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Rašo R. MIZARA

Per keletą dienu lietuviška
sis Brooklynas buvo užkariau
tas Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo atstovų, svečių. Kur 
tik ėjai, ten susitikai svečią 
arba viešnią.

Bet ilgai jie čia svečiuotis 
negalėjo. Mat, karo metas, 
kiekvienas ir kiekviena yra 
surištas su vienokiomis ar kito
kiomis karinėmis pareigomis.

. Taigi dabar mes ir vėl gy
vename “normaliai,” be sve
čiu, v

Laisvėje buvo duotas ir bus 
duodamas platus Suvažiavimo 
vaizdas, kad tūkstančiai mūsų 
brolių ir sesučių, išsiblaškiu
sių po Jungtines 
Kanadą ir kitus kraštus, ga- Leris”, 
lėtų iš tikrųjų pilniau supras- j karinės tarnybos. Jis, kaip 
ti, kas Suvažiavime buvo tar- ir j0 bendrai Soc. Partijos 
ta, kaip tarta.

Neužilgo bus skelbiami Su
važiavimui sveikinimai. Dar 
netilpo dienraštyje ir keletas 
Suvažiavime priimtų rezoliu
cijų, netilpo ir mano praneši-j 
mas-raportas.

Šiandien, pirmadieni, Įvy 
Suvažiavimo išrinktosios De 
mokratinių Amerikos Lietuvių I 
Tarybos Veikiančiojo Komite-! 
to posėdis. Jame bus paimti i 
spręsti tūli svarbiausi bėga-Į 
mieji klausimai, kuriuos Su-! 
važiavimas paliko. O tų viso-! 
kių klausimų yra labai daug. 
Turėsime gerokai 
kad visi svarbieji 
būtų greit ir gerai 
įkūnyti gyvenimam
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Socialistų Vadas už Tai
kymąsi su Hitleriu 
Be Tikros Pergalės

Boston. — Naujosios An
glijos Socialistų Partijos 
sekretorius Howard Penley 

Valstijas, yra paskelbtas kaipo “slia- 
nuo

vadai, agitavo už taiky
mąsi per derybas, be visiš
ko nacių sumušimo, be jįj 
privertimo besąlyginiai pa
siduoti.

Apskričio prokuroras jau 
perėmė to socialistų vado 
dalyką į savo rankas.

Plieno Darbininkų 
Streikas

GENER. EISENHOWER
PASKIRTAS ANTROJO

FRONTO VADU
ge-Hyde Park, N. Y. — Prez. parinktas (amerikietis) 

Rooseveltas pirmkalėdinėje nerolas Dwight D. Eiscn- 
kalboje gruod. 24 d. p.rane- hower.
šė apie Cairo ir Teherano 
konferencijas, kur sakė:

“Aš tariausi su Didžio
sios Britanijos, Rusijos ir 
Chinijos vadais, ypač svars
tant planus dėlei sėkmingų 
atakų pasmarkinimo prieš 
mūsų priešus kaip galint 
greičiau ir iš daugelio 
tingų punktų.

Sutartinumas ir 
Atvirumas

“Mes pirm to manėme 
kalbėtis skersai stalo Cairo 
ir Teherane, bet mes greitai 
pasijutome esą toj pačioj

užsienyj 
daugeliu 
teko su

mušiu

skir-

Pittsburgh, Pa. - Prasi- į stalo pusėj, kaip ir tie ne-
padirbėti, dėjo streikas prieš vadina- nugalfmiej] vyrai, gener. 
klausimai mas “mažąsias” plieno kom- Chiang Kai-shek ir marša- 

,r panijas Pittsburghe, Cleve- las Stalinas.”

nugalimieji vyrai, gener.
išspręsti ii

landė, Youngstowne, Ohio, 
Suvažiavimas buvo tikrai is-!jr kitur. Jau neina 

torinis, tikrai svarbus. Kad jis 170,000 darbininkų ir
I streikuosią 280,000.

Jie, CIO nariai, reikalau
ja po 17 centų valandinio 
priedo. Vidutinė jų alga iki 
šiol buvo 78 centai per va
landą.

tokis buvo, paliudija ir anti-1 
demokratines spaudos prieš jį į 
sietojimasis. štai, net lenku 

, jųjsųdskininkų - fašistų dien
raštis, Nowy Swiat, matė rei
kalo pulti mūsų suvažiavimą!

Supraskime, jei suvažiavi
mas btitų buvęs menkas, 
fašistai, smetonininkai, 
sudskininkai ir kitoki tiek 
jo nesisielotų!

Suvažiavimui prisiųstos 
kos (su sveikinimais) pralen
kė optimistiškiausias ekspekta- 
cijas. Tik pagalvokit: draugai 
Bekampiai, iš New Jersės, — 
$50; A. ir J. Žvingilai ir jų 
šeima, iš Conn. — $50; L. 
Grikštas, iš Brooklyno — $50!

Arba štai advokatas Kai (iš 
Chicagos) prisiunčia telegra
mą su 
ku!

Adv. 
lyvavo 
rencijoje, bet ten viską valdė 
smetonininkai, todėl niekas ne-

dirbt 
dar

tai 
pil
dei

a ti

$20 Suvažiavimui au-

Kai, kaip žinoma, da- 
ir Pittsburgho konfe-

galėjo gauti balso, — negavo 
jo ir adv. Kai ir kiti. Ten kal
bėjo tik tie, kurie turi aštrius 
liežuvius Tarybų Sąjungai nie- 

a kinti, nes tam tikslui toji kon
ferencija buvo sušaukta.

Mūsų Suvažiavime dalyva
vo masės demokratinių Ameri
kos lietuvių. Suvažiavimas iš
reiškė demokratinės lietuvių 
Amerikos, lietuvių visuomenės 
troškimus ir valią.

Daug Nacių Pasiduoda
Maskva. — Ištaškius So

vietam nacių kariuomenę 
ties Gorodoku, Vitebsko 
apylinkėje, likučiai vokie
čių buvo pabėgę į miškus, 
bet peršalo, išalko ir dauge
lis paskui patys nelaisvėn 
pasidavė.

Sudegė 17 Vargšy
New York. — Per gaisrą 

pavargėlių nakvynių name 
sudegė 17 vyrų. Ta “flap- 
auzė” buvo ant 42-ros gat
vės tarp 9 ir 10 Avės.

if

Prez. Rooseevitas, tarp 
kitko, pareiškė:

“Po Cairo konferencijos 
p. Churchillas ir aš susiti
kome maršalą Staliną Tehe
rane. Mes visiškai atvirai 
kalbėjomės visais ir viso
kiausiais klausimais, palie
čiančiais karo laimėjimą ir 
taikos įsteigimą po karo.

“Per tris dienas energin
gų ir visuomet draugiškų 
diskusijų, mes susitarėme 
kiekvienu punktu dėlei mil
žiniškos atakos darymo 
prieš Vokietiją.

“Rusijos armija ir toliau 
ves ryžtingus ofensyvus 
prieš Vokietiją Rytų Fron
te. Talkininkų armijos Ita
lijoj ir Afrikoj darys neat- 
laidų spaudimą prieš Vokie
tiją iš pietų, ir dabar ji 
bus jau pilnai apsupta, kai 
didžios amer. ir anglų jėgos 
puls vokiečius iš kitų šonų.
“Vadovauti sutartinai ata

kai iš šių kitų punktų yra

Priešai Stiprūs 
ir Gudrūs

“Savo kelionėse 
aš kalbėjausi su 
karininku, kuriem V 7 

sidurti su priešais
lauke. Šie kieti realistai 
(daiktiški dalykų sprendė
jai) liudija, kokie yra stip
rūs, gabūs ir apsukrūs prie
šų generolai ir kareiviai, ir 
kad mes turime juos su
mušti pirma, negu laimėsi
me galutinąją pergalę. 
Karas dabar siekia to laip
snio, kur mes turime su
prast, jog bus ilgi mūsų 
nuostolių sąrašai — užmuš
tųjų, sužeistųjų ir dingusių
jų.

“Karas tatai ir tereiškia. 
Nėra jokio lengvo kelio į 
pergalę. Ir vis dar nematyt 
galo.

“Jungtinės Tautos neturi 
tikslo pavergt Vokietijos 
žmones. Mes norime, kad 
jie turėtų normalę progą iš
sivystymui į naudingus ir 
pagarbius europinių tautų 
šeimos narius. Bet mes esa
me pasiryžę sykį ir visai 
ateičiai paliuosuoti juos 
nuo nacizmo ir prūsiško mi- 
litarizmo, ir nuo to fantas
tiško ir pragaištingo įsi
vaizdavimo, būk jie 
‘viešpatautojų tauta.’ 

“Pagrindais to, ką 
diskusavome, aš galiu
šiandien jum pasakyti, jog 
aš nemanau, kad galėtų kil
ti bet kokie neišprendžiami 
skirtumai tarp Rusijos, Di
džiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstijų.”

(Rytoj duosime daugiau 
ištraukų iš prez. kalbos.)

esą

mes
jau

Klausiu aš delegato A. J. 
Kupsčio, iš So. Bostono:

——Kodėl neimate balso, ko
dėl nekalbate?

——Ką gi as kalbėsiu, — at-! 
Sako jis, — kad čia tiek daug 
delegatų ima balsus ir visi gra
žiai, vietoje kalba, su kurių

Malonu buvo matyti Suva
žiavime dd. Žvingilus, iš So. 
Bostono. Abu seniai Žvingilai 
yra Keleivio įsteigėjai, gerai 
žinomi mūsų visuomenei. Prie 
jų Keleivis, aišku, buvo kito
kia; nebuvo jis tuomet anti

semitinis, fašistinio plauko 
laikraštis, kokiu yra dabar. 
Zvingilams leidžiant, Keleivis 
buvo demokratinis laikraštis.

nuomonėmis aš sutinku. Čia 
viskas taip tvarkiai eina, taip 
harmoningai!

Hitlerinių Budelių Mo- 
kykla--Naikinti Pa

vergtas Tautas
Washington.— Bavarijoj, 

Vokietijos dalyj, veikia 
slaptosios karines policijos 
mokykla, kur nacių agentai 
yra specialiai “mokinami ir 
lavinami, kaip kankint už
imtų kraštų žmones ir įvai
riais būdais masiniai žu
dyt juos.”

Maskva gavo slaptais ke
liais iš Vokietijos žinią apie 
tą hitlerininkų mokyklą ir 
paskelbė per savo radiją, o 
valdinis Amerikos Karo Ži
nių Biuras perleido ją šio 
krašto spaudai.

100,000 Tony Bombij
Vokietijai per Pusmeti

London. — Praeitą penk
tadienį 3,000 anglų - ameri
kiečių lėktuvų pleškino pa
jūrinius vokiečių apsitvir
tinimus šiaurinėje Franci- 
joje.

Per paskutinius 7 mėne
sius Talkininkai numetė 
100,000 tonu bombų i Vokie- 
tiją.

Anglai Baigia Užimt 
Ortoną

Anglų armija rytinėj Ita
lijoj išmušė nacius beveik 
iš viso Ortonos miesto, 
apart vieno to kampo, kur 
naciai iš skiepų dar atkak
liai ginasi.

Amerikiečiai vakarinėje 
Italijoje užėmė porą aukš
tumų.

Australija.—Per oro ata
ką prieš Rabaulą, New Bri
tain saloj, amerikiečiai ir 
australai nušovė 30 japonų 
lėktuvų, o savo neteko tik
tai keturių.

Į VAKARUS NUO KIJEVO 
SOVIETAI PRADĖJĘ 
PLATŲ OFENSYVA

London. — Berlyno radi-1 atvadavo daugiau kaip 260 
jas pranešė, kad Raudonoji gyvenamųjų vietovių, mies-
Armija iš naujo pradėjo 
ofensyvą plačiu frontu į va
karus nuo Kijevo, Žitomiro 
srityje.

Kai kuriose vietose rau
donarmiečiai ten jau pra
laužė nacių linijas.

Penktadienį sovietiniai 
kovūnai staigiais smūgiais
sutriuškino stiprius vokie- ( 
čių apsitvirtinimus aplink 
Gorodoką, 17 mylių į šiau
rius nuo Vitebsko, ir užė
mė Gorodoko miestą su di
dele geležinkelio stočia. Per 
dvi dienas raudonarmiečiai

tų, geležinkelio stočių ir kt.
Sovietų kariuomenė jau 

perkirto plentą tarp Viteb
sko ir Polocko. Dabar rau

donoji artilerija atakuoja 
1 geležinkelį tarp šių dviejų 
strateginių miestų, didžių
jų priešo tvirtumų.

Vien Gorodoko ir žlobino 
sektoriuose užmušta dau
giau kaip 4,000 nacių. Go- 
rodoke raudonarmiečiai, be 
kitko, pagrobė 15 vokiečių 
tanku ir 43 didžiąsias ka- 
nuoles.

CHOLERA IR KITOS EPIDEMIJOS GRESIA 
NUMARINI MILIONUS INDĖNŲ

Bombay, Indija. —Benga
lijos provincijoj Indijoj da
bar siaučia tokios baisios 
mirtinųjų ligų epidemijos, 
kaip viduramžiuose Juoda
sis Maras Europoje. Vasa
linis badas taip nuvargino 
ir nusilpnino žmones, kad 
kūnas- nepajėgia atsilaikyti 
prieš kraujaligę, maliarijos 
drugį, cholerą ir kitas ap
krečiamąsias ligas. Dauge
lis tūkstančių taipgi serga 
sąnariu išpūtimu nuo išba- 
dėjimo. Tatai praneša Ben
galų Komunistų Partijos 
sekertorius Bhowani Sen.

Jeigu Bengalijos indėnai 
negaus greitosios medikalės 
ir maisto pagalbos, tai mili
jonai jų turės išmirti.

Šio rudens derlius ryžių 
buvo geras, bet 75 procentai 

i ryžių teko stambiesiems že
mės savininkams, turin
tiems tris ketvirtadalius vi
sų laukų. Be to, pelnagro- 
biai urmu supirkinėja ry

žius, paskui pardavinėdami 
kaip galint brangesnėmis 
kainomis. Per badmetį sui- 

jro važiuotė tarp kaimų ir 
I miestų. Tatai dar labiau ap-' 
sunkina maisto gavimą ba- 
dau j autiems.

Bado metu smulkieji ūki-* 
įninkėliai turėjo skolintis 
ryžių iš buožių ir buvo pri
versti pasižadėti trigubai 

į daugiau sugrąžint buo
žėms. Daugeliui valstiečių, 
todėl, beveik nieko neliko iš 

j naujojo derliaus.
Pastaruoju laiku žmonės 

pradėjo organizuotis į tar
pusavio apsirūpinimo komi
tetus, kurie pigiau ir grei
čiau pristato alkaniesiems 
maisto. Anglų valdžia pri

pažino tų komitetų teises.

Chungking. — Amerikos 
lakūnai gruod. 22 d. nušovė 
45 japonų lėktuvus kauty
nėse virš Chinijos.

DVIMETINE LIETUVIŠKOS RAUDONARMIEČIŲ ŠAULIŲ DIVIZIJOS SUKAKTIS
Maskva. — Rašo Justas 

Paleckis, Tarybinės Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas:

Pirm dvejų metų, būtent, 
1941 m. gruodžio 18 d., bu
vo suorganizuota Lietuviš
koji Raudonosios Armijos 
Šaulių Divizija; ir savo 

veiksmais ši divizija vykdo 
istorinio lietuvių kovingu
mo pavyzdžius prieš seno
vinius lietuvių tautos prie
šus, vokiečius užpuolikus— 
Saulės, Žalgirio ir kt. žy
gių pavyzdžius.

Šios Lietuvių Divizijos 
garbingieji žygiai bus vi
siems amžiams neišdildomai 
įrašyti mūsų tautos istori
jos lapuose.

Pašaukus savo vyriausy
bei, lietuviai iš visų milžini
škos Tarybų Sąjungos sri
čių susirinko į Volgos pa
krantes; ir iš buvusios ben
drosios jų minios susidarė 
vieninga karo jėga. Jie pri
siekė nunešti savo vėliavas 
nuo Volgos krantų į tėvy-

niškojo Nemuno pakrantes. 
Jie su atkakliu pasiryžimu 
mokėsi karinio mokslo ir 
nekantriai laukė momento, 
kada galės akis akin susi
tikti priešus.

Spalių mėnesio šventa
dieniais jau lietuvių kariuo
menė traukė frontan. Vasa
rio mėnesio šalčiuose ir pū
gose jie perėjo per beveik 
nepereinamas pusnis, mar- 
šuodami į ugnies krikštą.

Vasario ir kovo mėnesiais 
jie parodė begalinę, visiškai 
bebaimę savo drąsą mūšiuo
se prieš vokiečius Oriolo sri
tyje, Rusijos širdyje. Tai 
čia lietuviai pradėjo kovą 
Tarybinei Lietuvai atva
duoti ir hitlerininkams atsi
teisti.

Vasaros metu Lietuvių 
Divizija pasižymėjo visa ei
le pergalingų mūšių.

1943 m. birželio 25 d. lie
tuvių žvalgų būriai užėmė 
vokiečių apkasus ir sunai
kino kelis šimtus hitlerinin
kų. O tų veiksmų vadas bu-

Padalintos Amerikiečiu Dovanos Lietuviams Raudonarmie- 
_ _ _ _ _ čiams Dvimetinėje Jų Divizijos Sukaktyje_ _ _ _ _  
vo leitenantas Bernotėnas. kiečiai permetė frontan di- 

1943 m. liepos 5 d. vo- deles pėstininkų ir tankų

Ne vien vyrai, bet ir lietuvaitės kovoja už Lietuvos liau
dies išlaisvinimą. Štai paveiksle matome dvi kulkosvaidi
ninkes Sergejevaitę ir Staniulienę prie jų kulkosvaidžio.

&

jėgas, kuriom Hitleris įsa
kė smarkiai atakuoti, pra
kirsti Tarybų frontą ir vėl 
grūmoti Maskvai. Lietuviai, 
kaip mūro siena, atlaikė sa
vo linijas ir neužleido prie
šams nei vienos pėdos že
mės. Tą dieną hitlerininkai 
paliko 1,500 savo lavonų 
pryšakyje lietuvių pozicijų, 
bet jie nei vienos pėdos ne- 
pasistūmė pirmyn. Lygiai 
griežtai lietuviai atrėmė 
vokiečių atakas ir sekamo
mis dienomis.

Leitenantai Kavoliūnas ir 
Reštas, puskarininkis Zolo- 
tas, Birutė Karosienė, Vik
toras Jacenavičius (paskui 
mirtinai vokiečių užkankin
tas), Jocius, Gužauskas ir 
daugelis kitų šio mūšio he
rojų amžinai gyvens lietu
vių tautos atmintyje.
ŽALGIRIO SUKAKTIS IR 
ŠAUNŪS LIETUVIŲ KO- 

VŪNŲ ŽYGIAI
Liepos 15 d., Žalgirio 

mūšio sukaktyje, lietuvių

'kariuomenė drauge su ki
tais Raudonosios Armijos 

Maliniais perėjo į ofensyvą 
! Oriolo srityje. Jie nužygia- 
į vo 120 mylių pirmyn į va
karus, be atlaidos kauda- 
miesi ir sulaužydami vokie
čių pasipriešinimus prie 
Oriolo-Kursko geležinkelio, 
Borisogliebske, Nikolskoje 
ir kitose vietose.

Lietuviai kovūnai prasi
veržė per tris upes —■ Ne- 
ručą, Oką ir Kromą. Jie at
vadavo 60 gyvenamųjų vie
tovių, pagrobė daugiau kaip 
milioną kanuolinių šovinių, 
1000 kulkosvaidžių, penkias 
sunkiųjų kanuolių baterijas 
ir 15 lauko kanuolių bate
rijų, ir kiekius kitų karo 
reikmenų ir paėmė nelais
vėn būrius vokiečių.

Nuo liepos 5 d. Lietuviš
koji Raudonosios Armijos 
Divizija užmušė daugiau 
kaip 13,000 vokiečių karei
vių ir oficierių.

Šiuose veiksmuose Įeit, j 
i (Tąsa 5-me pusi.)
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partijos delegatų šiame Suvažiavime 
dŽū^iaušiūi dalyvavo, męš^hežinome^ nes 
nei vieno delegato iieklausėme, kuriai 
partijai jis ar ji priklauso. Užtenka to, 
kad Demokratinhį; lietuvių Suvažiavi
mai buvo demokratinis. Užtenka to, kad 
jis .buvo didelis, ŪtŠtdvavo lietuvių de
mokratinę visuomenę, nuveikė daug dar
bų ir, besiskirstydami, delegatai pažadė
jo dirbti ir dirbti, iki Suvažiavimo nuta
rimai bus pravesti gyvenimam

Lenkai pilsudskininkai gali rėkti kiek 
tik drūti. Turėdami talkininku tūlą Jur- 
gėlą, jie dar gali pasikviesti talkon ir 
daugiau panašių lietuvių tautos atma
tų, — tas nieko nereikš!

Aukos Dienraščiui DARBININKŲ SVEIKATA!

Laisvei

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

Act of March 3, 1879.

Jie Kviečiasi Talkon Lenkus 
Pilslidskininktis

Nabagai tie lietuviškieji fašistai-sme- 
tbnininkai! Kiek jie nedėjo pastangų,
kad pakenkti Demokratinių lietuvių 
Suvažiavimui, — nieko neišėjo. Suva
žiavimas buvo didžiulis, istorinis, suvai
dinęs milžiniškų vaidmenį mūsų tautos 
gyvenime.

Matydami, kad negalį patys nieko pa
daryti, smetonininkai kreipėsi talkos pas 
lenkus pilsudskininkus. Štai tūlas Jurgė- 
la, kažin kokios tai “Amerikos Lietuvių 
Tarybos” vardu, rašo laišką lenkų pil- 
sudskininkų dienraščiui New Yorke 
(Nowy Swiat š. m. gr. 23 d.) ir ten pa
skelbia, būk Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas nebuvęs suvažiavimas, bet 
“mažytės lietuviškai kalbančių komuni
stų grupės”... konferencija.

Apjakę demokratinių žmonių neapy
kanta, Nowy Swiato redaktoriai įdėjo šį 
Jurgėlos pareiškimą, — įdėjo, tačiau tuo^ 
mi jie sau per nosį negražiai užsidavė. 
Nes, jeigu mažytė “lietuviškai kalban
čių komunistų” grupelė susirinko, tai 
kam apie ją rašyti, kam dėl to skanda- 
lyti? Kam dėl to eikvoti laikraštyj vie
ta ir laikas?!

Apdairesnis Nowy Swiato skaitytojas 
vienok supras, kad taip nesama, kaip 
Jurgėla plepa, taip nesama, kaip Nowy 
Swiat rašo. Jis supras, ..kad šis Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimas turėjo 
būti .didelis žygis, jeigu prieš jį rašo ne 
tik lietuviški smetonininkai, bet ir len
kiški pilsudskininkai, broliai, kovoją už 
tai, kad Vilnius Lenkijai priklausytų!

Natūralu, kad Nowy Swiato redakto
riams Demokratinių Lietuvių Suvažia
vimas nepatinka. Mūsų Suvažia
vimas džiaugėsi, kad Vilnius tapo įjung
tas į Lietuvą; mūsų Suvažiavimas ne 
tik džiaugėsi, kad Vilnius, Druskininkai, 
Ašmena, Švenčionys tapo įjungti į Lie
tuvą, bet jis, Suvažiavimas, pasisakė, 
kad, po karo, turi būti tarybinėn Lietu
vos respublikon įjungti ir Seinai, ir 
Klaipėda ir lietuviškosios Prūsijos da
lys.

Argi šis Suvažiavimo žygis gali len
kams imperijalistams patikti?

. Aišku, ne!
Bet kur gi pasistato tasai Jūr’g'ėla, 

kuris save lietuviu vadinasi? Kodėl gi 
jis nuėjo lenkams imperijalistams tar
nauti ir su jais iš vien burnoti prieš de
mokratinę Amerikos lietuvių visuome
nė?, . .

; Mes nežinome. Tiek tik žinome, kad 
jis patapo , lenkų ifnperijalistų lakiejūš. 
Jau į>er tūlą laiką šis tipas tarnauja 
lėnkams fašistams, plukdamas, bjaurio- 
damas demokratinius lietuvius.

Na, o, kai dėl primetamojo Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimui “komūriiz-

tai Šitiek galima pasakyti: būVo 
jame .kbmunistų, buvo jame repūbliko- 
ŽSį, buvo jame demokratę, buvo jame ir 
nepartinių žmonių. Todėl jis, Su važia vi-t 
mas. galima visaip vadinti: komunistų, 

' dėtfiokratų arba rėpųbRkbnų. Kokios

Nepataikė!
Overseas News Agency praneša, kad 

Lietuvos kvislingas, Kubiliūnas, vos-vos 
išspruko nuo mirties sląstų, kuriuos jam 
buvo užtaisę lietuvių tautos patrįjotai.

Kubiliūnas, sako ONA, inspektavo 
“būrį lietuviškosios milicijos” ir jam “in
spektuojant”, ekspliodavo užtaisyta bom
ba. Deja, lietuviškas kvislingas išliko ne
užmuštas — užmušti buvo trys mažes
nieji kvislingučiai, dirbą Hitleriui. Kas 
tie “mažesnieji” kvislingučiai, kaip jų 
pavardės? ONA nepasako,

Vienas dalykas aišku: Lietuvos liau
dis’lietuviškųjų kvislingų neapkenčia gal 
būt labiau negu pačių vokiškųjų Hitle
rio galvariezų ir jiems taiso visokias kil
pas, visokius spąstus. Anksčiau ar vėliau 
tie niekšai į tuos sląstus bus pagauti. O 
jei ne —tai po karo jie turės prieš lie
tuviškąjį teismą atsakyti už savo judo- 
šiškus darbus.

* ' WIMMTAMPS!

“Amžinosios Plunksnos”—Litera
tūros Draugijos Dovana

Praeito penktadienio Laisvėje Lietu
vos rašytojas, Jonas Šimkus, dėkojo už 
“amžinąsias plunksnas”, kurios buvo 
pasiųstos lietuviams rašytojams.

Skaitytojams gal bus įdomu žinoti, kas 
tąsias plunksnas lietuviams literatams 
siuntė? Jas siuntė, jas dovanojo Lietu
vių Literatūros Draugijos Centro Ko
mitetas. Tai buvo dovana už tų rašytojų 
nuolatinį bendradarbiavimą demokrati
nėje Amerikos lietuvių spaudoje, už jų 
triūsą, už jų kruopštumą. .

Kaip Jonas Šimkus rašo, toji dovana 
lietuviams rašytojams buvo netikėta, 
tiesiog staigmena, ir literatai ja labai 
gražiai apsidžiaugė.

Literatūros Draugijos Centro Komite
tas atliko gražų darbą pasiųsdamas tą
sias dovanas rašytojams.

Pabaltijo Kraštų Klausimas 
Galutinai Išspręstas

Penktadienio Laisvėje tilpo paimtas iš 
New York Timeso rašinys apie Justo 
Palečkįo, Lietuvos aukščiausios tarybos 
prezidijumo pirmininko, straipsnį, til
pusi vėliausiame “Karas ir Darbininkų 
Klase” žurnale. Mes manome, jog neuž
ilgo gausime tąjį straipsnį ištisą ir jį 
galėsime Skaitytojui patiekti.

Tačiau jau ir tiek, kiek New York 
Timesūs iš straipsnio paduoda, parodo, 
kaip Tarybų Sąjungos ir ypačiai Pabal
tijo kraštų vyriausybės žiūri į Pabaltijį. 
Nepaisydami visokių plepalų ir gandų, 
skleidžiamų Amerikoje, Anglijoje ir ki
tur apie grąžinimą į Pabaltijo kraštus 
tokių “nepriklausomybių”, kuriose vieš
patautų smetonininkai ir jiems panašūs 
fašistai, Pabaltijo kraštų vyriausybės 
pareiškia, kad to niekad nebus!

. Justas Paleckis patiekia neužginčija
mų faktų dėl buvusios ir busimosios Lie
tuvos, dėl visokių reakcininkų plepalų ir 
siautimų. , , .
.Jis teisingai sako,. kad “pabėgę į už

sienius Pabaltijo kraštų reakcininkai 
(fašistai) yra sūmėžgę stiprius ryšius su 
lenkų impėrijalistais.”

Toliau:
“Tįę padaužos politikieriai išvien su 

lenkiškuoju zubrii braižo savotiškus 
naujus žemlapiūs, pav., planuodami va
dinamą centralinį valstybių bloką nuo 
Baltijos Jūros iki Aegejaus ir Adriatiko 
Jūrų; Baltijos kraštų, Skandinavijos, 
Lenkijos ir Čechoslovakijos sąjungą ir 
kt. . ,. t / ..•

“jfdoinu ir keista, kad tie (priešsovięti- 
riiį) federacijų popierinių namų statėjai, 
šededaini net tolimosios Amerikos galiū
nuose, negali riet nuduot, kad jie būtų 
susitarę tokiu klausimu, kam Vilnius tu
rėtų priklausyti.,.Neal^ejojama, kad/dau
gelis tų reakcininkų gorėtų susidėti są
jungoj! su fašistine Vokietija.” 
. Tikj’a tiesa! -- - ----- ~ - -

, Po $10: V. ir K. Romon-Ida;.Jonas Neviraųskas^ B’- 
dai, Cleveland, Ohio; Jonas 
Ragauskas, Shelton, Conn.;
A. Talandzevičius, Great 
Neck, N. Y.

M. Selokas, Hartford, 
Conn., $7.50.

Po $5: P. Jočionis, Det
roit, Mich.; ALDLD 15 Ap
skritys, Cleveland, Ohio; 
A. Bekešius, Rochester, N. 
Y.; A. Demskis, Detroit, 
Mich.; M. Sherry, Brook
lyn, N. Y.; ALDLD 22 kp., 
Cleveland, Ohio; William 
beksnys, Stamford, Conn, 
ir M. Ciplijauskas, New 
London, Conn.

Po $3.50: J. Petchulis, 
Cliffside, N. J.; Ig. Liuži
nas, Binghamton, N. Y.; J. 
Auglis, E. Bellerica, Mass.; 
Vladas 
Mass.; 
mouth, 
Bronx, N. Y.; Stanley Pre- 
nis, Earlville, N. Y.

Po $3: Alex Sabeika, Can
ton, Mass.; C. Gužauskas, 
Rochester, N. Y.; drg. Ne
munas, Hartford, Conn.; 
Geo. Urban, N. Braddock, 
Pa.

Po $1.50: Mike Bendins- 
kas, Summerlee, W. Va.; A. 
Sheris, New Kensington, 
Pa., J. J. Žalimas, Worces
ter, Mass.; Frank Obrekes, 
Catawissa, Pa.; Joseph Ba- 
bijonas, Portland, Me.; An
ton L. Borden, Kenosha, 
Wis. ir J. Lavas, Stough
ton, Mass.

Po $2: Paulina Jasilio- 
nienė, Binghamton, N. Y.; 
P. Balčiūnas, Easthampton, 
Mass.; Vincas Kahcevicius, 
Haverhill, Mass.-; ig. Čiula-

Bertulis, Gardner,
V. Uždilas, Ply-

Pa. ir K. Dzevečko,

da, Methuen, Mass.; S. Pen- 
kauskas, Lawrence, Mass.; 
S. B c n k u s, Haverhill, 
Mass.; Stella Kvederiene, 
Cicero, Ill.; Petras Radze
vičius, Cleveland, Ohio; E. 
Vilkis, Montreal, Canada; 
Alex Velička, Brooklyn, N. 
Y.; A. Janužis, Montreal, 
Canada; A. Tamašauskas, 
Montreal, Canada; Joseph 
Olas, Portland, Me.; Petras 
Baranauskas, Bridgeport, 
Cohn.; P. Šlajus, Chester, 
Pa., S. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.; Millie Barnett, Hart
ford, Conn.; P. Balčiūnas, 
Etasthapmton, Mass.; L. 
Mankiene, Hartford, Conn.; 
P. Adams, Montreal, Cana
da; J. Pabilionis, Waterbu
ry, Conn.; G. Kvetkas, Cam
bridge, Mass.; Antanina 
Tolašienė, Roseland, Ill.

Po $1: A. Rupkelienė, 
Montello, Mass.; P. K. Vaš
kienė, Brighton, Mass.; S. 
Mack, Baltimore, Md.; J. 
Adams, t New Britain, 
Conn.; Ona Deltuviene, Ha
nover, Md.; J. Čeponis, 
Montreal, Canada; U. Žavi- 
šius, Montreal, Canada; J. 
Krivickas, Montreal, Cana
da; Jonas Brazis ir drau
gai, Woodville, Pa.; V. Bon- 
kevičius, Brooklyn, N. Y.; 
Tony Povilaitis, Toronto, 
Canada; J. Grayson, Sum
mit, N. J.; M. Gudas, Ver
dun, Canada; V. Vaškevi
čius, Toronto, Canada; E1. 
Yumplot, Brooklyn, N. Y.; 
Mary Brown, Brooklyn, N. 
Y.; S. Kaptainis, Toronto, 
Canada; P. Pranevičienė, 
Goopersburgh, Pa.; Nellie 
Rogers, NeWark, N. J.; A. 
Bakanauskas, P o r 11 a nd, 
Me.;,Juozas Ghiliūnas, B’- 
lyn, N. Y.; P. Dennes, Clif
ton, N. J.; J. Ruseckas, B’- 
Klyn, N. Y?; J. Klebęnas, B’- 
kįyn,.. ; M*., PilLauskie- 
ųę, Hartford, Conn.; P. 
Braknys, Montreal, Čana-

KAt NEIMA MIEGAS
Kiekvienam kartais užei

na taip, kad negali užmigti 
ir gana. Gal koks dvasinis 
ar
pyktis, baimė, : 

gailestys. Gal koks ir fizinis

kytis. - .. ^4*
Neblogas daiktas . prieš 

gult eisiant skaityt kokią. ęarjRSK rk„rc,.«„.c.
VrJL’J žinoma, ir fizinė aplihka 

turėtu būti palanki miegui.
Visatai gali su- ŠšSČ’ 

Po 50c: J. Žilionis, Law- trukdyti miegą, jau nemi- • ’ « - - ■ ■
renee, Mass.; Veronica Vi- visokių įsohniiį prie-

, . zascių, kaip bildesys, triuk
šmas, smarkus vėjas, sun- ; 
kūs apklotai, tvankus oras 
ir 1.1.

Esti rimtų, ligūstų nemi
gęs nuotikių. Čia dažniau
sia pamate esti kokia orga
ninė liga centrinės nervų 
sistemos. Ir paprasta neu
ralgija (dirksnių gėlimas) 

neuritas (paviršiaus

klyn, N. Y.; A. Plioraitienė,
B’klyn, N. Y.; P. Kmaras,
K. Kmaras ir B. Gaubys, 
pastarieji trys iš Montello, skaušmas, sopė, vidurių ne- 
Mass. tvarka. Kambarys geriau tęgūl bū-

tartiehė, Norwood, Mass.; 
J. Taraila, Norwood,.Mass.;
S. Petronis, Athol, Mass.; 
Stasys Kurzinskas, Maha- 
noy City, Pa.; T. Grybas— 
M. Grybas, Aberdeen, 
Wash.; Joe Zeman, Det
roit, Mich.; S. Warpus, E. 
Newark, N. J.; P. Sarka, 
Springfield, Ill.; A. Kazo-
kas, Shenandoah, Pa. ir G. .
Kupčinskas, Minersville, Mirksnių įdegimas) 
Pa.

Tariame nuoširdų ačiū vi
siems Aukotojams už gra
žias aukas.

i Laisvės Adm-cija.

miegą smarkiai sudarkyti. 
O dar pikčiau, jei yra koks

Apsiklok patogiai, bet hė- 
persunkiai. Sunkūs apklotai 
gadina miegą. Ant galvos • 
kartais gerai užsimesti ko- 

I kią drobulę, kad skersvėjis 
'nejaudintų ausų ar veido.

Atsigulęs, pradėk lėtai, 
bet giliai kvėpuot. Kvėpuok 
pilvu, pilvo perklodu (užu- 
dangomis, diafragma). Ir 
skaičiuok kiekvieną įkvėpi
mą. Beskaičiuodamas, nė 
nepajusi, kad jau miegi.

Jei gilus kvėpavimas ne
užmigdo, tai pavartok kitą

1 ' • • ' Į > I Ui '
i,*,.,.,............................

■Ji

Lietuviu. raudonarmie
čiu pulko kovūnas leite

nantas S. Malakauskas, ap- 
dovano tas medaliumi: 
“Už Kovos Nuopelnus,” 
už jo narsumą kovoj prieš 
nacius.

pažeidimas arba gedimas metodą. Stcngkis nieko ne- 
smagenu — didžiųjų galvos mąstyti. Ot sau grimsk į 
smagenų arba nugarkaulio, tamsią miglą, neleisdamas 
smagenų.

Jei gydytojas, nuodugniai 
ištyrinėjęs, pripažįsta ko
kią tokią apčiuopiamą ligą, 
tai, žinoma, toji liga ir rei
kia gydyti visų pirma, ta
da iš lengvo ir miegas pasi
taisys, nevartojant tam ty
čia migdomųjų vaistų.

Tačiau šiaip paprastai 
gyvenime nemigė paeina ne 
nuo ] 
nuo psichinių priežasčių, sus* 
nuo sujaudinto ūpo, nuo ne- i 
tikusios nuotaikos. j

Eidamas gult, nesirūpink1 Gasolino vartojimas Da- 
ir nesibijok nemigęs. Ne- nijoj dabar sudaro tik 1% 
siimk sau galvon minties, prieškarinio vartojimo kie- 
kad va šią naktį ilgai nega-, kio.

į lesi užmigti. Bendrai, atsi- ■ --------
Įgulęs, save užhipnotizuok, į 1938 metais Jungtinėse 
i užsimigdyk, sukontroliuo- Valstijose tapo pagaminta 
i damas savo mintis, neleis- j pasaulinio kiekio vario.

| bet kokiai minčiai savęs su
jaudinti. Tai visai nesunku 
padaryti. Svarbiausia: nesi
baimink, kad va gerai ne
miegosi, rytoj būsi mieguis
tas, apsunkęs. Neįsikalk 
sau galvon tokių niekų. To
kia tuščia rūpestis da blo
giau ir už pačią nemigę. 
Tai kas, kad kartais valan
da ar dviem ir mažiau mie- 

kokių rimtų ligų, bet £°,S1’ e mieSas s^a “

Dr. J. j. KaškiauČius
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Delegatų Kalbos ir Diskus! 
jos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime
(Tąsa) žiau. Gal mes čia pasimo-

Mes Mass, valstijoj irgiIk!nsime .lityje <1au- 
pirkome ambulansus Rau-|^iau nuveiksime.
donajam Kryžiui ir kito-į NEBIJOTI JŲ! 
kiais būdais savanoriai pri-j Stmiislovaiticnč (Water- 
sidėjome prie karinių mū-ibury): Mūsų priešininkai 
sų valdžios pastaugiu Bet ne visi yra fašistai; dauge- 
pritrūktų laiko, jeigu | ps ju tik šiaip reakcinin- 
smulkmeningai apie taukai. Jų yra ne tik pas lietu- 
kalbėtume. !vius, bet ir pas jugoslavus,

Mums reikalingi visi šio | lenkus ir pačius ameriko- 
suvažiavimo programoje nus. Nereikia jų bijoti. Bet 
pabrėžti dalykai. Tarp kit- imant abelnai, tai pas lie
ko, reikia stiprios rezoliuci- tuvius yra daugiau progre- 
jos ir tikslių nuostatų, ku- šyvių žmonių. Pažiūrėjus 
riais galėtume atkreipt kad ir į šį mūsų suvažiavi- 
mūsų žmones prieš fašiz- 111UVV11
mą. Niekas taip nekenkia į intelektualus iš 
greitai pergalei laimėti,! 
kaip fašistiniai asmenys. Į

Lietuviški fašistai, beje, į me būti ^drąsūs? Su mumis 
taip pat kartais kalba apie i Jungtinės Tautos.
karo laimėjimą, bet tai tiki Remkime Sovietų Sąjun- 
del svieto akių. Tikrumoje | gą. Tiktai su jos pagalba 
jie neremia to reikalo. i tegalima pasaulį nuo fašiz-

Jie, beje, sako, “mes per-imo atvaduoti. Ačiū Sovietų 
kame bonus.” Bet bonų pir-i Sąjungai. Jos žygiai apšau
kimas nėra vien tik patri- g0 nuo fašistinių užpuolikų 
jotizmas. Kartu jis yra biz- jr mus Amerikoje.
nio dalykas. Juk bonų pir-j Tiktai Sovietų Sąjunga 
kimas yra asmeniškai nau- tegali atstatyt Lietuvą. Be 
dingesnis pinigų įvesdini- Sovietų Sąjungos, tai vokie- 
mas, negu jų laikymas ban- ciai 
ke.

National War Relief, 
Russian War Relief, dra
panų siuntimas nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
ir jų vaikams, Raudonojo 
Kryžiaus rėmimas—vis tai 
svarbūs darbai. O vienas iš 
svarbiausių dalykų, tai 
drapanų pirkimas, rinki
mas, taisymas ir siuntimas.

Mes privalome dirbti ne 
tik tarpusavyje, ne vien su 
lietuviais radikalais. Svar
bu mums sueiti į bendrą 
darbą ir su laisvesniaisiais 
amerikonais - liberalais, 
kaip kad lietuviai jau daro 
Bostone ir Montello j.

Bet svarbiausia tai su
tveri šičia tokį aparatą, ku- 
riuom galima būtų sulau
žyt lietuviškąjį fašizmą ir 
padaryt taip, kad tokie 
Prunskiai, Smetonos ar jų 
pakalikai jau niekados ne
galėtų įkelt savo kojos į 
šventąją Lietuvos žemę!

. Delegatė (Detroit): Mo
terų Pažangos Kliubo na
res Detroite jau po tris 
kartus davė kraujo Raudo

sueiti' vienybėn ir taip rem
ti karo pastangas, kad ge
riau apsaugotume mūsų 
vaikus, kurie kraują lieja 
už šią šalį, kad juo grei
čiau būtu nuverstas Hitle- 
ris.

Pirm. Mieli Usova s: Aš 
norėčiau pasiūlyti, kad tik 
vienas delegatas tekalbėtų 
nuo kiekvienos kolonijos.

nėkite, kiek per balsuotojų 
apsileidimą jau priviso 
kongreso priešų, statančių 
visokias skerspaines kari
nėms prez. Roosevelto pas
tangoms. Jie išstoja prieš 
damokėjimus, kuriais val
džia stengiasi suvaldyt gy
venimo reikmenų brangini
mą, jie ir prieš reikalingas 
karui taksų sumas ir prieš

Pažiūrėjus

juk matomo lietuvius
_ . > Chicagos, 

Detroito ir kitur.
Savo pozicijoj mes gali

Tiktai Sovietų Sąjunga

dingesnis pinigų

dar

pui-

najam Kryžiui.
Romandas (Cleveland): 

Mūsų karo rėmimo darbui, 
jau pora metų atgal mes 
norėjome visų srovių lietu
vius į bendrą veikimą su
vesti, bet nepavyko į tą vei
kimą įtraukti nieko dau
giau, kaip tik, tuos, kuriuos 
jau ir taip paprastai suei
name—pažangius lietuvius. 
Tačiaus mes sukėlėme $2,- 
600 ambulansui nupirkti 
Lietuviškiems Raudonosios 
Armijos skyriams. Krau
jo davė Raudonajam Kry
žiui 50 asmenų po 1 kartą,1 
o 30 davė jo po 2, 3 ar 4 j 
karius. Tarp kitko, mes su-j 
organizavome pirmosios 
medikalės pagalbos mokyk
lą. O politikos srityje tai 
mes esame nusiteikę remti 
Rooseveltą.
’ Pacauskas (Shenandoah): 
Mes čia per įvairius trūku
mus ir keblumus atvažiavo
me. Taigi ir aš norėčiau 
kiek raportuoti. Esu Mai- 
nierių Unijoj viršininkas, 
ir unijos lokalas su 1,500 
narių man davė mandatą į 
šį suvažiavimą. National 
War Fundo mandatą irgi 
gavome.

Mes sudarėme $3,000 
Russian War Relief fon
dui, o kitom įstaigom ma-

ir lietuviški fašistai 
baigtinai sunaikintų lietu
vių tautą. Tie patys, lietu
viški reakcionieriai, todėl, 
turėtu dėkot, mums, kad v f

mes gelbėjame tuos mūsų 
tautos likučius, kurių 
naciai nesunaikino.

Dagilis (Scranton) : 
sų kalbėjusių raportai
kūs; tik aš bijojau, kad jie 
perdaug laiko nesueikvotų. 
Mūsų kliube yra 100 narių, 
o pregresyviai tiktai keli/ 
Daugelis* sakė, kad delegatą, 
siųsti nereikia. Bet kai bu
vo tiksliai paaiškinta, kiti 
taipgi įsitikino ir išrinko 
delegatus. Tad ir po šio su
važiavimo sugrįžę turime 
žmonėms aiškinti jo tari
mus, o pasekmių bus.

Lukdįevičiųs (Phila.): 
Mes, didžiosios organizaci
jos Philadelphijoj, iš dalies 
apsivienijome bendrai veik
ti tokiems reikalams, kaip 
Lietuvos rėmimas, karo bo- 
nų pirkimas, parama Rau
donajam Kryžiui ir tt. Mes 
nupirkome valdžiai už 
$489,520 didžiulį keturmo-
torinį bomberį., O, kad pir
moji jo bomba užmuštų 
Hitlerį! Aš esu to veikimo 
vice-pirm. War Chestui 
mes surinkome $700.

Visiem lietuviam reikėtų

Čepulis: Pirmininkas tu- iv^Y?.us kitus nau 
retu tėmyti reikalaujančius!valdžios sumanymus.

v - • - - 1 - 1 Mes, kaip ir CIO,
i streikams 

metu, ir remiame 
Roosevelto politiką.

Sliekiene (Pittsburgh) : 
Aš atstovauju Pittsburghą, 
fašistų karalystę. Nežiū
rint fašistų siautimo, mes 
varome darbą pirmyn; ir 
ateinantį mėnesį bus jau 
du ambulansai. Vieną am- 
bulansa duodame Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o ki
tą Sovietams.

Nors fašistai visur ir vi
sada kiša mums koją, mes 
gauname daugiau pritarė
jų. Beje, dėkui brooklynie- 
čiams, kad prie visų čio- 
naitinių fašistų jie dar at
siuntė ir Stilsoną... Bet 
fašistų spėkos Pittsburghe 
jau smunka, o mūsų auga 
ir augs.

Jurkevičius (Montello): 
Dar žodis iš mūsų Mass, 
apylinkės lietuvių veikimo. 
Mes pasiryžome sukelti 
United War Fondui $3,000, 
ir einame savo darbe pir
myn.

Černiauskas (Rochester): 
Aš padarysiu kelias pasta
bas.

Galiu pranešti apie lini
ją, skiriančią mus rocheste- 
riečius nuo Pittsburgho fa
šistų. Mūsų Gedemino 
Draugija pirko karo bonų 
už $10,000.

Karo pastangoms padėti, 
kiekvienas šeimos narys tu
ri laikytis .racioniza vinto ir 
nieko nepirkti be atitinka
mų štampų — nei maisto 
nei gazolino; nevaryti jokio 
biznio su juoduoju manke
tu.

Visomis išgalėmis turime 
pirkti karo bonus, aukoti 
Raudonajam Kryžiui krau
jo; tvarkiai pristatyti ke- 
nus - blekines, nes tai me
džiaga amunicijai prieš 
Hitlerį. Vis tai mūsų dar
bas.

Mes taipgi turime kovoti 
prieš žalingus paskalus 
(angliškai “gossip”). Vie
nas iš tų paskalų dabar

tai jau kelis kartus 
balso, ir vis negauna.

KARO PRAMONĖ IR 
RINKIMAI

Karosievč (iš Californi- 
jos): Labai svarbūs yra 
karines pramonės ir busi
mųjų rinkimų klausimai. 
Didžią mūsų pramonės 
svarbą pripažino pats Sta
linas. Jis Teherano konfe
rencijoj sakė: “Be Ameri
kos pramonės mes nebūtu
me karo laimėję.”

Daugelis darbininkų vis 
dar nesupranta, kodėl ne
turime karo metu streikuo
ti, nors ir CIO (industri
nių unijų organizacijos) 
yra nutarus ir pasižadėjus 
nestreikuoti. Pirmiausioje 
vietoje turi stovėti karo lai
mėjimo reikalas. Mes mato
me pelnus, taksus ir tt. Bet 
su išnaudotojais turėsime 
laiko po karo apsidirbti. O 
dabar greičiausia ir svar
biausia pareiga yra patiek
ti mūsų kovūnam įvalias 
ginklų ir kitų reikmenų,, 
nes jeigu karą pralaimėtu
me, tai viską prarastame.

Jeigu nebūtų pristatyta 
laivų, bombanešių ir kitų 
pabūklų, tai amerikiečiai 
nebūtų galėję nei Sicilijos 
užimti, nei Italijon įsiverž
ti, nei japonus Pacifiko 

/Vandenyno salose atremti. 
O jeigu amerikiečiai ir an
glai iš oro nebombarduotų 
naciu, tai ir Sovietam būtu 
sunkiau apsiginti. Atsimin
kime, jog šis karas yra tau
tų, žmonių karas, ne toks, 
kaip praeitasis.

Dar nedirbančios mote
rys, kurios tik gali, tegu 
eina į karines pramones 
dirbti. Mūsų fabrikai nėra 
išdaužyti. Tai mes Čia 
Amerikoje geriausiai gali
me dirbti ginklus ir amuni
ciją.

Bet balsavimas rinki
muose lygiai svarbu, kaip 
ir tankas. Californijoj per 
darbo žmonių apsileidimą

prašo Posing!
esame 

karo 
prež.

Trečias Puslapis
---------- i '.'F

Cairo konferencijoj prezidentas Rooseveltas, Turkijos prezidentas Ismet Inonu ir premjeras 
Churchill.

ginkluotose jėgose, sukėlė
me $290,000 bonais.

Dėlei ateinančių rinkimų 
paskirkite po kelis narius 
iš kiekvieno savo kliubo ar 
kitos organizacijos veikti 
rinkimams. Turėkime savo 
atstovus kiekvieno distrik- 
to rinkimų komitetuose.

Gaila, kad vokietys muša 
ir naikina tą pačią mūsų 
lietuvių saujelę Lietuvoje. 
Tai bent mes čia Ameriko
je tarp savęs nesipeškime.

J. Rimbą, (Paterson): 
Mūsų tikslas yra kuo dau
giausiai patarnaut karo 
laimėjimui, ir mes savo re
zoliucijose turime inkorpo- 
ruot tam tikrus dalykus, 
kreipdami valdžios atydą į 
juos.

Karinėje pramonėje pa
stebėta kenkėjai bei darbo 
trukdytojai. Valdžia turė
tų labiau tėmyti tokius 
žmones ir atitinkamai su 
jais pasielgti.

Kas liečia kenų (bleki- 
nių) rinkimo, man rodos, 
kad tai nėra toks svarbus 
dalykas. Važiuojant, mato
si pakelėse priversta daug 
plieno bei geležies. Tik val
džia turėtų paimti tą meta
lą ir amunicijai panaudoti.

Paskutiniuose rinkimuo
se daugiau laimėjo reakcio
nieriai. Jie dabar buriasi 
prieš prez. Roosevelto kan
didatūrą ketvirtajam ter
minui. Mes jį visais būdais 
remsime, jeigu Rooseveltas 
vėl kandidatuos. Bet kad 
reakcionieriai taip rėkia 
prieš ketvirtąjį terminą, tai 
gal būtų geriau, jei dabar
tinės mūsų valdžios vadai 
pastatytų kitą tinkamą de
mokratinį kandidatą, kad 
laimėt rinkimus, šį dalyką 
turėtume inkorporuot rezo
liucijoj. Turime darbuotis 
per savo kliubus ir kitas 
organizacijas, kad patraukt 
kuo daugiausiai balsuotojų 
už pažangų kandidatą į 
prezidentus, kuris taipgi 
bendradarbiautu su Sovie
tų Sąjunga.

Atstovauju Patersoną, 
bet negaliu pasigirt, kad 
čia būtų kas daug nuveik
ta. Reakcinis elementas 
kliudo. Patersono lietuviai 
perka bonus, bet nenustaty
ta, kiek jų išpirkt.

J. Urbonas (Pittsburgh) : 
LDS 8-tas apskritys rūpi
nasi bonų pirkimu, ir jau 
turi $2,338 bonų fonde.

Anąmet čia buvo surink-:

i ta didelė suma pinigų vadi
namai lietuviškai laivų 

j korporacijai, iš kurios nie- 
! ko neišėjo. Pittsburgho lie- 
s tuviai buvo suvilti, tai ir 
! dabar jie nenori duot pini
gų reikalams, kurie čia 
svarstomi.

Linkiu, kad šis suvažia
vimas padarytų gerų tari
mų, nurodant darbus, ku
riuos mes sugrįžę turėsime 
atlikti.

J. Karsonas (Lowell, 
Mass.) : Mūsų apylinkėje 
yra įvykinta daug gerų 
darbų. Ačiū, kad aplinkinė
se kolonijose yra tokių gerų 
veikėjų, kaip prof. Kubi
lius, kuris daug pastangų 
dėjo.

Mes nupirkome tris am
bulansus. Kitos kolonijos 
taip pat ima pavyzdį iš mū
sų. Dabar esame pasiskyrę 
$3,000 kvotą ir va ryšimės 
jai pasiekti.

Visose kolonijose galima 
būtų daugiau nuveikti, jei 
pas mus būtų Raudonosios 
Armijos dvasia, kuri atre
mia didžiausias vokiečių jė
gas.

Reporteris.
(Bus daugiau)

X PAŽYMI EKSTRAS

reakcininkai laimėjo pasta
ruosius rinkimus. Turime 
veikt, agituot, kad rinkimų 
dienoj darbininkai nustotų 
lenkę savo nugaras ir eitų 
balsuot, kaip privalo. Žiū-

Vaizda* iš Berlyno. Vokiečiai valo griuvėsius po pa
sirodymo Anglijos bomberių ant Berlyno.

yra, kad, girdi, karas tuo
jau baigsis, ir nieko ne
reiks. Todėl, esą, nereikią 
skubėti nei amuniciją dirbti. 
Kitas paskalas gąsdina 
“baisiais nuostoliais,” ku
riuos, girdi, amerikiečiai 
kenčia. Vis tai nacių bei 
fašistų skleidžiami arba jų 
įkvėpti paskalai. Mes turi
me juos atremti.

Kas perdaug gazolino 
sunaudoja arba iš juodojo 
marketo daugiau mėsos 
perka, toks skriaudžia mū
sų kovūnus fronte, nes 
jiems gali pritrūkti gazoli
no ir mėsos.

Remkime visas mūsų val
džios karines pastangas, o 
rinkimuose balsuokime už 
dabartinės valdžios kandi
datus.

Gal kai kurie iš mūsų tu
ri perdaug baimės kas lie
čia ėjimo prie žmonių to
kiais reikalais. Tai bereika
linga baimė, nes ir patys 
dabartiniai įvykiai eina su 
mumis.

Matulevičius (Detroit): 
Esu narys grupės, kuri >per 
metus sudarė $50,000 ben
drajai lietuvių-rusų para
mai.

Čia mes trylika tėvų iš 
kelių tautybių — lietuviai, 
rusai, lenkai, italai ip žy- 
dai, kurių sūnūs tarnauja

“Piene Vaikam
tai EKSTRA NAUDA iš 
Borden’s Homogenized Vita
mino D—“Pieno Vaikams“; 

Kiekvienoje kvortoje įvalias Vitami
no D ištisai dienai! Greičiau suvirš
kinamas! Lygus maistingumas kiek
viename laše!

tai EKSTRA DŽIAUGSMAS, 
kurį vaikučiai gauna iš 
“Pieno Vaikams“! (Ir ne

užmirškite—jame yra ir visi kiti ge
rieji pieno dalykai—ir 670 maisto- 
energijos kalorijų!)

© Borden Co.

0 Taigi mes sakome savo kostumeridms—taupykite pieną. Vartokite tokį pieną., 
*“** kuris duoda jums daugiausia naudos. Pradėkite vartot Borden’s Homogenized 

Vitamino D Pieną—šiandien!

J

.r

BOBDENS HOMOGENIZED

VITAMIN D MILK
PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE
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Žibalo trusto reikalų gy
nėjas kongresmanas Dis
ney, iš Oklahoma, demo
kratas, pasidarbavo prave
dame įstatymo už pakėli
mą žibalo kainos 34 cen- *•
tais ant bačkos.
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Mūsų miesto lietuviai parė- 
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Pirmadienis,

Smetonininkai Netekę Vilties 
Įpuolė Desperacijon

laukia progos, kad jie patap
tų įstatymais? Tik dėkui Ame
rikos Sveturgimių Gynimo Ko
miteto pastangoms ir dėkui 
mūsų demokratiniai nusista- 
čiusios administracijos — ki
taip jau daugelis sveturgimių 
būtų sugi'ūsti Į koncentracijos 
stovyklas.

Paskutinė Jų Viltis Pas 
Išmuštus Vokiečius

Ant to paties Dirvos pusla
pio yra kitas straipsnis, užvar
dintas “Lietuvai Teks Kariauti 
Prieš Rusus Kai. Vokiečiai 
Trauksis.” Ten rašo, kaip vo
kiečiai nuo pa vasario dėjo pa
stangas organizuoti Pabaltijo 
šalyse kariuomenes, karui 
prieš rusus, tik tuom kartu vo
kiečiams nesisekė. Bet dabar, 
gird1, pasidarė... ‘‘didelis' 
skirtumas: bolševikai žymiai 
priartėjo prie tų šalių, ir net 
po Maskvos konferencijos, ne
sam. žin.ų ar a'ijantai atsteigs! 
tas šalis nepriklausomomis ar 
paves bolševikams išžudyti, tų 
šalių žmones, matydami vo
kiečius silpnėjant ir matydami

i progą jų atsikratyti, gal ir su- 
i krus organizuotis bendrai gin- 

nors ir tebe-j 
pavestą Hit- 

pradėjo rengtis 
va-

Buvusiam Lietuvos fašistiniu 
diktatorium Smetonai ir vi
siems jo pagelbininkams kru
vinasis Lietuvos liaudies išnau
dojimas buvo taip pelningas ir 
saldus, nepaisant, kad šimtus 
geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų jiems prisiėjo išžudy
ti, kalėjimuose nukankinti ir 
supūdyti, kad dabar jau nebe
tekę vilties daugiau beišnau- 
doti, įpuolė desperacijom

Antanas Smetona ir visi Lie
tuvos nenaudai>ai, viduryj bir
želio, 1940 m., nešdami savo 
kruvinus kailius nuo Lietuvos 
liaudies teismo į Berlyną, buvo 
pilni vilties, kad Hitleris “at
vaduos” Lietuvą iš Lietuvos 
žmonių ir vėl jiems paves 
siurbti tų žmonių prakaitą ir 
kraują. Hitleris jiems tą pri
žadėjo, o už tą prižadą juos 
visus pristatė prie darbo. Tų, 
kuriuos pasiuntė į užsienį, dar
bas buvo sudaryti užsienio lie
tuviuose tokią opiniją, kad 
hitlerininkų žvėrišką užpuoli
mą ant 
Lietuvos 
nininkai 
džiai.

Bet Smetona, 
dirbdamas jam 
lerio darbą, 
prie naujo būdo Lietuvos 
davimui.” Jo iniciatyva tapo
sukviesti pro-naciniai tautiniu- Į 
kai pas Bačiūną į Tabor, Mi-j 
chigan, kur tapo sutverta Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga. O kiek 
Vėliau Chicafcoj turėjo kitą su
važiavimą ir čia sutvėrė Lie
tuva. \aduci, amerikonišką 
skyrių ir, kaip Dirva pranešė, 
tuom laiku Wendell Willkie 
buvo išrinktas to amerikoniš
ko skyriaus pirmininku. Nuo į 
to laiko Smetona, su pagalba L- 
pro-nacinių lietuvių profesijų-i 
nalų ir biznierių, verbavo po-' 
litiniai žymius Amerikos reak-l 
elnius elementus į tą Ameri-| 
konišką Lietuvai Vaduoti sky-į 
rių, ir, kaip vėliau matysime, j 
kad ir senatorius Reynolds; 
darbuojasi tai sąjungai.

Mat, Smetona buvo įsitiki-1 
nęs, kad Amerikos pro-fašisti-į 
nis elementas 
Amerikos valdymą į savo ran
kas ir išstos į karą prieš So-1 U) sekamai: J. M. 
vietų Sąjungą. Tą viltį Sme-1 05 ir S. A. Petravičiai $1.30.
tona pareiškė kalbėdamas per-:Po aukavo: J. E. Babičiai, 
eitą vasario mėm, 25 metų;M. A pukiai, R. K. Rcpečka 
Lietuvos nepriklausomybės su-|ir A> Bush; po 50 centų: 
kaktuvių mitinge, Clevelande. p 
Jis pasakė, kad “Amerikos ga
lingoji armija, bevaduodama 
pavergtas tautas, užsuks ir į 
Lietuvą. Tada lietuviai, atbu-į 
dę, griebsis už ginklų ir išvys 
visus pavergėjus iš savo že
mės.”

Ta pati viltis buvo ir pas 
Gabaliauską, kuris irgi Akro- 
no panašiam mitinge pareiškė: 
“Kada ši skaisčioji trispalvė 
žvaigždėta vėliava užplevė- 
suos ant karo muziejaus Kau
ne, tada ir mūsų mažiukei vė
liavai bus saugiau.” Bet dabar 
jau ir pastaroji viltis visiškai 
išgaravo, lyg kamparas Ųc pi
pirų. ,

Dirvos No. 49 Kūgis Mugis 
(kiti spėja, kad tai Smetona), 
rašo: “Amerikos Senatas at
metė Senatoriaus Reynolds pa
taisą apie įrašymą Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo 
Senato priimton rczoliucijon 
dėl Maskvos konferencijos vie
no nutarimo.” Ir toliau rašo: 
“Amerikos lietuviai, aišku, bus 
jiuo&irdžįai Senatoriui Rey
nolds dėkingi už primini- 

Už ką gi Amerikos 
lietuviai turėtų būti dėkingi 
sen; Reynolds? Už tai, kad 
j isgelbsti semtonlninkams už
karti fašistinį režimą Lietuvo
je? Ar už tai, kad sen. Rey
nolds yra Hitlerio dekoruotas 
ir' grįžęs iš Vokietijos gyrė 
Hitlerį, Mussolinį ir rekomen
davo nacijonalizmą, kas reiš
kia fašizmą, Amerikai? Ar 
gal Už tai, kad senatorius Rey
nolds turi įnešęs nemažiau 5 
biliy į Amerikos Kongresą su
varžymui sveturgimių teisių ir

tis. Pirmiausiai išmušdami „vo
kiečius gaus ginklų, tais gin
klais stos į žūtbūtiną karą 
prieš rusus už savo likimą.”

‘‘Vokiečiai, išbėgdami iš Pa
baltijo, sakoma, paskelbs jas 
nepriklausomomis ir paliks

i pačioms -rūpintis savo tolimes
niu likimu.” '

Kas galima suprasti iš pa
starojo smetonininkų mišinio, 
tai, kad Pabaltijos žmonės, be 
ginklų, išmušdami vokiečius 

i gaus ginklų ir tais ginklais 
įstos j karą prieš Raudonąją 
Armiją. O tie išmušti vokie
čiai atsikels iš numirusių ir 
bėgdami paskelbs toms šalims 
nepriklausomybę. Tai paskuti
nė smetonininkų viltis.

J. N. S.

Philadelphia, Pa.
Demokratinių Liet. Suvažiavi

mui Surinktos Aukos

Rochesteriečių Aukos
Ročesterio lietuviai visada 

nuoširdžiai remia svarbias fi
nansines kampanijas. Surengė 
balių, kurio pelną paskyrė De
mokratiniam Lietuviu Suvažia
vimui., Pelno buvo $32.68. Ir 
atskiri asmenys tam reikalui 
aukavo sekamai:

Po $5: John Stanley, E. & 
B. Duoba, L. A. Bekis ir P. 
Vaivodienė.

Po $3: 
relis ir I).

Po $1 : J. 
E. Matukis, J. 
taushus, B. 
Mary Jonnis,
John Joksas, Sophie Vaivodie
nė, Barzdaitienė, L. Pultin, J. 
Bonekat, O. Pabons, Klymaus- 
kas, Jennyhon, Evans, J. Moc
kus ir J. Lobeika.

G. švedas 50c, Siganavičius

J. Rupiai ir J. A. Levanai;} 
K. Pečiulis 30 centų ir po 251 
centus: A. Babarskas, V. Ok-| 
sas ir V. Virbickas. Visiems! 
aukavusiems tariame širdingai I 
ačiū ! M. B.!

Tokių būdu, viso pasveikini
mui Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo nuo Rochesterio lie
tuvių drg. L. Bekcšienė atve
žė $88.50.

Aukos Pundelių Komitetui
Vykdama i Dem. Lietuvių 

Suvažiavimą atvežiau ir pun
delių komitetui $53.50 aukų, 
lai yra, pasiuntimui pundelių, 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir lietuvių vaikams, gyvenan
tiems giliau Sovietų Sąjungoj.

Širdinga Parama
Iš tolimos Kalifornijos at

vyki! ama į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą drg. Viola 
Sutkienė atvežė $11 aukų Ap
švietos Fondui. Aukavę seka
mai : ALDLD .153 kuopa $5. 
Po $1: A. Shultz, J. Kablius, 
A. Demikis, V. Burda ir V. 
Sutkienė. Bo 50 centų : E. Wil
kes ir A. Baronas. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū.

š.

Drg. Agnes Radzevičienė 
gavo nuo savo sūnaus Juozo 
Gudaitis laišką iš Dėdės Ša
mo armijos, kuris dabar yra 
San Francisco mieste. Laiškas 
parašytas tuojau po Badėka- 
vonės Dienos (Thanksgiving). 
Jos sūnus rašo, kad gavo įvai
riausio maisto tą dieną, kuris 
buvo geras ir skanus. .Karine 
tarnyba nesiskundžia, bet, ži
noma, jis trokšta, kad karas 
būtų pergalingai baigtas ir se
kančių metų Thanksgiving 
dieną galėtų būti kartu su mo
tina. Linkime jam sveikatos, 
pasisekimo, pergalės 1944 me
tais ir sveikam ir linksmam 
pargrįšti pas motiną.

gas Antanas 
damas, kad neilgai jau gyvens 
ir turėdamas mintyj, kiek yra 
daug svarbių finansinių kam
panijų, prašė, kad draugai ir 
draugės, kurie norės pirkti gė
lių pastatymui prie jo karsto, 
kad tuos pinigus aukotų lietu
vių raudonarmiečių ir vaiku
čių paramai. Jo gyvenimo 
draugė Duobienė išpildė tą ve
lionio prašymą taip, kad jo 
š c r m e n y s e buvo surinkta 
$41.50.

Aukavo sekamai: S. Shiur- 
kai $7, A. A. Shiurkai $5.

Po $3: 
Gužauskai, 
Vaivodienė.

J. V. Bulliai $2.
Bo'$l: A. Bekis, J. Toto

rius, L. Totoriene, L. Pulton ir 
J. BarzdaiČiai.

K. Andetson 50c.
šapoje surinkta $10.
Visiems aukavusiems taria

me širdingai ačiū ir reiškiame 
gilią užuojautą drg. Antaninai 
Duobienei nuliūdimo valando
je. L. Bekis.

Prieš suvažiavimą buvo 
renkamos aukos organizacijo
se ir blankomis. Drg. Peter C. 
Mack su blanką surinko $27. 
Jo aukotojai sekanti: Anna 
Waskus $5; po $1 aukavo: P. 
Mack, G. Budko, J. Lukas, A. 
Shepotis, A. Pilliponis, C. Bui
vydas, S. Buivydas, Martin 
Graleias, J. Dudonis, J. Miki
tas, J. Petkus, E. Adams, Ch. 
Hasford, L. Yodis, B. Petkus,! 
J. Adomaitis, J. Biekšas; po 
50 centų : A. Alaks, J. Klevas,
J. Lininis, A. Tarvidas, J. Wa- 
linczis, A. Zioba, A. Adomai
tis (seržantas), J. Pūkis; po 
25c: L Priciunas, V. Kisielius,
K. Budinskas, P. Kandzer.

i
Drg. S. Raikauskas surinko 

$6.50. Aukotojai — po $1: J. 
Rainys, S. Raikauskas, J. Ben
der, W. Scotch, J. Kanišaus
kas, J. Vogonis; 50c — K. Ži
linskas.

Drg. A. Galkus surinko 
$3.50. Aukotojai —• po $1: H. 
Prots, A. žalis; po 50c: J. Na- 
kutis, R. Merkis, K. Buinaus- 
kas.

Per Smitą-Smitienę surinkta 
$43.75., Aukotojai LDS 5 kp. 
$10; LLD 6-tas Apskritys $5; 
A. Kupchunas $5; Joe Gegž- 
nas (Lietuvos pagalbai) $5; 
po $1: A. Kuprionis, A. J. 
Smitas, T. Karis, M. Jonikienė,

J. Rainys, J. Ge£žnas, A. J. 
Pranaitis, M. Krulskienė, De
gučiai, P. Mickienė, J. Muko- 
laš, A. Papeliučka/ M. Butvi
lą, J. Morinas, A. žalis, P. Ro
dis; po 50c: G. čapelis, E. 
Mulakiutė, M. Mitchell, Mor
kūnas; po 25c: C. Bahios, V. 
Stulas.

Prie to, aukavo Lietuvių 
Tautiškas Pašalpinis Kliubas 
$10; šiaurės Dalies Lietuvių 
Republikonų Susivienijimas au
kavo $10; Veikiantis Komite
tas $30. Viso aukų surinkta 
Dem. Liet. Suvažiavimui $130.

A. J. Smitas.

Elizabeth, N. J
Serga Draugai ir Seni 

Laisvės Skaitytojai

Maikis Neiman, 743 
son Ave., iš Elizabeth, 
ir draugas čirvinskas, 
Cliff St., Cliffside, N. J.
gai, kam yra nė per toli, pra
šau aplankyti sergančius drau
gus, ba jie mūsų dienraštį pa
remdavo. Jie pagyvenę žmo
nės, prisiartina senatvė ir oras 
prastas, tai tokiu būdu daug 
serga.

J. Bruzgis, 129 Bine St., 
Elizabeth, N. J. buvo pagul
dytas ant lovos porai savai
čių, jau pradėjo
Taipgi ir jo žmona. Linkiu vi 
siems geros sveikatos.

A. Stripeika.

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

Distinctive Style and Unexcelled Value in

first in her heart- first in Quality

Nu. oho. I.<kI\ 
Ciosby. Matched 
lovely .modern 
.rings oi. HK 
gold. I 

i diamond.

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

Both Rings for

No. • 10(1, LrjJy 
(tosby. Unique 
in style, excep 
(tonai m quality, 
l'liis lovely pair 
of rinksiu UiK

nuimi.

PRANEŠIMAI

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia balių, 

jų metų sutikimui. Įvyks 31 
gruodžio. Laisvės Choro : 
155 įtungėrfohd St. Pradžia 8 
Įžaųgą 75c. Bus skanių valgių ir 
gėrimų ir gera orkestrą. Kviečia
mi dalyvauti ir kartu sulaukti nhu- 
jų metų. — Komisija. (303-306)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia vakarienę 

užbaigimui 1943 metų ir pasiliki
mui naujų 1944 metų. Gruodžio 31 
d., Kliubo salėje, 408 Court St. Pra
džia 7:30 vai. vhk. kviečiame eli- 
zabethiėčius ir iš apylinkės svečius 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką, 
nes kliubiečiai visada gerą vakarie
nę priruošta. Įžanga $2 asmeniui. 
Bus gėrimų, valgiai iki valiai. — J. 
Wizbor. (303-307)

nau- 
d. 

salėję,

Pajięškąu brolių Antano ir 
zimiero Dumčių, VinOo sūnų. / 
dališkių Kaimo, Marijampolės 
viėto. Apie 40 metų atgal jie gyve
no MahanOy City, Pa. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą. Juo
zas Dumčius, 1430 — 10th St., Ra
cine, Wis. (303-304)-

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boysl 

BUY WAR BONOS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiju, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieni^ 

Iš seną padarąjį 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ahifc- 
rikoniškftiS. Rei
kalui esant< Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai* 
pogi atmaliavojiį. 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave;-, 
prie Chauncey St., Broadway Link

Tel. GLenmore 5-619^ .

.1

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki Jūsų anglis išsibaigs iki pafekutiniam 
kairalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS (STAIGA

tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 

$2 bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

w Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

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

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

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados būs patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N.

Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Amerikiečių - australų la
kūnai nuiųete dar 205 tonus 
bombų į' japonų įrengimus 
Gloucester Iškyšulio srityje 
New Guinea saloj.

Prezidentas tebeveda de
rybas išvengimui gelžkelių 
streiko.

rings with spkn 
did diamond W°All "Lady Crosby” Ensembles

Įat Anrastivt Presentaiion Box

ALL DIAMONDS ENLARGED, TO SHOW pĖtAlįs

Maži rankpinigiai prilaikys jurus daiktų

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

TeL STagfc 2-2178 - ATDABA VA&AMIS

Liūdesio valandoj kreip* 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai irgražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Verpon Si
PHILADELPHIA, PA.
; TftterŪlM i‘0>b* .41X0.. ■!



18-19 dd., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi mūsų kuopa prisidėjo 
su 10 dol. auka tam tikslui.

Bot vienas labai svarbus da
lykas, tai sekantis mūsų kuo
pos susirinkimas, kuris privalo 
būti skaitlingu, nes pradedant 
1944 m., ne tik rengtis, prte 
naujų metų darbuotės, bet dar 
keletą neužbaigtų svarbių dar
bų 1943 m., reikės atlikti. Be 
to, girdėsime mūsų delegato 
iš suvažiavimo raportą. Taip 
svarbus susirinkimas įvyksta 
sausio 10 d., Lietuvių svetainė
je. Svarbu dalyvauti.

Gruodžio 16 d. vakare 
i klausimais 

Baigiamasis ’ kalbos, kur kalbėtojais buvo 
Vilnies redaktorius V. Andriu- 

i’ daktaras A. L. Graičū- 
srityje tai buvo atgriebi?*Į nas> abudu iš tolimos Chica- 

* • ' * ’ gos, sustoję pakeliui į tą di
dįjį Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą. Jos surengtos per 
vietines L. K. kuopelės drau
gus.

Nors kalbėtojai ir prakalbų 
tema vakarui buvo svarbi, bet 

donosios Armijos pulkų ko-; publikos neperdaugiausiai at- 
’ silankė. Tam priežasčių ran- 

1 dasi daugelis. Nors, kiek žino
ma, šios prakalbos garsinta 
gana plačiai.

Pirmuoju .kalbėtoju buvo d- 
gas V. Andrulis. Kaip visuo
met, taip ir tada, savo nuosek
lia kalba gv: deno mūsų taip 
svarbius gyvenime įvykius, ap- 

i sistodamas gana tampriai apie 
dabartinj suvažiavimą ir Eu
ropos ir mūsų šalies Lietuvos 
pokarinę ateitį.

Aukos šio vakaro buvo skir- 
! ta, kaipo pasveikinimas suva- 

biausiai pasižymėjusių šiuo-, Žiavimo. Jas perdavė d-gas S. 
Veiksmuose kovūnų buvo Meškys, kaipo delegatas nuo 

šios grupės žmonių. Aukų 
surinkta $48.01. Aukavo se
kamai :

LLD 25-tos kp. 10 dol., d- 
gas J. Mikalauskas irgi $10, 
V. Janavyčia $3, K. Lapata

Mmetmė Lietuviškos 
Raudonarmiečių Di

vizijos Sukaktis

Pittsburgh, Pa. kymą ligonbutyje ir gražias 
suteiktas dovanas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tęsinys iš 1-mo psi.) 
pulkininkas Motieka pasižy
mėjo nepaprastais gabumais 
kaipo komanduotojas ir as
meninis narsuolis. Tarp šio 
ofensyvo karžygių buvo ka
pitonas Sipavičius, puskari
ninkis Smilga, kulkasvaidi- 
ninkė Danutė Stanelienė, j 
korporalas Sviderskis, Joffe ta svarbiais 
ir Rimdžius. " 
lietuviškų Raudonosios Ar- j V imi 
mijos junginių žygis Oriolo ' lis ir

konferenci- 
sekmadienį, 
vat po pie-

St., N. S.

kui'ios yra

turė- 
pra-

mas kaimo, kurio vardas y- 
ra LIETUVA. Tai buvo 
simbolis ateinančio pačios 
Lietuvos išlaisvinimo.

BALTARUSIJOJ
. Sekamoji Lietuviškų Rau-

Vos sritis buvo seseriškai- ( 
kaimyniška Baltarusijos 
Respublika. Čia lietuviai 
žiauriuose mūšiuose taip 
pat kirto smūgius vokie
čiams įsiveržėliams. Prasi
verždami per balas, miškų 
pčlkes ir klampynes, lietu
viai sulaužė vokiečių apsi- 
įynimo linijas ir maršavo , 
pirmyn. Viename žygyje 
buvo sudaužyta 39 vokiečių 
tankai, o daugiausiai tankų 
įsuhaikino lietuviai. Tarp la-

ALDLb Apskričio Šaukiama 
Konferencija

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 4-to Apskričio 
ja yra šaukiama 
sausio 30 dieną, Z 
tų, 1320 Medley 
Pittsburgh, Pa.

Visos kuopos,
mūsų apskričio ribose, taipgi 
ir pavieniai nariai yra kviečia
mi būtinai dalyvauti. Kaip tik 
sekretoriai gausite laiškus ar
ba pastebėsite šį pranešimą, 
tai šaukite skaitlingus kuopų 
susirinkimus ir išrinkite pilną 
atstovybę į konferenciją. Kiek
viena kuopa turi teisę siųsti 
po delegatą, o kas viršija 10 
narių skaičių, tai paskui nuo 
kiekvieno 10 narių dar po de
legatą. Kuopos, kurios esate 
apskričio ribose ir nepriklau
sote, tai prašomos išrinkti de
legatus, atsiųsti į komercnci- 
ją ir prisidėti. |

Draugės ir draugai! Mo
mentas labai svarbus. Lietuvių 
pulkai ir Raudonoji Armija 
artinasi prie Lietuvos ir mūsų 
senos tėvynės išlaisvinimas jau 
ne už kalnų. Mes daug darbo 
Įdėjome sukėlimui fondo nu
pirkimui dviejų ambulansų ir į 
dar reikės įdėti. Demokratinis. 
Lietuvių Suvažiavimas nutiesėk 
planus karo laimėjimo pagal-! 
bai ir Lietuvos išlaisvinimo ir 
gelbėjimo, kada ji bus paliuo- 
suota iš po nacių jungo. Visi 
ir visos dalyvaukite skaitlin-

leitenantas Koganas, Įeit. 
Dambrauskas, kapitonas 
Sitnikas, kap. Klimkevičius 
ir puskarininkiai bei eiliniai 
kareiviai Mažiukna, Miški
nis,-Grigas, Stankus ir Po- 
lūckas.
\ Už drąsą ir gabumus ko- 

. voj viso iki šiol yra apdo
vanota ordinais ir meda
liais daugiau kaip 3,300 ko- 

Lietuviškuose^Raųdo- 
nosios (Armijos pulkuose. 
įTats maršalas Stalinas du 
k&rtu pasveikino Lietuvių 
Diviziją ir dėkojo jai. Kitais 
atvejais fronto komanduo- 
idjas generolas Rokossovs- 
jds dėkingai sveikino Lietu
viu Diviziją.

Sekami po $1 : K. Kupriū- 
nas, V. Lapatienė, S. Barta- 
šienė, J. Deltuva
Md.), S. Raymond, J. Remei- 
kis, S. Povilaitis, O. Kučiaus- 

r’kaitė, P. Paserskis, O. Deltu- 
' viėnė, S. Meškys, J. Strauss, 
K. Benecevyčia, P. Vaitiekū
nas, K. Mikolaitis, J. Stanys, 
F. Deltuvienė, U. Staniene, A. 
Straussienė. Visiems aukavu
siems tariame ačiū.

Antroje vakaro dalyje, tai 
buvo daktaro Graičūno pra
kalba. Nors jo kalba savo te- 

—_ _______ v----------- ; ma, tekstu žymiai skyrėsi nuo
Lietuvos senosios armijos d-go V. Andrulio prakalbos, I 
karininkų, kaip kad gener. bet buvo įdomi, gyva, patrau- 
majoras Karvelis, Šurkus, kianti klausytis jos. žodžiu, 
i* “ * - - - . .

4VCVX A.AAXLXAXLVA X V VA V"

Mis, Gudelis ir Motieka; se
nieji Raudonosios Armijos 
Sąririinkai, kaip kad pulki- 
ninkas Macijauskas, Mažei
ka Stasiulis, ir t.t.

AMERIKIEČIŲ
l a DOVANOS 

livimetineje Lietuvių 
vizijos sukaktyje buvo

U lietuviškosios raudonar- 
nįiečiy divizijos eilėse yra ir

(Hanover,

JLXCVX V VJW, Šurkus, kianti klausytis jos.
Urbonas; karininkai Petro- gruodžio 16 dienos vakaras 

buvo svarbiu-naudingu. Kiek
vienas pasakys tą, kuriam te
ko dalyvauti kartu.

Vinco Duktė.

Girardville, Pa.
Nuoširdi Parama Aukomis
Girardvillės lietuviai nuošir- 

' džiai remia reikalingus fon- 
kovunams padalintos dova-1 ^us auh°mis. Lietuvių Moterų 

I Apšvietos Kliubas paaukavo 
$5 Literatūros Draugijos Ap
švietos Fondui ir $5 lietuvių 
našlaičių 
išvežti 
gą.

Lit. 
nariai

Po $1: J. Mardosa, J. Ka
marauskas, P. Križanauskas ir 
A. Dambauskūs paramai dien
raščio Laisvės — viso $4. Taip 
pat šie draugai: J.v Mardosa, 
J. Kamarauskas, P. Križanaus
kas ir A. Dambauskas aukavo 
po $1. Kitais žodžiais, $4 pa
ramai Apšvietos Fondo;

LR. Draugijos 124 kp. tu
rėjo susirinkimą grūbdžio 5

Di- 
jos

nos nuo Amerikos lietuvių. 
Tos «<iovanos yra ne tiktai 
ftuoširdaus sąjausmo ženk
las nuo užjūryje gyvenan
čių musų tautiečių. Jos taip 
pakura simbolis vienybės 
tarp visų teisingų Lietuvos 
patrijotų, tikrųjų mūsų tau
tos sūnų ir dukterų kovoje 
UŽ tikrąją laisvę ir pačių 
žihonių Tarybinę Lietuvą.

paramai, kurie yra 
giliau į Sovietų Sąjun-

Draugijos 124 kuopos 
a*ukavo sekamai:

Baltimore, Md
Trumpai Apie Veikimą 

' , Nbrs mūsų vietinės LLD 25- 
tos kp. metinis susirinkimas, 
įvykęs gruod. 13 d., Lietuvių dieną. PO kitų reikalų apsvars- 
BVetainėje, buvo gerai žinomu tymo nutarta paaukoti lietuvių 
bariams, bet atsilankė mažai, raudonarmiečių kovotęjų pa- 
Jięžittrint to, darbas varytas galbai, kurie kovoja už Lietu

vos išlaisvinimą, Suaukota $12. 
Aukavo sekamai:

Po $2: J. Mardosa, P. Kri-

Mdžlttrint to, darbas varytas 
pirmyn.
/■ Mūsų kuopos rengiamas ba-
-lius gruod. 3P d., tai užbaigtu
os senų metų, eina prie sek- žanauskas ir A. Dambauskas. 
iriingos pabaigos. Balius atsi-k Po $1 aukavo: V. Kama- 
bus svetainėje, kuri randasi rauskąs, M. Skaudis, J. Salat- 
arit Lombard ir Stricker gat- ka, Mary Salatka, Alb. Salat- 
Vių. Visų pareiga dalyvauti, ka ir Ana Salatka, Visiems 

Mūs kuopą d. J. Stanys ap- aukavusiems tariame širdingai 
ti£mė atstovaut Demokratinių ačiū!
lietuvių,-Suvažiavime, gruod. Į

ka ir Ana Salatka. Visiems

A. Dambauskas.

K. Kairys,
ALDLD 4-to Apskr.
Fin. Sekretorius.

Jersey lity, M. J

Ir Mes Dalyvausimi
12-tą d. gruodžio, laikytam 

LDS 133 kuopos susirinkime, 
išrinkta delegatai į Demokra
tinį Lietuvių Suvažiavimą 
Brooklyhe. šiame susirinkime 
reikėjo rinkti kuopos valdybą 
sekantiems metams, bet palik
tą. . sausio mėnesio susirinki
mui, kadangi nedaug narių da
lyvavo. *

Kuopa atliko gražų darbą, 
pasiųsdama savo nariams ka-1 
reiviams švenčių proga dova
nų, skirdama po tris dolerius 
kiekvienam. Pinigai surinkti 
narių tarpe, ir A. Matulevi
čius su M. Sabaliausku įteikė 
likusius pinigus nuo piknikų 
stalo. Ačiū!

, Stebuklai
Sutikus vieną parapijoną ir 

apsimainius pasimatymo žo
džiais, jis tarė: Na, bedievi, 
bolševike, ką dabar sakysi?

Sakau: ką gi turiu sakyti, 
kuomet nežinau, ko nori klausti 
ir parapijonas sako, nieko ne-1 
noriu tavęs klausti, bet noriu 
tau naujieną pasakyti, žiūriu 
ir stebiuosi į savo pažįstamą, 
ką turi jis man pasakyti. Pa-' 
rapijonas, patylėjęs ir sako. 
Naujiena yra tokia, kad. mūsų 
prabaščius Šernas metinėj pa
rapijos vakarienėj, paminėti 30 

. metų parapijos sukaktį, prane
šė, kad jau mūsų bažnytėlė yra 
išmokėta ir ar tai ne naujie
na?

Taip, atsakiau. Naujiena ir 
dar kokia naujiena, kad bažny
čią, dviejų šeimynų namo di
dumo, ėmė net 30 metų laiko 
išmokėti. Perėjo keli kunigai ir 
kiekvienas, apleisdamas Jersey 
City lietuvių parapiją, išėjo ne 
tuščiomis. Parapijonai kolekto- 
mis buvo varginami per 30 
metų!

Klausiu savo pažįstamo pa- 
rapijono, ar aukų jau nerinks? 
Parapijonas, patylėjęs, sako: 
netikiu, jų buvo ir bus. Ir aš 
jam pridūriau, kad dabar ko- 
lektos bus bažnyčios taisymui, 
kuomet bažnytėlė niekuomet

. . , . . Opcravimui vokų mašinos. Nuolat. 48 valan-nebus tinkamai pataisyta ir ga-1 dos, $23.36, viršlaikiai. Envelope Mfg. Corp.,
472 Broome St., New York.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR VYRAI 
VIDAUS RUOŠAI 
HOTEL REGENT

104TH STREET & BROADWAY
(804)

VYRAI AR MQTERYS 
AMŽIAUS 1845 

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINIUJE VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKI PROGA
KREIPKITĖS Į MR.H.KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(7-44)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNA LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAI) GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMU)

IS karinių darbų nepriimami

S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

LYDINIMO FORMANAS
(ELEKTRA)

TURI TURĖTt 5 MĖTŲ MINIMUM PATYRIMO 
TVARKYMUI ELEKTRA LĖKTUVŲ ■ SULYDI- 
NIMO: SUPRANTANTIS VISŲ. RŪŠIŲ SŲLY- 
DINIMO PROCESUS. GALINTIS TVARKYTI 
VYRUS. PAGEIDAUJAMA LAIVŲ STATYKLŲ 
PATYRIMO, TAČIAU NEBŪTINAI JEI PAMA
TINIAI YRA PASIRUOŠĘS ŠIAME AMATE.

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

BROOKLYN, N. Y.

KREIPKITĖS I
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, N. Y.
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PAHUOSAVIMO PAREIŠKIMO 1R USES 

ATSIKLAUSIMO.
(306)

Užpuolikas Suimtas
Gruodžio 6-tą, 5-tą vai. ry

to, S. Chlebus, turintis užeigą 
su A. žavišium, 138 Wayne 
St.., ėjo iš namų atidaryti už
eigą, kaip ir kiekvieną rytą, 
tai buvo jo paprastas dienos 
darbas. Bet, kuomet tik pra
vėrė namo duris, žengiant į prabaščius gali sakyti, kad 
k|emą, nežinomas asmuo smo- susj(|arė tokios sąlygos, jogei 
gė su įrankiu į galvą, sužalo- reikia užtraukti naują paskolą, 
damas Chlebų. Drg. Chlebus, I 
nors apsvaigintas, bet tvirtai! 
suėmė užpuoliką ir kuomet 
užpuolikas, pasiliuosavęs iš d. 
Chlebaus, pabėgo, tai Chle-

I baus rankose likosi užpuoliko 
I nuplėšta dalis žipono su kiše- 
nium.

Atėjus kaimynams į pagel- 
bąj pašaukus policiją ir ap
žiūrėjus atplėšto žipono kiše
nių, rasta jame laiškas su na
mų antrašu, ir kuomet polici
ja nuvyko su rastu antrašu į 
užpuoliko namus, tai plėšiką 
rado namie, lovoje gulintį, 
kruviną. Suėmus ir klausinė
jant, kodėl jisai tokį žygį da
rė, tai užpuolikas aiškinosi, 
kad jisai supyko.ant Chlebaus 
saliūne, kad Chlebus jį ne
mandagiai priėmė. Tačiau to
kiam italų tautybės užpuolikui 
policija netiki, bet kaip poli
cija, taip ir visi, kurie Chlebų 
pažįsta, tai žino, kad užpuoli-1 
mas padarytas su tikslu api
plėšti.

Drg. Chlebus randasi Me
dical Centre, galvoje sudėta 
15-ka stičių. Drg. Chlebus yra 
LDS 133 ir ALDLD 16-tos 
kųopų nąryš. Nud savęs liii- 
kiu d. Chlebūi greitai pasveik
ti.

Ii būti, kad ateis tokis laikas,

Bet kas svarbu, tai tas, ne
paisant, kad bažnyčia likosi iš
mokėta, skolų, morgičiaus nė
ra, bet lietuviai nėra bažnyčios 
šeimininkai. Airių tautybės 
vyskupas pilnas yra bosas ant 
lietuvių bažnyčios, sakau savo 
pažįstamam parapijonui.

Padiskusavę kitus vietinius 
dalykus, atsisveikinome, palin
kėdami vienas kitam linksmai 
šventes praleisti, persiskyl’ėme, 
prisižadėdami, prie pirmos pro-, 
gos vėlei dalykus padiskuosuo- 
ti. K. Biuras.

Žodis “hipnotizmas” pa
eina nuo graikų žodžio 
“Hypnos” — sapnų dievas.

BE 100%
WITH YOUR

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ fNTERESUOJANCH 

MIRIME SU NAMŲ AR RESTAU 
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS - GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBF

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
'R RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
REIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENA

56 WEST 23id ST., N. Y.

MERGINOS-MOKINĖS

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

25c

Jaunas MatulevičiUs .
/I*-’ »'»•*. . < L. -V' < J7 J

Pradžioje gruodžio .V. ir H. 
iiatiiĮęyičiąi Susilaukė,, nŽujki 
gijmiŠib siinaUs. Motina ir 
rilis, kurie parvyko i$ ligoribu- 
2į0, daro gražų progresą. V. 
Matulevičius yra žentas Ą. ir 
Š. Matulių, kurie nuo seniai 
gyvena Jersey City ir V. Ma
tulevičius, yrą ąūąus .seno Jer
sey City įyvėritojo A. ilatulb- 
vičio. Motina yra aplaikiusi 
daug ir gražių dovanų, ypa
tingai nuo savoi giniinių iš Ha
verhill, Mass. Tėvas ir motina 
taria nuoširdų ačiy, kaip ha- 
yerKihiėčiamš, taiįi ir vieti
niam, Augučiam, Baranaus
kam, ii* Augu^iutei už . aplan-

Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License Nt>. 
WW- 1Ž5 han been issued to the Uiidęrsignėd 
Ksell wino at wholesale, under Seek 

107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law At 74 SeMBwick St., Borough of B'klyiU 
Oouhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

; ' EMiraim a. krAckov
74 Sedgwick St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 360 has been issued to the undersigned 
to 'soil liter; at whbltsale, under Section 107 
of the Alcoholic BeverAge Cdhtrol Law - at 
134 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prem|sps.,. , .

M Akeli Bottling co., inc.
134 Kipgsląnd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hol’eby feivon that License No. 
GB 10279 has been issued to the undersigned 
(o soil beer, UC retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control., Law at 94 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off tlio premises.

91 R^lpU Ąve.

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

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

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

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

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

Praloto Olšausko Darbai 
Nuopelnas, su paveikslais 

Kantičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui

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

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

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

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

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

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ................  :............. 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ....... 15c
žolių Arbatos;

Bailių, Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio .............
Nervų ir nuo Sutukimo, po ......
Inkštų Krdujo Valytojas, po .;... 
Nuo Kosulip, Dusulio ...............
Vyriškumo Pataisymui .............
ylatiriii Liuosuotojas ............... ...
Išvarymui akmenėlių, kad ne 

v šlapinti lovoj, po ................ .
Nųp.. ūžpisenejusio kataro, 

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

Visokios žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

35c

20c
15cApie Keplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt...............................1.00

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

G. NERI V ' •
Brooklyn, N. Y.

buy war bonds

60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60č

60c

85c
85c

00c 
60c 
85c 
85c

LAIVŲ MAŠINISTUI 
FORMANAS (IŠLAUKO) 

Turi būt patyręs prie laivą darbo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE 

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

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU. 

IS karinio darbu reikia turėt -■flliuoRavimą ir USES leidimą.

KREIPKITĖS Į 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC 
165 JORALEMON ST., 

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN. N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS prie skirstymo suprosytų medžia
gų, 40 valandų ; gera alga.

SAVOY PLEATING,
222 W. 28th St.

(303)

MERGINOS-MOTERYS. Patyrimas nereika
lingas. Lavinimui kaipo inspektorių. Alga ir 

viršlaikiai mokama laviąimosi periodu.
COBALT CONTRACTING CORP., 

70 Flushing Ave., Brooklyn.
(303)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALIUDIJIMAI 
Matykite Misa Sullivan

HOTEL GRAMERCY
21st ST. & LEXINGTON

PARK
AVE.

PAKUOTOJOS, ŠIFTŲ DARBI
NINKES: PUIKIOS DARBO SĄ
LYGOS, POILSIO PERIODAI. KA
VA IR ARBATA VELTUI UŽKAN
DŽIŲ VALANDQM. .MAXWELL 

| HOUSE TEA DIVISION, 3913 2ND 
AVE. (BUSH. TERMINAL AREA) 
BROOKLYN, N. Y.

(303)

. MERGINA
PAKAVIMO ROME—-KAVOS IŠTAIGOJ 

GILLIES COFFEE CO., 
235 WASHINGTON ST., N. Y. C.

(303)

MERGINA PRIE BUFETO
0 A.M.-iki 2 P.M. kasdien. 6 Dicrtų Savaite. 
Sekmadieniais nedirbama. Geros darbo suly

tos. Duodama valgis ir uniformos.

356 W. 34th Street
(303)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

13 U CERIA I (3), NUOLATINIS 
DARBAS, AUGŠČIAUSIOS ALGOS, 

geros valandos; NAUDOTO
JŲ MARKETUI., SKAMBINKITE 
CH. 3-4789, ARBA KREIPKITĖS 
ASMENIŠKAI. COLONIAL BEEF 
CO, 204 9TH AVE.

(303)

MAŠINISTAI
indžinų taisymo dirbluvCje. Savai- 
$66 iki $70. Geri prospektai po 

kariniam darbui.
BRODIE SYSTEM, INC.,

( 115 CLIFTON PLACE,
BROOKLYN, N. Y. MAin 2-5242

(304)

Brpoklync, 
tinė algų

(307)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
U karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

4UTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRfir DARYTOJA) 
VYRAI METALO DARBUI 

^MATINIAI P AGE LB ETOJ  AI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygom
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES

VYRAI VIDAUS RUČŠAt
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

AUKŠTOS ALGOS. NUOLA
TINIS DARBAS.

Matykite Ml»s Sullivan

Hotel gramercy pawc
21»t ST. & LEXINGTON AVB. * 

' ' - VfW

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereiktai 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai vįršlai- 
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superln- 
tendentą.

JOHN T. STANLEY CO„ INC. 
642 West 30th Št.

BERNIUKAI
SU DRAFTO 

GA $22 I SAVAITĘ. 4 
5 DIENOS Į SAVAITĘ.
DA VIRŠLAIKIAI. TURI 
SKAITYTI IR RAŠYTI 
KAI. . ,

A. S. LAZARUS & CO 
135 WEST 36TH ST.



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily t Gruodu 1943.

NewYorko^^^Ziriios
Iš Bankieto Dviejų Veteranų 
Daktarų - Veikėjų Pagarbai

Demokratinių ' raščio Liaudies Balso atstovas 
i)- veikėjas Zigmas Janauskas 
iš Toronto; unijų organizuoto- 
ja ir veikėja Ksavera Karo- 
sienė iš Oakland-San Francis
co; Reinardienė

ruošia 
T. Baltru- 
Graičūnui 

tuojau po

Sekmadienį,
Lietuvių Suvažiavimo sesijose, 
buvo pranešta, jog suvažiavi
mo šaukėjų komitetas su Dr. 
A. Petriką priešakyje, 
daktarams Johanai 
šaitienei ir A. L. 
pagerbti pokilėli 
suvažiavimo.

Grupes delegatų
po registratorę tam vakarui, 
Adelę Pakalniškienę. Kožnas 
nori paskubinti, kadangi buvo 
pranešta, jog rengiant pasku
bomis negalėjo gauti pakan
kamai dideles vietos.

—Dar priimkit manę, 
prašosi vienas.

—Būtinai turite padaryti 
vietos tam veikėjui, — prašo 
kitas.

Ir taip svečių susiregistra- 
vo kur kas daugiau, negu ža
dėta vietų. Bet niekas dėl to 
nenukentėjo, kadangi Niko
laus restaurano savininkai ko
operavo, suspaudė vienus, pri-

iš Bostono;

greit apsu-

Great Neck Lietuviai Irgi 
Pasidarbavo Karo Fondui

Demokratinių Lietuvių Su 
važiavimo Sveikintojai 

Masinėje Sesijoje
Po

Be to, kad no vienas iš 
greatneck iečių lietuvių jau bu
vo aukoję per brooklyniečius, 
jie atskirai kaipo kolonija pa
sidarbavo Nacionaliam Karo 
Fondui. Atvykdama į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
pereitą šeštadieni A. Bučienė 
atvežė $120.25.

Antanas Talandzevičius su
rinko $10. Aukojo: A. Klirn 
$5. Po $1: A. Talandzevičius, 
O. Bukauskas, J. Urban, M. 
Urban, S. Bistrajus.

Pov. Beeis surinko 
Aukojo: N. Lipskienė 
E. Marsonai po $2.
$1. P. Bernotavich 25c. Kitus 
surinko nuo kitataučių. i

Tikrai puikiai pasidarbuota 
pagal mažą koloniją.

Vajus Pasibaigė, Aukos 
Priduota

Vajus ir jo prailginimo lai
kas jau pasibaigė pereitą penk
tadienį, gruodžio 17-tą. Beveik 
visos lietuvių surinktos aukos• 
buvo pirm tos dienos suneštos I 
Lietuvių Komitetui, perduotos

$110.25. 
ir F. ir 

P. Bėčis

amerikiniam Nacionalio Karo 
Fondo New Yorko Komitetui. 
Galutinos pasekmės bus pas
kelbtos, kada sugrįš paskiausios ’ 
knygelės. Kas dar turite kvitų 
knygelių su aukomis ar be au
kų malonėkite skubiai grąžin
ti. Taipgi kas dar nori tam tik
slui paaukoti, prašomi pasku
bėti, nes prieš šventes norime 
atsiskaityti su amerikiniu ko
mitetu.

Paskiausia grąžintose knyge
lėse rasti aukotojų vardai, ku
rie nebuvo skelbti pirmiau, bus 
prie pirmos progos paskelbti: 
denraštyje Laisvėje. N- Sasnn. Į

Tąsa iš penktadienio
5 Dolerius:

A. Kireilis
Yuodeskienė
Anna Philips
M. Karsokienė
P. Mingila
E. Mulokiutė
Tureikienė
E. Kušleikienė
J. Aleksa
Jonas Valentis

Dr. J. Baltrušaitienė

ir svečių, kurie būtų 
dalyvauti, jeigu vieta

ir ne masinis skaičiumi

statė kambaryje ekstra stalų 
kitiems ir viskas buvo gerai 
tiems, kurie suspėjo būti pri
imtais. Gaila, kad nebuvo gai
limą patenkinti tų šimtų de
legatų 
norėję 
leistų.

Kad
dalyvių, tačiau bankietas buvo 
labai atstovingas. Akimis per
metus aplink stalus ir vakaro 
pirmininkui R. Mizarai iššau
kiant kalbėtojus, matėsi, jog 
sueiga labai atstovinga. Atsto
vų buvo iš trijų šalių, nuo At- 
lantiko iki Pacifiko ir, ma
žiausia, iš 8 valstijų, bent še
šių profesijų ir daugelio ama
tų žmonės, atstovingi kolonijų 
ir organizacijų veikėjai.

Vakaro eigoje eilė žmonių 
buvo iššaukti palinkėti gerbia
miems lietuvių judėjimo vete
ranams, mūsų organizuoto- 
jams, švietėjams ir auklėto
jams dar ilgiausių metų, svei
katos ir tęsimo garbingų dar
bų iki gyvenimo paties 
ro.

Kalbėjo dr. Antanas 
ka; Mrs. Ina Wood,

vaka-

Petri- 
jauna

Amerikos lietuvaitė advokatė j jis, 
ir žymi veikėja amerikiečių 
judėjime; dainininkė Ona Ku
bilienė, veteranai mūsų spau
dos steigimo žvingilai iš Con
necticut; prof. B. F. Kubilius 
iš Bostono; jaunuolis laikraš
tininkas Walter Kubilius, 
brooklynietis; kanadiečių laik-

DR. A. L. GRAICTCNAS 

veikėjas Pranas Jočionis iš De
troito; mokytoja Stasiukaitie
nė iš Cliffside; veikėja ir žy
mi spaudos platintoja Marė 
Meisonienė iš Waterbury; J. 
K. Sliekienė iš Pittsburgho; 
chicagiečių dienraščio Vilnies 
redaktorius Vincas Andrulis; 
žymioji veikėja Katrina Petri- 
kienė ir, paskiausia, patys gar
bės svečiai.

Įspūdingą kalbą pasakė ve
teranė Dr. Baltrušaitienė. — 
Jūs, jaunesnieji, — sakė ji, — 
gyvenate laimingesnėj gady
nėj. Dabartiniams veikėjams 
komplimentai, aplodismentai, 
pagarba. Anais laikais, kada 
mes pradėjome, sutikdavom 
persekiojimus. Ne kartą prie 
susirinkimų kambarių susitelk
davo būriai tamsūnų ar sie
kiančių tamsą ir išnaudojimą 
palaikyti asmenų tiksliai su
kurstytų valkiozų ir paskui 
sekdavo iki namų ir nesitrauk
davo nuo namų. Bet mes dir
bome toliau. Mes rovėme tam
sos kelmą po kelmui, nes ži
nojome, jog iš mūsų triūso toj 
vietoj sužaliuos, sužydės žoly
nai, jog tamsą ir skurdą seks 
šviesesnis, laimingesnis gyve
nimas.

—Bet progreso kovai su 
tamsa ir atsilikimu nėra galo. 
Apleisk dirvą ir vėl joje su
žeis miškas, vėl reikės jis iš 
naujo kirsti, kelmus rauti. Ir 
dabar yra daug apleistų dirvo
nų, daug kelmų. Raukite juos, 
nors jums patiems ir netektų 
ant tos vietos išaugusiais žie
dais grožėtis. Jais grožėsis 
žmonės, kurie ateis po jūsų. 
Savo darbe būkite atsidavę, 
pasiryžę, ištikimi savo idėjai, 
savo organizacijai, savo drau
gams ir šeimynai. Kada jūs 
taip dirbsite, mes galėsime, 
laikui atėjus, su šypsą veide 
pasitraukti iš gyvenimo.

Dr. A. L. Graičūnas kredi
tavo moteris už didelius dar
bus karo laimėjimui ir pagal
bai kare nukentėjusių žmonių. 
— Kur dabar nerasi, — sakė 

moteris: fabrikuose 1
gaminant karui reikmenis, ne
suskaitomose pramogose su
kelti pinigų, siuvime, mezgi
me ir kituose darbuose jos su
kuria tuos be galo brangius 
turtus, kuomet mūsų broliai 
vyrai daugelis praleidžia liuos- 
laikius prie pinaklių ir kitų

Jisai karštai įspėjo, jog 
liaudis, ypatingai darbo žmo
nės, turi be paliovos budėti ir 
kovoti, kad po priedanga lai
mėjimo karo nepralaimėti sa
vo teises ir laisves namie; tė- 
myti, suprasti kal’ą ir reika
lauti, kad jis būtų vedamas 
iki greitos ir visuotinos perga
lės ir teisingos, pastovios tai
kos.

Mes, kuriems teko laimė bū
ti šios puotos dalyviais, ne 
kartą ir ne du savo silpnes- 
niuose momentuose atsiminę 
šį šiltai draugišką vakarą su- 
stiprėsime, gausime naujos

Pasveikinimai
Visam Laisvės štabui siunčiu 

širdingus linkėjimus linksmai, 
drąsiai su kovinga demokrati
ne dvasia perleist metines 
šventes, Kalėdas ir Naujus 
Metus!

Su pagarba
Juozas Ramanauskas.

Pirmiausia reikalų tvarkyto
jui, redakcijai, administracijai 
ir visam Laisvės štabui vėlina
me linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų 1944 Naujų Metų.

Ant visados jūsų draugas,
A. Kasmočis.

Bagdonai Susilaukė 
Dukrelės

Genovaitė (po tėvais Ge- 
rulskaitė) ir Osvaldas Bagdo
nai pereitą ketvirtadienį susi
laukė tikrai neužmirštamos 
kalėdinės dovanos, pirmagimės 
dukrelės. Jai vardas duota Ge
novaitė Amilia. Dukrelė bui- 
ni ir stipri, motina sveiksta. 
Randasi Beth Moscs ligoninėj.

Linkime laimingai išauklėti.
Osvaldas seniau ilgoką lai

ką yra dirbęs Laisvėje raidžių 
rinkėju. Pastaraisiais metais 
dirba karinėje industrijoje.

*

MATYK NAUJAUSIĄ MARCH 
f OF TIME JUDI “EUROPOS 
KRY2KELIAI”—nuostabi Portu
galijos istorija kare. MATYK 
BARI JUD2IUS, IŠ ITALIJOS. 
MATYK J. V. ARMIJĄ BOU
GAINVILLE. GIRDĖK HENRY 
J. TAYLOR’Ą KALBANT, “AR 
ŽMONIŲ JĖGA YRA DARBAS?” 
ORVILLE WRIGHT’O SUKAK
TIS — TAI 2MOGUS, KURIS 
DAVE PASAULIUI LĖKTUVĄ. 
MATYK GEL2KELIO NELAI
MĘ ATLANTO PAKRANTĖJE, 
KUR ŽUVO 70 ŽMONIŲ, ir dar 
43 kitus žinių judžius iš viso pa
saulio. Puikiausi judžiai mieste.
PMRAQQV Newsreel Theatre 
ŪMI J Ak, 0 1 Broadway ir 46 St.

Jose Ferrer vaidina lago 
rolę Margaretos Webster 
statomoj tragedijoj “Othel
lo” Shubert Teatre, New 
Yorke su Paul Robeson va
dovaujančio j rolėj.

J. Venky
D. Boris
J. Litvinskas
M. K. Adomienė
E. Kasperienė
A. Anderson 
Laukaitienė 
Kalweit
iC. Meškauskas 
S. Baltutis 
S. Baronas 
Klevinskas
B. Maleckis 
A. Meškis
V. J. Stonkus 
Bieliauskas 
P. Vaškis 
V. Kvietkas
K. čereškienė 
A. Rinzevičienė
J. Stigienė 
Tamošaitis 
Martusevičius 
Aluonis
A. Stravinskas
K. Vaicekauskienė 
O. Girnienė 
Kurbas
O. Lapato 
Sinkevičius 
Kazakevičienė
P. Paserskis 
A. Bekešius 
Strižauskienė

P. Višniauskas
J. Grubis 
Pudymienė 
J. Purvėnus 
V. Žilinskas
V. Baltrušaitis
P. Stira 
Juškevičius 
Lukšienė 
J. Kaulaitis
A. Milaikis 
Salauskiūte 
A. Kvedaru 
J. Šimaitis
A. Fort i kas
J. Kupčinskas 

Poškaitis 
Baziliauskienė 
Vaznis

A. Buddy 
Mikolėnas
D. B. Zaruba
G. Surdokas 
Bertha White
A. Stakovienė
V. Michelsonas 
Geo. Laukaitis
A. P. Linkai
J. Kazlauskas
J. Mechal
P. Simon
Amelia Žemaitienė 
Stella Kvederis
A. Tulshin
K. Rėklienė'
K. Petlickienė

J.

M. Pilkauskienė . 
S. Kazakevich 
May Merk 
Grubevičienė 
čepinskas 
Alfonsas Maželis 
B. Žilinskienė 
P. šolomskas 
W. Baisas 
Stanionis 
K. Žemaitienė 
J. Sk i paris 
Du Iškiš 
S. Griškus 
Daunišas 
M. Batulevičia 
P. Janiūnas 
Janiunienė 
Bedor 
P. Gustaitis 
Kilikevičia 
J. Mockaitis 
P. Zajackas 
Lisajus 
Bukčius 
A. Klimas

(Bus daugiau)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGĄ

SALfSS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių. Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842 ?

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Savininkas
Kainos
Avenue

s

I

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE į® 

Įq LIETUVIŠKAS KABARETAS I 
& 1 ’ Hį STANLEY MISIŪNAS >
N* / SAVININKAS Pį

T“

F. W. SHAUNS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

473 GRAND ST.
Prie R.K.O. Republic Teatro

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgrecn 4-6864

30 Dienų
Nuolaida

NAUDOKITĖS GERA PROGA v

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

Per sekančias 30 dienų, mes darome šj special) pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pącijantams. Nepaisant didelio pakilunp 
kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patątv 
naujame už senas žemas kainas. ’ ■

BROOKLYN, N« Y.

Akiniai 
už $7.50

į » STENGER & STENGER, Optometrists
> 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N*

PIRKITE ANKSTI

MIRĖ
Gruodžio 19 mirė Kazys 

Barkauskas, 56 m. amž., savo i g 
namuose, 489 Seneca Ave.,' g 
Ridgewood. Kūnas buvo pa-j g 
šarvotas Aromiskio Koplyčioj,' ® 
423 Metropolitan Avė. Palai
dotas 23 d. gruodžio, šv. Jo
no kapinėse. Liko žmona Pau
lina; sūnūs: Kazimieras ir Jo
nas; marčios: Milda ir Ona; 3 
anūkai, Marian, John ir Ca
therine. Aromiskis.

Albina Gerdvil, 29 metų am
žiaus, gyveno 261 H ewes St., 
mirė gruodžio 23 d. Unity 
Hospital, Brooklyne. Laidotu
vės įvyks 
vai. ryto, 
kapinėse, 
namuose.

Velionė 
vyrą Stasį,
rę Unguraičius, 
Sue Mažeika ir Mary Kairis, 
taipgi brolį Jurgį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

gruodžio 27 d., 10 
Most Holy Trinity
Kūnas pašarvotas

paliko nuliūdime 
tėvus Jurgį ir Ma- 

dvi seseris,

282 Union Avė

IlITUANICA SQUARE RESTAURANT3

S3.00

Prices Subject to Federal Tfcjre

Ma

Ekspertą* 
laikrodžių 

ir džiaierių 
taisytoja*

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

The Gift of 
0 Ufetboel

MATTHEW P. BALLAS S 
(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,

Daimontn* 
(dedam* 

Jan* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn N* Y*
Atdara vakaųdA

GODDESS
•f TIME

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse švęntėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Dideli* 
pa*i rinkim** 
panidabinimo 

Setų nno 
$1.95 ir aukštyn.

Bulovą

NOTARY 
PUBLIC

energijos iš tų motiniškai-tė- 
viškai jautrių ir kovingai ryž
tingų patarimų, kuriuos mums 
suteikė mūsų veteranai veikė
jai. Rep.

125.00 701 Grand St 
TeL Stagg 2-2178




