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Pasiskaitykite sekamą:
Prancūzų garsus dramatur

gas Tristan Bernard, jau 78 
metų amžiaus. Jojo žmona 65 
metų. Kai Paryžių okupavo vo
kiečiai, jie pasiliko savo nu
mylėtam mieste. Naciai juos 
suėmė ir įmetė kalėjimai!.

Vežant į kalėjimą Bernard 
paėmė savo žmonai drebančią 
ranką, smarkiai suspaudė ją 
ir sako: “Nesibijok, brangioji. 
Per paskutinius tris metus mes 
gyvenome baimėje. Dabar ga
lėsime gyventi viltyje!”

Jų viltis išsipildė. Francija 
tapo išlaisvinta ir seneliai Ber
nardai buvo vieni iš pirmutinių 
išeiti į laisvę.

V

Dewey gyrėsi gavęs keletą te
legramų nuo republikoniškų 
Kongreso tūzų. Visi jie jam 
sako: Mes su tavim. Jeigu tu 
būsi išrinktas, mes su tavim 
kooperuosime ir tavo planus 
dėl tarptautinės taikos prave- 
sime gyveniman!

Labai gerai ir gražu. Bet to
kias pat telegramas jie turėtų 
pasiųsti ir Rooseveltui.

Kaip dabar stovi, tai labai 
dvokia bjauria išdavyste. Nes 
tas reiškia: jeigu prezidentu 
bus išrinktas Rooseveltas, tai 
šitie tūzai — Martin, Taft, 
Vandenberg, White — neko
operuos su prezidentu, sabo
tažuos jo taikos pastangas, 
temps Ameriką i pražūtį!

Jie taip daro dabar ir ža
da taip daryti po rinkimų, jei
gu White House j e sėdės ne jų 
žmogus!

Dabar jau žinome, kur de
dasi Kubiliūnas, lietuvių tau
tos žudytojas, parsidavėlis Hit
leriui. Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras — Grigai
čio ir šimučio hitlerinės propa
gandos biuras — su džiaugs
mu praneša: Kubiliūnas pa
spruko Vokietijon!

Well, tai dar vienas “pabė
gėlis.” Amerikos Lietuvių Ben
dras šalpos Fondas turėtų sku
bintis su tūkstančiais dolerių. 
Vargšui Kubiliūnui gal visai 
riestai.

Juk 
šalpai 
giriasi
tūkstančių dolerių!

panašių kriminalistų 
Švedijon kun. Končius 
jau pasiuntęs daug

Office of War Information 
vedėjas Elmer Davis sako: Vo
kietijos hitleriniai vadai bijo 
bausmės. Jie žino, kad jiems 
dienos jau suskaitytos. Jie 
siunta. Jie žada viską sunai
kinti pirma, negu galo sulauks.

Tas tiesa. Visi kriminalistai 
bijo bausmės. Jie drąsūs tik 
tada, kada kitiems kailį lupa. 
O kai patiems grūmoja pavo
jus, tai nesuvaldo savo kinkų 
iš baimės.

Kubiliūnas, Ramanauskas, 
Plechavičius irgi buvo, drąsūs, 
kai pagalba nacių ginklų ga
lėjo Lietuvos žmones žudyti. 
Bet kai atėjo pavojus, spruko, 
kaip šunes iš kuknios išmušti.

Panašiai atsitiko 1939 me
tais. Drąsus buvo Antanas 
Smetona ir jo kolegos. Siautė
jo per tryliką metų. Kalėji- 
muosna kimšo ir šaudė geriau
sius lietuvių tautos sūnus.

Bet kai Lietuvos liaudis pa
sijudino, jie smuko per ber
žyną į Berlyną.

Ot kaip yra su kraugeriais.

Klerikalai ir menševikai ne
supranta, kad lazda turi du 
galu. Jie neturėtų pykti, kai 
kartais antras lazdos galas at
sisuka prieš juos. Draugo re
daktorius šimutis neturėtų va
žiuoti Brooklynan ir už nuga
ros nukryžiavote Jėzaus Kris
taus šaukti: “Nukryžiavokite 
Bimbą1” * *
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Norvegijos Karalius 
Sveikina Sovietus 
Kaip Išvaduotojus

diją norvegams, sveikino 
Raudonąją Armiją, perėju
sią per Norvegijos rubežių 
ir atėmusią iš vokiečių Kir
kenes uostamiestį ir tuzi
nus kitų gyvenamųjų vietų 
tame krašte.

Karalius Haakonas sakė:
Sovietų Rusijos kariai 

atėjo į Norvegiją, kaip mū
sų talkininkai. Mes su gi
liausia pagarba stebėjome 
didvyrišką ir pergalingą 
Sovietų Sąjungos kovą. Ka
riniai ir civiliai norvegų 
valdininkai bendradarbiaus 
su rusų komandieriais 
ir padės jiems kariniuose 
veiksmuose. Kiekvieno nor
vego pareiga yra visomis 
išgalėmis remti juos.

“Mes esame padarę su
tartį su Sovietų Sąjunga, 
jog atvaduotose vietose) 
veiks norvegų valdžia ir 
teismai taip greitai, kaip 
tik bus galima atsižvelgiant 
į karinę padėtį.”

Norvegijos premjeras Jo
han Nygaardsvold pasiuntė 
Sovietų vyriausybei sveiki
nimą, kurį baigia šiais žo
džiais:

“Visa norvegų tauta 
džiaugsmingai ir entuzias
tiškai sveikins šiaurinės 
Norvegijos atvadavimą, ir 
tas žygis dar labiau sustip
rins draugiškumą tarp Nor
vegijos ir Sovietų Sąjun
gos.”

a

Republikonai Bjauriai 
Apmelavo Trumaną

Peoria, Ill. — Republiko- 
nų politikieriai ir jų laik
raščiai šlykščiai apšmeižė 
senatorių H. S. Trumaną, 
demokratų kandidatą į 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentus. Jie pasakojo, būk 
Trumanas priklausęs fašis
tinei Ku Klux Klano orga
nizacijai.

Peorijoj k a 1 b ė damas, 
Trumanas užreiškė, kad tas 
įtarimas yra plikas republi- 
konų melas, paskleistas y- 
pač per Hearsto ir McCor- 
mickų laikraščius, kurie vi
suomet pataikavo f rasisti
nei Ašiai.

Šiaurių Fronte Sovietai 
gali Sunkias Kliūtis

Nu-

London.— Šiaurinės Suo
mijos ir Norvegijos fronte 
Sovietų kariams tenka 
grumtis per pelkes, sniegus 
ir pūgas, bet jie nugali vi
sas gamtines kliūtis ir 
šluoja vokiečius atgal.

Jugoslavų partizanai iš
vien su Raudonąja Armija 
atvadavo nuo vokiečių visą 
Bačka provinciją.

SOVIETAI ARTĖJA PRIE ĮSRUČIO
----------------------------------------------- 0 ________________________ B----------------------------------------------

ŽYGIAI PRIEŠ NACIUS NOR- 
VEGIJOS-SUOMIJOS 

FRONTUOSE
London.— šiaurinės 

mijos fronte Sovietai 
dieną numaršavo 25 mylias 
pirmyn ir užėmė dar pustu
zinį gyvenamųjų vietų, tarp 
kurių yra Hoynejaervi 
miestelis su vieškelių stočia 
prie Norvegijos rubežiaus. 
Raudonosios Armijos užim
tai Menikka stovi už 22 my
lių į pietus nuo šiaurinės 
Norvegijos uostamiesčio 
Kirkenes, kurį Sovietai jau 
pirm trejeto dienų atėmė iš 
vokiečių. Berlyno radijas 
pripažino, kad vokiečiai tu
rės apleist visą šiaurinę 
Norvegiją, į rytus nuo Nar- 
viko.

Transylvanijoj Sovietai 
Suėmė 6,700 Nacių ir 

Vengry Kariij
London, spal. 27. — Mar

šalo Malinovskio koman
duojami, raudonarmiečiai 
Vengrijoje užėmė Gacsaly 
Jank, Csenger ir Porcsalma 
geležinkelių stotis ir 40 ki
tų gyvenamųjų punktų.

Šiaurinės Transylvanijos 
fronte Malinovskio kovūnai 
per ofensyvą nuo spalių 21 
iki 25 d. suėmė 6,700 veng
rų ir vokiečių kareivių ir 
oficierių. Vien užimdami 
Šatu Mare miestą, jie pa
grobė 20 vokiečių kanuolių, 
46 garvežius, 4 traukinius, 
1,042 trokus su kariniais 
kroviniais ir daug kitų 
reikmenų, v

Maskva. — Visuose fron
tuose spal. 25 d. sovietiniai 
kovūnai sunaikino bei sun
kiai sužalojo 83 vokiečių 
tankus ir 37 lėktuvus.

CHURCHILLAS NORI 
SUEIT ROOSEVELTA 

IR STALINĄ
London, spal. 27. — Ang

lijos premjeras Churchillas 
raportavo seimui apie sa
vo konferenciją su maršalu 
Stalinu Maskvoj. Jis sakė, 
kad jiedu labai gerai susi
tarė klausimais, paliečian
čiais pietiniai - rytinius 'Eu
ropos kraštus. Kai dėl Len
kijos, tai dar nėra pilno su
sitarimo, bet vis tiek žy
miai pagerėjo santykiai 
tarp londoniškės lenkų val
džios ir Sovietų Sąjungos, 
—pridūrė Churchillas. Kar
tu jis pareiškė norą dar 
šiemet sueit į bendrą kon
ferenciją su prez. Roose- 
veltu ir premjeru Stalinu, 
šiam ir tuliem kitiem klau
simam spręsti.

Naciai giriasi, kad jie 
statydinasi daug mažų nau
joviškų submarinų po 100 
iki 250 tonų.

Rytinėj Prūsijoj Raud. Armija 
Paėmė Švirgalius., Gudiną ir Kt

London, spal. 27. — Ryti
nėje Prūsijoje Raudonoji 
Armija užėmė kelias drū
čiai aptvirtintas vietoves, 
tame skaičiuje Švirgalius 
(vokiečių perkrikštytus į 
Eichhageną), Grinvaičius, 
Gudiną ir Amalienhofą.

Nors naciai vis kiečiau 
priešinosi, bet Sovietų ka
riuomenė per dieną pažy
giavo iki trijų mylių pir
myn. Įnirtę mūšiai dažnai 
vedami durtuvais. Raudon
armiečiai per dieną Prū
suose nukovė 2,800 vokie
čių.

Sovietų paimti Grinvai- 
čiai yra už 5 mylių nuo 
Gumbinės geležinkelių ma
zgo; Švirgaliai — 5 mylios 
nuo pirmiau paimtų Stalu
pėnų (Ebenrode). Užimda
mi Švirgalius, raudonar-

miečiai perkirto geležinkelį 
tarp Pilkalnio ir Stalupėnų.

Berlynas sakė, kad rusai 
puola vokiečius 85 mylių il
gio linijoje į pietus nuo Ne
muno. Naciai pranešė, kad 
Sovietai prasiveržė per An- 
gerapp upę, užėmė Nem- 
mersdorfą ir pasiekė punk
tus už 26 mylių nuo Lietu
vos rubežiaus. — Palei An- 
gerappo- upę ėjo svarbiau
sia vokiečių linija skersai 
kelių į Karaliaučių. — Ki
tas Berlyno pranešimas tei
gė, kad rusai paėmė Tuttel- 
ną Prūsijoj, 24 mylios nuo 
Lietuvos sienos. Vokiečiai 
taipgi sakė, kad Sovietų ka
riuomenė užėmė pozicijas 
už 12 mylių nuo Insterbur- 
go - Įsručio, šešių geležin
kelių ir keturių plentų ste
bulės, į rytus nuo Karaliau
čiaus.

RAUD. ARMIJA ATVADAVO 
DAUGUMU RUSINU RŪTINĖJ 

CECHOSLOVAKIJOJ
Tapo Suimta 11,000 Vokiečiu ir Vengry

London, spal. 27. — Kal
niniai Raudonosios Armi
jos kariai atėmė iš vokiečių 
ir vengrų Mukacevo mies
tą, geležinkelių ir pramo
nės centrą, rytinėje Čecho- 
slovakijoje. Čia Sovietų ka
riuomenė per savaitę atva
davo du trečdalius buvusios 
savi valdiškos Rusini jos, ki
taip vadinamos Karpatų 
Ukrainos. Ši Čechoslovaki- 
jos dalis, 4,886 ketvirtainių 
mylių ploto, buvo užgrobto, 
vengrų.

Atvaduotas Mukacevo 
miestas stovi už 21 mylios 
į pietų rytus nuo Rusini jos 
sostamiesčio Uzhorodo. Per 
dieną Čechoslovakijoj Rau
donoji Armija atėmė iš na
cių ir vengrų bent 60 gyve
namųjų vietų, tarp kurių 
yra geležinkelių stotys 
Velke Berezne, Cinadijevo, 
Podhorjany, Sevljus ir Vy- 
lok.

SUIMTA 11,000 NACIŲ 
IR VENGRŲ

Ketvirtoji Ukrainos ar
mija per ofensyvą šiame 
fronte nuo spalių 20 iki 26

11,230d. paėmė nelaisvėn 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių ir pagrobė 73 
priešų kanuoles, 53 mino
svaidžius, 372 kulkosvai
džius, 5,000 paprastų ir au
tomatinių šautuvų ir 47 
sandėlius ginklų, amunici
jos, maisto ir kitų reikme
nų, v

Už žygius šiame fronte 
komandierius Ketvirtosios 
armijos Ivan Petrov tapo 
pakeltas į pilnus generolus.

Japoniški Juokdariai
Po didžio smūgio, kurį 

Amerikos laivynas kirto ja
ponų laivynui paskutinėmis 
dienomis, Japonijos radijas 
skelbė, kad, girdi, “Ameri
ka tikrai prakišo karą.” 
Kartu japonai gyrėsi, būk 
jie pilnai vyraują prieš a- 
merikiečius Leyte, Filipinų 
saloj. Tuo tarpu amerikie
čiai užėmė dar tuziną gy
venamųjų vietų toje saloje.

Jankiai pasivarė pirmyn 
Aacheno srity j.
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PRADEDA AKEŠTUOT KA
RINIUS SUOMIJOS 

KRIMINALISTUS
Stockholm, Šved. — Šve

dijos spauda rašo, kad Suo
mija, pagal Sovietų reika
lavimą, areštavo suomių 
generolą Vaine Palojaervį 
ir pulkininką Ollavi Palo- 
heimo, kaipo karinius kri
minalistus. O tokių krimi
nalistų sąraše yra dar bu
vęs Suomijos reikmenų mi- 
nisteris V. Kotilainen, gen. 
Wistra ir eilė kitų, kuriuos 
teis Sovietai. Tokio plauko 
kariniai suomių piktada
riai, tarp kitko, nužudė bei 
numarino 7,000 civilių So
vietų piliečių koncentraci
jos stovykloj arti Petroza- 
vodsko.

Prezidento Radijo 
Kalba Chicagoje 

Šį Šeštadienį
Chicago. — Prez. Roose- 

veltas. šio šeštadienio vaka
re kalbės Soldiers Field 
arenoj Chicagoje, ir jo kal
ba per radiją bus paskleis
ta visai šaliai. Kalba pra
sidės 9 valandą vakare, pa
gal rytinių valstijų laikro
dį. Numatoma, kad į Sol
diers Field Chicagoj sugu
žės iki 100,000 žmonių.

NACIUKAI SNAIPERIAI
Francija. — Amerikiečiai 

ties Aachenu suėmė grupes 
nacių vaikų nuo 8 iki 14 
metų amžiaus. Tie naciukai 
šaudė į praeinančius bei 
pravažiuojančius amerikie
čius.

Hitleris paskutiniu laiku 
šaukė ne tik visus vokiečius 
vyrus, bet senas moteris ir 
vaikus kovoti prieš įsiver
žusius talkininkus.

ĮVYKO NAUJAS ĮSI
VERŽIMAS PRIEŠ 

VOKIEČIUS
Francija, spal. 27.—Tal

kininkai patvirtino, kad jų 
kariuomenė iš laivų įsiver
žė į Holandijos salą Zuid 
Beveland, Schelde upės žio
tyse. Anglai - kanadiečiai 
sudarė karinę savo liniją 
salos pakrantėje per kelias 
mylias.

Anglai, amerikiečiai ir 
kanadiečiai pamu

še vokiečius dar atgal 
visu Holandijos frontu nuo 
Hertogenboscho iki jūros. 
Vokiečiai įnirtusiai kontr
atakavo talkininkus, bet 
anglai - amerikiečiai atmu
šė nacių atakas. Anglai, 
tarp kitko, įsiveržė į Til
burg miestą, kurio gatvėse 
dabar verda kova. Bet kiti 
anglų kariuomenės daliniai 
jau praėjo pro Tilburgą. 
Per dieną buvo suimta 4,- 
700 nacių.

Leyte Saloj Amen 
kiečiai Užėmė Tris 
Tuzinus Vietovių

Leyte Sala, spal. 27. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė Filipinų saloje Leyte 
per dieną atėmė iš japonų 
dar 13 miestų, miestelių bei 
kaimų, tarp kurių yra Buri 
miestas, Anibung, Tigbao, 
San Gabriel ir kt. Viso a- 
merikiečiai toje saloje už
ėmė jau virš 30 gyvenamų
jų vietų ir 6 lėktuvų aikš
tes.

Jankiai apvalė nuo japo
nų rytinį Leyte salos kran
tą per 40 mylių, tarp Dula- 
go ir San Juanico sąsiau
rio, skiriančio šią salą nuo 
didelės Samar salos.

Japonai įtūžusiai prieši
nosi, bet amerikiečiai bloš
kė juos vis tolyn atgal. Ta- 
ipo nušauta dar 39 japonų 
(lėktuvai per kautynes Ley
te salos srityje.

KARALIAUČIUS EVA
KUOJAMAS

London. — Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė, kad 
vokiečiai krausto iš Kara
liaučiaus visų fabrikų įren
gimus ir maisto sandėlius. 
Jau pirmiau buvo pranešta, 
jog hitlerininkai Įsakė “ne
reikalingiems” civiliams 
Karaliaučiaus gyventojams 
apleisti miestą.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad paskutiniame jūros mū
šyje amerikiečiai nuskandi
no bei sunkiai sužalojo iki 
40 karinių Japonijos laivų.

Gumbinė Greit Būsianti 
Užimta

London, spal. 27. — Pra
nešama, kad Sovietų ka
riuomenė pasiekė pakraš
čius Gumbinės, geležinkelių 
mazgo Rytinėje Prūsijoje, 
ir tas miestas būsiąs netru
kus atimtas iš vokiečių. 
Berlyno radijas sakė, kad 
civiliams Gumbinės gyven
tojams jau liepta išsikraus
tyti.

Generolas Mereckov Tapo 
Pakeltas į Maršalus

Maskva. — Sovietų gene
rolas Kirilas Mereckovas, 
kurio komandoj raudonar
miečiai įsiveržė į Norvegi
ją, tapo pakeltas į Sovietų 
Sąjungos maršalus.

JAPONAI NEGALI PA
SLĖPT SAVO NUOSTO

LIŲ
Japonai, negalėdami vis

ko paslėpti, pranešė, kad 
mūšiuose ties Filipinais a- 
merikiečiai nuskandino vie
ną Japonijos lėktuvlaivį, du 
šarvuotlaivius, du karinius 
naikintuvus, nušovė 126 ja
ponų lėktuvus ir sužalojo 
vieną jų lėktuvlaivį.
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stovi pats didžiausias darbas: užsiregis
travusius piliečius sumobilizuoti balsavi
mui lapkričio 7 dieną už Rooseveltą. Tam 
darbui yra dedamos didžiausios pastan
gos ir nėra abejones, kad jos apsivaini
kuos pilnu pasisekimu. Ir šiame darbe 
CIO ir Politines Veiklos Komitetas stovi 
pirmosiose eilėse. Visi CIO leidiniai pa
aukoti stipriausiai agitacijai už Roose
veltą. Iš visų darbo unijų leidinių visoje 
Amerikoje, tik koks 5 nuošimtis remia 
Dewey kandidatūrą. Tuo tarpu iš visų 
komercinių laikraščių bei žurnalų De
wey remia 95 nuoš. Tai labai įdomi fe
nomeną. Komercinę spaudą kontroliuoja 
stambusis kapitalas. Panašiai jinai buvo 
išstojus prieš Rooseveltą 1940 metų rin
kimuose, bet Rooseveltas laimėjo rinki
mus.

=111 KAS KĄ RAŠO IR SAKO šB
puiku ir malonu. Keleivis 
nė žodelio prieš tai nėra iš
sitaręs. Dabar gi pradėjo

Fašistinės Metodos Rinkimu
Kampanijoj

CIO leidžiamas informacinis laikraštis

Pabėgėliai ir Pabėgėliai
Klerikalų - menševikų Amerikos Lie

tuvių Taryba išleido “pareiškimą visuo- 
menai.” Jame, tarp kitko, randame seka-

“Union News Service” iškelia prieš re- 
publikomis ir Dewey pasekėjus labai 
rimtą kaltinimą. Savo straipsnyje “Roo
sevelto priešai vartoja nacišką taktiką 
išvengimui demokratinio teisingumo” 
rašytojas C. W. Fowler parodo, kaip tū
li sutvėrimai nesiskaito su jokiais įsta
tymais. Jis nagan ima apgavingu vardu 
pasivadinusia fašistų grupę “American 
Democratic National Committee.” Ta 
grupe sušilus darbuojasi, kad išrinkti 
prezidentu Thomas Dewey.

Įstatymai draudžia priimti rinkimų 
kampanijai pinigus nuo korporacijų. Mi
nėtas Komitetas priima. Įstatymai drau
džia priimti pinigus be aukotojų vardu. 
Komitetas priima. Kuomet senato komi
sija tyrinėjimui rinkimų kampanijos iš
laidų paklausė Komiteto iždininko Good
win, kodėl jie taip daro, Goodwin atsa
kė:

“Aš netikiu, kad mes paeiname po tuo 
įstatymu. Be to, turite žinoti, kad mes 
bandom išgelbėtai mūsų kraštą nuo ko
munistines Naujosios Dalybos diktatū
ros.”

mą:
“Pabėgusieji nuo to baisaus teroro į 

Švediją žmones šaukėsi mūsų pagalbos. 
Todėl Amerikos Lietuvių Taryba atsi
kreipė į prezidentą Rooseveltą ir valsty
bės departamentą Washing tone, prašy
dama užtarimo Lietuvos žmonėms, ir ga
vo valdžios užtikrinimą, kad ji dės visas 
pastangas apginti nekaltus žmones nuo 
persekiojimo.”

Labai įdomu. Nekaltus žmones nerei
kia apginti, neš jų niekas nepersekios. 
Teisiami ir baudžiami bus tiktai kaltie
ji, prieš kuriuos bus aiškiai įrodyti pra
sižengimai. Taigi, šis Tarybos prašymas 
yra visai žioplas.

O dar įdomiau Tarybos susirūpinimas 
“Lietuvos žmonėmis” ir pabėgėliais Šve
dijoj. Kai Hitleris turėjo Lietuvą paver
gęs, tai Taryba nesikreipė Washingto- 
nan pas prezidentą ir neprašė užtarimo. 
Kai nuo Hitlerio teroro buvo pabėgę de- 
sėtkai tūkstančių Lietuvos žmonių Tary
bų Sąjungos gilumon, Grigaitis ir Šimu
tis nė dolerio nepaaukojo jų sušelpimui!

Dabar gi, kai Lietuva išlaisvinta, bai-

KLERIKALAI JAU KER
TASI SU VALDŽIA

Chicagos kunigų Drau
gas atvirai pradėjo išeiti ir 
pasmerkti Amerikos valdiš
kas įstaigas. Visa tai labaiį 
kvepia republikonų kandi
dato Dewey propaganda 
prieš Roosevelto vadovau
jamą vyriausybę.

Draugas aštriai puola 
Office of War Information, 
kam ta įstaiga pripažįsta e- 
santį faktą su Pabaltijo 
kraštais. Klerikalų dienraš
tis rašo;

Office of War Information 
(OW1) duoda gana daug ži
nių iš Baltijos valstybių, gy
venimo. Neabejojame, kad 
paduodamos žinios apie bai
sų nacių siautėjimą, plėšimą 
ir žmonių žudymą yra teisin
gos. Jas yra patvirtinę ir kiti 
šaltiniai.

Tačiau vis tik labai keista, 
kad ši valdžios spaudos agen
tūra gana dažnai pasinaudoja 
Maskvos propagandiniais pra
nešimais.

Kai buvo vejami lauk iš 
Lietuvos naciai, OW1 keliais

somybę patvirtina ir susti
prina.

Šiemet Raudonoji Armija 
atėjo ir Pabaltijo kraštus 
išlaisvino. Į juos sugrįžo 
laikinai pasitraukusios ta
rybinės vyriausybės, tai y- 
ra, atsisteigė 1940 metų pa
dėtis. Tų kraštų gyventojai 
džiaugiasi išlaisvinimu, ir 
atsteigimu jų nepriklauso^ 
mybės ir griebiasi vėl kurti 
laikinai sutrukdytą naująjį 
gyvenimą. •

Tokia yra padėtis. Tai y- 
ra faktas, tikrovė. Ką kitą 
OWI, ar kas kitas, kuris 
dar nėra visai nustojęs ga
lios protauti, gali daryti, 
kaip tą faktą pripažinti ir 
su juomi skaitysis? Tai yra 
valia ir pasirinkimas Pa- 
baltijos kraštų gyventojų.

Juos už tai smerkti, nie
kinti, plūsti Tarybų Sąjun
gą, stengtis ten sugrąžinti 
režimus, kurie buvo hitleri
nės Vokietijos įrankiai 
prieš 1939 metus, gali tik
tai tie, kurie visai atmeta 
žmonių laisvę ir demokrati-

drebėjimo. Ypatingai kry
žiokams iš Keleivio baisu, 
kad Suomijos socialistų par
tijoj atsirado “kairiaspar- 
nių.” Viskas buvo gerai ir 
jiems labai patiko, kai Suo
mijos socialistų partijoje 
Hitlerio agentas Tanner tą 
partiją turėjo įkinkęs į fa
šistinį vežimą. Viskas buvo

pūsti kiti vėjai. Dabar Suo
mija kariauja prieš Vokie
tiją. Dabar Suomijos socia
listuose kelia galvą žmo
nės, kurie prakeikia Tanner 
kliką ir reikalauja rinkti į 
parlamentą tuos, kurie 
Suomijai duos sotų ir lai
mingą gyvenimą. Tas bai- 

jsiai nepatinka lietuviškiem 
Ikryžiokam.

Trys žymūs veikėjai už išrinkimą Roosevelto. Iš kai
rės i dešine: Aubrey Pankey, Frank Sinatra ir Orson 
Welles. Frank Sinatra su savo žmona paaukojo demo
kratų rinkimų kampanijai $7,500.

atvėjais skelbė Lietuvą esant ją. 
sovietine. Panašiai pasielgta] 
ir su Estija. Paskutiniame 
“Baltic News Bulletin,” iš

Tame senato komisijos apklausinėjime 
paaaiškėjo, kad “Demokratinis Komite
tas” klastingai veda savo knygas, klas
tingai užrašo vardus ir pavardes aukoto
jų. Kaip tiktai komisija sučiupo Good
win su klastomis, jis šaukė “Bandome iš
gelbėti kraštą nuo Roosevelto diktatū
ros !”

siausias susirūpinimas ir alasas.
Argi tas .neįrodo aiškaus Amerikos 

Lietuvių Tarybos prohitlerinio veido? 
Įrodo labai puikiai.

Jų pačių apskaičiavimu ir pranešimu, 
Švedijon yra atbėgusių iš Lietuvos viso 
labo pustrečio šimto žmonių. Daleiskime, 
kad jie visi nekalti avinėliai, kad jie, lai-

Goodwin daugiausia darbuojasi New 
Yorko Queens paviete, kur republikonai 
smarkiai įsigalėję. Jis su džiaugsmu pa
reiškė, kad tame paviete Dewey gaus 
60,000 daugiau balsų, negu Rooseveltas.

Nei Dewey, nei Bricker nėra pasmer
kę šio fašistinio komiteto.

Dabar Jau Pradeda Pripažinti
Jokiais kitais prezidentiniais rinki

mais Amerikos organizuoti darbininkai 
nebuvo taip susirūpinę, kaip šiais. Nie
kad pirmiau darbo unijos taip energin
gai nesidarbavo išrinkime savo remiamo 
kandidato, kaip šiemet. O jų kandidatas 
yra Franklin Delano Roosevelt.

Didžiausias kreditas priklauso CIO ir 
jo suorganizuotam Politinės Veiklos Ko
mitetui (PAC). Svarbiausias unijų dar- 

Ibas buvo išjudinti darbo žmones, kad 
jie naudotųsi demokratinėmis teisėmis ir 
užsiregistruotų dėl balsavimo lapkričio 7 
dieną. Praeityje darbininkai daugiausia 
nesinaudodavo ta teise ir privilegija. Dėl 
vienokios ar kitokios priežasties milijo
nai darbininkų piliečių neužsiregistruo
davo. Todėl šiemet daugiausia rūpintasi 
užsiregistravimo reikalais.

Pasekmės labai puikios. Visuose did
miesčiuose, visuose industriniuose cent
ruose, registracija buvo tokia didelė, jog

ke nacių okupacijos, nepapildė jokio 
prasižengimo prieš lietuvių tautą ir 
žmoniją; daleiskime, kad jie visi bėgo 
Švedijon tik šiaip sau karo mūšių išsi
gandę. Daleiskime, kad taip yra. Betgi 
tai vis tiek tiktai mažytė sau jale. Švedi
ja nekariauja. Švedija nesvietiškai pra
lobo šiame kare. Aišku, kad tiems pus
trečio šimto pabėgėlių netenka badauti. 
Juos Švedijos vyriausybė priėmė ir ap
rūpina maistu ir drapanomis.

Tačiau klerikalų ir menševikų Bendra
sis Fondas jiems siunčia tūkstančius do
lerių, šeria juos, šaukia už juos, kelia di
džiausią lermą ant viso svieto, puola 
prie Amerikos prezidento ir šaukia juos 
gelbėti! Tuo tarpu tasai Fondas nė vieno 
cento nėra paskyręs, nė vienos kapeikos 
nėra išleidęs pasiuntimui pagalbos Lie
tuvos pabėgėliams Tarybų Sąjungos gi
lumoje. Gi Tarybų Sąjunga sunkiai ka
riauja, nedateklių kenčia visi jos žmo
nės, jos milžiniški plotai nacių nuterioti 
ir sunaikinti. Aišku, kad ten esantiems 
lietuviams irgi tenka nukęsti nuo karo 
sąlygų. Bet jiems Bendrasis Fondas nė 
cento!

Tas aiškiausiai parodo bjaurią veid
mainystę visų Tarybos ir Fondo vadų 
verksmų ir keiksmų. Tos veidmainystės 
negali nesuprasti prezidentas Roosevel
tas ir sekretorius Hull. Štai kodėl tie A-

leistame spalių 19 d., cituoja
mi Latvijos išdaviko-kvizlin- 
go Plesums žodžiai: “Ryga 
yra vienas iš gražiausių so
vietų. miestų”. . . čia jau taip 
toli einama, kad tasai mies
tas, Latvijos sostinė, vadina
mas visai ne be latvių, bet 
sovietų miestu.

Tiesa, OW1 tik citatas de
da ir savo nuomonės dėl to 
nereiškia. Tačiau vienas ki
tas žmogus dėl to gali būti 
suklaidintas.

Todėl visai netikslu yra 
mūsų vyriausybės spaudos in
formacijų agentūrai garsinti 
sovietų propagandines žinias.

Aišku, jeigu Draugas 
rimtai pagalvotų, tai vietoj 
smerkti OWI, turėtų pasek
ti tos įstaigos pavyzdį ir 
nekreizavoti su burbulu a- 
pie “sovietų propaganda”. 
Štai faktai, prieš kuriuos 
gali užsimerkti, arba ku
riuos gali bandyt paneigti 
tiktai paskutiniai trumpa
regiai.

1940 metais Pabaltijo 
kraštai nusitarė prisidėti 
prie Tarybų Sąjungos ir į- 
sivesti socialistinę santvar
ką namie. Tas prisidėjimas 
nepaneigia jų nepriklau
somybės ir laisvės. Priešin
gai: jų laisvę ir nepriklau-

BAIMū TURI DIDELES 
AKIS

Keleivis labai išsigandęs 
|dėl padėties Suomijoj. Ten 
prasidedanti kairioji audra, 

; kuri galinti nušluoti Man- 
•nerheimo ir visos ponų pa
kaleni jos dinastiją. O tai 
būtų baisi nelaimė, žiūrint 
Keleivio akimis.

Keleivis šaukia:
“Suomijoje pradėjo veik

ti ‘kairiasparniai’. Jų atsi
rado ir socialistų partijoje. 
Jie sako, kad reikia kaip 
nors Maskvą maldyti.

“Niekam nėra paslaptis, 
kad gera dalis tų ‘kairia- 
sparnių’ yra maskuoti ko
munistai. Jie darys viską 
Suomijos žmonėms sudemo- 
ralizuoti ir parduoti juos į 
bolševikų nelaisvę.

“Neužilgo Suomijoje bus 
rinkimai. Maskvos penimi 
komunistai jau dabar veda 
smarkią agitaciją už rinki
mą Tikrų liaudies atstovų/ 
kurie Suomijai duosią ‘sotų 
ir laimingą gyvenimą? Ga
limas daiktas, kad į parla
mentą pateks kokie du tu
zinai Maskvos pakalikų ko
munistų.”

Kiek čia baimės ir kinkų

Republikonų Išmistai Prieš Rooseveltą
Dabartiniu laiku, ypač prieš 

prezidentinius rinkimus, repu
blikonai tiesiog iš proto išsi
kraustė. Spauda pilna visokių 
nesąmonių. Republikonai tie
siog bando įtikinti Amerikos ir 
viso pasaulio žmones, kad to
kio žmogaus, kaip Roosevel
tas visai nėra.

O, žinoma, republikonai ne
sako, kad tokio žmogaus nėra 
Baltajame Name. Bet kožnoj 
rinkimų kampanijoj, per 12 
metų, republikonai nurodinėjo 
kitą “kandidatą.” Dabartiniu 
laiku republikonai išsirinko 
Sidney Hillman, CIO vadą. 
Dabar republikonai rėkia, kad 
balsavimas už Rooseveltą, tai 
bus balsavimas už Hillmaną, 
nes, girdi, jeigu išrinktų Roo
seveltą, tai tikru prezidentu 
būtų Hillmanas.

Well, dabar eisime į praei
tus rekordus. 1932 m., pirmu
tiniuose Roosevelto rinkimuo
se, republikonai virė tokią pa
čią smalą, kokią dabar verda. 
Tik, žinoma, tuomet republi
konai nenurodinėjo Hillmano, 
bet Jim Farley. Jie sakė: “Bal
savimas už Rooseveltą, tai bū
tų balsavimas už Farley.”

1936 m., antruose Roosevel
to rinkimuose, republikonų bu
vo tokis pat tonas, tik, žinoma, 
kiti žodžiai. Tuomet republi
konai šaukė: “Balsavimas už 
Rooseveltą, tai būtų balsavi
mas už John L. Lewis, kuris

būtų tikru prezidentu.”
Na, o 1940 m., trečiuose 

Roosevelto rinkimuose repu
blikonai šaukė: “Balsavimas 
už Rooseveltą, tai būtų balsa
vimas už Neville Chamberlain, 
Anglijos taikorių.” The Ame
rica First klika šaukė: “Bal
savimas už Rooseveltą, būtų 
balsavimas už Staliną.” John 
L. Lewis šaukė: “Balsavimas 
už Rooseveltą, būtų balsavi
mas už Philip Murray, o Chi
cago Tribune klika uždaina
vo: “Balsavimas už Roosevel
tą, būtų, balsavimas už kara
lių Jurgį!”

Tai matote, kiek čia republi
konai privirė smalos. Kas pa
sidarė? Ar jie iš proto išsi
kraustė ? O, ne, nieko pana
šaus. Republikonai bando ap
eiti faktus, ar nors jie nori, 
kad žmonės pamirštų faktus.

Karas eina pasekmingai, tai 
republikonai neranda rimtos 
priežasties prisikabinti prie 
Roosevelto. Roosevelto paskir
ti generolai veda karą pasek
mingai. Armijos, per Roose
veltą parinktos, kurioms repu
blikonai priešinosi, pasirodė, 
kad yra geros armijos. Darbi
ninkai, kuriuos republikonai 
sakė, kad Rooseveltas pavers 
“bomais,” atlieka puikiausią 
karinį darbą istorijoj. Farme- 
riai, kuriuos republikonai sa
kė, kad Rooseveltas suparaly- 
žius, pagamino puikiausią pro
dukciją. Biznieriai, kuriuos re-

nustebino ir išgąsdino republikonų po
litikierius. Mat, jie vaizdavosi, kad jeigu 

! mažai piliečių užsiregistruos, tai bus 
proga Dewey laimėti; antra, jie ypatin
gai bijojo darbininkų piliečių registravi
mosi, nes jie žino, kad 95 nuoš. darbinin- 

(Hų balsuos už Rooseveltą. Taigi, kai in
dustriniuose centruose registracija pasi
rodė labai skaitlinga, republikonus pri
trenkė.

Scripps-Howard laikraščių kolumnis- 
fai, kurie tiek daug pamazgų yra palie
ję ant PAC, šiandien pripažįsta, kad tas 
Komitetas atliko milžinišką darbą. Toks 
Stokes tvirtina, kad jeigu ne darbo uni
jų pastangos, tai šiemet užsiregistravu
sių piliečių būtų buvęs toks mažas skai
čius, jog būtų buvus pažeista visa de
mokratinė santvarka.

Dabar prieš organizuotus darbininkus

merikos vadai griežtai atsisakė priimti 
Tarybos pasiųstus misijonierius. Su 
veidmainiais ir apgavikais, su aiškiais 
pro-hitlerininkais, argi kalbėsis didžiojo 
demokratinio krašto prezidentas bei sek
retorius !

Rooseveltas ir Hull taipgi puikiai ži
no, kad šitie pabėgėliai švedijon nėra vi
si nekalti avinėliai. Juk negali užginčyti 
nė Amerikos Lietuvių Tarybos viršytos, 
kad laike nacių okupacijos buvo tokių, 
kurie padėjo jiems smaugti Lietuvą. Ne
gali užginčyti, kad buvo Kubiliuno šai- 
ka.

Kur tie kriminalistai pasidėjo? Gri
gaitis ir Šimutis negali užginčyti, kad 
jie, besitraukiant naciams iš Lietuvos, 
nešdinosi iš Lietuvos, kaip patrakę. Kiek 
žinoma, pats Kubiliūnas paspruko Vo
kietijon pas Hitlerį. Bet jo pagelbinin-
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Amerikiečių tankai veržiasi i vokiečių miestą Aachen.

kai, aišku, nešdinosi Suomi j on bei Šve
dijon.

Tai kodėl dabar Amerikos Lietuvių 
Taryba taip susirūpino tais kriminalis- 
fjtis, o visai pamiršta tris milionus Lie
tuvos gyventojų? Kodėl jų Fondas siun-

čia tukstančiūs dolerių tiems pabėgė
liams, o nei vieno dolerio vertės pagal
bos nesiunčia išlaisvintos Lietuvos trims 
milijonams gyventojų?

Visuomenei svarbu žinoti. Visuomenė- 
turi teisę žinoti.

A',;
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publikonai sake, kad Roose
veltas nubankrutuos, darė di- 
džiausį pelną, ir tuo pačiu kar
tu baigia naikinti hitierizmą.

Trumpai sakant, kraštas, 
kurį republikonai sakė, kad 
Rooseveltas nualins, tapo tur
tingesnis, drūtesnis, vieninges- 
nrs, daugiau, negu kada nors 
istorijoj, šitie faktai republi
konus į desperaciją varo. To
lei jie ir rėkia, kad jeigu 
Amerikos piliečiai išrinks Roo
seveltą, tai bus tikru preziden-
■u ne Rooseveltas, o Sidney 
’lillmanas, Rooseveltas bus tik 
'ešėlis.

čia, žinoma, yra republiko- 
ių kvailiausi išmislai, bet jei- 
;u jų politikieriai nepajėgia 
:ą geresnio išmislyti, tai turi 
'įasilikti prie kvailų išmislų. 
"ai tokia republikonų pozicija 
yra šiandien.

Bet nereikia pamiršti ir to 
'akto, kad jeigu Amerikos pi- 
iečiai, dėl kokios nors priežas- 
ies, nepajėgtų išrinkti Roose

veltą į krašto prezidentus, tai 
pavestų kraštą valdyti kvai
liams republikonams. Todėl 
reikia dėti visas galimybes, $1 
kad išrinkus Rooseveltą į pre
zidentus.

Vitkus.
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GRAŽIAI PAVYKĘS ROJUI MIZARAI PAGERBTI VAKARAS
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Sekmadienį, spalių 22 d. vakare Bay- 
onnės mieste (N. J.) įvyko bankietas, 
suruoštas LDS III-čio apskričio komi
teto. Bankieto tikslas: pagerbti Rojų 
Mizarą, Laisvės redaktorių ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo prezidentą, jo 
25-rių metų rašytojavimo sukakties pro
ga.

Publikos susirinko apie 250 asmenų, 
R. Mizaros asmeninių draugų, LDS vei
kėjų ir geriausių laisviečių. Atvyko bū
rys svečių iš Great Necko, iš Brooklyno, 
iš New Yorko, iš Cliffsidės, iš Paterso- 
no, Livingstono, Newarko, Lindeno, 
Hillsides, Elizabetho, Jersey City, na, 
žinoma, ir iš pačios Bayonnės. Iš čia 
buvo didžiausias nuošimtis.

Bankietas įvyko Liberty salėje. Sve
čiai buvo apkaišyti raudonomis rožėmis. 
O kai jie susėdo aplink stalus, tuomet 
Rojaus žmonai, Evai Mizarienei, buvo 
įteiktas didelis gražus gėlių bukietas ir 
prie krūtinės prisegtas korsažas (cor
sage).

Vakarienė buvo labai gardžiai pada
ryta ir didžiai išteklinga. Už tai nuopel
nas priklauso bayonnietėms draugėms, 
kurios tuo darbu rūpinosi, — vakarienę 
pagamino ir gražiai svečius ja aprūpino.

Vakaro toast-masteriu buvo Antanas 
Matulis, LDS III-čio apskričio pirminin
kas. Pasakęs įžanginę kalbą, jis kvietė 
visą eilę svečių ir viešnių tarti keletą 
žodžių. Iššaukti, jei viską teisingai at
simenu, sekami asmenys: K. Čiurlis, A. 
G. Jamison, Antanas Stripeika, Onutė 
Stelmokaitė, Juozas Bimba, Sofija Ma
žeikienė (iš Chicagos), Jurgis Stasiu- 
kaitis, Zavišius, artistas Jonas Valentis, 
Povilas Bėčis, Ignas Bėčis, Katrina Pet- 
rikienė, Rojus židžiūnas, chorvedė Bronė 
Šalinaitė-Sukackienė, Pranas Buknys, 
V. Tauras, Antanas Bimba ir Eva Mi- 
zarienė.

Kalbėjusieji kiekvienas ir kiekviena 
savaip vertino Rojaus Mizaros darbuo
tę: vieni kaipo visuomenininką-veikėją, 
kiti kaipo žurnalistą-redaktorių, kiti 
kaipo rašytoją-beletristą. Kiekvienas 
reiškė jam pagarbą už nuveiktus darbus 
ir linkėjo, kad jis būtų sveikas ir ener
gingas darbuotis taip ir ateityje.

Lilija Kavaliauskaitė skaitė jubilė- 
jatui sveikinimus, prisiųstus iš toliau, 
pav.: nuo adv. Keistučio Michelsono, 
nuo poeto Stasio Jasilionio', (iš Bing- 
hamtono), nuo draugų Sliekų ir dr. Jo
hanuos Baltrušaitienės (iš Pittsburgho), 
nuo LDS vice-prezidento S. K. Mažansko 
(iš Clevelando), nuo V. Stankevičiaus 
(iš Baltimorės), ir kt.

Toast-masteris A. Matulis, pirm pa- 
kviesiant kalbėti patį jubilėjatą, įteikė 
jam gražų laikrodėlį, Lord Elgin, pa
reikšdamas, kad ši dovanėlė jam dažnai 
primintų šį nuoširdų ir draugišką nuo
širdžių įvertintojų pobūvį.

Iškviestas kalbėti, R. Mizara priminė, 
kad jis nežino, ar čia jam džiaugtis ar 
liūdėti. Jis pasakė, jog šie metai jam iš 
tikrųjų yra įdomių supuolimų metai: 
jis įžengia į 50-tuosius metus amžiaus; 
šiemet jam sukako lygiai 25-ri metai, 
kai jis dirba Laisvėje (su mažomis per
traukomis jo buvimo Chicagoje, Argen
tinoje ir Europoje); šiemet sukanka 
25-ri metai, kai jis pradėjo kurti stam
besnius kūrinius—parašė istorinę dra
mą “Spartaką.” O kai dėl jo darbavimo
si Lietuvių Darbininkų Susivienijimui, 
kuris pradeda savo 15-tuosius metus 
gyvavimo, tai tenka tiek pasakyti: jis 
nebuvo pirmutinis jo prezidentas—per 
pirmuosius du metu prezidentu buvo 
Martynas Bacevičius. Mizara buvo tuo
met vice-prezidentas ir komiteto, kuris 
LDS organizavo, pirmininkas. Prezi
dentauja, taigi, Mizara tik 13-tuosius 
metus ir jei ne karas, jis būtų nuo tos 
vietos atsisakęs. Podraug jis pareiškė, 
kad iš visų jo užsiėmimų, jam geriausiai 
patinka rašytojavimas ir jis šiuo metu

rašąs naują apysaką. “Bet rašyto javi
mas yra sunkiausias užsiėmimas, reika
lingas laiko, energijos ir plataus skaity
mo, lavinimosi,” sakė kalbėtojas.

Drg. Mizara ragino visus, kurie įver
tina jo darbuotę, veikti išvien: dirbti 
mūsų Laisvei ir Vilniai, stiprinti Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą ir Lietu
vių Literatūros Draugiją, remti karo iš
vargintuosius išlaisvintosios Lietuvos 
žmones ir smarkiai veikti, kad preziden

tas Rooseveltas būtų išrinktas lapkričio 
7 dieną!

Gaila, kad dėl daugumo publikos ne 
visa ji galėjo anb sykio prie stalų susės
ti. Užsibaigus pirmai vakarienei, sekė 
antroji tų, kurie atvyko vėliau arba ne
tilpo prie pirmojo stalo.

Svečiaii linksminosi ir šnekučiavosi iki 
vėlumos.

Kurie šitame jaukiame bankiete daly
vavo, ilgai jo nepamirš. D-r-a-s.

Sveikinimai, Prisiųsti R. Mizarai Jo 25-rių 
Metų Rašytojavimo Sukakties Proga

PASVEIKINTAS BŪKIE!
(Rojui Mizarai, 25 metų rašytojavimo 

sukakties proga.)
Kūrėjau, drauguži!
Pasveikintas būkie!
Mes pagarbai žodį
Ir jausmo vainiką
Tau siunčiam šiandieną.

Mes darbu tavuoju
Tik džiaugtis tegalim,
Nes žinom, nes jaučiam :
Širdis ką diktavo,
Ką jausmas pajuto—
Išdėjai tai visa
Ant popierio balto.

NUO DR. A. L. GRAIČŪNO.
Waukegan, Ill.

Didžiai Gerbiamas Rojus Mizara:
Pastebėta Laisvės No. 247 š. m. pas

kutinis puslapis. Tad nuo .manęs priimk 
kuo širdingiausį pasveikinimą. Nepailsk 
kūrybinės kultūros dirvą purenti — vis
gi nors iš lėto evoliucijos melnyčios ra
tas sukasi, sukasi ir antropoidai įgyja 
kilnesnę, skaistesnę sielą!

Spaudžiu Tavo dešiniąją ir sykiu min
tyje dalyvauju 25 metų sukaktyj Tavo 
darbuotės bankiete, kuris atsibus Liber
ty Hall, Bayonne, N. J.

\ Dr. A. L. GraiČūnas.
Spalio 21 d., 1944.

Trečias puslapis

O juto tau jausmas,
Širdis tau diktavo:
Paskaidrinti kelią
Į ateitį gražią;
Ir dirbančią liaudį
Pakviesti įžengti
Į naują brolybės 
Bešvintantį rytą.

r
Pasveikintas būkie
Už darbą įdėtą
Į bendrąjį kuklų 
Tautinį lobyną.
O rytdienai—linkim, 
Kad jėgos nealsios 
Darbais didesniais dar 
Klestėtų, pražystų!

Stasys Jasilionis.

NUO V. IR A. PAUKŠČIŲ.
Spalių 22, 1944 m.

Negalėdami asmeniniai dalyvauti šia
me bankiete, surengtame draugo Rojaus 
Mizaros pagerbimui, nes aš randuosi 
nors ir dailios, bet nemalonios įstaigos 
lovoj, sveikiname mūsų jubilėjantą, lin
kėdami jam geriausios sveikatos ir iš
tvermės toliau darbuotis literatinėj dir
voj.

Sykiu mes džiaugiamės, kad iš dar
bininkų, savamokslių, tarpo išsivysto 
tokie veikėjai-literatai, kaip draugas 
R. Mizara.

Mes savo laikais daug dėjome vilties 
ant moksleivių, savo sunkiai uždirbtais 
centais rėmėme juos. Bet kada jie už
baigė mokslus, tai savo įgytą mokslinį 
ginklą atsuko prieš mus. O kurie, dirb
dami dirbtuvėse prie mašinų, įgijo mok
slą, tie sykiu su mumis darbuojasi. Ir 
vieną tokių mes turime Rojų Mizarą.

Linkėdami jam geriausių pasekmių, 
pasiliekame—

Vincas ir Anastazija Paukščiai.
(Drg. V. Paukštys rašė šiuos žodžius 

būdamas ligoninėje po operacijos.)

Rašytojui Rojui Mizarai:
Spalių 20, 11944.

Širdingai ir su gilia pagarba sveiki
nu jus 25 metų jūsų literatūrinio darbo 
sukakties proga.

Sveikinu jus ne tik kaipo žymiausią 
Amerikos lietuvių rašytoją, bet ir kaipo 
L.D.S. prezidentą, kaip organizatorių ir 
vadą.

S. K. Mazan (Mažanskas), 
L.D.S. Vice-Prezidentas.

Cleveland, Ohio.

NUO PITTSBURGHIEČIŲ.
Spalių 20 d., 1944. 

Drg. R. Mizarai.
Siunčiame geriausius linkėjimus Jums, 

Brangusis Drauge, 25-rių metų jūsų 
brangaus ir naudingo visuomenei darbo 
sukakties proga. Mes labai džiaugiamės 
ir didžiuojamės Jūsų pasišventimu dar
bininkų judėjimui ir tvirtu išlaikymu 
politinės linijos. Linkime Jums laimin
giausių ir ilgiausių metų, dirbti naudin
gą darbą ateityj, kaip ištikimai dirbote 
per praeituosius 25-rius metus.

Pasiliekam su geriausiais linkėjimais, 
Emma ir Juozas Sliekai, 
Dr. Johanna, Baltrušaitiene.

Pittsburgh, Pa.

NUO LDS 4-TO APSKRIČIO.
LDS 4-tas Apskritys sveikina Rojų 

Mizarą kaipo nenuilstantį darbuotoją ir 
rašytoją jo 25-rių metų rašytojavimo 
sukakties proga, taipgi kaipo LDS pre
zidentą.

Geriausių linkėjimų!
LDS Apskričio Valdyba, 

per S. K. Mažanską.

NUO V. STANKEVIČIAUS.
Spalių 19, 1944. 

Draugas Roy Mizara.
Daug gerbiamas drauge! Malonėkite 

priimti mano nuoširdų sveikinimą ir 
draugišką linkėjimą proga 25-rių metų 
sukakties Jūsų žurnalistinio darbo. Lai
mingas Amerikos lietuvių progresyvis 
judėjimas, kad jam vadovauja vadai, ki
lę iš pačios minios — savi žmonės. Vie
nas jų esate drg. Mizara. Kas sekė ir 
kas atmena, kokiais vingiais ir kaip 
komplikuotai vystėsi mūsų progresyvis 
judėjimas nuo savo pradžios iki dabar
tinio laikotarpio, tas negali negerbti va
do, kuris šią painią kelionę sugebėjo, at
likti be iškrypimų, net ir be svyravimų! 
Šiandien mes džiaugiamės, mes didžiuo
jamės, kad mūsų progresyvis judėjimas 
yra dominuojančiu prieš kitus judėji
mus ir žinome, kam už tai priklausę pa
garba. Tai drg. Mizarai ir kitiem va
dam. Draugo pasiekimai kaip literatū
roje, taip sugebėjime orijentuotis pro- 
gresyvio judėjimo priešakyje yra milži
niški. Linkiu draugui daug, daug geros 
sveikatos, tokio pat pasisekimo ir tokio 
pat pasiryžimo, kokį iki šiol turėjote.

Draugiškai,
V. Stankevičius, 

Baltimore, M d.

NUO ADVOKATO KEISTUČIO 
MICHELSONO.

New York, 
October 19, 1944.

Dear Roy:
I want to take this'opportunity to ex

press my sincere regret that I shall be 
unable to be present this Sunday, Octo
ber 22nd, at the Banquet that is being 
tendered in honor of your Twenty-fifth 
Year of work in the field of Lithuanian 
American journalism. The Annual Meet
ing of the Greek War Relief Association 
will prevent mo from attending.

During the many years that I have 
known you I have considered it an honor 
and a pleasure to have had occasion to 
be associated with you in a number of 
Lithuanian American activities. I have 
read a good number of your books and 
have heard many of your innumerable 
speeches—always with avid interest.

Your editorship of “Laisve” has, in 
my opinion, placed that newspaper far 
above all the other Lithuanian American 
papers and has made it the most influ
ential publication amongst all Lithua
nians. Your consistently progressive 
editorial policy has contributed much to 
making the vast majority of Lithuanian 
American people pro-democratic in their 
social, cultural and political outlook. In
tolerance, bigotry and false pride have 
never played any sort of role in your life 
as they have in the lives of so many of 
our so-called “intellectual stars.”

In addition I believe your work as 
President of the Association of Lithua
nian Workers (L.D.S.) will always be 
remembered... Also the many students 
that have been helped through college 
by use of the organization’s scholarship 
fund will always be thankful to you for 
initiating and actively supporting the 
scholarship program. Both my wife He
len and I, who were two of the many 
who received these scholarships will ne
ver forget your work. And, furthermore, 
the assistance that the organization is 
now giving to hundreds of its members 
in the Military Service of the United 
States by sending gifts and letters is an 
achievement that will always be appre
ciated by our service men. Although 
much older in years than our average 
youth, you have been able to understand 
the problems of young people in our or
ganization and for that you have earned 
the respect of all these youth.

I want to congratulate you on your 
Twenty-fifth Anniversary of writing 
and organizational activity. You have 
my most sincere wishes for a continued 
life of leadership and writing for many 
years to come. Helen joins me in these 
thoughts.

Very sincerely yours,
Keistutis W. Michelson.

LDS SVEIKINIMAS ROJUI MIZARAI
Jau virš 25 metai, kaip Rojus Mizara 

aktyviai dalyvauja literatiniame ir vi
suomeniniame darbe.

Per tuos 25 metus mūsų Rojus yra 
sukūręs nemažai literatinių kūrinių ir 
tuo pačiu metu yra nudirbęs daug vi
suomeninio darbo.

Savo plunksna ir gyvu žodžiu Rojus 
žymiai pagelbėjo sukurti Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. Jau tryliktuo
sius metus sėkmingai jis eina LDS pre
zidento pareigas.

Šiandien todėl mes sveikiname Rojų 
Mizarą, kaipo sidabrinį literatinio ir vi
suomeninio darbo jubiliatą.

Linkime mūsų Rojui ilgiausių ir lai
mingiausių metų taip pat sėkmingai 
darbuotis, kaip ir per pereitus 25 me
tus jis darbavosi.

Linkime mūsų rašytojui ir visuomeni
ninkui dar sulaukti auksinio jubiliejaus, 
kad paminėti 50 metų sukaktį literati- 
nio ir visuomeninio darbo.

LDS Centro Vaidyba, 
LDS Centro Darbininkės, 
“Tiesos” Redakcija.

(P. S. Šis sveikinimas gautas ant ryto
jaus po bankieto.)

(Tąsa 4-me pusi.)
*

&

Senatorius Wagner,' nuo
širdus darbo žmonių drau
gas, kuris vėl kandidatuo
ja Į Senatą. Prieš ji re- 
publikonai yra pastatę 
savo New Yorko valstijos 
lyderį Curran. Visi orga
nizuoti darbininkai remia 
Wagnerio kandidatūrą.

Wisconsino Žinios
LLD 8-tas Apskritys Šaukia 
Konferenciją; Konferencijoje 

Turėsime Svečią iš Chicagos
L. Pruseiką

LLD 8-tas Apskritys atsi
kreipia Į visas kuopas, kad iš
rinktų ir pasiųstų delegatus į 
šią konferenciją. Konferencija 
įvyks lapkričio 26 d., 10 vai. 
ryto, V. Kužaičio svet., 3431 
E. Plankinton Ave., Cudahy, 
Wis.

Šioje konferencijoje turėsi
me malonų svetį iš Chicagos, 
L. Pruseiką, Vilnies redakcijos 
narį ir LLD 1-mo Apskričio 
narį.

Nereikia aiškinti, kad mūsų 
organizacija yra atlikusi daug 
svarbių pareigų politinėje ir 

j kultūrinėje šakoje.
Reikia pažymėti, kad L. 

I Pruseiką buvo vienas iš pir
mųjų organizatorių mūsų or
ganizacijos. Jis yra parašęs 
daug svarbių knygų, kurias iš
leido ALDLD Centras. Jo daly
vavimas kartu su mumis šioje 
konferencijoje labai reikšmin
gas.

Dar kartą primenu, kad 
mūsų apskričio visos kuopos 
išrinktų juo daugiausia dele
gatų ir jie visi būtų konferen
cijoje. Be to, prašome narių, 
kurie ir nesate delegatais, kad 
dalyvautumėte ir užgirtumėte 
mūsų tarimus bei malonaus 
svečio kalba.

J. B.
h--------------------------------------- a

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill, 

į---------------------------------- a

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS. _
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Klebonas Morkūnas
Staigūs vėlyvo rudens vėjopūčiai už- 

griozdė kelius, daubas privertė lengvo 
puraus sniego. Paryčiu smarkiai pagavo 
šaltis, apdengė stogus ir medžius storu 
šerkšnu.

Vieną sekmadienį, atlikęs pamaldas ir 
papietavęs, klebonas Morkūnas išėjo su- 
tuotki policininką Dumšą. Aklinai susi- 
sagstęs juodą, bet jau nublizgintais šo
nais sutaną, kailiniukus, jis stabtelėjo 
prie klebonijos sodo vartelių ir įdėmiai 
įsiklausė, kas dedasi miške.

Miškas stovėjo klampių balų pakraš
tyje glaudžia aukšta siena. Kur-ne-kur 
pamiškėje garbanojosi nykštukai beržai 
ir buvo matyt, kaip juda jų lanksčios 
šakos.

Klebonas sutraukė žilus antakius ir 
atsiduso. Juk dar kaip neseniai jis, kai 
jį užguldavo neramios mintys, laisvai 
vaikštinėjo po šį mišką. Viršum jo gal
vos ošdavo augaloti medžiai. Miškas 
čežėdavo, šlamėdavo, šniokšdavo tūks
tančiais balsų. Garsiai klykštaudavo 
slanka, krūmokšniuose .šokinėdavo vove
rės ir maži, vikrūs paukšteliai. Dar taip 
neseniai ten ūkatuodavo uogauto jos,gry
bautojos, o vaikai žaisdavo per kiauras 
dienas samanų, viržių, spanguolių nu
klotose pamiškės lygumose. Koks tvirtas 
ir ramus jis grįždavo prie savo mėgiamų 
knygų ir mylimų paukštelių! Dabar ne
bėra čia ramybės, čia susidarė kitas pa
saulis. Didesnę pusę girios .vokiečiai iš
kirto ir išsivežė, o likusioje dalyje, nelei
sdami niekam nė kojos įkelti, kulkom 
genėja medžių šakas. Dabar miškas vir
to visų neramumo ir baimės vieta. O vi
sai neseniai ekspedicijos būrio vadas, 
majoras Smėlingas, klebonui stačiai pa
sakė: “Jei sužinočiau, kad bent viename 
kaime tik šuo suvizgino partizanui uode
ga, ir tai įsakyčiau sudeginti trečdalį 
jūsų parapijos. Nepamirškite Myliūnų 
kaimo likimo l”

Taip klebonui begalvojant, staiga pa
sigirdo garsi šūvių papliūpa, sutratėjo 
kulkosvaidis...

Liūdnai palingavęs galvą jis atkėlė 
vartelius, kurie kažkaip šiurpiai sugirg
ždėjo, ir nuėjo saulės spinduliuose žiban
čiu sniegu į bažnyčią.

Kaučiūnų bažnyčia buvo sena, sukiu- 
rusi, plaišėtu stogu ir sienomis. Trys di
džiuliai bokštai, rodosi, slėgte slėgė ją į 
žemę, o kryžiai buvo nulinkę vienas į 
šiaurę, kitas į vakarus. Iš tolo žiūrint 
ir pačiam klebonui jo bažnyčia atrodyda- 
davo kaip suklupusi senutė elgeta. Kas 
ją statė — niekas nebeatsimena. Užtat 
kaimų skurdžiai nuo pat baudžiavos lai
kų puikiai pažinojo kiekvieną bažnyčios 
kertelę. Beprašydami, bemaldaudami 
dievo ir visų šventųjų bent trupinėlio 
laimės šioje žemėje, jie išduobėjo bažny- 
šios šaltas, kietom plytom klotas, grin
dis. Jie buvo apverkę visus piliorius, vi
sas zakristijos, lomkų, viškų kerteles, 
bet ar išklausė juos dievas, ar bent kiek 
pagelbėjo jiems šventieji — klebonas 
Morkūnas ir šiandien nedrįstų atsakyti, 
•ž'ešerių dešimtų metų sulaukęs, apsčiai 
mokslo knygų perskaitęs, daug matęs ir 
patyręs, jis ne kartą yra suabejojęs dėl 
to į ką anksčiau šventai tikėjo. Tūkstan
čius naujagimių yra pakrikštijęs, šim
tus sidabrinių ir auksinių žiedų yra su
mainęs, kiekvienam, ir mažam ir dide
liam, nuoširdžiausiai palinkėjo laimės, 
tačiau retas jų laimingai baigė savo am
žių, retas susilaukė to, ko vylėsi ir tikė
josi.

Kartą kleboną Morkūną išsišaukė vy
skupas ir ėmė jį peikti, esą, jis mažai 
maitinąs savo parapiją dvasios penu ir 
nesirūpinąs naujos bažnyčios pastaty
mu. Klebonas nesusivaldė ir žemaitišku 
Statumu atrėžė, kad jo parapijiečius 
įirma reikėtų sočiai pamaitinti bent ru
gine koše ir apdengti sulinkusius trobe
sius bent šiaudais, o tik tuomet rūpintis 
naujos bažnyčios statymu. “Pats popie
rius su savo maldomis ir palaiminimais 
Kaučiūnuose nieko nepaveiktų”, — bai
gė jis tvirtu balsu. Ir nors vyskupas jį 
vos į vienuolyną neuždarė už atvirumą, 
bet jis savo nuomonės nepakeitė. Laikė 
mišias, klausė išpažinties, sakė pamoks
lus, bet be didelio įkarščio, širdies gilu
sioje jausdamas kažkokią karčią nusi
vylimo nuosėdą. Nejau teisingas yra die
vas pažadėjęs vargšui viską tik ten, dan
guje, o čia, žemėje skyręs jam tik ašaras 
ir ponų sauvalę?

, Klebonas įėjo į bažnyčią pro didžią-

sias duris. Bažnyčia buvo tuščia. Tik 
kur-ne-kur pasieniuose prisiglaudusios 
klūpojo keletas visiems įkirėjusių davat
kų, vidury bažnyčios stovėjo Dumšos pa
broliai — du policininkai su savo žmono
mis. Žmonos trynė sušalusias rankas, 
dairydamosios čia į didįjį altorių, kurio 
pačiame viršuje, variniame trikampyje, 
švietė didžiulė dievo akis, čia į jaunuo
sius stoviniuojančius netoli zakristijos 
durų.

Garsiai kaukšėdamas sunkiais, pakau
stytais batais, klebonas perėjo bažnyčią, 
ir priklaupė prie didžiojo altoriaus.

“Nežinomi keliai viešpaties”, — pa
kartojo jis keletą kartų, bet, kaip ir 
anksčiau, nesusikaupė ir nenusiramino. 
—Jei dori žmonės mažai tegavo iš die
vo, tai kas bus su Dumša?” — dingtelė
jo klebono galvoje.

Jaunosios tėvas Malata galvą nuleidęs 
knapsojo girtas. Dumša stovėjo atsigrį
žęs į kleboną nugara. Jo plaukai buvo 
aukštai pakirpti, kaklas stropiai išskus
tas ir tvirtas. Prisilenkdamas prie jau
nosios, kuri klūpojo prie pat grotelių, jis 
kažką šnibždėjo jai į ausį. Tamsia nauja 
nolicininko uniforma ir blizgančiu plačiu 
diržu Dumša buvo už visų pranašesnis 
ir neatrodė trisdešimt ketverių metų. 
Virpančiuose saulės spindulių pluoštuose, 
kurie staiga įsiveržė į bažnyčią pro siau
rus, pailgus langus, besilankstančio Dum
šos nugara sublizgėdavo kaip žuvis van
dens paviršiuje. “Matai, koks ungurys”,
— piktai pagalvojo klebonas, nesupras
damas, iš kur toks keistas palyginimas 
šovė jam į galvą. Jis pakilo ir nuėjo į 
zakristiją.

— Tegu greičiau įeina! — tarė.
Nespėjo zakristijonas Motiejus durų 

praverti, kaip vestuvininkai patys su
gurę jo į zakristiją.

— Laukėm klebonėlio, laukėm, — pra
šneko jaunoji.

“Atsikąsi, meldžiamoji, — atsikąsi”,
— pasižiūrėjo klebonas. Ji nuleido akis.

— Žentas, rodos, vyras, visur zdotnas
— suvogrino pirmasis prie stalelio pri
ėjęs senis Malata.

Klebonas buvo piktas, bet santūrus. 
Tik sėdęs užrašinėti tai, kas reikalinga 
sutuoktuvių apeigoms įteisinti, jis vėl 
prisiminė savo raštininką Zigmantą, ku
ris pas jį buvo ir užaugęs, ir jo sutuok
tas. Šį kartą prisiminimas buvo dar 
skaudesnis.

(Bus daugiau)

Sveikinimai Mizarai
(Tąsa nuo 3 puslapio)

CHICAGOS ŽINIOS
Kalbes F. D. Rooseveltas

Majoras Kelly, kuris pra
leido keletą dienų Washingto
ne civilines aviacijos reikalais, 
matėsi su prezidentu. Jis par
vežė smagią naujieną Chica- 
gos žmonėms—prezidentas at
vyks šeštadienį, spalių 28-tą ir 
pasakys rinkimų vajaus klau
simu prakalbą Soldiers Field.

Rooseveltui prakalbų suren
gimo reikalu jau įvyko veikė
jų susirinkimas, tai tūlų dar
buotojų, kurie stoja už prezi
dento išrinkimą 4-tam termi
nui.

Kenstavičiene ir Abekiene Su
grįžo iš Kalifornijos

Sugrįžo iš ilgų ir įdomių 
atostogų, iš Kalifornijos, Ag
nes Kenstavičiene ir Konstan
cija Abekiene.

Gerokai pasibuvę ir atsilsė
ję, chicagietės pilnos energi
jos. Joms Kalifornija patiko, 
ypač patiko San Francisco 
apylinkė.

Abidvi chicagietės dainavo 
San Francisco ir Los Angeles 
parengimuose, žmonės buvę 
vaišingi, gražiai priėmė, sako, 
labai smagiai laiką praleido.

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY

.1

V an 
lap-

Lapkričio 12-ta Paminės 27 m. 
Sovietų Sąjungos Sukaktį; Ru
sai, Lietuviai, Ukrainiečiai, 
Latviai ir Armėnai Dalyvauja 

Iškilmės Surengime

Ashland Auditorium, 
Buren ir Ashland Blvd.,
kričio 12 d., įvyks Sovietų Są
jungos 27-nių metų sukakties 
paminėjimas. Bus labai gražus 
koncertinis programas, kurį 
pildys rusų, ukrainiečių, lietu
viu, latviu ir armėnu talentai.

Bus kartu ir masinis mitin
gas, kuriame dalyvaus Sovietų 
Sąjungos atstovas. Principalę 
kalbėą pasakys teisėjas Gut- 
knecht. Bus kalbėtojai nuo 
tautinių grupių, kurie patieks 
trumpus pasveikinimus.

Yra užkviestas Chicagos ma
joras, Chinijos ir Čechoslova- 
kijos konsulai. Masinis mitin
gas ir koncertas prasidės 4 vai. 
po pietų.

Prašome lietuvių visuomenę 
skaitlingai iškilmėje dalyvauti, 
prisidėti prie pasveikinimo So
vietų Sąjungos žmonių.

Komitetas.

Motina Negali Gauti 
Atgal Vaiko

i
Kiek laiko atgal Mrs. Vale

rie McMinis, 20 metų, išnešė 
kūdikį ir padėjo į tuščią že
mės sklypą. Paskui ji paskel
bė, būk kūdikį kas pavogė. 
Pribuvus policija ėmė klausi
nėti motiną, 'kuri prisipažino, 
kad padėjo vaiką lauke.

Toliau tyrinėjama motina 
neturėjo aiškaus atsakymo, ko
dėl taip elgėsi, apart to, būk 
bijojus, kad vyras ją nenusto
ti] mylėjęs.

Įvyko teismas. Teisėjas Gut- 
knecht pareiškė, jog per ne- 
kurį laiką motina negali gauti 
savo kūdikio atgal.

Toliau teisėjas patvarkė, jog 
pati viena motina negali ma
tyti kūdikio, o tik kai bus su 
ja jos vyras..

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už-

Geros Mokestys Pradžiai
Puikiausi Būtai

Progos Paaukštinimams
Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

U. S. E. S. OFISUS
87 Madison Avenue, New York City 

ar į

U. S. E. S. ATSTOVĄ
102 CHAMBERS STREET, NEW YORK CITY.

TAUTOSAKA

Melagio trumpa pomėtis

(263)

! Ką
i atima

Dievas baudžia, tam

Ką Dievas myli, tam ir 
kryžių duoda. I '

Už gerą darbą dažnai Smertis teisingiausia — 
piktu atmoka. jai visi lygūs.

Lupa devynis kailius.

■

I

NUO LIETUVIŲ literatūros 
i DRAUGIJOS.
Rojui Mizarai.
Mielas Drauge:

Leiskite ir mums širdingiausiai pa
sveikinti jumis šia garbinga proga—jū
sų 25 metų rašytojavimo sukakties pro
ga. ' Lietuvių Literatūros Draugija yra 
išleidus visą eilę jūsų rašytų veikalų. 
Mūsų nariai juos skaitė su pamėgimu ir 
iš jų švietėsi. Tuos veikalus jūs sukūrė
te beveik išimtinai atitrukdamas nuo 
savo kasdieninio darbo valandų. Tuomi 
jūs suteikėte mūsų Draugijai be galo 
svarbią medžiaginę ir dvasinę paramą. 
Mes tikimės, kad ir ateityje taip pat 
nuoširdžiai patarnausite mūsų 
jai.

Vardu visos Draugijos, mes 
jums gražios sveikatos ir dar
gus metus tauraus literatūrinio darbo.

A. Bimba, pirmininkas.
D. M. Šolomskas, sekretorius.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone 8ta« S-8342

Vardas

Antrašas

Miestas

f-

Draugi-

linkime 
ilgus, il-

KANADIEČIŲ TELEGRAMOS.
Gauta sekamos dvi kanadiečių lietuvių 

telegramos:
“Sveikiname Rojų Mizarą jo 25-rių 

metų literatūrinio darbo sukakties 
proga.”

Pasirašo:
Kanados Lietuvių Literatūros
Draugijos Veikiančiojo Komiteto 
pirmininkas J. Vilkelis, sekreto
rius J. Lesevičius.

Montreal.

11 Mes siunčiame nuoširdžius sveikini
mus Rojui Mizarai jo 25-rių metų rašy
tojavimo sukakties proga.”

Pasirašo: Montrealio Lietuvių
Literatūros ir Meno Grupės vardu- 

M. Paragis, pirmininkas. 
Ona Kilikevičiene, sekr.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. '

.<5

PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS 92.

DR. ZINS —
110 East 16th St, N. Y.. Arti Union Square
Kasdien 9 a! M. — 7 P. M.

j... ,<■ , in.'> »>.«*■
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LAISVĖS VAJUS BARENTS JŪROJE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
J. Stankus, Easton .............
K. Urban, Hudson ..............
Čiurlis, J. Stanelis, Bayonne 
Šlekaitis, Scranton ...............

ALDLD 25 kp. Baltimore .....
A. Matulis, Jersey City ...........
Geo. Shimaitis, Brockton .........
J. Kazlauskas, Hartford .........
W. Yokim, New Britain ...........
P. Šlajus, Chester .......................
J. Simutis, Nashua ....................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132 
ALDLD Mot. kp., Binghamton 120 
J. Žilinskas, Lewiston ................  110

V. 
c. 
K.

330
325
252
242
232
222
220
192
182
156
144

A. Valinčius, Pittston ............ .. 106
C. K. Bready, Brooklyn ........ ... 98
A. Buivid, Dorchester .......... ... 92
J. Matačiūnas, Paterson ......... .... 84
ALDLD 20 kp., Binghamton .. .... 66
A. Dambrauskas, Haverhill ... ... 52
Frank Wilkas, Wilmerding ... ... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ..... ... 26
J. A. Shunski, Amsterdam .... .... 23
S. Kuzmickas,

Laisvės

Shenandoah ....

Darbininkai

... 22

R. židžiūnas ... ... 84

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino šiaurinėje 
Barents Jūroje dar 3 vokie
čių sargybos laivus ir 9 di
deles motorines valtis. Var- 
doe uoste šiaurinėje Norve
gijoje jie sunaikino kelias 
karines vokiečių valtis, su 
kuriomis žuvo ir tam tikras 
skaičius nacių kareivių.

—Courtesy American People’s Mobilizatiot

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

APVALYTOJAI
Puikiausios darbo sąlygos.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

PROGA VIRŠLAIKIAMS
RIVERSIDE CHURCH

RIVERSIDE DRIVE & 122ND ST.
Telephone MONUMENT 2-2900.

(258)

SALDAINIŲ PARDAVINĖTOJOS
AUKŠTESNĖS ALGOS 

PRISIDEDA NUOŠIMTIS

IE

Philadelphiečiai pašoko punktais, bet pasilieka toj pa
čioj eilėj. A. Šmitas prisiuntė atnaujinimų, taipgi Pilėnas 
du naujus skaitytojus.

M. Svinkūnienė, waterburiete, labai gražiai darbuoja
si šiame vajuje. Nuo pat pradžios kiekviename jos voke 
rasime po vieną, po du skaitytujus. Šį kartą ji prisiuntė 
4 naujas prenumeratas ir daug atnaujinimų.

Brooklynas ir nesnaudžia šiame vajuje. Vajininkas A. 
Balčiūnas pridavė keletą atnaujinimų. Drg. P. Buknys 
gavo naują skaitytoją. Kadangi jis dabar užimtas kitais 
darbais, negali veikliai dalyvauti vajuje, tai kreditą ati
duoda drg. Balčiūnui.

Iš Montello J. Grigas prisiuntė naują skaitytoją ir lie
pė kredituot drg. G. Šimaičiui.

Yra puiku, kad atsiranda gerų draugų į pagelbą savo 
miesto vajininkams. Mes žinome, kad kitose kolonijose 
yra daug draugų, kurie galėtų pagelbėti vajininkanls. 
Kol kas negavome žinių iš Pittsburgho, Norwoodo, etc.

Iš Wilkes-Barre, Pa., J. Stankevičius rašo, kad jis stos 
i vajų. Laukiame jo rezultatų.

Į vajų įstojo S. Penkauskas, P. Tamašauskas iš Law
rence, Mass., ir V. Vilkauskas, iš Nashua, N. H. šie 
draugai dirbs bendrai. Jie prisiuntė pusėtinai daug at
naujinimų.

Punktais pakilo, prisiųsdami atnaujinimų: J. Mata- 
čiūnas (per J. Vilką) Paterson, N. J., ir ALDLD 2 kp., 
Boston, Mass., per drg. H. Tamašauskienę ir J. Burbą.

Tai tiek šį sykį. Gavome daug laiškų; rezultatus pa
skelbsime sekamame numeryje.

Laisves Administracija

Jubilėjinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilejaus 
minėjimo Koncerte, 12 d. lapkričio-Nov. 12, 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave.

Puiki programa ir gera orkestrą šokiams.
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai 

nuo 7 vai. vakaro.
Koncertui įžanga 80c, $1.25 ir $1.50. Vien tik 

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok -Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyventi, tai klausyk manęs. 

į Tuojaus pradėk vartoti Deksnio Galin- 
l gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy- 

žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.rimų nuo skirtingų
Tu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega.

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta dš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

tūkstančius laiškų iš skir- 
tokių laiškų vis daugiauir

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 4-oz. — $2.00,16-oz. — $5.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagdrsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite

DEKEN’S OINTMENT

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ......
Gatvė ir numeris .......
Miestas .................................................................. Valstija .................................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box 666, Newark i, n. j.

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

1- oz.
2- oz, 
4-oz.

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

CHINAI SUNAIKINO 
GRUPĘ JAPONŲ

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė, ginanti 
Kweiliną, Kwangsi provin
cijos sostinę, atėmė iš japo
nų Tajungkiang miestelį; 
apsupo 600 japonų ir už
mušė, sužeidė bei suėmė 
juos visus.

Amerikos laivynas vejasi 
likučius supliekto japonų 

j laivyno.

Vengrijoj Sovietų kariuo
mene per dieną nubloškė 
hitlerininkus 15 kilometrų 
atgal.

! KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

bausmę, kokia buvo nubaus
tas Kristus prieš du tūkstan
čiu metų. Kristus juk buvo nu- 
kryžiavotas už griekus tokių 
pat pakvaišėlių, kaip Draugo 
redaktorius. Nejaugi ir aš tu
rėčiau ant kryžiaus numirti už 
Šimučių ir Prunskių smertel- 
nus griekus?

Prisipažinsiu: nenoriu už 
juos nei kentėti, nei mirti. Te
gul patys atpakūtavos ir ga
lą gaus už savo griekus.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

L sudarau 
trikoniškais.
Ikalui esant
■ padidinu tokio 
f 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.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
~TeL Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Moserole Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD JOHN COSGROVE
52 Moserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
GB 10382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nos(rand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ba consumed ol I the; 
premises.

OTTO KOSTER
1210 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
I he Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage 
Road,

County of Kings, 
premises.

' LOUIS
101 Cortelyou Rd..

HOROWITZ
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued Io the undersinged

NOTICE is hereb 
GB 5027 has been 
to sell beer, al n 
I he Alcoholic Beverage Control 

Borough of
be consumed off

256 Union 
County of 
promises.

Union

NOTICE

Kin;
Brooklyn, 

the

ELEMENTS 
Ave., N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine & liquor, at retail under

Law at 371 Union Av 
Brooklyn, County of Kinji 
on the premises.

Borough of 
be consumed

Union Brooklyn. N.

NOTICE is hereby 
GB 10310 has been 
to sell beer, at re 
the Alcoholic Be 
31 I So. 2nd
County of King 
premises.

en that License No. 
cd to the undersigned 
under Section 107 of 
re Control Law at

Street Borough ol Brooklyn, 
to be consumed off the

at License No. 
the undersigned 
Section 10 

the Alcoholic Beverage Control Law 
229 Hopkins Street. Borough
County of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereb: 
GB 1876 has been

Brooklyn.
the

SOLOMON GLUCK
Hopkins Si., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail .under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

the Alcoholic 
6712 5th Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

JOHN J.
5th Avė., Brooklyn, N.

VYRAI
Mokvtis maisto apdirbimo 

APMOKAMOS VAKACIJOS; BONAI 
VIRŠLAIKIAI

BOWEY’S, INC.
771 BEDFORD AVE.

BROOKLYN.
(254)

APVALYTOJAS
NUOLATINIS DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITE 
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO.,
260 West B'way, N. Y. Room 803

(255)

Veiklus Amerikonas
Kuris nori uždirbti daugiau negu vidu
tiniai. Nuolatinis, švarus, sveikas, išlau

kinis darbas vienam, kuris pasirodys 
tinkamu. Prisilaikoma WMC taisyklių.

Rašykite Pasimatymui
Krug Baking Co. of N. J.
30 No. Maple Ave., Ridgewood, N. J.

(255)

TAUTOSAKA

Išdykėliui tik beržo me
daus tereikia. (Lazdos).

Šunies 
neina.

Kiauri 
dysi.

Nėra 
sties.

o

balsas

maiso

smerties

į dangų

nepripil-

be prieža- c

Reikalas — motina išra
dimu.

Laižosi, kaip katinas, 
žiūrėdamas i lašinius.

Gieda, kaip višta prieš

Kaip kas moka, taip ir 
šoka.

Pasakyk bobai sekretą, 
tai visas svietas žinos.

LIWUVB4
r~\ūERIAUSIfl D U O N 4

532 Grand Street, Brooklyn 'CSX*
,Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, Į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

paprastai užgula slogos. Tad būkite 

ir nurodome nuo kurių ligų jos pa-

Ointment—for Toothaches, Irritation

SVARBUS IŠRADIMAS
MIRACLE OINTMENT

Stebuklingos Mostys, bet stebuklo nepadarys, jei nenaudosite sulyg 
nurodymų, liga neišeis. Turite naudoti pagal nurodymus nuo kokių 
ligų, kurios rūšies mostis pagelbsti.

4. Rūšių Mostys, kurios pagelbsti atsikratyti nuo daugelio skirtingų 
nesveikumų. Jokios kitos Mostys to nepadaro. Jos yra švelnios naudoti 
ir nekenksmingos, bet visados pagelbingos. Jos privalo būti kiekvienos 
šeimynos vaistų šėpukėje, nes jos apsaugoja nuo daug ligų ir sutaupo 
dideles išlaidas.

Rudens laike, mainantis orui, 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus 
gelbsti apsiginti.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle
and Hardening of the Gums. (Nuo dantų gėlimo ir smegenių nesvei
kumo).—Kaina 55c ir $1 už dėžutę.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve Mostis.—Nuo paviršutinių įvairių skausmų. 
Kojų, Rankų, Pusiau Pečių, Muskulų, Sąnarių ir Užsišaldymo ir ne
sveikumas Sąnarių.' — Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve Mostis.—Gelbsti nuo daugybės 
Odos ligų ir įvairių kitų ligų, kaip tai Rash, Piles, Athlete’s Feet, Sinus, 
Trūkimas Odos, Vočių, Išbėrimų, Skaudėjimo Ausies, nesveikumo Nosyj 
ar Burnoj; Nudeginimo ir Nušutinimo; Blauzdų skaudėjimo ir tinimo. 
Nuo šalčio išbėrimo, Nosies išdžiūvimo. — Kaina 65c ir $1.25.

No. 4. M. J. Svilpa’s Salve-Mostis. — Nuo niežėjimo, užsisenėjusių 
šviežių ir nuo Poison Ivy. Gaunate greitą pagelbą. — Kaina $1.25.

Užsisakydami Mostis, siųskite ir pinigus, money-orderį ar čekį.
Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A., Hartford, Conn.
Per paštą nemažiau $1.25.
Vietiniai galite ateiti po nauju antrašu: 63 PUTNAM STREET.

PILNO LAIKO DARBAS
DIDELĖ DEPARTMENTINĖ KRAUTUVĖ 

PASTOVUS DARBAS
TAIPGI

PILNAM LAIKUI SALDAINIU PAKUOTOJOS
OFISO MERGINA
SU Š1EK-TIEK ŽINOJIMO 

STENOGRAFIJOS 
PASTOVUS DARBAS

Kreipkitės
Mr. Vilendrer
15-TOS LUBOS

116 W. 32ND ST., NEW YORK.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Sandėlio Darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE

Kreipkitės

A. & P. Grocery Warehouse 
59-10 DECATUR STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN
________________________________________________ I 2.7'J) 

SANDELIO RAŠTININKAS—DRAIVERIS
Plumbing Reikmenys. Patyrę ir be patyrimo. 

Gera alga, Brooklyne rezidencija.
Galinti rašyti ir skaityti angliškai 

PResident 4-5405.
(255)

VYRAS IR MOTERIS, VALYTOJAI 
NUOLATINIS DARBAS. 

PRIŽIŪRĖTOJU PRIE PUBLIC SCHOOL
NO. 169, ’

44TII ST. & SEVENTH AVE., BROOKLYN.
(255)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Daliai Ar Pilnam Laikui 

GERA ALGA
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisą Savaitę

PIERCE LAUNDRY
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Aye. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St.

Gatvekariais iki Freeman St.)
(256)

Medžio Darbininkai
Geležies Darbininkai

Sustalytojai 
Paprasti Darbininkai

Ir Pagelbininkai
Nuolatinis Darbas
Dabar ir Po Karo

Daug Viršlaikiu
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

ADAM BLACK & SONS 
TONNELE AVĖ.

PRIE CIRCLE 
JERSEY CITY, K J.

________________________________________(259)

REIKALINGI DAILYDES PRIE MĖSINIŲ 
KRAUTUVIŲ ŠALDYTUVŲ.

BENJAMIN KURZROK, 
247 E. 43RD ST., N.Y.C.

(253)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS ir MOTERYS 
BERNIUKAI ir VYRAI 

IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 
Mados gatavai nešiojimui.

PILNAM—DALIAI LAIKO 
Priėmimam, prekių pakavimui.
5 DIENŲ SAVAITĖ $22, 

PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS.
Nuolat. Pokarinė proga.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY,

N. Y. C.
(254)

REIKIA ŠVEITĖJŲ
PRIE STERLING JEWELRY.

BRODY-BAIARDI, INC., 39 W. 32ND ST.
(254)

VYRAI IR JAUNOS MERGINOS 
PILNAM LAIKUI. LENGVAM VYNIOJIMUI.

NUOLAT. GERA ALGA.
BONDS, 1530 BROADWAY, N.Y.C.

(254)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

POKARINE PROGA 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

UNIJINE DIRBTUVE
Kreipkitės

SHOUP-OWENS, INC.
130 Railroad Ave., 
Hackensack, N. J. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
(259)

DARBAS PRIE STALO
Knygų apdirbimo. Sudėjimo ir dratu 

sagiotojos.
NUOLATINIS DARBAS. UNIJA.

L. MIDDLEDITCH CO.
75 VARICK ST.,

N. Y.
 (256)

MOTERIS VALYMUI OFISŲ
5 vakarus—5 iki 11 P.M., 

60c VALANDAI ; NUOLATINIS DARBAS.
THE F. & M. SCHAEFER BREWING CO., 

430 KENT AVE., BROOKLYN.
______________________________________(255)

OPERATORĖS
BŪTINAS LENGVAS DARBAS
UŽDIRBA AUKŠTAS ALGAS 

48 Valandų Savaitė
KLEAR-VU PRODUCTS CO.
133 MONROE ST., NEWARK, N.J.

(255)

REIKIA MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas 
FABRIKO DARBAS 

173 Hudson St., N.Y.C.
(264)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M. I
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c į valandą, po • 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave. 
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Pilietė. (255)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MFG. CO., INC., 
285 N. 6th St., off Metropolitan Ava. 

Matykite Miss Ilirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Daugmeniniai futrų firmai 
GERA ALGA.

WELLS-TREISTER CO.
345 7TH AVE., 

N.Y.C.
(254)

REIKIA BERNIUKŲ
PROGA IŠSIMOKINTI D2IULERYSTES 

AMATO. PILNAM AR DALIAI LAIKO.
NUOLAT. POKARINE ATEITIS. 

BRODY-BAIARDI, INC. 39 W. 32ND ST.
(254)

VYRAI—STIPRŪS
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas. 

Mokykitės gero amato. Dienom-naktim. 
Daug viršlaikių.

AMERICAN BOOK-STRATFORD PRESS, 
75 Varick St., Canal Street Stotis, 

visos subvės. (254)

?■

j
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VYRAI KAIPO KEPĖJAI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA 
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co. 
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave.) 

BROOKLYN.
_________________________________________ (256)

BALTIMORE & OHIO R.R. I
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(254)

Am.
‘ x ...
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Šeštas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily . ' šeštadienis, Spalių 28, 1944

NewWko^i^rZliii
JAME JUS Į Brooklyiio ir Apylinkes Lietuvos DEKVIEČIAME JUS DELEGATAMS

Dalyvauti baliuje, kurį ren
gia LDS Brook lyno Merginų- 
Moterų Kliubas — Sorority, šį 
šeštadieni, spalių 28-tą, 8-tą 
valandą vakare. Laisvės svetai
nėje. Įžanga tik 50c, 
įžangos bus dovana.

Šio baliaus

o prie

pelnas

lių, kurie bus pasiusti 
lyno ir apylinkės LDS 
—kariam. .Jų yra apie 
ledinės dovanos tiems, 
užsienyje, jau buvo iš

eis pa
pu nd e- 
Brook- 
nariam

k u ii e

Al Kaizos orkestrą gros šo
kiams. Bus visokių, įvairių už
kandžių ir gėlimų.

Tai, nepamirškite, dalyvau
kite šio šeštadienio vakarą ba
liuje sykiu su LDS karių tėvais 
ir prieteliais.

Iki pasimatymo Laisvės sve
tainėje.

LDS B’klyn Sorority.

Neetiška Prekyba
Majorą LaGuardia pasiekę 

raportai, kad kai kurie pre-į 
kybininkai prašokę paskutines | 
padorumo ribas. Jie siuntinėją 
laiškus kare kritusių didvyrių 
šeimynoms siūlydamiesi pirkti; 
mirusių didvyrių drabužius.! 
šešiems tokių senais drabu-j 
žiais prekiavimo krautuvių sa-! 
vininkų pagrasinta atėmimu 
leidimo ^prekiauti.

5-ti Metai/ Komedija!”
• Atkinson, Times

LIFE WITH FATHER
ARTHUR MARGETSON ir 

NYDJA WESTMAN
Tikrai smagus,
nantis veikalas

tytojua
VAKR. 8:10.

EMPIRE

įkvepiantis ir sujaudi-
LAISVft ragina skai- 

būtinai pamatyt jį !
P.M. TREC. ir ŠEŠT. 2:40
THEATRE, BROADWAY
ir 40th St., PE. 6-9510

D................. ..
Keistas ir pavojingas bandymas 
meilėj........... ir žmogžudystė!
Gene Tierney * Diana Andrews 

Clifton Webb

TAURA'
Isterija baisiausios meilės bet kada 

apsėdusios motelį!

HARRISON IR FISHER ir 
EXTRA: JERRY WAYNE

¥> ZY Vr X7 7th Avcuue irI X \ J V 1 5<>th St., New Y'ork.

Žmonių Prietelins ir Draugus
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto Centre vėl susikuopė 

labai daug drapanų, kurie reikia taisyti. Todėl mes mobilizuo
jame specialę talką drapanų taisymui šį šeštadienį, spalių 28 
dieną. Labai širdingai kviečiame ir prašome šion talkon. Atei
kite visi ir visos, kurie tiktai norite pagelbėti Lietuvos žmo
nėms. Darbo užteks visiems. Ir prie didelės talkos darbas bus 
smagus.

Talka eis visą dieną. Ateikite tada, kada jums parankiau
sia. Kurie galite, ateikite dirbti iš pat ryto. Kuriems neparan
ku iš ryto, galite ateiti po pietų bile valandą. Darbas eis iki 
vėlumai nakties!

Tikimės, jog i šį mūsų prašymą atsiliepsite skaitlingai. Iš 
anksto visiems talkininkams ačiū.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Pabaltijo Kultūrinės Tary
bos šaukiama keturių tautų— 
lietuvių, latvių, estų ir finų— 
o r g a n i z a ei jų konferencija 
įvyks šio sekmadienio popietį, 
spalių 29-tą, estų-latvių kliubų 
salėj, 2061 
New
St. stoties ant IRT Lexington 
Ave. linijos). Prasidės lygiai

Lexington Ave., 
Yorke (prie pat 125th

Aktoriai Teatrininkai 
Remia Wagner j

Šunies įkąsto Vaiko 
Tėvai Susirūpinę

Užregistruota Koncertui Diena

Taryba taipgi praneša, kad 
metiniam koncertui užregis
truota vasario 24-ta. šiemet 
koncertas bus labai patogiai iš 

vietoj, 
salėje, 
Yorke.

visur p r i v a ž i u o j am o j 
puikioje Irving Plaza 
prie Union Square, New

Lankėsi Laisvėj
New Yorko teatrininkai su 

'talka iš filmų industrijos ruo- 
■ šia Wagnerio pagarbai sueigą 
Į (luncheon) šį pirmadienį per 
pietus, viešbučio Astor didžia
jame balruimyje. Ruošiama 
per pietus, kadangi, kaip žino
ma, teatrininkai liuosų vakarų 
neturi. Vakarais jie 
groja, šoka, dainuoja

vaidina, 
teatruo-

Wagne-
apie

se.
Aktorių sueigoje už 

rį tikimasi dalyvausiant 
šimtą žymių Broadway ir Hol-
lywoodo aktorių. Bendrosios 
publikos, žinoma, bus kelerio
pai daugiau.

Bankieto pradžia 12:30. Da- 
j lis programos, nuo 2 iki 2:30, 
bus perduodama ir per radiją. 
Frank Sinatra atidarys pro- 
gamą sugiedojimu mūsų tau
tos himno. Kalbės Charles 
Boyer ir Helen Gahagan, Hol- 
lywoodo žvaigždės. O vyriau
sias žodis duodamas Eleano- 

i rai Roosevelt ir pačiam Wag- 
■ neriui.

Pereitą pirmadienį šuo įkan
do iš mokyklos pareinantį ber
niuką Eugene Carney, Jr., 10 
metų. įkando prie DeKalb 
Ave. ir Adelphi St., Brooklyne. 
Įkandęs jo savininkei ai- pri
žiūrėtojai vedantis šunį.

Kadangi šuo nežinomas, 
suimtas išegzaminavimui, 
vaikas jau turėjo perkęsti 
turis labai skausmingus {čirški
mus. Keliolika dar turės per
kęsti, jei šuns savininkai ne- 
priduos tuojau šunį išegzami
nuoti patyrimui, ar yra užkrės
tas pasiutimo liga.

Ketvirtadienio ryte užėjo i 
Povilas šiušąs 
Mass. Jis sve- 
Yorke keliom

ne

Laisvės įstaigą 
iš Worcester, 
čiuojasi New 
dienom.

Atsinaujino 
metams, 
paaukavo 
žmonėms,
ka priespauda 
liepė nupirkti dovaną — 
tinių drabužių. Tai graži 
van a!

L. prenumeratą 
dienraščiui Laisvei 

$3.50 ir Lietuvos 
nualintiems vok iš

davė $20 ir 
apa- 

do-

Policistas areštavo Costas 
Pavlos po tėmijimo jį “taisant” 
barberio dantis barbernėj. Jį 
kaltina nešiojime narkotikų.

Raudonasis Kryžius atsišau
kė viduramžių vyrų dirbti RK 
centruose užjūryje.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Sujaudinanti amerikinė meilės istorija, gausinga smagiu jumoru ir 
galingais jausmais. Tai giliai jaučiamas ir ilgam atmenamas judis.

GREER GARSON WALTER PIDGEON
Metro-Goldwyn-Mayer’s

“Mrs. Parkington”
EDWARD ARNOLD * AGNES MOOREHEAD * CECIL KELLAWAY

t V

2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCENOJE: “AMERICAN RHAPSODY” su mylimąja G. Gershwin’o 
muzika. Pagamintas Leonidoff’o, su Glee Club, Rockettes, Baleto 
Grupe ir Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Erno Rapee.

MATYK sensacingus žinių judžius Embassy!
1. Matyk Talkininkų armijas užimant Brestą!

Matyk
Matyk
Matyk
Matyk 
Extra:
Matyk 
ir dar

kovą dėl Filipinų!
Chinns apleidžiant Kweinlungą!
Talkininkų Armijas pralaužiant Gotiškąją Liniją! 
marininkus valant priešus iš Peleliu!
Matyk svarbų judj Francūzų pogrindžio! 
“This is America”—Rockefeller Center 
žinių judžius iš viso pasaulio karo frontų!

PUIKIAUSI JUDŽIAI MIESTE..
NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

2-ra Didelė Savaitė! Artkino su Pasididžiavimu Perstato!

WANDOS WASILEWSKOS

“THE RAINBOW”
Paremtą ant Pagerbtos Stalino Dovana Apysakos, 

žymiausias šio karo judamasis paveikslas.

Baisus šiurpiu savo tikrumu.
Puikus savo grože ir didybe.

EXTRA: Išimtinai! “RUSU Tautinis Choras”
Ir: “57,000 Nacių Maskvoje”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE

Strimagalviais važiavęs mo
toriniu dviračiu Ralph Squires, 
30 metų, užsimušė ant Sunrise 
Highway, L. L Dviratininkas 
pirma atsimušęs į stovintį tre
ką, paskui nuo to šovęs tiesiai' 
į ateinantį automobilių.

Tos pat dienos popiečiu mus 
atlankė worcesteriete viešnia 
Mi’s. Vincent Kiela. Jinai vie
ši pas savo sesutę, Mrs. G. 
Blassko, 336 Wyona St., 
Brooklyne. Lankėsi ir Lietuvos 
žmonėms Drab. Centre. Vieš
nią palydėjo Drabužių Centro 
ir Liaudies Teatro darbuotoja 
Adelė Rainienė.

Humphrey Bogart, Lauren Bacall ir Walter Brennan 
scenoje iš filmos “To Have and Have Not,” Hollywood ' 
Teatre, Broadway ir 51st St., New Yorke.

FILMOS - TEATRAI
“The Rainbow” Turi Nepa

prasto Pasisekimo
Stanley Teatras, New Yor

ke, savo gyvenime neturėjęs 
tiek lankytojų per pirmas tris 
dienas rodymo filmos, kiek tu
rėjo pirmomis trim dienom ro
dymo naujausios Sovietų fil
mos “The Rainbow.” Turėta 
7,400 žiūrovų. Pirmesnė re
kordinė filmą buvo “The Giri 
from Leningrad.”

Greta “The. Rainbow” rodo
ma “Russian National Choir” 
ir “57,000 nacių Maskvoj.”

Embassy Žinių Teatruose
Per savaitę nuo lapkričio 2- 

ros rodoma atakos ant Pele
liu salos ir kitos. Namu, fron
to žiniose — prezidento Roo- 
•sevelto atsilankymas New Yor
ke, Clevelando gaisras.

Radijo Balsuose
Nat Hale, radijo pasaulyje 

žinomas kaipo tūkstančio bal
sų balsas, yra gimęs New Yor
ke iš lietuvių tėvų ir yra lai
komas Lietuvos dovana radi
jui.

Po įvairiuotos karjeros vais
tininku, medžių kirtėju, nakti
nių kliubų linksmintoju, taipgi 
apkeliavimo Jungtinių, Tautų

perkalbėtoju, jisai atsidūrė 
prie radijo. Jis kalba daugeliu 
kalbų, kaip kad ir balsų.

Per radiją jis girdimas kas 
šeštadienio popiečio 1:25 
WHN programose, užvardinto
se “Hot Headlines.”

Nat parašo, diriguoja, per- 
stato aktus ir vaidina kiekvie
ną balsą ir charakterį tame 
vienišame tos rūšies radijo vei
kale, dramatizuoja svarbius 
įvykius su atitinkamais garsais 
ir muzika. Savo gabumus jis 
sakosi paveldėjęs iš savo mo
tinos, Kauno gražuolės.

Darbininkas Paskendo 
Muilo Dirbtuvėj

Jan Smus, 56 metų, įkrito į 
50 pėdų gilumo tanką savo 
darbavietėje ir užduso muilo 
darymui vartojamų sodos mil
tų krūvoje.įTų miltų buvę apie 
300 tonų, tjkras ežeras.

Nelaimė atsitiko Palmolive- 
Peet Co. dirbtuvėj, 12 Sussex 
St., Jersey City. Nelaimės nie
kas nepastebėjo jos atsitikimo 
laiku ir' niekas negelbėjo ne
laimingojo. Tik kada užsikim
šo ryna, per kurią tie sodos 
miltai leidžiami ten, kur jų 
reikia, kitas darbininkas, Leo
nardas Frugis, pradėjęs žiūrėti 
priežasties. Tokie užsikimšimai 
nebūdavę naujiena, kadangi 
ne kartą sulipę pačios sodos 
gabalai ryną užkimšdavę. Fru
gis pasiekęs ranka rynon ir ap
čiuopęs koją. Tada prasidėjo 
gelbėjimo operacijos. Kūną iš
traukė, bet gyvastį išgelbėti 
buvo per vėlu.

Nuteisė Keistų Plėšiką
Eugene Murphy, 21 m., ži

nomas kaipo “Bronxo tero
ras,” nuteistas 7 ir pusę metų 
kalėti. Teisme keliolika mote
rų pažinusios jį, kaipo grobs- 
tytoją rankinukų. Teroras bū
davęs tame, kad jis savo auką 
pasekdavęs į jų namus, grasin
damas peiliu po jo akių liep
davęs nusirengti nuogai, užtik
rinimui, kad jo nesivys. Tada 
pagrobdavęs piniginę.

Darbininkui Nėra Neuž
dirbtos Laimės

Kenneth O’Neill, 35 m., iš 
Manhasset, atėjo į New Yor- 
ko prokuratūrą prisipažinti, 
kad jis per 8 metus sukčiavęs 
samdytojo rekordus ir pinigus 
praleisdavęs arklių lenkty
nėms. Tikėjęsis iš to pralobti, 
bet vis biednėjęs ir skola sam
dytojui didėjus. Jis jau buvo 
nužiūrėtas sukčiavime. Prisi
pažinęs praleidęs porą desėt- 
ku tūkstančiu būdamas tik raš
tininku.

BROOKLYN '1

LAROR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 1 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus

1 steičius su naujausiais įtaisymais.
j KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

j Kainos Prieinamos į
n 949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842 ;
——--------—------ --^4

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Lietuvio Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MADISON SQUARE GARDEN
Ketvirtadienį Lapkričio 16,7:30 P. M

Pagarba Jungt. Valstijom—SSRS
Vieningom Tautom dėl Pergalės ir Taikos

* GERB. ANDREI A. GROMYKO, Sovietų Ambasadorius.
* LORDAS HALIFAX, Anglų Ambasadorius.
* CORLISS LAMONT, Pirmininkas Nacionalės Tarybos Amerikiečių-

Sovietų Draugiškumo.
* ALBERT FITZGEPvALD, Vice-Piimininkas, C.I.O.
* LEOPOLD STOKOWSKI Vadovaus Orkestrui.
* JARMILA NOVOTNA, iš Metropolitan Operos.
* ROY HARRIS, Naujos kompozicijos konduktorius, ir kili.

Kūrybiniai Patarėjai:
MARGARET WEBSTER, NORMAN CORWIN.

Minėjimas Sovietų Sąjungos 27 Mėty Sukakties
Tikictai $2.40—$1.80—SI.20—$.85—$.60

Workers

232 Madison

rezervuotos. Tikietai gaunami pas: Leblang-Grey's 
Bookshop, 50 East 13th Street; Book Fair, 133 West.

I WO, 80 5th Avenue, ir Šiuo adresu:
National Council of American-Soviet Friendship

Avenue, New York 16, N. V.

1476 Broadway;
44th Street ;

MU. 3-2088

Sugaudyta Šimtai 
Palaidu Šunų

Dr. Ernest L. Stebbins, svei
katos komisijonierius New 
York o miestui, pareiškė nuo
stabą, kad mieste gali rastis 
tiek daug žmonių, kurie ant 
tiek savęs negerbia, jog nesi
skaito su patvarkymais neleisti 
gatvėn palaidų šunų.
"Leidimas gatvėn šunų, kada 

sveikatos sargyboje pastatyti 
autoritetai pripažįsta esant pa
vojinga, reiškia visišką nepai

symą šimtų žmonių sveikatos 
ir gyvasties. Pagaliau, reiškia 
nepaisymą net to savo “myli
mo” šunies.

Daktaras nurodo, kad nuo 
paskelbimo patvarkymo pririš
ti šunis, spalių 16-tą, iki perei
to ketvirtadienio mieste sugau
dė 701 palaidą šunį. Brookly- 
nas tame prasikaltęs daugiau
sia, sugaudyta 267.

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn. 
DEWEY 2-0240.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

['jy;?; REŠTAURANfi
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS «

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, •
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
J Kiekvieną.dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
• ’ Tel. EVergreen 4-9612 J••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HowToS4F£Ak.

FORTHOSEZ YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Už Mažus

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriškas 
Žiedas 

ii

$19.95 
aukštyn

$19.95 
aukštyn

BIRTHSTONE

Ii aukityn

Rankpinigius 

Palaikysimo

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLTN. «. mit,

Jeweler
ADARA VAKARAIS




