Havana, Guba). 
Siunčiu Jums ir jo laišką, ap
rašantį jo žmonos laidotuves. 
Kaip matysite iš Alesčiko laiš
ko, tai jo šeimą ištiko tragedi
ja.

Kuomet aš buvau Cuboj 
'(praeitais metais) prie aero
dromo statybos, susipažinau su 
Alesčikais — pavyzdinga Ha
vanos lietuvių šeima, sekė, kiek 
gali, lietuvių spaudą ir mokino 
savo vaikus lietuviškai. Liko 
nuliūdime vyras, Juozas Alesči- 
.kas ir dvi dukterys — Ona 17 
ir Leokadija 15 metų amžiaus. 
Abi mergaitės, be jų gimtinės, 
ispanų kalbos, mokykloje mo
kosi angliškai ir gražiai mokė
jo lietuviškai. Jos skaito, rašo 
ir gražiai šneka jų tėvų kalba. 
Velionė Alesčikienė, kuri buvo 
apsišvietusi moteris, mokino 
savo dukreles lietuviškai. Ji 
dar buvo vos tik 40 metų am
žiaus ir dar daug būtų galėjusi 
nuveikti. Bet jau toks gyveni
mo darbininkių moterų likimas. 
Gyvenimo sąlygos suardo jų 
nervus ii' palaužia sveikatą.

Kuomet šiandieną tūkstan
čiai miršta Dniepro krantuose 
ir visoj Europoj, tai vieno ar 
.kito draugo mirtis, rodos, 
menkniekis. Bet kai draugas ar 
pažįstamas išsiskiria iš gyvųjų 
'tarpo, tai visgi atrodo nejauku.
■ Tačiau, gal tik toki ir tam 
panašūs jausmai ir teskiria ci
vilizuotų žmonių kultūrą nuo 
fašistiškos — ypač vokiškos, 

..kuri šiandieną ryja milijonus 
gyvasčių.

Kad žiauri vokiečių okupaci
jos ranka tiesioginiai ir nepa
siekė Alesčikų šeimos, bet rū
pestis apie jos gimines Lietuvo
je ir sunkios darbininkų sąly
gos Kuboje daug prisidėjo prie 
pagreitinimo tos moteries mir
ties.

Todėl lai būna lengva jai 
Kubos žemelė. Vietoj Lietuvos 
šilo ošimo, aukštosios Kubos 
palmes amžinai jai bylos darbi
ninko buitį. ..

Draugiškai,
Gabrėnas.

LAISVĖS REDAKCIJOS 
PASTABA. — Juozas Alesči- 
kas rašo inžinieriui A. P. Ga
brėnui, .kad š. m. spalių 30 d., 
12 vai. dieną jo žmona “nušoko 
nuo namo žemyn, išsilaužė ko
jas, kelis šonkaulius, galvą 
sunkiai susižeidė ir, nugabenta 
ligoninėn, po 5 valandų mirė.’’ 
Nušoko velionė nuo namo, ku
riame Alesčikai gyveno. Velio
nė Alesčikienė sirgo nervų su
krikimo liga.

Be to, J. Alesčikas rašo, kad 
liepos 19 d. Havanoje, Kuboje, 
mirė ir kitas lietuvis, Petras 
Dapkus, siuvėjas, šis sirgo ke
penų liga.

Nedaug Kuboje lietuvių gy
vena ir tie patys greit ir dar 
jauni miršta. Labai gaila.

Redakcijos Atsakymai
P. Plokščiui, Worcester, 

Mass. — Dėkojame už iškar
pą iš vietos angliško dienraš
čio, bet ja nepasinaudosime. 
Jeigu tasai asmuo kada ir pa
sako vieną žodį teisingą, tai 
tas dar neparodo jį esant ob
jektyviu dalykų aiškintoju. 
Kun. Sheen buvo ir tebėra di
delis Tarybų Sąjungos prie
šas ir šmeižikas. Jis yra fakti- 

, nai anti-sovietinių elementų 
ideologas klerikalų tarpe.

Laisvės Skaitytojui. — Ką 
nubankrutavusios Naujosios 
Gadynės leidėjai padarė su šė- 
rininkų turtu, mes kol kas ne
žinome. Pagal teises, jie tu
rėjo visą spaustuvę likviduo
ti, parduoti ir gautus pinigus 
išdalinti visiems šėrininkams, 
su lyg to, kiek kuris turi Še
rų. Ar jie taip padarė? Mes 
nežinome. Jeigu pas jus N. G. 
šėrininkas klausia patarimo, 
ką daryti, tai mes patariame: 
tegu jis nueina pas advokatą 
pasiteirauti, jei nori iš tikrųjų 
patirti, kaip subankrutavusios 
bendrovės šėrininkai turėtų 
būti traktuojami. Norėti pas 
subankrutavusio tr.oc kištų 
laikraščio redaktorius rasti 
teisybės yra tas pats, kaip no
rėti rasti pas Himmlerį krisle
lį mielaširdystės.
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mokratinio Suvažiavimo, gruo-

VLto Apskričio Konferencijos I stovi yra neblogas. Tuomi dar- 
; bu išimtinai rūpinasi d-gas V. 
i Stankus. Auku surinkta: Lais- t
vės apsigynimui $26, Sov. Są
jungos pasveikinimui blanko- 

jse $75. Nuo Ateities žiedo vai- 
j kų draugijėlės, kuri sustojo 
gyvavus, iždas, paimta $14.72. 

. Pasiųsta Sov. Sąj. medikalei 
l pagalbai. Apart to, medi- 
Į kalei pagalbai surinkta $35. 
' Pundelių Komitetui pasiųsta 
į $25. Laisvė turi skaitytojų 50. 
Gauta naujų skaitytojų 5. 
Kuopą atstovavo šie nariai: 
V. J. Stankus, K. J. Abakan. 
Stankienė nedalyvavo.

25 kp., Baltimore, Md., ra
portavo O. Kučiauskaitė. Kuo
pa narių turi 50. Vyrų 32, mo
terų 18. Naujų narių gauta 9 
iš viso. Susirinkimų šiais me
tais laikyta 12. Literatūros 

50. Nuo pa-

Raportas

Konferencija atsibuvo 
kričio ( Nov.) 7, 1943 m., 
tuvių svpt., 4th ir Upland 
Chester, Pa.

Konferencija atsidarė 1 1 :4 5 
vai. ryto. Pirmininkas V. Jakš- 
tys.

Mandatų komisija paskirta: 
I. Balsiūtė, Baltimore, Md., E. 
Merkienė, Phila., Pa.

Valdyba apskričio konfe
rencijoje išrinkta: pirminink.į 
A. žemaitis, sekretorė O. Ku-į 
čiauskaitė, baltimoriečiai.

Mandatų komisijos narė, L 
Balsiūtė, praneš, jog konfe
rencijoje delegatai atstovauja i 
6 kuopas, delegatų randasi 16. 
Suteikus balsą apskr. valdy
bai — susidaro 20 atstovu.

Rezoliucijų komisija išrink
ta: V. Jakštys, A. Abakan ir 
E. Merkienė.

Protokolas pereitų metų, 
konferencijos skaitytas, be pa
taisymų priimtas.

Vl-to Apskričio valdybos, 
pirmininkas raportą išdavė' 
plačiai. Bandyta atgaivinti! 
Dealer, N. J., Trenton, N. J. 
ir Reading, Pa. Bet vien Bur-l 
lington, N. J. kuopą pavyko 
atgaivinti. Nors konferencijo
je delegatų nebuvo, darbui 
daug pakenkė karo meto są
lygos. Laikyta 3 susirinkimai, j

Protokolų sekretorius J 
Bender pribūti negalėjo dėl Į 
darbo sąlygų. Prisiuntė raštiš
ką raportą. Jo raportas tapo 
perskaitytas ir priimtas.

Finansų sekretorė, E. Mulo-j 
kiūtė, išdavė raportą, pažymė-j 
dama, jogei 6 kuopos, iš 101 
Apskričio kuopų, yra užsimo-l 
kėję duokles. Iš viso $8.20. Iž-j 
de randasi $20.18.

Iždininkas A. Lipčius 
tuomi raportu pilnai sutiko.

lap
Lie- ?
St.,

Susirinkimų 
laikyta 12.

parduota už $1
rengimų likęs pelnas $154.88.
Sovietų

' $836.
Sąjungai surinkta

Pundelių Komitetui 
Laisvei sukelta $139.- 
Partijai $36.50. Daily 

$10. Apšvietos Fon-
, Liaudies Balsui $5. Vi- 

surinkta — išaukota $1,- 
Ižde randasi $96.60. 

prakalbas ir

Taipgi j Lietuvių Domokra 
tini Suvažiavimą, atstovauti
apskritį išrinktos šios delega
tės: ,1. Šmitienė, 1. Balsiūtė, E.

kelionės išlaidas. Alternatai: 
Bulokevičienė, J.. Pilėnas.

Skaitytos rezoliucijos, pa
liečiančios bėgančius reikalus,

Mulokiūtė,
J. Bendaravičius, 

Kaspari Cinas.
A. Palionis, E.

50. K.
Worker 

į dui $5 I i so
1 084.13 
1 TZ i Kuopa surengė
2 piknikus. Susirinkimų laiky
ta 12. Nariai lankosi viduti
niai. Konferencijoje atstovavo 
šio nariai : K. Juškauskas, S.

j j Meškys, I. Balsiūtė, O. Ku- 
| čiauskaitė, A. žemaitis.

15 kp., Gibbston, N. J., ra
portavo A. Palionis. Kuopoje 
randasi narių 6. Visi pasimo- 
kė.ję Centram Dėl tolimo susi
siekimo susirinkimų laikyti ne- 

.j galima. Mokestis išrenka sek-
i rotorius. Pinigų ižde nesiran- 

.. !da. Parengimų neturėta.
pa atstovavo A. Palionis.

141 k p., Phila., Pa., J. 
suitionė raportavo: Narių ši

pa turi 27. Užsimokėję į 
Valdybos raportų platus ap- tra Susirinkimų laikyta 3. 

kalbėjimas sekė. Didelis pa- Parengimas vienas, pelno da-į 
peikimas duota apskričio sek- 
ret. J. Bender už nepasirūpi- aukota darbininkiškiems 
nimą sušaukti šią konferenci- i kalams $37.
ją laiškais, paminint tik dien- Į (luota 
raštyje Laisvėje.

Po apkalbėjimų raportai Ii 
kosi priimti.

Kalbėjimui apribotas 
kas: pirmu kartu 5 min., 
karnų kartu 2 min.

Kuopų Raportai
10 kp. Phila., Pa. raporta- 

Susirinkimų 
laikyta 7. Pilnai užsimokėju
sių narių, randasi 58. Nemokė
jusių 18, iš viso 76 nariai. Kp. 
gavo 6 naujus narius. Kp. iž
de randasi $17.43. Aukota^ 
Russian War Relief $10, Vil
nies bazarui $5, Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimui $5. Ben
dras komitetas iš 141, 149, 10 
kp., kuris 
išaukavęs 
paminklui 
šėrininkų 
Russian War Relief $75, Vil
nies šėrininkų suvažiavimui 
$5, Daily Worker kampanijai 
$25, dėl Rusijos jūreivių pri
ėmimo $28, dėl Rusijos dele
gatų priėmimo $10. Viso $168. 
Taipgi surengta trejos prakal
bos; pirmose prakalbose Bot- 
kino ligoninei sukelta virš 
$600; antrose dėl Russian 
War Relief $143.20; trečiose 
dėl dienraščio Laisvės $95.

Moterų veikla: Turi 60 na
rių. Numezgė 80 svederių. 
Pundelių Komitetas sudarė 
100. RWR 60. Dirbama kar
tu ir War Chest ir Raudona
jam Kryžiui. Kooperacija ka
ro pagalbai yra gera.

Konferencijoje delegatais 
atstovavo šie nariai: J. Bulau
ka, B. Lamsargienė, J. Šmitie
nė, Balukevičienė, E. Merkie
nė. Draugas J. Smitas daly
vauti negalėjo.

13 kp., Easton, Pa.: rapor
tavo K. Abakan. Susirinkimų, 
laikyta 5. Užsimokėjusių Cen- 
tran narių — 22. Susirinkimai 
neskaitlingi. Jokių parengimų 
bei prakalbų neturėta. Surink
ta aukomis: Lietuvos raudon
armiečiams $23, Ispanijos ko
votojams $16, Laisvės vajaus

kos priimtos.
Apskričio valdyba: V. .laks

tys, A. Lipčius, E 
J. Pilėnas,
Lamsargienė, J. 
Alternatais: 
Merkienė, J. Bulauka.

Sekanti konferencija įvyks
ta Baltimore, Md. pirmą sek
madienį spalių, 10 vai. ryto, 
1944 metais.

Sekė bilų mokėjimas seka
mai : svetainei už konferenciją 
$3, V. .lakstys — b i 1 a i 
Easton Pa., $4. Auka Lietuvių 
Demokratiniam Suvažiavimui 
$5. Knygų peržiūrėjimui iš
rinkta J. Bulauka ir A. Aba
kan.

Konferencija užsidarė 6 vai. 
vakaro.

Pirmininkas,
Anthony Žemaitis,

Sekretorė,
O. Kučiauskaitė-Buckler

Nashua, N. H

sc-

Kuo-

Smi- 
kuo- 
Cen-

vo J. Šmitienė.

dirba bendrai, yra 
sekamai: Jagmino 
auka $10, Laisvės 

suvažiavimui $5,

7 vai. vakaro, 
i atsilankymą, 
visu keblumu, 
geras būrys.

Darbininkai dirbtuves Lockwood-Vega, Burbank, 
Californijoj, yra suorganizavę kliubą suteikimui pagal
bos kūdikiškojo paralyžiaus aukoms. Mašinistų unijos 
lokalo 727 prezidentas Dale Reed duoda čekį panelei 
Elaine Shephard, vedėjai Milton Berry Foundation In-

MONTREAL, CANADA
A7/ n a <1 iečia i T) i rba

Lapkr. 19-tą dieną, Mont rea
lo, anti-hitlerinis komitetas tu
rėjo savo susirinkimą. Susirin
kime paaiškėjo, kad minimas 
komitetas yra atlikęs milžiniš
kus darbus. Aukų rinkimo va
jų, kurį vedė dėl kareivių ir 
našlaičių, pabaigė. Montrealie- 
čiai šio vajaus užsidėtą kvotą 
su kaupu sukėlė, surinkta $900 
dolerių. Septynis šimtus dole
rių jau pasiuntė, o likusius 
greitoj ateityj pasiųs.

Susirinkime buvo perskaity
tas draugo R. Mizaros laiškas, 
kuriame kvietė delegatą iš 
Montrealo į Demokrat. Lietu
vių Suvažiavimą Brooklyne. 
Nutarta siųst delegatas; d. J. 
Lesevičius suti.kd nuvykti į su
važiavimą. Grįžus delegatui iš 
suvažiavimo bus sušauktas di
delis mitingas, katrame delega
tas išduos tarimus iš suvažia
vimo.

Taipgi minimas komitetas 
yra gavęs puikų lietuvių būre
lį, katrie aukavo kraujo Rau
donajam Kryžiui. To paties 
komiteto rūpestingumu yra su
kelta didelė suma pinigų Raud. 
Kryžiui. Surinkta keletas tūks
tančių, už katruos nupirko lie
tuviams, kovojantiems Sovietų 
Sąjungoj, ambulansą. Tai, kaip

ir savo laikraštuką, .kurį vadi
na “Nepriklausoma Lietuva.” 
Bet kaipo nenaudingas darbas 
niekais ir išeina. Taip pat ir 
šių nenaudėlių leidžiamas są- 
siuvinys jau miršta. Pirma jo 
redaktorium buvo M. Aukštai- 
tė, administratorius montrea- 
1 i et i s fašistas J. Yla. Ir jau ta 
redaktorė M. Aukštaitė atsisa
kė iš redaktorystės, turbūt, ge
rai matydama, kad jų taryba 
eina galop. Po ilgos pauzos iš
leido vėl tą savo keiksmų de
monstracijų lapuką kitas nau
jas redaktorius montrealietis 
Jonas Yla.

Apart nesąmoningų plepalų, 
pats redaktorius J. Yla verkia, 
barasi ant savo brolio kunigo 
S. Ylos, draugo Hitlerio. Kada 
sovietinė armija užėjo Lietu
von, tada J. Ylos tikras brolis 
kunigas S. Yla išbėgo su Sme
tona pas savo- gerą draugą 
Hitlerį ir ten manė šiltai gy
venti. Bet kaip pasirodė, Hit
leriui draugų nėra. Ir kunigas 
S. Yla jau seniai esąs Hitlerio 
belaisvėj. Iš visko matosi, kad 
jau montrealiečių tarybininkų 
viskas miršta, podraug ir jų 
laikraštis. Viską žinantis.

LOWELL, MASS.
stituto, kuris užsiima paralyžiuotų vaikų gydymu.

PITTSBURGH, PA

vė $22. Ižde randasi $20. Iš- 
rei- 

Literatūros par- 
Bendrai su vei

kiančiu komitetu Baltimorės 
Laisvės serijų parduota už 
$23. Vilnies kalendorių par
duota 75 kop. Naujų narių 
gauta 2. Pundelių Fondan au
kota $6. Dalyvaujama bend
rai Laisvės vajuje, drapanų 
rinkime dėl Russian War Re
lief ir War Chest. Buvo dirbta 
kartu su skirtingom sriovėm 
sukelti $400,000 
mui bomberio. Kuopą atstova
vo: E. Tureikienė ir E. Kušlei- 
kienė.

30 kp., Chester, Pa., rapor
tavo A. Kušlis. Narių randasi 
13. Ižde turtas $10.35. Kartu 
su mūsų kuopa turėta koncer
tas, kuris pelno davė $170. 
Raudonajam Kryžiui skirta 
$85, Russian War Relief $85. 
Kuopą atstovavo A. Kušlis.
Nedalyvavusios Konferencijoj 

Kuopos:
133 kp., Camden, N. J., 98B 

kp., Burlington, N. J., 143 kp., 
Dealer, N. J., 145 kp., Phila., 
Pa. 149 kp. Frankford, Phila? 
Pa., Reading, Pa.

Po apkalbėjimo 
vio, raportai likosi 

Plačiai kalbėta 
apie spaudos klausimą. Pada
ryta pertrauka pietums 2:30 
vai. Konferencija pertraukta 
ištisai valandai.

Konferencija atsidarė 3:30 
vai. po pietų. Mandatų komi
sijai patikrinus delegatus dar
bas varytas pirmyn.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
Draugijos Centro pirmininko 
A. Bimbos. Taipgi priimta re
zoliucija protestuojant prieš 
priėmimą tautininkų reikalau
jamos pagalbos iš National 
War Fund, kaipo šelpimui Lie- 
tuvos\ pokariniam laikotarpyj. 
Pasiųsta Washington, D. C. 
Nutarta pasiųsti rezoliucijas 
tame klausime iš Baltimorės ir 
Chester, Pa., kuopų. Taipgi 
duoti pastabą Centrui už ne
rangumą sužiūrėti, ką veikia 
fašistiniai elementai, kaipo 
kenkėjai būsimo Lietuvių De-

nupirki-

Žinutes iš Mūšy Miesto

Lapkričio 20 dieną įvyko 
prakalbos, kurias rengė ALD- 
LD 42 kuopa ir LDS 128 kp. 
Prakalboms diena buvo nevy
kusi, šeštadienis, o žmonės pas 
mus dirba iki 
tai tas paveikė 
Bet, nežiūrint 
visgi susirinko

Kalbėjo R. Mizara. Jis pa
sakė gerą prakalbą apie da
bartinę padėtį, nupiešė karo 
padėtį prieš tuos bestijas fa
šistus. Jis nupiešė tuos žmo
nių vargus, kuriuos prisieina 
kęsti iš priežasties fašistų su
kurto karo, tą vargą ir skur
dą, kokį kenčia Lietuvos žmo
nės po nacių nagaika. Kalbė
tojas ragino visus lietuvius 
remti mūsų tėvus, brolius, se- 

ir gimines, nurodydamas, 
tam reikalui yra šaukia- 
visų Demokratinių Lietu- 
Suvažiavimas, gruodžio

Įvairios Žinios

Lapkričio 21 dieną įvyko su
sirinkimas Pittsburgh Draugi
jų Komiteto ir LDS 8-to aps
kričio komiteto. Visi nariai da
lyvavo, išskiriant vice-pirmi- 
ninką. Nuo apskričio išrinkta 
delegatais į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą Jonas Urbo
nas ir Helen Kairienė.

Aptarta apie parengimą ir 
metinę konferenciją, kuri turi 
įvykti apie kovo mėnesį. Į po
sėdį atvyko draugas darbuoto
jas Kostantas Matakas iš Wil- 
merdingo su $302 aukų į fondą 
nupirkimui dviejų ambulansų. 
Tai Wilmerdingo lietuviai su
kėlė $500 pilnai savo kvotą tam 
kilniam reikalui. Jurgis Urbo
nas iš Braddocko pridavė $107 
tam reikalui; veikėja Sherbe- 
nienė pridavė $57, taip, kad 
fondo suma jau pasiekė $1,- 
889.84. Kiti veikėjai ir veikė
jos jau yra surinkę pinigų, bet 
dar nepridavė, matyt, taupo 
priduoti 27 dieną, kada baigta 
darbas parengimu.

kalboj, kas reikia mum daryti, 
kad padėjus Roosevelto admi
nistracijai karo išlaimėjimui. 
Ji sakė, kad tūli politikieriai 
mūsų šalyj daugiau rūpinasi 
būsiamų metų rinkimais, negu 
kad karo išlaimėjimo reikalais. 
“Apyseriams” viskas “nege
rai,” visin' jie kiša koją, kad 
pakenkti karo laimėjimui.

Lapkričio 24 d. staigiai, nuo 
širdies ligos mirė Magdelena 
Jasavičius, Vlado Jasavičio 
žmona, 55 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Vištyčio. 
Amerikoj išgyveno 36 metus, 
išauklėjo 4 dukteris, kurių trys 
vedę ir sūnų, kuris yra karinėj 
tarnyboj Afrikoj. Palaidota į 
šv. Kazimiero kapus, lapkr. 27 
dieną.

Apsivedė J. Tamašauskas su 
Jono Šimkaus dukra. Vestuvės 
įvyko Padėkavonės Dienoj. 
Taipgi apsivedė Jurgio Tam- 
kevičio duktė su svetimtaučiu. 
Linkime laimingo gyvenimo 
jaunavedžiams.

kuopų sto- 
priimti.
-diskusuota

padengi- 
kas liks, 
suvažia- 
Pasibai-

seris 
kad 
mas 
vių,
18-19 dd. Brooklyne, kad iš vi
sos Amerįkos suvažiavę dele
gatai išdirbtų planus, kaip 
prisidėti prie išlaisvinimo Lie
tuvos iš po nacių ir kaip padė
ti jai atsibudavoti.

Buvo rinktos aukos 
mui prakalbų lėšų, o 
tai bus perduota tam 
vimui. Surinkta $23.
gus prakalboms publika dar 
nesiskirstė, tas rodo, kad jai 
patiko prakalbos. Buvo duota 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
labai gerai atsakinėjo.

Kaip matote, nors darbas 
atsiliepė į prakalbų, pasekmin- 
gumą, bet kurie nori ateiti, tai 
surado būdus ir dalyvavo. Bet 
yra tokių, kurie mano, kad jie 
“viską žino,” kad patys labai 
“mokyti,” tai tiems, kad ir 
leido sąlygos dalyvauti, bet 
jie neatėjo. O tokis nusistaty
mas yra jų labai prastas. Pra- 

, kalbos yra svarbus dalykas ir 
kiekvieno

i kada jos rengiamos.
V. Vilkauskas.

Gauta laiškas, kad Chicagos 
delegatai, jų tarpe Dr. Graičiū- 
nas, V. Andriulis sustos Pitts- 
burghe. Nutarta jiems surengti 
prakalbas pirmadienį, gruod. 
13 dieną, Soho dalyj. Gi gruo
džio 7 dieną įvyksta Wm. Z. 
Fosterio prakalbos, kurios at
sibus. Schenlcy High School 
Svetainėj.

Prieš kiek laiko koresponden
cijoj buvo paskelbta, kad mirė 
Jonas Masiulis, bet tai klaida. 
Jis yra gyvas, mirė jo žmona 
Masiulis iš Hazlewoodo. Klai
dą pataisau ir atsiprašau.

I). P. Lekavičius.

pareiga dalyvauti,

Australai Užėmė Svar
bi; Jap. Punktą Bongą
Australija, gruod. 1. — 

Australai, grumdamiesi pir
myn j šiaurius nuo savo už
imto Finschafeno, atėmė iš 
priešų Bongą, japonų ats
pirties punktą ir sandėlių 
centrą, šiauriniai-rytiniame 
Naujosios Quinejos pajūry
je. Jie 
ką.

Kada 
priešus 
pakrantėje, tai japonai pa
tys išsinešdino iš Bongos.

taipgi užėmė Gusi-

australai supliekė 
pietinėje Kalueng

Lapkričio 17 dieną buvo su
rengtas 10-ties metų paminėji
mas diplomatinių ryšių atstei- 
gimo Amerikos su Sovietų Są
junga, Carnegie Music Schen- 
ley Park svetainėj.

Buvo susirinkę apie pora 
tūkstančių žmonių. Buvo įvai
rių kalbėtojų, jų tarpe ir kuni
gų, kalbėjo miesto majoras C. 
Schuly, Sovietų Sąjungos atsto
vybės narys iš Washington©, 
kapitonas, kuris 20 metų ištar
navęs laivyne. Buvo ir koncer
tinė programa. Kalbėjo sena
torius Mead, kuris išgyrė So
vietų Sąjungos liaudies kovin
gumą už žmonijos laisvę. Pa
rengimas pilnai pavyko.

Lapkr. 25 d. atsibuvo pra
kalbos, kur kalbėjo žymi komu
nistų veikėja Elizabeth G. 
Flynn ir pirmininkavo Dr. Nu- 
zer. Pirmiausiai kalbėjo Caro
lina Hart apie partijos parei
gas karo laimėjime. Jai papra
šius aukų, tai surinkta virš 
$55.

Kadangi prakalbos įvyko Pa- 
dėkavonės Dienoj, tai E. G. 
Flynn pareiškė, kad pirmiau
siai reikia padėkavot už išrin
kimą komunistų į New Yorko 
miesto tarybą. Ji išdėstė savo

Shenandoah, Pa.
Delegatai į Demokratinį 

Suvažiavima v
Shenandoah lietuvių koloni

ja bus gražiai atstovauta Ame
rikos Lietuvių Demokratinia
me Suvažiavime, kuris įvyks 
gruodžio 18-19 dd., Brooklyne 
ir New Yorke.

Lietuvių Darb. Susivieniji
mo 34 kuopa išrinko delega
tais S. Kuzmicką, K. Naravą 
ir J. Pacosky.

Nacionaliam Karo Fondui 
K. Naravas ir J. Pacosky pri
davė »$26 surinktų aukų. Minė
tas komitetas apjungęs yra 18- 
ką draugijų ir jis įgaliavo mi
nėtus draugus atstovauti suva
žiavime visas 18 draugijų.

General Mine Boardas, ku
ris turi 1,200 narių įgaliavo J. 
Pacosky atstovauti mainierius 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime. Tai, kaip matome, 
Shenandoah lietuviai gerai 
ruošiasi prie suvažiavimo.

. J. P.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo nacius Sarajeve, 
Jugoslavijoj.

matote, draugės-ai iš šio trum
po mano raporto, minimas ko
mitetas neatleidžiamai dirba. 
Jo rūpestingumu šie darbai li
ko atlikti. Ir jis energingai yra 
pasiryžęs ir ateityj taip pat 
dirbti visuomenės labui.
Montrealo Tarybininkų Vargai.

Tarpe naudingų visuomenei 
žmonių ir organizacijų, mūsų 
slauniame Montrealo mieste 
yra nemaža ir visokių nenaudė
lių, katrie taiso įvairiausias 
pinkles labdaringoms organiza
cijoms. Vieni tai pas mus ran
dasi “tarybininkai..” Kaip, jau 
visiems yra žinoma, jie leidžia

Hartford, Conn.
Iš ALDLD III Apskričio 

Pastoges
Neseniai įvykusioje ALDLD 

III Apskričio konferencijoje iš
rinktas Veikiantysis Komitetas, 
kuris lapkr. 21 d. laikė pirmą 
savo posėdį Laisvės Choro sve
tainėje, Hartford mieste. Ka
dangi atsibuvusioje apskričio 
konferencijoje nebuvo išduotas 
finansinis stovis, iš priežasties 
apskričio iždininko nepribuvi- 
mo, tad peržiūrėta knygos ir 
surasta ižde $57.58, pribuvo 
nuo bendrai rengto apskričių 
pikniko $25.00, viso susidarė 
ižde pinigų $82.58. Konferenci
joje padaryta išlaidų. Kelionės 
lėšos dėl veikiančio komiteto 
trijų narių ir raštininko $4.50. 
Pasveikinimas Demokratiniam 
Lietuvių Suvažiavimui $10.00 
ir auka Apšvietos Fondui $10. 
Išlaidų padaryta $24.50. Tai 
ižde paliko $58.08. šis praneši
mas padaromas spaudoje sulyg 
apskričio tarimo.

Pati Apskričio konferencija 
nebuvo plačiai atstovauta, nes 
buvo šaukta ant greitųjų nepa
raginant kuopas laiškais, o 
vien tik per spaudą, tai ne vi
sos kuopos iš tos priežasties iš
rinko ir atsiuntė delegatus, o 
yra žinoma viena kuopa išrinko 
delegatus, bet jie negalėjo pri
būti. Todėl konferencija buvo 
maža, nedaug nei tarimų pa
daryta.

Tačiaus konferencija įparei
gojo komitetą, kad greitame at
sitikime karo eiga gali pakeist 
sąlygas, gal ir Lietuva būti iš
laisvintą, tai, kad tokiu atveju 
būtų šaukiamas platus apskri
čių komitetų ir veikėjų pasita
rimas. Jei rasis reikalas, tuoj 
po Demokratinio Lietuvių Su
važiavimo, o gal vėliau, tai, ži
noma, priklausys nuo apysto- 
vų-

Apskričio kuopos, įsitėmyki- 
te veikiančio komiteto sekreto- 

’riaus antrašą. J. Vilčinskas, 
140 Lawrence St., Hartford, 
Conn. Taipgi komitetas pagei
daują, kad visos kuopos artė
jant pabaigai šių m., kad už
simokėtų duokles centran už vi
sus narius. V. J. Valley,

Kas Bus Lowellyj ir Kitur?
šio šeštadienio vakare, t.y. 

gruodžio 4 d., 7 vai. vakare, 
LPK svetainėje, 338 Central 
St., pas mus kalbės labai ge
ras kalbėtojas Laisvės redak
torius ir karinių eigų tėmyto- 
jas, draugas D. M. šolomskas 
iš Brooklyn, N. Y.

Lowellieciai labai laukia 
gero kalbėtojo. Ir kaip girdė
tis, žmonės rengiasi pasitikti 
kalbėtoją su įvairiais klausi
mais. Ir tas visai nenuostabu, 
juk čia paskleista visokių-vi- 
sokiausių paskalų; tad ir rei
kia gero žmogaus, kuris iš
sklaidytų susikaupusią miglą 
ir aiškiai parodytų tikrą švie
są, kaip tikrieji dalykai yra.

Kaip Netikri Gandai Plinta
Lapkričio mėnesio ketvirto

sios savaitės vieną dieną dvi 
lietuvių šv. Juozapo parapijos 
narės, susitikę gatvėje žmo
gų ir “nuobažniai” jam pasa
koja, jog “pereitą subatą Mi
zara atvažiavo pas bolševikus 
čia, Lowellyj ir, kad išplūdo, 
tai išplūdo Lietuvą.”

Tai matote, gerieji lietuviai, 
kaip lengvai melai gimsta. Jau 
bus mažiausia kokie keturi 
metai, kaip drg. Mizara yra 
buvęs Lowellyj.

O prakalbos pas mus įvyks 
tik šį šeštadienį. Ir, kaip ma
tote, kalbės ne Mizara, bet šo
lomskas. Ir Lietuvos neplūs, 
bet aiškins josios dabartines 
kančias po žvėriško hitleriz- 
mo okupacija. Taipgi aiškins, 
kokios šviesios ateities Lietuva 
susilauks, kuomet Lietuva bus 
išliuosuota ir apvalyta nuo fa
šistinio brudo. Ateikite visi, 
pasiklausykite visi ir visi bū
kime liudininkais to, ką Lietu- \ 
vos draugai kalba. O čia suži
nosite ir ką priešai pliauškia, 
.lenkdami šio karo laimėjimui.

Kas Įvyks Maple Parke?
Po mūsų prakalbų, t.y., ant 

•ytojaus, gruodžio 5 d., drau
gas šolomskas važiuos kalbė
ki į So. Bostoną. Gi mes lowel- 
.iečiai važiuosime į Methuen, 
laple Parką. Ten turės suva
liuoti keturių kolonijų po ke- 
etą draugų priėmimui rapor- 
.o iš atsibuvusio parengimo 
ipalių 24-tos dienos. Taipgi 
galutinas aptarimas delegatų, 
siuntimo į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą ir bendro 
>ankieto Lietuviu Literatūros 
Draugijos 7-to apskričio nau- 
lai.

Tai yra mūsų bendras rū
pestis ir todėl visų keturių 
miestų: Nashua, Haverhill, 
Lawrence ir Lowell atstovai 
uri suvažiuoti į Methuen, 
Wass., Maple Park, ant 12 
zalandos dieną. Nes 3-Čią vai. 
po pietų ten rengiamas gražus 
Šurum-burum, tai reikia laiką 
išlaikyti. J. M. Karsonas.



4

Ketvirtas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Gruod. 3, 1943

f

VAKARŲ FRONTE 
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(Tąsa)
Lauko ligoninėj mes taip susitvarkom, 

kad gaunam guolį greta. Čia mums duo
da skystos sriubos, ’ kurią mes nors ir 
niekiname atsimindami geresnį laiką, ta
čiau būdami alkani godžiai srebiame.

— Vadinas, dabar į tėviškę, Alber
tai, — sakau.

— Tur būt, — atsako jis. — Kad tik 
žinočiau, kas man yra.

Skausmai padidėja. Tiesiog kaip ugnis 
dega aprištos vietos. Mes tik geriam ir 
geriam, vieną stiklą vandens po kito.

— Kaip aukštai nuo kelio man patai
kyta? — klausia Kropas.

— Mažiausia dešimt centimetrų, Al
bertai, — atsakau. Iš tikrųjų gal būt ko
ki trys.

— Aš jau nusprendžiau, — sako jis 
kiek patylėjęs, — jei jie man išims kau
lą, aš pasidarysiu galą. Aš nenoriu luo
šas keliauti per žmones.

Taip mes gulime susimąstę ir laukia
me. ❖ * *

Vakare mus nugabena į “skerdyklą”. 
Aš nusigąstu ir greit sumetu, ką turiu 
daryti; jau yra žinoma, kaip lengvai gy
dytojai lauko ligoninėse amputuoja. 
Kaip sužeistųjų daug prigabena — tat 
jiems yra lengviau nei koks sudėtinis gy
dymas. Prisimenu Kemerichą. Aš nieku 
gyvu nesutiksiu būti užmigdytas su chlo
roformu, nors ir tektų keliems žmonėms 
makaules sutrupinti.

Viskas gerai. Gydytojas krapštinėjasi 
žaizdoj, kad net man akyse tamsu pasi
darė.

— Neapsimesk jau toks opus, — šiau
šiasi jis ir krapštinėjas toliau. Įrankiai 
aiškioj šviesoj žiba nelyginant piktieji 
žvėrys. Skausmai tiesiog nepakeliami. 
Du sanitarai stipriai laiko mano rankas, 
bet aš iš vieno ištrūksta ir noriu trenkti 
gydytojui tiesiai į akinius. Tačiau jis pa
stebi ir atšoksta.

— Chloroformuokit tą žmogų ! — šau
kia jis įpykęs.

Aš nusiraminu.
— Dovanokite, ponas daktare, aš lai

kysiuos ramiai, tik nechloroformuokite 
manęs.

— Na tai taip, — burbtelėjo jis ir vėl 
paėmė įrankius. Jis yra kokios trisde
šimt su viršum metų amžiaus vyras, 
šviesiaplaukis, su randu veide ir bjau
riais auksiniais akiniais. Man regis, jog 
jis dabar manim tyčiojas ir tyčiom kni
sasi žaizdoj ir kreivomis pro akinius į 
mane pasižiūri. Aš laikausi rankom įsi
kabinęs ir, nors kažin kas čia būtų, jis 
nė mažiausio aiktelėjimo iš manęs neiš
girs.

Jis išima skeveldrą ir meta ją man. 
Matyt, jis yra patenkintas mano kantru
mu, ir dabar atidžiai mane perriša ir 
sako:

— Rytoj važiuosi namo.
Paskum sugipsuoja. Kai vėl su Kropu 

esu drauge, pasakau jam, jog greičiausia 
rytoj pateksime į sanitarinį traukinį.

— Albertai, mes turim pasikalbėti su 
viršila sanitaru, kad mus paliktų drau
ge.

Man pavyksta sušnekti keletą žodžių 
su viršila ii’ pasiūlyti porą su popierė
liais perjuostų cigarų. Jis uosto ir klau
sia:

— Turi tu jų daugiau?
— Dar geroką saują, — sakau aš, — 

ir mano draugas, — parodau Kropą, — 
taip jau. Mes mielai norėtume juos ry
toj tamstai įteikti pro sanitarinio trau
kinio langą.

Jis, žinoma, suprato, dar kartą pauos
to ir sako:

—Gerai.
Naktį neužmigome nė minutės. Mūsų 

palatoj mirė septynį žmonės. Vienas iš
tisą valandą aukštu balsu giedojo gies
mes, kol pradėjo kriokti. Kitas iš lovos 
nušliaužė prie lango. Tarytum, jis prieš 
mirdamas paskutinį kartą nori pro jį pa
žvelgti.
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Mūsų neštuvai sustatyti stoty. Lau
kiame traukinio. Lyja, o stotis neturi pa
stoges. Apklotai yra ploni. Laukiame 
jau dvi valandos.

Viršila mumis rūpinasi kaip motina. 
Nors man labai negera, bet mūsų plano

iš atminties neišleidžiu. Nejučiom aš 
duodu progos viršilai pamatyti cigarus 
ir vieną dabar avanso. Už tat viršila mus 
apdengia palapinių skraiste.

— Albertai, žmogau, — prisimenu, — 
mūsų lova su pastoge ir katė....

— Ir minkštos kėdės, — priduria jis.
Taip, kėdės raudono mašasto. Mes jo

se kaip kunigaikščiai vakarais sėdėjome 
ir tarėmės vėliau jas nuomoti valan
doms. Kas valanda — cigaretas. Tai bū
tų nerūpestingas gyvenimas ir dar pel
nytum. . .

— Albertai, — išsprunka man, — o 
mūsų maišai su maistu?

Mums daros liūdna. Tuos dalykus ga
lėtume suvartoti. Jei traukinys eitų 
bent viena diena vėliau, Katas tikrai 
juos surastų ir mums atneštų.

Biaurus likimas. Mūsų pilve skysta li
goninės sriuba, o mūsų maišuos konser
vuota kiauliena. Bet mes esam tiek silp
ni, jog dėl to daugiau jaudintis negalime.

Neštuvai permirko kiaurai, kol ryto
jaus dieną traukinys išjudėjo. Viršila rū
pinas, kad mes patektume į tą patį va
goną. Čia sukinėjasi daugybė raudono
jo kryžiaus seserų. Kropą paguldo že
mai. Mane kelia aukštyn, vadinas, ma
no lova viršuj jo.

— Dėl Dievo, — išsprunka man pa
galiau.

— Kas yra? — klausia gailestingoji 
sesuo.

Aš dar kartą žvilgteriu į lovą. Ji už
klota balta drobule, švaria balta kaip 
sniegas drobule, jog dargi jų išglaisty- 
mas žymus. Mano marškiniai jau še
šios savaitės kaip neskalbti ir labai juo
di. ,

— Ar negali pats aukštai užlipti? — 
klausia rūpindamos gailestingoji sesuo.

— O ne, galiu, — sakau prakaituoda
mas, — bet pirmiausia jūs nuimkite pa
talinius skalbinius.

— Kodėl?
— Argi aš ten toks juodas lipsiu, kaip 

kiaulė. Ar man juose gulėti?
— Argi galiu...
Nežinau nė ką ir sakyti.
— Ar kad truputį juodas? — klausia 

ji ramindama. — Tai nieko. Vėl išskalb
sime. . ,

(Bus daugiau)

KO TIE PONAI NORI
(Apie Pittsburgho Konferenciją)
Suvažiavo, sugūžėjo
Daug visokių niekadėjų — ..
Ponios, kunigai ir ponai, 
Smetoniniai tarakonai, 

Neva pasitart...

Na, ir ką tie ponai darė?
Pragaištingą biznį varė —
Šmeižė Lietuvos sovietus, 
Kad nėra ten ponam vietos —

Pokyliaut ir gert!

Ypač ponai tituluoti,
Dar vis nori ponavoti,
Kaip pirmiau — ant liaudies joti, 
Darbo žmones išnaudoti,

Šaudyti ir kart!

Seiles varvino Grigaitis
Ir Šimutis, net iškaitęs, 
Savo protą demonstravo: 
Šmeižė, šmeižė ir melavo, 

Prašė pinigų.

Pinigai, melai, šmeižimai, — 
Lietuvos vėl pavergimui!
Šitaip ponai vėliai bando 
Sėsti Lietuvai ant sprando, — 

Tai būt jiem smagu!

Niekados! Jūs parazitai! —
Sako liaudis ponų klikai,
Šaukiant tikrą seimą kitą, 
Demokratiškai tvarkytą, 

Lietuvos draugų!

Sykį jungą nusikratę, 
Laisves spindulius pamatę, 
Mes ir broliai Lietuvoje, 
Laisvę ginsime kovoje, —

Kol neliks vergų!
Laisvūnas.

Kongresan Įneštas bilius, 
kad būtu iš valstybes iždo 
paskirta bilijonas dolerių 
parūpinimui gydytojų, ku
rių pasidarė stoka visam 
krašte. Senatorius Kenneth 
McKellar yra pirmininkas 
senato komisijos, kuri tu
rės pravesti viešų apklausi
nėjimų dėl to biliaus. Įvai
rios organizacijos, susirū
pinusios žmonių sveikata, 
galės pasiųsti savo atstovus 
ir pareikšti savo nusistaty
mų dėl to biliaus.

London, gruod. 1. — Bū
riai talkininkų lėktuvų šį
ryt vėl išskrido atakuot na
cius Vokietijoj bei vokiečių 
užimtuose kraštuose.

Maskva. — Naciai grūda 
vis daugiau atsarginės savo 
kariuomenės Žitomiro-Ko- 
rostenio frontan prieš So
vietus.

Sovietai lapkr. 29 sudau
žė 99 nacių tankus.

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

i sudarau _  ___
JĮ rikoniškais. Rei- 
! kalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsąmuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770
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NOTARY 
PUBLIC

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

LDS 135 kp. ruošia pasilinksmi
nimo vakarėlį, šeštadienį, 4 d. 
gruodžio. Liet, salėje, 340 Mitchell 
Ave. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
skanių užkandžių ir įvairių gėrimų, 
taipgi gerą muziką. Tikietas $1. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (282-284)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvėse. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. — Evelyn Farion, sekr.

(282-284)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2 vai. dieną. Kliubie- 
čiai esate visi kviečiami ant virš- 
minėto susirinkimo, nes bus daug 
dalykų Kliubo reikaluose aptarta. 
Taipgi yra draugų, kurie pasilikę 
mėnesinėmis mokestimis. Būtų ge
rai, kad dalyvautų ir užsimokėtų, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.— 
J. Wisbor. (283-285)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo metinis 

susirinkimas įvyks 5 d. gruodžio, 6 
vai. vak., 155 Hungerford St. Visos 
draugės malonėkite dalyvauti, rei
kės 1944 m. valdybą rinkti, taipgi 
bus ir kiti reikalai aptarimui. — V. 
K., sekr. (283-284)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 5 d. gruodžio, įvyks 

Elizabetho ir apylinkės mezgėjų su
sirinkimas. Pradžia 3:30 vai. dieną, 
408 Court St. Draugės, ypatingai iš 
Lindeno dalyvaukite, turime svarbių 
reikalų svarstyti. — Komitetas.

(283-284)

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

gruodžio 5 d., 7:30 v. v. P. Radi- 
šauskienės kambariuose, 206 4th 
St., Wyominge. Bus svarstoma, ar 
galėsime siųsti delegatą j Am. Dem. 
Liet. Suvažiavimą. Prašome daly
vauti. — Vienas iš Narių.

(282-284)

* LIETUVIŠKAS

Iraktyrius
(VAJLGVKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savlninkaa

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIVOTAS GRABOR1VS
Ltildėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos! Rengia LLD 

63 kp. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
5 d. Liet. Salėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7 vai. vak. Kalbės R. Mi- 
zara, šių dienų klausimais — Karas, 
Lietuva, Liet. Dem. Suvažiavimas ir 
tt. Prašomi visi dalyvauti. Įžanga 
dovanai. — Rengėjai. (283-285)

patersonTn. j.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 3:30 vai. 
dieną pas V. Bingilą, 82 Keen St. 
Draugai, malonėkite visi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių reikalų 
atlikti. — Kom. (282-284)

MONTELLO.MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 6 d., Pirmadienio vakare, 
7:30 vai. L. T. Name. Nariai visi 
dalyvaukite, turime daug naujo ap
tarti. Taipgi išgirsite raportus net 
iš dviejų konferencijų. — E. Beniu- 
lienė, Prot. Rašt. (283-285)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2:30 vai. dieną. 
YMHA salėje, Walnut ir Ferry 
Sts. Malonėkite būti laiku, nes bus 
išduotas raportas iš 6-to Apskr.. 
konferencijos. Taipgi rinksime dėle-, 
gatus į Am. Dem. Liet. Suvažiavi-, 
mą. Kuopos valdyba duos metinį ra-1 
portą. (282-284)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. svarbus susirinki

mas įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. die
ną. Progix?syvių Kliubo salėje, 325 
E. Market St. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbių reikalų ap
tarti ir bus renkama delegatas j 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą. 
— J. Jančaitis, Sekr. (284-285)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 15-17 Ann St., Har- 
risone. Malonėkite būti susirinkime 
laiku, nes turėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Pradžia 2 v. 
dieną. — V. Z. (282-284)

NEWARK, N. J.
Draugiškas pasilinksminimo Pun

delių Vakarėlis, Liet. Raudonarmie
čių naudai. įvyks šeštadienį, gruo
džio 4 d., 7:30 v. v. Rusų Kliubo 
salėje, 53 Broome St. Bus šokiai 
ir skanių užkandžių. Dėl Pundelių, 
galite atsinešti sekamų dalykų: ab- 
rūsų, muilo, skustuvai, Condensed 
pieno, paišelių, vaikučiam visokių 
drabužių, lovom patiesalų, apvalka
lų ir cigaretų. Tai bus jūsų įžanga. 
Rengia Tarptautinis Komitetas. 
Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

(282-284)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. nepaprastas priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks 5 d. gruodžio,
' 2 vai. dieną, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Prašome narių da
lyvauti, rinksime naują valdybą 
1944 metams. Po susirinkimo turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų.

Taipgi kviečiamo visus Laisvės 
skaitytojus dalyvauti pažmonyje, 
4:30 vai. Apart visko turėsime ir 

1 diskusijas Lietuvos klausimu. -- 
1 Valdvba. (282-284)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks 3 d. gruodžio. 
Liet, salėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 v. v. Draugės dalyvaukite šia
me svarbiame susirinkime, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi reikės 
naują valdybą išrinkti 1944 metams. 
— M. Kulbis. (282-284)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir impor- 
degtinės ir
g e r iausių 

i alus ir

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dien$ iki vėlai.

te
K

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki 
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dai

30 Dieną 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
až $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos’ kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(ĘAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa-, 
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

4 <•



HOIST CORP.
728 — 61st ST., BROOKLYN, N. Y.,

(288)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
DARBAS SKALBYKLOJE MAZGOJIMŲ 

KAMBARYJE 
ar 

BENDRAM SKALBYKLOS DARBUI
GERA ALGA

PARK SLOPE CHEVROLET 
843—4TH AVENUE, BROOKLYN.

NEVINS 8-1800 
PRAŠYKITE MR. FILES

(D ’

VYRAI
Stiprūs; krovinių rūmui. Alga $25 iki $28 i 
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

15 Desbrosses St., New York, (arti Canal) 
pirmos lubos.

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 Į SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 f SAVAITĘ 

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.

Newark, N. J.
BIGELOW 3-4121

(284)

JAUNI VYRAI
16 METŲ AR VIRŠAUS 

Gera Alga. 40 Valandų Savaitė, 
Prisideda viršlaikiai.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

McKesson & robbins, inc.
464 LIBERTY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(285)
■  .............    —1 1 "W

VYRAI AK BERNIUKAI

Kreipkitės j Personnel Manager

Penktadienis, Gruod. 3, 1943

Laisvės Kontestas Gavimui HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 

VALYTOJOS
Aukštos altuos; pastovus darbas. 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreipkitės į Huosekeeper,

HOTEL WEYLIN, 
-10 East 54th St.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 
Gera Proga

Puikios darbo sąlygos
Matykite Timekeeper

HOTEL EDISON
233 West 46th St.

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

C H R A F F T ’
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

Naujų Skaitytojų
nuo l-mo pusi.)

frontui vietose.

(286)

S.

p.

Ch.
(286)

S

Chicagos Žinios

sri-
Pačią Japoniją $20

(288)

ku-
3,100 Štuky Drapanų Išsiuntė

pati ge-

(285)

MERGINOS

šal-

Duo-

(288)

A.
R.
M.

Ji atvyko rei- 
kurioje dirba, 
ir Clevelande

teisėjas 
prislėgti,

A.
M.

S.
J.
C.
J.

tikėtis, kad viską atliks 
moterys bei tik keli vy- 
Visi turime prie šio kil- 
ir taip reikalingo darbo

J.
A.
K.

MKRGIN OS-MOTERYS
ŽAISLŲ DIRBTUVĖJE

Patyrusios ir Nepatyrusios 
daliai laiko dirbti nuo 5 iki 0 P.M.

5 P.M. IKI 8 P.M.
1496 BROADWAY

vie- 
dar-

Drapanų 
peržiūrėti

Rinkliava pažanguoja gan 
gerai. Jeigu aukos plauks to
kiu tempu, tai apie šio mėne
sio pabaigą bus sukelta $13,- 
000,000.

ARBA KREIPKITĖS
TIMES SQ. STORE,

AMŽIAUS 25-50
MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO 

UŽDIRBKITE $40 IR VIRŠAUS 
PO TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT 
GERAS NUOLATINIS AMATAS 

DABAR IR PO KARO

REIKIA MOTERŲ
Patyrimas nereikalingas.
Dirbti guzikų dirbtuvėje.

Gera alga ; nuolatinis darbas.
JAPO BUTTON WORKS,

370 West 35th St.

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CriY.

(285)

MERGINOS & MOTERYS 17 IKI 40
Sujunginėjimui intsrumentų armijos naudoji
mų prie telegrafinių ir radio komunikatų. 
Patyrimo nereikalaujama ; mes išmokysime 
jus bedirbant. Muzika laike darbo, poilsio 
periodai ir apmokamos vakacijos. Pradžiai 
alga 50c j valandą. Greiti pakilimai. Reika
laujama alliokamumo paliudijimo. Allen D. 
Cardwell Mfg. Corp., 81 Prospect St., Brook
lyn, N. Y. 8th Avenup subvo iki High St.

(284)

Dar labai 
yra pakuoti.

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

GERA PROGA 
IŠMOKTI AMATO

Moteriškų batų išdirbimo fabrike
I. MILLER & SONS
43-10 23rd St.. L. I. City.

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI-AMOKAMOS VAKACIJOS

KNYGŲ APDIIRBIMUI MERGINOS
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARD PRESS CORP., 421 HUDSON ST.

• (286)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Desbrosses St., 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

Taipgi
ALL AMERICAN PLAYTHINGS CORP.

21-16 40th Ave., Long Island City. 
Visos subvės iki Queens Plaza stoties.

(284)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c Į VALANDĄ PRADŽIAI, 

44 VALANDŲ §AVAITfi 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI

WESTON INTERNATIONAL CORP.. 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(285)

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Departmentui. 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager.

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

MERGINOS DIRBTUVĖJE 
Apkarpymui Hvederių. $20 į ayaitę pradžiai. 
Steinberg Knitting Mills,, 705 Driggs 'Ave., 

Brooklyn.
(284)

Virš 18 Mėty Dėl

SODA FOUNTAIN 
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga,
dama uniforiąos ir valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad St.

(Broad & Market Sts.)
Newark, New Jersey

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Dienom ; pilnam laikui. Kreipkitės į

I Executive Housekeei>er. Hotel Pierre, 61st St. 
ir 5th Avenue.

(286)

OPERATORĖS
Patyrusios ar pradinės ant Singer Sewing 
Mašinų. Paprastas siuvimas ir bandinimas 
blanketų. Nuolatinis, apskritų metų darbas. 

Gali padaryti gerą algą su viršlaikiais.
KOPF MFG. CO.

49 WARREN ST. NEW YORK CITY.
(285)

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.

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

Sovietai Vienur Atmuša 
Nacius, Kitur Pir

myn Žygiuoja

PALUMBO CIGAR CO., INC. 
68 EAST 131ST ST., N. Y. C.

(ARTI PARK AVE.)
(287)

BERNIUKAI AR VYRAI
Proga išsimokinti Kerai apmokamą amatą.

Gera alga pradžiai.
THE GORHAM CO.,

454 6TII AVE., CITY
(286)

PAPRASTI DARBININKAI
Dirbti Plieno Gamyboje.
Būtinas Karinis Darbas.

Nuolatinis. Unijinės algos.

BERKSHIRE STEEL FABRICATORS CO., 
1054 38th St., Brooklyn.

(286)

JAUNI VYRAI OFISUI
Taipgi keletas fabriko darbui. Viršlaikiai ; 
progos pakilimams. FORMED PRODUCTS, 

10 Bleecker St.
(286)

(284)

MILL LATHE GRĘŽIMO 
DARBININKAI

Patyrų, aukšta mokestis ir daug viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-41 11TH STREET 
LONG ISLAND CITY 

__________________________________________ (290)

INDŲ MAZGOTOJAI 
$24 J SAVAITĘ

Duodama Valgis ir Uniformai 
Kreipkitės į Chef,

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

(286)

STALIORIAI
DIRBTI PRIE GEROS RŪŠIES RAKANDŲ. 

GERA ALGA

ANGELO ROMANO, LTD., 
236 EAST 59TH ST.

(286)

SIENŲ MAZGOTOJAI
$32 Į SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVE. & 9TH ST.

(284)

PAPER BOX S. & S. MECHANIKAS, paty
ręs, kuris supranta quad ; nuolat: daug virš
laikių. Willow, 2887 Atlantic Avė., B’klyn.

(289)

PAPRASTI DARBININKAI
Viršaus 40 motų amžiaus, kilnojimui lengvų 

plieninių plokščių. 80c į valandą.

LALLY COLUMN CO. OF N. Y.
211 Lombardy St., Greenpoint, Brooklyn.

(285)

BERNIUKAI, 16 iki 18, uždirbkite $20-$30 
i savaitę, mokinkitės operuot lathes, milling 
machines, šriubų mašinas, gręžimo presus, 

blueprint skaitymo, sujungimų. 
Wirsching, 336 Canal St.

(285)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI

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

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

(X)

JAUNI BERNIUKAI
IŠSIUNTIMUI IR PAKAVIMAM

PENKIOS IR PUSĖ DIENOS

$25 Į SAVAITĘ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 

OFISĄ

GRANT POSITYPE CORP.
16 WEST 22nd ST., NEW YORK

10-TOS LUBOS

INDŲ MAZGOTOJAI
Gera Alga 

Puikios darbo sąlygos 
Matykite Timekeeper

HOTEL EDISON 
233 West 46th St.

REIKALAUJA VYRŲ
Mokančių nuimti lękcrj su specialiu lękcrio 
nuėmimo padaru, taipgi specialistų su smėli

ne i>opiera nutrynimui namų rakandų, 
ir sprayerių. Gera alga.

SENPERES ART STUDIO 
*218 East 26th St., 4-tos lubos.

(285)

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

GERA PROGA 
MOKYTIS AMATO

Moteriškų batų išdirbimo fabriko
I. MILLER & SONS

43-10 23rd St., L. I. City
ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

(285)

MALE and FEMALE 
VYftAI ir MOTERYS

AUDĖJAI
Su ar be patyrimo prie Jacquard ant 

4X4 Crompton Knowles Looms
QUEENS TEXTILE MILLS
10-36 46th Ave., L. I. City.

I.R.T. Court ,St. Station,
8th Ave.—Ely Ave. Station

(286)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI. KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

(285)

(Tąsa nuo l-mo pusi.)
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:

ALDLD Mot. kp. Binghamton 
J. Kazlauskas, Hartford ...........
ALDLD 136 kp., Harris.-Kearny 
V. Smalstienė, Royal Oak .........
Geo. Shimaitis, Montello .........
ALDLD 50 kp., Rochester .......
A. Balčiūnas, Brooklyn 
Baltimorės Vajininkai ..............
P. Bcčis, Great Neck ..............
J. Mockaitis, Bridgeport ...........
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
Frank Wilkas, Wilmerding k.... 
A. Tamašiūnas, Hudson 
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .... 
M. Smitravičienč, Detroit 
M. Slekienė, Gardner ................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
V. Padgalskas, Mexico ..............

Urbonas, Pittsburgh ............
Šlekaitis, Scranton ..............
Ramanauskas. Minersville .... 

A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
P. Šlekaitis, Scranton ............
J. Žilinskas, Lewiston ................
P. Šlajus, Chester ......................
A. J. Navikas, Haverhill ..........

731 
633 
604 
602 
565 
559 
546
530 
512
489 
338
325 
321
316 
304
301 
299 
292
290 
264 :
260 I
255 
247 
247'
233 
1981 
191!
1821 V. Tauras-R. židžiunas

Blažonis, Lowell ....................
Gudzin, Schenectady ..........
Mikolaitis, Baltimore ...........
Margaitis, Windsor ..............
Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................
S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 
Matačiūnas, Paterson ..........

O. Kalakauskienė, Brooklyn ....
Kalvelis, Bridgewater ..........
Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ........................
Valinchus, Pittston ..............
Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Kisielius, McKees Rock ..... .
J. Martin, Pittsburgh ...........
Abekienė, Chicago ..............
Legunas, Springfield ...........

Venskevičienė, Cambridge - 
Arison, Stratford ..................

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

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................
P. Buknys, Brooklyn ..................

176 
169 
168 
156
140 
134 
133 
126
122 
108 
104 

92
81
78
72 
60 
52 
52
52
52
52 
26 
16

(Tąsa 
kiančių geležinkelių arti
mesnėse
Nes vejami iš ten naciai la
bai suardė geležinkelius, 
kurių Sovietai dar nepaspė
jo pasitaisyti. Taigi Sovie
tai turi trokais ir vežimais 
gabenti savo karius ir reik
menis frontan per ištižusius 
kelius, balas ir laukus. O 
naciai palyginti sveikais sa
vo užfrontėje geležinkeliais 
gali greičiau permesti fron
tan savo kariuomenę, gink
lus ir amuniciją.

Amerikiečių Nuostoliai,! 
Užimant Gilbert Salas

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 POPIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI.
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, . 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE
FONUOKITE. (X)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

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

186 
126 

28

P. Pilėnas jau vėl pirmoj vietoj ’. Pralenkė Newarka. 
Jo talkininkas A. Smithas prisiuntė kelioliką atnauji- 
mų. Bet matyt, kad Elizabethas artinasi į pirmą vie
tą.

A. Stripeika ir G. Kudirka prisiuntė naują skaityto
ją ir keletą atnaujinimų.,

J. Bakšys prisiuntė atnaujinimų, bet pasilieka toj 
pačioj vietoj.

Naujų skaitytojų ir atnaujinimų prisiuntė ALDLD 
136 kp., Harrison-Kearny, N. J. (F. Šimkienė) ir A. 
Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.

Atnaujinimų prisiuntė Frank Wilkas, Wilmerding, 
Pa.; A. Tamošiūnas, Hudson, Mass., ir M. Smitravi- 
čienė, Detroit, Mich.

Iš pavienių skaitytojų po naują prenumeratą pri
siuntė A. Bakanauskas, Portland, Me., ir St. Prenis,

Širdingai ačiuojame už naujus skaitytojus. Dar yra 
didelis skaičius pavienių skaitytojų, kurie neprisiuntė 
po naują skaitytoją. Laukiame jų pasidarbuoti.

Laisves Administracija.

Eva Mizarienė Buvo Chicagoj;
Išvyko Pamatyti Brolį

Eva Mizarienė lankėsi Vil
nies išleistuvėj. 
kalais firmos, 
Buvo Detroite 
bei Pittsburghe.

Atlikus darbo pareigas ir 
pasikalbėjus su vilniečiais, iš
vyko dviem dienom į Minnea- 
polj, Minn. pasimatyti su savo 
broliu Kaziu Tamulynu, kuris 
ten yra karinėj tarnyboj.

Tarnu lynas tarnauja armi
joj, turi seržanto laipsnį, yra 
pasižymėjęs kariuomenės ūkio 
dalykuose.

Su viešnia teko išsikalbėti 
apie Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo reikalus. Ji pa
žymėjo, kad rengiamasi rū
pestingai prie suvažiavimo. 
Numatyta turėti daug delega
tų.

Jai tekę pasimatyti su de- 
troitiečiais veikėjais. Tenykš
tės demokratinių lietuvių or
ganizacijos numato pasiųsti 
tarpe 10-14 delegatų.

Kai nekurie vilniečiai pažy
mėjo, kad iš Chicagos numaty
ta pasiųsti apie 10 delegatų, 
tai ji nurodė, kad tokiai dide
lei lietuvių kolonijai toli per- 
mažai.

Eva Mizarienė yra ameri
kietė lietuvaitė. Ji dikčiai dar
buojasi visuomeninėj dirvoj; 
turi puikų pasisekimą kasdie
niniuose užsiėmimuose.

Rep.

Juk dauguma drapanų šiltos, 
storos, tai vis vyrų darbas. 
Taipgi yra dikčiai drapanų 
pakavimui. Vyrai negali tikė
tis, kad vienas J. Kaminskas 
visas supakuotų. M. Zald pa
dėjo šiame reikale. Bet kur ki
ti vyrai ?

Atsiprašau už tokį atviru
mą, bet tenka akis į akį pasi
kalbėti darbo atlikimui. Nega
lima 
vien 
ra i.
naus
prisidėti.

Bridgeportietė.

Panaikino Pilietines Popieras 
Mrs. Meta Storh

Ponia Meta Storh, 42 m. pa
reiškė, kad jai vien liūdesys 
gyventi Jungtinėse Valstijose. 
“Hitleristinė sistema 
riausia pasaulyje.”

Kada šią ponią
Campbell pašaukė 
tai ji atsakė:

“Jūsų dievas nėra mano die
vas.”

Ši moteris Amerikon atvy
ko 1925 m. Pilietines popieras 
išsiėmė 1937 m.

Jos natūralizaciją teismas 
panaikino — atėmė pilietines 
popieras. Prokuroras pareiškė, 
kad būsią pilietinės popieros 
ir nuo jos vyro atimtos.

kolonijos

Padėkite Taisyti Drapanas 
Lietuvių Centre

Lietuvių drapanų rinkimo 
centre, 755 West 31st St., yra 
labai daug darbo, 
užversta. Jas reikia 
ir pataisyti.

Marquette Parko
moterys labai puikiai pasižy
mėjo. Jos šią savaitę kasdien 
atvyksta drapanų taisyti. Ta
čiau Cicero, Brighton Parko 
ir Bridgeporto kolonijų siuvė
jų visai mažai.

Tenka užduoti vėjo vyrams. 
Jų. visai nedaug atsilanko į 
stotį. O kodėl jie nepadeda?

Moterys Puikiai Pasižymėjo 
Karo Fondo Rinkliavoj; Jau 
Yra Sukelta Arti $10,000,000 

| Fondą
Kaip eina rinkliava į Ben

druomenės ir Karo Fondą šiuo 
tarpu, tai jei nesulėtės, tad 
iki šio mėnesio pabaigos rink
liava bus užbaigta.

Moterų skyrius šio fondo 
rinkliavoj puikiai pasižymėjo. 
Tas skyrius buvo pasižadėjęs 
sukelti $200,000. Jau turi su
kėlęs $218,000. Numato dar 
sukelti $100,000, pareiškė 
Mrs. B. T. Van der Varies.

Iki pereito ketvirtadienio 
buvo sukelta viso į fondą $9,- 
852,000. Tai 76 nuošimčiai pa
siskirtos kvotos.

Perlų Uostas. — Užimant 
amerikiečiams Gilbert sa
las — Tarawa, Makiną ir 
kitas — per 76 valandas bu
vo nukauta 1,092 Amerikos 
kariai ir sužeista 2,670, pa
gal dar nepilnus skaitme
nis.

Bet amerikiečiai užmušė 
apie 5,000 japonų.

Japonam tarnavo smar
kus vėjas, kuris staiga nu
bloškė jūros vandenį nuo 
kranto, tad japonai iš savo 
fortų galėjo lengvai šaudyt 
amerikiečius ‘ prisvilusiose” 
valtyse ir atvirame, nusau
sintame jūros ruožte.

Cementiniai japonų for
tai turėjo penkių pėdų sto
rio cementines sienas ir lu
bas. Be to, jie buvo sustip
rinti plieniniais balkiais, 
apkrauti rąstais ir storai 
apipilti žemėmis. Tokį fortą 
pramušti tegalėtų tiktai 2,- 
000 švarų bomba.

Atimtos iš japonų Gilbert 
salos tarnaus kaip svarbios 
stovyklos tolesniem veiks
mam prieš japonus.

Jugoslavų Partizanai 
Smarkiai Tvojo Naciam

London, gruod. 2. —Ju
goslavijos patrijotai - par
tizanai per dviejų paskuti
nių savaičių kautynes atė
mė iš vokiečių kelis tvirto- 
viškai apdrūtintus miestus 
palei Jugoslavijos rubežių 
su Italija ir užmušė bei 
sunkiai sužeidė dar 3,200 
nacių.

Amerikiečiai Jau Naudoja 
Tarawos Lėktuvų Aikštę

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

(X)

Maskva. — Kalinino 
ties partizanai sunaikino 
dar 1 nacių traukinį.

Argentinos valdžia įsakė 
pavaryt visus komunistams 
pritariančius universitetų 
profesorius ir studentus.

Išvežė 32 pundus, 3,100 štu- 
kų puikių drapanų iš Lietuvių 
Centro, 755 West 31st St. šios 
drapanos daugiausia buvo su
rinktos per paskubintos rin
kliavos savaitę, 
daug drapanų
Žmonės vis daugiau ir dau
giau priduoda drapanų.

Šias drapanas paėmė iš Lie
tuvių Centro ir tuojau pristatė 
į gelžkelio stotį. Iš ten pri
krauti vagonai išėjo į prie
plauką, o jau paskui laivais į 
Sovietų Sąjungą.

Drapanos skubinama per
siųsti nuo karo nukentėjusiem 
pirma negu ateis didieji 
čiai.

Nuo nacių išvaduotose 
tose žmonės neturi šiltų
panų. Iš jų fašistai viską atė
mė. Keikia skubiai eiti į pa
galbą tiems nuskriaustiems, 
nacių iškankintiems žmonėms.

Reikalinga vyrų talka. Daug 
yra drapanų pakavimui. Vy
rai, kurie turite bent biskį lai
ko vakarais, ateikite padirbė
ti į centrą, 7'55 West 31st St.

šia proga tenka pažymėti, 
kad per lietuvių stotį yra iš
siųsta arti 10,000 štukų dra
panų. Daugiausia šiltos, geros 
vilnonės drapanos.

Komitetas.

Washington. — Per ketu
rias dienas po Tarawos sa
los atėmimo iš japonų, ame
rikiečiai taip susitaisė jos 
lėktuvų aikštę, kad jau ga
lėjo naudot ją savo bomba- 
nešių veiksmams prieš ja
ponus Marshall salose ir ki
tur, kaip dabar pranešė 
Frank 
Valstijų 
rius.

Knox, Jungtinių
laivyno sekreto-

Prieš
Amerikos laivyno admi

rolas Nimitz, apžvelgęs Ta
rawa ir kitas amerikiečių 
užimtas Gilbert salas, už- 
reiškė, jog iš tų salų bus 
daroma žygiai prieš pačią 
Japoniją.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

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

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gelij 
mą, užsivietrijimą ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mes
tis) nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c d r $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 78, Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėn:
014 '/i Ziou Street

VYRAI DeL 
KARINIŲ DARBŲ

Pramoniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo metu.

PRADŽIAI MOKESTIS 
75c Į VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką. 
Apmokamos šventės ir vakacijos.

Greiti pakilimai. 
.Linksmos darbo sąlygos.

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
KREIPKITĖS Į

CLIFTON PAPER 
BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

(286)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

GILLIS & GEOGHEGAN

Fabriko darbui, 60c j valandą, 40 valandų 
savaite; laikas in pusė, priskaitant Ir ’*i 

viršlaikus.
ATLANTIC CALSOMINE CO., 

21 Belvedere St., Brooklyn.
(284)

BERNIUKAI
Roikalingi Išsiuntimų Departmentui. $20 pra

džiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

REIKIA VYRŲ 
ŽAISLŲ FABRIKUI

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO

ALL AMERICAN PLAYTHINGS CORP.
21-16 40th Ave., Long Island City.

Visos subvės iki Queens Plaza stoties.
(284>

REIKIA PAKUOTOJŲ
Patyrusių prie trapių daiktų, siuntimui peą 
paštą ir ekspresu ; laikinas darbas iki Kalėdų} 
40 vai. savaitė, prisideda viršlaikiai Kreipki

tės j Mr. Durning, 385 Madison Ave., 
9-tos lubos.

(284)

VYRAI

Vakacijos su alga. Nemokamai pomirtinės ap*. 
drauda darbininkams. Iš būtinų darbų reikia, 

turėti paliuosavimo pareiškimą.
PIERCE STEAM LAUNDRY 

32 EAGLE ST., BROOKLYN.
8th Ave. subvo iki Greenpoint Avo. stoties ae & 

I.R.T. subve iki Vernon-Jackson Avės. s
(288> |
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Vajaus Užbaigtuviij 
Balius

MIRĖ

J. Navitskas Išėjo 
Karo Tarnybon

Gerai žinomas brooklynie- 
čiams J. Navitskas, per ilgus 
metus buvęs Pelėdų Orkestrus 
vadas, yra priimtas j Navy ir 
išvažiuoja į tarnybą gruodžio 
1-mos vakarą. Linkime Navits- 
kui sėkmingos tarnybos ir lai
mingai, sveikam sugristi.

J. Navitsko mylimoji žmo
na, Mary Navitskas, pasilieka 
namie, 106-18 76th St., Ozone 
Park, N. Y.

Yra Skaldytojų ir 
Kitose Tautose

Luigi Antonimo skaldytojiš- 
ka politika išprovokavo skili
mą italų Mazzini Society tre
čioj metinėj konvencijoj, įvy
kusioj gale pereitos savaitės, 
New Yorke.

Draugija buvo prieš trejetą 
metų sutverta a p vienyti pabė
gėlius nuo fašizmo Italijoj ir 
Amerikos italus kovai prieš 
fašizmą, už laisvą Italiją, bet
Antoninio ir kitų socialistuo- 
jančių (stilsoniško plauko) 
elementų susidariusi vadovybė 
persekiojo priešfašistinius ita
lus, apšaukdama juos komu
nistais, o dėjosi su fašizmo 
garbintoju Generoso Pope, 
laikraščio II Progresso redak
torium.

Šioje konvencijoj vieningu
mo anti-fašistinių jėgų ir atsi- 
rubežiavimo nuo fašistinių jė
gų klausimas buvo paneigtas 
ir dėl to anti-fašistinis blokas 
apleido konvenciją.

Du Mirė nuo Sužei
dimo Eksplozijoj

Western Electric Co., 395 
Hudson St., New Yorke, sapos 
eksplozijos pasekmėj du 
brooklyniečiai jau mirė perei
tą antradienį. Eksplozijos au
ka Antonio Gangarello, 45 m., 
gyvenęs Troy Avė., mirė Beek
man ligoninėj už kelių valan
dų po nelaimės. Robert Hiller, 
27 m., šapos sargas, 460 Pros
pect Place, išgelbėjęs kitus du 
vyrus, patsai mirė nuo žaizdų.

Tik Dvi Savaites lako Iki 
I )idlžiausios Iškilmes

I) i d ž i a u sis demokratinių 
Amerikos lietuvių sąskridis — 
suvažiavimas Įvyks jau šį mė
nesį, gruodžio 18 ir 19 dieno
mis, Brooklyne-New Yorke.

Brook lyno lietuviai per sa
vo organizacijų išrinktus at
stovus dalyvaus ir viso suva
žiavimo eigos nustatyme ir jo 
darbų pravedime. Tačiau vy
riausia visų brooklyniečių ir 
apylinkės lietuvių iškilmė bus 
masinėj suvažiavimo sesijoj, 
prakalbose - koncerte, kuris 
įvyks antros suvažiavimo die
nos popietį, gruodžio 19-tą, 
puošnioj Webster Hali, llth 
St., New Yorke, kur kalbės 
grupė žymiausių veikėjų iš vi
sos Amerikos, taipgi sveikins 
vyriausybės įstaigų atstovai ir 
bus nepaprastai puiki koncer
tinė programa.

Tarpe kitų tolimų svečių, 
apie kuriuos bus plačiau ra
šoma vėliau, kalbės Dr. Grai- 
činnas iš Chicagos, ilgametis 
lietuvių veikėjas, K. B. Karo- 
sienė iš Kalifornijos. Panašiai 
atstovingų kalbėtojų bus iš ki
tų visų didžiųjų Amerikos lie
tuvių centrų : Pittsburgh o, De
troito, Bostono, Waterbury ir 
kitur.

Koncertinėj programoj da
lyvaus paskilbęs mūsų kaimy
nas Sietyno Choras iš Newar- 
ko, vadovaujamas mužikės B. 
L. šalinaitės, ir brooklyniečių 
choras Aidas, vadovybėje Al
donos Anderson.

Brooklyniečiai ir apylinkių 
lietuviai prašomi jau dabar 
pradėti ruoštis šiai iškilmingai 
suvažiavimo sesijai, kuri bus 
sykiu ir pasimatymo su toli
mais svečiais smagiu popiečiu.

Laisvės Prenumerata- 
Kalėdinė Dovana

Stanley Rutkūnas, Lituanica 
Square Restaurano savininkas, 
užrašė Laisvę savo giminaičiui 
Sudbury, Ont., Canada. Tai 
gražus pavyzdys kitiems, tu
rintiems giminių, kurie dar ne
skaito Laisves. Užrašykite 
jiems.

Nupirkus kalėdinėms dova
noms kitokius daiktus, jie 
greitai užmirštami. O kuomet 
gauna laikraštį, per visus me
tus atsimena, turi daug nau
dos ii- daugelis tokių tampa 
n u o 1 at i n i a is s k a i Lytoj a i s.

Jurgis Kuraitis.

PILIEČIŲ KLHJBO NARIAMS

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo labai svarbus susirinki-

Kadangi Nacionalio Karo 
Fondo vajus likosi pratęstas 
iki gruodžio 17-tos, Moterų 
Apšvietos K linijas, būdamas 
dėkingas visiems už labai gra
žią kooperaciją su kimbu su
kėlimui lietuvių kvotos, nori 
vajaus užbaigtuvių proga pa
silinksminti su visais savo ge
rais draugais ir fondo rėmė
jais. Tam tikslui rengiama ba
lius gruodžio 11-tos vakarą, 
Laisvės salėj’, 4 19 Lorimer St., 
Brook lyne.

Apie balių plačiau pakalbė
sime vėliau. Dabar tik prašo
mo, kad pasižymėtumėte tą 
dieną savo kalendoriuje ir 
rengtu m ė Lės d a 1 y va u ti.

Komisija.

Mrs. Fitzgerald ir jos sūnus 
Joseph, 69 ir 42 motų, mirė 
nuo apdeginto gaisre jų na
muose, Bronxe.

John Milinis, 310 So. llh 
SI., Brooklyne, mirė gruodžio 

I d., Greenpoint ligoninėj. Lai
dotuvės įvyks gruodžio 4 d., 
10 vai. ryto, Most Holy Trini-, 
t y kapinėse. 

»
Andrew Digrius, 323 Rod

ney St., Brooklyne, mirė gruo
džio 2 d., Kings County Ilgo-J 
ninėje. Laidotuvės įvyks gruo-1 
džio 6 d., 10 vai. ryto. Kūnas! 
bus išvestas į Hudson, N. Y.

Abiejų velionių kūnai pa
šarvoti graboriaus J. Garšvos 
laidotuvių koplyčioj, 231 Bed

ford Ave., Brooklyn. J. Garš
va rūpinasi laidotuvių parei
gomis.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES

Dingo Nuo Washington Laukiant Suvažiavimo
Tilto Ir Svečiu

George Washington Tilto sar
gai New Jersey pusėje matė 
vyrą automobiliumi užvažiuo
jant ant George Washington 
Tilto pirmadienio popietį. Gi iš 
Manhattan pusės sargai matė 
jį pasistatant mašiną ir perli
pant užtvarą tarp mašinų kelio 
ir pėstininkų tako. Po to jis 
dingo.

Kada policija apžiūrėjo pa
liktą mašiną, rado joje paliktą 
plošČių, žaketą, taipgi iš doku
mentų surado, kad tie drabu
žiai priklauso Murray Friesch- 
ling’ui, 554 W. 89th St., New 
Yorke. Toliau sužinojo, kad jis 
ir jo brolis, pieno produktų fir
mos savininkai yra įkaitinti 

i nelegaliame vartojime maisto 
ir batų kuponų. Dar toliau su
rado, kad mašina buvo ne jo 
paties, bet pasirendavota.

Policija per visą vakarą j ieš
kojo upėj jo kūno. Tūli šiaip 
žmonės, sužinoję, kad jis buvo 
įkaitintas už šmugelį, mano, 
kad jis galėjęs turėti kitus bū
dus prasišalinti nuo tilto, ne 
saužudyste. Jie sako, jog šmu- 
gelninkai perdaug myli save, 
tad tokios išeities nejieškotų.

Laukiant Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo, kuris atsi
bus Brooklyne-New Yorke, 
gruodžio 18 ir 19 dienomis, 
brooklyniečiai jau stropiai tu
rime pasirūpinti gauti pakan
kamai kambarių pas privačius 
žmones pernakvinti delegatus.

Ne wyork iečiai, brooklynie
čiai ir netolimos apylinkės 
draugai, šeimos ir pavieniai, 
turinti kambarį vienam ar 
dviem moterims ar vyrams 
pernakvoti porą naktų ar dau
giau praneškite ypatiškai, laiš
ku ar telefonu į Laisvės rašti
nę, 427 Lorimer St., Brookly- 
ne. Tel. STagg 2-3878.

Kai pastebima iš korespon
dencijų laikraščiuose Vilnyje 
ir Laisvėje, delegatų bus iš vi
sų kampelių Jungtinių, Valsti
jų. Tai gal ir giminaičių ar 
artimų draugų pernakvinsite.

Įstaigų savininkai ir visi ki
ti taipgi nepamirškite pa
sveikinti Demokratinių Lietu
viu Suvažiavima. v V

Jurgis Kuraitis.

Puiki LLD 55-tos Kuo
pos Vakarienė

karštai, entuziastiškai sveikina šį galingiausią iš vi
sų judamųjų paveikslų — nes jis parodo, jog 

LIETUVIAI
bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių! Trys 
milijonai dolerių išleista šiam judžiui pagaminti. Jūs 
matysite savo kaimą—savo asmeniškus draugus 
šiame judyje. Jūs verksite — juoksitčs — jūs dalin
sitės jų džiaugsmais ir liūdesiu — jūs būsite suža
vėti — mes tatai užtikriname.

“THE NORTH
STAR”

(ŠIAURINE ŽVAIGŽDE)
SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS

Slavianų liaudies šokiai, Derliaus Suvalymo Pokilis, 
muzika, šokikai-šokikės, dainininkės ... gražus ro
mansas ir geležinis pasiryžimas išnaikint nacius vir
pins jūsų jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT BROADWAYNEW VICTORIA RKO PALACE
BROADWAY ir 46th St. BROADWAY ir 47th St.

Visos vietos rezervuotos Nuolat rodo. Nebrandi įžanga.

Lapkričio 27 d., šapolo-Vai- 
ginio svetainėje, įvyko LLD 55 
kuopos vakarienė.

Kadangi daug valgomų 
daiktų yra aprubežiuota, to
kiu būdu, turėjo vakarienė 
būt sutaisyta iš tokių valgių, 
kurie nėra aprubežiuoti (ra
tioned). Reikia duoti virš mi
nėtai kuopai didelis pagyri
mas už surengimą tokios va
karienės ir sutraukimą tiek 
publikos. Teisybę sakant, pu
blikos buvo ne tiek, kiek buvo
ant Dr. Martin Luther vaka
rienės, bet reikia pripažinti ir 
tą, kad 55 kuopa neturi nei 
trečdalio tiek narių, kiek turi 
Dr. Martin Luther Draugystė. 
Na, tiek to, visgi LLD 55 kuo
pos vakarienė duos kuopai ge
roką pelną.

Vakarienės suruošimui daug 
pasidarbavo šie asmenys: J. 
B'ernotai, J. Steponaitis, Saka- 
lauckai, Briedžiai ir kiti. Va
karienė buvo skaniai sutaisy
ta ir daug.

C. N.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, ant žemutinių lubų. Reikės 
atlikti lengvi darbai prie namo. $15. 
Antrašas — 100 Montrose Ave. Te
lefonas, Esplanade 7-7549.

(282-287)

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris dirbti restau

racijoj. Susitaikysime su užmokes
čiu. Kreipkitės pas: Aleksiejus, 33 
Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. • 

(282-284)

mas įvyks šio penktadienio va
karo 7:30 vai., gruodžio 3-čią, 
nuosavam name, 280 Union Fondui, 
Avenue. N-s. milionai.

Scena iš filmos “Guadalcanal Diary,” Roxy Te
atre, 7th Avenue ir 50th Street, New Yorke.

Brooklyne lig šiol surinkta 
$1,253,300 Nacionaliam Karo 

o kvota yra virš du

Virst in her heart- Virst in Quality

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

Both Rings for
00

• • No. <»«<». tiuly
:■ ' Crosby. Matched fa?

lovely Modern • .

i 75“ K

kdO

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI 

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 j mūsų

STANLEY BHSIUNAS
PARAMOUNT BAR & GRILL

473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864
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£LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

===================

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas*******************

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glvlaln 
Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-869H

All "I^ady Crosby Ensembles 
in Attractive Presentation Box

No. • 100, Ludy 
Crosby. Unique 
in style, excep- 

x lional in quality, 
& This lovely pair 
> pt rings in l,4K 

gold. Superbly 
brilliant di 
mond.

Both for

4V.

Nn 12^ Lady Both for 
Airotbyt identical"5" ■ ■ 

r designs HK gojd ,.t C* 
B,C: Tings with’ splėn- 
ife ^i^diaprandZ ; ;/■

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

$3.00 $375°
Prices Subject to F ederal Tax o

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Daimontns 
{dedame 

jums belaukiant

,w.’ ■ ■ ■** .
The Gift of 
a Lifetime!

AUaiilL'/JJ//

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

GODDESS 
of TIME 

17 Jewels

ROBERT LIPTON
i' JEWELER

,M-OT ĮI 701 Grand St Brooklyn, N. Y.
' Tel. Stagg 2-2173 Atdara vakarais.




