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Turėjau laimės ir garbės da
lyvauti Amerikos Demokrati
niu Lietuvių Suvažiavime, ku
ris tiktai ką praėjo Brooklyn©.

Šis suvažiavimas buvo toks 
platus, toks gilus i)- jame buvo 
parodyta tiek kilnaus susikau
pimo, entuziazmo, kad nėra 
įmanoma keliais žodžiais jį 
aprašyti.

Čia nebuvo nei vienam bur
na užčiaupta, nei buvo sten
giamasi iš viršaus pravesti is 
kalno suplanuotus tarimus, 
kas nuolatos pasireiškia pro
fašistinių lietuvių suėjimuose, 
čia visur pasireiškė sveikas, 
šaltas ir logiškas galvojimas, 
laisvas, demokratinis dalykų 

< diskusavimas ir jų priėmimas.

Šis istorinis suvažiavimai 
parodė kur stovi ir su kuo ei
na plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė ir jos gryną ir šva
rią lietuvišką sielą.

Jau kada-ne-kada, bet po 
šio suvažiavimo, jei kada Sme
tonos agentai drjstų sakyti, 
jog su jais eina didžiuma A- 
merikos lietuvių,— tai meluo
tų per akis. Meluotų per akis, 
begėdiškai, kaip meluoja Hit
lerio Goebbelsas.

Kas man šiame suvažiavi
me labiausia krito į aki, tai 
tas: amerikiečiai, skersai ir iš
ilgai savo didžios šalies, kiek
vienoje didesnėje lietuvių ko
lonijoje turi gabių ir atsidavu
sių veikėjų, gerų minties reiš
kėjų, vadovautoji].

, Čia amžius nėra kliūtimi 
dirbti darbą, dalyvauti judėji
me. Čia nieks nesiskundė se
natve, nors gražaus amžiaus 
sulaukusių buvo nemažai.

Gražų pavyzdį iškėlė mote
rys. Kiek jos puikaus visuo
meninio darbo yra atlikusios! 
KieK jos nuveikusios organiza
cijose, kiek jos yra primezgu- 
sios įvairių mezginių mūsų ko
votojams broliams!

Ak, gaila, kad šio viso ne
matė tie, kurie būdami pačio
je energijoje skundžiasi senat
ve, ar laiko neturėjimu, kad 
to įspūdingo suvažiavimo ne
galėjo matyti visi.

Bet dėl to nereikia nusimin
ti. Nors jie ir negalėjo to 
suvažiavimo matyti savo aki
mis, tai apie jį išgirs. Tuos 
įspūdžius, tuos gražius pavyz
džius, parveš į kiekvieną mie
stą delegatai ir juos perduos 
savo susirinkimuose.

Mes du draugiški delegatai 
iš Kanados, tą įspūdį ir tą gra
žų pavyzdį parvešim į Kana
dą ir stengsimės perduoti Ka
nadoj gyvenantiem lietuviam.
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SOVIETAI ŠLUOJA NACIUS
Demokratinių Lietu vii] Suvažiavimas Sako 
Lietuviai Rems Prez. Rooseveltą, jei Jis

Kandidatuos 4-tajam Terminui
DĖL KARINĖS PREZ. ROOSEVELTO 

PROGRAMOS RĖMIMO
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo 

Rezoliucija
Prezidento Roosevelto politiniai prie

šai veikliai dirba, kad pakenkti jojo ka
rinei programai, kad sukompromituoti 
Roosevelto administraciją žmonių aky
se ir kad 1944 m. rinkimuose jis nebūtų 
išrinktas 4-tajam prezidentystės termi
nui, jei jis kandidatuos.

Tų priešų atsiranda visur, tiek Jungti
nių Valstijų kongrese, tiek jo išlaukyj. 
Visokį apyseriai, visokį pasislėpę ir at
viri derybinės taikos su Hitleriu šali
ninkai, visoki Naujosios Dalybos prieši
ninkai grupuojasi, organizuojasi vienin
teliam tikslui — pakenkti karinei prezi
dento programai, pakenkti Jungtinių 
Tautų vieningiems veiksmams prieš ne
prietelių, pakenkti karui, suardyti na
minį frontą, įvedant šalyj infliaciją.

Su tais prezidento politiniais priešais 
bando žingsnis žingsniu eiti ir lietuviš
kieji smetonininkai, prisidengę socijalis- 
tų ir katalikų veikėjų kaukėmis — viso
ki atviri ir pasislėpę fašistai.

Nors kai kada jie taria žodį už prezi
dentą Rooseveltą, tačiau darbais deda 
dideliausių pastangų padėti politiniams 
prez. Roosevelto priešams. Jie sėbrau- 
jasi su tokiais, kaip senatorius Rey
nolds; jiems draugas ir Hearstas; jie se
miasi išmintį iš tokių laikraščių, kaip 
Chicago Tribune. Jie net drįsta kaltinti 
Roosevelto administraciją “parsidavime

Maskvai”. Jie smerkia Maskvos konfe
renciją; nepatinka jiems j ir Teherano 
konferencija. Šitaip puldanhi prezidento 
Roosevelto administraciją, tie ponai pa
rodo, kokios “Lietuvai nepriklausomy
bės” jie trokšta — tokios, kurioje vieš
patautų liaudies priešai, Hearsto, Mc- 
Cormicko, senatoriaus Reynoldso palai
minti.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimas, įvykęs 1943 m. gruodžio 
mėn. 18-19 dd., New Yorke, ragina Ame
rikos lietuvių visuomenę nesiduoti ap
gaunama, stovėti su prezidentu Roose- 
veltu.

Matydami kai kuriuos prezidento 
Roosevelto administracijos nusileidimus 
liaudies priešams, mes manome, kad po 
istorinių savo konferencijų, atliktų Te
herane ir Kairo mieste, prezidentas 
Roosveltas, sugrįžęs, pasilsėjęs, pradės 
griežtesnę kovą prieš tuos, kurie nori jo 
karinei programai pakenkti.

Todėl mes, Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo dalyviai, 312 skaičiuje, atsto
vaudami demokratinę Amerikos lietuvių 
visuomenę nuo Pacifiko iki Atlantiko, 
raginam visus Amerikos lietuvius stovėt 
su savo vadu,’su vyriausiuoju krašto ka
rinių jėgų komandieriumi, su savo pre
zidentu. Mes pareiškiame, kad visa de
mokratinė Amerikos lietuvių visuomenė 
stovės su juo, jį rems, už jį balsuos, jei 
tik jis matys reikalo kandidatuoti 4-ta- 
jam prezidentystės terminui.

Pirmininkas PR. JOČIONIS, 
Sekretorius ROJUS MIZARA.
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Amerikos ir Kanados lietu
viai eina su progresu, su Jung
tinėmis Tautomis karo laimėji
mui, su Raudonąja Armija ir 
joje dalyvaujančiais lietuviais, 
kaip ir su Lietuvos partizanais 
ir su Lietuvos liaudimi už lais
vą Lietuvą.

Jų. laimėjimo niekas nepa
jėgs sutrukdyti.

ATGAL LINKUI LATVIJOS
RAUDONOJI ARMIJA 

JAU TIK 20 MYLIU 
NUO VITEBSKO

Demokratiniu
rikos Lietuvių

TALKININKAI VĖL AR
DE FRANKFURTU 

SOFIJĄ IR KT.

Iždo Galva Smerkia 
Skandaliskus Kongre

so Narių Tarimus

Apie šį visapusiai pasekmin
gu suvažiavimą, apie jo svar
bius tarimus išgirs ir Lietuvos 
žmonių priešai.

Bet šie tuo nepasidžiaugs. 
Jie dangų su žeme maišys, 
keiks “raudonaisiais” ir visais 
kitais, jų žodynui pritinkan
čiais vardais, bet, tačiau, tas 
jų neišgelbės. Jiems galas ar
tinasi, jie jį mato, o šis suva
žiavimas jiems tą galą dar la
biau pagreitins.

London, gruod. 21. —Šim
tai Anglijos lėktuvų naktį 
numetė daugiau kaip 2,- 
000 tonų bombų į Vokieti
jos karo pramonės didmies
čius Frankfurtą ir Mann- 
heimą.

Talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo Bulgarijos sos
tinę Sofiją, ypač jos gele
žinkelių stotį ir traukinių 
kiemus. — Per Sofiją eina 
labai svarbus vokiečiams ge
ležinkelis į Jugoslaviją ir 
Turkiją.

Visuose šiuose veiksmuo
se buvo nušauta 28 nacių 
lėktuvai, o talkininkai ne
teko 11 bombanešių.

Nevelio fronte gruod. 20 
raudonarmiečiai užmušė 1,- 
800 vokiečių, o Kifovogrado 
apylinkėj 1,200, neskaitant 
padarytų naciam nuostolių 
kituose frontuose.

Dideli Oro Žygiai, tai 
Dideli ir Nuostoliai

London, gruod. 21. — 
Bombarduodami Frankfur
tą, Mannheimą ir kitus na
cių punktus Vokietijoj ir 
šiaurinėje Francijoj, ang
lų lakūnai per 24 valandas 
neteko 42-jų bombanešių, o 
iš atakų prieš vokiečių įren
gimus Graikijoj ir Sofijoj, 
Bulgarijoj, negrįžo 11 ame
rikiečių ir anglų lėktuvų. 
Bet talkininkai šiuose žy- 
žiuose nušovė 28 nacių lėk
tuvus.

Maskva.—Sovietai gruod. 
19 sunaikino 82 nacių tan
kus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthau atsišaukė į 
kongreso atstovų rūmo na
rius ir į senatorių komisi
ją finansiniais reikalais, kad 
jie gerai apsimąstytų, ką 
darą. Nes jeigu paskutiniai 
jų tarimai taptų įstatymais, 
tai apšlubintų karines prez. 
Roosevelto valdžios pastan
gas, padėtų pelnagrobiams 
kontraktoriams tiesiog plėš
ti šalies iždą ir sudarytų 
tikrą skandalą.

Dalykai, už kuriuos sekr. 
Morgenthau smerkė mini
mus kongresmanus ir se
natorius, yra šie:

Valdžia reikalavo $10,- 
500,000,000 naujų taksų, o 
jie skyrė tik $2,284,000,000. 
Jie siūlo taip “pataisyti” 
(tikrumoje sudarkyti) įsta
tymą dėlei karinių užsaky
mų pernagrinėjimo, kad tas 
pataisymas duotų kontrak
toriams valią “tiesiog plė
šikiškus pelnus lupti” iš 
valdžios, sako Morgenthau: 
“O tame būtų daigai didžio, 
visašališko skandalo.”

O jų siūlomas, beveik 
penkta tiek mažesnis, taksų 
bilius yra toks blogas, kad 
geriau būtų visai be jo
kio taksų biliaus, kaip už- 
reiškė iždo sekretorius.

Amerikos lakūnai numetė 
414 tonų bombų į japonus 
Gloucester srityje, N. Bri- 
taine.

BERLYNAS “TIKTAI 
LAVONU IR GRIUVĖ

SIU MIESTAS”
Berne, šveic. — Sugrįžęs 

iš Berlyno, vienas šveicaras 
liudija, kad anglai ir ame
rikiečiai oro bombomis na
šlavę jau tris penktadalius 
viso Berlyno miesto. Jo pra
nešimas šveicarų spaudai 
sako, jog apie 2,000,000 ber
lyniečių dabar yra bena
miai.

Stockholm, Šved. — Su
grįžęs iš Berlyno korespon
dentas švedų Social-Demo- 
kraten laikraščio rašo, kad 
bombardavimai iš oro pa
vertė Berlyną “šmėklų, la
vonų ir griuvėsių miestu... 
Dar teberūksta tiršti dū
mai iš griuvėsių net tų na
mų, kurie buvo suardyti jau 
mėnuo atgal.”

TAIP, ANGLIJA NEPRI
PAŽĮSTA SMETONOS
London.—čionaitinis New 

Yorko Times koresponden
tas James B. Reston dar 
kartą pranešė, kad Anglija 
jau nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, kaip at
skirų nuo Tarybų Sąjungos 
kraštų.

Bet Amerika vis dar pri
pažįsta buvusias Smetonos 
ir latvių ir estų fašistines 
valdžias.

London, gruod. 21.— Pir
moji Sovietų Baltijos armi
ja savo ofensyve į pietus 
nuo Nevelio, linkui Latvi
jos, atėmė iš vokiečių dar 
daugiau 70 gyvenamųjų 
vietovių, o tarp jų miestą 
Kožniaki- prie geležinkelio 
tarp Nevelio ir Vitebsko ir 
visą eilę miestelių.

Raudonarmiečiai, žygiuo
dami iš šiaurių palei tą ge
ležinkelį ir iš rytų, užėmė 
punktus tik 20 mylių nuo 
Vitebsko, didžiosios nacių 
tvirtumos ir geležinkelių 
stebulės, Baltarusijoj. Savo 
ofensyvu į pietų vakarus 
nuo Nevelio sovietiniai ko- 
vūnai prasiveržė pirmyn 
jau arčiau kaip 40 mylių i- 
ki Latvijos ir gręsia šonan 
vokiečiams kitame geležin
kelių mazge, tvirtoviškai 
apdrūtintame Polocko mie
ste.

Šiame fronte hitlerinin
kus pliekia sibiriečiai vete
ranai Stalingrado, Mas
kvos ir (Dono upės pergalin
gųjų mūšių. Jie Komanduo
jami generolo Ivano C. Ba- 
gramiano.

Bloškiami atgal linkui 
Polocko ir Vitebsko, naciai 
palieka didelius kiekius sa
vo ginklų ir amunicijos. O 
tiedu miestai yra laikomi 
vartais į Lietuvą ir Rygą, j 
Šioj fronto dalyj raudonai’-! 
miečiai per dieną pažygia- ' 
vo dar 15 iki 20 mylių pir
myn.

Sovietų kariuomenė iš-' 
taškė desperatiškas nacių 
kontr - atakas Korostenio 
srityje, apie 85 mylios į 
šiaurvakarius nuo Kijevo.

Berlyno radijas sake, kad 
naciai siunčia savo kariuo
menę iš fronto esamo į va
karus nuo Kijevo jau į pie
tus linkui Kirovogrado. šis 
vokiečių radijo pranešimas 
yra faktinas prisipažini
mas, kad jau žlunga jų 
ofensyvas linkui Kijevo.

Mirė Juozas Savukas 
Iš Portage, Pa.

Pereitą antradienį gavo
me telegramą iš Portage, 
Pa., kad ten mirė Juozas 
Savukas. Juozas Savukas 
yra tėvas Onos Savukaitės, 
dienraščio Vilnies knygve- 
dės, kuri dalyvavo Demo
kratinių Lietuvių Suvažia
vime ir jame buvo sekreto
riaus padėjėja. Ona Savu- 
kaitė jau apleido Brooklyną 
ir žadėjo sustoti pas savo 
tėvus pasisvečiuoti. Galima 
įsivaizduoti, kokis smūgis 
ją ten sutiks.

Dienraščio Laisvės re
dakcija reiškia nuoširdžią 
užuojautą mirusiojo Juozo 
Savuko šeimai ir ypačiai 
Onutei Savukaitei, šiuos žo
džius rašant, vykstančiąjai 
į Portage, Pa. i

Tarybos Valdyba
Tuojau po Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo, 

gruodžio 19 d., Webster salėje, susirinko naujai išrink
tieji į Demokratinių Amerikos Lietuvių Tarybą asme
nys į posėdį (Vakar dienos Laisvėje buvo paskelbti jų 
vardai).

Be kitų tarimų, jie išrinko Demokratinės Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybą,’kurion įeina:

ADV. KEISTUTIS MICHELSONAS, pirmininkas, 
ANTANAS MATULIS, vice-pirmininkas, 
ROJUS MIZARA, sekretorius, 
KATARINA PETRIKIENĖ, iždininkė.

Be to, jie išrinko ir veikiantįjį komitetą, į kurį įeina, 
be paminėtųjų, sekami asmenys: Kazys Kreivėnas, An
tanas Bimba, Wolteris Kubilius, Domininkas M. šo- 
lomskas, Jonas Gasiūnas, Eva Mizarienė, Vincas Bo
vinas, Antanas Stripeika, G. Jamisonas, J. Paukštaitis 
ir J. Bimba.

Jungtinių Valstijų Bombanešiai 
Jau 7-tą Kartą Smoge Bremenui

London. — Skaitlingi bū
riai Amerikos bombanešių 
vėl ardė ir degino Bremeną, 
antrą didžiausią Vokietijos 
uostamiesį, centrą laivų ir 
submarinų statyklų ir lėk
tuvų ir kitų pabūklų fabri
kų. Tai buvo jau septintas 
amerikiečių žygis prieš tą 
371,000 gyventojų miestą, 
šiaurinėje Vokietijoje.

Paskutiniu atveju ameri
kiečiai neteko 25 bombane
šių, užtat jie ir jų palydo-

įvai, lengvieji lėktuvai, nu- 
'šovė 42 naciu lėktuvus.

Kiti Jungtinių Valstijų 
! lėktuvai bombardavo vokie- 
Įčių orlaivių aikštes, gele
žinkelius ir kitus karinius 
taikinius šiaurinėje Frahci- 
joje, o anglų lakūnai ataka- 

ivo įvairius, punktus šiauri
nėje Vokietijoje. Kartu jie 
nušovė ir aštuonis nacių 
lėktuvus. Visi šie talkinin- 

jkų lėktuvai sugrįžo.
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SOVIETAI REIKALAUJA PRIIMT TARYBŲ 
LIETUVOS IR 6 KT. RESPUBLIKŲ AT

STOVUS, KAIP NACIŲ TEISĖJUS
London. — Sovietų Są

junga reikalauja priimt at
stovus nuo septynių savo 
respublikų į Jungtinių Tau
tų komisiją, kuri tardys ir 
teis karinius Vokietijos kri
minalistus. Tai būtų atsto
vai nuo tų Tarybinių Res
publikų, kurių piliečius na
ciai žudė, vergė, badu ma
rino ir žvėriškai kankino.

Premjeras Stalinas jau 
Maskvos konferencijoj pa
reiškė: Kad Anglija reika
lauja atskirų ton komisijon 
atstovų nuo Anglijos domi
nijų (Kanados, Australijos 
ir kitų), tai paliečiamos Ta
rybų Respublikos tikrai tu
ri teisę dalyvauti minimoje 
komisijoj. Čia Stalinas su
minėjo Tarybų Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Rusiją, Bal-

tarusiją, Ukrainą ir (tur
būt) Moldaviją.

Neoficialiai pranešama,kad 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos dar nežadą priimt šių 
septynių Tarybinių Respub
likų atstovų į komisiją prieš 
karinius Ašies kriminalis
tus. Tai reikštų, kad Ame
rika ir Anglija kol kas pri
pažįsta tik vieną bendrą toj 
komisijoj atstovybę nuo vi
sos Tarybų Sąjungos.

Klaidos Pataisymas
Vakar dienos Laisvėj su

rašė Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Tarybos narių 
praleistas vardas Petro Za- 
lecko iš Philadelphijos, ku
ris yra jos nariu. Klaidą pa
taisome ir P. Zalecko atsi
prašome.

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

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

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
.. 4274 
.. 3707 
.. 3330 
.. 3309 
.. 2273 
.. 1786 
.. 1341 
..1235 

.. 1007 
. 935
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DEMOKRATINIŲ LI ETUVIŲ SUVAŽIAVI
MO ATSIŠAUKIMAS I ŠIAURĖS IR PIETŲ 

AMERIKOS LIETUVIUS
Mes, 312 visokių 186 lietuvių organiza

cijų, draugijų, kliubų ir kitokių demo
kratinių grupių atstovai, reprezentuoda
mi pažangiąją lietuvių visuomenę nuo 
Kalifornijos iki Maine valstijos, baigda
mi Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
nutariame atsišaukti į visus Šiaurės ir 
Pietų Amerikos lietuvius.

Nepaisant pasunkėjusių karo metu 
gyvenimo sąlygų, kai kiekvienas sveikas 
žmogus yra įtrauktas į karinių krašto 
pastangų stiprinimą, mūsų organizacijos 
ir draugijos susiuntė mus į šį Suvažiavi
mą apsvarstyti mūsų tėvų krašto, bran
giosios Lietuvos, padėtį ir surasti prie
mones jai gelbėti. Kiekvienas nuoširdus 
lietuvių tautos mylėtojas šiandien pui
kiai supranta, kad niekad savo istorijoje 
Lietuva nėra buvusi tokioje sunkioje pa
dėtyje, kokioj ji yra šiandien, po to, kai 
rudasis žvėris, hitlerinis fašizmas, ją 
okupavo. Kiekvienas patrijotiškai nusi
teikęs lietuvis žino, kad nūnai Lietuvai 
reikalinga pagalbos iš visų josios sūnų ir 
dukterų, nežiūrint, kuriame pasaulio 
kampelyje jie gyvena.

1940 metais lietuvių tauta, nusikra
čiusi neapkenčiamos fašistinės priespau
dos, nusitarė gyventi naujuoju gyveni
mu. Slaptu, visuotinu ir tiesioginiu bal
savimu Lietuvos liaudis nusitarė būti ta
rybinė socijalistinė respublika ir įstoti į 
SSSR tautų šeimą. Tarybų Lietuvoje 
buvo įkūnyti visi lietuvių tautos ilgus 
metus svajoti troškimai: užtikrintas 
valstybinis savarankumas, laisvas tauti
nės kultūros plėtimas ir plačiųjų tautos 
masių gerovės kėlimas.

Trumpučiu, palyginti, laikotarpiu lais
voje Lietuvoje suklestėjo mokslas, paki
lo kultūra ir menas. Nedarbas buvo li
kviduotas, virš 72,000 bežemių ir maža
žemių valstiečių aprūpinti žeme. Skur
das ir vargas, ilgai kankinęs lietuvių 
tautą, buvo šluojamas laukan. Visa lie
tuvių tauta atsistojo į laimingiausiųjų 
tautų eiles. Tai puikiai patvirtino ir 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, rašiusiųjų 
savo broliams ir draugams Amerikoje 
laiškus, pilnus entuziazmo ir džiaugsmo 
naujuoju savo gyvenimu.

Bet ilgaamžis lietuvių tautos priešas, 
vokiškasis plėšikas, kuris pavergė dau
gybę kitų Europoje tautų, užpuldamas 
Lietuvą ir visą Tarybų Sąjungą, laiki
nai nutraukė kūrybinį Lietuvos žmonių 
darbą. Hitlerinis banditas sugriovė Lie
tuvos- miestus ir daugybę kaimų, išžudė 
tūkstančius geriausiųjų Lietuvos sūnų 
ir dukterų, šimtus tūkstančių išgabeno 
į Vokietijos gilumą verstiniems karo 
darbams, o tūkstančius tebelaiko kalėji
muose bei koncentracijos stovyklose. Jis 
persekioja bažnyčią, jis areštuoja dva
siškius, stovinčius su liaudimi. Degda
mas kerštu prieš Lietuvos liaudį dėl to, 
kad ši remia Lietuvos partizanus, hitle
rinis žvėris iš pagrindų išnaikino du 
Lietuvos kaimus —Šimaičius ir Miliūnus /
— sykiu su jų gyventojais. Šiandien jau 
visiems aišku, jog hitlerininkai yra pasi- 
moję sunaikinti visą lietuvių tautą.

Mes pareiškiame, kad už savo žvėriš
kus darbus, padarytus Lietuvai, pagal 
Maskvos konferencijos nutarimus, fašis
tas vokietis turės atmokėti keleriopai! 
Mes pareiškiame, kad netoli toji valan
da, kada didvyriškos Raudonosios Ar
mijos divizijos, sykiu su šauniaisiais lie
tuvy pulkais pergalingai įžygiuos į Lie
tuvą, kada Lietuva bus išlaisvinta ir vėl 
įsijungs į kūrybinį darbą, nutrauktą, 
1941 metais!

Mes pareiškiame, kad nors fašistinis 
banditas ir išpūstijo Šimaičių ir Miliūnų 
kaimus, bet tų kaimų vardai gyvuos lie
tuvių tautoje, kaip gyvuoja Pilėnai, gi 
tuo tarpu budeliškieji tų kaimų naikin
tojai tebus prisiminti tik kaip bjauriau
si tautų žudytojai, plėšikai, niekšai.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .. ..................... $6.50
United States, six months «.................... $3.50
Brooklyn, N. Y., 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

Kad Lietuva netrukus bus išlaisvinta, 
tai nebelieka jokios abejonės. Visa tary
binės Lietuvos liaudis griežtai nusista
čiusi prieš okupantus ir jų neapkenčia. 
Išskyrus vieną kitą lietuvišką kvislingą, 
kaip Kubiliūnas, Ambrozevičius, Myko
las Biržiška, gen. Raštikis, ir kt., visa 
Lietuva stovi prieš okupantus. Lietuvos 
miškai knibždėte knibžda partizanais, 
drąsiai kovojančiais prieš hitlerininkus.

Pasitraukusieji SSSR gilumon lietu
viai, vadovaujami tarybų Lietuvos res
publikos vyriausybės, stoja į lietuviškuo
sius pulkus Raudonojoj Armijoj, o kiti, 
negalį to padaryti, užfrontėje dirba, ar
tindami Lietuvai išlaisvinimo valandą.

Didvyriškoji Raudonoji Armija, pade
dama visos SSSR liaudies, visų tarybinių 
tautų, karžygiškai muša vokiškuosius 
įsiveržėlius, ir ji nepadės ginklo iki bent 
vienas okupantas bus pasilikęs bet ku
rioje tarybinėje respublikoje.

Maskvos ir Teherano konferencijos 
ap vieni j o Jungtines Tautas, sustiprino 
Amerikos-Tarybų Sąjungos-Anglijos ko
aliciją ir sutarė išvien mušti vokiškąjį 
plėšiką tiek iš Rytų, tiek iš Pietų, tiek 
iš Vakarų. Vadinasi, antrasis frontas 
jau nebe už kalnų. Vadinasi, Jungtinės 
Tautos paleis į darbą savo galybę, kuri 
sunaikins bendrąjį priešą ir užtikrins 
visoms Europos tautoms, tame skaičiuje 
ir Lietuvai, laisvę ir taiką kurti sau lai
mingą ir gražų gyvenimą.

Broliai ir sesės, lietuviai P
Mes puikiai žinome, kad norint grei

čiau matyti Lietuvą išlaisvintą, kiekvie
nas privalome visų pirmiausiai remti 
Jungtines Tautas, remti savo kraštų ka
rines pastangas, ir kovoti prieš tuos, ku
rie tam svarbiajam darbui kenkia.

Nėra jokia paslaptis, kad ir Jungtinių 
Valstijų, Kanados ir Pietų Amerikos lie
tuvių tarpe yra žmonių, kurie neapken
čia tarybų Lietuvos ne mažiau, kaip Hit
leris, kurie, jei ne viešai, tai slaptai, dir
ba Jungtinių Tautų nenaudai, dirba Hit
leriui ir jo banditams.

Tais gaivalais yra visokie smetoninin- 
kai, visokie per Berlyną atvykę lietuvių 
tautos priešai ir jų talkininkai/ pasivadi
nę kai kur net “socijalistais” ir “demo
kratais.”

Šitų ponų tikslas atsilikusiems žmo
nėms nėra visai aiškus, nes jie dirba ap- 
simaskavę visokiais “demokratiniais” 
obalsiais. Bet tai yra tie patys ponai, 
kurie 1941 m., birželio mėnesį, kai hitle
riniai banditai degino ir teriojo Lietuvą, 
džiaugėsi, užgyrė Hitlerio okupaciją, 
skelbė, būk hitlerininkai Lietuvai nepri
klausomybę suteikę ir šaukė: “valio Hit
leriui !”

Šitie tai ponai, kurie nori grąžinti po- 
karinėn Lietuvon neapkenčiamąjį liau
džiai smetoniškąjį režimą, plūsta, bjau- 
rioja Raudonąją Armiją, Tarybų Sąjun
gą, tarybinės Lietuvos vyriausybę ir 
tuomi tarnauja mūsų tautos ir visų 
Jungtinių Tautų neprieteliui. Kokios Lie
tuvai “nepriklausomybės” jie nori? Jie 
nori tokios ^nepriklausomybės,” kurioje 
viešpatautų Lietuvos liaudies priešai ir 
išnaudotojai, o Lietuvos žmonės būtų pa
vergti, persekiojami, kalinami ir šaudo
mi, kaip buvo prieš 1940 metus. Jungti
nėse Valstijose šitie gaivalai dedasi su 
atkakliausiais prezidento Roosevelto ad
ministracijos priešais, tokiais, kaip sen. 
Reynolds ir jiems panašūs; jie kovoja 
prieš prez. Rooseveltą, kaltindami jį 
“parsidavimu Tarybų Sąjungai.” Jie sto
ja išvien su lenkais imperijalistais, mie- 
rijančiais ir vėl atplėšti nuo Lietuvos 
Vilnių ir jį pavergti, kaip prieš 1940 me
tus.

Nuo tada, kai Lietuva patapo tary
binė respublika, jie skelbė ir tebskelbia 
jai visokį boikotą. Jie tą žada daryti ir 
ateityje. į

Mes, Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimo atstovai, susirinkę 1943 m., gruo
džio 19 d., į Webster Hall, New Yorko 
mieste, kreipiamės į visus Šiaurės ir Pie
tų Amerikos demokratinio nusistatymo 
lietuvius, ragindami juos atsipalaiduoti 
nuo tų lietuvių tautos priešų, nuo sme- 
tonininkų ir šiems talkininkaujančiųjų. 
Kaipo ištikimi lietuvių tautos mylėtojai, 
mes rėmėme Lietuvos žmones visuomet, 
nepaisant, kokią ten buvo visuomenės 
santvarka. Mes pilnai pasitikime Lietu
vos liaudimi, kad ji mokės tvarkyti savo 
reikalus ateityje, ir mes ją remsime.

Mes raginame visus lietuvius visais bū
dais stiprinti savo krašto karines pa
stangas, perkant karo bonus, aukojant 
Raudonajam Kryžiui ir kitoms svar

DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIA 
VIMO REZOLIUCIJOS

DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ 
TARYBA

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, 
įvykęs 1943 m. gruodžio 18-19 dd. New 
Yorke, nutaria:

1. Sudaryti iš Demokratinių Lietuvių 
Tarybą. Tarybos sąstatai! įeina atstovai 
iš didesnių lietuvių kolonijų per visas 
Jungtines Valstijas, bet jos, Tarybos, 
Veikiantįjį Komitetą sudaro New Yor
ko ir apylinkinių miestų lietuviai, kurie 
gali dažnai susirinkti posėdžiams. Vei
kiantysis Komitetas išsirenka savo pir
mininką, sekretorių, iždininką ir kitus 
valdybos narius. Svarbesniems klausi
mams spręsti Veikiantysis Komitetas pa
leidžia nubalsuoti Tarybos nariams re
ferendumu arba, jei kyla nepaprastai 
svarbus reikalas, šaukia visuotiną Ta
rybos narių suvažiavimą.

2. Demokratinių Lietuvių Taryba yra 
tas centras, aplink kurį sukasi visas de
mokratinių lietuvių judėjimas bei veiki
mas visose Jungtinėse Valstijose. Tary
ba jungia lietuvius karinėms krašto pa
stangoms remti ir Lietuvai išlaisvinti 
bei jai gelbėti; ji palaiko ryšius su viso
mis demokratinėmis organizacijomis, 
draugijomis, etc., svarbesniais klausi
mais informuoja jas ir teikia kitokius 
patarnavimus; rūpinasi plėtimu lietuvių 
kultūros ir apšvietos.

3. Įvairiuose miestuose, kur sąlygos 
leidžia, steigiami Demokratinių Lietu
vių Tarybos skyriai, kuriuos sudaro or
ganizacijų kuopos, draugijos, kliubai, 
bei meno grupės.

4. Kai laikas pribręs ir sąlygos susi
darys, Demokratinių Lietuvių Taryba į- 
pareigojama sušaukti kitą visuotiną de
mokratinių Amerikos lietuvių suvažia
vimu.

Pirmininkas: PRANAS JOČIONIS, 
Sekretorius: ROJUS MIZARA.

REZOLIUCIJA DĖL AMERIKOS KA
RINIŲ PASTANGŲ RĖMIMO.

Jau treti metai nuo to laiko, kai mūsų 
kraštas buvo užpultas japoniško imperi- 
jalisto. Gruodžio 7 diena niekad nebus 
pamiršta mūsų krašto istorijoje.

Praeitieji dveji metai buvo daugiau- 
mažiau pasiruošimo metai, ginklavimo
si metai, nes šis karas su fašistine Aši
mi mus ištiko nepasiruošusius. Bet 
šiandien mūsų kraštas, Jungtinės Vals
tijos, jau yra pasiruošęs kirsti priešui— 
tiek Pacifike, tiek Europoje — didžiuo
sius smūgius. Milijonai vyrų, kurių tar
pe kelios dešimtys tūkstančių, jeį ne šim
tai tūkstančių, ir lietuvių vaikų paruošti 
tiems didiesiems karo veiksmams. Tie 
mūsų kariuomenės daliniai, kuriems te
ko grumtis su priešu Guadalcanal bei 
Gilbert salose, kuriems teko mušti prie
šas Afrikoje ir Italijoje, parodė didelę 
drąsą, pasiaukojimą ir didvyriškumą. 
Bet tai tik pradžia.

Maskvos, Kairo ir Teherano konferen
cijose, kur dalyvavo mūsų valstybės sek
retorius Hull ir prezidentas Rooseveltas, 
buvo sutarta greičiausiai galimu laiku 
išvien su kitomis Jungtinėmis Tautomis 
—Didžiąją Britanija ir Tarybų Sąjun
ga — pradėti didžiuosius veiksmus prieš 
Hitlerį; paskui pabaigti naikinti imperi- 
jalistinę Japoniją. Tuo nepaprastai 
džiaugiasi visa tauta, tuo džiaugiasi vi
sas laisvę ir demokratiją mylįs pasaulis. 
Tuo džiaugiamės ir mes, Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo dalyviai, 312 skai
čiuje, atstovaudami 186 organizacijas ir 
draugijas, suvykę 1943 m. gruodžio mėn. 
18-19 dd., New Yorkę.

bioms karinėms organizacijoms bei įstai
goms. '

Mes atsišaukiame į visus padorius ir 
patrį jotiniai nusiteikusius lietuvius, — 
darbininkus, fąrmerius, profesionalus ir 
biznierius — nepaisant, kur jie gyventų, 
stoti didesnėn talkon lietuviškiesiems 
pulkams Raudonojoj Armijoj, Lietuvos 
partizanams ir visai didvyriškai kovo
jančiai Tarybų Sąjungos liaudžiai!'

Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė! 
Tegyvuoja Amerikos ir visų Jungtinių 
Tautų ginkluotosios pajėgos!

Tegyvuoja laisva Lietuva!
Pirmininkas

KEISTUTIS MICHELSONAS,
Sekretorius

ROJUS MIZARA.

Hartford, Conn.

Bet šis džiaugsmas turi būti apvaini
kuotas didesniu darbu, uolesniu mūsų 
krašto pastangų stiprinimu. Todėl mes, 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo at
stovai, visapusiai apsvarstę dabartinę 
mūsų krašto padėtį, šaukiamės į visus 
Amerikos lietuvius:

1. Artinasi Ketvirtoji Jungt. Valstijų 
karo bonų paskolos sukėlimo kampani
ja. Kiekvienas Amerikos lietuvis priva
lo joje uoliai dalyvauti, — ne tik pats ka
ro bonus pirkti, bet ir raginti savo kai
mynus tą patį daryti. Mūsų obalsis turi 
būti: Kuomet mūsų kariai didvyriškai 
kariauja, tai mes, užfrontės stiprintojai, 
privalom aprūpinti juos geriausiais gin
klais.

2. Amerikos Raudonasis Kryžius vai
dina didelį vaidmenį taikos metu, bet 
tas vaidmuo labai padidėja karo metu. 
Mes privalome remti šią garbingą įstai
gą, visaip teikiančią pagalbą mūsų ka
riams frontuose ir jų šeimoms užfrento
je. Svarbu, kad kiekvienas sveikas fizi
niai žmogus, kuris tik išgali, teiktų sa
vo kraujo Raudonajam Kryžiui sužeis
tiesiems mūsų kariams gelbėti. Pataria
me steigti tam tikrus kraujo davėjų ra
telius. Daugely vietų demokratinės Ame
rikos lietuvių draugijos jau nupirko sa
vo aukomis Raudonajam Kryžiui ambu- 
lansus. Kitur tam tikslui pinigai renka
mi. Tai sveikintinas darbas ir jis turėtų 
būti tęsiamas.

3. Remti National War Fundą — or
ganizaciją, kuri rūpinasi ne tik Ameri
kos kariais, bet ir Jungtinių Tautų žmo
nėmis, nukentėjusiais dėl karo.

4. Lojališkai dirbti ir kovoti prieš ga
mybos trukdytojus karinėse pramonėse. 
Mes raginame jus, broliai, neišlikti iš 
darbo be reikalo nei vienos dienos ir 
stengtis pravesti CIO ir ADF unijų ka
rinę programą.

5. Mes privalome palaikyti artimus ry
šius su mūsų kariais; rašykime dažnai 
jiems laiškus, drąsinkime, kelkime jų 

ūpą; supažindinkime juos su tuo, ką 
mes veikiame, ką veikia demokratiniai 
Amerikos lietuviai.

Broliai ir sesės Amerikos lietuviai! 
Tik ištikimai, ščyrai dirbdami su visa 
Amerikos visuomene, tik uoliai stiprin
dami naminį frontą, tik stovėdami su 
prezidento Roosevelto karine programa 
mes greičiau susilauksime pergalės ii* 
taikaus gyvenimo.

Tegyvuoja mūsų ginkluotosios pajė
gos — kariuomerfė ir laivynas!

Tegyvuoja vyriausias mūsų krašto ka
rinių pajėgų komandierius, prezidentas 
Rooseveltas!
. Tegyvuoja pergalė!

Pirmininkas: PRANAS JOČIONIS, 
Sekretorius: ROJUS MIZARA.

9 d. gruodžio atsibuvo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijos 
metinis susirinkimas, kuriame 
išrinkta valdyba dėl 1944 me
tų. Taipgi išrinkta delegatė į 
Amerikos Lietuvių Demokrati
nį Suvažiavimą ir parinkta su
važiavimui pasveikinimui au
kų. K. Vilkelis aukavo $2. Po 
dol. aukavo: J. Kazlauskas, O. 
Brazauskienė, N. Evans, A. 
Klimas, V. Staugaitis, K. Nak- 
tinienė, O. Klimienė ir O. Gi- 
raitienė.

Po 50c: O. Kalesinskienė, J. 
Kulis, J. Aibavičius, P. Čelko- 
nis, A. Kniukštas, M. Staugai- 
tienė, O. Rudzinskienė ir A. 
Griška. A. Ambrose 30c.

Po 25c: P. Milišauskas, M. 
Pilky, J. Pilky, M. Raulinaitie- 
nė, M. Seliokienė, M. Nikžen- 
taitienė, V. Kazlau, N. Norck, 
O. Krasnickienė, B. Muleran- 
ka, J. Baranauskas, E. Berno
tienė, W. Klimas, D. Verkietis, 
A. Ramanauskienė, K. Micuta, 
M. Norbutienė, M. Puidokienė, 
M. Yuškienė ir M. Sabaliaus
kienė. Smulkių surinkta $1.00. 
Viso surinkta $20. Varde Lie
tuvių Demokratinio Suvažiavi
mo, visiem aukavusiem tariu 
ačiū! J. K.

Girardville, Pa.
LDS 152 kp. susirinkime 

gruodžio 7 d. tarpe kitų rei
kalų nepamirštas ir Demokra
tinių Lietuv. Suvažiavimas, ku
ris buvo šaukiamas karo lai
mėjimo ir Lietuvos išlaisvini
mo ir šelpimo reikale.

Nariai visi suvažiavimui 
karštai pritaria. Reikia rinkti 
delegatas, bet pinigų kuopos 
ižde nėra. Bet drg. A. Tamo
šaitis atsistoja ir sako: “Drau
gai, jeigu jūs siųsite delega
tą, tai aš nuvažiuosiu ir pasi
dengsiu delegato lėšas iš savo 
kišenio.’’

žinoma, kuopos nariai visi 
sutiko su tokiu geru pasiūlymu 
draugo, bet kad nepasiųsti de
legatą visai be nieko, tai ant 
vietos suaukavo $7 kaipo pa
sveikinimą suvažiavimui.

Aukavo sekamai: P. Križa- 
nauskas $2; po $1 aukavo: 
P. Urbonas ir A. Urbonienė. 
Po 50c aukavo: J. Mardosa, K. 
Patašius, Z. Zakarauskas ir K. 
Dryžas. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū. J. Šerys.

«
KUR ŠILČIAU ANT ŽE

MĖS, TAI ŠALČIAU 
AUKŠTYBĖSE

Stratosferiškuose aukš
čiuose, kuriuos šiandien pa
siekia lakūnai, yra šalčiau 
virš ekvatoriaus-pusiaujo, 
negu virš šiaurių poliaus, 
nors ekvatorius yra karš
čiausias žemės ruožtas, o 
šiaurinis polius šaltoji, am
žinosios žiemos sritis.

New Yorko Empire State 
i namas yra įmūrytas į mil- 

Į žinišką uolą ir neturi pasi
duot siūbavimui. Tačiau, 
laike 1938 metų vėtros tapo 
užrekorduota, jog viršutinė 
dalis namo (bokštelis) pasi
davė 2/| colio siūbavimui.

Lietuvių pu||co daliniai atakuoja hitlerininkus fronte. Šie 
kovūnai, vadovystėj leitenanto S. Babravičiaus, pirmieji įsi
veržė į priešo apkasus.

• . .
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
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 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literato*- 
ra mums padeda .šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Demokratinių Lietuvių Su- 
žp 

miais Faktoriais ir Aktoriais
važiavime Moterys Buvo

Demokratiniu 
Suvažiavimas, 
pats, kas buvo 
kė keliu asabu kontroline 

socialistu-klerikalu-

Lietuvių | šiene, daugelio žymių karo 
tai ne tas laimėjimui liuosnorių dar- 
pittsburgiš-1 bų amerikiečiuose ir lietu

siuose vadovė Kristina Sta- 
jama socialistų-klerikalų- i nislovaitienė. 
tautininkų konferencija, i Rezoliucijų komisijoj ma- 
kur net pačios pagrindinės tome Bekešienę ir Stanislo- 
jų tezės buvo priimtos be vaitienę. Nominacijų — Jo- 
skaitymo, pasiremiant ko- j kubauskienę, Sukackienę, 
lių asabų “išmintimi,” jau į Navalinskienę. Mandatų ko- 
nekalbant apie tą faktą,' misijoj veikia vien mergi- 
kad moterys buvo nustum- nos - moterys: Rupkeliūtė, 
tos į užpečkį. ; F. Pakalniškienė, Railienė,

Nesupraskite manęs klai- į Sutkienė, Meisonienė, Smi- 
dingai. Moterų delegačių ir-tienė. Sekretoriaus padėjė- 
ten buvo nemažai. Didžiu- ;jomis — Savukaitė, Miza- 
mą aukų tikriausiai surin- i rienė.
ko, sunešė moterys. Ir bal-Į Ir į suvažiavimo sudarytą 
suoti jos galėjo, nors ir pa- Amerik. Demokratinių Lie-! 
sižiūrėjusios, kaip jų dele- tuvių Tarybą išrinkta 8 mo- 
gacijos vadas ranką kelia, jterys: K. B. Karosienė, K. 
Tik vadovaujančiuose kon- I Stanislovaitienė, M. Sukac- 
ferencijos darbuose jos ne-ikienė, J. K. Navalinskienė, 
figūravo, išskyrus vieną, į D. Johana Baltrušaitienė, 
hitleriškos p r o p a gandos; A. Jokubauskienė, K. Petri- 
specialistę, Devenienę. kienė, E. Mizarienė.

Kitaip buvo Demokrati-, Moterys čia galėjo išstoti 
nių Lietuvių Suvažiavime, su kalbomis, rezoliucijomis 
įvykusiame gruodžio 18 ir |suvažiavimo sesijose ir jo 
19 dienomis, Brooklyne- masiniame mitinge.

Demokratinių Lietuvių
19 dienomis,
New Yorke.

Čia figūravo desėtkai mo-į Suvažiavimas ne tik pasi- 
terų, čia speciališkai buvo i sake už vieningumą visų 
pagerbtos daugiausia nu-1 lietuvių darbui už Lietuvos 
dirbusios paprasto, bet sun-1 išlaisvinimą ir paramą ka- 
kaus, ilgas valandas paėmu- L‘e nukentėjusiems Lietuvos
sio darbo moterys šeiminin
kės, šapos darbininkės, 
mezgėjos ir to darbo vedė
jos. Čionai nežiūrėta į sto
vį banke, į brangumą kai
linių ar stovį prie vadų, bet 
kiek karo laimėjimui svar
baus darbo nudirbta.

Prezidiume įėjo lietuvių 
organizuoto darbo veteranė 
daktarė Johana Baltrušai
tienė, unijinio judėjimo žy
mioji vadovė Ks. B. Karo-

žmonėms, bet taip pat ir 
padėjo tokiam vieningumui 
ir kooperacijai stiprų pa
matą teikdamas Šerą privi
legijų ir pareigų šio suva
žiavimo delegatėms mote
rims.

Binghamton, N. Y
Iš

Tokios Moterys Dalyvavo Demokratiniy Lietuvių Suvažiavime

Kristina Stanislovaitienė iš Waterbury, Conn., to mies
to Russian War Relief, Inc., darbo vedėja ir savo kolo
nijos eilės surištu su labdarybe ir kitų darbų vedėja. 
Demokratiniu Lietuvių Suvažiavime jinai pasiūlė rezo
liuciją, prašančią valstybės department© prašalinti lie
tuvių, latvių ir estų nieko neatstovaujančių “ministerių” 
ir “konsulų” fašistinius lizdus.
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Katrina Petlitzkienė, vi
sos Amerikos lietuviu mez
gėjų čampionė, Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavime 
apdovanota pirmuoju gar
bės požymiu įkainavimui 
jos didelio darbo. Ji numez
gė virš 300 porų kojinių 
Raudonosios Armijos lietu
vių pulkams. Gyvena Brook
lyn© priemiestyje, 
the, dirba išvien su 
lyno moterimis.

Maspe-
Brook-

Palevičienė iš Det- 
, ne vien tik atbuvo 

bet

Suvažiavimo Įspūdingose Iš 
kilmėse Pagerbta Mezgėjos 

[r To Darbo Vedėjos
“Gaila, kad čia tokių teturi

mo tik kelias, norėčiau maty
ti kelis tūkstančius,” pareiškė 
daktarė Johana Baltrušaitie
nė, lietuvių judėjimo Ameri
koje veteranė, įteikdama šio 
suvažiavimo dalyvėms čampio- 
nėms mezgėjoms pagarbos 
ženklelius.

savo poilsio, pasilinksminimo, 
šeimos būtiniausių pareigų va
landas. Jums atlygins tik kil
nus džiaugsmas, jog jūs savo 
rankomis artinate pergale, pa
vergtiems žmonėms ' laisvę, 
gelbėjate žmones nuo šalčio, 
ligų ir mirties. Jūs pinate gra
žesnį gyvenimą...

—Džiaugiuos, kad man te
ko ta didelė darbe pasveikinti> amerikinio Sovietų Sąjun-

i pagalbos teikimo komitc-ljus ir per jumis visas namie 
specialiai daug pasilikusias darbo karžyges. 

Parvežkite,. perduokite joms, 
šio suvažiavimo

9449

Moterų Skyriaus Priešmeti- 
nio Susirinkimo, Įvykusio 

Gruodžio 3, Lietuvių 
Svetainėje

Narių dalyvavo vidutiniai. 
Galėjo būti ii- daugiau. Išduo
ti komiteto ir komisijų rapor
tai priimti. Skyrius narių turi 
58. Pinigų ižde yra .$76.04. 
Veikimas per šiuos metus buvo 
geras. Manome, kad sekretorė 
M. Kulbienė pagamins metinį 
pilną raportą ateinančiam su- 

: sirinkimui, kuris įvyks sausio 
. (Jan.) 7, 1914 m.

Laisvės vajininkės pranešė, 
j kad gauta 4 nauji Laisvės 
j skaitytojai iv nemažai senų 
jau atsinaujino per moterų 
skyrių. Ačiū jums visoms už 
tai.

Skaitytas laiškas nuo d. K 
i Pctrikienės, prašantis atsiųsti 
raportą iš mezgėjų darbuotės.

i Laiškas priimtas. Nutarta, kad 
' mezgėjos su iždininkes paga'- 
j ba padarytų ir pasiųstų rapor- 
tą.

Draugės pranešė, kad serga 
mūsų moterų skyriaus narės 
Paulina Bakšienė; M. Sedlec- 
kienė turėjo operaciją. Narės 
prašomos jas aplankvti.

Vienbalsiai išrinktas tas 
pats komitetas ateinantiems 
metams1 pirm.minkė A. Mai-

■ daikienė, sekretore M. Kulbie-

Ona Kalvaitienė, iš Maspetho, Suvažia
vimo apdovanota antruoju garbės požy
miu. Jinai jau numezgė virš 100 svederių.

----------------------------------------—.—E.
misiją išrinktos A. Žemaitienė, 
J. K. Navalinskienė.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks sausio 7, 1914, lietuviu 
svetainėj. Visos narės daly
vaukite. Išgirskite delegačių 
raportą, taipgi metinį raportą 
iš skyriaus veiklos.

Knygų peržiūrėjimo komis:- 
jon išrinktos K. Vaicekaus
kienė, A. Žemaitienė, K. Kas- 
mauckienė.

Skaitytas dėkavones laiškas 
nuo daktarės J. Baltrušaitie
nės moterų skyriui už sveikini
mą jos visuomeninio darbo 50 
metų sukaktyje, .bankiete, ku
ris buvo surengtas jos pagar
bai per SLA 3-čio apskričio 
veikėjus lapkričio 7-tą, Lietu
vių Mokslo Draugijos salėje, 
Pittsburgh, Pa. Jos laiškas šir
dingai priimtas. Daktarė mus 
ragina prie vienybės ir geres
nio veikimo.

Moterų Skyriaus
Korespondentė J. K. N.

šio gražaus
mums prisi-

Pažiūrėjus į 
žiurstelio formą, 
mena artėjantis Laisvės baza- darbuotis, 
ras, kuriame žiursteliai parsi- metais, 
duoda kaip “hot cakes.” For
mos gaunama iki 42 dydžio.

(r Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street,

B| Brooklyn, N. Y.

nė, 73 Albany Ave., Johnson 
City; iždininke O. Mikola,įū- 
nienė, korespondendente J. K. 
Navalinskienė. Geriausio pa
sisekimo draugėms taip gerai 

kaip ir pereitais

Į Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą išrinkta ketvirta de
legatė, M. Kulbienė. Lapkričio 
mėnesį buvo išrinkta 3 dele
gatės. Nutarta rinkti pasveiki
nimai tam suvažiavimui. Į ko-

BE 100% 
WITH YOUR

Ursula 
roit, Mich. 
suvažiavimą, bet dar gavo 
Chicagos dienraščiui, Vilniai 5 
naujus skaitytojus ir kanadie
čiu Liaudies Balsui 1 skaityto
ją. Gaila, kad neteko patirti, 
kaip pavyko “medžiokle” ki
tai Detroito darbštuolei Verai 
Smalstienei. Jinai irgi darbavo
si tiems patiems tikslams.

J. K. NAVALINSKIENĖ 
iš Binghamton, N. Y., iš
rinkta į Demokratinių Lie
tuvių Tarybą.

Viola Sutkienė, iš San 
Francisco, to miesto mez
gimo organizuotoja ir ve
dėja ir pati jau numezgu
si šimtus kavalkų drabu
žių, suvažiavimo buvo ap
dovanota didžiadarbės 
garbės požymiu. Jos vyras, 
Ben Sutkus, negalėjo at
vykti į suvažiavimą, bet 
jis buvo vienu iš daugiau
sia aplodismentų gavusių 
vyrų, kuomet suvažiavimui 
buvo pranešta, jog jis 
liuoslaikius irgi pašvenčia 
tam darbui, yra numezgęs 
keliolika porų kojinių.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsą ka
riams.

Suvažiavime buvo įteikti gar
bės požymiai kitoms keturioms 
mezgėjoms ar to darbo vedė
joms : Laukaitienei, Reklienei 
ir Čepulienei iš Maspetho- 
Brooklyno ir L. Bekešienei iš 
Rochester. Jų paveikslų šiuo 
tarpu neturime, jie nutraukta 
garbės ženklų įteikimo cere
monijose ir jas matysime šia
me skyriuje prie pirmos pro
gos. Atžymėta daug kitų ir 
nebuvusių suvažiavime dar
buotojų.

TURĖSIME SUVAŽIAVI
MO PAVEIKSLUS

Mezgėjoms dovanų įteikimo 
metu buvo traukti paveikslai 
ir bus talpinami Laisvėj, kai 
tik spės paruošti spaudai. Vi
so suvažiavimo paveikslai jau 
gatavi. Parduoda po $1.

tos 
gai 
to pagarbai 
pasidarbavusių žmonių. De
mokratinių Lietuvių Suvažia-i brangiosios 
vimo šaukėjai gavo ribotą j širdingiausią padėką! 
skaičių tų sagučių įteikimui Suaidėjusi jų pasveikinimui 
daugiausia atsižymėjusioms i entuziastiška ovacija ir ant 
tame darbe delegatėms ir per I blakstienų daugeliui užkritusi 
jas kitoms tų kolonijų čam- > rasa liudijo, jog tą padėką 
pienėms mezgėjoms. | parveš ne vien tik šios gar-

Pakvietus ant estrados čia 
dalyvaujančias č a m p i o n e s
mezgėjas ir to darbo vedėjas, 
gerbiamai daktarei Baltrušai
tienei jas motiniškai, jautriai 
perstačius, skaitlingoje publi
koje pasipylė entuziastiškos 
ovacijos.

Mes prieš savo akis turėjo-, suvažiavimas, mes 
me grupę moterų darbo kar- rekordus tūkstančių 
žygių, 
įdėjusių 
darbo.

Čia obels žiedų, varsomis pa-1 
sudabinusios galvas maspethie-' 
tės seserys K. Petlitzkienė ir; 
K. Rėklienė. čia ir kitų, jaunes
nių seserų tymas, A. Kalvai- i 
tienė ir R. Laukaitienė, taipgiį 
rochesterietė L. Bekešienė. da' 
jaunesnės, brooklynietė O. Če
pulienė ii* kalifornietė V. But
kienė.

Skirtumai amžiaus, jėgų, 
pareigų ir sąlygų nepastojo 
joms kelio dirbti. Ne visoms 
pavyko vienodai nudirbti, bet 
kiekviena dirbo pagal geriau
sią išgalę, kožna nudirbo la
bai daug.

—Šios dovanėlės, ne atlygi
nimas jums, darbo karžygės, 
—sakė daktarė Baltrušaitienė 
jautriame įvertinime jų dar
bo.— Niekas negali jums at
lyginti už jūsų nutrauktas nuo

šios 
bingos karžygių atstovės, bet 
ir šimtai kitų šio suvažiavimo 
dalyvių. Tūkstančiai moterų 
po visą Ameriką tai išgirs, su
pras. Sekamame demokrati
nių lietuvių suvažiavime, ku
ris turės įvykti kada nors atei

tyje ir gal jau bus pergalės 
turėsime 
moterų, 

kantriai, pasiryžusiai atlikusių didelius darbus gel- 
tūkstančius valandų j bėjime Lietuvos žmonėms.

Delegatės.

Širdingai Ačiū už 
Dovanas

Draugams Yanonienei ir 
Zaenckautskui, prisiųstas 
mano vardu San Francisco- 
Oakland 'Lietuvių Mezgėjų 
Kliubo sukakties proga.

Draugės M. Janonienės 
dovaną pasilaikysiu sau ant 
atminties, o d. W. Zaenc- 
kautsko, prie pirmos pro
gos, atiduosiu sukėlimui pi
nigų kovotojams už pasau
lio demokratiją ir draugas 
galės jaustis prisidėjęs prie 
to taip naudingo darbo su 
savo rankų darbu.

V. Sutkienė.

Moterys, į Darbą už Lietuvos 
Išlaisvinimą ir Pagalbą Nu
keli te j usiems Lietuviam s!

(DEMOKRATINIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO DE
LEGAČIŲ ATSIŠAUKIMAS Į VISAS MOTERIS)

Mes, dalyves Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo, įvy
kusio gruodžio 18-19, 1943 m., Brooklyne, susirinkusios 
į Laisves salę, 419 Lorimer St., pasitarimui apie moterų 
veiklą, atrandame, kad bėgyje paskiausių dviejų metų 
nekuriose kolonijose, rūpestingų draugių pastangomis, 
moterų darbas surištas su karo laimėjimu. Išvystyta 
mezgimas, siuvimas dėl Amerikos Raudono Kryžiaus ir 
Sovietų Sąjungos, drabužių rinkliava, kraujo davėjų or
ganizavimas, bonusų ir karo štampų pardavinėjimas ir 
daugelis kitų darbų, surištų su paskubinimu karą laimė
ti. Suvažiavimo atstovės karštai sveikino tų kolonijų vei
kėjas.

Kadangi ant mūs, Amerikoj gyvenančių lietuvių, apart 
pareigų Amerikai, kaipo piliečių, dar gula užduotis Lie
tuvos žmonių šelpimo, todėl jausdamos, jog neužilgo na
ciai bus išvaryti iš mūs tėvynės Lietuvos ir atsiras ga
limybės teikimui dar daugiau visokeriopos paramos Lie
tuvos žmonėms, mes, suvažiavimo dalyvės, karštai kvie
čiame visose kolonijose lietuves moteris organizuotis 
darbui Lietuvos žmonėms šelpti.

Nuoširdžiai prašom karių motinas ir žmonas, idant 
jūs, vaduojantis tokiais pat kilnios meilės jausmais, ko
kius turite savo mylimiesiems ir kraštui, imtumėtės dar
bo ir vadovybės šelpime žmonių karo nuteriotose šaly
se. Nacių apiplėštai ir išdegintai Lietuvai reikės maisto, 
drabužių, medikamentų ir viso ko kito. Dėkime bendras 
pastangas, idant Lietuva greičiau pajėgtų atsteigti ligo
nines, mokyklas ir savo pramonę. Be mūsų pagalbos 
jiems bus labai sunku sugrįžti į normalų gyvenimą. Iš- 
tieskim jiems savo motinišką pagalbos ranką’
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Grigaitis ir Ponios
Davies Kiaušiniai

(Feljetonas)
Tūlas laikas atgal dr. Gri

gaitis savo Naujienose para
šė editorialą, užvardindamas 
“Atmaina valstybės depart
mente.” Kaip visus savo raš
tus, taip ir šį editorialą dr. 
Grigaitis panaudojo bolševiz-j 
mo naikinimui. Tame 
stebėtino. Iš to galima daryt j čias 
išvadą, kad su d r. 
dar viskas gerai, da jis vis sa 
vo vietoje.

Vienok įsigilinus į dr. 
gaičio vartojamas priemones 
bolševizmo naikinimui, 
Pauliui davė nemaža galvosu 
kio. Nemokytam žmogui tik-■ moksliška 
ras vargas, kuomet panori su-1 žmogaus garbūs. Juk yra tiek 
prasti kalbą, mintis ir sieki-'ir tiek daug senesnių žmonių 
nius tokio žmogaus, 
mokslas per kraštus drimba, meniniam gyvenime. 
Kalbant apie atmainą valsty-' ponios 
bės departmente, rodos, kas imti už gryną pinigą, tai 
čia būtų galima daug pasaky-’ant mūsų žemės turėtume to-, 
ti? Viena ypata pasitraukė iš; kia maišatienę, kokia dabar| 
vietos, kita užėmė jo vietą ir, yra tarpe visų lietuviškų fašis- 
baigta. Vienok dr. Grigaitis , tinių sriovių, kada jos visos! 
viską ima moksliškai. Jis, pa- suėjo į 
sinaudodamas šiąja atmaina,: kė 
bolševizmą maudo, 
dauskas velnią 
deny j!

Sakau, tik ir gabumas to dr. 
Grigaičio. Skaitai žmogus jo 
raštą ir jautiesi beesąs Ame
rikoje ir studijuojąs kas de
dasi valstybės 
bet tam pačiam 
atsirandi Maskvoje, 
tau aprodinūja ir 
strošnas bolševizmo 
bes, užduodamas tau galvosū
ki, ka čia tas Maskvos biznis 
turi bendro su mūsų valstybės 
departmentu? Bet dr. Grigai
čiui tats nesudaro jokių kliū
čių, kad koks ten “žioplys” j j 
nepajėgė suprasti, ką n 
visa ta jo cibulienė. Jis 
užsisėda aut bolševizmo, 
kerta, visai 
per kur nei su kuom, 
akį išmuštų.

senatve i .jo tokią svarbia te-; 
mą įplakė ponios Davies kiau
šinius. Mat, seni žmonės sten
giasi iš paskutiniųjų pasirody
ti tokiais dideliais žinovais, i 
kad supranta ne tik didžiuo-.

nieko j bai gerai nusimano ir apie pa- 
mažiausias gyvenimo 

Grigaičiu ' smulkmenas, kur keno kiauši
niai tinka.

Jūsų Paulius su šia* ponios
Gri- Pauliuvienės teorija negali su-! 

nors ir pats į klausimą j 
jūsų'neranda atsakymo, šį dalyką! 

aiškinti senatve yra ir ne j 
ir užgauliojimas j

Parašas ant šio buso: “Rymas ar mirtis.” Tai italai ka
riai traukia į Talkininku linijas padėti mušti nacius.kuriam1 už Grigaitį, kurie veikia visuo-'

Pauliuvienės aiškhumj DARBININKŲ SVEIKATA

sriovių, Kad 
“vienybę”, 

mano išved
kaip Tvar-Gi nesutinka, nors tu ją už taij 

šventam van- jr boba pavadintum. Sako 
j tu, seni, pasidarei perdaug di 

patrijotu Grigaičio.

departmente, į 
akimirksnyj !

kur j is i 
aiškinai 

baiseny- Į

ties ta nenuginčijamą faktą,i 
kad ne \ isi žmonės vienodo i 
amžiaus pasensta, 'l ie žmones,

svarstymo, kurie viską 
šaltai, apgalvodami, tie 
žiau ir klaidi] daro, ilgiau pa 
silaiKo geroje sąmonėje ir il
gesnio amžiaus sulaukia. Tie

MEDVILNĖS DULKĖS 
ANT PLAUČIŲ

.Bet kokios dulkės nege- 
prai. Pavojingiausios dulkės 
P yra akmens ir uolos dulkės, 

I sunkios, aštrios, aštriais 
’jkampais. Metalinės dulkės 

i irgi maža ko geresnės. Ne- 
itokios žalingos yra minkš- 

lkta i tųjų medžiagų dulkes, bet 
’iir jos gerai nedaro.

Sakysim, kad ir medvil
nės (vatos) dulkės. Jos, re- 

minkštučiutes, gludu-
m a-1 či utė 

-isispjaudyt ir išsikosėt. O 
i vienok ir tokios dulkes svei- 
Ikatą darbininku suėda.

gi, kurie be perstojo, lyg žais-| Medvilnes fabrikuose, kur 
lims vėjo malūnėlis, su kasi, j verpiama siūlai ir vynioja-

net

karšia bnlvė per kia 
nių j bato aulą būtų 
taip 
U a,

ičiu dulkiu. Tas medvilnės 
'dulkes darbininkai įkvėpuo
ja, jr jiems nuo to susidaro 

plaučiuose irm.., hum’ y.iuiLiciii uc-i... suerzinimo |r i prapuiti pirmiau . . _. ' , ...; - bronchinėse dudelese.nubėga. Prasideda

Nashua, N. H

|sa, trumpųjų bangų diater 
unija, ultra-violetiniai spin 
dūliai, pasivaikščiojimai, 
lengva gimnastika.

Dr. J. J. Kaškiaučius ■ Širdingai

Mirė graži ir jauna mergi
na Stepanė Franie Miskunai- 
tė, Monikos ir Juozo Miskūnų 
dukra. Ji mirė pačiame gražu
me, kada gyventi taip buvo 
malonu. Jos mirtis uždavė di
delį širdies skausmą tėvams, 
nes jų vienas sūnus yra leite
nantas ir kur nors už jūrų ka
riauja prieš baisų priešą, o ki
tas taip pat yra armijoj. Lai 
būna jaunai merginai lengva 
žemele, o širdingiausia užuo
jauta Mišk Cinams!

Laike R. Mizaros prakalbų 
sekami draugai ir drauges au
kavo suvažiavimo pasveikini-

I mui: T. Lapėnienė $1.50.
Po $1 : aukavo V. Vilkaus- 

; kas, J. 'Tamulionis, M. Bartis, 
'M. Veckienė, V. Briedis, J. 
; Virbickas, A. Vcckis, W. Pe- 
į trauskas, M. Jonienė, P. Bus- 
■ levičienė, U. Baliukonienė, A.
- Banuskevičienė, D. Margis, V.1 
'Stančikas, J. Egeris ir F. Bus- 
levičius.

Po 50 centų : K. Kazlauskie- 
I nė, J. Lapenas, K. Makarevi- 
|čius, A. Pazniokas, B. Mizara; 
'ir 25 centus: 13. Bredienė, J. 
! Jonis ir M. Jonienė.

Visiems aukavusiems tariu 
ačiū!

Drg. J. Virbickas atvažiavo 
pas mane ir išvažiavome au
kų rinkti pasveikinimui De
mokratiniu Lietuviu Suvažiavi
mo, kuris šaukiamas Brookly
ne ir atnaujinti Laisvės skaity
tojus, bei naujų užrašyti. Su
važiavimui mūšų kolonijos lie
tuviai pasiryžome sukelti $50 
su pasveikinimu. Kur tik apsi
lankėme, tai visi nuoširdžiai 
aukavo, pagal savo išgalę.

Atsilankius pas drg. Maka- 
revičius, gerus Laisvės patri- 
jotus, tai jie ne vien atsinau
jino Laisvę, kurios dar ir nebu
vo
bet ir suvažiavimui paaukavo 
$1. Reikia pasakyti, 1 
Makarevičiai nelabai jaučiasi

gerai, yra po gydytojo prie
žiūra. Linkime jiems greičiau 
susveikti. Jų sūnus jau du me
tai tarnauja Dėdei Šamui ir 
yra vyresniojo laipsnio leite
nantas. Laimingo jam tarnavi
mo ir sveikam sugrįsti, kada 
priešas bus sumuštas, kada fa
šizmas bus nuo žemės nušluo
tas. širdingai ačiū už aukas 
Makarevičiams ir kitiems, au
kavusiems tam svarbiam tiks
lui.

V. Vilkauskas.

V

pasibaigus p r e n u m e r a t a

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. į

kad drg i F. W. SHALINS
S (Shalinskas)

CHARLES’ i|
UP-TO-DATE |!j

BARBER SHOP |if
K. DEGUTIS,

Prieinamos 
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATYRI BARBERIAI

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

i

Savininkas
Kainos
Avenue

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

g MATEI ŠAS SIMONAVIČIUS B
M' GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

M Vietos ir iinpor- 
JįJ tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
w Brooklyne, užeiki- 
tį« te susipanžinti.

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

* 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. $
A QKAQ 1X’

kI NAUDOKITĖS GERA PROGA I
įp Per sekančias 30 dienu mos daromn ši sneeiali nasiūlvma savo. Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

' seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
j kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes 
' naujame už senas

vis dar patar-
tai 

nepaisydamas, 
nors iri

Grigaitis visa Į 
pajėga spiriasi įtikinti “Nau-į tinkamai
jienų” skaitytojus, kad tarp j 
Amerikos ir Maskvos, be jo
kios pertraukos eina baisiau
sia vaina ir, žinoma, ne už ką 
kitą, kaip už fašistinio ele-į 
mento didžiausią sopulį — Pa-, 
balčio valstybes. Dėl tos vai
nos ir Sumner Welles pasi
traukė, nesitikėdamas atlaikyt 
poziciją Maskvos mūšyje, o jo i

nežymiai, r 
d ii- su*longvčlio. Darbininkas pra- 
, nuta-'fleda čiaudėt, atsikiankst, 
politikos1 paskui ir kosėt. Košt

ateiti jūsų-lyg veržia ar 
būtent, at-, krūtinę. • Paskiau

kiaušiniai pi i -

jam

Distinctive Style and Unexcelled Value in ® 30 Dienų
i Nuolaida

žemas kainas.

Akiniai i

už $7.50
O] ) tl LiA lAlcl 
pasidaro 
lyg kas 

užgulę ant plaučių.
Kai per ilgai plaučių dū

deles labiau susijaudina ir 
užsikemša, tai kosulys pa
sidaro įkyresnis ir vis sun
kiau esti kvėpuoti, dusina, 
troškina. Mažiau oro tega
lima įkvėpuoti, kraujas ma
žiau gauna deguonies ir ne-

DIAMOND ENSEMBLES
ft/sf in her heart- dirst in Quality

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

riau Kreiptis į visi 
ir kiaušiniologijos 
kad malonėtumėte 
Pauliui pagalbon, 
sakyti į žemiau 
klausimus: Ar 
klauso prie po 
nomijos? Ko k 
gali turėti su Amerikos vals-

vieton padėjo Edward R. Stet-' tybes departmentu ir su įvy- 
tinius, kaipo stiprų faitorių, ' ųusįa Maskvoje trijų valstybių 
kuris Molotovą sulamdys, kaip I ministerių konferencija? Ar 
Grigaitis bolševizmą, ir jo di- kiaušiniais 
džiulius reikalavimus 
niekais.

Kad ši filozofija neatrody-; pasirinko būtinai 
tų prasimanytu plepalu, Gri-į vįes kiaušinius, o 
gaitis kaipo nesumušamą fak-!Ri0S moters, kuri 
tą, kokiais tai strateginiais iš-, ciau pažįstama? 
rėkavimais, paima ir įterpia tiesos ponios Pauliuvienės nuo-j Žinoma, paprastai da pir- 
ponios Davies kiaušinius! Tie monė, būtent ta, kad Grigai- ma to darbininkas pradeda

ir jo di- kiaušiniais galima užbombar- 
pavers, mioti bolševizmą? Kodėl Gri- 

malimalienei 
ponios Da- ' 
ne šiaip ko- ima silpti ir nebegali 
jam yra ar-' gerai dirbti. Turi darbą 

Ar turi kiek, mest.
Žinoma, paprastai da pir-

i gaitis šiai visai

kiaušiniai tai pasidarė kuolu į i čio straipsnis išėjo su kiauši 
jūsų Pauliaus vežimo ratus. 
Taip sklandžiai bėgusi min-Į 
tis, susyk atsitrenkė, kaip į i 
akmeninę sieną. Galvoju šiaip,1 
galvoju taip ir niekaip nega-1 
liu suprasti, ar ponios Davies 
kiaušiniai priklauso prie vals
tybės departmente įvykusios 
atmainos, ar kaipo amunicija 
prie bolševizmo naikinimo, ar 
gal tam tikslui, kad su kiau
šiniene užpeizoti Molotovo di
delius reikalavimus?

Negalėdamas išsinarplioti i 
iš šios painiavos, pasišaukiu 
ponią Pauliuvienę. Sakau, 
klausyk, motka, jūs, moterys, 
vis daugiau nusimanote apie 
kiaušiniologiją negu mes, vy
rai. Gal jūs suprasit, kokiais 
išrokavimais Grigaitis, gvil
dendamas tokius svarbius val
stybių reikalus, įsiklampojo į 
ponios Davies kiaušinius?

Pauliuvienė didele atyda 
balsiai perskaitė editorialą, tą 
punktą, kur kalbama apie 
kiaušinius, antrą syk perskai
tė, patraukė pečiais, pasikrap
štė paausį, giliai pagalvojo su
raukus kaktą ir pradėjo aiš
kinti : šitam atsitikime kitaip 
negalėjo būti, kaip Grigaičio

niene pasėkoje jo senatvės?
Tinkamiausia į virš telpan

čius klausimus 
Paulius suteiks
jos profesoriaus laipsnį.

Jūsų, Paulius.

atsakiusiam, 
kiaušiniologi-

New York© valst. guberna
torius Thomas Dewey. Jis de
dasi su hooveri.niais republiko- 
nais ir žada būti republikonų 
partijos kandidatu 1944 metų 
rinkimuose.

rūpintis, kad kitą darbą 
gavus. Ir gerai daro.

Yra labai jautrių tokioms 
medvilnes dulkėms, o yra 
tokių, kad išdirba desėtkais 
metų ir jaučiasi pusėtinai.

Kas svarbiausia, tai kad 
perspėti pavojų darbininkų 
sveikatai. Tokiose įmonėse 
turi būti įtaisyta dideli e- 
lektriniai čiulptuvai ir vė- 
dintuvai, oro koštuvai, kad 
sutrauktų dulkes ir orą va
lytų. Be to, prie ypatingų 
darbų, geriau, kad darbi
ninkai ant burnos ir nosų 
nešiotų tam tyčia “snukius” 
arba oro koštuvus.

Darbininkus gydytojai 
privalo periodingai tikrinti. 
Kuriuos jautresnius turi 
nuo darbo atstatyt arba 
juos paskirt kitur, kur nė
ra dulkių.

Gydymo gero nėra nuo 
tokio plaučių užsikimšimo. 
Geriausia to vengti ir ūmai 
prasišalinti iš dulkino dar
bo.

Gerai yra bendra higie
na. Geras poilsis, grynas 
oras, saulė, geras maistas, 
vitaminų ir mineralų gau-

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

Both Rings for
SJLEOO

No. *400, Lady ’ 
Crosby. Unique • Ū 
in//style, excep- 
tional in quality. 
This lovely pair 
(>f jings in 14K 
gold- Superbly 
brilliant, dia* 

■■ mbnd. .

Both for

*85"

| STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N Y.i GREEN STAR BAR & GRILL |

< Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

I CHARLES J. ROMAN
T* (RAMANAUSKAS)

All "Lady Crosby” Ensembles lu
in /illraetive Presentation Eox

AU DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

Tel. STagg 2-2178 ATDAWA VAKARAIS

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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

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

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

V. Vilkauskas, Nashua 923
V. Smalstienė, Royal Oak 914 
ALDLD Mot. Kp. Binghamton 874 
Baltimorės Vajininkai .............. 796
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 766 
P. Beeis, Great Neck 713
Geo. Shimaitis, Montello ......... 709
A. Balčiūnas, Brooklyn 602
J. Mockaitis, Bridgeport ........... 599
ALDLD 50 kp., Rochester ....... 559
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 531 
J. Ramanauskas. Minesville 518 
A. Tamošiūnas, Hudson 489
M. Smitrevičienė, Detroit 485 
J. Rudmanas, New Haven ......... 477
J. Grybas, Norwood 454
J. Urbonas, Pittsburgh ............ 432
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 400 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 390 
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 389 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338 
A. Valinchus, Pittston ............ 338
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 321
M. Slekienė, Gardner ................ 299
P. Šlekaitis, Scranton .............. 277
M. Paulauskas, Pittsburgh 274 
V. Padgalskas, Mexico .............. 264
J. Blažonis, Lowell .................... 264
P. Šlajus, Chester ...................... 217
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 215

P. Pilėnas auga punktais, jo neįjėgia pralenkti Eli- 
zabethas. Laukiame žinių nuo Stripeikos ir Kudirkos.

S. Penkauskas pralenkė J. Kazlauską. Gavome nuo jo 
naują skaitytoją.

Taipgi V. J. Stankus pralenkė V. Vilkauską, jis už
ėmė jo vietą laimėtojų skyriuje.

Sekami vajininkai prisiuntė naujų skaitytojų ir at
naujinimų: V. Smalstienė, Royal Oak, Mich. (1); AL
DLD 136 kp., Kearny-Harrison, N. J. (1); J. Rama
nauskas, Minersville, Pa. (1); A. Tamošiūnas, Hudson, 
Mass. (1); J. Grybas, Norwood, Mass. (1).

Sekami vajininkai pakilo punktais atnaujinimais: 
ALDLD 2 kp., So. Boston, Mass.; S. Kuzmickas, She
nandoah, Pa.; ALDLD kp., Moterų Skyrius, Bingham
ton, N. Y.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; M. Smitravičienė, Detroit, Mich.; J. 
Urbonas, Pittsburgh, Pa.; A. P. Dambrauskas, Haver
hill, Mass.; A. Valinčius, Pittston, Pa.; M. Paulauskas, 
Pittsburgh, Pa.; C. S. Kasparas, Wilkes Barre, Pa.

Kaip matote, šį kartą tai daugiau rezultatų, nes 
daug vajininkų dalyvavo Dem. Liet. Suvažiavime per
eitą šeštadienį ir sekmadienį. Jie pridavė naujvų skai
tytojų ir atnaujinimų.

Širdingai ačiū už puikų pasidarbaimą — laukiame 
daugiau nauju skaitytojui

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Lenką Ponai Turėtų 
Džiaugtis, ne Džiauti
London. — Emigracinė 

lenkų valdžia sako, kad ji 
nesutiksianti imti net Rytų 
Prūsiją ir Pomorze “mai
nais” ant tų ukrainiškų, ir 
baltarusiškų žemių, kurios 
1939 metais prisijungė prie 
Tarybų Sąjungos.

Nauja Bolivijos Valdžia 
“Talkininkiška”

La Paz, Bolivija, gruod. 
21. — Nuvertus prezidento 
Enrique Penarandos val
džią, naujoji Bolivijos vy
riausybė išleido pareiškimą, 
kad senoji valdžia, girdi, ti
krumoj buvus fašistinė, o 
blogai vedus ekonominius to 
krašto reikalus.

Naujosios valdžios vadas 
Victor P. Estensoro užtik
rina, kad jinai eisianti iš
vien su Talkininkais ir bū
sianti palanki Jungtinėms 
Valstijoms.

Sukilimas padarytas su 
pagalba kariuomenės dali
nių, kurie kelias valandas 
kirtosi su senąją valdžią re
miančiais kariais. '

Dabar kareiviais apstaty
ta cinos kasyklos. Dauguma 
tos cinos eina Jungtinėms 
Valstijoms ir Anglijai karo 
pabūklams gaminti.

Amerikiečiai Italijoj atė
mė iš nacių Spinuccio kal
ną.

Montreal, Canada. — Su
streikavo 2,300 miesto raš
tinių tarnautojų.

J. Žilinskas, Lewiston ................  198
J. Matačiūnas, Paterson ............  186
A. J. Navikas, Haverhill ........... 182
A. Gudzin, Schenectady ........... 169
K. Mikolaitis, Baltimore ........... 168
J. Margaitis, Windsor ..............  156
V. Jokymas, New Britain ......... 156
S. Puidokas, Rumford ..............  140
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 134
A. Venskevičienė, Cambridge .... 130
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
M. Urba, Easton ........................ 92
S. Shaltys, Rockford ................ 78
J. Simutis, Nashua .................. 72
V. Kisielius, McKees Rock ....... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abckienė, Chicago .............. 52
Ch. Legunas, Springfield ........... 52
A. Arison, Stratford .................. 52
R. Kalvaitienė, Maspeth ............  26
M. Stakoff, Brooklyn ................ 16

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................  212

! P. Buknys, Brooklyn ................. 126
' V. Tauras-R. židžiunas ............ 28

i Amerikiečiai Užėmė 
I Arawe Lėktuvaikšte

Nauj. Guinea, gruod. 21. 
— Jungtinių Valstijų ka
riuomenė atėmė iš japonų 
Arawe lėktuvų aikštę, to 
paties vardo pussalyje, pie
tiniai vakarinėje New Bri
tain salos dalyje. Ši aikštė 

'užimta be pasipriešinimo iš 
'japonų pusės. Bet tai bus 
paranki vieta amerikiniams 
bombanešiams iš arčiau 
atakuoti japonus jų bazėje- 
tvirtumoje Rabaule šioje sa
loje, taip pat bombarduoti 
juos ir Naujojoj Guinejoj.

Nuo įsiveržimo į New Bri
tain salą amerikiečiai pažy
giavo jau iki devynių my
lių pirmyn Arawe srityje.

Franko Neva Laisvina 
Respublikiečius

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius Franko paskelbė, 
kaipo “kalėdinę dovaną,” 
kad lygtinai būsią iš kalė
jimų paleisti visi respubli- 
kiečiai grynai politiniai ka
liniai, girdi, apart tų, kurie 
įkalinti už k r i m i n alius 
veiksmus.

(Kriminaliais veiksmais 
fašistai vadina veiklius žy
gius prieš juos. Tai ką gi 
Franko paliuosuos?)

Franko, girdi, dabar- jau 
išlaisvinęs tuos kunigus, ka
reivius ir falangistus-fašis- 
tus, kurie buvo įkalinti dėl 
grynai politinių priežasčių.

Franko pareiškė, kad jau 
nereikėsią falangistų mili
cijos-. Tai manoma, kad ji 
bus paleista arba armijai 
prijungta, kaip reguliarės 
kariuomenės dalis.

Naujas Sovietų Himnas 
Vietoj Internacionalo
London. — Nuo kovo 15 

d. ateinančiais metais So
vietų Sąjunga priima naują 
oficialį valstybės himną vie
toj Internacionalo, kaip 
pranešė Maskvos radijas. 
Senasis himnas, šaukiąs al
kanuosius vergus sukilti, 
neatitinka laisviesiems So
vietų žmonėms ir visai ne
atžymi sovietinių pasieki
mų.

Naujajam himnui žodžiai 
parašyti Sergiejaus Michal
kovo ir E. L. Gistano, o 
muzika — kompozitoriaus 
V. V. Aleksandrovo. Šis 
himnas prasideda žodžiais: 
“Didžioji Rusija sukalė ne
sunaikinamąją laisvųjų res
publikų Sąjungą. Tegyvuoja 
galingoji Tarybų Sąjunga, 
sukurta pagal tautų valią!”

Naciu Submarinas Nuskandi
no Laivą Arti Amerikos
New Orleans. — Vokie

čiu submarinas šio mėnesio c-
pradžioje torpedavo ir nu
skandino vidutinį Jungtinių 
Valstijų prekybos laivą 
amerikiniuose v a n d enyse, 
Meksikos Įlankoj. Žuvo 10 
marininkų.

Tuose pat vandenyse na
cių submarinai praeitą pa
vasarį ir vasarą toje srity
je sunaikino 38 Talkininkų 
laivus.

| LAIMĖJIMAI IR NUO
STOLIAI ORE

London. — Oficialės ži
nios rodo, jog Amerikos la
kūnai, b o m b a r d u o darni 
Augsburgą Vokietijoj ir 
Insbrucką Austrijoj praeitą 
sekmadienį, neteko šešioli
kos lėktuvų, bet tikrai su
naikino 37 nacių lėktuvus 
ir, turbūt, dar 22 kitus.

tVtRYBODY@?

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS
■MMMMBnnaaaaBHBBMssneennESi

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MTRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

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

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gėli
mų, 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, sąnarių, 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, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 

‘nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio). (

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

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

Vietiniai galit ateit krautuvėm
614*4 Ziou Street*

Labve* UtHuanian Daily
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Prezid. Mėgina Sulaikyt 
Gelžkeliy Streiką

Washington, gruod. 21.— 
Rooseveltas ragina geležin
keliečius susilaikyti nuo 
streiko, kuris šaukiamas 
gruodžio 30 d.

Prezidentas sako, jog at
sižiūrint į gyvenimo pa
brangimą turėtų būti gele
žinkeliečiams pridėta šiek 
tiek daugiau algos, negu 
iki šiol skyrė valdinės įstai
gos.

Amerikos Lėktuvai Sunaikino 
Galingą Nacių Submanną I
Bogota, Colombia.— Ties 

Panamos Kanalu Amerikos 
bombanešiai nuskandino di
delį vokiečių submariną, ku
ris buvo ginkluotas aštuo- 
niomis kanuolėmis ir kelio
mis priešlėktuvinėmis pa
trankomis.

Amerikiniai lėktuvai per 
dvi dienas vaikėsi šį nacių 
submariną, iki pasiuntė jį į 
jūros dugną. Submarino pa
trankos sužalojo kelis Ame
rikos lėktuvus. Sakoma, jog 
tas pat submarinas andai 
nuskandino Colombijos res
publikos laivuką. Dėl to Co- 
lombija ir paskelbė karą 
Vokietijai.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kp. ruošia Kalėdinį pa
rengimą, sekmadienį, 26 d., 2 vai. 
dieną, 155 Hungerford St. Kvie
čiame visus narius ir nenarius lie
tuvius, praleisti linksmai laiką. — 
Kom. (301-302)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., rengia gražų pa

rengimą Kūčių Vakare, 24 d. gruo
džio. Liet. Salėje, 315 Clinton St., 
8 v. v. Bus gardžių užkandžių--sli- 
zikų, silkių, taipgi žuvies, kurios 
delegatės parveš iš Brooklyno. įžan
ga $1. Kviečiame dalyvauti.

(301-302)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Lietuvių Taut. Kapi

nių Bendras metinis susirinkimas 
įvyks 26 d. gruodžio, 2 vai. dieną. 
40 Ferry St. Visi šėrininkai ir lo- 
tininkai privalo dalyvauti, nes bus 
renkama valdyba 1944 metams. 
Nuo geros valdybos priklauso Ka
pinių augimas ir kapų tvarka. Ku
rie dar neturite sklypų, nusipirkite 
kapams. Taipgi užvilktas mokestis 
malonėkite užsimokėti.— C. S. Kas
paras, sekr. (301-302)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 23 d., 376 Broadway. Pra
džia 8 vai. vakarp. Susirinkimas bus 
labai svarbus, delegatai sugrįžę iš 
konferencijos duos raportus. Nariai, 
kurie negavote knygas, dalyvaukite 
susirinkime pasiimti. Taipgi prašo
me narius užsimokėti duokles. — 
J. S. (299-301)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI—MOTERYS 
AMŽIAUS 21 IKI 35 
KARINIS FABRIKAS

LENGVAS, ĮDOMUS DARBAS
TEDLEE CHEMICAL 

CORP.,
115 DOBBIN ST., BROOKLYN, N.Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

Patyrusios prie marškinių ir Jakučių, pri
mosimu! operatorėms darbo, pagelbėjimui for- 
leidei. Taipgi guzikų ir kilpų operatorių. 
Nuolatinis darbas.

JAC SPORTSWEAR
702 Broadway, kampas 4th St.

(302)

MOTERYS IR MERGINOS
REIKALINGOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
DIRBTI DRY CLEANING 

DIRBTUVĖJE.
ROSE & CO.

349 KINGSLAND AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(302)

MERGINOS RANKŲ DARBUI. PRIVALO 
TURĖT MIKLIUS PIRŠTUS. GERA ALGA 
LAIKE MOKINIMOSI.

KNOTCRAFT
Lil W. 67TII ST.

PRIVATINĖ SEKRETORĖ
Padėjimui Mechanical Enginieriui
Galinti pati atlikti susirašinėjimus ir tu

rinti žinojimo apie knygvedystę. Malonios 
darbo sąlygos. Gera alga.

BOX 302, 20 WEST 43RD ST.
(801.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RANKINĖS SRIUBŲ MA
ŠINOS OPERATORIAI

NAKTINIAI ŠIFTAI 
BONAI

GERA MOKESTIS — VIRŠLAIKIAI.
Patogi Vieta.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

(I.R.T. Hunters Point Station in building. 
Van Alst Independent Station, 1-nas blokas.) 
________________________________________(300)

BERNIUKAI
DIRBTI PLATING ROME 
RIKIAVIMUI IR VĖLOMIS

SUJUNGIMAS
ALBERT’S PLATING WORKS, Inc.

286 TAAFFE PLACE, BROOKLYN 
_______________________________________ (301)

APVALYTOJAI
GERA ALGA. DIRBTI KNY
GŲ APDARYMO DIRBTU
VĖJ. NUOLATINIS DARBAS.

PROMPT BINDERY
350 WEST 38TH ST.

(301)

FABRIKO DARBININKAI 
STIPRŪS

5 DIENU SAVAITE — 40 VAL.
70c Į VALANDĄ IR VIRŠLAIKIAI

A. SIMKINS & CO.
455 W. 45TH ST.

(301)

APVALYTOJAI 
ŠVARINTOJAI

5L2 DIENOS; $120 I MENESI
ABRAHAM LINCOLN HIGH 

SCHOOL
OCEAN PARKWAY 1R WEST AV.

CONEY ISLAND
(301)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
Paprastotm Dienom ar šeštadieniais 

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

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

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1196 BROADWAY

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS - GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
IX)

PAKUOTOJOS, ŠIFTU DARBI
NINKES: PUIKIOS DARBO SĄ
LYGOS, POILSIO PERIODAI. KA
VA IR ARBATA VELTUI UŽKAN
DŽIŲ VALANDOM. MAXWELL 
HOUSE TEA DIVISION, 3913 2ND 
AVE. (BUSH. TERMINAL AREA) 
BROOKLYN, N. Y.

(303)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM

APLIKANTAI 18 METŲ
AMŽIAUS AR VIRŠAUS 

GEROS ALGOS
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT

46TH ST., WEST OF BROADWAY
(302)

MERGINOS, LENGVAM FABRI
KO DARBUI, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS; DAUG VIRŠLAI
KIŲ; GERA ALGA.

U. S. LACE PAPER WORKS,
417 UNION AVE., BROOKLYN, 

N. Y.
(300)

Merginos, jaunos, mokintis popierinių dė
žių darymo; gera alga, pakilimai; po karo 
darbai užtikrinti.

TOl’EL HAT BOX, 173 WOOSTER ST.
(300)

FABRIKO DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VALANDŲ SAVAI
TE. $20 PRIDEDANT VIRŠLAI

KIUS. MALONUS DARBAS.
A. SIMKINS & CO.

455 W. 45TH ST.
(301)

MERGINOS AR MOTERYS
Žarnų atskirtuos. Priimsimo ir be patyri

mo merginas. Iš būtinų darbų privalo turėt 
paliuosavimo pareiškimų.

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

• (300)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDINIMO FORMANAS
I i (ELEKTRA)
TURI TURĖTI 5 METŲ MINIMUM PATYRIMO 
TVARKYMUI ELEKTRA LĖKTUVŲ SULYDI- 
NIMO; SUPRANTANTIS VISŲ RŪŠIŲ SULY- 
DINIMO PROCESUS. GALINTIS TVARKYTI 
VYRUS. PAGEIDAUJAMA LAIVŲ STATYKLŲ 
PATYRIMO, TAČIAU NEBŪTINAI JEI PAMA
TINIAI <£RA PASIRUOŠĘS ŠIAME AMATE.

IRA S. BUSHEY & SONS,
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.

KREIPKITĖS Į
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, N. Y.
Iš BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO IR USES 

ATS1KLAUSIMO.
(306)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGA $175 Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

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

(TIE. KURIE DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE. NESIKREIPKITE)

(300)

INDŲ MAZGOTOJAI
DIRBTI PRIE BUFETO

COFFEE SHOP
LINKSMOS SĄLYGOS.

DIENŲ DARBAIS.
Kreipkitės Personnel Office

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST. WEST OF BROADWAY.

(302)

LIEJYKLAI PAGELBININKAI

MAŠINŲ MOLDERIAI 
ASLOS MOLDERIAI

Tik Patyrę — Fabrikui Darančiam 
Būtinus Karinius Darbus.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa
reiškimo.
KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. — 5 P. M.

COLUMBIA 
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn.
B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St. Stoties

(301)

APVALYTOJAI KARI- 
DORIAUS

PASTOVUS DARBAS, GERA ALGA

KREIPKITĖS Į PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST. WEST OF BROADWAY

(302)

MECHANIKAI — VYRAI 
GARADŽIUI

TROKŲ KOMPANIJAI REIKIA 
PATYRUSIŲ MECHANIKU, TIRE 
PAKEITEJU, ŠMERUOTOJŲ, MA
ZGOTOJŲ. GERA ALGA. PASTO
VUS DARBAS. PR. 4-5858 — 
1685 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.

(299)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
PASTOVŪS DARBAI

PUIKIOS VALANDOS.
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS Į PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST., WEST OF BROADWAY

(302)

OFISO BERNIUKAI
5 DIENOS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 

PROGA PAKILIMUI

CANADA DRY GINGER ALE, Inc. 
1Q0 E. 42ND ST. (GRAND CENTRAL) 

(299) 
, 1 ....—....... ................ ...............

NAKTINIS PEČKUR1S 
$28 j savaitę ir kartas pavalgyti. 

Kreipkitės į Enginierių. 
PARK ROYAL HOTEL 

23 W. 73rd St. 
(801)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

-----------

i VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laikųar Daliai

Paprastom Dienom ar Sekmadieniais 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRŲ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS .
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAJ 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

VYRAI PRIE LEDO
VYRAI PRIE KIEMO DARBUI

$26 Į SAVAITŲ IR VALGIS
Kreipkitės Steward

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

(299)

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

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

(300)

BERNIUKAI — 16 metų ar su drafto pra
tęsimu išnešiojimams, kaipo pasiuntiniai ir 
jaunesnieji, insi>cktoriai, 5-dienos, 40 valan
dų savaitė, alga iki $25. Reikia paliuosavi
mo iš pirmesnio darbo. Mr. COAKLEY, 
44 Broad St., N. Y. (300)

BERNIUKAI
PASIUNTINIAI, BENDRAI 

NAUDINGI, NUOLAT
NAN WESTLEY
1 WEST 47TH ST. 

______________________________________(300) 

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI 
Šėpų ir Sampclių Darytojai, 

įpratę Laipsniškam Darbui ; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų m ech an le
mo, metalinių rakandų ir tt.

Pokarinė proga visiem mechanikam 
18 valandų viršlaikių. 

BRIDGE METAL PRODUCTS 
201 Front St.. Brooklyn 

Tėmykite WMC Įstatymus

ELEKTRINĖS PAJĖGOS 
PRESO OPERŪOTOJAS 

IR BENDRAI MECHANIKAS
Patyręs prie akuratnal gaminimo metalo 

išdirbinių, 18 valandų viršlaikių. Puikiau
sios algos.

BRIDGE METAL PRODUCTS * 
201 Front St., Brooklyn 
Tėmykite WMC Įstatymus.

ENG1NIERIUS AR BUDINK0 
APTARNAVIMUI MECHANI
KAS PRIEŽIŪRAI ELEKTRA 
ĮRENGTO DIDELĖS ĮSTAI
GOS BUDINKO. $45.30 Už 48 
VALANDŲ SAVAITĘ.

THE RIVERSIDE CHURCH
MO. 2-2900 v1 (802)

BUČERIAI (3). NUOLATINIS 
DARBAS, AUGŠČIAUSIOS ALGOS, 

GEROS VALANDOS, NAUDOTO
JŲ MARKETUI. SKAMBINKITE 
CH. 3-3479, ARBA KREIPKITĖS 
ASMENIŠKAI. COLONIAL BEEF 
CO, 204 9TH AVE.

(802).
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NwYorko^A^Zmm Padėkavonė už “Party”

Draugiškai Išlydėsim 
Tarnybon Išeinantį 

Draugą

Demokr. Lietuvių Suvažiavi 
me Buvo Iškelta Svarbių 

Klausimų ir Diskusijų

Nikodemas Pakalniškis 
L Nikis Pakalniškis, daugeliui 
Brooklyn© ir apylinkės lietu
vių pažįstamas, su daugeliu 
dainavęs ir dirbęs eilėj kitų 
darbų, Laisvės spaustuvės dar
bininkas - technikas, išeina ka- 
riškon tarnybon ši pirmadienį,; 
gruodžio 27-tą.

Aišku, jog daugelis norūs 
su Nikodemu susieiti, paspaus
ti jam dešinę, 
riausios kloties, 
lui jo draugai 
LDS darbuotojai, 
Frances Pakalniškienė 
ruošia su 
išleistuvių 
šį ketvirtadienį, gruodžio 23, 
Laisvės salėj. Kviečiame visus 
būti su mumis šiose išleistuvė
se. Įžanga nemokama.

damas, kodėl tie delegatai 
reikalauja parvežti į Vokieti
jos nacių koncentracijos kem
pes išvežtus šimtus tūkstančių 
lietuvių? Kodėl jie nesirūpina, 
kad hitlerininkai sušaudo ke
turis šimtus lietuvių už vieną 
nacį? Kodėl negaila, kad na
ciai šimtais tūkstančių terioja 
lietuvius, naikina lietuvių tau
tą?. . . Jis sako, kad daugelis 
tų neva “ištremtų” gyvena 
Amerikoj.

L. Grikštas informuoja, jog 
pati pirmutinė, originale Lie
tuvos vėliava buvo raudona ir 
nurodo šaltinius, kur tą infor
maciją patikrinti rašte. Jis sa
ko, nėra ko rūpintis, jeigu iš
silaisvinusios iš po fašistinio

ne-

palinkėti ge- 
Tad tam tiks- 
laisviečiai ir 

kur draugė 
dirba,

juo pasimatymo, jo 
draugišką vakarą

Sekmadienio, gruodžio 19-tos 
rytinė sesija, antroji šiame su
važiavime, prasidėjo, kaip ir

i pirmoji, pakilusiame ūpe, tik 
i jau daug skaitlingesnė. šian- 
' dien poilsio diena — daugiau 
delegatų, daugiau svočių. Už
pildyta arti pusė didžiulės 
Webster Hall.

I’. Jočioniui, prezidiumo na
riui, šios sesijos pirmininkui, 
paskelbus sesijos pradžią, pir
muoju kalba prof. B. F. Kubi
lius iš Bostono ir perskaito ir 
pasiūlo rezoliuciją rėmimo 
Amerikos karo pastangų klau
simais.

Romandas, Cleveland ietis, 
skaito ir pasiūlo rezoliuciją 
užgyrimui prezidento Roose- 
velto politikos karo vedime. ■ Smetonos režimo Lietuvos lie- 
Rezoliucijoj pareiškiama, jog ‘ tuviai 19.10 metais pasirinko Į 
demokratiniai lietuviai ener- tradicinę Lietuvos raudoną vė-■ 

igingai rems prezidentą jo ko-’ 
' voie už visuotina sunaikinimą.
fašizmo ir kad dėlto remtų jį j 
19 11 motų rinkimuose, jeigu j 
jis kandidatuos į prezidentus 
ketvirtam terminui.

Stanislovaitienė, iš Water
bury, .Conn., skaito ir pasiūlo 
rezoliuciją pasveikint trijų vy
riausių Jungtinių Tautų va
dams — Rooseveltui, Chur- 
chillui ir Stalinui už jų veiklą 
apvienyti viso pasaulio demo
kratines jėgas prieš fašistine

K a 1 b a T u s i nsk as (?)
Brooklyn©, bėdavoja dėl 
Sovietų Sąjungos išvežtų lietu- ! 
vių.

Skliutas, iš Worcesterio, no- į

Bernardas Petrulis, Pa-

Belaisves
Laisvei pranešama, jog Ber

nardas Petrulis, ištrūkęs iš 
šistų belaisvės Italijoj ir lai
mingai pasiekęs namus, sugrį
žęs pas tėvus Į Maspethą. Tė- 
vaj vos neapstabo iš džiaugs
mo, ištikti labai ilgėtos, bet 
taip greit nesitikėtos laimės.

Už savo laimingą sugrįžimą 
Bernardas esąs dėkingas Itali
jos žmonėms, kaimiečiams ir 
abelnai priešfašistinei italų 
liaudžiai, žmonės jį slėpė nuo 
fašistų ir vedė stuba nuo stu- 
bos patys rizikuodami 
gyvastį.

Svečiai

sveikinimai nuo 
senelių veikėjų, 

unijistų siuvę-

Visos rezoliucijos priima
mos vienbalsiai.

Sveikinimai ir “Uždusinę”
Skaitomi 

Minersville
nuo Baltimorės 
jų — Amalgameitų Unijos Lo- 
kalo, nuo Bekampių su $50 au
ka ir nuo desėtkų 

atskirų 
miestų, 

tarpe 
regis, iš

kitų organi- 
asmenų iš 

su visokiais 
kurių vie-

Philadelphi-

“Naujosios Gadynės dū- 
Toks sveikinimas, žino- 

iššaukė deelgatuose sma
ll e pir-

ne paskutinis iš 
pasveikinimams

savo

fa- zacijų ir 
daugelio 
linkėjimais, 
nas buvo,
jos su priedu ir už soc-trockis- 
tu 
šią.’ 
ma,
gaus juoko, šis, beje, 
miltinis ir 
skaitlingiems 
skirtų laikotarpių.

Stanislovaitienė, rezoliucijų 
komisijos narė, skaito ir pa
siūlo rezoliuciją už palaiky
mą subsidijų ir kainų kontro
les. Priimta vienbalsiai. Rezo
liucija siuničama visiems sena
toriams, raginant, kad jie dar-! be mūsų 
buotųsi palaikymui preziden-' grįžtų, 
to Roosevelto programos prieš 
infliaciją.

Kaip “Išgelbėti” Nuo Hitlerio 
Išgelbėtus Lietuvius

Sekamas programoj, I 
žara,

M. Svinkūnienė, iš Waterbu
ry, Conn., uoli Laisvės vajinin- 
kė šiomis dienomis svečiuojasi 
pas draugus Thompsonus, 
Long Island City. Drg. Svinkū
nienė dalyvavo Dem. Liet. Su
važiavime šeštadienį ir sekma
dienį kaipo delegatė.

Kapitonas Kazys Savickas, 
jo žmona Nellie ir duktė Mar- 
del svečiuojasi pas giminaitę 
L. Kavaliauskaitę.

Po ilgos kelionės aplink pa
saulį, jis keliom dienom g 
poilsį, ir neužilgo vėl turės 
plaukt į nežinomą šalį.

avo
iš-

Armija Duosianti 
Pastorių

Armija ir laivynas pažadėję 
miestui duoti 1,250 ekstra 
paštininkų 
mui laiškų.
Kalėdas.

Pirmasis
kių paštorių antradienį pribu
vo į Bronx© paštą, kitos gru
pės, į kitas miesto dalis, irgi 
tikimasi pribūsiant šiomis die
nomis.

duoti 1,250 
padirbėti išnešioji- 
ir siuntinių prieš

būrys, 300 kariš-

Policistai savo organizacijos 
susirinkime nusibalsavo ne
dirbti daugiau darbo, nors al
gos ir pakeliama su 1-ma sau
sio. Bendra pakėlimų suma 
sieks 7 milionus.

trijotais, o iš Pittsburgh© kon
ferencijoj surinktų kelių tūks
tančių dolerių, Lietuvos žmo
nių vardu, nei už centą nieko 
lietuviams nepasiuntė?

Jis .skaito rezoliuciją Sovie
tų Sąjungoj esančių lietuvių 
rėmimo, Lietuvos išlaisvinimo 
ir pokarinio atstatymo klausi
mais. Raportas ir rezoliucija 
priimti vienbalsiai.

Stanislovaitienė skaito ir pa
siūlo angių kalboj rezoliuciją 
Davis’ui, informuojančią, kad 
tie, kurie lando pas vyriausy
bininkus 'būti paskaitytais Na- 
cionalio Karo Fondo dalimi ir 
gauti iš ten pinigų, 
žmonių nešeipė ir
turėtų būti prileistais 
Rezoliucija priimta

Lietuvos 
nešelps, ne- 

į fondą.

A. Bimba skaito il
siai priimama rezoliucija, ad
resuota tarybinei Lietuvos vy
riausybei, kad ji dėtų pastan
gas, po išmušimo iš Lietuvos 
nacių, prijungti prie Lietuvos 
lietuviškąsias 'Suvalkijos ir 
Prūsijos sritis. Vienas delega- 

V Į tas pastebi, kad gal kam nepa
tiks žodis “tarybinės.” A. Bim
ba. atsako, jog tik tokia Lietu
vos vyriausybė dabar yra, tad 
tik jai galima ir adresuoti, ki
taip nėra kam siųsti. Visi 
tinka.

D. M. šolomskas skaito 
ganizacinę rezoliuciją. Ji

vien bal

Už surengimą taip didelės 
ir gražios puotos mūsų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktyje lapkričio 27, P. Baze
lių svetainėj, 3386-8 Atlantic 
Avė., Brooklyne, mes Jonas ir 
Ona Neverauskai dėkavojam 
savo goriom draugam už taip 
neapsakomai didelį darbą. 
Dėkojam rengėjams J. Vastu- 
nams, O. Karusaitienei ir vi
siems, kurie taip daug pasi
darbavo: A. Karusaičiui, 
Blake, M. Krapukaitienei, 
Mcrkevičienei, M. Vedegis, 
Budraitis, A. Shimaičiams, 
Navickienei iš Woodhaven 
taip gražų ir dideli tortą, ku
ris mūsų puotą taip gražiai 
papuošė; piršliui A. Shimai- 
čiui, iš Brooklyn, už taip ska
niais gėrimais svečių vaišini
mą, vakaro pirmininkei M. 
Mcrkevičienei, vakaro vedėjui 
J. Vastunui, gaspadinčms už 
taip skanių valgių pagamini
mą: O. Karusaitienei, M: Ma
cienei; prie stalų patarnauto
jom D. Maciūtei, J. Vastūnai- 
tei ir visoms, kuri vardų nesu- 
žinojom; patarnautojams prie 
alaus J. Merkevičiui, P. Ma
ciui, A. Rėk is.

Dėkavojame už gerus linkė
jimus ir visiems už gražias do
vanas.

M.
A.

ti;
su

or- 
pri-ri žinoti, kur tie, kurie aima

nuoja, kad Sovietai priglaudė, imama ir išrenkama iš apie f 
išgelbėjo gyvastis desėtkų tuk- asmenų Amerikos

,. . . 1 •• .--.ii
išgelbėjo gyvastis desetkų tuk- asmenų Amerikos Demokrati- 
stančių lietuvių, kur jie siūlo | nįtl Lietuvių Taryba, su pil- 
vežti 
jungos?
juos išžudytų? Klaustieji 
liepia, kad jie nenori vežti iš I 
Sovietų Sąjungos lietuvius da- Į 
bar, tik po karo.

Dar
manas, Andrulis iš Chicagos, i 
Vilkelis iš Wilkes B.arre, aiš-1 
kindami vieną ar kitą fazę iš
keltų klausimų.

R. Mizara savo sutraukoje i 
pakartoja, jog jis niekur nesą-1 
kė savo raporte, kokia turės 

vėliavos spalva, tik sakė, 
“laisvės vėliava,” kas reiš- 
kad Lietuva, jos žmonės 
laisvi. Jeigu deelgatas Kle- 
supranta, jog tik raudona

MIRE
Josephine Baski, 

amžiaus, gyvenusi 127 No. 4th 
St., Brooklyn, N. Y., mirė 
gruodžio 21-mą. Bus palaido- 

•inčiuoju komitetu Brooklyne.1 ta gruodžio 23-čią, Most Holv

mo Lu

lietuvius iš Sovietų Są-1
Ar pas Hitlerį, kad ; Tarybon išrinktų vardai jau 

atsi-1 buvo skelbti vakar dienos Lai- 
I svėj.

Iš paskutinės sesijos-masinio 
mitingo ir po jo įvykusio ban- 

• kalba brooklynietis Gil- Rieto lietuvių veteranų dakta- A 1 1 • • V /''X 1 • Į

rų ir veikėjų Baltrušaitienės ir 
Graičūno pagerbimui dar bus 
rašoma sekamose laidose.

Rep.

būti 
.kad 
kia, 
bus 
vas
vėliava tegali būti laisvės vė
liava, lai ji bus ir tokia. Pa
galiau, tai ne mūsų dalykas. 
Lietuvos žmonės kovoja, krau
ją lieja, gyvastis deda Lietu
vos išlaisvinimui, jie mūsų ne- 
siklaus, jie patys išspręs, ko
kia turės būti Lietuvos san
tvarka, jos vyriausybė, jos vė
liava.

Sovietų 
lietuviai, 
kartu su

Sąjungoje esantieji 
sakė Mizara, grįš 

Raudonąja Armija, 
reikalavimo, kad jie

Po diskusijų raportas priim
tas vienbalsiai ir su didele 
ovacija.

Antanas Bimba raportuoja, 
kad pažangieji Amerikos lietu- 

^-Iviai jau surinko mažiausia 
suvažiavimo šaukimo se- j $100,000 Sovietų Sąjungos ir 

kretorius, skaito raportą. Ra- ’ [en gyvenančių lietuvių karo 
portas glaudus, brandus ir I pagalbai. Kad vien tik per lie- 
įdomus, palydimas stipria, ii-.................................. .. •
ga ovacija. Pasiūlyta ir pa
remta jis priimti. Pirmininkas 
Jočionis šaukia turinčius klau
simų, pastabų, kritikų, pataisų 
atsiliepti, nes dabar tam 
kas.

Vienas brooklynietis (jo 
vardės neišgirdau) siūlo 

parvežti Lietuvon į 
Sąjungą išvežtus lie-

kalanti
Sovietu 
t u vi us.

lai-

pa- 
rei-

Bus Lietuvos Vėliava?

Trinity kapinėse. Pašarvota 
pas graborių J. Garšvą. 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Valstybinė darbų davimo 
agentūra praneša, kad per spa
liu ir gruodžio mėnesius virš 7 
tūkstančiai šio karo veteranų 
prašė padėti gauti darbus.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

I O, LIETUVIŠKAS KABARETAS
b *=? Oi STANLEY MISIŪNAS
W / Ii SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

LITU ARIC A SQUARE RESTAURANT
tuvių komitetą išsiųsta virš 
$30,000 medikalei pagalbai ir 
dar atskirai, per Pundelių Va
jaus Komitetą, pasiųsta 
jais drabužiais, maistu ir ki
tom

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave
BROOKLYN

nau-

reikmenimis lietuviams 
daugelio tūkstančių dolerių 
vertės dovanų ir gauta padė
kos laiškai-telegramos už pir
muosius siuntinius. Jis klausia, 
ką daro tie, kurie skelbiasi pa-

Kokia
Jonas Klevas (ar gal Klo

vas), iš Philadelphijos, nori 
žinoti, kokia ant Gedimino 
kalno plevėsuos vėliava po iš
varymo iš Lietuvos hitlerinin
kų. Sekretorius Mizara jam 
atsako, jog jis savo raporte 
skaitė, kad “plevėsuos laisvės 
vėliava.”

—Tai reiškia, — sako ' dis- Į 
kilsuodamas delegatas Klevas, 
—Lietuvai jūs siūlot rauddną 
vėliavą, sovietinę, vietoj tri
spalvės.

Kalba delegatas B. Čer
niauskas iš Rochester, klaus-

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 22 d., 
7:30 v. v., APL Kliube, 280 
Union Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalu apsvarstyti. Taipgi 
bus renkama dalis valdybos 
sekamiems metams.

Ch. Nečiunskas.

PAJIEŠKOJIMAI
Malvina Zinkevičiūtė-Juchnievich, 

pajieškau savo brolio Petro Zinke
vičiaus. Kas apie jį žino, prašau 
pranešti man, arba lai pats atsilie
pia. Būsiu dėkinga. Malvina Juch- 
nievicb, 26 Houghton St., Hudson, 
Mass, (301)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Jurgis Dimitrovas, Reichstago Gaisro Bylos did
vyris, kartu su kitais antifašistais bus pagerbtas 
minėjime tos istoriškos bylos 10 motų sukakties, 
rengiamame ši trečiadieni, gruodžio 22-rą, Carne
gie Hall, 57th St. ?r 7th Ave., New Yorke. Kalbė
tojais mitinge bus, be kitų, Paul Robeson, Louis 
Adamic, Arthur Garfield Hayes, Earl Browder, 
Philip Van Gelder, Dr. Channing Tobias. Drama
tizuotus Goeringo-Dimitrovo debatus perstatys Ho
ward East ir Peter Lyons. Paveiksle matome Dimi
trova su dviem savo giminaičiais Sovietų Sąjungoj, 
kur jis gavo prieglaudą po bylos.

firmos I Įlūžęs per ledą į Bronx Ri
tu- | ver Fred Treneyer, 5 metų 

prieškalėdinį pasilinksmi-j berniukas, buvo ištrauktas ir 
pasiuntė tris | atgaivintas, bet neužilgo po 

Marine ligoni-Į to mirė.
veteranams iri, — . ---  ----- -- ----- --

Bankers Trust Co. 
darbininkai ir tarnautojai 
r ė jo 
nimą iš pelno
trokus dovanų 
nėj esantiems 
prižiūrėtojams. FOTOGRAFAS'

8 Le VANDA I
FUNERAL PARLORS |

Incorporated d
J. LEVANDAUSKAS j

Graborius-Undertaker i'

7 g 337 UNION AVENUE
S BROOKLYN, N. Y.

| Tel. STagg 2-0783

L NIGHT — HAvemeycr 8-1158.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion 4 St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

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

I Lietuvių Kiiro Kompanija |
•••• • •••• •• ifiwNelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

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

r B
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- U* 

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: įK,

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

J. GARŠVA
Graborius-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

LIETUVIŠKAS į

TRAKTYRIUSI

(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ *

Juozas Zeidat j
Savininkas I

I i 411 Grand St Brooklyn

PIRKITE ANKSTI

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

$3.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

The Gift of 
a Lifetime I

Dalmontui 
įdedami 

joms belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N.
Atdara

Prices Subject to Federal Tax*

Į 701 Grand St
J TeL Stagg 2-2173




