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Graikijos karalius Jurgis pa
reiškė pasauliui, kad .jis ne- 
grįžš Graikijon (po karo), iki 
tos šalies žmonės nubalsuos, 
pasisakydami, ką jie mano. 
Jei jie pasakys: “mes tavęs 
norim, sugrįžk“, — grįžš. Jei 
pasakys: “Graikija turi būti 
demokratinė respublika, — 
sveikas gyvenk, kur esi“ — 
jis negrįžš.

Kokia dvasia karaliaus Jur
gio protą taip apšvietė?

Teherano konferencijos 
dvasia.

Taip, taip!

žinovaikurie dalykų 
kad toji pati dvasia pa

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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TURKAI JAU 
NESĄ BEPU- 
SIŠKI KARE
Ankara, Turkija, gruod.

14. — Pusiau-valdiška tur
kų spauda rašo ir jų radi
jas pakartoja, jog Turkija 
tikrumoj jau nėra bepusiš- 
kas kraštas, ir ji laiko sa
ve viena iš Jungtinių Tau-

Kai 
spėja, 
našiai pasakys ir Jugoslavijos: tų. 
karaliui Petrui.

Kiti priduria: panašiai bus;sį 
ir su Lenkų valdžia, esančia! 
Londone.

Reiškia, po karo, Graikijos,! 
Jugoslavijos ir Lenkijos žmo-1 
nes pasistatys liaudies vyriau-! 
sybes, žmonių vyriausybes, | 
kurios dabar, sunkiausiu žmo-j 
nėms metu, palaiko su jais ry-1 
sius, padeda jiems kovoti prieš;

“a1”™,, Anglija Laukia Turkijos
neišmanėliais yra tie lietuvis- Pneirlnnmnki kryžiokai, kurie tiešijasi, I mbKiejllIlU

būk po karo jie arba kas nors 
kitas galės sugrąžinti Lietu
von Smetoną viešpatauti.

Apie tai pamirškite, ponai 
ir ponios!

Žymėtina, jog turkų už- 
įsieniu reikalu ministeris 
Menemencioglou, sugrįžęs 

jiš Cairo pasitarimų su pre- 
zid. Rooseveltu ir Anglijos 
premjeru Churchillu, parei- 

jškė: “Taip, galima sakyti, 
jog mes dabar esame jau 
Talkininkų stovykloj.”

Brazilija siųs Europon savo 
militarinę ekspediciją padėti 
talkininkams kariauti.

Smagi naujiena. Spėjama, 
kad Meksika bus antra Loty
nų respublika, padariusi tą 
patį.

London, gruod. 14. — Te
herano konferencija tarp 
angių premjero Churchillo, 
prez. Roosevelto ir Stalino, 
p paskui sekusi Cairo kon- 
iferencija tarp Roosevelto, 
Churchillo ir Turkijos pre
zidento Inonu patarnaus 
Jungtinėms Tautoms grei
čiau karą laimėti prieš Vo
kietiją, kaip pareiškė ang
lų užsieninis ministeris E-

i; o. idenas, kalbėdamas seime,lietuviškas kryzio- ». , _ . .... .
tai “R—ris” naraŠP Jls sake’ Joff Pasitikima, 
savaitės Vienybėje ikad Turkija ateityj sandar- 

išdergiantį vLT bininkaus su Talkininkais

Vienas 
kas, koks 
pereitos 
“straipsnį“, ____o____c .......  ,
burietę veikėją, Kristiną Sta-jP1’^ nacius. O kai bus ap- 
nislovaitienę. i sidirbta su Hitleriu, tai An-

Klausite, už ką ? ! glija sutartinai su Jungti-
Girdi, Stanislovaitienė kadaĮnemis Valstijomis smogs 

tai kalbėjusi New Yorke ir i Japonijai, iki ji taps sunai- 
ten pasakiusi, kad po’ karo Į kinta. 
“Lietuva turėtų būti prijungtai 
prie Rusijos...“

Tai yra nesveikos kryžioko 
vaizduotės išgalvotas pasaky
mas, o ne gerb. Stanislovaitie- 
nės. Nes pastaroji nereikalavo! 
Lietuvą prijungti prie Rusijos. | 

Stanislovaitienė teisingai 
priminė, kad Lietuvos liaudis 
1940 m. nusitarė gyventi lais
vu gyvenimu, būti tarybinėje 
santvarkoje ir įeiti j federaci
ją su Tarybų Sąjungos tauto
mis. Kalbėtoja priminė ir tą, 
kad, jos nuomone, visoki hit
leriniai nenaudėliai, atvykę iš 
Pabaltijo Amerikon, čia prisi-i --------------- *-----
dengę diplomatinėmis kaukė-j INFLUENZOS PLITIMAS 
mis, turėtų būti suvaldyti, nes; 
jie nieko neatstovauja, o mū-j 
sų kraštui daro didelę žalą.

Dėl to dabar kryžiokai ga
tavi tą lietuvę veikėją nulin- 
čiuoti. Bet jie privalo supras
ti tą: jų liežuviai gali būti už
tenkamai ilgi, bet rankos — 
pertrumpos!

Turkija Ragina Bulgari
ją Taikytis

Cairo, Egiptas. — Turki
jos valdžia dabar stengiasi 
įtikint Bulgariją, kad atsi
mestų nuo fašistų Ašies ir 
prašytųsi taikos su Anglija, 
Amerika, Graikija ir Jugo
slavija, kaip teigia rimti 
pranešimai, nors neoficia
liai.

Labiau plinta influenza 
New Yorke, New Jersey, 
Pennsylvanijoj ir kitose ry
tinėse valstijose. Tūluose 
N. J. valstijos fabrikuose 
iki 30 procentų darbininkų 
serga influenza. Yra ir mi- 

Irimų. Bet dabartinė influ- 
Clevelando Smetonos orga-lenza dar ne tokia pavojin- 

nas (Dirva) “pareiškia pašau-1 
liui”:

“Mes nepasitenkinę Mask
vos konferencijos išvadomis...” 

O kas jūs, ponai, paiso! 
Nepasitenkinę “Maskvos 

konferencijos išvadomis“ ir 
kun. Pakalnis ir Jurgėla ir ki
ti ponai. Pakalnis su Jur
gėla parašė sieksninę rezoliu
ciją (net anglų kalboj!), 
smerkiančią Maskvos konfe
renciją. Bet kas gi to paiso!

ga, kaip praeito karo metu.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Marshall 
saloj Jaluit.

Jūs negalite, ’ ponai, pasi
tenkinti demokratinėmis kon
ferencijomis, nes jūs esate fa
šistai,— esate tie žmonės, ku
rie džiaugėtės, kai Hitlerio 
govėdos 1941 m. birželio mė
nesį naikino Lietuvą.
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Sovietų ir Čechoslovakijos 
Draugiškumo ir Tarpusavio 

PagalbosSutartis
Sutartin Bus Priimami ir Kiti Kraštai, Kurie Rubežiuojasi su Čechoslovakija Ar Su Sovie

tų Sąjunga ir Kurie Buvo Vokietijos Užpulti

RAUDONOJI ARMIJA 
ŽYGIUOJA PIRMYN 
250 MYLIŲ FRONTU 

i 
I —__________________________

Maskva. — Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos pilnai įgalintas V. M. 
Molotovas, užsienių reikalų komisaras, ir 
Čechoslovakijos prezidento Beneso pilnai 
įgalintas Zdenek Fierlinger, Čechoslova- 
kų Respublikos ambasadorius Sovie
tams, gruodžio 12 d. pasirašė draugišku
mo, tarpusavio pagalbos ir pokarinio 
sandarbininkavimo sutartį tarp Sovietų 
Sąjungos ir Čechoslovakijos Respubli
kos. Sekamas yra

SUTARTIES STRAIPSNIŲ TEKSTAS:
Straipsnis I

Abidvi susitariančios valstybės su
tinka apsivienyti pastovioje draugiš
kumo ir pokarinio draugiško bendra
darbiavimo politikoje ir visokioje tarp- 
savinėje paramoje dabartiniame kare 
prieš Vokietiją ir prieš visas tokias 
valstybes, kurios yra susijusios su ja 
užpuolimo veiksmuose Europoj.

Straipsnis II
Abidvi susitariančios šalys pasižada 

šio karo metu neiti į jokias derybas su 
hitlerine valdžia ar bet kokia kita Vo
kietijos valdžia, kuri aiškiai neišsiža
da visų užpuolikiškų intencijų; jodvi 
taip pat pasižada nevesti jokių derybų 
ir nedaryti taikos, be tarpsavinio jų
dviejų susitarimo, nei su Vokietija nei 
su jokia kita valstybe, susirišusią su 
jąja užpuolikiškais veiksmais Europo
je.

Straipsnis III
Išnaujo patvirtindamos savo prieška

rinę taikos ir tarpusavio pagalbos poli
tiką, išreikštą sutartyje, pasirašytoje 
Pragoj 1|935 m. gegužės W d., čia susi
tariančios šalys pasižada, kad jeigu vie
na iš jųdviejų pokariniame laikotarpy
je būtų įtraukta karan šu Vokietija, 
panaujinančia savo Drang nach Osten 
(veržimosi į Rytus) politika, a'r su bet 
kuria kita valstybe, išvien veikiančia 
su Vokietija tiesioginiai ar kaip kitaip 
tokiame karė, tai kita iš šiųdviejų ša
lių pasižada tuojaus duoti antrajai, to
kiu būdu įtrauktai karan, šaliai viso
kią karinę ir kitokią paramą ir pagal
bą, kokią tik išgali.

Straipsnis IV
Šiodvi susitariančios valstybės, abie

jų saugumui, susitaria artimai ir drau
giškai sandarbininkauti laikotarpyje 
po taikos padarymo ir elgtis pagal 
principus tarpsavinės pagarbos viena 
kitos nepriklausomybei ir pilniausiai

savivaldybei, nesikišant į antrosios 
valstybės vidujinius reikalus.

Jodvi susitaria plačiausiu galimu 
mastu vykdyti ekonominius ryšius 
tarp vienos ir antros ir teikti viena ki
tai visokią galimą ekonominę paramą 
po karo.

Straipsnis V
Viena ir antra iš čia susitariančių 

valstybių pasižada nedaryti jokios san
tarvės ir nedalyvauti jokioje kitų kra
štų sąjungoje, atkreiptoje prieš kitą 
iš šiųdviejų susitariančių valstybių.

Straipsnis VI
Ši sutartis įeina galion tuojau po jos 

pasirašymo ir turi būti patvirtinta kuo 
anksčiausiu galimu laiku. Apsikeitimas 
patvirtinimo dokumentais įvyks Mas
kvoj kaip galint greičiau. Ši sutartis 
galioja dvidešimčiai metų po jos pasi
rašymo, o jeigu viena iš dviejų susi
tariančių valstybių nepareikš 12 mėne
sių pirm šios sutarties išsibaigįmo, kad 
ji nori atsimesti nuo sutarties, tai ši 
sutartis galios dar penkiems metams. 
Ir taip kiekvieną kartą, iki viena ar 
antra iš susitariančių valstybių duos 
tokį pranešimą už dvylikos mėnesių 
pirm einamojo penkių metų laikotarpio 
išsibaigimo... Sutartis pagaminta rusų 
ir čechoslovakų kalbomis. Abudu teks
tai turi lygią galią.

Maskva, 1943 m. gruodžio 12 d.
(Pasirašo)
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Ta

rybos Prezidiumo įgaliotinis
MOLOTOV.

Čechoslovakijos Respublikos prezi
dento įgaliotinis

FIERLINGER.

PAPILDOMASIS PROTOKOLAS
Abidvi susitariančios valstybės su

tinka, ryšium su padarymu dabartinės 
sutarties dėlei draugiškumo, tarpusa
vio pagalbos ir pokarinio bendradar
biavimo tarp Sovietų Sąjungos ir Če
choslovakijos Respublikos, kad jeigu 
bet kokia trečia valstybė, kuri rube
žiuojasi su Sovietų Sąjunga arba su 
Čechoslovakų Respublika ir kuri šia
me kare yra užpulta Vokietijos, pa
reikš noro prisidėti prie šios sutarties, 
tai bus tokiai valstybei duota galimybė 
pasirašyt šią sutartį, pagal abipusišką 
Sovietų Sąjungos ir Čechoslovakijos 
Respublikos sutikimą, ir tokiu būdu 
pasidarys jau trijų valstybių sutartis.

MOLOTOV.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
Punktai

P. Pilėnas, Philadelphia ....................................... 3831
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................  3309
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė. Newark .... 3175 
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 2921 
J. Bakšys, Worcester ............................................ 2273
ALDLD 2 kp., So. Boston ................................... 1734
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................... l?09
J. Kazlauskas, Hartford ...................................... 957
S. Penkauskas ......................................................... 947
V. Vilkauskas, Nashua......................................   923

(Tąsa 5-tam pusi.)

PATTONO IŠSIŠOKIMAI
Washington.— Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Stimson pranešė senatui, 
kad generolas Patton yra 
tik dviem atvejais nusikal
tęs: Vieną kartą jis apmu
šė ligoninėje kareivį, ser
gantį nervų suirimu nuo 
sproginių, o kitą kartą jis 
keikdamas grūmojo kitam 
kareiviui, kuris pasirodė be 
blauzdinių (leggings). Pa
starajam kareiviui buvo su
tinę kojų riešai, todėl jis 
nusiėmė blauzdines, bet at
liko visas pareigas mūšiuo
se.

Maskva, gruod. 14. — 
Maršalas Stalinas pranešė, 
jog Raudonoji Armija užė
mė čeYkassų miestą.

Berlyno radijas gruodžio 
14 d. pranešė ir pakartojo, 
kad vokiečiai pasitraukė iš 
čerkassų miesto.

Čerkassų miestas su gele-, 
žinkelio stočia yra vakari- , 
nėję Dniepro upės pakran- į 
tėję, pietinėje Ukrainoje, j 
Pirm karo jis turėjo 51,000! 
gyventojų.

London, gruod. 14. —Pra

nešama, kad generolo Ko- 
nevo komanduojamos Rau
donosios Armijos daliniai 
čerkassų srityje jau susi
jungė su kitais jos dali
niais, atakuojančiais vokie
čius Kirovograde, svarbia
me pramonės ir geležinkelio 
centre, i pietų vakarus nuo 
Kremenčugo. O per 24 va
landas raudonarmiečiai nu
žygiavo 20 mylių pirmyn į 
vakarus nuo Kremenčugo.

Sovietų kariuomenė daro 
a p supi m o veiksmus iš 
šiaurvakarių ir pietų rytų

(Tąsa 6-me pusi.)
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Amerikiečiai Plačiai Talkininkai Planuoja 
Bombardavo Vokietiją Žygį į Balkanus
London, gruod. 14. — A- 

merikos bombanešiai vakar 
atakavo karinius nacių į- 
rengimus per 400 mylių va
karinėje Vokietijoje. Vo
kiečių pasipriešinimas ore 
buvo jau nedidelis, bet ir 
tai amerikiečiai nušovė 15 
nacių lėktuvų, o savo nete
ko tik penkių bombanešių.

NĖRA PATTONUI MEDALIO
Prez. Rooseveltas Sicili

joj pagerbė medaliais-kry- 
žiais generolą Clarką ir ke
lis kitus atsižymėjusius ka
rininkus, bet nedavė jokio 
garbės ženklo generolui 
Pattonui, matyt, todėl, kad 
Pattonas yra žiauriai išsi
šokęs prieš porą kareivių.

Bath, N. Y. — Susidūrus 
auto-busui su troku, užmuš
ta bei sudegė 11 karinių 
darbininkų.

Cairo, Egiptas. — čia at- 
vyko Amerikos generolas 
G. S. Patton, Septintosios 

: amerikiečių armijos ko- 
! manduotojas, iš Sicilijos. Su 
juom atvyko ir kiti aukšti 
jo štabo karininkai.

Įžiūrima, kad jie tariasi 
su anglų generolais (gal ir 
su premjeru Churchillu ir 
su Turkijos atstovais) apie 
naują žygį. Manoma, kad 
jie planuoja didelį įsiverži
mą per Balkanų kraštus 
prieš vokiečius.

London. — Jugoslavijos 
ex - karalius Petras, dabar 
esantis Egipte, sutiko leist 
jugoslavam po karo išsirin
kti tokią valdžią, kokia 
jiem patiks.

Gen. Tito-Broz, Jugosla
vijos partizanų vadas, už
tikrino, kad jugoslavai po 
karo turės pilną teisę pasi
rinkt tokią valdžią, kokios 
norės.

Praleiskit Sekmadienį 
Demokratinių Lietu- ‘

vių Suvažiavime * j
- - - l

New Yorko ir apylinkės lietuviai — iš rytinės New 
Jersey, iš Conn, ir Long Island — gali gražiai ir įdo
miai visą sekamą sekmadienį (gruodžio 19 d.) praleisti 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavime Webster Hall.

Jūs galite atvykti 9 vai. ryto į Webster Hall (119 E. 
11th St. prie 4th Ave., New Yorke) ir ten klausytis, ką 
delegatai svarsto. Galite atsivežti užkandžio, jei nenorė
sit eiti į restoranus, užkąsti, nes lygiai 1:30 v. p. p. prasi
dės koncertas ir prakalbos — masinis mitingas ir pa- ' -T ■ 
skutinė Suvažiavimo sesija.

Masinis mitingas - koncertas baigsis lygiai 5:30 v. v.
Po to, jei norėsite, galėsite vakarą praleisti New Yor- ’ y 

ke, kur nors kino teatre, arba vykti sau namo, besi
džiaugdami, kad praleidote gražiai ir naudingai sekma
dienį.

Suvažiavime bus delegatų iš visos šalies kraštų — nuo 
New Yorko iki Kalifornijos. Taipgi bus ir Kanados lie
tuvių atstovybė. Vadinasi, čia galėsite susitikti daugelį 
savo pažįstamų ir prietelių.

Komiteto Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui 
šaukti Sekretorius

R. MIZARA.
.•iMm
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Raudonoji Armija Žygiuoja 
Pirmyn!

1941 metų rugsėjo mėnesį 
man pasitaikė būti miškuo
se prie Briansko. Tai buvo 
baisiai sunkūs laikai. Jau 
buvo prasidėjus Kijevo tra
gedija. Kasdien Berlyno ra
dijas pranešinėjo apie pa
tekimą į priešo rankas nau
jų miestų. Tuos pranešimus 
lydėjo bubnų garsai ir 
šauksmai “Heil!” Valstie
tės moterys nuliūdusiomis 
akimis lydėjo besitraukian
čių Raudonąją Armiją. Vi
sur buvo pilna bauginančių 
gandų. Prakaituoti vokie
čiai apatiniuose marški
niuose ir pakreiptose kepu
rėse šaltakraujiškai šaudė 
pabėgėlius. Vežimai girgž
dėjo — kaip puikiai aš pa
menu tą girgždėjimą! Vo
kiečiai rašė: “Rusija yra 
milžinas molinėmis kojo
mis!”

Dabar tai visa pravartu 
atsiminti, kai Rusija žy
giuoja į vakarus. Josios ko
jos pasirodė stipresnės, ne
gu daug kas manė. Taipgi 
pasirodė tvirta jos širdis. 
Veltui Hitleris bando užtik
rinti vokiečius, sakydamas, 
“Mes trumpiname liniją sa
vo noru.” Užtenka pažvelg
ti į nusvilintus, kanuolių 
šoviniais išartus laukus, 
kad įsitikinus, kaip pasiry
žusiai vokiečiai bando apsi
ginti. Elastiškas apsigyni
mas? Jie turi saugotis, kad 
tas elastiškumas nenutruk
tų.

Raudonoji Armija su
čiumpa priešus neprisiruo- 
šusius. Štai, pavyzdžiui, lei
tenanto pulk. Lenz, buvusio 
Stalino miesto komendanto, 
pranešimas to miesto ru
sams gyventojams:

“Jau geroką laiką mieste 
skleidžiami gandai, jaudi
nanti gyventojus, kad vo
kiečių armijos pozicija 
fronte esanti beviltiriga ir 
kad pribuvimas bolševikų 
esąs tiktai kelių dienų klau
simas. Mieste padidėjęs 
transporto priemonių judė
jimas skaitoma reiškimu, 
kad vokiečių armija trau
kiasi atgal. Priešas yra mū
šio laukant metęs paskuti
nes savo jėgas. Kas tiktai 
tiki tokiems gandams, tas 
padeda platinti paniką. 
Kiekvienas turi ramiai ir 
nuoširdžiai pasilikti savo 
darbe.

Vokiečiai nebeturėjo lai
ko šį pranešimą išlipdyti 
mieste. Gatavas pranešimas 
atrastas spaustuvėje.

Išaiškinimui nepasiseki
mų Sovietų Sąjungoj Ber
lynas duoda suprasti per 
Stockholmą ir Berną, būk 
Vokiečių divizijos esančios 
siunčiamos į vakarus. Bet 
tuo pačiu laiku padrūtini- 
mų batalijonai skubinami iš 
Vokietijos į Sovietų Sąjun
gą. Aš kalbėjausi su dau
geliu karo belaisvių, kurie 
buvo suimti pereitą mėnešį. 
IŠ ko tie padrūtinimų batali- 
jdhaį susideda? Vyrai su
rinkti visuotinoje mobiliza
cijoje (amunicijos darbinin
kai, vyrai fiziškai nesveiki) 
iš AlsaOO-Lorraine ir Slovė
nijos, ir taipgi sužeisti ka
riai, kurie paleisti iš Ilgo

ninių. Prasta kovos medžia
ga.

Viena vokietys belaisvis 
— karininkas — sakė man, 
“aš geriau imčiau platūną 
patyrusių karių, negu visą 
kompaniją šitokių vyrų.” 
Bet prityrusių kareivių ne- 
besiranda — jie visi randa
si po žeme. Per du mėnesiu 
siaučia kruvinos kovos. Per 
tą laiką daugelis vokiškų 
regimentų buvo papildyti 
po du kartu, arba net po 
tris kartus, o vis tiek jis 
beturi nuo penkiolikos iki 
dvidešimties vyrų kompani
joje. Daugelyje tankų divi
zijų jie beturi nuo 30 iki 40 
tankų, vietoje 200. Didžioji 
Vokiečių Divizija, kuri ne 
taip sunkiai nukentėjo, tu
ri daugiausia 60 tankų. Vo
kiečių bomberiai nebeturi 
kovos lėktuvų apgynimui. 
Visa tai liudija, kad vokie- 

įčių karinė mašina gana ge
rai aplamdyta.

Pirmiau vokiečiai vilkda
vo su savim sugadintus tan
kus ir greitai juos pasitai
sydavo. Dabar jie juos daž
nai palieka ten, kur būna 
sugadinti. Čia jau daugiau 
reikalas širdies, negu maši
nerijos: “šiandien vokietis 
nebe tas, koks būdavo,” sa
ko mūsų kariai.

Vokiečių Dešimtosios Mo
torizuotos Divizijos kapra
las Fechner, neseniai paim
tas- nelaisvėn, skundėsi: 
“Vokietys karys pripratęs 
kariauti, kuomet rezultatus 
galima jausti tuojau. Bet 
dabar karo galo nesimato. 
Tuo būdu mūsų kariai pa
siduoda. Ar jūs norite fak
tų? Well, pažiūrėkite į skai
čių belaisvių. Jie visi pasi
davė, kaip ir aš, bet jie ga
lėjo nepasiduoti. Jie galėjo 
kovoti. Per paskutiniu du 
karo metu Rusijoje vokie
čiai pasikeitė. Mes nebetu
rime savo senosios kovos 
dvasios. Kiekvienas karys 
dabar rūpinasi tiktai savo 
kailiu.”

Tai taip dabar vokiečiai 
samprotauja. Raudonosios 
Armijos vasarinis ofensy- 
vas sudaužė ne tik vokiečio 
tvirtumas: jis taipgi sudau
žė vokiečio savim pasitikėji
mą. Užkariautojai nebesi
jaučia jau taip užtikrintais.

Aš nenoriu tuomi pasa
kyti, jog vokiečiai savo šir
dyse jau kapituliavo. Vokie
čiai nėra italai. Jie nėra 
viršžmogiai, bet jie yra au
toriai ir direktoriai karo. 
Italijos fašizmas buvo savo 
rūšies niežulys — odos sū- 
trukimas. Vokiškasis gi fa
šizmą yra vėžinis augimas. 
Belaisviuose vis dar rasite 
daugelį tokių, kurie tebeti
ki fjurerio žvaigždei.

Štai Įeit. Hans Lucke, pa
vyzdžiui. Jis sako, “Tas tie
sa, kad namie seniai ziirza. 
Tas tiesa, kad Italija mus 
apvylė. Tas tiesa, kad Rau
donoji Armija nūnai yra la
bai tvirta. Bet aš esu įsiti
kinęs, kad mes laimėsime. 
Jeigii mtims pavyks pabaig
ti su Rusija, mes meSimės 
artt Ahgiijos; Kai kurie, ta
čiau, mano, kad mes pasta
tysime ‘rytinę sieną’ ir ta
da atsisuksime prieš ang

lus. Kas liečia mūsų poka
rinius tikslus, tai galimas 
daiktas, kad mes pasodinsi
me kolonistus užkariautuo
se kraštuose, kurie tuo pa
tim laiku bus kareiviai, kaip 
kad Austro - Vengrija pa
dare, kuomet jinai nugalė
jo Turkiją pradžioje aštuo
nioliktojo šimtmečio.”

Kitas belaisvis, Įeit. Jo
hann Bechtel, išdėstė dar 
paprasčiau. Jis pasakė: 
“Mes tikime, kad mes lai
mėsime, nes mes turime lai
mėti. Aš kalbu apie karinin
kus ir jųjų pavaduoto] ūs. 
Mes visi žinomo, kad per
galė reikš mums puikų gy
venimą ir progą greitai 
pralobti.”

Belaisvių skaičius padidė
jo. Vokiečių armijos discip
lina tebėra nepalaužta, bet 
vokiečiai jau greičiau pasi
duoda belaisvėn. Tai yra 
ženklas, kad galas jau nebe
toli. Du metu iškaldavęs 
Rusijoje, vokietys staiga 
pasijunta, kad savo širdyje 
jis yra civilinis žmogus, pa
siilgęs ramaus gyvenimo. 
Jis be galo nusivylęs. Jis 
nuolat kartoja: “Mes suklu
pome.” Užduok jam dar 
vieną smūgį ir jis šauks: 
“Pasiduodu!”

Iš kitos pusės, po dviejų 
karo -metų rusai pasidarė 
kariniais žmonėmis. Jųjų 
naujoji dvasia pasireiškia 
daugelyje formų. Kalboje, 
disciplinoje, dekoracijų kul
te, pečių apdabinime ir 
kiekvieno karininko sąjaus- 
me pagerinti savo militari- 
nę apšvietą.

Per šiuos du metu mūsų 
žmonės labai pasikeitė. Jie 
pamylėjo daugelį tokių 
daiktų, kuriuos pirmiau 
smerkdavo; jie išmoko ne
apkęsti daug ko, ką pir
miau mylėdavo. Toks karas, 
kaip šis, išaria žmogaus 
sielą. Raudonoji Armija nū
nai daugiau armija, negu ji 
buvo 1941 metais.

Dailininkas išmoksta nau
jų kūrybos procesų. Jokia 
militarinė akademija negali 
pavaduoti patyrimų kovose. 
Sovietiniai karininkai pada
rė progresą. Iš pradžios 
mūsų armijoje buvo per
daug rutinos (formališku
mo). Daugelis tebebuvo ci
vilinio karo įtakoje. Jie tu
rėjo išmokti haujosios epo
chos strategiją. 1939 metais 
vokiečiai* buvo militariniai 
išradėjai. Nūnai jie virto 
akademikais — toks vokie
čių prigimties pobūdis. Mi- 
litaririiu požiūriu mes buvo
me atsilikę. Dabar mes vo
kiečius pralenkėme. Mes tu
rime gyvesnį apsukrumą, 
mes esame lankstesni. Aš 
nenoriu tuomi pasakyti, kad 
Raudonoji Armija tapo pro- 
fesijonališka armija. Jinai 
yra kovoju žmonės.

Kas gi Sibiro valstietį 
pavertė smarkiausiu kovo
toju? Kas padaro mūsų pė
stininką tokiu, kad jis pa
daro keturiasdešimts kilo
metrų į dieną įh SU panieka 
juokiasi, kuomet priešo 
bomberiai lekioja virš jojo 
galvos? Šiame Rare yra kas 
nors tokio, kas atskiria jį 
nuo visų kitų karų. Jojo va

romoji pajėga nėra susipra
timas arba net savo šalies 
karščiausia meilė, bet iš
niekinta žmonių sąmonė.

Bežygiuodama pirmyn, 
Raudonoji Armija mato vi
sas priešo papildytas baise
nybes. Kas šiandien gali ti
kėti, kad kadaise buvo mie
stas Karačevas? Makejev- 
ka, Stalino liepsnose. Ta- 
ganroge Raudonoji Armija 
matė Petrušino griovio bai
senybę, kur amžinai ilsisi 
38,000 gyventojų, kuriuos 
vokiečiai sušaudė. Vokieti
jon išvežta 35,000. Miestas 
pirmiau turėjo 200,000. 
Tarpe Oriolo ir upės Desna 
tęsiasi pustynė. Ant mano 
rankų randasi vokiečių ko
mandos įsakas pašalinti vi
so distrikto gyventojus. Įsa
kas skamba:

“Kiekvienas gyventojas, 
su savo šeima, gyvuliais ir 
manta, turi traukti vakarų 
link. Kas bandytų patraukti 
į rytus, bus sušaudytas.”

Kuomet pasiklausai išli
kusių gyventojų pasakoji
mų, kuomet pažiūri į jų 
akis, pasibaisėjimo ir išnie
kinimo aptemdytas, žmogus 
matai kitą pustynę — pus- 
tynę žmonių širdyse, ku
riuos kaneveikė dviejų me
tų žiauri tironybė.

Aš žinau vieną batalijo- 
ną, kuris daugumoje susi
deda iš karių nuo Kursko. 
Karininkai ir kariai ištroš
kusiai laukė žinių. Žinios 
atėjo. Vienuolika jų suži
nojo, kad jų giminės buvo 
pakarti arba sušaudyti; de
vyni sužinojo, kad jų šei
mos išvežtos Vokietijon; 
trysdešimt du sužinojo, kad 
jų namai paversti į pelenus. 
Kokia jėga begalėtų pasto
ti kelią tokiam batalijonui, 
kuomet jis žygiuoja į va
karus ?

Vokietis karininkas, Zieg- 
fried Manzke, karo belais
vis, sakė man: “Tęsti šį ka
rą yra saužudystė.” Taip, 
karas buvo protingas daik
tas vokiečiams, kuomet jie 
pradėjo šitą didelę plėšimo 
kampaniją. Karas tuomet 
reiškė lašinius vokiečiui ka
reiviui, žibalą vokiečiui ka
rininkui. Dabar karas nete
ko jiems reikšmės. Bet ka
ras yra pilnas reikšmės 
mums — mes mokiname 
juos, kad jie liautųsi kas 
ketvirtadalį šimtmečio pul
ti ir plėšti svetimą nuosa
vybę. Lai jų vaikai atsimins 
ir pagalvos, kiek kaštuoja 
svaras lašinių ir tonas ži
balo.

Paskutinių kelių savaičių 
pasisekimai yra paakstini- 
mas rusams. Bet mes nesa
me jais apsvaigę. Mes žino
me Vokietijos stiprumą ir 
laukiame iš mūsų Talkinin
kų pusės didele skale mili- 
tarinės veiklos. Daug kas 
dabar būtų galima sutaupy
ti—greiti, smarkūs, sukoor- 
dinuoti smūgiai išgelbėtų 
didelę Europos dalį, kuri 
kitaip bus paversta į pusty
nę. ;

Aš patarčiau musų prie- 
teliams pasikldūsyti pačių 
vokiečių balso.Paimkim Įeit. 
Arnold Klassen, kuris sako: 
“Viską praradome. Rudenį 
anglai ir amerikiečiai įsi
verš Vokietijon. Vo
kietija turėjo tirt galėti 
Rusiją šią vasarą. Bet nie
kas neišėjo. Tas reiškia, 
kad kai žiema ateis, bus 
katastrofa. O kaip arti ma
no žmonės jau buvo prie 
pasiekimo amžiais senos 
svajones!”

Palikime Įeit. Klassenui 
dejuoti dėl “amžiais senos 
bandito svajonės.” Mes gi 
turime suprasti, kad jojo 
žodžiuose glūdi Vokietijos 
mirtinoji baimė.

. Uja Erbnbui^

Laisvoji Sakykla
Buvęs Maisto Dalytojas ir 

Administratorius II.
Hoover

Buvęs Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas 
Herbert Hoover iš
reiškė viltį, kad ši žie
ma Europos kare bus 
paskutinė ir įspėja sąjungi
ninkus iš anksto prirengti 
maisto išsilaikymui per 
1944 m. Kad Hitlerio pa
vergtose Europos valstybė
se bus didelis badas ir var
gas, nereikia būt pranašu, 
juo kad naciai savuosius 
bernaiti ndami pavergtų 
žmonių nepasigailės, bet at
bulai — bandys iš jų iš-
spausti kuo daugiausia dar
bo ir kruvino prakaito.

Bet kaip pavergtiesiems 
ir kankinamiems nugabenti 
maistą ir kitus reikmenis ir 
kaip tuos siuntinius prislėg
tiems išdalyti, kad naciams 
nepatektų, ponas Hooveris 
nepasakė. Čia ir pasidaro 
neišrišama problema. Toks 
maisto ir reikmenų dalini
mas, kaip jisai buvo perei
to karo metu praktikuoja
mas, ir kaip, pavyzdin, Lie
tuvoj buvo vykinamas, var
gu ponui Hoover’iui sutei
kia kredito. Man Lietuvoje 
begyvenant, reikėjo kartas 
nuo karto drabužių, paklo
džių, ir kitokių bute reik
menų nusipirkti ir, žinoma, 
ėjome į krautuves, kad nu
sipirkti ko reikia. Ką ma
note, iš kur prekes buvo ga
lima pirkti Lietuvoj? Spren- 
džiant pagal tai, kas į akis 
mesdavosi krautuvėse, buvo 
prekės, atgabentos iš Ame
rikos. Bet parduodamos kur 
kas pigiau negu toje šalyje,! 
iš kur p rėkęs buvo ątgaben-i 
tos. Išrodo gana keista. Ta-| 
čiau, tikrenybėje, tame jo
kios paslapties nebuvo. Pa-
tys iš Amerikos Lietuvon 
atsiųsti agentai pasakodavo, 
kad iš Amerikos atsiųstas 
išdalinimui prekes jie dali
na po krautuves ir kitas 
įstaigas, kurios, pagal savo 
nuožiūrą, kad atsiskaityti 
už savo darbą, parduoda 
žmonėms kuo pigiausiai. 
Taip tai buvo dalinama nuo 
karo nukentėjusiems žmo-' Hoover’io vadovybe aukso atstatė iš Kolonijų Minis-
nėms iš Amerikos ’atsiųsta i kasyklų darbininkai ne tik-' terijos ir žinoma, nepagyrė 
pašalpa. 'tai buvo išnaudojami, bet'nei Hoover’io. Autorius to-

Prie progos, gal bus ne! n e ž m o n i škai kankinami. | liau pasakoja, kad Hoover’- 
pro šalį nors trumpai apie; žmonės, ypač italai, buvo is su kasyklomis besiversda- 
patį maisto dalytoją ir ad-į viliojami į vakarų Austrą-imas vieną metą “uždirbęs” 
ministratorių paminėti. Po-!liją dirbti aukso kasyklose | $4,000,000. Pasirodo, kad 
nui Hoover’iui bėpreziden-i ir kuomet tenai nuvyko, tai; Hoover’is išgyveno Anglijos 
taujant čia Amerikoj 1931 pamatė, kaip jie buvo su- ■ sostinėj Londone apie 20 
m. išėjo knyga po antgalviu! vilti. Kadangi aukso kasyk- metų, ir tenai pralobo. 
“The Strange Career of Mr.1 los buvo labai toli nuo nries-j Kazys Pilėnas.

Amerikiečiai aiit salos Tdtdwa. Tai btivo labai sunki kova. Toje kovoje žUvo 
1,000 ahierikifečių kovotoju ir daugelis blivo sužeistų. Bet jie taipgi rtudejb ir 
SU-viršum šešius tūkstančius japonų.

to, apie 500 mylių, tai dar
bininkai, kurie nenorėjo to- 

! kioje katorgoje dirbti ir no- 
, rėjo pabėgti, tai daugelyje 
atsitikinlų, būdami be van
dens ir maisto laukuose mi
rė.

Vienoje vietoje knygoje 
autorius Hoover’į perstato 
begėdiškiausiu apgaviku. 
Jisai tvirtina, būk Hoover’is 
apniaukęs nekurį Chang- 
Yen-Mao, chinietį mandari
ną, kuris Hoover’io įkalbin- 

I tas pavedęs Hoover’iui tur- 
j tingas anglių kasyklas Chi- 
i ni joj. Hoover’is tas koncesi
jas išgavęs Londono firmai 

j Bewick, Moreing & Co. nie- 
i ko nepranešant. Ar firmai 
j tas patiko, ar ne, Hoover’is 
pasidarė ant tiek galingas, 
kad firma noroms nenoroms 

Hoover Under Two Flags.” 
Tos knygos autorium buvo! 
nekuris John Hamill. Die-' 
noje, kada knyga pasirodė,; 
žmonės puolė knygą pirkti, 
kad su savo prezidento gy
venimu susipažinti. Tačiau 
knyga nedaugeliui teko 
skaityti. Kas pirmą dieną 
suvėlavo knygą nusipirkti, 
tas ant rytojaus gailėjosi: 
jokiame knygyne knygos 
negalima buvo gauti. Ko
dėl? Ir šiandien niekas ne
gali išaiškinti. Knyga dingo 
ir tiek.

Minimoje knygoje ponas 
Hoover perstatytas negra
žiausioje šviesoje. Jisai kri
tikuojamas ne tiktai kaipo i 
netikęs maisto administra-j 
torius, bet ypatingai kaipo i 
Belgijos Tautiškos Pašalpos1 
Komiteto direktorius. Kny
goje ponas Hoover kaltina
mas, būk jisai dykai maisto 
nedalindavęs, bet tą maistą 
žmonėms parduodavęs. Tai
gi Amerikoje surinktas 
maistas nuo karo nukentė- 
jusiems nebuvo dykai dali
namas, bet parduodamas už 
pinigus.

Autorius sako, kad Her-' 
bert Hoover yra labai var-' 
gingos kilmės žmogus ir 
kad mokslu, kurį jis šioje 
šalyje įgijo, Hoover’is nega
li pasigirti. Baigęs univer
sitetą ponas Hoover, nors ir 
gavo diplomą, tačiau nega
lėjo anglų kalboje išsireikš
ti arba taisykliškai angliš
kai rašyti.

turėjo Hoover’į priimti fir
mos dalyviu. Kuomet Chinų 
karalienė sužinojo apie tą 
Hoover’io apgavystę, jinai 
pasišaukė Chang-Yen-Mao 
ir atėmė iš jo visus titulus 
ir laipsnį su ta išlyga, kad 

; mandarinas iš Hoover’io at- 
Į gautų anglių koncesijas 
Chin i jo j.

Chang-Yen-Mao išvyko į 
Londoną ir tenai užvedė 
prieš Bewick, Moreing & 
Co. bylą. Ir bylos pasekmė 
buvo, kad Chang-Yen-Mao 
išlošė bylą prieš Hoover’į ir 
grįžus į Chin i ją jam buvo 
visos teisės ir laipsnis su
grąžinta. Anglijos Aukš
čiausiame Teisme buvo įro- 

I dyta, kad Hoover’io įgytos 
koncesijos Chinijoj buvo iš
gautos prigavingu būdu.

Toliau autorius John Ha
mill apkaltina Anglijos Ko-

Ponas Hoover Stanfordo lonijų Ministerį Joseph 
universitetą apleidęs 1895į Chamberlain intrigose prieš 
m., gavo darbą pas nekurį1 Boerus ir už užpuolimą ant 
geologą Lindgren, kaipo pa- Transvaaliaus, Pietin. Afri- 
lydovas ir patarnautojas. Į koj. Autorius pasakoja, 
Vėliau p. Hoover nuvyko į,kaip iš Chinijos buvo gabe- 
San Francisco ir iš ten iš-i narni darbininkai, kaip tie 
vyko į Australiją. Tenai jis;žmonės buvo verčiami dirb- 
dirbo pas Bewick, Moreing ti 1,000 pėdų gilumo šlapio-
& Co., kuri firma buvo pro-'se mainose — už 25c į die- 

įfesionale aukso kasyklų ve- na! Gaudavo, žinoma, dar 
deja. Čia bedirbdamas, p. ir šiokį tokį netikusį mais- 
Hoover išsivystė į “eksper-;tą ir pastogę. Šitie chinie- 
tą.” Ryšyj su šia firma bu-čiai, išdirbę porą metų, grįž- 
vęs Jungtinių Valstybių ; davo namon sulaužyti svei- 
prezidentas įtariamas ne'katoj, sudovyti žmonės.
tiktai žemiausios rūšies nu- Apie tai išgirdo Anglijos 
sižengimuose, bet kas opiau- parlamentas ir pasekmė 
šia, tai tas, kad po pono buvo, kad Chamberlain’ą
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Kiekvienas darbas, icožnas doleris Ki
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
r

jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda Šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Didžiadarbės Mezgėjos, Siuvėjos ir Kitos Vei- Ji Linki Sėkmingiausio iš pamatinių jos gyvenimo 
ypatybių. Jinai sekretoria-

kejos Tures Gerą Atstovybę Suvažiavime
--------------------------------- 51

Suvažiavimo
Moterys daug dirba karo 

laimėjimui, tad tik natūra
lu, kad moterys delegatės

APIE PATĮ SUVAŽIAVIMĄ
PIRMOJI suvažiavimo sesija, gruodžio 18-tą, atsidarys 

1 vai. dieną, Pil. Kliubo salėj, 280 Union Avė., Brooklyne.
didžiumą delegacijos De
mokratinių Lietuvių Suva- Užsibaigus pirmajai sesijai, visos moterys delegates 

ir viešnios, prašomos susirinkti i Laisves salę, 419 Lori
mer St., už 2 mažų blokučių nuo Pil. Kliubo. čia vietinis 
Moterų Apšvietos Kliubas su mezgėjomis ir siuvėjomis 
turės paruošęs delegatėms šaltų, bet sveikų ir skanių 
užkandžių vakarienę ir karštos kavos. Kaina tik 50c. Va
karienės laiku bus pranešimai iš kolonijų. Tai bus kar
tu vakarienė ir moterų sesija. Numatyta užbaigti 10 vai., 
kad delegatėms būtų laiko sugrįžti i nakvynes ir pasilsėti.

ANTRA bendra visų delegatų sesija įvyks gruodžio 
19-tą, Webster Hall, 119 E. 11 th St., New Yorke. Pra
sidės 9 vai. ryto ir tęsis, su trumpa pertrauka pietums, 
iki masinės sesijos—koncerto ir prakalbų. Masinis mitin
gas bus paskutinė suvažiavimo sesija: prasidės 1:30 po

Gruodžio 19-tą, sekmadieni, svečiai kviečiami i abi se
sijas, ne vien tik į masinį mitingą, kadangi sale erdvi, 

. šilta. Abi sesijos bus didžiojoj salėj.

VIOLA SUTKIENĖ, 
iš San Francisco, Calif.

žiavime, kuris į 
šios savaites, gruodžio 18 ir 
19 dienomis, Brooklyne ir

—Norėčiau, kad į Demo
kratinių Lietuvių Suvažia
vimą suplauktų sveikini
mais bent keli tūkstančiai 
dolerių. Už juos galėtume 
duosniai pasveikinti kovoto
jus už Lietuvos išlaisvini-

šiame ir kituose 
skyriuose. Šiame

Yra tolimuose vakaruose | Kada prisieina veikti, ne 
daugiau tokių puikių dar-'viskas, kas nudirbama Bos- 
buotojų, bet jos visos negiI tono kolonijos vardu, būna 
gali atvažiuoti, o čia mano į pasekmė vienų bostoniečių 

. Kai kurios draugės
7 VVV . ~ ------------------------v,

įvyks gale apribota tik delegačių 1 darbo.

mo komitetui. Uoliai rėme 
Ispanijos lojalistų kovoto

jus ir nukentėjusius. Ji uo
liausia dirba gelbėjime nu- 

.......... - 1---- A 
asmenys, siekiąsi mokslo, 

i profesijos, meno aukštumų, 
! kaip atvykę iš kitur, taip 
■ vietiniai, daugelis yra radę 
jos namuose motiniškai vai- 

Išingą sutikimą, padrąsini
mą, paramą žodžiu, darbu,

Į dovanėle . . .
Dar visai neseniai, ka

da moterų grupė tarėsi tu
rėti teatro vakarą ir jinai 
užsakė bilietus pamatyti 

“Merry Widow,” 
Į pasiaiškindama, dėlko jinai 
parinko komediją, o ne ką 
kitą, pasakė: “Ten vaidina 
mūsų B i rūta.”

O kada moterys savo kliu
bo susirinkime suruošė jos 
gimtadienio p a m i n ėjimui 
netikėtai dideli, masinį mo
terų susirinkimą su arbatė
le ir sunešė saldainių ir ki
tų dovanų, jinai padėkojus 
pasakė, jog tos dovanos — 
mūsų visų. Su jomis pavai
šinsime suvažiavimo dele
gates, kuriomis bus tokios 
jau darbščios, mylimos mo
terys, kaip ir čia kad esa
me susirinkusios.

Tačiau viena dėžute sal
dainiu turėsime mažiau. 

! Aną vakarą skubinu pas ją.

pusėje jos gyvenimo. L .. .
Kad jos troškimą pilnai i kentejusiems kare. Atskiri 

suprasti ir įkainuoti, rer 
kia ją pačią gerai pažinti 
Didžiuma šio skyriaus skai-l 
tytojų, be abejo, ją ir pa-' 
žįsta taip gerai, kaip šių 
žodžių rašytoja, tai yra — 
pažįsta iš jos darbų. O jei
gu kurios, naujesnės skai-i 
tytojos, nepažįsta, šis trum- Į 
pas atžymėjimas anaiptol 
neduos pilno paveikslo iš 
nuodarbaus apie 30 metų 
laikotarpio pašvęsto visuo- i 
menės reikalams gyvenimo, 
kurio apypilniam nušvieti
mui reikėtų knygos.

Be to, kad jinai pirmą 
savo organizacinį žingsnį 
pradėjo su sekretoryste pir
mame susirinkime vos įsira
šius į organizaciją, kad bu
vo Progresyvių Moterų Su
sivienijimo pirmutine se
kretore ir organo Moterų 
Balso pirmąja redaktore, 
kad redagavo jubilėjinį Mo
terų Balsą ir sutaisė knygą 
Virėją, kad yra pasakius 
šimtus prakalbų ir parašius 
daugius raštų ir korespon
dencijų spaudai, labai įdo
mus ir jos humanitarinis 
atsinešimas į gyvenimą.

! J. 1. 1 k IĄ, klllUUlll U J

Jieškojimas būdų sušelp- Į pasiųsta su reikalu ir ran-

1 New Yorkui kaimyniškųjų 
kolonijų: Hartfordo, Wa
terbury, Baltimorės, Phila- 
delphijos, Newarko su apy
linkėmis, Elizabetho - Lin
den, ilgosios Salos. Apie 
jas, be abejo, bus dar rei
kalo ir progos kalbėti lai
ke suvažiavimo ir po suva
žiavimo 
Laisvės 
rašte g
mis paliesti pačias kraštuti
nes Pacifiko ir Atlantiko 
pajūrių kelias kolonijas.

Mums, brooklynietėms, 
tenka garbė turėti desėtkus, 
o gal ir šimtus čia minėtų 
ir kitų tokių moterų, kaip 
čia minėtosios, savo viešnio
mis, su jomis arčiau susi
pažinti. Su jomis matysi
mės, išgirsime jų raportus 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavime ir ypatingai mo
terų sesijoj Laisvės salėj šio 
šeštadienio vakarą, gruo
džio 18-tą. Brooklynietės 
delegatės ir ne delegatės, 
kurioms tik sveikata leis, 
dalyvaukime. Taipgi pasi
rūpinkime tų puikių vieš
nių geriausiu aprūpinimu 
nakvynėmis, kad jos parsi
vežtų ne vien tik gerus ir 
svarbius suvažiavimo tari
mus, bet ir atmintį šilto 
draugiškumo.

1 veikalą

KATRINA PETRIKIENĖ, 
Suvažiavimo šaukėjų

> Iždininkė 
mą ię kare nukentėjusius 
lietuvius.

Taip pareiškė K. Petri- 
kienė, suvažiavimo šaukėjų 
komiteto iždininkė, kada 
jos 50 metų amžiaus sukak
ties minėjime kas nors pa
klausė, koki jos linkėjimai 

"J sau su pradžia antrosios pu- 
1 sės šimtmečio.

Sušaukimas skaitlingo ir ti ar paguosti nukentėju- du prie vartelių ant gatvės 
siekiančius dideli armijos troką su bū- 
ir laimin- riu kareivių sustojus dai- 

; “Happy Birthday 
Į to You!” Nustebau. Nejau- 
i gi jos sūnus Artūras iš 
I Naujosios Gvinėjos būtų 
galėjęs atsirasti namie?! O 
gal neiti stubon? Visgi tu- 

j riu eiti. Kareiviai nuvažia- 
| vo tolyn. Įeinu.

—Kasgi čia per iškilmės 
buvo -gatvėje? — paklau
siau.

—Užėjo tokia netikėta 
i mintis. Tie kareiviai susto
jo trafiko šviesų ar ko kito 
palaukti, o pas mane Čia 
pridėta čiela žardis saldai
nių. Stvėriau vieną dėžę ir 
išnešus mečiau į troką, pa- 

1 siaiškindama, kad atliko 
Į nuo mano gimtadienio su
eigos.

Susijaudinusi džiaugsmu 
į jinai papasakojo apie tas 
; laimingas dienas, kada Ar
tūras į vasarnamį parsi- 
vesdavo grupes susitiktų 
nepažįstamų kareivių ir ne
drąsiai prašydavo, ar ma
ma negalėtų padaryti arba
tos ir kokių pyragaičių ar 
sandvičių.

— Artūras rašė per mė
nesius nematęs jokios mo
ters, — pasakojo jinai.

Tai pasakiusi atsiduso. 
Turbūt prisiminė, kad ten 
nėra tokių sąlygų, kur ne
pažįstamas draugas galėtų 
parsivesti jos Artūrą pas 
savo motiną ant arbatos.

Pagalba reikalingam, 
parama nukentė jusiems,
džiaugsmas kenčiantiems ir 
išsiilgusiems, štai kas jai 
sudaro džiaugsmus jos pa
čios gyvenime. Dėlto nesun
ku suprasti, kiek daug 
džiaugsmo jai atneš gausūs 
ir duosnūs sveikinimai De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, kadangi jie bus 
panaudoti paramai nuken
tėjusių, džiaugsmui išsiilgu
sių savo tėvynės Lietuvos 
raudonarmiečių ir kitų ko
votojų, taipgi pabėgėlių nuo 

jhitlerizmo vaikų. , Sasna.

atzymejimui.
DARBŠTUOLĖS DELE

GATĖS Iš ŠIAURIŲ
Paimkime M. K. Sukac-

Į kienę, tą ugningą daugerio-VAKARŲ
tų puikiųjų! pų darbų dirbėją. Ji rūpi- 

bus iš visų1 naši, kad geriausia už vi- 
didžiosios ša-'sos Amerikos gyvuotų Nau- 
Atlantiko iki I josios Anglijos Moterų Sa

li susisieks su i ryšis, kurio jinai būna, jei 
šiame suvažiavi-1 ne viena, tai kita viršinin

ke. Ji sako prakalbas, ra
id ir tolimosios įso spaudai, agituoja žodžiu 

Kalifornijos lietuvių, San už sėkmingumą kitų orga- 
Francisco - Oaklando dele
gatė V. Sutkienė. Jos pilna 
visuose vietos lietuvių veiks- skale ir savo kolonijoj, 
muose — sekretoriauja or
ganizacijoms, renka aukas! jinai

TOLIMŲ
Delegačių, 

darbštuolių, 
kraštu mūsų 
lies — nuo 
Pači f i ko. 
vakarais 
me.

nizacijų veiklos apskričiuo- 
se, vedamos visos valstijos

Retai praeina savaite, kad 
i neparašytų spaudai 

karo rėmimo ir bendriems1 vienos ar kitos organizaci- 
priešfašistinės veiklos dar--jos reikalais. O šiais metais 
bams, dirba komisijose pra-j jinai yra didžiules worces-

darbais didžio suvažiavimo sius, 
būtų vienu iš džiaugsmin- šviesos, 
giausių nuotikių antroje gesnio gyvenimo yra viena nuojant

paremti 
laisvės

Get in the Fight — Work at WRIGHT

HUSKY MEN
HELEN TAMOŠAUSKIE

NĖ, iš Roxbury, Mass.
iš apylinkių pašvenčia va
landų valandas važinėjimui, 
kad padėjus būreliui centra- 
linio didmiesčio veikėjų iš
laikyti centro garbę reikia
moj aukštumoj.
Tipiška iš tų talkininkių y- 

ra d. Tamošauskienė. Jinai 
iki pat pastarųjų laikų dirb
davo Bostone, važinėdavo 
namo į Roxbury kelioliką 

į šeimininkės 
pareigas ir vėl šauna atgal

i susirinkimus, 
parengimus, dirbti komisi
jose, sekretoriauti, rinkti 
aukas, prie taisymo drabu
žių kare nukentėjusių pa
galbai, pas mezgėjas. Ir 
darbuojasi Naujosios Ang
lijos Moterų Sąryšyje, taip
gi kituose apskričiuose. Ra
šo spaudai, daug dirba, jos 
išlaikymui.

Tolumas, sunkios sąly
gos, kaip matome, jai nepa- 
stoja kelio veikimui. Vie- 

! nintėlė kliūtis, kurią ji pri- 
Į pažįsta' teisėta apleidimui 
. visuomeniškos pareigos, tai 

."Įsunki liga. Vienatiniam jos 
^laiuyijoii n > sūnuį išėjus kariškon tar
mėmis dir-l , J ii n p an mnvi n n

i teriečių Lietuvos Sūnų ir 
i Dukterų Draugijos sekreto- 
Į re. Tai toji draugija at- 
| siunčia ją delegate į Demo- 
i kratinių Lietuvių Suvažia
vimą.

Jinai — viena iš tų mo
tinų, kuri neturi kada rau
doti, nors širdį ir slogina il
gesys vaikų, rūpestis apie 
kariškon tarnybon išėjusį 
Vytautą, išmainiusį profe- ™yįįų 'a'tįikti 
soriaus pareigas ant kariš- .
kų ir talentingai vartojamą Bostonan* į
smuiką ant ginklo.

Arba paimkime Juliją 
Stigienę, Montellos lietuvių 

' moterų didžiosios draugijos 
Birutės, taipgi Moterų 

mogų rengime, mobilizuoja Kliubo veikėją, kuri su savo 
mezgėjas megstinių kariam veikla siekia taip pat ir 
ir taisytojas - rinkėjas - pa-'bendrųjų visos apylinkės 
kuotojas drabužių nukentė- ■ lietuvių reikalų daug toliau 
jusiems kare. Ir pati daug Į savo kolonijos ribų. Yra vir- 
mezga. šininke Naujosios Anglijos

Paskiausiame San Fran-i Moterų Sąryšyje, rūpinasi 
cisco-Oakland mezgėjų ra-1 spaudos platinimu ir jai 
porte- sakoma, kad Viola! rašo, dirba finansiniuose 
numezgusi: Į vajuose.

87 poras kojinių, 81 porą! Kaipo motina, jinai netu- 
pirštinių, 16 svederių,, 8 re j o sūnaus, tad išleido dūk- i 
helmets. torį kariškon tarnybon ir:

—Tipiška liaudies darbų Į pati visomis iiŲ 
vadovė.

Kita 
gate yra jau plačiai žino
moji lietuviams prakalbi-

M. K. SUKACKIENĖ, 
iš Worcester, Mass.

ba už greitą ir visuotiną 
kaliforniečių dele- pergalę demokratijų ant fa

šizmo.
Arba paimkime delegaci- 

ninkė, spaudos bendradar-1 ją iš centralinio Naujosios 
be, rašytoja, unijų organi-1 Anglijos miesto, Bostono, iš 
zatorė ir vadovė Ksavera B. kur pribus grupė puikių
Karosienė, kuri jau nėšio- 

' ja Raudonojo Kryžiaus žy
mę už 12 pančių kraujo 
gelbėjimui mūsų karių gy
vasčių.

nybon, jinai ne sumažino, 
bet padidino veikimą karui 
laimėti.
Daugelio Darbų Veteranės 

Iš Viso Krašto
Panašaus kalibro delega

čių bus daugiau iš visos 
Naujosios Anglijos ir iš ki
tų apylinkių: Chicagos, De
troito, Clevelando, 
burgho, Rochesterio,

moterų: Niaurienė, Rainar-
dienė, Tamošauskienė ir 
kitos.

Bostonas yra didmiestis
daugeliu priemiesčių, hamtono, o taip patsu

Pitts- 
Bing- 
ir iš

WANTED FOR MODERN FOUNDRY

STARTING EARNINGS

$4420
for 48 hour week

WRIGHT EMPLOYMENT 
CENTER

TIMES SQUARE - 46th St. and Broadway
Entrance on 46th Street

9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

WOOD RIDGE, N. J.
Employment Office • Administration Bldg. 

Public Service But No. 68 or Olympic 
Line Busses pest the Wood Ridge pl$nf.

2nd floor of 1560 Broadway

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M.-Mon. & Fri.

PATERSON, N. J.
Employment Division - 245 Park Avenue 

Public Service Butsei No. 38 end 54 from 
Paferton City Hall stop at our door.

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, N. J
. Builders of Cyclone and Whirlwind Aircraft Engines



Ketvirtas Puslapis

VAKARŲ FRONTE 
wjjs NIEKO NAUJO
Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
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(Tąsa)
Mes sėdime vienoj duobėj, šalimais sė

di anglai, kurie užėjo mums iš šono ir 
slenka į užpakalį. Mes jau apsupti. Pa
siduoti yra sunku, nes ūkana ir dūmai 
gula ant mūs. Niekas dargi neįžiūrės, 
jog mes norime pasiduoti. Gal būt mes 
to ir nenorime, ką čia žmogus tokiu at
veju gali žinoti. Girdime, kaip artinasi 
rankinių granatii sprogimas. Mūsų kul
kosvaidis apšaudo priešakinę pusę. Ta
čiau šaldytuve pritrūko vandens. Mes 
skubiai leidžiam jį aplinkui ir kiekvie
nas į jį nusišlapina ir taip mes turime 
reikiamo vandens kulkosvaidžiui ir ga
lime šaudyti toliau. Bet priešas užpaka
ly mūs šliaužia vis artyn ir artyn. Ir 
dar keletas minučių — ir mes žūstam....

Štai, pasilsėjęs, sutarška mūsų kitas 
kulkosvaidis. Jis pastatytas duobutėj ša
lia mūs. Bergeris jį parvilko ir paleido 
veikti. Mes puolame ir prasimušę laisvi 
susižinom su užpakalinėmis dalimis.

Kai mes kiek įsistiprinome, vienas iš 
maisto nešikų pasakoja mums, jog už 
poros šimtų žingsnių guli sužeistas šuva 
sekikas.

— Kame? — klausia Bergeris. Kitas 
i,am nurodo. Bergeris stačiai eina gy
vulio gelbėti, nežiūrėdamas, kad jį patį 
gali pašauti. Prieš pusę metų jis nieku 
gyvu taip nebūtų ėjęs, dėlto, kad buvo 
protingesnis. Mes jį atkalbinėjam, kad 
susilaikytų, neitų. Bet kadangi jis ne
perkalbamas, pasakom “kvailys” ir žais
ti su ugnimi jam nekliudom. Tokiems 
fronto kvailumo priepuoliams žmogų pa
ėmus, reikia jis parblokšti žemėn ir stip
riai laikyti. Bet Bergerį, metro ir aštuo
niasdešimt centimetrų milžiną, pardauž- 
ti nelengva, juo labiau, kad jis kuopoje 
stipriausias vyras.

Iš tikrųjų juk jis yra kvailas kaip ba
to aulas, kad veržėsi kiaurai ugnies sie
nos. Bet tat yra žaibas, kuris kai kur 
mus apsaugo, kuris ir jį į padūkimą į- 
trenkė. Su kitais būva taip, jog pradeda 
kvailioti ir pabėga. Vienas su rankomis, 
kojomis ir burna mėgino į žemę įsikasti.

Be abejo, dažnai kai kas apsimeta, bet 
jau ir pats apsimetimas yra nekoks žen
klas. Bergeris, kuris norėjo išgelbėti šu
nį, buvo išneštas su peršautu šlaunikau
liu ir tas žmogus, kuris jį nešė, taip jau 
gavo dar vieną kulką į blauzdą.* * *

Mileris žuvo. Jam pataikė sprogstamo
ji kulka į pilvą. Jis dar pusę valandos 
gyveno ir su visiška sąmone baisiuos 
skausmuos mirė. Prieš mirdamas, jis 
man perdavė savo laiškinę ir padovano
jo batus — tuos pačius, kuriuos gavo iš 
Kemericho. Aą dėviu jais, nes jie man 
gerai tinka. Jei aš žūsiu — juos gaus 
Tjadenas. Aš jau jam pažadėjau.

Tiesa, Milerį kaip reikiant palaidojo
me, bet ar ilgai jis ten gulės ramus. Mes 
savo pozicijas apleidome. Ten dabar yra 
daug naujų anglų ir amerikiečių pulkų. 
Jie turi apsčiai konservuotos jautienos 
ir kvietinių miltų. Ir per daug jau nau
jų patrankų. Per daug lėktuvų.

Mes labai išalkom ir sulysom. Mūsų 
valgis yra toks blogas ir dar to ne kiek 
reikiant. Be to, jame daugiau dirbtinio 
nei paprasto maisto. Gamyklų valdytojai 
Vokiečiuos yra pasidarę turtingi žmonės, 
o mūsų žarnas tąso kruvinoji. Išeina
mosios vietos neužsidaro. Pilna. Reikėtų 
parodyti mūs pilkus, pageltusius, suly
susius, baisius veidus, mūsų sulinkusius 
pavidalus ten tėviškėj, sulinkusius nuo 
nepakeliamų dieglių kraujuojančiuos vi
duriuos. Kiti mūsų net pradeda juokau
ti:

— Juk nėra reikalo kelnės vėl užsi
mauti....

Mūsų artilerija jau yra išsišaitdžiusi— 
maža teturi sviedinių — ir tūtos jau yra 
susidėvėję, nes patrankos netaisyklingai 
veikia ir tik ligi mūs pačių tešaudo. Mū
sų jaunos jėgos yra mažakraujai, poilsio 
reikalingi bernaičiai, negalį panešti savo 
kuprinių, bet galį mirti. Tūkstančiais. 
Jie nesupranta, ką reiškia karas; jie vos 
teatsiduria prieky ir žūsta. Vienų vienas 
lakūnas tiktai dėl juoko išmušė jų, vos 
išlipusių iš traukinio, dvi kuopas pir
miau nekaip jie apie priedangą tesužino
jo-

— Vokiečių kraštas greit bus tuščias, 
— sako Katas.

Mes jau nustojome vilties, kad kada 
nors būsiąs galas. Mes bendrai jau taip 
daug negalvojam. Čia tik gali gaut kulką 
į kaktą ir baigta; gali būti sužeistas ir 
atsidursi sekančioje stoty ir į ligoninę. 
Jei čia tavęs neamputuos, tai trumpam 
ar ilgam pakliūsi į štabo gydytojo ran
kas, kuris, žinoma, turįs švarko kilpoj 
geležinio kryžiaus juostelę, tau pasakys:

— Truputį pritrumpinta koja? Tad 
nieko. Fronte tas nebėgioja, kuris vy
ras yra. Tinka. Sekantis!

Katas pasakoja istoriją, kuri jau 
skamba visu frontu nuo Vogezų ligi 
Flandrų, apie vieną štabo gydytoją, ku
ris perskaitęs atvykusio sveikatos patik
rinti kareivio pavardę, šiam įėjus, dargi 
nepasižiūri, sako: “Tinka. Frontas rei
kalingas kareivių.” Vienas vyras įėjo su 
medine koja, štabo gydytojas taip jau 
sako: “Tinka.” — “Ir tad, — Katas pa
kelia balsą, ■— sako vyras jam: aš jau 
medinę koją turiu, bet kai dabar į fron
tą nuvyksiu ir ten man galvą nušaus, 
tai pasidirbdinsiu medinę galvą ir tad 
jau būsiu štabo gydytojas.” — Tokiu at
sakymu mes visi labai patenkinti.

Kas čia duos tinkamų gydytojų, o to
kių yra nemaža. Kitas kareivis šimtą 
kartų žiūrimas ir tikru didvyriu tampa, 
tiesiog kiek pirštų, tiek jam žaizdų, jau 
visiškas invalidas, žiūrėk — “tinka”.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
KARINĖS KALĖDOS
Prakeikti žvėrys hitleristai, —
Grobikai naciai ir fašistai, 
Plėšikiškų vilkų govėdos —

Išlies daug kraujo per Kalėdas...

Neduos ramybės tie galvijai
Taikos ištroškusiai žmonijai;
Miliūnai mūs kareivių brolių 

Praleis Kalėdas prie kanuolių.

O mes naminiam fronte likę,
Labiau ant Hitlerio užpykę, 
Daugiausia pirkim karo bonų,—

Kad būt kanuolių ir patronų!

>Kai pirksim dovanas—atminkim, 
Jog galo Hitleriui mes linkim, 
Ir galo linkime japonui,

O tie linkėjimai—tai bonai!

Lai mūsų šventės Kalėdinės
Bus naciam bombos tūkstantinės,— 
Ant jų galvų, ant submarinų,

Ir visiškai nušluot Berlyną!
A. K—kis.

’ VARGDIENIO KALĖDOS
Ant kiemo pūtė šaltas vėjas 

Ir baltos sniegurėlės krito,
Vargdienis šalty išstovėjęs, 

Išalkęs gatvėje parkrito....

Tas dėjosi Kalėdų dieną,
Kai ponai linksminosi, šoko, 

O vargšo nelaimingo vieno
Šeimynai buvo maisto stoka...

Stuboj jo alkani vaikučiai
Ir serganti žmona dejavo, 

Čia eglės nepuošė žibučiai
Ir Santa Claus neatvažiavo.

Bet linksmos šventės Kalėdinės
Kitur džiaugsmu, juokais 

skambėjo,
Alaus, šampano ir degtinės

Ir valgių—kiek tik kas norėjo!

“Linksmų Kalėdų” nesulaukė
To vargšo skurdžiaus šeimynėlė, 

Tik vėjas po langais jai kaukė,
It alkani vilkai įšėlę....

Atliktas Kriukis
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SKELBKITĖS LAISVĖJE

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
dirst in her heart- dirst in Quality

pasakyti teisy-
kuri visuomet

skelbia apie

ritime Komisijos teisėjus.
(Federated Pictures).

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.

iš Pas- 
tapo iš- 
moteris

kad, vietoj 
kų,” kaip 
tiek daug 
gerbiamos

Vera Anderson 
cagoula, Miss., 
rinkta Amerikos 
čampionč metalo sulydyto-

saujalės bolševi- 
ji laukė, pamatė 

gražios, linksmos ir 
publikos 1

dar ne viskas, ten

i NAUDOKITĖS gera proga
•N** Pnr QAlrnnninc 30 dinnii m ne dnrnmn Či ennninli nacifilvmfl

Bet tai
pat p. Količienė neva dėkavo- 
ja dr. Baltrušaitienei už atlik
tus gerus darbus jai ir jos šei
mynai, bando pasigerinti. Bet 
jos veidmainiškumas dar dau
giau pasitvirtino, kada SLA 
3-čio Apskričio konferencijoj,

elius. Kada būsite

426 SO. 5th STREET,
Blokas nuo Hevvcs St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

padėti Amerikai ir Lietuvai 
kovoje prieš Hitlerį!

Juk visų piliečių yra parei
ga gelbėti mūsų šalies vyriau
sybei ir jos įstaigoms, kaip 
Raudonasis Kryžius, gelbėti 
Sovietų Sąjungai, prie ko kvie
čia ir prezidentas Rooseveltas, 
o tokia ponia Količienė tą va
dina “judošišku darbu,“ ji nie
kina ir purvina gerbiamos dr. 
Baltrušaitienės vardą už tai, 
kad lietuvė veteranė prisidėjo 
prie to prakilnaus darbo.

Taigi, ponios Količienės at- 
' viras laiškas Tėvynėj yra ne- 

<zuii atsibuvo lapkričio 28 d., i s.ĮŽiniškas, tuo pat kartu, ban- 
T.iofnviii Pilmrin TčlinBn avn_ , T. .. v •dymas gerinti dr. Baltrušaitie

nei, kurią ji niekino ir niekina 
! prie kiekvienos progos. Dr.
Baltrušaitienė, kaip ir visi tei
singi piliečiai, dirba ir dirbs 
tam, kad mūsų šalis, jos tal
kininkės laimėtų karą, kad fa
šizmas būtų sunaikintas, kad 
laisvai gyvuotų Lietuvos liau
dis, kad daugiau nepasikarto
tu tokie baisūs karai.

J. K. Sliekienė.

Nesinorėtų visai eiti j pole
miką ir laikraštyje vietą už
imti, bet norisi 
bę apie ypatą, 
kitus niekina, 
juos netiesą.

Tėvynėj, No.
ras laiškas daktarei J. Baltru
šaitienei, kurį parašė ponia 
Količienė. Ji ten veidmainiš
kai neva pagerbia d r. Baltru
šaitienę ii' skundžiasi, kad ji 
būk laike bankieto pagerbi
mui dr. Baltrušaitienės, buvo 
“nuskriausta“ ir “paniekinta.“ 
Taigi, kyla klausimas: kas po
nią Količienę paniekino ir kas 
jai skriaudą padarė?

Kaip žinome, tai ponia Ko
ličienė yra toj pačioj pusėj, 
kur Dargis ir Bakanas, tik tie 
viešai stengėsi visaip pakenk
ti dr.’ Baltrušaitienės pagerbi
mo' pramogai, o ponia Količie
nė tą įdarė slaptai. Jeigu po
nia Količienė “neboikotavo” 
dr. Baltrušaitienės bankieto, 
tai kiek ji tikietų pardavė? 
Nieko! O tą ji galėjo atlikti,' 
kaip SLA apskričio narė, bet1 
nedarė, todėl, kad velkasi' 
Dargio ir Bakano 
Kada vienas žmogus 
pas ją tikietų, tai ji atsakė, 
kad tokių tikietų neparduo
da ir kad niekas neis į dr. 
Baltrušaitienės bankietą, kaipįmo per budelio Hitlerio gau- 
tik saujalė “bolševikų.” Tail jas, kad sukėlus pinigų nupir- 
ar dar kitokio boikoto reikia ? į kiniui dviejų ambulansų—vie- 
Količienė buvo kviesta pirmi-, no Amerikos Raudonajam 
ninkauti tame bankiete. Bet Kryžiui, kilo lietuvių pulkams, 
atsisakė. Buvo kviesta padėti; kovojantiems Raudonosios Ar

mijos eilėse už Lietuvos ir vi
sos žmonijos išlaisvinimą. Ar 
tai tokie rengėjai yra “jude
siai?1’ Kas taip gali atsiliepti 
apie tokius parengimus, jeigu 
ne Hitlerio agentai? Pati po
nia Količienė pasielgia judo- 
šiškai, kada ji kolioja tokių 
parengimų rengėjus ir dr. Bal- 

| trušaitienę, kuri pirmininkavo 
Baltru-'tam garbingam parengimui, 

Količienei j kurio tikslas buvo padėti mu
lai todėl, j su tarnaujantiems vaikams,

Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, komisija išdavė rapor
tą iš d r. Baltrušaitienės pager
bimo bankieto, tai ten ponia 
Količienė taip paleido gerklę, 
ėmė niekinti tuos žmones, ku
rie laike jubilėjaus prisiuntė 
dr. Baltrušaitienei dovanų, ku
rie rengė tą bankietą ir net 
susirinkusią į bankietą publi
ką; šaukė, kad dr. Baltrušai
tienė “nebuvo verta pagerbi
mo, nes ji sulošė judošiaus ro
lę pirmininkaudama parengi
me, birželio 27 dieną.“ Taip ji ! 
plūdosi, kad delegatai buvo 

j priversti pasodinti ją.

Ji šaukė, kad tai buvęs “ju- 
politikoj. j došių parengimas,” o kieno gi 
paprašė Į buvo tas parengimas 27 d. bir

želio ir kokiam tikslui? Tai 
buvo parengimas minėjimui 
dviejų metų Lietuvos pavergi-

Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

gaspadinių darbe ir ten atsi
sakė.

Toliau p. Količienė “grau
džiai verkia,“ rašydama, būk, 
kada ji atėjo i bankietą, tai 
negalėjo nei iškalbėti, nes jos 
lūpos sustyro. Kodėl? Juk tai 
ne iš pritarimo dr. Baltrušai
tienei. Kas pritarė, tai džiau
gėsi, pamatę tiek daug svečių, 
atėjusių pagerbti d r. 
šaitienę, gi poniai 
“lūpos sustyro,“

No. 080. Lady
Crosby. Matched Qothfor 
lovely modern .
rings of I4K f
gold. Lovely ▼ t 
diamond. < įj

Akiniai $

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
(4$ 10% ’nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 

taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.I STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

• GREEN STAR BAR & GRILL ®
Lietuviškas Kabaretas

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

Both Rings for

’65”

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Both for

*85“

SKKKKKKWWNCmckwmmmhxw
I CHARLES J. ROMAN ®

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
All "Lady Crosby” Ensembles

Attractive Presentation Eox

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS• *
Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

TeL STągg 2-2178 ATDABA VAKABAI8

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

p.
J.

J.

M.

S.

A. J. Navikas, Haverhill ..........
A. Gudzin, Schenectady ..........

K. Mikolaitis, Baltimore ...........
Margaitis, Windsor ..............
Joky mas, New Britain ........
S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 
Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................
Venskevičiene, Cambridge .... 
Kalakauskienė, Brooklyn .... 
Kalvelis, Bridgewater ...........
Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ........................
Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Kisielius, McKees Rock .....
J. Martin, Pittsburgh ...........

Abekienė, Chicago .............
Ch. Legunas, Springfield ...........

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

LAISVĖS DARBININKAI

J.

C.
S.
J.
A.
O.

A. 
M. 
S.
J.
V. 
P.
K.

A.
R.

869
797
796
792
736
709
599
574
559
531
512
477
434
400
390
370
364
338
321
299
290
286
277 i
264 I M-
264 į
260 „2|y!Gco. Kuraitis ...............
198 j P. Buknys, Brooklyn ....
186 ! V. Tauras-R. židžiunas

182
169
168
156
156
155
140
134
130
122
108i
104 I

92 i
78
72

. 60
52
52
52
52

. 26
16

212
126

28

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

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

V. J. Stankus, Easton ..............
V. Smalstiene, Royal Oak 
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD Mot. kp. Binghamton 
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 
Geo. Shimaitis, Montello .........
J. Mockaitis, Bridgeport 
A. Balčiūnas, Brooklyn 
ALDLD 50 kp., Rochester .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....

Bečis, Great Neck ..............
Rudmanas, New Haven •........
Ramanauskas, Minersville .... 
Bimba-R. Aučius, Paterson 
Tamošiūnas, Hudson .........
Smitravičienė, Detroit .......
P. Dambrauskas, Haverhill 

K. Mažanskas, Cleveland ....
Frank Wilkas, Wilmerding .....
M. Slekienė, Gardner ................
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
A. Valinchus, Pittston 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Blažonis, Lowell ....................
J. Urbonas, Pittsburgh ............
P. Šlajus, Chester ......................
J. Žilinskas, Lewiston ................
J. Matačiūnas, Paterson ............

P. Pilėnas vis dar figūruoja pirmoj vietoje. Jo tal
kininkas S. Reikauskas prisiuntė naują prenumeratą 
ir atnaujinimą.

V. Smalstiene, iš Royal Oak, prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Ji pralenkė daug vajininkų, ir 
jeigu V. J. Stankus nepaskubės įšokti į laimėtojų ruož
tą, tai gali Smalstiene pirmiau už jį įeiti.

Mūsų uoli veikėja, F. Šimkienė, ALDLD 136 kp. vei
kėja, prisiuntė du naujus skaitytojus ir atnaujinimą. 
Matyt, ji viena dirba kaipo kuopos vajininkė. Manome, 
kad ir kiti nariai galėtų jai pagelbėti.

Pakilo punktais, prisiųsdami atnaujinimų: J. Mockai
tis, Bridgeport, Conn.; J. Bimba—R. Aučius, Pater
son, N. J., ir A. Valinčius, Pittston, Pa.

Širdingai ačiū už gražų pasidarbavimą. Senokai ga
vome gerų rezultatų nuo pavienių skaitytojų. Ko lau
kiate, draugai? Dabar puiki proga užrašyti dienraštį 
Laisvę kaipo dovaną.

Laisvės Administracija.

jančias Rau
donosios Armijos jėgas ir 
smarkėjančias atakas į va
karus nuo Kijevo.

■ Prablaivėjus orui, jau So
vietų lėktuvai gali veikti 
šioj srity j, ir žymia dalim 
su jų pagalba dabar rau- 

siekia priešus šiame'' mies- ! donarmiečiai laimi mūšius 
te.

Vakarykščiais praneši
mais, raudonarmiečiai užė
mė punktus tik už 10 mylių 
nuo Kirovogrado.
BLOŠKIA NACIUS AT

GAL I VAKARUS NUO 
KIJEVO

Generolo Vatutino rau
donarmiečiai sumušė

Raudon. Armija Žygiuo- aS
ja 250 Myliu Frontu

(Tąsa nuo 1 pusi.)
prieš nacius Kirovograde.
Raudonoji artilerija jau pa-

nau
jas įtūžusias vokiečių 
kontr-atakas į pietus nuo 
Malino, stovinčio už 55 my
lių į vakarus nuo Kijevo, ir 
jau trečią dieną paeiliui vis 
pastūmė hitlerininkus at
gal. Skaičiuojama, jog vien 
šioje srityje sovietines jė
gos sudaužė 1,000 iš 2,000 
atakavusių nacių tankų.

Nacių radijas išgąstingai

Philadelphia, Pa

Malino apskrityje.
Partizanai Atlaiko Savo 
Užimtas Gelžkelio Stotis
Pirm dvylikos dienų so

vietiniai partizanai užėmė 
dvi geležinkelio stotis Žito- 
miro srityje, vokiečių už
frontėje, ir atmušė visus 
nacių bandymus atgriebti 
šias stotis. Vienoje stotyje 
partizanai sunaikino ketu
ris vokiečių traukinius su 
kariuomene ir reikmenimis.

Pradedant nuo Malino 
apskričio, sovietihiai kovū- 
nai Ukrainos fronte pažy
giavo pirmyn visu 250 my
lių frontu. Be kitko, jie at
ėmė iš priešų Adamovką ir 
keturias kitas gyvenamą
sias vietas į vakarus nuo 
Kremenčugo ir Guščevką, 
15 mylių nuo Čerkassų.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
IRĖIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

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

Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 W. 23JID ST.. N. Y.

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

(X)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

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

44 VALANDŲ SAVAITE 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 

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

(300)

Danai Suardė Nacių Naudo
jamą Didelį Fabriką

Stockholm. — Keli desėt- 
kai Danijos patrijotų, apsi
ginklavę mažais kulkosvai
džiais, nugalėjo nacių sar
gus prie Varde plieno dide
lio fabriko ir bombomis 
sprogdino tą fabriką.

su-

London. — Pranešama, 
kad Hitleris paskyrė mar
šalą Rommelį atremt grę
siantį Talkininkų įsiverži
mą vakarinėn Europon 
prieš nacius.

ku-

Rengia Krikštynas.
Gruodžio 9 d. Liet. Ilaud. i 

Kryžiaus ir Karo Pergalės Ko
miteto įvyko susirinkimas. 
Pirm. J. Kavaliauskas pranešė, 
kad sausio 9 d., 1944, Lietuvių 
Muzikalėj Salėj rengia bom- 
banešio krikštynas — bankie- 
tą ir šaunią programą. Norin
tieji bankiete dalyvauti, turi 
tuojau bilietus įsigyti pas ko
miteto narius ar kliubuose, 
nes tik 500 žmonių, tegalės 
tilpti salėje. Pelnas skiriamas 
Ilaud. Kryžiui.

Serga.
Drg. A. J. Smitas

kuoja, randasi namie. J. 
nauskas, Muzikalio Namo 
šalpos Kliubo sekretorius, 
pora savaičių kaip serga.

Drg. J. Šmitiene pranešė, 
kad mūsų darbščioji mezgėja 
drg. Mičiulienė serga plaučių 
uždegimu.

Linkiu ligoniams greitai 
avėikti. S. V.

nesvei-
Iva- 
Pa- 
jau

pa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
at-Jugoslavijos partizanų 

stovai taipgi dalyvauja ka
rinėje anglų - amerikiečių 
konferencijoje Cairo mies-. 
te, sako Associated Press.

Angali - indėnai rytinia
me Italijos fronte užėmė 
aukštumą, nuo kurios gali 
bombarduot Ortonos uostą. 
Amerikiečių - anglų armija 
šiuo tarpu darė tik žvalgų 
veiksmus prieš vokiečius.

Amerikos Karininkai Gali 
Kandidatuot j Prezidentus
Wdšhington. — Jungtiniu 

Valstijų karo ir laivyno se
kretoriai viešai pareiškė, 
jog šio krašto armijos ir 
laivyno oficieriai turi pilnį 
teisę kandidatuot rinkimuo-

MERGINOS
MOKINTIS

RODYKLIŲ MALIAVOTI
Pastovus darbas

KARINIS DARBAS
GERA ALGA. PAKILIMAI

AMERICAN LUMINOUS 
COMPOUNDS

305 E. 46lh St., 15-tos LUBOS
(296)

JAUNOS MOTERYS
Nereikia patyrimo lengvam darbui apsi

gynimo fabrike. Gera alga, daug viršlaikių. 
Dieniniai ar naktiniai šiftai.

kasoN iiAilbWAiiE
127 Wallabout Street 

Brooklyn, N. Y.
(296)

MERGINOS AR MOTERYS
Žarnų at.skirejos. Priimsime ir be patyri

mo merginas. Iš būtinų darbų privalo turėt 
pa I i uosa v i mo pareiškimų.

WILSON & CO.
Employment Office gale 45th St. ir 1st Avė.

(296)

MOTERYS IR MERGINAS
Fabriko Darbas 

Kreipkitės
KAYE - MEYERS CO., 

102 West 101st St.
________________________________________(206)

MERGINOS 17—35
LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO 

DARBAS.
MAŽI METALINIAI SUJUNGINIAI
Nuolatinis darbas eilėje būtinų darbų
$23.40 Už 48 VALANDAS

Patyrimas nereikalingas. 
Puikios darbo sąlygos.

Iš karinių dąrbų reikia turėt paliuosavimą. 
Kreipkitės Visą Savaitę

SORENSEN MFG. CO.
21-07 41st AVĖ.

Long Island City.
(arti Queens Plaza Stoties)

(295)

MOTERIS VALYTOJA
MIESTO MOKYKLOS 4!) 

Kreipkitės į CUSTODIAN ENGINEER, 
:3 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

(295)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

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

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST lOTH ST., NEW YORK CITY.

(300)

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

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

nėje, 43rd St. ir Madison Avė.

HOTEL BILTMORE
(291)

VALYTOJAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
benDrAs bAiiiiAS.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $135 į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

551 WEST 120TH ST., ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. )3). 

(TIE. KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE. NESIKREIPKITE)

(300)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANŪV SAVAITĖ. 
PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ai.ga $175 į mėnesį
KREIPKITĖS

551 WEST J20TH ST.. ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. 43).

(TIE, KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

PAGELBININKAS 
LAIVU MAŠINISTUI 

FORM AN AS (ISLAUKO) 
Turi būt patyręs prie laivu dai’bo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

TURI BŪT PATYRĘ PRIE AŠIŲ SUTAIKYMO, 
PATYRĘ PRIE GRĘŽIMO LIEJINIŲ IR SUSI

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

Iš kavinių darbų reikia turėt paliuosavimų ir USES leidimą.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(299)

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 (mes
tis) nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnariu, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mestis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sjnus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir pųo 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 Čhekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA

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

Vietiniai galit ateit krautuvėn:
614 Vz Zion Street.

MERGINOS
MOKYTIS DIRBTI BLUEPRINT 

IR PHOTO PRINT FABRIKE. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. U.S. 
PILIEČIAI. Išmokinami operavimo 
į trumpą laiką.

GERA ALGA BESIMOKINANT 
PROGOS UŽSIDIRBIMUI EKS

TRA VIRŠLAIKIAIS.

J. R. SHAYS JR., INC.
100 GREENWICH ST., N. Y. C.

(295)

MERGINOS AR MOTERYS AT
RINKIMUI NAUJŲ SKURLŲ.

5 DIENŲ SAVAITE, $17.
tallyHo trading corp.

451 WEST BROADWAY
(Arti Prince St.)

(294)

MERGINOS-MOTERYS
PAKUOTOJOS—PATYRIMO NEREIKIA 

5 DIENOS, 48 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuo 7 A. M. iki 5:15 P. M.

Gera Alga 
AMERICAN CHICLE CO.

30-30 THOMSON AVE., L. I. CITY
Rawson Št. Stotis, (0 minučių. Manhattan. 
Reikalinga turėti paliuosavimo statementą.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ , INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
Tft RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

PRANEŠIMAI
iš kituk

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos 

bo priešmetinis susirinkimas 
ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 
vai. vak. Draugijų 
kimas valdybos 19<

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

tas pakilimas. Nuolatinis darbas.

MISS LANG
520 WESi 27111 STREET

(296)

Kliu- 
įvyks 
7:k0 

vai. vak. Draugijų salėje. Bus rin
kimas valdybos 1944 metams ir ki
ti svarbūs reikalai. Nares Visos bū
tinai dalyvaukite. — M. Ginaitienė, 
sėkr. (295)

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau brolio Stasio Rimkū- 

rio. Pirmiau gyveno 3^ Franklin S>t., 
New Britain, Conri. Taipgi pajieš- 
kau Antano Glalkevičiaus, gyvenęs 
Cincinnati, ČŪiio. Prašiu pitys at
sišaukti, arba kas žinote apie juos, 
praneškite mari, brisiu labai dėkin
gas. — Juozas Rimkūnas (Barberis) 
152 W. Girard Ave., Philadelphia, 
Pri. (295)

HELP wanted—male 
REIKALINGI VYRAI

RANKlNfiS SRIUBŲ MA
ŠINOS OPERATORIAI

NAKTINIAI ŠIFTAI 
BONAI

GERA MOkESTiS — VlhšLAlKIAI.
Pątogi Vieta.

Iš būtinų darbų reikia paliuOsavimo 
pareiškimo.

SELECTAR MFG. CORP.
21-10 49th Ave., Long Island City 

(LR. T. Hunters Point Station in buildihg. 
Van Alst Independent Station, 1-nas blokas.)

(B00)

VYttAt — STIPRŪS
Kreipkitės

GEORGE O. MASON CO.
lio — mi Ave., R. y. c.

(296)

NELAVINTI 
DARBININKAI 
REIKALINGI 

KARINIAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 

$43.55 už 58 valandų savaitę 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

KREIPKITĖS TARPE 8:30 A. M. 
IR 5 P. M.

MODECRAFT CO., INC. 
289 GREENPOINT AVE.

BROOKLYN, N. Y. 
________________________________________(29 4)

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

JOHN T. STANLEY CO., INC. 
________642 West 30th St._______

BERNIUKAI IR JAUNI 
VYRAI

17 IR VIRŠAUS
LENGVAS FABRIKO DARBAS, 

MAŽI METALINIAI SUJUNGINIAI.
EILĖJE BŪTINŲ DARBŲ.
Patyrimas nereikalaujama.

$28 UŽ 48 VALANDAS
Iš karinių darbų reikia turėt paliuosavimų.

Kreipkitės Visą Savaitę
SORENSEN MFG. CO.

21-07 41 st AVENUE
Long Island City.

(Arti Queens Plaza Stoties) 
_(295)

VYRAI PRIE LEDO
VYRAI PlltE KIEMO DARBUI

$26 Į SAVAITŲ IR VALGIS
Kreipkitės Steward

FIFTH avenue hotel
Fifth Ave., & 9th St., N. Y. C.

(295)

APVALYTOJAS 
LEKERIOTOJAS IR DAILYDĖ 

Patyręs
NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

Nuolatinis Darbas
GEO. J. SCHWARZ 
1277 MYRTLE AVE.

Brooklyn, N. Y.
(299)

KNYGŲ APDIRBIMUI. VYRAI IR 
BERNIUKAI.

Patyrę ir mokiniai. Puikiaiusia proga. 
Nuolat. ' STELZ, 265 W. 17th St.

(295)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

Įpratę Laipsniškam Darbui ; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechaniz
mo, metalinių rakandų ir tt.

Pokarinė proga visiem mechanikam
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn

Tėmykite WMC Įstatymus
(295)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS 
PRESO OtERUOTOJAS 

IR BENDRAI MECHANIKAS
Patyręs prie akuratnai gaminimo metalo 

išdirbinių, 18 valandų viršlaikių. Puikiau
sios algos.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn 

Temykite WMC Įstatymus.
(295)

VIRTUVĖJE
PAGELBININKAS

$26 Į SAVAITŲ IR VALGIS
Nuolatinis darbas. 
KreibkitSa Steward

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

_______________________________________ £296) 

NAMŲ APTARNAUTOJĄ apvalyti keturių 
kambarių apartmentą ir prižiūrėti 3 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys ir linksmus na
mai. EPSTEIN, 1142 Eastern Parkway, arti 
Utica ;Ave., Brooklyn. PRfaSIDENt 4-1043.

BUSHELMEN
puik! vyRtškV dHabužiU 

KRAUTUVĖ
Turi vietą patyrusiom Būshelmenam. 

i’ilnntn ar daliai laiko. Dienom ar vakarais.
Kreipkitės

Mr. Hali pas
WAtiUACk’S

2862 Broadway (arti lltli St.) N. Y. C..
(296)

MAŠINISTAI 
ENGINE LATHE DARBININKAI
TURRET LATHE OPERATORIAI

PUIKIAUSIA ALGA
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
lOO'/o KARINIS FABRIKAS IŠDIRBA VALVES

Kurie dabar dirbate karinius darbus sulyg aukščiausio 
išsilavinimo neprivalo kreiptis.

KREIPKITĖS, TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE.
R. CASO, Plant Superintendent

KIELEY & MUELLER, INC.
2013 43rd St., North Bergen, N. J.

UNion 3-2828: PEnn. 6-1898
AR

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE
404 38th ST., UNION CITY, N. J.

(298)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

V Y R A I
KAIPO PAPRASTI DARBININKAI BŪTI- 
NAI PRAMONEI. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MOKAMA 72c-92c Į VALANDĄ.

KREIPKITĖS 8—10 A.M. IR 3-6 P.M.

42-25 21st Street, 
LONG ISLAND CITY

(294)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
INDŽIN1ERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WES'i; 23RD ST., N. Y.

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

(X)

VYRAI INbŲ ATĖMIMUI
INDŲ MAZGOTOJAI Ik IŠNEŠIOTOJAI

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

nėje, 43rd St. & Madison Ave.
HOTEL BILTMORE

(294)

FABRIKO ir trokų pągęlbininkai, daug yirš- 
laikių. MORklS SOLOMON & SONS, INC., 
354 Scholes St., Brooklyn. (Morgan Avenue 

stotis, 14th Street, Canarsie Line).
________________________________________ (297)

indų Mazgotojai .
$24 j SAVAITĘ

Duodama Vaikis ir Uniformai 
Kreipkitės 1 Ghcf* 

fifth avenue Hotel,
Fifth Ave,, & 9tli St., N.Y.C.

... (295)

APVALYTOJAI
DifcNčjM bitam

Ofisiniuose namuose, viešbučiuose. Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

KREiPkiTĖŠ ISO ivfcST 42nd ST., 
ta)OM 653.

, , ;.............. i , - . , . (294)

VYRAI—NELAVINTI DARBININKAI
60c į valandą pradžiai 

Viršlaikių, kiek tik norite 
Už laiką ir pusę po 40 valandų. 

tiVfcli ŠTyLĖ MįctAt kROriUCTS
656 BROADWAY, N. Y. C.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(294)

PORA, VIDURAMŽIAI
Mažam viešbučiui: prižiūrėti i>ečiu8, fire- 

boilers, apvalyti lobes; $125 j mėnesį ir duo
dama apartmentas. Kreipkitės i-ytais po 10 
valandai.

NEW CALIFORNIA HOTEL 
226 West 27th St.

(tar;>e 7th ir 8th Avenues)
_______________________________________ (296)

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 darbų reikia turėti 
USES Paliuosavimų ir leidimą iš 

Railroad Retirement Board.

KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
EMPLOYMENT OFISE

Rm. 2612 Grand Central Term.
NEW YORK CITY

(290



geltas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Trečiari., Gruodžio 15, 1943

Aido Choras Yra Susimokinęs Gražiausių Dainų
Si i važia vimo Masiniam Milingu i»Koncertui

Maspeth, L. [.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 138-ta ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 14-ta kuo
pos turėjom susirinkimą 2 d. 
gruodžio. Draugų susirinko 
pusėtinai. Susirinkimą atidarė 
organizatorius Kartonas ir vis
kas ėjo geroj tvarkoj. Buvo 
balsavimai Centro Valdybos 
1914-45 metams. Rinkom ir 
savo kuopos valdybą 1944 m. 
Pirmininkė 14 kuopos A. Ker
ry atsisakė, išrinktas J. Kal
vaitis.

LLD 138 kuopos valdyboj 
yra V. Karlonas org., A. Za- 
blackienė knygų vedėja, V. 
Cibulskis fin. vedėjas, A. Kal- 
vaitienė kasininkė, G. Laukai
tis kasos globėjas.

Apgailestavom, kad mirtis 
išskyrė iš mūsų tarpo du drau
gus, dd. Tumelienę ir Nečiun- 
ską, trumpu laiku netekom 
dviejų draugų. Visi draugai ir 
draugės vienai minutei atsisto
jo pagerbimui išsiskyrusių 
draugų. Tegul jiems bus len
gva šios šalies žemelė. Kaipo 
organizatorius kviečiu drau-

Atletų Kliubas Kviečia bo patalpose. Ateinantis susi
rinkimas bus 7 d. sausio, 1944 
m. L. R.

vadovaujamas
Aldonos Anderson (Žilinskai
tės) visuomet gražiai dainuoja 
ir dėlto yra labai populiarus, 
retą kurią savaitę turi 
nuo dainavimo lietuvių 
tataučių susirinkimuose 
mogose. Tad jam reikia
daug dainų ir .jis turi savo re 
pertuare desėtkus dainų-dai 
nei i ų.

Tačiau

liuesą |

ir pra-1
I 

mokėt

penktadie

nio vakarą praeisi pro Lais
vės salę, kur choristai turi sa
vo praktikas, girdėsi juos mo
kinantis daugiau, tarpe pažįs
tamų ir pamylėtų melodijų iš
girsi naujų, nepažįstamų. O 

tai reiškia, kad choristai pasi
ruošia pasirodyti iš viso krašto 
s u v a ž i a v u s i e m s D e m o k r a t i n i ų 
Lietuvių Suvažiavimo delega
tams ir skaitlingai brooklynie- 
čių publikai su naujomis ir

(gre- 
Cho-

momentui atitinkamomis 
nomis.

Tas Aido Choro dainas 
ta šaunaus svečio Sietyno
ro, iš Newarko, dainų ir greta 
žymių kalbėtojų prakalbų) 
girdėsime šio sekmadienio po
pietį, gruodžio 19-tą, puošnioj 
Webster Hali, 119 E. 11th St., 
New Yorke. Visi Brooklyno 
ir apylinkių lietuviai kviečia
mi atsilankyti, 
karna.

Gelžkeliai skelbia šiomis 
šventėmis turėsią didžiausį biz
nį gelžkelių istorijoj. Tūli jau 
išpardavę visus tikietus.

gus ir drauges pasidarbuoti 
naujų nariu gavime, kad mi
rusių vietas užpildytume su 
kaupu. Korespondentas.

lga nemo-1 
Komitetas.

Nacionalio Karo Fondo Va-! Pataria, Kaip Vengti Į|
• D i ...- - n:_ _ Influenzos Jjaus Paskutinės Dienos

Fondo vajaus laikotarpis bai
giasi 17-tą, šį penktadienį. 
Visi turintieji .kvitų knygeles 

ne vė
so km a- 

su va

jimo 
surinko nuo kitataučių.

Paštas Pranešaprašomi jas grąžinti 
liau šio šeštadienio ir 
dienio. Galite priduoti 
žiavime tam, nuo ko paėmėte,
iždininkei L. Kavaliauskaitei 
arba S. Sasnai (kiti komiteto 
nariai, R. Mizara, K. Petrikie- 
nė, irgi dalyvaus suvažiavime, 
bet, veikiausia, bus labuui už
imti suvažiavimo reikalais )

Brooklyno pašto viršininkas j 
Frank J. Quayle skelbia, kad j 
atsteigta paketų siuntimas į| 
Maltą tomis pačiomis 
mis, kaip seniau buvo, 
norintiem ten siųsti, 
pirma pašte susižinoti
nuojamam siųsti daiktui uorei-i 
kia specialaus leidimo.

Lietuviu Atlotu Kliubas, 168 
Marcy Ave., kviečia visus lie
tuvius, brooklyniečius, užeiti 
bile vakarą i kliubo patalpas 
ir susipažinti su kliubiečiais. 
Ypatingai verta būtu susipa-
žinti su kliubo naujuoju gas-i 
padoriam Petru Butkum. Jis' 
pasiryžęs atsilankiusiems man
dagiai patarnauti.

šiais metais, gruodžio 31 
dienos vakarą, Atletų Kliubas 
užkviečia visus tuos, kurie dar 
nenusprendėte, kur sutikti 
Naujuosius Metus, užeiti i

Gimtadienis ir Vedybų 
Sukaktis

Pranas ir Adelė Pakalniš
kiai ateinant) penktadienį, 17 
d. gruodžio, švenčia savo 11 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Taip pat tą dieną pri
puola Adelės gimtadienis.

Abudu, Pranas ir Adelė yra 
dirbę Laisvėje, daug darbavę-

kliubą ir ten linksmai, kartu si įvairiose pažangiose lietuvių 
su kliubiečrais, juos sutikti.; organizacijose, tai jie abu vi- 
Įžanga į šį Naujų Metų sutikusiems brooklyniečiams lietu- 
mo vakarėlį yra veltui. Taipgi viams yra gerai žinomi.
bus duodama veltui užkan
džiai, o prie užkandžių, žino
ma, bus ir gėrimų. Kviečiami 
visi — nariai ir ne nariai — 
patys atsilankyti ir atsivesti i 
savo draugus bei drauges.'

Linkime geriems draugams 
Pranui ir Adelei linksmų su
kaktuvių, o Adelei Zablac- 
kaitei-Pakalniškienei linksmo 
gimtadienio. •

L. R.
Kliubo susirinkimai būna 

pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, kliu- t . <

4I CHARLES’ į
I UP-TO-DATE a

I B4KBEK SHOP į
K. DEGUTIS, Savininkas j

Kainos
Avenue

Pastaromis dienomis 
lis darbuotoju jau 
knygeles. Visi p-sidm 
aukojusieji, t-’.v (':■>• 
skelbti, bus ai /.\ met i 
pine pirmos progos.

Pridavė Aukų.
Karolis Benderis 

$20. Aukojo:
o

Po $2: J. žemaitis. Mik' 
Laurici, K. Ilusliman, P. Bur- 
neikis. Po 8 1 : Walter Misiū
nas ir J. Zairpa.

Juozas Dainius surinko $ 12.
Aukojo:

Po $10: Juozas Dainius ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni-Į

LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
{

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

i: GERAI PATYRĘ BARBERIAISTANLEY MISIŪNAS |
Gražiai priima svečius savo s?*

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GfiRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI -VK

Daug Stalų Kompanijom , vL 
i kitur atvykusius svečius visuomet t/ą 

širdingai pavaišiname. $$
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų A'-

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

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

Iš

Ji

I J. GARŠVA | Le VANDA
FUNERA I PARLORS 

Incorporated

luozas Levandauskas
Gra borius-U nd ert

<37 UNION AVENUE
HROOR1.VN N' ’

Cel STarg 2-O7RH
\ IQ I IT— 'I “ ”<k

y Graborius-Undertaker
» Laidotuvių Direktorius
X Išbalsamuoja ir laidoja ant
» visokių kapinių.
t VELTUI ŠERMENINĖ
f (KOPLYČIA)

S Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom

# ir kitkam.
j 231 BEDFORD AVENUE
* BROOKLYN
:& Telephone: EVergreen 8-9770

Sveikatos komisionicrius 
Kitus $22! Stebbins pataria turintiems 

i šalčius vengti užkrėsti kitus. 
I Jeigu užeina šaltis su aukšta 
temperatūra, liepia lipti lovon 
ir ten tūnoti, kol praeis. Veng
ti mankštos ir persidirbimo. 
Nesušlapti ir nesušalti. Gerai 
išsimiegoti ir valgyti maistin
gą valgį. žodžiu, užsilaikyti 
gerai iki pasveiksi. Ir virš vis
ko — nespėlioti savo ligos pa
čiam, bet pasišaukti daktarą.

Stebbins sako, kad š 
daugėję sirgimai šalčiu 
nėra epidemija.

sąlygo- 
Tačiau 
pataria į 
ar pia-j pa-

PrieILITUANICA SQUARE RESTAURANT fe
I

Kalėdų Siuntiniai

šilini anKsciaii, vienok dar 
ne gana esą pasiųsta iki šiol, 
kad išvengti susibrukime siun
tiniu

Policijos Atletika Lyga 
Turės Svečią Veleranij

g 
t 

i #
1 P 
! &

Stan’ey Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė
BROOKLYN

pas k u t i n e m i s d i e n o m i s

irs l.ooP biiškų adresuotų 
‘Santai” nuo įvairaus amžiaus 
/ai k u su prašymais dovanų.

Du šimtai sužeistų šio karo 
veteranu iš Halloran General 
Hospital ir iš St. Albans Na- 
al Hospital bus svečiais Po

licijos Atletiškos Lygos jos 
metiniam sąskridyje ‘‘žvaigž
dės šviečia Ant Jaunos Ame
rikos.” Policijos sporto-spek- 
taklių vakaras įvyks trečiadie
nį, gruodžio 15-tą dieną, Ma
dison Square Gardene.

Veteranams transportaciją į 
parūpino Alan Corelli iš Teat-i 
rų Viršenybės.

S

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tol. EVergreen 4-9612■ h
................................................. tj

MOT4« 

‘•nu »

FIEPHOVT

' » MM

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių kitokių grupių ir pavieniu 
®[š senu padare 

aauiui- paveik
ius ii krata vi, 
sudarau si am» 
rikoniškais Rei , 
kalui esam ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama Tai 
pogi atmaliavoji I 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmure 6-0191 F. W. SHAUNS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

3
i
I

I

I

Ar Jau Paremėt Nacionalį 
Karo Fondą?

Scena iŠ Jungtinių Valstijų Armijos Filmų Depart
ment©, statomos Stanley Teatre filmos, 4‘The Battle of 
Russia.” Filmą turi didelio pasisekimo, karo padėties 
žinovų laikoma tikrovine Sovietų-Vokietijos fronto is
torija. Filmą sudaryta iš tikroviškų karo scenų, nuim
tų įvairiuose frontuose laike tų įvykių. Kai kuriom sce
nom Girnos yra paimtos nuo užmuštų ir belaisvėn suim
tų vokiečių.

Amerikos darbo partijos 
New Yorko Komitetas, kurio 
pirmininku yra kongresmanas 
Vito Marcantonio ir sekreto
riumi Eugene P. Connolly, at
sišaukė į miesto veikėjus pa
dirbėti liuosnoriai apklausinė
jimui karių šeimynų, ar jos 
nori, kad kariai turėtų teisę 
balsuoti prezidentiniuose rin
kimuose.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo 

gėjų su siuvėjomis svarbus 
kimas įvyks ketvirtadienio 
8 vai.,, gruodžio 16-tą, 419 
St. Kviečiame ir ne nares,
dyba. (294-295)

ir mez- 
susirin- 
vakaro 

Lorimer 
— Val-

E. NEW YORK-RICH. HILL
Šį trečiadienį, 15 d. groudžio, 8 

vai. vakare, Buzelio salėje, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
Literatūros Draugijos 185 kp. susi
rinkimas. Kviečiame į šį susirinki
mą ir LDS 13 kp. vakarienės komi
siją, kad galėtume padaryti įvyku
sios vakarienės apyskaitą. Kurie ti- 
kietų platintojai neatsiteisėte vaka
rienėje, būtinai ateikite į susirinki
mą ir atsiteiskite. — V. Paukštys.

R ATT HEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Lifuifaio valandoj kreipkitės pas iiiuh Patarnavime- 

už prieinamą kainubau užtikrintas Ir

PUIKIAI ĮRENGTOS 
DAMOS MYLIMIEMS

660 GRAND ST.

DVI KOPLYČIOS OH 
PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN. N.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

PIRKITE ANKSTI

Didelis 
pasirinkimai, 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

Ekspertą* 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytoja*

$3.00

Daimontu* 
{dedama 

jam* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

t25,eo Įi 701 Grand St.
1 TeL Stagg 2-2173




