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Lietuviškieji Kryžiokai.
Tichonovas Apie

Leningradą.
Vorošilovas Vyks Anglijon?
Trijų Vadų Gimtavietės.

Rašo R. MIZARA

Andai vienas žmogus būdin
gai pavadino lietuviškuosius 
pro-hitlerininkus. Jis sako, jie 
yra lietuviški kryžiokai.

pradėjo kryžiaus 
Maskvos konferen- 
prezidentą Roosc-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

No. 289 LAISVĖS ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878 Brooklyn, N. V., Ketvirtadienis, Gruodžio-Dec. 9, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

TURKŲ SUEIGA SU TRIM DIDŽIAISIAIS TALKININKAISA'

Sumegsta Artimesni Ryšiai 
Tarp Turkijos, Amerikos, 

Anglijos ir Sovietų

Kai kurie mūsų korespon
dentai vadina juos “trijanka,” 
bet man rodosi, “lietuviški 
kryžiokai” yra tinkamesnis 
jiems pavadinimas.

Taigi šitie lietuviški kryžio
kai dabar 
karą prieš 
ei ją, prieš 
veltą.

Jie pasimojo “apsaugoti 
Ameriką” nuo bolševikų. Jie 
ima savo globon lenkus impe- 
rijaiistus, Vilniaus grobikus. 
Jie priimdinėja angliškas re
zoliucijas ir skelbia pirmuose 
savo laikraščių puslapiuose.

Šitaip darydami, tie lietu
viškieji kryžiokai pasitarnau-i ambasadorius Turkijai, Sergius A. Vinogradovas, 
ja vokiškiesiems kryžiokams, j

_____  i Turkų prezidentas atvyko konferencijon pagal Jungti-
Rašytojas Nikolai Tichonov'nių Valstijų, Anglijos ir Sovietų valdžių pakvietimą; ir 

jo pasitarimai su didžiaisiais Talkininkais suvede Tur
kiją Į artimesnius ryšius su Amerika, Sovietais ir Ang-

Cairo, Egiptas. — Turkijos prezidentas Ismet Inonu 
čia draugingai tarėsi su prez. Rooseveltu ir Anglijos mi- 
nisteriu pirmininku Churchillu nuo gruod. 4 iki 6 d. 
Daugumoje šios konferencijos posėdžių dalyvavo Sovietų

Rašytojas Nikolai 
patiekė straipsnį apie gyveni
mą apgultajame Leningrade. 
Jis sako, kad, nepaisant išgy
ventų baisiųjų dienų, Lenin
grado žmonių padėtis susinor- 
malizavo, 
malizuoti 
gultam.

Miesto 
vokiečių 
šūviai buvo sugriovę, atsteig- 
tas. Elektra ir vėl šviečia na
mus. žmonės uoliai dirba. Dai
lė, menas klesti. Naujina k to
riai, muzikai, dainininkai lavi
nami. Teatrai veikia ir visi pil
ni žmonių.

Į Leningradą atvyksta ne
mažai vizitorių iš kitų SSSR 
respublikų.

Geležinkelio stotyje jau ir 
porteriai patarnauja keliauto
jams.

Bet už vis svarbiausia, nuro
do rašytojas, leningradiečiai 
ruošiasi ofensyvui; jie ruošia
si atmušti hitlerininkus, esan
čius tik už keletos mylių nuo 
jų gražiojo miesto.

Atrodo, kad šią žiemą na
ciai bus ne tik nuo Leningra
do atmušti, jie bus išvyti ir iš 
Estijos ir Latvijos. Galimas 
daiktas, kad ir Lietuva šią 
žiemą bus išlaisvinta — jei ne 
visa, tai bent josios dalis.

kiek ji gali susinor-
miestui esant ap-

vandentiekis, kurį 
bombos ir kanuoliu

Dar 
skelbė, 
m iečių 
gelbės
kaip įvyko!

1941 metais Hitleris 
būk jokis raudonar- 
pasipriešinimas neiš- 

Leningrado. Bet, mat,

Lietuvių pulko kovūnai Raudonosios Armijos eilėse kovai 
už Lietuvos išlhisvinimą. Čia matome žvalgus, iš kairės į 
dešinę: P. Pivatiūnas, vyres.nysis seržantas B. Aršvila ir jau
nesnysis seržantas J. Šiaučiūnas.Neoficialiai pranešimai lemia, kad šios konferencijos 

pasėkoj Turkija, atėjus tinkamam laikui, leisianti Tal
kininkam naudot jos lėktuvų aikštes prieš nacius ir jų 
sėbrus Balkanuose, o toliau gal turkai ir atvirai prisi
dėsiu prie karo prieš Hitlerį.

Oficialis konferencijos pareiškimas, tačiaus, yra atsar
gus ir neparodo visų kortų.

Lietuvių Amerikiečių Dovanos 
Jau Dalinamos Lietuviškiem

Sovietai Laimi Znamenkos 
Srity j, Nors ties Žitomiru

Neteko Kelių Punktų
vogrado ir Nikolajevo.

Raudonoji Armija trimis

ii
ap "S

Eina gandų, kad maršalas 
Vorošilovas vyksiąs j Angliją, 
kur jis padėsiąs talkininkų ge
neraliniams štabams atidaryti 
antrąjį frontą Europoje.

Netenka nei sakyti, kad Ta
rybų Sąjungos karo vadovybė 
gali daug prisidėti prie pada
rymo invazijos pasekminga. 
Vorošilovas yra žymus kariuo
menės vadas. Jis gražiai pasi
žymėjo mūšiuose su “baltai
siais” Didžiosios Spalių Revo
liucijos metu.

Be to, Vorošilovas yra arti
mas Stalino asmeninis drau
gas.

Aną dieną savaitraštis Time 
įdėjo biografinius prezidento 
Roosevelto, Churchillo ir Sta
lino bruožus. Be to, tasai žur
nalas išspausdino namus, ku
riuose visi trys Teherano kon
ferencijos dalyviai gimė.

Churchillas gimė ir augo 
nepaprastai puošniame palo- 
ciuje. Gražiame palociuje gi
mė ir prez. Rooseveltas. Na, 
o Stalino gimtinis namelis at
rodo, kaip pašiūrėlė.

Churchillas su Rooseveltu 
augo lengvai, visko turėjo, 
jiems nieko nestokavo. Gi Sta
linas geriausias, jauniausias 
savo amžiaus dienas praleido 
šviesdamas, organizuodamas 
žmones, kovodamas prieš ca
rizmą, — praleido kalėjimuo
se ir ištrėmime.

OFICIALIU PAREIŠKIMO TEKSTAS.
Cairo, Egiptas, gruod. 7. — ŠĮ vakarą buvo išleistas 

sekamas oficialis pareiškimas:
P-as Rooseveltas, Amerikos Jungtinių Valstijų pre

zidentas; p. Ismet Inonu, Turkijos respublikos prezi
dentas, ir p. Winston Churchill, Didžiosios Britanijos 
ministeris pirmininkas, turėjo pasitarimus Cairo

. J gruodžio 4, 5 ir 6 d., 1943 m.
Pasitarimuose taipgi dalyvavo p. Anthony Eden, 

vyriausias Anglijos karaliaus valstybinis ministeris 
užsienių reikalais; M. Numan Menemencioglu, Turki
jos užsienių reikalų ministeris, ir p. Harry Hopkins 
(prez. Roosevelto asmeninis patarėjas).

Turkų valstybės galvos dalyvavimas šioj konferen
cijoj, pagal nuoširdų Jungtinių Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų valdžių pakvietimą, yra ryškus liudijimas san
tarvės tvirtumo tarp Didžiosios Britanijos ir Turkijos 
ir stipraus draugiškumo tarp Turkijos žmonių ir Ame
rikos Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

Prezidentai Rooseveltas ir Inonu ir (anglų) minis
teris pirmininkas Churchill peržvelgė bendrąją politi
nę padėtį ir'plačiai svarstė sektinąją politiką, imdami 
atydon bendruosius ir atskirus šių trijų kraštų reika
lus.

Visų klausimų nagrinėjimas tarpsavinio susiprati
mo ir ištikimybės dvasioje parodė, kad jų pažiūrose į 
pasaulinę būklę gyvuoja glaudžiausia vienybė tarp 
Jungtinių Valstijų, Turkijos ir Didžiosios Britanijos.

Šie pasitarimai Cairo mieste, todėl, yra naudingiau
si ir žada geriausių vaisių ateities santykiams tarp šių 
keturių kraštų.

Visa Cairo konferencijos eiga iš naujo patvirtino 
amerikinės ir britiškos demokratijų reikalų ir pažval- 
gų vieningumą su Sovietų Sąjungos reikalais ir pa- 
žvalgomis, taipgi patvirtino įsigyvenusius draugišku
mo ryšius esamus tarp šių valstybių ir Turkijos.

Daugiau Vokiečių i 
Turkijos Pasieni

Naujas Žemės Drebė
jimas Turkijoje

London.— Kartojasi gan
dai, kad naciai siunčia dau
giau savo kariuomenės į pa

dienį tarp Bulgarijos ir 
Turkijos.

Anglija neteko karinio 
laivo naikintuvo.

Anglijos radijas pranešė, 
jog antradienio naktį žemės 
drebėjimas vidurinėje Tur
kijoje užmušė 550 žmonių, 
sunaikindamas 12 kaimų.

Pirmesniame žemės dre
bėjime tame krašte lapkr. 
27 d. žuvo 2,9119 žmonių.

Laisvės Vajus
Šiandien Kontestas stovi sekamai:

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

JTąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
. . 3740 
.. 3309 
.. 3175 
.. 2921 
.. 1908 
.. 1734 
.. 1033 
.. 957 
.. 923 
... 869

London, gruod. 8.— Uk
rainos fronte Raudonoji 
Armija atėmė iš vokiečių i šonais atakuoja nacius Zna- 
Vasovkos miestelį, tik dvi menkos apylinkėje; iš vie- 
mylios nuo Znamenkos, ge- nos pusės jau pralaužė vo- 
ležinkelių mazgo, į pietų i kiečių liniją, 
vakarus nuo Kremenčugo; daiktas, kad netrukus 
užėmė Pantajevkos geležiu-Į ims Znamenką.
kelio stotį, 10 mylių į pietų! Žitomiro-Černiakovo sri- 
rytus nuo Znamenkos; at-įtyje vokiečiai su 1,700 tan- 
vadavo dar 14 kitų gyvena-!kų desperatiškai atakavo 
mųjų vietų. .sovietines pozicijas, ir rau-

Nuo pirmadienį atgrieb- į donarmiečiai pasitraukė iš 
to Aleksandrijos miesto so- keleto gyvenamųjų vieto- 
vietiniai kovūnai nužygiavo vių. Vien čia užmušta 1,500 
12 mylių pirmyn, užėmė ke- hitlerininkų ir sudaužyta 53 

i, o Znamenkos sri
tyje nukauta daugiau kaip 
1,600 nacių. Pogrobta daug 
jų pabūklų ir reikmenų, o 
Pantajevkoje suimta du vo
kiečių traukiniai, pilni pri
krauti maisto.

Raudonosios Armijos Kovūnam lis tvirtoviškai apdrūtintus jų tankai
J punktus ir perkirto du iš tyje nuk;

vaikam, 208 rankšluosčiai, 
922 tabletėlės rašomosios 
popieros, 1,071
knygelė, 1,306 paišiukai, 3,-

Znamenkos einančius gele
žinkelius. Taigi vokiečiam 
iš Znamenkos telieka tiktai

* i?

Tarybos prezidiumo,

sveikino 
atėjimą, 
specialis 

atsiun- 
dėžėmis.

pas-

Maskva.— Rašo R. Šar
maitis:

Spalių pabaigoj Justas 
Paleckis, pirmininkas Tary
binės Lietuvos Aukščiau
sios
gavo pranešimą paštu, jog 
atėjo iš Amerikos siuntiniai 
kaipo dovanos nuo mūsų 
brolių, lietuvių amerikie
čių. ... ... .....

Gyvenantiems Tarybų Są
jungoj lietuviams buvo pir
miau pranešta, jog tos do
vanos išsiųstos birželio.pa
baigoj šiemet. Taigi supran
tama, kaip entuziastiškai 
Maskvos lietuviai 
žinią apie dovanų

Tapo sudalytas 
komitetas rūpintis 
čiamomis dovanų
Komiteto pirmininku 
kirtas Kondratas. Komite
tas jau surašė dabar atėju
sius siuntinius. Kondratas 
man pranešė, jog dovanos 
skiriamos lietuviškiems 
Raudonosios Armijos kovū- 
nų junginiams fronte ir 
perkraustytiems iš Tarybų 
Lietuvos vaikams.

Šį kartą iš Amerikos lie
tuvių gauti daiktai yra 
įvairūs: 131,000 cigare tų, 
1,164 pakeliai tabako, 1,012 
nosinių skepetaičių, 681 po
ra kojinių (panciakų), 93 
sveteriai, 128 suknelės mo
terims, 62 eilutės drabužių

ir galimas 
už- ’v . 'Ji

i

uzrasų geiežinkeliniai susisiekimai 
nnygtie, i,ow paišiukai, o,~ . n:pį-1] Vakamm linkui Kri- 
947 geležėlės skustuvams, i pietų vaKarus’ linKul Krl 

50 kilogramų saldai-! 
taip pat kiekiai balti-'

apie 
nių, 
nių, siūlų, adatų, pirštinių; 
ir kitko. i

Mes taip pat gavome at-j 
skirps siuntinių pakelius i 
nuo pavienių lietuvių ame- 
rikiečių, skiriamus kaipo įOjį amerikiečių-anglų 
asmenines jų dovanas lietu- ; ...
viams raudonarmiečiams ir fronįe užėmė pačias aukš-įįį atsiėmė, 
lietuviams. naslaiciams. liausiąs Camino kalno vir-i ' .

Amerikiečiai Praskina Sau Kelią per 
Kalnus Linkui Cassino ir Romos

nuo pavienių lietuvių ame

asmenines jų dovanas lietu-

Nuoširdžiai už tai jiems 
ačiuojame, o jų vardai bus 
toliau paskelbti.

Amerikos lietuvių dova
nos dabar dalinamos kovo
jantiems fronte lietuviams 
raudonarmiečiams ir vai
kams visuose lietuvių vaikų 
namuose.

Kai kurios dovanos yra 
siunčiamos lietuviams par
tizanams, kovojantiems 
Lietuvoje prieš vokiečius 
įsiveržėlius. Su dovanomis 
gauti laiškai taip pat bus 
išsiuntinėti nurodytais ad
resais.

Labai, labai dėkojame 
mūsų broliams ir seserims 
Amerikoje, kad jūs taip rū
pinatės lietuvių vaikais ir 
drąsiais mūsų kariais, ko
vojančiais už Tarybų Lietu
vos atvadavimą.

Alžyras, gruod. 8.—Penk- nuo angliškų Penktosios ar- 
_ J ar-unijos dalinių Monasterį 

mija vakariniame Italijos;kalną, bet anglai paskui vėl

Rytiniame Italijos šone 
Aštuntoji anglų armija dar 

•g neatgavo Orsognos mieste- 
kalnų jau žeria ugnį lygu- kurį naciai pirm kelių 
mon, per kurią Talkininkų Sterne is anglų, 
tankai galės veikti linkui i 
Cassino miesto kelyje į Ro- te anglai 
ma.

Vokiečiai buvo atgriebę rius nuo Sangro upės.

šūnes; išmušė vokiečius iš i 
tvirtumų, iškaltų uolose; ir 
amerikiečių artilerija is

Bet rytinio pajūrio ruož- 
prasiveržė per 

Moro upę, 10 mylių į šiau-

Atsišaukimas į Pelno Sov. Žmonės Nudžiugę 
Godžius Biznius Teherano Sutarčia

J
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D. M. ŠOLOMSKAS KALBĖS MASS. VALSTIJOJ
D. M. Šolomskas, “Lais

vės” redaktorius, kalbės se
kamose vietose:

BRIDGEWATER, šešta
dienį, gruodžio 11 d., 7 vai. 
vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj.

N0RW00DE, sekmadie
nį, gruodžio 12 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj. 
Čia dainuos ir Norwoodo 
Vyrų Grupė.

STOUGHTONE, sekma
dienį, gruodžio 12 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Tau- 
tiškame Name. Bus ir kon
certinė programa, kurią iš
pildys Norwoodo Vyrų Gru
pė ir harmonistas R. Bar
ris.

Visus ir visas kviečiame 
skaitlingai atsilankyti į šias 
prakalbas, kur bus ir kon
certinė programa.

Washington. — Karinės 
Mobilizacijos direktorius 
Byrnes atsišaukė į didžių
jų farmų savininkus ir įvai
rius kitus biznius, kad jie 
liautųsi reikalavę vis bran
gesnių ir brangesnių kainų 
saviem produktam.

Jis taipgi šaukė darbinin
kus nereikalaut algų prie
dų. Kartu Byrnes ragino 
kongresą priimt valdžios 
sumanymą tam tikrais da- 
mokėjimais maisto gamin
tojams pastot kelią sauva-1 
liškam kainu kėlimui.

Maskva.—Sovietiniai dar
bininkai entuziastiškai pri
ėmė Roosevelto - Stalino- 
Churchillo pareiškimą, pa
darytą Teherane, Irane. Jie 
pasižada dar smarkiau 
dirbti.

Sovietų laikraščiai pabrė
žia, jog Teherano konferen
cijoj nustatyta laikas le
miamiesiem mūšiam.

i

gybos laivus Juodojoj Jū
roj.

jų lėktuvus.
Sovietiniai lakūnai nu-

NACIU TANKŲ, LĖKTUVŲ 
IR LAIVŲ NUOSTOLIAI

Maskva.—Gruod. 6 d. so
vietinės jėgos sunaikino bei 

I pavojingai sužalojo 128 vo- 
Gen. Michailovičius, Ju-1 kiečių tankus ir nušovė 29 

goslavijos caristų vadas, 
tartum juokus krėsdamas, 
išleido įsakymą, kad parti- skandino tris vokiečių žval 
zanai kovotojai pasiduotų 
jo “valdžiai.”

MICHAILOVIČIAUS 
’’ĮSAKYMAS”

Ką Turkijos Bendradarbiavimas Reikštų Talkininkam
H--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

London, gruod. 8.— Čio- 
naitiniai Jungtinių Tautų 
karininkai ir politikai nu
mato, kad Turkija 
ateinantį 
veiksmais 
Vokietiją, 
džiais.

apie 
pavasarį (gal) 

išstosianti prieš 
ne vien tik žo-

Ką reikštų Turkijos pri
sidėjimas prie Talkininkų 
prieš Hitlerį, tai rodo seka
mi faktai:

Turkija turi 17 milionų 
gyventojų, 200,000 kariuo
menes po ginklu ir galėtų

sumobilizuot iki pusantro 
miliono atsarginių karių.

Turkų armija gana gerai 
ginkluota lengvaisiais gink
lais, lauko kanuolėmis, 
prieštankinėmis ir priešlėk
tuvinėmis patrankomis. Tai'

daugiausia iš Amerikos ir 
Anglijos gauti ginklai. Bet 
Turkijos kariuomenei trūk
sta tankų, šarvuotų auto
mobilių ir motorizuotų pa
būklų. Tačiau, kalnuotoje

(Tąsa 5-me pusi.)
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Liaudies Valdžia Jugoslavijai
Jugoslavijos žmones ne tik pasiryžu

siai kovoja prieš vokiškuosius okupan
tus, bet jie ir rūpinasi savo ateitimi. Jie 
nori, kad po karo Jugoslavija, kurią su
daro serbai, kroatai ir slovėnai, būtų de
mokratinė, kad monarchijai būtų pada
rytas galas.

Šitaip rūpindamiesi, jugoslavai šiomis 
dienomis sukūrė savo laikinąją vyriau
sybę, veikiančią išlaisvintose srityse, 
kuriai vadovauja buvusis pirmojo Jugo
slavijos steigiamojo seimo pirmininkas, 
dr. Ivan Ribar, žymusis Jugoslavijos li
beralas ir patrijotas.

Naujoji vyriausybė paskelbė Juozą 
Brozovičių (Draugą Tito) Jugoslavijos 
ginkluotųjų jėgų vadu ir maršalu.

Taigi dabar Jugoslavijos liaudis dar 
griežčiau ir vieningiau kovos prieš hit
lerininkus.

Niūjorkiškio Timeso korespondentas 
Kairo mieste, Mr. C. L. Sulzberger’is, 
patiekia įdomių davinių apie Jugoslavi
jos partizanus, vadovaujamus maršalo 
Tito. Jis sako, kad partizanai turi 250,- 
000 vyrų armiją, kovojančią prieš vokiš
kuosius okupantus. Tuo pačiu sykiu 
Michailovičius, kuris atstovauja kara
liaus Petro vyriausybę, kuris atstovau
ja faktinai vienų serbų vyriausybę, te
turi tik apie 6,000 vyrų (četnikų) gru
pę. Ir ši grupė, vadovaujama Michailo- 
vičiaus, kovoja ne prieš okupantus, bet 
prieš partizanus!

Taigi susidariusi naujoji Jugoslavijos 
vyriausybė yra smūgis karaliaus Petro 
vyriausybei, esančiai Egypte. Kad ši 
vyriausybė neatstovauja Jugoslavijos 
liaudies, senai buvo žinoma. Ji atstovau
ja serbų imperialistų sluogsnius, norin
čius Jugoslaviją valdyti ir laikyti paver
gus kroatus ir slovėnus.

Teisingai vienas radijo komentatorius 
andai pareiškė, kad karaliaus Petro vy
riausybė tiek atstovauja Jugoslavijos 
liaudį, kiek Lenkų vyriausybė, esanti 
Londone, atstovauja Lenkijos liaudį.

Tačiau keista, kad tūla Amerikos 
spauda dar vis tebegarbina karaliaus 
Petro vyriausybę ir tebešmeižia partiza
nus ir naująją vyriausybę.

Net ir Grigaitis, kuris laikosi įsiskver
bęs už reakcininkų skverno, nesišykšti 
užpilti šmeižtų ant partizanų. Andai 
(iš gr. 6 d.) Naujienos teigia, būk Jugo
slavijos partizanų armija “kovoja prieš 
serbus ir prieš Jugoslavijos karo minis

ters gen. Dražą Michailovičių.” Bet 
kiekvienas, kuris nori žinoti, žino ir su
pranta, kad partizanai kovoja prieš vo
kiškuosius okupantus. Hitleris privers
tas palaikyti keletą kariuomenės divizi
jų kovai su partizanais. Kovoms prieš 
partizanus, beje, Hitleris paskyrė savo 
gabiausį generolą, Rommelį!

Įdomu tai, kad naujoji Jugoslavijos 
liaudies vyriausybė tapo suorganizuota 
apie tą patį laiką, kai įvyko Teherano 
konferencija.

Persija Bus Apsaugota
Teherano konferencija, be kitų svar

bių tarimų, padarė pareiškimą ir dėl 
Persijos ateities. Tasai pareiškimas by
loja, jog Persija (arba Iranas) po karo 
bus nepriklausoma ir Jungtinės Tautos 
jos neapleis, jai teiks visokios pagalbos.

Persija šiuo metu yra viena Jungtinių 
Tautų. Jinai gražiai pasitarnavo talki
ninkams. Turime atsiminti, kad per 
Persiją šiandien daug karo medžiagų 
pristatoma Tarybų Sąjungai. Persija 
visais atžvilgiais bendradarbiauja su 
Jungtinėmis Tautomis.

Šiuo metu Persijoje yra Amerikos ir 
Anglijos kariuomenės daliniai. Po karo 
jie bus iš ten, aišku, ištraukti. O. tie ke
liai, kuriuos Jungtinės Tautos įtaisė 
Persijoje, be abejo, ir po karo tarnaus 
Tarybų Sąjungos prekybai per Indijos 
okeaną.

Išreiškimui pagarbos Persijai, Stali
nas, sakoma, buvo apsilankęs pas jauną
jį šachą (karalių).

Kas Ką Rašo ir Sako
3

po karo, kad palaikyti tai
ką ir dėl abejų šalių gerbū
vio. Amerika turės daug 
parduoti, bet nedaug šalių 
turės už ką pirktis. Sovie
tai turi brangius gamtinius 
resursus ir galės pirktis.

“Taigi, abi šąli viena ki
tai bus lygiai reikalingos. |. 
Kokio išrokavimo Ameri-1 
kos vyriausybė turės pąsi-| 
gerinti bent kam trokštan
čiam Lietuvą valdyti?

“Tai ryškiausias pavyz-! 
dys negalėjimo realiau gal
voti, objektingai žvelgti į ( 
ateitį.

“Prie progos reikia pri-i 
minti, kad tas žmogus pir- 
miaus laukė ir vylėsi, jog 
Hitlerį sumušus Amerika 
susikirs su SSSR, bet dabar 
tų vilčių matyti ir jis jau 
neturi.

“Paskui jis laukė ir vylė
si, kod mūsų Valstybės Se
kretorius Hull nuvykęs i

i v\n ei SJ w n f n n n _
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Italų vadai, Benedetto Croce, italų filosofas ir vals
tybininkas (dešinėje), ragina Neapolio gyventojus stoti 
j judėjimą, kuris reikalauja, kad karalius Victoras 
Emmanuelis atsisakytų nuo sosto. Su juo stovi grafas 
Carlo Sforza, buvęs Italijos ministeriu pirmininku pirm 
Mussolinio pasigrobimo galios, sugrįžęs iš užrubežių 
Italijon po talkininku ten įsiveržimo. Būdamas Jungti
nėse Valstijose, Sforza rėmė priešfašistinių italų judė
jimą. (Paveikslas J. V. Signalų Korpuso atsiųstas per

Užgiria
Visa spauda, stovinti už hitlerizmo 

sutriuškinimą, entuziastiškai užgiria Te
herano konferenciją. Tokis niūjorkiškis 
Times, pav., sako, jei Teherane ir nebū
tų buvę nieko nutarta, tai jau tik tas 
faktas, kad prezidentas Rooseveltas su
sitiko asmeniniai su premjeru Stalinu, 
padarytų šitą konferenciją labai svarbia.

Dienraštis Daily Worker, komentuo
damas apie Teherano konferenciją, va
dina josios dalyvius (Rooseveltą, Stali
ną ir Churchillą) “didžiaisiais hitleriz
mo sunaikinimo architektais.” Tasai 
dienraštis mano, jog greitu laiku turi
me tikėtis matyti Europos karą pasie
kiantį savo čiukurą. Tokias išvadas šis 
liaudies dienraštis daro iš optimistiško 
pareiškimo, Teherano konferencijos pa
daryto.

Daily Worker mano, kad prezidentas 
Rooseveltas dėl savo žygių susilauks iš 
Amerikos žmonių šilto pritarimo. Tiesa, 
visoki reakcininkai, pro-hitleriniai laik
raščiai ir “vadai” prezidentą puls, bet 
Amerikos žmonės, iš kitos pusės, dabar 
turės progos jiems atatinkamai atsakyti.

Tenka manyti, kad ir lietuviški pro- 
hitlerininkai, lietuviški kryžiokai, puls 
prezidentą Rooseveltą. Atsiminkime, tie 
patys sutvėrimai jau dabar puola sek
retorių Hull’ą dėl Maskvos konferenci
jos Mat, ten nebuvo nutarta grąžinti 
Lietuvon Smetona su jo galvariezais.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma, 
tačiau, kaip stovi, taip ir stovės su pre
zidentu Roose veltu, su jo vyriausybe, su 
Maskvos, Kairo ir Teherano konferen
cijų nutarimais.

PALAIMINTI UBAGAI 
DVASIOJE ; ;

Vilnis rašo:
“Jaunučiai vaikui dąžnUį 

įsivaizduoja nebūtus ir ne
galimus būti dalykus ir pa
sakoja kaip tikrovę. Bet 
yra senyvų žmonių, kurie 
taip elgiasi. Kokis protavi
me ryšis tarp jų yra ne- 
spręsime, tai psichologų da
lykas.

“Aną dieną Chicagos 
priemiesty Roselande įvyko 
mitingėlis, kuriame, kaip 
rašo mūsų korespondentas, 
vienas senas žmogus štai 
kaip nušnekėjo:

“Be abejonės, neužilgo į 
Lietuvą ateis Raudonoji 
Armija. Jei ir būtų Lietu
voje balsavimas valdžios, 
prasčiokai, ‘tamsuoliai’ bal
suotų už tarybinę valdžią. 
Bet Lietuva bus atimta nuo 
SSSR.

“Sovietų Sąjunga bus la-i Maskvon laimės Smetonos-!- 
bai nualinta po karo. Jai Grigaičio-Pakšto keisą, bet , 
štokuos maisto ir daug ki-1 ir tuo nusivylė, 
tų reikmenų, o Amerikoj i 

; visko perdaug bus. Ameri
ka tada pasakys Sovietų 
vyriausybei, atiduokite Lie- kad jų viltims atėjo galas,' 
tuvą, tai gausite maisto, kad jų troškimai neišsipil-' 

j Bolševikai bus priversti tai dys, bet jis to negali leisti' 
daryti. sau taip manyti. Jo labai; .. . ■ v .

“Kitaip sakant, preziden-|infliuota vaizduotė suranda! ai^ais a$ Jums pasakojau, maudy
tas Rooseveltas ar p. Hulliskymus, planus, ant kuriųikaiP mes> viernieji tarybi- Į bus daug. Atsiminkite, 

iatpirks Lietuvą už bulves,ljis remia savo viltis, nors!ni"Va’ Mitiniu, nočant. S!)vo 1
'jautieną ir lašinius ir ati-!tai labai vaikiška.
įduos ją ponams K. Pakštui, 
i L. Šimučiui ir P. Grigaičiui.

“Kas taip vaikiškai kal
bėjo?

“Veikiausia atspėkite, 
j kad tai kalba P. Grigaičio.

“Tai yra daugiau ųegu 
vaikiška.

“Visų pirma, Amerika 
jau daugeliu klausimų su- 

i si tarus su SSSR.
“Amerikai ir Sovietų Są

jungai reikės kooperuoti

i
“Objektingesni, galinti ! 

realiau į dalyką žvelgti jo1 
kolegos, jau mato ir sako,

Kur Mes Biedni 
Pasidėsim?

tuvą,

daryti.
(Raportas)

sau taip manyti. Jo labai' Anais> ir dar ne senais Inas ir medus, o mes n__i— -----  ----- 1-----  ----- vsimes. Juk mus
ten 
ten 
kad 

! ninkai, išgelbėsime Lietuvą. Hitleriui nešant savo kuda- 
inuo tų prakeiktų bolševikų.! šių per beržyną į Berlyną, 

“Per virš 20 metų jis kas-1 Tuomet gelbėjimo planą, i turės nešdintis visi dori lie- 
dien “vertė” Sovietu vai- ■ remdamasis biblija, paga-1 tuviai, kurie dabar Hitlerį 
džia, bet visos jo pranašys- mino Šimutis. Jeigu senovėj ■ remia. - ~
tės nuėjo niekais. Paskui nuo žydų triubų garsų su-: vietos nebus, todėl jie visi

mino Šimutis. Jeigu senovėj i remia. Bet Berlyne jiems 
tės "nuėjo niekais" Paskui nuo žydų triubų garsų su- vietos nebus, todėl jie visi 
jis viltis korė ant Hitlerio, byrėjo Jerichono sienos, tai pasuks pas mus į Klaipėdą, 
kad jis nuvers Sovietu vai- mes nianeme, k&d nuo mu- o mes juos visus priglausi- 
džią, bet ir tą viltį keturi i su triūbų, būbnų ir kitokių ; me po savo tėviškais spar- 
vėjai išnešiojo. | moderniškų barškalų, bolše- nais, kaip iki šiol Hitleris

“Dabar jau nepranašau-: vikai, kaip nuo didžiausios globojo.
ja, kad SSSR valdžia bus (audros, išlekios į visas pu-į Nuo mūsų veidų ašaros 
nuversta, bet tą paiką pra- sės. Mes gi, po Hitlerio glo- nudžiūvo. Tysliava tuojaus 
našystę jis kitom pavaduo- ba, kaip vištukai po vištos sutiko naujai Lietuvai him- 
ja."

Detroito Žinios

Susėdę isoryje savo mitingo vietos, paveiksle matosi (iš kairės i dešinę) Čhiang 
Kai-shek, Chinijos prezidentas, Franklin D. Roosevelt, J. V. prez. ir Winston Chur
chill, Britanijos premjeras, Jungtinių Tautų vadai, kurie karįu su savo militariškais 
ir politiniais patarėjais suplanavo naujus vajus prieš Japoniją ir susitarė atimti iš 
jos visa&^tas teritorijas, kurias Japonija užgrobė nuo 1895 m.

Paskutinis Pakvietimas į Pa-Į 
žangiečių Koncertą

Prie progos dar noriu pažy
mėti keletą sakinių apie Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliu- 
bo ir Moterų Choro parengi
mą. Kaip jau buvo trumpai 
rašyta, kad sekamą sekmadie
nį, .gruodžio 12 d., pažangie
čių choras labai rūpestingai 
rengiasi prie savo dvimetinio 
jubilėjaus, todėl ta proga de- 
troitiečiams bus gražus ir di
delis koncertas. Įvyks gruo
džio 12-tą, Lietuvių svetainė
je, ant 25th ir Vernor, pra
džia nuo 5 vai. po pietų, įžan
ga iš anksto 65c, prie durų 75 
centai.

Pažangiečių kliubas ir cho
ras dar niekados nesuvylė pu
blikos su savo parengimais ir 
kitokiomis pramogomis, todėl 
ir šiuo sykiu koncertas ir ba
lius bus geras. Kurie ateisite 
į svetainę, malonėkite nesivė- 
luoti, nes bus pradėta progra
ma pažymėtu laiku, kad bū
tų daugiau laiko baliavoti.

Daugiau pranešimų apie šį j 
koncertą klausykite per Lietu
vių Radio, sekmadienio ryte, 
9:30 iš WJBK stoties. Lietu
vių Moterų Pažangos Kliubas 
ir Choras nuoširdžiai užkvie- 
čia visus ir visas dalyvauti šia
me koncerte Detroito ir apy
linkės lietuvius. Tikimės, kad 
visi būsite užganėdinti.

Pastaba parengimo darbi
ninkėms: Draugės, kurios pa
sižadėjote dirbti gruodžio 12 
d., malonėkite atvykti į sve
tainę valanda ir puse anks
čiau, t.y., apie 3:30 po pie
tų, nes yra darbų, kurie rei
kės tinkamai prirengti. Jeigu 
kurioms įvyktų labai svarbios 
priežastys, kad nebūtų gali
ma atvykti į svetainę, tai pra
neškite rengimo komisijai, ar
ba valdybos nariams.

M. Alvinienė.

ną parašyti. Jis būsiąs 
daug geresnis, negu senasis 
Kudirkos himnas. Mes visi 
pradėjome katutes ploti ir 
manėme, kad jau viskas už
baigta. Bet kur tau! Vienas 
žioplas tarybininkas viską 
supaškudijo. Jis sako, o ką 

Bet štai dalykai persikei-; me.s darysime, kai bolševi- 
tė. Išrodo, kad mūsų ger- ; ^a1’ „ besivydami Hitlerį, 
biamas globėjas Hitleris ’ maivsuos .Vvis?. Paprūsės 

jau raitosi kelnes ir ren. i ™oztu, neišskiriant ir mil- 
giasi nešdintis iš Lietuvos s4 naujosios Lietuvos Klai- 
per beržyną į Berlyną, pra-x .mintu A. Smetonos taku. O s to. žioplio pasaky-

sparnais, galėsime laisvai 
- Lietuvą valdyti. Dėlei savo 

: tos iškilmės mes jau ir kry
žių Jurgelioniui padarėme 

ir dar sunkesnį, negu Kris
tus nešė ir du latru surado
me. Ir visi ramiai laukėme

Ligoniai ir Mirimai
Gruodžio 4 dieną liko pa

laidotas i 
buvo gerai žinomas žmogus. 
Keturi metai atgal mirė jo 
žmona, dabar ir jis atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Gruodžio 1 d. liko palaidota j 
Emilija Rugienienė, pažangių
jų organizacijų narė ir gerai 
žinoma drauge. --- h7 ^vnTlo’h^ I mas mus visus trenkė, kaip

“'"'° "Z ™ «”«■v - - - - -- dom, nosis pakabinom, o ze-
Junctoi kų padėtyj,riurių^motiną mjausiai nosis kabojo mūsų

Ksaveras Trilikaitis, tos didžiosios iškilmės.

gė J. Butėnienė, girdėjau, 
sveiksta. Sunkiai serga Auta- gų ir dar nedaperėtų vištu- 
nas Jakštys, 1462 
Avė. Taipgi sunkiai serga Į vanagas sudrasko, 
draugų Kraptaucių duktė Jo-!

j propesoriaus Pakšto. Visi 
draugų Kraptaucių duktė Jo-; Svarstėme, kūlėme, varJ "ifį^'LomT'ta^mūšu* tvla

-.x. . . . - < -, !musu tarybininkas graudin-erti. Nusiminimas buvo la- ,gaį užtraJukg.

nems laikas leidžia, aplanky-l . .v r - - . i
. . - L . prie išvados negalėjom pri-kime musų sergančiuosius 1 ° J -
draugus ir drauges, nors tiek _ . i
mes galėsime juos atjausti ii-!kai didelis. Bet štai įbėga į . .
goje< M. Alvinas.' niusų susirinkimą propeso-|Kur mes biedni pasidėsim,

rius Pakštas ir sako: vyrai, j Kur pirmą naktį 
i nenusiminkite. Aš turiu iš- nakvosim!?
ganingą Lietuvai planą. Afieros dievui nedarėm,

; Bolševikai nors ir gudrūs, Vargšus iš namų varėm!
i bet kaip ką ir jie pražiopso. Į Nors ir daug žadėjom,
I Maskvos konferencijoj jie | Bet niekad neištesėjom, 
i pareiškė, kad Lietuva jau i ir t.t.
prisidėjusi prie jų ir atlik-

Fairmount Avė., 5 vai. po pie-. tas kriukis. Anglija ir Ame- 
tų, įvyks susitarimas delegatų.! rika, matyt, su tuo sutiko.

Bet štai ką jie pražiopsojo: 
Apie Klaipėdą nieko nepri
siminė. Vadinasi, Klaipėda 
lieka po Hitleriu ir dabar 
mes turime reikalauti, kad į ” pasiiieku dideliame nu- 
Anglija ir Amerika pripa- liūdime.
žintų mums Klaipėdą. A-; ‘ jūsų švenčioniškis.
ipart to, mes turime reika-'

^pciiiuiias, iĮaufi k j jYiūsų prezidentą i 
Gružauskas,! A ’ Q . • /*••]•!

Philadelphia, Pa
Dėlei Lietuvių Demokratinio 

Suvažiavimo Reikalų
Ateinantį sekmadieni, 12 d.

gruodžio, Liaudies Name, 735Į

Tie, kurie norėsite važiuoti 
šeštadienį, 18 d. ir sekmadie
nį, 19 d. gruodžio, tai bus su
teiktos informacijos. Prašomi 
delegatai atsilankyti.

Tie, katrie paėmėte blankas 
parinkti aukų, prašomi sugrą
žinti. Blankas paėmė: Galkus, 
R a i k a u s k ąs, Kaspariūnas, i 
Mack, Mitchell, ( 
Kodis, žalis. Kas kiek kur ga
vo aukų, priduokite ant šio su
sirinkimo.

Delegatų apščiai važiuos!

Sugiedoję graudžią gies
mę, nutarėme atsišaukti j 
Amerikos lietuvius aukų 
nelaimingųjų šelpimui. Kaip 
plauks aukos ir ką toliau 
darysime, savo laiku prane
šiu. Laukdamas gausių au-

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja už Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.

Antaną Smetoną, jo oficialį 
organą “Dirvą”, na kad ir, 
su Karpiuku, ir visą mūsų 
tarybą kuogreičiausiai nu
gabentų į Klaipėdą įsteigi
mui naujos Lietuvos. Ten 
mes naują Lietuvą taip su-1 
tvarkysime, kad jos ne tik i 
upėmis ir upeliais, bet ir! 
visais raveliais, plauks pie-
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T /lPdf 11 VII Td VPryniTI*1C išdavikų, kurie jus agituo- gon išvežtųjų mūsų brolių
v !• 1 1VH1L1 LltJlv WAclillxIS j ja vykti į Vokietijos darbo dejones. Prie keršto, švento 

i tarnybą. Jie yra šlykštūs keršto okupantams už mū- 
hitlerininkų samdiniai, ku- su tautiečiu kančias ir aša- 
rių lūpomis kalba mūsų j ras šaukia tėvynė Lietuva, 

i tautos priešas — vokiškieji j p.lrl„rvkim„ lietuviu
I okupantai. Varykite lauk f • 17 ™ ,1?
tuos niekšus ir raginkite ki- 8'aben,mul ’ hltler,nę ve" 
tus neklausyti jų skleidžia-, &0VV 
mo melo. Išgirskime kator-; (“Už Tarybų Lietuvą”)

Į Vokietijos Katorgą
Vos tik užgrobę Lietuvą,'čių kalba, gyventų tik vo- 

hitlerininkai tūkstančiais 
pradėjo gabenti mūsų tau
tiečius i reicho darbo kator- v

žuvo nuo nedavalgymo, ne
pakeliamo darbo ir ligų. 
Dar gyvi išlikę velka vergų 
jungą, paraginami hitleri
ninkų bizūnais ir grasini
mais sušaudyti, bet ir šių 
laukia neišvengiama mirtis.

Bet to negana. Hitleri
ninkai ir toliau varo savo 
budeliška mūsų tautos nai
kinimo 
mais ir 
naujus
hitlerini pragarą, į Sakso
nijos karo pramonę, varo 
nešti baudžiavos Prūsijos 
dvaruose.

darbą — grasi n i- 
prievarta jie varo 
lietuviu būrius i b c

niekuomet nebuvo per daug. 
Dabar, kai okupantai atė-; 
mė tiek daug darbo rankų 
nuo Lietuvos laukų, valstie
čiai nebegali išdirbti visos 
žemės ir lietuviams gręsia 
visiškas badas.

Norėdami bent kiek pri
dengti savo kruvinuosius 
darbus, vokiškieji okupan
tai ir jų pakalikai kubiliū- 
nininkai stengiasi

I tarnybą. Gero 
vių, 
Cero 
yra,

kiečiai.
Lietuvių tauta supranta 

ir nuo seno pažįsta vokiečių 
siekimus. Prisiminkime se
novės prūsų ir Mažosios 
Lietuvos likimą. Prisimin
kime vokiečių okupaciją pe
reito karo metu. Ir tuomet 
daugelis lietuvių buvo iš-

Meluoja ir Galų Nepakavo j a
Neseniai Hamburge lan-

Hitleriovežti darbams į Vokietiją. kėsi lietuviškieji
Beveik visi jie žuvo sveti- pareigūnai, o grįžę-papasa- 
moję vergovėje. O tie, ku- kojo savo įspūdžius. Kiek- 
riems pavyko grįžti i Lietu-; vienam, buvo, žinoma, įdo- 
vą, pasirodė netekę sveika-i™1’ sužinoti, kaip 
tos ir liko visam amžiui in- i žmones . .
validai.
tų pačių vokiečių išperos— 
hitlerininkai vėl varo mūsų 
tautiečius į Vokietijos L„ 
torgą.

Beveik visi jie žuvo

» gyvena 
Hamburge, tame 

Dabar bjauriausiosl dešimtis kartų bombarduo- 
i tame mieste, kur žuvo ne 
I vienas šimtas išvežtųjų lie

kai'tuvių. Ir štai vienas tų pa- 
; reigūnų apie tai prašneka:

— Tėviškėje tekdavo da
žnai girdėti, kad Hambur-

. Savo 
akimis pamatėme, kad tai 
neteisybė. Sunku buvo rasti 
bombardavimo pėdsakus ...

Čia besiklausantis žmogus

Visi,;
hitle-1 &as subombarduotas.
Viso-;

Broliai lietuviai! 
kaip vienas, turime 
dren stoti į kovą prieš 
rinius žmogžudžius, 
mis priemonėmis priešinki-(
mes išvežimui į reicho ka-i 
torgą. Nestokime į okupan-' 
tų įsteigtuosius registraci-, įgnyba sau į šlaunį, norė
jos biurus.

Daug mūsų tautiečių, ku-|nuoja. 
riuos hitlerininkai i 
išgabenti, pasislėpė miškuo-l Kauno apygardos tarėjas, ir 
se ir kaimuose.

nininkai stengiasi įtikinti ■ niai hitlerininkai, 
lietuvių tautą, kad dabar, i kelių Suvalkijos kaimų vy- klausytojas pradeda galvo- 
esą, karo laikas, vokiečiams ’ rus, varėsi juos į geležinke- ti, kad gal būt anglai per- 
reikalingi darbininkai. Betjlio stotį. Bet lietuviai pa-; nai tikrai melavo apie tuks- 
juk kiekvienas lietuvis gali! triotai, žinodami, kas juntančius lėktuvų, kurie dau- 
paklausti: jeigu Vokietijai j laukia Vokietijoje, nudobė j žė Hamburgo karinius pas- 
reikalingi darbininkai, tai įjuos variusius žandarus, ; tatus. Gal jie perdėjo, skelb- 
kodėl okupantai šimtus vo- j paėmė jų ginklus ir pasislė-1 darni, kad daugelyje Ham- 
kiečių siunčia į Lietuvos;pė aplinkiniuose miškuose, burgo pramones rajonų ne- 
įmones, o lietuvius išveža? j kur sudarė partizanų bū- paliko akmens ant akmens.
Kodėl išvežtųjų valstiečių i rius. Patriotai suvalkiečiai Juk Goštautas aiškiai pasa-
ūkiuose pasodinami iš Vo-į suprato, kad tik atkakliai Lė, kad jam buvo sunku

ir negailestingai kovodami rasti bombardavimo pėdsa-
išvengsimus. Taip ir patefono plokš- 

mūsųitelėje, kurią transliavo 
' Veichselis, užrašyta.

Bet klausant toliau, ūpas 
netikėti anglų praneši
mais praeina.

— Mums 
Hamburge, 
oro pavojaus.

damas įsitikinti Mar nesap- 
. Ne, tai ne sapnas, 

norėjo! Girdėti aiškiai, kaip kalba

Štai nese-'Marijampolės apskrities 
surinkę I viršininkas Goštautas. Ir

burgo pramones rajonų ne-

buvo sunku
kietijos atvykę visokie vai-1 
katos — kolonistai? j prieš okupantus,

Okupantų planas yrf aiš-i pražūties ir apgins 
kus: jie siekia išnaikinti I tautą nuo išnykimo, 
lietuvių tautą, Lietuvą pa-| Lietuviai! Sekime 
versti vokišku kraštu. Vo-ljų mūsų tautiečių 
kiečiai nori, kad senose, lie-klžių. Nesiduokime 
tuvių nuo amžių gyventose'į Vokietiją. Neklausykite 
vietose skambėtų tik vok ie-1 gestapo suverbuotų lietuvių

drąsių- 
pavyz- 
varomi

tebebūnant 
susilaukėme

nai, nuvykę į Vokietiją, 
“neišgirs,” kaip vaitoja po 
hitleriniu bizūnu ten išvež
tieji mūsų broliai lietuviai. 
Tokie metodai, toks žmonių 
mulkinimas yra pagrindu 
visos hitlerinės propagan
dos. Žinoma, okupantai ne
apsiribos ta viena pareigū
nų ekskursija. Jie pasikvies 
ir daugiau parsidavusių tautos.

Lietuviu Gyvenimas, Darbai, 
Uždarbiai ir Pragyvenimo

Sąlygos

M o n t e v ideo priemiestyje 
gyvena virš 1,200 lietu- 
kurių dauguma dirba 
frigorikoj Swift, Jr., tai 
mėsos gamykloj. Uždar

bis nuo 2 iki 3 pesų už 8 vai. 
darbo, o moterims 80 centu iki 
1.20 centų.

Kita dalis lietuvių dirba 
prie statybos namų. Ten pras
tas darbas, uždarbis nuo 2.50 

liki 3.20 pesų; pavyzdžiui, sta
liai, šaltkalviai, mūrininkai, 
tepėjai, kriaučiai ir šiaučiai 
uždirba nuo 2 pesų ir 80c iki 
3.50; elektristai nuo 3.20 iki 
3.80. Gi pragyvenimas bran-

mūsų tautos išgamų, kurie 
los, visaip girdami hitlerinį 
pragarą.

Bet seniai žinoma, kad 
šuns balsas į dangų neina. 
Neapgaus hitleriniai mela
vimo pareigūnai ir lietuvių 

VI. Mozūriūnas.

gus, paprastas kambarys mė
nesiui atsieina 15 pesų, gi vi
dutinis 20 ir 23 p.

Prie to, darbo ne visada 
yra. žiemos metu lietūs labai 
trukdo statybos darbams, lyja 
ištisas savaites. Maistas, su lyg 
uždarbio, yra brangus. Mėsa 
prasčiausios rūšies 24 centai 
už kilo, cukrus 18 centų, kero- 
sino litras 12c. Drabužių, kai
nos labai aukštos, taip, kad 
darbininkai negali jų iš karto 
sumokėti, turi imti ant išmo
kėjimo, o tuomet dar bran
giau atsieina.

Darbininkai prie visų darbų 
yra apdrausti, bet jie tą ap- 
draudą patys turi sumokėti po 
5c nuo peso. Daugelis darbi
ninkų dirba nepastovius dar
bus, savininkai vis-vien išskai
to už apdraudą iš jų algų, 
nors i apdraudos kasą ir nesu
moka. Tokiame atsitikime, jei
gu darbininkas susižeidžia, tai 
apdraudos kasa jam nemoka, 
nes jo ten nėra apdrauda mo
kėta.

Nemažas skaičius lietuvių 
dirba pas vieną senų namų su- 
pirkiką. Griaunant tuos namus

nemažai jų susižeidžia arba ir 
užsimuša. Gi sužeisto arba žu
vusio šeimai sunku gauti bent 
kokis atlyginimas, nes suran
da visokias priežastis, pagal 
kurias kaltina patį darbininką. 
Jeigu nueina j teismą, tai byla 
tęsiasi kelis metus, paperka 
advokatus, o ir teisme savinin
kai randa sau privilegijų. Tai 
taip gyvena daug lietuvių Uru- 
guajuj.

A. Zaveckas.

Wake Up, Americans!
0J> Wakeup. Axocrt-

Make America's 
answer roar oat 

w|g> pF over the world.
Every dtixen must Į 

back the United States Army ; 
and Navy to victory—back them j 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of thia newspaper.

CAIRO IR TEHERAN

Begaliniai svarbios konferen

cijos, įvykusios Caire ir Tehe

rane, nubraižė musų Pergalei

I

i

■j. 
",

Rasti prie užmušto nacių kario paveikslai parodo 
paskutines minutes gyvenimo Sovietų didvyres Zoja 
Demjanskaja. Ja pakorė už tai, kad ji atsisakė išduo
ti savo draugus partizanus. Kada korikas nėrė virvę,
18-kos metų didvyrė šaukė: “Likite sveiki, draugai.
Tęskite kovą!” Jie atkeršija už draugę pergalėmis prieš 
nacius.

Še tau boba ir roputės! 
Pasirodo, kad anglai ir da
bar beveik kasdien bombar
duoja.

Mes nepasakosim, ką 
bombardavimo metu pergy
veno ponas Goštautas, ar 
jis keitė po bombardavimo 
apatinius baltinius, ar ne 
(tai žino viešbučio tarnau
toja), bet seksime tolimes
nius jo ekskursijos po 
Hamburgą įspūdžius.*

— Buvome pas Hambur
go miesto architektą. Jis 
mums parodė * sudarytą 
Hamburgo pokarinio atsta
tymo planą. Tai grandiozi
nis planas, kuriam įvykdyti 
reikės 20-25 metų.

Štai kur išlindo yla iš 
maišo!

Ponas .Goštautas nepasi
juto, kaip pasakė teisybę. 
Hamburgą bus galima at
statyti tik per 20-25 metus. 
Šie žodžiai klausytojui 'davė 
pilniausį dabartinio Ham
burgo, griuvėsių miesto 
vaizdą.

Ponas Goštautas yra hit
lerinis pareigūnas. Jo duon
daviai vokiškieji fašistai jį 
įpareigojo meluoti. Bet pa
sirodė, kad jis melagis ne
gudrus — savo pareigą at
liko blogai.

Šis atsitikimas su lietu
viškuoju Hitlerio agentu 
Goštautu ryškiai parodo, 
kaip vokiečiai negudriai in
struktuoja savo pakalikus.
Goštautas “nematė” su-
griauto Hamburgo. Kiti to
kie pat melavimo pareigū-

planus.

Jų padaryti tarimai yra atsi

šaukimas paramos iš kiekvie- 
t 

no žmogaus, kuris tik išgali, kad 

įvesdintų daugiau pinigų į Ka

ro Bonus dabar.

-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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(Tąsa)
Pranui Vachteriui jėgos nebegrįžta. 

Vieną gražią dieną jį išveža ir nebėr jo 
mums daugiau. Juozas Hamacheris jau 
žino, ką tat reiškia:

— Tai jau jo daugiau nebematysime. 
Jį nugabeno į mirties kambarį.

— Koks mirties kambarys? — klausia 
Kropas.

— Na, marinamasis kambarys....
— Kas tat per vienas?

— Tai mažas kambarys namų kampe. 
Kas jau yra be vilties pagyti, ten ir nu
nešamas. Ten yra dvi lovos. Visur čia jį 
vadina marinamuoju kambariu.

— Bet dėl ko taip daro?
— Kad paskum mažiau darbo butų. 

Taip yra patogiau, nes ten šalimais yra 
lavoninė. Gal būt tat daro dėl kitų, kad 
nematytų kaip miršta. Jos ten geriau 
gali dėl jo budėti, kai jis vienas guli.

— Bet kaip jis?
Juozas patraukia pečiais.
— Ką ten, paprastai, pastebės.
— Ar tat žino kiekvienas?
— Kas čia senai guli, aišku, kad žino.

Po pietų į Prano Vachterio lovą nau
ją paguldė. Po keletos dienų šį vėl išne
ša. Juozas parodo ranka tat reiškiantį 
ženklą. Mes matom, kaip įneša, kaip ir 
išneša.

Kartais matom šalia lovų sėdinčius 
sužeistųjų giminaičius ir verkiančius ar
ba tykiai kalbančius pilnom akim gailes
čio.

Viena sena moteriškė labai nenori iš
eiti, bet juk ji negali čia palikti nakvoti. 
Kitą rytą ji ateina labai anksti, tačiau 
ne kaip reikiant anksti: kai ji prisiarti
na prie lovos, žiūri, kad jau nebe tas 
guli. Ji turi eiti į lavoninę. Obuolius, ku
riuos atsinešė, atiduoda mums.

Vargšui Petreliui irgi blogiau. Jo li
gos istorija rodo kreivąją. Vieną gražią 
dieną šalia jo lovos atsiranda plokščias 
vežimėlis.

— Kur? — klausia jis.
— Į perrišamąją.
Jį guldo į vežimėlį. Tačiau sesuo pa

daro klaidą: nukabina jo mundierių nuo 
kablio ir tiesiog padeda ant vežimėlio, 
kad jai nereikėtų dukart suvaikščioti. 
Petras suprato, kuo tat kvepia ir nori 
išlipti iš vežimėlio.

— Aš paliksiu čia.
Ji prispaudžia jį. Jis rėkia, kiek tik 

leidžia peršauti jo plaučiai:
— Aš nenoriu į marinamąjį kambarį.
— Juk mes važiuosim į perrišamąją.
— Kuriam galui tat mano mundierius 

reikalingas?
Jis daugiau nebegali kalbėti. Tik judi

na lūpas ir kimiai šnibžda:
— Paliksiu čia!
Sesuo neatsako ir išveža jį iš palatos. 

Duryse mėgina jis įsispirti. Jo juoda 
garbanota galva sverda, akys pilnos aša
rų.

— Aš grįšiu! Aš sugrįšiu! — šaukia 
jis.

Durys užsidaro. Mes visi susijaudinę. 
Tačiau tylime. Pagaliau Juozas sako:

— Jau ne vienas tat pasakė. Tačiau, 
kai jau ten pateko — jau nebeišeina.

• • •

Man darys operaciją ir aš jau vemiu 
antra diena. Mano kaulai nenori drau
gėn suaugti, sako gydytojo raštininkas. 
Kitam jie suaugo netaisyklingai, taigi 
vėl tenka jie perlaužti. Tai jau yra ne
maža bėda. Prie mūsų prisidėjo dar du 
jauni kareiviai susiplojusiomis leteno

mis. Lankydamasis vyresnysis gydytojas 
juos atklojo ir linksmas sustojo.

— Tat mes pataisysime,—aiškina jis, 
— padarysime mažą operaciją ir jau jūs 
turėsite sveikas kojas, {rašykit juos, se
sute.

Kai jis pasišalina, viską žinąs Juozas 
įspėja:

— Nesileiskit operuojami! Tas senis 
ne gydo, bet tik moksliškai tyrinėja. Jis. 
su kiekvienu yra laukinis, kuris tik jam 
į rankas pakliūva. Jis jūsų susiploju
sioms letenoms darys operaciją, po ku
rios jūs iš tikrųjų daugiau nė tokių ne
turėsite; dėl to jūs sukreivintomis lete
nomis turėsite vaikščioti visą savo gy
venimą.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Skyrius “United War 

Chest” Sukėlė $307.00
H Lietuvių Skyrius “United 
War Chest” čia veikliai dirba 
dėl pasekmingo vajaus lietu
vių tarpe. Prie šito darbo vei
kia Jurgis Lukoševičius—vice- 
pirm. ir Jonas Rainys, ižd., 
nuolatinio komiteto lietuvių 
reikalams ir grab. J. Kava
liauskas pirmininkas, jo mote
ris ir duktė ir kiti komiteto 
nariai.

Lietuvių duosnumas apsi
reiškė gražiai lapkr. 21 d.1, 
North Side Lietuvių Republi-

konų Kliube, 1218 Wallace 
St., buvo surinkta $138. Pats 
Kliubas pasižadėjo duoti nuo 
savęs $300.

Lapkr. 28, Lietuvių Tautiš
kame- Beneficial Kliube, 928 
E. Moyamensing Avė., surink
ta $169.

Visi Philadelphijos lietuviai 
rimtai prisidėję prie šio pra
kilnaus darbo.

šv. Andriejaus parapijos va
jus vedamas gerb. klebono J. 
čepakaičio; šv. Kazimiero 
parapijoje vedamas gerb. kle
bono Ign. Valančiūno; Šv. 
Jurgio parapijoje, Richmonde, 
gerb. klebono Vito Martuse- 
vičiaus.

Taipgi kiekvienas kliubas, 
draugystė ir organizacija, vy
rų ir moterų, veikia šiuo rei
kalu savo tarpe.

Šis pašalpos darbas reika
lingas ir prakilnus. Pasitikime, 
kad jisai bus pilnai atjaustas 
duosnumu kiekvieno lietuvio.

Adv. M. M. Slikes.

Remdami Nacionalį Karo 
Fondą, mes remiame kovą 
prieš fašizmą.

100,000 ITALŲ PULSIĄ 
NACIUS UŽNUGAREN

Madridas.— Vienas atke- 
leivis iš Italijos į Ispaniją 
sakė, kad 100,000 italų, gir
di, priruošta atakuot vo
kiečius užnugarėn tarp da
bartinės mūšių linijos ir 
Romos. Pusė tų italų jau 
esą apginkluota.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreon 4-9612
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NOTART 
PUBLIC

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

TELEPHONE
STAGG 2-5048
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Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinami} kainą
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(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N
■A

Distinctive Style and. Unexcelled Value in

Chicagiečiai Pasakys Prakalbas Clevelan•j prastomis dienomis.
i i 1 n 1 • • Ui •! 1 1 I •• • C 1 e v e 1 ando, Pittsburgho,de, Pittsburghe, Baltimore], Philadelphijoj S”", \

DIAMOND ENSEMBLES

Dr. A. L. Graičūnas žinomas 
visuomenės veikėjas, Chicagos 
Liet. Konferencijos Kom. gar
bės pirmininkas, važiuodamas 
į Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą New Yor
ke, sustos pasakyti prakalbas 
viršminėtose vietose.

irgi važiuos su Chicagos dele
gacija. Manome, jos galės su- 

! stoti bent poroj vietų, jei ne 
, visose keturiose.

Clevelande delegatai sustos 
gruodžio 14 ir kalbės svetainėj 
po numeriu 911 Maud St., prie 
East 79th ir St. Clair Ave.

Pittsburghe delegatai kal- 
i bes gruodžio 15, L. M. D. sve
tainėj, 142 Orr St.

Baltimorėj kalbės gruodžio
I 16, Lietuvių svetainėje, 853 
; Hollins St.

Philadelphijoj kalbės gruo
džio 17 d.

Visur prakalbos rengiamos

šiuose mitinguose. Tai retaI
i proga, kad keli kalbėtojai ga- 
! Ii iš kito miesto atvykti. Ir ge- 
! r i kalbėtojai.

Dr. Graičūnas plačiai žino
mas iš spaudos, bet jis jau yra 
labai seniai lankęsis su pra
kalbomis. Jau bus virš 25 me
tai, kaip jis buvo kur nors pra- 

' kalbų sakyti, šiuo tarpu, pasi- 
! taikius progai, jis sutinka pa
sakyti prakalbas.

Pasiskaitę apie šias prakal
bas pasakykite savo kaimy- 

I nams lietuviams ir pavadinki
te juos dalyvauti prakalbose.

Pasinaudokite reta ir gera 
proga.

s Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

r .IMes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo .namuo- L* 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

B Tru-Cmber Fuel Co., Inc.
H 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661 $

jĮMATEUŠAS SIMONAVICIUS »
$ GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

Vietos ir impor- 
•J* tuotos degtinės ir 

vynai, g e r i ausiu 
įjjjl bravorų alus ir 
$4 ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 

te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
ližėj imu i grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos diena iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

I NAUDOKITĖS GERA PROGA |
; Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymą savo 
’ seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
! kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patar- 

naujame už senas žemas kainas.

Akiniai
« Nuolaida

mes duosime jums

taip žemos, Ktiu pilnai pcitcuiwuiuuie nn uz.

I STENGER & STENGER, Optometrists |
S 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y. S?

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 
taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50

V. Andrulis

Važiuoja į suvažiavimą taip
gi it V. Andrulis, sekretorius 
Chicagos Lietuvių Konferenci
jos Komiteto ir Vilnies redak
torius.

Važiuos į minėtą suvažiavi
mą dar 8 ar daugiau delegatų.

Dr. Graičūnas ir Andrulis 
važiuoja sykiu. Galimas daik
tas, kad su jais važiuos ir kiti 
keli delegatai. Yra išrinkta ke
turios moterys, kurios gal sy
kiu važiuos.

Teko sužinoti, kad iš San 
Francisco atvažiuoja Ks. Ka- 
rosiėftė Ir Vfbla Sutkienė. Jos

LIAUDIES BA LSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont, Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSA
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienrastj Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

i

IH iS
I

Tėt

in her heart- First in Quality

diamond.

No, 080, i.tuly
Crosby.. Matched /
lovely modern ... 1 ’
rings of . 1 4 K qq

n

No. 120.
Crosby. Identical 
designs I4K gold 
rings with splen
did diamond.

Both for

*100*

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

*******************
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišoko 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino 
kad visados bus patenkinti

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

Both Rings for
00

No. • 100, Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

00

All "Lady Crosby" Ensembles 
in Attractive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prll&ikys jums daiktą.

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

Sim 2-2173 ATI)AttA VAkAHAK

Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti sn Glviab 

Geriausias Alus Brooklyn^ 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
ToL KV

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar tilt
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LAISVĖS VAJUS Įspūdingi Skaitmenys
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtų. 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 
Geo. Shimaitis, Montello ........
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD 136 kp., Harris.-Kearny 
V. Smalstienė, Royal Oak .........
ALDLD 50 kp., Rochester ........
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
P. Bečis, 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. Valinchus, Pittston 
J. Matačiūnas, Paterson

P. Pilėno talkininkas, R. Merkis, prisiuntė keletą 
atnaujinimų. Tas palaiko Pilėną pirmoj vietoj.

A. Stripeika-Geo. Kudirka pralenkė Kazakevičių ir 
Žukauskienę. Jie prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų.

M. Svinkūnienė-M. Meisonienė gražiai pasidarbavo. 
Nuo jų gavome 3 naujas prenumeratas ir pluoštą at
naujinimų.

ALDU) 2 kp., So. Boston pakilo punktais. J. Burba 
prisiuntė naują pusmetinę prenumeratą ir atnaujini
mų. Drg. Dambrauskienė prisiuntė atnaujinimų.

Naujų prenumeratų prisiuntė: ALDLD Moterų Kuo
pa. Binghamton, N. Y. (J. K. Navalinskienė) 1; A. 
Valinčius, Pittston, Pa., pareiškė, kad per iį 
savo pažįstamam prenumeratą 
Wyoming, Pa.; J. Matačiūnas, 
siuntė 1.

Pakilo punktais prisiųsdami
Stankus, Easton, Pa.; Geo. Shimaitis, Montello. Mass.;
V. T. Jokymas, New Britain, Conn.; A. Venskevičie
nė. Cambridge, Mass.

Iš pavieniu skaitvtojų, A. Aponikas. Mahanov Citv, 
Pa., prisiuntė nauja prenumeratą. Turėtų paimti 
jo pavyzdį ir kiti skaitvtojai.

Tariame širdingai ačiū visiems valininkams ir 
talkininkams. Laukiame daugiau naujų skaitytoju.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

815
792
709
648
604
602
559
546
512
489 į
434 .
431
364 '
338
325
321
316
304
301
299
290
264
260
255
233
217
198
194 !
186 j V. Tauras-R. židžiunas

J.

S.
J.
C.

A. J. Navikas, Haverhill ...........
J. Blažonis, Lowell ....................
A. Gudzin, Schenectady ...........
K. Mikolaitis, Baltimore ...........

Margaitis, Windsor ..............
Jokymas.New Britain 
Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................
S. Kasparas, Wilkes-Barre ....

A. Venskevičienė, Cambridge ...
O. Kalakauskienė, Brooklyn ....
J. Kalvelis, Bridgewater ...........

Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ........................

Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Kisielius, McKees Rock .....
J. Martin, Pittsburgh ...........
Abekicnė, Chicago .............

, Legunas, Springfield ...........
Arison, Stratford ..................
Kalvaitienė, Maspeth ...........
Stakoff, Brooklyn ................

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

M.
S.

V.
P. .
K.
Ch.

R.
M.

182
176
169
168
156
156
140
134
133
130
122
108
104

92
78
72

. 60
52
52
52
52

. 26
16

Washington.— Amerika 
dabar turi 7,390,000 kariuo
menes ir 840 karinių laivų, 
o 1941 m. gruodyje teturėjo 
tik 330 tokių laivų.

Nuo 1940 m. birželio 1 d. 
Jungtines Valstijos pasista
tė 150,000 naujų karo lėk
tuvų, ir vien tik praeitą 
menesį buvo pastatyta 8, 
789 lėktuvai.

Taip raportavo karines 
mobilizacijos direktorius 
Byrnes.

Bereikalingas Talkininkų 
Pranešimų Trukdymas
Berlynas pirmiau paskel

bė oficialį pranešimą apie 
Talkininkų konferenciją su 
turkais, negu buvo leista jį 
paskelbt per Amerikos rą- 
diją ir laikraščius.

186
126

28 So. Boston, Mass
Iš LDS 62 Kp. Metinio 

Susirinkimo

drg. Papeivis, 
Paterson, N.

Gruodžio 2 d., LDS 62 kuo
pa nutarė parsitraukti Vilnies 
kalendorių 35 kopijas.

Iš Centro paraginimas skai- 
I tytas, kad prisiųsti Centrui 
| kuopos narių, esamų Dėdės 
Šamo tarnystėj, adresus. Pa- 
diskusavus palikta finansų se
kretoriui, kuomet nariai mo- i ’

: kasi duokles, kad primintų to- 
i kiems nariams, kad jie priduo
tų karių adresus, žinoma, su

J., p 1’1-| jų liuesu sutikimu.

užraše

atnauiinimu:

1S

jų

Ką Turkijos Bendradar 
biavimas Reikštą 

Talkininkams

Komisija paruošimui paren
gimo delegatams išleisti į De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi- 

j mą, New Yorke, pateikė ra- 
: portą, kad ruošiamas bankie- 
i tas gruodžio 12 d., 376 Broad- 
i way. Rengia bendrai su LLD 
. 2 kp., tai bus ne vien bankie- 
i tas, bet masinis platus pasi
kalbėjimas, įvairių patarimų 

I suteikimas delegatams, sutei- 
■ kimas gausių aukų suvažiavi- 
įmui pasveikinti.

Iš Pirmo Apskričio atsibuvu
sios konferencijos delegatai —

(Tąsa nuo 1 pusi.)
tu r-

Juodąją Jūrą; iškelt Talki 
ninku kariuomenę Graiki- į 
jon, Bulgarijon ir Rumuni-; žekonius ir Petruškevičius — 
jon. ‘

Turkijai sutinkant, Tai-i 
kininkai galėtų savo armi-, 
jas persiųst per turkų že-i 
mę, permest jas per siau
ras jūrų rankoves, Bospo- 
rą ir Dardanellus, ir tiesio
giniai smogt hitlerininkam 
Graikijoj ir Bulgarijoj.

St. Clair, Pa
Vincas Gustaitis išvažiavo

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. gruodžio, pas dd. Praleikius, 407 
Electric St., 2 vai. dieną. Draugai 
dalyvaukite, yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus balsavimas ALDLD 
Centro Komiteto ir rinkimai delega
tų į Dem. Liet. Suvažiavimą. Rink
sime ir naują valdybą 1944 metams. 
— P. Šlekaitis,, sekr. (290)

CLIFFSIDE, N. J.
Rusų IWO 3118 skyrius 

prakalbas nedėlioj 12 d. gruodžio, 
svetainėj 324 Anderson Ave ir Cliff 
St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Prakal
bų tema bus — “Pastarieji Karo 
įvykiai ir Pastarasis Laikotarpis. 
Kalbės Russki Golos redaktorius 
D. Z. Krinkin. Kviečiame visus lie
tuvius atsilankyti ir išgirsti svar
bias prakalbas. — G. Litvinovič.

(290)

rengia

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. gruodžio, 2 vai. 
dieną. Mainierių salėje. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, rinksime val
dybą 1944 metams. Taipgi prašome 
užsimokėti duokles. — S. Kuzmic
kas, sekr. (290)

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

35c

15c

25c

Apie Keplos Kančias 
Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt..............................

35c

20c
15c

1.00

' išdavė gerus raportus.
Delegatais į DLS išrinkta 

j du : A. J. Kupstis ir Simonavi- 
i čienė. Kandidatus į delegatus 
turėjom net keturis, slaptu 
balsavimu likosi išrinkta mi
nėti nariai į suvažiavimą.

Į kuopos valdybą sekan
tiems metams išrinkta: pirm. 

, D. G. Jusius, vice-pirm. J. 
Matulevičius, finansų sekr. J. 
Burba, užraš. sekr. J. šūkis, 

• ižd. A. Jankus.

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

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

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

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

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

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos
Lietuviška 

receptų, 
navimui

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

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

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

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi......................$3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

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

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

Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro,

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas -vartoti.

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

25c
15c

85c
60 

85c 
60c 
60c 
85c 
60c

60c

D. J.

Balkanų kraštų žemoje 
kai jau turimais ginklais 
galėtų gerai kovoti prieš 
nacius ir jų sėbrus, kaip' 
kad rumunus ir Bulgarijos 
fašistus.

1940 m. Turkija turėjo 
300 karinių lėktuvų, o da-, 
bar skaičiuojama kelis kar
tus daugiau. Turkų laivy- į
nas silpnas. kitą, apskritį, Brunswick Town-

Bet Turkija galėtų padė-!shiP’ aplink Orwigsburg mieš
ti Talkininkams, leisdama i tuk^> su savo draugais į me- 
jiem vartot savo lėktuvų džioklę ant stirnų. Vincas bu- 
aikštes, iš kurių Amerikos!^8. Pirmiau minersyillietis,

i kuris keli metai laiko St. 
Clair viešbutį ir turi geras pa
sekmes.

Dėl perkeitimo tokio mono-
> nuolatinio stovėjimo 

i prie patarnavimo

Bayonne, N. J
Mirė Frank Lukaitis

ku-

WORCESTER, MASS.
Svarbus Pranešimas

Sekmadieni, gruodžio (Dec.) 12, 
5 vai., Lietuvių Salėj, 29 Endicott 
St., įvyks gražus bankietas su mu
zika ir dainom. Pelnas šio parengi
mo skiriamas trečiam dovanų siun
timui lietuviam raudonarmiečiam 
ir civiliam. Siuntini ruošia Punde
lių Vajaus Komitetas. Visi geros va
lios pažangūs lietuviai deda pastan
gas prie siuntinio prisidėti daiktais 
ir piniginėm aukomis. Taipgi ruošia
si pasveikinti Amerikos Lietuvių 
Demokratini Suvažiavimą, įvyksian
tį 18-19 gruodžio. Mes worcesterie- 
čiai irgi neturim atsilikti. Širdingai 
prašom visus dalyvauti bankiete.

Programą pildys J. Latviūtė, B. 
Raulušaičiūtė, dainininkės; K. Sta- 
lulioniūtė, pianistė; N. Čeponiūtė, 
eilininke. — Rengia LLD Mot. Kp.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. gruodžio, 2 vai. dieną. Progresy
vių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Nariai dalyvaukite, rinksime 
valdybą 1944 m. Taipgi raportuos iš 
buvusių prakalbų. Rinksime delega
tus į Dem. Liet, suvažiavimą Brook- 
lyne. Kviečiame narius dalyvauti, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių. — 
C. S. Kasparas, sekr. (290)

tarpe

(290)

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, 12 d. gruodžio įvyks 

svarbus susirinkimas Liet, salėje, 
Park St., 2 vai. dieną. Rinksime de
legatus į Liet. Dem. Suvažiavimą ir 
taipgi aptarsime kokiu būdu mes 
galėsime praplėsti veikimą 
lietuvių, 
lietuvių.

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, 12 d. gruodžio įvyks 

svarbus susirinkimas, Liet, salėje, 
Park St., 2 vai. dieną. Susirinkime 
rinksime delegaciją į Liet. Dem. 
Suvažiavimą Brooklync, ir svarsty
sime kitus svarbius dalykus. Kvie
čiame visus dalyvauti. LDS 108 kp. 
ir LLD 27 kp. Valdybos. (290)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 9 d., 7:30 v. 
v., 930 E. 79th St. (Liet. Kliubo). 
Prašomo visus dalyvauti, nes turime 
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 

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

kp.,

de-
su-

ROCHESTER, N/Y.
A. Bimba, kalbės gruodžio 10 
vai. vak. Gedemino salėje, 

Joseph Ave. Kviečia visus ALDLD
50 kp. — W. Cherney. (290)

8
d.,

575

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. — 
C. Andriūnas, f in. sekr. (290)

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 

PAKUOTOJŲ SANDĖLIO 
RAŠTININKŲ

PASTOVŪS DARBAI, $27 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIAI 
MATYKITE MR. SHAW, 

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

838 WEST 33rd ST., N. Y. C.
(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 ųlga. 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)

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. 
ar 8th Avė. subvės iki Queens(6th

stoties ar I.R.T.—B.M.T. iki Grand Ave., ta- į 
da trumpas važinėjimas su “Q-102” busu iki | 

3rd Street)
IS būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(290) ;

I’laza

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

! Kosmeti 
vaite.

MERGINOS
ikų fabrikui, nelavintos, 5 dienų sa- 
viršlaikiai, nuolat. Iš karinių 

nesikreipkite.

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

darbų

(291)

MERGINOS, MOTERYS, patyrusios, ar be j 
patyrimo, knygų apdirbimo darbas; gera ai- ;

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

(290)

RANKOM SIUVĖJOS ir išsiuvinėtojoa brai
žų ant sampelinių divonų lėlių modelių. Da
liai ar pilnam laikui. Gera alga. K. Perper, 
6-tos lubos, 59 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KARINIAI DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS
BŪTINA PRAMONE
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

VAGONŲ VALYTOJAMS
VAGONŲ APTARNAUTOJAMS

REIKALAUJAMA ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO

DRABUŽIŲ APMUŠĖJAMS
MECHANIKAMS

ELEKTRAMS
MALIORIAMS

Iš būtinų karinių dalbų reikia turėti 
USES Paliuosavimų 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 PAGELBftTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

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

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

NEREIKIA PATYRIMO

(X)

ir Anglijos bombanešiai ga
lėtų lengvai pasiekt nacių 
naudojamus Rumunijos ži
balo šaltinius ir dirbyklas toniško• VVIWV 
Ploesti, tik per 420 mylių j užsidarius
nuo turkų orlaivių stovyk- svečiams, Vincas sumanė pra- 
lų.

Talkininkų lakūnai 
Turkijos 
duot hitlerininkų 
Graikijos ir Dodekanese sa- ( 

nacių 
Bulga

rijoj, Jugoslavijoj ir net 
Italijoj.

Turkija kontroliuoja Bo- 
sporo Sąsiaurį tarp Juodo
sios ir Marmoro Jūros, pa
čią šią jūrą ir Dardanellų, 
Sąsiaurį tarp Marmoro ir 
'Aegejaus Jūrų, o Aegejaus 
Jūra tai tikrumoj tiktai ša
ka didžiosios Viduržemio
Jūros.

Jei Turkija atidarytų ten 
kontroliuojamus savo van
denis Talkininkams, tai An
glijos ir Amerikos laivynai 
galėtų bombarduot vokie
čius Graikijoj, siųst kur 
kas artimesniu vandens ke
liu reikmenis Sovietams per

las, net karinius 
punktus Graikijoj,

leisti laiką su draugais me
ls ; džioklėj, ant tyro oro. Įėjus 

galėtų bombai’- įi girią pasiskirstė ir Vincas 
užimtas atsiliko nuo kitų draugų. Ta

da už keletos valandų jo ne- 
matydamai draugai grįžo jieš- 
koti. Na, ir rado, lyg atsigu
lusį pasilsėti, bet kada ap
žiūrėjo, pasirodė, kad amži
nu miegu užmigęs!... Gydy
tojas pašauktas apžiūrėjo ir 
pripažino, kad širdies liga mi
rė. . .

Vincas Gustaitis gimęs ir 
augęs Minersvillėj, pirmutinis 
sūnus Vinco ir Onos Gustai
čių. Jo tėvučiai laisvų pa- 
žvalgų, žmonės, ypatingai mo
tinėlė, mylinti apšvietą, jie 
prenumeruoja Laisvę — dien
raštį ir su pamėgimu studijuo
ja šių dienų svarbiausius klau
simus. Taip pat ji priklauso 
prie ALDLD 14 kuopos ir skai
to žurnalą šviesą ir abelnai vi
sokią pažangią literatūrą. Iš
auklėjo didelę šeimą — 6 sū-

šeštadienį, gruodžio-Dec. 
d. mirė Frank Lukaitis, 65 
amžiaus, gyveno 84 W. 55th 
St., Bayonne, N. J. Palaidotas 
antradienį, 9 vai. ryto, Arling
ton, N. J., kapinėse.

Lukaitis buvę LDS 26 kp. 
narys ir dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Apie jo gyvenimą 
vėliau bus plačiau paduota 
dienraštyje.

4
m.

nūs ir vieną dukterį, kuri ve
dus ir gyvena New Yorke; 
taip pat ir sūnus Antanas.

Motinai buvo didelis smū
gis, kada, keli metai atgal, jos 
vienas sūnus, tarnaudamas ar
mijoj, kaip tai nelaimingai su
sižeidė ir mirė! Dabar antra 
nelaimė, kada vyriausias sū
nus staiga mirė, o anūkas Dė
dės Šamo marinuose tarnauja 
Kalifornijoj. Jai didelė garbė 
už tai, kad varguose gyven
dama išauklėjo tokią didelę 
šeimą ir šiandien, nors silpna 
ant kojų, negali toli nuo savo 
bakūžės atsitraukti, bet visa 
siela gyvuoja su pažangia vi
suomene. Linkime tau, gerbia
moji, ir šias liūdnas valandas 
su tvirtu nusistatymu praleisti.

J. Ramanauskas.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

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

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina 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 
Skaudėjimo, 
Nudeginimų, 
nuo Šalčio,
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.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

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

Vietiniai galit ateit krautuvėm 
614 y2 Zloto Street.

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 
W.

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.
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DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOIWAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI ' 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš karinių darbų nepriimami '

Sovietų Sąjungos žmones.
B. (289)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

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)

nuo peršalimo, Blauzdų 
nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nušutinimo, Nušašimo 
Sumušimo, Sukoliečiji-

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 9 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Draugijos metinis 
susirinkimas. Bus renkama valdyba 
1944 m. Visi nariai stengkitės 
vauti, kurie nedalyvaus turės 
mokėti pabaudą. Bus Laisvės 
ro salėje, 155 Hngerford St., 
v. v. — J. Kazlauskas, rašt.

daly- 
pasi- 
Cho- 
7:30 
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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.

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

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

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

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

MILL LATHE GRĘŽIMO 
DARBININKAI

Patyrę, aukšta mokestis ir daug viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-41 11TH STREET 
LONG ISLAND CITY

(290)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

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

nėje, 43rd St. ir Madison Ave.

HOTEL BILTMORE
(294)

MERGINOS—3
Turi būti akuratnos skaičiavimuose ir reikia 
High School mokslų turėti. $22 pradžiai. Grei

tas pakilimas. Nuolatinis darbas.

MISS LANG
520 WEST 27TH STREET

(295)

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

S
Iš kurinių darbų nepriimami

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

s

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

(X)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

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

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.
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VYRAI INDŲ ATĖMIMUI
INDŲ MAZGOTOJAI IR IŠNEŠIOTOJAI ♦

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

nėję, 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)

GRĘŽIMO PRESŲ 
OPERATORIAI 

PATYRĘ PRIE STALO 
DARBININKAI . 

GYRU SUDERINTOJAI 
ATLIEKAMŲ DALIŲ 

SURAŠYTOJAS
Išdirbėjai laivyno instrumentų žemutiniame 

Manhattan.

PITOMETER LOG CORP.
237 Lafayette St., N. Y. C.

(290) / '

MOULDERS-LIEJIKAI
Užsakymų darbas ant bronze ir aluminum. 

Viršlaikiai.

SCOTT FOUNDRY
32 Scott Ave., Brooklyn.

(290)



Beltas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily New* Ketvirtadienis, Grtiock 9, 194$
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Sietyno Choras Atvyksta Suvažiaviman Dideliame Būryje 
Ir Su Artistiškai Harmonizuotų Dainų Repertuaru

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad ovaujamas muzikes B. L. Šaknaitės

Kada mes kalbame apie 
įvyksiantį gruodžio 18-19 die
nomis, Brooklyne-Nevv Yorke, 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą ir renkame 
jam delegatus, tai kelios 
žymios lietuvių organizacijos 
energingai pasiruošia pasitikti 
tolimus svečius delegatus ir 
mus visus su nepaprastai įspū
dinga programa.

Tam ypatingai daug dirba 
mūsų chorai Sietynas ir Aidas, l įleista be įžangos ir dar pa-1 Tai buvo prieš porą mėne- 
kurie išstos su dainų progra-1 vaišinta. Prieš publiką, kaipo [siu. Sietyniečiai per šį visą lai- 
ma suvažiavimo masinėj sesi- tikram koncerto, choristai su- ką pasišventusiai lavinosi ir 
joj gruodžio 1 9-tos popietį, I dainavo be pertraukos keletą i toliau, tad nesunku spręsti, ko- 
puošnioj Webster Hall, 119 K. desėtkų dainų. Dainavo, kaip I kią apšlifuotą, žibančią dainos 
11th St., New Yorke. ! jau tradiciniai įgyvendinta šie-1 grožę jie atveš į Webster Hali

Dainuoti namiškiams, savo i tyniečiams dainuoti — harmo- Į gruodžio 19-tą.
kolonijos žmonėms ir dainuoti ningai, energingai, drąsiai. I Į šį koncertą - prakalbas 
svečiams, nau joje aplinkumo-1 Mane stebino, dėl ko siety-i kviečiami visi didžiojo New 
je, tai ne vienas ir tas pats, i niečiai, turėdami tokį reper-! Yorko - Brooklyn© ir apylin- 
Savieji girdi pačiuose garbin- tuarą, nesurengė formali© į kių lietuviai. Įžanga nemoka- 
giausiuose išstojimuose, tad koncerto su įžanga. Mokytoja j ma. B-tė.
jei pasitaikytų ir silpnybė ar* 
klaidelė, jie vis vien savo cho
rą pažįsta. Bet jei pasitaikytų ; 
silpnybė prieš svečius, gal nie
kad nepataisysi, nes jie išva-

Dėl Nakvynių Suvažia
vimo Delegatams

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo delegatams, 
šimtams .jų, reikės nakvynių. 
Didžiuma norės apsistoti pas 
lietuvius, o kurie ir norėtų 
gauti viešbučiuose nakvynes, 
ne visiems pavyks gauti, nes 
daugelyje viešbučių New Yor
ke nakvynes reikia užsisakyti 
mėnesiais iš anksto. Gi dele
gatai renkami paskutinėmis 
savaitėmis.

Komisija prašo visus, galin
čius pernakvinti asmenį, du ar 
kelis, pranešti apie tai Suva
žiavimo Komisijai, 427 Lori
mer St., paduodant savo adre
są ir kiek žmonių, kelioms' 
naktims galėsite pernakvinti.

Bus tokių, kuriems reiks tik 
vienai nakčiai, daugeliui! 
dviem, trim, o kai kuriems rei
kės ir ilgiau pabūti.

Dėl valgių nersiūpinkite. i 
Kiekvienas žino, kad jums da
bar štampų stoka, tad paval
gys restauranuose. Svarbiau
sia — vieta permiegoti, apsi
prausti, persirengti.

Nakvynių Komisija.

REIKALAVIMAI
Namų darbininkės, prižiūrėti 41 

kambarių apartmentą. Yra du su
augę asmenys ir vienas 3 m. vaiku- 1 
tis. Gaus privatinį kambarį, gera 
šeima, gera alga tinkamam asme
niui. Epstein, 1142 Eastern Park
way, arti Utica Avenue, Brooklyn. 
Telefonas, President 4-4043.

(290)

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 pažįsta
mus bei draugus įrašyti į LDS. — 
1 kuopos org. (287-289)

j žinos ir daugiau negirdės, tad 
i visuomet nešiosis tą įspūdį, ko
kį įgaus iš tos pirmos pažin

ties. Tą chorai puikiai supran-
■ ta ir toje dvasioje pasiruošia 
i suvažiavimo masiniam mitin-
■ gui.

Dar prieš porą mėnesių man 
teko dalyvauti newarkieciu 

! Sietyno Choro nepaprastose 
i pamokose, į kurias buvo su- 
; kviesta publika. Sukviesta,

man, jog jie yra užkviesti dai- 
I nuoti Demokratinių Lietuvių 
'Suvažiavime ir neturi laiko sa-■ 
vo koncertui, bet jie norėjo iš-į 
stoti prieš savo publiką, kad 
po pertraukos per vasaros se
zoną įprasti prieš publiką dai- 

! nuoti ir kad gauti savo publi- 
j kos draugiškas pastabas ir pa- 
: tarimus geriausiam pasirody- 
' mui prieš svočių publiką.

Nepaprastai Rengtas ir 
Labai Pavykęs East 

N. Y. Bankietas
rich- j 
ban-' tam

ICastne wyork iečiai ir 
m on d h ii I iečiai nerengia
kietų “a la Williamsburg.” 
Turiu mintyje tas mūsų gru
pes, kurios nusitaria rengti 
bankietą ar ką kitą ir apie jį 
pamiršta, iki paskutinių die
nų jį paslepia nuo publikos, 
paskutinėmis dienomis prade
da šaukti “ateikite, ateikite” 
dar patys nežinodami ir nie
kam negalėdami pasakyti, ką 
.jie tame parengime duos. O 
.jeigu publika neateina, tai 
kaltina ją už neatėjimą arba 
už nenorėjimą katės maiše, 
pirkti.

Tokio rengimo neįpirši Kast' 
New York© organizacijoms.' 
Jie už mėnesių žino, ką jie i 
publikai duos, kur tą viską' 
gaus ir užsispyrusiai publiką; 
kviečia iš anksto apsirūpinti I 
tikietais. Pasekmė būna ta, I 
kad virš savaitė pirm bankie
to pradeda šaukti: “Susimil
dami, neikite be iš anksto 
pirktų tikietų, nes pritrūkome 
vietos.” Ir iš anksto gautų 
svečių, susodinimui jie turėjo 
išrokuoti kožną colį vietos, ta
čiau ir taip reikėjo nemažą 
skaičių sodinti prie antrų sta
lų.

Pats bankietas buvo sma
gus. Neteko sutikti svečio, ku
ris nusiskųstų nepasitenkinęs. 
Valgių ne tiek turėjo įvairu
mo, kiek turėdavo visada, bet 
tame jau kaltė Hitlerio, Mus- 
solinio ir Hirohito, ne bankie
to rengėjų. Pats vakaro vedė
jas V. Paukštys išreiškė visų 
mintį, sakydamas, kad laukia
me karo laimėjimo ir tikimės, 
jog ateinančiais metais mūsų 
bankiete jau galėsime duoti 
tokią vakarienę, kaip seniau.

Programoj iškviesta tarti 
po žodį kitą K. Petrikienė, 
saržentas Bonipartas B. Grikš
tas, bankietų surengimo darbš
čioji talkininkė Sprainienė, A. 
Velička su Grabausku, R. Mi-

šaknaitė ir choristai išaiškino®

žara ir, regis, tūli kiti. Niekas 
ilgai nekalbėjo, nes toje mi
nioje be garsiakalbio nuo vie
no sales galo iki kito visvien 
sunku būtų buvę girdėti. Mi- 
zara ragino visus remti Nacio- 
nalį Karo Fondą, jeigu po 
bankieto darbuotojai paprašys 

aukų. Gi Velička su Gra
bausku, užklupti šauksmo: 
“Dainuokite, dainuokite,” už
traukė komišką dainelę vieni 
ir paskiau vadovavo visų sve
čiu masiniam dainavimui.

Apie sunkiai dirbusias ir 
skaniai pagaminusias vakarie
nę gaspadines geriausia galės 
parašyti pati bankieto komisi
ja.

V. iš Williamsburgo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketą.
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(NkLAMTKLA IR ALINA)
Rhelngold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Bus Smagus Pažmonys 
Ir Geram Tikslui

Kviečiame jus šio šeštadie
nio vakarą, gruodžio 11-tą, 
atsilankyti i balių Laisves sa
lėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne, kuris rengiama Naciona- 
lio Karo Fondo vajaus užbaig-

Karikatūriška scena iš komedijos “True to Life, 
rodomos Brook lyno Bay Ridge Teatre.

llrsvllTSYll

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GARIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Lšbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
> 512 Marion St., Brooklyn 

Kamp Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6101

Socialistai Perša SLA 
Nariam Fašistišką

Pild. Tarybą
SLA 38-tos kp. susirinkime, 

gruodžio 2-rą, socialistai išda
lino korteles, peršančias na
riams balsuoti už Dargj j SLA 
vice-prezidentus. Už tą Dargj, 

i kuris sumušė veiklu tos pačios 
j organizacijos narį, SLA vice- 
i prezidentą J. K. Mažukną.

Nors kandidatu apkalbėji- 
' mo nebuvo, tačiau asmeniškai, 
sėdėdami tarp kitų narių, Tiš
kus ir kiti soc-trockistai prisi
mygę piršo, koks Dargis esąs 
“puikus,” “geidausiąs” kandi
datas, tačiau nariam, kurie ži- 

j nojo apie Dargį, pasirodė per 
I žema pastatyti save ir kuopą 
fašisto rėmėjais. Socialistai, 
kurie yra šios kuopos valdybe-i 
.jo, — balsavo už fašistą sme-1 

Jtonininką Dargj patys vieni, j 
į Kiti nariai pabalsavo už su- 
| muštąjį J. K. Mažukną. Ma- 
Įžukna gavo 18 balsu, Dargis 
i 13.

Kitoms vietoms didžiumą

tuvėms. Bus smagu išgirsti pa
sekmės. Ir kožnas centas pel
no taipgi eis tam fondui. Fon
das, kaip žinote, padeda mū
sų kariams ir kare nukentėju- 
siems. Kviečiame jus sykiu su 
mumis praleisti smagiai vaka
rą ir prašome pakviesti savo 
draugus ir kaimynus. Įžanga 
25c Geros vaišės jau bus ga
tavos nuo 6 vai. vakaro.

Moterų Kliubas

O 3

STANLEY MISIŪNAS
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway j.
WOODHAVEN, N. Y. ;

Suteikiam garbingas laidotuves II

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499 Į 

balsų gavo esamoji pild. tary
ba, bet po kelis balsus gavo 
ir pažangiųjų ŠIA narių kan
didatai: Kubilius į prez., Ma- 
sytė ir Miliauskas į sekr., že- 
brys į ižd., Jatulis ir Kuržins- 
kas į iždo globėjus, dr. Bal
trušaitienė į daktarus-kvotėjus.

Socialistai, kaip atrodo, pri
lipo pačias padugnes, jeigu 
jau nebeturi kito žmogaus iš
statymui kandidatu į naciona- 
lės organizacijos pild. tarybą, 
turi statyti tokį, kuris tik 
kumščiu temoka rišti klausi

1000
VYRŲ 

REIKIA
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Dirbti Su 

LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 
ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS 

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIRŲ 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 Į 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)

mus. Lygiai taip, kaip valdė 
socialistai Vokietijoj ir prive
dė kraštą prie to, jog užkūrė 
pasaulinę žmonių skerdynę, 
susikėlė visus padorius žmones 
prieš save, tame gaisre patys 
žūsta ir kartu su savimi trau
kia visą Vokietiją. Ar SLA na
riai nori savo organizacijai to
kio likimo? Manau, kad neno
ri. Dėl to reikėtų visiems bu
dėti, neprileisti fašistų prie 
SLA vadovybės, neleisti dary
ti gėdą ir žalą mūsų organi
zacijai. SLA Narys.




