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Brook lyno lietuviškųjų kry
žiokų anglišką rezoliuciją per
sispausdino lenkų pilsudski- 
ninkų laikraštis, Nowy Swiat 
(iš gruodžio 7 d.)

Toji rezoliucija, po kuria 
savo parašus padėjo kun. Pa
kalnis ii- smetonini n kas Jurgė- 
la, puola Tarybų Sąjungą ir 
Amerikos vyriausybę, ypačiai 
valstybės sekretorių liuli.

Rezoliucijos autoriai, taigi, 
susibičiuliavo su aršiausiais 
demokratijos priešais, su len
kais imperijalistais, su Vil
niaus grobikais.

Kalbėdami kažin kokios tai 
“Lietuviu Amerikiečiu tary
bos“ vardu, šitie lietuvių tau
tos priešai žemina mūsų tau 
tos vardą Amerikos žmonių 
akyse.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
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AMERIKINIŲ NŪS
Naciai Išvaro Žmo

nes iš Baltijos 
Pa jūrių Ruožto

Prieš kiek laiko tas pats j 
kun. Pakalnis buvo pasiuntęs Į 
telegramą UNRRAi, 
damas, būk toji 
reiškianti 70,000 
lietuviu nuomonę.

Mes tuomet nurodėme, kad , miau 
visoje New Yorko 1 
nėra 70-ties tūkstančiu lietu-i 
vių. Bet jie neturi jokios gė
dos, neturi padorumo; jie me
luoja ir' meluodami nerausta.

Brooklyn© lietuvių visuome
nė neina su smetonininkais, 
neina su fašistais. Kada sme- 
tonininkai kadaise ruošėsi prie 
Pittsburgho konferencijos, .jie 
bandė gauti iš Brook lyno 
draugijų delegatus. Bet nei 
viena masinė draugija nei I 
kliubas delegatų Pittsburghan 
nerinko.

Tuo pačiu sykiu Lietuvių, 
Amerikos Piliečių Kliubas iš
rinko delegatus į Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą!

Stockholm, Šved.— Švedi
joj gauta pranešimų, jog; 
naciai įsakė gyventojams' 
išsikraustyti iš pajūrių E's-! 

i tijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir, 
u‘i Klaipėdos krašte, viso pen- 
llC kių šimtų mylių ilgio iri 

I mylios ir ketvirtadalio plo- i 
i čio pajūriniame ruožte.

Visi šio ruožto gyvento- 
p’askelb-1Jai Jau prievarta išvaryti! 

telegrama to ruožto, esą, tik aparti 
Brooklyno I didžiųjų miestų.

Panašiai naciai jau pir-i 
i apvalė vakarų Euro-!

; pajūrius nuo civilių' 
žmonių, ruošdamiesi atremtv z

būsimą Talkininkų įsiverži-! 
m a.

v I

valstijoje i pos

Kodėl Anglai Labiau
Remia Jugoslavijos !

Partizanus

NO DAR SESIS JAPONŲ LAIVUSiV

Sovietų premjeras Juozas Stalinas, prezidentąs Franklin Q. R^pseveĮt ir Bri
tanijos ministerių pirmininkas Winston Churchill pozuoja fotografams laike sa
vo istorinio susirinkimo Teherane. Sovietų užrubežiams komisaras Viačeslavas 
Molotęvas stovi užpakalyje Stalino, o Anglijos užrubežiams sekretorius An
thony Eden stovi tarp Roosevelto ir Churchill. (J. V. Armijos Orlaivyno Korpu
so paveikslas per Federated Pictures.)

Oro Atakoj prieš Marshall 
Salas Amerikiečiai Su naiki 
no ir 72 Japonų Lėktuvus

Perlų Uostas. — Būriai i jalein, Ebeye ir Roi salose. 
Jungtinių Valstijų lėktuvų, i Tuo pačiu laiku amerikie- 
pakilę nuo savo lėktuvlai- I čiai lakūnai sprogdino, dė
viu, kirto galingą smūgį ja-‘gino ir apšaudė įvairius ka- 
ponams Marshall salų sri- rinius japonų įrengimus to- 

. tyje, į šiaurių vakarus nuo i se ir kitose Marshall salose, 
I amerikiečių užimtų Gilbert' padarydami jiems daug 
! salų. nuostolių.

Amerikos bombanešiai nu-i Japonai tik truputį suža- . 
skandino du Japonijos šar-jlojo vieną Amerikos laivą 
vuotlaivius ir keturis kitus ir visai mažai tepadarė nuo- 
laivus, ir sužalojo dar ke-i stelių amerikiniams lėktu- 
turis priešo laivus.

Per kautynes ore ameri
kiečiai nušovė 72 japonų 
lėktuvus. Be to, jie sunai
kino kiekius japonų lėktu
vų ant žemės Wotje, Kwa-

vams.
šį žygį amerikiečiai atli

ko praeitą šeštadienį, bet 
dėl įvairių kliūčių tiktai da
bar tegalėjo apie jį plačiau 
pranešti.

| Skubiai Statoma Dar Turkai Palankesni 
į 45,000 Įsiveržimo Talkininkams, Bet
į Laivų ir Valčių Esą Bepusiški Kare

Aną dieną (gruodžio 6 d.) 
Čikagos Marijonų dienraštis 
Draugas išspausdino pirmaja
me savo puslapyje “labai 
svarbią“ žinią, būtent, kad 
vietos Keistučio kliubas “at
metė komunistus.“

Kaip jis tuos komunistus 
“atmetė ?“

Ogi taip, 
savo mitinge 
valdybą.“

Jeigu dėl 
kliubo narių 
mato reikalo
gramų puslapyj 
mums atrodo, tie žmonės yra 
didelėje baimėje ir desperaci
joje.

kad keistutiečiai
“perrinko seną

tokio Keistučio 
žygio Draugas 
spausdinti tele- 

žinią, tai,

London.— Anglijos užsie
nių reikalų vice-ministeris 
Richard K. Law pranešė! 
seimui, jog anglų valdžia 
duoda daugiau paramos Ju-' 
goslavijos partizanams, ne-! 
gu gen. Michailovičiaus čet-i 
nikams (caristams, balta- ! 
gvardiečiams). O tai “to
dėl, kad partizanai (vado
vaujami gen. Tito-Broz) 
kur kas labiau priešinasi 
vokiečiams,” negu Michai- j 
lovičiaus šalininkai, — pa 
reiškė vice-ministeris

Cairo, gruod. 8.— Turki*

London, gruod. 9.— Pie- 
Law minėje Dniepro upės kilpoje 

‘ Sovietų kariuomenė atėmė 
Michailovičius viešai pa-; iš vokiečių šarovką, gele- 

skelbė, kad jis kariaus prieš'žinkelio stotį, 15 mylių į 
su-! pietus nuo Znamenkos, kę
są-i tūrių geležinkelių stebulės, 

j Tokiu būdu raudonarmie- 
i čiai nukirto priešams gele- 
žinkelinį susisiekimą iš

Naciai Permetė Tuksiančius Tankų iš
Vakarų Europos prieš Sovietus

------------------------------ B H----------------------------------------------------------

Sovietai Gręsia Vokiečiams P„eY£e!'"L1!ovą ’ žitomirą 
Znamenkoj, bet Truputį Pa-

patrijotus-partizanus, 
dariusius demokratinę 
vo valdžią.

Praėjo visa eilė svarbių is
torinių tarptautinių konferen
cijų : Maskvos, Kairo, Tehera
no.

Demokratinio nusistatymo
Amerikos lietuviai taipgi turės ~ _
savo istorinę konferenciją ar-1 anglai-amerikiečiai 
ba suvažiavimą. ........................ ~ —

Jis įvyks š. m. gruodžio
19 d d., Brook lyne.

Pereitą sekmadienį šitų 
džių rašytojui teko sakyti kal
ba Bridgeporte.

Patyriau, kad ten lietuviai 
rūpestingai ruošiasi prie Su
važiavimo. Savišalpos Apšvie- 
tos Lietuvių Draugystė jau 
rinko du delegatus; išrinko 
teratūros Draugijos kuopa; 
tos draugijos dar rinks.

Draugas Mockaitis mane 
beveik užtikrino, kad bridž- 
portiečiai surinks 100 dolerių 
Suvažiavimui pasveikinti.

Patrijotingą, gražų 
dirbate, broliai!

Bulgarijos Valdovai Nu- Znamenkos su_Krivoj Rog, 
~ J ' • plieno pramones miestu, ir
sigandę Įsiveržimo

Berne.— Pranešama, jog 
fašistinė Bulgarijos valdžia 
persigandus. Ji bijo, kad 

i ir tur
kai galį įsiveržt Bulgarijon 

18-i prieš nacius. Tuomet Bul- 
; gari ja taptų karo lauku.

Bulgarų premjeras D. 
Bošikov sušaukė specialį 
savo ministerių kabineto 
posėdį ir tarėsi su aukš
taisiais Bulgarijos karinin
kais.

Bulgarų ir vokiečių ka
riuomenė buriama palei ru
bežių tarp Bulgarijos ir

Nuolatiniai Smūgiai Ja
ponam N. Britaine

z o-

iš-
Li- 
ki-1

d arba AUSTRALAI TRAUKIA 
MYN N. GUINE JOJ

PIR-

Australija.— Koks šimtas 
Amerikos lėktuvų . numetė 
dar 195 tonus bombų į ja
ponų įrengimus Gloucester 
iškyšulyje, New Britain sa
loje, nepertoli Australijos. 
Diena iš dienos amerikie
čiai pleškino ten priešų po
zicijas per paskutines devy
nias dienas, numesdami a- 
pie 1,000 tonų bombų iš vi
so.

Manoma, jog tos nuolati
nės atakos iš oro reiškia, 
kad Jungtinių Valstijų lai
vynas ruošiasi. iškelti savo 
kariuomenę į New Britain

pirmi-Japonų ministeris
ninkas H. Tojo gyrėsi per 
radiją, būk japonai 1944 m. 
laimėsią karą.

9.—

Chinai vėl puola japonus 
ties Ichangu.

Australija, gruodžio 
Australai pažygiavo dar po
rą mylių pirmyn ir prisiar
tino prie Wareo, Huon pus- 
salyje, Naujojoj Guinejoj. 
Teigiama, kad jie netrukus 
atims Wareo iš japonų.

Amerikiečiai Bougainville 
saloje, Saliamono salyne, 
atėmė iš japonų dar kelias 
pozicijas ties Empress Au
gusta Įlanka, lengvai nuga
lėdami japonų pasipriešini
mus.

ir Korostenį.
Vien Černiakovo srityje 

sitraukė ties Černiakovu Sovietai per dieną užmušė 
_______________________ : 2,000 nacių ir sudaužė 84 
Nikolajevo uostu, į pietus, i vokiečių • tankus,, o kitur 
ir susilpnino nacių poziciją dar 12 tankų. Naciai niekur 

Nikopolis nepralauže sovietines lini- 
yra labai svarbus mangano jos. Raudonarmiečiai iš 
metalo pramonės centras. naujų, stipresnių pozicijų

Perkirtus Sovietams ge
ležinkelį Šarovkoj, dabar 
vokiečiams telieka tiktai 
vienas, menkesnis geležin
kelis iš Znamenkos į pietų 
vakarus.

Znamenkos srityje Rau
donoji Armija taipgi užė
mė apskričių miestus Jeli- 
zavetgradką ir NovająPra- 
gą ir penkias kitas gyvena
mąsias vietoves, o kai kur 
pasiekė punktus tik už po-|ofenšyvą prieš 
ros mylių nuo Znamenkos.

Toliau į pietus Dniepro 
kilpoje sovietiniai kovūnai 
atėmė iš nacių dar kelis 
tvirtai apdrūtintus punk
tus, Dniepropetrovsko sri
tyje.

TŪKSTANČIAI NACIŲ 
TANKŲ

Bet Černiakovo ruožte, į 
šiaurius nuę Žitomiro hit
lerininkai su 2,000 tankų ir 
tokiomis didelėmis jėgomis 
abelnai atakavo raudonar
miečius taip desperatiškai, 
jog Sovietų kariuomenė tu
rėjo pasitraukti iš kelių gy
venamųjų vietų. Bet pasi
traukimas mažas, nes rau
donoji. artilerija vis dar pa
siekia geležinkelį, einantį

Washington.— Amerikos Cairo, gruod. 8.— Tūrki-
i vyriausybė davė užsakymus jos užsienių reikalų minis* 

laivastatykloms teris pareiškė, jog po turkų, 
prezidento Inonu konferen
cijos su prez. Rooseveltu ii* 
Anglijos premjeru Church- 
illu, Cairo mieste, Egipte, 
tai Turkija pasiartino prie 
Talkininkų stovyklos, bet 
turkų valdžia, girdi, vis 
laikosi bepusiškumo kas lie
čia karo tarp Vokietijos ir 
Talkininku, v

Bet Turkija Apsižiūri
Turkija skubotai stato

> ir 
telkia savo armiją į Grai-

Nikopolyje. O

tikisi sulaikyt vokiečius, 
(Tąsa 5-me pus.)

Hitlerio-Michailovi- 
čiaus Ofensyvas

London. — Hitlerininkai 
permetė daugiau savo ka
riuomenės iš Graikijos, Au
strijos ir Albanijos į Jugo
slaviją ir pradėjo smarkų 

gen. Tito 
partizanus Dalmatijos pa
jūriuose ir Bosnijoj. Gen. 
Michailovičiaus četnikai iš
vien su naciais ir bulgarais 
atakuoja partizanus, kaip 
pranešė Tito komanda.

Bet partizanai iš savo pu
sės veda ofensyvo mūšius 
Slovėnijoj, kitoj Jugoslavi
jos dalyj, prieš hitlerinin
kus ir Michailovičiaus ca- 
ristus.

! 67-nioms
; visais garais statyt dar 45 
' tūkstančius nedidelių laivų 
: ir motorinių valčių, pritai- 
jkytų įsiveržimams į fašistų
Ašies kraštus. Šiems lai- 

'vams ir valtims reikalauja
ma $3,600,000,000.

Jau pirmiau pastatyta 
Jungtinėm Valstijom 20,-; 
000 tokių laivų ir valčių, 
neskaitant 15,000 kitų įsi
veržimo laivukų, valčių iri 
plaukiojančiųjų automobi- naujus apsitvirtinimus 
lių. I „J—___ ____ L

JTaigi, pastačius dabar;^jjos įr Bulgarijos pasie- 
užsakytus laivus ir valtis,, nįus> apsisaugodama nuo 
Amerika^ turės jau 80,000 staigaus nacių užpuolimo iš 
plaukiančiųjų įsiveržimo kraštų. Turkai ypač ap- 
priemonių, apart didesnių- drūtina savo jūrų sąsiau- 
jų karinių, transportinių ii’irius.
prekinių laivų. Turkų policija kasdien

---------------- >suįma daug nužiūrimų na-
Kad Talkininkų lakūnai I cių šnipų ir, esą, įsakė ita- 

dažnai atakuoja nacius Ju-jlams didmiesčių gyvento- 
goslavijoj ir Graikijoj, ta-!jams susiregistruoti. 
me Bulgarijos valdžia mato 
anglų-amerikiečių pasiruo 
Šimą įsiveržt į Balkanus.

nius, apsisaugodama nuo

DAUGUMA NACIŲ KARIŲ 
NETEKĘ VILTIES

Smuts Įžiūri Nacių 
Sumušimą 1944 M.

Turkai Uždarę Rubežiu 
Su Bulgarija

London, gruod. 9.— Pra
nešama, kad Turkija užda
rė savo rubežių su Bulga
rija ir įvedė karinį alarmo 
stovį pasienio ruožte.

Alžyras.— Sugrįžęs iš 
Sovietų fronto, vienas fran- 
cūzų lakūnas sakė, jog 80 
iš kiekvieno šimto vokiečių 
ten yra įsitikinę, kad Vo
kietija jau prakišo karą. 
Apie nacių kareivių neteki
mą vilties liudija nelaisvėn 
paimti vokiečiai.

Tas lakūnas yra vienas iš 
28-nių francūzų lakūnų 
grupės, kuri per ištisus me
tus kovojo sovietiniame 
fronte prieš vokiečius. 21 
jų jau žuvo.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad viso Jungt. Vals
tijose dabar tėra tik 700,- 
000 bedarbių.

London.— Feldmaršalas 
Smuts, Pietų Afrikos prem
jeras, pareiškė, jog Angli
jos premjero Churchillo 
konferencija su prez. Roo
seveltu ir maršalu Stalinu 
Irane ir Churchillo-Roose- 
velto konferencija su Tur
kijos prezidentu Išmetu 
Inonu Cairo mieste, Egip- 
te, duos tokių didelių pa-, 
sėkmių, kokių niekas nesi
tikėjo. Anot Smutso, tai 
Vokietija 1944 m. būsianti 
jau galutinai sumušta.

Japonų komandieriai blo- 
fino, būk jie kelis kartus 
daugiau padarę amerikie
čiams nuostolių, negu iš 
tikrųjų.

Sovietai Znamenkos sri- 
tyj per 2 dienas pažygiavo 
20 mylių pirmyn.
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Sako: Turkija Stosianti Į Karą
Vis daugiau ii- daugiau ateina žinių, 

teigiančių, kad neužilgo Turkija stosianti 
karan prieš Hitlerį. Kai kurie laikraščiai 
mano, jog tas bus padaryta bėgyje ke- 
letos mėnesių. Kiti sako, jog neims nei 
tiek laiko.

Prezidento Roosevelto, Churchillo ir 
Turkijos prezidento Inonu konferencija 
Kairo mieste, be abejo, tuo reikalu pa
darė konkrečius nutarimus.

Sakoma, dar šį mėnesį Turkija sumo
bilizuosianti apie milijoną vyrų kariuo
menėn. Iki šiol, pagal kai kuriuos spė
jimus, Turkija turėjo apie milijoną vy
rų po ginklu.

Turėdama dviejų milijonų vyrų ka
riuomenę, Turkija, be abejo, sudarytų 
stiprią jėgą. Be to, kai kurie mano, tal
kininkai (daugiausiai amerikiečiai ir 
anglai) Viduriniouse Rytuose turį apie 
puse milijono savo kareivių, kurie būtų 
galima tuojau pastatyti į frontą.

Nereikia nei aiškinti, kad įėjimas 
Turkijos karan turėtų didelės reikšmės 
greitesniam ir pasekmingesniam karo 
užbaigimui. Taigi tenka laukti, kad Tur
kijos vyriausybė atliks savo pareigą, 
kad ji stos karan prieš banditiškąjį Hit
lerį.

nesantaiką ir kivirčius tarpe mūsų. O 
taipgi nesnaudė ir kleras, kurie stengėsi 
mokinti “moralės“, kaip Radžius ir kiti, 
kurie užsukdavo kartais į policijos įstai
gas, reakcijos laikais, prašydami su
drausti nepaklusnias avis. Tuo savo pa- 
sitarnavimu džiaugdavosi ir įtikindavo 
smeton-nacistinį Lietuvoj režimą, kad 
lietuviai užsieny visi su tautos “vadu“.

“Atstovybių nekurie valdininkai taip
gi padėdavo aniems ardyti lietuvių vie
nybę, kad su tuo pažangiuosius tautie
čius suvarius į ožio ragą. Lietuvoj iš
aušus naujam rytui 1940 metais ir nak
ties apuokams išskridus į Berlyną iš 
Lietuvos, prasidėjo kiek lengviau ir už
sienio lietuviams. Bet tie naktiniai 
krankliai dar labiau paleido savo kaka
rinę ir nekurį laiką staugė įvairiais bal
sais, nuo ko lyg ir buvo paveikiami už
sieniečiai lietuviai, desorientuojami.

“Dabar nors tebestaugia ir tveria ta
rybas, bet nebeturi to, ką seniau turėjo. 
Lietuviai užsieny, kuriem rūpi Lietuvos 
šviesesnė ateitis, vienijasi ir pradeda at- 
sipalaidoti nuo senųjų blogumų. Dabar 
pradėjom susikalbėti tarpusavy ir kas 
diena einama prie vienybės. Nebebaisūs 
įsitikinimų skirtumai, kurie nė kiek ne
kliudo bendrai dirbti kultūrinį darbą. 
Baigia išgaruoti sektantiškumas. Visi 
antifašistai buriasi į lietuvišką seimą, iš 
ko tik reikia gėrėtis ir laukti naujų vai
sių vienybės klausime.

“Neseniai buvę nuošaliai lietuviško 
kultūrinio antifašistinio judėjimo, ga
būs ir prasilavinę žmonės, kaip Vladas 
Svilainis, Stasys Stabinskas, Pranas Vi- 
konis ir kiti šiandien dirba išvien kultū
ros srity su tais, kurie buvo apšaukti 
storžieviais ir be patrijotizmo žmonėmis. 
Džiugu, kai pas urugvajiečius lietuvius 
pradeda vystytis pozityvus vienybės dar
bas.“

Pagaliau... Atsirado 
Kupčiai

(Feljetonas)

Uruguajaus Lietuviai Vienyjasi
Uruguajiečių laikraštis Darbas rašo:
“Urugvajaus lietuviai baigia išbrist 

iš chaoso, kuriame ilgai klaidžiojo. Sme
toniškas režimas Lietuvoje buvo suskirs
tęs tautą į sūnus ir posūnius, o tas did
žiai buvo paveikęs ir užsieny gyvenan
čius lietuvius. Urgvajaus lietuviuose 
nors mažuma buvo smetoninėj įtakoj, 
bet nemaži trukdymai buvo pažangie
čiams, kuriuos krikštydavo “svetimų“ 
reikalų gynėjais ir kitokiais būdvar
džiais. Antismetonininkai — antifašis
tai darbavosi ir triūsė, kad įgyvendinus 
vienybę tarpusavy. Bet esant trukdy
mams ir provokacijoms, kartais susiki
virčydavo tarpusavy ir nueidavo ant nie
kų visas triūsas ir pastangos. Tai dė
ka visokiems keliauninkams ir ekspedi
toriams nuo Smetonos pasiųstiems, ku
rių nemažas skaičius privažiavo per 
Montevidejų. Skipičiai, Daukantai ir 
visokį kiti po priedanga vienybės sėjo

Reikalauja Pagalbos Jugoslavijos 
Liaudžiai

Rašytojas Louis Adamic pasiuntė 
Jungtinių Valstijų vyriausybei ragini
mą teikti iš lend-lease pagalbos naujajai 
Jugoslavijos liaudies valdžiai, vadovau
jamai dr. Ivan Ribar’o ir maršalo Tito.

Be to, jis ragina mūsų vyriausybę su- 
koordinuoti mūsų krašto militarinius 
veiksmus su maršalo Tito kariuomene 
Jugoslavijoje, kad tuo būdu priešas grei
čiau būtų sumuštas.

Be abejo, šis rašytojo raginimas, pra
šymas supuola.su milžiniškos Amerikos 
žmonių daugumo norais. Jeigu Jugosla
vijos liaudis, apsupta priešo, teriojama 
ir persekiojama, valiojo suorganizuoti 
arti 300 tūkstančių kariuomenę, tai ji 
reikalinga paramos, skubios paramos. 
Gi tą pagalbą Amerikos vyriausybė gali 
jai suteikti, nes turime ginklų, turime 
visko.

Tenka pažymėti, kod Amerikoje gyve
ną jugoslavai labai entuziastiškai pasiti
ko sudarymą naujos, liaudiškos vyriau
sybės Jugoslavijoje. Karalius Petras ir 
jo valdžia jugoslavuose pasitikėjimo ne
turi.

Mums biskelį per anksti atidarinėti kalėdinių dovanų pakelius, bet ne mūsų ka
riams užjūriuose. Čia matome mūsų “jankes” Italijoj atidarinėjant iš namų gau- 
tas dovanas. Ir matosi gerokas kiekis dar neatidarinėtų' dėžučių.

Szanowni panowie litwi- 
ni, arba ponai iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos, turiu1 už 
garbę pranešti, jog jūsų bė
dos ir vargai jau kaip ir 
užsibaigė...

Gan ilgą laiką stebėjau, 
kaip jūs ščyrai prociavoja- 
te suradimui Lietuvai kup- 
čiaus, bėgiojate iš vieno 
krašto į kitą siūlydami Lie
tuvą, tačiau to viso triūso 
rezultatai: nolius bei jo 
“ekscelencija“ Smetona, kas 
reiškia vieną ir tą patį.

Pasirodė, jog švedų kara
lius apie kokias ten tran
sakcijas mažai ką nusima
no, arba tuo klausimu kur
čias, skymas Baltoskandi
jos ar Skandobaltijos su
bliūško. Kelios ekspedicijos 
į Washingtona irgi davė tik 
uždarbio keliems batsiu
viams — jiems teko prikal
ti naujus puspadžius ponst- 
vos delegacijai. Kitur taip
gi panašios pasekmės.

Ir taip, viltis jau buvo 
beveik užgesus įsiūlyti kam 
nors Lietuvą. O laikas bė
ga, prospektų nėra. Karo 
eiga kažkaip pasisuko ne 
sulig Hitlerio nustatyto 
plano, Raudonosios Armi
jos “katiušų“ švokštimas ir 
ugnis naikina Kubiliūno 
globėjus tūkstančiais, na
ciai apie kokią ten globą 
jau paliovė svajoję, labai 
užimti globa savo kailio.

Ne be reikalo ALT spoks- 
manas, ponas Pakštas, iša
nalizavęs padėtį parašė 
smetoninei Lietuvai nekro
logą po antrašte “Lietuva 
Mirties Ženkle“. Skaitant 
tą Pakšto nekrologą gal ne 
vienam Smetonos obywate- 
liui vaizdavosi maloni pra
eitis — dvarai, folvarkai, 
tos iškilmingos puotos, o 
dabar... Pakštas sako, jog 
tam viskam galas. Didžiau
sias nusiminimas, gausa 
ašarų ir desperacija...

Cit, cit, nusiraminkite. 
Kaip pradžioje minėjau, tos 
bėdos ir vargai jau kaip ir 
užsibaigė, nes štai po ma
no nosia guli gazieta, ku
rioje juodu ant balto kalba 
tiesiai į jus, kupčiai, sutin
ką pirkti Lietuvą. O jais 
yra niekas kitas, kaip tik 
tie patys artimi kaimynai, 
kurie globojo Vilnių su pro
vincija per eilę metų. Tai 
lenkų šlėktos. Dabar jie iš
girdę p. Pakšto mirties a- 
gonijos balsą, ištiesia pasi
gailėjimo ranką maloniais 
žodžiais: “Wežmy Litwę
w Opiekę“ (Paimkime Lie
tuvą savo globon), pasi- 
skaitykime toliau:

“Rodos, jog susiartini
mas, kokis išsivystė tarpe 
lenkų ir lietuvių pasėko
je vedybų karalienės Jad
vygos su Vladislovu Ja- 
gella, uždeda Lenkijai ir 
lenkams visur pareigą 
stoti ųž apgynimą Lietu
vos ir teikimą jai pagal
bos kovoje už savo nepri
klausomybę, kuriai be jo
kių abejonių gręsia iš So
vietų Rusijos...“ (Passaic 
No winy, gruodžio 3 d., 
1943.)
Na, ponuliai-iš ALT, ar 

ne puiku, klausimas kaip 
tai staiga, netikėtai išsiri- 
ša. Pasirodo, kad visai be 
reikalo bėgiota Washingto- 
nan, Š vedi j on ir po viso pa
saulio kampus, kuomet čia 
pat po pat nosia radosi glo
bėjai Passaic miestelyje, N. 
J. Mano patarimas: kuo- 
greičiausia sumegsti ryšius 
su redaktorium minimo 
laikraščio, ries tai paskuti

nė proga. Vilkinimas gali 
atsiliepti katastrofiškai, 
mat šiais laikais nuomonės 
staigiai pasikeičia, tas gali 
atsitikti ir su minimo laik
raščio redaktorium.

Gi aiškinti apie šiuos 
“naujus“ globėjus, be abe
jo, daug nepriseina. Tai 
smarkūs jegomosciai, atsi
menat Želigowskį, kaip su 
šluota nušlavė Vilnių, apie 
smulkmenas gali jums pa
aiškinti Smetona. Tai bent 
jėga, tai bent drąsa, su to
kiais nepražūsi. Paimkime 
kad ir dabartinį laiką, jie 
pasinio j o imti savo globon 
ne tik Lietuvą, bet taipgi 
Latviją, Estiją, Finliandiją 
ir net Rumuniją, reiškia, 
“od morza do morza“. Va
dinasi turėti tokis globėjas, 
bus geriausiu užtikrinimu 
smetoninei Lietuvai, Jie ža
da paskelbti bolševikams 
karą kaip tik Raudonoji 
Armija peržengs 1939 metų 
rubežius, kitais žodžiais, 
kaip tik įeis į Vilniaus pro
vinciją. Kaip matome, jie 
pasirengę dideliems žy
giams. Jie taipgi grūmoja 
ir Jungtinėms Valstijoms, 
ypač ministeriui Hull ui, va
dindami jį zdraica, už tai, 
kad jis nuvažiavęs Mas
kvon “pardavė” Lenkiją 
Stalinui.

To bracia sila i potęga. 
Ne be reikalo jie išvežė sa
vo armiją iš Sovietų Sąjun
gos į Iraną. Tai vis pasi
ruošimas karui ir globai. 
Tiesa, išvežė į Iraną ne taip 
jau daug, rodos, apie 70 
tūkstančių ,karių, tačiau jie 
ten smarkiai platinasi, tar
tum kralikai. Sakoma, da
bar jų jau ten randasi virš 
200 tūkstančių dūšių. Tas 
prieauglis susideda iš dievo 
loskos, retas lenkų karys 
Irane — ne tėvas. Prieaug
lis tai dar mažyčiai, tačiau 
skaitosi “polskiego pocho- 
dzenia“; motinos gali būti 
iranės arba arabės, nesvar
bu, svarbu skaitlinė, nes p. 
Matusewskis arba kitas ko
kis “wielmožny pan“, jau 
turi “teisę“ kalbėti vardu 
200 tūkstančių lenkų ir 
kam nors grūmoti, tik gink 
dieve, ne Hitleriui, ne fa
šistams.

Ponai tarybininkai priva
lo nepražiopsoti tos auksi
nės progos, šlėktų siūlomos 
globos. Juk jie tos pačios 
“idėjos“, galima su jais po 
šliachecku susikalbėti. O 
pagaliaus, jei sakysime ir 
neišdegtų tos svajonės su
grįžti Lietuvon ir atsisėsti 
ant liaudies sprando, tai 
nors čia ant vietos būtų 
praktiškos naudos, nes pas 
šlėktas kolektos nepalygi
namai gausesnės ir, aišku, 
“globėjai“ nepamirštų ir 
savo siratukų, lietuviškųjų 
nedakeptų ponelių.

Barbintas.

Jap. Užėmė Changteh
Chungking. — Japonai, 

pagaliaus, užėmė Changteh 
miestą, po 15 dienų apgu
los prieš jį, kaip pripažino 
Chinijos komanda.

Changteh yra vadinamas 
vartais į chinų “ryžių bliū- 
dą,“ reiškia, į derlingiau
sius laukus.

Lietuvių Demokratinis Suva* 
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų Organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?
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Šis paveikslas, vienas iš kelių, rastų pas belaisven 
paimtą naci, parodo nacių žiaurumo dali, parodo, 
kaip nacis sauja civilini gyventoją ant kranto laido
tuvių ravo. Taip buvo Kijeve išžudyta desėtkai tūks
tančių civilinių.

DARBININKŲ SVEIKATA
KODĖL ŽYLA PLAUKAI? nai pripažintas — yra iodas 

Apie žilus plaukus daž- i Ošinąs). Atsimenat, kaip 
nokta tenka užeiti jaus- da,znal Ju™s zvamjam apie 
mingų poetiškų ir romanti-!1(>do Iasii kas pora d,em»? 
škų atsiliepimų. Bet tikrove i Antras pries - žilimims 
parodo ką kita. Žilimas yra i veiksnys ^yra viena vitami- 
pirmutinis senėjimo požy-'no mišinio dalis, vadinaj 
mis. Ankstyvas besiartinau-! n]_a P?ra ’ am^no " benzoinė 
čios žiemos ženklas, kaip | rūkštis^ (para - aminoben- 
kad geltoni rudenio lapai. zolc ac^). Šis antras veiks- 

čia įsitėmykite štai ką. Į^s taį)0. lštirtas išskil?
Senėjimas bendrai nėra ži-itas nevtaiP senab ve~. 
limo pasėka. Visokios orga-įhau uz ^erai užsitarnavusi 

ininio gedimo arba išsigimi-j
įmo atmainos, fizinis silpnė-'^.D da vėliau tapo pripa- 
ijimas ir veiksminis menkė- žintas ir pagamintas trečias 
Ijimas paeina ne nuo plaukų į P>'ieš - žiliminis veiksnys, 
žilimo, nei pats žilimas, at-įTa> “’g1 to paties galingojo 
seit pigmento (dažomosios ■ 
medžiagos) m a ž ė j i m a s 
plauko viduje neprasideda 
dėl žmogaus senų metų. Vi
sos šitos atmainos reiškia 
mitybinį trūkumą.

! vitamino B mišino dalis, 
vadinama pantotetine rūk- 
štis (pantothetic acid) ar
ba kalkių pantotenatas 
(calcium pantothenate).

Visų šitų trijų dėsnių bū- 
Organizmo mitimas reiš- j tinai žmogui reikia, kad 

kia kur kas daugiau, kaip | būtum sveikas ir kad ne- 
kad maistas arba valgymas, pradėtum pirma laiko žilti. 
Mitimas yra visa eilė sūdė-, T , 
tingų apsireiškimų, kuriais' lodo mes gauname su ju- 
organizmas sugeria į save!rų ?“vin?!s H’su talP..koklu° 
ir sunaudoja maistą. Miti- Lma*st? .ls JU/ų PaeJ'mota°

• 4- i tu dviejų vitamino B imsimas yra maisto permali-1 V .< • - • __  , • nio dalių gauname su miele-mas, io susigėrimas per vi- . u. °. . . ,
duriu plėveles, medžiagų lmls’ su. džiovintomis bravo- 
apykaita (metabolizmas); ro nnelemis’, su Clel° fudo 
besijungimas su deguoniu i Javinlai,s. val.glals’ su kel’e' 
(oksigenacija) arba degi-!“’ klausimais ir t.t.

Dr. J. J. Kaškiaučiusj mas ir pagaliau nenaudingų Į 
medžiagų prašalini mas.

Kada gydytojas tau pri
pažįsta, kad tavo mityba 

j menka arba kad tu nedape- 
|nėtas, tai nereiškia, jog tau' 
i reikia daugiau valgyt. Dau-' 
gumoje tokių nedapenėjimo 
nuotikių žmogus prisivalgo! 

i ir gan sočiai, bet bloga, kad' Australija, gruod. 8.—A- 
: didelė maisto dalis perdaug I merikos ir Australijos la- 
! iškošta, išdailinta, denatū-; kūnai numetė 
ruota bei prezervuota, per- bombų ketvirtoje 

į virinta arba dar kaip su- atakoje prieš japonų uos- 
darkyta, sugadinta ir todėl i tus ir kitus karinius punk- 
teturi menką dalelę vita- j tus New Britain saloje, 

i minų, be kurių negali būti i ----------------
geros sveikatos. Maskva.— Partizanai Ba-

Mitimo laipsnis artimai ranovičių srityj susprogdi- 
susijęs su plaukų būkle. Ir, no du vokiečių traukinius 
jeigu yra kokių vaistų ar ir sunaikino apie 20 veža- 
preparatų žilimui praša- mų tankų, 
linti, tai tegali būti tie dės-' -»--------------
niai, kurie yra būtini tobu-! Amerikiečiai pralaužė na- 
lam mitimui. cių liniją Camino-Maggiore

Yra trys dėsniai, būtinai kalnų srityje, vakariniai-vi- 
reikalingi gerai organizmo dūrinėje Italijoje, 
mitybai, gerai sveikatai, tai- ----------------
gi< ir žilimui perspėti ir ap- 
stabdyti.

Pats pirmutinis dėsnys daug rusų“ Kerčo srityje, 
prieš plaukų žilimą jau se-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ATKAKLIAI BOMBAR
DUOJA JAPONUS NEW 

BRITAINE

I iškošta, 150 tonų 
iš eilės

Nacių radijas gyrėsi, būk 
jie ir rumunai “nušlavę

rytiniame Krimo gale.

supuola.su
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Už Nebuvimą Antro Fronto 
Brangiai Mokame

Vėliausi įvykiai iš Sovie- j Hitlerį Franci jo j ir Belgi- 
tų Sąjungos karo fronto ro-joj jis iš ten permetė šim- 
do, kad Hitleris ir jo gene-|tus tūkstančius nacių ar- 
ralis štabas nepaiso visų jmijos, išvystė kontr-atakas 
kalbų apie Jungtinių Tautų [Krivoj Rog srityj, sulaikė 
vienybę ir nebijo atidarymo j generolo Konievo raudon- 
antro fronto. Tą parodo | armiečių jėgas, metė nau- 

kad jis iš Francijos, jus padrūtinimus Nikopo- 
5 ir lio, Chersono sritin ir ne 
veža įtik neleido generolo Tolbu-

tas,
Holandijos, Graik 
strateginių rezervų 
divizijas prieš Sovietų Są- kino armijas pereiti Dniep- 
jungą. i ra į šiaurius, užimti tuos

Naujai suvežtos divizijos miestus, 
sudarė apie 150,000 nacių Dniepro 
jėgas ir lapkričio 19 dieną plotus,

skiria tik apie 40 mylių tar
pas.

Kitas Sovietų buvo pasi- 
mojimas, tai po to, kaip už
ėmė Kijevą ir savaitės bė- 
gyj paėmė Žitomirą, kuris 
yra 85 mylios į vakarus 

Raudonajai nuo Kijevo. Iš ten genero
las Vatutinas taikė Raudo
nosios Armijos 
' link Kazatino,
Vinicos ir Karpatų Kalnų,

privertė Raudonąją Armi
ją atsitraukti iš Žitomiro, 
o kiek vėliau dar atvežė 
astuonias tankų divizijas, 
(paprastai nacių tankų di
vizija turi apie 250 tankų 
ir iki 15,000 kareivių), ir 
vėl privertė
Armiją pasitraukti iš Ko
rostenio.

Tas rodo, kad naciai vi
sai nepaiso karo fronto Ita-

tada Raudonoji Armija, ve
dama generolo Rokossovs- 
kio, išvystė ofensyvą į Pri
pet Balas ir linkui Minsko, 
o generolo Petrovo — ofen
syvą Propoisko srityj linkui 
klebino ir Bobruisko.

Ir taip Raudonosios Ar
mijos komanda kirsdama, 
tai vienur, tai kitur prie-1 
su i smūgius, išraudama iš 
jo nagų Kijevą, Fastovą, 
Žitomirą, Korostenį, Ovru- 
čą, Gomelį, Propoiską ir 
kitus punktus daužo, kaip 
kokiais milžiniškais kūjais, 
nacių įsidrūtinimus ir stu
mia juos laukan iš savo že
mės. Artėja ta valanda, ka
da bus išlaisvintos sovieti
nės respublikos — Lietuva, 
Latvija, Estija, Moldavija!

Bet neesant antrajam 
I frontui tos kovos neišpasa-

smūgius i kytai sunkios, žiaurios ir 
Berdičevo, iabai daug atseina gyvas-

bet net ir laiko 
alkūnėj didžius 

o Sovietų armijas

čiu.c-

lijoj, kuris nesugeria daug ^ad apsupti visas Hitlerio mija kasdien sunaikina apie 
jėgas dešiniojoj Dniepro iqq priešo tankų, apie tiek 
pusėj, prispausti prie Juo- j lėktuvų ir užmuša apie 
dujų Jurų, Karpatų Kalnų j 4,000 nacių, tai reikia žino- 
ir jas sunaikinti.
geniališkas!

Bet ir jis Raudonajai Ar
mijai dar nepavyko, nes 
Hitleris permetė šimtus 
tūkstančių nacių armijos iš 
Francijos, Belgijos, Graiki
jos, tūkstančius tankų ir ne 
vien sulaikė generolo Vatu- 
tino armiją, bet net atsiė
mė Žitomiro ir Korostenio 
geležinkelių mazgus, kas ne!į<o rašo:

jų jėgų, nelaukia Anglijos 
ir Amerikos jėgų įsiverži
mo į. Franciją, Holandiją,

ima iš ten karo jėgas ir 
meta jas prieš Sovietų Są
jungą.

Sunkios Sovietų Kovos
Kada Raudonoji Armija 

artinosi prie Dniepro, tai 
daugelis net “prietelių” aiš
kino, kad ant Dniepro ji su
stos, nes po 4-rių menesių 
ofensyvo, šimtus mylių at
sitolinus nuosavo bazių, su- 
sitikus su tokia galinga ^ jsgelbejo nacius nuo ap-

Planas kj, kad įr Sovietų Sąjungai 
daug atsieina žmonių 
įrankių.

Mr. Ralph Parker, gruo
džio 1 dieną aprašydamas 
kovas, sako, kad Raudona
jai Armijai reikia nugalėti 
ne vien žvėriškus priešus, 
bet baisius kelius, purvo 
balas, tūkstančius visokių 
priešo-spąstų. Jis tarpe kit-

ir

“Nei lietūs, nei purvas 
i Raudo

nosios Armijos žygį Čer- 
kassy srityj, kur priešas 
gina Smela gelžkelių maz-

■ iniciatyvos. Korostenio-žito-1 S3- Griežtų savo smūgių 
' miro kryptyj sunaikino a- vakar rusai ten atmete di- 
nie 800 naciu tanku, dešim- 'deles vokiečių kontr-atakas, 

I kurios baigėsi durtuvų ko- 
įva. Ruknose rusų gvardie
čių divizija, kuri pirm to 
perėjo Dnieprą, vedė žiau
rią kovą prieš vokiečių

upe, rudenį, kada prasidėjo supim°>. bet net sudarė pa- negalėjo sulaikyti
lietaus sezonas, o naciai V0JU Kijevui.
“yra ant 30-ties mylių plo-' Tiesa, Raudonoji Armija 
čio išilgai Dnieprą pastatę. nepaleido iš savo rankų 
tvirtumas”, tai ji turi su--tv irtu m as 
stoti.

Bet Raudonoji Armija at-jpie 800 nacių tankų, dešim- • 
liko “stebuklą”. Spalių mė-ltis tūkstančių fašistų ir su-' 
nesį įsilaužė į Dniepro al-1 laikė jų kontr-atakų pro- 
kūnę, o iki lapkričio pabai- Igresą.
gos ne vien perėjo Dniep-j Pripet Balų srityj išvys- 
rą, įsitvirtino, bet turi ūžė- tė ofensyvą, užėmė naujus 
mus virš 100 mylių f 
plotą alkūnėj, turi užėmus 
vakarinėj Dniepro pusėj gelžkelio mazgų, vysto pri- 
punktus ties Perejaroslav- rengiamuosius 
liu ir Čerkassais, užėmė Ki- žygius ir Polocko kryptimi, 
jevą (lapkr. 5 d.) ir toj sri- gerina savo pozicijas Čer- 
tyj apie 200 mylių plotą va- kassy, Nikopol ir Perekop 
karinėj Dniepro pusėj, ūžė- srityje, bet tatai eina daug 
mė Gomelį ir paruošė dirvą lėčiau, negu tas būtų atsi- 
žiemos ofensyvui.
nacių armiją Kryme, kuri miją Anglija 
veikiausiai bus sunaikinta, būtų pasiuntę

Kas Nacius Išgelbėja iš 
Spąstų?

Raudonoji Armija
vien apsupo nacius Kryme, manda vartoja tokią stra- 
kurie ten būtų sunaikinti,' tegi ją, kad neleidžia prie- 
jeigu Sovietai turėtų už-jšui pasilsėti arba permesti 
tektinai jėgų, bet paruošė j iš vienos fronto dalies žy- 
strateginį nacių apsupi--mias karo jėgas į kitą.
mą Dniepro alkūnėj, Pri-( Kada generolo Tolbukino 
pet Balų srityje, Pabalti joj Į armijos prasiveržė per No
ir Leningrado srityj. Betįgaisko Lygumas, tai naciai 
nors Raudonosios Armijos'metė jėgas Nikopolio ir 
komandos sugalvoti ir pa- Chersono sritin, kad neleis- 
ruošti geniališki priešo ap-iti Sovietams pereiti iš pie- 
supimo planai, vienok Sovie- tų per Dnieprą, 
tams vieniems kovojant ne
ištenka jėgų jų realizavi- manda išvystė naują ofen

zyvą iš Kremenčugo srities 
į Dniepro alkūnę ir ne vien 
nupjovė svarbius nacių su
sisiekimo kelius, bet priar
tėjo prie Krivoj Rog ir nu
taikė smūgius iš šiaurių lin
kui Nikopolio ir Chersono.

Kada hitlerininkai su-

ilgio plotus, prisiartino prie Mo- tankus. Rusai kanuoles. sa- 
žlobinoivo mankomi vilko iš jurų

• ‘ t \ i t r/■\ i v* cd.G-n
zyr, Kalinkovičių

užpuolimo

Uždarėįtikę, jeigu nors miliono ar- 
ir Amerika 

Franci j on 
i prieš mūsų bendrą priešą.
Sovietų Strategija ir Kovos 

ne Raudonosios Armijos ko-

• is jurų 
purvo ir statė prieš tankus. 
Amuniciją jie perdavinėjo 
iš rankų į rankas, bet pa
sivarė pirmyn...”

Kaip dideli mūšiai eina 
Žitomiro kryptimi, galima 
spręsti ir iš korespondento 
P. Olenderio, kuris tarpe 
kitko rašo: “Išilgai 19 my
lių fronto Sovietų jėgos at
mušė 400 vokiečių tankų 
ataką tik viena diena ir su
naikino 80 tankų. Mūšio 
laukas buvo pilnas sudau
žytų ir degančių vokiečių 
tankų ir lavonų.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
kovos būtų’ žiaurios ir sun
kios ir tada, kada Amerika

Tuo kartu Sovietų ko-

mui.
Kada generolo Tolbukino 

armija prasiveržė per No- 
gajaus Lygumas ir uždarė 
nacius Kryme, tai dešinysis 
jo sparnas buvo nutaikytas 
užimti Nikopolių, Chersoną 
ir Nikolajevą, o tuo kartu1 
generolo Konievo armijos traukė naujus padrūtini- 
įsiveržė į Dniepro alkūnę, mus ties Krivoj Rog, tai ta-' 
iš šiaurių siekė linkui tų I da Sovietai metė naujas jė- 
pat miestų, kad suspausti I gas ant Kijevo, užėmė tą 
nacius, kaip prie Stalingra-1 didmiestį ir nutaikė savo 
do ir sunaikinti.

Amerikinė spauda jau ra- Kalnų, kad visas Hitlerio 
šė, kad “apsupta 500,000”; 
“1,000,000” ir net “1,500,000 
nacių.” Bet kodėl jie galu
tinai neapsupti ir nesunai
kinti? Tik todėl, kad nee
sant antram frontui prieš

ir nutaikė savo
smūgius linkui Karpatų

armijas apsupti Ukrainoj.
Kada Hitleriui pavyko 

sutraukus naujas jėgas ap- 
stabdyti Raudonąją Armi
ją ir net atsiimti Žitomiro 
ir Korostenio miestus, tai

Laište, LitJiuahaan r)aily NeWfc

įsakėme to
kai p mes, 
darbuoja- 
tiksluose, 
ar maži 

pasibrėži- 
ir reikėtų

hugn i. ivianoney, narys United bteelworkers (ClO), 
ir Otto O. Butler, narys Chemical Workers Unijos 
(AFL), yra du iš keturių amerikiečių darbininkų, da
bar važinėjančių Anglijoj apžiūrinėti, kaip ten prave
dama kariniai darbai. Juos ten pasiuntė mūsiškis kari
nių informacijų centras (OWI).

1
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kuopos valdybos, 29 d. lapkri
čio, žinoma, nepilnai visos val
dybos, nes užrašų sekretorius 
drg. V. čiudinis, po griuvė
siais angliti kasyklose ilsisi!

Ties mūsų miestuku kultūri
nes šviesos spindulys temsta ir ri kojoj skausmą, negali daug 
skubiais žingsniais artinasi vaikščioti. Serga P. Bakšienė, 
prie galutino užtemimo!...

Liūdna, kad taip yra! 
neužginčijamas faktas.
tai pareikšti!. . . Visgi

draugams

Ligoniai
Serga M. Sedleckienė, pa

daryta jai sunki operacija 
miesto ligoninėj. Ligoninėj iš
buvo virš 3 savaites, o dabar 
jau randasi namie.

Serga M. Mikalajūnienė, tu-

ji randasi namie, po gydytojo 
! Bet Pr,e^iūra. šios visos draugės 
Gėdaiyra Skyriaus narės.

O A /T tirt ■vx

mums 
keliems draugams neduoda I 
jausmas, kad neįžiūrėtume tos' 
baisios regyklos, kur eina m ir-į 
tina kova už gyvenimą arba i 
mirtį vienos ar antros pusės! i 
Tai yra, kruvinojo'barbariz-į 
mo, fašistinio hitlerizmo, arba' 
pažangiosios žmonijosv demo-Į 
kratinės, su kuria mūsti šalis 
stoja apginti pažangiąją žmo
niją !

Kas gi stovi šitoj kovoj di
džiumoj prieš tą baisūną?! 
Tai mūsų darbo klases sūnūs. 
Jie lieja kraują už mūsų vi
sų. apgynimą nuo to baisaus 
pragaro, kuriame randasi ir 
mūsųi senoji tėvynė Lietuva!

Mūsų senosios tėvynės jau
noji karta kartu su Sovietų 
Sąjungos raudonarmiečiais ar
tinasi prie Lietuvos sienos, 
guldo savo galvas už jos iš- 
liuosavimą!

Ir tai 
vast į ne 
Lietuvos, 
y., visos 
jos išliuosavimą iš to pasiutu
sio barbarizmo!

Mūsų šalis toj pačioj kovoj 
stovi. Mūsų jaunimas visuose 
frontuose kovoja už mūsų vi
sų demokratinių teisių apgy
nimą. Tai argi laikas mums vi
siems darbininkams būti le-

Serga Mrs. Krasauskienė, 
įguli Johnson City ligoninėj, 
itai žmona J. Krasausko, Lais- 
■ vės skaitytojo. Susižeidė ran- 
I ką Mr. čižauskas prie darbo.

Pasveiko jaunuolė Amilija 
i Undrejunaitė, kuri buvo prie 
I darbo susižeidusi ranką; 
i sveiksta Ch. Dzidulionis, kuris 
sirgo pusėtinai ilgai. Jis buvo 
išvežtas į Kanadą pas savo 
žmonos tėvelius, seserį ir ki
tus gimines j Montrealo apy
linkę. Pasveiko drg. čekanaus- 
kienė. Bet dar vis tebeserga 
jaunuolė Alma Mikalajūnaitė, 
linkiu visiems greitai pasveikti 
ir. vėl mūsii eilėse būti.

J. K. Navalinskienė.

Trečias tMstapia

LABAI SVARBUS REIKALAS, BET 
PERMAŽAI APIE JĮ KALBAMA

Reikia Smarkiau Darbuotis, 
Kad Greičiau Kvotą 

Išpildžius
Bostono apylinkės Lietuviu 

Komiteto plačioje konferenci
joje spalių 17 dienos, kur da
lyvavo daug atstovų nuo įvai
rių organizacijų, labai entu
ziastiškai pasisakyta, jog mes 
sukelsime $3,000 Nacionaliam 
Karo Fondui, nors žinojome, 
kad išpildymui šios kvotos 
.laiko nedaug, — iki gruodžio 
pirmosios savaitės pabaigos.

Mes drąsiai p
dėl, kad žinojome, 
pažangieji lietuviai, 
mės pasibrėžtuose 
ar jie būtų dideli, 
darbai. Ir mos savo 
mą išpildysime, kad
imti kiek ilgesnį laiką. Tame 
nėra abejonės.

Bet man rodosi, kad mes, 
pasiėmę tą didelį darbą, dir
bame per daug tyliai. O kur 
per daug tylu, ten ir snūdurys 
daugiau viešpatauja. Tad, kad 
neužsnūsti vidurkelyje ir, kad 
trumpesniu laiku savo kvotą 
išpildyti, tai reikia daugiau 
“triukšmo” mūsų darbe. Dau
giau kalbėkime, daugiau ra
šykime spaudoje, o daugiau
sia, dirbkime sukėlimui trijų 
tūkstančių dolerių sumos!

Nors niekad nebus pervėlu, 
tačiau stengkimės visais bū
dais darbą užbaigti greičiau. 
Turime blankas ant rankų, rei
kia su jomis visur būti ir 
kreiptis prie kiekvieno žmo
gaus, paprašant aukų, šis dar
bas turi būti vedamas plačiai 
—visomis spėkomis. Dar yra 
daug draugų, nepasiėmę blan
kų ir nerenka aukų vien ma
nydami, kad jie negalės gau
ti, tai kam ir blanką su savim 
nešiotis. Bet tai labai netikęs 
iš kalno sprendimas. Net ir 
blėdingas, nes tuomi tuoj už
sikrečia ir kiti draugai. Ir to
kiu būdu besidarbuojančių bū
relis pradeda siaurėti. Nieks 
neprivalo atsisakyti nuo dirbi
mo. Kada visi dirbame, blan
kos neguli pas vieną draugą, j 
tuomet darbas atliekamas len-l 
gviau ir trumpesniu laiku.

kad kuo ^augiausia sukelti pi
nigų.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tas Apskritys savo kon
ferencijoje irgi karštai pasisa
kė ir ragino visas kolonijas 
smarkiau sukrusti aukų rinki
me.

Mūsų drąsioji kovūnai Itali
jos kalnuotuose laukuose, kur 
einasi kruvini mūšiai už demo
kratiją aukoja net ir gyvastį, 
— jie laukia mūsų širdingos 
paramos. Kovingieji raudon
armiečiai didžiausiame ir bai
siausiame fronte nieko nelai
ko per brangiu paaukoti su
mušimui žmogėdiško priešo, 
idant pasauliui demokratiją iš
vaduoti. O kas mums, bran
gūs draugai ir draugės, yra 
perbrangu, kad nuoširdžiai ir 
kuo greičiausiai pagelbėti did
vyriškiem pasaulio gynėjam?! 
Ar įvertiname ir branginame 
mes jų gyvybę?

Draugai, pirmiau, negu mes 
sakome, kad nedrąsu eiti au- 

■kų prašyti ir tik todėl neimsiu 
blankos rinkliavai, paklauski
me patys save: O raudonar
miečiui arba mūsų jaunuoliam 
Italijoj ar kur kitur, ar drąsu 
eiti į mūšių lauką? Ar jiems 
saugu ten ir malonu?

Gi tie, kurie sako, jog 
perdaug tų aukų visur reikia 
ir jau perbrangiai tas atsieina, 
turi pirmiau pamąstyti: O ko
vojantiems ar gyvastis yra pi
gesnis už mūsų dolerį?

Taip klausimą statydami at
rasime, kad pas mus šiam ne
apsakomai svarbiam reikalui 
neturi trūkti nei laiko, nei 
energijos, nei dolerio. Nes 
šiandieną tankiai dolerių per
viršis nueina kur nors be dide
lio reikalo.

aukoja savo gy
dei savo tėvynės 
dėl visti mūsų, t. 

pažangiosios žmoni-

jie 
tik 
bet

ir Anglija atidarytų antrą I Margos miegu užmigusiems, ar-
frontą prieš bendrą priešą, 
bet aišku, kad kovų rezul
tatai būtų visai kiti, kad 
mūsų pergalės būtų daug 
didesnės, kad karo galas 
jau būtų ne už kalnų, kas 
sutaupintų bilionus turto ir 
milionų žmonių gyvastį! 
Kol antro fronto nėra, tol 

’Hitleris naudojasi proga 
kovoj prieš Raudonąją Ar
miją, kad 
jai žalos, 
jos jėgas.

O kada 
ant Rytų 
tvirtumų ir galingų Karpa
tų Kalnų, tai tada jis bent 
milioną savo armijos iš ry
tų permes prieš Amerikos 
ir Anglijos jėgas į Franci
jos ir Belgijos pakraščius, 
ir jeigu tada mes sieksime 
atidaryti antrą frontą, be 
kurio negalime išlaimėti 
karo, tai mūsų nuostoliai 
bus kur kas didesni, negu 
jie būtų dabar.

D. M. šolomskas.

daugiau padarius 
kad .apsilpninus

jo jėgos atsirems
Prūsijos, Vislos

ba sulyg ta legenda — drus
kos stulpais pavirtusiems ? Tai 
gėda!...

Mūsų šalis šiandien skersai 
išilgai renka aukas sušelpimui 
visų europinių valstybių, už
gultų 20-to amžiaus vandalų- 
barbarų, kad sušelpti nelai
mingus, be skirtumo tautų ir 
rasių. Mūs gi senai tėvynei 
Lietuvai artinasi valanda iš- 
liuosavimo iš barbarinio tero
rizmo! Bet klausimas, ką ras 
sugrįžę karžygiai savo myli
moje tėvynėje? Baisu ir pa- 
mislyti!

Dabar kreipiu domę į savo

brolius lietuvius darbininkus, 
kad .jie pamąstytų ir tarp sa
vęs pasitartų, kaip jaučiasi lin
kui savosios tėvynės Lietuvos?

žinot gerai, kad vokiškiems 
barbarams užpuolus mūs bro
lius ir ainius Lietuvoj, tai par- 
davikai ir Lietuvos liaudies 
priešai sugužėjo į šią šalį ir čia 
bando visokiais būdais iš dar
bininkų rinkti aukas! O, karui 
pasibaigus, vėl jie nori grįžti 
Lietuvos liaudį terorizuoti, ka
da bus vokiškasis barbaras iš
grūstas iš Lietuvos.

Dabar, kada yra šaukiamas 
Demokratinių 
žiavimas New 
18-19 dd., tai 
savo draugus,
ti pasveikinimą suvažiavimui 
su $5 auka iš ALDLD iždo ir 
asmeniškai paaukavo po $1: 
O. Merčaitienė, J. Kupčinskas, 
J. Ramanauskas, M. Rama
nauskienė ir V. Ramanauskas. 
Mes ne dėl to aukojamų kad 
perviršių turėtume, bet dėl to, 
kad būtinas reikalas; verčiau 
pačiam dieną nevalgyti, bile 
išgelbėti pijonierius naujos, 
ateinančios žmonijos! Ir su 
tuomi kreipiamės į pažangiuo
sius minersvilliečius, kad tai 
pasektumėt!

J. Ramanauskas.

Lietuviu Suva- 
Yorke, gruodžio 
aš susišaukiau 
aptarėm pasiųs-

NATIONAL WAR FUND

ar

MATCH THEIR GALLANTRY WITH YOUR GIVING

Skubėkime greičiau rinkti 
aukas, kad žūtbūtingoms ko
voms nebūtų jokio trūkumo 
mušti, triuškinti ir visiškam 
sunaikinimui barbariško hitle- 
rizmo, kuris užsimojęs sunai- 

į kinti pasaulį, žinoma, yra vie- 
, kur labai gerai dirbama 

'aukų sukėlime, bet kai kur 
| tas darbas varomas labai tin- 

Tik tokiu supratimu vaduo- giaj. jr tas apsunkina kvotos 
jantis ir pasisakyta konferen- j išpildymą, 
cijoj už $3,000 kvotą. Buvo di- |turi būtinai 
delis ir draugiškas pasitikėji
mas kolonijų darbuotojais, 
tad, draugai ir draugės, nesu
vilkime konferencijos dalyvių. 
Juk ten buvo suvažiavę mūsų 
organizacijų atstovai, kuriems 
mes linkėjome daryti gerus ta
rimus, o mes vykdysime tuos 
tarimus gyveniman visuome
nės naudai, kad tuomi pagel
bėti greičiau karą laimėti ir 
■užbaigti jį.

Mūsų 
tas su 
prof. B. F. Kubilium prieša
kyje, labai rūpestingai dar
buojasi geriausiam užbaigimui 
šios pasiskirtos kvotos ir to
dėl draugiškai ragina visas 
kolonijas dar smarkiau pasi
stūmėti pirmyn šiame darbe,

vykdantysis komite- 
darbščiu pirmininku,

darbuotis.

Tokios kolonijos . 
pabusti ir geriau

J. M. Karsonas.

O

GERA ORKESTRĄ
Yra gyvybė baliams, vestu
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydis 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAVIDIS
147 Pine St., Elizabeth, N.J.

Telefonas Elizabeth .8-3889
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Bostono ir Apylinkes Žinios

(Tąsa)
— Tai kas tat darytina? — klausia 

vienas jų.
— Pasakykite “ne”! Jūs čia esate del 

to, kad jūsų sužeidimus pagydytų, o ne 
jūsų letenas! Ar jūs fronte to neturėjot? 
Nu, matot! Dabar jūs nors galite bėgti, 
bet kaip tas senis su peiliu paknibinės, 
tai jau būsite luoši. Jūs jam tik bando
mieji triušiai. Juk jam karas yra didelė 
proga bandymams, kaip ir visiems gydy
tojams. Pasižiūrėkit tik jūs į stotį. Ten 
šliaužioja koks tuzinas žmonių, kuriems 
jis darė operaciją. Kai kurie čia jau bū
va keturiolika penkiolika metų. Nė vie
nas negali* geriau vaikščioti, kaip prieš 
tai. Beveik visiems dar blogiau ir daugu
mas jų su gipsuotomis kojomis. Kas pu
sė metų jiems iš naujo laužo kaulus ir 
kiekvieną kartą vis tie patys vaisiai. 
Tat įsidėmėkit, nes jie neišdrįs to daryti, 
kaip jūs “ne” pasakysite.

— O žmogau, — sako vienas jų iš
vargęs, — geriau kojos prarasti nekaip 
makaulė. Žinai tu, ką gausi, jei vėl būsi 
fronte? Tedaro su manimi, ką tik nori, 
jei tik aš vėl galėčiau grįžti namo. Ge
riau klišam būti nekaip nukautam.

Kitas, jaunas vyras, kaip ir mes, ne
nori. Kitą rytą senis liepė abudu išnešti 
ir kalbėjo, šaukė tol, kol šie sutiko. Ką 
kita jie padarys. — Jie yra tik vargšai 
šuneliai, o jis didelis žvėris. Sugipsuos 
ir chloroformuos ir vėl čia atneš.

" • “ • “* “ •
Albertui einas blogai. Jį išneš ir am

putuos. Jam nuplaus visą koją ligi sa
kymo. Jis jau beveik nieko nebekalba. 
Kartą jis pasakė, jog jis nusišautų, jei 
prieitų prie savo revolverio.

Atvyko naujas transportas. Į mūsų 
palatą atveda du aklus. Vienas jų yra 
visai jaunas muzikas. Seserys niekad 
nelaiko peilio, kai jam duoda valgyti. Jis 
jau vienai kartą jį ištraukė. Vis dėlto, 
nors ir saugotasi, atsitinka nelaimė. Va
kare maitinant sesuo nuo jo lovos buvo 
nušaukta ir ji paliko ant jo stalelio lėkš
tę su šakutėmis. Jis sučiumpa šakutes,

suspaudžia jas ir smogia visa jėga sau 
į širdį. Paskum jis sugriebia pusbatį ir 
kiek tik galėdamas stuktelia į kotelį. 
Mes šaukiame pagalbos. Netgi trijų vy
rų reikėjo šakutėms ištraukti. Jos taip 
giliai buvo sulindusios. Jis keikia mus 
visą naktį, jog mes negalime nė užmigti. 
Rytą jis ėmė baisiai rėkti.

Vėl bus laisvų lovų. Diena po dienos 
slenka su skausmais ir baime, su deja
vimais ir kriokimais. Matyt, marinama
jam kambary jau per daug mirštančių
jų, kad naktį žmonės miršta palatoje. Čia 
greičiau tat vyksta ne kaip ten su sese
rų “apmąstymais.”

Tačiau, vieną gražią dieną atsidaro 
durys, įvažiuoja plokščias vežimėlis ir 
jame išblyškęs, sudžiūvęs, ištysęs, džiū
gaująs su pasišiaušusiom juodom garba
nom sėdi Petras ant neštuvų. Sesuo Li- 
bertina maloniai šypsodamos guldo jį į 
tą pačią lovą. Jis sugrįžo iš marinamojo 
kambario. Mes jau senai manėm jį mi
rus. •

Jis dairos:
— Ką jūs pasakysite?
Ir pats Juozas turi prisipažinti, jog 

jis pirmą kartą tat regi.

Galiausia, kai kuriems mūsų pavelyta 
keltis. Aš taip jau gavau ramentus pa- 
siramsčioti. Tačiau mažai juos vartoju; 
aš negaliu pakelti Alberto žvilgsnio, kai 
einu per kambarį. Jis mane taip ir nuse
ka keistu žvilgsniu.

Dėl to aš nušliaužia nušlubčioja kart
kartėmis į koridorių — ten laisvesnis pa
sijuntu.

Aukštas žemiau guli sužeistieji į pil
vą, peršautais nugarkauliais, peršauto
mis galvomis ir abipus amputuoti. De
šiniajam atšlainy — peršautais žandi
kauliais, apnuodyti dujomis, peršauto
mis nosimis, ausimis ir kaklais. Kairia
jam atšlainy — akli ir peršautais plau
šais, dubens kaulais, inkstais, pautais, 
žarnomis. Čia gali pamatyti, kaip žmo
gui visur pataikoma.

(Bus daugiau)

Turime Iškilmingai Išleisti 
Delegatus į Konferenciją

Prieš pasaulio lietuvių išei
viją dar nebuvo istorijoj to
kios opios problemos, kokia 
yra šiandien. Nesvarbu, kokioj 
pasaulio dalyje, valstybėje, 
mieste, kaime, ūkyje ar miš
kuose jie negyventų, jų visų 
šiandien akys atkreipta į vai
tojančią mūsų tėvynę Lietuvą! 
Mes kiekvienas turime savas 
problemas ir kasdienines pa
reigas atlikti, bet nebuvo ir 
nebus tokios dienos, kad per 
mūsų vaidentuvę neperslinktų 
virtinės tos baisios tragedijos, 
kuri kartojasi diena iš dienosi 
Lietuvoje. Mes jaudinsimos, 
mūsų krūtinės bus prislėgtos, j 
mes kelsime balsą ir aukosi- 
mės iki nebus nuimta ta baisi 
dėmė ir iki nebus laisva de
mokratinė Lietuva!

Broliai, sesės, draugės iri 
draugai, visi sunkaus darbo 
žmonės, Bostono apylinkėje, 
išaušo valanda, kad mes su-i 
nertume savo rankas į grandi
nę ir ja pasiektume badaujan
tį Lietuvos broli ii’ seserį. Iš
sirikiuokime ir padalykime to
kį pažadą, jog aš daugiausiai 
nušluostysiu našlaičių ašarų, i

jog mano primutinis kąsnis 
pasieks Lietuvos baduolį, jog 
aš užgydysiu pirmutinę Lietu
vos kovūno žaizdą, jog aš pa
tiesiu pirmutinį pamatą tai 
bakūžei, kurioj aš gimiau-au- 
gau, bet pabaisos pavertė į 
pelenus ir jog aš pirmutinis 
prisidėsiu atbudavoti šimučių 
ir Miliūnų kaimus.

Dvyliktą gruodžio bus de
legatų išleistuvės, ateikite, 
draugas ir draugė, pasveikin- 
kie So. Bostono delegatus ir, 
įteikdamas dovaną, pasakyk: 
“Lai gyvuoja laisva nepriklau
soma Lietuva!”

Jaunutis.

L0WELL,MASS.
Klaidos Pataisymas

Mano aprašyme įgautų 
įspūdžių Maple Parke, kuris 
tilpo Laisvėj lapkričio 13 die
ną, įsiskverbė klaida. Ten pa
sakyta: “Pilnas pasitenkinimo, 
atsisėdau valandėlei vienas, 
kad apmąsčius, kaip čia vis
kas einasi ir iš kur pelno pa
darysime, kadangi už gėrimus 
rengėjai pelną daro?” O turė
jo būti, kad pelno nedaro.

J. M. Karsonas

D. M. Šolomsko Prakal
bos Mass. Valstijoj

šeštadienį ir sekmadienį 
Mass, valstijoj kalbės D. M. 
šolomskas, vienas iš Laisvės 
redaktorių. Jis aiškins dabar
tinių konferencijų svarbą, ka
ro eiseną, Lietuvos padėtį ir 
Amerikos lietuvių uždavinius. 
Jo prakalbos įvyks sekamose 
vietose:

B r i d g e w ater, šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje.

Norwood, sekmadienį, gruo
džio 12 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje, čia bus ir; 
koncertinė programa, kurią iš-! 
pildys Norwoodo Vyrų Grupė, j

Stoughton, sekmadienį, gruo-1 
džio 12 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiškame Name., 
Bus ir koncertinė programa, 
kurią pildys Norwoodo Vyrų, 
Grupė ir armonistas II. Bar-: 
ris.

Prašome visus ir visas
lyvauti. J. Grybas.

Howard McMurray, de
mokratas kongresmanas iš 
Wis., sekretorius kongresi
nio vartotojams apsaugos 
komiteto, žinomo, kaipo ko
vingųjų 60, kuris mobili
zuoja vartotojus kovoti už 
palaikymą subsidijų.

Stiprindami dienraštį Laisvę, 
jūs stiprinate pažangųjį žmo- 

da-1 nių judėjimą už gražesnį ryto
jų, už šviesesnę ateitį.

į AI ATE t Š AS SIMONAVIČIUS B 
i^- GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

PITTSBURGH. PA
Tai Visai Nedemokratiškai i Hitleriui Klaipėdą ir jos kraš-
Pittsburghe pavienis asmuo Gą J°kio protesto, o vėliau 

savo asmeninei naudai turi ra-! siūlė naciams ir visą Lietuvą, 
dio ir sauvališkai yra pasiva- bet kada pamatė, kad iš toj 
dinęs visų Pittsburgho lietuvių | nieko neišeis, kad Lietuvos: 
vardu. Dar blogiau, kad tas i liaudis pareikalaus nuo jo at- 
asmuo ardo lietuvių vienybę ir j skaitos, tai A. Smetona pabė- . . . . _ . .. ..i v t • i i • • v j j * 1 1

Dabar ponas Dangis gvoltu 
veržiasi į SLA viršininkus, į 
vice prezidento vietą ir jau 
nuo lapkričio 7 dienos, sekma
dieniais, per savo radio šau
kiasi į SLA narius, kad jie jį 
nominuotu į tą vietą ir patsai 
giria savę, būk jis “daug at
likęs naudos dėlei lietuvių.” 
Bet ką? Ką jis pasidarbavo 
SLA naudai, būdamas Apšvie-

tuo Kenkia mūsų karo laimėji- j go pas iiicieij, o is ten atsioei- (|-Qg Komisijos nariu ? Nieko! 
mo pastangoms. | <15 j Amerikų ir čia, su pagal- [ 0 ga| jjg ų s|(aįto ,.pasi_

Tuo asmeniu yra Povilas j ba tokių Dargių, kursto vienus darbavimu., j(ad SLA 3-čio 
Dargis, kuris nieko bendro ne- j lietuvius pries kitus ardo vie- Apskričio komisijos posėdyje, 
turi su lietuvių visuomene, , nyhę, kenkia karo laimėjimo 
kuris tik kenkia jos vienybei, Į pastangoms. , (Tąsa 5-me pusi.)
skaldo lietuvius į grupes, kurs
to vienus prieš kitus. į lietu
vių progresyvį, darbininkišką 
ir demokratinį judėjimą jis 
žiūri su panieka, jam mielas 
smetoninis fašizmas ir jis 
skverbiasi tarpe svetimtaučių 
ir ten bando dangstytis visų 
lietuvių vardu. Kol kas jam 
tas vienur, kitur pavyksta, nes 
Pittsburgho lietuviai nesiėmė 
rimtų žygių, kad parodyti ki
tataučiams, kas yra ponas 
Dargis, kad jis nėra atstovu 
visų Pittsburgho lietuvių, o tik 
atskiras individualas.

Pittsburgho ir apylinkės pro
gresyviai lietuviai linkui jo ra
dio atsinešė prielankiai, many
dami, kad jis pasitarnaus vi
suomenei ir tik todėl jam pa
vyko kelis kartus sukviesti 

. daug lietuvių ir pasidaryti 
pelno.

Bet jis tuo nesitenkino, jis 
Šaukė mitingus fašistui Anta
nui Smetonai, kuris į mūsų ša- 

‘ 1| atsibaladojo iš hitleriško 
Berlyno ir kuris skaldo lietu
vių vienybę. Visi žinome, kad 
Antanas Smetona buvo labiau
siai neapkenčiamas Lietuvos 
žmonių, nes jo valdžia sušau
dė liaudies veikėjus, Smetonos 
valdžia šaudė Suvalkijos vals
tiečius, išdraskė visas darbo 
Žmonių organizacijas, atidavė

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalūs© šventes©
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

g Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

Czj kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra jpt 
tyv sunkus pristatymas anglies.
r B
M Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo .namuo-

s© turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

h Tru- Ember Euel Co., Inc. |
$ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Si TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

t MATTHEW P. BALLAS į
<> (BIELIAUSKAS) ?

į, LAISNIUOTAS GRABORIUS |
* <l>

i
Llfidfsh valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas |

* bus užtikrintas ir už prieinamą kainą <i>
___ <>

I PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- į
T DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI <>
1 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

—z—7-^——---T——— <{>

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLE
first in her heart-first in Quality

No. 080, l:,idy
Crosby. Matched R0th for 
lovely modern • .’

. rings of 14K Maa
gold. Lovely v t Sk"** 
diamond. ff-

All "Lady Crosby” Ensembles 
in Attractive Presentation Box

. 120, l ady
Crosby, Identical 
ResignsI4K gold

• 'pngs with spleh-'.,;
■ did diamond.

Both for >- ■■

$10000 l

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

Both Rings for

. *65”
No.. • 100, Lady 
Crosby.' Unique 
in- style, excep
tional in quality. 
Tin's lovely pair 
of rim»s in 14K 
gold. Superbly 
brilliant d 
inond.

Both for

$8500

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

m. Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu

M bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

w Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą .kk 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms, 
Nedėliomis atda- 
ras nuo 1 valan-
dos diena iki vėlai. Afe

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

! NAUDOKITĖS GERA PROGA I
$3' Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymą savo

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

naujame už senas žemas kainas.

g 30 Dienų
S Nuolaida

Akiniai 
už $7.50 1

įE Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos kcj, 

įTj taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

&4W*drdr6'fr****drir****W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Par© Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
TeL EV
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Fgftktadiėnis, Grubd. 10, 1943

Naciai Permetė Tūks
tančius Tankų Frontan

Gardner, Mass
Prieš Sovietus
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

daugmeniškai naikint jų jė
gas, išeikvot Hitlerio ofen- 
syvo spėkas, neleidžiant 
jiem prisiartint prie Kijevo, 
o paskui nušluot priešus at
gal. Černiakovas stovi už 75 
mylių į vakarus nuo Kije
vo.

Lietus ir sniegai šiomis! 
dienomis trukdė Sovietų 
lėktuvam veikti šioj fronto 
dalyje prieš vokiečius. Dar 
nepaspėjus Sovietams pasi-į 
taisyt geležinkelius, jie te-! 
gali tik klampiais keliais ir 
laukais atvežti savo ka
riams amunicijos ir kitų 
reikmenų; o vokiečiai nau-j 
dojasi palyginti sveikais ge
ležinkeliais iš savo artimos 
užfrontės.

Amerikinė žinių agentū
ra, United Press rašo:

“Pranešimai iš sovietinio 
fronto sako, jog vokiečiai, 
matyt, netiki, kad talkinin
kai vakarų Europoje grei
tai pradėtų didelius veiks
mus ant žemės, todėl Vo
kietija nuolat grūda iš ten 
vis daugiau savo tankų ir 
pėstininkų rezervų į frontą 
prieš Rusiją.”

(Maskva neseniai oficia
liai pranešė, jog naciai per
metė dar astuonias savo 
tankų divizijas iš vakarų

Lapkričio 20-tą įvyko pas 
mus viena iš pasekmingiausių 

| vakarienė, iš kurios pelnas 
! paskirtas Kalėdų dovanoms 
! dėl sužeistų kareivių į Camp 
Devens ligoninę. Komiteto na- 

' riai nutarė patys nuvežti do
vanas ir sykiu aplankyti su- 

į žeistus kareivius.
Publikos susirinko nemažai, 

! reikėjo net antrą sykį stalus 
prirengti. Pelno liko irgi ne
mažai, sulyg Gardnerio lietu- 

■ vių skaičiaus. Matome, kad 
! Gardnerio lietuviai pilnai pri
taria veikiančio komiteto vei- 

! kimui, nes skaitlingai atsilan- 
; ko į visus mūsų parengimus, 
i Kurie negalėjo atsilankyti, tai 
nors pinigišksfi prisiuntė aukų.

Draugės Mickienė ir Bra
zauskienė paaukavo labai ska- 

' nių, namie keptų, pyragų, 
taipgi nekurtos draugės iš pu
blikos, nepaisant savo puikių 

'drabužių,— atsiraitė rankoves 
ir stojo i virtuvę indus plauti.

Tokiose sąlygose ir aplin
kybėse veikiančiam komitetui 
labai malonu ir lengva dar
buotis, už tai gi esame visiems 
nuo širdies dėkingos.

Tas mūsų Lietuvių Susivie
nijimo Grupių Komitetas jau 
darbuojasi porą mėnesių ir jau 
Įvyko trys parengimai. Iš pir
mo ir antro parengimų užteko 
mums pelno pasiųsti Kalėdų 
dovanas dėl visų 
lietuvių kareivių ir 
tems, kur prie 
Kryžiaus arba 
tarnauja. Jų skaitlinė jau sie-

nes iš Gardner, Mass, kuris 
ant žemlapio tik krislelis, bet 
ir visas pasaulis jų nepamir
šo.“ Pakartojęs jiems jų parei
gas ir taip toliau, kalbėjo ka
ro laiko tema.”

Toliau tas. kareivėlis rašo: 
“That Christmas present gave 
us a good and best reason for 
a celebration, we were all so 
happy and did we celebrate, 
and did we?”

Iš tokių gautų laiškų gali
ma suprasti, kad tikrai ūpas 
kareivių priklauso nuo mūsų 
visų. Matome iš jų laiškų, kad 
jie užganėdinti iš mažiausio 
dalykėlio, kuris jiems prime
na namus. Nedaug jie reika
lauja už tą didelį ir 
minga darbą, kurį jie 
Už tai mūsų yra 
stengtis laikyti juos 
ūpe, karts nuo karto
kelis žodelius ne tik dėl savų
jų, bet dėl buvusių draugų ir 
pažįstamų.

Aš manau, kad mes, gard- 
nerieciai, irgi darbuosimės ir 
stengsimės atlikti savo parei
gas su tokia puikia parama, 
kaip iki šiol mūsų lietuviai 
pasirodė ir prisidėjo. Aš ma
nau, kad mums ir pasiseks.

atsako- 
atlieka. 
pareiga 

geram 
parašyti

chi-

i

M

“Mano tarnaite šiandien prašė algą pakelti/’ skun
džiasi ponia ponui, “bet aš jai pasakiau, kad negalima, 
nes gali pagimdyti infliaciją.“

v

vegijos į frontą prieš So
vietus.)

Nepaprastai blogas oras 
šiuo tarpu stabdė didesnius 
karo žygius prieš vokiečius 
Žlobino srityje, Baltarusijo
je.

CHINAI ATĖMĖ MIESTĄ 
CHANGTEH IŠ JAPONU

mu- 
nu-

Gardnerio
jų sesu-I 

Raudonojo I 
kariuomenėje

22 d. lapkričio, draugai Bu
tėnai gavo liūdną pranešimą iš 
Washington©, kad lapkr. 3 jų 

[sūnus Jonas mirė kur tai ant 
’ salų kovojant su japonais.

Rodos, jis pirmutinis iš mū- 
■ su miesto, Gardnerio lietuvių, 
j kuris žuvo kovoj ir paliko ne 
[ tik savo brangius tėvelį ir mo
tiną didžiausiame nuliūdime, 
taipgi brolį ir sesutę, kurie 

j irgi tarnauja kariuomenėj. 
[ Mes visi Gardnerio lietuviai jį 
I apgailestaujame, nes tai buvo 
; doras, gerų tėvų, gerai išauk- 
i lėtas vaikas.

A. Strausienė.

Dėjome visas pastan
gas gauti antrašus, kad nei 
vieno neaplenkti. Taipgi dar 
liko ižde pinigų, kuriuos var
tosime tik pasitaikius svar- 

> biam reikalui.
Iš šitos vakarienės pelno į 

taipgi manome, kad užteks dėl j 
apie šimto dėžių dovanų pri
rengti. Pirmiausiai apdovano
sime sužeistus kareivius, kurie 
mažai arba visai 
dovanų negauna, 
jau rūpinasi apie 
vardų.

laiškų arba 
Komitetas 

gavimų jų

Washington.— U. S. Plie
no korporacija sutinka tar
tis su unija dėl algų pakė
limo darbininkam.

Pittsburgh, PaChungking, gruod. 9.— 
Chinai atgriebė nuo japonų 
Tehshan miestą, už kelių 
mylių į pietus nuo Chang
teh.

Japonai gruod. 3 d. užė
mė Changteh miestą, 
šiuose dėl kurio buvo 
kauta bei sužeista apie 
000 japonų.

Naujausias oficialis
nų pranešimas sako, kad jie 
atėmė iš priešų ir strateginį 
Changteh miestą, vadina
mą vartais į derlingiausius 
Chinijos laukus.

Changteh mieste šėlo kru
viniausi mūšiai per šešias i 
dienas, kol chinai išmušė 
priešus laukan. Apsuptiems 
jame chinams amerikieč. la
kūnai nuleidinėjo maistą ir 
amuniciją, tuo pačiu laiku 
bombarduodami ir šaudy
dami japonus.

Apie dovanas, kurias jau i 
seniau užjūriu siuntėme, tai 
jau gavome net kelis laiškus,! 
kuriuose širdingai dėkoja, kad į 
Gardnerio lietuviai jų nepa
miršo. Viename atsitikime ka
reivėlis savo motinai rašo: 
“Padėkok Gardnerio lietuviam 
nuo manęs už puikią dovanė
lę, kurią aš niekuomet nesiti
kėjau gauti, nes su lietuviais 
neturėjau pažinties ir niekuo
met 
jau, 
apie
Bet gavęs tą dovaną ne tik aš, Į 
bet ir visi mano draugai apsi
džiaugėm ii- iš priežasties tos 

i dovanos, liko mums iškilmin
giausia diena.

“Kadangi tai buvo pirmuti
nė dovana, kuri pasiekė mūsų 
laivą, tai admirolas visus su
šaukė — parodęs dovaną, pa

aiškino jiems, kad ne tik žmo-

nedraugavau ir nesitikė- 
kad, apart savųjų, kas;
mane galėjo atsiminti. Į

(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 
kuri buvo konferencijos išrink
ta tam, kad surengti daktarei 
J. Baltrušaitienei jos 50-ties 
metų veiklos lietuvių tarpe su
kakties proga bankietą, tai 
Povilo Dargio brolis taip sumu
šė vice prez. Mažukną, kai rei
kėjo kreiptis pas gydytoją ir J.

i Mažukną tą “pasidarbavimo” 
ženklą nešios savo veide iki 
mirties ?

Kitas jo “pasidarbavimas” 
bus, kad kada SLA 3-čio Aps
kričio komisija surengė, lap
kričio 7 d., dr. Baltrušaitienei 
jubilėjaus bankietą, tai ponas 
Dargis kenkė tam bankietui, 
kiek galėjo; žemino daktarės 
vardą ir surengė savo paren
gimą toj dienoj tikslu ati
traukti nuo jubilėjantės ban- 
kieto žmonių. Ir šiame jo 
“pasidarbavime” uoliai jam 
gelbėjo iš Berlyno atvykęs 
smetonininkas Gabaliauskas.

Trečias jo “pasidarbavi- 
I mas,” tai tas, kad SLA 353 
kuopoj jis grūdo nariams sa
vą literatūrą, siūlydamas ją 
pardavinėti žmonėms. Kada 
vienas narys pasiprię?šino, tai 
p. Dargis, būdamas pirminin
ku, suspendavo tam nariui bal
są ant 6-šių mėnesių laiko. 
Reiškia, tai tąsa goebbelsiško 
ir hitleriško teroro!

Tame pat susirinkime SLA 
3-čias Apskritys prašė išrink
ti delegatus į konferenciją, bet 
kadangi p. Dargis rinkimą ne
pripažįsta, nes tai nėra Goeb- 
belso ir Hitlerio būdas, tai de
legatų ir nerinko. Tai tokis 
žmogus veržiasi į SLA virši
ninkus.

SLA Narys.

PAJIEŠKOJIMAI
•r

Pajieškau brolio Stasio Rimkū- 
no. Pirmiau gyveno 32 Franklin St., 
New Britain, Conn. Taipgi pajieš
kau Antano Glatkevičiaus, gyvenęs 
Cincannati, Ohio. Prašau patys at
sišaukti, arba kas žinote apie juos, 
praneškite man, būsiu labai dėkin
gas. —r Juozas Rimkūnas (Barberis) 
152 W. Girard Ave., Philadelphia, 
Pa. (295)

Penktai Puslapi*

Park

> M
• t ' » •' ’ «

LailVS, Lithuanian Daily NeWf

WORCESTER, MASS.PRANEŠIMAI
12,

KARINIAI DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS
BŪTINA PRAMONĖ

(291)

Patyrimas Nereikalingas

VAGONU VALYTOJAMS
VAGONU APTARNAUTOJAMS

C. S. Kasparas, sekr. (290)
DRABUŽIU APMUŠĖJAMS(290)sekr.

MECHANIKAMS
vai.

ELEKTRAMS
(6th

tarpe MALIORIAMSiki

(290)
iš

Liet, salėje, KREIPKITĖS

THE PULLMAN CODem.
už- EMPLOYMENT OFISE

Rm. 2612 Grand Central Term.

NEW YORK CITY
MOULDERS-LIEJIKAI (294)

(296)

iki

lubų

ja

(291)

NEREIKIA PATYRIMO

ku-

HOTEL BILTMORE
(294)

Patyrę,

(295)
(200)

(294)

Iš karinių darbų nepriimami

S

lubos

(292)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

11 vai. ryte, 29 En- 
draugai yra prašomi 
bus paskutinis susi
me tais. Yra svarbių

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

d.,
575

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

de- 
su-

INDŲ
Pilnam
Aukštos

įvyks
408

OPERATORES 
be patyrimo

4 colių (baltos) 
IKI KALĖDŲ

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

Nacių Paryžiaus radijas 
sakė, jog nežinia kas užmu
šė ligoninėje M. Verdierą, 
Vichy Franci j os propagan
dos ministerijos valdininką.

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

FINIŠERKŲ PAGELBININKES 
Skūriniai ir audekliniai drabužiai 

EDMUND T., CHURCH CO.
15 W. 47th St.

REIKALAUJAMA ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO

LENGVAS FABRIKO DARBAS
GERA PROGA
MOKYTIS AMATO

MOKAME ALGĄ BESIMOKINANT
Moterišku batų išdirbimo fabrike

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

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

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

svarbu:

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan- 

Į dų kainom, prisidedant viršlaikiams, 
i Kreipkitės į fabriko Superintendent.

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

organizacijai, būti mūsų 
Vėliau bus daugiau in- 

Kom. (292)

NAMŲ APTARNAUTOJA apvalyti keturių 
kambarių apartmentą ir prižiūrėti 3 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys ir linksmus na- 
mai. EPSTEIN, 1142 Eastern Parkway, arti 
Uticrt Avė., Brooklyn. PRESIDENT 4-4043.

_________ (292)

Viršaus 
l>o

AUTOMOBILIŲ 

MECHANIKAI

ELEVEITERIŲ
Patyrusios ir 

Viršaus 5 pėdų.
NUO DABAR

Kreipkitės ant 3-čių lubų, 
Employment Office

THE NAMM STORE
452 Fulton St., Brooklyn.

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

ROCHESTER, N. Y.
Bimba, kalbės gruodžio 10 

vak. Gedemino salėje, 
Avė. Kviečia visus ALDLD 
— W. Cherney. (290)

Kreipkitės j Employment

THE NAMM
452 Fulton St.,

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,

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 rinksimo naują kuopos valdy
bą. — S. R., sekr. (290)

Aptarnavimų Stočiai
$44 Į SAVAITĘ

Laikas ir % už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

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

Svarbus Pranešimas
Sekmadienį, gruodžio (Dec.)

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. Siuntinį 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 
Demokratinį Suvažiavimą, įvyksian
tį 18-19 gruodžio. Mes worcesterie- 
čiai irgi neturirh atsilikti. Širdingai 
prašom visus dalyvauti bankiete.

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

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ

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

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

(292)

WORCESTER, MASS.
Komisija įvykusio bankicto, 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)

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, 
rios gelbsti koletai 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, Į'Jesveikumo 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 Ziou Street

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 12 d., 
dicott St. Visi 
būti laiku, tai 
rinkimas šiais 
dalykų aptarimui. — J. M. Lukas, 
sekr. (290)

8 
Joseph 
50 kp.

SCOTT FOUNDRY
32 Scott Ave., Brooklyn.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

sekmadienį, gruodžio 12 d., 
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- 

kuopos valdybą 1944 metams. — 
Andriūnas, fin. sekr. (290)

CLIFFSIDE, N. J.
Rusų IWO 3118 skyrius rengia 

prakalbas ncdėlioj 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)

PUODŲ MAZGOTOJAI
$26 I SAVAITE 

VALGIS IR UNIFORMOS 
. KREIPKITĖS I CHEF

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVENUE & 9TII STREET 

____________________ __________________ (290)

sa- 
darbų

VYRAI INDŲ ATĖMIMUI
MAZGOTOJAI IR IŠNEŠIOTOJAI 
laikui. Sekmadieniais nedirbami, 

algos. Kreipkitės j Steward, Kavi
nėje, 43rd St. & Madison Ave.

HOTEL BILTMORE

MILL LATHE GRŲŽIMO 
DARBININKAI

, aukšta mokestis ir daug viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-41 11 TH STREET 
LONG ISLAND CITY

nedirbama.
Kavi-

nebus darftuoti 
grąžos (pinigų) 
ant 3-čių 
Ofise.

STORE
Brooklyn.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d., 8 v. v., Kasmočių 
svarbus, 
turėsime 
turi da- 

(292)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343 4 TH AVENUE, BROOKLYN 

NEVINS 8-1800 
PRAŠYKITE MR. FILES 

(X)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. Moterų sk. prieš- 

metinis susirinkimas įvyks 13 d. 
gruodžio, 7:30 v. v. Liet, salėje, 29 
Endicott St. Malonėkite visos daly
vauti, 
— A.

MERGINOS - MOTERYS
GERA PROGA
IŠMOKTI AMATO

MOKAME AIŽIĄ BESIMOKINANT
Moteriškų batų išdirbimo fabrike

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

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

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

būtinų karinių darbų reikia turėti 
USES Paliuosavimą ir leidimą iš 

Railroad Retirement Board.

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

Pilnam laikui. Sekmadieniais
Aukštos algos. Kreipkitės j Steward, 

nėję, 43rd St. ir Madison Avė.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GĘROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE-

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.

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 
legatai į Am. Liet. Demokratinį 
važiavimą. (290)

REIKIA SUPERINTENDENTO 37‘šeimų n*- 
mui ; BRONX. Garu apšildomas ir karšta® 

vanduo. $90 j mėnesi ir apartments*.
MU. 5-0830.

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)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. svarbus susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio 13 
d., 8 v. v. Nes yra labai svarbių 
dalykų aptarti. Nariai esate kvie
čiami dalyvauti, susirinkimas įvyks 
Kliubo kambariuose. (292)'

Dabar Didelis Trafikas 
Atliekamas Per

THE PULLMAN CO

yra svarbių reikalų aptarti.
W. (292)

nelavintos, 5 dienų 
viršlaikiai, nuolat. Iš karinių 

nesikreipkite.

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

NUO DABAR IKI KALĖDŲ
Ofisą, S-čioB

STORE 
Brooklyn,

STA L U A I’T A RN A U TO J OS—S A LA I) 
SANDWICH MOTERYS

BERNIUKAI AR VYRAI

38 ar 18, kurie 
Kalėdų. Dirbti kaipo 
nešiotojai. Kreipkitės

Employment
THE NAMM

452 Fulton St.,

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. gruodžio, 2 vai. 
dieną. Mainierių salėje. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, rinksime val-i^._. ___ _____ _____ __ _____ (
dybą 1944 metams. Taipgi prašome; taipgi atsiveskite ir naujų narių. — 
užsimokėti duokles. — S. Kuzmic
kas,

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ 

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

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

(292)

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAI) 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

VYRAS
Viršaus 38 m., kurie ne apsigynimo dar
buose. reikalingi kaiix> pagelbinink&i virtu
vėje. Kreipkitės ant 3-čių lubų. Employment 

Ofise.

THE NAMM STORE
452 Fulton St., Brooklyn.

I piiinauicių, J.O vi., o v. v.,

' salėje. Susirinkimas labai
Tai bus metinis. Daug ką 
apkalbėti. Todėl visi nariai

I lyvauti. — F. Klaston.

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

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

(290)

GRĘŽIMO PRESŲ 
OPERATORIAI 

PATYRĘ PRIE STALO 
DARBININKAI 

GYRŲ SUDERINTOJAI 
ATLIEKAMŲ DALIŲ 

SURAS YTOJ AS
Išdirbėjai laivyno instrumentų žemutiniame 

Manhattan.

PITOMETER.LOG CORP.
237 I^afayette St.. N. Y. C.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šių metų 

baigimą ir naujų metų pasitikimo 
vakarienę, 31 d. gruodžio. Kliubic- 
čiai esate kviečiami ir kurie prijau
čiu mūsų 
parengime, 
formacijų suteikta

Stalų patarnautojos, gera alga ir tipai, valgis 
ir uniformos duodama. Kreipkitės asmeniškai. 
HULL-DOBB HOUSE, 84-02 Northern Blvd.

Jackson Heights, L. I.
(292)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAMS DARBAMS 

Patyrimas Nereikalingas 

80c J VALANDĄ 
UŽDARBYS $45 IKI 

$50 Į SAVAITĘ 
GAS PURIFYING 
MATERIALS CO. 

3-15 26tb Ave., Astoria, L. I.
ar 8tb Avė. subvės iki Queens Plaza 

stoties ar I.R.T.—B.M.T. iki Grand Ave., 
da trumpas važinėjimas su ‘'Q-102’’ busu 

3rd Street)
Iš būtimi darbų reikia paliuosavimo.

(290)

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, 
vaitė.

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

tas pakilimas. Nuolatinis darbas.

MISS LANG
520 WEST 27'ŲI STREET

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos paskutinis ir 

svarbiausias š. m. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vak., 157 Hungerford St. 
Sis susirinkimas ypač tuo svarbus, 

į kad bus renkama ateinantiems me
tams kuopos valdyba, o prie to dar, 
mūs kuopa nėra balsavusi ir Cen
tro Komiteto rinkimuose, kurs turi 
būti būtinai atliktas šiame susirin
kime. Taigi, nors vieną sykį daly
vaukime, kaip galima skaitlingiau! 
—Sekretorius. (292)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

susirinkimas Liet, salėje, 
, 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 į 

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

______________________________________ (Ž'JO)

N AKTINI Al-AP VALYTOJ Al
20 iki 40 metų amžiaus. Gera alga.

LEONARD’S
20 E. 11 th St.

Užsakymų darbas ant bronze ir aluminum. 
Viršlaikiai.



$3.00 $375°
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New Yorko^Mzfe Ziiifo
Prašome Vyru Talkos Iš Kur Laukiama Suvažiavi- 

Prie Krautuves
Pereitą šeštadienį buvo at

sišaukta vyrų talkos išmal lavė
jimui krautuvės drabužių su- 
nešimo ir taisymo centrui, bet 
dirbo tik vienas d. Kasmočius. 
Tik tiek talkos gaunant krau
tuvės ištaisymas užsitęs labai 
ilgai, o darbas laukia. Pundai 
jau suneštų, dar neatrištų dra
bužių stovi. Ir desėtkai žmonių 
jau yra pareiškę norą atnešti 
daugiau drabužių, kurių nėra į 
kur padėti, kur taisyti.

Kas galėtumėte suteikti tal
kos, pribūkite šį šeštadienį 
taip anksti ir taip ilgam, kiek 
jūsų laikas ir sveikata leis. 
Vieta: 417 Lorimer St.

Moterys yra įdėjusios šimtus 
valandų ir jau sutaisiusios bei 
naujų pasiuvusios tūkstančius 
drabužių. Jos ir vėl dirbs. Bet 
jos prašo, kad prie paruošimo 
vietos prisidėtų ir vyrai, nes jie 
labiau pripratę prie tų darbų.

Komisija.

Apie Lietuvius Karius

imli Delegatų ir Mum Svečių?
Jūs Nieko Negailėtumet 

Tam Tikslui

A. L. GRA1ČŪNASDr.
iš Chicagos atvyksta daly
vauti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime ir sakys 
prakalbą suvažiavimo ma

sinėj sesijoj, gruodžio 19- 
tą, po piet, Webster Hall, 
119 E. 11 th St., New Yor
ke.

Demokratinių Lietuvių Su-

Avė., Brooklyne, o 
didžiojoj Webster 
E. 11 th St., New

šis suva- 
šią sesiją 
ir apylin- 
masiniai.

dienomis. Gruodžio 18-tą sesi
jos bus Piliečių* Kliubo salėj, 
280 Union 
19-tą — 
Hali, 119 
Yorke.

Devynioliktos popietinėj se
sijoj bus puiki koncertinė pro
grama ir kalbės tolimi žymūs 
svečiai, čia bus pranešta pla
čiai visuomenei, ką 
žiavimas nuveikė. Į 
kviečiami Brooklyno 
kių lietuviai pribūti 
Įžanga nemokama.

Įdomaujantieji suvažiavimu 
svečiai (ne delegatai) bus įlei
džiami ir į kitas sesijas, ta
čiau masiniai dalyvauti nega
lės dėl stokos vietos. Tad pas
kiausiai sesijai parūpinta di
džiausia salė iš visų, kokios 
tik buvo rastos liuosomis iš- 
renduoti tai dienai, kad kiek
vienas turėtų progą išgirsti 
apie suvažiavimo darbus ir 
pasimatyti su svečiais.

ir visai nepa- 
jam plačiai at
ris ir sužinoję, 

valandas
išvažiuos kariauti,

Jeigu j jūsų duris pasibels
tų karys, 
žįstamas, 
vertu mete
kad jis’ turi kelias 
liuesas iki 
.jūs negailėtumėte nieko, kad 

! tik suteikti .jam smagumą.
Lygiai tam tikslui tarnauja 

Nacionalis Karo Fondas, iš ku
rio visoje šalyje sukelsimų 125 
milionų, 61 milionas skiriama

įrengimui ŪSO centrų. Tie cen
trai kariams yra namais toli 
nuo namų, į kuriuos karys ga-1 
Ii užpili gavęs valandžiukę ar 

nuo kariškų žiaus, gyvenęs 1728 Grove St., 
Į Brooklyn, N. Y., mirė gruo
džio 8-tą, namie. Bus palaido

tas gruodžio 11-tą, 10 vai. ry- 
I te, Kalvarijos kapinėse. Pa- 
I šarvotas pas graborių -L Garš-I 
vą, 231 Bedford Ave. Paliko!

nuliūdime žmoną Anna, dvi j 
dukteris, Annę ir Adelę ir 3 | 
seseris.

dieną liuoslaikio 
pareigų. Namai jam pertoli, 
tad jis gali nueiti į ŪSO.

Fondas taip pat teikia pa
galbos ir nukentėjusioms karo 
Europoje, tame skaičiuje iri 
mūsų broliams lietuviams.

Tam fondui jūs galite dar 
kartą padėti visiškai lengvu ir! 
sau smagiu būdu, atsilankymu 
į Moterų Kliubo su siuvėjomis 
ir mezgėjomis rengiamą tam į 
tikslui balių šio šeštadienio va
karo 6 vai., gruodžio 
4 19 Lorimor St. 
mas 
kite. Pakvieskite ir savo drau-i 
gus.

Nac. Karo

H-tą, 
Pelnas skiria- 
Fondui. A te i-

Įžangą tik 25c.
Komisija.

MIRE
Karolis Varnas, 61 motu am-

Ar Jau Parėmėt Nacionalj 
Karo Fondą?

DANTU GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-0808

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

1000

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGAfc/j■11įvažiavimui artėjant, gauname 
daugiau žinių ir apie pribū- 

i siančius svečius, tačiau visų, 
I be abejo, nesužinosim iki ne

štai, 
kaip

žinių ii 
svečius, 

, nesužinosim 
188 karių, su-! atsidarys suvažiavimas.

Europos ir Pacifikoitik keletas pavyzdžių, 
Tarpe sužeistų Vi-! renkami delegatai:

srityje randa-j Iš tolimos Kalifornijos, tų 
I darbščiųjų dvynukių lietuvių 

kla-j kolonijų------ San Francisco-
Eli-Į Oakland — pribūna Ksavera 

B. K a ros i en ė ir Vajola Sutkie- 
nė.

Chicago irgi nuo mūs toli, 
vieno delegato atsiuntimas ima 
kelis desėtkus dolerių. Vien 
tik kelionei prisieina sueikvo- 
ti keletą dienų. Bet chicagie- 
čiai niekad neapleido svarbių
jų lietuviškų veiksnių, juo la
biau neapleis šio istoriško lie
tuvių tautos gyvenime suva
žiavimo. Dienraštyje Vilnyje 
apie jų delegaciją randame se
kamą :

“Jau išrinkti delegatai: Nuo 
Chicagos Lietuviu Pergalės 
konferencijos Dr. A. L. Grai- 
čūnas, V. Andrulis ir Radis; 
nuo Lietuvių Kooperatyves 
Bendrovės Anna Savukaitė; 
nuo LDS 53 kuopos O. Gar- 
šinskienė; iš Kultūros Moterų 
Kliubo Railienė, iš Marquette 
Parko Moterų Kliubo B. Ra- 
sinskienė, nuo Ciceros organi
zacijų E. Kvederienė.

“Iki šiol išrinkta aštuoni de
legatai. Netenka abejoti, kad 
dar išrinks keletą per šias li
kusias dvi savaites. . . ”

O jeigu jau Kalifornija at
siunčia dvi, jeigu tolima Chi- 
caga atsiųs tokį būrį delega
tų, tai galima spręsti, kad ar
timesnės kolonijos bus dar 
gausingesnės.

Su tolimais svečiais galėsi
me pasimatyti suvažiavime, 
kuris įvyks Brooklyne-»New 
Yorke šio mėnesio 18 ir 19

iš Karo De-
pra- 
su-

Pacifiko ! tik keletas

Gruodžio 8-tą 
partmento, Washingtone, 
nešama vardai 
žeistų 
frontuose, 
duržemio Jūros 
si:

Edward Adams, pirmos 
sės karys. Jo sesutė Mrs. 
zabeth Razukas gyvena 12 
bert Pl., Roosevelt, L. I.

Stanley Buchinsky, pirmos 
klasės karys. Jo teta Mrs. Stel
la Stankus gyvena 138-29 
Lloyd Rd., Jamaica, L. I. 

* * *
Po trumpo apsilankymo 

mus išvyko atgal tarnybon 
genijus Dainius, sūnus laisvie- 
čių Juozo ’ ir Genės Dainių. 
Taipgi grįžo atgal tarnybon 
Algirdas Balčiūnas, sūnus An
tano ir Onos Balčiūnų, Varpo 
kepyklos savininkų.

* * *
Teko skaityti laiškas Al Pur- 

vėno, atsiųstas tėvam, Juozui ir 
Marcelei Purvėnams. Rašytas 
Padėkų Dieną, esant kur nors 
Anglijoj. Puikius, rašo jis, tu
rėjome pietus, bet šventė nesi
jautė ir nesijaus tokia, kaip 
namie, kol nebus užbaigtas 
mūs tikslas ir nebūsim visi 
kartu. Kitais žodžiais, vaikinai 
labai laukia progos sumušti 
Hitlerį ir grįžti namo.

Al, beje, 
apie visus 
veiksnius, 
nuo jo visus ir ypatingai “tuos 
puikius žmones iš geriausio 
lietuviško laikraščio pasaulyje 
— Laisvės.”

LIETUVIU TARPE
Šv. Jurgio Draugyste, lai

kytam susirinkime, gruodžio 
1 d., paliko visą senąją val
dybą, tai yra, išrinko tą pa
čią esamą valdybą.

Nupirko 10 tikietų Lietuvių 
Am. Pil. Kliubo metinės va
karienės, kuri Įvyks gruodžio

pas

Virš minėtos draugystės na
rių sergančių yra 20. Suminė
siu vardus tik tų, kurie susir
go šį mėnesį, nes anksčiau su
sirgusius jau minėjau.

K. Zdanavičius, 145 St. 
Nicholas Ave., Brooklyn, ^ser
ga. Randasi namie.

J. Matulevičius, 18 Judge 
St., Brooklyn, serga. Randasi 
namie.

J. Maksimavičius, 515 Fos
ter Ave., Brooklyn, serga. 
Randasi namie.

J. Ignatavičius, 211 Eldert 
St., Brooklyn, 
namie.

P. Matonis, 
Astoria, L. I. 
namie.

J. Pauliukonis, 7614 88th 
Ave., Woodhaven, serga. Ran
dasi namie. C. N.

serga. Randasi

30-27 42nd St., 
serga. Randasi

Q

Dirbti Su
LAIVŲ ĮRENGĖJAIS

ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIRŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖ JA IS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ KARPENDERIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ

klausinėja 
mūsų 

prašo

tėvų 
lietuviškus 
pasveikinti

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti kaipo pa- 

gelbininkas (Asst. Supt.), prie 70 
šeimynų namo. Alga $100. Gaus du 
kambarius su gesu ir elektra. Pra
šome kreiptis pas: A. Malin, 
Homecrest Ave., Brooklyn, N. Y.

(291)

2134

New Yorko reakcinis Daily 
News verkia jaučio ašaromis 
prieš Kainų Administraciją, 
kam toji dedanti lubas Ant 
degtinės kainų.

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

(290)

Artur Rodzinski, orkestrų vadas, kurio vadovybėje 
New Yorko philharmoniška simfonijos orkestrą atida
rys populiarėmis kainomis pirminės muzikos, dainų ir 
teatro centra—New York City Center šio šeštadienio 
vakarą, gruodžio 11-tą, 131 W. 55th St.

JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

Daug Stalų Kompanijom 
kitur atvykusius svečius visuomet ■ 

širdingai pavaišiname.
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų 

PARAMOUNT BAR & GRILL 
173 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
LK.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864 

SS

NEW YORK
SHIPBUILDING CORP

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

ARBA KREIPKITĖS Į

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

(291)

PIRKITE ANKSTI

PRAŠOME SUTEIKTI NAKVYNIŲ DELEGATAMS
Draugės ir Draugai: —

Komitetas, šaukias Demokratinių Lietuvių Suva- 
žiavima, prašo pas jus visus ir visas, kad suteiktumet 
nakvynių atvykstantiems delegatams. Mes žinome, kad 
kiekvienas turime apsunkinimo su aprubežiavimu mais
to, todėl nesirūpinkite valgio reikalais, delegatai ir de
legatės tą supranta, bet suteikite nakvynių.

Žemiau talpiname blankutę, kurią prašome išpil
dyti ir prisiųsti komitetui, kuris tvarkys nakvynes arba 
įteikti dienraščio Laisvės administracijai. Širdingai ta
riame ačiū už kooperavimą I

DLS Nakvynių Komitetas,
427 Lorimer St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

Aš turiu vietos dėl............... delegatų, vyrų. . . .

moterų............... ar vedusių

Mano vardas ir pavardė:

Antrašas

Gali pernakvoti naktis

LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS Z EI D AT 1

gera

K. DEGUTIS,
Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. X

Brooklyn 4
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

CHARLES’ | 
? UP-TO-DATE f 
• BARBER SHOP j

Savininkas u 
Kainos w
Avenue w

ini

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Bulovą
Pte Gift of 
a Lifttime I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir ankštyn.

GODDESS 
of TIME 

17 iiw.h

Savininkas «
411 Grand St. Brooklyn 1

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 

' padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tenl. Virginia 7-4499

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

$25.00

įJaimontai
(dedame 

jnmi belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y*
Atdara vakarais.

Prices Subject to Federal Tax*

701 Grand St
TcL Stagg 2-2173




