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Apie Suvažiavimą.
Jis Bus Atviras.
Grigaitis Bijosi Neesančio 

Biuro.
Delegatai Savo Rinkėją 

Nenuvils.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Tegu šitie krislai byloja tik
apie Suvažiavimą.

Demokratiniu Lietuviu Su
važiavimas jau čia pat — jis 
prasidės rytoj, gruodžio 18 d.,. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, o baigsis sek
madienį, gruodžio 19 d., Web
ster Salėje, New Yorke. Baig-i 
sis masiniu mitingu.

Vieną dalyką kiekvienas tu
ri žinoti : Suvažiavimo sesijos 
bus atviros, jose galės daly
vauti ir publika.

Piliečių Kliubo salė, aišku, 
mažesnė, todėl joje mažiau te
galės svečių dalyvauti. Webs-i 
ter Hali — kur kas didesnėj 
ten taigi galės dalyvauti daug’ 
daugiau svečią, vizitorią.

Kiek Demokratiniu Lietuviui 
Suvažiavime dalyvaus atstovų ? 
Sunku dabar pasakyti. Tiek 
galima pranešti, kad ją bus^ 
daug. Suvažiavimas bus dide-Į 
lis. Jame bus atstovauta visa • 
demokratinė lietuvių visuome
nė nuo Pacifiko iki Atlantiko.

Bus atstovai ir Kanados lie
tuvių.

S u v a ž iavimui sveikinimai

No. 296 LAISVĖS

Edenas Lemia
Greitą Verži- i 
mąsi Europon i

London. — Didysis ang-, 
lų - amerikiečių įsiveržimas ' 
į vakarų Europą prieš vo-į 
kiečius jau “labai arti”, i 
kaip lėmė A. Edenas, Angli
jos užsienių reikalų minis- i 
teris, kalbėdamas seime. j 
Jis, tarp kitko, sakė:

“Teherano konferencijoje! 
išdirbti kariniai planai rei
kalauja, kad Talkininkai 
pilnai panaudotų visas savo i 
jėgas... Jau labai artimoj! 
ateityj mes turėsime paten-1 
kint visus tuos reikalavi
mus.”

Edenas pareiškė, jog Te- ■ 
herano konferencija jį ga
lutinai įtikino, kad “mes, 
Jungtinės Valstijos ir Rusi-! 
ja turi bendrus pamatus ir Į ■
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Turkija užima labai svarbią strateginę poziciją šiame kare. Per Turkiją Jungtinių 
Tautų armijos iš Artimąjį; Rytą labai lengvai galėtų įsiveržti į Balkanus. Bet kol 
kas Turkija tebesilaiko “neutrališkumo” ir nepaskelbia Vokietijai karo.

ŠIĄ ŽIEMĄ SOVIETAI 
DARYS PATI DIDŽIAU

SIĄ OFENSYVĄ
Maskva. — Kalbėdamas 

i Raudonajai Armijai, Mas
kvos radijas pareiškė:

“šią žiemą Sovietai da- 
;rys didesnį ofensyvą, negu 
i bet kada pirmiau, žiema y- 
i ra patogiausias laikas Rau- 
j donosios Armijos veiks- 
i mams, kaip kad dvi praei
tos žiemos parodė. Tai ge
riausias laikas apeiti prie
šus šonan, staiga juos už
pulti, apsupti ir sunaikin
ti.”

BERLYNAS BIJO
Berlyno radijas ir prane

šimai iš Švedijos sako, jog 
panaujinamas Sovietų ofen
zyvas linkui Latvijos yra 
įtik pradžia ateinančio mil- 
jžiniško žieminio ofensyvo, 
kuriuom Raudonoji Armija 

i stengsis prasiveržt iki Bal
tijos Jūros ir išmušt vokie
čius iš visos srities į pietus 
ir vakarus nuo Leningrado.

Sovietai Turėjo Pasisekimų 
Visuose Frontuose

plaukia gražiai, štai, d-gė 
Svinkūnienė prisiuntė nuo Wa- 
terburio lietuvių sveikinimų su 
virš $80 dovana!

Bet čia negi suminėsi visus 
sveikintojus ir jųjų prisiųstą-

veiks išvien.” Jis taipgi pa
stebėjo, kad Sovietai pripa
žįsta didžiausią svarbą ang
lų - amerikeičių žygiams iš 
oro prieš nacius.

JUGOSLAVAI ATKA
RIAVO SALĄ IR 

MIESTĄ

Cholera ir Kitos Ligos' 
Tūkstančiais Marina

Indėnus

KARALIUS, TAI DI
DŽIOJI KLIŪTIS 

ITALAMS
sias dovanas. Turime žinoti, i 
kad sveikintoją vardąi bus pa-^ 
skelbti spaudoje po Suvažiavi
mo.

Suvažiavimo i š v a k ariuose 
demokratijos priešai pradėjo 
ne savais balsais pakampėmis 
šūkaloti, skleisti visokias insi
nuacijas.

Antai Grigaitis suriko, būk 
Suvažiavimas užgirsiąs “A. 
Bimbos Lietuvių Biuro iškep
tas rezoliucijas.”

Kad parodyti, kiek p. Gri
gaitis mažai išmano (jis vi
suomet mėgsta plepėti tai, ko 
nežino), galiu pasakyti, kad 
tokio biuro, apie kokį Grigai
tis plepa, pasaulyje visiškai 
nėra!

Grigaitis, tiesa, gali aiškin
tis, kad turįs galvoje ‘‘Lietu
vių Komunistų Biurą.” Bet ir 
Lietuvią Komunistą Centro 
Biuras, kuris yra kadaise vei
kęs ir suvaidinęs didelę rolę 
mūsą gyvenime, jau seniai 
neveikia, negyvuoja. Jo-

Lenkai Kelią Klausimą j 
Rubežiy su Sovietais
London. — Emigracinis

Lenkijos ministerių kabine
tas žada kreiptis į anglų už
sienių reikalų ministerį A. 
Edeną su klausimais dėlei 
busimųjų sienų tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos.

Lenkų ministerial svars
tė, ar Lenkija galėtų prisi
dėt prie Sovietų-Čechoslova- 
kijos tarpsavinės pagalbos 
sutarties. Neskelbiama, ka 
jie nutarė.

Žvėrys Naciai Prisipa
žino Kaltais

kios tautinės grupės, esančios 
USA Komunistų Partijoje, ne
palaiko savo Centro Biurų jau 
per ilgą laiką!

Na, o štai, Grigaitis tvirti-' 
na, kad kokis tai biuras ims ir. 
pagamins rezoliucijas, kurias 
Suvažiavimas užgirs! į

Maskva, gruod. 16. —So
vietų karo teisme prisipaži
no kaltais visi tie suimti 
vokiečių oficieriai, kurie ! 
žvėriškai elgėsi su gyvento
jais, būdami Charkove.

Dar nėra pranešimo, kaip 
jie nubausti.

London, gruod. 16. —Ju
goslavijos partizanai su 
Talkininkų lėktuvų parama 
atėmė iš vokiečių Ugliano 

i sala, arti Adriatiko Jūros
V Z

Juosto Žaros, Dalmatijoj, 
jugoslavų provincijoj.

(Partizanai dar neatgrie
bė pačios Žaros, kaip buvo 
neoficialiai pranešta.)

Vokiečiai dar pasmarkino 
atakas prieš maršalo Tito- 
Broz partizanus šioje srity
je, nes per ją partizanai 
gauną daugumą karo reik
menų iš amerikiečių ir an
glų. Menama, jog per pas
kutinius tris mėnesius Tal
kininkai atsiuntę partiza
nams tūkstančius tonų gin
klų ir amunicijos.

Mahometonai jugoslavų 
patrijotai atėmė iš nacių 
Kladaj miestą, Serbijoj, ki
toj Jugoslavijos dalyj.

VISOMS ALDLD

ORO DIDVYRIS
Maskva. — Sovietų lakū

nas Įeit. Skliarovas per die
ną nušovė žemyn keturis 
vokiečių bombanešius ir du 
lengvuosius lėktuvus.

Tas parodo, kaip demokra
tijos priešai mažai žino, bet 
kaip jie mėgsta daug plepėti 
apie tai, ko nežino!

Menu, kad Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas priims 
rezoliucijas, bet priims tik to
kias, kokias pats Suvažiavimas 
pasigamins. Ponas Grigaitis 
turi atsiminti, jog Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas bus 
ne Pittsburgho konferencija, 
kurioje sušauktieji delegatai 
šoko pagal Grigaičio-šimučio 
griežtąjį smetonišką “krako
viaką.”

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas įvyksta nepapras
tai svarbiu mūsų tautai, mūsų 
kraštui ir visam pasauliui mo
mentu.

Suvažiavimo dalyviams teks 
į tai atitinkamai reaguoti.

KUOPOMS
Draugės ir draugai!

Centro Komiteto balsavi
mų blankas prašėme grą
žinti iki gruodžio 20 dienai, 
bet kada paštas labai užim
tas prieš šventes, tad jeigu 
gausime ir iki 25 dienai, tai 
bus priskaitytos. Tuoj aus 
grąžinkite blankas į centrą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Sovietai atgavo iniciaty
vą veiksmų prieš nacius į 
vakarus nuo Kijevo.

Esu giliai įsitikinęs, jog Su
važiavimo dalyviai savo rinkė
jų ir siuntėjų nenuvils.

London, gruod. 16.— So- 65 mylias tarp atvaduoto 
vietų kariuomenė visai , iš- Čerkassų miesto ir Kremen- 
šlavė vokiečius iš vakarinių čugo sektorių. Tuo būdu su- 
Dniepro upės pakrančių per siliejo raudonarmiečių da- 
------------—----------------- -  liniai, kurie iki šiol atski-New Delhi, Indija. —Pra

nešama, jog per anglų vai- i 
džios pastangas jau prista
toma kiek daugiau maisto 
milionams badaujančių In
dijos gyventojų. Bet nuo 
pirmesnio išbadėjimo siau
čia cholera, maliarija, di- 
izenterija (vidurių kraujali-j 
įgė) ir kitos apkrečiamosios! 
! ligos.

Kutubdia apskrityje nuo _ 
tų ligų paskutinėmis dieno- komunistu, socialistu ir inisterių. 
mis mirė 10,000 iš 40,000 kt. * ■ ~ ‘ ‘

Bendrame savo pareiški- ! pastovieji komisijos nariai Zmus Sovietam Cvetkovo,
mis mirė 
gyventojų; Nilphamari sri
tyje mirė 50,000. Per mene- i 
sį vien cholera papjovė 2,- 
000 žmonių tiktai Arambag 
mieste. Faridpure per tris 
mėnesius vien maliarijos 
drugys numarino daugiau 
kaip 50,000 gyventojų. Jes- 
sore per savaitę nuo chole
ros mirė 1,000.

Anglų ir vietinė indėnų i 
vyriausybė stengiasi gauti 
vaistų ir kitokios medikalės

Lių Komi-; Amerikos-Sovietu-Aiw ^r£JsSenčug° * 

glp Komisijos Posėdis
London. — Turėjo pirmą- įg priešų Belozerje ge- 

Talkininkų 1 jefinkelio stotį, tiktai 5 my- 
Koimsija Eu- pos į šiaurių rytus nuo 

i ropiniais Reikalais. Ta ko- Smelos, geležinkelių mazgo, 
I ------—---- ---------------- ~į-------j- ^uvo įsteigta per jr rauįOnoji artilerija jau

i šešių didžiųjų prieš-fašisti-Į Maskvos konferenciją tai'Pjdaužo priešų pozicijas ap- 
nių partijų — respublikie- Sovietų ir Amerikos ir An- Smelą.
čių, krikščioniškų demokra- glijos užsienių reikalų mi- jg gmėiOs tėra keliolika

, . . ' . myliu į vakarus iki Cvetko-
Susirinkime dalyvavo tryS[V0, geležinkelių centro. Už-

— Jungtinių Valstijų am-^^ nukirstas vokiečiams 
basadorius Londone, John!
G. Winant, Sovietų atsto- ; (Tąsa 5-me pus.) 
vas Fiodor Gusev ir Angli-' T 7 “T

Neapolis.
tetas Tautai Laisvinti išlei- į 
do pareiškimą, reikalauda
mas pašalint karalių Vikto-;
ra Emmanuelį ir dabartinį I jį susirinkimą
Italijos ministerį pirminiu- Patariamoji ? 
ką maršalą Badoglio.

Tas komitetas susidaro iš! misija

Į pietų rytus nuo Čerkas- 
sų sovietiniai kovūnai atė-

me jie sako, jog karalius ir 
Badoglio sudaro didžiausią 
kliūtį italams tikrai ka
riauti prieš vokiečius išvien
su Jungtinėmis Tautomis, jos atstovas William Strang, i Talkininką Laivai Ganą 
atgimdyti Italiją” ir at- Ką jie nutarė, dar neskel- >T i «• < •

steigti tautinę jos vienybę.

Italijos Fronte
Alžyras, gruod 16.

pagalbos, kad apstabdžius Ainerikiečių - anglų armija
pavojingųjų ligų epidemiją. vakarinėje Italijoje 

iš vokiečių vieną
atėmė 
kalnų

Šimtai talkininkų lėktuvų aukštumą, o anglai rytinia- 
numete dar 356 tonus bom- me Italijos šone pasivarė 
bų į japonų įrengimus New šiek tiek pirmyn Ortonos- 
Britain saloj. (Orsognos srityje.

biama. Nukentėjo Italijoj

Traukinu Nelaimėj „“S,, S“įių ‘Jaciai
Žuro Daug Žmnilj *

niais kroviniais Bari uoste, 
Italijoj, ir nuskandino 17 iš

Rocky Mount, N. C. - 
Susikūlus dviem trauki 
niam vienam į kitą, tapo j 30 ten buvusių laivų. Dėl to 
užmušta 25 iki 50 asmenų iper pOrą trejetą dienų trū- 
ir sužeista dar apie 50, kiek ko Talkininkams reikmenų, 
galima buvo ant greitųjų I Apie tai tik dabar pra- 
patirti. nešta.

LIETUVA ŠAUKIA, ATEIKIME JAI PAGELBON!
VISI I DIDŽIĄSIAS PRAKALBAS SEKMADIENĮ!

Philadelphia, Pa.

Lietuvoj mūsų tėvai, broliai, seserys, giminės ir 
draugai žiauriausioj vokiečių hitlerininkų priespaudoj 
šaukiasi Amerikos lietuvių pagelbos! Drąsūs ir kovingi 
partizanai mušasi prieš pavergėjus nacius!

Didvyringi lietuvių pulkai eilėse Raudonosios Armi
jos kaujasi, kad greičiau išlaisvinus Lietuvą iš po bar
barų jungo, kad greičiau atnešus Lietuvos liaudžiai lai
svę, kad vėl ant Kauno ir Vilniaus plevėsuotų laisvos 
liaudies vėliava!

Mes, Amerikos lietuviai, jau nemažai suteikėme pa
gelbos mūsų brolių sunkioj kovoj, bet moralės ir mate
rialūs mūsų pagalbos dar daug reikės, kol galutinai 
Lietuva bus išlaisvinta ir atbudavota, kurią Hitlerio 
razbaininkai ir lietuviški kvislingai apiplėšė ir apvogė, 
išdraskė ii* žymia dalim sudegino!

Kad apvienyti Amerikos lietuvius bendriems karo 
laimėjimo tikslams ir Lietuvos pagelbai, tai šaukiamas 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, kuris prasidės

rytoj, šeštadienį, gruodžio 18 dieną, 1 vai. po pietų, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėje, 280 Union 
Avė., kampas Stagg ir Union gatvės, Brooklyne (Wil- 
liamsburghe), o ant rytojaus tęsis New Yorke gražioj 
Webster Hall svetainėje.

Į šį suvažiavimą atvyksta šimtai delegatų ir delega
čių iš įvairių Amerikos dalių. Suvažiavimas išdirbs pla
nus, kaip mes galime sėkmingiau padėti prezidento 
Roosevelto ir Jungt. Tautų karo laimėjimo pastan
goms ir Lietuvos išlaisvinimui ir jos atbūdavojimui.'

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Suvažiavimas baigsis masinėmis prakalbomis ir kon

certu sekmadienį, gruodžio 19 d., Webster Hali Svetai
nėj, 119 E. 11th St., arti 4th Ave., New Yorke. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Kalbės geriausi ir žymiausi kalbėto
jai iš visos šalies. Visus ir visas kviečiame atsilankyti į 
šias prakalbas! Įžanga nemokamai!

Svarbus Susirinkimas; Da
lyvaus drg. V. Andrulis 

Šį penktadienį, 17 d. gruo
džio, įvyks labai svarbus 
mūsų organizacijų narių, 
Laisvės skaitytojų susirin- 

.kimas, Liaudies Name, 735 
'Fairmount Ave., lygiai 8 
vai. vak. Į šį susirinkimą 
kviečiami ir delegatai į 
Liet. Dem, Suvažiavimą. 
Įvyks diskusijos svarbiais 
klausimais. Gal dalyvaus ir 
Dr. Graičiūnas iš Chicagos.

A. J. S.

Vis daugiau kareivių pa
bėga iš Bulgarijos armijos, 
verčiamos tarnauti naciam.



i n1 n ii t iii i a
Lafave. Lithuanian Daily Newt 

.WWttj.nfrMi'rV ' ----- -—r"------- l i ...

LAISVE
LTrUUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, IrtC.
Every day except Sundays and Holiday* 

Established April 5, 1911
<27 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK

TeL STagg 2-8878
President Jos. WetsM
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United Statės, per year ......................   $6.50
United States, six months •••••••••••••••••••••• $3.50 
Brooklyn, N. ¥., per year ................  — $7.00
Brooklyn, N. Y., six months -...... $3.75
Foreign countries, per year ..........  $8.00
Canada and Brazil, six months---------$3.75
Canada and Brazil, per year------------- $7.00
Canada and Brazil, six months---------$3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Gruodžio Septynioliktoji
Šiandien sukanka lygiai septyniolika 

metų nuo smetoninio fašistinio pervers
mo Lietuvoje. Tai buvo 1926 metais iš 
gruodžio 16 į gruodžio 17, naktį, tam
soj ej kaip paskutiniai chuliganai ir plė
šikai, smetoniniai karininkai, vadovau
jami Antano Smetonos, nuvertė demok
ratinę žmonių valdžią ir įvedė teroristi
nę fašistų diktatūrą Lietuvoje. Smeto
niniams teroristams ir išsigimėliams 
uoliai padėjo Lietuvos Krikščionių De
mokratų Partijos lyderiai — kunigas 
Krupavičius ir kiti liaudies priešai. 
Voldemaras buvo dešinioji Smetonos 
ranka. Tik vėliau Smetona su Krupavi
čium ir Voldemaru susipyko ir vienas 
pasiėmė į savo rankas fašistinio režimo 
vadeles.

Tojo perversmo lietuvių tauta nieka
dos nepamirš ir jo dalyvius Lietuvos is
torija amžinai skaitys lietuvių tautos 
mirtinais priešais. Pačiose pirmosiose 
dienose smetoninis režimas susitepė ne
kaltu darbo žmonių vadų krauju. Gruo
džio 27 dieną, tik už dešimties dienų po 
perversmo, Smetona sušaudo Požėlą, 
Giedrį, Čiornį ir Greifenbergerį. Smeto
na kaltino juos planavime nuversti Gri
niaus - Šleževičiaus valdžią, kurią Sme
tona nuvertė! Ar bereikia didesnės ir 
kruvinesnės begėdystės!

Smetona paskelbė, kad Lietuvos žmo
nės nepribrendę savistoviai valdytis ir 
gyventi, kad ant jų tūri būti uždėtas 
fašistų jungas, kad pats Smetona turi 
būti jų diktatorium. Lietuvon tapo įves
ta musoliniško tipo fašistinė santvarka. 
Smetonai Mussolinis buvo vadas ir pra
našas. Mussolinį jis gyrė ir Mussolinio 
teroristines metodas kopijavo. Dabar 
Mussolinis paniekintas, išjuoktas, visai 
suidijotėjęs Hitlerio nelaisvėje. O Sme
tona randasi mūsų krašte, pabėgęs nuo 
Lietuvos žmonhj ir pribuvęs čionai su 
Hitlerio patepimu.

Smetoninė diktatūra Lietuvoje siautė 
trylika metų. Su ja Lietuvos žmonės 
apsidirbo tiktai 1940 metais. Deja, ne
ilgai Lietuva džiaugėsi nauju ir laisvu 
gyvenimu — tiktai vienuoliką mėnesių, 
nes 1941 metais Lietuvą Užpuolė ir pa
vergė vokiškieji barbarai. Bet neužilgo

Liettfva bus išlaisvinta ir Lietuvos liau
dis vėl imsis socialistinės kūrybos dar
bo.

Smetoninis režimas Lietuvon nebegrįš 
niekados — nebegrįš Lietuvon Smetona 
ją valdyti. Jeigu kada po karo Lietuvon 
Smetona sugrįš, tai tiktai kaipo nusi
dėjėlis prieš Lietuvos liaudį, kad stoti 
prieš teismą ir priimti bausmę Už visus 
prasižengimus, už nekaltai pralietą Lie
tuvos žmonių krauju, už bandymą par
duoti Lietuvą Hitleriui. Ir kiti smetoni
niai kriminalistai galės sugrįžti į Lietu
vą tiktai atpakutavojimui už sunkiuosius 
nusidėjimus prieš tautą ir kraštą.

Gaila, kad mūsų krašto vyriausybė 
tebėra neatšaukus Smetonos režimui 
pripažinimo ir tebeleidžia tai nenaudė
lių klikai naudotis Lietuvos pinigais. 
Kaipo pikti parazitai, aišku, Smetona ir 
Žadeikis neturi gėdos, neturi sąžinės, 
kad savanoriai pUšitrUUkti UUO Lietuvos 
fondų. Bet reikia tikėtis, kad preziden
tas Rooseveltas ir sekretorius Hull pri
eis tos išvados, kad geriausia bus patar
nauta karo ir taikos interesams, jeigu 
bus pripažinta Lietuvos žmonių demo
kratiniu ir laisvu būdu paręjkšta valia 
1940 metais. Mes neabejojame, kad ir 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
tars savo žodį šiuomi reikalu.

Valdžia Turės Imti Juos Nagan
šešiolika pietinių valstijų geležinkelių 

atsisako pildyti valdžios patvarkymą, 
kad nebūtų diskriminacijos prieš negrus. 
Tų geležinkelių viršininkai oficialiai ir 
viešai pareiškė, kad jie laikysis senosios 
politikos ir tęs diskriminaciją prieš juod- 
veidžius darbininkus.

Kad tai yra prieš krašto įstatymus ir 
interesus, tiems viešpačiams visai nerū
pi. Gėda, kad prie tos diskriminacijos 
yra prisidėjusios kai kurios ir geležinke
liečių darbo unijos. Jos nepriima negrų 
į savo eiles. Jos pritaria savininkams, 
kai jie atsisako statyti negrus į lavin
tus darbus.

Mes manome, kad prezidentas Roose- 
veltas, sugrįžęs iš užsienio, nenusileis 
geležinkelių savininkams šiuo taip svar
biu klausimu. Tauta negali būti tikrai 
suvienyta ir negali visomis jėgomis da
lyvauti kare, kuomet joje toleruojama 
diskriminacija prieš keturioliką milijo
nų piliečių.

Tiesa ir Protas Inta Viršų
Anglijos ir Amerikos valdžios pareiš

kė, kad dauguma jų pagelbos eina Jugo
slavijos partizanams, nes jie geriau ir 
daugiau kovoja, negu Miehailovičiaus 
četnikai. Reikia tikėtis, kad greitoje 
ateityje vien tiktai partizanai ir gaus 
tos paramos. Tatai reikėjo seniai taip 
padaryti. Michailovičius niekados netar
navo Jungtinių Tautų reikalui.

Tuo tarpu pranešta, kad Sovietų vy
riausybė siunčia Jugoslavijon militari- 
nę misiją tartis su partizanais. Visi žen
klai rodo, kad Soviet. Sąjunga, Anglija ir 
Amerika yra susitarusios dėl Jugoslavi
jos. Mums, kurie iš pat sykio rėmėme 
partizanus, labai džiugu.

TORONTO, CANADA
BrangUs Sueičiau* Lankėsi 

Toronte
Beveik kas metas, Toronto 

lietuviu koloniją aplanko vienas 
ar kitas Laisvės štabo narys, 
kurie sukelia mūsą kolonijoj, 
lietuvių tarpe, didelio susido
mėjimo jų atsilankymu. Sutiki
mui svečio ir išgirsti jo prakal
bų labai gausiai atsilanko To
ronto lietuviai, kurie visuomet 
esti labai tlžinterėsuoti ameri
kiečio kalba.

Vienas, labai ypatingas da
lykas,' kad svečiai iš Jungtinių 
Valstijų moku užinterėsūoti ka- 
itadiečius savo kalbomis ir pa
laikyti publiką įtemptai klau
sant. 4

Drg. Bimba sAvo kalboj-dau
giausiai lietė lietuvių tautą ir 
jos pergalę ir galimybes duoti 
.kiek'galint daugiau pagalbos 
lietuviams kovotojams prieš 
hitleHzmą ir pokarinę Lietu- 
Vos pdi’anią. Taipgi priminė 
Visos žmonijos kovas prieš fa- 
šizmą ir kvietė vistis vienytis, 
kad pergalė būtų greičiau.

Tai svarbiausi dienos klau
simai, kuriuos lietuviai disku- 
suoja bile sueigoje. Už tad ir 
Bimbos kalba tuo klausimu juos 
sUinterešaVO. Jis neprdnaša- 
Vo nebūtų dalykų. Ir nesiūlė

žmonijai rojų, kuriamo nebus 
Adomo ir Jievos, nusikaltimų, 
nei gėdos, kaip kad tokį rojų 
siūlo Pakštai, Grigaičiai ir ki
ti, kuriems nereikės ten pfi- 
dotigti šaVo melagystes, nesą
moningus darbūs ibėi juokingas 
teorijas.

Ne. Jis to nekalbėjo ir ne
aiškino fantastinių dalykų. Jis 
neturi laiko tiems dalykams 
leisti. Jam Hipi mūsų tau
ta ir tautiečiai ir visų vieny
bė prieš bendrą priešą fašizmą. 
Už tai visi klausytojai buvo už- 
interesuoti ir laukia tankes
nio amerikiečių atsilankymo ir 
daugiau progų išgirsti jų pra-

Padarytas Didelis Žingsnis

A. Bimbai laikant prakalbas 
Toronte, prisiminė apie Liet. 
Lit. Draugijos reikšmę ir jos 
reikalus, kad knyga už 1944 
motus išeisianti anksti pavasa
rį ir reikalingi iš anksto pini
gai ir prašė,,kad draugijos na
riai dabar apsimokėtų narines 
duokles už 1944 metus. Bema- 
tknt užsimokėjo 71 naryš.

Iki mes būtūhiėm išrinkę tik
ri ries duokles iŠ tiek. hadų, bū
tį nusltfatikę iki vidurvasario 
1944 metų. Drg. Bimba su ke-*

Sovietų Frontas
Washingtonus. — Situa

cija ilgame Sovietų fronte 
reikalauja paaiškinimo. Bus 
aiškiau, jeigu bus pripa
žinta, kad ten Vyksta trys, 
dideli mūšiai. Einant nuo 
Šiaurės į pietus: Baltrusijoš 
kova verda iš Šiaurvakarių 
nuo Gomelio link Žlobino, 
ir į pietvakarius nuo Gome
lio pagal Pripetės upę; ko
va už Kijevą ant linijos į ry
tus nuo Korostenio ir Žito-

kacijos mazgus: šiaurėje, 
Baltrusijos kovoje gen. Ro- 
kossovskio armija kaujasi 
dėl Žlobino, ant geležinke
lio į Minską dėl išsprukimo 
punkto ketvirtadaliui vokie
čių, bėgančių iš Gomelio. 
Tuo pat metu RokossoVskio 
kairysis ir vakarinis spar
nas juda Pripetės upės link 
Mozyr’o, esančio ant Odes- 
sos - Leningrado geležinke
lio. Centre, kovoje už Kije
vą, vokiečiai bando išlaiky
ti dvi stotis: Žitomir’ą ir 
Korostenį, kurios apsaugo 
dvi didžiausias ir lemian
čias rytų-vakarų linijas, Ki
jevo-Varšuvos geležinkelį, 
einantį per KorUŠtenį, ir 
Odessos - Krokuvos geležin
kelį, einantį į pietūs.

Dvišaka Sovietų ataka 
kovoje už Dniepro kilpą 
taikoma per čerkassus į ge
ležinkelių • mazgų pūnktą 
Smelą- ir per Kremenčugą į 
Znamenką, g e 1 e ž inkelių 
kontrolės punktą į rytus 
nuo DnieprOpetrovsko; į 
šiaurvakarius į Žitomirą ir 

j į vakarus ir pietus link Kri- 
Visos šitos kovos yra ve- voi Rog, Nikolajev ir Odes- 

damos rytų-vakarų komu- sos. •
nikaciju linijoje, Raudonoji i Baltrusijoj ir Dniepro 
Armija kovoja stengdamosi kilpoje visi vokiečių laiko- 
atimti iš priešo .kontrolę jo m* punktai yra arti pražu- 
svarbiausių tiekimo linijų ties. Vokiečiai laikosi stip- 

' i* riausiai svarbiausiame iš 
kau- visų komunikacijos atžvil- 

; išlaikyti. gRb Kijevo fronte, kur did- 
kad Sovietų Iriosios linijos eina j. rytus, 

[>vo'ii‘ kur pabaiga dar neiš- 
su-| spręsta. Feldmaršal. M.ann-

va, kuri dabar padalinta į 
du sektorius: mūšis už Čor- 
kassų avangardo pozicijas į 
šiaurvakarius nuo Kremen- 
čugo, ir mūšis už svarbiau
sią geležinkelių punktą 
Znamenką, į pietvakarius 
nuo Kremenčugo.

Visos tos trys kovos pa
teko į blogiausį metų laiko
tarpį oro atžvilgiu. Purvas, 
atodrėkis ir besiaučiančios 
audros trukdo karo, veiks
mus daugumoje aktyvių 
sektorių ir tiktai pietuose 
už Kremenčugo abi pusės 
gali pavartoti svarbią oro 
paramą.

liais žodžiais šitą darbą atliko 
per kelias minutes.

LLD 162 K-pa Auga

Gruodžio 7 d., š. ir., per drg. 
A. Bimbos prakalbas 
vienas naujas narys į

per Lenkiją. Tiek rumunai, 
tiek vokiečiai atkakliai i__
j as i tas linijas 
Bus prisiminta, i 
prasilaužimas prie L 
kelias dienas grasino 
triuškinti visas vokiečių ko
munikacijas cen traliniame 
fronte. Von Mannstein’o di
džiulė kontrofensyva buvo 
rimtas bandymas išvengti 
tos nelaimės naciams. Vo
kiečiai, tebeturėdami jų 
svarbiausias lygumų komu
nikacijas, kurių Sovietams 
trūksta, turi prieš rusus 
šiose kovose pirmenybę- 
Nes rusai yra priversti ga
bentis išteklius trokūis ir 
arklių traukiamais vežimais 
per visiškai išnaikintas te
ritorijas. Pranešimai iš 
Londono nurodo, kad de
šimtys tūkstančių kareivių 
ir civilių užimti su kir
viais, piuklais ir lopetomis 
pravalyti kelius tankams ir 
kulkosvaidžiams. Bet iš ki
tos pusės, vokiečiai turi 
prieš save Rusijos žiemos 
perspektyvą, ir ypatingai 
baisių staigių šalčių, prieš 
du metus juos užklupusių, 
atmintį, kurie jų pačių žy
giavimą link Maskvos žiau
riai sustabdė. Prie tokių ap
linkybių nei viena pusė ne
drįsta sustoti.

Kovos vyksta už komuni-

riausiai svarbiausiame

stein’as, gal būt, yra sulai
kęs rusus, bet dar lieka pa
matyti, ar jo ekstravagan
cija, su kuria jis išmetė 800 
tankų, bus pateisinama. Jei
gu, kaip kai kurie reiški
niai rodo, Sovietų karo va
dovybe ugdo tolimesnius o- 
fensyvo planus, įmetant 
naujas jėgas į kovos išvar
gintus laukus prieš susilp
nėjusį priešą, tada vokiečiai 
apgailės tas kelias mylias, 
laimėtas Ukrainoje ir at
gautas tokia aukšta kaina. 
Naciai, galbūt, tiktai prail
gino kovą, bet, galutinai, 
netiktai neišgalėjo apginti 
savo dviejų didžiųjų linijų į 
rytus, bet mirtinai susilp
nino save vėliau ateisian
čioms kovoms rytuose.

O.W.I.
Pastaba: Raudonoji Ar

mija jau atėmė iš nacių 
Čerkassus ir Znamenką.

—Red-

Dabar eina dienraščio Lais
vės vajus naujiems skaityto
jams gauti; kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuje?

gautas 
draugi

Praėjus porai dienų drg. J. 
Kamičaitis pridavė 3 naujų na
rių duokles. Tai vienos savai
tės bėgyje gauti 4 nauji nariai.

Darbas už gavimą naujų na
rių dar nebaigiamas, jis varo
mas toliau su dideliu atsidėji
mu.

Centro Komiteto atsišau
kimą už 1,000 naujų narių gau
ti į draugiją šiais metais mes 
remiame ir pilnai savo šėrą at
liksime. Vajininkai, kurio dirbo 
iki šiolei, sakė, dirbsią ir to
liau.

šiais metais jau esame gavę 
40 naujų narių.

Suomijos (Finfiandijos) 
radijas taip kalbėjo, kad 
galimu suprast, jog suomiai 
norį taikytis su Sovietais.

Lietuvių Demdkfatinis Suva- 
žiavirtias įvyks grtiodžio 1849 
cld., 1943 th., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs if jūsų organizacija jau 
prirengę jame dalyvauti?

Chinifcčių Vaikai išmoksta kooperacijos. “Gung Hū” 
(dirbkime sykiu) yra jų dbalsis Chlhijos Ihdūstriniuose 
Kbopfei-dtyviiosb ir pradibėšė fnhkyklose. Jiė mokinasi 
žaistų mokintis ir pasiritdšti kartu t>ėndram darbui km 
opęratyVUbAe ateityje. (Federated. Pictures). < .
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DARBININKŲ SVEIKATA

Šypsenos

Disraeli.

Auklėkite savo protą di
džiomis mintimis; tikėjimas 
į herojizmą padaro hero
jus.

J National Association of Manufacturers buvo pa
kviesti pakalbėti ir tttiijų vadai. Iš kairės j dešinę: Wil
liam Green, prezidentas Amerikos Darbo Federacijos; 
Fred C. Grawfdrd, prezidentas National Association of 
Manufacturers; ir Philip Muyray, prezidehtaš Congress 
of Industrial Organizations (CIO).

■ 'į

KAIP GYDYTI BLOGOJI 
DEDERVINĖ?

Labai netikusi dedervinių 
rūšis moksliškai vadinama 
psoriasis. Kroniška, įgudu
si, įsisenėjusi odos liga. Oda 
paeina lyg pleiskanomis, lo
pais ir dėmėmis. Nesiduoda 
nu gydyt. Ir visaip ji gydo
ma. Vienas, kiek sekfninges- 
nis gydymo būdas yra ši
toksai.

Vartojama nevalytos an
glinės dervos mostis (crude 
coal tar ointment) ir ultra
violetinis spinduliavimas. 
Toji smalos mostis tinka 
kokių 2 arba net ir 6 nuo
šimčių stiprumo: “crude 
coal tar ointment, 2-6 per 
cent.” Tokia mostis tinka 
bile kur tepti ant kūno, kur 
tik yra tų sugarg’ažėjusių 
pleiskanų dėmių. Ant veido 
arba ant galvos geriau tin
ka baltųjų nuosėdų mostis:
Ammoniated mercury, 10- 

20 per cent ointment.
Gydymo tvarka šitokia. 

Pat pirma ligonis gerai turi 
karštai išsimaudyt, išsimaz- 
got su muilu ir net su šepe
tuku nubružint pleiskano
tas dėmes. Paskui nusi- 
šluostyt ir gražiai išsitept 
dervos mosčia. Apsivilkt 
minkštais marškiniais.

Prieš gult einant dar eile
lę apsitept ta pačia smalos 
mosčia. Bet ant galvos vely 
teptis gyvsidabrio mosčia.

Ant rytojaus galima išsi
tept paprasta alyva, ir, ka
da patogu, vėl išsimaudyt 
gerai, nusibraukyt su šepe
čiu, nusišlūostyt. Ir, jei pa
togu, tada geriausiai tinka 
švitintis ultra - violetiniais 
spinduliais. Tam tikslui pa
togiausia yra ultra-violeti- 
nė lempa. Dėmėtos pleiska
notos vietos reikia smarkiai 
įdeginti. Bet reikia švitinti 
ir visas kūnas, tik gal ne* 
taip jau storai.

Tūli gydytojai pat pirma 
pataria spinduliais išsišvi- 
tinti, paskui gerai išsimau
dyti, o jatt tada teptis mos
čia.

Taip reikia daryt regu- 
lingai kas diena, kol deder- 
vinįuotos dėmės visiškai iš
nyks.

Čią verta patemyt, kad 
apydažniai dedervine esti 
susijusi su narių įdegimu. 
Mažieji pirštų nariai prasi
deda pirmiausiai. Pabrink-1 
sta, paskauda, reumatizmas 
įsimeta, paskiau pereina ir 
į kitus narius, net ir į nu
garkaulį.

Tokis reumatizmo susi
painiojimas • gydoma, kaip 
ir paprastai. Gera dieta, vi
taminų ir mineralų gausa. 
Kokios, bakterinio apsikrė- 
timo vietovės teikia praša
lint (apie. dantis, jų. sma-

genas, tonsilus, veido kaulų 
tuštimus ir 1.1.). Tinka kar
štos maudynės, trumpųjų 
bangų diatermija, įčirškini- 
mai svetimų proteinų. Sau
lės maudynės — labai geras 
daiktas. Tam tikslui patar
tina net išvažiuot į geresnį 
klimatą, kur saulėta ir sau
sa. Rankų ir kojų sąna
riams kartais tinka ir Rent
geno (X) spinduliai.

D r. J. J. Kaskiaučius.

Abiejų Vienoda Nuomone
“Man nepatinka jūsų vy

ro išvaizda,” sako gydyto
jas gerai pažįstamai paci- 
jentei.

“Man Irgi jis nepatinka/7 
pacijentė atsakė, “bet jis 
patinka vaikams.”

Pinigas Tyli, Pinigas Kalba
Anglijoj štai koks anek

dotas apie Churchillą pasa
kojamas:

Sykį Churchillas Londo
ne pasišaukė taksiką ir lie
pą vežt jį į didžiąją radijo 
stotį, kur jisai turėjo sa
kyt visam pasauliui kalbą.

“Atsiprašau, tamsta,” at
sakė vežėjas, “malonėkit 
pasišauki kurį kitą vežėją. 
Aš negaliu taip toli va
žiuot.”

Ponas Churchillas, nuste
bęs, paklaūsė vežėjo, kodėl 
jo važinėjimo plotas taip 
apribotas.

“Tas ne visuomet taip 
yra, ponuli,” aiškinosi ve
žėjas, “bet, matai, tamsta, 
už valandos kalbės ponas 
Churchillas ir aš noriu par
važiuot namo, kad girdėt jo 
kalbą/’

Ponui Churchillui vežėjo 
žodžiai tiek patiko, jog ji
sai ištraukė vieno svaro 
vertės popierinį pinigą ir 
padavė vežėjui už tokį ge
rą komplimentą. Bet pama
tęs aiškiai, kokios vertės pi
nigą nežinomasis jam pada
vė, vežėjas linksmai sušu
ko : “Lipk į vidų, pone! Pek- 
lon Churchillą su jo kalba.”

Senovės žinovas
Istorijos mokytojas tūloj 

“aiškūlėj” paklausė moki
nių, kokie yra du žymiau
sio senovės sportai.

Vienas studentas momen
taliai permetė mintyse savo 
senovės laikų žinias ir tuoj 
atsakė * -

“Antanas ir Kleopatra/’

■į'gi
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Penktadienis, Čntod. 17, 1943-

PITTSBURGH, PA.
Parengimas Gerai Pavyko

Pittsburgho Lietuvių Vieny
bes Komitetas Karo Laimėji
mui, lapkričio 27 d., surengė 
šokius, LMD name, su karo 
bonusų dovanomis. Karo bonu- 
sų reikale tikietai buvo parda
vinėjami iš kalno, pelnas ski
riamas j fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų, vieno Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, o 
kito lietuvių pulkams eilėse 
Raudonosios Armijos, žmonių 
susirinko daug.

Fondo sukėlime, pirmieji 
pasidarbavo ir jiems skiriamą 
kvotą $500 surinko Wilmer- 
dingo draugai. Jie ne vien pa
tys dirbo, bet ragino ir kitus 
darbuotis, kad darbas būtų 
greičiau baigtas.

Drg. Ona Černiauskienė, 
kuri yra surinkus $107.75, vėl 
pasiėmė blankų aukų rinki
mui. Ji sako, kad labai gėda 
tiems, kurie kenkia tokiam 
prakilniam darbui ir tiems, ku-l 
rie užtektinai nedirba.

Antra kolonija savo kvotą 
išpildė, tai McKees Locks 
draugės ir draugai. Jie taip 
pat sukėlė $500. Drg. V. 
Shemberienė vien karo bonų 
dovanų reikale pardavė tikie- 
tukų už $111, taipgi ji yra ir 
ant blankų daug aukų surin

|čirvinskas, A. Martin, A. Grai
bius. Po 50 centų: J. Žukaus
kas, A. Arbasauskas ir M. Če
paitienė 60c.

Per H. Kairienę aukavo: J. 
K. Mažu k na $2; LLD 87 k p., 
$5; L. Vasiliauskienė $5; A. 
W. Lay Barkley, M. D., $2; 
Hallstrin & Majris ir B. Shim- 

i k et is po $1.
Visiems aukavusiems tariu 

! širdingai ačiū už taip gausias 
aukas! Jeigu kurių vardai ne- 

i tilpo ar neteisingai, tai prašau 
pranešti man ir pataisysime.

Karo bonusų dovanas prie 
įžangos gavo sekamos ypatos: 
Pirmą, arba $5.0 vertės tonu
są, George Kosht, tikinto No. 
3523, gyvena 208 — 6th Avė.', 
Pittsburgh ; antrą — $25 ver
tės, gavo B. Dili, No. 3391, 

j gyv. 113 Locust St., Carnegie, 
! Pa. ir trečią — $25 vertės, D. 
J Koglich, No. 7 18, 1011 Lako 
St., M c Kees Locks, Pa.

H. Kairienė,
Komiteto sekretorė, 
1251 N. Franklin St., 
Pittsburgh, Pa.

Aukos Lietuvių Suvažiavimui
Montellos lietuviai ne vien

kus.
Kitos kolonijos irgi dirba, 

kad greičiau užbaigus tą dar
bą. Ir reikia pasmarkinti jis. 
Drg. J. Sliekas pasakė labai 
tinkamą prakalbėię, o komi
teto pirmininkas J. Mažeika 
paprašė aukų. Aukavo seka
mai: Po $5 — J. Mikeska, J. 
Seneikis, Geo. Parčiauskas.

Po $1 : L. Vasiliauskienė, P. 
Valatkevičia, J. Orentis, P. 
Kavaliauskas, M. Budnikas, 
M. česnienė, P. Karsokas, J. 
Purtikas, J. Kvedaris, A. Mil
ling, J. Briedis, F. Vilkas, M. 
Zdankienė, S. Karsokienė, A. 
Maseikienė, E. K. Sliekienė, 
A. Maciauskas, Matakienė, M. 
Svetakienė, J. Povilaitis, Ra
manauskienė, T. Kraucevičie- 
nė, O. Černiauskienė.

Po 50c: J. Kavaliauskienė 
ir P. Paulauskienė, o smulkių 
surinkta $1.10, tai bendrai 
$40.40.

Iš Aliquippa per drg. J. Ka
valiauskienę, aukavo sekamai: 
S. Bagurskas $10, J. Mara- 
zas $5 ir po $1 : Einikienė, A. 
Evalgienė, N. Kibartienė ir J. 
Kavaliauskienė.

Iš Carnegie per J.Gatavec- 
ką aukavo: LDS 143 kp. $5 ir 
J. Gataveckas $5. Po $1 : J.

renka delegatus į Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, bet 
ir nuoširdžiai remia aukomis. 
Sveikina suvažiavimą su $20.

Aukavo po $1 sekami: A. 
1 Radzevičienė, O. Klimas, A. 
Kukaitienė, U. Zaleckaitė, M. 
Smalinskienė, E. Markevičie
nė, J. Blujienė, J. Mikėnienė, 
M. Potsienė, J. Stigicnė, P.

1 Mickevičienė, V. čerkasienė, 
M. Benevičienė, M. Tamulevi-

j čienė, B. Gutkauskienė, J. Vai- 
i taitis, K. Ustupas, J. Grigas ir 
iG. Šimaitis.

Po 50 centų: G. Januške- 
vičia ir W. Judeikis. Visiems 

j aukavusiems širdingai ačiū!
J. Stigienė.

I

‘ Anglai Pažygiavo prieš 
Vokiečius Italijoj

Alžyras, gruod. 15. —Aš
tuntoji anglų armija, ryti
niame Italijos šone, atėmė 
iš vokiečių Caldari mieste
lį ir pagerino savo pozici
jas.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija vakarinėje Itali
joje tebeveda artilerijos 
dvikova su naciais, v

Gertrude Lawrence Agrees
To Act for New York City

Gertrude Lawrence is shown in 
John Golden’s office signing a con
tract with Mr. Golden and the city

Golden to provide some strong fea
ture as an opening attraction and 
Golden responded by persuading

of New York, represented by New- 
bold Morris, president of the City 
Council, to appear once more in 
her great stage success of 1937-38, 
“Susan and God,’’ as the opening 
bill of the new City Center, for the 
week beginning Monday, Dec. 13th.

This theatre at 133 W. 55th St., 
Manhattan, formerly called Mecca 
Temple, is now being operated by 
the City of New York as a home 
for musical and theatrical attrac-, 
tions available to tho widest public 
because the prices will be very 
low—no higher than $1.65 for the 
best seats.

Mayor LaGuardia requeTk*’. Jeh»

Gertrude Lawrence to appear again 
for a week in the; hit in which he 
presented her originally five years 
ago, and by taking responsibility 
for the whole production.

“Susan and God,” by Rachel 
Crothers, played in New York for 
ten months when first presented, 
at a $3.30 top, and this will be the 
first time Miss Lawrence has ever 
been seen on the stage in any at
traction at less than a $3.30 top. 
Conrad Nagel will be her leading 
man. Seats for the one week’s low- ( 
priced revival go on sale at the 
City Center on Monday, Decem
ber 6th. 4

Laisv®, LifchisaiMan Daily

Jungtinių Valstijų bomberiai ant Vokietijos miesto 
Munster. Aiškiai matosi bombos, krintančios ant mies
to pastatų.Montello, Mass.
CHICAGOS ŽINIOS
LKM Choro Parengimas

I

Lapkričio 28 d., Lietuvių 
; Auditoriume įvyko LKM Cho
ro metinis parengimas, kur 
buvo suvaidinta vieno veiks
mo komedija “Mirties Laižy- 

j bos.“ Vaidinime dalyvavo A. 
j Garsinskas, M. šimkiūtė, J. 
Juška, V. Preikšą ir B. Doč- 
kienė. Nors komedija ir trum- 

I pa, bet žiūrovai turėjo gana 
■skanaus juoko ir publika la
ibai gėrėjosi ir suteikė pagar- 
| bą O. Petraitienei, kuri veika- 
j lą sumokino, ir vaidyloms už 
i jų gerą vaidinimą gausiu del
nų aplodismentų.

Antra dalis programos bu
vo koncertinė, dainavo Suval
kiečių Mišrus Choras, po va
dovyste J Stanaitės. Choras 
yra pergyvenęs audrų, bet ge
rai dainuoja. Chicagos Liet. 
Moterų Choras, po vad. A. 
Steponavičienės sudainavo ‘ge
rai, be to padarė gerą išžiūrą, 
nes visos dėvėjo mėlynas uni
formas. LKM merginų grupė, 

I po vadovyste V. Bernotaitės 
pirmu kartu pasirodė su dai
nomis ant estrados. Sudainavo 
tris dainas. Merginoms pri
klauso kreditas.

Pirmu kartu pas kanklie- 
įčius dainavo solo Frank Joku- 
I bauskas, nors ne kartą yra 
i operetėse lošęs kartu su kan- 
I kliečiais. Franas turi stiprų 
baritono balsą ir publika jį 
šaukė net keletą kartu ant 
scenos. Kas nežino mūs lakš
tutės Agnės Kenstavičienės ? 
Ji visuomet sukelia publikoj 
jausmą savo veido šypsą, švel
niu balsu iš jos jautrios krū
tinės. Jinai publiką tiesiog 
sužavėjo!

Užbaigė programą L. K. 
M. choras po vad. Onos Pet- 
rutienės. Sudainavo Riaumok, 
Dundėk, Jungtinių Tautų 
Himną, Vakarinę Dainą ir U. 
S. Himną. Nors šiuom kartu 
Kanklių choras nariais nėra 
skaitlingas, bet dainavo gerai. 
Už gerą choro sumokinimą O. 
Petrutienė aplaikė gėlių .bu
kietą.

Publikos parengime dalyva
vo apie 650. Po programai 
prasidėjo šokiai. Nors įeigų 
buvo nemažai, bet kad šian
dien viskas brangiau kainuo
ja, negu du metai tam atgal 
vis viena kankliečiai turės pel
no apie $150. Be to LKM cho 
ras turi tris užkvietimus dai
nuoti koncertuose ir dviems 
draugijoms pildyti programa: 
po naujų metų.

J. D. Bendokaitis.

Glen Rock, N. J. — Vie
nas tėvas užmušė du savo 
vaikus ir persipjovė gerk
lę. Jo vardas neskelbiamas, 
žmogžudis dabar ligonine-, 
je. z .k. A.

WILKES-BARRE, PA.
Mainieriai Siunčia Delegatus į 
Demokratinių Liet. Suvažiavi
mą; Mūsų Organizacijos, Jų 
Veikimai ir Atskiri Draugai
ALDLD 43 kp., 9 d. gruo

džio, išrinko delegatais J. Vil
kelį ir M. Jančiulienę į De
mokratinių Liet. Suvažiavimą. 
Taipgi kuopa nutarė ir pa
sveikinti suvažiavimą su $3.

Lyros Chorui užkvietimo į 
suvažiavimą laiškas buvo per
duotas (per J. Surdoką) tik 
paskutinę minutę susirinkime. 
Choras, iš netyčių užkluptas 
tuo klausimu, nutarė delega- 

■ to nesiųsti. Bet vieton to, nu- 
i tarė suvažiavimą pasveikinti 
su $5. Manau, kad choro sim
patija ir parama irgi geras 
dalykas suvažiavimui.

Tūli geri draugai pasižadė
jo pasveikinti suvažiavimą su 
aukomis. Aš pilnai tikiu, kad 
tie draugai išpildys savo pri
žadus.

Iš Lee Park (Wilkes-Barre, 
Pa. priemiestis) LDS kuopą 
atstovaus suvažiavime J. Sur- 
dokas.

LDS 7 kp. dar turės susi
rinkimą 12 d. š. mėn. ir, kaip 
atrodo, išrinks delegatą.

Kaip matot, Wilkes-Barre, 
turės savo atstovybę suvažia
vime ir šiek tiek prisidės su 
aukomis.

Kalbant apie mūsų organi
zacijų veikimą, tai ne viskas 
taip, kaip turėtų būti. Pav.: 
LLD 12 apskričio komitetas 
jau nebepajėgia nei konferen
cijos sušaukti, šaukė, bet ne
įvyko. Mat, tūli ir apskričio 
komiteto nariai “užmiršo“ sa
vo šaukiamą konferenciją.

Kalbant apie organizacijas 
ir jų veikimą, tai visiems ži
noma, kad labai daug priklau
so nuo atskirų narių veiklumo 
ir sugabumo. Pav.: kuomet čia 
gyveno Juozas Visockis ir vei- 
Kė apskričio komitete, tai ap
skritys atliko visas organizaci
nes funkcijas. Bet dabar, — 
su Visockio išvažiavimu, “nu
važiavo“ ir 12 apskritys.

Pas mus, kaip ir kitur, ran
dasi ir tokių draugų, kurių vi
sas užsiėmimas tai kitų, “kri
tikavimas. “ Jie “kritikuoja“ 
organizacijas, atskirus veikė
jus, laikraščius, kalbėtojus, 
rašytojus, dainininkus-kes ir 
.tas tik jiems pakliūva. Tik vi
sa bėda su tais draugais, kad 
jie patys savęs nemato, mažai 
xur priklauso, o jei kur ir pri- 
Klauso, tai niekur nieko neap- 
siima veikti. Mat, jie *jau per 
daug “kytri,“ kad veikti or
ganizacijose. Bet kiti jų, tokį 
“kytrumą” vadina kitaip...

• "* •*" • "*

Gal dar ne visi žinote, kad 
draugas Jonas Jasulaitis ran
dasi ligoninėj. Jam buvo pa-Į 

daryta operacija ant akies.. 
Reiškiu draugui Jasulaičiui gi
liausių simpatijų ir linkiu grei
čiausio pasveikimo. Drg. J. Ja
sulaitis yra Laisvės skaityto
jas, LLD 43 kp. narys, LLD 
12 Apskričio komiteto narys 
ir Liet. Progresyvio Kliubo 
narys. Drg. Jasulaitis sveikas 
būdamas visur aktyviai daly
vavo veikime. Ypač gerai Ja
sulaitis atsižymėjo scenoje.

Gruodžio 31 d., Liet. Pro- 
gresyvis Kliubas turės savo 
metinį ban kietą Naujų Motų 
pasitikimui. Visiems pilnai už
simokėjusiems nariams įžanga 
bus veltui, o ne kliubiečiams 
dalyvavimas bankiete lūšnos 
$2.

šio mėnesio 26 d. bus kliu
bo metinis susirinkimas. Bus 
renkama kliubui nauja valdy
ba 1941 metams, šiame susi
rinkime taipgi bus išdalinta 
nariams bankieto bilietai. Visų 
kliubiečių privalumas dalyvau
ti susirinkime. >

Sausio 16 dieną tai bus 
svarbiausia Wilkes-Barre die
na. Mat, tą dieną Lyros Cho
ras rengia didelį savo metini 
koncertą. Koncertas bus toks, 
kokio wilkes-barrieciai dar nė
ra girdėję. Svarbiausia tai tas, 
kad mums pavyko gauti 
žvaigždė dainininkė, Birutė 
Ramoškaite iš New Yorko. 
Taipgi pavyko gauti specia
listai estrados šokikai. O kas 
gi nemylėtų girdėt Stasį Kuz
micką iš Shenandoah arba 
Vincą Valuką vietinį dainuo
jant. O jiedu dalyvaus 16 d. 
sausio Lyros Choro metiniame 
koncerte.

Visiems geriems žmonėms 
ir Laisvės skaitytojams nuo 
širdies patariu iš anksto įsi
gyti bilietus. Visi Lyros Cho
ro nariai ir nares dabar par
davinėja to nepaprasto kon
certo tikietus.

J. Vilkelis.

Baigiantis Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui Įvyks

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Kur sakys kalbas žymūs veikėjai-k albėtojai iš Įvairiu Amerikos miestu

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio - December 19
DIDŽIULĖJE WEBSTER HALL, SALĖJE
119 E. 11th ST. (PRIE 4th AVE.) NEW YORK CITY

iš Newarko, vadovaujamas B. Šalinaitės 

vadovaujamas Aldonos Andersonienės
DAINUOS

SIETYNO CHORAS, 
’AIDO CHORAS,

>«■»<> «■»< MM»O )««►<) (>«■»< <>«■»<>«■»<>«■»< •<■»< MBBBH • <■

SAKYS KALBAS:

DR. A. L. GRAIČIŪNAS, iš Chicagos. 
VINCAS ANDRULIS, iš Chicagos. 

KSAVERA KAROSIENĖ, iš S. Francisco. 
DR. M. D. PALEVIČIUS, iš Detroito. 
ADV. K. MICHELSONAS, iš Brooklyn©. 
PROF. K. B. KUBILIUS, iš So. Bostono. 
ANTANAS BIMBA, iš Brooklyno.

BUS IR DAUGIAU KALBĖTOJŲ. 
(MBBM >«■»< >«■» < <>«■»( O «■»( MBKKWI MB

Prasidės 1-mą Valandą Po Pietą, Nesivėluokite
Kviečiame dalyvauti ne tik Brooklyno ir New Yorko lietuvius; kviečiame ir New 

Jersey, ir Great Necko lietuvius atvykti masiniai ir būti dalyviais šito istorinio 
įvykio.
ĮŽANGA NEMOKAMA RENGĖJAI.

KELRODIS: Webster Hall salė stovi arti UNION SQUARE, New Yorke, todėl, kuiH i.ar.doj^įėn ar 
ĮR'Į’ traukuliais, geriausia ten išlipti ir paeiti tris blokus 4-taja Avė. linkui U-tos gatvės. Kurie važiuojate 
Independent sistemos traukiniais, išlipkite 14-tos gatvės stotyje.

Detroito Demokratinių Lietuviu Organiza
cijų Konferencijos Rezoliucija

Mes, Detroito Demokratinių 
Lietuvių Organizacijų atsto
vai, susirinkę konferencijon, 
lapkričio - November 21 d., 
1943 m., Draugijų svetainėje, 
kurioje dalyvavo 31 atstovas 
nuo 11-kos organizacijų, ap
svarstę karo laimėjimo reika
lą, Lietuvos žmonių šelpimą 
pokariniame laike, Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, kuris įvyks gruodžio 
mėn. 18 ir 19 dienomis, mies
te Brooklyn, New York, ir ki
tus reikalus, susijusius su virš 
paminėtais klausimais, nutarė
me :

1. Mes, Detroito lietuviai, 
užgiriam© Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
kuris įvyks Brooklyn, N. York, 
ir pasiunčiamo atstovus, kurio 
atstovaus Detroito lietuviu or
ganizacijas.

2. Bendromis spėkomis remt 
karo pastangas, kiek tik gali
ma daugiausia perkant karo 
bonus, dirbant karo reikmenų 
industrijoj, ir visais kitais ga
limais būdais, kad pagreitini 
Suvienytų Tautų karo laimėji
mą prieš fašistinę Ašį.

3. Mes pageidaujame ir ra
giname Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, kad 
suvažiavimas apsvarstytų Lie
tuvos respublikos užšaldytų 
pinigų klausimą Amerikoje, ir 
jei tiesa, kad Smetonos atsto
vai ir pats Smetona gauna tam 
tikra suma iš tu Lietuvos už
šaldytų pinigų, tai kad suva
žiavimas, varde Amerikos lie
tuvių, pasiųstų Amerikos val
džiai pageidavimą, kad Ame
rikos valdžia sustabdytų išmo
kėjimą Smetonai ir jo fašisti
niams atstovams, kad Lietuvos 
valstybės pinigai būtų sulaiky
ti iki karas bus laimėtas. Bu
vusieji Smetonos valdžios at

Tre&as Rnslapia

stovai ir pats Smetona neturi 
jokios teisės eikvoti Lietuvos 
valstybės iždo, nes jie neatsto
vauja Lietuvos, nei Lietuvos 
žmonių reikalų.

Konf. prezidiumas:
F. Jočionis, pirm.
O. Krakaitienč, sekr.

Baltimore, Md.
Kunigai Sumušė Žmogų ir 

Išmetė iš Bažnyčios

švento Martyno Pentecostal
bažnyčios kunigai sumušė
Paul D. Jarman, 54 motų senį, 
Berlin, Md. miestelio stambų 
“biznierių” ir išmetė iš bažny
čios.

Kunigai sumušė Jarman to
dėl kad Jarman išpirko war
rant;) areštavimui kunigų už 
apsukimą Jarman, kuris sako
si, kad jis nupirkęs bažnyčios 
pastatymui žemę ir prisidėjo 
pinigiškai pastatymui bažny- 

i čios.
Kunigai buvo areštuoti: ku- 

Inigas Thomas F. Meeks; ku- 
jnigas James Mecks ir kunigas
I Charles Huntington. Deputy 
šerifas Henry E. Onley, ėmė 
kelias dienas surankioti liu
dininkus, kad apgynus areš
tuotus kunigus. Nors šerifui 
ėmė daug laiko sujieškoti liu
dininkų, bet jų nemažai ir ga
vo, net 142. Na, ir visi liudi
ninkai atsinešė po bibliją. O 
kadangi mažame miestelyje 
teismabutis permažas, tai tei
sėjas pasiuntė į ugniagesių na- 

Imą teismą laikyti.
Prasidėjus teismui P. Jar

man (skundikas) pradėjo sa
vo istoriją. Jis sakė, kad jis 
gavęs nuo kunigų atvirutę, ku
rioj buvo nurodyta, kad jo 
vardas jau išmestas iš dyto ir 

(Tąsa He pusi.)

Dr. J. Baltrušaitienė
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(Tąsa)
Tačiau karo veiksmai nesibaigia... Vis 

dar žmonės tebežūsta....
1918 m. vasara... Niekada mes taip ne- 

troškom gyventi, kaip dabar... Raudonos 
laukinės aguonos pievose netoli mūsų 
būsto... Peteliškes po šapus... šilti vaka
rai aptemusiuos vėsiuos kambariuos... 
Tamsūs slėpiningi medžiai prieblandoj... 
Žvaigždės ir vandens sruvenimas... Sap
nai ir ilgas miegas... O gyvenime, gyve
nime, gyvenime!

1918 m. vasara... Niekada tiek neper
gyvenome, kaip šį kartą išvykdami į 
frontą. Einą įvairūs gandai apie paliau
bas ir būsimą taiką tiek sujudino mūsų 
širdis ir išėjimą į pozicijas padarė kur 
kas sunkesnį nei paprastai.

1918 m. vasara.... Niekada gyvenimas 
nebuvo toks kartus ir baisus, kaip kovų 
valandomis, kada išblyškusiais veidais 
gulėjom purve ir sugniaužtomis ranko
mis troškėm vieno vienintelio: Ne! Ne! 
dabar paskutiniam akimirksny!

1918 m. vasara... Vilties vėjelis dvelkia 
mums suraustais, išdegusiais laukais, su
kelia mumyse nekantrumą ir atžūlimą, 
pasibaisėjimą sunkia mirtimi ir neatlie
piamus klausimus: Dėl ko? Dėl ko ne
matyt pabaigos? Ir kuriems galams tie 
nepaliaują gandai apie karo pabaigą?

Kaip daug lakūnų čia ir jie taip pasi
kliaudami medžioja paskirus žmones vis 
tiek, kaip kiškius. Vienam vokiečių or
laiviui tenka penki anglų bei amerikie
čių orlaiviai. Vienam alkanam, išvargu
siam vokiečių kareiviui apkasuose atsiei
na penki stiprūs, sveiki priešai. Vienam 
vokiečių kareiviškos duonos kepalėliui 
ten atsieina penkiasdešimt dėžučių kon
servų. Mes nenugalėti, nes mes, kaip 
kareiviai, esame geresni ir daugiau pa-

Easton, Pa.

tyrę; mes tik esam gausingesnio priešo 
sutriuškinti ir atstumti.

Kelinta savaitė kaip lyja. Pilkas dan
gus, pilka sumirkusi žemė, pilkas miri
mas. Lietus mus važiuojančius kiaurai 
permerkia. Ir nenustoja^ liję atvykus į 
pozicijas. Mes neisdžiūstame. Kas dar 
dėvi batais, aulus persmaugia smėlio 
maišeliais, kad klampioj molinėj vandens 
neprisisemtų. Šautuvai rūdija. Uniforma 
mirksta. Visur šlapia, teka. Purvina 
drėgna riebi žemė. Pasruvę krauju gel
tonos vandens valkos, kuriose palengva 
skęsta ir užmuštieji ir sužeistieji ir gy
vieji.

Audra siaudžia. Skeveldros švilpia, 
smeigiasi aplinkui. Tai čia, tai ten vai
kišku balsu suspiegia sužeistieji. O nak
timis, tai tarytum dejuoja pats sugriau
tas gyvenimas karčioj glūdumoj.

Mūsų rankos yra žemė, mūsų kūnai— 
molis ir mūsų akys — lietaus valkos. 
Tiesiog nežinome, ar mes gyvi besame.

Po didelio lietaus užėjo nepaprasta 
kaitra. Mūsų drėgnose skylėse trošku. Ir 
tokią vėlyvą vasaros dieną sužeidžia Ka
tą, nešantį valgį. Mes tik vieni du. Aš 
perrišu jo žaizdą. Pataikyta į blauzdi
kaulį. Tai yra kaulo sužalojimas ir Ka
tas dejuoja nusiminęs:

— Dabar tat... tiesiog dabar....
Aš jį raminu:
— Kas žino, kaip ilgai siaus ta baisy

bė! Tu vis dėlto-išsigelbėsi...
Iš žaizdos pradėjo labai bėgti kraujas. 

Katas negali vienas likti, kol aš velkę 
parvilksiu. Taip jau nė nežinau, kur čia 
yra sanitarijos stotis.

Katas ne labai sunkus. Dėlto aš jį už
sidedu ant pečių ir grįžtu atgal į perri
šamąjį punktą.

(Bus daugiau)

Katare, LžtKua&ian Daily Waw«
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Moterys eina į laivų statymo darbus. Paveikslas 
trauktas Kaiser’s Richmond, Califomijoj, laivų statymo 
kieme No. 2. Čia parodomos trys juodveidės darbinin
kės, narės Amerikos Darbo Federacijos, Metalo Ama
tų Unijos.

ROMMELIS PASKIRTAS NA- 1ŠB0MBARDAV0 NACIUS E
CIŲ ARMIJŲ GALVA?

London. — Eina kalbos, 
kad Hitleris paskyrė mar
šalą Rommelį vyriausiu ko- 
mandierium visų Vokietijos 
armijų. Hitleris, esą, nepa
sitiki senaisiais, aristokra
tiškais vokiečių generolais.

JUGOSLAVU SALOS
London, gruod. 15.—Ang

lų - amerikiečių lakūnai iš- 
bombardavo vokiečius iš 
vienos salos ties Žara, Ju
goslavijos - Dalmatijos pa
jūryje.

Talkininkų lėktuvai veik
liau padeda jugoslavų par
tizanam prieš nacius.

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

jJL kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
x sunkus pristatymas anglies.

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

Penktadienis; Cwiod; Vf, 104#

Newark, N. J
Sietyniečiai skubiai rengiasi

Jau trečios iš eilės pamokos 
įvyko nuo gavimo užkvietimo 
dalyvauti L. D. Suvažiavimo 
koncertinėj programoj. Mūsų 
gabioji muzikė mokytoja Bro
nė šalinaitė' pasidėjo ant pia
no 3 naujas dainas ir pareiš
kė, kad per penkias pamokas 
turim jas tinkamai susimoky
ti, nes turėsim stiprų konku
rentą, kaimyną Aidą. Na, ne 
bra.

Ir išpylė mus prakaitas sė
dinčius, kaip Lietuvoj rugius 
kertant. Tačiaus ir čia mus 
mokytoja greit*atgaivino pa
aiškindama, kad dainelės nė
ra sunkios ir muzika 
skamba. Atsigavom... 
bėmės darbo.

rodysim, jei ne pirmutiniais, 
tai ir ne' paskutiniais. Pasi- 
spauskim, nes šalę bus Aidas!
Kapitonas Waiter Skeistaitis 

svečiuose

šiomis dienomis Čia sve
čiuojasi mūsų jaunasis kapito
nas Walteris, parvykęs iš Vir
ginia pas savo jauną žmone
lę, kuri susilaukė' sūnaus jau 
kelios savaitės atgal. Ir sūnus 
ir motina Aldona smagūs. Dar 
smagesni kapitono Walterio 

tėveliai, kurie tankiai nepasi- 
mato su savo vieninteliu sūnu
mi, kuris jau arti metai, kaip 
tarnauja artilerijoj prie di
džiųjų kanuolių kaipo bateri
jos komandierius.

Albinas.

gražiai 
ir gi’ie-

visiemsPo trijų praktikų 
choristams ir trims naujiems 
lankantiems ir nesenai prakti
kuojantiems, jau pasekmės 
rodosi gan smagios; Mes pasi
tikim savo mokytojos gabu
mais, kad suvažiavime pasi-

Karinės Gamybos Augimas

Washington. — Lapkričio 
mėnesį įvairių karo reikme
nų gamyba Amerikoj paki
lo 3 nuošimčiais aukščiau 
spalių mėn., sake Nelson, 
Karinės Pramonės Tarybos 
pirmininkas.

|MATEUŠAS SIMONAVIGILS
W GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

W Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

w Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

M

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

Keleivis Nieko Blogo Nerašo 
Prieš Hitlerį

Kaip Keleivis kandžioja So
vietų Sąjungą, Raudonąją Ar
miją ir jos vadą Juozą Stali
ną, bet Hitleris, kaip atrodo, 
Keleiviui yra arčiausias fren- 
tas prie širdies.

Pasiskaičius Keleivio No. 50, 
štai, kas surandama. Jis rašo: 
“Be tų Amerikos lėktuvų, tan
kų ir džypių raudonoji armija 
nebūtų galėjusi sulaikyti Hit
lerio legijonų.” Ar matote, 
kaip gražiai Keleivis tituluoja 
Hitlerio nacius barbarus, ku
rie ugnimi ir kardu viską nai
kina, moteris žagina, nelaisvius 
jr civilius šaudo, garais suvi
rina. Pagal Keleivio suprati
mą, kam Raudonajai Armijai 
reikėtų lupt kailį tiems nekal
čiausioms Hitlerio legijonie- 
riams. Keleivio akim žiūrint, 
nacių, banditų nėra, yra tiktai 
garbingieji legijonieriai.

Kitoje vietoje Keleivis rašo, 
kad visi juokiasi iš Stalino uni
formos. Aš esu kirpyklos biz
nyje; šimtai visokių žmonių 
pereina, visi matė laikraščiuo
se ir judriuose Staliną unifor
moj ir nei vienas nesijuokė, 
bet visi giria Staliną. O* Kelei
vis rašo, sapalioja, kad visi juo
kiasi iš Stalino, tai Keleivio 
“visi” bus tiktai trys asabos, 
špygius Micholsonas, nedaperė- 
tas Strazdas ir nesubrendęs 
vaikėzas “Maikis.” Jeigu Hit
leris pasiskaitytų, nors vieną 
Keleivio numeni, b® abejo, 
fliukteriškai gardžiai nusikva
totų iš savo tokio talkininko. •

Skaitant pirmą puslapį Ke
leivio, apart visokių gražių 
anekdotų Adolfui, Keleiviui- vis 
užsikabina ant pro-naciško ne
lemtojo- kablio. Stalinas, žmo
gus,, kuris nieko blogo jam nėra 
padaręs, apart gero. Rašo šiaip: 
Stalinas išgeria taurę ir sako: 
Jungtinės Tautos būtų negalė- 
lusios šį karą laimėti, jei ne 
Amerikos produkcija. Stalinui 
visi plojo. Mano nuomone, bu-

k.,----------------------- ------ --------------
1 vo labai gražu. Bet Keleivis 
spjaudosi ir čiaudėsi.

Cianai reikia suprasti Kelei- 
: vio durną filozofiją, kuris su 
i pamėgimu norėtų primest Sta
linui girtuokliavimą už pakėli
mą vienos taurės prezidentui 
Rooseveltui ir Churchillui. Ke
leivis prieš Hitlerį taip nepa-1 
rašytų nei už jokius pinigus.

Pastaruoju laiku pastebėjau, 
kad Laisvėj trūksta vietos raš
tams, užteks to, ką čia para
šiau. Tegul Keleivis su tėvu ir 
Maikiu per daug nesapnuoja, 
kad su jais visas svietas eina, 
jau mūsų mieste keliems jo 
skaitytojams akys atsidarė, jau 
tūli pasakė Maikiui su tėvu: j 
“Ajukš iš mūsų daržo! 
Mes užsisakysime darbininkiš
ką dienraštį Laisvę!” Bravo, 
vyrai!

w • • »
Gruodžio 12 d., ALDLD' 13 

kp. atlaikė ekstra, susirinkimą, 
S. Tarvydaitės kambariuose. 
Nutarė pasiųsti skaitlingą de
legaciją į Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą, gruodžio* 18' 
ir 19 dd. Nutarta, kiek gali
ma, parinkti aukų tam tikslui.

V. J. S tankus i

Binghamton, N. Y.

Waterbury; Conn
Jaunieji, Ona ir Kazys Sin

kevičiai surengė pietus pami
nėjimui savo naujos stubos 
įrengimo ir sukvietė gimines. 
Skaniai pavąlgę ir rengėjams 
paačiavę, svečiai sumanė dar 
daugiau pagerbti šį įvykį, su
keldami aukų Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui, kurįs 
šaukiamas’ Brooklyne - New 
Yorke.

Aukavo šie po $1: P. Maro- 
zas ir O. Sinkevičienė; po 50 
centų: S. Sinkęvičia,. K. Sin- 
Icevičia, O. Sinkevičienė, Olga 

I Sinkevičiūtė, senukė M. Sin
kevičienė ir K. Sinkevičiūtė, 
o F. Marozukas aukavo 25c, 
viso susidarė $5.25. Ačiū vi
siems už aukas*

S. Sinkevičienė.

Palaidotas Stasys Šimoliunas

Per keletą pastarųjų metų 
Stasys šimoliunas gyveno Phi-> 
ladelphijoj; ten dirbo laivakro- 
viu. Spalių mėnesį jis buvo 
darbe sunkiai sužeistas. Nuo 
spalių 24 d. išgulėjo Jefferson 
ligonbutyje iki mirties. Mirė 
gruodžio 5 d. Jo kūnas, seserų 
rūpestimi, buvo parvežtas į 
Binghamtoną ir pašarvotas lai
dotojo Laskowskio šermeninėj, 
o gruodžio 9 d. palaidotas 
Glenwood kapinyne.

Stasys buvo kilęs iš Gailiū- 
nų sodžiaus, Pušaloto valsčiaus, 
Panevėžio apskr. Šioj šalyj iš
gyvenęs jau suvirs 30 metų, 
buvo viengungis, 53 metų am
žiaus. Jis buvo nariu LDS 6 
kuopos nuo 1932 metų* O pir
miau yra buvęs nariu Liet. 
Tautinės Bendrovės ir kitų or
ganizacijų.

Jis dalyvavo Pirmame Pa
sauliniame Kare kaipo šios ša
lies kareivis. Dėl to ir jo gra
bas buvo papuoštas šalies vė
liava, o laidotuvėse atliktos 
militariškos apeigos, dalyvau
jant būriui kareivių. Be to, jc 
šermenys iv kapas buvo pa
puoštas gausa gražių gėlių nuo 
giminių1 ir draugų.

Nors laidotuvės įvyko darbo 
dieną, bet į jas suėjo gana 
gražus būrys žmonių. Nuo ka
pinių laidotuvių dalyviai, buvo 
pakviesti užkandžiams į: Lietu
vių svetainę.

Šioje šalyje Stasys paliko vie
ną brolį, Planą, dabar esantį 
sanatorijoj, Scrantone; seseris 
Mary Kazlauskienę ir Oną Gir- 
nienę šiame mieste ir seserį 
Elzbietą Wickersham, gyve
nančią Huntington Station, N. 
Y.„ kuri irgi buvo atvykusi su 
savo vyru į laidotuves. Dau
giau giminių Stasys yra pali
kęs Lietuvoje.

Tebūna tau> Stasy, ramus 
pailsis!

Jasilionis,

už $7.50
t»J

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

■ Tru-Ember Fuel Co., Inc.
s 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
f TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

1 NAUDOKITĖS GERA PROGA
aj Per sekančias 30 dienų, mes daromo šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pačijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
ant visų akiniam naudojamu medžiagų, mes. vis dar patar- 

W naujame už senas žemas kainas.

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

No, ‘100, L/rty -A 
Crosby, Unique ' y 
in. style, excep*' 
donai in ouality, £ 
This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia- 

. mond.

) Both for

$35°o

No, 080. l.<idy 
( ros^. Maidud 
lovely rnoderą • ’ '
rings of M.K 
gold. Lovely.

i'.diiunond. , . . < mf

Distinctive Style and Unexcelled Value in

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

Both Rings' for

V

il

All "Lady Crosby" Ensembles 
jUtAuracfivtPresentaiionBox

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 

Maži rankpinigiai prilaikys Jums daiktą.

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

Teh STagg 2-2178 ATDABA VAJKABAI8

® 30 Dienų
® Nuolaida

■ 1*8 * ■ 1 !'■<> "I“* H W 
, , {U A.■ IB i ■ m; . a

Akiniai

x Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
tfy 10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 

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

Lietuviskas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti;

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SIF GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST.

I CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liū'dėsio valandoj’ kreipi 
kites prie manęs dieną? 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai* ir gražiai’ 
modemiškai įruošta- mik
sų šermeninė. Mūsų, par 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113' ML Vernon SL
PHILADELPHIA,. PA,

Telefonas Poplar 4110



‘^Penktadienis. GrWd. 17. 1^43» u^«i- „fay

Talkininkų Lakūnai Ar
dė Nacių Gelžkelj iš

Austrijos į Italiją
Alžyras, gruod. 16. —300 

ar daugiau Amerikos ir 
Anglijos lėktuvų arde nacių 
geležinkelius šiaurinėje I- 
talijoje, ypač daug žalos pa
darė Bolzano geležinkelio 
kiemams.

Pro Bolžano eina svar
biausias vokiečiam geležin
kelis, per Brenner tarpkal- 
nę, iš Austrijos j Italiją.

Anglų-amerikiečių lakū
nai įkandžiai bombardavo 
ir Insbrucką, to paties ge
ležinkelio stotį Austrijoj.

Gal Dar Bus Išvengta 
Gelžkeliečių Streiko
Cleveland, Ohio. — Gele

žinkelių tarnautojų Broli
jos - unijos apie 98 procen
tų balsų dauguma nutarė 
eit į visuotiną streiką, pra
dedant nuo gruodžio 30 d. 
Jos turi 350,000 narių.

Tie geležinkeliečiai reika
lavo pridėt 30 procentų al
gos. Bet valdinė Gelžkelių 
Darbo Taryba nusprendė 
jiem pakelt uždarbį tik 4 
centais per valandą.

Šaukiama derybos tarp 
valdinės Tarpininkavimo 
Tarybos ir geležinkeliečių. 
Kai kurie jų vadai pareiš
kė, kad galima būtų išveng
ti streiko, jei darbininkam 
būtų padaryta žmoniška 
nuolaida.

Sovietai Turėjo Pasise
kimų Visuose Frontuose'

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
tiesioginis susisiekimas ge
ležinkeliu iš Dniepro upės 
kilpos su kitais naciais, vei
kiančiais ’ Žitomiro-Kijevo 
fronte.

Apart Belozerje stoties, 
raudonarmiečiai į pietų ry
tus nuo Čerkassų atėmė iš 
nacių dar 16 miestelių ir 
kaimų.
Sovietų Laimėjimai į Va

karus nuo Kijevo
Malino apskrityje Sovie

tų kariuomenė atgriebė nuo 
vokiečių kelias gyvenamą
sias vietas ir panaujino o- 
fensyvą iš savo pusės. Ma
lin stovi už 55 mylių į va
karus nuo Kijevo. Vien čia 
per dieną buvo sudaužyta 
48 vokiečių tankai ir 97 šar
vuoti automobiliai ir tro- 
kai. Sovietiniai artileristai 
kai kur leido nacių tankam 
prasiveržti pirmyn ir tada 
naikino juos “katiušų0 ir 
kanuolių Ugnim. Sovietų la
kūnai taipgi triuškino hit
lerininkų pabūklus.
Sovietai Atakuoja žlobino 

ir Nevelio Srityse
Vien Kirovogrado apylin

kėje, toliau į pietus Ukrai
noje, raudonarmiečiai per 
24 valandas užmušė 1,400 
vokiečių, suardė 46 jų tan
kus ir užėmė dar kai kurias 
pozicijas. Associated Press 
teigia, kad Sovietai gali bi
le kada smogt vokiečiams 
pačiame Kirovograde.

Tarp Smelos ir Kirovo
grado kai kur perkirsta su
sisiekimai besitraukiantiem 
atgal hitlerininkam.

Berlyno radijas sakė, jog 
rusai iš naujo pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš na
cius Žlobino apskrityje, 
Baltarusijoje, ir ties Neve
liu, 70 mylių nuo Latvijos 
sienos. Vokiečiai pripažino, 
jog raudonarmiečiai kėliose 
vietose pramušė nacių lini- 
jas Nevelio srityje, bet, gir
di, paskui naciai užtverę

Lewiston-Auburn, 
Maine 

.............. ».J)

Visko po Biskj iš Mūsų 
Veikimo

Lt>S 45 kuopos susirinki
mas atsibuvo lapkr. 7 d., 1943 
m. Laikytas susirinkimas, ksiip 
visada, pas nare M. Tamašiū- 
rtaS. Gaila, kad ne visi kuo
pos nariai susirinkimus lan
ko. Kitaip būtą viskas gerai, 
Visi Įtariai gerame stovyje, 
duokles užsimokėję. Be kitų 
kuopos tarimų, buvo skaitytas 
laiškas ir nuo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, kvie
čiant dalyvauti suVažiavime 
arba pasiųsti pasveikinimą. 
Mūsų kuopa, neišgalėdama 
pasiųsti delegato, nusitarė pa
siųsti pasveikinimą suvažiavi
mui su keliais doleriais. Iš 
kuopos iždo paaukota $4. Na
riai sudėjo $1.65. Žemiau pa
duodu aukavusių vardus. Po 
25c aukavo. K. Steponaitis, P. 
Wildner, V. Martinkus, R. Ši
leikienė, J. Šileikis, L. žar- 
kauskienė, H. Žilinskienė, A. 
Apšegienė, A. Laučius; 20c M. 
Tamošiūnienė, po 10c J. Ži
linskas ir A. Liaudanskienė. 
Viso aukų sudėta $6.65. Au
kos perduotos H. Žilinskienei. 
Ateinantis LDS 45 kuopos su
sirinkimas atsibus sausio 9 d., 
1944 m. Taigi, nepamirškite ir 
visi dalyvaukite. Taipgi atsi-

I veskite ir naujų narių. Į
į Russian War Relief Irgi Vei

kia Pas Mus
Pas mus gyvuoja vietinių, 

! anglikių, Moterų Apšvietos Są
junga, kurion įeina visų tautų 
žmonės, išskiriant lietuvius. 
Buvo renkami šilti drabužiai 
(pradedant nuo kūdikio iki su
augusio) dėl Rusijos žmonių, 
kare nukentėjusių nuo nacių 
užpuolikų gaujos. Dienos bu
vo skirtos nuo spalių 18 iki 23, 
1943 m. Drabužiai ir šiaip vi
sokį reikalingi daiktai buvo 

, renkami pas visus biznierius ir 
’ po visas bažnyčias. Komitetas 
susidėjo iš šių narių, kuriuos 
verta paminėti: Mrs. Hovey, 
Mrs. Kembęr, Mrs. W. Gled- 
hill, Mrs. Ernest Bauer, Mrs.
D. Kneelafid, Mrs. Carleton H. 
Rand, Mrs. J. C. Miller, Mrs. 
M. E. Goldman, Mrs. S. Fran- 
gedakis, Bates College prezi
dento moteris, Mrs. Clifton IX 
Gray, Mrs. G. M, Chase, Mrs, 
II. Cook, Mrs. Clifford Chap
lin, Mrs. E. Shepherd, Mrs. W.

I Louisfell, Mrs. A. Patterson, 
Mrs. Louis Haskell, Mrs. M. 
Durgin, Mrs. S. Morrill, Mrs. 
Samuel Cohen. Tai puikus ir 
garbingas atliktas darbas, tų 
Moterų Apšvietos kliubo. Tas 
turėtų būti pavyzdžiu ir mums 
lietuviams.

Ttlfifne ir Raudbtidjd Kry
žiaus Komitetą

Jis veikia irgi nemažai, į tą 
komitetą įeina po du nariu iš 
visų draugysčių bei kuopų. 
Tas komitetas gyvuoja dti me
tai, ir turėjo porą gerų paren
gimų Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Taigi ir dabar nese
nai turėjime surengę Silkių 
Vakarienę ir visą likusį pelną 
skyrėme mūsų lietuviams jau
nuoliams, kaipo Kalėdų Do
vaną, kurie tarnauja Dėdės 
Šamo tarnystėje. Ir tąja pro
ga buvo surengta minėta Sil
kių Vakarienė, Nov. 13, 1943 
m., šv. Baltramiejaus svetai
nėje. Publikos turšjbme virš 
180 ypatų. Turėjome gražią 
programą. Pirmiausiai buvo 
sudainuota “The Štar Spangį. 
Banner”, per pasidarbavimą 
Igno Čhužo ir Anna Ualtrus- 
Allen. Taipgi buvo sudainuota 
duetų ir solos. Anna B. Allen 
pagrajino violin solo. Ir va
karo pirmininkė M. Dailydaitė 
pasakė gerą prakalbą pager
bimui mūsų jaunuolių Unifor
mose. Taip, kad ištiktųjų va
karas atrodė pagirtinai gra
žus. Per pat Vakarienę, publi-

praardytas spragas.
Gtiiodžio 14 d. Sovietai 

viso išmušė iš veikimo bei 
sunaikino 108 vokiečių tan
kus ir nušovė 50 jų lėktuvų.

LaHV

Baltimore, Md. HELP WANTED—MALE HELP WAITED—MALE HELP WANTED—MALE '
REIKALINGI VYRAI RĖiKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

kai kiek Užvalgius mūsų gas- 
padinių gerai pagamintą va
karienę ir biskį įsismaginus, 
per Alizą Katilakį buvo įneš
tas sumanymas, kad parinkti 
aukų dėl mūsą kareivių. Visi 
tam pritarė ir gausiai aukavo. 
Atsiprašau visų aukavusių, 
kad vardų netalpinau, nes, tai 
Užimtą daug vietos laikrašty
je. Tik pasukau, kad auką Su
rinkome $46.65. Aukų rinkė
jais buvo V. Chužiėiiė ir Ai 
Apšegienė. Visiems aukavu
siems mūsų širdingas ačiū!

Ir taipgi komitetas taria 
aciu visiems tiems, kurie tik 
prisidėjo su auka ir darbu 
prie Surengimo Šios vakarienės. 
Ačiū ir šv. Baltramiejaus Dr- 
stei, kuri davė svetainę dy
kai.

Aš džiaugiuosi vakaru, kad 
išėjo viskas gerai it gražiai. It 
rodos, kad ir būti geriau ne
galėjo. Bet išėjo kaip tik prie
šingai. Mat, būta svečio, ku
ris notėjo pakalbėti ir, pasi
prašęs pirmininkės, užėjęs ant 
estrados mėgino rišti Lietuvos 
klausimą: kad jai gerinus bū
tų eiti su Sovietų Sąjunga. 
Svečio mintis gera ir eina su 
darbo klase. Bet gaila, kad 
nemokėta surišti bei sukoncen
truoti žodžių. Paminėjus So
vietų Sąjungą, tai mūsų taip 
vadinami “lietuviai” pradėjo 
visais pakampiais triukšmauti 
ir elektros šviesas gesinti. Bet 
svečias pabaigė savo kalbą ir 
ėjo nuo estrados. Du drąsuo
liai jo laukė ir sugriebę, kaip 
kokį prasikaltėlį, išstūmė iš 
svetainės. Maniau, kad kokį 
japoną ar nacį stumdo. Ogi 
pamatau, kad mūsų brolį lie
tuvį taip stumdo.

Broliai ir seserys, ’ ką jūs 
manote atsiekti, taip elgdamie
si ? Ar jums nerausta veidai už 
tokį nemandagų pasielgimą? 
Ar negaila mūsų, taip sunkaus 
darbo ir pasišventimo, kurį, 
mes aukojome surengimui Va
karo? O priedui, ant Viso to, 
jūs uždėjote nacišką anspau- 
da!

Broli ir sesuo! Jeigu neži
nai, kuriuo keliu eiti ant 
kryžkelio svyruoji, tai pasižiū
rėk ant savo pūslėtų rankų, 
nuo sunkaus darbo sumuštų. 
Pamatysi, kaip ant veidrodžio, 
kūriuo keliu eiti, tau, darbi
ninke, būtų geriaus.

Ten Blivęs.

Madrid, gruod. 14. — Už
ginčijama, kad Roose veltas 
tarėsi su gen. Franku.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.
.T j» T»j* i*r** .*■ - -*•

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE

KETURIŲ RŪSIŲ MOSTYS *
Sudarytos iš gydančių žolių, ku

rios gelbsti keletai desetkų skirtin
gų ligų. Nčr kenksmingos, bet Visa
da painačlyvos. Šios mostys tufėtų 
būt žčdnoj šeifnynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai jo visas turtas. Turėdafnas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointmėfit ap
siginsi nuo daug li^ų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apširūpirik, pasipilk 
tuojau, kol aš dar turiu jų.

No. 1 M. J. ŠVilpa's Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalima gėli
mą, užšivietrijimą ir sustiprina sme
genis grėit ir ant ilgai, ŠVėihi Var
tyt ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žčdnoj šeimynoj. Raiba bOc ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos- 
tis) nuo skausmų išviršutipių, Rheu- 
rhatišką if kitokią kojų, Panką, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus! kosū- 
ikf-peršąlimo/ Kaina $1.25.

No. 8 M, J, Svilpa's Miracle Salve, 
Stebii k lingu mosti.s, kuri gelbsti nuo 
dapg įvairią ligų ir negerų ligą, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočią, 
Nudeginimų, Nušųtinimb,- Nušaširtio 
huo šalčid, Stirrtiišimo, SdkofteSyh 
riw, Nūsvcikūftio Nosies af kurnės. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją - if 
Ertėrgiją ir nuo {vairių Odos Ligų; 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurbdyihų if prišilšik^sl nu© 
perdaug gerifno ftkonoiinią gėrimą. 
Ktfina 60c .ir $1.25. .

No. 4 M. J. Svilpa’s SaĮVe fof 
Poison Ivy ir {vairią niežėjimą, Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami moščių, siųskit jf 
pinigus. Money Order ar dičkį. Ca
nada! ekstra 25e Uht1 kdžne Orderio.

Adresuokit taip:- •<;. . ,
M. J. ŠVILPA

f. o. sfa? Ak ; 
Hartford 6,Conn.

Vietiniai galit ateit, krautuvėm . •
■ »14’/2 JMOa Street

(Tąsa nuo 4-to. pusi.)
iš bažnyčios. Jarman tą viską 
sužinojęs, nuėjo nedėlios va
kare, laikė pamaldų, į bažny
čia, reikalaudamas paaiškini
mo. Bet jam buvo pasakyta: 
“Uždaryk burną. . .” Bet Jar
man ant to nesutiko, jis ir vėl 
reikalavo paaiŠkihifno. Tuomet 
kunigas Thomas F. Meeks nu
lipo huo pamaldų estrados, 
husiėnie žiponą ir “drožė man 
į pažiaunę, aš tik pasijutau 
gulintis po sėdyne,” aiškino 
Jarman teismui.

Bet liūdiniiikas kunigas T.
E. Shores aiškino teismui, kad 
kunigas Meeks buvo pagriebęs 
Jarman’ui už kaklaraiščio. Ki
ti liudininkai aiškino, kad ku
nigai Jhrman’o Visai nemušė. 
Bet kunigas Huntington sakęs 
teismui, kad: “Jarman kėlė 
suirutę laike pamaldų bažny
čioje, todėl Jarman’ui buvo 
parodyta kunigų broliška mei
lė...”

Jarman toliau aiškino, kad 
bandęs išsisukti iš kunigo T.
F. Meeks rankų, bet pribuvę 
kunigas J. Meeks ir kunigas 
Huntington, paėmę Jarman 
vienas už galvos, o kiti du už 
kojų —išnešė iš bažnyčios, 
numetė iF pusėtinai apspardė.

Teisėjas Culver, išklausęs 
tik kelių liudininkų, sakė: “Aš 
išsėdėjau čia daugiau šešių va
landų, klausydamas krikščio
nių liudininkų, bet nekuriė iš 
jų yra didžiausi melagiai, ką 
aš kada esu gii’dėjęs?”

Tai va, kas darosi su kuni
gija, su doros mokytojais! Jie 
paliuosuoti nuo ginkluotų jė
gų, jiems nereikia kovoti ir 
kraujas lieti ir ginti savo 
krašto, bet jie moka kovoti už 
privatišką nuosavybę su savo 
parapi jonais.

Bet yra ir dorų kunigų, ku
rio į dalykus žiūri teisingai. 
Paimkime kuh. Joseph Tho
mas Clark, filozofijos prof. 
Woodstock kolegijos, Clark 
suranda teisingbmą, humaniz
mą, vienybę ir lygybę tik pas 
komunistus Sovietų Sąjungoj. 
Kunigas Clark pasmerkia na
cizmą. Jis sako “Naziism is 
the empirical -position which 
is a practical denial of any 
real equality or unity in man
kind ...”

Na, o lietuviai kunigai na
cizmą gina, o ant komunistų 
kalnus verčia. Kodėl kunigai 
nepasižiūri į savo veidrodį, į 
savo mokinimus, kas link Kris
taus ?

fiet va, matėte aukščiau 
buvo suminėta, kad Jarman 
nuėjo į bažnyčią pasakyt ku
nigams, kad jis nupirko žemę 
ir prisidėjo prie tiUpirkitno 
bažnyčios, tai kunigai paėmė, 
vienas už gaivos, o kiti Už ko
jų ir išmetė!

Dar viena krikščioniška Or
ganizacija, tai yra, Maryland 
Bible Society susirūpino, kad 
aprūpinti ginkluotas jėgas, tai 
yra Amerikos armiją su bibli- 
jomiš. Aukščiau minėta orgaj 
nizaOija sako, kad pinigų fon
de yra, bet bibliją trūksta. .

Mažu mano, kad reikėtą 
ištraukti iš karinių darbų dar- 
bihihktis ir j Uos pristatyti prie 
bibliją darymo. Tai va, kaip 
nėkurios krikščionių organi
zacijos “kovoja” prieš hitle- 
fizmą! Jie mano, kad su bi- 
blijomis geriau galės kariauti, 
negu su ginklais.

Vitkus.
■•rĮftVi' ■ ..-u,..............................

Prem. Churchillas Serga
Lx>ndon, gruod. 16. --Su

sirgo plaučių uždegimu 
(pneumonija) Churchillas> 
Anglijos pVetnjetas^ po Cai
ro konferencijos, kurių tu
rėjo jis su prez. Rooseveltu 
ir Tutkijos prezidehtu Ino* 
nu* Churchillas yra 69 me
tų amžiaus*

gydytojai teigia, kad li- 
gOhio padėtis “gana gera?'

Nesakoma, ar Churchil-; 
las jau namie ar dar kili* 
nors šiaurinėje - Afrikoje.

RANKINĖS SRIUBŲ MA
ŠINOS OPERATORIAI 

NAKTINIAI SIETAI 
BONAI

GERA- MOKESTIS — VIRŠLAIKIAI. 
Patogi yiofa.

Iš būtinų darbų ręikiit paituosavimo 
pareiškimo.

SELECTAR MFG. CORP.
4Š£h Avė'., Lof»# Išlarid Oity 

(I.R.f. Hunters Point Station in building. 
Van Alst in<fc*pettdent Štadoh; i-nas biok/is.j

. (300)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

Ftt&A LAW t-Ė hAUAf LAiKd
EjteffejdS

Fftm MBt&OtNPS
VmtfUtfcS DAfcHlNlNRftg

SAtAii GAMmWOS
SANWidh PAfctTOJos

PĖiiS SfĖAiH TASlė
tNDV MAZGOTOJOS

Virėjos 
bfcsskf bARiTėJoS

trūki kAbsĖTi ANdiASkAi 
DUODAMA VAlOiš 1r VNtIFOkMOS 

ĖONAt-AMokAiifūS VAkAbĖfPS
PASTOVUS DARHAS
PROGOS PAKILIMUI

tfi karinių darbų tiei>fiim«iai

S C H R A F F T’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23ĖD ST„ N. Y.

ARBA KkEifklTĖS 6 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1196 BROADWAY

(X)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ 

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

44 VALANDŲ SAVAITE 
LAIKAS IR PŲŠĖ Už VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST lOTII ST., NEW YORK CITY. 
, . ..................................t300)

NAMŲ AP TARN AU TO J A apvalyti keturių 
kambarių apartmentų ir prižiūrėti 3 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys Ir linksmus na> 
mat. EPŠTEIN, 1142 Eastern Parkway, arti 
Utica Ave., Brooklyn. PRESIDENT 4-4043.

______________________________________ (297)

VIRĖJOS
Reikia moterų interesuojančiu 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS - GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBI1

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠITSĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd S't., N. Y. (X)
MERGINOS AR MOTERYS
Žarhų atskirčjos. Priimsime ir be patyri

mo merginas. Ifi būtinų darbų privalo turėt 
paliuosavimo pareiškimų.

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

(296)

MOTERYS IR MERGINOS
Fabriko Darbas 

Kreipkitės
KAYĖ - MĖYĖHS CO., 

102 West 101st St.
(206)

MERGINOS 
MOKINTIS

RODYKLIŲ MALIAVOTI
Pastovus dafbas

KARINIS DARBAS 
GERA ALGA. PAKILIMAI

AMERICAN LUMINOUS 
COMPOUNDS

305 Ė. 46111 ST., 15-tos LUBOS 
(296)

~ ■' ----- r., t.■ ■ ■ U, , į ■

JAUNOS MOTERYS
Nereikia patyrimb’ lėngvRrri darbui Apsi- 

gyriitno fkbrikė. tJerA Alga, datig viršlaikių. 
Dieniniai at1 naktiniai šiltai.

KASON HARDWARE 
127 Wallabbut Street 

Brooklyn, N. Y.
' (296)

.. .....y,, .../.L.,. ..---Ir-.

REIKIA MERGINŲ 
18 — ao Metų 

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
i paIYrIMAs NiaifaikALiNtiAši 

Už 48 VALANDŲ SAV'AiTĘ 
WESTON INTERNATIONAL CORP., 

&5 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.
(800) ft ■ U I lll*Wi.. !IIII» |I » I I ..I*.......... «, ..IIHKlfc,

MERGINOS BEiNDRAM DAItBlll
Patyrusios švariam, lengvam darbui lan

kstyti fitfiklhuoljSids lt apItArfyi; $26 Viž 48 
Vdiančjas J stlvait^.

KEMP & BĖATIJĖY
44 West 18tli St.

nasi 11, i,i i, .i i m- .. u J..)................ ' i....
OPERATORES in PRADINĖS, paprastas 

siuvamų ni&šinų fldrWrS, pfrie Suknelių. ROS-- 
LYN SfOtitkWfiAii, 413 13th 'Št., (arti 
7fit Ave) Brooklyn. Sterling 8-8957.

- (298) 
iiirt i i. iltir.u*iĮlaf*.>.^.*il«iif « t .i>i»i.n;.i ira..-i<.n >. „.J <J 

Koja minamo preso operatores. 
OlKALINGA ŠIEK TIEK PAfYRlMd. GE
RA ALGA. NUOLATINĘ DARBAS; FOUR
TEEN K. FINDING CO.. 61 FULTON ST., 
Ni Y. C.
Lv > . . . _ -------- ---- ------ . . - - - ,

fflgY80DYffi>

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

PAGELBININKAS 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

FORMANAS (IŠLAUKO) 
Turi būt patyręs prie laivų darbo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

tS karinių darbų reikia €urėt rtflHjAfcivirtią Ir USES lėldirhĄ 

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) 

r--.-.';- .-i.;,, ;

MAŠINISTAI
ENGINE LATHE DARBININKAI
TURRET LATHE OPERATORIAI

PUIKIAUSIA ALGA
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100%. KARINIS FABRIKAS IŠDIRBA VALVES

Kurie dabar difbate karinius darbus sulyg aukščiausio 
išsilavinimo neprivalo kreiptis.

KREtPKITfiS, 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)

•• Illi- ir I I r i . >i.j^

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LĖKTUVŲ VALYTOJAI
Pastovūs po kariniai darbai. Tur būt )>a- 

atovūs ir patikimi, 25 iki 35 metų senumo.
American Export Airlines

Seaplane hangar No. 2, La Guardia Ainxn't 
BMT, IRT ar Independent subvė iki Jackson 
Heights (74th St.), tada autobusu iki airport.

PRISILAIKOMA VISŲ WMC ĮSTATYMŲ
(297)-----  — _ ----- ... . . .

BUSHELMEN
PUIKI VYRIŠKU DRABUŽIU 

KRAUTUVĖ
Turi vietų patyrusiom Bushelmenam.

Pilnam ar daliai laiko. Dlendm ar vakarais.
Kreipkitės 

Mr. flail pas
WALLACH’S

286'2 Broadway (arti 111th St.), N. Y. C.
(298)

PAPRASTI DARBININKAI
! KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
I

' UPTOWN UNIVERSITY
48 VALANDŲ SAVAITft. 

PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

! ALGA $175 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

£>51 WEST 120TH ST., ARBA SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. 43).

(TiB, kulttfc MtitiA būtinuose dar- 
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

VALYTOJAI
KARINIŲ tyrimų 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
BENDRAS DARBAS.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $135 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

551 WEST 120TH ST., ARBA SKAMBIA 
KITE UNIVERSITY 4-6000 (EXT. 43).

(TIE, KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE, NESIKREIPKITE)

(300)

FABRIKO ir trokų pagalbininkai, daug virš- 
lalkltf. MORRIS SOLOMON $ SONS, INC., 
854 Scholes St., Brooklyn. (Morgan Aveiuie 

.... stotis, 14th Street, Canartle Line).
__________________________ (297)

VYRAI — STIPRŪS 
Kreipkitės

GEORGE O.' MASON CO.
140 — 4TH AVE., N. Y. C.

, :■ .••• (296)

Penkta* Pual&piM■Miii

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
indų Mazgotojai 

Puodų mazgotojai 
APVAtYTOJAt, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAtPO KIBTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKt 8 P,M. 
11MES 8Q. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

AUTO. MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAl 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygas 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
Nevins 8-I800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

APVALYTOJAS
LEKERIOTOJAS IR DAlLYDfi

F uty ręs
NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

Nuolatinis Darbas 
GEO. J. SCHWARZ 
im MYRTLE AVE.

firookiyh, N. Y.
— ,<.»*>■ *»i.i:«. nifanKton.. < ■■ Iiiniioiin, II (8$ 9 )

VYRAI GARAbStAUS DARfepI 
NAKTT-blĖNA, GfcRA ALGA. AP
ŠILDOMAS GARADŽIUS. ARTI 
VISU VAŽ1OTĖS LINIJŲ. fiO- 
ROUGH HALL SEKCIJOJE.

ELKLAND GARAGE
363 PEARL STREET, BROOKLYN.

(W7)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

PORA, VlbURAAUlAi
MaMm viešbučiui: inlfiOrMl pečĮt>«. fite- 

lioilera, apvalyti lubes; f 125 Į mėneaj it* dSo* 
dama apartthentas. Kre'lfikitM rytfclk po 10 
valandai.

NEW CALIFORNIA HOTEL
226 West 27th St. ?

(tarpe 7th ir 8th Avenues)

VYRAI IR MOTERYS
DlftRTt U. S. VALDŽIOS DAkBĄ 

ILGO LAIKO KONTRAKTAI 

ben GREENHOLTZ 
476 KNICKERBOCKER AVE., , •

BROOKLYN. N. Y. ii
4 ' (2W)h
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Visi į Demokratinių Lietuv. Suvažiavimo Už-
baigtuvių Masinį Mitingą JConcertą ( kuodžio

Parvežtas iš Japonų
Nelaisvės, Grįžta 

Ant Jūrų

Robeson CIO Baliuje MIRE

19, Didžiojoj Webster Hall, New Yorke!
Tas didysis, ilgai lauktas vi

sų Amerikos demokratinių lie
tuvių sąskridis — Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas — 
jau čia pat. Jis įvyks gale šios 
savaitės, gruodžio 18 ir 19 die
nomis. į jį suvažiuos lietuvių 
organizacijų delegatai iš visos 
mūsų didžiulės šalies ir iš Ka
nados.

I

ADV. K. MICHELSONAS, 
suvažiavimo šaukėjų komiteto Į 

pirmininkas.
Užbaigai to suvažiavimo —

simų, kuriais išgirsime nuomo
nes žymių kalbėtojų iš visos 
Amerikos didžiųjų centrų, Ame
rikos lietuvių judėjimo vetera
nų ir jaunosios Amerikos lie
tuvių gentkartės veikėjų. Mitin
ge, be kitų, kalbės:

Dr. A. L. Graičūnas, iš Chi- 
cagos, veteranas lietuvių veikė
jas ir švietėjas.

V. Andrulis, iš ChicagOS, 
lietuvių dienraščio Vilnies re
daktorius.

Dr. Johaną T. Baltrušaitie
nė, iš Pittsburgh, veteranė lie
tuvių organizuotoja ir švietėja.

Ks. B. Karosienė, iš San 
Erancisco-Oakland, CIO unijų 
vadovė Pači f i ko pajūryje, žymi 
prakalbininkė ir rašytoja, Ame
rikoje augusi lietuvaitė.

Dr. M. D. Palevičius, iš De
troit, veikėjas lietuvių judėji
me.

Advokatas K. Michelsonas, 
iš Brooklyno, amerikietis lietu
vis veikėjas.

Prof. K. B. Kubilius, iš Bos
tono, Naujosios Anglijos lietu
viu veikėjas.

A. Bimba, Lietuvių Literatū
ros Draugijos pirmininkas ir 
žurnalo šviesos redaktorius.

Brooklyniečiai dar niekad ne
turėjo progos išgirsti vienu 
kartu tiek daug gerų kalbėto
jų, pažinti tiek žymių visų 
Amerikos lietuvių judėjimo va
dų, kiek jų l)us šiame suvažia
vime. Bet tai dar no viskas. 
Mitingo dainuos naujas ir mo
mentui pritinkamas dainas:

0----------------------------------------
Lankėsi Delegatė

L Bekešienė
Pereitą ketvirtadienį lankė

si Laisvėje Lucija Bekešienė iš 
Rochester, N. Y., atvykusi da
lyvauti Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime gruodžio 18 ir 
19 dienomis, Brooklyne-New 
Yorke.

Viešnia atvežė Laisvei $5 
nuo d. Aleko Bekešiaus. Jisai 
aukoja iš džiaugsmo, kad iš
liko gyvas iškritus iš medžio 
savo sodelyje. Taipgi atvežė 
pluoštus rochesteriečių aukų 
suvažiavimo p a s v e i kritimui, 
pundeliams ir kitiems reika
lams. Aukos bus paskelbtos tų 
įstaigų atskaitose.

L. Bekešienė yra uoli dar
buotoja teikime pagalbos ka
re nukentėjusioms mūsų bro
liams lietuviams ir kovojan-

John Dushok, cechų kilmės 
amerikonas, ką tik parvykęs
iš Japonijos koncentracijos 
barakų su pirmąja grupe iš 
Japonijos parvežtų amerikie
čių, prisistatė National Mari
time Unijos salėn, New Yorke, 
su pareiškimu, kad jis vėl nori 
grįžti ant jūrų ir paskubinti 
“prakeiktos Ašies sumušimą.”

Aršiausiu pergyvenimu, sa
ko jis, belaisvėje buvo nužu
dymas per japonus trijų aus
tralų kareivių. Jie buvo be
laisvėj, iš jos pabėgę ir paskui 
vėl sugauti. Juos japonai pir
ma žiauriai sumušė ir paskiau 
sušaudę. Tą viską jie rapor
tavo likusiems gyvais belais
viams, įbauginimui jų.

Dushek sako, kad tūli ame
rikiečiai, nors ir buvo japonų

Garsusis dainininkas Paul 
Robeson, Zero Mostei, Golden 
Gate Kvartetas dalyvaus šio 
penktadienio vakarą įvyksian
čiame CIO Victory Baliuje, 
viešbutyje Commodore. Balių 
rengia Didžiojo New Yorko 
CIO Taryba.

Vienu kitu svarbiu punktu 
baliuje bus prisaikdinimas 
miesto tarybos nario parei
goms naujai išrinkto Michael 
J. Quill, CIO No. 1 kandidato, 
per majorą LaGuardiją. Tarpe 
kalbėtojų taipgi bus Joseph 
Curran, Allan Haywood, Louis 
Hollander, Jacob S. Potofsky.j

Simas Adomavičius, 40 m. 
amžiaus, gyvenęs 11 Cornelia 
St., New Yorke. Kūnas buvo 
pašarvotas S. Aromiskio kop
lyčioj, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Palaidotas 15 d. 
gruodžio, šv. Juozapo kapinė
se, Ashland, Pa.

Liko žmona Emma.

S. J. lacono, 66 m., nukrito 
ar nušoko po traukiniu Avė. 
U stotyje. Užsimušė.

Jos vyrui vis dar buvę ne 
gana meilės, kaip liudijo teis
me Mrs. Mary Kansco, skusda
ma vyrą, kad jis išvažiavęs 
dirbti Bridgeporte gyvenąs su 
kita moterim. O čia New Yor
ke jis turi 11 vaikų ir 6 kiti 
esą mirę.

| DANTŲ GYDYTOJAS r 

| DR. A. PETRIKĄ f 
I 221 So. 4th Street j 
J BROOKLYN, N. Y. j 
I? Tel. EVergreen 7-6868 .1
f
į VALANDOS: j
į 9—12 ryte į
j, 1—8 vakare •;
i Penktadieniais uždaryta. 4

sužinojimui, ką suvažiavimas 
nuveikė, taipgi susipažinimui 
su gerbiamais svečiais delega
tais, išgirdimui jų nuomonės 
svarbiausiais klausimais, gruo
džio 19-tą Įvyks masinis mitin- 
gas-prakalbos, Webster Hall, 
119 E. lit h St., New Yorke.

Kalbėtojai, tikimės, turės 
svarbių pranešimų dabarties ir 
ateities klausimais:

9

R. MIZARA

BRONĖ L. ŠALINAITĖ

ALDONA ANDERSON, 
Aido Choro mokytoja. Ji su 
choru dalyvaus suvažiavimo 

programoj.
Aido Choras, vadovybėj Al

donos Anderson (Žilinskaitės).

Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. L. Šalinaitės- 
3ukackienes.

Visa tai įvyks jau šį sekma
dienį, nuo 1:30 iki 5:30 po 
piet, Webster Hall, New Yorke.

tiems už Lietuvos išlaisvinimą 
raudonarmiečiams. Jos vado
vybėje vien dėvėtų drabužių 
Rochesteryje surinkta ir iš
siųsta 12 tonų. Jinai taipgi
bendradarbiauja spaudai ir 
darbuojasi abelname tenykš
čių lietuvių judėjime. Su ja 
matysimės suvažiavimo sesijo
se.

Viešnia apsistojo pas savo 
giminaičius Bekešius, 182 Nas
sau St., Greenpointėj.

Kviečiami visi didžiojo New
Yorko ir apylinkių lietuviai. 
Įžanga nemokama. Kas nori, 
gali pribūti anksti, 9 vai. ryto, 
girdėti ir rytmetines sesijos ei
gą.

Laisvės skaitytojai prašomi 
ne vien tik patys ruoštis daly
vauti, bet būti ir mobilizato- 
riais visų kitų, kurie diepraš- 
čio neskaito ir šio pranešimo 
nebus matę.

Komitetas.

suvažiavimo šaukėjų komiteto 
sekretorius.

Ką jau atliko ir ką atliks de- j 
mokratiniai Amerikos lietuviai ’ 
gelbėjime savo kraštui Jungti-į 
nėms Valstijoms ir talkinin
kams greičiau laimėti karą?

Kokia pagalba jau suteikta ir; 
kaip galėtume toliau pagelbėti1 
savo didvyriškiems broliams 
lietuviams raudonarmiečiams | 
išlaisvinti Lietuvą?

Kaip pagelbėsime kare nu-1 
kentėjusiems broliams išgyven- į 
ti skurdo metus iki jie išlygins; 
hitleriškų kiaulių išknaisytus! 
Lietuvos laukus ir užsiaugins j 
naują derlių? |

Kaip pagelbėsime atbudavoti 
nacių sunaikintus namus, švie
timo ir kitas visuomeniškas 
įstaigas?

Tai tik keli iš daugelio klau

Tariamasi Kelti Duonos 
Kainas

Majoras LaGuardia perspė
jo, kad jeigu subsidijos nebus 
tęsiamos, visa kainų kontrolės 
sistema subyrės ir kad jau da
bar yra sudaryti planai kelti 
kainas kai tik tam bus atda
ras kelias.

Majoras sako, jog yra pa
tirta, kad suokalbiaujama už
kelti duonos kainas dviem 
centais ant bandukės ir pieno 
po du centu ant kvortos.

Kainų kėlimui, kaip žinia,
nėra ribų, jeigu tik tas bus 
palikta prekybininkų malonei. 
Kainos gali kilti kas mėnuo, 
kas savaitė ir po kelis kart 
per dieną, jeigu bus nuimta 
vyriausybės kontrolė, kaip to 
pageidauja prezidento Roose- 
velto priešai. Prezidentas no
ri, kad kainų kontrolė būtų 
išlaikyta.

Brooklyn, N. Y. (296-298)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys moterei su 

6 m. amžiaus vaikučiu, kuri dirba 
fabrike, tai pageidaujama, kad vai
kutis būt prižiūrimas kol motina 
sugrįš iš darbo. Dėl atlyginimo ir 
sąlygų, pasitarsime asmeniškai. 
Prašome kreiptis: Mrs. Kiburis, 
8638 lllth St., Richmond Hill, N.Y.

(295-297)

internuoti, bet jie šnipavo ir 
kitaip tarnavo japonams. Ke
li iš pasiturinčių amerikiečių, 
sako jis, be kempės įnamių 
žinios, susiėjo su japonais, ir 
padarė sutartį pastatyt eilinius 
jūrininkus ir kitus darbininkus 
išmatų rinkti ir kitus nešva
rius darbus dirbti. Bet jūri
ninkai nepildė tų ar kitų pa
našių sutarčių, o prieš kai ku-
rias būta atvirų sukilimų. Jie 
pripažino tik tas, kurias nuta
rė visa kempė. Kitais žodžiais, 
organizuoti jūrininkai ir kiti 
darbininkai net belaisvėje pa
jėgė palaikyti šiokią tokią de
mokratišką santvarką, nors sa
vo kempėje.

MITINGAS STIPRINTI

Draugiškiems Lenky-Sovietg Santykiams
Kalbėtojai: Prof. OSCAR LANGE; kunigas S. ORLEMANSKI; LEONAS KRZYCKI; 

Julianas Yuviin, Senator James M. T unnell ir Corlis Lamont, mitingo pirm.
Sekmadieni, Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vak.
TOWN HALL, 123 West 43rd St., N. Y.

Rengia Nacionalė Amcrikos-Sovietų DraugiAkumo Taryba.
Tikietai nuo 35 centų iki $1.10—Gaunami Town Hali Įžangos Būdelėje arba 

Room 1101, 232 Madison Ave., N. Y.

Spiros Denekos, 40 m., tapo 
užmuštas buso prie 47th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Sulaikytas Alphonse Orlan
do, 29 m., 1764 78th St., nuo
žiūroje, kad jis nušovęs Laba- 
dessą, paskolų raketo šulą.

PARDAVIMAI
Bargain — $4000. Keturių aukštų 

akmeninis namas dėl trijų šeimynų 
ir krautuvei. Šildoma garu — Oil 
Burner. Bizniškoj sekcijoj. Geros 
įeigos, ramu, nėra trukdymų. Galite 
bile kada kreiptis asmeniškai arba 
telefonuokite EVergreen 8-6751. 
Antrašas: 320 Roebling Street,

STANLEY MISIŪNAS |
Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom J?

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 0N 
Širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincenta* 
žvirblys ekstra gerai patarnauja trt

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

į Stanley Rutkūnas
į SAVININKAS

282 Union Avė
BROOKLYN

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Savininkas
Kainos
Avenue

I LIETUVIŠKAS | 

TRAKTYR1US ! ?. v
į (VALGYKLA IR ALINE) 
į Didelis pasirinkimas visokių ,I Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime j
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

j Juozas Zeidat 
; £ Savininkas Į
| 411 Grand St. Brooklyn j

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

L IT U A NIC A SQUARE RESTAURANT

Pvobert Hanna, bartenderis, 
2981 W. 31st St., Coney Is
land, rastas uždusęs gasu. J. GARŠVA

ii i
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
? 231 BEDFORD AVENUE
? BROOKLYN

•?. Telephone: EVergreen 8-9770

L

L

| Le VANDA i
t FUNERAL PARLORS |
V J :! Incorporated j

J. LEVANDAUSKAS L 
Graborius-Undertaker ii

l * * * S 
337 UNION AVENUE |

? BROOKLYN, N. Y. į 
l Tel. STagg 2-0783 |
J NIGHT — HAvenieyer 8-1158.

I F. W. SHAUNS
j (Shalinskas) |

| FUNERAL HOME i 
J 84-02 Jamaica Avenue ’ 
J Opposite Forest Parkway 
4 WOODHAVEN, N. Y. ’

Į ★ ★ ★ į
f Suteikiam garbingas laidotuves J

1 .$150 Į
4 if Koplyčias suteikiam nemoka- J 

mai visose dalyse miesto.
» Tel. Virginia 7-4499

JACK PEARL, žvaigždžiuojąs 
Skrybėlę.” 
drauge su Harry Green, veikale 
“All for All,” sako, “Ot tai fiau- 
nus Judis, kuriam aš su pasidi
džiavimu pakeliu savo Adam 
P-s Pearl vadinime neiioja

Adam Executive skrybėlę $7.50 
Kitos po $3.45 Iki $10

PRAŠOME SUTEIKTI NAKVYNIŲ DELEGATAMS
Drauges ir Draugai: —

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

Žemiau talpiname blankutę, kurią prašome išpil- 
dvti ir prisiųsti komitetui, kuris tvarkys nakvynes ar’ a 
Įteikti dienraščio Laisvės administracijai. Širdingai ta
riame ačiū už kooperavimą!

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.............i naktis

I
 Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiųTel. EVergreen 4-9612

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
’ikoniškais. 
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. GLemnore 5-6191

PIRKITE ANKSTI

$3.00

Prices Subject to Federal Tax e

n>« Gift of 
a Ufotuool

Ekspertai' 
laikrodžių 

ir džiftlerig 
taisytojas

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir ankityn.

Daimontos 
(dedam* 

jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. f. 
Atdara vakarais.

GODDESS
of T ME

17 (swell

Bulovą

MATTHEW P. BALLAS »
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 925.00

$3750

701 Grand St. 
Tet Stagg Z-21T3




