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Teherano Konferencija.
Rooseveltas Stalino Svečias.
Jis Gyveno SSSR

Ambasadoje.
“Dramatiškiausias

Momentas.”

Rašo R. MIZARA

Nereikia nei sakyti, kad vi
sų Teherano konferencijos ta-1 
rimų ir to, kas ten darėsi “už
kulisų,“ mes nežinosime per il
goka laika.

Veikiausiai tik po karo vis
kas paaiškės, ką prezidentas 
Rooseveltas, maršalas Stalinas 
ir ministeris pirmininkas 
Churchillas tarė, ką .jie kalbė
jo.

Šiandien tiek tegalima pa
sakyti : Teherano konferencija 
buvo labai svarbi, istorinė, ko
kių pasaulyj nedaug teįvyksta.

Ne vienas šiandien ameri
kietis paklaus: Kodėl mūsų 
prezidentas, būdamas Tehera
ne, gyveno ne savo, Amerikos 
atstovybės patalpose, bet Ta
rybų Sąjungos ambasadoje?

Mums rodosi todėl : prezi
dentui Rooseveltui rūpėjo la
biau suartinti Amerikos žmo
nes su Tarybų Sąjungos žmo
nėmis.

Jo, taigi, apsistojimas Ta
rybų Sąjungos ambasadoje, ir 
simbolizavo abiejų didžiųjų 
kraštų vienybę, solidarumą, 
draugiškumą, kuris reikalin
gas ne tik karui laimėti, bet ir 
taikai pasaulyje palaikyti.

Prezidentas Rooseveltąs no
rėjo būti Tarybų Sąjungos sve
čias; jis norėjo parodyti pa
sauliui ir Amerikos žmonėms, 
kad su Tarybų Sąjungos vy
riausybe, su premjeru Stalinu 
ir kitais didžiaisiais SSSR va
dais, jis gali gražiai sugyven
ti ir nori palaikyti intymius 
santykius.

Didžiosios Britanijos minis
teris pirmininkas Churchillas 
įteikė Stalinui Stalingrado 
kardą, kaipo dovaną, kaipo iš
raišką Anglijos žmonių pagar
bos ir solidarumo Tarybų Są
jungos žmonėms, herojiškiems 
Stalingrado gynėjams.

Tai irgi buvo nepaprastas, 
labai draugiškas žestas, pada
rytas Anglijos vyriausybės, su 
kuria Tarybų Sąjunga turi 20- 
ties metų taikos ir draugišku
mo sutartį!

Nedaug korespondentų bu
vo Teherano konferencijoje.

Edward Angly, niūjorkiškio. 
dienraščio PM ir Chicagos Sun 
korespondentas sako, kad iš 
viso tik du Amerikos spaudos 
korespondentai ten buvo įsi
leisti. Kodėl tiek mažai? Sun
ku pasakyti.

Mr. Angly teigia, kad laike 
pokylėlio, suruošto 69-tam W. 
Churchillo gimtadieniui pami
nėti, maršalas Stalinas pa
kėlė taurę šešis sykius 
— vieną sykį: “Už svei
katą mano bendrakovio 
prieteliaus prezidento Roose- 
velto,” o kitą — “Už sveikatą 
mano bendrakovio ministerio
pirmininko Churchillo.” Gi W. 
Churchillas, iškėlęs taurę, pa
sakė: “Už Stalino didžiojo 
sveikatą.”

_J____
Mr. Angly teigia, kad Tehe

rane, tarp š. m. lapkričio 28 
Ir gruodžio 1 dd. dramatiš
kiausias momentas buvo tuo
met, kai buvo padaryta nuo
trauka visų konferencijos da
lyvių.

Reikia atsiminti, Jog toje 
konferencijoje dalyvavo patys 
žymiausieji Amerikos, Angli
jos ir Tarybų Sąjungos politi
kai ir militariniai vyrai.

Nuotrauka buvo padaryta

(Tąsa 5-me pusi.)
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Sovietai Perkirto 
Naciams Svarbųjį

Geležinkelį
Maskva, gruod. 7.— So

vietų kariuomenė perkirto 
naciam geležinkelį tarp 
Smelos ir Znamenkos, vaka
riniame Dniepro upės šone, 
į pietų vakarus nuo Kre- 
menčugo, ir artinasi prie 
pačios Znamenkos, geležin
kelių mazgo, pietinėje Dnie
pro alkūnėje. O tai buvo 
svarbiausias vokiečiams ge
ležinkelis reikmenims fron- 
tan gabenti arba pasitrauk
ti iš to kampo, kur gręsia 
apsupimas keliem šimtam 
tūkstančių hitlerininkų. Tas 
geležinkelis eina į Žitomi- 
rą, Dniepropetrovską, Kri- 
voj Rog, Nikopol į ir Cher- 
sono ir Nikolajevo uostus.

Šiame fronte Sovietai at
ėmė iš vokiečių Tsibulevo 
ir Dikovkos miestus ir 22 
kitas aptvirtintas gyvena
mąsias vietas.

Į pietų vakarus nuo Ki
jevo sovietiniai kovūnai nu
bloškė nacius toliau atgal.

Baltarusijos fronte Rau
donoji'Armija padarė nau
jų apsupamųjų žygių prieš 
vokiečius Žlobine, geležin
kelių stebulėje.

Amerikiečiai Bom
barduoja Japonus 

Marshall Salose
Perlų Uostas.— Galingos 

Jungtinių Valstijų oro jė
gos audringai bombardavo 
ir apšaudė japonus ir jų 
įrengimus Marshall salose. 
Tatai laikoma prirengia
muoju amerikiečiams žygiu 
iškelti savo kariuomenę į 
šias salas, o taip pat į New 
Britain salą, kur japonai 
turi stipriausią tvirtumą 
Rabaulą.

Šitaip amerikiečiai minė
jo dviejų metų sukaktį nuo 
pasalingos japonų atakos 
prieš Perlų Uostą.

Ir Anglai Praneša Apie 
Derybas su Turkais

ROOSEVELTO, STALINO 
IR CHURCHILLO 

PAREIŠKIMUTEKSTAI
TEHERAN, Iran, gruod. 1. — Seka

mas yra tekstas prezidento Roosevelto, 
premjero Stalino ir ministerio pirminin
ko Churchillo pareiškimo:
TRIJŲ VALSTYBIŲ PAREIŠKIMAS

Mes, Amerikos Jungtinių Valstijų 
prezidentas, Didžiosios Britanijos mi
nisteris pirmininkas ir Sovietų Sąjun
gos premjeras, susirinkę šiame mūsų 
talkininko sostamiestyje, Teherane, 
tarėmės per šias keturias paskutines 
dienas ir sudarėme ir sutvirtinome 
bendrąją mūsų politiką.

Mes pareiškiame pasiryžimą, kad 
mūsų kraštai veiks išvien kare ir se- 
kančioj po jo taikoj.

Dėlei karo, tai mūsų karo štabai da
lyvavo mūsų svarstymuose prie apva
laus stalo ir mes suderinome savo pla
nus vokiečių jėgoms sunaikinti. Mes 
pasiekėme pilno susitarimo kas liečia 
plotmę ir laiką veiksmų, kurie bus da
romi iš rytų, vakarų ir pietų. Bendra
sis susitarimas, kurio mes čia pasiekė
me, užtikrina, jog pergalė bus mūsų.

O kas dėl taikos, tąi mes esame ti
kri, kad mūsų sutartinė padarys ją 
pastovia taika. Mes pilnai matome di
džiausią atsakomybę, gulančią ant 
mūsų ir visų tautų, padaryti tokią 
taiką, kurią nuoširdžiai priims milži
niškoji dauguma masių pasaulio tau
tų ir pašalins karo rykštę ir baiseny
bę daugeliui gentkarčių.

Su savo diplomatiniais patarėjais 
mes apžvelgėme ateities klausimus. 
Mes stengsimės patraukti į bendradar
biavimą ir veiklų dalyvavimą visas 
tautas, dideles ir mažas, kurių širdis 
ir protas yra pasišventę, kaip ir pačių 
mūsų tautų, panaikinimui tironijos ir 
verguvės, priespaudos ir nepakantu
mo. Mes mielu noru priimsime jas, kai 
jos pasirinks ateiti į demokratinių 
tautų pasaulinę šeimą.

Jokia pasaulyje jėga negali pastot 
mums kelią sunaikinti vokiečių armi
jas sausumoje, jų submarinus jūroje 
ir jų karinius fabrikus iš oro. Mūsų 
atakos bus neatlaidžios ir eis vis di
dyn ir didyn.

Išeidami iš šių draugingų pasitari
mų, mes žvelgiame su pasitikėjimu ton 
dienon, kuomet visos pasaulio tautos 
galės laisvai gyventi, neliečiamos tiro
nų, pagal įvairius savo pamėgimus ir 
pagal savo sąžines.

Čia mes susirinkome su vilčia ir pa- 
sirvžimu, Iš čia mes išsiskirstome kai

po draugai fakte, dvasioje ir tiksle. 
Pasirašyta Teherane, 1943 m. gr. 1.

ROOSEVELT, STALIN, 
C HERO H ILL.

Pareiškimo Tekstas dėl Irano
TEHERAN, Iran, gruod. 1. — Teks

tas trijų valstybių pareiškimo dėlei Ira
no (Persijos):

Amerikos Jungtinių Valstijų prezi
dentas, Sovietų Sąjungos premjeras ir 
Didžiosios Britanijos ministeris pirmi
ninkas, pasitarę tarpusavyje ir su Ira
no ministeriu pirmininku, nori šiuomi 
pareikšti bendrąjį savo trijų kraštų 
valdžių susitarimą dėlei santykių su 
Iranu.

Amerikos Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos ir Didžiosios Britani
jos valdžios pripažįsta paramą, kurios 
davė Iranas karui vesti prieš bendrąjį 
priešą, ypač suteikdamas lengvatų 
pergabenti reikmenims iš užjūrių į So
vietų Sąjungą. Šios trys valdžios su
pranta, jog karas padarė Tranui spe- 

x cialių ekonominių (ūkinių) sunkeny
bių, ir jos susitarė ir toliau duoti Ira
no valdžiai tokios ekonominės pagal
bos, kokia tik galima, atsižvengiant į 
didelius reikalavimus, kuriuos joms 
stato pasauliniai-platūs karo veiksmai 
ir pasauliniai platus trūkumas važio- 
tės (transporto) priemonių, žaliųjų 
medžiagų ir reikmenų civiliams žmo
nėms.

Kas liečia pokarinio laikotarpio, tai 
Amerikos Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos ir Didžiosios Britanijos val
džios sutinka su Irano valdžia, jog pa
sibaigus karo veiksmam, konferencijos 
arba tarptautinės įstaigos, kurios bus 
laikomos ar įsteigtos spręsti tarptauti
niams ekonominiams klausimams, tu
rės pilnai atsižvelgti į ekonominius 
Irano reikalus kartu su kitų Jungtinių 
Tautų narių ekonominiais reikalais.

Amerikos Jungtinių Valstijų, Sovie
tų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 
valdžios sutinka su Irano valdžia jo
sios troškime išlaikyti Irano nepri
klausomybę, aukščiausią savo krašto 
vyriausybę ir žemių čielybę. Jos pasi
tiki, kad Iranas dalyvaus, kartu su 
kitomis taiką mylinčiomis tautomis, 
įkūrime tarptautinės taikos, saugumo 
ir gerovės po karo, pagal Atlanto Čar- 
terio dėsnius, kuriuos visų mūsų ke
turių kraštų valdžios rėmė ir remia.

Didžiųjų Talkininkų Sutar
tinė — Sutriuškint Nacius
Ir Įkurt Pastovią Taiką

Teheranas, Iranas, gruod. 
6.— Prezidentas Roosevel
tas, premjeras Stalinas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchillas praeitą 
savaitę čia pilniausiu suti
kimu nusprendė, kada ir 
kokio dydžio lemiamieji žy
giai bus daromi prieš Vo
kietiją iš rytų, vakarų ir 
pietų. Jie pareiškė:

“Jokia pasaulyje jėga ne
gali pastoti mum kelią su
naikinti vokiečių armijas 
sausumoje, jų submarinus 
jūroje ir jų karo dirbyklas 
iš oro.”

Tokiu būdu Amerika, An
glija ir Sovietų Sąjunga pa
skelbė mirties sprendimą 
hitlerinei Vokietijai.

Šį sprendimą jie padarė 
beveik nuolatinėje šimto 
valandų konferencijoje, kar
tu pagamindami planus pa
stoviai taikai po karo. •

Atskirame pareiškime jie 
užtikrino Tranui, kaip ir ki
toms taiką mylinčioms, de
mokratinėms šalims, nepri
klausomybę ir neliečiamy
bę, pagal Atlanto Čarterį.
KONFERENCIJA SOVIE

TŲ AMBASADOJ
Roosevelto - Churchillo- 

Stalino konferencija įvyko 
Sovietų Sąjungos ambasa
dos rūme, kuris pirmiau 
buvo senas, puošnus iraniš- 
kas-persiškas palocius. So
vietų vyriausybė jį nupirko 
savo atstovybei ir tinka
mai sunaujovino.
PREZIDENTAS GYVENO 

AMBASADOS RŪME
Tame Sovietų ambasados 

rūme gyveno prezid. Roo
seveltas visą savo buvimo 
laiką Teherane. Tuo tarpu

maršalas Stalinas apsisto
jo nedideliame, šalutiniame 
savo ambasados name. An
glų premjeras Churchillas 
gyveno Anglijos atstovybė
je skersai gatvės nuo So
vietu ambasados.

Jų konferencija buo lai
koma prie naujo didžiulio 
dailaus ąžuolinio stalo, 10 
pėdų ilgio ir tiek pat pločio. 
Sovietų atstovybė specialiai 
užsakė tą stalą padirbti vie
nam gabiam vietiniam dai
lidei.

SARGYBA
Anglų kareiviai su auto

matiniais šautuvais ir pli
kais durtuvais ir ameriki
niai ir sovietinai žvalgai 
budriai saugojo konferenci
jos vietą ir jos dalyvių bu
tus. Nes Irane vis dar yra 
palaidų Hitlerio agentų.

Konferencija tęsėsi nuo 
šeštadienio, lapkr. 27, iki 
trečiadienio, gruod. 1. Pre
zidentas Rooseveltas, prem
jeras Churchillas ir prenu 
Stalinas sykiu ir valgė So
vietų ambasadoje.

Draugingumo Pokiliai
Tarp konferencijos posė

džių buvo ir keletas drau
gingų pokilių. Vienas jų 
suruoštas pagerbt Church
illo 69-jį gimtadienį.

Stalinas, pakeldamas tau
rę, sveikino Churchillą ir 
Rooseveltą: “Mano kovo
jantiems draugams!”

Churchillas išgėrė stikliu
ką, sakydamas: “Tegyvuo
ja Stalinas didysis!”

Prez. Rooseveltas savo 
tostuose nuoširdžiai sveiki
no vieną ir kitą ir Raudo
nąją Armiją. Taip pat bu
vo pakelta taurė ir sveika
tai kitų Talkininkų vadų.

Anglijos Karaliaus Dovana 
Stalinui — Specialis 

“Stalingrado Kardas”
Teheran, Iran, gruod. 6.,klas gilios Britiškų Tautų

London, gruod. 7.— Ang
lijos spauda taip pat neofi
cialiai praneša, jog prezi
dentas Rooseveltas ir anglų 
premjeras Churchillas ta
riasi su Turkijos preziden
tu Išmetu Inonu.

Sakoma, kad esą vilties 
pa traukt Turkiją į atvirą 
bendradarbiavimą su Tal
kininkais prieš vokiečius.

Turkijos prisidėjimas prie 
Talkininkų žymiai patar
nautų anglams-amerikie- 
čiams įsiveržiant prieš na
cius Balkanuose, taip sa
kant, pro užpakalines du
ris.

Washington.—Paskutiniu 
laiku Amerikos submarinai 
Ramiajame Vandenyne nu
skandino dar 11 prekinių

Japonijos laivų.
Taigi viso amerikiečiai 

nuskandino jau 903 japonų 
laivus.

Binghamton, N. Y.
Mirė S. šimoliūnas.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
Punktai

P. Pilėnas, Philadelphia ........................................  3572
A. Kazakevičius — K. Žukauskiene, Newark .... 3175 
A. Stripeika—G. Kudirka, lElizabeth ..................  3100
M. Svinkūniene—M. Meisoniene, Waterbury .... 2423 
J. Bakšys, Worcester ............................................ 1908
ALDLD 2 kp., So. Boston ..................................... 1553
S. Kuzmickas, Shenandoah...................................  1033
J. Kazlauskas, Hartford ...................................... 957
V. Vilkauskas, Nashua.......................................... 923
V. J. Stankus, Easton ..........   847

(Tąsa 5-tam pusi.)

Telefonu Laisvės įstaigai 
pranešė drg. Vaicekauskie
nė, kad mirė Stanley Šimo- 
liūnas gruodžio 5 d., Phila- 
delphijoj. Jo "kūnas bus par
vežtas ir pašarvotas Las- 
kowsky’s Funeral Parlor, 
368 Clinton St., Bingham
ton, N. Y. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, • gruod. 9-tą, 3 
vai. dieną.

Anglų lakūnai bombarda
vo nacių naudojamą Jugo
slavijos uostą Splitą (Spa- 
lato) ir atakavo karinius 
priešų taikinius Salonikoj, 
Graikijoj.

—Sovietų premjerui Stali
nui lapkričio 29 d. pokilyje 
buvo įteikta Anglijos ka
raliaus Jurgio VI dovana—I 
specialiai padirbtas kardas 
Stalingradui pagerbti. Tai 
gabių anglų mechanikų pa
gamintas kardas, papuoštas 
deimantais. Kardą įteikda
mas, premjeras Churchillas 
tarė:

“Maršale Stalinai, jo di-! 
deny be karalius Jurgis VI 
man įsake perduoti Stalin
grado miestui šį garbes 
kardą, kuris pagamintas 
pagal paties karaliaus už- 
girtą planą. Kardo pliene 
yra {braižyta įrašas: ‘Plie- 
naširdžiams Stalingrado 
Piliečiams— Karaliaus Jur
gio VI Dovana, kaipo žen-1

Pagarbos’.”
Stalinas priėmė kardą ir 

tarė kokius 20 žodžių, įver
tindamas šią anglų dovaną. 
Paskui jis pakėlė kardą 
prie savo lūpų ir pabučiavo. 
Tada kardą perėmė vienas 
aukštas sovietinis karinin
kas; bet Stalinas dar paė
mė kardą ir įteikė prez. 
Rooseveltui į rankas, pasi
žiūrėti.

Prezidentas su džiaugs
mu padėkojo, ir žiūrėjo tai 
į kardą, tai į Staliną. O 
sugrąžindamas kardą Stali
nui, .rimtai tarė: “Tai tik
rai plieno širdis.”

Sovietų piliečiai sveikina 
Teherano konferenciją tarp 
Stalino, prez. Roosevelto - ir 
anglų premjero Churchillo^
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Ar Turkija Padės Jungtinėms 
Tautoms Kariauti?

Šiuos žodžius rašant, iš Londono ži
nios skelbia, kad Bulgarijoje, prie pat 
Turkijos sienos, vokiečiai turi sukoncen
travę daug savo kariuomenes. Vis dau
giau ir daugiau kareivių gabenama lin
kui Turkijos-Bulgarijos pasienio, sako 
pranešimai.

Jeigu tai tiesa, tai reikštų, kad Hit
leris tikisi matyti Turkiją esant šiame 
kare, žinoma, Jungtinių Tautų pusėje. 
Nes kam gi Hitleris grupuotų savo ka
riuomenę ten, kur nebūtų jokio jam pa
vojaus.

Tuo pačiu klausimu yra ir kitų įdo
mių davinių: prezidentas Rooseveltas ir 
ministeris pirmininkas Churchillas, tuo
jau po Teherano konferencijos (su prem
jeru Stalinu) grįžo atgal į Kairo mies
tą ir ten turėjo konferenciją su Turki
jos prezidentu Inonu, kuris buvo atsive
žęs žymiuosius savo kabineto narius.

Ko Turkijos prezidentas vyko Kairan 
pasimatyti su prezidentu Rooseveltu ir 
premjeru Churchillu? Aišku, jog ne 
tam, kad paklausti apie jų sveikatą ir 
pasakyti, kaip jis pats jaučiasi.

Antroji Kairo konferencija buvo, ne
tenka abejoti, karinei strategijai nuties
ti Balkanuose. Matyt, Amerika ir Angli
ja deda pastangų, kad Turkija stotų 
Jungtinių Tautų pusėn ir kariautų prieš 
vokiečius. O jeigu ji negali stoti karan, 
neturi užtenkamai jėgų, tai ji turėtų 
duoti Jungt. Tautom bazes savo terito
rijoje, iš kurios talkininkai galėtų pa- 
sekmingiau priešą mušti.

Turkija skaitosi (ant popieros) Did
žiosios Britanijos prietelka, pusiau tal
kininkė. Turkijai (prieš kiek laiko tas 
buvo paskelibta) Amerika teikusi pagal
bos pagal lend-lease įstatymą. Turkija 
savo nepriklausomybę po pereito karo 
įgyjo dėka tam, kad Tarybų Sąjunga 
jai gelbėjo. Tarybų Sąjunga padėjo 
Turkijai susitvarkyti ekonominiai.

Taigi, Turkija yra daug kuo kalta 
Jungtinėms Tautoms ir ji dabar turėtų 
stoti joms talkon greitesniam bendrojo 
priešo sumušimui.

O jeigu turkai to nepadarys, tai jie 
turėtų tą žinoti, kad po karo jie netu
rės jokio balso taikos konferencijoje ar
ba konferencijose.

Kai kurie “militaristiniai komentato
riai”, kurie mėgsta daug plepėt “iš ke
purės,” teigia, kad Turkija turinti labai 
stiprią kariuomenę. Girdi, turkų kariuo
menė, viršijanti milijoną kareivių, esanti 
labai užsigrūdinusi ir galinti smarkiai 
muštis.

Šis teigimas tegali pasitvirtinti tik 
praktikoje, tik mūšiuose. Dažnai esti

40,000,000 
Homeless

In making their magnificent stand, 
the Russians have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their homes. Wouldn’t 
you feel a little better knowing 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with your own 
community campaign. Give now.

NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND 
57 William Street, New York 5, N. Y.

THIS SPACE CONTRIBUTED BY 

taip, kad kariuomenė gali būti gera, pa
siruošusi muštis, bet jei jos vadovybė 
švaka, tai kariuomenė pati nieko nereiš
kia. Tam geriausių pavyzdžių turime 
iš Francijos, vadovautos Bliumų, Dala- 
dierių ir kitų politikierių, pardavusių tą 
kraštą Hitleriui.

Mums rodosi, jog Turkijos kariuome
nė stebuklų negalės parodyti. Bet jei 
turkai duotų talkininkams bazes ir stotų 
jiems talkon, tai tegu Turkijos kariuo
menė ir nebūtų geriausiai paruošta mū
šiams — Jungtinių Tautų kariuomenės 
galėtų gerai muštis Turkijos teritorijo
je. Visiems gerai žinoma, kad Artimuo
siuose Rytuose yra nemažai anglų ka
riuomenės, yra francūzų kariuomenės 
ir, galimas daiktas; yra amerikiečių ka
riuomenės. Be to, būtų galima kariuo
menės atgabenti daugiau.

Mūsų nuomone, Turkija tuojau turė
tų atidaryti Jungtinių Tautų laivams 
Dar danelius, kuriuos ji kontroliuoja.

Jeigu ji kada dėl to dvejojo, abejojo, 
tai dabar, po Teherano konferencijos, iš 
jos galvos turėtų išsiblaivyti visokios 
abejonės dėl to, kad vokiškasis plėšikas 
bus sunaikintas.

Teherano Konferencija
Kitoje šios Laisvės laidos vietoje' skai

tytojas ras oficialų, ištisą pareiškimą, 
priimta Teherano konferencijos da
lyvių : Roose v eit o, Stalino ir 
Churchillo. Toje konferencijoje dalyva
vo ir visų trijų didžiųjų generalinių šta
bų nariai, sykiu svarstę esamąją padėtį 
frontuose, svarstę karišką strategiją.

Teherano konferencija prasidėjo š. m. 
lapkričio 28 d. ir baigėsi gruodžio 1 die
ną. Paskelbtasis1 pasauliui nutarimas 
yra trumpas, bet ryškus ir, galima sa
kyti, griežtas. Jame aiškiai pasakoma, 
kad karinė Amerikos-Sovietų Sąjungos 
ir Didžiosios Britanijos koalicija ne juo
kais yra pasiryžusi priešą, nacizmą, su
naikinti. Priešas, sako pareiškimas, bus 
mušamas iš rytų, vakarų ir pietų, iki jis 
bus sunaikintas. Jokios priešo pastan
gos,—nei submarinai, nei jo lėktuvai, 
nei jo tankai, nei kariuomenė,— nesu
laikys šitų trijų didžiulių valstybių pa
jėgų nuo savo pasimojimo.

Reikšminga ir tas, kad visų trijų vals
tybių vadai konferavo gražioje nuotai
koje ir tokioje nuotaikoje baigė konfe
renciją.

Taigi, Teherano konferencija nustatė 
laiką antrajam frontui atidaryti. Nuo 
dabar, be abejo, visuomenei neteks sie
lotis, reikalauti, kad toksai frontas bū
tų atidarytas, nes konferencija- nutarė 
tą padaryti ir nustatė tikslų laiką.

Tai yra didžiulis visų demokratiniai 
nusistačiusių žmonių laimėjimas!

Turime atsiminti, kad šiuo metu Ame
rika ir Anglija yra tam jau gerai pasi
rengusios. Jeigu tokio nutarimo nebuvo 
galima padaryti, sakysime, prieš metus 
laiko, tai šiandien jis galimas, nes šian
dien mūsų kraštas labai stiprus. Rau
donoji Armija taipgi, kaip sako daviniai, 
šiandien stipresnė negu kada nors ji yra 
buvusi.

Prezidentas Rooseveltas keliais atve
jais buvo pareiškęs, kad jis norįs asme
niniai susitikti Staliną, Tarybų Sąjun
gos tautų vadą. Čia jam ir buvo progą 
tą padaryti.

Tegu priešas dabai' raivosi, tegu jis 
dreba!

Fašistinis nacis ilgai manė, kad jam 
teksią kaip nors suskaldyti Jungtines 
Tautas ir tuomi laimėti “geresnę taiką.”

Šiandien jis ir visas pasaulis žino, kad 
to jam pasiekti nepavyks. Jungtines 
Tautos šiandien vieningesnės, negu ka
da nors. Jos šiandien yra pasiryžusios 
priešą sumušti ir pasaulyj taiką atsteig- 
ti—taiką, kuri viešpatautų žmonių gent- 
kartėms.

Reikšminga ir tas, kad šis Teherano 
konferencijos nutarimas paskelbtas kaip 
tik išvakarėse dviejų metų sukakties nuo 
Perlų Uosto užpuolimo.

Jeigu prieš du metus šiuo laiku pasau
lis buvo nusiminime, jeigu jis buvo ne
pasiruošęs užpuolikui sunaikinti, tai da
bar Kairo ir Teherano konferencija pa
rodė, kad mes jau esame pasiruošę tai 
didžiulei, tai šventai misijai.

Dabar pasaulis nekantriai lauks, ka
da Teherano konferencijos nutarimai 
bus pravesti gyvenimam Mūsų nuomo
ne, jie bus pradėti vykinti neužilgo.

Nėra reikalo ir sakyti, kad Teherano 
konferencija svarstė ir visą eilę kitų, 
politinių ir karinių dalykų, bet gi šian
dien niekas nesitiki matyti visus juos 
paskelbtus.

Džiaugkimės ir uoliau, stiprinkime mū
sų krašto ir visų Jungtinių Tautų kari
nes pastangas.
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Artėjant Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui

Artėjant Demokratinių Lietuvių Su
važiavimui, iš gaunamų laiškų, tenka 
įsitikint, jog Suvažiavimu susirūpinusi 
plačioji pažangių lietuvių visuomenė. Į 
Suvažiavimą ruošiasi atstovai gan iš to
limų lietuviais apgyventų kolonijų. Lie
tuvos išlaisvinimo ir jos žmonių šelpimo 
klausimas yra kasdieniniu rūpesčiu kož- 
no laisvę mylinčio lietuvio ir todėl kiek
vienas ir kiekviena giliai svarsto, kokiu 
būdu toji visokeriopa pagarba bus gali
ma sėkmingiau teikti mūs broliams ir 
seserims, kada naciai bus išgrūsti iš tė
vų žemės Lietuvos.

Iš keleto žemiau telpamu laiškų iš
traukų, dienraščio skaitytojai aiškiai 
matys, kaip pažangūs Amerikos lietu
viai rūpestingai ruošiasi būsimam suva
žiavimui.

C.I.O. Unijos organizatorė, ilgų me
tų žymi visuomenininke K. B. Karosienė, 
iš Kalifornijos, apart kito ko, savo laiš-, 
ke rašo:

“Bus delegate į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą mezgėjų grupes pirmoji 
moteris, bei viena iš tų, kuri pradėjo or
ganizuoti tąjį darbą, būtent — draugė 
Va j ola Sutkienė.

“Nors ir labai nepatogus laikas, bet 
bandau pasiliuosuoti iš darbo ir atvykti 
į suvažiavimą.”

Nuo kitos draugų kaliforniečių gru
pės, draugas M. Pūkis rašo:

“Mes, LDS 35 kp. nariai, negalėdami 
dėlei tolimos kelionės atsiųsti savo dele
gato j taip svarbų suvažiavimą, tai nors 
sunčiame širdingus sveikinimus. Mes 
tikime, kad Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas išdirbs planus apvienijimui 
lietuvių dėlei didesnės paramos Jungti
nių Tautų pergalei ir Lietuvos paramai, 
kuomet Lietuva bus paliuosuota iš po 
nacių vergijos. Su pasveikinimu siun
čiam $5.”

Iš tolimo Idaho, Pocatello, D. Sargū- 
nas rašo: “Gerb. Tautieti: Prisiunčiu 
$5, kuriuos prašau perduoti Demokrati
niam Lietuvių Suvažiavimui. Patarčiau, 
kad D.L.S. priimtų rezoliuciją reikalau
jant, kad nevien tik Klaipėdos kraštas, 
bet ir visa etnografiškoji Prūsų Lietuva 
būtų prijungta prie 14-tos Sovietų Res
publikos.”

Iš Rochester, N. Y., W. Černauskas 
rašo sekamai: “Iš trumpos korespon
dencijos matysit ročesteriečių sentimen
tą suvažiavimo klausimu. Visai nema
niau važiuoti j Suvažiavimą, bet reikia 
pasiduot gediminiečių norams.”

Iš tolimų vakarų, Seattle, Wash., drg. 
M. Baltrušaitis rašo: “Mes, gyvendami 
taip toli, negalime atsiųsti delegato. 
Mes sveikiname jus, draugai ir draugės, 
pilnai pasitikint, kad jūs padarysit ge
rus nutarimus, kaip bus galima šelpt 

Vienas iš daugelio masinių susirinkimų, įvykusių Londone užprotestuoti prieš 
paleidimų iš kalėjimo fašistų vado Oswald Mosley. Susirinkimai eina po obalsiu: 
“Sugražinkite Mosley atgal į kalėjimų!” Mosley paleido vidaus reikalų sekreto
rius darinėtis Morrison.

mūs gimtąją šalį Lietuvą po karui. Pri- 
siunčiam $7, kuriuos sunaudoki! kam 
reikalinga.”

Suvažiavimui aukų lapkričio mėnesyj 
gauta sekamai:

ALDLD 31 kp., Lewiston, Me., per
J. Liaudanską ...................... $7.00

Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y. 5.00 
ALDLD Centro Komitetas .... 25.00 
Dr. K............................................ 20.00
LDS Centro Komitetas .............100.00
ALDLD 198 kp., Oakland, Calif.,

per K. B. Karosienę ............. 5.00
Aido Choras, Detroit, Mich., per

P. Jočionį ............................... 53.25
LDS 123 kp., Paterson, N. J. .. 5.00 
LDS 127 kp., Chicago, Ill., per J.

K. Stalioraitį ........................ 5.00
F. P. Malkaitis, Clinton, N. J. . 5.00 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-stė,

Grand Rapids, Mich., per G.
Golgotą ............................... •. 25.00

ALDLD 6 kp., Brockton, Mass.,
per E. Beniulienę ................ 5.00

Mrs. P. Pranevičienė, Easton, Pa.-,
per V. J. Stankų ....................  1.00

Ona Aleliunienė, Brooklyn, N. Y. 1.00 
M. Ciplijauskas, New London, . 5.00 
LDS 10 kp., New Kensington, Pa.,

per G. Yesadavičią ............... 5.00
ALDLD 3 Aps., Hartford, Conn.,

per J. Vilčinską...................... 10.00
LDS 27 kp., Forest City, Pa., per

Helen Gulbin ......................... 6.00
LDS 35 kp., Ingelwood, Calif., per

M. Pūkį ................................... 5.00
Emil. Simanavičienė, Pittston, Pa. 5.00 
Emilija Ramanauskienė, Kings

ton, Pa...................................... 1.00
LLD 161 kp., Seattle, Wash., per

M. Baltrušaitį  .................. 7.00
D.L.K. Gedimino Draugystė, Ro
chester, N.Y., per W. Černiauską 10.00
L.D.P. Kliubas, Rochester, N. Y.,

per W. Černiauską................ 10.00
98 kp., Washington, Pa., per J.

Mitchell ................................... 2.00
LDS 8 kp., Newark, N. J., per B.

Deržanauskį .......................... 5.00
Moterų Apšvietos Kliubas, Brook

lyn, N. Y., per O. Depsienę 25.00 
D. Sargūnas, Pocatello, Idaho .. $5.00

Viso $363.25
Komitetas Demokratinių Lietuvių Su

važiavimui šaukti širdingai dėkoja ge
riems prieteliams ir draugijoms už au
kas. Kadangi sąryšyj su būsimu suva
žiavimu susidarys nemažai išlaidų, to
dėl Komitetas prašo—kas kiek išgali— 
paaukoti, o nuo suvažiavimo likusieji pi
nigai bus sunaudoti Lietuvos žmonių su- 
šelpimui.

K. Petrikienė, iždininkė
R. Mizara, sekretorius.

New Britain, Conn.
Per kiek laiko Laisvėje ne

simato pranešimų, žinučių iš 
šio miesto, o nepasirodymo ži
nių priežastis yra tokia, kaip 
ir visur kitur, kad žmonės už
siėmę darbais. Visi skubi, dir
ba įvairius karui pabūklus, 
kad sutriuškinus kuo greičiau
siai nacių jėgas ir išlaisvinus’ 
nacių pavergtąsias tautas.

šiame laikotarpyje žmonės 
randasi geresniame ūpe, nes 
talkininkai visais frontais lai
mi, o ypatingai Sovietų Są
junga sparčiai nacius veja iš 
savo šalies ir visi keliai rodo, 

• kad neužilgo Lietuva taipgi 
bus išlaisvinta, tenais žmonės 
po tam galės atsikvėpti. Lie
tuviuose rodosi vis didesnis ir 
didesnis susidomėjimas, kaip 
reikės teikti paramą savo bro
liam užjūryje, kaip visas pa
saulis tvarkysis. Ne be reika
lo lietuviais apgyventuose 
miestuose draugijos renka de
legatus į busimąjį Amerikos 
Lietuvių Demokratinį Suvažia
vimą, kuriame bus Lietuvos 
brolių klausimas išgvildentas, 
pagrindai veiklos pateikti. Bet 
pas mus tai “užburtas ratas,” 
kaip toji patarle sako. Buvo 
įvykęs LLD 27 kuopos susirin
kimas, po tam sušauktas pla
tesnis pažangių žmonių pasi
kalbėjimas, draugai sumetė 
delegato kelionės išlaidom ke
letą dolerių, bet delegato kol 
kas nei iš jokios draugijos nė
ra išrinkta.

Kaip sakiau, kad visi skubi, 
dirba, tai reikia pripažinti, 
kad yra žmonių, kurie dirba 
iš širdies ir be jokio atlygini
mo. štai, paimkime Raudono
jo Kryžiaus darbus. Yra ir lie
tuvių skyrius — grupė, kurio
je moterys labai daug su pa
sišventimu dirba. Nelabai se
niai teko kalbėtis su LLD nare 
J. Malinauskiene, kuri, sulyg 
jos amžiaus, galėtų sakyti: 
“man laikas pasilsėti,” bet, 
kaip ji nupasakojo tos grupės 
veikimą ir josios pačios dar
bus, tai daug rūpestingo dar
bo atlikta. Ji pati esanti apie 
tris tūkstančius valandų dar
bo įdėjus, siuvus, mezgus ir 
taip panašiai.

Štai, tie draugės J. Mali
nauskienės padaryti daiktai:

Sleeveless sweaters for Ar
my 37, for Navy 13, Army 
Rifle Mittens 21, for Army 
Mufflers 8, for Navy Watch 
Caps, 5, toe socks 14, for Ar
my kit bags 312, for House
wives 225, for Navy apron kit 
bags 40, for Army — 40, Hos
pital shirts 17, Operating 
gowns 5, men’s pajamas 40, 
bed jackets 15, bed slippers 2 
pr., bed sheets 12. For Wo
men : night gowns 3, petti
coats 6, children night gowns 
10, children pajamas 12, blou
ses 32, overalls 15.

Aišku, kad iki šio laiko ji 
kur kas daugiau visokių daik
tų yra padarius. “Būtų galima 
n u m e gsti raudonarmiečiam 
svederių, jei tik žinočiau, ko
kios spalvos mezgimo medžia
ga reikalinga vartoti.” Ji taip 
sakė. Daviau jai prižadą pasi
teirauti apie spalvą svederių, 
bet to dar nepadariau.

Beje, šioje grupėje dirba 
penkios dešimtys ypatų, vado
vybėje M. Uždavinienės, kuri 
prikalbina moteris prie darbo, 
nuneša medžiagą į namus, pa
rodo, kaip kas reikia padaryti 
ir t.t. šioje grupėje yra taipgi 
daug dirbus draugė Aukščiū- 
nienė su dukrom. Kitos irgi 
nepasiduoda. Tačiaus iš LLD 
27 kuopos, tai vienintelė d. J. 
Malinauskienė taip labai yra 
atsižymėjusi prie Raudonojo 
Kryžiaus darbų, šie pasireiš
kimai rodo, kad mūsų visų vie
nokis ar kitokis darbas atneš 
šviesesnę ateitį, o naciam bus 
padarytas galas.

šalę džiuginančių žinių, yra 
i ir liūdnų. Keletas lietuvių yra 
mirę. Juozas Pasvenskas pa
simirė, jis yra buvęs Lietuvių 
Apšvietos Piliečių Kliubo na
riu ir užėmęs pirmininko vie
tą. Juozas žvinakis irgi išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Vietinis.
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Kiekvienas darbas, kožnaM doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidejot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiatna ir 
jos žmonių gyvenimai gražesnis. Literatfi- 
ra mintis padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Moterys Pasiruošia Atstatyti 
Nuteriotus Kraštus

Britų salose grupės mote
rų pabėgėlių iš okupuotųjų 
kraštų mokosi atstatyti jų 
nuteriotas tėviškes, kada 
jos bus vėl išlaisvintos.

Belgės, čekoslovakės, olan
dės, francūzės, graikės, 
norvegės, lenkės ir jugosla- 
vės atstovauja įvairius gy
ventojų sluoksnius, bet da
bar jie suvienyti vienam 
bendram tikslui.

Jau virš metų, kaip įvai
rių tautinių ir tarptautinių 
organizacijų atstovai dirba 
Londone, besirūpindami su
teikti toms moterims žinių 
azpie socialinę gerovę, taip, 
kad jos galėtų sekti kariuo
menę į savo kraštus ir pra
dėti išvaduotųjų žmonių 
sveikatos bei saugumo at
statymo darbą.

Hygienos, maitinimo, nuo 
ligų apsaugojimo, pirmo
sios pagalbos ir panašūs 
kursai buvo suorganizuoti. 
Mokytojai, ekspertai savo 
srityse, veda tuos kursus. 
Užbaigus, teorija papildo
ma praktikos darbais.

Tokiu būdu grupės mote
rų, susikrovusių ant nuga
ros patalynes ir kitus prie
taisus ir gabenančių mais
tą ir kitus išteklius vežimė
liuose, bus išsiųstos į toli
mesnes nuo miestų vietas. 
Tenai jos turės mokėti kaip 
įtaisyti stovyklą geriausia
me sklype, kaip rasti ir iš
valyti pakankamą vandens 
kiekį, kaip įtaisyti virtuvę.

Jos gali būti iššauktos 
nakties metu vykti pirmos 
pagalbos misijai už kelioli
kos mylių. Jos gali būti pa
šauktos, be atskiro prane
šimo, pagaminti valgį bū
riui apylinkėje manevruo-

Jeigu jūs mokate siūti,—o 
priedams dar ir siuvinėti, jūs 
galite iš anksto pradėjus pa
gaminti kam nors puikią do
vaną šventėm pagal šią for
mą. Gražu ir neišsiuvinėtas. 
Forma gaunama nuo 14 iki 42 
dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y,

jančios vietinės apsaugos 
armijos.

Jos gali būti pašauktos 
pataisyti sulūžusį sunkveži
mį ar įrengti gyvenamas 
vietoves subombarduotuose 
namuose. Kiek tai galima, 
jos dabar mokosi veikti pa
našiose sąlygose, kokiose 
joms gali tekti karo sunai
kintose teritorijose.

Svarbiausios problemos, 
su kuriomis šioji armija 
susidurs, daugumoje yra 
visoms bendros: epidemijos, 
ar epidemijų pavojai; su
griuvę namai; nepakanka
mi aprengimo ištekliai; sto
ka švaros; stoka maisto; iki 
šiol nematyta migracija. 
Prie to, įvairios tautinės 
grupės, sekdamos žinias, 
kurios jas pasiekia iš jų 
kraštų, ruošiasi ypatin
giems savo krašto reika
lams.

Kovojančiųjų francūzų 
moterys stato “Assistance 
Nationale” kariuomenės 
pagalbos tarnybą, kuri seks 
kariuomenę į Francūziją.

Olandės gamina šiltų 
drabužių atsargą skubiam, 
jų kraštą išlaisvinus, išda
linimui.

Čekoslovakių moterų tar
nyba, greta atstatymo dar
bų, galvoja ir apie lavini
mą ir ruošia planus atnau
jinimui knygų, kurios na
cių buvo sunaikintos.

Lenkų vyriausybė Londo
ne, numatydama rimtą 
trūkumą apmokytų atstaty
mo darbininkų, yra pasiū
liusi visą eilę stipendijų.

Norvegės - slaugės Ang
lijoje ruošiasi problemoms, 
kurios iškils Norvegijoje.

Visų šių moterų intere
sas savo darbu pasirodė 
esąs toks didelis, kad papil
dymui atstatymo darbams, 
atrodo, tereikės mažų gru
pių profesionalinių pagal
bos darbininkių.

Tačiau didelė pagelbinin- 
kų kariuomenė bus reika
linga kraštuose, kuriuose 
nuteriojimai yra ypač dide
li ir tokia kariuomenė bus 
sudaryta iš grupių Anglijos 
ir Amerikos moterų, kurios 
jau ruošiasi šiam uždavi
niui. Be ruošimosi šiam pa
galbos darbui, šios moterys 
turi puikiai mokėti vieną 
ar daugiau svetimų kalbų.

Moterys, kurios buvo 
ruošiamos šiam pokariniam 
darbui, nėra dykos šian
dien. Daugumas jų dirba 
pramonėje ar įvairiose sa
vanorių organizacijose, 
kaip tai Raudonajam Kry
žiuje ir Belaisvių Pagalbo
je. Jų tarpe yra daktarių, 
teisėjų, studenčių ir šeimi
ninkių. Nežiūrint, kokia jų 
praeitis, jos gerai paruoš
tos atnešti paguodą ir pa
galbą savo tautiečiams, kai 
“toji diena” ateis. OWI.

Pokarinės Lempos
Po karo tikimasi turėti tokių 

lempų, kurios galės greit už- 
šildyti jūsų maudynę, iškepti 
kiaušinienę ir apšviesti bile 
kokią vietą pageidaujama švie
sa, kaip demonstravo Westing
house lempų divizijos vedėjas 
neseniai įvykusiame lempų iš- 
dirbėjų ir prekybininkų posė
dyje, New Yorke. Lempos ga
lės būti prijungtos vielomis ar
ba ir niekur neprijungtos, kon
troliuojamos radio spinduliais.

Worcester, Mass. Šeimininkėms
Kalėdinės Dovanos ir Demo

kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas

Savo nuobodžiame gyveni
me mes turime apsčiai margu
mo, įvairių, protėvių pali
kimo, šventadienių : gimtadie
nių, sužieduotuvių, sidabrinių- 
auksinių vestuvių, motinų-tėvų 
dienų ir taip toliau, čia sumi
nėtos ir nesuminėtos dienos 
mums kainuoja mažesnes bei 
didesnes dovanas. Bet Kalė
dos, tai jau išsidirbusios sau 
rojaiišką pirmenybę dovanų 
pirkime, apsikeitime. Daugu
ma mūsų nekvaršinam nei gal
vos sužinoti priežastis įvairių 
švenčių atsiradimo, kas mu
mis jomis apdovanoja, ar prie
žastis jų. sukomercijonalizavi- 
mo. Daugumas mūsų, pagauti 
per nelyg išpūstos dovanų pir
kimo bangos, net matydami 
tame žalą, išnaudojimą, visgi 
sekam giliai įsišaknijusius pa
pročius tik nenorėdami atsi
likti nuo kitų, negaudami iš 
to ūpo pakilimo-entuziazmo 
bei širdingo pasitenkinimo.

Nepaprasta 1913 metų situ
acija suteikia progą visiems 
pakilusiu ūpu - entuziazmu 
teikti kalėdines dovanas.

Gražus dalykas visuomet at
siminti tėvus, šeimą, draugus 
suteikiant dovaną atitinkamu 
momentu. Bet šį metą mes vi
si turime šeimos narių, gimi
nių, draugų kovotojų eilėse 
šioje šalyje ir užjūryje, ku
riem jau pasiuntėm dovanas. 
Turime desėtkus tūkstančių 
savo tautiečių galingosios he
rojiškos Raudonosios Armijos 
eilėse, kuri pastojo kelią juo- 
dojom fašizmo gaujom, pasi- 
mojusiom sunaikinti žmogaus 
teises ir patį žmogų. Raudon
armiečiai naikina nacių gau
jas, gina savo ir mūsų laisvę. 
Grumiasi mūsų broleliai-saka- 
lai arčiau prie savo tėvynės 
Lietuvos rubežių, kad išblokš
ti iš jos žvėrišką okupantą, jų 
šeimų ardytoją-žudytoją. Jų. 
gražios šalies, kultūros, kal
bos naikintoją. Mes jau pa
siuntėm jiems savo dovanų, 
bet tai tik pradžia. Mūsų do
vanos jiems ir visiems už lais
vę kovojantiems turi augti, di
dėti. Ir niekuomet jos nebus 
perdidelės nei perdaug jų.

Visi geros valios broliai-se- 
sės, būkim LLD moterų ren
giamam bankiete, 12 gruo
džio, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St. Paremkime jų 
gražų darbą. Išklausykim mu- 
zikalę programą, kurios pildy
me dalyvaus J. Latviūtė, B. 
Raulušaičiutė, dainininkės; D. 
Staluloniutė, pianistė; N. če- 
poniutė, eilininke. Sveikinkim 
savo tautiečius Kalėdų dova
nom. Sveikinkim Amerikos 
Lietuvių Demokratinį Suvažia
vimą, kuris įvyks 18 ir 19 die
nomis gruodžio (bankietas ir
gi šiam tikslui rengiamas). 
/

Lai mūsų šių metų kalėdi
nės dovanos bus didžiausios! 
Lai jos teikia moralės ir mate
rials paramos mūsų kovoto
jam. Naujos energijos ir ūpo 
mums remti juos jų sunkioj 
kovoj visiškam sunaikinimui 
fašizmo ir paliuosavimui fašiz
mo pavergtų tautų, jų tarpe 
ir Lietuvos. Būkite visi ban
kiete 12 gruodžio.—Aš būsiu.

Sušaudytas Ciano?
Madrid. — Eina gandai, 

kad šiaurinėje Italijoje, pa
gal fašistų teismo sprendi
mą, sušaudytas Ciano, Mus- 
solinio žentas, kaip išdavi
kas. Jis buvo ir Mussoli- 
nio užsieninis ministeris.

Žmona didvyrio Michael Scamballuri su dukrele Al
bany, N. Y., ligoninėje. Michael buvo patekęs Į fašis
tų nelaisvę laike įsiveržimo Sicilijon. Ten buvo baisiai 
kankinamas, bet atsisakė budeliams išduoti talkininkų 
militarines slaptybes. Paskui jam pavyko pabėgti, bet 
vėliau, dėl sunaikinimo sveikatos, mirė Afrikoje. Jis 
buvo Amerikos Darbo Federacijos International Hod 
Carriers Building and Common Laborers Unijos, lokalo 
190 narys ir veikėjas.

Kuo Pasveikinsime 
Suvažiavimą?

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui pa
sveikinti mezgėjos ruošiasi 
sugabenti daug mezginių ir 
puikius raportus apie savo 
nudirbtus darbus toje sri
tyje.

Tačiau pasveikinti suva
žiavimą yra svarbu ne vien 
mezgėjoms. Kur tik randa
si grupė moterų — o nėra 
tokios lietuvių kolonijos, 
kurioj nebūtų moterų — 
galima suruošti kas nors. 
Vienur įvyks bankietas su 
šimtine pelno suvažiavimui, 
kitur, kur tas negalima, lai 
įvyksta šeimyniško pobū
džio sueigėlė su dešimke ar 
penkine tam tikslui. Svar
bu, kad visos-visur atliktu
me savo pareigą.

Atsiminkime ir visiems 
pasakykime, jog pasveikini
mais suplaukusios aukos 
eis kare nukentėjusių bro
lių ir seserų pagalbai Lie
tuvoje. S. Sasna.

Seattle, Wash.
Remia Suvažiavimą; Kitos 

Žinios
Lapkričio 7 d., Liet. Litera

tūros Draugijos 161 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Lietuvių Demokra
tinio Suvažiavimo Komiteto, 
kuris šaukiamas gruodžio 18- 
19 dd., Brooklyne.

Laiškas priimtas, apsvars
tytas ir nutarta suvažiavimui 
paaukoti $5 iš kuopos iždo ir 
dar draugai suaukavo $2, taip, 
kad pasidarė $7 ir nutarta 
pasiųsti su pasveikinimu, nes 
mūsų kolonija negali per vi
są Ameriką pasiųsti delegatų, 
tai nors finansiniai ir linkėji
mais prisidedame. Aukavo po 
50 centų: M. Baltrušaitis, S. 
Kairis, S. Černiauskas ir P. 
Černiauskienė.

Antras laiškas skaitytas 
nuo Lit. Draugijos CK sekre
toriaus, prašant paremti orga
nizacijos Apšvietos Fondą. 
Nutarta šiam reikalui paauko
ti iš kuopos iždo $5, tai nėra 
didelės aukos, bet jeigu visos 
kolonijos taip atsilieps, tai su
sidarys gera parama.

Kelios savaitės atgal mano 
korespondencijoj įsiskverbus 
klaida, kur pasakyta, kad 
Seattle miestas išaugo iki 
200,000 gyventojų, o turėjo 
būti, priaugo 200,000, tai yra, 
ant tiek padidėjo nuo karo 
pradžios ir bendrai Seattle

Tonikas Stubos 
Žolynam

žiemos laiku mūsų langiniai 
žolynai kenčia nuo stokos oro 
ir saulės, taipgi nevienodos ši
lumos, atrodo silpnesni, palie
gę. Jiems pastiprinti yra viso
kių komercinių tonikų, tačiau 
kiekviena gali lengvai padaryti 
ir naminio.

Bile kokius atliekamus žalius 
lapus supjaustykite, kaip lapie
nei, užplikykite verdančiu van
deniu ir atšalus juomi pabėki
te žolynus. Matysite, kaip dė
kingai jie sužaliuos. Tik saugo
kite neužpilti per stiprių toni
kų. Geriau palieti silpnesniu, 
bet tankiau, kas pora savaičių.

“Reikėjo, Atlikau”
Lavenia Green, galvijų far- 

mos savininkė, Coloradoj, ne
manė, kad jinai būtų pakanka
mai stipri galvijus gainioti. 
Bet kada du jos pagelbininkai 
išėjo kariuomenėn, jinai greit 
išmoko išginti ir parginti 150 
galvijų bandą.

Kartą grįžtant iš ganyklos 
pasibaidė jos arklys ir krisda
ma pasilaužė koją. Jai liko vie
nas iš dviejų — šliaužti 5 my
lias pro dygliuotus kaktusus 
arba sušalti. Ji šliaužė iki sa
vo mašinos ir pati nuvairavo ją 
35 mylias į Canon City ligoni
nę. Vairavimas, sakė ji, x buvo 
maža bėda, tik vos nenumirė iš 
skausmo kada reikėjo per porą 
sykių išlipti atkelti ir užkeldi- 
nėti ganyklų vartus kelyje. Bet, 
sako ji, “reikėjo, atlikau.”

Visos moterys gali daug ką 
atliekti, tik reikia tam nuo
sprendžio ir pasiryžimo.

dabar turi apie 600,000, nes 
pirm karo turėjo apie 400,000. 
Nežinau, ar tai mano buvo 
klaida, , ar įsiskverbė kores
pondenciją surenkant, bet aš 
ją pataisau. Vienas žmogus 
net man išmetinėjo dėl to. Bet 
tik tas klaidų nedaro, kas nie
ko neveikia.

Jau rašiau, kad namų savi
ninkai nori sulaužyti valdžios 
nustatytas randų kainas. Da
bar žiūriu ir “Seattle Times” 
praneša, kad suareštuotas 
viešbučio savininkas Sam Mus
catel ir padėtas po $1,000 kau
cija už ėmimą per daug bran
gių rendų, už rūmus. Valdžios 
nustatyta $6 į savaitę už rū
mą, o jis ėmė po $12, kur val
džios kaina $5.50 į savaitę, 
tai jis paėmė po $10.50, o kur 
valdžios kaina $8, tai savinin
kas ėmė $16. Į dieną valdžios 
nustatytos kainoj po $1.25, o 
jis parokavo $1.50. Tai šitaip 
jie nori nusukti nuo žmonių ir 
apeiti vyriausybės nustatjRas 
kainas. S. G.

Spalgenos
Spalgenų (cranberries) 

galima sukenuoti ir pasi
dėti ir be cukraus, o paskui 
primaišant prie obuolie
nės ar kitų žiemą gaunamų 
vaisių priduoti skoningumo 
ir spalvotumo.

KISIELIUI
Vandens pilti tiek, kad tik 

apsemtų uogas ir virti iki bus 
minkštos. Supilti į retoko au
dimo maišelį ir pakabinti nu- 
varvėjimui. Ant puoduko sun
kos dėti puoduką cukraus, vir
ti 10 minučių. Supylus formon 
laikyti šaltoj vietoj, kol sukie
tės.

Vartojimui kada nors to
liau, sunką ar čielų uogų uo
gienę darant vartojama ant 2 
puodukų uogų 1 puodukas 
vandens ir puodukas cukraus, 
tik su ta skirtumą, kad sunkai 
uogos verdama be cukraus ir 
cukrus dedama tik į sunką, 
perkošus, o kenavimui čielų, 
vandens su cukrum syrupas 
užverdama pirma, paskiau su
dedama uogos ir pavirus 5 mi
nutes greit pilamos į bonkas.

Spalgenos, kaip ir kitų uo
gų sunkos, galima išlaikyti ir 
be cukraus, jeigu dabar jo ne
turite. Tik svarbu greit supilti 
ir sandariai uždaryti.

Soybeans
Šios pupelės turi skonį 

daugiau panašų į riešutus, 
negu į kitas pupeles (bin- 
zus). Jos daugiau vartoti
nos pavadavimui mėsos,, ne
gu vieton kokios kitos krak
molinės rūšies daržoves.

Salierų Lapai
Salierų (celery) lapai tu

ri vertingumo, kaip ir ki
tos žalios daržovės. Juos 
galima suvartoti sriuboms 
arba sudžiovinti, sutrinti ir 
bonkoje ar skardinėje pasi
dėti vartojimui tada, kada 
neturi šviežių salierų.

Squash ir Pumpkin
Šias daržoves galima ke- 

nuoti, kaip ir bile kurias ki
tas daržoves. Ima 75 minu
tes virti su 15 svarų spau
dimu (pressure cookeryje) 
arba 3 valandas vandens 
maudynėje (sustačius bon
kas verdančiame vandeny
je).

Sonya Stokowski kaipo Mrs. Alexander Hamilton 
veikale “The Patriots”, kuris bus statomas scenoje 
tik per vieną savaitę gruodžio 20-25, New York City 
Center, 131 W. 55th St., New Yorke. Tikietai nuo 
55c iki $1.65 vakare ir nuo 30c. iki $1.10 popiečiais.

Pasakykite Kongresma- 
nam, Ką Jūs Manote 

Apie Jų Darbus
Lapkričio 26-tą Jungtinių 

Valstijų Kongresas papildė 
prieš moteris ir jų šeimas to
kį prasižengimą, kuris jokiu 
būdu negali būti atleistas, ne
gali būti praleistas be skubios 
veiklos, negali būti užmirštas.

Turiu mintyje didelės di
džiumos kongresmanų (278 
prieš 117) pasisakymą prieš 
subsidijas maisto gamintojam- 
farmeriam. Subsidijomis (da- 
mokėjimais farmeriams neda- 
teklių) buvo akstinama far- 
meriai gaminti kiek galint 
daugiau maisto, kad jo užtek
tų mūsų kariams, civiliniams 
ir liktų išvežti teikimui pagal
bos mūsų talkininkams ir at
kariaujamų, fašistų nuteriotų 
kraštų žmonėms.

Subsidijos, kaip nurodo eko
nomijos ekspertai, mūsų sis
temoje yra vienintelė priemo
nė išvengimui stokos maisto, 
kėlimo kainų ir infliacijos (nu- 
puldymo uždarbių ir sutaupy
tų pinigų vertės). Bet didžiu- 
lma kongresmanų balsavo prieš 
subsidijas. Ir jeigu dabar ne- 
sukelsime pakankamą audrą 
protestų, su naujais metais 
subsidijos bus panaikintos ir 
kainos šuoliais kils, juodasis 
turgus bujos ir mūsų algos ša- 
pose bei karių šeimoms išmo
kamosios sumos nespės vytis 
paskui kainas, turėsime kęsti 
trūkumus.

Kiekvienos šeimininkės už
duotis pasakyti savo kongres- 
manui, kad mos netoleruosime 
jo, jeigu jis nestos su prezi
dentu Rooseveltu, kuris kovo
ja prieš panaikinimą subsidi
jų, prieš kėlimą kainų. Jūsų 
vaikai, jūsų kaimynų vaikai 
gali parašyti jums laiškelį, ku
rį pasirašius pasiųskite jūsų 
kongresmanui. Taipgi padėki
te susiedijos organizacijoms, 
kurios darbuojasi paremti 
prezidento Roosevelto progra
mą prieš kėlimą kainų ir prieš 
nupuldymą pinigų vertės.

Daugelis unijų siųs delega
cijas pas tuos kongresmanus, 
kurie balsavo prieš jūsų rei
kalus. Sužinokite, prisidėkite 
prie delegacijos, paremkite ją.

Pažymėtina, kad iš newyor- 
kiečių kongresmanų tik vie
nas, Barry, balsavo prieš sub
sidijas, kas praktikoje reiškia 
balsavimą už kėlimą kainų ir 
infliaciją.
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WORCESTER, MASS

(Tąsa)
Aš stipriai suskambinu. Budinti sesuo 

neateina. Mes ją vakar vakare perdaug 
privarginom, nes visi buvom iš naujo 
perrišti ir dėl to mus kankino skausmai. 
Vienam koją taip paguldyk, čia antram 
kitaip, trečias vandens reikalauja, ket
virtas nori priegalvį supurtyti... Sena 
storulė pagaliau net pasišiaušė ir tren
kė duris. Dabar irgi ji mano, kad kokio 
niekniekio reikalaujam, tai ir nateina.

Laukiame. Pranas sako:
— Dar paskambink.
Vėl skambinu. Ji vis nesiteikia pasiro

dyti. Mūsų pastogėj naktį budi tik viena 
sesuo. Gal būt ji turi darbo kituos kam
bariuos.

— Tu, Pranai, tikras, kad bėga krau
jas? — klausiu. — Atvirkščiai, vėl mus 
apšauks.

— Yra šlapia. Ar negalėtų kas šviesos 
užžibinti?

Tat taip jau neįmanoma. Išjungtis yra 
ties durimis ir niekas negali atsikelti.

Aš lig tolei spaudžiu skambutį, kol net 
nykštis užtirpo. Galimas daiktas, jog se
suo užsnūdo. Juk jos turi per dienas la
bai daug darbo ir visos yra išvargę. Be 
to dar nesiskiria su malda.

— Ar nevertėtų butelio mesti? —klau
sia Juozas Hamacheris, turįs ypatingą 
pažymėjimą.

— Tat dar mažiau nugirs nekaip skam
butį.

Pagaliau durys atsidaro. Susiraukus 
senė pasirodo. Pastebėjusi, kas dedasi 
su Pranu, ji šoko į pagalbą šaukdama:

— Dėl ko niekas laiku nepranešė.
— Mes skambinom. O bėgti juk nė 

vienas negalime.
Jam labai bėgo kraujas, todėl perriša

mas. Rytą jo veidas sulysęs ir pageltęs, 
tuo tarpu, kai vakare dar atrodė beveik 
sveikas. Dabar sesuo lankosi dažniau.

Kartkartėmis ateina pačios savo noru 
gailestingosios seserys iš Raudon. Kry
žiaus. Jos yra geros širdies, bet kartais 
ne labai vikrios. Taisydamos patalinę 
dažnai jos taip užgauna skaudančias vie
tas, kad net pačios išsigąsta ir dar la
biau užgauna.

Tuo atžvilgiu vienuolės atsargesnės. 
Jos žino kaip reikia prisiliesti, bet mes 
norėtum, kad jos būtų kiek linksmesnės. 
Kai kurios bendrai gerai nusiteikusios ir 
šaunios. Pavyzdžiui, kas negalėtų sese
riai Libertinai ką gera padaryti, šiai 
nuostabiai seseriai, kuri visuos namuos 
pakelia nuotaiką, kai tik ji pasirodo? Ir 
tokių čia yra daugiau. Dėl jų mes eitu
me tiesiai į ugnį. Niekuo čia negalime 
nusiskųsti, 
tiek kaip 
pamanai 
šiurpulys

Easton, Pa
Areštuotas Gazolino

Raketierius

kur!

Įspūdžiai iš Laisvės Vajaus
Lapkričio 21 diena pasitai

kė puiki, šilta, kaip pavasaris. 
Ryte, 10 vai. jau Ig. šiupenas 
buvo pas mane su mašina. Su
žiūrėjome, kurių jau Laisvės 
prenumeratos pasibaigė.

Pirmas apsistojimas buvo 
pas Motiejų Luką, šiupenas 
pasiliko mašinoj, o aš užėjau 
pas Luką.* Matydamas, kad 
vienas, klausiu: kur yra Lu- 
kienė ? Gaunu atsakymą, kad 
mirė praeitą pavasarį. Labai 
gaila, kad mes, dienraščio 
skaitytojai, apie tai ir nežino
jome. Tai jau mūsų korespon-

dentų apsileidimas. Lukienė 
buvo geros širdies moteris ir 
mylėjo Laisvę skaityti. Ne- 
sveikavo jau per kelis pasta
ruosius metus. Gaila draugės 
ir užuojauta Motiejui Lukui!

Antras apsistojimas pas 
draugus šalaviejus. Juozas dar 
miegojo, atsikėlęs pasimokė j o 
už Laisvę, pavaišino ir vyks
tamo toliau. Tuojaus buvome 
pas draugę Mikeliūnienę. Ši 
draugė pareiškė, kad jau se
niai laukia, kada atvažiuosi
me atnaujinti dienraštį. Taip 

‘daro ir daug kitų skaitytojų.
Drg. Bagdžiai pasimokėjo

subatoj. Drg. V. Norkus buvo 
ant ALDLD 11 kp. susirinki
mo, nors jo dar prenumerata 
nėra pasibaigus, bet vis tiek 
užsimokėjo. Drg.
serga, nedirba jau 
bet dienraštį myli 
laiku pasimoka.

Dar yra keli 
kurių dienraščio 
jau baigiasi, tai
sus draugus tuojaus atsinau
jinti, dėl tų kelių dolerių ne
būsim bagotesni, o be dienraš- kite, 
čio nežinosime, kas darosi pa-Į

V. Norkus 
keli metai, 
skaityti ir

skaitytojai, 
prenumerata 
prašome vi-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

saulyje. Gi dienraštis Laisvė, 
kasdien ateidamas į namus, 
ne vien suteikia daug žinių iš 
viso pasaulio, bet ir daug ži
nių apie

N ors 
daugiau 
aš būsiu

Lietuvą.

darbo sąlygos mane 
suvaržo, bet vis vien 
pas visus skaitytojus,

kuriu tik prenumerata pasi
baigė arba baigiasi. Prašau 
būti pasirengusius'ir atsinau
jinti, o nauji, kurie norite 
gauti gerų žinių, tai užsirašy-

J. J. Bakšys,

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8698

kad visados

Štai

Dabar paaiškėjo, 
žmonės gauna gazolino su le-l 
gališkom stampom. Nes perei
tą savaitę OPA agentų buvo 
areštuotas George Lanterman, 
63 metų senis. Jis buvo Phil-į 
lipsburg Trust Co. bankos “iš
tikimas’’ prižiūrėtojas (jani
tor). Jam buvo per banko val
dybą pavesta sudeginti jau 
vartotus gazolino kuponus- 
stampas. Seniui kilo mintis pa
sipinigauti ir jis paslėpė gal 
daugiau kaip 40 tūkstančių tų 
gazolino markučių, už kurias 
galima gauti iki 5 galionų ga
zolino už kiekvieną, žmonės 
pirko ir mokėjo už tokią 
stampukę iki 50 centų. Ryšyje 
su tuo bizniu areštuota 
keturi juodojo turgaus 
kupčiai ir agentai.

dar
per-

ūki
Pa.

Suvažiavi- 
to, užsimokėjo 
už Laisvę me- 

sakė, kad jai la- 
skaityti apysaka

Mrs. P. Prane vičienė, 
ninkė nuo Coopersburg, 
paaukavo $1 Laisvės popieros 
fondui ir $1 Amerikos Demo
kratinių Lietuvių 
mui. Apart 
prenumeratą 
tams. Ji man 
bai patinka
“Vakarų Fronte Nieko Nau
jo.’’

Lietuviai U. S. Armijoj

Pereitą savaitę išėjo armi- 
jon tarnaut jaunuoliai lietu
viai: Juozas Gramauskas, Vin
cas Masler-Masulevičius ir 
Waslis Klova.

Šią savaitę lankėsi pas mus 
kareivis A. Makutėnas, senas 
mūsų miesto gyventojas, B. 
Makutėnienės sūnus iš Roselle 
Parko, N. J. Jaunas kareivis 
gavo 8 dienas atostogų. Jau
čiasi gerai ir tarnyba jam pas 
Dėde Šamą patinka. Čionai jis 
aplankė mūsų kirpyklą ir se
nus mokyklos draugus.

Lapkričio 22 ir 23 dd. mū
sų apskričio teisėjas Frank 
McCluskey, aprūpino daugiau 
kaip du šimtus ateivių pilietiš
kom popierom. Iš lietuvių ga
vo Sophie švelnikienė.

Serga laisvietis Charles Ku
zinas, namie, 641 Northamp
ton gatvė. Aplankykit savo 
draugą. V. J. Stankus.

K

£

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

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosim, 
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.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymu 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo -kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dm 
patarnaujame už senas žemas kainas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

B

O

Jirst in her heart- Virst in Quality

<> 
4>

< >
<l>

Trys chiniečiai, amerikiečių išlaisvinti iš japonų ne
laisvės. Amerikiečiai — Harry Leong, stovintis, ir John 
Wise, klausinėja chiniečius apie jų patyrimus.

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

Both Rings for
a "-00

N<>. oro. Lady

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 EVergreep 7-1661

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

sunkus pristatymas anglies.

Mus vienuolės apžiūri vis 
civilius ligonius. Kai žmogus 
apie įgulų ligonines, tiesiog 
nupurto.

(Bus daugiau)

Kalėdų Pakeliai Karo 
Belaisviams

Jungt. Tautų karo belai
sviai, nepaisant jų laikinos 
nelaimės, tinkamai ir tradi- 
cijinėj dvasioj švęs Kalė
das, nes Amerikos Raudo
nasis Kryžius jau prieš 
kiek laiko visus paruošimus 
padarė.

Maistas yra svarbiausias 
daiktas karo belaisviams ir 
todėl Raudonasis Kryžius 
daugiausia maisto parū
pins. Daugiau negu 700,000 
standartinių Amerikos Rau
donojo Kryžiaus maisto pa
kelių, kiekvienas iš 11 sva
rų ir su specialiais Kalėdų 
ženklelais ir sveikinimais, 
bus dalinami Jungt. Tautų 
karo belaisviams per Tarp
tautinį Raudon. Kryžiaus 
Komitetą.

Šiuos 700,000 pakelių gaus 
jugoslavai, belgai, frančų- 
zai, lenkai, olandai, norve
gai ir graikai Vokietijoj ir 
kitose šalyse Europoje, ir 
rusai belaisviai Suomi
joj. Apart cigaretų, taba
ko ir saldainių, jie turi ke
nuotos mėsos, pieno, pyra
gėlių, cukraus, marmala
do, muilo ir kitų daiktų.

Amerikiečiams belais
viams Europoje 10,000 spe
cialių Kalėdų pakelių buvo 
pagaminti ir išsiųsti į Ge-

nevą, išdalinimui. Apvynio
ti gražia Kalėdų popiera ir 
kiekvienas turi kenuotos 
vištos, tortų, riešutų ir vai
sių, “peanut butter”, sūrio, 
marmalade, kavos, šokola
do, cigaretų ir 12 spalvuotų 
žvakių ir dvi nosines. Ju
nior Red Cross prie tų pri
dėjo 10,000 galvosūkių ir jie 
jau išsiųsti į Genevą kaipo 
Kalėdų dovanos Amerikos 
karo belaisviams.

Laivas Gripsholm iš šios 
šalies praeitą rudenį išvežė 
reikmenų Amerikos karo 
belaisviams Tolimuose Ry
tuose. Išvežta 140,000 Toli
miems rytams maisto pake
lių, kiekvienas svėrė 13 sva
rų, ir juose buvo visokių 
reikalingiausių daiktų. Da
lį tų reikmenų gaus belais
viai ir sulaikytieji asmenys 
Filipinuose ir liekamus be
laisviai Japonijos okupuo
tose vietose.

Pinigai šiems maisto pa
keliams" buvo pristatyti 
Jungt Valstijų Armijos ir 
Laivyno, įvairių valdžių ir 
tautinių šalpos organizaci
jų, kitus reikmenis pristatė 
Amerikos Raudonasis Kry
žius, Y.M.C.A. ir National 
Catholic Welfare Confer
ence ir federate valdžia.

Red Cross.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRASOMUS
Liūdesio 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

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES

■" C>osby. Matched .Roth for 
. lovely modern. -.

’75” HRS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1* vai. 
dieną iki vėlai.

30 Dieną 
N uolaida

Akiniai 
už $7.50

. Nd. 120, Lady Both fOT 
Crosby, Identical

■"■designs ir4K gold 4*1 A A 00WU™
All "Lady Crosby” Ensembles
in Attractive Presentation Eox ĮKMMHMNMBMBMHMS

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

TeL STugg 2-2178 ATDARA VAKARAIS

No. • 10Q, Lady • 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings ip 14K 
gold. Superbly 
brilliant . dia
mond.

) Both for

$8500

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio 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 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar <110
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|| Laisvės Kontestas Gavimui
4 ; Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-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:

<

S. Penkauskas, Lawrence 
ALDLD Mot. kp. Binghamton 
Baltimorės Vajininkai .........
ALDLD 136 kp., Harris.-Kearny 
V. Smalstienė, Royal Oak .........
Geo. Shimaitis, Montello .........
ALDLD 50 kp., Rochester .......
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
P. Beeis, Great Neck ..............
J. Mockaitis, Bridgeport ...........
J. Ramanauskas, Minersville 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
Frank Wilkas, Wilmerding .....
A. Tamašiūnas, Hudson ..........
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .... 
M. Smitravičienė, Detroit ........
M. Slekienė, Gardner ................
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Urbonas, Pittsburgh ............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
P. Šlekaitis, Scranton ............
P. Šlajus, Chester ......................
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. J. Navikas, Haverhill ..........

815 
731 
648 
604 
602 
565 
559 
546 
512 
489
434 
431 
364 
338 
325 
321

P. Pilėnas dar vis pirmoj vietoj. Jis pats prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimą. Taipgi jo talkinin
kas drg. Kupčiūnas atnaujinimą.

ALDLD 2 kp., So. Bostone. Kuopos darbuotoja drg. 
Dambrauskienė prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų.

J. Kazlauskas, Hartford, Conn., gražiai pašoko 
punktais. Gavome naują skaitytoją ir atnaujinimų, 
pralenkė Vilkauską, Penkauską ir Stankų..

V. J. Stankus prisiuntė atnaujinimų. S. Kuržinskas 
iš Mahanoy City, Pa., taipgi prisiuntė atnaujinimų ir 
prašė punktus priskaityti prie-J. Ramanausko. Taip 
ir padarėme. P. Šlajus iš Chester, Pa., taipgi prisiun
tė atnaujinimų.

Naujų skaitytojų prisiuntė D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa., (1); A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., 
(1); Baltimorės vajininkai, (A. Žemaitis), 2.

Tai tiek šį sykį. Laukiame daugiau. Kol kas nega
vome jokių žinių nuo jaunuolių. Sukruskite, jaunuo
liai !

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Kiti Teherano Konfe
rencijos Dalyviai

Teheran, Iran, gruod. 6. 
—Tarp karinių vadų, daly
vavusių Roosevelto-Stalino 
konferencijoj, buvo šie: So
vietu užsieniu reikalu ko- v u c
misaras Viačeslavas M. Mo
lotovas, maršalas Klimas E. 
Vorošilovas (o pasak anglų 
radijo, dar ir maršalai Ti- 
mošenko ir Gr. Žukovas); 
Jungtinių Valstijų karo 
štabo vadas gen. G. C. Mar
shall, admirolai Ernest J. 
King ir Wm. D. Leahy, ge
nerolai H. H. Arnold ir 
Brehon Somervell ir Ame
rikos ambasadoriai Mask
vai ir Londonui, W. Ave- 
rell Harriman ir John G. 
Winant, ir specialis prezi
dento padėjėjas Harry Hop
kins.

O nuo Anglijos dalyvavo 
jos užsienių reikalų minis- 
teris Anthony Eden, anglų 

# ambasadorius Maskvai Sir
K Arch. Clark Kerr, gen. Sir

Alan Brooke; admirolas Sir 
Andrew Br. Cunningham, 
oro jėgų maršalas Sir Ch. 
Portal ir feldmaršalas Sir 
John Dill.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo nacių lėktuvų 
stovyklas Graikijoj.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

ant Tarybų Sąjungos ambasa
dos laiptų.

Toji nuotrauka, tasai pa
veikslas per ilgus, ilgus me- 

• tus kabos pasaulio muziejuo
se. Nes tai bus būsimoms žmo- 
nijos gentkartėms priminimas,
kad ten buvo suvažiavę Jung
tinių Tautų vadai ir nutarė su
triuškinti fašizmą ir įkurti pa
saulyje taiką ir tautoms lais
vę, kurios žmonija trokšta, dėl 
kurios ji sielojasi, dėl kurios 
milijonai geriausių vyrų savo 
gyvybes aukoja.

J. Blažonis, Lowell ....................
A. Gudzin, Schenectady ..........
K. Mikolaitis, Baltimore ...........
J. Margaitis, Windsor ..............
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Grybas, Norwood ..................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 
J. Matačiūnas, Paterson ..........
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 
J. Kalvelis, Bridgewater ..........
A. Kupstas, E. St. Louis .........
M. Urba, Easton ........................
A. Valinchus, Pittston ..............
S. Shaltys, Rockford ................
J. Simutis, Nashua ..................
V. Kisielius, McKees Rock ..... .

176
169
168
156
140
134
133
126
122
108
104

92
81
78
72
60
52
52
52
52
52

. 26
16

316 ' P. J. Martin, Pittsburgh ...........
304 K. Abekiene, Chicago ..............
301 Ch. Legunas, Springfield ...........
299 a. Venskevičienė, Cambridge -
290 a. Arison, Stratford ..................
264 r. Kalvaitienė, Maspeth ...........
260 M. Stakoff, Brooklyn ................
ooo LAISVĖS DARBININKAI
217 ; Geo. Kuraitis .............................. 186
198 i P. Buknys, Brooklyn ..................  126
1821 V. Tauras-R. židžiunas ............. 28

Sveikina Teherano 
Konferenciją

Washington.— Amerikos 
valstybės ministeris Cor
dell Hull ir dauguma kitų 
talkininkiškų politikų šiltai 
sveikina Roosevelto-Stalino 
-Churchillo konferenciją, 
įvykusią Teherane, Irane, 
ir jos padarytus tarimus.

Bet randasi ir tokių Ašies 
pataikūnų, kaipo senatoriai 
Gerald Nye ir Taft, kurie 
murma prieš tą konferen
ciją ir priekabiauja, j ieško
dami neva daugiau aišku
mo ar kitko.

Amerikos Kariai Šluoja 
Nacius Italijoj

Alžyras, gruod. 7.—Penk
toji amerikiečių-anglų ar
mija užėmė jau didžiumą 
Camino-Maggiore tvirtoviš- 
ko kalnyno ' vakariniame 
Italijos šone, per keturias 
paskutines kruviniausių 
mūšių dienas.

Tas kalnynas turi 25 ket
virtaines mylias ploto iš vi
so.

Aštuntoji anglų armija, 
rytiniame Italijos fronte, 
atėmė iš priešų dar vieną 
aukštumą.

JUGOSLAVŲ PARTIZANAI 
SUKERTA PRIEŠUS

Lonldon, gruod. 6.— Jugo
slavijos partizanai ištisame 
to krašto fronte atremia 
atakas, kurias daro naciai 
su padidintomis jėgomis ir 
bulgarai, vokiečių sėbrai. 
Partizanai, be to, laimėjo 
mūšius įvairiose fronto da
lyse.

Maskva.—Partizanai Pin
sko gubernijoj susprogdino 
535 jardus nacių naudoja
mo geležinkelio ir suardė 
du karinius jų traukinius.

Pittsburgh, Pa.
čia gyvena Kuličienė, kuri 

per Tėvynės No. 47 taip save 
kvailai reklamuoja ir sykiu 
mušdamosi sau į krūtinę, lai
žosi prie daktarės J. T. Bal
trušaitienės, teisindamosi, kad 
jai nebuvo duota proga prisi
dėti ir pagerbti daktarės lai
ke pagerbimo vakaro. SLA 3 
Apskr. suvažiavime, lapkr. 28‘ 
d., Kuličienė pilnai parodė sa
vo veidmainystę prieš dr. Bal
trušaitienę.

Kaip tiktai parengimo ko
misijos narė S. Karsokienė iš
davė raportą iš parengimo va
karo, tai Kuličienė atsistojus 
pradėjo šaukti prieš raportą, 
kad tai yra “padaryta juoda 
dėmė dėl apskričio, kad toksai 
parengimas neturėjo įvykti, ji 
niekino ir šmeižė rengėjus, 
tuos, kurie susiuntė dovanų, 
pasveikinimų ir publiką, kuri 
tiktai buvo pramogoj. Atrodė 
pakvaišusio, girto žmogaus 
kalba ir šmeižtas. Tokia kal
ba ir šmeižtai neturėjo būti 
leidžiami susirinkime, bet P. 
Dargis, kaipo pirmininkas, lei
do tai savo pasekėjai šmeižti 
žmones, kurie yra daug pasi
darbavę dėl Susivienijimo ir 
daug gera padarę dėl paties 
apskričio.

Būtų gerai, kad patsai Dar
gis perskaitytų parašytą ko
respondenciją ir tilpusią Tė
vynės No. 48, gal tenai susi
pažins su keletu gerų ir daug 
pasidarbavusių Susivienijimui 
ir 3 Apskričiui žmonių. Ar tai 
ne gėda apskričio pirmininkui 
P. Dargini už leidimą apskri
čio suvažiavime šmeižti tuos 
žmones!

Kuličienei buvo labai gerai 
atsakyta per Mažukną ir Mi
liauską, jai pasidarė taip karš
ta, ji dar ką tai norėjo plūsti, 
bet susirinkę delegatai liepė 
atsisėsti ir raportas buvo pri
imtas.

Delegatas.

SUNAIKINTA DAR KELIOLI
KA NACIU LAIVŲ

London, gruod. 6.— Ang
lijos karo laivai šiomis die
nomis nuskandino keturis 
hitlerininkų laivus, o sub- 
marinai pasiuntė dugnan 
dar 16 priešų laivų Aege- 
jaus ir Viduržemio Jūrose, 
Italijos srityje.

Japonų lėktuvai bombar
davo Indijos didmiestį Kal- 
kuttą.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių .žolių, ku
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 gėli
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 (mos- 
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 ir $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.

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėm 
614 Yi Zlou Street.

■ \ '

LaUve, Lithuanian DAily

Naciu Submarine Skan
dinimas Atlante

London.— Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai, gindami 
talkininkų laivų eiles At
lanto vandenyse, nese
niai per astuonias dienas 
nuskandino šešis vokiečių 
submarinus. Žuvo tik vie
nas Talkininkų lėktuvas.

Japonų radijas skelbė, 
kad 100 Talkininkų lėktuvų 
bombardavo japonų pozici
jas Marshall salose. Japo
nai gyrėsi, būk nušovę 20 
lėktuvų.

Japonai giriasi, atėmę iš 
Chinų Changteh.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR »

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 9 d., 7:30 v. 
v., 930 E. 79th St. (Liet. Kliube). 
Prašome visus dalyvauti, nes turimo 
daug tarimų, turime išrinkti naują 
valdybą 1944 m. ir išpildyti Centro 
balsavimo blankas. -— Kom, (289)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. gruodžio, 7 v. v., Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi dalyvauki
te. Bus balsavimai Centro Komiteto, 
taipgi rinksime naują kuopos valdy
bą. — S. R., sekr. (290)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir LDS 125 kp., 

Maple Park Bendrovės šaukiamas 
susirinkimas gruodžio 12 d., 3 vai. 
dieną. L. P. Kliube, bus renkami de
legatai j Am. Liet. Demokratinį su
važiavimą. (290)

ROCHESTER, N. Y.
A. Bimba, kalbės gruodžio 10 d., 

8 vai. vak. Gedemino salėje, 575 
Joseph Ave. Kviečia visus ALDLD 
50 kp. — W. Cherney. (290)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 12 d., 408 
Court St., 2 vai. dieną. Nariai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
bus daug svarbių reikalų apkalbėti, 
taipgi bus balsavimai Centro Ko
miteto 1944 m. Taipgi rinksime nau
ją kuopos valdybą 1944 metams. — j 
C. Andriūnas, fin. seki-. (290)

HARTFORD, CONN.
Visus kviečiame pamatyt, dabar 

jau rodomą mūsų mieste, labai svar
bų ir istorišką judį apie Sovietų Są
jungą ir jos milžiniškas kovas su 
vokiečiais. Titulas — BATTLE OF 
RUSSIA — Rusijos Kova. Rodoma 
Loew-Poli teatre ant Main St., pas
kutinė diena 9 d. gruodžio. Būtinai 
pamatykite šį paveikslą, žinosite iš 
kur atsiranda drąsa ir kovingumas 
pas Sovietų Sąjungos žmones. — 
W. B. (289)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 12 d.-, 11 vai. ryte, 29 En
dicott St. Visi draugai yra prašomi 
būti laiku, tai bus paskutinis susi
rinkimas šiais metais. Yra svarbių 
dalykų aptarimui. — J. M. Lukas, 
sekr. (290)

WORCESTER, MASS.
Komisija įvykusio bankieto, 28 d. 

lapkričio, prašau susirinkti penkta
dienį, gruodžio 10 d., 8 v. vak., 29 
Endicott St. Visi draugai ir draugės 
atsineškite bilietus, padarysime at
skaitą. — J. M. Lukas. (290)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 8 v .v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Taipgi bus( rinkimas naujos valdy
bos 1944 m’. — V. K. Sheralis, sekr.

(288)

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 9 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Draugijos metinis 
susirinkimas. Bus renkama valdyba 
1944 m. Visi nariai stengkitės daly
vauti, kurie nedalyvaus turės pasi- 
mokėti pabaudą. Bus Lajsvės Cho
ro salėje, 155 Hngerford St., 7:30 
v. v. — J. Kazlauskas, rašt. (289)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. gruodžio, 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti. Taipgi at
siveskite draugus, bus įdomu išgirs
ti K. Stanislovaitienės raportą iš 
Suvažiavimo, kuris įvyko lapkr. mė
nesį New Yorke. Po susirinkimo 
bus arbatos ir skanių užkandžių.

(288)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Povylo ir Miko 

Ažukų, taipgi seserų Anelės ir Kat
rės. Abi po vyrais Kriaučiūnienės. 
Jie pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Ažukai yra kilę iš Romavo kaimo, 
Kalvarijos parapijos, Suvalkijos 
krašto. Amerikon atvyko prieš pir
mą pasaulinį karą. Jie patys, arba 
kas žinote apie juos prašau pranešti 
sekamu antrašu. Jurgis Ažukas, 
1013 So. 10th St., Sheboygan, Wis.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS ’

PRIE SODfiS MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

S C HR A F F T ’ S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Departmental. $20 

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

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

MERGINOS
Virš 18 Metų Dėl

SODA FOUNTAIN 
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Duo
dama uniformos ir valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad St.

(Broad & Market Sts.)
Newark, New Jersey

(288)

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ 

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

4 4 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 

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

(292)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

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

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

(292)

REIKIA MERGINŲ 
21 IKI 35 

PAKAVIMUI MOTERIŠKŲ 
SUKNELIŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$22 PRADŽIAI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ
SAVAITE 

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAS

MATYKITE MR. DE SOUSA, 
2nd FLOOR

J. C. PENNEY CO.,
247 WEST 54th ST., N. Y. C.

(288)

MERGINOS - MOTERYS
GERA PROGA
IŠMOKTI AMATO

MOKAME ALGĄ BESIMOKINANT 
Moteriškų batų išdirbimo fabrike

I. MILLER & SONS
43-10 23rd St., L. I. City.

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES
(286)

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

Pilnam laikui. Sekmadieniais nedirbama.
Aukštos algos. Kreipkitės j Steward, Kavi

nėje, 43rd St. ir Madison Avc.

HOTEL BILTMORE
(294)

REIKIA MERGINŲ
Naudojančios adatų, užsiuvimui pečių pa

mušus drabužiams; nuolatinis darbas. Hattie 
Carnegie, 711 5th Avc.

(288)

Amerikos lakūnai ataka
vo nacių punktus Frakcijoj.

■ .i h ’• ‘ 't*

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Aptarnavimų Stočiai

$44 Į SAVAITĘ
Laikas ir už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

DEXTER MOTORS
1st Ave & 98th St., Manhattan.
Klauskite Charlie. SAC. 2-4700.

(291)

REIKIA VYRŲ
IKI 50 METŲ 

PAKUOTOJU SANDELIO 
RAŠTININKŲ

PASTOVŪS DARBAI, $27 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIAI 
MATYKITE MR. SHAW, 

2-ROS LUBOS
J. C. PENNEY CO.,

333 WEST 83rd ST., N. Y. C.
(288)

MAŠINISTAI, PIIRMOS KLASĖS
Geri apsukrūs vyrai eksperimentaliam dar

bui. Nuolatinis darbas. Gera pokarinė pro
ga ; reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
BRUSSELL SEWING MACHINE CO., INC.

202 Greene St., Manhattan.
(Tarpe Bleeckor ir 3rd Sts.)

(288)

BLUE PRINT OPERATORIAI
APKARPYTOJAI, PHOTOSTAT 

OPERATORIAI
Permanent, daug viršlaikių. Kreipkitės as

meniškai, netelefonuokite.
CASSELL, 110 WEST 42nd ST.

(288)

Mechanikai, velderiai ir pagelbininkai dirbti 
ant plieninių plakščių prie laivų. 100% 
karinis darbas. Kreipkitės asmeniškai po 

8:30 A.M. David Brettler, Ine., 
510 Casanova St., Bronx. 
(Longwood Ave. Stotis).

(289)

BERNIUKAI-VYRAI
Fabrike, būtinas darbas, gera alga. Viršlai

kiai. Berkman Bros., 471 Kent Avė., 
Brooklyn.

(289)

PUODŲ MAZGOTOJAI
$26 I SAVAITĘ 

VALGIS IR UNIFORMOS 
KREIPKITĖS I CHEF

FIFTH AVENUE HOTEL
5TH AVENUE & 9TH STREET

. (290)

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS

« GERA PROGA
MOKYTIS AMATO

MOKAME ALGĄ BESIMOKINANT
Moteriškų batų išdirbimo fabrike

L MILLER & SONS
43-10 23rd St., L. I. City

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAMS DARBAMS 

Patyrimas Nereikalingas 

80c I VALANDĄ 
UŽDARBYS $45 IKI 

$50 Į SAVAITĘ 
GAS PURIFYING 
MATERIALS CO. 

3-15 26th Ave., Astoria, L. I.
(6th ar 8th Avė. subvės iki Queens Plaza 
stoties ar LR.T. —B.M.T. iki Grand Ave., ta
da trumpas važinėjimas su “Q-102" busu iki 

3rd Street)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavijno.

(290)

MOULDERS-LIEJIKAI
Užsakymų darbas ant bronze ir aluminum. 

Viršlaikiai.

SCOTT FOUNDRY
32 Scott Ave., Brooklyn.

(290)

LATHE IR
GRĘŽIMO PRESŲ 

OPERATORIAI 
PATYRĘ PRIE STALO 

DARBININKAI 
GYRU SUDERINTOJAI 
ATLIEKAMŲ DALIŲ 

SURAŠYTOJAS
Išdirbėjai laivyno instrumentų žemutiniame 

Manhattan. (

PITOMETER LOG CORP. 
237 l>afayette St., N. Y. C. 
________________________ (290)

VYRAI INDŲ ATĖMIMUI 

INDŲ MAZGOTOJAI IR IŠNEŠIOTOJAI 
Pilnam laikui. Sekmadieniais nedirbama. 
Aukštos algos. Kreipkitės j Steward, Kavi

nėje, 43rd St. & Madison Ave.

HOTEL BILTMORE
(294)

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

(289)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, nelavinįos, 5 dienų sa
vaitė, viršlaikiai, nuolat. Iš karinių darbų 

nesikreipkite.

COSMETRIES, INC.
30 East 10th St., N. Y. C.

(291)

MERGINOS, MOTERYS, patyrusios, ar be 
patyrimo, knygų apdirbimo darbas: gera al

ga, 40 valandos, viršlaikiai.
PRINTLINE, 22 W. 22nd St.

(290)

MOTERYS
Sugabios siuvimui minkštų žaislų.

GOLDBERGER DOLL CORP., 
144 Broadway, Brooklyn

(288)

Penktai PuiKpU

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

KARINIAI DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS
BŪTINA PRAMONĖ
Dabar Didelis Trafikas

• Atliekamas Per

THE PULLMAN CO.
sudarė nepaprastai greitą reika
lingumą VYRŲ ir MOTERŲ 
veik visuose departmentuose. Kai 
kurios iš šių vietų dabar yra at
viros :

Patyrimas Nereikalingas

VAGONU VALYTOJAMS
VAGONŲ APTARNAUTOJAMS

REIKALAUJAMA ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO

DRABUŽIU APMUŠĖJAMS
MECHANIKAMS

ELEKTRAMS
MALIORIAMS

Iš būtinų karinių darbų reikia turėti 
USES Paliuosavimą ir leidimų iš 

Railroad Retirement Board.

KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
EMPLOYMENT OFISE

Rm. 2612 Grand Central Term.
NEW YORK CITY

(294)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI FAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

848—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

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 darbu! 
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.

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X)

BERNIUKAI
Reikalingi Išsiuntimų Dcpartmentui. $20 pra

džiai. 40 valandų, 5 dienų savaite.
Kreipkitės j Personnel Manager

PIIXJRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

TIRPINTOJAI . PILIEJAI
Vyrai Prie Pečių, Pagelbininkai.

Prie lengvo metalo sujungimo. Turi būt 
piliečiai. Dienų ir naktų karinis darbas. 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
liūdjimą.

WHITE-METAL R. & S. CORP.
Calyer & Moultrie Streets, Greenpoint, 

Brooklyn.
(288)

VYRAI
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

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST., N. Y.

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

<X)

MILL LATHE GRĘŽIMO 
DARBININKAI

Patyng, aukšta mokestis ir daug viršlaikių. . fi
PATCH WEGNER 

35-41 HTH STREET 
LONG ISLAND CITY 

(290)

.... . ■ - j
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Laisve, Lithuanian Daily Nėw&

^nvMirko^zW?#/Zinioi
Vartotojai Reikalauja
Palaikyti Subsidijas

Svarbu Rinkti Seną Popierą

Aidieciy Pokilelis
Pereitą penktadienį Aido 

Choro nariai, užbaigę savo 
pamokas, nusitarė pasižmonė
ti, pasilinksminti. Jie nuėjo į 
Liet. Piliečių Kliubą ir ten, 
kaip žmonės sako, “paūžė.”

Aidiečių nuostabai, jie ten 
rado kriaučių kontraktorių p. 
Karvelį su savo malonia žmo
na ir draugų būriu. Kai aidie- 
čiai pradėjo dainuoti, susijau
dino ir p. Karvelis. Na, ir jis 
aidiečiams pafundino ir pasa
kė gražią kalbą apie gražų ai
diečių darbą, apie jų pastan
gas plėsti lietuvišką dainą, pa
laikyti lietuvių

Malonūs ir
Karveliai, 

susitikti
PP- 
smagu 
ti.

tradicijas.
draugiški yra

Su jais visur 
ir pasižmonė-

Kviečiame!
šeštadienio vakaraŠio 

gruodžio 11-tą, Laisvės salėj, 
rengiame Nacionalio Karo 
Fondo užbaigtuvių balių. Ja
me norime pasilinksminti su 
visais darbu ir aukomis parė
musiais mūsų vajų tam fon
dui, o tuo pasilinksminimu dar 
pridėti nors kiek prie fondo, 
nes visas baliaus pelnas ski
riamas tam tikslui. Kviečiame 
Laisvės skaitytojus patiems 
rengtis į balių ir kviesti kitus.

Moterų Kliubas.

Argi Negalima Susidėjus 
Nusipirkti Bulvių?

Šiuo laiku raginama miestų 
gyventojai pirkti bulves ne 
svarais, bet maišais ir pasidėt 
ateičiai. Mat, dabar yra bulvių 
perteklius, o pavasarį gali pri
trūkti, panašiai, kaip buvo 
praeitą pavasarį.

Taigi, argi negalima būtų 
susidėjus keliolikai šeimynų, 
užsakyt kur pas artimesnį far- 
merį po maišą ar du (maišas 
100 svarų), kad jis atvežtų 
jas Brooklynan? Man rodos, 
kad Ix)ng Island dalyje yra ir 
lietuvių farmerių, kurie turi 
bulvių pardavimui. Kas žino 
tokį farmerį ?

Kas tam pritartų, rašykite 
atvirutę šiuo adresu: 

šeimininkė P., 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

Jeigu atsiras pritarėjų, 
bus sušauktas tam reikalui 
sitarimas.

Šeimininkė 1

tai 
pa-

MIRĖ

Ta Didžioji Lietuvių Švente 
Jau Tik už 10 Dienų; Ką 

Girdėsim ir Matysime?
Didysis Demokratinių Ame

rikos Lietuvių Suvažiavimas ir 
greta su juo įvyksiantis masi
nis m i t i n gas- kone ertas- p rak ai
bes jau čia pat, tik už desėt- 
ko dienų.

Suvažiavimas prasidės gruo
džio 18-tos popietį, tęsis iki 
vėlumos tą vakarą ir sekamą 
dieną, 19-tą, iki vakaro. Jo ei
ga bus tokia:

šeštadienį, 18-tą, sesijos tę
sis iki 7 vai. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., o 7-tą vai. 
bus vakarienė ir draugiškos 
priimtuvės delegatėms (ir de
legatams, kurie norės dalyvau
ti) Laisvės svetainėje, 419 Lo
rimer St.

Sekmadienį abi sesijos įvyks 
didžiulėj, puošnioj Webster 
Hall, East 11th St., New Yor
ke. Pirmoji — biznio sesija— 
iš ryto, o antroji, masinis mi
tingas, prasidės 2 vai. po pie
tų, 
ro.

baigsis lygiai 6 vai. vaka-

Piliečių 
draugijų 

ir teatra

savo 
visos

Matysimės su šimtais 
senų draugų, delegatų iš 
plačios Amerikos lietuvių ko
lonijų, taipgi susitiksime ne 
vieną savo seną draugą ar kai
myną, su kuriuo nesimatėme 
nuo apleidimo senosios tėvy
nės Lietuvos kaimo.

Rengiatės šiai milžiniškai iš
kilmei patys, kvieskite j ją vi
sus kitus lietuvius, kadangi 
tikslai šio suvažiavimo ir mi
tingo yra kilnūs ir brangūs 
kiekvienam lietuviui—parem
ti Amerikos karines pastangas 
ir padėti išlaisvinti Lietuvą iš 
žiaurios nacių vergijos ir pa
gelbėti Lietuvos žmonėms.

Svečiavosi Brooklyne
Pereitą savaitę svečiavosi 

Brooklyne Stasys Bujanaus- 
kas, iš Ansonia, Conn. Jis ap
lankė savo seseris brooklynie- 
tes Izabelę Misiūnienę, ir Bro
nę Žilinskienę. Pabuvęs keletą 
dienų ir vėl grįžo namon.

Aiškins Reikšmę Dviejų 
Konferencijų

Kelių žymių vartotojų orga
nizacijų sušauktame masinia
me susirinkime, įvykusiame 
gruodžio 6-tos vakarą, Laik
raštininkų Gildijos salėj, New 
Yorke, miesto tarybos narys 
Stanley M. Isaacs ragino visus 
pareikšti savo protestą prieš 
kongreso pasimojimą panai
kinti subsidijas.

Isaacs nurodinėjo, kad jei
gu subsidijos bus panaikintos, 
pragyvenimo kainos pakils ant 

visam 
še i m y-

Senos popieros rinkimo va
jaus vedimo pirmininku paskir
tas p. Macneish, World-Tele-i 
gram manadžeris. Siekiama su-1 
rinkti du milionus tonų dau
giau atliekamos popieros, kad 
galėtų atsidaryti dabar esą už-
darytais 25 popieros perdirbi
mo fabrikai ir galėtų pradėti 
veikti pilnai 100 kitų fabrikų, 
kurie dabar dirba tik dali lai
ko.

Kainų
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SHOOT STRAIGHT 
> With Our Boysl , 
BUY WAR BONDS

Teisėjas Joseph M. Conroy 
užims Queens rendu, kontro
lieriaus vietą, kaip praneša 
Kainų Administracijos virši
ninkas Pink.

Darbininkų Mokyklos audi
torijoj, 35 E. 12th St., Daily 
Workerio pasaulinių, žinių re
daktorius Joseph Starobin, šio 
sekmadienio vakarą, gruodžio 
12-tą«, 8:30, aiškins reikšmę 
Jungtinių Tautų dviejų konfe
rencijų, įvykusių Cairo ir Te
herane. Įžanga 35c.

apie $15,000,000,000 
kraštui arba apie $450 
nai per metus laiko.

Daniel T. Wooley,
Administracijos d i r e k torius 
šioje apylinkėje, nurodė, kad 
mažiausia įplaukų turinčios 
šeimos nukentėtų daugiausia 
nuo panaikinimo subsidijų.

Už 50 Mėty Sugrįžo Namo

Filmos-Teatrai
Atidaroma Teatro, Dainos ir 

Muzikos Centras

1000
VYRŲ

REIKIA
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Dirbti Su 

LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 
ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIPŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖJAIS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ KARPENDERIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

NEW YORK 
SHIPBUILDING CORP. 

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

ARBA KREIPKITĖS Į

U. S. EMPLOYMENT OFISĄ
639 Cooper St., Camden, N. J.

(291)

’ Tarpe kitų grįžusių laivu 
Gripsholm iš Japonijos buvo 
Fred Golden, 71 m., išgyvenęs 
Japonijoj 50 metų, ten vedęs 
ir palaidojęs japonę savo žmo
ną. Jis japonams buvo pasida
ręs neištikimu, uždarytas kon
centracijoj ir $700, viso jo am
žiaus taupmenys, konfiskuota. 
Jis nuėjo dirbti į karinį fabri
ką, kad “padėti sumušti pra
keiktus japonus.”

Už poros savaičių, tarp 20- 
tos ir 25-tos, bus vaidinama 
pripažinta puikiausia šiais me
tais scenai paruošta istoriška 
drama “The Partiots,” popu- 
liarėmis kainomis — nuo 55c 
iki $1.65 vakarais ir 30c iki 
$1.10 popiečiais.

New Yorke gale šios savai
tės, gruodžio 11-tos vakaro 
8:30, atidaroma miestavas 
muzikos ir dramos centras, už- 
vadintas New York City Cen
ter, kuriame bus perstatoma 
goriausios dramos, duodami 
pasaulinio masto artistų kon
certai, o sykiu ir proga pasi
reikšti jauniems talentams ati
tinkamose programose ir 
veiksmuose.

Centras randasi 135 West 
55th St., New Yorke.

Atidarymo vakarą, 11-tą, 
majoro LaGuardijos užkviesti, 
programoj dalyvaus du žymūs 
solistai, Metropolitan Operos 
dainininkė Bidu Sayao, pa
skubusioji brazile sopranas, ir 
Lawrence Tibbett. Taipgi da
lyvaus New York o philhar- 
moniška simfonijos orkestrą, 
vadovybėje Arthur Rodzinski. 
Patsai majoras LaGuardia pa
sakys atidarymo prakalbą.

Piano Muzikos Vakaras

Ablava ant Požeminio 
Pasaulio

Policija 
požeminio 
po to, kai 
rytą, vos

Gruodžio 8-tos vakarą, Car
negie Hali, duos piano kon
certą Simon Barere, kritikų 
skaitomas tarpe “žymiausių 
šių laikų pianistų.” Įdomau
jantiems piano muzika verta 
išgirsti. Tikietai nuo 55c iki 

Programa prasideda

pradėjo ablavą ant 
pasaulio Brooklyne 
anksti pirmadienio 

tik išėjęs iš namų,
tapo nušautas Joseph Labades- 
sa, 30 m., Loterijų raketo ma
žesnysis šulas. Jį rado krau
juose paplūdusį, be sąmonės, 
prie 50th St. ir 17th Avė., apie 
už mylios nuo namų. Jis gyve
no su šeima 1362 62nd

Bus Delegatų iš Visų 
Šalies Kraštų

Suvažiavimas bus visapusiš
kai atstovingas. Jame daly
vaus iš keliolikos valstijų lie
tuvių kolonijų atstovai: nuo 
daugelio Amerikos 
Kliubų ir pašalpinių 
ir kliubų, nuo chorų 
liškų grupių, nuo
Darbininkų Susivienijimo, Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
kitų nacionalių organizacijų 
kuopų, nuo moterų. kliubų, 
mezgėjų ir siuvėjų ratelių, 
nuo unijų. Bus delegatų net 
nuo tolimojo Pacifiko, iš Ka
lifornijos.

Delegatų atsiunčia lietuviai 
iš Chicagos ir apylinkių, De
troito, Clevelando, visos Penn- 
sylvanijos, visos Naujosios 
Anglijos ir iš kitų rytinių ir 
vidurvakarinių valstijų, kur 
randasi skaitlingos lietuvių ko
lonijos. Delegatais bus profe
sionalų, darbininkų ir uniju 
veikėjų, biznierių, buvęs Lie
tuvos seimo atstovas, jaunimo 
ir daug moterų veikėjų.

Prakalbose-Koncerte 
Girdėsime

Prakalbas sakant Amerikos 
lietuvių judėjimo veteranus 
daktarus — daktarę Baltrušai
tienę iš Pittsburgho ir dakta
rą Graičūną iš Chicagos; jau
nesniosios Amerikos lietuvių 
kartos žymias lietuvių ir tarp 
amerikiečių veikėjas Ks. B. 
Karosienę iš Kalifornijos 
Kristiną Stanislovaitienę
Connecticut, taipgi kitus pa
skubusius veikėjus iš Chicagos 
ir kitų didžiųjų lietuviškų cen-

AFL Vadas New Yorke 
Rems Prezidentą

$2.75
8 :30.

st.

II. Lohnberg, 2 m.,Wm.
nuteistas 3 metus kalėti už ne- 
stojimą kariuomenėn ir prisi- 
metinėjimą ministeriu, kuriuo 
jis nebuvo.

B rook lyno 
Louis 
Rhein, 
Harry

I ralių.

nuteisti 
ir Jean 
nušovę

teisme
Balner, 31 m., 
prieš 10 metų
Nichols, gemblerių ka-

K

M

STANLEY MISIŪNAS
t
Įc 
|

f
William Collins, AFL nacio- 

nalis atstovas New Yorke, kal
bėdamas Central Trades and 
Labor Council mitinge pereito 
ketvirtadienio vakarą pareiš
kė, kad visi patrijotiški žmo
nės stoja už prezidento Roose- 
velto programą — už palai
kymą subsidijų, prieš infliaci
ją. Jis sakė, kad jis balsavo 
už Rooseveltą pereituose ir 
balsuos už jį, jeigu jis kandi
datuotų, ir sekamuose rinki
muose. Jo pareiškimas sutikta 
audringais aplodismentais, pa
rodant, jog ir daug kitų vado
vaujančių unijistų rems prezi
dentą.

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL IŠTAIGOJE 
GERIAUSI GfiRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

le 
£ 
l 
K

PIRKITE ANKSTI

$3.00

$3750
Prices Subject to Federal Tax e

125.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerlų 
taisytojas

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2173

Daimontui 
įdedame 

jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarai*.

GODDESS
of T ME

17 ewels

ir 
iš891Stepania 

Grand St., 
mirė 5 d.

c
1TO

Adomaitienė, 
Brooklyn, N 
gruodžio, Flower

Hospital, N. Y. Laidos 8 d.
gruodžio, Mount Olivet (Aly- trų. Jų visų vardai bus pa- 
vų) kapinėse. Kūnas pašarvo-į skelbti sekamose laidose.
tas Aromiskio koplyčioj, 423 j Girdėsime gražią koncerti- 
Metropolitan Avė., Brooklyne. nę programą,

Liko vyras Stanley, dvi duk
terys, Elena ir Dorothy ir bro
lis Jonas.

kurią išpildys 
žymieji šios apylinkės lietuvių 
chorai—Aidas, brooklyniečių, 
vadovybėj Aldonos Anderson, 
ir Sietynas iš Newarko, vado-

italai' vaujamas Bronės L. šalinaitės. 
d i rbti ---------------------------------------

Skelbiama, kad 156 
karo kaliniai pristatyti 
Fort Jay aptarnavimui.

REIKALAVIMAI
Namų darbininkės, prižiūrėti 4 

kambarių apartmentą. Yra du su
augę asmenys ir vienas 3 m. vaiku
tis. Gaus privatini kambarį, gera 
šeima, gera alga tinkamam asme
niui. Epstein, 1142 Eastern Park
way, arti Utica Avenue, Brooklyn. 
Telefonas, President 4-4043.

(290)

Stampos ir 
Punktai

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Savininka* 
Kainos

Avenue

K DEGTMS.
Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERLAJ

SUSIRINKIMAI
LLD 1 KUOPOS NARIAMS
LLD 1 kuopos labai svarbus susi

rinkimas Įvyks ketvirtadienio vaka
re 7:30, gruodžio 9-tą, Laisvės sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Turėsim išrinkti delegatus į 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą. Visi draugai-draugės malonėki
te ateiti ir atsiveskite savo pažjsta- 
mus bei draugus Įrašyti i LDS. — 
1 kuopos org. (287-289)

Rudų štampų G, H, J ir K 
laikas pasibaigė šeštadienį, 
gruodžio 4-tą. Stampos L, M 
ir N geros dabar, P įeis galion 
12-tą ir Q įeis galion 19-tą. 
Visų laikas baigsis sausio 1, 
1944 m.

žalios stampos A, B ir C 
ketvirtoj knygelėj bus gero
mis iki 20-tos šio mėnesio.

Cukrui stampa 29-ta ketvir
toj knygelėj gera iki sausio 
15-tos.

Batams geros stampa 18 pir
moj knygelėj ir orlaivinė stam
pa No. 1 trečioj knygelėj.

* LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINft)
Rhelngold Extra Dry Aliu 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkes

411 Grand St. Brooklyn
winamrwI-igTTCTTiara.ri-wiii m..... minam ..r', sr-?

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių* 
(šbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
e’arsamdo automobilius ir ka 

’iotas veselijom krikštvnorr 
ir kitkam

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 

felephono: EVergroen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertake*

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. V

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1138

Bulovą
The Gift of 
a Lifetime I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 

krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 3-6101

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

a.*




