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trijų didžiulių vyrų — Roose- 
velto, Stalino ir Churchillo— 
konferencijos. Tuojau po pre
zidentinių rinkimų buvo neo
ficialiai paskelbta, jog tokia 
konferencija įvyksianti dar 
šiais metais.

Teherano konferencija įvy
ko praeitų metų lapkričio mėn. 
pabaigoje ir gruodžio pradžio
je.

Taigi, po metų tie patys va
dai ir vėl žada susirinkti, tik, 
žinoma, niekas dabar negali 
pasakyti, kur antroji “Tehera
no” konferencija įvyks.

AMERIKOS KARIAI PAĖMĖ DAR TRIS METZO FORTUSA-

Jugoslavai Atėmė Iš 
Nacių Skoplje Gele

žinkelių Mazgų

Ketvirtadienį, lapkričio 16 
d., vakare, Madison Sq. Gar- 
dene, New Yorke, įvyks di
džiulis masinis mitingas 27- 
tom§ Didžiosios Spalių Revo
liucijos mėtinėms, sukaktuvėms 
atžymėti.

Sakys kalbas visa eilė žy
mių diplomatų ir visuomeni
ninkų, pav.: Britanijos amba
sadorius Amerikai, lordas Ha
lifax; einantysis valstybės sek
retoriaus pareigas, Edvard R. 
Stettinius, Jr., Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Amerikai, 
Andriejus A. Gromvko.

Visi šitie diplomatai dalyva
vo Dumbarton Oaks’o 
rencijoje, atstovaudami 
vo kraštus.

Ne vienam atrodys
kad masiniame mitinge, kuria
me bus pagerbta didžiausios 
pasaulio istorijoj revoliucijos 
sukaktis, kalbės žymusis Ang
lijos lordas!

Mitingą ruošia Amerikos-So- 
vietų Draugystės Taryba (Am
erican-Soviet Friendship Coun
cil).

London, lapkr. 15.— Mar
šalo Tito partizanai ir bul
garų kariuomenė atvadavo 
nuo vokiečių Skoplje, 65,- 
000 gyventojų miestą ir ge
ležinkelių mazgą pietinėje 
Jugoslavijoje, kaip oficia
liai pranešta. Su Skopljės 
netekimu naciai nustojo 
svarbiausio jiems kelio pa
sitraukti iš pietinio Jugo
slavijos kampo. Mūšiuose 
dėl Skopi j es 1,700 vokiečių 
liko nukauta ir 995 suimta. 
Tą pačią dieną jugoslavų 
liaudies armija šturmavo ir 
atėmė iš nacių Cetinję, 
Juodkalnijos sostamiestį. — 
Juodkalnija yra Jugoslavi
jos dalis.

Raudonoji Armija Nušlavė 
Vengrus ir Vokiečius nuo 
Rytinių Dunojaus Krantų

Naciai Liepia Karei- Jlingtinįy Valstijų Kariu© 
viam Šaudyt Norinčius c? _ J
T rauktis Komandierius

konfe- 
ten sa-

keista,

Franko Pasiruošęs
Priglaust Hitlerį ir

Kitus Ašies Vadus

London, lapkr. 15.—Rau
donoji Armija, užimdama 
Solt miestą, grynai apvalė 
nuo vokiečių ir vengrų ry
tinius Dunojaus upės kran
tus į pietus nuo Budapešto, 
Vengrijos sostamiesčio. Hit
lerininkai nušluoti nuo visų 
rytinių Dunojaus krantų 
per 268 mylias iki Jugosla
vijos rubežiaus. O iš Jugo
slavijos raudonarmiečiai y- 
ra prasiveržę per Dunojų 
jau dviejose vietose į Ven- 

ties Somboru ir 
110 ir 121 mylia 
nuo Vengrijos 

Budapešto. Mar- 
pirmyn vakarinė-

griją — 
Apatinu,

Francija. — Nacių parti
ja įsake kareiviams šaudyti 
tokius komandierius, kurie 
galvoja arba sako pasiduoti 
bei pasitraukti. Amerikie
čiai sučiupo nacių leidžia
mą laikraštį Skorpioną, ku
riame išspausdintas šis į- 
sakymas. čia nacių partijos 
vadai liepia kareiviui tuo- 
jaus nudėti tokį oficierių ar 

nuo ouuapesiu, eį|įnj kareįvį, nors ir arti- 
Szentmartonka- niįausįą savo draugą, kuris 

V? FleiZ-^e I? bent pamąstytų apie pasi
traukimą iš pozicijos ar pa
sidavimą. Sako, kartais ga
li būti per klaidą nušautas 
ir “geras” oficierius, bet 
nereikią to paisyti.

Į rytus ir pietų rytus nuo 
Budapešto Raudonoji Armi
ja 40 mylių ilgio frontu nu
stūmė vokiečius ir vengrus 
dar iki 7 mylių atgal; atė
mė iš hitlerininkų Nagyta- 
ką, geležinkelių mazgą ir 
fašistų tvirtumą, 25 mylios 
į rytus į' nuo Budapešto; 
p a ė m ė . _ . _ ____

Rašydamas apie karinius 
veiksmus, vykusius š. m. rug- 

Vilniauspjūčio pradžioje, 
dienraštis “Tarybų Lietuva” 
(rugpj. 1 d. laidoje) pastebi:

“Niekada dar Lietuva nema
tė tiek tanku, patranku, auto
mobilių.”

Keletu žodžių pavaizduoja
ma visa padėtis! Lietuva buvo 
ir tebėra svarbia karine zona. 
Iki Prūsija bus išlaisvinta, Lie
tuvos žemė vaidins svarbų 
vaidmenį karui prieš vokiečius.

Apie Šiaulių miesto išlaisvi
nimą, tas pats laikraštis pa
stebi :

“Mūsų kariuomenė smar
kiais ir kartu metodiškais smū
giais sulaužė vokiečių ginybą. 
Šiaulių miesto puolimas vyko 
tokiais energiškais tempais, 
kad vokiečių daliniai, suskal
dytos grupės nespėjo pasi
traukti ir pasiliko mūsų užnu
garyje. Šimtai vokiečių įstrigo 
Lietuvos miškuose.”

London.— Maskvos radi
jas pareiškė, jog Ispanijos 
diktatorius Fr. Franko 
prirengė Ispaniją, kaipo 
prieglaudą Hitleriui ir ki
tiems kariniams fašistų A- 
šies kriminalistams.

Šveicarijos ir Švedijos 
Atsakymai Amerikai

Jungt. Valstijų vyriausy
bė jau rugsėjyj pranešė 
Šveicarijai, Švedijai ir ki
tiems n e k a r i aujantiems 
kraštams, jog talkininkai 
reikalaus išduot karinius 
fašistų kriminalistus, jei 
kurie pabėgtų į tuos kraš
tus.

Šveicarija atsakė, kad ji 
supranta, kokį painų klau
simą sudarytų kariniai kri
minalistai jos žemėje. Šve- 
dja pareiškė, kad jinai ne
atidarys savo rubežių kari
niams piktadariams ir de
portuos tokius, " kurie at
vyks.

sostinės 
šuodami 
mis Dunojaus pakrantėmis, 
Sovietų kariai gręsia apeit 
Budapeštą iš vakarų pana
šiai, kaip jie apėjo jį iš pie
tų ir rytų. Vakariniame Du
nojaus šone raudonarmie
čiai jau užėmė Batinos 
miestą, 107 mylios į pietus 
nuo Vengrijos sostamiesčio.

stočia ir taip perkirto ei
nančius pro jį geležinkelį 
ir plentą iš Jaszbereny į 
Budapeštą. ^Be to, Sovietai 
užėmė trejetą desėtkų kitų 
gyvenamųjų vietų už 10 iki 
21 mylios nuo Budapešto.

Berlyno radijas pranešė, 
kad užsikūrė labai žiaurūs 
mūšiai Budapešto priemies
čių gatvėse. Naciai pripaži
no, jog Sovietų kariuomenė 
jau prasiveržė per milžiniš
ką griovį, kuriuom Buda
peštas apvestas iš rytų pu
sės.

Stalinui Pakvietus, 
Generolas de Gaul
le Vyksta į Maskvą

menė Įsiveržė į Metzo 
Tvirtovės Priemiesčius

SOVIETŲ KARIAI SUĖMĖ 
DAR TŪKSTANČIUS VO

KIEČIŲ IR VENGRŲ
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų ko
misija paskelbė tokias Mas
kvos radijo žinias apie nuo
stolius, kuriuos Raudonoji 
Armija šiomis dienomis pa
darę vengrams ir vokie
čiams Vengrijoj:

Sovietų kariuomenė Ven
grijos žemėje nuo lapkr. 10 
iki 13 d. paėmė nelaisvėn 
3,600 vokiečių ir vengrų ka
reivių ir oficierių; taigi per 
šešias dienas nuo lapkr. 8 
Raudonoji Armija Vengri
joje, viso suėmė 7,700 vo
kiečių ir vengrų karių.

Užimdami Nagykatą, rau-

donarmiečiai užmušė šim
tus priešų ir pagrobė 34 jų 
kanuoles, 25 minosvaidžius 
ir kelis amunicijos sandė
lius.

Šturmu paimdami Solt 
miestą ir geležinkelio stotį 
prie Dunojaus, Sovietų ka 
riai suėmė 1,200 hitlerinin
kų ir nuskandino Dunojuje 
šimtus vokiečių ir vengrų, 
kurie mėgino per upę iš
trūkti į vakarinius jos 
krantus.

Paryžius, lapkr. 15. — 
Premjeras Stalinas pakvie
tė generolą de Gaulle, Fran
ci jos laikinosios valdžios 
prezidentą, atsilankyti Mas
kvon ir pasitart bendrai
siais reikalais. De Gaulle 
priėmė pakvietimą ir šio
mis dienomis išvyksta į 
Maskvą.

Prieš Juodąjį Cigaretų 
Marketą

Washington. — Kainų 
Administracija žada tyri
nėt juodojo cigaretų mar- 
keto pelnagrobius. Jie turį 
susikaupę didelius ci
garetų sandėlius; tuo 
tarpu kai kuriuose mies
tuose jau siūloma 50 iki 80 
centų už pakelį cigaretų, ir 
tai negaunama jų pirkti.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Na, o kai dėl paties Šiaulių 
miesto likimo, tai laikraštis pa
stebi :

“Miestas smarkiai nukentė
jo nuo karo veiksmų. Iš esmės 
pačio miesto nebėra. Išliko tik 
miesto pakraščiai ir keletas 
įmonių. Gerokai sužalotas odų 
fabrikas. Gyventojai iš miesto 
vokiečių išvaryti arba patys iš
bėgiojo po kaimus. Dabar jie 
pamažu pradeda rinktis,
brikų ‘Audiniai’ vokiečiai su
degino, o ‘Bato’ fabriką 
sprogdino.”

Gaila Šiaulių, bet Radviliš
kyje “kai kurie fabrikai jau 
pradėjo veikti. Miestas maža 
tenukentėjęs nuo karo veiks- 
—... ’> mų.

Kaip dabar atrodo, tai Su
valkija bene labiausiai bus nu
kentėjusi nuo karinių veiksmų.

ANGLAI NUSKANDINO 
DEVYNIS VOKIE

ČIŲ LAIVUS

Fa-

London. — Du Anglijos 
šarvuotlaiviai ir keturi nai
kintuvai nuskandino 9 iš 
11-kos Vokietijos laivų, ku
rie sykiu (konvojum) plau
kė palei pietvakarinius 
Norvegijos krantus.

anglijos' lėktuvai
Iš SOVIETŲ NUSKANDI

NO TIRPITZĄ
London. — Tai iš šiauri

nės Sovietų srities atskridę 
anglų bombanešiai nuskan
dino 
karo 
nes 
ko j e,
Press.

didžiausią vokiečių 
laivą Tirpitzą šiauri- 
Norvegijos prieplau- 
kaip praneša United

Rytinėj Italijoj anglai 
perėjo Montone upę.

VAJAUS LENTELĖ
A. Strpeika, G. Kudirka, Elizabeth
P. P. Pilėnas, Philadelphia ........................
M. Svinkūniene, Waterbury ................
A. Balčiūnas, Brooklyn........................... . .
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne....... .....
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester................
ALDLD 2 kp.? So. Boston...........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence-Nashua
V. J. Stankus, Easton.................................

(Tąsa 5 puslapy j)

3725
2516
2346
2055
1588
1409
1097

730

720
716

su-

Mūsų dienraščio metinis kon
certas buvo pasekmingas. La
bai svarbu, kad taip 
sėkmingai praeitų ir 
sis Laisvės bankietas 
liau, — bazaras.

pat pa- 
būsima- 
ir, vėle-

Paryžius, lapkr. 15.—Tre
čiosios amerikiečių armijos 
kariai paėmė dar tris di
džiuosius Metzo tvirtumos 
fortus — Illange, į šiaurius 
nuo Metzo, ir Hubert ir 
Jussy, į vakarus. Tuo būdu 
Amerikos kariuomene užė
mė jau penkis iš devynių 
galingųjų Metzo fortų. Il
lange forte vokiečiai besą
lyginiai pasidavė jankiams, 
nors tik prieš kelias valan
das nacių komandierius bu
vo atmetęs amerikiečių iš
statytas sąlygas.

Už poros mylių į pietų 
rytus nuo Metzo amerikie
čiai paėmė Peltre ir prisi
artino prie Magny, tik už 
vienos mylios -į pietus nuo 
Metzo.

Naujausiomis žiniomis, 
Amerikos kariuomenė įsi
veržė jau į Metzo priemies
čius. Dabar amerikiečiai į- 
nirtusiai šturmuoja Pouilly 
kalno briauną, nuo kurios

galėtų užkirst svarbiausią 
vokiečiams pasitraukimo 
kelią iš Metzo.

United Press teigia, kad 
naciai visa linija .traukiasi 
atgal ir tik vidutiniai tepa* 
jėgia priešintis atakuojan
tiems amerikiečiams.

Pietiniai - rytinėj Holan- 
dijoje anglai į vakarus nuo 
Venio miesto užėmė pozici
jas tik už 7 mylių nuo Vo
kietijos rubežiaus.

Jankių Lakūnai Supleš 
kino 14 Japonų Laivų
Perlų Uostas. — Ameri

kos bombanešiai ties Luzon 
sala, Manilos srityje, Filipi
nuose, nuskandino dar 14 
Japonijos laivų, tame skai
čiuje du naikintuvus, ir su
naikino 158 iki 168 japonų 
lėktuvų.

AMERIKA NEPATENKINTA 
AIRIJOS PALANKUMU 
AŠIES PIKTADARIAM

Washington. — Ameri
kos valstybės departmento 
atstovas pareiškė, jog Airi
jos politika “pilnai nepa
tenkina” Jungtinių Valstijų 
reikalavimo, kad Airija ne
duotų prieglaudos fašisti
nės Ašies kriminalistams.

I

Į tokį Amerikos ir Angli
jos reikalavimą atsakė Ai
rijos premjeras de Valera, 
kad klausime dėl tų krimi
nalistų Airija “atsižvelgs į 
savo garbę, 
teisybę arba 
reikalus.”

Dauguma
politikų spėja, kad tas Airi-

jos atsakymas palieka sky
lę priėmimui Hitlerio, ar
šiausio budelio Heinricho 
Himmlerio ir kitų nacių va
du, v

Londono laikraščio Star 
redakcija rašo, kad Airi
jos atsakymas yra tik išsi
sukinėjimas, paliekąs atvi
ras duris priglaust karinius 
Ašies piktadarius.
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artimo meilę, 
savo krašto

Washingtono

RUMUNŲ DEMOKRATAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ

Maskva, lapkr. 15. —Kon- 
stanzos uostamiesčio žmo
nės, Rumunijoj, nugalėjo 
kariuomenę, užėmė miesto 
valdybos rūmą ir įstatė sa
vo valdininkus, išrinktus 
Demokratinio Tautos Fron
to.

KARINĖ NORVEGU MI 
SIJA SOVIETINIAME 

FRONTE

Churchillas sake: 
dar gana ilgai tęsis.

karas

PANERIŲ MIRTIES LAUKAI TIES VILNIUM -100,000 NUŽUDYTA
Rašo Antanas Venclova:
Kad vokiečiai masiniai 

žudo Lietuvos žmones, kal
bos apie tai pasiekė mus, 
kuome mes dar Maskvoje 
buvome, pirm Lietuvos so- 
stamiesčio Vilniaus atvada
vimo. Tatai mus giliai jau
dino, bet aš turiu prisipa
žinti, jog nesitikėjau tokių 
baisenybių, kokias mes at
radome, kada atvykome į 
Panenus, arti Vilniaus, tuoj 
po vokiečių išvijimo.

100,000 žmonių Nužudyta
Pro vartus ir spygliuotų 

vielų tvoras mes atėjome į 
baisiuosius mirties laukus, 
kur vokiečiai išžudė bent 
100,000 vyrų, moterų ir vai
kų bei kūdikių nuo motinų 
rankų, ir žilagalvių senelių.

Lietus krinta ir saulė 
spindi lygiai ant teisingųjų 
ir neteisingųjų, ant krimi
nalistų ir ant jų aukų. Ir 
saulė spindėjo ant mažų ža
lių pušelių, kada mes atvy-

kome į šiuos laukus, lygiai 
taip, kaip ir tomis dieno
mis, kuomet žmonės buvo 
čia šimtais gabenami nuga- 
labinimui.

Mes priėjome prie didžiu
lės apvalios duobės. Iš arti
mųjų krūmų kilo kartus 
dvokas. Pūtė švelnus vėje
lis ir nešė mums į uosles 
kokčią atkastų lavonų 
smarvę. Šimtai jų gulėjo 
duobėje, šimtai numarintų 
žmonių kūnų, kuriuos vo-

kiečiai sušaudė čia pirm 
keleto mėnesių. Kūnai dar 
ne visai buvo sugedę. Ant 
jų dar buvo drabužių; kai 
kurie jų daikteliai tebebuvo 
jų kišeniuose arba arti jų: 
studento užrašų knygutė; 
rožančius, kurį moteris kai-- 
bėdavo, vargdama nacių 
kalėjime per ilgas dienas ir 
mėnesius; vidujinių kūno 
mėnesius; stetoskopas (vi
dujinių kūno garsų klausy
mo instrumentas), rastas

kišenių j e daktaro, kuris, 
matyt, buvo suimtas, belan
kant jam savo ligonius; lė
lė be galvos šalia mažytės 
mergaitės, kurią jinai čia 
atsinešė paskutinėje savo 
nelaimingos kūdikystės ke
lionėje, kelionėje j kapą, į 
kurį įkrito jos motina, per
šauta per galvą.

Sistematiškas žudymas
Šie keli šimtai lavonų tė- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

London. — Anglijoje iš
lavinti norvegų kariuome
nės junginiai yra persiųsti 
į šiaurinę Norvegiją ir su
tartinai su Raudonąja Ar
mija kariauja prieš vokie
čius.

Emigracinė Norvegijos 
valdžia Londone paskelbė, 
jog karinė norvegų misija 
nuvyko iš Anglijos į šiauri
nę Norvegiją ir veikia są
ryšyje su Raudonosios Ar
mijos komanda.

Norvegų žinių agentūra 
pranešė, jog vokiečiai, ve
jami iš Finnmarko, paties 
šiaurinio Norvegijos apsk
ričio, sudegino visus na
mus, sušaudė ūkininkų gy
vulius ir sunaikino maisto 
sandėlius, kurių nepajėgė 
išsigabenti.

Laivais iš Anglijos sugrą
žinta Į Sovietus 10,000 bu
vusių belaisvių, kuriuos tal
kininkai Franci joj išlaisvi
no nuo vokiečių.
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Susirinko Kongresas
šią savaitę suvyko paskutinėms savo 

sesijoms 78-tasis Jungtinių Valstijų kon
gresas. Apie 80 šios sesijos narių bus to
kių, kurie praeituose rinkimuose pralai
mėjo rinkimus arba kurie dėl kokių nors 
priežasčių nekandidatavo.

Vyriausias šių kongreso sesijų darbas 
bus tai suteikimas prezidentui Roosevel- 
tui nepaprastų karinių teisių, nes jei ši 
sesija to nepadarytų, tai prezidentas su 
Naujais Metais negalėtų tokių teisių 
naudoti, iki 79-tasis kongresas jam jas 
suteiktų.

Spėjama, kad šis kongresas tatai pa
darys be didelių ginčų. Prie to, yra ir 
kitų dalykų, kurie turės būti svarstomi 
ir nutariami.

Visa eilė reakcininkų kongresmanų, 
prakišusių rinkimus lapkričio 7 dieną, ne 
kaip jaučiasi dabar paskutinėse sesi
jose!

dama greitą visų vokiškųjų plėšikų 
užgrobtų mūsų tautos žemių išvadavi
mą.

Broliai lietuviai! Raudonoji Armija 
neša lietuvių tautai išvadavimą iš hit
lerinių galvažudžių jungo. Nesileiskite 
apgaunami priešo skleidžiamų melų ir 
provokacijų. Visuose išvaduotuose 
miestuose ir kaimuose pasilikite vieto
je ir tęskite savo normalų darbą. Val
stybinių įstaigų tarnautojai privalo 
eiti toliau savo pareigas, saugoti vals
tybinį turtą, padėti tarybiniams val
džios organams grąžinti krašte rimtį 
ir normalias gyvenimo sąlygas.

Tarybų valdžia ateina ne kėršyti, 
bet atstatyti vokiečių sugriautą Lietu
vą ir sukurti naują, laimingą gyveni
mą mūsų tautai. Mes kviečiame visus 
lietuvius, mylinčius savo tautą ir kraš
tą, susitelkti į vieningą frontą kovai 
prieš vokiškuosius grobikus dėl galu
tinės pergalės, naujam darbui— Lietu
vai atstatyti.

Brangūs tautiečiai! Raudonoji Ar
mija, kurios eilėse žygiuoja ir šaunie
ji tautiniai lietuvių pulkai, baigia va
lyti mūsų mylimą tėvynę Lietuvą nuo 
vokiškųjų okupantų. Karas perkelia
mas į pačią Vokietiją, kur hitleriniam 
žvėriui bus suduotas paskutinis smū
gis. Tačiau karas dar nebaigtas. Vo
kiškieji banditai, bijodami rūstaus at
pildo už visus savo padarytus nusikal
timus, atkakliai tebesigina, stengda
miesi užtęsti karą ir atitolinti savo

Žinios Iš Išlaisvintosios Lietuvos
(Žiupsnelis įspūdžių) 

sparnais. Šiandieną viršum 
Kauno plevėsuoja tarybinė 
vėliava, liudijanti Raudono
sios Armijos ginklo galybę.

Kaunas keliasi iš okupa
cijos metų gėdos ir purvo! 
Kaunas greit bus vėl mūsų 
Tarybų Lietuvos pažiba!

VI. Audronaša. kaminų kapinyną.

Ne Keršyti, Bet Atstatyti 
Sugriautą Lietuvą!

Tuojau, kai Kaunas buvo išlaisvintas, 
tarybinės Lietuvos vyriausybė išleido į 
Lietuvos liaudį pareiškimą, po kuriuo 
pasirašė J. Paleckis, M. Gedvilas ir A. 
Sniečkus. Pareiškimas įdomus-istorinis, 
todėl mes jį čia paduosime ištisai:

LIETUVOS PILIEČIAI!
Raudonoji Armija, tęsdama savo 

pergalingą puolimą Lietuvos žemėje, 
išvadavo Kauną. Senasis lietuvių kul
tūros ir tautinio judėjimo centras, at
likęs lemiamą vaidmenį kuriant mūsų 
tautos valstybingumą, stambiausias 
Lietuvos pramonės miestas, vėl grą- * 
žintas lietuvių tautai. Brangus kiek
vieno lietuvio širdžiai Kaunas, mūsų 
protėvių pastatytas kovai prieš krau
gerius kryžiuočius, dabar atidaro 
Raudonajai Armijai kelią į mūsų am
žinojo priešo lizdą, iš kurio vokiečių 
gaujos per šimtmečius užpuldinėjo ir 
naikino Lietuvą — į Rytų Prūsiją.

Pagrobę 1941 m. Kauną, hitleriniai 
okupantai ketino jį paversti Lietuvos 
suvokietinimo centru. Kaunas tapo bu
delio Rentelno sukurto Lietuvos kolo
nizacijos štabo buveine. Senasis lietu
viškas miestas buvo vokiečių pavadin
tas šlykščių kryžiuočių jam duotu pa
vadinimu “Kauen”. Okupantai iškėlė 
iš Kauno tūkstančius lietuvių ir į jų 
vietą atgabeno gaujas vokietpalaikių. 
Vokiškieji grobikai norėjo iš Kauno 
padaryti antrą Klaipėdą.

Per trejus okupacijos metus hitleri
ninkai išžudė Kaune dešimtis tūkstan
čių žmonių. Tūkstančiai kauniečių bu
vo išvežti į Vokietijos vergų rinką. 
Vokiečiai sušaudė Kaune ar išvežė į 
koncentracijos stovykas šimtus ge
riausių lietuvių inteligentijos atstovų. 
Jie uždarė vieną stambiausių mūsų 
tautinės kultūros židinių — Kauno u- 
niversitetą. Gilias, kruvinas žaizdas 
padarė Vokiškieji galvažudžiai mūsų 
gražiajam, brangiajam Kaunui.

Tačiau griuvo hitlerininkų planai 
paversti Kauną amžinuoju vokišku 

, Kauen, o visą Lietuvą — Vokietijos 
becirkū. Raudonoji Armija savo isto
rinėmis pergalėmis Tėvynės karo fron
tuose, pavertė niekais visus vokiškųjų 
barbarų užsimojimus sunaikinti lietu
vių tautą ir suvokietinti Lietuvą. Ga
lingu Raudonosios Armijos smūgiu bu
vo išvaduota mūsų amžinoji sostinė— 
Vilnius. Iš vokiškosios vergovės buvo 
išplėšti stambūs šalies centrai: Šiau
liai, Panevėžys, apskrities miestai 
Švenčionys, Švenčionėliai, Trakai, U- 
tena, Alytus, Ukmergė, Biržai, Ma- 
riampolė ir tūkstančiai kitų Lietuvos 
vietovių. Dabar raudonoji laisvės vė
liava suplevėsavo ir Kaune, pranašau

Kiekvieno lietuvio pareiga visomis iš
galėmis, nesigailint nei jėgų, nei gy
vybės, padėti Raudonajai Armijai ga
lutinai sutriuškinti hitlerinę Vokieti- , 
ją. Lietuvių tauta, kovodama petis į 
petį su visomis broliškomis tarybinė
mis tautomis, su visomis laisvę mylin
čiomis tautomis, turi įnešti savo dalią 
į greitos ir galutinės pergalės reikalą. 
1944 m. rugpjūčio 2 d.

Romoje ir Meksikoj
Praeitą sekmadienį Mexico 

(Meksikos sostinėje) sakė kalbą social
demokratas Indalecio Prieto, buvęs Is
panijos respublikos valdžioje ir dėl to 
jaučiąsis “žymiu vyru” esąs. Ką gi jis 
kalbėjo? Ogi puolė, bjauriojo Tarybų 
Sąjungą ir komunistus. Tarybų Sąjun
gą šis vyras vadino “imperialistine” ir, 
žinoma, nesigailėjo jai “komplimentų.”

Tą patį sekmadienį Romos mieste, Ita
lijos sostinėje, įvyko viena didžiausių ta
me mieste matytų demonstracijų. Virš 
100,000 žmonių dalyvavo masiniame san- 
skridyj suruoštame Tarybų Sąjungai pa
gerbti josios 27-nerių metų sukakties 
proga.

Kas gi šį mitingą Romoje ruošė? Ogi 
socijalistai iš vien su komunistais —abi 
Italijos parti ji!

Italijos socijalistų partijos vadas Ne- 
mi, kalbėdamas Romoje, džiaugėsi Ta
rybų Sąjungos gyvavimu, džiaugėsi Spa
lių Revoliucijos atneštaisiais vaisiais vi
sai žmonijai ir ragino socijalistus dirbti 
išvien su komunistais pravedimui pačio
je Italijoje didžiųjų reformų, kad Itali
jos liaudžiai gyvenimą pagerinti.

Padarykite jūs dabar palyginimą tarp 
to, ką veikia Ispanijos social-demokra- 
tų lyderis Prieto ir ką veikia Italijos so
cijalistų vadai. Tai padarę, jūs matysi
te, kaip dalykai kur eina. Jeigu p. Prie
to šiandien šitaip kalba, (visai panašiai 
Hitleriui ir jo gengsteriams), tai argi 
stebėtina, kad panašiai jis manė ir būda
mas Ispanijos respublikos valdžioj. O jei 
jis taip manė, tai argi stebėtina, kodėl 
Ispanijos socijalistai vėrė respublikai 
peiliu nugaron! Žinoma, ne visi socija
listai tai darė, ne, bet tam tikro tipo,— 
toki, kaip Prieto.

Šiandien vienas aišku: šis pasaulinis 
karas tūlus socijalistų lyderius pataisė, 
pakreipė į teisingesnį kelią, na, o kitus 
— visiškai sugadino, pakreipdamas į 
fašizmo kelią.

Indalecio Prieto priklauso pastarajai 
socijalistų kategorijai.

•—Courtesy American People*s Mobilization

City

KAIP GYVENA KAUNAS
Kaunas, palyginus jį su 

Vilniumi, nukentėjęs ma
žiau, išskyrus kai kuriuos 
pastatus, kaip tai: geležin
kelio stotis, elektros stotis, 
telefono stotis, vandentie
kis, gaisrinė ir kt.

Gatvės jau baigiamos nu
valyti nuo stiklų ir šiukš
lių. Veik visi namai smar
kiai apiplėšti, vitrinos iš
daužytos. Daugelio dirbtu
vių bei fabriku mašinos, in- 
venterius išvežta.

Kasdieną į miestą grįžta 
šimtai gyventojų, per mū
šius pabėgusių į aplinkinius 
kaimus. t Judėjimas mieste krities gyventojai. O dabar 
pagyvėjęs — skuba darbi- praūžus karo audrai, traki 
ninkai bei tarnautojai į sa
vo pirmykščias vietas 
pradeda darbą.

Kaune jau veikia kelioli- nuostabu, j / „ /I
užkan- per paskutinius 3-is metus 

žino, kad derlių valo sau, 
o ne vokiškiesiems grobi
kams. Žiemkenčių valymas 
bemaž jau pasibaigė, dabar 
žmonės ėmėsi valyti vasa
rojų - avižas, miežius.

Smarkiai nukentėjo nuo 
vokiškų plėšikų valstybiniai 
ūkiai. Hitlerininkai sunai
kino didelę dalį veislinių 
gyvulių, išvežė ir sunaikino 
žemės ūkio mašinas, trak
torius. Daugelį darbininkų 
vokiečiai išsivežė su savi
mi apkasų kasti. Bet ir čia 
trakiečiai parodė aukštą su
sipratimą ir atsakingumą. 
Likę darbininkai Lentvario, 
Vokės, Aukštrakių valstyb. 
ūkiuose patys sutaisė maši
nas ir pasiruošė javų valy
mui kuo puikiausiai. Į talką 
jiems atėjo Duoneliškių, Vo
kės ir kitų kaimų valstie
čiai, kurie, nuvalę savo 
laukus, atėjo su savo įran
kiais padėti valstybinių ū- 
kių laukų derlių nuvalyti. 
“Šiemet, — sako trakiečiai, 
—nei vienas grūdas neturi 
likti laukuose. Juk Raudo
noji Armija daužo vokiečius 
prie pat Vokietijos sienos. 
Mes aprūpinsim Raudonąją 
Armiją duona ir tuo padė
sim jai galutinai sumuoti 
biaurųjį priešą.”

Trakų mieste vokiečiai 
bemaž visai sunaikino’ po- 
pierio ir kartono fabrikus. 
Darbininkai susirinkę ap
žiūrėjo fabriką ir nutarė jį 
paleisti į darbą. Savo jėgo
mis buvo atremontuotos fa
briko patalpos ir jau kele
tas pagelbinių cechų pradė
jo veikti. Darbininkai žada 
greitu laiku duoti mūsų 
kraštui popieriaus ir karto
no.

ka “Valgio” 
dinių, kurios aprūpina 
dirbančiuosius maistu, nes 
kol kas jaučiamas maisto 
produktų trūkumas. Bet 
pradėjus veikti “Valgio” 
trestui, šis klausimas daro
si jau ne tbks aktualus.

Gyventojai daug pasako
ja apie okupantų žiauru
mus. Daug Kauno gyvento
jų hitlerininkų išžudyta, 
nukankinta bei išgabenta į 
hitlerinę katorgą.

Paskelbus laisvą 
bą, į turgų jau 
kasdien suvažiuoti 
nes ūkininkai, kurie atveža 
daržovių ir jų kainos kas
dieną smarkiai krinta. Štai, 
pavyzdžiui, šeštadienį kapa 
agurkų dar kainavo 50 rb., 
o jau sekmadienį — tik 10 
rubliu, v

Kauno turguose praside
da gyvas judėjimas. Pre
kiaujama įvairiausiais daik
tais. Čia matai ir drabu
žius, ir apavą, namų apy
vokos daiktus ir 1.1. Jų kai
nos kasdieną taip pat krin
ta.

Žodžių, gyvenimas prade
da įeiti į normalias vėžes.

Kai kurie didesnieji Kau
no pastatai yra užminuoti 
ir todėl eina skubus išmina
vimo darbas.

Simboliškas. vaizdas teko 
matyti prie “Versalio” vieš
bučio (Stalino prospekte). 
Gatvėje guli sutraiškytas 
okupacinės valdžios herbas 
(aras, nešantis kojose svas
tiką). Aras, išskėtęs spar
nus guli viduryje gatvės su 
nulaužytais sparnais ir su
lūžusia į gabaliukus svasti
ka. Praeidami darbininkai 
juokiasi:

Štai hitlerinės galybės 
galas. Nabagas aras. Api
pešiojo jį Raudonosios Ar
mijos durtuvai.

Ir teisingai jie sako. Hit
lerinis aras; ne tik apipešio
tas, bet jau su išlaužytais

Raudonosios Armijos smū
gių, vokiečiai, apipylę ben
zinu, sąmoningai padegė 
Riešės miestelį. Sudegė val
sčiaus rūmai, bažnyčia ir 
beveik visi gyventojų , na
mai. Iš miestelio paliki tik 
sudegusių namų ir styran- 

s.
Rugp. 7 d. Riešės mies

tely mobilizacijos punkteATGYJA GYVENIMAS
TRAKAI. Trakų miestas,susirinkę miestelio ir kai

mų gyventojai su džiaugs
mu stojo į Raudonosios Ar
mijos gretas.

— Mes su kaupu atsily
ginsim vokiškajam žvėriui 
už padarytas mums žaiz
das, — pareiškė atėjusieji. 
— Atkeršysi m už išvežtus 
brolius, seseris, nu nužudy
tus tėvus, sudegintus na
mus...

Visų pašauktųjų į kariuo
menę akyse spindi kupini 
pasiryžimo žiburėliai.

Juozas Abišala.

ir apskritis jau kelios sa
vaitės, kaip išlaisvinta iš 
vokiečių grobikų jungo. 
Džiaugsmingai sutiko savo 
išlaisvintoją Raudonąją Ar
miją Trakų miesto ir aps-

škiai ėmėsi darbo. Valstie- 
ir čiai ypatingu entuziazmu ė- 

mėsi rugiapiūtės ir tai ne
nes pirmą sykį

preky- 
pradeda

SU KAUPU ATSILYGIN
SIM VOKIŠKAJAM

ŽVĖRIUI
RIEŠE (Vilniaus aps.). 

Bėgdami nuo triuškinančių 
-------- 5------- -------------------

ŽVILGSNIS “VALGIO” 
III-JON UŽKANDINĖN

(Reporteris keliauja po 
Vilnių)

Baltos, gražios mergaitės 
bėgioja tarp staliukų. III-ji 
“Valgio” užkandinė Vilniu
je, Gedimino gt. 22ą, pilna 
pietaujančių. Sriubos lėkš
tės ir kotletai su kopūstais 
skraido viršum galvų. Kar
šta visiems. Ir padavėjoms 
ir pietaujantiems pilie
čiams.

Šiuo metu III-ji užkandi
nė aprūpina didžiulį skaičių 
Vilniaus įstaigų ir įmonių 
darbuotojų. Čia jie gauna 
pusryčius, pietus ir vaka
rienę. Tarybinė produktų 
norma aukšta ir geros rū
šies. Ir dažnai girdi, kai 
pilietis prie gretimo staliu
ko, baigdamas vaisių kom
potą, sako:

— Tai ne okupacijos pie
tūs.

Neginčijamai vilniečiai

dabar geriau valgo. Bet III- 
je užkandinėje reikia dar 
kai kurios tvarkos’.

Štai, ateina languotais 
marškiniais vyrukas. Ran
kovės paraitytos, jis pats 
gerai nusiteikęs. Paduoda 
pribėgusiai tarnautojai du 
talonėlius.

— Štai 200 gramų duonai, 
o čia 300.

Mergaitė po dešimties 
minučių atneša sviestu ir 
mėsiniais konservais tep
tas riekutes. Pilietis pa
kraipo galvą:

— Ką? Čia pusė kilogra
mo duonos?

Jis netiki ir bufete patik
rina. Ten jam duonos dar 
prideda gerą gabalą. Tik da
bar tikras svoris...

Pietų metu, tarp 14-16 
vai., užkandinėje ypatingai 
didelis judėjimas. Visi sta
liukai gulte nugulti. Ir daž
nai piliečui reika pralaukti 
ligi valandos, kol atneša 
pietus. O tuo metu baltuose 
apsiaustėliuose padavėjos 
didžiausiu būriu susigrūdu- 
sios aplink bufetą. Aiškiai 
matyti, kad pietų atleidimo 
sistema III-je užkandinėje 
netikus. Ir vedėjams reikė
tų pagalvoti ją suprastinti, 
pagreitinti, lygiai taip pat, 
kaip paduoti į stalą karštą 
valgį. O dabar nežinia, kur 
keliauja ta sriubos lėkštė, 
bet viralas būna stipriai at
vėsęs...

Bufete duonos porcijų 
raikymas ir paskirstymas 
eina taip pat iš akies. Kiek
vienas pilietis turi gauti 
jam priklausantį svorį, o čia 
—kaip peilis nupiovė. Ir ne
reta išgirsti, kaip pilietis, 
gavęs porciją, kraipo gal
vą:

— Ir plonina duoną tos 
Jadzės ir Stefunės...

III-je užkandinėje gyva 
ir judru. Ir čia bus dar jau
kiau, kai vedėjas atydžiau 
pasižiūrės po savo įstaigą.

Donatas.
(Iš Vilniaus “Tiesos”)

Naminis Frontas
Svarbi Žinia Kepėjams ir 
Saldumynų Gamintojams 
WASH1NGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos prane
šimu, kepėjai, saldainių ga
mintojai, pusrytinių kruopų 
gamintojai ir kiti asmenys, 
vartoja racijonuojamus pro
duktus prekybos tikslais, pri
valo iki š. m. gruodžio 15 d. 
išpildyti aplikacijas, norėda
mi gauti didesnį kiekį racijo- 
nuojamo produkto ar įvesti ko
kį pakeitimą racijonuojamo 
produkto srityje.

Nustatyta Aukščiausiųjų Kai
nų Riba Amžinosioms 

Plunksnoms
WASHINGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos pra-

Tūlas nacių karys sustojo nuimti šiuos Sovietų Sąjungos kaimiečius temijant jų 
kaimą dingstant liepsnose. Tas ir daugelis kitų paveikslų atimti nuo belaisvėn pa
imtų nacių rytiniame fronte parodo Hitlerio “naująją santvarką,” kaip ją už- 
rekordavo jo paties kareiviai. Fotografijos išstatytos parodai New Yorke per 
Russian War Relief. (Federated Pictures).

nešimu, nustatyta aukščiausių
jų kainų riba doleriais ir cen
tais amžinosioms plunksnoms 
(fountain pens), retail ir who
lesale, ir padaryti nurodymai, 
kaip, pagal naują taisyklę, 
prekybininkams bus privaloma 
sužymėti ant prekės kainą, rū
šį ir bendrovės pavadinimą.

Šventinių Kalakutų Reikalu
WASHINGTONAS. — Ka

ro Maisto Administracijos pa
reiškimu, kalakutai, skirti už
jūrio karinių pajėgų Padėkos 
Dienai, Kalėdoms ir Naujų 
Metų Dienai, jau išsiųsti į pa
skyrimo vietas. Bet, nežiūrint 
to, įsakymas, reikalaująs visus 
kalakutus, užaugintus ir su
pirktus, nustatytose apylinkė
se, laikyti arba pristatyti 
Quartermasteriu Korpusui, ne
gali būti atšauktas, iki nebus 
išpildyti visi švenčių kariuo
menės užsakymai.

Maža Permaina Nuomos 
Protestu Taisyklėse 

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo {staiga prane
šė, kad nuo š. m. spalių 31 d. 
įsigaliojo mažas pakeitimas 
skundų taisyklės procedūroje, 
ryšium su nuomų taisyklių ne
silaikymu. Permainą įvedus, 
protestuotojai, užpildą blan
kas Kainų Reguliavimo Įstai
goje Washingtone, privalo 
pažymėti, kad blanka taip pat 
buvo užpildyta, drauge su vi
sais reikalingais dokumentais, 
savo apylinkės KR įstaigoje ar 
apylinkės 
raštinėje, 
tinas tik 
apylinkės 
apylinkės 
įsakymus.

nuomų direktoriaus 
Šis reikalavimas bū- 
protestuojant prieš 
administratoriaus ar 
nuomų direktoriaus 

owt
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Nazi Practice Their Anti- 
Semitism on Evangelical 

Church Library
“Burn one useful book, and 
the sparks will fly into your 
face.” VOLTAIRE

Rare and unique writings, books letters and manuscripts, 
dating back to the 15th century, were destryed by the Nazis in 
Lithuania, according to a cablegrams received from Joseph Pet
ronis, a Vilnius correspondent.

“The Germans poured gasoline on and set fire to the Library 
of the Evangelical Reformed Church which was founded in 1557 
and stood at 11 Pilimas Street, in Vilnius.”

The Library was an import-0----------------------------------------
ant institution. In it’s rare col
lection was recorded the story 
of the development of human 
progress in the whole of Europe 
up to and including the 17th 
century. The Library there
fore, influenced progressive 
thought, especially at a time, 
when the establishment of 
schools and the printed word 
first started in Lithuania. It 
impelled the clergy of other 
faiths to adopt a progressive 
attitude on important questions 
writes Mr. Petronis.

The library had 16,298 vo
lumes. This included the Cor- 
berg Bible printed at Nurem
berg in 1480; six copies of the 
rare editions of the Brest Bible 
printed in 1563; a letter writ
ten by Calvin in 1563 to the 
Evangelists of the Reformed

Greets Lithuanian 
People

Conference of American Lithuanian 
Workers Literaty Society, held in 
Bqston, Mass., on October 22, and 
representing Lithuanian Americans 
from nine cities of Mass, and an
other conference of the same So
ciety at Philadelphia representing 
300 members adopted resolutions 
greeting the return to Lithuania of 
the Lithuanian Soviet Government. 
The resolution saluted the Red 
Army and the Lithuanian forma
tions within the Red Army for their 
splendid achievement in liberating 
Lithuania from Nazi oppression, 
and pledged aid to the people of 
Lithuania.

A rezolution was adopted sup
porting the work of the Committee 
to Aid Lihuania.

The Conference decided to send 
a letter to the National War Fund, 
in which it said:

“We wish to express our disap
pointment with ypur certification 
of the so-called United Lithuanian 
Relief Fund of America ...

“It is out to get hundreds of 
thousands of dollars from the Na
tional War Fund to help the Lith
uanian quizlings who are succeed
ing to escape during the process of 
liberation of Lithuania ...”

HUMAN RIGHTS HAVE 
PRECEDENCE

Among the progressive and libe
ral principles for which Franklin 
D. Roosevelt and the American 
people stand are:

Full employment, with a rising 
standard of living. Prevention of a 
third world war. Continuation of 
efficency of mobilization for war. 
Demobilization depending upon the 
needs of the war. A positive pro
gram of tolerance for all races, 
creeds and nationalities.

HOLD ON TO YOUR WAR 
BONDS.

After the last war There were 
widespread swindlers who victim
ized many owners of Liberty Bonds. 
Get-rich-quick fakers persuaded 
many persons to cash in their bonds 
and invest the money in worthless 
securities.

To prevent the same thing from 
happening this time, the Securities 
and Exchange Commission is work
ing out a plan to protect owners 
of Series E Bonds. Meantime, own
ers of Bonds should hold on to 
them unless they are compelled to 
cash them in for urgent reasons.

Our Readers Comer
HISTORY QUIZ HELPFUL.

Brooklyn, N. Y. 
English Section, Laisve.
Editor:

Thank you for the American His
tory Quiz. It was helpful to me in 
a discussion we held in school, on 
American history. Let’s have more 
of same.

Sincerely yours, C. S.

Church at Vilnius; works of 
Martin Luther and Erasmus 
of Rotterdam of the 15th cen
tury.

The Library had valuable 
and rare editions of works 
printed at the time when Lith
uania was a princedom. The 
loss of these is of irreparable 
harm to Lithuanian science and 
culture.

Calvinism was one of the 
three main currents of the 
Protestant Reformation that 
split away from the Roman 
Catholic Church in the 16th 
century.

During the reign of the “di
vine right of kings,” the Cal
vinist theology, just as that of 
the Catholic and Anglican 
Church was the political philo
sophy of the feudal nobility,

WAR QUIZ.
1. Why is it vitally important to 

keep the Panama Canal safe 
from enemy attack?

2. Approximately how far from 
Vladivostok is Tokyo?

3. About how many islands -are 
there in the Philippine Com
monwealth ?

4. What vitally important medici
nal is produced only in south
eastern Asia?

5. About how far are the Philip
pines from our West Coast ?

6. What was the first major act
ion by the U. S. fleet in the 
present war?

7. What is the name of the island 
in the Philippines, where Amer
ican forces made a successful 
landing last month?

8. Cite two important battles in 
the southwestern Pacific in 
which American vessels and 
planes distinguished themselves 
in 1942?

9. Control of what island off the 
south central Chinese coast gave 
Japan an easy jumping off 
place for the attack on the 
Philippines ?

10. The Caroline and Marshall Is
lands in the south Pacific, un
der mandate to Japan, belonged 
to which power before the first 
world war.
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YOU ARE CORDIALLY 
INVITED!

To Attend Concert and Dance

Tendered by Brooklyn, Aido 
Chorus, The affair is going to 
be held on Saturday, Novem
ber 25th, 1944, at the Lithua
nian American Citizen’s Club, 
corner Union Ave. and Stagg 
St., Brooklyn, N. Y.

Concert begins at 7 P.M. 
sharp. Dancing follows after 
the concert. Admission 65c, 
tax included.

All the many friends of 
Aido Chorus and those who 
like to spend an evening pleas
antly with congenial choristers 
should not miss this opportu
nity. Corresp. 

the great landlords. However, 
there was a variety of “inde
pendents” in the Calvinist re
ligion such as the Evangelical 
Reformed Church and the Bap
tists, who were to the left of 
the orthodox Calvinist Church.

The American Revolution 
was the first great successful 
encounter between the new po
litical theory of the rights of 
man and the- older creed of the 
divine right of kinds, and cer
tain Calvinist “independents” 

played an important part in 
that struggle.

Frances Franklin, author of 
“The Rise of the American 
Nation,” writes on this:

“Most of those who followed 
Washington into battle in ’76 
followed the Calvinist faith in 
one or other of its many 
forms . ..

“The American Baptists 
were always in the forefront 
of all early fights for freedom 
of religion.

“Among the Separatists or 
Baptists, the left-wing move
ment of English and American 
Calvinism, were certain groups 
who proposed to make the vir
tue of toil compulsory on all.

“They proposed to confis
cate from the wealthy all pro
perty which made it possible 
for them to live without labor.

“It is well for Americans 
whose greatest religious tradi
tions is Calvinist, to realize 
that the faith of their fathers

Greets US-Soviet
Amity Rally

C.I.O. President Philip Murray 
speaks today at Madison Square 
Garden commemorating the 11th an
niversary of diplomatic relations 
between the USA and USSR. In a 
message to the National Council of 
American-Soviet Friendship, he 
said: (

“American labor appreciates how 
much our country and all the other 
United Nations owe to the mag
nificent war effort of the Soviet 
Union, and how much the future 
peace and prosperity of the world 
depend upon the continuation and 
strenghtening of this alliance of 
all the freedom-loving peoples.”

Christmas Drive
The Christmas drive for clothing 

for Lithuania by the Committee to 
Aid Lithuania is a boomerang. The 
following is only a few of the re
cent contributions for clothing:

Lithuanian Americans from De
troit, Mich., report a donation for 
clothing of over $1250; the audience 
at the Laisve concert last Sunday 
in Brooklyn, N. Y. gave over $1000; 
from San Francisco, $370; from 
Elizabeth, N. J., $113; from a meet
ing in Brooklyn, N. Y., $346
(through the representative of the 
Lithuanian American Citizens Club 
came 50 bundles of clothing and 
$50 for other clothing); Brooklyn 
is organizing a concert and ball and 
the proceeds will go for clothing 
through the Lithuanian Committee 
to Aid Lithuanian.

Philadelphia conference of Lith
uanian Workers Literary organiza
tion representing 300 members de
cided to develope a clothing drive 
for Lithuania, in all districts of 
Philadelphia. The conference adopt
ed a resolution, calling upon the 
National War Fund to help in the 
organization of one committee for 
Lithuanian relief. 

was attacked on anti-semitic 
grounds (by the defenders of 
medievalism. Just as anti-se- 
mitism today is not aimed 
simply at the Jewish people, 
but at all democrats and all 
who Jovę elemental human de
cency ... There were instances 
in antiquity of course, as well 
as today, when all Christians 
were the victims of anti-semi- 
tism ...

And this today is the pract
ice of the Nazis. It’s policy is 
given in! a book published by 
the Berlin Ministry of Propa
ganda entitled “Jewish Bolsh
evism, in the" New Testament.”

Margaret Cowl.

Vote Clears Way for 
Quick Victory

“The vote clears way for quick 
victory” writes Earl Browder Pre
sident of the Communist Political 
Association in the Daily Worker. In 
the early hours of Nov. 8, a me
nacing cloud that had been hover
ing over the democratic world 
cleared away, he says:

“The threat of a break in the 
unity of the United Nations, was 
defeated; ’the threat of disunity 
within the most powerful country 
of the United Nations, the USA 
was decisively thrown back. The 
policies of President Roosevelt were 
confirmed ! by the masses of the 
American people and his leadership 
was established for the next four 
decisive years. The most arrogant, 
shameless, ; and dangerious bid for 
power in bur country by a group 
fo irresponsible men who placed 
private above national interest, 
was broken against the solid unity 
of the mass of patriotic Amęricans.

“President Roosevelt’s overwhelm
ing electoral victory was the re
sult of a great upsurge of the 
people, of labor, business men, art
ists, professionals. Negro people 
and middle classes rising above 
party lines. It brings joy not only 
to the United States but to our Al
lies all over the world.

Unsolved Problems.
“Americans will net allow their 

joy at the decisive over-all result 
of the election to cause them to 
overlook the unsolved problems. It 
will not cause them to ignore the

Workers’ Society Hits
Disunity In Lithuanian Aid

(From the Waterbury Republican, Nov. 6th)
With assertions that the United Lithuanian Relief Fund is 

provoking dissension among locals of organizations in 11 Con
necticut cities and towns campaigning for assistance to Lith
uania, delegates- to the annual conference of the third district of 
American-Lithuanian Workers Literary Society, Inc., convening 
at 789 Bank St. yesterday lodged a protest against certification 
of the relief fund.

In a telegram to Joseph E. Da-B ~
vis, chairman of the President’s 
War Relief Control Board in Wash
ington, the delegates charged that 
in soliciting money the United Lith
uanian Relief Fund is disregarding 
the regulations of the Connecticut 
War Fund. Through local communi
ty chest organizations the society 
has “always supported” the state 
war fund drive on behalf of the 
National War Fund, the telegram 
stated.

Locals in Waterbury, Naugatuck, 
Ansonia, Shelton, Brooklyn, Man
chester, New Britain, New Haven, 
Stamford, Hartford and Bridgeport, 

! are represented in the society. 
Į Averring that Lithuania is a So- 
i viet Republic, the telegram, which 
I was signed by Walter Brazauskas, 
1 chairman of the Hartford branch, 
i and Victor J. Valley, secretary of 
' the New Britain branch, suggested 
that funds now earmarked for 
United Lithuanian Relief “should be

For You, 0 D
Come, I will wake the continent 

indissoluble,
I will make the most splendid race 

the sun ever shone upon,
I will make divine magnetic lands, 

with the love of comrades, 
with the life-long love of 
comrades.

I will plant companionship thick as 
trees along the rivers of 
America, and along the 
shores of the great lakes, and 
all over the prairies,

I will make inseparable cities with 
their arms about each other’s 
necks, 
By the love of comrades, 
By the manly love of 

comrades.
For you these from me,

O Democracy, to serve 
you, ma femme!

For you, for you I am 
trilling these songs.

Walt Whitman.

Among the “International Quiz 
Kids” are names like Olmstead, 
Black, Wong, Jefferson, Ryan, Mo
reno, Frazanelli. Any one of them 
might be the smartest one of all 
in tonight’s radio program. Race, 
or nationality, does not put a ceil
ing on intelligence.

CAN YOU SPARE A 
PINT OF BLOOD?
There is an intense battle 

going on around the Philip
pines. We are winning it. 
The United States Navy 
has asked for more blood 
donations fdr our boys 
down there. It is for 
your sons, brothers, hus
bands, sweethearts and 
friends that the Navy 
speaks. Don’t wait till to
morrow. Give a pint of 
your blood today! You may 
save a life!

threat against the future contained 
in the size of the Dewey vote.

“Within that vote are millions of 
individuals who on the whole agree 
with Roosevelt’s main policies, yet 
who were victimized by the Dewey 
demagogy. The nation cannot rest 
content until the conditions which 
made that possible are removed. 
The decisive defeat of outstanding 
Congressional reactionaries such as 
Day of Illinois, Nye of North Da
kota, Fish of New York, Danahar 
of Connecticut, Maas of Minnesota, 
registered the bankruptcy of old- 
fashioned isolationism in America.

“But the new Dewey type of 
double - talking unprincipled re
action has demonstrated a danger
ous demagogic power of gathering 
the most varied discontents into an 
electoral striking force. That dan
ger was not ended with Roosevelt’s 
electoral triumph.

“The Dewey forces made anti
Communism, and the anti-Semitism 
that always accompanies it, their 
dominant issue. This was most 
vulgarly expressed in their slogan, 
‘A Vote for Rooseevlt Is a Vote for 
Browder.’ This was the biggest lie 
in American political history. For
tunately for America and the 
world, this Hitlerite tactic did not 
succeed, but among the uninformed, 
the red-scare was effective in terms 
of votes, because the American 
people were least armed to meet 
it, and because it was only half
answered for the main body of 
voters.” 

added to the budget of Russian 
War Relief for the aid of the people 
in Lithuania.”

Many of the Literary society 
members also belong to the Aid to 
Lithuania committee, which heard 
a report on clothes sent to Brook
lyn, N. Y. headquarters yesterday. 
About 4,000 pounds from the 
Waterbury area were sent during 
the past six months, it was an
nounced. In addition, 100 emergen
cy kits were included in the ship
ment.

The wire to Mr. Davis indicated 
that the Aid to Lithuania commit
tee sends its collected clothes and 
goods in kind to Lithuania prompt
ly, where, it contended, the fund 
is holding the clothing it collects 
instead of forwarding it.

Mr. Brazauskas presided. Joseph 
Strizauskas of the Waterbury 
American - Lithuanian Workers 
Literary Society and Mrs. Mary

mocracy!
THREE MILLION BABIES

More than 3,000,000 babies were 
born in the United States in 1943. 
That’s the largest increase on re
cord — 126,175 more than in 1942.

What will the parents of these 3 
million new Americans select as 
names? At present there are 6 mil
lion Marys and 4 million Johns in 
the USA. The combined total of 
John, James, Charles, George and 
William reach 20,000,000.

POST-WAR NYLONS.
Post-war nylons after tubbing in 

a washing machine will be ready 
for wear again without ironing.

The post-war production goals 
call for twenty-rtwo million pounds 
of hosiery nylon yearn a year. 
That’s enough for 450,000,000 pairs 
of .stockings.

“Tall, dark and handsome” comes 
in all races—even the dark. Ideas 
of beauty change and differ. Venus 
de Milo doesn’t measure up today 
in the U. S. A. to our glamor girls. 
Different people have different 
ideas of glamor: it’s not as hard to 
get used to them, either.

From Races of Mankind, by Ruth 
Benedict and Gene Weltfish.

RENTS ARE 9% OF THE 
FAMILY BUDGET

The construction of new living 
quarters in sections of the country 
devastated by the Nazi has become 
a major task in the Soviet Union. 
The new houses now being con
structed are paid for by the gov
ernment out of an appropriation 
for that purpose in the 1944 budget. 
Despite the large-scale building 
program, rental fees have noot been 
raised.

The average rent in the Soviet 
Union amounts to about nine per 
cent of the family budget, and is 
set by law on the basis of mainte
nance costs. House insurance, which 
runs very low, is the only other 
cost paid for living quarters. There 
is also a system of discounts which 
brings down the rent for many fa
milies. Families with a large num
ber of dependents having no in
come of their own, get discounts. 
Tenants ' living in old houses or those 
situated far from the center of toxyn 
are likewise entitled to reductions. 
Servicemen retain full rights to 
their hognes without, any charge for 
the duration.

Brings Family Closer Together.
W. II. Lawrence in the New 

York Times writes:
But the most significant change, 

so far as the happiness of women 
who want to bring up their own fa
milies is concerned, is the new 
trend in Soviet housing policy. In 
every discussion of the development 
of a new industrial city or the re
construction of one which has been 
devastated by the Germans the 
greatest emphasis is placed upon 
the construction of privately owned 
one and two family dwellings, 
which may be financed by a long
term loan from the Soviet Govern
ment. Construction of these dwel
lings on ground belonging to the 
Government, but with the structure 
belonging to the individual, un
doubtedly will run into hundreds of 
thousands of units in the post-war 
period and doubtless will serve to 
bring the family eloser together.

Keep Politics Out Of 
Relief Work

Here is a sample of how certain 
newspapers published in the Lith
uanian language in the USA, use 
relief as a weapon for their own 
political ends:

Dirva, Oct. 20th:
“The American government, 

knowing the intrigues of the So
viets, did not even permit the ex
ecutive of the United American 
Lithuanian Fund to send aid to 
Lihuania through the Russian War 
Relief fund, because Lithuania will 
not get that aid, everything the 
Soviets would hold for themselves.”

There were protests from Lith
uanian communities, from Lithua
nian organizations against using the 
United Lithuanian Relief Fund for 
political considerations. As a result 
of these justified protests, we are 
told, the United Lithuanian Relief 
Fund is considering sending the 
clothing it is collecting through the 
Russian War Relief. We hope this 
is not just another political ma
neuver. We trust that the vigilance of 
Lithuanian Americans to keep poli
tics out of relief work, will result 
in the setting up of one united com
mittee for Lithuanian relief. We 
know that the National War Fund 
can assist in bringing this about.

Strizauskas, secretary of the Aid 
to Lithuania committee, were pre
sent at the meeting.

The text of the telegram:
“We, delegates, at the annual 

conference of the third district of 
American-Lithuanian Workers Lite
rary Society, Inc., representing lo
cals in the Connecticut towns of 
New Britain, Waterbury, New Ha
ven, Bridgeport, Hartford, Nauga
tuck, Manchester, Ansonia, Shelton, 
Stamford and Brooklyn, have voted 
to send this telegram of protest 
against the certification of the 
United Lithuanian Relief Fund.

This fund in the above-mentioned 
towns is spreading dissension, not 
unity; is holding the clothes it col
lects insteatd of sending them ; and 
is collecting money at its meetings 
which latter action is against the

“IT MUST NOT
So writes Joseph E. Davies, for

mer American Ambassador to the 
Soviet Union, in the November is
sue of Soviet Russia Today.

If humanity is to know stable 
peace Hitler’s weaj>on, the “Bolshe
vik Bogey,” must riot work again, 
says Mr. Davies.

Here is part of his article u*
Early misunderstandings, dif

ferences between the Soviet Union 
and the Western democracies, were 
seized upon by Hitler to divide the 
unity of those he set out to con
quer. He conjured up the “Bogey of 
Bolshevism” to ^'divide and con
quer.” It worked once. It must not 
work again.

Division in the Allied camp was 
what made it possible for 'Hitler to 
plunge the world into war. Had it 
persisted, he would have won. The 
ending of that division alone is 
what is defeating him. If we value 
our future peace, we must never 
permit that division to occur >again. 
And the old “Bogey of Bolshevism” 
is again being trotted out, in the 
face of the certain fact, that if 
those fomenting that fear and hos
tility suceed in their purpose, there 
will be no peace either in Europe 
or on the earth.

It is fortunate that at the helm 
of our nation is President Roose
velt. He is. completely dedicated to

Lithuanians Unite 
Around FDR 

Program
Chicago Lithuanian Committee to 

Re-elect Roosevelt Carries On.

By Tex Zebraitis.
The re-election of President Roo

sevelt is now over and many of the 
groups who worked in the cam
paign are now either dissolved or 
Considering doing so. The C.I.O.- 
P.A.C. is meeting in Chicago on the 
20th of this month to discuss the 
dissolution or the perpetuation of 
the P.A.C. The work of this and 
other committees proved indispens
able in the defeat of Dewey.

The Lithuanian Committee to Re
elect Roosevelt was the most active 
political force among the Lithua
nians in Chicago. Meetings were 
held in every Lithuanian communi
ty, besides many towns in Wiscon
sin and Illinois. This committee 
sent speakers wherever requested.

Those most active on the com
mittee were the Chairman attorney 
Charles P. Kai who besides assum
ing the task of handling all cor
respondence was one of the princi
pal speakers at all meetings and 
also issued all printed matter as 
leaflets. Paul Saltimeras popular 
and well known Lithuanian radio 
announcer added his talent 
and personality to all meet
ings. He also granted time on his 
radio hour for the reelection of 
Roosevelt. Tex Zebraitis assumed 
his familiar role of chairman at all 
meetings. Every meeting was high
lighted with political bigwigs such 
as congressmen, judges, mayors and 
so on down the line.

The Lithuanian Committee To Re
elect Rooseevlt proved to Chicago’s 
Lithuanians and to mayor Kelly 
that this committee was doing a 
fine job of bringing the issues be
fore the Lithuanian people. On the 
other hand the Cook County Lith
uanian Democratic League headed 
by Al Kumskis and Judge Zuris 
conducted a dispirited campaign 
which did not wholly meet with the 
approval of the mayor. Efforts were 
made to bring these two forces to
gether but to no avail, they con
sidered their leadership so supreme 
that cooperation with any other 
like political force was a com
petitor and could not be tolerated.

Already a meeting of the L.C.R.R, 
has taken place and proposals ac
cepted to rename the committee 
the Lithuanian Committee to Sup
port Rooseevlt. A “Victory Lunch
eon” will be given on December 3 
to honor members on the com
mittee. This luncheon will be ho
nored by several well known na
tional figures,—their names to be 
revealed later.

Fred Abek chairman of the 
speakers bureau and most active 
in the entire campaign expressed 
regret that no young people con
tributed their efforts in this cam
paign.

One thing is certain — no one 
will convince the returning soldier 
or sailor that a discussion on pol
itics should be squelched. He is 
going to keep his eyes and his ears 
open. The new Committee to 
support Roosevelt will solicit the 

i active presence of all youth. Plans 
i will be made to establish clubs in 
I all Lithuanian colonies and we are 
■ sure that youth will assume lead- 
! ership.

regulations of the Connecticut War. 
Fund whose drive on behalf of the 
National War Fund we have al
ways supported through the local 
community chest organization.

The aid to Lithuania Committee, 
on the other hand, sends its col
lected clothes and goods in kind to 
Lithuania promptly. Our Brooklyn, 
N. Y. headquarters is preparing the 
seventh shipment.

By establishing the United Lith
uanian Fund, you have split each 
colony into several factions, each 
vying for the control of the money 
from the National War Fund.

Since Lithuania is a Soviet Re
public we believe the money now ’ 
allocated to United Lithuanian Re
lief should be added to the budget 
of Russian War Relief for the aid 
of the people in Lithuania.”

WORK AGAIN”
the idea of international coopera
tion for peace. We are fortunate, 
too, that Great Britain and Soviet 
Russia are headed by such leaders 
as Prime Minister Churchill and 
Marshall Stalin, who are patient, 
wise, forbearing and stalwart in 
the resolution to preserve that con
fidence and friendship which battle 
cemented to win the emerging 
battle against world anarchy and 
murder.

USSR Port to Help Send Aid to 
Yanks in Japan.

The Soviet Union has set aside 
the port of Nakhodka, near Vladi
vostok, for the shipment of Amer
ican supplies to American prisoners- 
of-war now held by Japan.

The Hearst papers have long ex
ploited the alleged Soviet indif
ference to the needs of American 
prisoners-of-war in Japan. This lat
est news provides another indica
tion of Soviet readiness to accom
modate American needs.

“The Policy that guided us at 
Moscow, Cairo and Teheran... is 
based on the Common sense prin
ciple which was best expressed by 
Benjamin Franklin on July 4, 1776: 
'We must all hang together, or as
suredly we shall hang separately’.’*

Franklin D. Roosevelt.
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THE H. A. WILSON CO
105 Chestnut St.
Newark, 5, N. J.
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PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Ketvirtas puslapis

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

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

trinių junginių. Baigę

School, tęskite savo

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tek Virginia 7-4499.

Jankiai Vokietijoj ir baž
nyčioje nacius muša.

iš vertės, kaip sme- 
kavalieriu ordinai.v

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Lapkr. 16, 1944

KRIENIŠKOS, 
PASTABOS

Rinkiminės Dewey kal
bos parodė vieną gerą da
lyką,—kaip nereikia kalbėt.

Reakcionieriai dabar ži
no, kad Amerikos liaudis 
per rinkimus vyžų nepina. 
Jeigu iš to pasimokins re
publikonai, tai ir jie bus šį

Už “Clear it with Sidney” 
atleisk jiems, viešpatie Hill- 
mane — jie nežinojo, ką 
sako. Bet žinojo, ką daro!

Turėdamas drąsos dau
giau negu proto, Amerikoj 
rinkimų nelaimėsi.

Vienas republikonas Illi- 
nojuje pabalsavęs parėjo 
namo ir nusišovė. Turbūt 
jis per klaidą balsavo už 
pralaimėtoją.

Su melais per rinkimus 
IAmeriką pervažiuosi, bet į 
Baltąjį Namą neįeisi.

Kaip Consolidated Edison vyrai pasitiko■r

dieną.

“DIDĮJĮ VEJĄ”
DABAR GALIMA PASAKYT: J storija už istorijos 
New Y orka viesulo INJNt metą Rugsėjo 7 J

J 9 IŠ ANKSTO ĮSPĖTA, ši Siątema pasiruošia prieš pirmąjį 
smūgį. Sudaroma reikmenų 'Sandėliai strateginiuose punk
tuose, Sumobilizuojama vielų pravedėjai; prižiūrėtojams 
ir .kitiems įsakyta pasiruošti ir laukti.
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GP VIESULAS SMOGIA! Sutriuška tūkstančiai medžių ir jų šakų— 
išvartyta tūkstančiai elektrinės jėgos stulpų—nutraukusių vielas 
ir taip pertraukiančių aptarnavimus elektra Įvairiems laikotar
piams daugiau kaip 222,000 namų Brooklyne, Queens, Bronxe ir 
Westchester y—didžiausia 
istorijoje.

nelaime New Yor.ko elektros sistemos

Nurijo, kaip šuva musę.

Prof. Krienas

pe rsiunčia,

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

visais 
kurįą

(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
operatoriams, kū
juos

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 į

>

ĮSTAIGOS. . .88^4

Republikonai gali turėti 
daugiau pinigų, bet darbi
ninkai — daugiau pažangių 
balsų. O pinigas ne viską 
perka!

Geri. Pattonui duoda visą 
Vokietiją, bet jisai ima co-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažames Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilviu 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 — 

MKDIKALI8 IŠTYRIMAS 32.

DR. ZINS
110 East 16tb S, N. Y

• Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

NEW YOI
28 MIL

2 VISOS GALIMOS ATSARGOS žmonių
* dėti reguliarėms viršinėms ir požeminėms greito reikalo jėgoms; 

prisideda mechanikai, inspektoriai, myterių tikrintojai, inžinie
riai ir kiti išlavinti darbininkai. Ekstra darbininkai su 
įrengimais pasiskolinami iš šiaurinių valstijų kompanijų, 
nekliudė viesulas.

gį* DAUGIAU KAIP 60 ĮSPĖJIMŲ

saugotis sutraukytų elektrinių vie-
■ lų paskleidė (Consolidated Edison 

po viesulo, per 13 radijo stočiį.

jėgli yra pašauktos pa

1600 ARMIJA dirba dieną ir 
naktį, tvarkydama vielas ir 
a įsteigdama aptarnavimus.
Kompanija gauna daugiau 
kaip 23,000 pašaukimų per te
lefoną vien tik Brooklyne ir 
Queens’e per dieną. Specialiai 
įrengtos sujungimo lentos tie
siog perleidžia patvarkymus 
išlavintiems 

greitai 
reikia.

rie 
kur

@ 1944 m. viesulas dar kartą 
pavyzdžiuoja svarbą organiza
cijos, kuri yra gana plati ir 
lanksti bet kokiam nepapras
tam reikalui.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square

NOTARY 
PUBLIC
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y
r7svir7*xir7iYii7*xl,7a\,ffl

LIGONINĖS, LABDARINGOS IR KITOS
elektrinės pumpos Miestui vandens patiekti ir srutų nu- 
bėgimo sistema... tai buvo pirmos, kuriom aptarnavimas 
atsteigtas. Keturių dienų eigoje beveik visi vartotojai 
Bronxe ir Westchestery ir 90% Brooklyne ir Queens’e jau 
turi šviesas ir vėl veikiančius elektrinius prietaisus. Dau
geliui kostumerių aptarnavimas buvo atsteigtas laikinai
siais įrengimais, bet mėnesiai turi praeiti, iki pastovūs 
pataisymai gali būti padaryti.

BUY ANOTHER WAR BONI) .. TO-DAY

C O N SOLI D A T E D
----- ---------—_____ - ■ ■■ . • , ...— s Y S T EM COM PĄNIE S A

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
* Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

L .Į ■ A; ■ ■ih j.

Mylėk pačią, kaip dūšią ir 
kratyk ją, kaip grūšią.

Tingi net pirštą pajudint.

Klausyk, ką kunigas sa
ko, bet nedaryk to, ką jis 
daro.

Šventaisiais tėvais pekla 
išgrįsta.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
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
Telephone Stagg 2-8842

few
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Greitas ir sėkmingas atstei- 
gimas. Consolidated Edison’s 
aptarnavimų sistemos po šio 
viesulo pasėkų suteikia panau
jintą užtikrinimą šio Miesto 
žmonėms ir pramonėms.

SERVICE

I N
,,R
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ‘

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

WWAftmVWflftVAftVABOfi'.
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EaUvfr—Libert?, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Lowell, MassPANERIŲ MIRTIES LAUKAI TIES VILNIUM

žu-

ve-

2)(sil-

pri-

50

(272)

N.

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Laisvė vie-

J.

S.

registru©-

JIE BITS JUMS DĖKINGI

Vardas

Antrašas

Miestas

Laisves Administracija.

312
278
260

704
691
660 
637 
560 
514
489 
468 
411

231
204
192
186
182
182

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Leyte saloj jankiai gręsia 
perkirst japonam Yamashi- 
ta kelią.

vajus at- 
gyvavimo

BAND SAW VYRAI. PATYRĘ. NUOLAT. 
POKARINĖS PROGOS.

- GERA ALGA.
MILLER-HOFF PARLOR FRAME CO.

27 SKILLMAN ST., BROOKLYN, N. Y. 
(Arti Flushing & Bedford Avts.)

. (270)

REIKIA
BROOKLYN YARD

ALDLD. Gaukime Lowelly 10 
naujų narių.

J. M. Karsonas.

MERGINOS 
Lengvas darbas, sėdėti. Gera Alga. Pakilimai. 

Poilsio periodai.
KINGS PLASTIC PRODUCTS CO. 

204 Wallabout Street, Brooklyn.
(271)

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės
NUOLAT. GERA ALGA

D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC AVE.

BROOKLYN.

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu reikalą su Romusiu Šarka, 
paeinančiu iš Degenių kaimo, Pan
dėlio valsč. Kiek žinau, 1929 m. 
*dirbęs Detroite, Fordo dirbtuvėse. 
Jį patį, arba kas žino, širdingai 
prašau rašyti šiuo antrašu: V. Ru- 
žela, 127 Machar Avenue, Port 
Arthur, Ont., Canada. (270-275)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(271)

MERGINOS--MOTERYS
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Paty
rusioms ir Nepatyrusiomss'Kafeterijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos.

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa.
_____________________________________ (272)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas, Prie Plastikų. 

Šveitimas, Bufavimas, Gręžimas.
Nuolat. Pokarinis.

LUSTRA-CITE INDUSTRIES,
225 WEST 28TH ST., New York City.

BERN1UKA1-VYRAI
Daliai Laiko—Pilnam Laikui. Darbai Pnty- 
siems ir Nepatyrusiems Kafeterijoj ir Vir

tuvėje. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pakilimai. Valgiai ir Uniformos.

Apmokamos Vakacijos.

SLATER SYSTEM, INC.
Industrial Cafeteria

2503 Lombard Street, Philadelphia, Pa.
(272)

VYRAI, LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
$25, PRISIDEDA LAIKO IR PUSĖS

VIRŠLAIKIAI
NEWMAN-DECOR,

19 W. 24TH, 8-TOS LUBOS
(270)

jffiwwy iįį^iii įįįįjuij.i

Ketvirtadienis, Ldpkr. 16, 1944

I
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ra tik maža dalis žuvusiųjų 
skaičiaus, čia žmonės buvo 
šaudomi reguliariai ir siste- 
mačiai nuo pat pirmųjų vo
kiečių okupacijos dienų. Jie 
buvo šaudomi “I ‘ *“
kasdien nuo šeštos valandos 
ryto iki sutemos.

Kai kurie buvo sušaudy
ti, užrišus jiems akis, kai 
kurie su užnugarėje suriš
tomis rankomis; kiti buvo 
priversti bėgt tarp dviejų 
gilių griovių, paskui liepta 
jiems eiti per lentą, perme
stą per duobę, ir tapo su
šaudyti beinant tąja lenta. 
Mažyčiai kūdikiai buvo 
metami aukštyn ir ore šau
domi, bekrintant jiem že
myn, arba paėmus už koju
kių teškiami į medį ir taip 
jų galvutės sutriuškinamos. 
Kartais vokiečiai gailėjosi 
kulkų mažyčiam kūdikiam 
ir gyvus juos laidojo. Ir taip 
atsitikdavo ne vien kūdi
kiams. Jeigu sužeistam 
žmogui pavykdavo iššliauž
ti iš duobės, tai kareiviai jį 
pribaigdavo. Kartą vienas 
pašautas žmogus pabėgo. 
Jis buvo pusiau pamišęs ir ,'symai. Tą auksą vokiečiai 
slaptai sugrįžo į Vilnių, kur !atydžiai rinko, ir būdavo 

dienų, kad budeliai taip 
prisirinkdavo daugiau kaip 
kilogramą aukso.

Išžudė ir Lavonų Degin
tojus

Vokiečiai paskui sušaudė 
belaisvius, kurite buvo pri
versti lavonus deginti, kad 
neliktų liudytojų. Bet vis 
tiek kai kurie pabėgo nuo 
mirties ir dabar rodo mums 
tą vietą, kur žmonės buvo 
masiniai žudomi ir kur pa
skui jų kūnai buvo degina
mi. Jie parodė mums didžiu
les duobes, į kurias buvo 
suversta sudegintų lavonų 
pelenai ir kiti palaikai.

Žmonių kraujais persi
sunkusi žemė čia pajuoda
vus ir sukietėjus.

Deginusieji lavonus žmo
nės buvo priversti gyvent 
giliame akmeniniame urve.

Stalinas, Anglijos premje
ras Winston Churchill ir 
prezidentas Rooseveltas iš
kilmingai pareiškė, kad tie 
žmogžudžiai bus nubausti, 
kad jie neištrūks, nes, jie 

bizniškai” įbus sumedžioti net ir pa- 
..... čiuose tolimiausiuose žemės 

kampuose.
Mėgino Panaikint Savo 

dynių Pėdsakus
Raudonosios Armijos 

jami, vokiečiai mėgino pa
naikint savo piktadarysčių 
pėdsakus, ir pernai Pane
riuose jie privertė šimtus 
savo kalinių atkasinėti nu
žudytųjų lavonus ir deginti 
juos. Vokiečių įsakymu, 
medžiai ir lavonai buvo 
kraunami viena eile ant ki
tos į didžiulius krosnius, a- 
pipilami gazolinu ar kitu 
skystu kuru ir padegami.

Pagreitinti tam darbui, 
vokiečiai atsiuntė kasamą
ją mašiną lavonams atkas
ti. Milžiniški krosniai degė 
per ištisas savaites. Sude
gus krosniui, pelenai buvo 

j sijojami tam tikrais rėčiais, 
kuriuose liko dirbtiniai auk
so dantys bei dantų užtai-

jis tapo sugautas ir atgal į 
Panerius atsiųstas. Gyve
nusieji arti tų mirties lau
ku žmonės diena iš dienos 
girdėdavo širdį veriančius 
nusmerktųjų klyksmus.

Traukinys po traukinio 
kasdien vežė žmones iš Vil
niaus mirtin į Panelius. Jei 
kas mėgino pabėgti, tą 
traukinio sargai sušaudė, ir 
Panerių stotis buvo užter
šta drybsančiais lavonais.

Teherano Pareiškimas.
Laiku beinant, užsienių 

pasaulis pradėjo sužinoti 
apie masines žudynes vo
kiečių užimtose žemėse. 
Raudonoji Armija vijo juos 
iš Tarybų žemės vis tolyn 
į vakarus ir rado milžiniš
kas kapines, pilnas nužudy
tų žmonių kūnų. Teherano 
konferencijoje iriaršalas

Ten jų buvo 80. Giliai po 
akmens siena jie pradėjo 
kasti tunelį. Visą laiką 
jiem gręsė mirties pavojus. 
Kai kurie pamišo. Trylikai 
jų pasisekė pabėgti. Keturi 
iš jų dabar buvo su mumis. 
Jie mus apsakė dar negir
dėtus nekaltų žmonių kan
kinimus ir žudynes.

Ką vokiečiai žudė? Žy
dus? Taip. Jie tikrai naiki
no žydus: profesorius, gy
dytojus, rašytojus, artistus, 
darbininkus — visų profesi
jų ir užsiėmimų žmones. 
Bet ne tiktai' žydai žuvo 
Panerių mirties laukuose.

čia taip pat žuvo žuvo 
daugybė lietuvių valstiečių, 
kurie atsisakė eiti į vokie
čių armiją, čia žuvo estai ir 
latviai, kurie buvo iš savo 
kraštų atgabenti į Vilnių. 
Čia žuvo kunigai ir vienuo
liai iš Lenkijos, kurie, ne
paisydami vokiečių teroro, 
dalyvavo kovoj dėl laisvės. 
Čia žuvo valstiečiai, kurie 
nemokėjo vokiečiams mo
kesčių, kurie priešinosi vo
kiečiams, kuomet naciai 
grobė jų ūkius ir mėtė juos 
laukan.

čia žuvo ir žmonės, atga
benti iš senelių ir paliegė
lių prieglaudų, nes jų už
laikymą vokiečiai skaitė be
reikalingu .lėšų eikvojimu. 
Čia žuvo darbininkų moti
nos ir jų vaikai.

Paneriai nėra vienintelė 
Lietuvoj vieta, kurios že
mė, sumirkyta nekaltu 
krauju, šaukia atkeršyti. 
Didžiuliai nužudytųjų kapai 
yra beveik prie kiekvieno 
Lietuvos miesto. Jie bus at
kasti, ir pasaulis dar išgirs 
daugiau negu kartą apie 
baisenybes, kurias iškentė
jo ramūs mūsų žmonės, pa
kliuvę į vokiečių žiaurūnų- 
sadistų nagus.

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOEKITTELL 
600—11TH AVENUE 
‘ NEW YORK CITY

Kova Lenkijoje ir 
Čechoslovakijoje

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 po 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 58rd St., 5-tos lubos, N.Y.C.
(271)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 19 d. lapkr. ALDLD 

10 kp. rengia vakarienę. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Pradžia 
5 vai. Užprašome visus lietuvius da
lyvauti, praleisti linksmai laiką. 
Mūsų patyrusios gaspadinės paga
mins skanių lietuviškų kilbasų su 
kopūstais ir kitų skanių užkandžių. 
Bus šalto alučio. Dalis pelno nuo šio 
parengimo bus skiriama Lietuvos 
žmonių pagelbai. (270-271)

____________________________________ (276)

LYDYTOJAI. NAKTIM 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTOJ AI 
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ, IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALI PRIE 

VAMZDŽIŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės USES, Irvington, N. J. arba
General Mechanics Co., Inc.

120 South 20th St., Irvington, N. J.

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 
BŪTINOJ PRAMONĖJ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA PRADŽIAI

TAIPGI VAKACIJOS 
APMOKAMOS.

NEWPORT OPTICAL
MFG. CO.

24 Boerum Street, Brooklyn.
(arti Broadway)

(271)

J. Simutis, Nashua ....................
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
V. Padgalskas, Mexico ............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Grybas-Preibis, Norwood .... 
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill......
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
C. K. Bready, Brooklyn ..........
A. Buivid, Dorchester ............
M. Smitrevičienė, Detroit ........
J. Matačiūnas, Paterson ...........
Frank Wilkas, Wilmerding ....
A. Levanienė, Los Angeles ....
E. Cibulskienė, Nanticoke ........
J. A. Shunski, Amsterdam ......

182
176
169
168
168
153
130
120
110
104
100
98
92
90
84
52
52
26
23

London. — Smarkėja So
vietų žvalgų veiksmai į pie
tų vakarus nuo Ostrolen- 
kos, Lenkijoj, 26 mylios nuo 
Rytų Prūsijos pietinio ru- 
bežiaus. Eina artilerijos 
dvikova tarp Raudonosios 
Armijos ir vokiečių pietinė
je Lenkijoje.

Karpatų kalnų srityje, 
rytinėje čechosloyakijos da
lyje, Ketvirtoji Ukrainos 
armija, komanduojama ge
nerolo Ivano Petrovo, viso 
jau desėtkus tūkstančių vo
kiečių ir vengrų užmušė bei 
suėmė, kaip oficialiai pra
nešama iš Maskvos.

Kas Šiuo Laiku Pas Mus 
Daroma

Kaip visur, taip ir pas mus, 
šiuo laiku svarbiausiu klausi
mu yra, kaip gausiau paremti 
ir pagelbėti nuo baisaus karo 
nukentejusiems Lietuvos žmo
nėms.

Norima ' gerokai parinkti 
drabužių ir čeverykų, kad ga
lima būtų sudaryti labai gau
singą septintąjį siuntinį, kuris 
jau greit bus prirengtas ir iš
siųstas į Lietuvą per Russian 
War Relief, pastangomis Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto.

Apart v šokių drapanų, ku
rias geri žmonės suaukoja, su
manyta dar nupirkti 30 porų 
naujų vyriškų kelnių ir tam 
tikslui buvo sukelta reikalin
ga suma pinigų, prie ko prisi
dėjo šie draugai su aukomis 
sekančiai

Lietuvių Piliečių Kliubas au
kojo $10. (

Po $5: J. ir U. Daugirdai, 
.S. ir N. Paulenkai, J. ir J. Gi- 
cevičiai, R. ir M. Chuladai, W. 
J. Chulada, Ch. Kojutis ir Ant. 
Drazdauskas.

J. Blažonis aukojo. $3.
Al Rutkauskas $2.50.
F. Greska $2.
Nuo turėtų užkandžių 

kių) liko $1.60.
Viso auaukota $54.10,

skaitant ir užkandžių pelną.
Už aukas ir taip gražaus 

darbo atlikimą vietinis LPT 
Komitetas labai širdingai 
ačiuoja.

Bus Labai Svarbi Prelekcija
IWO, rusų 3155-ta kuopa 

rengia labai svarbią prelekci
ja šio pasaulinio karo padėties 
klausime.

Kalbės rusų kalboje žymus 
karo stovio žinovas iš New 
York o “Russky Golos” redak
torius D. Krinkin, sekmadienį, 
lapkričio (November) 19 die
ną, 2 vai. po pietų, Liet. Pil. 
Kliubo svetainėje, 338 Cen
tral St., Lowell, Mass.

Kalbos tema bus: “Vėliausi 
pasauliniai įvykiai.” Visi, ku
rie suprantate rusų kalbą, da
lyvaukite ir sužinokite, kaip 
tikrumoje visi dalykai rituliuo- 
jasi visame pasaulyje. Tas vis
kas įvyks šį sekmadienį po pie
tų, — nepamirškite.

Dar Du Svarbūs Klausimai
Dabar turime Laisvės ir Vil

nies — dviejų demokratinių 
dienraščių vajus. Kuomet žmo
nės sueina kur nors pasikalbė
jimui, reikia vis turėti minty
je ir pakalbinti užsirašyti dien
raštį, — vieną ar kitą. Vilnis 
išeina Čikagoje, o 
Brooklyn, N. Y.

Laisvė sugebi labai greitai 
perduoti skaitytojui vėliausias 
žinias iš plataus pasaulio, nes 
ji kas dieną mus pasiekia ir 
geriausia informuoja.

Antras klausimas, tai ALD
LD naujų narių gavimo vajus 
visai arti. Jis prasidės su Nau
jais metais. Jau labai laikas 
pradėti darbuotis ir 
ti Naujus narius.

Tai bus generalis 
žymėjimui 30 metų

CLEVELAND, OHIO
Vietinis Lietuvai Pagelbos Teik. 

Kom. rengia plačią viso Ohio Lie
tuvių konf., prakalbas ir koncertą 
su šokiais. Kalbės F. Abekas, Vil
nies redaktorius. Įvyks 19 d. lapkr. 
White Eagle Salėje, 3815 Koscius
ko Ave. Konferencija prasidės 10 
vai. ryto. Prakalbos ir koncertas 
6 v. v. Kviečiame visus lietuvius da
lyvauti. — Rengėjai. (270-271)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, 18 d. 

lapkr. West End Hall, West Cen
ter St. Pradžia 8 v. v. ir tęsis iki 
vėlumos. Prašome apylinkes ir vie
tinius svečius dalyvauti, turėsite ge
rą laiką ir tuom pačiu sykiu parem- 
site mūsų kuopos kareivius, nes vi
sas pelnas eis užmokėjimui duoklių. 
Įžanga 50c. — Kom. (270-271)

PHILADELPHIA, PA.
Čia jau praslinko virš 25 metai 

kai gyvuoja Sautsaidčj L.T.K.B. Šv. 
Marijos parapija, kuri per tą savo 
gyvavimo laikotarpį yra atsižymė
jus Philadelphijos ir apylinkių lais
vesnių pažiūrų lietuviams. Bet lig 
šioliai dar vis turėjo kiek skolos. 
Dabar tas skolas jau išmokėjo, ir 
Bažnyčią žymiai. pataisė. Taigi yra 
rengiamos didelės iškilmės ateinan
tį sekmadienį, lapkr. 19 d. Iškil
mės ir apvaikščiojimas prasidės kai 
11 vai. ryto. Tai bus bažnyčios per- 
šventinimas; po to Service Flag 
šventinimas. Todėl užkviečiame 
Philadelphijos ir apylinkės lietuvius 
tame apvaikščiojime dalyvauti. — 
Parapi jonas. (270-271)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pagelbos Teik. Komite

to susirinkimas įvyks sekmadienį, 
19 d. lapkr., 1218 Wallace St., 2 v. 
dieną. Delegatai, draugai bendra
darbiai ir visiems tiems, kuriems 
rūpi Lietuvos šelpimo reikalai, bū
kite šiame susirinkime. Nesivėluo- 
kite. — A. J. Smitas, sekr.

(270-271)

Šaukia Streikierius į 
Washington?

MECHANIKAI, 
LYDYTTOJAI 

PAPRASTI 
DARBININKAI 

Patraukiančios algos 
Pokarinė ateitis.

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
• Kreipkitės

Bergen Iron & 
Engineering Co. 
State Highway 17, 

Carlstadt, N. J.

TRANSPORT ACIJ A 
BŪTINAI PRAMONEI 

REIKALINGA 
VALYTOJŲ 

Naktinis Darbas 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės
E. J. GRABLE

Queens Nassau Transit 
51-00 Northern Blvd., Woodside, L.I. 

arba W. J. BUCK
19-80 Steinway Ave., Astoria, L. I.

(271)

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN 

KARINIAM DARBUI 
POKARINES PROGOS 

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
PALIODIJIMAS. 
KREIPKITĖS Į

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE

EAST RUTHERFORD, N. J.
(273)

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI

PASTOVŪS DARBAI
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL 
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP.

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y.
8th Ave. subve (High St. Stotis).

(272)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA 

37 y2 VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI.

Nuolat. Dabar ir po karo.
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

Lengvos Ofise Pareigos. 
Pokarinė ateitis.

BROAD ST., N. Y.
6-TOS LUBOS.

___________________________ . (270)

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.
CHISHOLM PRINTING CO.

409 PEARL ST.,
N. Y. C.

____________________________________ r (270)

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA >21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
(272)

P. Žirgulis, Rochester ..............
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
C. K. Urban, Hudson ..............
Ig. Urbonas, Great Neck .......
J. Kazlauskas, Hartford ...........
Geo. Shimaitis, Brockton .....
P. Šlajus, Chester ....................
P. Šlekaitis, Scranton ..............
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius. Binghamton .....'
Simutis, Nashua ....................
Dambrauskas, Haverhill .....
Blažonis, J. M. Karsonas, 
Lowell .................................

Ramanauskas, Minersville .. 
Puidokas, Rumford................

Valinčius, Pittston ................
W. Yokim, New Britain :..........
J. Lingevičius, Saginaw ...........

A. Stripeika ir Geo. Kudirka dar vis pirmoj vietoj. Jie 
pašoko punktais, prisiųsdami daug atnaujinimų.

P. Pilėnas taipgi pašoko punktais su vienu atnaujini
mu.

Brooklynas vis eina aukštyn ir aukštyn. A. Balčiūno 
bendradarbiai gerai darbuojasi. Geo. Kuraitis- pridavė 
naują pusmetinę prenumeratą ir atnaujinimų. Pats Bal
čiūnas pridavė pusėtinai daug, bet jo rezultatai tilps ki
toj laidoj.

K. Čiurlis ir J. Stanelis gražiai progresuoja punktais.. 
Jų kaimynas A. Matulis negali dalyvaut vajuje, tad savo 
punktus atidavė jiems. Taipgi newarkietis Chas. Anuš- 
kis pridavė naują skaitytoją ir punktus paskyrė bayon- 
niečiams. Mūsų uoli veikėja, K. Žukauskienė prisiuntė 
naują skaitytąją ir daug atnaujinimų. Ji šiemet bendrai 
su bayonniečiais veikia.

ALDLD 2 kp. So. Boston, Mass., paaugo punktais, 
kai D. G. Jussius prisiuntė atnaujinimą, taipgi F. Kie- 
zis prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai punktais pakilo, prisiųsdami atnau
jinimų: J. Kazlauskas, Hartford, Conn., K. Urban, Hud
son, Mass., J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa., ir 
ALDLD 20 kp. ir Moterų Skyrius, Binghamton, N. Y.

Šiam raštui einant spąudon gavome daugiau laiškų; 
rezultatai tilps kitame numeryje.

Į vajų įstojo S. Puidokas, Rumford, Me., A. Levanienė, 
Los Angeles, Calif., ir A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. Visi 
prisiuntė atnaujinimų.

Paterson, N. J. — Valdi
nė Karo Darbų Komisija 
pašaukė į Washingtoną pa- 
siteisint vadus streikuojan
čių Wright lėktuvų korpo
racijos darbvedžių (forma- 
nų), kurie vis dar neatšau
kia streiko.

Dėl jų streiko samdytojai 
uždarė darbus visiem 32 
tūkstančiam darbininkų. 
Darbininkai pikietuoja fab
rikus, reikalaudami atida
ryt juos, ir smerkia samdy
tojus už lokautą prieš dar
bininkus.

HARTFORD, CONN.
Lietuvai Pagelbos Teik Kom., 

tinis skyrius, ruošia smagų balių, 
sekmadienį, lapkr. 19 d. Bus ska
naus maisto ir gera orkestrą šo
kiams. Kurie atjaučiate nuvargin
tus Lietuvos žmones ir norite tuo- 
jaus teikti jiems pagelbą, tai daly
vaukite šiame parengime. Balius 
įvyks Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Įžanga 75c Už tai 
dar gausite tikietukų nusipirkti 
maisto arba gėrimo. Bus duodamas 
laimėjimui didelis kalakutas. Pra
džia 2 vai. dieną. Dalyvaukite visi.

(270-271)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAI DARBAI

Pokarines progos
54 VALANDŲ SAVAITĖ $42

Kreipkitės' į
CITY TANK CORP.

53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN' 9-9800
(273)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandai

$40 SU VIRŠLAIKIAIS 
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

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

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

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)

RANKOVIŲ IDCRĖJAI 
Rankovių Siuvėjai. 

Patyrę prie vyriškų drabužių.
Gera Alga. 36 Valandų Savaitė.

Nuolatinis darbas su viršlaikiais. Kreipkitės 
Pirmadienio ryte. HOWARD CLOTHES, 

160 Jay Street, Brooklyn.
Klauskite Mr. Greenwald, 6-tos lubos.

(272)

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
sisakę.

Laisves 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:

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojo! 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Elektrikleriai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkai Patyrę.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą 

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės | 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI 
Patyrę prie 

DIES
GAUGES IR FIXTURE IR 

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE., 
NEWARK, N. J.

(270)



- .-J.T7 rr/F- ĮW>-w^wr.Twr,..n-^, 
^į^.,-- • , *- , V -» • > ' * "'■■ r .4*'+'' *■ ' * Z**- ■ . V. v 1 •' p ,3r- '■<■•• ” - •*• t'*’ «' ■

Šeštas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Lapkr. 16, 1944

Visi Į Gardeną Pasveikinti Didvyriškąjį Mii
sų Talkininką ir Lietuvos Išlaisvintoją!

a

SUSIRINKIMAI

po

li’,

Bun-

ar-

F. Cassidy, buvęs lyde-

imti

h

PIRKITE KARO BONUS

B-

VALANDOS:

Mitingui tikietai nuo 60c iki 
$2.40. Gardenas randasi prie 
50th St. ir 8th Avė.

16-tą, 
ir ne 
labai 
dova-

nu
ka

po 5

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Kliubo ir mez- 
labai svarbus 

šio ketvirtadie- 
lapkričio

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teiėius «u naujausiai* Įtaisymai*.

KETU' ! BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

REIKALAVIMAI
Kas turite antrarankę rašomą 

mašinėlę, nes mano mergaitė lan
ko Kolegiją ir tokia mašinėlė jai la
bai reikalinga, o naujos negalima

*——
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Lietuvos Žmonės Turėjo 
Gražią Laiką

=====«=
Ir Kėdės Skraido

i5

Jūreivis Artūras Petri
ką Svečiuojasi 

Pas Tėvus
Šiomis dienomis sugrįžo 

ilsiui Artūras Petriką, tarnau
jąs Dėdės Šamo laivyne kaipo 
2-nd Class Radio Man (petty 
officer). Artūras tarnavo Pa- 
cifiko Okeane ir dabar buvo 
paleistas 30-čiai dienų atosto
gų, kurias leidžia pas savo tė
vus, dr. A. ir K. Petrikus, 
Brooklyne.

Artūras atrodo gražiai 
kaip visuomet, linksmas.

Kas Dar Turite Aukų 
Karo Fondui?

Veikiantysis valstybės sek
retorius (ministras) Edward 
R. Stettinius kalbės apie Ame- 
rikos-Sovietų santykius šio ket
virtadienio vakarą, Madison 
Square Gardene.

Masinis mitingas rengiamas 
paminėti 11-kos metų sukaktį 
nuo įsteigimo diplomatinių ry
šių tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos, taipgi pami
nėti Sovietų Sąjungos 27-jį 
gimtadienį.

Sovietų Sąjungą atstovaus 
jos ambasadorius Andrei A. 
Gromyko. Taipgi kalbės Ang
lijos ambasadorius, Earl of 
Halifax. Buvęs Amerikos am
basadorius Sovietų Sąjungai 
Joseph E. Davies, pirminin
kaus mitingui.

Nacionalio Karo Fondo va
jus oficialiai pasibaigė šio mė
nesio 11-tą. Lietuvių Komite
tas irgi nenorime atsilikti. Tu
rintieji surinktų aukų ar duo
siantieji savo auką, prašomi tai 
padaryti šią savaitę. Pridnoki
te Liet. Komiteto sekretorei 
Sasnai. Prisipažinsime, mums 
dar trūksta iki sudarymo ap
valainos sumos.

Paskiausiu laiku dar prida
vė A. Cibulskienė ir V. Karto
nas, varde Maspeth organiza
cijų, V. Baltrušaitis, nuo East 
New Yorko, A. Balčiūnas, var
de LDS 1 kuopos. Aukavusieji 
ne mažiau $1 bus paskelbti 
prie pirmos progos.

Nuteistas už Ėmimąv- ir v Kyšių
Kapitonas Joseph Gould, 49 

m., kariško teismo pripažintas 
kaltu ėmime kyšių, kad pasuk
ti jam prielankion laivastatyk- 
lon milijono dolerių vertės 
mijos kontraktą.

Trylikos oficierių teismas 
sprendė Gould’ą išmesti iš
rinės tarnybos, pasiųsti trim 
metam į sunkiųjų darbų kalė
jimą ir išrinkti iš jo baudomis 
$12,000.

Civiliniame gyvenime Goul- 
d’as buvo kumštynių promote- 
riu, buvusiojo sunkiasvorio 
kumštininko Jimmy Braddock 
manadžeriu.

Prašė Vengti Tolimų 
Kelionių Šventėmis

Apsigynimui Transportaci- 
jos direktorius pulk. J. Mon
roe Johnson atsišaukė į fabri
kantus ir įstaigų savininkus 
neduoti darbininkams vakacijų 
tarp gruodžio 15-tos ir sausio 
8-tos. Norima, kad kuo ma
žiausia civilinių važinėtų iš 
miesto į miestą, paliekant dau
giau progos kariškiams susi
siekti su saviškiais.
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Edward R. Stettinius, Jr.

Tarpe kitų žymių kalbėtojų- 
sveikintojų mitingo bus fabri
kantas Henry J. Kaiser. Jis 
aiškins svarbą Amerikos-Sovie- 
tų prekybos užtikrinimui po
karinių darbų Jungtinėms 
Valstijoms.

Kapitonas William Gower, 
shuttle bomberio pilotas, daly
vavęs atakose ant vokiečių 
okupuotos Lenkijos, neseniai 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
papasakos, kaip, jam atrodė 
Sovietų Sąjunga ir jos žmo
nės.

Corliss Lamont, pirmininkas 
National Council of American- 
Soviet Friendship, Inc., bus 
vienu iš tų linksmųjų sveikin
tojų. Jis pradėjo kampaniją

-------------- a 
už Amerikos ir Sovietų drau- ■ 
gi n gumą daugeliu metų pir- , 
miau įvykusio pripažinimo. Ki
lęs iš turčių šeimos, Lamont 
buvo skaitomas “paklydusia 
avele” dėl to savo pramaty- 
mo toliau už didžiumą savo 
klasės brolių. Per metų metus 
jis kalbėdavo Sovietų sukak- . 
ties minėjimuose apie reikalą ( 
ir naudingumą mūsų kraštui ] 
draugingumo su- Sovietais. Per 
daug metų jo tokias kalbas 
audringai sveikindavo minios 
darbininkų tame pačiame Gar- ; 
dene. Pagaliau atėjo diena, ka
da greta darbininkų tokias 
kalbas sveikina ir didelė dalis 
jo paties klasės, vadovaujan
tieji žmonės iš tos klasės.

Kiti kalbėtojai-sveikintojai 
bus vyskupas G. Bromley Ox- 
nam, žymi negrė švietėja Mrs. 
Mary McLeod Bethune, Elek- ; 
tristų-Radijo-Mašinistų Unijos 
prezidentas ir CIO vice-prezi- 
dentas Albert J. Fitzgerald, 
žymusis radijo komentatorius ; 
ir žinių analistas William S. . 
Gailmor.

New Yorko R. Kryžiaus 
Centras Gauna Daug 

Kraujo

Meno Programoje
Leopold Stokowski’s vado

vaus orkestrai ir People’s Phil- 
harmoniškam Chorui. Dainuos 
Metropolitan Operos solistė 
Jarmila Novotna ir Kenneth 
Spencer, žymus negras bari
tonas. Dr. Roy Harris vado
vaus dramatiškam perstaty
mui “Ode to Friendship,” spe
cialiai. parašytam tiems sukak
ties minėjimams.

Sveikinimai gauti: nuo vy
riausio veikiančiųjų kariškų 
jėgų komandieriaus Europoje, 
Dwight D. Eisenhower’io ir ei
lės kitų kariškų komandierių; 
nuo iždinės sekretoriaus Hen
ry Morgenthau, Jr. ir žemdir
bystės sekretoriaus Claude R. 
Wickard; nuo unijų vadų —L T,, * įgyvenaWilliam Green, Philip Murray, ,i Ivne.A. F. Whitney ir nuo kitų žy-! ‘ 
miu visuomenininku. L

Atsiliepdami į generolo Ei
senhower. atsišaukimą,, kad 
daug kariškių mirs, jeigu ne
bus padaugintas kraujo gavi
mas per Raudonąjį Kryžių, 
newyorkiepai sujudo. Kraujo 
priėmimo jcentras, 2 E. 37th 
St., šiomis! dienomis yra dide
lio darbo vieta, daugelio žmo
nių užeiga.

Duoda kraujo šapų darbi
ninkai, duoda šeimininkės ir 
profesijų žmonės. Ypatingai 
pietų valandomis susirenka ei
lės laukiančių. Darbininkai no
ri atlikti kraujo davimo parei
gą nesugaišavę iš kitos karo 
vedimui labai reikalingos pa
reigos — iš darbo šapose.

Padaugėjimą kraujo davėjų 
skelbia ir brooklyniškis krau
jo priėmimo centras, kuris ran
dasi 57 Willoughby St., Brook
lyne.

Abie j i centrai prašo turin
čius liiioslaikio dienomis krau
jo davėjus daryti sutartis da
vimui kraujo rytmetinėmis ar
ba ankstybo popiečio valan
domis, kad pietų pertrauka ir 
prievakaris būtų liuosesni atei
nantiems iš šapų.

Daugėja darbas, daugėja irt 
skaičius darbininkų. Vienu tik 
antradienio vakaru dirbo 26 
darbininkai liuosnoriai, auko- 
jan tie ji savo darbą užbaigimui 
Septintojo Siuntinio dovanų 
Lietuvos žmonėms. Atėję rado 
visas tris krautuves užverstas 
dėžėmis, ryšuliais, maišais ir 
visose tvarką padarė — labai 
daug nudirbo.

Dirbama-visais vakarais. Ga
lintieji (keli) dirbo ir dieno
mis. Grigalius Belinis, naujas 
darbininkas, kelinta diena 
tauškina plaktuku, gatavai su
kala dėžes, kad atėjusiems va
kare darbininkams beliktų tik 
prikrauti.

Pastarosiomis dviem savaitė
mis (spalių 31, baigiant lap
kričio 14-ta) dirbo Drabužių 
Centre:

L. Gavrilovičius 11 vakarų.
V. Kartonas 8 v.
Mary Wilson 7 v.
A. AnkudaviČiene, V. 

kus po 6 v.
A. Bimba, G. Wareson 

vak.
J. W. Tamson as, K. Petri- 

kienė, Marė Gražienė, K. Meš
kėnas po 4 vak.

E. Kasmočienė, I. Levanienė, 
N. Buknienė, Gus Diržulaitis, 
A. Rudis, St. Zajankauskas po

Aukšta Kaucija už 
Gemblerystę

Nužiūrėtas gembleriavime 
arklių lenktynėmis, Rosario 
Bianco, 39 m., teisėjo Sala su
laikytas tolimesniam kvotimui 
po $10,000 kaucija. Pirmu kar
tu gemblerystės byloje uždėta 
tokia aukšta kaucija. Bianco 

194 Sanford St., Brook-

Kariškoje Lėktuvų Stotyje 
665 Dave Kraujo

Prieš keletą dienų J. V. Lai
vyno vyriausis daktaras, Ross 
T. McIntire, pareiškė, kad yra 
pavojus prarasti daug gyvas
čių Pacifike, jeigu nebus gau
nama- daugiau kraujo.

Kraujo davėjų skaičius pa
didėjo. Bet ypatingai greit ir 
gausiai atsiliepė mieste esan
tieji patys kariškiai.

Pereitą antradienį buvo 
kraujo davimo diena laivyno 
lėktuvų stotyje — Floyd Ben
nett Field. Ten buvo nuvykusi 
Raudonojo Kryžiaus keliau
jančioji kraujo priėmimo sto
tis iš Brooklyn©. Per diena 665

asmenys — oficieriai, eiliniai 
kariškiai ir stoties civiliniai 
tarnautojai davė kraujo. Tar
pe kariškių yra apdekoruotų 
su Sidabrine žvaigžde už atsi- 
žymėjimus mūšiuose.

Pereito rugpjūčio 16-tą sto
tyje buvo suaukota 353 pūs
lę vortės kraujo.

Parėjęs iš savo krautuvės 
ant Broadway į savo apart- 
mentą ir radęs plėšikų išgrios- 
tą, Bejamin Lewis taip susijau
dino, jog ant vietos -krito ir 
mirė. Jis gyveno 333 E. 53rd 
St., New Yorke.

Lietuvių Liaudies Teatras Perstato
Šešių paveikslų dramą

PRIES SROVĘ’ 
iš kun. Antano Strazdelio gyvenimo, 

baudžiavos laikais Lietuvoje.

Vaidinimas Įvyks Sekmadienį

10 i Gruodzio-Dec., 1944
LABOR LYCEUM SALEJE 

*. 949 WILLOUGHBY AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Įžanga $1.80 ir $1.20. šokiams 60c. 
(Taksai įskaityti.)

REŽISOR1US JONAS VALENTIS

PO VAIDINIMUI ŠOKIAI
Prie Geros Orkestros.

LIETUVIŲ MENO ŠVENTĖ
Lietuvių Liaudies Teatras nuoširdžiai už- 

kviečia jus pamatyti perstatant šį nepa
prastą veikalą, parašytą Juozo Petrulio ir 
vadovaujant vaidinimui Jonui Valenčiui. 
Veikalas, vaizduoja kun. A. Strazdelio gy
venimą, kovas prieš lenkomanus, rusifika
ciją ir baudžiavą, šis veikalas ėjo per šešius 
metus su didžiausiu pasisekimu Kauno Val
stybės Teatre, prieš karą. Dabar, kaip ten
ka girdėti iš pranešimų, jis ir vėl bus vai
dinamas Lietuvoje. Taigi ir mums, ameri
kiečiams, bus didelė meno šventė jį vaidi
nant.

Veikalo perstatymo tikslas yra labai kil
nus, nes visas pelnas skiriamas pagalbai 
nuo karo nukentėjusių mūsų brolių ir sesių 
Lietuvoje. Taigi, jūsų dalyvavimas bus ne 
vien tik smagus pasitenkinimas menu, bet 
kartu ir ištiesimas broliškos rankos savo 
senąjai tėvynei Lietuvai.

Visus kviečia,
KOMITETAS/.

John
ris Brooklyn© Christian Fron- 
terių, negavo teisės praktikuoti 
advokatūrą (neprileido prie 
baro). Nustatyta, kad jis agi
tavo tverti nelęgališkas gink
luotas grupes “smurtu 
įstatymus į savo rankas.”

[fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

I 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.

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

supirkimai reikalingų supirkti 
drabužių, sunešimai ekspresu 
atvežamų pundų iš kitur.

Pavyzd in, niekaip vakaru 
kitu ar keliomis valandomis 
neatmieruosi darbą centralinės 
finansų sekretorės L. Kava
liauskaitės — vedimą finansų 
knygų, išsiuntinėjimą per sa
vaitę desėtkų pakvitavimų, su
darymą raportų spaudai. O vi
sa tai atliekama nemokamai- 
liuosnoriai.

Brooklyniečiai Proteste 
Prieš Autorių

Newyorkietis Jacob Kimors- 
ky, 62 m., labai nemaloniai su
žinojo, jog kėdės skraido — 
viena jam nuskridus ant gal
vos per langą iš viešbučio 
York. Kambaryje rasti du 
“truktelėję” kariškiai areštuo
ti.

BROCKTON, MASS.
Lietuvos Pagelbos Teikimo Ko

mitetas šaukia nepaprastą lietuvių 
visuomenišką susirinkimą, šeštadie
nio vakare, lapkr. 18 d. Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje. Pasinaudo
jant proga šios šalies prezidenti- 
niems rinkimams, laimėjus prez. F. 
D. Rooseveltui, po susirinkimo bus 
draugiškas pasilinksminimas ir 
muzika. — Kom. (270-271)

Anglijos autorius - aktorius 
Noel Coward užsipelnė brook- 
lyniečių rūstybę, kuri gali au
toriui atsiliepti labai nemalo
niai. Jis savo vėliausioj kny
goj “Middle East Diary” pa
niekinančiai išsireiškęs apie 
brooklyniečius kariškius, būk 
jie dėl menkos žaizdos “ver
kią įlindę kernuose.” Dėl to 
Miesto Taryboje priimta pro
testo rezoliucija. Kiti siūlė boi
kotuoti Coward’© raštus ir vei- Į pirkti, nes jų nėra. Praneškite šiuo 
. . .antrašu: J. Petruškevičius, 324 W.
Katos. I 3j.(j gt, g0 Boston, Mass.

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI

Moterų Apšvietos 
gėjų su siuvėjomis 
susirinkimas įvyks 
nio vakaro 8 vai.,
419 Lorimer St. Kviečiame 
nares. Čia bus pasipirkimui 
gražių kalėdinių atviručių ir 
noms reikalingų daiktelių. Kitame 
mitinge tam bus per vėlu.—Valdyba.

(269-270)

3 vak.
C. Briedis, V. Čepulis, A. 

Mureika, J. Marcinkienė, A. 
Pakalniškienė, Helen Zablac- 
kas, A. Zablackienė, M. Kuli- 
kienė, J. Litvinskas, M. Sin
eus, Pakalniškis po 2 vak.

Anna Vankevičienė, V. Mi- 
kutaitytė, B. Kalakauskaitė, 
Ch. Balčiūnas, O. Malinaus
kienė, M. Banaitienė, Nast. 
Kaulinienė, St. Cedronienė, H. 
Jeskevičiutė, P. Rainys, M. Mi
sevičienė, J. Rinkevičius, A. 
Dagis, M. Purvėnienė, J. Pur- 
vėnas, Ant. Matulevičius, N. 
Venta, A. Višniauskienė, S. 
Vinikaitiene, J. Clark, O. Če
pulienė po 1 vak.

Tai tik darbas Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St. čia 
neįskaityta išvežimai-parveži- 
mai drabužių iš kitose miesto 
dalyse esamų stočių, kame 
tankiai ir daug pasitarnauja 
Weiss, Kartonas, Briedis, Rein
hardt ir kiti drabužių rinkėjai 
ir iš stočių pristatinėtoj ai. Nei
gi įrokuota komiteto narių su
gaišuojami vakarai ir pusdie
niai pasitarimams su įstaigo
mis, susirašinėjimai, surašymai 
atsiųstų dovanų, pakvitavimai,

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer gts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Lietuvių 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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

į lXre restaurant
J STANLEY RUTKūNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės 4r 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
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

HowTo

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $1 0.95 
Žiedai nuo a 

ir aukštyn

us Mažus 

Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Vyriška* 
Žiedas

ii

$19.95 
aukštyn

•IRTHSTONE 
Žiedai $0.95 
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON
1701 Grand St

Tel. ST. 2-2178.

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS.




