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iNeskaitykite šių krislu 
kurie nenorite'miego arba 
turite laiko. Jie netikę, 
krislai netikę todėl, kad jų 
ma labai sena ir nuobodi.

tie, į 
ne- i

O
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KRISLAI
Kūmutės Su Ilgomis 

Kelinėmis.
Žilė Galvon, Velnias 

Uodegon.
Liežuvis Pavergia Protą.
Ką Turime Daryti?
“Jėzaus Širdis

Dalykas štai kame. Ne iš! 
vienos, bet iš visos eilės kolo- 
L‘jU pasiekia mus aidai apie j 
nesusipratimus tarpe draugų.' 
Susipykę, barasi, be reikalo 
ginčijasi, vieni kitus negražiai 
apkalba. Neminėsiu nei vielų, 
nei draugų.

Nuo to kenčia darbininkiš
kasis judėjimas. Organizaci-, 
niai reikalai neina taip, I 
turėtų eiti, kur veikėjai ir 
rai nesugyvena gražiai.

Pikčiausia tas, kad tie i 
susipratimai yra iškilę < 
menkniekiu, dėl liežuviu ] 
laidumo. Paprastai, iš seno 
neteisingo papratimo, sakyda
vom, tik moterys pletkais už
siima.

Šią “garbę“ šiuo sykiu yra 
paveržę vyrai.

Atsimenate, 
vadindavome

Tie draugai, kurie dėl menk
niekiu pykstasi, liežuvaujasi, 
yra tos “kūmutės su ilgomis 
kelinėmis.“

w

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00 

Metams

GRĘSIA SPĄSTAI DIDŽIAI NACIŲ ARMIJAI UKRAINOJ į
1

AMERIKIEČIŲ LAKŪNAI Amerikiečiai Laimi
NUŠOVĖ 95 HITLERĮ 

NINKU LĖKTUVUS
London, saus. 6. — Šim- ( 

tai Amerikos bombanešių ( 
na‘ antrą dieną paeiliui vakari 

bombardavo Kieli, didįjį i 
Vokietijos submarinų ir lai-j 
vastatyklų centrą; Duessel-ine-

pa-
> ir

ką Lietuvoje 
kūmutėmis

Nei vienas nebeiname jau
nyn. Mūsų karta jau artinasi 
prie palaipsniško nykimo. Rei
kėtų visiems surimtėti, nerei
kėtų menkniekiais užsiimti, 
plepėti niekus, apkalbėti ir 
įžeidinėti draugus.

Deja, dažnai aš pamanau, 
kad labai teisingas Lietuvos 
žmonių posakis, “žilė galvon, 
velnias uodegon.“

Gloucester Iškyšuly]
Nauj. Guineja. — Ameri

kos mūrininkai su tankais 
ir artilerija prasiveržė pir-

lakūnai nustojo W prieš japonus Bergen 
25 bomhanešių ir 12 lengvų- įlankos srityj,
Amerikos

jų kovos lėktuvų.
Gloucester 

Britain sa-

vastatyklų centrą; Duessel-: London, saus. 6. — Talki- 
dorfą, karo fabrikų miestą, kininkų lakūnai vėl bom

bardavo šiaurinės Francijos 
o 'pajūrius, skindami kelią 
kituose 1 būsimam anglų - amerikief 

čių įsiveržimui antruoju 
lėktuvų 'frontu. Sakoma, kad hitle-

vakarinėje Vokietijoje; ka
rinius naciu taikinius Bor
deaux, Tours ir 1 

iFrancijos miestuose.
Pulkai vokiečių

atkakliai priešinosi, ir ame- rininkai čia yra pasistatę 
rikiečiai nušovė 95 nacių galingą tvirtumų liniją, tu- 
lėktuvus. Iš savo pusės, rinčią kelias mylias pločio.

Anglijos Bombanešiai Pleškino 
Stettino Uostą, Nacių Trans
porto Centrą prieš Sovietus

Baltijos ir Leningrado fron
tus. Taigi šiuo oro veiksmu 
anglai stengėsi palengvinti 
Sovietam kova tuose fron
tuose.

Lengvieji anglų bombane- 
jšiai tą pačią naktį atakavo 

taiki-

SOVIETAI ATĖMĖ BERDIČEVĄ, DIDĮ 
GELŽKELIŲ MAZGĄ; ARTINASI PRIE 

NOVOSOKOLNIKŲ, BALTIJOS FRONTE

Iškyšuly j, New 
loję.

Amerikiečiai 
lakūnai nušovė 
japonų lėktuvus, nuskandi- 'mazgą

ir australai 
žemyn 22

Maskva, saus. 6. — Mar- rėjo 51,000 gyventojų. j60 gyvenamųjų vietovių per 
šąląs Stalinas pranešė, jogv Jis buvo vokiečių koman- idieną.
Sovietų kariuomenė, po dieriaus von Mannsteino Nevelio fronte, linkui 
penkių dienų žiaurių mūšių, (štabo centras, kuomet na- (Latvijos, sovietiniai kovu-- 
atėmė iš -vokiečių Berdiče- ciai neseniai darė nelaimiu- nai, komanduojami genero- 
vą, keturių geležinkelių 'gąjį savo ofensyvą į vaka- 

ir šešių vieškelių rus nuo Kijevo. Tarp kitko,J 1 1 V ^V/AY Vtl v LAkJj AlllkjAYtAl AVIA O C v . v *■ J 1

no du priešų krovinių lai-i centrą, 25 mylios Į pietus per Berdičevą eina geležiu
vus ir sunkiai sužalojo vie 
ną japonų šarvuotlaivį.

Pasinaujina Talkininkų SS
Ofensyvas Italijoj

i nuo Žitomiro.
Stalino įsakymu, Maskva 

pasveikino Berdičevo atva
davimą dvidešimčia salvių

» šūvių iš 224 kanuo- 
lių.

Pirm karo Berdičevas tu-

keliai į Odessa, Varšavą ir 
į Rumunijos - Bessarabijos 
pasienius.

Generolo Vatutino • rau
donarmiečiai Ukrainoj, ša
lia Berdičevo, paėmė dai

Londoniške Lenkijos Valdžia

I
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stiklą-kitą 
ir geras 

snaudžia.' 
tik pauos-

Labai kenkia smarkus smar
kių svaigalų vartojimas. O 
tam vartojimui nebėra jokių 
ribų. Daugiau žmonės pinigų 
turi, daugiau geria, labai dau
gelis tiesiog laka.

Nėra tokios bėdos su tais, 
kuriems, išmetus 
liežuvis sustingsta 
brolis sau gražiai 
Bet labai daugeliui
tymas stiklo atpalaidoja lie
žuvį. Tas liežuvis tartum pik
tas šuo paleistas nuo lenciūgo 
pasidaro nebesuvaldomas.

Gal ant rytojaus 1_______
ir gailisi, bet argi turės drą
sos .atsiprašyti draugus, pasi
žadėti daugiau nebegriešyti ? 
Laikosi savo, dar pariebina 
plepalus. Ir taip eina...

Draugai, eikime prie tvar
kos. Pradėjome didelius, aud
ringus, istorinius metus. Tokia 
daugybė darbų prieš mus vi
sus!

Suglauskime savo eiles

London, saus. 6. — Didie
ji Anglijos bombanešiai 
praeitą naktį daugmeniškai 
ardė ir degino Stettiną, di
džiausią Vokietijos uosta
miestį prie Baltijos Jūros, i 
ir karinių fabrikų centrą. 
Stettinas yra už 75 mylių į i Berlyną ir įvairius 
šiaurių rytus nuo Berlyno. įnius šiaurvakarinėje Vokie-

Iš Stettino vokiečiai siun- tijoje.
čia daugumą savo kariuo- Viso anglai neteko 15 lėk- 
menės ir pabūklų per jūrą į tuvų.

London, saus. 6. — Penk
toji anglų - amerikiečių ar- 
mija panaujino ofensyvą ’ Kas” Uždraudžia Lenkam 
pries nacius vakariniame — e v
Italijos šone ir pažygiavo Padėt Sovietam prieš NaClUS 
vieną mylią pirmyn, dešini- 1
ties mylių frontu.

Amerikiečiai užėmė pusę
San Vittore miestelio.

Siaučia įtūžę mūšiai 
lei kelią, vedantį linkui 
mos.

Jugoslavų Partizanai
Laimi Naujas Pergales

Franko Siunčia Daugiau 
Karių prieš Sovietus

London, saus. 6.— Marša
lo Tito-Broz partizanai iš
grūdo vokiečius laukan iš 
viso Cetina upės klonio. Ta 
upė įplaukia Adriatiko Jū- 

kremtasi i'on tuoj į pietus nuo Split 
uosto. Partizanai taip pat 
atkariavo nuo nacių 35 my
lių ilgio salą, netoli Adria
tiko krantų.

Jau šešta diena, kai siau
čia kruviniausi mūšiai Ban
ja Luka miesto gatvėse. 
Partizanai namas po namo 
užiminėja vis daugiau to 
miesto, kuris buvo Antro
sios vokiečių tankų armijos 

ir stovykla.

Maskva. — Paskutiniu 
laiku Ispanijos diktatorius 
Franko atsiuntė dar 2,000 
savo karių frontan prieš 
Sovietus Volchovo 
kaip yra patirta iš 
vėn paimtų ispanų.

Priešsovietiniame
kariauja visa 250-ta Ispani
jos armijos divizija.

srityje, 
nelais-

fronte

frontą prieš lietuviškąjį fašiz
mą! Raudonoji Armija užėmė

Daugiau įsitraukime į šio punktus tik UŽ 20 mylių 
karo pastangas. nuo geležinkelio, einančio

Gerai sutvarkykime organi- (aip OdeSSOS ir Vai’ŠavOS. 
zacijų, reikalus. Lankykime su
sirinkimus.

Tuojau užsimokėkime už vi
sus metus duokles į Lietuvių 
Literatūros Draugiją ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą.

Gaukime naujų narių į šias, 
organizacijas. Nepamirškime 
savo spaudos.

štai, neužilgo bus dienraš
čio Laisvės šėrininkų suvažia- rašydamas praeitą sekma- 
vimas. Pasiruoškim jame skait- dienį N. Y. Times’e straipS“ 
lingai dalyvauti. Pasveikinki- nį 
me suvažiavimą. Parinkime 
suvažiavimui pasveikinimų.

Ateikime talkon naujai su
organizuotai Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Tarybai. 
Praveskime suvažiavimo tari
mus gyvenimam

Tegul gražūs darbai nustel- 
iš mūsų judėjimo iššluo-

į JTąsa 5-me pusi.)

CHINAI SĖKMINGAI 
ATAKUOJA JAPONUS
Chungking. — Chinai at

ėmė iš japonų visus kaimus 
aplink Owchihkow miestą 
ir veržiasi į pačius priemie
sčius.

Berlyno radijas sakė, jog 
Sovietai panaujino ofensy
vą Krimo pussalyje.

1 a 
i

lo Bagramiano, atvadavo 
dar 90 gyvenamųjų punktų 
per 24 valandas.
PIRMYN PER VAKARI

NĘ UKRAINĄ
Pranešimai iš Maskvos sa

ko, jog gen. Vatutino kariai, 
kurie perėjo per vakarinės 

. Ukrainos liniją (tariamą 
“senąją Lenkijos sieną”) ir 
Sluč upę, jau “giliai prasi
veržė” i vakarus nuo tos li
nijos linkui Sarny miesto, 
geležinkelių stebulės.

Ukrainos fronte sovieti
niai kovūnai per dieną už
mušė 4,000 vokiečiu ir, be 
kitko, užėmė Krivčunka 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, 37 mylios į pietų vaka
rus nuo diena pirmiau at
vaduoto i Bielaja Cerkov 

i miesto, stipriosios nacių 
tvirtumos.
Pavojus Naciams Novoso- 

kolnikų Gelžkelių Mazge 
Nevelio fronte raudonar

miečiai nubloškė vokiečius

London. — Emigracinė Jių pločio ruožtą sovietinės 
~ Lenkijos! valdžia pareiškė,! vakarų Ukrainos, kurią va- 

kad ji yj'a įsakius lenkams, dina “Lenkų Respublikos 
RC0- slaptai kovojantiems prieš :žeme.” 

' i vokiečius, vengt susikirtimų 
su Sovietų armijomis, pe- , 
reinančiomis per vadinamą 
“senąją Lenkijos sieną”. 

:Bet londoniške Lenkijos’ 
1 valdžia sako, kad lenkai tiki

Washington. — Katalikų tuomet kovos išvien su rau-1 Maskva. — Sovietų jėgos 
,__________ j prieš vokie-(nuskandino Juodojoj Juroj

pasiuntė du milionus rožan-|ėius, jeigu Sovietų Sąjunga! vokiečių transporto laivą ir atgal iki punkto esamo tik 
c nj m e r 11^ o s 1^ a. i a. m s i i i panaujins diplomatinius ry- vieną didelę motorinę valtį už septynių mylių nuo No
riuose kraštuose. ciną «n Ipnkn valdžia. ir sužalojo kita naciu tran-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nacių Laivų Nuostoliai 

Juodojoj Jūroj

Community Service įstaiga , donarmiečiais • 1 — "1 *1* v

Išius su lenkų valdžia. Įir sužalojo kitą nacių tran- 
Lenkų valdžia taipgi rei- sporto laivą ir du sargybi- 

... T„u-Skalauja kuogreičiausiai at- mius laivukus. 
kad ir! steigt jų vyriausybę atva

Francūzų Komitetas Tau 
tai Laisvinti nori, L....  __ . v.
francūzų kariuomenė daly- įduotuose nuo vokiečių plo- I 
vantų būsimame Talkininkų tuose, 
įsiveržime į vakarų Euro- ! būdu
pą.

Maskva. — Sausio, 4 d. 
į sovietinės jėgos sunaikino 

Lenkijos 37 vokiečių tankus ir nušo-j 
! valdžia vėl savinasi 200 my- ve 30 jų lėktuvų.

Nacių radijas vėl šnekėjo 
apie anglų-amerikiečių lai
vų mobilizaciją Gibraltare, 
kokiem tai naujiem žygiam | 
prieš vokiečius.

Philadelphijoj sustreika
vo 3,000 miesto viešųjų dar
bų darbininkų, reikalauda
mi po 10 centų daugiau al
gos valandai.

London. — Aštuntosios ; 
anglų armijos komandie- 
rium Italijoj paskirtas gen. 
Oliver Leese vieton gen. 
Montgomerio. i

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

P. Pilėnas, Philadelphia ........................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................

A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 
J. Bakšys, Worcester ............................................
ALDLD 2 kp., So. Boston ........................'..........
J. Kazlauskas, Hartford ......................................
S. Kuzmickas, Shenandoah ...................................
Baltimorės Vajininkai ..........................................
P. Beeis, Great Neck..............................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

vosokolnikų miesto, nepa
prastai svarbaus geležinke
lių mazgo, 35 mylios j šiau
riu rytus nuo paties Neve
li o.

Ofensyvas Baltarusijoj ?
Berlyno radijas sakė, jog 

kelios Sovietų divizijos su 
dideliu skaičium tankų pra- 

1 silaužė pirmyn ir Baltaru
sijos fronte (turbūt, Vi- 
’tebsko-Žlobino ruožte).

Į pietus nuo Berdičevo 
Raudonoji Armija grumiasi 

! artyn Vinnicos, geležinkelių 
Punktai centro, Bug upės ir žmerin- 

5198 
4334 
4043 
3926 
2703 
2217 
2204 
1581 
1170 
1034

jkos, geležinkelių stebulės.
Kai Sovietai paimtų žme- 

I rinką, tai pusė miliono iki 
750 tūkstančių vokiečių nu
stotų paskutinio tinkamo 
pasiraukimo geležinkeliais 
iš pietinės Dniepro upės kil
pos.

Įvairūs karo stebėtojai 
spėja, kad nacių komandie- 

(Tąsa 5-tame pusi.)
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PRAVDA SAKO WILLKIE’UI: NESIKIŠT Į BALTIJO S KRAŠTŲ KLAUSIMA
ko-

i

Willkie, vėl

Maskva. — Sovietų 
munistų laikraštis Pravda 
(D. Zaslavskio rašte) nuro
dė, kaip Wendell Willkie 
“ant dviejų arklių jojo,”

Don’t Stir Mistrust of 
Russia” (Nekurstykite Ne
pasitikėjimo Rusija). Bet 
ištisame Willkie’o straips
nyje vienas sakinys reiškia 
palankumą Rusijai, o kitas 
kursto skaitytojus prieš ją.

Savo rašte 
kandidatuojąs į preziden
tus, elgiasi kaip politinis 
gemblerys: iš vienos pusės,

jis nori gaut Sovietų drau
gų balsus, o iš antros pu
sės, jis pataikauja Sovietų 
priešams, meškeriodamas ir 
jų balsus.

Willkie, tarp kitko, rašo: 
“Vienas iš opiausių visiems 
šiandieninių klausimų yra:

politine čielybe mažųjų val
stybių — su Finliandija 
(Suomija), Baltijos ir Bal
kanų valstybėmis?”

“ši Willkie’o frazė yra 
paimta tiesiai iš priešingos 
mums (Sovietams) stovyk
los,” rašo Pravda:

“Jau laikas suprasti, jog,

pavyzdžiui, Baltijos respub
likų klausimas yra vidujinis 
Sovietų Sąjungos dalykas, 
ir Willkie neturi juom rū
pintis.

“Tegu žmonės, įdomau
jantieji šitokiu klausimu, 
pasistengia geriau susipa
žinti su Sovietų Konstituci
ja ir su demokratiniais vi
suotinais balsavimais, savu 
laiku įvykusiais tose res
publikose, ir tegu jie atsi
mena, jog mes pajėgiame 
apginti savo Konstituciją.

“Kas liečia Finliandijos 
ir Lenkijos, nekalbant jau 
apie Balkanų -valstybes, tai

Sovietų Sąjunga sugebės Į kie ką tik sakė, jog daugu- nepasitikinčius riksmus re- 
prieiti prie susitarimo su Ima amerikiečių yra pilni akcinink. grupių, kurie bijo 
jomis, ir nereikalauja 
Willkie’o pagalbos.” , 

p 

Willkie rašo: “Kiekviena
mylia, kurią Raudonoji Ar
mija numaršuoja linkui 
Lenkijos sienos, varo Jung
tines Tautas artyn krizio.”

“Tai vėl keistas politinio
lošio ‘triksas’,” sako Prav
da:

“Willkie, nuduodamas, 
būk jis stiprinąs pasitikėji
mą Sovietų Sąjungai, pri
kaišiojo žodžių, kurių tiks
las yra sukelti nepasitikėji
mą Sovietais... O pats Will-

Raudonosios Armijos ir 
Talkininkų armijų perga
lingo žygiavimo pirmyn.”
Atsakymas ne tik Willkie’ui 

Washington. — Čionaiti- 
niai politikai žiūri į Prav- 
dos r atsakymą Willkie’ui, 
kaip į pastabą pačiai Ame* 

kad Raudonoji Armija, lais-1 rikai ir Anglijai, kad jos 
vindama sovietinę žemę'nesikištų į sienų klausimą 

tarp Sovietų Sąjungos, Bal
tijos kraštų, Lenkijos ir 
Suomijos.

p. j pasigerėjimo ir gilios pa-
i garbos dėlei Raudonosios
I Armijos kovos prieš hitleri
nius įsiveržėlius,” o čia jis 

į ir vėl kursto amerikiečius 
į prieš Sovietus, kaip nurodo 
:Pravda:

“Amerikos žmonės žino, i

vindama
nuo hitlerinių įsiveržėlių, 
taipgi laisvina kitas tautas 
nuo tų .įsiveržėlių. Štai kur 
pamatas pasitikėjimo Sovie
tais.

“Bet p. Willkie pakartoja
Dingo Amerikos submari 

nas Pompano Pacifike.

«
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Kova Su Pagedusiais Unijų Vadais
Prezidentas Rooseveltas padarė viena 

labai puikų dalyką, kai jis suorganizavo 
Fair Employment Practices Committee. 
Šio komiteto tikslas kovoti prieš diskri
minaciją darbuose. Nevalia nesamdyti 
darbininko tik todėl, kad jis yra nebal
tas, arba kad samdytojui jo tautinė kil
mė bei religinės pažiūros nepatinka.

Amerikoje tokios diskriminacijos buvo 
ir yra labai daug. Nuo' jos labai kenčia 
ateiviai, o dar labiau negrai. Todėl pre
zidento kova prieš diskriminaciją turė
tų susilaukti nuoširdžiausio pritarimo 
visų organizuotų darbininkų.

Betgi taip nėra. Tai labai gaila. Kai 
kur, pasirodo, unijų vadai ir darbdaviai 
yra susitarę praktikuoti diskriminaciją
prieš negrus. Ypatum ai tas tiesa pietinė
se valstyosr. .Y; /ui skimdalas
kilo su .- .•..tdii u pi . ai. Bą geležin
keliu. i - ■ i ■ •- a--e.; samd\ Li
juodveidzm H. r m : > ■ i m .
pritar ■ n a. b" :
į unija.-.

Tai ... '■ . .*.• . .
demoki\.u.. -mm* ■ i
sies fuizi; '
suvaldyti tų g. . > ■ i m: -
darbo unijų lydciiiis, j. im.

Labai gaila, bet reikia prip.; -i.ti. na I

v Minėtas žurnalas primena kritikams, 
kad “gerai būtų jiems suprasti, jog rei
kalavimas greitai teisti hitlerinius žmog
žudžius sutinka su teisingomis tautų tei
sėmis ir nesipriešina tarptautiniam įsta
tymui.”

Jokios kritikos neiškreips Sovietų vy
riausybės nuo pasibrėžto kelio prieš ka
ro kriminalistus. Žurnalas “Karas ir 
Darbininku Klasė” sako: “Sovietiniai 
įstatymai eina savo keliu taip, kaip ir 
herojiškoji Raudonoji Armija, pilnoje 
santaikoje su talkininkais.” Argi Mas
kvos konferencija nenutarė sumedžioti 
visus kriminalistus ir nubausti? Taip, 
nutarė. Nereikia laukti su .teisimu ir 
baudimu tų, kurie jau yra Jungtinių 
Tautų rankose.

Minkštinimas Priešo Pozicijų 
Besiruošiant Invazijai

Jau kelinta diena beveik be jo
kios atlaidos Anglijos ir Ameri
kos lėktuvai ir bomberiai daužo 
nacių pozicijas Europoje. Po 
du ir tris tūkstančius oro galiūnų griau
na priešo tvirtumas. Didelius nuostolius 
paneša talkininkai, bet, aišku, keleriopai 
daugiau žalos padaroma Hitlerio fron
tui.

Visi žino, nes nebėra jokia paslaptis, 
kad šitie mūsų oro jėgų žygiai yra tiktai 
pasiruošimas invazijai Europon su mil
žiniškomis armijomis. Bombardavimas iš 
oro miestų, uostų ir visokių strategiškų 
punktų yra tik taip vadinamas minkšti
nimas priešo pozicijų.

Savo Naujii Metų prakalboje Hitleris 
gyrėsi, kad ir jis žinąs, kad invazija 
įvyks. Bei, girdi, kur bus bandomu, ten į i
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es ją pasitiksime.” Hitleris es;i s pasi-
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Pareiškimas Dėl Tei
kimo Pagelbos 

Lietuvai
Visiems Amerikos Lietuviams

Amerikos Demokratinių Lietuvių Taryba nutarė be 
jokio delsimo pravesti gyveniman suvažiavimo nutari
mus Lietuvos reikalais. Ji suorganizavo Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetą. Dabar šis komitetas darome į 
Amerikos lietuvių visuomenę pirmąjį atsišaukimą bei 
pareiškimą. Prašome kiekvieno patrijotingo ir nuošir
daus lietuvio dėmesio.

Amerikos demokratiniai lietuviai jau nemažai yra pa
sidarbavę suteikimui pagelbos Lietuvos žmonėms, nuken- 
tėjusiems nuo šio karo. Tai buvo atžymėta Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime. Gautoji nuo Lietuvos partizanų, 
Lietuviškųjų Raudonosios Armijos Pulkų ir lietuvių vai
kučių/padėka amerikiečiams už pasiųstą jiems pagelbą 
parodo, kaip aukštai Lietuvos žmonės įvertina tas mūsų 
pastangas. Bet suvažiavimas pareiškė, kad tos mūsų pa
stangos “r/,e tik neturi sumažėti, bet dar šimteriopai pa-1 
didėli.”

Be to, suvažiavimas pasakė, “kad pries mus amerikie-\ 
čius jau atsistoja ir kiti neatidėliojami darbai Lietuvos 
reikalais .. . neužilgo Lietuva bus išlaisvinta .. . Lietuva
prašys ir tikėsis iš amerikiečių didelės moralinės ir me
džiaginės pagelbos. Mes turime būti gerai susiorganiza
vę ir pilnai pasiruošę jiems tą pagelbą suteikti. Mes turi-
me turėti aparatą ir ištekliaus pasiųsti išlaisvinton Lie
tuvon didelį daugį maisto, drapanų, medikamentų ir ki
tų reikmenų, kad išgelbėjus dar likusius gyvais žmones

panašios diskriminacijos požymių užtin
kame ir rytinėse valstijose. Netikusių, 
sugedusių vadų užeiname* ir apie New 
Yorką. Štai kas dedasi Philadelphijoj. 
Philadelphia Rapid Transit Employees 
Unija griežtai pasipriešino prezidento 
komitetui. Unijos prezidentas Frank P. 
Carney parašė laišką tam komitetui ir 
sako, kad komitetas neturi jokios teisės 
versti tą uniją arba Rapid Transit kom
paniją • atsisakydami diskriminacijos 
prieš negrus.

Ponas Carney neatstovauja darbinin
kų interesų. Jisai kalba taip, kaip pa
prastas hitlerininkas. Jis neskaito negrų 
žmonėmis.

Tiktai Pirmas Smūgis
Anglijos ir Amerikos spaudoje pasigir

do negražių balsų prieš nuteisimą ir pa
korimą Charkove trijų nacių kriminalis
tų. Bandoma kritikuoti teismo procedū
ra, patariama su kriminalistų teisimu 
palaukti po karo.

Labai gerai tiems kritikams atsako So
vietų Sąjungos darbo unijų organas “Ka
ras ir Darbininkų Klasė’’ žurnalas. Žur
nalas tiesiog sako, kad šis teismas “buvo 
tiktai vienas iš pirmųjų smūgių, suduo
tų bjauriajam fašistiniam žvėriui.” Seks 
kiti teismai ir aštriausios bausmės. Su
žvėrėję naciai kriminalistai turės užmo
kėti savo galvomis už savo baisiuosius 
darbus.

sides paskutinės hitlerizmo dienos, iš ry
tų Raudonoji Armija, o iš vakarų su
vienytomis jėgomis Britanija ir Ameri
ka! Hitleris žino, ką tai reiškia. Jo Nau
jų Metų prakalba buvo desperatiška. 
Vokietijos žmonėms jis begali siūlyti 
tik vieną “suraminimą”, būtent, kad jie 
nebeturį ką pralaimėti. Girdi, jeigu aš, 
Hitleris, laimėsiu, tai dar šis tas ir jums 
teks, bet jeigu aš pralaimėsiu, tai jums 
visiškai nieko nebeliks!

Visai kitaip Hitleris giedojo prieš me
tus laiko. Tada jis žadėjo pergalę ir ge
rovę po karo visiems vokiečiams.

Hitlerizmo dienos jau suskaitytos!

Jie Nenori Tarnauti Karaliui 
Petrui

Overseas Žinių Agentūra skelbia, kad 
esančioje Vidurrytuose Jugoslavijos ka
riuomenėje prasidėjęs bruzdėjimas, ne
pasitenkinimas karaliaus Petro vyriau
sybe. 55 karininkai ir apie 500 karių pa
darė pareiškimą, reikalaujantį juos per
leisti į maršalo Tito kariuomenę. Reika
lavimas įteiktas talkininkų karinei vado
vybei. Tie vyrai tuojau buvę išskirti iš 
kariuomenės būrių ir, galimas daiktas, 
kad jie bus perkelti į maršalo Tito vado
vaujamuosius kovotojų būrius.

Taigi prieš karaliaus Petro vyriausybę 
visur judėjimas plečiasi. Tuo pačiu sy
kiu liaudies vyriausybės įtaka vis didėja.

Nuotrauka iŠ parodos, suruoštos Demokratinię Lietuvių Suvažiavime New Yor- 
ke; joje matosi grupes lietuvių kovūnų, poetas Liudas Gira, ir laikraščiai, kuriuos 
lietuviškų pulkų Raudonojoj Armijoj kovūnai skaito.

D-rė Johanna Baltrušaitienė, lietuvė ve
teranė darbuotoja, sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo delegatus.

DARBININKU SVEIKATA
SUGEDU APLINK TON

ŽILIUS AUDINIAI
Tonziliai arba šaliniai 'gp tėra reikalingas, 

lonzilitai ir peritonzihtai 
yra bakterinio apsikrėtimo 
padarai. Ne vienos kokios 
bakterijų rūšies, bet kelių 
rūšių yra tai apsikrėtimai. 
Vis dažniausia pūlinės bak
terijos, liūlius daranti kokai 
(stafilokokai, s t r e ptoko-

greičiau ir pastoviau pagy
ja, taip kad plovimas visai

Raudonosios Armijos laimėjimai rytuose ir Amerikos i
ir 
mirtinojo priešo iš vakarų, dar aukščiau pakelia suvažia-J 
vmio pareikšta vilti, kad Lietuvos išlaisvinimo valanda.

numatomas greitoje ateityje puolimas ant kam vargo pridaro. Netik
i kad Vaikams, bet ir suaugu
siems jie dažnai patinsta ir 
' skauda.

Tonzilių įdegimas — tan
lino įsitikinimu, Kar-^iau, daug blogiau Įdegi- 

Imas aplinkinių audimų, pe- 
. iritonzilitas (peritonsilitis).

Dažnai jis baigiasi labai 
'skaudžiai ir labai pavojin- l 
ga gerkline vočia (periton
sillar abscess).

Tikra būdavo beda su tais 
tonzilitais ir peritonzilitais. 
Specifiškų vaistų nebuvo.: 
Gydytojai tepliodavo sidab-' 
rine druska, iodinu, duoda 
gargaliuot visokiais anti
septikais, dėdavo kompre
sus, kaitindavo ultravioleti- 

: niais spinduliais, diatermi- 
Ja. Bet dažniausia stačiai 
piaustydavo, tonzilius lup
davo laukan, votis badyda-

Kol kolonijose i 
ęūrusiu Amerikos Demokratiniu Lietuviu 
ių, kurie, be abejo, vienu iš savo svarbiųjų, 

dariai statys teikimą Lietuvai pagelbos, tuo svarbiu dar
bu turi rūpint iš gyvuojantieji bendrieji pažangiųjų or-i 
ganizacijų komitetai. Kur tokių komitetų nėra, reikia 
pasistengti sudaryti laikinus komitetus iš organizacijų 
valdybų bei veikėjų.

Tokie komitetai, žinoma, nepaliuosuoja organizacijų 
nuo atsakomybės. Kiekviena draugija, kliubas bei kuo
pa, pritaria tai idėjai, turi įsitraukti į Lietuvai pagelbos 
teikimo darbą.

TREČIO SIUNTINIO RUOŠIMAS: Suprantama, | ■ 
kad šis Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas perima 
Pundelių Vajaus Komiteto darbą. Mes tuokiu pradeda
me ruošti trečią siuntinį reikmenų Lietuvos partiza- VQ njau(javo 
nams, Lietuviškiems Raudonosios Armijos pulkams ir ’ -
lietuviams vaikučiams bei jų mokykloms Sovietų Sąjun
gos gilumoje. Mes tikime, kad su nuoširdžia ir greita pa
rama visų kolonijų, visų, lietuvių, mes galėsime trečią di
džiulį siuntinį sudaryti dar vasario mėnesį ir išsiųsti.

Todėl prašome visus kaip galima greičiau siųsti Ko
mitetui mezginius, gatavai sudarytų dovanų pundelius 
bei aukas nupirkimui dovanų. Kreipkitės į prietelingus 
lietuviškus ir kitatautiškus krautuvninkus ir prašykite 
jų paaukoti tam tikslui reikmenų—kenuoto maisto, pre- 
zervų, muilo, cigaretų, tabako, drapanų, avalų ir tt.

DRAPANŲ RINKIMAS: Iki šiol demokratiniai lietu
viai dėjo ir rinko padėvėtas ir naujas drapanas ir teikė 
Russian War Relief dėl pasiuntimo Sovietų Sąjungos 
žmonėms abelnai. Labai daug tokių drapanų surinkta 
ir-pasiųsta. Atliktas labai gražus darbas. Bet yra nema
žai tokių,, kurie laukia, progos, kada, drapanos bus renka
ma ir siunčiama tiesiai Lietuvos žmonėms. Mes tikime, 
kad neužilgo bus galima siųsti tiesiai į laisvą Lietuvą. 
Bet kad tuč-tuojau pasiųsti didelį kiekį drapanų, tai rei
kia turėti jas surinkus ir sutvarkius pasiuntimui.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas nutarė tuojau 
pradėti vajų šenų-padėvėtų drapanų rinkimą Lietuvos 
žmonėms. Be tolimesnio delsimo lietuviai visose kolonijo
se imkitės už darbo. Patys aukokite drapanas ir rinkite 
nuo kitų.

Bet siuntimas tiesiog surinktų drapanų į centrą, tų 
drapanų neišvalius ir nesutaisius, užverstų Komitetą 
darbais ir vargiai mes pajėgtume sumobilizuoti tokį 
skaičių savanorių tų drapanų paruošimui dėl siuntimo. 
Todėl mes patariame visose didesnėse kolonijose ant vie
tos įsteigti vietas, kur būtų drapanos sunešamos, o ten 
išvalomos, sutvarkomos, tada siunčiamos Brooklynan į 
centrą. Žinoma, iš visai mažų kolonijų lietuviai, bei ūki
ninkai, arba gyveną pavieniais, gali ir yra prašomi au
koti ir siųsti drapanas tiesiai į centrą. Komitetas pasi
rūpins jų paruošimu dėl siuntimo.

\ i

Seniau, bemėsinėjant, be- 
piaustant, baisių pasidary
davo susipainiojimų. Gerk
lė visa raudona, užtinus, 
kad net nuryt nieko negali 
ligonis. Stačiai trokšta, dū
sta, merdi nuo kančių, nuo 
troškulio, nuo bado, nuo 

įkarščio, nuo nemigęs. Dak
taras priverstas kur peiliu 
durt: gal pūliai iš kur pasi
leis. Dūrė, o pūlių nėr, tik 
kraujau. Ligoniui dar blo
giau. Reikia paskui vėl 
durt... Baisi tragedija!

Dabar jau tų mėsinėj imu 
beveik nebereikia. Dėkui 
tiems galingiems sulfa vai
stams.

Dr. J. J. KaškiaučiusKurie yra sirgę tokiais 
gerklės įdegimais, atamena 
gerai, kokie tie pragariniai 
skausmai ir visa ta kanky
nė !...

Mokslo išradimai ir čia 
atėjo talkon. Vis tie sulfa 
vaistai: sulfanilamidas, sul- 
fatiazolis, sulfadiazinas. Vi
si trys šitie vaistai varto
jama aprkėstiems tonzi- 
liams gydyt ir apkrėstiems ; 18-1S) dienomis. Tai ištikro bu- 
aplink tonzilius audiniams vo gražus, didelis ir rei.kšmin- 

suvažiavimas, kuris pasi
gėriau i liks amžinai mano atmintyj.

už operaci- D Hartfordo išvažiavome 
apie S vai. ryto. Nuvažiavę į 

vaistu New Yorką turėjome biskį lai- 
i miestą. Pavalgę 

pietus nuvykome į Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą, kur 
radome jau daug svečių.

Netrukus atsidarė ir suva
žiavimas, prasidėjo pirmoji se
sija. Pirmiausiai buvo sugiedo-

Hartford, Conn.
Ll>ūdži(ii iš Demoteratinio 

Suvažiavimo.
Amerikos Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimas įvyko 
Brooklyne-New Yorke gruodžio

gydyt. Ir duoda gerų pasė-|gas 
kųi nepalyginamai 
už piaustymą, 
jas.

Iš šių trijų suifa ___
sulfathiazole ir sulfadiazine A° i)amatyti 
geriau veikia už jųjų pirm-1 
takūna sulfanilamida. č v

Tiesa, ir sulfanilamide 
mažina tinimą ir palengvi-Ųj 
na įdegimą, tačiau liga apy-:; 
dažniai ir vėl pasikartoja ir tas Jungi. Valstijų himnas. Se- 
vėl grįžta. Nuo sujfatiazolio 
arba nuo sulfadiazino tie i 
gerkliniai įdegimai ir votys j

ke įdomios pasveikinimo kal
bos, o paskui iš kolonijų dele-

(Tąsa 5-me pus.)

Visais reikalais kreipkitės sekamu adresu:
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 419 Lorimer

Tuo pačiu adresu siųskite drapanas bei pundelius.
Money orderius bei čekius išrašykite' iždin. Frances 

Pakalniškienės vardu ir siuskite Komitetui.
LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO

KOMITETAS:
Tai šie yra mūsų greitieji darbai. Mes esame giliai 

I įsitikinę, kad visi lietuviai visose kolonijose imsis tų dar- 
i bų su didžiausiu pasišventimu.

Organizacijų valdybos ir veikėjai prašomi vaduotis 
| šiuo atsišaukimu ir savo organizacijose Lietuvai pagel
bos suteikimo reikalus apsvarstyti. Mes bandysime į or
ganizacijas kreiptis ir laiškais, bet, viena—tatai ims 
laiko, antra—neturime visų organizacijų adresų, todėl 
visoms laiškų ne negalėsime parašyti.

A. Bimba, pirmininkas
V. Čepulis, protokolų rast.
Lillian, Kavaliauskaitė, finansų rast.
Frances Pakalniškienė, iždininkė
K. Petrikienč
N. Buknienė i
Jurgis Varisonas
Jurgis Kuraitis
F. Bunkus. į
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Lietuviams ŽiniosRaudonojo Kryžiaus Amatu Klasės ! Phila. Lietuvių Botu beris ir Bankietas

SOUTH BOSTON, MASS.
DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

BUS GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Taipgi Bus Puiki Koncertine Programa 
Vakarienė $1.50 Asmeniui

tuose.

O. W. L

Binghamton, N. Y

Julia Šmitienė — užrašų sekretorė ir Jonas Rainys — komi-

(i eorge 1 ai kosevicz

Tolvaišą, 18 49

Mt.

Thom-

I tich-

2619 E.

ALDLD 2-ro Apskričio Kuopų Atydai Fair-

Detroit, Mich
! Bostono ir Apylinkes ŽiniosRaportai

pasveikinsime l)ei ^yi

Didelis Bankietas

Alvinas.

mo-

vaisiais pasi-
ALDLD 2-ro

pietų,

mes suju- 
padirbėti,

f** EMINDER - PRIMINIMAS mū- 
F 9 su kostumeriams: pradėkit nau
dot Borden's Homogenized Vitamino 
D Pieną šiandien! (670 maisto ener
gijos kalorijų kvortoj!)

šie keturi R wPieno Vaikams

;IGI1T-TIKRAI TINKA vai- 
' Ę kams šiomis pieno taupymo 
dienomis! Nes “Pienas Vaikams yra 
toks pienas, kuVis duoda jiems dau
giausiai naudos.

Į do, jog 
laisvės pasaulį, 
kartu turėsime 
ir savo darbo

ni, ant šaunaus 
Įžanga tik 55c.

banešį nupirkti ir lietuvišką 
vardą suteikti. Tikimės, kad ir

EMEMBER-ATSIMINK. “Pie- 
F < nas Vaikams“ yra turtingas 
kalkėmis, fosforu ir suteikia Vita
minų A, Bl. B2 'ir Niacino!

ICII-TURTINGAS Vitaminu D 
F r —jvalias visai dienai kiekvie
noj kvortoj! Tai Borden’s Homoge
nized Vitamino D Pienas “Pienas 
Vaikams“!

Rau-
Per- 8th St., DEwey 3216.

Sekmadienį, sausio 9 d., 6l 
vai. vakare, įvyks didelis pa- 

Lietuvių svetainėje,

THEFOUĄ OF

The ChildrensMi/k

© Borden Co.

Kviečiame Bostono apylinkės lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame parengime ir tuomi paremti dienraštį Laisvę.

PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE

BORDENS HOMOGENIZED 
B VITAMIN D MILK &

kartu pasišventimo dėl 
žmonijos ir dėl laisvo 
pasaulio.

Sausio 9 d., 4 vai. po
Kliubo kambariuose, 376 W. 
Broadway, So. Bostone, Litera
tūros abidvi kuopos rangia 
skanią vakarienę, kuri susidės 
iš kilbasų ir kitų skanumynų. 
Įžanga tiktai $1,50.

Muzikalų programą išpildys 
Harmonijos Grupė, Ig. Kubi
liūnas ir B. Niaura. Po vaka
rienei mums pagrajys R. Bui
vydas.

Atsilankykite į šį parengi-

kiausi yra pastatymas lai
vų ir aeroplanų modelių,! 
odos darbai, medžio darbai 
ir puodų gaminimas. Daug! 
sveikstančių vyrų mėgsta' 
gaminti armijos ir laivyno ( 
ženklus. Jie juos visur pri-; 
taiko. Jie apdangalus ap- 1 
dailina su ženklais, išdrožę i

ojo Kryžiaus Ligo-I 
ir Pasilinksminimu i

Jrrie sąrašo visokių sava
norių aptarnavimų, ku
riuos Raudonasis Kryžius 
parūpina ginkluotoms jė
goms, dar kitas pridėtas: į- 
vairiausių rūšių gabumų ir 
amatų klasės, kad sveiks- 
tantieji ir sergantieji ’vyrai 
tarnybos ligoninėse galėtų
naudingai praleisti liuoslai-!iš medžio, gamina iš molio, i 
kį. Šis skiriasi nuo “occupa- mezga ir nupiešia juos, 
tional therapy,” ką moka1 ŠĮ aptarnavimą aprūpina- 
medikaliai išlavinti darbi-! Raud 
ninkai. Šioj Raudonojo (ninių
Kryžiaus programoj dirba Korpuso Amatų ir Gabumų 
prityrę apylinkės artistai ir Vienetai. Nariai šių vienetų! 
amatninkai, ir visų pirma yra ekspertai jų specialėse ! 
yra amatų ir pasilinksmini-1 dirvose ir aukoja savo lai- ! 
mo projektas. ką. Aukščiausi standartai,!

Prieš meta laiko pradėtas j,1' ^ominiai,,
keliose didelėse militarinėsei jlamjkad ,tle Į
ligoninėse, kaipo išbandy
mas, projekto pasisekimas 
toks puikus, kad dabar į- , . . , . , , ... • . • >• . • -/ Rytos vietose, kur projektaisteigtas visose ligoninėse, |rk..J i,i 
kurių viršininkai pareiškia 
norą pradėti projektą. Pro
gramos ligoninėms pritai
kintos su patvirtinimu me- 
dikalių viršininkų, kurie 
pilnai įvertina vietinį talen
tą, v

Vyrai gali pasirinkti iš 
sekamų amatų — knygų ap- 
darymą, dažymą, odos dar-

amatai šiems vyrams bus 1 
naudingi.

Puikios programos išvys-,

OS

Iš kairės 2-ra j dešinę: Mrs. Jos. Kavaliauskas, Casimir Zodeiko—antras vice-pir- 
mini.nkas komiteto, Juozas Kavaliauskas — komiteto pirmininkas, Jurgis Lukoševičius
— pirmas vice-pirmininkas, Miss Irena Kavaliauskas, dukra Kavaliauskų, apsiren
gus lietuvių tautiniais drabužiais; kunigas Fr. Vito Martusevičius, klebonas Šv. Jur
gio bažnyčios, atlikęs bombininko krikštynas; Genovaitė Roman (Ramanauskienė)
— finansų sekretorė, 
teto iždininkas.

metalo darbu, audima, dro- 
žinojimą, puodų gaminimą, 
kilimų audimą, tapybą, me
džio darbų. Kiekviena pro
grama yra rankose prityru
sio amatninko. Populiariš-

Jau gerokas laikas atgal 
buvo kuopoms laiškai išsiunti
nėti, pranešant, jog ALDLD 2- 
ro Apskričio I 
įvyks sausio 16 d., 
vės name, 46 Ten

i Nacių Okupuotose Balti
jos Valstybėse

Washington. — Raportai, 
kurie neseniai pasiekė Karo 
Informacijų Biurą, praneša, 

'kad šiltinė, difterija, influ- 
'enza ir kitos užkrečiamos

gas negalima tinkamai kovo
ti todėl, kad nėra užtektinai 
.gydytojų, ir kad jie patys 
serga. Žiurkių

trūksta. ‘ Priverstina eva
kuacija Baltijos žmonių ne
pagerins padėties, laikraštis 
praneša. Nėr mėsos, nei bul
vių, mažai žuvų. Ekstra 
maisto Kalėdoms bus išda-

gijuotiem asmenims.” Laik
raštis “Revaler Zeitung” 
praneša, kad vaikai narių 
Estonijos apsaugos policijos

sulaukė 10 metu amžiaus, 
gaus ekstra maisto Kalė- 

problema' doms vieną kilo sūdytos žu- 
baisi. Žygiai prieš žiurkių ivies, 200 gramų duonos, 250 

'plūgą nebuvo pasekmingi, ir gramų malt extract, lemon, 
jų skaitlius pasididino.
Vokiečių Invazijos Baimė 
Užpuolė Baltijos Kraštus.

Washington. •— Prie viso
kių kitų nelaimių, kurias 
kentėjo nacių terorizuo- 
'jami Baltijos žmonės, na-

jau veikia. Prityrę artistai i 
■ir amatninkai aukoja laiką! 
'šiam Raudonojo Kryžiaus!
darbui. Pasisekimas šių i *■ I 
programų priklauso nuo to, i 
kiek talentu ant vietos ran- v
dasi. Visos apylinkės turi 
artistų, kabinėtų gaminto- į 
jų, medžio darbininkų ir ki- j 
tų prityrusių amatninkų ir| 
darbininkų, dauguma iš ku
rių dabar noringai nori au
koti savo laiką sužeistiems, 
ir sergantiems mūsų kovo
jančiose jėgos per Ameri
kos Raud. Kryžiaus projek-

' Philadelphijos Lietuvių
Įdonojo Kryžiaus ir Karo
galės Komitetui pasidarbavus Joseph Biržietis

Į buvo išparduota už $ 189,825 79th St., SAr. 7776.
■ karo bonų ir nupirktas didelio
svorio bombanešis, kuriam Ringgold St.
duotas vardas Lietuvos Vytis Į
— Knight of Lithuania.

Tai lietuviai amerikiečiai su-Į
sumą ir atliko mūsų

prakilnų darbą.
buvo pravesta tarpe gegužės į 
16 ii' rugpjūčio 15 dd., 1913; 
metais. Bombanešio apkrikšti- 
nimas įvyko New Castle, De).,i 
gruodžio mėnesį. Prie bombe-j

Genevieve Roman, 1 1 
Vernon St., POp. 4.1 1 0.

John Raynis, 1 10 W.
pson St., G Ar. 0610.

John Grinius, 3120 
Kampanija I mond St., REg. 2218.

Kazmer Zodeiko 
Ontario St., REg. 8135.

Julia Smith, 5809 N. 
hill St., Wav. 2538.

miteto veikėjų, kuriems dar- Race 1231.
buojantis atliktas šis prakilnusi š\ento Kazimiero, šv. An- 
žygis. čia matome paveikslą!

konferencija Koncertas, BalJus ;r Delegatų! bomberio ir komiteto narių.
, 19 11, Lais- įs Bendrais daviniais, Phila. I

lietuviai nuo priešų užpuolimo!
ant mūsų šalies išpirko virš1 
miliono dolerių vertės karo bo
nų. Masinis bankietas apvaikš-į 
čiojimui bombanešio įteikimo 
ir krikštijimo įvyks sausio 9 
dieną, Lietuvių Muzikalėj Sve-j 
ta i nė j, pelnas nuo 1

nas tų laiškų tesugrįžo atgal, 
iš Bloomfield, N. J., tačiau rengimas, 
gali būti ir taip, kad ir kiti1 nnt 25-tos. Bus muzikalu pro- 
tūli laiškai galėjo nepasiekti; gcama, balius ir delegatų ra
tų, kuriems jie buvo adresuo- pertai iš Demokratinių Lietu
ti. Jeigu tokis negeistinas atsi-! vių Suvažiavimo Brooklyne. | 
tikimas būtų kur įvykęs, tai! Žinote, kad suvažiavimo ra-j 
gali taip išeiti, kad tūlos kuo-iportai yra labai svarbu girdė- 
pos gali neišrinkti savo dele
gatų į 2-ro Apskričio konfe-. 
renciją, kas būtų dikčiai ne-.i 
smagu.

Taigi, jeigu kuri ALDLD 2-j 
ro Apskričio kuopa dar nėra j 
išrinkus delegatų į 2-ro Aps
kričio konferenciją, tai dabar; 
dar kaip tik laikas tą atlikti, 
išrenkant pilną skaičių dele
gatų. Taipgi reikia nepamirš
ti, idant kuopos sekretorius 
paduotų atsakomingiems dele
gatams duokles pasimokėji- 
mui į Apskritį. Į Apskritį 
kasi 5 centai nuo nario.

ti visiems ir kur link Ameri
kos lietuvių veikimas turi vai- 
ruotis. Taipgi girdėsite Mote-Į 
rų Chorą ir Aido Chorą su 
gražiomis dainomis ir links
mai praleisite laiką baliavo- 
dami. Todėl visus draugiškai 
kviečia dalyvauti Detroito Or- 

sekmadie- 
par engimo.

Naujoji Guineja. — Ame
rikiečiai atmetė japonų 

! kontr - ataką Gloucester Iš
kyšuly, New Britain saloj; 
nukovė bent 200 priešų.

METINIS BANKIETAS
Rengia bendrai ALDLD 2 kp. ir Moterų Kuopa 

9

Įvyks Sausio 9 January
376 Broadway So. Boston, Mass.

Prasidės 4-tą vai. po pietų

Pelnas nuo šio bankieto yra skiriamas paramai dienraš
čio Laisvės, jo bendrovės dalininkų suvažiavimo proga.

driejaus ir šv. 
j'ų klebonijose.

Per 
raštinink us.

Kadangi jūs ir jūsų šeimos! 
nariai stambiai prisidėjote ka-1 
ro bonus pirkdami, per Lietu
vių Komitetą, ar ;__________
lietuviams kreditą, Karo Bonų 
Komitetas ima šią progą iš
reikšti jums padėką, nes su jū-

1 isteriškus prieš - invazijos , 
žygius.

Švedu laikraštis Sven
ska Dagbladet iš gruodžio 
8 d., praneša, kad “Civiliai,

Vieša Padėka
Reiškiame širdingiausią pa

dėk;) visiems draugams ir 
draugėms, kurie dalyvavote 
mūsų brangaus brolio Stasio

1 šimoliuno laidotuvėse.
šioji* nuliūdimo valandoje, 

! mūsų brolio mirties dėlei, 
'daug prisidėjo prie sustipri
nimo mūs dvasioje ir ūpo pa
kėlime draugai, kurie išreiškėištikimus Baltus, iškraus ___

• savo draugijų ir kliubų.j vj(įų įg dviejų kilomet- 'mums savo širdingiausią užuo- 
■rų pakrančio zonos Baltijos i jautą prisiųsdami gražių gyvų 
! valstybėse. Nepatikimus as-, gėlių vainikus papuošimui mū- 
imenis evakuoja iš Įvairių ;sų brangaus brolio karsto. Tai 

'draugai, kurie pasilieka visuo
tinoje mūsų atmintyje: J. K. 
Vaicikauskai, L. V. šimoliunai, 
E. Palilionienė, E. Tamkevi- 
čienė, A. F. Maldaikiai, O. J. 
Kireiliai, A. L. Tvarijonai, J. 
Gabužis ir E. V. Kazėnai. Šir- 
dingiausis ačiū jums, draugai. 

Ačiū ir tiems, kurie važia
vote su mašinomis laidotuvių

p. .. . ?i salti. Vyrai, kurie yra tin- 
'kanu mihtarinei tarnybai, 
įjau pašaukti. ’ Dideli skait
liai sveikų moterų dabar 

su" parama“ bWg^lihL Tom-I Vokietijoj prie priverstino 
darbo.”

Informacijų teikėjas Im
ant. pagerbimo bankieto atsi- VO Rygoje prieš savaitę lai- 
lankysite. ko, ir jis sako, kad maisto

Su pagarba, >padėtis Baltijos valstybėse
Jos. Kavalauskas, 'tikrai katastrofiška. Juodo-
Raudonojo Kryžiaus ir'sios rinkos visur veikia. Ra-

j sunku apie ją rašyti. Kūro 
įnėra užtektinai. Civiliai pil
onai apsirėdę valgo ir mie-

Mes Norime Atkreipti Jūsų imą, nes, jei kokis centas nuo 
Domę šios vakarienės atliks, mes su

pinigais ]
pa- Laisvės šėrininkų suvažiavimą, 

priduodami jiems daugiau 
energijos, kad padarytų mūsų 
spaudą stipresnę.

Kviečia
Abieju Kuopų Komitetai.

Ar jums buvo proga bent tais 
: pusvalandis liuoso laiko 
galvoti, kokiame momente 
mes dabar gyvename? O kiek- 

bankieto v‘enas mūsų atšausime, jog
i dabar mes gyvename karo au
drose! Kad karas užsiliepsno
jo visame pasaulyje; neliko to 
I žmogaus, kuris vienokiu ar ki- 
I tokiu būdu būtu nepaliestas 

Be abejo, jau visi dagirdo, i i..n.n 
kad už Philadelphijos Lietu-i 
vių Karo Bonų pirktus, pinigus1 
tapo nupirktas bombanešis, 
bet kad lietuvių vardas tapo'

langus galima atidaryti tik 
i arba tris minutes 

per dieną.
Estonijoj Maisto Trūksta
W a s h i n g to n.—Švedų 1 a i k - 

• rastis Svenska Dagbladet iš 
i gruodžio 17 d. praneša, jog 
I Baltijos valstybėms maisto

Taipgi tariamo didelį, Šir
dingą ačiū ir draugėms, ku
rios prirengė užkandžius dėl 
palydovų: .1. Navalinskiene,
A. Maldaikienė, A. Žemaitie
nė ir O. Mikolajunienė.

Ilsėkis, brangus brolau, šio
je šaltoje žemelėje, o mes liū
dimo netekę tavęs.

Tavo seserys ir švogeriai:
Marijona ir Jonas 

Kazlauskai, 
Elzbieta ir Lee 

Wickersbam, 
Ona ir Wolteris 

Girniai.

ne visiems yra žinoma. Taigi, , • Išiuomi laišku oficialiai prane-i
šame, kad bombanešis buvo

“LIETUVOS VYTIS--KNIGHT 
OF LITHUANIA.”

Krikštynų atminčiai bomba
nešis buvo fotografuotas su j 
pilnu veikimo komitetu. Ka
dangi visi karo bonų pirkėjai 
negalėjo dalyvauti krikštyno
se, tai krikštynų atminčiai yra 
rengiamas iškilmingas bankie
tas, sausio 9 d., 1944 m., 5 
vai. vak., Lietuvių Muzikalėj 
salėj, 2715 E. Allegheny Ave.;

Tikimės, kad didis skaičius 
žmonių norės dalyvauti ban- 
kiete, nes bankieto dalyviai 
apturės dykai oficialį bomba
nešio krikštynų paveikslą. Tai
gi, norintieji paveikslo, norin
tieji dalyvauti bankiete, iš 
anksto turėsite nusipirkti ti
kintus, nes aplinkybės ir val
gomų dalykų padėtis priverčia 
svečių skaičių nelaužomai nu
statyti ant 500 asmenų. Vaka
ras bus pilnas gyvumo ir įvai
rumo, nebus nei vieno nuobo
daus momento. Iš tikro, dar 
tokio lietuvių vardą pager
biančio vakaro nebuvo, ir karo 
metu kito nebus. Taigi, verta 
ir patartina, kad nieko nelau
kus nusipirktumėte tikietus, 
idant būtumėt užtikrinti. Re
zervuokite ar įsigykite tikie
tus per šias pažymėtas vietas:

Joseph Kavalauskas, lV>01 
S. 2nd St., DEwey 5136. V

Draugės ir draugai, mes 
šiandien sėdime ant tų svars
tyklių, kurios sveria visos žmo
nijos likimą. Trumpoje ateity
je, mes tas svarstykles matysi
me ir būsime liūdininkai, į ku
rią pusę jos nusvirs — į šimta- 
metine vergiją ar laisvą, pilną 

pasaulį! Viskas ro- 
svarstyklės svyra į 

kuriame visi

Pastarais laikais 
dome smarkiau 
duosniau ir tankiau paaukoja
mo, bet ar pagalvojame, ko
kią milžinišką rolę sulosią 
mūsų spauda, o ypatingai 
dienraštis Laisvė? Tokiame 
pasaulio sūkuryje, kur daly
kai keičiasi kas minutę ir juos 
redaktoriams reikia išspręsti. 
Mes turim išreikšti ačiū jiems, 
kad jie sugebėjo prasiskinti 
per dyglius sau ir mums ke
lią, nei kartą nesuklupdami, 
tai reikia stebėtis ir kartu 
džiaugtis iš jų sumanumo ir 

darbo 
naujo

>.L1 . . 'j
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Pasitikėjimas Krikšto Mo 
finos Marškiniais

sos ponios ir panelės, vado
vaujant Zosei ir Jadvygai, 
visus pro naciam pritarian
čių lietuviškų farmerių be
konus paversti į lietuviškus 
skilandžius. Tada būtumėm 
galėję ruošti lietuviškas po
niškas puotas, kokias ruoš- 
davome Kaune. Į tas puotas 

tas! jum ant nosies kabo. Atsi- j būtumėm kvietę sau prie- 
' menate, kaip jūs tada kly-1 lankius amerikonus ir taip 
kavot, kaip alkanos žuvėd- juos supažindinę su lietuvi- 

skiedrą škos ponijos gyvenimu ir su 
valstybinės ir skilandžių

Nashua, N. H

Lietuvoje žmonės sakyda-! Lietuva su savo skaniais 
vo: Kas pasitiki krikšto skilandžiais, jau gatavai 
motinos marškiniais, 
tankiausia nuogas dzimbi- 
neja. Niekam ši patarlė ge
riau nepritinka, kaip mum, 
lietuviškiem pronaciam.

Aukštai gerbiami ponai 
ir ponios! Vietoj savomis 
spėkomis stengtis atgauti 
prarastą laimę, ponišką gy
venimą, dvarus, valdininkų 
vietas, žvalgybos tarnybą, 
unarą, aukštą pagarbą, val
stybinę ir skilandžius, tai 
mes tenkinamos liežuvių 
malimu, tikėdamiesi, kad 
koki ten geri dėdės už mus

ros, pamačiusios 
pluduriuojant ant vandens 
Jūsų Paulius tuomet pergy- skoniu, 
veno pragaro kančias, nes 
jam buvo aišku, kad jus Į kiu 
velnias apsėdo nepagydo- ] amerikonus būtume taip už- 
mai. Kas nebuvo aklas, tam'čėravoję, kad į vietą profe- 
buvo aišku, kad gyvenimas i soriaus Pakšto rašinėjimo 
neis jums pageidaujama Iamerikonam brošiūrų, tai 

amerikonai būtų 
prirašę šimtus ir 

apie 
dėdės j lietuviškos ponijos girtą gy-

Galiu pasibažinti, kad to- 
savo pasidarbavimu

valstybine ir 
itis, net 
burnoje

Prisiminus 
lietuviškus s 
jūsų Pauliui seilės 
netelpa! Viešpatie tu galin
giausias, toks gardumėlis, 
tur būt ir numirę negalėsi
me užmiršti. Bet reikia ži
noti, kad sykį patrotinus 
laimingą gyvenimą, atgauti riais, 
nebus lengv 
atrodo,

kryptimi. i patys
Galų gale, jau ir jum pa-! mums 

sidarė aišku, kad ne po ii- išimtus storų knygų 
gani jūsų numylėto
Adolfo skūra bus padžiauta i vėmimą, jos keliamas orgi- 
ant karties, tai į 
prie kitų dėdžių — Ameri- štamą smoką samagonkos 
kos ir Anglijos, iš kurių jūs ir skilandžių. Profesorius 
tačiau išspausite ne dau- Pakštas gali pakšėti per vi- 
giau, kaip iš akmens alie 
jaus.
Pakšto, jus, Amerikos lie
tuviai

kį nubaidė 
skilandžiu, 
jų neprilei

Jūsų Pauliui 
kad mums aukso 

ant visados, 
žmonės, 
m u s 

lengvai

sy-
ii u o
prie

kova. Bet me?

Miršta mūsų mieste lietu
viai. Neseniai mirė jauna mer
gina, apie kurią jau buvo ra
šyta. Dabar mirė Jonas Cvili- 
kas, apie 60 metų, dar galėjo 
gyventi. Paliko nuliūdime mo- 

dukrelę, palaidotas į 
Kazimiero kapus.
Le vašia Fedusiavičie-

’torį ir 
švento

Mirė 
nė, nesulaukus ir 50 metų. Pa
liko nuliūdime vyrą Antaną, 
du sūnus ir dvi dukras. Abi 
jau vedusios.

Mirė Jimis Peiikauskas, dar] 
buvo ne senas žmogus. Paliko! 
nuliūdime dukrą, kuri vedus ir j 
sūnų, kuris yra armijoj. Taip-i 
gi brolį S. Penkauską, kuris! 
gyvena Lawrence mieste.

Lai būna męrusiems lengva! 
žemelė, o jų giminėms užuo 
jauta.

tu. šeštadienį suvažiavimas 
Įvyko Lietuviu Amerikos Pilie
čiu Kliubo svetainėje. Pilna 
svetainė buvo delegatų.

Ir mes jautėmės gerai, ka
da kitų /kolonijų draugai svei
kino suvažiavimą su gausiomis 
aukomis ir mes Įteikėme $50 
auką. Nuo drg. Mizaros pra
kalbų tam i’eikalui liko $8, pa- 

o paskui 
I. Egeris 

apva- 
surin-

Seattle, Wash.

Nashua lietuviai nuoširdžiai
puolatės | jas puotose ii apie neužmir- remja karo laimėjimo pastan-

są savo gyvenimą su bro- 
profesoriaus į žiūromis, bet taip neišgar

sins lietuviškų pronacių a- 
skambinkite dole- merikonuose, kaip buvo ga- 

o jis, profesoriaus, Į Įima pagarsėti virš minėtu 
brošiūras, supažin-'■ būdu. '

elins amerikonus su lietuviš-' Tai baisus pražiopsoji-U 
kų pronacių troškimais, su-'mas, ponai generolai ir ge-! 
graudins jų jautrias širdis Inerolkos. Kad Pauliaus! 
ir amerikonai palieps Lie- :nuomonė nėra tuščia svajo- 
tuvos žmonėm pasiimti lie- nė, tai parodo tas faktas, 
tuviškus pronacius ant savo .jog ponas Norem, po įtek- 
sprando. Bet kiek jūs čia:me lietuviškų balių, kokius 
rasite tokių žioplų ameriko- jis turėjo gyvendamas Kau
nu, kurie panorės skaityti ne, paraše net trijų šimtų 

brošiū-1 puslapių knygą, iš kurios 
• gi fašistinio tu- karpiniai su smetoniniais 

turi didelių Įplaukų, kad net ! 
jum tikrą tiesą, Bostono Darbininkas jiem!

Mes, bandy da- i pavydi. Pasak Darbininko, j 
apie 5 ]

dengus kitas lėšas, 
dd. J. Virbickas ir 
su mašinomis padėjo 
žinoti mūsų draugus ir 
kome tam tikslui aukų, 
mai aukavo:

J. Egeris $10.
M. Vilkauskienė $5.25.
K. Barauskas $5.
Po $2: aukavo: S. Espėjo,

J. Virbickas, P. F. Buslevičiai, 
i W. Shipalowskas, M. Pc

lė, F. Vanauskas.
o $1 aukavo:''L. M.

Dermontt, K. Zalanskat
; Viechkienė, K. Makarevičius, 
lt. Surkas, T. Lapenienė, W. 
Briedis, M. Jonienė, It. Palta
navičius.

Mc-

Kvaracejus 25c.
Visiems aukojusiems šii'din-

gas, kad greičiau sumušus tuos 
žvėris hitlerininkus, kad grei- i .čiau išlaisvinus Lietuvą iš po 
nacių vergijos ir kad mažiau
žūtų amerikiečiu karių. Mesigai ačiū, 
nuoširdžiai 
mok ratinių 
vima, kuri.'

I New
i dienomis. Mes pasiuntėme ten 
ir savo delegatus.

Tai buvo istorinis suvažiavi
mas, i kurį suvažiavo dele-

atsiliepėmė i De-
Lietuvių Suvažia-:

Įvyko Brook lyne-1 
Yorke, gruodžio 18-19 i

irgi turėjau laimę būti delega-,

I LIETUVIŠKAS I

V. Vilkauskas.

Mire P. Černiauskienė

Gruodžio 16 dieną mirė Pe
tronėlė Černiauskienė, narė Li
teratūros Draugijos 161 kuo
pos. Palaidota laisvai gruodžio 

į..18 dieną.
Draugai čęrniauskai seni 

Laisvės skaitytojai ir nariai 
darbi n inkišku organizacijų. 
Draugė Černiauskienė i Seat- 
tlę atvažiavo 1906 metais ir ji 
buvo vedus su drg. Daugirt. 
Su pirmu vyru ji susigyveno 
dvi dukras ii- sūnų. Viena du-l 
kra ir sūnus gyvena Seattle i 
mieste, o kita dukra gyvena! 
Oregon v aisti jo j.

Abudu Daugirt priklausė] 
prie vietinės LSS kuopos, o ka-j 

, da ši kuopa pasinaikino, tai: 
!abu tapo ALDLD 161 kuopos, 
nariais ir energingai darbavo- 

isi. Apie 13 metų atgal d. Dau-1 
girt mirė. Kiek vėliau Petro-, 

’nėlė apsivedė su drg. Simanu i 
Černiausku ir kartu išgyveno; 
iki joŠ mirties.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Raudėnų parapijos, po tėvais: 
jos pavardė Kučinskaitė. Ji 
mirė sulaukus 61 metų. Prie] 
jos karsto bu\;o gražių gėlių j

l vainikų, nuo draugų ir draUr 
Įgių ir nuo Lit. Draugijos 161 
: kuopos.

Gaila, kad mokome nuošir- 
; džios draugės, bet nieko ne
padarysi. kas gimė, tas turi 
ir mirti. Velionė paliko nuliū- 

'dime dvi dukras, sūnų, seserį, 
kuri gyvena Detroit mieste, 
vyrą — Simaną Černiauską, 
keturis anūkus ir draugus ir 
drauges.

Ilsėkis, drauge, šaltoj mūsų 
naujos tėvynės žemelėj, o vi
siems giminėms reiškiame gi
lią užuojautą nuliūdimo valan
doje. S. G.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. e 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 St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

BUY'
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND 
STAMPS

atkariauti prarastus skilau- grinorių parašytas 
džius, tenkinamos malimu 
liežuviais, sudedami visas 
viltis į gerųjų dėdžių malo
nę....................................

Sakysiu jum tikrą tiesą, 
gerbiami generolai, tas jū
sų nesumanumas kai}) veik- jimas kitų malonėmis, tai nori daugiau! Ar neužtenka I 

k, kiek turite?
Taigi, vaizduokitės, ponai; 

įsidėję .generolai, jeigu amerikonus 
patys [būtume tinkamai pavaišinę 

darbo, i valstybine i 
džiu- ir lietuviškais skilandžiais, ] 

o jie mūsų tą biznį gar-1 
i siūdami būtų p r i r a š ę 
šimtus knygų, kiek bū-j 
tų buvę galima gražaus 
pinigo surinkti! Nebūt rei- 

•kėję nei pavydėt vieni ki- 
• kitiem, nei už tai į peklą 
įeiti.

Dabar matote, kas atsi
tiko. Bet jau pervėlu, pra
eities nesugrąžinsi, viskas 
i prakišta iki dugnui. Trum- 
' po j e ateityje pamatysime, 
] kad pas mus nėra nei pini
gų, nei proto.

Tai ką reiškia pasitikėji
mas krikšto motinos marš- 

i kiniais. Dėdę Adolfą velnias 
! nujos su visa jo pasiutusia 
šunauja. Dėdes Ameriką ir 

i Angliją paveržė iš mūs dė- 
| dė Juozas, o mums pasiliko 
įtik juoda, tamsi, neperma- 
i tomą naktis.

Dabar jau viską prakišę 
iš Dievo malonės ir savo 
tinginystės, galim dainuoti: 
Guli liesas tinginys, 
Urzgia tuščias jo skilvys. 
Lūpos nerviškai trūkčioja, 
Burna plačiai išsižioja, 
Laukia kepsnį kas atneš, 
Ponui į gerklę įmes.

Iki laimingos prapulties, 
ponai generolai.

Jūsų Paulius.

ras ir dai 
rinio?

TRAKTYRIUS|1
ik

gerbiamieji.
mi kitus apgaudinėti, patys jau, rodos, surinko 
save apgauname. Pasitikę- tūkstančius dolerių ir dar ]

kaip ir pats hitlerizmas. ■
Jeigu nebūtume a 
ant kitų, o būtume

tai šiandie turėtume

mas, ta ubagavimo politika 
jūsų Paulių į korkuliaciją 
varo. Jūs tik pasitikėkite 
kitų malone, tai vaikščiosite 
ir alkani ir nudriskę.

Prieš du metus, kaip tau-(ginančias pasekmes, 
tos vadui, taip ir visiem ge
nerolam ir žvalgybininkam 
atrodė, kad geriausiu ir ga
lingiausiu dėde yra dėdė 
Adolfas. Todėl jame ir bu
vote sukrovę visas savo vil
tis. Tuomet jum atrodė, kad

kail) tik pribuvome į Ame
riką, visiem vyram, vadovy
bėje tautos vado, griebtis 
varyti samagonką, kuri ti
krai būtų turėjus lietuviš
kos valstybinės smoką. Vi-

VILNIESKALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IA 164-rių PUSLAPIŲ
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite l<i svarbių knygų ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N.

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠE DR. A. PETRIKĄ

• • 32 Puslapių. • • Kaina 15c • •

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
• •

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.' Y.

k
5 i?

s a m a g’ o n k a ■

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

Antano Pavydis 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

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

Telefonas Elizabeth 3-3889

(VALGYKLA IR ALINE) 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat Ii
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA |
Graborius-Undertaker » 

Laidotuvių Direktorius | 
Išbalsamuoja ir laidoja ant $ 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ | 

(KOPLYČIA) f |
Parsamdo automobilius ir ka- Ų 
rietas veselijom, krikštynom y 

ir kitkam. 4
231 BEDFORD AVENUE |

BROOKLYN |

Telephone: EVergreen 8-9770 (t

I .Lietuvių Kuro Kompanija ^ 
lV Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
vk kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

i |
Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuo-

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

|MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
dirst in her heart-dirst in Quality

No. OHO. I.adv 
Ctofby. Matched 
lovely modern 
rings of 14 K 
gold. Lovely 
diamond.

Both for

»75<»

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

Both Rings for

J No. • 10Q, Lady 
Crosby. Unique 
in style, exccp- 
tional in quality. 
This lovely pair 

kJ of rings in 14K 
gold.- Superbly 
brilliaht dia- 

■jsSICx niotul,

Both far

All "Lady Crosby” Ensembles 
in AJiraelive Presenfasion Box

No. !2O Ludy BČthfor f 
■.■-Crosby. Identical ;■ <.

deigns 14Kgpį4'. $1AA00'• splent * IIJH™ 
did diamond. ' ■ “ w.

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 
*

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktų.

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

i’et OTagu Win ATDABA VAKAJUIB

M Vietos ir impor- 
ąs’ tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
S# bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. «
Blokas nuo Ilewes St. eleveitcrlo stoties. Tek EVergreen 4-9508

| GREEN STAR BAR & GRILL j
ii Lietuviškas Kabaretas »

Kas nori gražiai laikų praleisti pasilinksmint i ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST.459
(Skersai nuo Republic 'leatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas L’V. 4-8698

(RAMANAUSKAS).

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



Penktas Puslapis

FEMALELaisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

TEKINTOJAI ASSEMBLERS
OPERATORES

PATIKRINTOJOSTOOL IR DIE MAKERS
MERGINOS - MOTERYS

ŠEIMININKES

ABELNAI FABRIKO DARBININKAI
LAIKO TEMIJIMUI VYRAI GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS

DEPARTMENTSKREIPKITĖS j PERSONNEL
TARP 8:30 IR 12

330

FEMALE

KRISLAI
gin

cus
I i uosavimo

karinių darbų nepriimami

MERGINOS

SENYVOS MOTERYS

Philadelphia, Pa.

Koin

212
192

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Sovietai Atėmė Berdiče- 
vą, Didį Gelžkeliy Mazgą

274
217
215
208
194
186
182
182
169
166
157
156
144
104

SIUVAMŲ MAŠINŲ MECHANIKAI 
MACHINE TOOL OPERATORIAI

■. Virš- 
v akaci- 

Bocruni

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

-18 VA
TELEFO

HITU ST.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIU TVARKYTOJA — 
MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJA. 

MRS. KIRBY, HOTEL ESPLANADE 
805 WEST END AVENUE.

319
310 P.
281 V

Penktadienis, Sausio 7, 1944

PAKUOTOJOS
MUZIKOS LAKŠTŲ

DIDELĖ FIRMA

HELP WANTED
REIKALINGOS MOTERYS

Nashua
Lawrence

Easton..............
, Montello ........
Royal Oak .......

Sk.. Binghamton
Bridgeport .......

Great Neck ............
Norwood

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI

C n R A F F T
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

BERNIUKAI 
VYRAI 

PAKUOTOJAI
822 I SAVAITĖ. 40 VAL. SAVAITĖ 

BENDRAS FABRIKO DARBAS 
AR. WINARICK, INC.

805 EAST 140TII ST.

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBRTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—44'11 AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. EILES.

LONG ISLAND CITY 
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, I. 

Hunters Point Ave., L. L C

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas

820 Už 40 VALANDŲ SAVAITĘ 
ELAINE NOVELTY CO.

344 W. 38'1'1 { ST.

432 P.
429 K
400 Cl
390 A.
389 R.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
PASTOVUS DARBAS 

KAFETERIJA ANT VIETOS
KREIPKITĖS I PERSONNEL DEPARTMENTĄ

TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

Labai žingeidi! susipažinti 
su tomis vietomis, su jų juod- 
veidžiais gyventojais. Daugelis 
tu žmonių dar neįtraukti į ci
vilizacijos audras. Daugelis 
neseniai tebebuvo kanibalais.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
sausio, Liet, saloje, 7:00 v. v. Šis 
susirinkimas bus svarbus, turėsime 
daug dalykų atlikti. Taipgi delega
tės iš Suvažiavimo duos raportą. —

DZIAN1TOR1AI
PILNAM LAIKUI. AI’ARTMEN TAS, GESA 

ELEKTRA PRISIDEDA ALGA.
QLEENSBORO ( ORI’.,

81-20 37'111 AVE., JACKSON HEIGHTS, L.

WALDES KOH-I-NOOR, Ine
47-10 AUSTEL PLACE

LONG ISLAND CITY
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, I. R. T. iki

Hunters Point Ave., L. I. C.) (l

40 VALANDŲ SAVAlTi
5 DIENOS

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieskojimus Laisve-

MOTERYS VALYMU. MRS. 
KIRBY, HOTEL ESPLANADE, 
305 WEST END AVENUE.

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAJKO 
KEPĖJOS

PRIE SO DĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAI) GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDU MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI- AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

WORCESTER, MASS
ALDLD moterų 

k imas įvyks 
Liet, salėje, 
nėkite visos 
rių atsivesti 
kalų aptarti.—-A. W.

MERGINOS 
PAKUOTOJOS 

Lengvas Fabriko Darbas
819 — 40 VALANDŲ SĄVAITI’ 

VIRŠLAIKIAI.
AR. WINARICK, INC. 

805 EAST 140TII ST.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APL1KANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS Alt VIRŠAUS

PATYRŲ IR BE PATYRIMO 
820.75 į savaitę, įskaitant pietus. 

APMOKAMOS VAKACIJOS.
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės j Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT 

46TII ST., WEST OF BROADWAY

Paulauskas, Pittsburgh ....
Šlajus, Chester .....................
S. Kasparas, Wilkes-Barre 
Jokymas, New Britain ......
Mikolaitis, Baltimore .......

Matačiūnas, Paterson ..........
Venskevičicnė, Cambridge .. 
J. Navikas, Haverhill .........
Gudzin, Schenectady ..........
Buknys, Brooklyn ...............
Kalakauskiene, Brooklyn ... 

Margaitis, Windsor ............
Simutis, Nashua .................
Kupstas, E. St. Louis .......
Urba, Easton .......................
Shaltys, Rockford ..............
Kisielius, McKees Rock .... 

J. Martin, Pittsburgh .........
Abekienė, Chicago ............

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

LAISVES DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................

Buknys, Brooklyn ..............
Tauras-R. židžiunas ...........

DAUGEMENINIUI VAISTU 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ
PUIKI PROGA

REIKIA MERGINI,
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA ALGA.

Medikalės 
pelnas skiriamas 
įvyks sekmad., 9 

v. St. Hedwigs 
salėje. Iš Phila-

MKRGINOS, mokytis nuolatinį amatą. leng
vas fabriko darbas; pradžiai 55c j valandą. 
Greiti pakilimai norinčiom dirbt darbininkam. 

BROWNER & BALTER, 100 W. 31»t St.

PECK URYS (naktini) . DOORMAN 
(Naktim) - APVALYTOJAS (Dienom) 
Rezidencijiniame Viešbutyje. Nuola
tinis darbas. Patogiausios darbo są
lygos. $107 j mėnesį. Kreipkitės į 
Mr. KLEIN, 325 W. 45th St.

MAŠINISTAI
PIRMOS IR ANTROS KLASĖS

CHESTER
Rusų-Ukrainų 

ruošia koncertą, 
Sovietų Sąjungai, 
d. sausio, 7:30 v, 
Lenkų Bažnyčios 
delphijos dalyvaus Rusų Choras ir 
orkestrą. Kalbės Miesto Majoras ir 
iš Mideajos Teisėjas. Taipgi lietu
viškai dainuos Jessie Wall, iš Wil
kes-Barre, Pa. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti. — P. Šlajus. (4-6)

10 ESSEX STREET, 
PATERSON, N. J.

U. S. EMPLOYMENT SERVICE 
219 ELLISON STREET

Reikia Turėti Palluosavlmo 
Pareiškimą.

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
rius von Mannsteinas gal 
jau pavėlavo ištraukt savo 
armiją iš tos kilpos, kurioj 
vokiečiai, girdi, galį susi
laukti didesnės nelaimės, 
negu Stalingrade.

Nevelio fronte linkui Lat
vijos Sovietai, be kitko, at
griebė geležinkelio stotį 
Vlasje. O Ukrainos srityje, 
apart Berdičevo ir 60 kitų 
gyvenamųjų vietovių, rau
donarmiečiai atvadavo gele
žinkelio stotis Dengofovką 
ir Krivčunką ir apskričio 
miestą Taraščą.

Berdičevo žygyje Sovie
tai paėmė nelaisvėn stam
bų skaičių priešų ir pagro
bė daug pabūklų ir įvairių 
karo reikmenų.

155 kp. susi ri ti
są usio 10 d., 7:30 v. v. 
29 Endicott St. Malo 
dalyvauti ir ' naujų na- 
Yra daug svarbių rei-

(4-6)

LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
GERA ALGA LAIKE MOKINTMO- 
SI. RALPH TATULLE, 571 8TH 
AVENUE.

vien nakvyne, bet ir skaniai 
pavaišino. Mes jiems iš širdies 
dėkingos!

Sekmadienį buvo vėl dvi se- 
priimta visa eilė la

bai svarbių rezoliucijų ir pasa
kyta turiningų kalbų, padary
ti planai teikimui Roosevelto 
vyriausybei pagelbos, teikimui 
pagelbos Lietuvos išvadavimui 
iš po nacių jungo ir jos atbu- 
davojimui. Labai įdomios buvo 
kalbos ir įdomi koncertinė pro
grama, tik gaila, kad iki pat 
galo negalėjome būti, turėjome 
kiek anksčiau grįžti namų link.

Viena iš Delegačių.

G. SCHIRMER, INC.
48-02 48th AVĖ., 

WOODS11DE, L. 1.
(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(10)

NAMŲ APTARNAUTOJA
Prižiūrėjimui vienų meti) vaikučio 
ir atlikimui lengvo aptarnavimo dar
bo. Profesijonalų šeima. Pageidauja
ma nakvoti ant vietos. Pasitarimai 
penktadienio vakaro ar sekmadieni 
po pietų.

.50 W. 07TH ST., APARTMENT 4F.

Juos išnaudoja plantacijos— 
daugiausia gumos ir “cocoa- 
nuts.” Prie išnaudojimo prisi
deda visokių bažnyčių misijo- 
nieriai. Jie ten vardan Dievo 
yra įsisteigę dideles plantaci
jas. Jiems tas plantacijas at
versti prie krikščionybės pus
laukiniai žmonės be jokio at
lyginimo apdirba.

Pavyzdžiui, ant Malaita sa
los pati didžiausia ir gražiau
sia “cocoa-nuts” plantacija 
priklauso misijonieriams. Tos 
plantacijos vardas toks: “Jė
zaus švenčiausia širdis, Inkor
poruota.”

MERGINOS BENDRAM DARBUI
LENGVAS DARBAS. PATYRI M AS NEREI
KALINGAS. MALONIOS DARBO SĄLYGOS. 

NUOLATINIS DARBAS.
D AMORE KNITTING MILLS, 

40-20 22X1) ST., LONG ISLAND CITY.

GAMYBOS DARBININKAI
Nelavint i

Amžius Nėra Kliūtis. Jei Tik
Sveikatoje Kvalifikuoti.

AUKŠTOS ALGOS. VIRŠLAIKIAI.
Kreipkitės Lever Bros. Co

EDGEWATER, N. J.
CLIFFSIDE 6-2400 iv)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
gatų raportai, kas daroma, kad 
padėti Roosevelto Administra
cijai karą laimėti. Pasirodė, 
kad demokratiški lietuviai jau 
daug gražaus darbo nuveikė 
toj srityj. žinoma, pasitaikė, 
kad kaip iš kurių kolonijų net 
keli kalbėjo, o kitos ne visos 
gavo dėl stokos laiko, nors tas 
klausimas 'buvo ir diskusuoja- 
mas kelias valandas.

Mes norėjome daugiau iš
girsti iš senų lietuvių veikimo 
veteranų daktarų Graičūno ir 
Baltrušaitienės, jie kalbėjo 
trumpai.

Kitas labai įspūdingas daly
kas buvo, tai Brooklyno mote
rų surengta vakarienė vakare 
po pirmos sesijos. Prisigrūdo 
pilna Laisvės svetainė vietinių 
ir delegatų. Vakarienė buvo 
skani ir labai įdomu buvo pa
sikalbėti su įvairių kolonijų 
delegatais. Išklausę programė
lę važiavome pas drg. Kulikie- 
nę nakvoti. Kūlikai suteikė na
kvynę man ir drg. Kazlauskie
nei. Draugai Kūlikai davė ne

Tokie sumanymai, rodos, ne
reikėtų priimti, jei iv kas la
bai trokšta tokių ponų, šis ko
mitetas susitvėrė iš visokių po
litinių ir religinių nusistatymų, 
draugijų, parapijų, tik del ka
ro pastangų rėmimo. Kišant į 
jį tokius “politikus,” kaip 
Smetonos ministerius, veikimą 
nepagerinsime, tas naudos dėi 
karo rėmimo neduos. Pirmi
ninkas to komiteto, gerbiamas 
p. J. Kavaliauskas, tą turėtų 
suprasti. čia nėra reikalo 
smerkti tuos delegatus, kurie 
labai myli smetoninį režimą, 
ar jo ministerijas, bet juk šis 
komitetas sutvertas dėl šios 
šalies karo rėmimo, o ne Sme
tonos ministerių garbinimo.

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
lengvas, malonus Fabriko Dalbas 

MERGINOMS
VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA 

HARRY BRODER
5 EAST 17TH ST.. N.Y.C. 

Just Off 3th Avenue

REIKIA VYRU
LATHE OPERATORIŲ 

MILLING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 

BORING MAŠINOS 
OPERATORIŲ 
TEKINTOJŲ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Gyvibinis Karo Darbas, Teikiantis 
Puikiausias Progas Nuolatiniams 

Darbams Po Karo.

TURRET LATHE OPERATORIAI 
Patyrę 

TAIPGI 
OPERATORIAI BE PATYRIMO 

Mokintis šiame Fabrike 
PARTMAN TOOL & DIE WORKS 

162-08 Croc-heron Ave., 
FLUSHING, L. I. 

(Arti 162nd St., Northern Blvd.)

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
plepalus ir bergždžius

Laisve, Lithuanian Daily New?

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas ALDLD 11 

įvyks 9 d. sausio, 29 Endicott 
11 vai. ryto 
dalyvauti 
pos reikalų, išgirsime 
Demokratinių Liet.
— J. M. Lukas, sekr.

MERGINOS MOKY TIS JŠV F.DZIOT BRAI
ŽINIUS ANT FOTOGRAFINIŲ NEGATYVŲ. 

TRIANGLE LITHOPRINT,
157 WILLIAM STREET (2-ROS LUBOS).

ASLOS MOLDERIAI
VIEN TIK PATYRĖ

Pa p ras t i Darbiu i n ka i
Iš būtinų darbų reikia valiuosiu imu
Kreipkitės Kasdien 9 A.M. 5 P.M.

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

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

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. sausio, 2 vai. dieną. 
Mainierių salėje. Prašome visų na
rių dalyvauti, delegatai išduos ra
portą iš Liet. Dem. Suvažiavimo, 
taip pat atsiveskite naujų narių, 
nes šis bus paskutinis susirinkimas 
dėl vajaus. — S. Kuzmickas, sekr.

(5-44>

Karo rėmimo ir Bonų Ko
mitetas veikia, bet galėtų veik
ti dar sėkmingiau. Darbavosi 
keliuose vajuose. Sėkmingiau
sias buvo bonų pardavimas dėl 
bomberio. Dabar rengiamasi 
prie svarbios vakarienės, dėl 
“krikštynų” to bomberio. 
Draugijų atstovų susirinkime 
sakoma, kas tai pasiūlė parsi
kviesti net pp. žadeikį iš Wa- 
shingtono ir Budrį iš New 
Yorko, kaipo kalbėtojus ir 
garbingus svečius.

Balsai pasidalinę lygiomis, 
tą turėjęs išspręsti pirminin
kas, gerb. p. J. Kavaliauskas. 
Bet jis tą sprendimą tuomet 
nepadaręs ir taip ilgai niekas 
nežino, kaipgi čia bus ar kvies 
tlios Smetonos “ambasado
rius

COLUMBIA 
MACHINE WORKS

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

KREIPKITĖS [ MR. H. KALTMAN

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

(7-44)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. sausio, 7:30 v. v. Toj pačioj 
vietoj, 171 Main Street. Susirinkime 
išgirsime raportus iš atsibuvusio 
Dem. Liet. Suvažiavimo Brooklyno. 
Taipgi svarbu užsimokėti duokles. 
Kviečiame narius dalyvauti. (5-6) MONTELLO, MASS.

Pasilinksminimo vakaras, dienraš
čio Laisvės naudai, įvyks šeštadienį, 
8 d. sausio. LT Namo apatinėj sa
lėje. Bus šokių muzika, įvairių už
kandžių. Taipgi bus užbaigimas 
dienraščio Laisves vajaus. Kurie at
sinaujins ar naujai užsirašys, tiems 
kuom nors pamylėsime. įžanga vel
tui. Pradžia 7:30 v. v. — Kom.

(4-6)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Rezidencijinbune viešbutyje.

6 dienos, 42 valandos. Sekmadieniais 
nedirbama.

Geri Tipai. Reiki:* Paliudijimų
KREIPKITĖS Į MRS. PHILIP

FRANKLIN TOWERS HOTEL
333 WEST 86TH ST.

REIKALINGA FABRIKUI DARBININKU. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
LANDOS, $23.40. RAŠYKITE AR 
NUOKITE KRUEGER, 151 WEST 

CHELSEA 3-2865.

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 IŠTISA DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE, GRĘŽIA
MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI; MAŽA 

DIRBTUVĖ. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. BACON, CRANE & HOIST 
CORP., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

Operatorės patyrę ant jakely. Kišenių įsimė 
jos. Aukštu alga. 35 valandų savaitė 
laikiai. Nuolatinis darbas. 2 savaičių 
jos su alga. Cadet Sportswear, 301 

Street, Brooklyn, EV. 7-2632.

VYRAI — KARINIS 
DARBAS

PROGOS PAKILIMUI 
IR VIRŠLAIKIAI

P A 'r Y R1M A S NEREIKALINGAS 
BENDRAS FABRIKO DARBAS 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
Užkandžiui Patogumai darbininkams 

KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 2::io P.M. 

HENRY HEIDE, INC. 
HUDSON IR VANDAM STS., N. Y. 

Employment Dept., 84-90 Vandain St., 
7th Ave. snlnc iki Houston St. 
8th Ave. subve iki Spring St.

> būtimi darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimų.

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA 

MOKYTIS GERAI APMOKAMO 
AMATO

20 j Savaitę (40 valandų) laike mokinimosi 
Greiti pakilimai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAITĘ 
STYLECRAFT PAPER BOX CO.

145 SPRING ST., N. Y. C.

VYRAI
PILNAM LAIKUI, NUOLAT!-! 
NIS DARBAS, DAUG VIRŠ-! 
LAIKIŲ. PATYRIMAS NE-' 

REIKALINGAS.
NEBŪTINAS DARBAS. 

KREIPKITĖS

Seal Lock Burial Vault, Inc.
Woodhaven Blvd. & 68th Rd., 

Forest Hills, L. I. 
HAvemeyer 3-8444.

Visi draugai prašomi 
apart eilės svarbių kuo- 

raportą iš 
Suvažiavimo. 

(4-6)

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
48 IR 51 VALANDŲ SAVAITĖ 

BONŲ GAVIMUI

VYRAI
Mes turime gerų 

NUOLATINIU 
pilnam laikui vietų šiuose 

departmen tuose:
Tabletu ir Gumo Aptrauktai 

GUMO APDIRBĖJAI
BENDRAI FABRIKO DARBUI
Jums 
m on v 
Gerai

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

AI’VALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI,

INDŽIN1ERIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS 

Iš karinių darbų nepriimanti

S C H R A F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

V. Vilkauskas, 
S. Penkauskas 
V. J. Stankus, 
Geo. Shimaitis 
V. Smalstienė, 
ALDLD Mot. 
J. Mockaitis, 
P. Bečis, 
J. Grybas 
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 
ALDLD 50 kp., Rochester .....
A. Balčiūnas, Brooklyn 
P. Šlekaitis, Scranton 
J. Ramanauskas, Minersville 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ... 
A. Tamošiūnas, Hudson ...........
M. Smitravičienė, Detroit .......
J. Rudmanas, New Haven ........
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
A. Valinchus, Pittston 
J. Urbonas, Pittsburgh ............
M. Slekienė, Gardner ..............
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 
V. Padgalskas, Mexico ............
J. Blažonis, Lowell ....................
Frank Wilkas, Wilmerding .....
J. Žilinskas, Lewiston ..............
J. Kalvelis, Bridgewater ........
S. Puidokas, Rumford ..............

Iš Philadelphijos gavome žinių sekamai: J. Lukoševi
čius prisiuntė atnaujinimą, R. Merkis keletą atnaujini
mų, o drg. A. Smitas prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir 
pranešė, kad šias keturias prenumeratas gavo buvęs far- 
merys P. Kodis.

M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

ALDLD 2 kp., So. Bostone, (A. Dambrauskienė) pri
siuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

J. Kazlauskas, prisiuntė tris naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų.

S. Kuzmickas prisiuntė vieną naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Baltimorės vajininkai (A. Žemaitis) prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnauj inimų. Jiem pavyko pralenkt

S. Penkauska.
J. Grybas prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini

mų. Taipgi A. Valinčius prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Senelis J. Ramanauskas prisiuntė atnaujinimų. Jis 
skundžiasi, kad jam sunku apvaikščioti visus skaitytojus, 
vienok mes jį gerbiam už jo gražų pasidarbavimą šiame 
vajuje — jis nepaiso savo senatvės, rūpinasi savo dienra

ščio reikalais. Bravo!
Taipgi ačiuojame kitiems vajininkams 

kams už puikų pasidarbavimą.
Laisvės Administracija

a ktuali.
Islands” susideda is 

patirtu važinėjant 
po Pacifiko salynus — Fiji 
Islands, Solomon Islands, New 
Guinea, kur dabar eina žiau
rūs mūšiai su japonais.

proga įsigauti j būtiną pra
šu puikia pokarine ateitim, 
apmokami darbai su daug 

viršlaikių.
Puikiausios darbo sąlygos Kafcte- 
ria, Grupių Apdrauda, Reguliarūs 

vakacijos su alga.
Fabrikas arti geros transportacijos 

visų rūšių.
Darbininkai dabar dirbą būtinus 

darbus nesikreipkite.
WHITE LABORATORIES, INC.

113 NORTH 13TH ST., 
NEWARK, N. J.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Inc 
47-10 AUSTEL PLACE

HENRY HEIDE, INC
HUDSON IR VANDAM STS., N. Y. 
Emphn merit

Perskaičiau knygą “Dark 
Islands.” Ją parašė John W. 
Vandercook. Knyga parašyta 
dar prieš karą, bet dabar iš 
naujo išleista, kadangi jos te
ma labai

“Dark 
įspūdžiu,

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE 
VALGIU BUFETO DARBAS 

Geros darbo sųlygos.
Iš būtinų darini reikia paliuosav iino 

pareiškimo.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH 
82 NASSAU ST.

(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:

1027
1007 
957 
937 
914 
900 
869 
817 
772 
766 
655 
654 
613 
606 
531 
489 
485 
477 
468
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šeštas Puslapis

NohYorto^/ZeWZIiikn
Iš Šapos Eksplozijoj i Darbininkai Masiniai Pagerbs Atidaro Mokyklą

Sužeistu 1 Mirė
Pereita

eksplozija Capital Foundry' 
Corp, šapoj, 26-15 Ith St., As-; 
torijoj. Sužeista II darbiniu-' 
kų, iš kuriu trys pavojingai.

Žymiausius Savo Draugus., 
Mokytojus ir Vadus

nas 
go, 
ton St.,

nj mirė? vie- 
Frank Patar

me, gyvenęs 5<H> ('lin- 
Brook lyne.

iš tu t riju, 
10

nike
magnesium dulkės, susidariu
sios iš trinamo tam tikro su 
magnesium maigyto metalo. 
Tos dulkės esančios nuplauna
mos vandeniu, bei ją buvę su- 
sikliope bildingo kampe. Del-

ten buvo laiKon 
h'gta, nesakoma.

i r

a py-1 mes turėjome savo vadu, pata- 
agitatoriumi dienrašti 

Diena dienon
linkiu darbo žmonės šio pir-lrėju ir 
madienio \akarą, sausio 10-tą, I Daily Worker, 
susirinks į Madison Square I pripratus jį turėti savo talki- 
Gardeiia paminėt i-pagerbti du Įninku sunku ir bejsivaizduoti, i 
iš žymiausiu savo vadu ir mo-1 kas būtą buvę, kas dabar bū-Į grupė žymiu 

švietėją, turi 
lektorių. 

Dr. Howard 
School for Democracy viršinin-

Leniną, pasaulinės darbinin-

Daily Worker, New Yorko 
ir \ isos Amerikos darbo žino-1 
niu vadą.

Ilail.v W'orkeriui ypatingai j

i ir

Kiaušiniene—Nori
Ar Nenori

Kainą Aelminist racijos 
tinėn praelėjo ateiti pilie): 
skundai nuo šeimininkių, 
prekybininkai verste ve 
jas pirkti 
nori gauti 
kiaušiniu 
daug.

Prekybininkai vėl savo 
liti skundžiasi, kad urmu par
davėjai verčia juos imti kiau
šiniu daugiau normos ir jie 
esą oriversti juos brukti \ar-

ra

kiaušiniu, .jeigu jos

ją

totoj ams.
Toks pardavimas vieniem ir 

kitiem yra ne'legališkas, nie
kas neturi teisės brukti nerei
kalingą prekę, kaipo sąlygą 
gavimui reikalingos.

30-ties Mehj Vedybinio Gyve
nimo Sukaktis Zaidams

Tai dėlto visiems darbo 
žmonėms apvaikščiojimas Dai
ly Workorio 20 motą sukak
ties .vra didelė šventė.

Minėjimas Daily Worker su-j 
kakties šiemet sujungtas su j

kuriems jis diena dienon pa-1 pagerbimu Lenino sukaktyje 
tarnauja visokiausiose probk'-!2i) metą nuo jo mirties. Tad 
mose. ! kiekvienas darbo žmogus pri-

Kiek\ienas, dirbęs darbiniu- valo skaityti savo pareiga ir
ku organizavime' i vieną

bent kokius 
jas, žino,

šimtuose'

'kvienas, vedęs jviu. Tad sulaukę pirmadienio 
įjus-mobilizaci- vakaro visi patraukite į Maeli- 

kaip sunku yra jas! son Seiuare Gardena, 50th St. 
<aip sunku yra ko-. ir 8th Ave., New Yorke. Pra- 
fašizma. Gi tuose iri * t . I
čia neminėtu vają! L. K. N.

Teatro Srityje Veikėjai! Rado Baigiančius 
Būkite Susirinkime Nušalti Vaikus

jau buvo minėta, kad 
Teatras šaukia platu 
tuviško teatro srityje 
dabar veikiančią ar 
veikti susirinkimą.

Liaudies ■ 
visu lie-i 
dirbusiu, I 
norinčiu

pa- 
vai- 1
kitu
tam

Šiomis dienomis t neteko su-į 
— žinoti, kokią tikrai dieną) 

Ju’ozas ir jo aniuoliukas-Ona 
Zaidai šventė savo 
tu vedybinio

3o-tios me- 
gyvenimo sukak-

Dabar dar karta noriu 
brėžti : Visi, kada nors 
dinime, režisoriavime, ar

i kuo nors prisidėję ar turi
darbui palinkimų ir galimy
bių, būkite šį sekmadieni, sau-] 
šio 9 d., 2 vai. po pietų, Lais-’ 
vės svetainėj, 419 
Brooklyn, N. Y.

Kaip jau buvo 
kai kurią mūsą 
buotoju nuomonė,
lėtume ką nors tokio geresnio,! 
gražesnio nuveikti lietuviškam Į 
teatrui.

Lorimer St

minėta, yra 
teatrui dar-1 
kad mes ga-j

ir alinę) ant 1 i 1 
ii’ jųGrand St., Brooklyne 

skelbimas kasdien telpa 
vėjo.

užaugino viena

'i'e at r o val- 
nariai tam 

‘ pritaria, o toks platus susirin-
veiklesni

sūnų
Juozą, kuris dabar augina anū- 1 luinas išspręs, kaip plačiai ii 
ką Pjchardą. ! kokį darbą mes galime sau

Zaielą sūnus Juozas, marti ateičiai užsibrėžti, 
Blanche, anūkas liicharelas ir lietuviškam teatrui 
visi giminės, draugai, na, ir 
mes, laisviečiai, linkime malo
niems žmonėms linksmu šią 
sukaktuvių ir dar daug ją" su- 

‘ laukti ateityje.
Taipgi Juozas.

nors

Laisve, Lithuanian Daily News

Painokos su Filmom

švietimo cent- tam gaisrui gesyti.

1New

Fred Kirschbaum, Jr.

3

i fasS&s ę>.s« »» w W W-fcfcS

(Shalinskas)

fe

Suteikiam garbingas laidotuves Jft:

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

GERIAUSI GĖRIMAI IR

'V

j

v

Penktadienis, Šausią 7,

ft 
fe

ft
■»

sausio 4-
Lutheran
Pašarvo-

rugpjūčio grand (Įžiūrės ra
portu, kuri neva tyrinėjo Bed- 
ford-Stuyvesant sekcijos padė
ti, bet savo raportą atsuko ne

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

dūmus.
Pati 

derio, 
minėta

K. DEGUTIS,
Prieinamos

306 Union

ft

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

vasario 14-ta, šią metu, 
Yorke pradės veikti nau-

VALANDC )S:
9 12 ryto
1 8 vakaro

Penktadieniais uždaryta.

f LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT

Tel. EVergreen 4-9612

N e w 
ias suaugusią 
ras, užvadintas Jefferson 
School' of Social Science, 575 
Sixth Ave. Pradžiai bus 75

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Organizavimo Komitete yra I 
visuomenininkų- Į 
60 instruktorių ;

Direktoriumi —į 
Seksam, buvęs!

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergroen 7-6868

! gėrimo
1 Ra neįlįsi

' Schaefers
karmom
metų nori pasitrauki i.
kaina prieinama.
$700-800. Antrašas:
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda Bar ir Grill, su pilnais 
gėrimo leidimais. Savininkas nesvei
kuoju, todėl nori parduoti prie pir
mos progos. Dėl daugiau informaci
jų, kreipkitės po antrašu:

52 Meserole St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas EVorgreen 4-8954.

(4-6)

lierbert T. Miller, negras

t F. W. SKALIUS P

pradžia te) vise) ermy- 
kaip jau buvo seniau

Laisvėj, prasidėjo su

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bai’ ir Grill, su pilnais 

laisniais. Yra ii’ Valgykla, 
fabrike) sekcijoj, ari i 

Geras biznis t in-
žmone’m. Savininkas, įm> 18 

Pardavimo 
line įe'iga 

409 Kent Avė.,

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALU KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

FUNERAL HOME i
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

$$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Savininkas 
Kainos
Avenue

I j? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brobklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

$3.00

$375°

125.00

J*
<*’

1 IB

Bulovą

negru. Pasinaudodami tuo ra
portu fašistiški elementai vos 
n esu kurstė susiedijoj riaušes, 
kas gal būtu ir pavykę, jeigu 
darbininku .judėjimas, pačių 
negrą vadai ir liaudis ir visa 
pažangioji visuomenė nebūtu 
ėmęsi organizaciniu žingsniu

Paskirtas džiūrės formanu, 
Miller pareiškė, jog jo pasky
rimas yra “demokratija prak
tikoje.” Miller yra pirmutinis 
negras tokiose pareigose 
Yorko mieste'.

MIRĖ
Ona Dumblionė, 48 metą 

amžiaus, gyvenusi 1388 Jef
ferson Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė sausio 5-tą, Wyckoff 
Heights ligoninėj. Pašarvota 
koplyčioj pas graboriu M. Bie
liauską, 660 Grand St., Brook
lyn. Bus palaidota sausio 8- 
tą, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime vyrąi Joną 
ii' sūnų Juozą Yuškauską, ku
ris dabai- Australijoj kariuo
menėje.

Kate Snyder, 67 metą am
žiaus, gyvenusi 22 
St., Brooklyn, mirė 
tą. Bus palaidota 
kapinėse sausio 7-tą. 
ta M. Bieliausko k
660 Grand St. Paliko sūnų Ed
ward.

Negras Paskirtas 
Džiūrės Vadu

9 vaikų, taipgi užlaikąs žmo
ną ir seną tėvą, tapo atleistas 
nuo kariškos tarnybos. Jo šei
mos išlaikymui būtų reikėję 

1 mokėti po apie' $250 pen* mė- 
l nesi.

Darbininku Mokyklos inicia
tyva šie) penktadienio vakaro 
7:30, sausio 7-tą, Tom Moo-‘ 
ney Hali, 13 Astor Place, New 
Yorke, rodys filmą ‘‘The Coun
try Bride,” o jos reikšmę aiš
kins Beatrice Blosser iš Dar
bininku Mokyklos štabo.

ši filmą yra aštunta iš ei
lės rodoma aiškinimui Sovietų 
Sąjungos istorijos. Prie kožno 
rodymo būna atitinkama lek-

sausie) mėnesio grand džiūrės 
pirmininku Kings Apskrityje, 

i Kiti džiūrėn išrinkti vra 21 
vyras ir 2 moterys.

Miller plačiai tapo žinomas 
pe> to, kai jis mandagiai, bet 
drąsiai ir griežtai išstoję? gin
ti negrus neseniai įvykusiame 
fašistiškame' - priešnegriškame? 
mitinge, Brooklyne. Mitinge 
jis nebuvo prileistas kalbėti, 
tačiau jis numaskavo to mitin
go fašistišką pobūdi, buvo pa- 

atit in karnomsPusiau išbadėję ir iki pamė-, kviestas liudyti 
antradienį | įstaigoms ir jei Pūdymas daugy 

berniukas 9 i pagelbėjo išsklaidyti ano mi- 
priešrasinius i

lynėjimo nušalę, 
rasti du kūdikiai, 
mėnesiu ir nYdrgaitė 2 metugtingo 
apartmente 251 E. 77th St., 
New Yorko. Tėvu, Mr. ir Mrs. ! 
Frank Jiro, nematyta nuo per
eito sekmadienio.

Kūdikiai buvo jau taip iš
vargę, kad ir verkti garsiai ne
pajėgė, niekas ją negirdėjo, i 
Juos rado atsitiktinai, kada 
pro skylėtą stogą į apartmen-1 
tą pribėgęs Iietaus-sniege) van-’ 
duo pradėjo bėgti i koridorių.

šaltame*, biedname apart
mente nerado jokie) maisto, ne
būtu buvę ko pasiimti, jeigu 
vyresnysis kūdikis ir būtu pa
jėgęs jieškoti. Kūdikius padė
jo prieglaudom

Sekamą dieną 
ką motina. Jinai 
pačia diena, bet

susiraito vai- 
pargrįžus ta 
atradus vai-

Vie.na iš aktorių puikioj 
Samuel Goldwyno produk
cijoj “The North Star,” ro- 
dornoj dviejuose teatruose 
— New Victoria ir RKO 
Palace, Broadway ir 46th 
ir 47th St., New Yorke.

:*

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGIFT — IIAvemeyer 8-1158. •

® PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

i įQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

V*’ / Ii x-xl savininkas Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarą* ir kitokiu 
profesijų žmonėms, taip
gi ją šeimoms ir ją pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

BROOKLYN, N. Y.394-398 BROADWAY
Telephone Stagg 2-8342

šlapią kambariu, nusprendus, 
i kad jie būna kur nors geres
nėj vietoj’, atidėjo ją jieško- 
jimą sekamai dienai. Jinai po
licijai aiškinosi, jog ji 
namu ne prieš kelias 
kaip manė kaimynai, 
pačią dieną. Sakėsi,
vyru ėję darbo j ieškoti, o po 

, nepasekmingų pastangų pasi- 
1 aipgi paraginkite i s|<0|jnę ^5 nuo Vyr0 brolio ir 

ir

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

lietuviškam 1 
tokie? gražaus.

Tie, kurie skaitysite šį 
nešimą ir turite draugą, 
rie, jūsų nuomone, tinkami j 
kokiai nors teatrališkai veik
lai, paraginkite arba ir atsi-j 
veskite juos į virš minėtą su-! 
si rink imą.

atsiveskite ir mūsą se
nus teatro veikėjus, kurie gal 
Laisvės neskaito, o jei skaito, 
tai nebus šie? kvietimo paste 
bėję.

p ra- išėjo iš 
dienas, 
bet tą 
abu su

Teatro Valdyba.

LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30

S
CBUS GRAND PARADISE SALĖSE

318 Grand St., kamp. Havemeyer St, Brooklyn

fe

lljgĄlI^I

Suvažiavimas Prasidės 10 Valanda Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

i

Rinkimas atliekamos popie 
ros yra taip svarbus, jog ap- arba 
draudą kompanijos tarsis su 
savo agentais, kad jie paragin
tų gyventojus nedeginti ar 
mesti j šiukšles, bet sudėjus j 
pundelius atliekamą popierą 
atiduoti karui.

į užėję į j u d žius.
Jiros turį kitus du vaikus 

.......... 1 esą laikinai išduoti 
klėti kitur. Patsai Jiro 

į pašauktas egzaminui dėl 
' riškos tarnybos.

au- 
esąs 
k a- Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2.25; vien tik šokiam — 55c

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

PIRKITE ANKSTI

vyra fe 
g
g 
g

c 
g 
c
g

g 
g

c
fe( 
g 
g
£

i Drew Turėjęs Ryšius su j 
■ įkaitintais Pro-naciais I
I fe

__________ Vi

Angliškas darbininką dien- 
1 rastis Daily Worker nurodinė- 
| ja, jog mažiausia penki iš per
eitą pirmadienį įkaitintų 30 

pro-naciškume buvo 
Brownsville policis- 
LeRoy Drew drau-

asmenų 
politiniais 
to James 
gaiš.

Jisai su

282 Union Ave. |
BROOKLYN I

tais penkiais dirbęs, 
jie lankydavę, jo namus, jis 

j platinęs jų literatūrą, rėmęs jų 
j bylas. Tais jo artimais Daily 
Worker įvardina Joe McWil
liams, Elmhurst, Eugene Nel
son Sanctuary, (aukojęs gyni
mui) Mrs. Dillinger, Charles 
B. Hudson ir Ralph B. Town
send, skleidėjai nacių propa
gandos.

Aaron Benesch, 76 m., sa
vo amželį praleidęs piniguos 
ir smagiam gyvenime, iššoko iš 
Moritz viešbučio ir užsimušė. 
Žudęsis dėl nesveikatos.

IMii Mu

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Ekspertą* 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytoja*

Daimontaa 
(dedama 

Jam* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

Prices Subject to Federal Tax*

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2178




