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Vienas dalykas paaiškėjo: 
Jungtinių Tautų propagandis
tai dar vis neišmoko sekretų 
palaikyti. Beveik kiekvienos 
svarbiąsias žinias apie did- 
konferencijos metu kas nors 
kur nors “paleisdavo katę iš 
maišo.“

Na, o dėl Kairo konferen
cijos iškilo tikras skandalas. 
Anglų žinių agentūra Reuters 
paleido žinią anksčiau negu 
reikėjo. Dalykas atsidūrė net
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Anglijos parlamente ir jis gali 
atsidurti mūsų šalies kongre
se.

Turėtų būti tam tikra ben
dra įstaiga, kuri tvarkytų 
svarbiąsias žinias apie did
žiuosius mūsų šalių veiksmus. 
Nes karo metu nieks nežino, 
kas gali atsitikti. Atsiminkim ; 
Kairo konferencijoje dalyva
vo apie 400 žymių žmonių, 
aukštų valstybės pareigūnų ir 
karininkų.

Čikagos bučkio kavalieriai 
— pp. šimutis ir Grigaitis — 
kaip praneša Draugas, daly
vavo republikonų puotoje ir 
ten pasimeldė už prezidento 
Roosevelto politinius priešus.

Atrodo, kad šimučio-Grigai- 
čio taryba dabar jieškos išga
nymo pas republikonus. Demo
kratai jiems, atrodo, nebus 
“košer,“ nes jie neatidavė 
smetoniniu k ams Lietuvos.

Bet tie ponai turėtų supras
ti, kad nieko tuo atžvilgiu ne
duos jiems ir republikonai. 
Lietuva nėra kokia tai koji
nė, kurią galėtų kas nors iš 
ko nors atimti ir kam nors 
duoti. Lietuva yra tarybinė 
respublika, laikinai hitlerinių 
okupantų užimta ir kankina
ma, bet ilgainiui bus išlaisvin
ta ir kurs gražų, laimingą gy
venimą !

Klerikalų Draugas šitaip fi- 
lozofuoja:

“Reikia pripažinti, kad Chi
cago Tribune teisybę pasakė, 
pažymėdamas, kad milžiniška 
lenkų dauguma Amerikoj, taip 
kaip ir lietuviai, latviai ir es
tai, Sovietų Rusijos nemėgs
ta...”

Kodėl Chicago Tribune taip 
sprendžia? Todėl, kad jis pats 
yra didelis Tarybų Sąjungos 
priešas. Kodėl Draugas su juo 
sutinka? Todėl, kad Draugo 
redaktorius yra didelis Tarybų 
Sąjungos priešas. Argi neatsi
mename, kaip Draugas džiau
gėsi, kuome Hitleris užpuolė 
Lietuvą ir visą Tarybų Sąjun
gą?!

Nei Tribune, nei Draugas 
nekalba Amerikos lenkų, lie
tuvių, latvių, estų vardu.

Jeigu šiandien, sakysime, 
Amerikos lietuvių visuomenė
je būtų paleistas balsavimas 
dėl Tarybų Sąjungos, tai p. 
Šimutis pamatytų, kaip stovi 
dalykai: Tarybų Sąjungos 
“nemėgėjų” eilėse pasiliktų 
tik jis, jo bučkio brolis, Gri
gaitis, Michelsonas, Kmitas, su 
saujale pasekėjų, na, ir jų ar
timi broliai smetonininkai.

Taip, Amerikos lietuvių vi
suomenė stovi su Tarybų Są
junga!

Man sakė vienas žymus ar
mėnas publicistas, kad armė
nai fašistai, teroristai, Ameri
koje yra labai susirūpinę Lie
tuvos “nepriklausomybe,“ ku
rioje viešpatautų Smetona.

Nesistebiu!

Bolivija Paskelbė 
Karą Vokietijai

La Paz, Bolivija. — Pietų 
Amerikos respublika Boli
vija .paskelbė karą prieš 
Vokietiją. Aišku, kad ji pa
skelbs karą ir Japonijai.

Amerikiečiai 
Pralaužė Na

cių Liniją
Italija. — Penktoji ame

rikiečių - anglų armija va
kariniai - viduriniame Ita
lijos fronte atėmė iš nacių 
kelis tvirtoviškai apdrūtin- 
tus Camino kalnus, turin
čius iki 3,400 pėdų aukščio, 
ir prasiveržė dvi mylias 
pirmyn. Tokiu būdu anglai- 
amerikiečiai pramušė stip
riausią vokiečių liniją toj 
srityj.

Per tris dienas ir naktis 
talkininkų artilerija taip 
galingai perkūnavo prieš 
nacius, kaip dar niekados 
iki šiol Italijoj. Kartu 300 
anglų - amerikiečių lėktuvų 
be paliovos pleškino priešus 
visoj toj apylinkėj.

Amerikiečiai suėmė gru
pes vokiečių, tarp kurių yra 
ir pamišusių nuo kanuolių 
ir bombų trenksmų.

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame Italijos šone per 
dieną pasivarė dar tris iki 
šešių mylių pirmyn, į šiau
rius nuo Sangro upės; užė
mė Casoli, Orsogna, Lan- 
ciano ir Treglio miestelius 
ir daug kaimų.

Dabar anglam telieka 15 
mylių iki Pescaros uosta
miesčio ir geležinkelio sto
ties. Iš Pescaros eina plen
tas Romon, 70 mylių į va
karus.

Jau Puse Berlyno 
Esą Sunaikinta 
Oro Bombomis

London. — Šimtai Angli
jos bombanešių numetė pus
antro tūkstančio bombų į 
Leipzigą, Vokietijos karo 
pramonės miestą, ir taip 
pat atakavo kitus karinius 
nacių centrus, naktį iš 
penktadienio į šeštadienį.

Švedijos laikraščių berly
niškiai korespondentai pra
nešė, jog anglų bombomis 
sunaikinta jau puse Berly
no, o dar tebestovintieji na
mai likę be langų.

Per vieną tik naktį iš 
praeito ketvirtadienio į 
penktadienį anglai paleido 
pusantro iki dviejų tūkstan
čių bombų į Berlyną. Tokiu 
būdu į Berlyną iki šiol nu
mesta 15,000 tonų bombų iš 
viso.

Tą naktį sukelti gaisrai 
buvo matomi net per 200 
mylių nuo Berlyno.

švedų reporteriai teigia, 
jog Berlynas liko visai be 
elektrinės šviesos ir sudau
žyta jo geriamojo vandens 
sistema (vandentiekiai).

Šiuo žygiu anglai nume
tė, tarp kitko, ir 30 milži
niškų bombų, sveriančių po 
keturis tonus.

PREZ. ROOSEVELTAS MARŠALAS STALINAS PREMJERAS CHURCHILL

Šį Pirmadienį Bus Paskelbta 
Roosevelto - Churchillo - 

Stalino Sueigos Tariniai

Čechoslovakijos-Sovietii Sutartis Dėlei 
Tarpusavio Pagalbos Prieš Vokietiją

London. — Čechoslovaki- 
jos emigracinės valdžios 
užsienių reikalų ministerija 
šičia paskelbė, jog Čechoslo- 
vakijos valdžia padarė 
draugiškumo, bendradar
biavimo ir tarpusavio pa
galbos sutartį, kuri bus 
Maskvoje galutinai pasira
šyta po kelių dienų. Sutar
ties pasirašyme dalyvausiąs 
ir Čechoslovakijos preziden
tas dr. Eduard Benes.

SUTARTIES TURINYS
Svarbiausi Sovietų - Če

choslovakijos sutarties 
punktai yra sekami:

1) Vest karą prieš Vo
kietiją ir jos padėjėjus iki 
visiškos pergalės laimėji
mo; 2) Sovietai ir čecho- 
slovakija veiks išvien ir vie
ni kitus rems prieš Vokieti
ją, jeigu kada ateityj vo
kiečiai vėl užpultų vieną ar 
antrą kraštą; 3) Tuoj po 
dabartinio karo čechoslova- 
kija ir Sovietų Sąjunga san- 
darbininkaus ekonominiai- 
ūkiniai; 4) Sovietai nesikiš 
į vidujinius politinius Če
choslovakijos reikalus, o 
čechoslovakija nesikiš į vi
dujinius Sovietų Sąjungos 
dalykus; 5) Europiniai So
vietų ir čechoslovakijos kai
mynai, kurie neveikė išvien 
su Vokietija dabartiniame 
kare, bus pakviesti prisidėt 
prie čechoslovakijos - So-

ĮKURTA DEMOKRA
TINE JUGOSLAVU 

VALDŽIA
vietų draugiškumo ir tarp- 
savinės pagalbos sutarties.

Šią sutartį tarp Sovietų 
ir Čechoslovakijos londoniš- 
kiai politikai laiko pirmuti
niu daiktišku žingsniu, sie
kiančiu pažabot vokiečių 
imperialistus po dabartinio 
karo.

' .L ‘ ~

Kalbėjęsis 
Su Turky Prezidentu
Roosevelt

Berlyno radijas teigė, kad 
prez. Rooseveltas, girdi, ta
rėsi su Turkijos prezidentu 
Išmetu Inonu, po Roosevel
to konferencijos su prem
jerais Stalinu ir Churchil- 
lu.

Švedijos spauda skelbia, 
jog pasitarimas tarp Roose
velto ir Inonu įvykęs Cairo 
mieste, E'gipte. Niekas iš 
Talkininkų nepatvirtina tų 
pranešimų apie jųdviejų su
eigą.

Nacių skelbimuose apie 
tai matoma baimė, kad 
Turkija neitų karan išvien 
su Jungtinėmis Tautomis 
prieš Vokietiją.

(Žymėtina, jog Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
A. Edenas, grįždamas iš 
Maskvos konferencijos, 
staptelėjo Turkijoj ir kal
bėjosi su aukštaisiais turkų 
valdininkais.)

London. — Jugoslavijos 
partizanų judėjimas įsteigė 
savo laikinę, demokratinę 
valdžią, priešingą emigra
cinei caruko Petro valdžiai.

Naująją valdžią įkūrė 
steigiamasis seimas, kuria
me dalyvavo ;140 delegatų. 
Jos galva išrinktas dr. „lyąn 
Ribar, pirmasis prezidentas 
senojo steigiamojo seimo, i 
kuris buvo sušauktas po' 
praeito karo. j

London, gruod. 5. — Šį 
pirmadienį 1 vai. dieną (pa
gal New Yorko laikrodį) 
bus oficialiai paskelbta ta
rimai, kuriuos prez. Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir 
Anglijos premjeras Chur
chillas padarė savo konfe
rencijoje, laikytoje Tehera
ne, Irano-Persijos sostinėje.

Neoficialės žinios sako, 
kad Stalinas jau sugrįžęs 
Maskvon.

Tass, Sovietų žinių agen
tūra, anksti šeštadienį pra- į 
nešė, kad—

“Pirm kelių dienų Tehe
rane įvyko konferencija < 
trijų Talkininkų kraštų va
dų — prezid. Roosevelto, 
ministerio pirm. Churchillo 
ir premjero Stalino.

“Dalyvavo ir kariniai ir 
diplomatiniai šių kraštų at
stovai. Konferencijoj svars-1

tyti klausimai palietė karą 
prieš Vokietiją, taip pat ir 
eilę politinių klausimų. Pa
daryti tarimai bus vėliau 
paskelbti.”

Londone suprantama, jog 
Teherane konferencija iš
dirbo suderintus planus le
miamiesiems' smūgiams 
prieš Vokietiją — triuš- 
kint nacius iki besąlyginio 
jų pasidavimo.

Yra spėjimų, kad prez. 
Rooseveltas, Churchillas ir 
Stalinas išleisiu bendrą at- 
sišaukiną į Vokietijos žmo
nes prieš hitlerininkus,

Sakoma, jog Amerikos 
karo štabo galva generolas 
Marshallas po konferenci
jos išvykęs Anglijon. Jis, 
girdi, vadovausiąs būsimam 
anglų-amerikiečių įsiverži
mui į vakarų Europą.

NAUJAS GALINGAS SOVIETŲ OFENSYVAS, 
I VAKARUS NUO SMOLENSKO

Partizanų vadas gen. Jo- 
sip Broz (Tito) pakeltas į 
feldmaršalus ir paskirtas 
Tautos Gynimo Komiteto 
pirmininku.

Švedy Protestas ir 
Naciy Grūmojimas

Švedija protestavo, kad 
naciai tūkstančiais areštuo
ja ir deportuoja Norvegi
jos studentus. Berlynas dėl 
to užreiškė, kad jeigu ne 
karas prieš Sovietus, tai 
naciai atakuotų Švediją.

Talkininkai numetė 179 
tonus bombų į Cape Glou
cester, N. Britaine.

London. — Būriai anglų 
lėktuvų vėl išskrido bom- 
barduot nacius.

London, gruod. 5. — Fa
šistų radijai pranešė, kad 
Sovietai pradėjo naują, ga
lingą ofensyvą prieš vokie
čius į vakarus nuo Smolen
sko. Sako, jog 600,000 rau
donarmiečių šturmuoja ten 
vokiečius, besiaučiant smar
kiom sniegų audrom. Berly
no radijas pripažino, kad 
naciai buvo priversti pasi
traukt iš kai kurių savo po
zicijų šiame fronte. Pasak 
hitlerininkų, tai Sovietai 
stengsis užimt Oršą, šešių 
geležinkelių mazgą vakari
niame Dniepro upės šone, į 
vakarų pietus nuo Smolens
ko. Per Oršą eina geležin
keliai į Lietuvą, Maskvą, 
Leningradą, Odessa ir ki
tur.

Atvaduoto Gomelio srity
je Raudonoji Armija atėmė 
iš priešų Chalčą, Turską ir 
28 kitus miestelius bei kai

Senato Atgaleiviai Varžo Kareivių Balsavimus

mus, ir sovietiniams kovū- 
nams teliko jau tik 6 mylios 
iki Žlobino, geležinkelių 
stebulės. Raudonoji artile
rija jau pasiekia nacius ir 
Rogačeve, geležinkelio sto
tyje į šiaurius nuo žlobino. 
Berlynas pripažino, jog 
raudonarmiečiai jau perkir
to vokiečiam geležinkelį 
tarp žlobino ir Kalinkoviči.

(Vakar Sovietai užėmė 
daugiau kaip 100 kaimų, 
miestų ir miestelių.)

Dniepro upės pietinėje al
kūnėje raudonarmiečiai pa
ėmė punktus tik už trijų 
mylių nuo Znamenkos, ge
ležinkelių mazgo, į pietų 
vakarus nuo Čerkasų ir 
Kremenčugo, vakariniame ’ 
Dniepro šone.

Galingas Amerikos 
Jėgy Augimas Ore 

Ir Jūrose
Washington. — Susibūrę 

republikonai ir atgaleiviai 
demokratai senatoriai at
metė 42 balsais prieš 37 
Lucas - Greeno sumanymą, 
reikalaujantį duot visiems 
Amerikos ’ kariams progą 
balsuoti prezidentiniuose 
1944 metų rinkimuose. Šis 
sumanymas siūlo, kad šalies 
valdžia pagamintų taisyk
les, pagal kurias visi vyrai 
ir moterys ginkluotose 
Jungtinių Valstijų jėgose 
namie ir užjūriuose galėtų 
d a 1 y v a uti ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se.

Tokio sumanymo vieton 
atžagareiviai s e n a t oriai 
priėmė Rankino - Eastlan-

do bilių, kuris tik pataria, 
kad kiekviena atskira vals
tija tvarkytų balsavimus 
kariu, kilusiu iš tos valsti- 
jos. Šis patarimas dabar 
perduotas kongreso atstovų 
rūmui svarstyti ir spręsti.

Rankino - Eastlando bi- 
lius faktinai panaikina per
nai išleistą kongreso įstaty
mą, sakantį, jog kareiviai 
gali rinkimuose balsuoti be 
užsiregistravimo ir be vals
ti j inių taksų mokėjimo už 
teisę balsuoti visašališkuose 
rinkimuose.

Pavedimas atskirom vals
tijom rūpintis savo kareivių 
balsavimais taip supainioja 
ir apsunkina jų dalyvavimą

prezidentiniuose 1944 metų 
rinkimuose, kad daugelis 
kareivių visai negautų pro
gos balsuoti, o kareiviai iš 
pietinių valstijų dar turėtų 
užsimokėti pagalvius tak
sus pirm balsavimo.

Per tokius taksus visoje 
eilėje pietinių valstijų mi- 
lionai negrų ir baltųjų be
turčių negali dalyvauti pre
zidento ir federalių senato
rių ir kongresmanų rinki
muose. Tuos taksus palaiko 
nedidelis skaičius baltųjų 
politikierių, kad tik jie pa
tys galėtų viešpatauti dau
gumui piliečių minimose 
valstijose.
Senator. Eastland, džiaug

damasis dabartiniu senato

tarimu, viešai pareiškė:
“Aš tvirtinu, jog šiuom 

tarimu yra visai padaryta 
galas sumanymams išleisti 
įstatymus, siekiančius pa
naikint taksus, imamus už 
dalyvavimą (federaliuose) 
balsavimuose.”

Dabar priimto biliaus vy
riausias sumanytojas, kon- 
gresmanas J. Rankinas, iš 
pietinės Mississippi valsti
jos, yra negrų ėdikas ir 
pjudyto jas prieš žydus. Jis 
ir kiti panašaus plauko po
litikieriai kongreses bijojo, 
kad dauguma kareivių, ma
tyt, balsuotų už Rooseveltą 
ketvirtam prezidentystės 
terminui. Todėl ir pervarė 
senate tokį savo tarimą.

Washington. — Šiemet 
lapkričio mėnesį Jungtinėse 

i Valstijose buvo pastatyta 
8,789 kariniai lėktuvai, ta
me skaičiuje bent tūkstan
tis keturmotorinių bomba- 

• nėšių, tai 427 daugiau, ne- 
i gu spalių mėn. O viso šie
met Amerikoj pabūdavo ta 
jau 76,000 karo lėktuvų.

Lapkričio mėnesį taipgi 
buvo užbaigta statyt apie 
tuzinas lėktuvlaivių (orlai
vių išvežiotojų) ir eilė kitų 
laivų, viso daugiau kaip 
250,000 tonų įtalpos.

Taip pranešė D. M. Nel
son, Karinės Gamybos Ta
rybos pirmininkas, ir Frank 
Knox, laivyno sekretorius.
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Pasakos Apie Hitlerio Linijos 
Trumpinimą

Jau antri metai Raudonoji Armija 
grūda žvėriškus hitlerininkus laukan iš 
Sovietų Sąjungos. Jau du trečdalius at
kariavo teritorijos, kurią naciai buvo 
pavergę.

Visi žinome, kaip kitas šalis paverg
damas Hitleris gyrėsi “žaibo karu” ir 
sakė, kad viskas “eina pagal planą.” 
Pradžioj jo užpuolimo ant Sovietų Są
jungos jis tą patį sakė, o jo pakalikai, 
jų tarpe ir Amerikoj tūla lietuvių spau
da, tą garsino, bubnijo, kad “rusai nie
ko nereiškia prieš vokiečius,” kad “Hit
lerio armija pereis per Raudonąją Armi
ją, kaip peilis per sviestą.”

Suprantama, kad jie dabar atsidūrė 
ne kokioj padėtyj. Todėl, kaip nacių ko
manda Berlyne, taip ir nacių propagan
dos skleidėjai kitose šalyse teisina Hit
lerio pralaimėjimus tuo, kad būk “Hitle
ris traukiasi pagal planą,” kad būk “jis 
trumpina karo frontą su Sovietais.”

Kam trumpinti tą liniją, tą frontą, 
jeigu Raudonoji Armija “sumušta,” 
kaip daug kartų naciai sakė? Bet jie da
bar vėl rėkia apie “mases komunistų” ir 
demokratiją gąsdina “bolševizmu.”

Kas dėl pasakų apie Hitlerio “trumpi
namąją liniją,” tai jai gali tikėti tik to
ki, kurie tiki bile nacių išmislui. Nei 
Hitleris trumpina liniją, nei jis traukia
si' pagal planą, nei jis tą liniją tiesina. 
Tą gali matyti kiekvienas, kuris pa
žvelgs į žemlapį.

Net ir New York Times, kuris nėra 
prietelingas Sovietų Sąjungai, sekma
dienį, lapkričio 21 dieną, įtalpino žemla
pį, kuris parodo, kad jokio planingo Hit
lerio linijos trumpinimo nėra. Štai ką 
tas žemlapis parodo.

Rudeni, 1941 metais, kada Hitlerio 
armija stovėjo prie Leningrado, Mas
kvos ir Rostovo, tai yra tų metų toliau
siame jo įsiveržime į Sovietų Sąjungą, 
neskaitant Suomijos ir Sovietų fronto, 
nuo Leningrado iki Rostovo karo frontas 
turėjo 1,440 amerikoniškų, mylių ilgio.

Rudenį, 1942 metais, kada Hitlerio 
armijos stovėjo prie Leningrado, Stalin
grado, Grozno ir Novorossisko, tai fron
tas turėjo 2,160 amer. mylių. Tai buvo 
ilgiausias frontas ir Hitleris, sakydamas 
prakalbą, didžiavosi, kad jo armijos sto
vi prie Stalingrado ir Piatigorsko.

Žinome, kuo jo tas ofensyvas baigėsi 
prie Stalingrado ir Priekaukazijoj — 
galutinu susmukimu.

- . . ... ... . . . , , ,
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Liepos 5 dieną, 1943 metais, kada Hit
leris “atsigavo” nuo Raudonosios Armi
jos smūgių ir pradėjo šių metų ofensyvą, 
tai karo frontas, nuo Leningrado iki 
Rostovo, turėjo 1,400 amerikoniškų my
lių.

Kaip žinome, Hitlerio ofensyvas bai
gėsi jo pralaimėjimu ir, per visą vasarą 
Raudonoji Armija ėjo pirmyn, Hitleris 
ir jo pakalikai pasakojo, būk “naciai pa
gal planą traukiasi” ir “trumpina lini
ją”

Bet štai tas žemlapis parodo, kad lap
kričio 23, 1943 metais karo frontas, nuo 
Leningrado iki Chersono, jau neskaitant 
apsuptų nacių Krime ne tik nesutrumpė
jo, bet yra 1,460 amerikoniškų mylių.

Štai tau ir “trumpinimas linijos”: bu
vo 1,400 mylių, o dabar 1,460 mylių! 
Gi jeigu pridėsime dar tą, kad nacių ap
suptos armijos Krime, kurį reikia aplin
kui ginti nuo Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno atakų (o Krimas tu
ri 700 amerikoniškų mylių pakraščių), 
tai rasime, kad Hitlerio karo linija ne 
sutrumpėjo, bet nuo 1,400 iki 2,160 my
lių išsitiesė, neskaitant Finliandijos 
fronto.

Kas dėl “ištiesinimo karo linijos,” tai 
ji yra taip kreiva, kaip niekados pir
miau nebuvo, į ją Raudonoji Armija 
įmušė visą eilę įkirtimų ir sudarė daug 
kišenių, iš kurių naciai turi skubiai 
krapštytis, kad išnešti savo kailį.

Šitokį yra faktai, kas liečia pasakas 
apie “Hitlerio trumpinamą karo fron
tą” ir “linijos tiesinimą.”

Mes nesakome, kad Raudonosios Ar
mijos kovos lengvos. Jos yra labai sun
kios, kruvinos, o tai todėl, kad Jungti
nės Tautos nenaudoja visų galimų jėgų 
priešo sumušimui, neatidaro antro fron
to Franci joj ir Belgijoj.
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KALIFORNIJA TURES DELEGATUS DE
MOKRATINIAME LIET. SUVAŽIAVIME

____________________pirmadienis; Gruodžio 6, 1943

Dar IKI SLA PU. Tarybos 
Nominacijų

San Francisco ir Oakland,
Calif. — 21 d, lapkr. laikyta
me mezgėjų susirinkime pa
keltas klausimas reikalingumo' 
remti Demokratinių Am, Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris atsi
bus 18-19 dd. gruodžio, Brook- 
lyne ir New Yorke.

Tolimų vakarų lietuviai rim
tai žiūri, ndrs čia musų yra 
tik keli tūkstančiai ir esame 
daug mylių nuo rytų, bet mes 
siunčiame delegates, dvi žy
mias veikėjas — Violų Butkie
nę ir K. Karosienę. Taipgi nu
tarta įteikti $10 pasveikinti 
suvažiavimą.

Nutarta paskirti $100 dėl 
nupirkimo šiltų apatinių dra
bužių dėl Lietuvos našlaičių, 
nukentėjusių nuo karo. Tas 
darbas pavestas V. Sutkienei 
ir Karosienei.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
laiškai drg. J. Skeberdytei su 
linkėjimais, kad greit pasveik
tų ir vėl dirbtų pažangiųjų 
lietuvių tarpe ir užuojautos 
laiškas Dr. Kaškiaučiui.

Išrinkta ta pati valdyba, ku
ri buvo pereitais metais: pirm. 
M. Radienė, finansų rast. V. 
Sutkienė, protokolų rast, ir 
korespondentė K. Mugianiene, 
delegatės į Russian War Re
lief — M. Radienė ir B. Za- 
logiutė, pavaduotojos yra, K. 
Karosienė ir M. Paukštienė.

Sekantis susirinkimas atsi
bus pas drg. B. Pempienę, 
2211 21st Avė.

40,000,000 
Homeless

“Verboten”!
Viena žinių agentūra praneša, kad tū

lose Franci jos vietose vokiškieji okupan
tai uždraudė vyrams barzdas augintis. 
Girdi, tas esą daroma dėl to, kad tūli 
francūzai, norėdami išvengti būti išga
bentais į Vokietiją verstiniems karo dar
bams, auginasi barzdas, kad atrodyti se
nesniais.

Vokiečiai, taigi, pareiškė, jog tas yra 
“verboten” — uždrausta!

Karo metu, priespaudos laikais žmo
nės bando visokių gudravimų, tačiau nė
ra durnas ir jų vergėjas,—jis taipgi su
pranta.

Vatikanas Už Monarchijas
Iš Europos dabar ateina visokiausių 

gandų ir žinių. Viena žinia ypačiai meta
si į akis, tai žinia dėl Vatikano politikos.

Sakoma, kad Vatikanas visokiais bū
dais darbuojasi už tai, kad Ispanijoje 
butų atsteigta monarchija, taipgi Aus
trijoje irgi monarchija turinti būti at
steigta.

Tenka sutikti, kad ši žinia yra teisin
ga. Nes visoje žmonijos istorijoje, nuo 
tų laikų, kai popiežiai atsirado, jie vi
suomet ir visuomet stovėjo už monarchi
jas. Tik tuomet, kai žmonės monarchus 
nuverčia, pasiųsdami pragaran, Vatika
nas atsistoja ir sako: “Mes taipgi stovi
me už progresą.”

Vatikanas darys viską, kad ir Italijoje 
būtų palikta monarchija, nors žmonės 
jos labai neapkenčia. Jis stovės už tai, 
kad monarchijas išlaikyti ir nekatali
kiškuose kraštuose, tokiuose, kaip Grai
kija, Bulgarija, Jugoslavija ir kt.

Bet ar taip bus?
Mes labai abejojame.
Mes manome, kad po šio karo įvyks 

daug atmainų visuose kraštuose. Ne
daug monarchų buvo pasilikę, bet ir iš 
tų ne vienam po karo nusiris karūnos. 
Žmonės negalės jų pakęsti. O jei Vatika
nas gi išsijuosęs dirbs už monarchus, 
jei jis vis tebeis prieš žmonių valią, tai 
jis pats gali susilaukti netikėto iš kata
likiškų masių smūgio.

Lietuviški katalikų kunigai yra daug 
dirbę, kad Lietuva būtų monarchija. Pe
reito karo metu vyskupas Karevičius ir 
kiti dvasiškiai vieną kąizerininką (Ura
chą) net lietuviškai poterius mokė, ta
čiau nieko iš to neišėjo. Nepavyks jiems 
ir po šio karo, nors jie labai norėtų Lie
tuvą sukaustyti monarchistiniais rete
žiais.

Svarbus Mezgėjų Įvykis ir 
Aukos Medikalei Pagalbai
21 d. lapkr. seserys K. šil- 

kaitienė ir M. Adomaitienė su
rengė puikius pietus drg. Ko- 
blin sauliukėj.' Dalyvavo gra
žus būrelis svečių. Draugių 
tikslas šio parengimo tai, kad 
kuo daugiausia sukelti aukų 
dėl medikalės pagalbos rau
donarmiečiams. Drg. šilkaitie- 
nė yra sukėlus daug finansų 
per jos gabų mokėjimą prieiti 
prie publikos, į pagalbą stojo 
draugės šilkaitienės dukrelė. 
Labai buvo smagu matyti, kad 
atsilankė ir šilkaitienės sūnus 
d r. ši Įkaitis. O drg. Adomai
tienė yra linksmo būdo mote
ris, puiki dainininkė ir jos 
draugiškumas palieka gerą 
įspūdį svečiams.

Draugė Sutkienė perstatė 
šio parengimo tikslą, kad 
draugės rengėjos aukoja 
šiuos puikius pietus, tai ir mes 
turime aukoti, kiek išgalime. 
Dr-gė K. Karosienė ir J. K. 
Chaplikas nurodė reikalingu
mą remti mezgėjų darbą.

Pakeltas klausimas, kad an
gliškam laikraštyj buvo pa
skelbta, jog buvęs fašistinės 
Latvijos atstovas Bilmanis bu
vo pas prez. Rooseveltą pra
šyti, kad Pabaltijos šalys bū
tų paskelbtos neprigulmingom, 
kitais žodžiais, kad jis, Smeto
na ir kiti vėl gautų šiltas vie
teles valdžioj. Dr. šilkaitis nu
rodė, kad mes turime pasiųsti 
rezoliuciją prez. Rooseveltui 
ir sekr. Hull, kad mes pareiš
kiame, kad tos šalys yra įstoję 

In making their magnificent stand,, 
the Russians have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their homes. Wouldn’t 
you feel a little better knowing 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with ydur own 
community campaign. Give now.

NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND
57 Wilhcrm Street, Now York S, N. Y.

Jungtinių Valstijų jūrininkai skubinasi sustiprinti Amerikos jėgas, išsikėlusias 
ant salos Bougainville. Reikėjo sunkiai kovoti, kol japonai buvo nugalėti ir išvyti.
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į Sovietų’ Sąjungą prieš Hitle
rio užėmimą ir kad ten pasi
liktų'. Susirinkimas vienbalsiai 
užgyrė. Rezoliuciją pagamin
ti išrinkta K. Karosiėnė, Dr. 
šilkaitis ir K« Mugianiene.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mas .lietuviais raudonarmie
čiams, visi svečiai pasirašė po 
pasveikinimu.

Aukos pradėjo plaukti, kaip 
ir visados. Aukavo sekamai: 
Po $5: A. Šatas, Burdiai, Cha- 
plikai, Senbernis, Mitcheliai, 
J. Kazlauskas, Karosienė, Bui
kai. Radiai $3. Po $2 : • F. 
Strauss, šilkaitis,, G. Karosiu- 
tė, J. Koblin Timinskas. J. Ja- 
zukevičius $1.75. Po $1: S. 
šilkaičiutė, B. Zalogiutė, Mu
gianiene, Robinson, Paukštie
ne, T. King, Baranauskienė, 
Iko, Victoria, C. Kiesil, Bal- 
tuloniųtė, F. Leming, A. Baro
nas, M. Adomaitienė ir Mil
ler. Viso aukų $69.75. Nuo ba
ro ir pietų liko $71.25, tai vi
so sukelta $144. Gera parama 
raudonarmiečiams.

Korespondentė K. M.

Braintree, Mass.
Ypatingos Išleistuvės

“Laisvės” skaitytojų A. Ka
valiauskų antras sūnus Jonas 
iš vienatinių dvynukų išėjo 
lapkričio 30 d. Dėdei Šamui 
tarnauti j oria i vyną. Lapkričio 
28 d. tėvai ir artimi giminės 
paruošė pietus išleistuvėm Jo
no. Štai po 12 vai. dieną, dar 
prieš pietausiant, įeina Jono 
brolis Antanas, kuris jau veik 
du metai tarnauja S. V. laivy
ne. Gavęs 15 dienų vakacijų. 
Nei vienas iš namiškių nežino
jo apie jo pribuvimą. Nesunku 
suprasti tėvų jausmą tokiame 
momente. D. J.

Rekrutuoja Anglus į Kasyk
las Lygiai, Kaip Armijon
London. — šiomis dieno

mis Anglijoj į kasyklų dar
bą bus rekrutuota kokie 
30,000 jaunų vyrų iš tų, ku
rie šaukiami armijon. Tam 
tikras skaičius trauktinų 
“liosų” - numerių bus pažy
mėtas kasykloms. Tokį nu
merį ištraukęs vyras, vis 
tiek ar jis būtų iš kasyklų 
srities ar iš kur kitur, bus 
paimtas lavinti mainierio 
darbo teoriniai ir praktiš
kai.

Pradiniame lavinime bus 
mokama bent $8 algos per 
savaitę 17 metų jaunuoliam 
ir $16 vyrams nuo 21 metų 
amžiaus. Paskui jie turės 
pratintis pačiam darbui ka
syklose kokį mėnesį ir tada 
gaus tokią algą, kaip virši- 
niai kasyklų darbininkai.

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

Nors smetoniniai su so
cialistais bendrai jau kelis 
kartus išsibučiavo, bet no
minacijose į Susivienijimo 
Lietuvių Amerikos Pildo
mąją Tarybą to broliškumo 
tarpe jų nėra. Mat. nori ir 
vieni ir kiti būti viršūnėse 
ir mūsų organizaciją nau
doti savo tikslams.

Dar eilės SLA kuopų bus 
susirinkimai, kur bus nomi
nuoti Jkandidatąi. Mano 
nuomone, reikėtų nominuoti 
sekamus SLA narius į vir
šininkų vietas:

[ prezidento vietą profe
sorių B. F. Kubilių, 188 
kp. narį iš Boston, Mass.

Į vice-prezidento vietą J. 
Mažukną, dabartinį vice
prezidentą, kurį net fizinio 
teroro pagelba smetoniniai 
nori.iš tos vietos išmesti.

Į sekretoriaus vietą J. 
Miliauską, 286 kuopos na
rį iš McKees Rocks, Pa., ar
ba advokatę M.asytę iš Det
roito.

Į iždininko vietą pažan
gų biznierių J. Žebrį, 136 
kuopos narį iš Clevelando, 
Ohio.

ALDLD Reikalai
Balsavimai Centro Komiteto i kretorius ALDLD 11-tos kuo-

Dabar eina rinkimai Litera- ' pos, Worcester, Mass., šiemet
tūros Draugijos Centro Komi-' patsai vienas gavo 17 naujų 
teto narių sekamiems dviem narių! Ir kada Mass, valstijos 
metams. Balsavimai privalo ’ ALDLD 7-to apskričio konfe- 
baigtis iki gruodžio 15 dienai, rencijoj draugai ir draugės
ir vieną balsavimų blanką pri- 
siųskite i Centrą iki gruodžio 
(Dec.) 20 dienai.
Duoklės ir 1944 Metų Knyga

Būsima, 1944 metų Lietuvių 
Literatūros Draugijos knyga 
bus labai svarbi ir nepavaduo
jama. Ją paruošė geriausi lie
tuvių liaudies rašytojai iš da
bartinių mūsų tėvų, brolių, se
serų, giminių ir draugų kovų 
prieš žvėriškus hitlerininkus. 
Jos vardas LIETUVA UGNY
JE. Jau patsai vardas pasako 
jos svarbą. Apie šią knygą bus 
parašyta skyrium plačiau. Ji 
jau paduota spaudai.

Aišku, kad knyga bus už 
1944 metus. Jos išleidimas tu
rės būti padengtas iš sekamų 
metų duoklių. O dabar viskas 
brangsta, sunkiau gauti popic- 
rą, sunkiau gauti apdarinėto- 
ją ir daug kitų kliūčių susida
ro. Pasitikime, kad nariai ir 
narės tuojau mokės duokles 
už 1944 metus, kad nors iš
vengus finansinių rūpesčių. 
Mokėkite dabar jau duokles 
už 1944 metus!

Nauji Nariai
Mes kvietėme narius, kad 

1943 metais gauti čielą 1,000 
naujų narių į Draugiją. Kol 
kas tikslą dar nepasiekėme. 
Liko tik biskį daugiau kaip 
pusė mėnesio iki Naujų Metų. 
Dar galima daug narių gauti. 
Pasistengkime 1

štai uolus mūsų judėjime 
veikėjas Simanas Janulis, se-

Į iždo globėjus vaistinin
ką P. A. Jatul, 25 kp. narį 
iš Stoughton, Mass.; St. 
Kuržinską, 211 kp. narį iš 
Mahanoy City, arba Char
les Genys iš Scranton, Pa.

Į daktaro-kvotejo vietą 
reikėtų nominuoti seną lie
tuvių tarpe veikėją Dr. J. 
Baltrušaitienę, 40 kuopos 
narę iš Pittsburgh, Pa.

Tai, žinoma, mano nuomo
ne, yra dar nemažai pažan
gių SLA narių, kurie nuo
širdžiai atliktų Pildomojo j 
Taryboj savo pareigas, ku
rie rūpintųsi organizacijos 
gerove, Amerikos ir jos tal
kininkių karo laimėjimu ir 
pagelba ateityj Lietuvoje 
mūsų tėvams, broliams, se
serims ir giminėms, kada 
Lietuva bus išlaisvinta iš 
po smetonininkų ir nacių 
jungo. Manau, kad gal kiti 
SLA nariai, kurie taip pat 
rūpinasi organizacijos rei
kalais iškels daugiau kandi
datų, nors nominacijos jau 
neilgai tęsis.

Senas SLA Narys

| nutarė ateityje dar gauti 50 
i naujų narių apskrityj, tai Si- 
, manas Janulis patsai vienas 
; prižadėjo gauti visą trečdalį 
to skaičiaus. Nereikia nei aiš- 

I kinti, kad Mass, valstijos kiti 
j veikėjai ir veikėjos nepasi- 
j duos, kad vienas draugas gau
tų trečdalį naujų narių, o jie 
visi tik du trečdalius. Ten bus 
lenktynės, nes Mass., N. H. ir 
Maine valstijose yra gabių vei
kėjų! Daugiau tokio pasiryži
mo, kaip drg. Janulio! Dau
giau darbo auklėjimui Litera
tūros Draugijos!
Kas Remia Apšvietos Fondą?

Literatūros Draugijos Ap
švietos Fondą nuoširdžiai pa
rėmė eilė draugų ir organiza
cijų.

Jonas Ragauskas iš Shelton, 
Conn., prisiuntė $40 Čekį. Pi
nigai sekamai dalinasi: jo pre
numerata už Laisvę $6.50; jis 
savę nubaudė ant $10, kad ne
galėjo dalyvauti metiniame 
dienraščio Laisvės piknike. Jo
nas paaukavo $10 pundeliams, 
kurie bus pasiųsti lietuviams 
raudonarmiečiams, kriušinan- 
tiems hitlerininkus. Jis sveiki
na Demokratinių. Lietuvių Su
važiavimą su $5 ir aukoja Na- 
cionaliam Karo Fondui $3.50. 
Kartu prisiuntė auką ir drau
gų K. ir O. Jasulaičių lietu
viams raudonarmiečiams pun
delių pasiuntimui. Ir tai jau 
ne pirma draugo taip stambi 
auka.

Draugės J. K. Navalinskie- 
nė ir H. Pagiegalienė iš Bing
hamton prisiuntė $19 aukų, 
surinkę ant blankų. Vardai 
aukavusių tilpo atskiroj ko
respondencijoj.

Drg. D. G. Jusius iš Bosto
no prisiuntė $25, tai dalis au
kų, surinktų Mass, lietuvių, 
konferencijoj.

Drg. A. Švėgžda iš Bridge
port pridavė aukų $15. Auka
vę sekamai: J. šukaitis $2; 
po $1 aukavo: J. J. Mockaitis,
A. Jocis, A. Švėgžda, M. Kai
rys, J. Ragauskas, K. Rimas,
B. Yusaitis, J. Webro ir J. Si- 
manauskas. Po 50c: P. Mikne- 
vičia, K. Jankeliunienė, M. 
Valaitienė, J. Jasevičius, • A. 
Shavinskas, A. MasiuleviČia, 
F. Liepoms ir T. Stankienė. Ki
ti po mažiau.

(Tąsa 4-me puslapyje) .



Ko Susilauks Japonija vaisiausia Civilių Žudynė
Pačios Japonijos tėra tik 

kokie 148,000 ketvirtainių 
mylių žemės, ir dar 1894 
metais jinai teturėjo tik 40 
milionų gyventojų; bet tais 
metais ji pradėjo plėšimo 
karus ir per paskutinius 49 
metus išsipūtė į milžinišką 
grobikų imperiją, užimda
ma apie tris miliomis ket
virtainių mylių svetimų že
mių ir pavergdama apie 
500 milionų kitataučių, rei
škia, beveik visą ketvirta
dalį žmonijos.

Visi tie grobiai bus iš ja
ponų atimti, kaip pareiškė 
prez. Rooseveltas, Anglijos 
premjeras Churchillas ir 
Chinijos prezidentas gen. 
Chiang Kai-shek, Kairo 
konferencijoj susitarę triu- 
škint Japoniją iki besąlygi
nio jos pasidavimo.

GROBIMŲ PRADŽIA
Per 1894 m. pradėtą karą 

prieš Chiniją japonai už
grobė chinų salas Formosa 
ir Pescadores ir užėmė pie
tinę Mandžuriją. To karo 
pasėkoje Japonija privertė 
Chiniją pripažint ir Korė
jos nepriklausomybę, kad 
paskui japonai galėtų leng
viau tą kraštą pasiglemžti. 
Taip jie ir padarė 1910 me
tais, užpuldami ir paverg- 1 
darni Korėją, turinčią 85,- 
246 ketvirtaines mylias plo
to ir apie 23,000,000 gyven
tojų.

Po 1894-95 m. karo prieš 
Chiniją, japonai buvo pasi
nešę gilyn į ją lįsti, bet 
Rusija, Vokietija ir Franci- 
ja pasiuntė Japonijai įspėji
mą, kad nekliudytų Chini
jos pačioj jos sausumoj ir 
kad nemėgintų pasilaikyti 
Mandžurijoj ir Korėjoj 
kaip japonų užimamuose 
kraštuose.

KARAS SU RUSIJA
Nuo tokio Japonijai kelio 

pastojimo, japonai virino 
savo tulžį iki 1904 m., kada 
jie ir užpuolė Rusiją, ku
rios intaka skleidėsi Korė
joje.

Bet carinė Rusijos val
džia davė Japonijai gerų 
priekabių. Po Amerikos ir 
europinių talkininkų bendro 
1900 m. karo, kad nuslopint 
chinų bokserius,—sukilusius 
iššluot iš Chinijos europie
čius ir amerikiečius, Rusija 
neištraukė savo kariuome
nės iš Mandžurijos iki pa
skirto laiko, kaip kad buvo 
pasižadėjus, ir dar užėmė 
Port Artūrą chiniškame 
Kwantungo pussalyje, kaip 
galinę stotį savo Sibiro ge
ležinkeliui.

Caro valdžia ir generolai 
buvo supuvę, kariuomenė 
apleista, neaprūpinta; taigi 
japonai ir laimėjo karą. 
Pagal Portsmoutho taiką 
1905 m., • tarpininkaujant 
tuometiniam pre zidentui 
Teodorui Rooseveltui (ir 
matomai remiant japonus), 
Japonija gavo pietinę Sa
chalino salos pusę, ir Rusi
ja turėjo parsamdyt japo
nam visą savo geležinkelį į 
pietus nuo Changchuno, 
Mandžurijoj, ir Kwantungo 
pussalį su Port Arthuru ir 
Dairenu. Pagal šią sutartį, 
Japonija turėjo 1923 metais 
pasitraukt iš jai parsamdy- 
tų vietų. Bet japonai, ar
šiausi sutarčių laužytojai, 
visai sauvališkai ir neteisė
tai ėmė ir pratęsė patys

sau tą sutartį net iki 1979 
metu.
NEVA DALYVAVO 1-ME 
PASAULINIAM KARE

PRIEŠ VOKIEČIUS
Praeitame pasauliniame 

kare Japonija pamatė pro
gą lengvai prijungt sau vi
sas Vokietijos salas šiauri
nėje dalyje Ramiojo Van
denyno; tik todėl ir japonai 
neva išstojo karan išvien 
su Talkininkais prieš vokie
čius.

Tai buvo Marshall, Caro
line ir Marianna salos, viso 
623, kai kurios mažytės; ir 
Talkininkai pagal Versalės 
sutartį pervedė Japonijai 
šias salas kaipo mandatą, 
vadinasi, tik tam tikram 
laikui globoti. O jos nusi
driekia 1,200 mylių į šiau
rius nuo ekvatoriaus (pu
siaujo) ir 2,500 mylių į ry
tus ir vakarus. Taigi tos 
salos pačiu jau plotu turi 
svarbios karinės reikšmės.
JAPONAI GAVO PAVO

JINGAS AMERIKAI 
POZICIJAS

Japonija nei nesapnavo 
bet kada iš tų salų pasi
traukti ir pradėjo jas ap- 
tvirtinti, įsitaisydama ga
lingas karines bazes savo 
laivynui ir lėktuvams Tru
kę ir kitose salose. Tai iš 
tų bazių japonai pasalingai 
užpuolė ir Amerikos Perlų 
Uostą.

NAUJI KARAI PRIEŠ 
CHINIJĄ

1931 m. japonai jau pla
čiai įsiveržė Mandžurijon,' 
atplėšė daugiau chinų že
miu ir sudarė Manchukuo 
neva valstybę, o tikrumoje 
tik savo pastumdėlę koloni
ją ir įrankį prieš Chiniją 
ir Sovietu Sibirą.

1937 m. vasarą Japonija 
pradėjo karą, siekdama pa
vergt jau ištisą Chiniją ir 
užgrobė didelius pajūrinius 
Chinijos plotus. Tas karas 
vis dar tęsiasi, ir chinai kai 
kur jau pradeda imti viršų, 
kaip kad Changteh apylin
kėje.
PAPĖDĖS PRIEŠ JUNG

TINES TAUTAS
1|94O m. japonai įsibrovė 

į Francijos koloniją Indo- 
Chiną, ir sekamais metais 
fašistinė Vichy Francijos 
valdžia pripažino Japoniją 
Indo - Chinos “globėja.” 
Netrukus po Perlų Uosto 
užpuolimo, japonai uždėjo 
savo leteną ant Thailando 
(Siamo), buvusios nepri
klausomos šalies.

Įgijus tokias papėdes, Ja
ponijai buvo jau lengva už
imti anglų kolonijas Mala
jus ir Burmą, turtingąsias 
Rytinės Holandų Indijos sa
las, Melanezijos salas ir Fi
lipinus.
CHINIJĄ ATGAUS SAVO 

ŽEMES
Kairo konferencijos pa

reiškimas žada Korėjai lais
vę ir nepriklausomybę, o 
Chinijai sugrąžint visas ja
ponų užimtas žemes. Tuo
met vien su Formosa, Man- 
džurija ir Kwantungu Chi- 
nija atgautų 518,318 ketvir
tainių mylių plotus su 43,- 
323,000 gyventojų, nekal
bant apie einamajame kare 
japonų užimtas chinų že
mes.

Nachališkų japonų impe-

droš, pastatytos 12-ta m e

Amerikietes slauges leite.nantės lauko ligoninėje Ita
lijoje prie fronto. Iš kairės j dešinę: Anna Lance, Wa- 
nata Manley ir Ruth Lee.

Amerikos Armijos Pulkininko 
Daktaro Žodžiai Apie Sovie

tų Kovūnus ir Ligonines

Kijevas, Ukrainos sosti
nė, yra liūdniausias iš visų amžiuje, vokiečiai nieko ne
įmestų, kuriuos naciai nu- paliko, kaip tik sienų gaba

lus ir kur - nekur palaikus 
suardytų statulų ir ant šie* 
nų pieštų paveikslų.

“Ugnim ir dinamitu, ga
zolinu ir fosforu jie sunai
kino ir daugelį kitų garsių 
pastatų šiame senoviniame 
ir istoriškiausiame Rusijos 
mieste, beje, ‘rusiškų mies
tų motinoje.’

“Knygas jie sudegino ar
ba išvogė — viso šešis mi- 
lionus knygų; brangiuosius 
paveikslus” ir kitus neįkai
nuojamos vertės dalykus jie 
išplėšė ir Vokietijon išsiun
tė.

Kad Kijeve dar liko ne
sunaikintu namu, tai tik to- 
dėl, jog Raudonoji Armija 
taip audringai šturmavo 

, kad

Propaganda, kuri varoma 
prieš Sovietų Sąjungą, yra 
“prasmegęs dalykas, kuris 
neveda mus į tinkamą 
sandarbininkavimą su tuo 
svarbiausiu mūsų talkinin
ku,” pareiškė Jungtinių 
Valstijų armijos vyresnysis 
chirurgas, pulkininkas dr. 
Elliot C. Cutler, sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos į Alžyrą, 
amerikiečių - anglų karo 
štabo centrą, Šiaurinėje 
Afrikoje.

“Viešpatie, apsaugok vo
kiečius, kai rusai jiem smo
gia!” sako'dr. Cutler, bu
vęs garsiausio Amerikoje 
Harvardo Universiteto me
dicinos profesorius: “Ne
manykite, kad net Juozas 
Stalinas galėtų sustabdyt 
savo kareivius, jeigu jis ir 
norėtų. O, kaip rusas karei-' milionų tautą, mes turėjom 
vis neapkenčia vokiečių! Ir suprasti rusų gabumus or

ganizaciniam veikimui, ta
rė dr. Cutler. Būdai, ku
riais rusai skirsto savo su
žeistuosius, pritaikydami 
jiems tinkamiausią gydy
mą, yra geresni, negu pas 
amerikiečius, kaip tvirtino 
jisai.

MAUDYNĖS VISIEM . 
SUŽEISTIEM

Visi sužeistieji rusai gau
na šiltas maudynes, o Ame
rikos armijoj pasirodo ne
galima taip plačiai naudoti 
šiltas maudynes, sakė pulk. 
Cutler: '

“Duoti šiltą maudynę gy
venusiam apkasuose žmo
gui tai yra savaime pirmo
sios rūšies gyduolė, ir rusai 
ją gerai naudoja.”

GYDYTOJŲ DAUGĖJI
MAS SOVIETUOSE

Pulk, daktaras Cutler 
priminė, jog po Pirmojo 
Pasaulinio karo Rusijoj te
buvo tik 60,000 gydytojų, o 
Jungtinėse Valstijose 140,- 
000, bet šiemet Sovietuose 
baigė medicinos mokslą 40,- 
000 asmenų, o Jungtinėse 
Valstijose tik 5,600.

80 iš kiekvieno šimto 
naujųjų sovietinių gydyto
jų yra moterys, kaip kad 
pabrėžė dr. Cutler.

Jis sakė, jog ir lengviau 
sužeisti puikiai gydomi So
vietuose, ir 76 procentai su
žeistųjų tiek pagydoma, 
kad jie grįžta frontam Pa- 
galiaus, dr. Cutler pastebė
jo, jog rusai gabiai naudo
ja ir pagrobtus iš vokiečių 
medikalius instrumentus.

N. M.

jis moka kariauti.”
Apsakydamas savo kari

nius, politinius ir medika- 
lius įspūdžius, gautus iš 
lankymosi Sovietuose, jų 
fronte ir sužeistųjų ligoni
nėse per keturias savaites 
praeitą vasarą, daktaras 
Cutler kartotinai tvirtino, 
jog rusai kur kas geriau 
moka kariauti, negu mes 
amerikiečiai.

LIGONINĖSE
Pulk. Cutler, tarp kitko, 

pastebėjo, jog Sovietų ligo
ninėse žmonės besveikdami 
išmoksta, kaip sustatyt kul
kosvaidžius iš atskirų jų 
dalių:

1 Nėra ten Raudonojo 
Kryžiaus mergaičių jums 
nugarą patrinti; nėra Rusi
joj leidžiamas laikas krep
šiams pinti. Bet jie moka 
kariauti. Kiekvienas žmo
gus Rusijoj dalyvauja karo 
vedime, ir iš to galėtų gauti 
didžią pamoką vadinamas 
civilizuotasai pasaulis. Va
žiuok į Rusiją, jeigu nori 
išmokt kovoti 1”

Dr. Cutler sakė, kad jam 
ir jo bendrams, Talkininkų 
medikalės misijos nariams, 
Sovietuose buvo leista ma
tyti viską, ko tik jie norėjo. 
Be kitko, jie atsilankė į 
fronto liniją ties Viazmą ir 
atrado, jog 80 procentų sa
nitarų, gabenančių sužeis-

rija bus taip nugenėta, kad 
jiems teliks tik pačios japo
niškos salos ir taip apkar
pyta jiem sparnai, kad jie 
daugiau negalėtų gręsti pa
saulio taikai. J. C. K.

teriojo. Stalingradą jie fak- 
tinai su žeme' sulygino. Ve
jami iš Smolensko, Gome
lio ir kitų sovietinių mies
tų, hitlerininkai taip juos 
naikino, kad neliktų ak
mens ant akmens, plytos 
ant plytos. Bet niekur jie 
tokios daugybės civilių gy
ventojų neišžudė, kaip Kije
ve.

“Miestą mos galime at
statyti ir dar gražesnį jį 
padaryti,” — sakė vienas 
senyvas Kijevo profesorius 
atsilankiusiam New Yorko 
dienraščio Herald Tribune 
korespondentui, M a u r ice 
Hindus’ui, susipažinusiam 
su rusų kalba, —“bet mes 
niekados negalėsime prikelt 
iš mirusiųjų tuos tuzinus hitlerininkus ^Kijeve, 
tūkstančių žmonių, kuriuos jie persigandę, bėgdami ne- 
vokiečiai išžudė.” *
FIZINIS MIESTO NAIKI

NIMAS 
ir fiziniai Kijevą 
naikino, kiek tik

moterys,” rašo United 
Press korespondentas Hen
ry Shapiro.

O pirm naciam užėmus 
Kijevą, 11941 m. rudenį, jis 
turėjo milioną gyventojų ir 
buvo šaunus, geroviškas 
didmiestis.

Didžiausią ištisoj istorijoj 
gyventojų skerdynę naciai 
padarė 1941 m., pradedant 
nuo rugsėjo 28 d., netrukus 
po miesto užėmimo. Tada 
jie vienu pradėjimu sušau
dė iki 100 tūkstančių civilių 
žmonių ir 25 tūkstančius 
nelaisvėn paimtų sovietinių 
karių. Vien žydų tuomet 
naciai išžudė 63 tūkstan
čius, kaip liudijo Nikola 
Bažan, u k rainų poetas ir 
Ukrainos Komisarų Tary
bos vice-pirmininkas.

O priskaitant kitus, ku
riuos vokiečiai vėliau sušau
dė, iškorę, užkankino, badu 
ir šalčiu numarino bei išva
rė Vokietijon į katorginius 
vergų darbus, tai Kijevas 
per porą metų nacių tironi
jos neteko beveik tiek gy
ventojų, kiek praeitame ka
re viso buvo užmušta anglų 
ar francūzų, — rašo kitas 
Kijevan atsilankęs ir rusiš
kai mokąs amerikietis, 
United Press koresponden
tas, Henry Shapiro.

l DIDŽIOJI SKERDYNĖ
....ir įvairių lindynių. ■ v. ruT^?; vokie- 

“Jie atrodė kaip baidyklės (ciai ls^Pdė Kijevo gatvėse 
o ne vyrai ir j

paspėjo tų namų susprog- 
dint bei sudegint. ’
PANAŠŪS Į BAIDYKLES 

ŽMONIŲ LIKUČIAI
Kai lapkr. 6 d. šiemet 

raudonarmiečiai įmaršavo 
į atvaduotą Kijevą, tik 10,- 
000 žmonių tebuvo likę

tuosius iš po priešo ugnies, 
yra moterys. Jos nenaudo-i 
ja nešyklų, nes nešyklai 
reikia dviejų žmonių. Viena ,eį 
moteris sanitarė, šliaužda
ma ant rankų ir kelių, iš- i 
neša ant savo pečių sužeis-1 
tąjį arba išveža jį rogutė
mis.

ORGANIZUOTUMAS
Pasišventimas paprastam sios ir naujosios Rusijos ar- pasirodė, sugrįžę iš artimų- 

eiliniam kareiviui tai kam- chitektūros,” rašo Maurice jų miškų, griovių - 
pinis rusų karinio nusitei- Hindus: “Tai buvo viena iš■ liankų” : 
kimo akmuo, kaip priminė žymiausių mokslo įstaigų.

“Iš Dangun Ėmimo Kate-1 ar giltinės,

na--
įma-

o 
ciai 
nė:

“Minomis jie susprogdino 
visus Kijevo Universiteto 
rūmus, kurie buvo pastaty- mieste jiems pasitikti — iš- 
ti 1834-1937 m., taigi tarna- lindę iš rūsių, išbadėję, ligo- 
vo ir kaipo paminklai seno- ti. Paskui dar apie 40.000

pulkininkas Cutler, o Sovie
tų armijos ligoninės parodo 
“tokį gabumą organizuo
tam darbui, apie kokį mes 
net nepamąstėme, o mes tu
rėjome apie tai pamąstyti.”

žinodami, jog tūkstančiai 
bolševikų suorganizavo 200i

• 1 • 1 j I — •

(Tąsa 5-me pusi.)

Get in the Fight — Work at WRIGHT

HUSKY MEN
WANTED FOR MODERN FOUNDRY

STARTING EARNINGS 
$44*20 

for 48 hour week

need release itatement

Plan

Group Insurance

H pays +o v/ork at WRIGHT

★ Time and one-half
lor overtime

* Double time for
seventh day

* Bonus for night work

Entrance on 46th Street

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

WOOD RIDGE, N. J.
Employment Office * Administration Bldg. ‘ 

Public Service Bu» No. 68 or Olympic 
Lina Busses pass the Wood Ridge plant.

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

EMPLOYMENT 
CENTER

TIMES SQUARE-46th St. and Broadway
2nd floor of 1560 Broadway

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

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

Public Service Busses No. 38 and 54 from 
Paterson City Hall stop at our door.

UIKIGHT
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Stoughton, Mass parodyti visi gerą širdį dėl 
Lietuvos.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Is originalo vertė J. KALNĖNAS

(Tąsa)
Albertas karščiuoja. Man einasi pusė

tinai. Skauda, bet yra blogiausia, kad 
po gipsu, galimas dalykas, yra prilindę 
utėlių. Niežti baisiausiai, o pasikasyti 
negaliu.

Snaudžiame kiauras dienas. Pro langą 
iš lėto slenka gamtovaizdžiai. Į trečią 
naktį mes atvažiavome į Herbesthalį. Aš 
išgirdau iš gailestingosios sesers, jog 
Albertą sekančioj stoty iškels, dėl to, kad 
jis karščiuoja.

— Kaip toli eina šis traukinys? — 
klausiu.

— Ligi Koelno.
— Albertai, mes liksime drauge, — sa

kau, — nebijok.
Per sekantį gailestingosios sesers ap

žiūrėjimą susilaikau kvėpavęs ir spau
džiu garą į galvą. Ji išsipučia ir paraus
ta. Sesuo sustoja.

— Ar tamstai skausmai?
— Taip, — sudejuoju, — staiga.
Ji duoda man termometrą ir eina to

liau. Aš ne be reikalo Kato pamokslų pri
siklausiau, kad nežinočiau kas darytina. 
Šie kareiviški termometrai prityrusiam 
kariui nieko nereiškia. Reikia tik pri
versti gyvasis sidabras pakilti, o tad jis 
paliks laiboj tūtelėj stovėti ir jau nenu
kris.

Aš kišu įkypai termometrą po pažas
tim ir spaudžiu neatitraukdamas piršto. 
Paskum kratau jį aukštyn. Gaunu 37,9 
laipsnio. Tiekos maža. Degtukas atsar
giai laikomas suteikia man 38,7.

Kai gailestingoji sesuo grįžta, aš vėl 
užimu kvapą, pradedu sunkiai dūsuoti, 
išverčiu akis, susijaudinu ir šnibždu:

— Daugiau negaliu ištūrėti...

Ji pasižymi mane paskiram raštely. Aš 
puikiausiai žinau, jog be didelio reikalo 
gipso jienuims.

Albertas ir aš iškeliami drauge.

Mes gulime vienoj katalikų ligoninėj, 
tam pačiam kambary. Didžiausia laime, 
kad katalikų ligoninės yra žinomos savo 
gera priežiūra ir geru valgiu. Ligoninė 
pilna sužeistųjų iš mūsų traukinio; jų 
tarpe yra sunkiai sužeistų, šiandien mūs 
dar nežiūrės, nes čia per maža gydy
tojų. Koridorium be perstogės važinėja 
plokšti vežimai guminiais ratais ir vis 
kas nors išilgai jų guli. Bjaurus gulėji
mas taip išsitiesus; gerai dar, jei žmo
gus miega.

Naktis labai nerami. Niekas negali 
miegoti. Tik į rytą kiek prisnūstame. 
Nubundu visai jau prašvitus. Durys at
daros. Koridoriuj girdžiu balsus. Nubun
da ir kiti. Vienas, kuris čia guli jau ke
letas dienų, mums paaiškina:

— Čia aukštai kas rytas renkasi gai
lestingosios seserys melstis. Tat jos va
dina rytmetine malda. Kad drauge jūs 
galėtumėt dalyvauti, jos atidaro duris.

Tat viskas gerai, bet mums skauda 
kaulai ir galvos. •

— Tat nesąmonė, — sakau,— kai žmo
gus vos beužsnūdai....

— Čia viršuj guli lengviau sužeisti, tai 
jos tat ir daro, — atsako jis.

Albertas vaitoja. Aš įdūkstu ir šau
kiu:

— Tyliau jūs tenai.
Po minutės pasirodo gailestingoji se

suo. Ji savo rūbais, baltas su juodu, pri
mena man puikų kavos šildytuvą.

(Bus daugiau)

ALDLD Reikalai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Drg. S. Vešys, Lit. Draugijos1 
1-mo Apskričio sekretorius iš j 
Chicagos prisiuntė to apskri
čio auką $10.

Drg. J. A. Jamison iš Li
vingston įteikė ant blankos 
$6.50. Dolerį aukavo Eliza
beth, po 50 centų: G. A. Jami
son, G. Žukauskas, J. Paukš* 
taitis, K. Stelmokienė, S. Jure- 
vič, o LDS 47 kuopa $2.

Drg. M. Baltrušaitis iš Seat
tle, tolimos vakarų kolonijos, 
prisiuntė $12. Iš tos sumos $7 
pasveikinimui Demok. Lietu
vių Suvažiavimo ir $5 ALDLD 
161 kuopos auka Apšv. Fon
dui.

Atskiri draugai aukavo se
kamai : D. K. Praleika iš 
Scranton 50 centų; Paulina 
Jasilionienė iš Binghamton $2; 
A. Naumavičia iš Clevelando 
$2; S. Tvarijonas iš Detroit 
$1.50; V. Ruginis iš Water
bury $1.50; ALDLD 4 kuopa 
iš Portland© $2 per J. Stupar; 
F. P. Malkaitis .iš Clinton, N. 
J. $2; A. Kuprionis iš Phila. 
$1.50; Jonas Vitkunas iš Nan
ticoke $2.50 ir R. J. Kirk iš 
Seattle $2.

Visiems draugams, drau
gėms ir organizacijoms taria
me širdingai ačiū! Nors daug 
yra įvairiausių finansinių kam
panijų, bet mūsų organizaci
nis ir apšvietus darbas turi 
eiti pirmyn.

Jau padavėme spaudai la
bai svarbią brošiūrą, kuri nu
švies tikrą padėtį, buvusią ta
rybinėj Lietuvoj ir atsakys į 
tuos bjaurius hitlerininkų pra
simanymus, kurie skleidžiami 
Amerikoj, kad skaldyti lietu
vius, kad padalyti į atskiras 
grupes, kad tuo susilpninti 
mūsų vienybę, demokratijos 
frontą ir padėjus Hitleriui iš
sisukti nuo užsipelnytos baus
mės.

Mes pirmieji pakėlėme bal
są prieš žvėriškus fašistus dar 
tada, kada Italijoj Mussolinis 
tik pradėjo viešpatauti. Mes 
pirmieji organizavome Ameri
kos lietuvių pagalbą Lietuvai,

kada ten per 14-ką metų vieš
patavo kruvinasis Antanas 
Smetona. Mes pirmieji šaukė
me žmones į vienybę kovai 
prieš budeliškus Vokietijos fa
šistus. Mes organizavome pa
galbą didvyringai Ispanijos 
liaudžiai jos sunkioj kovoj ir 
ištiesėme broliška ranka lie
tuviams kovūnams Tarptauti
nėj Brigadoj.

Mes ir dabar darome viską, 
kad padėjus Jungtinių Valsti
jų vyriausybei laimėti šį karą, 
už ką turime iš prezidento 
raštinės padėkavonę, kad pa
dėjus lietuvių pulkams, kad 
greičiau priartinus Lietuvos iš
laisvinimą, suteikus nuvargin
tai Lietuvos liaudžiai pagalbą 
ir priartinus Jungtinių Tautų 
pergalę! Mes energingai re
miame Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris turės nutiesti planus lietu
vių vieningumui už pergalę ir 
Lietuvai pagalbą.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

o raudonarmiečiams, kur 
ir lietuvių, dabar jiems la- 
reikalingi; todėl aukauju 
poras beveik visiškai naujų

Kearny, N. J

Mūsų miestelio lietuviai di
džiai susirūpino pasisekimu 
Demokratinių Lietuvių, Suva
žiavimo. Viskas pas mus gerai 
palinkę į pasekmingą pusę.

Ve žodis nuo vaistininko Ja- 
tulio: “Padėkos Dienoje turė
jau mylimą svečią-sūnų dr. 
Bernard Jatul iš Glen Alden, 
Pa. Buvo giminės Žuliai, 
draugai Plutai ir jų dukrelė 
iš Dorchester, Mass. Laike pie
tų žodis po žodį ir priėjom 
prie Lietuvos padėties ir De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo. Tada draligas K. Pluta 
padarė sumanymą, kad reikia

Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą pasveikinti, išsiėmė 
$10 ir Jatuliui padavė. Tą pa
tį padarė draugas J. Zulis — 
irgi $10,” tai tiek vaist. Jatu
lis pasakė.

Taipgi teko girdėti, kad Lie
tuvių Tautiškas Namas pasky
rė $50. Girdėjau, kad Moterų 
Kliubas irgi gražiai pasirodys 
su auka.

Prie to viso labo bus prakal
bos gruodžio 12 dieną, vaka
re, Lietuvių svetainėje. Kalbės 
draugas šolomskas iš Brook
lyn, N. Y., čia nedėlioj, gruo
džio 12 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Tautiško Namo svetainė
je. Laike prakalbų turėsime

Stoutonietis.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininku*

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tr aktyvius
(VALGYKLA IR ALIN®)
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokią
Vynų ir Degtine*

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Bavinlnka.

411 Grand St Brooklyn

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

kad visados

Stat 
“dros/ia

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

bus patenkinti
Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! sn Gtviaia

Goriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skorsal nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV 4-859H

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

<f>
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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NOTAKT 
PUBLIC
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660 GRAND ST

>

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių

i alus ir

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIŠIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

Distinctive Style and Unexcelled Value in
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< >
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< >
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< >
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>

>
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Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambary* 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą 

gavo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
az $7.50

DIAMOND ENSEMBLES
in her heart- dirst in Quality

ir mes duosimeAtsilankė parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

jėgose, o Tadas raiteliuose — 
kavalerijoj ir jau esąs Austra
lijoj, kur kaujasi su japonais.

Toliaus, besikalbant ir už
klausus ar neturi atliekamų 
drabužių bei apavų, Kubilienė 
atsakė: Taip, mano vaikai tik 
prieš, išėjimą į kariuomenę pri
sipirko gerų žieminių batų, ku
rių gal jiems nei nereikės, o jei 
sveiki pareis, tai nusipirks ki
tus, 
yra 
bai 
dvi
batų ir šiaip dar gerų drabu
žių, ir linkiu, kad mano ir vi
sų kitų tokios aukos pasiektų 
aną pusę vandenyno. Ačiū drg. 
Kubilienei už aukas ir simpa
tiškus linkėjimus.

Taip pat turiu pažymėti, kad 
jau du jauni lietuviai Dėdės 
Šamo karinėse- jėgose mirė: 
Michiulis, kaipo jūrinis pakraš
čių sargas, pereitą metą buvo 
torpeduotas nacių submarine, 
pakraštinis laivelis, ant kurio 
buvo ir Michelis. Laivelis tapo 
nuskandintas, daugelis išsigel
bėjo, bet keli žuvo, jų tarpe ir 
Michelis, ir Mičiulskis oro jėgų 
praktikų nelaimėj, šie du jau
ni lietuviai žuvo jau praeitą 
metą ir jų kūnai buvo parvežti 
namo ir čia iškilmingai palai
doti.

Kadangi Michelis nuo Ivy 
Street, pirmutinis karo jėgų 
auka Kearny’s miestelyje, tai 
majoras su savo štabu dalyva
vo šermenyse ir laidotuvės bu
vo su demonstracija į kapines. 
Kad dar daugiau pagerbus pir
mutinę karo auką šiam mieste, 
tai Kearny’ės miestelio valdžia 
nutarė prie mokyklos nupirktą 
žemę ir jau pradėtą prirengti 
dėl mokinių žaidimui, pakriks* 
tyti jo vardu — Mitchels Play 
Grounds.

Tai puiki neužmirština pa
garba elituviui.

OKI).

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

Both Rings for
"00

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

sunku* pristatymas anglie*.

, . . Both forlovely modern r

K st too
diamond.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

No. • 100, Lady 
( rfffhy. I hiiqiie 
in style, excep
tional in (luality. 
This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant din-

Qy Both for

’85“°

CHARLES J. ROMAIN
( RAMANAUSKAS )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Judėjimo 
prisiminti 
miestelio

Šis Tas iš Kearnės
Turiu už garbę 

dar kartą apie šio 
jaunus lietuvius, tarnaujančius
Dėdės Šamo karinėse jėgose. 
Juozas Burdulis, po šešių mė
nesių, buvo parvažiavęs pas 
motiną ir jau ne kaipoi papras
tas kareivis, 'bet kaipo antrasis 
leitenantas, oro jėgų bombar- 
dierius. Po keleto dienų poilsio, 
Juozas Burdulis išvažiavo at
gal ; sako dar turi daugiau mo
kintis bei praktikuotis, kad da
vus paskutinius smūgius fašiz
mui.

Kadangi drabužių rinkimas 
dėl R. W. R. dar vis eina ir jis 
reikalingas, tai aš su savo 
'drauge, tiksliai ūžėjome pas 
Antaniną Kubilienę. Pasirodo, 
kad Kubilienės du sūnūs tar
nauja Dėdės Šamo karinėse jė
gose, vyresnysis, Vitas, laivyno

iIiH.iWAmwiowiD
SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

TeL

All "Lady Crosby” Ensembles 
in A^lraetive Presentation Dox

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS ' '

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

STagg 2-2178 . . . ^ ATDARA VAKARAIS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit nuteiksi
me moderniSką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vemoū St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar <110

I*
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Hrmadiefite, Gruodžio 6, 1948

Baisiausia Civilių 
Žudynė

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
plakatus, kuriais įsakė vi
siem žydam ir buvusiem so- 
vietin. valdininkam rusam 
susirinkt Dechtiarevsko ga
tvėje. Ten jie, girdi, būsią 
paskirstyti “iškraustymui” 
iš miesto. Naciai liepė jiem 
atsinešti brangiausius savo 
daiktus ir maisto kelioms 
dienoms. Taip ir suėjo bei 
suvažiavo į tą gatvę vyrai, 
moterys, vaikai ir net ligo
niai. Tarp susirinkusiųjų 
buvo garsių mokslininkų, 
gydytojų ir šiaip žymių 
žmonių.

Iš tos minios naciai ėmė 
vieną nedidelį būrį po kito 
ir varė užmiestin prie skar
džios daubos — Babij Jar 
(vadinamos Moterų Dau
bos), turinčios 60 pėdų 
aukščio krantus.

Iš atvarytų prie daubos 
kranto vokiečiai atėmė pini
gus, žiedus, laikrodėlius, 
maistą; nuogai nupiešė dra
bužius vyrams, moterims ir 
vaikams, ir liepė visiem su
klaupti. Tada hitlerininkai | 
paleido ugnį iš kulkosvai
džių; visą būrį sušaudė ir 
sumėtė daubon į smėlį ir 
tarp sužėlusių dykų žolių. 
Kai kurie sumesti daubon 
buvo tik sužeisti, tad gyvi 
ir užkasti.

Ir taip per tris dienas ir 
naktis vokiečiai būrį po bū
rio šaudė, iki visus tuos 
tūkstančius išžudė.
LAVONŲ DEGINIMAS

Kai šiemet rugpjūčio pu
sėje Sovietų kariuomenė ar
tinosi prie Kijevo, Heinri
chas Himmleris, nacių slap
tosios policijos galva, įsakė 
atkast ir sudeginti lavonus 
tų kijeviečių, kurie buvo 
vienu urmu sušaudyti ir 
Babij Jar daubon suversti. 
Atsargumas, mat, reikalavo 
panaikinti baisiausios žu
dynės pėdsakus, nes jeigu 
hitlerininkai prakiš karą, 
tai čia liks ryškiausias jų 
piktadarystės įrodymas, pa
gal kurį jie bus nusmerkti 
ir nubausti.

Dar nenužudytus rusus 
karo belaisvius hitlerinin
kai privertė pastatyt di
džiulius krosnius - degintu- 
ves iš žydų kapinių akme
ninių paminklų ir iš geleži
nių jų tvorų bei grotų.

Pabudavoti iš tų medžia
gų keturi krosniai buvo 
kiekvienas tokio dydžio, 
kaip dviejų aukštų namai. 
Ant kiekvienų krosnio gro
tų pridėta medžių eilė, o 
ant jos — atkastų lavonų 
eile. Kiekviename krosnio 
aukšte suguldyta po ketver
tą tūkstančių lavonų. Vis
kas apipilta kerosinu ir 
taip deginama.

Lavonų kroviniui sudegti 
reikėjo dviejų dienų ir vie
nos nakties. Deginimas tę
sėsi nuo rugpjūčio 19 iki 
rugsėjo 28 d. šiemet, be
veik šešias savaites. Sovie
tiniai belaisviai buvo pri
statyti kūrent krosnius.

“Nacių žandarai dažnai 
dar specialiais trokais vež
davo pritroškintus rusus 
belaisvius ir gyvus sumes
davo į ugnį. Jei bedirbdami 
prie krosnių belaisviai nu- 
silpdavo, tokius naciai čia 
jau sušaudydavo ir krosnin 
mesdavo, keikdami net lavo
nus, vadindami juos kiaulė
mis ir šunimis.”

LIUDYTOJAI
Taip liudijo minimiems 

amerikiečiam koresponden
tam ir New Yorko Times 
reporteriui H. H. Lawren- 
ce’ui tiprs ištrukę nuo nacių 
belaisviai, Raudonosios Ar
mijos leitenantai; Jefimas 
Vilkys, pirm karo buvęs

Wwvw ■ <
' ■■'' •' Į

Lithuanian Dally
' V TliirhtfĮ'ijĮ'.uumnaUįęji

tarnautojas - porteris Odes- 
soj; Leonidas Ostrovskis, 
buvęs dailidė Kijeve, ir Vla
dimiras Davidovas, buvęs 
statybos darbininkas Kije
ve.

Baigiant deginti kitų be
laisvių ir žydų, vyrų, mote
rų ir kūdikių, lavonus, hit
lerininkai ruošėsi sušaudyt 
ir sudegint dar gyvuosius 
belaisvius, kurie atkasinėjo 
lavonus ir vilko juos į de- 
gintuves. Taip naciai norė
jo sunaikinti savo baiseny
bės liudytojus.

Tarp šių nusmerktų be
laisvių buvo vienas ukrai- 
nas šaltakalvis, vardu Ku- 
chla. Iš metalinių daiktelių 
jis padirbo raktus atrakin
ti geležiniams pančiams už
dėtiems ant belaisvių kojų. 
Belaisviai tad sutartinu 
smūgiu naktį nugalėjo na
cius sargus ir bėgo į laukus 
ir griovius. Vokiečiai beg- 

i liūs vijosi ir iš kulkosvai
džių šaudė. Taip jie ir nu
kirto visus kitus, apart 
Vilkio, Ostrovskio ir Davi- 
dovo.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

del

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

lt<^>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

nuleisti 
įsakyta

LAVONŲ ATKASINĖ- 
JIMAS

Apie lavonų atkasinėjimą 
Vilkys štai ką pasakė ame
rikiečiams 1 a i k r aštinin- 
kams:

“Mes buvome 
daubon ir mums
nusivilkt visus drabužius i- 
ki juosmens.

— Jūs būsite sušaudyti, 
purvini rusiški kiaulės, — 
tyčiojosi 
sargai.

“Mums 
(lopetas), 
buvo perdaug, tai naciai at
siuntė kasamąsias mašinas. 
Aš pats vienas atkasiau 5,- 
000 iki 6,000 lavonų.

“Lavonus mes vilkome 
geležiniais kabliais per ko
kius 30 iki 40 jardų. Dau
gelis lavonų buvo be galvų 
ir be kojų.”

Liudydami apie tas bar
bariškas žudynes, lavonų 
atkasinėjimą ir deginimą, 
Vilkys ir jo draugai ašaras

naciai žandarai

davė kastuvus 
bet kad lavonų

vaišino gėrimais. Drg. Paukšt 
taitis buvo gana susijaudinęs, 
bet surinkęs jėgas, atsistojęs 
paačiavo chorui ir visiems 
draugams už tokią niekad ne
užmirštamą užuojautą. Toliaus 
Juozas pareiškė, kad jis yra 
pusėtinai nuilsęs ir kad jis ma
nąs imti kelias savaites vakaci
jų dėl poilsio. Taip pat jis pra
nešė, kad jis gavęs nuo A. 
Bimbos pundelių (blanką
rinkimo aukų ir kadangi jam 
šiuo tarpu vienam persunku tą 
darbą atlikti^ tai jis kreipėsi į 
drg. choristus jam padėti; ir 
kai bematant, viršmmėtas dar
bas buvo atliktas. Ir taip gra
žiai viršminėtas vakarėlis užsi
baigė.

Aš ir visi choristai, gerbiame 
ir didžiai įvertiname Juozą 
Paukštaitį ir jo žmoną Marijo
ną, už didelius atliktus darbus 
dėl Sietyno Choro ir sykiu vi
suomenės labo. Aš nuo savęs 
vėlinu Juozui sulaukti sveikam 
kito 50 metinio gimtadienio!

Toliaus, kadangi Sietyno 
Choras nutarė 
parengimo šį 
ja šalinaitė 
draugam bei 
progą išgirsti 
mokinamas dainas, nes ant pa
rengimų jie teišgirsta dalį jų, 
o čia jie galės girdėti apie dvi
dešimts dainų. Patarimas pri
imtas ir nutarta pakviesti 
draugus ir simpatikus be jo
kios įžangos ir dar suteikti 
vaišes. Ir kaip matėte dienraš- 
tyj Laisvėj drg. Albino apra
šymą, viskas puikiai pavyko.

Pats Albinas, Sietyno vetera
nas, sugrįžęs į chorą ir tikime, 
kad sugrįš Kunickienė, Juodiš
kienė ir kiti seni dainininkai. 
Taip pat prašome naujų drau
gų bei draugių prisidėti prie 
sietyniečių, ypatingai labai rei
kalinga tenorų ir altų. Drg. J. 
Stanionis įstojo į chorą, vadi
nasi, pradžia jau yra. Prašome 
daug daugiau. V. ž

AMŽIAUS 25-50
MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO 

UŽDIRBKITE 940 IR VIRKAUS 
PO TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT 
GERAS NUOLATINIS AMATAS 

DABAR IR PO. KARO

PALUMBO CIGAR CO., INC.
68 EAST 131ST ST., N. Y. C. 

(ARTI PARK AVE.)

KAMBARIŲ aptvar- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 Pp PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HČ- 
TĖL, 7TH AVE. IR 51ŠT STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X) 
_________________ -< ' *_______ x> .......

(287)

REIKIA MOTERŲ
Patyrimas nereikalingas. 
Dirbti guzikų dirbtuvėje.

Gera alga; nuolatinis dArbas.
JAPO BUTTON WORKS,

870 West 35th St,

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 

VALYTOJOS
Aukštos alkos: pastovus darbas. 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreipkitės į Housekeeper, 

HOTEL WEYLIN, 
40 East 54th St.

(286)

(286)

kadangi
neturėti jokio 

metą, tai mokyto- 
p atarė Sietyno 

simpatikam duoti 
senesnes ir dabar

REIKIA MERGINŲ 
21 IKI 85 

PAKAVIMUI MOTERIŠKŲ 
SUKNELIŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
$22 PRADŽIAI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
SAVAITE

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIS
PASTOVUS DARBAS 

MATYKITE MR. DE SOUSA, 
2nd FLOOR

J. C. PENNEY CO.,
247 WEST 54th ST., N. Y. C.

(288)

MERGINOS-MOTERYS
Minimum amžius 16 išpildymui popierinių 

suknelėm patrini; užsakymų. Lengvas, šva
rus darbas. Turi būt aukštos ir galinčios 
stovėti laike darbo. Patyrimo nereikia. Pa
stovūs darbai. 400 valandų savaitė, $21 pra
džiai.

MėCALL CORP., 370 W. 351h ST.

HANDYMAN, budinko aptarnautojas, nau
dojant įrankius, stiprus, patyręs kūrenimui 
Steam boiler ir gali pasidaryti bendrai nau
dingu ; fabrike; apskritų mėtų darbas tinka
mam vyrui. Alga $120 į mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A. M. paprastom dienom. Gend Realty 
Corp., 790 Grand St., Brooklyn. Valiuokite 
14th St. Canarsio Linija iki Grand St. sto
ties.

M OTERYS
Sugabios siuvimui minkštų žaislų.

GOLDBERGĖR doll corp..
144 Broadway, Brooklyn

(288)

Wake Up, Americans!

REIKIA MERGINŲ
Naudojančios adatą, užsiuvimui pečių pa

mušus drabužiams; nuolatinis darbas. Hattie 
Carnegie, 711 5th Ave.

(288)

WaXe un, Amerl- 
eansl

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

.SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

1>RIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbi; tiepfiimatni

s
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

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

(X)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

KNYGŲ APDIIRBIMUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi Uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARD PRESS CORP., 421 HUDSON ST,

(286)

merginos
Reikalingos Išsiuntimų Departmentui. 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės į Personnel Manager.

PILGRIM LAUNDRY 
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

Virš 18 Metų Dėl

SODA FOUNTAIN
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gora alga.

$20

(288)

pėdsakai
Bet naciam nepavyko su

naikint visų žudynės pėdsa
kų. Giliai kraujais persigė- 
rusi liko žemė Babij Jar 
pakrantėje, kur vokiečiai 
šaudė savo aukas; liko ir 
daug atskirų lavonų dalių.

“Babij Jar yra didžiausio 
vokiečių žvėriškumo vieta,” 
sako United Press kores
pondentas Shapiro, “bet y- 
ra dar šimtai mažesnių Ba
bij Jarų kituose miestuose 
ir kaimuose, kuriuose 
lankiausi.” J. C

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—hack th* 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy

as

Newark, N. J

čia, matyt, suokalbio būta, 
Stočkienė visiems pareiškė, 
į apatinę syetainiukę. Da- 
jau buvo aišku, bet kam,

Is Newarko Nuotikiu
Kaip ir buvo tikėtasi, Siety

no iChoras, po vasarinių trum
pų vakacijų, gražiai visi sugrį
žo prie savo meninio darbo. 
Trečiame praktikų vakare, tai 
yra, rugpjūčio 19 d. (?) cho
ristai susirinko, bet praktikos 
nepradeda, kas čia yra, vienas 
kito klausinėja, o Shimkienė— 
choro pirmininkė pareiškė, gal 
šį vakarų praktikų nebus, nes 
permažai dainininkų susirinko; 
bet 
nes 
visi 
bar
o, nagi žiūrime, tūlos chorietės 
Juozą Paukštaitį už rankų nu
tempė už stalo ir pasodino ir 
uždainavo gimtuvių dainą, prie 
kurios prisijungė visas choras. 
Tai Juozo Paukštaičio gimta
dienis buvo, Juozui sukako 50 
metų amžiaus. Kelių minučių 
laikotarpiu, stalas buvo paruoš
tas. Stočkienė ties Juozu padė
jo puikų keiką, Juodiškienė, 
kitom choristėm padedant, sta
lą akimirsnyj apdengė įvairiais 
užkandžiais, o Stočkus skubiai

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS

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

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gėli
mą, užsivletrijimą ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mes
tis) nuo skausmų išviršutfnių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutlnimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
md, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

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

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

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

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

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

Vietiniai galit ateit krautuvėn:
O14’/j Zlou Street^

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
$20.85 Į SAVAITĘ 

Geri Tipai 
NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės j Housekeeper

FIFTH AVENUE HOTEL 
5th Ave., & 9th St.

(287)

AUDĖJOS
Sulink šilkinio musliono braižytojos ir kopi

juotojos ; gera alga.
AEX STUDIOS, 105 BLEECKER ST., N.Y.C.

(287)

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, nelavintos, 5 dienų 
vaite, viršlaikiai, nuolat. Iš 

nesikreipkite.

COSMETRIES,
30 East 10th St., N.

sa- 
karinių darbų

INC.

(291)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

AUDĖJAI
Su ar be patyrimo prie Jacquard ant 

4X4 Crompton Knowles Looms
QUEENS TEXTILE MILLS
10-36 46th Ave.. L. I. City.

I.R.T. Court St. Station, 
8th Avo.—Ely Ave. Station

(286)

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7022 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA FORTUNATO
7022 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6901
SALVATORE ASCOLI

15th Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licence No. 
has been issued to the undersigned

Law ’ at

Duo
dama uniformos ir valgis. Puikios darbo 
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad SI. 

(Broad & Market Sts.) 
Newark, New Jersey

sii-

(288)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Dienom ; pilnam laikui. Kreipkitės į 

Executive Housekeeixjr. Hotel Pierre, 61st St. 
ir 5th Avenue.

(286)

REIKIA MERGINŲ / 
16 — 18 METŲ 

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

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

(292)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 Už 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

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

(292)

MERGINOS - MOTERYS
GERA PROGA
IŠMOKTI AMATO

MOKAME ALGĄ BESIMOKINANT
Moteriškų batų išdirbimo fabrike

L MILLER & SONS
43-10 23rd St., L. I, City, 

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES
(285)

MERGINOS-MOKINĖS
Operuoti voki; mašiną, nuolat. 48 valan

dos, $23.36 ; viršlaikiai. Envelope Mfg. Corp., 
472 Broome St., New York.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE 
EB 2156 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
5213 — 2nd Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on^ the 
premises.

THEODORE D. KARELAS & 
JOHN MAMANGAKIS 

Terry’s Diner
2nd Ave., Brooklyn, N. Y.5213

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 10086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELVIRA LON ARDO
608 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKIA VYRŲ
IKI 50 METŲ

PAKUOTOJŲ SANDELIO 
RAŠTININKŲ

PASTOVŪS DARBAI, $27 
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE 

PRIPUOLAMAI VIRŠLAIKIAI 
MATYKITE MR. SHAW, 

2-HOS LUBOS
J. C. PENNEY CO.,

338 WEST 83rd ST., N. Y. C.
(288)

MAŠINISTAI, PIIRMOS KLASES
Geri apsukrūs vyrai cksperimontaliam 

bui. Nuolatinis darbas. Gera pokarinė 
ga ;

NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 2162 hak been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

MARGARET
65 Thatford Ave.,

consumed on the

RIPA
Brooklyn, N. Y.

<lar- 
pro- 

reikalingas atliekmnumo paliudijimaa.
BRUSSELL SEWING MACHINE CO., INC.

202 Greene St., Manhattan.
(Tarpe Bleecker ir 3rd Sts.)

(288)

BLUE PRINT OPERATORIAI
APKARPYTOJAI, PHOTOSTAT 

OPERATORIAI
Permanent, daug viršlaikių. Kreipkitės 

meniškai, neteiefonuokite.
CASSELL, 110 WEST 42nd

as-

ST.
(288)

L

(X)

(286)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ J LAIVUS

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINĖTUM SRITIM 

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST

BROOKLYN, N. Y
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Aptarnavimų Stočiai

■$44 Į SAVAITĘ
Laikas ir Vz už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

DEXTER MOTORS
1st Ave & 98th St., Manhattan.
Klauskite Charlie. SAC. 2-4700.

(291)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

>48—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI-APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

Patyrę,

MILL LATHE GRĘŽIMO 
DARBININKAI

aukšta mokestis ir daug; viršlaikių.

PATCH WEGNER 
35-41 11TH STREET 
LONG ISLAND CITY

(290)

8TALIORIAI
DIRBTI PRIE GEROS RŪŠIES RAKANDŲ. 

GERA ALGA

ANGELO ROMANO, LTD., 
236 EAST 59TH ST.

(286)

BERNIUKAI AR VYRAI
Proga išsimokinti gerai apmokamą amatą. 

Gera alga pradžiai.
THE GORHAM CO., 

454 6TH AVE., CITY
(286)

PAPRASTI DARBININKAI
Dirbti Plieno Gamyboje.
Būtinas Karinis Darbas.

Nuolatinis. Unijinės algos.
BERKSHIRE STEEL FABRICATORS

1054 38th St., Brooklyn,
CO..

(286)

PAPER BOX S. & S. MECHANIKAS, paty
ręs, kuris supranta Quad; nuolat; daug Virš
laikių. Willow, 2887 Atlantic Avė., B’klyn.

(289)

PECKURYS IR PAGELBINIS 
PECKURYS

Aukštos klasės apartmėntiniam namui. $117 
į mčnesj. Matykite Mr. Mezga, 2 Horatio St., 

N, Y. City.
(286)

MAZGOJIMO KAMBARIUI DARBININKAI
Ištraukėjai, Budėjėjai j skalbtuvus ir išėmimui 
vyrai. Nuolatinis darbas; 76c į vAlandą. Ge

ros darbo sąlygos. Stag Laundry System, 
150 N. 5th St., Brooklyn.

(287)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gerą Alga
Gera Proga 

Puikios darbo sąlygos 
Matykite Timekeeper

HOTEL EDISON 
238 West 46th St.

STALIORIAI
Patyrę, $1.50 į valandą. Nuolatinis dar

bas.
TELEPHONE LEXINGTON 2-7499

TlRPlNTOJAl . PILIEJAI
Vyi'fll Prie Pečių, Pkgelbinhikai.

Prie lengvo metalo sujungimo. Turi būt 
piliečiai. Dienų ir naktų karinis darbas. 
Iš būtinų darbų reikia tūrėti paliUoSAvimO 
liūdjimą.

WHITE METAI, R. & S. CORP.
Calyef & Moultrie Streets, Greenpoint, 

Brooklyn.
(288)

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE- 
FONUOKITE. (x)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent 

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

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE, IR 

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

(X)

VYRAI DĖL 
KARINIŲ DARBŲ 

Pramoniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo metu.

PRADŽIAI MOKESTIS 
75c Į VALANDĄ 

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką. 
Apmokamos šventės ir vakačijos. 

Greiti pakilimai. 
Linksmos darbo sąlygos. 

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą. 
KREIPKITĖS Į 

CLIFTON PAPER 
BOARD CO. 

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

GILLIS & GEOGHĖGAN 
HOIST CORP.

728 — 61st ST., BROOKLYN, N. Y.
(288)

BERNIUKAI
Reikalingi Išsiuntimų Departmentui. $20 pra

džiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės J Fersonhel Manager

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

Gera Alga
Puikios darbo sąlygos 
Matykite Timekeeper

HOTEL EDISON 
233 West 46th St.

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA PROGA 
MOKYTIS AMATO 

MOKAME ALGĄ BESIMOKINANT 
Moteriškų batų išdirbimo fabrike

I. MILLER & SONS
43-10 23rd St.. L. I. City 

ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

JAUNI VYRAI OFISUI 
Taipgi keletas fabriko darbui. Viršlaikiai; 
progos pakilimams. FORMED PRODUCTS, 

10 Bleecker St.
(286)į



/

fiettas Puslapis
i- i.Tiwnnr.t-i-^-Tr- .•.•.•»<> tiga

... / 7‘7- -Wii“

Laisve, Lithuanian Daily News
■MO**

M
M

M
l

NewYorto^jg^feZlnfoi
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu* 
bas Išrinko Demokratinin Lietuv*

Suvažiaviman 10 Delegatų
Gruodžio 

priešmetinis 
kos Piliečiu 
m as.

3 diena įvyko 
Lietuviu Ameri- 
Kliubo susirinki-

Dalyvavo daug narių, nes 
šiame susirinkime, be kitko, 
buvo renkama kliubo valdyba.

Bet kliubo viršininkai iš
rinkti vienbalsiai tie patys— 
nei vienam nariui nesiprieši
nant. Vienbalsiai perrinkti bu
vo šie viršininkai: pirmininkas 
Kreivėnas (Kerwin), Kliubo 
politinis vadas—adv. Vižlian-

Reinhardt’as - Artistas, 
Kuris Sujungia Praei

ti su Dabartimi
Adomas Reinhardt, brookly- 

niečiams plačiai žinomų lietu
vių organizacijose darbuotojų 
Frankio ir Olgos Reinhardtų 
sūnus, yra laikraštininkas-ar- 
tistas.

Per eilę metų, nuo vaikys
tės, Adomas buvo mėgėjas 
braižybos, paveikslų ir jų pa
naudojimo visuomenės švieti
mui ir kultūrinimui. Jis yra 
pagaminęs piešinių ir lietu
viams, taipgi gaminęs dauge
liui amerikietiškų žurnalų bei 
laikraščių, kaipo mėgėjas ar
tistas. Yra baigęs Columbia 
dailės kursus, dirbęs knygų 
leidyklose, o pastaraisiais me
tais, per ilgokų laiką, Adomas 
dirba New Yorke masiniai 
skaitomame ir plačiai papli- 
tusiame apylinkėse liberališ
kame tabloide, PM, kaipo pa
stovus to laikraščio artistas- 
kartūnistas.

Reinhardt’as ne viską pie
šia pats, kas telpa jo kolum- 
noj, tankiausia atvaizduojan- 
čioj taip dėjosi Jungtinėse 
Valstijose. Jis mėgsta paro
dyti tą, kas įvyko mūsų kraš
te pereitame šimtmetyje ir 
kaip tas paliečia mus šiandie
ną. Tam jis panaudoja turi
mą pažinimą istorijos. Daug 
liuoslaikio valandų jis pralei
džia senų knygų ir kitų leidi
nių knygynuose ir pardavyk
lose, kur surenka-superka 
iliustracijomis turtingus anų 
laikų leidinius. Tada juos su
derina—sudaro vaizdų istori- 
jukę iš praeities, o trūkstamų 
senoviškų vaizdų, taipgi rei
kiamų šios gadynės atvaizda
vimui paveikslų pagamina 
pats.

žinovai sako, jog Reinhardt 
yra originalus toje srityje, vie
nintelis laikraščių artistas 
praktikuojantis taip kombi
nuotą dailę—panaudojąs se
novės kūrinius, kurių dapildy- 
mus ir junginius su dabartimi 
pagamina patsai.

Karys Prof. F Norwai- 
šas Aplankė Laisvę

skas, finansų raštininkas — 
Čepulis, iždininkas — Vilčins
kas, maršalka—Brazaitis, kny
gų peržiūrėtojais — Linkus 
(jaunasis), Draugelis, Lele
šius, drabužiams priimdinėti 
gaspadorius — Masiulis. Biz
nio skyriaus viršininkai: pir
mininkas A. Velička, sekreto
rius — Vaitukaitis, direkto
riai — Žukauskas ir Balčiū
nas.

Po rinkimų buvo skaitytas 
laiškas, kviečiąs kliubą išrink
ti delegatus į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks š. m. gruodžio 18 ir 19 
dd. Brooklyne-New Yorke.

Ar nesukels prieš tą laišką 
tūli gaivalai audros? Ar ne
pradės bjaurinti Tarybų Są
jungos, komunistų ir visų tų 
žmonių, kurie remia prziden- 
tą Rooseveltą, kurio stoja už 
Hitlerio sumušimą ir Lietuvos 
išlaisvinimą ? !

Ir kaip tie, atsiprašant soci- 
jalistai, ir kai kurie jų talki
ninkai iš fašistų pusės negra
žiai kalbėjo!

Bot dauguma mūsą Kliubo 
narių yra patrijotingi lietu
viai, myli savo tėvų kraštą, 
Lietuvą, ir savo naują tėvynę 
—Ameriką. Todėl po diskusi
jų eita balsuoti: rinkti dele
gatus ar nerinkti.

čia irgi t. v. socijalistai su
kėlė kačių koncertą. Tik pa
galvokit : buvo įnešimas dele
gatus rinkti. Socijalistai tuo
jau duoda prie įnešimo “pa
taisymą”, kad nerinkti. Pir
mininkas nepriima tokio “pa
taisymo”, kadangi jis yra 
griežtai prieš bet kokias par
lamentarines taisykles. Bet 
Tiškai, Vaitukaičiai ir jų tal
kininkai, nieko apie parla
mentarines taisykles nesupras
dami, kelia triukšmą ir tiek 
reikalaudami priimti jų “pa
taisymą”! Jie, mat, girdėjo 
kur tai, kad pataisymai prie 
įnešimo visuomet leidžiami 
pirmiau balsuoti, tokiu būdu 
ir čia taip bus. Taip balsuo
jant, jie manė kliubiečiai bal
suosią prieš siuntimą delega
tų. (Tai išmintis!).

Pirmininkas Kreivėnas, ne
galėdamas triukšmadarių ki
taip numalšinti, jiems nusilei
do. Jų “pataisymą” priėmė 
ir leido nariams nubalsuoti. 
Bet kas gi pasirodė? Ogi išėjo 
štai kaip: už delegatų rinki
mą 42 balsai, prieš—26.

New Yorko1 Apylinkės Kari
nė Darbo Taryba pripažino, 
jog $20 turėtų būti mažiausia 
alga, kitaip sakant, grindimis 
algoms.

Scena iš filmos “Guadalcanal Diary”, paskutinės dvi 
dienas rodomą Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke. Trečiadienį pradės rodyti filmą “Happy 
Land.”

Delegatais išrinkti sekami 
Kliubo nariai: Kreivėnas, Lin
kus (jaunasis), V. Michelso- 
nas, šolomskas, Nečiunskas, 
Siurba, Stakvilevičius, Sušins- 
kas, Kraujalis, Čepulis.

Taigi patsai didžiausias 
Broklyno lietuvių, kliubas pa
sirodys labai gražiai Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
me. Už gerą, patrijotingąjį 
darbą reikia kliubiečius pa
sveikinti.

Narys.

Kainų Administracijai 
Reikia Liuosnorių

Pagelbininky
Kainų Administracija yra 

pasiryžusi nedaleisti kelti kai
nas. Bet pasiryžimo ne gana, 
reikia žmonių, kurie sektų ir 
raportuotų padėtį, padėtų pa
traukti atsakomybėn taisykli 
peržengėjus. Tai didelis dar
bas, reikalingas daugelio dar
bininkų. Tokių darbinink 
Kainų Administracija netur 
pakankamai, nes kongreso re 
akcininkai nedavė pakanka 
mai pinigų tam darbui, kadan
gi jie nori, kad kainų, kontro 
lė neveiktų, kad kainos kilt 
ir kad už tai jie galėtų kal
tinti Roosevelto administraci
ją-

Kad nugalėti tuos sunku
mus, Kainų Administracija at
sišaukė į visuomenę liuosno 
riai (nemokamai) pašvęsti po 
6 valandas per savaitę tyrinė
jimui keliančių kainas. Varto
tojų organizacijos deda pa
stangas padėti Kainų Admi
nistracijai gauti tokių darbuo
tojų. Iš dabar dirbančių, Kai
nų Administracijai žmonių 80 
nuošimčių yra liuosnoriai, ne
mokami.

Sulaikė Degtinės 
Plėšikus

Ginkluoti mašininiais šau
tuvais federaliai agentai sulai
kė 5 jaunus plėšikus prie 23- 
čio St. ir Tenth Ave., New 
Yorke, pereitą trečiadienį. Plė
šikai anksti rytą, tuoj po .pu
siaunakčio, buvo užpuolę du 
trokų vairuotojus, turinčius 
vežti į New Haven $100,000 
vertės degtinės ir vyno, surišę 
juos, prikimšę burnas ir užda
rę traileryje.

Draiveriai vos neužduso. Fe
deraliai agentai degtinę nuo 
plėšikų atgavo^

Mrs. Julia Baksis sulaikyta 
po $500 kaucijos grand džiū- 
rės teismui kaltinimu, kad ji
nai barnyje pašovus vyrą pe
reitą rugpjūčio mėnesį.

Vyriausias Teismas Albanėj 
4 balsais prieš 3 nusprendė 
pripažinti legaliais Reno di- 
vorsus.

Jo Miegas Kainavo 
Kito Gyvastį

Long Island greitasis trau
kinys pereitą penktadienį smo
gė į automobilių ant skerske- 
lio prie Freeport ir nunešė jį 
liepsnojantį virš pusės mylios 
iki spėta traukinį sustabdyti. 
Auto vairuotojas John M. 
Keegan, 65 m., Freeport paš
to tarnautojas, ant vietos už
muštas.

Nelaimės laiku kelias buvo 
atdaras, vartai neužleisti, kaip 
paprastai būdavo ateinant 
traukiniui. Klausinėjant, Wil
liam Webber, sargas, aiškinę- 
sis buvęs užmigęs ir tik trenk
smas traukinio jį išbudinęs. Jį 
areštavo įkaltinimu buvus 
priežastimi žmogaus mirties.

~mTrF
Armando M. Shilling, 195 

Roebling St. Mirė gruodžio 3 
d. Laidotuvės įvyks gruodžio 6 
d., 2 vai. dieną, L. 1. National 
kapinėse. Paliko motiną Mrs. 
Louisa Shilling, Kuboje, Lai- 
lotuves prižiūri graborius J. 
Garšva.

Pereitą savaitę, aplankė 
Laisvės įstaigą Prof. Frank 
Norwaisas iš Montello, Mass. 
Jis dabar yra Dėdes Šamo tar
nyboje. Prieš įstojimą į armi
ją Norwaišas profesoriavo 
North Eastern Universitete, 
Boston, Mass. Tūlam laikui 
Norwaišas buvo sustojęs Now 
Yorko. Gi šiuos žodžius skai
tant, jis jau gali būt išvykęs 
į tolimą kelionę.

Norwaišas tikisi nepapras
tai svarbių įvykių karo veiks
muose po Trijų Didžiųjų Kon
ferencijos.

Susižeidė Antanas 
Balčiūnas

Pereitą penktadienį Anta
nas Balčiūnas labai įsikirto 
ranką. Balčiūnas yra dienraš
čio Laisvės kooperatyvo pre
zidentas, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo direktorius ir 
veiklus kitose organizacijose. 
Laisvės redakcija ir adminis
tracija reiškia Balčiūnui ir jo 
šeimai užuojautą šioje nelai
mėje ir linki jam greit pa
sveikti.

Scena iš filmos “The City That Stopped Hitler”, rodo
mos City Teatrė ant 14th St., New Yorke; Art Teatre, 
Bronxe ir eilėj kitų teatrų susiedijose.
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Atidarė Vartotojams 
Informacijų Stotį

East Now Yorko Vartotojų 
Taryba atidarė vartotojams in
formacijų stotį kampas Geor
gia ir Blake Avės. Vartotojai 
prašomi užeiti pasitarti apie 
tai, kas neaišku, ar raportuoti 
patėmytus blogumus. Vartoto
jų Taryba yra įsisteigus kovai 
prieš kėlimą kainų ir prieš 
juodąjį turgų abelnai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, ant žemutinių lubų. Reikės 
atlikti lengvi darbai prie namo. $15. 
Antrašas — 100 Montrose Ave. Te
lefonas, Esplanade 7-7549.

(282-287)

RROOKI.VN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES tiži Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkus 
oteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų 

PARAMOUNT BAR & GRILL 
173 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
LK.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864
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J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių* 
išbalsamuoja ir laidoja an’ 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA)
Jarsamdo automobilius ir ka 
•iptas veselijom krikštynom 

ir kitkam
Bedford t venų* 

ffltOOKLVW
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertn k

137 UNION AVENIU 
ftROOKLYN * t 

Tel STagg 2-078?
NIGHT -H A R I1 A>

'hhkii ,»avpikslu> familijų ves , 
mviu kitokiu errupių h pavieniu 

ere laclarH1' ■, 
taniu- oaveiks 

lūs ’’ <<raiavti- 
-udarai si ame 
•ikoni^kais Rei 
kalui jsam ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES j 
512 Marion St.. Brooklyn 
Kamp Broadway Ir Stone Ave 

prie Chauncey 8t., Broadway Elne 
Tel. GEenmore 5-6191 I

F W. Wn-
i
' Shalinskas

į FUNERAL HOMf
<4-02 Jamaica tvemu

1 ipposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y ll

Suteikiam garbingas laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoks 

mai visose dalyse miesto
Tenl. Virginia 7-449U

1000
VYRŲ 

REIKIA
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Dirbti Su

• LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 
ELEKTRIKAIS 
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIPŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖJAIS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ KARPENDERIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

NEW YORK 
SHIPBUILDING CORP. 

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

ARBA KREIPKITĖS Į
U. S. EMPLOYMENT OFISĄ

639 Cooper St, Camden, N. J.
(291)




