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Pirčiupiu kaimo vardas 
skamba tikrai dzūkiškai ir jis 
gyvavo netoli Valkininkų, 
Dzūkijoj.

šiandien ten tebėra tik griu
vėsiai: vokiškieji okupantai su
degino visą kaimą ir 120 jo 
gyventojų!

Kurie d a)' nepersk a itėte J. 
Dovydaičio straipsnio, tūpusio 
Laisvėje lapkričio 20 d., tie 
būtinai perskaitykite. Nebūtų 
pro sali ji perskaityti po kelis 
sykius.

Iki šiol mes girdėjome apie 
kai kiniuos vokiečių sunaikin
tus Lietuvos kaimus, apie ma
sines žmonių žudynes, bet nei 
sykio nebuvome skaitę tokioj 
smulkaus ir nuoseklaus apra
šymo žudynių, kokias vokie
čiai atliko Pirčiupiu kaime.

Pirčiupiu kaimo j

KRISLAI
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AMERIKIEČIAI IR FRANCOZAI APSUPA 50,000 NACIU
SOVIETAI VENGRIJOJE 

SUĖMĖ DAR KELIS 
TŪKSTANČIUS PRIEŠŲ

CIO Vienbalsiai Patvirtino 
Pasižadėjimą Nestreikuot
I ki Pergalės Laimėjimo

London, lapkr. 23. — So-Irią pasiekus jie ir iš šiaurių 
vietų kariuomenė .paėmė į apsups didesnę dalį Buda- 
Tokaj miestą, garsų vyno Spęsto, esamą rytinėje Du- 

: pramonės centrą, šiauriniai S nojaus pusėje. Sovietų ka- 
Pirciupių kaimo ‘ sunaikini-,rytinėje Vengrijoj, ir įsi-iriai suėmė dar 4,220 vokie- 

mas rodo, kad ir Vilniaus Dzū-iverže į Hatvaną, geležinke-Ičių ir vengrų kareivių ir 
kija sudėjo ant patrijotinio te- lių mazgą, už 22 mylių į oficierių. O per dvi savai- 
vynės karo aukuro vieną savo i šiaurių rytus nuo Budapes- tęs jie paėmė nelaisvėn 11,- 
kaimą su jo gyventojais.

Žinoma, Pirčiupiu kaimo 
vardo vokiečiai nesunaikino— 
jis gyvuos, iki Lietuva gvvuos; 
jo vardas Lietuvoje garsiai 
skambės, kai tie, kurie kaimą 
sudegino, bus keikiami šlykš
čiausiais žodžiais.

Griuvėsių vietoj atsistos nau
jas, gražus, malonus Pirčiupiu 
kaimas.

to, Vengrijos sostamiesčio. 920 priešų.
Kartu raudonarmiečiai už-1 Vakar Raudonoji Armija 
ėmė Hevisgyorką, 18 my-j užėmė dar pustuzinį gy ve
liu nuo Dunojaus upės, ku-jnamų vietų Vengrijoj.

Brooklynietis Kareivis Suėmė 
Išdidų Vokiečių Generolą

Francija. — Amerikie
čiams bevalant Metzą nuo 

Pasaulyj dabar daug eikvo-;vokiečių, brooklynietis sar- 
jama žodžių dėl to, kokią žentas Leonardas O’Reilly 
bausmę Vokietijos galvažu-;su keliais kitais kareiviais 
džiams pritaikyti, kai karas atėjo į namą, kur buvo na- 
užsibaigs.

Ne pro sali dėl to būtų atsi- oficierių centras.
cių “rinktinių gvardiečių”

O’Reilly sušuko atidaryt

hitlerininkų smogikų gene
rolas Anton Dunckern ir 
dar 9 jų oficieriai. Gen. 
Dunckern atsistojo, ir išdi
džiai pareiškė, kad jis nega
lįs pasiduoti paprastam ka
reiviui; turi būti, .girdi, at
siųstas tinkamas oficierius 
jam suimt.

O’Reilly įrėmė revolverį į 
pilvą nacių generolui ir pri
vertė jį pasiduot. 10 kitų 
nacių oficierių taip pat bu
vo suimti.

Chicago.— CIO unijų su
važiavimas vienbalsiai pa
tvirtino pirmesnį pasižadė
jimą nestreikuot karo me
tu. CIO pirmininkas Philip 
Murray, kalbėdamas pirm 
nestreikavimo rezoliucijos 
priėmimo, peikė tūlų CIO 
unijų vadus, kurie bandė 
atšaukt pasižadėjimą ne
streikuoti iki pergalės lai
mėjimo. Murray, matyt, tu
rėjo mintyj gumos, laiva- 
stačių ir automobilių darbi
ninkų unijų vadus. Auto
mobilistų Unijoj, dabar, be
je, visuotinu balsavimu ta
riama, ar atšaukt nestrei
kavimo prižadą.

CIO pirmininkas 
ray pareiškė:

“Joks atsakingas 
negali patarnauti
siems narių reikalams, jei-

Mur-

vadas 
tikrie-

gu jis mėgina panaikint pa
sižadėjimą nestreikuoti.”

Kai kurie to pasižadėji
mo priešininkai pasakoja, 
būk CIO dėl to nustojanti 
intakos darbininkuose. At
remdamas jų pasakojimą, 
Murray nurodė, jog per 
vienus paskutinius metus 
CIO pakilo 669,000 narių, 
reguliariai užsimokančių u- 
nijines duokles. Pirmučiau
siai mes turim dirbti, idant 
laimėti šį liaudies karą, su
mušti nacius, “nes kitaip 
mes negalėtume išlaikyti A- 
merikoje unijizmo,” sakė 
Murray.

CIO suvažiavime kalbėda
mas, generolas Somervell 
ragino darbininkus dėti vi
sas pastangas kuo daugiau
siai amunicijos ir kitų karo 
reikmenų pagaminti, kad 
greičiau karą laimėtume.

JANKIAI IR PRANCŪZAI 
ATĖMĖ IŠ NACIŲ DU 
STAMBIUS MIESTUS

Paryžius, lapkr. 23.—Pir
moji Amerikos armija, * 
šiaurių rytus nuo Aacheno, 
užėmė Eschweilerj, vokie
čių pramonės miestą su 50,- 
000 gyventojų, o Devintoji 
amerikiečių armija paėmė 
Koslar, Bourheim ir Inden 
miestelius ir pasiekė aptvir- 
tintus Roer upės krantus. 
Per 4 dienas ši armija suė
mė 6,000 nacių.

Prancūzai atvadavo Mul
house, 100,000 gyventojų 
miestą, ir Sarrebourg, gele
žinkelių mazgą, pietiniame 
Francijos fronte; suėmė 
daugiau kaip 1,000 vokiečių 
ir pasiekė Colmar miestą. 
Amerikiečiai kartu su Pran
cūzais atėmė .iš .nacių Sa- 
verne tvirtumą. Jie beveik 
visai apsupo 50,000 vokiečių 
kalnuose tarp Mulhouse, 
Col m aro ir Rheino upės.
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Daugiau Reikmenų Frontui!
Šaukia Gen. Eisenhower

klausti Valkininkų valsčiaus O’Reilly sušuko atidaryt 
žmonių, mačiusių Pirčiupiu Q įaj nįekas jų neati-
ka.mo na.kin.mą, p.re.upteeuj tai jis gu draugaig iš.
'“.nebotu gera patari™, ^is. jie
daryti su vokiškaisiais žmoglpauztt kitas užrakintas du- 
ėdromis. ris. Čia atsidarė durys ir

* * * i pasirodė puošnus nacių ka-
Ilja Erenburgas, žymusis -pitonas. Saržentas O’Reilly, 

Tarybų Sąjungos žurnalistas, j pastūmęs kapitoną šalin, į- 
matęs daugybę vokiečių kri- ■ ėjo į kambarį, kur buvo’rio japonai artinasi, 
minalysčių, atliktų tarybinėse 
respublikose, realistiškai žiūri 
j pabaudimą vokiečių krimina
listų. Jis rašo:

“Mes žygiuojame j Berlyną 
ne tam, kad mokėti Hitleriui 
pensijas, neigi tam, kad jo vie- 
ton pastatyti malonu generolą, užsienio reikalų ministeris 
šiuo sykiu mes esame pasiryžę G Bidault pareiškė, kad 
visiškai suna.k.nt. tą šunvotę!Į.Francija niekuomet neprisi- 

v _. dės prie Anglijos siūlomo
ros. Sunaikinsime tiktai krimi- v>en tįk vakarines Europos 
nalistus. Likusieji galės teisin- valstybių bloko (sąryšio), 
gu savo darbu atidirbti už bi- Sovietų Sąjungos jame, 
čiuliavimąsi su kriminalis- Išvakarėse savo kelionės su 
tais...” * gen. de Gaulle į Maskvą,

šitaip rašytojas Erenburgas|Bidault sakė: 
žiūri j pritaikymą vokiškie
siems kriminalistams bausmės.

Be abejo, kad Pirčiupiu kai
mo vokiečių nužudytieji dzū-i ... 
kai, jei jie šiandien atsikeltų,Jiem priklauso pagal 
pasakytų:

—Rašytojas

Prancūzai prieš Vakarų 
Bloką Be Sovietų

Paryžius. Franci jos

“Europa niekados negalė
tų atsisteigti, jeigu Sovietai 
negautų Europoj tos vietos,

Sovietų Sąjungos svarbą ir 
Erenburgas tei- pasiaukojimus šiame kare... 

singai kalba; jis reiškia ben- Dabartinė mudviejų kelionė 
drąją mūsų visu nuomonę!... Maskvon yra būtinai reika

linga Francijos ateičiai ir 
pasaulinei ramybei.”
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Jankiai pasiekė Vokietijos 
sieną į rytus nuo Metzo.

Naujosios Rumunijos vy
riausybės narys prof. Fotino 
pareiškė, kad nuo dabar Ru
munijos žydai būsią skaitomi 
ne tautine grupe, bet “žydų ti
kėjimo rumunais.”

žingsnis pirmyn.

Tūli Hollandijos valdininkai, 
pasitraukę iš Rytinių Indijų į 
Australiją, andai pareiškė sa
vo nuomonę dėl Rytų Indijų 
ateities.

Rytų Indijos, sako jie, tega
lėsiančios nepriklausomai arba 
pusiau nepriklausomai valdy
tis tik po keleto gentkarčių. ?.

Rytų Indijose gyvena apie 
70 milijonų žmonių, kuriuos 
prieš karą valdė mažytė Hol- 
landija, teturinti apie 8 mil. 
gyventojų. Hollandija dabar ir 
vėl ruošiasi ten viešpatauti.

Chinai pradėję kraustytis 
iš Tushan miesto, prie ku-

Jankiai Smogė Priešam 
Ir Jų Lėktuvam Japo

nijoj ir Chinijoj
Washington. — Amerikos 

bombanešiai B-29 vėl pleš
kino didžiuosius Omura lėk
tuvų fabrikus ir Nagasaki, 
tvirtovišką japonų karinių 
laivų uostą, Japonijos salo
je Kyushu. Kitos amerikie
čių lekiančiosios tvirtumos 
triuškino japonų naudoja
mus uostų įrengimus Nan- 
kinge ir Shanghajuj, Chi
nijoj. Kartu amerikiečiai 
tikrai sunaikino 20 japonų 
lėktuvų; turbūt, sunaikino 
dar 16 ir sužalojo 19 jų lėk
tuvų.

Filipinai. — Amerikos lėk
tuvai ir torpedlaiviai nu
skandino dar du japonų 
transporto laivus ir sužalo
jo 12 kitų.

Vorošilovas Paleistas iš 
Apsigynimo Tarybos

Maskva. — Maršalas Kl. 
E. Vorošilovas, Sovietų Ap
sigynimo Tarybos pirmi
ninkas, tapo paliuosuotas 
nuo pareigų, kaip pranešė 
oficialė spauda.

VICEPREZIDENTAS HENRY A. WALLACE 
PAREIŠKĖ. JOG ROOSEVELTAS SIEKIA UŽTIK- 

R1NT DARBA VISIEMS AMERIKIEČIAMS
CIO Suvažiavimas Šaukė: Wallace—tai Mūsą Kandidatas 

I Prezidentus 1948 Metą Rinkimams!
Chicago. — Jungtin. Val

stijų vice-prezidentas Hen
ry A. Wallace atsilankė į 
CIO unijų suvažiavimą ir 
pasakė nuoširdžią kūrybinę 
kalbą. Atidaromo jo j suva
žiavimo sesijoj kalbėjo ir 
prezidento Roosevelto žmo
na.

CIO pirmininkas Murray 
perstatė delegatams vice
prezidentą Wallace, kaipo 
“paprasto žmogaus čampio- 
ną.” Delegatai, griausmin
gai sveikindami Wallace, 
šaukė:

“Mes norime Wallace’o! 
Mes norime Wallace’o! Dar
bininkų kandidatas į prezi
dentus 1948 metais bus Wal
lace !”

Sako kalboje Wallace, 
tarp kitko, džiaugėsi, kad 
Rooseveltas vėl išrinktas 
prezidentu su CIO parama. 
Jis, tačiaus, įspėjo:

“Jūs (per rinkimus) kol 
kas laimėjote tiktai prietil- 
tę antrapus upės, kaipo 
progą ateičiai.

“Balsuotojų ir kongreso 
pareiga, nežiūrint partijų 
skirtumo, yra vieningai 
remti Rooseveltą. Eikime

pirmyn su Rooseveltu lai
mėti mūšius dėl taikos!
“Roosevelto tikslas yra už

tikrinti darbą šešiasdešim
čiai milionų darbininkų; to
kio tikslo ir jūs siekiate.Jūs 
taip pat sieksite, kad 1946 
metais. balsuotų 60 milionų 
vyrų ir moterų — balsuoto
jas kiekvienam darbui ir 
darbas kiekvienam balsuo
tojui.”

Pravda Kritikuoja Pakantą 
Prancūzą ir Belgą Fašistams

Maskva. — Čionaitinis 
laikraštis Pravda kritikavo 
laikinąsias Francijos ir 
Belgijos valdžias, kad jos 
nuginkluoja fašistų prie
šus, kovingus patrijotus, 
bet pro pirštus žiūrį į tebe
veikiančius fašistus. Prav
da nurodo, kad Belgijoj te
bėra nesuimtas ir nacių pa
kalikas generolas van Over- 
straeten.

Holandijoj anglai užėmė 
Maasbree ir punktus už 3 
mylių nuo Venio, prie Vo
kietijos sienos.

Franci j a. — Aukščiausias 
talkininkų komanduotojas 
generolas Eisenhower įspė
jo, kad “mes turėsime pra
gariniai kovoti, iki laimėsi
me taiką.” Dar kartą atsi
šaukdamas į amerikiečius 
pagaminti ir pristatyti dau
giau amunicijos, negu da-

pa- galimą spaudimą visu fron
tu,” sakė gen. Eisenhower: 
“Bet turime daryti vis di
desnį ir didesnį spaudimą 
namie ir fronte taip, kad 
jis pasiektų patį aukščiau
sią punktą tą dieną, kada 
Vokietija bus priversta pa
siduoti.”

me Rheino upės šonuose vo
kiečiai turi daug priruoštų 
tvirtoviškų pozicijų, iš ku
rių jie gerai ginasi, nors 
nacių kariuomenė dabar 
prastoka ir jų amunicija ir 
kiti pabūklai jau gana blo-

“Mes darome didžiausią
bar, gen. Eisenhower 
stebėjo, kad vokiečių karinė 
dvasia dar nepakirsta, kad 
jie nesitraukia atgal iki 
Rheino upės ir, matyt, at
kakliai priešinsis iki pasku
tinio galo.

Gen. Eisenhower nurodė, 
kad vakariniame ir rytinia-

Ponia Astor Giria Sovie
tus už Apšvietą ir 
Kovą prieš Skurdą

London. — Anglijos didž
ponio Astoro žmona, seimo 
atstovė per 25 metus, dar 
pirmą kartą pripažino So
vietam nuopelnų. Besikal
bėdama su laikraštininkais, 
Astorienė pareiškė:

“Komunizmas Rusijoj iš
mokino žmones skaityti. 
Tauta negali mąstyti, iki 
ji išmoksta skaityti.”

Pirmiau ne kartą Asto
rienė pasirodė Sovietų Są
jungos priešininke. O dabar 
jinai sakė:

“Aš neturiu neapykantos 
prieš rusų komunizmą. Jis 
pakeitė senąją Europos po
litiką, kuri siekdavo laikyti 
žmones skurde ir tamsybė
je. Žiūrėkite, kas yra Ispa
nijoj ir Italijoj” (kur buvo 
vykdoma žmonių skurdini
mo ir tamsybės politika).

1
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Hitlerininkai Šimtais
Žudo Demonstrantus
London. — Per Šveicari

ją atėjusios žinios sako, kad 
hitlerininkai Cologne mies
te paskutinėmis dienomis iŠ 
kulkosvaidžių šaudė į taikos 
reikalaujančias, demons
truojančias minias ir nušo
vė daugiau kaip 220 žmo
nių. Kai kurie demonstran
tai šaukė: “Tegyvuoja talki
ninkai!” Tame pat mieste 
buvo 21 asmuo pakartas per 
vieną dieną už neklausymą 
slaptosios nacių policijos į- 
sakymų.

Telefonų Streikas
Washingtone taip pat 

prasidėjo telefonistų strei
kas. Vadai telefonų tarnau
tojų nepriklausomos unijos 
atmetė du Karo Darbų Ta
rybos įsakymus grįžti dar
ban Ohio miestuose. Gręsia 
telefonistų streikai De
troite, Chicagoj ir New 
Yorke.

Kas Apleidžia Karinį Darbą, tai Aukoja Amerikiečių Gyvybes, Sako Prezidentas
Washington. — Kurie 

darbininkai -apleidžia būti
nuosius karinius darbus, 
tuomi jie aukoja amerikie
čių gyvybes mūšių fron
tuose, kaip užreiškė prezid. 
Rooseveltas. Šiuo laiku taip 
pritrūksta kanuolinių šovi
nių, kad jie turi būti ra- 
cionuojami, tai yra, apribo
jama šovinių skaičius; o 
jeigu šovinių būtų gana pa
gaminama, tai kur kas dau-

giau jų galima būtų palei
sti į priešus, sakė preziden
tas. i

Frontui prieš nacius sto- 
kuoja šovinių dalinai todėl, 
jog kai kurie amunicijos 
darbininkai ir prekinių lai
vų jūrininkai meta savo 
darbą, tęsė prez. Roosevel- 
tas. Tuomi trukdomas ne 
tik šovinių gaminimas, bet 
ir jų pristatymas. Vieton 
pasitraukusių darbininkų

samdoma nauji, neturintie
ji reikalingo patyrimo. Dėl 
to ne tiktai lėčiau darbas 
eina, bet ir mašinos gadi
namos, suprantama, nety
čia.

Kodėl gana daug darbi
ninkų eina iš karinių darbų 
į paprastus, civilius dar
bus? Žymia dalim todėl, jog 
bijo, kad karui pasibaigus, 
jie neteks karinių darbų ir 
taps bedarbiais, tęsė prezi-

dentas. žmonės spėja, kad 
po karo būsią sugaišta ko
kie 6 mėnesiai, iki fabrikai 
taps pertvarkyti papras
tiems darbams. Bet pakeiti- 
^nas iš karinių darbų į ci
vilius galės būti daug grei
čiau padarytas. Pavyzdžiui, 
automobilių fabrikai pertai
syti į amunicijos fabrikus 
per 3 mėnesius, nors buvo 
manyta, kad tam reikėsią 6 
mėnesių. Panašiai galės būt

fąbrikai per trejetą mėne
sių pertvarkyti dirbimui ci
vilių reikmenų vietoj kari
nių, sakė prezidentas.

Be to, valdžia drauge su 
pramonės vadais planuoja 
kuo greičiausiai po karo iš
vystyti plačius civilius dar
bus, priminė prezidentas.

Kai kurie asmenys pra
našauja, kad po karo turė
sią staiga nupult darbinin
kų algos, o jei ne, tai

•j
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per
100

reikmenys pabrangsią 25 
iki 30 procentų. Čia prezid. 
Rooseveltas priminė straip
snį Ch. E. Wilsono, General 
Elektros kompanijos štabo 
nario. Wilsonas rašo, kad 
jo kompanija po karo žada 
mokėti tokias pat valandi
nes algas, kaip dabar.

9-oji Amerikos armija 
4 dienas sudaužė 67 iš 
nacių tankų.
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Ar Reikalingas Antrasis Demok
ratinių Amerikos Lietuvių

Suvažiavimas?
Sekamą mėnesį sukanka lygiai metai, 

kai įvyko didžiulis Demokratin. Lietuvių 
Suvažiavimas New Yorke. Tai buvo 
svarbus žingsnis mūsų gyvenime,—žing
snis, apvienijęs plačiąsias lietuvių mases 
— tarp 80-100 tūkstančių organizuotų 
lietuvių Amerikos karinėms krašto pa
stangoms remti ir Lietuvos žmonėms 
šelpti.

Dabar kai kurie individualai jau pra
deda kelti klausimą dėl kito suvažiavi
mo — Antrojo Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo sušaukimo. Tas 
klausimas buvo iškilęs ir viename atsa- 
komingųjų mūsų visuomenės veikėjų su- 
sirinkimėlyj, įvykusiame nelabai seniai 
Brooklyne. Ten taipgi buvo manyta, jog 
suvažiavimas turėtų įvykti, — jis turėtų 
įvykti kada nors sekamą pavasarį.

Žmonės, kurie stoja už tokio suvažia
vimo sušaukimą, savo mintį remia tuo- 
mi, kad busimasis suvažiavimas turėtų 
išspręsti kai kuriuos klausimus, kurių 
praeitais metais įvykęs suvažiavimas 
spręsti negalėjo.

Praeitais metais mūsų suvažiavimas 
įvyko tuomet, kai Lietuva buvo okupuo
ta naciškų plėšikų. Lietuvos žmonėms 
pagalbos teikimas tuomet tebuvo gali
mas tik per Maskvoje tuomet laikinai 
apsistojusią tarybinę Lietuvos vyriau
sybę.

Šiandien Lietuva jau išlaisvinta. Lie
tuva pradeda išsikepurnėti iš karo griu
vėsių. Kai antrasis mūsų suvažiavimas 
įvyks, galimas daiktas, jau bus baigtas 
Europoje karas.

Ir va, Amerikos lietuviams tuomet bus 
labai svarbu ne tik Lietuvos žmonėms 
pašalpos teikimo klausimais pasitarti, 
bet ir aptarti, ką mes darysime, kaip 
mes prisidėsime prie karo nuniokiotos 
Lietuvos atstatymo.

Kasdien gyvesnis klausimas darosi tas: 
Ar amerikiečiai lietuviai neturėtų pasių
sti savo delegacijos Lietuvon? Jeigu 
taip, tai kas kitas galėtų būti tinkames
nis tokiai delegacijai pasiųsti, jei ne de
mokratinis lietuvių suvažįavimas, atsto
vaująs visą pažangiąją mūsų visuomenės

Busimoji Europa, Kokią Benešąs 
Numato

Cechoįlpvakijos respublikos preziden- 
tas dr. Edvardas Benešąs — gabus vy
ras. Tai vienas iš šių dienų Europos po
litikų ir valstybininkų, ką tikrai numatė 
karo eigos kryptį.

Praeito sekmadienio New. York 
“Timese” p. Benešąs rašo straipsnį apie 
busimąją Europą. Jis žymi, jog klysta 
tie, kurie mano, būk, karui pasibaigus, 
Europa tuojau* “atsistos ant kojų” ir ten 
viskas bus puikiausia.

Benešąs mano, kad pokarinė Europa 
turės išsirgti tam tikras pokarines li
gas: ekonominius krizius išgyventi, — 
krizius, kurie gimdys socijales kovas, 
sukilimus. Jis mano, jog pokarinė Euro
pa bus kur kas kairesnė, negu buvo 
prieš karą. Joje sprendžiamąją įtaką tu
rės Tarybų Sąjunga ir Didžioji Britani
ja, tačiau nemažai įtakos parodys ir 
Jungt. Valstijos.

Visoje eilėje kraštų visoki pro-hitleri- 
ninkai, visoki nacių bendradarbiai slaps
tysis ir paskui vėl sieksis iškilti į viršū
nes. Nebus lengva nacių bendrakeleivius 
išnaikinti, ypačiai Balkanuose, Italijoj ir 
Franci jo j.

Na, o kaipgi su Vokietija? Benešąs 
mano, jei talkininkai nepradės rimtai 
perauklėti Vokietijos žmonių, tai neuž
ilgo vokiečiai ir vėl pradės ginkluotis, 
besiruošdami naujam karui.

Tiesa, p. Benešąs mano, Vokietijoje 
atsiras visokių pacifistų, liberalų ir so
či jalistų, j ieškančių pasaulyj Vokietijai 
simpatijos. Bet ką tai reikš? Tai' reikš, 
kad tuomet, kai pasaulis tą simpatiją 
Vokietijai reikš, ji rengsis naujam ka
rui. Todėl Benešąs deda didžiulės svar
bos į Vokietijos žmonių perauklėjimą, 
atliktą Jungtinių tautų priežiūroje.

Bendrai, Čechoslovakijos prezidentas 
nėra pesimistas. Nebaido jo visoki žmo
nių sąjūdžiai. Jis jaučia, jis turi viltį, 
kad Jungtinės Tautos, pasimokiusios iš 
praeities, daugiau senų klaidų nepapil
dys. Be to, p. Benešąs puikiai žino, kad 
ir jo atstovaujamoji šalis, Čechoslovaki- 
ja, tiek daug nukentėjusi šiame kare, ir 
vėl iškils ir vėl bus laisva ir laimingai 
žygiuos pirmyn sykiu su kitomis pa
žangiosiomis pasaulio tautomis.

DIDŽIŲJŲ DARBO UNIJŲ KONVENCIJOS
Amerikos Darbo Federa- (PAC) parodė, kas galima 

cija laiko metinę konvenci- pasiekti politinėje ąrenoje, 
ją New Orleans mieste, o 
Industrinių Organizacijų 
Kongresas (C. I. O.) 
Chicagoje. Tai dideli ir 
labai svarbūs Ameri
kos darbo žmonių sąskri- 
džiai. Federacija sakosi tu
rinti septynis milijonus na
rių, o Kongresas — šešis , ___  _ ... _______ ...
milionus. Abi konvencijos CIO konvencijos delegatai 
atstovauja tryliką milionų sveikino 
organizuotų darbininkų! Komiteto pasidarbavimą iš- 
Visoje Amerikos istorijoj I rinkime Roosevelto. Di- 
niekad nebuvo tokio didelio i džiausiąs kreditas priklau- 
organizuotų d a r b i ninku įso Sidney Hillmanui, Politi- 
skaičiaus. įneš Veiklos Komiteto pirmi-

Konvencijos įvyks- ninkui. Teisingai CIO pre- 
ta ant rytojaus po pre- zidentas Murray savo kal- 
zidentinių rinkimų, ku- boję tą kreditą jam atidavė, 
riuose organizuoti darbinio- į Silpnesnės valios žmogus 
kai nusvėrė svarstykles de-!būtų neiškentęs bjaurių už- 
pnokratijos ir pažangos pu- isipuolimų ir būtų pasitrau- 
sėn. Ypatingai CIO gali di-įkęs iš Komiteto vadovybės, 
džiuotis savo role buvusiuo-1 Bet Hillman atlaikė pozici- 
se rinkimuose. Niekad pir-ljas iki galo, iki pergalės, 
miau taip sistematiškai ir i Kokia bus Politinės Veik- 
energingai darbo, unijos ne- los Komiteto ateitis, CIO 
buvo įsitraukusios į rinki- konvencija turės tarti savo 
mus, kaip šį kartą. CIO Po-įžodį. Visi ženklai rodo, kad 
litinės Veiklos Komitetas i Komitetas bus paliktas

veikiant išvien ir sutarti
nai. Niekas dabar neabejo
ja, kad veiklus darbo unijų 
įsitraukimas į rinkimus da
vė demokratų partijai ir 
prezident. Rooseveltui per
galę prieš republikonų par
tiją ir Thomas Dewey.

Todėl tikrai nuoširdžiai

Politinės Veiklos

Darbo Federacijos konven
ciją. Federacijos Taryba 
pakvietimą jau atmetė. Ne
įmanoma, kad konvencija 
Tarybos pasiūlymą atmestų 
ir nutartų Londono konfe
rencijoj dalyvauti.

Kuomi gi Federacijos va
dai motivuo ja savo nusista
tymą? Jie paduoda net ke
turias priežastis. Pirma, 
kad Federacija tebepripa-

I

Pakeitimas Naturalize 
rijos Kainų

veikti toliau. Ateityje, tar
pe rinkimų, jojo darbas bū
tų kovoti už teisę balsuoti 
milionams, kurie dabar tos 
teisės neturi. Kova už pa
naikinimą “poll tax” pie
tuose yra viena iš pačių di
džiųjų Amerikos problemų.

Darbo unijų konvencijos 
įvyksta tuo laiku, kuomet 
prasideda paskutinis Jungt. 
Tautų ofensyvas prieš hit
lerinę Vokietiją, kuometįžįstaTarptautinęDarboU- 
pergalė jau matosi, bet kuo-}nijų Federaciją. Antra: 

kam Anglijos unijos pa
kvietė konferencijon CIO 
ir kitas “dualines unijas.” 
Trečia: kam jos pakvietė 
konferencijon Katalikiškas 
Darbo Unijas Kanados ir 
Pietų Amerikos. Ketvirta: 
kam pakviestos Tarybų Są
jungos darbo unijos!

žodžiu sakant, Federaci
jos vadai tepripažįsta dar
bo unijomis tas unijas, ku
rios yra tokios pat, kaip 
Federacijos unijos. Jie atsi
sako pripažinti, net šešis 
milionus CIO darbininkų!

Nereikia aiškinti, kaip 
nepateisinamas ir žalingas 
yra šis Federacijos vadų 
nusistatymas. Jų nusistaty
mas atmeta tarptautinę 
darbininkų vienybę, kenkia 
Jungtinių Tautų karo pa
stangoms ir silpnina orga
nizuotų darbininkų vaidine-

Amerikos karinių pastangų stiprini
mas tebestovi mūsų dieninėje darbų pro
gramoje: kur mes sueiname, ką veikia
me, — pirmiausiai, aišku, tebestovi mū
sų krašto stiprinimas. Netenka nei aiš
kinti, kad šitame suvažiavime tas klau
simas turėtų būti pirmutinis ir paskuti
nis dienotvarkyj.

Čia suminėjome, kaip skaitytojas ma
to, tik kai kuriuos svarbesnius klausi
mus, kurie turėtų būti svarstytini. Atsi
ras ir daugiau klausimų, jei tokis suva
žiavimas įvyks.

Yra manoma, jog tokis suvažiavimas 
turėtų įvykti kada nors 1945 m. balan
džio ar gegužės mėnesiais.

Ką mano tuo klausimu mūsų veikėjai, 
mūsų darbuotojai, mūsų bendradarbiai?

Jeigu suvažiavimas yra reikalingas, 
tai kur jis turėtų būti šaukiamas? Ar ir 
vėl New Yorko mieste? O gal kur kitur: 
Philadelphijoj, Pittsburghe, Clevelande, 
Detroite, Chicagoje?

Vieta taipgi yra svarbus faktorius ir 
dėl jos reikėtų pasisakyti.

Mes čia tąjį klausimą paliečiame tik 
trumpai, manydami jį esantį labai svar
bų. Būtų įdomu išgirsti kitų laikraščių 
ir pavienių asmenų nuomones suvažia
vimo reikalu.

Lietuviškos Republikonų Papūgos 
Philadelphijoj

Mūsų bendradarbis mums prisiuntė iš 
Philadelphijos lapelių, išleistų lietuviš
kai ir angliškai, ir platintų tarp to mie
sto lietuvių. Lapelius išleido ir platino 
“Lithuanian-American Republican Lea
gue of Philadelphia”. Tai organizacija, į 
kurią buvo įtraukta visi “miesto vadai.” 
Kas gi tie “miesto vadai?” Jų tarpe ran
dam vardus tų asmenų, kurie neseniai 
Philadelphijoj sukėlė muštynes viename 
Raudonojo Kryžiaus reikalais sušaukta
me lietuviškame mitinge. Be to, ten ran
dame ir kai kurių besivadinančiųjų libe
ralais vardus. Jie eina išvien su kleri
kalais. Ir jie nesigėdi vadintis “city 
leaders”, tarytum jie iš tikrųjų išreiškia 
Philadelphijos lietuvių dvasią ir aspira
cijas.

Žinoma, šitie “lyderiai” rėmė p. De
wey ir jų vienas obalsių buvo tokis: “Iš
valykime komunistus iš Baltojo Namo, 
ir iš darbo unijų, ir iš visų Jungtinių

Pasak šitų politinių ablavukų, tai Bal
tajame Name sėdi komunistai. Ir tie, su
praskit, kurie ruošė muštynes mitinge, 
pasimojo apvalyti Baltąjį Namą nuo ko
munistų ! Ar reikia kvailesnio pasirody
mo?!

Na, ir ką gi, ar jiems pavyko išvalyti 
nuo komunistų Baltasis Namas? Žino
ma, ne! Nei Baltojo Namo, nei darbo li
nijų, nei visos mūsų šalies šitiems poli
tinėms beibėms nepavyko “apvalyti.” Jie 
bandė kumščiomis vieną mitingą išardy
ti, bet už tai būtų kad kiek pakliuvę į 
belangę.

Philadelphijos visuomenė, Philadel- 
phijos lietuviai, — milžiniškas jų daugu
mas, — buvo ir tebėra su prezidentu 
Rooseveltu. Jie buvo ir tebėra su visa 
pažangiąja visuomene, su savo dienraš
čiu Laisve. Jie tokiais ir bus. Todėl tie 
asmenys, kurių vardai buvo įtraukti į 
“city leaders” sąrašą kokia nors makler- 
stva, turėtų padaryti viešus pareiškimus, 
kad jie neturi nieko bendro su muštu
kais.
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Nuo 1929 m. už atvožia-i Sekamus mokesčius rei- 
vimo certifikatą reikėjo jkia mokėti paštiniu čekiu— 
mokėti $2.50. Tas dabar pa-' už užregistravimo 
keista. Pilietybės aplikan-' katą $8;
tas nereikalaujamas pridėti > “derivative citizenship” $5; 
paštinį čekį sumoje $2.50 į už pripažinimo certifikatą 
su Form N-300 arba N-į$5, už kopiją pamesto arba 
400. i sunaikinto pirmų arba ant-

Tuo pačiu laiku, kainos j .rų popierų certifikato $1. 
dėl pirmų ir antrų popierų 
pakeltos. Šis naujas įstaty
mas įėjo galion rugsėjo 28 
d., 1944 m., kada buvo pre
zidento pasirašytas. Nuo 
tos dienos pirmos popieros 
kainuoja $3.00 ir antros po
pieros $8. (Pirmiaus reikė
jo mokėti tik $5 už antras 
popieras). Šis mokestis dėl 
antrų popierų padengia už- 
rekordavimą natūralizacijos 
peticijos ir paskutinio w iš
klausymo kainą ir natūra
lizacijos certifikatą, jeigu 
teismas įsako išduoti. Jeigu 
ateivio prašymas atmesta, 
tie pinigai jau negrąžinami.
Kada ir Kur Mokėti Tuos 

Mokesčius
Kada aplikantas gauna 

savo pirmas popieras arba 
kada paduoda natūralizaci
jos peticiją jis turi užmo
kėti viršminėtus mokesčius. 
Gali mokėti pinigais, nors 
keli teismai, tarpe jų Uni
ted States District for the 
Southern District of New 
York, reikalauja pašto če- 
kių.

certifi-
už certifikatą

Paštinis čekis turi būti var
du Commissioner of Immi
gration and Naturalization, 
Washington, D. C. ir su 
tinkamoms aplikacijos blan
ko ms turi būti pasiųsti ap- 
likanto vietiniam ofisui.

Su šiuo nauju įstatymu, 
natūralizacija kainuos 
brangiau aplikantui nuo 50 
centų ligi $3.50 daugiau. 
Vyras arba žmona Ameri
kos piliečio mokės mažiau
sia 50 centų daugiau negu 
pirmiau, jeigu atvyko prieš 
birželio 29 d. 1906 m. ir jei
gu nereikėjo mokėti atva
žiavimo certifikato kainos, 
jie mokės $3 daugiau.

Naujas įstatymas 
rūpina
kantui mokesčių.

Jeigu aplikantas jau už
mokėjo $5 po senuoju įsta
tymu dėl atvažiavimo certi
fikato ir pirmoms popie- 
roms, jam prisieis mokėti 
dar $8.00, kada prašys ant
ru popierų, arba iš viso 
$13.00.

nepa-
sugrąžinimo apli-
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met turime tikėtis dar daug 
ir be galo žiaurių mūšių vi
suose frontuose. Organi
zuotų darbininkų vaidmuo 
naminiam fronte pabrėžia
mas abiejose konvencijose. 
Konvencijose, aišku, bus pa
keltas balsas už darbininkų 
atstovybę busimoje taikos 
konferencijoje.

Apart šių labai svarbių 
problemų, prieš abi kon
vencijas iškyla dar du ak
tualiausi klausimai. Pirmas 
— algų klausimas. Ypatin
gai aštriai šį klausimą pa
statė Kongreso konvencijoj 
Philip Murray. Darbinin
kams darosi visai nepaken
čiama taip vadinama “Little 
Steel Formula”. Niekam ne
leidžiama pakelti reguliares 
darbininkų algas daugiau 
kaip 15 nuoš. nuo 1941 me
tų. Tuo gi tarpu pragyve
nimas pakilo beveik 40 nuo-įnį pastangose dėl taikos, 
šimčių. Ta formula buvo I šis Federacijos vadų nu- 
priimta dėl išvengimo in-1 sista tymas pasižymi di-
fliacijos. Bet iš valdžios pu-lūžiausia siauraprotyste. 
sės nebuvo griežtai sukon- į Pavyzdžiui, William Gree- • 
troliuotos reikmenų kainos. |nui buvo pastatytas toks 
Kainos kilo daug smarkiau, 
negu darbininkų algos. Ta 
“Little Steel Formula” pa
sidarė vienpusiška, prieš 
darbininkus! Todėl Murray 
ir sakė, kad “desperatiškai 
reikalingas federalės val
džios pripažinimas reikalo 
pritaikyti algas prie gyve
nimo sąlygų.”

Taip pat aštriai prieš tę
simą “Little Steel Formu- 
los” stovi Amerikos Darbo 
Federacija.

Netenka abejoti, kad abi 
konvencijos pasmerks 
“Little Steel Formulą” ir 
reikalaus prezidento Roose- 
velto leisti darbininkam pa
kelti algas kitais 15 nuošim
čių. To reikalauja gyveni
mo pakilimas. Tuo klausi
mu nėra jokio skirtumo 
tarpe Federacijos ir CIO.

Tačiau, kaip atrodo, šis 
organizuotų darbininkų rei
kalavimas nebus remiamas 
grumojimu streikais. Darbo 
unijos yra pasižadėjusios 
nestreikuoti per visą karą. 
To pasižadėjimo jos iki šiol 
ištikimai prisilaikė. Nesi
mato, kad tą nusistatymą 
jos pakeistų dabar, kai vi
sos jėgos reikalingos vedi
mui produkcijos dėl karo 
pergalės. Murray šitaip pa------- ----- ------- ...x.
sakė: “Net ir tada, kada milionų unijistų centras, tai 
mes vedame kovą už pasi- problema be galo rimta, 
liuosavimą iš Little Steel' A R
Formulos retežių, mes lai- į 
kysimės pasižadėjimo ne
streikuoti.” Šį darbo unijų 
nusistatymą karštai svei
kins visa" Amerika.

Kitas labai aktualus klau
simas, tai tarptautinė dar
bo unijų vienybė. Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas 
šaukia tarptautinę Jungti
nių Tautų darbo unijų kon
ferenciją Londone 1945 m. 
sausio 9 d. Jon yra kviečia
mos visos unijos. Kviečia
mos dalyvauti ir Tarybų 
Sąjungos darbo unijos.

CIO Taryba yra priėmus 
pakvietimą dalyvauti ir da
lyvaus. Netenka abejoti, 
kad CIO konvencija tą Ta
rybos žygį pilnai užgirs.

Bet to paties negalima 
pasakyti apie Amerikos

klausimas: Jūs nepripažįs
tate Tarybų Sąjungos dar
bo unijų. Bet jeigu taikos 
konferencijoj tos unijos tu
rės savo atstovą ir Federa
cija turės savo atstovą, ar 
jūs sutiksite sėdėti už vie
no stalo ir svarstyti taikos 
reikalus? “Taip,” atsakė 
Green, “mes sutiksime su 
tuo atstovu sėdėti už vieno 
stalo taikos konferencijoj, 
bet neskaitysime jo darbo 
unijų atstovu!”

Bet jeigu tasai atstovas 
neatstovaus darbo unijų, 
tai jis neatstovaus nieko. 
Tai kur protas Federacijos 
vadams sėdėti už vieno tai
kos stalo, tartis dėl palai
kymo pasaulyje taikos su 
tuo, kuris nieko neatstovau
ja? Green nė nepagalvojo, 
kaip kvailai jis nušnekėjo ir 
kaip juokinga jo visa pozi
cija.

Tas tik parodo, kiek daug 
pažangieji Federacijos eili
niai nariai turės pasidar
buoti dėl pakeitimo Federa
cijos nusistatymo tarptau
tinės darbo unijų vienybės 
reikale. Jei tai būtų klausi
mas nedidelės organizacijos, 
tai galima būtų nekreipti 
dėmesio. Bet kai šitokio nu
sistatymo laikosi septynių

KLAIDOS PATAISYMAS
Laisvės num. 273, lapkr. 20 

d., pasiliko klaidingai surink
tas žodis, kuris, todėl, sumai
šo prasmę. Įvairumų puslapy
je, pirmoje skiltyje, straipsne
lyje “Margumynai,” antrą ja
me paragrafe nuo pradžios 
yra tokis sakinys: .“Net 10 ki
lometrų (virš 6 mylių) gilu
moj Ramiajame Vandenyne 
vanduo yra tik 3 procentais 
tirštesnis (kietesnis), negu jū
sų viršuj.” Paskutiniai to sa
kinio žodžiai privalo skaitytis 
“negu jūrų viršuj.” Tėmytina, 
kaip vienos raidės pakeitimas 
pakeičia ne tik žodžio, bet vi
so sakinio prasmę. Tai dar vie
nas argumentas, kad ir rašant 
reikia rūpintis parašyti kaip 
tik tas raides, kurios žodžiuo
se reikalingos.
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Neapgalvoti Nutarimai
—k ..U. .................„.-į*.______________________ _

(Feljetonas)
Amerikos Lietuvių Tary

bos vadovybės ir kolonijų 
atstovų pasitarime, įvyku
siame spalių 18 d. New 
Yorke, priimta visa eilė ne
apgalvotų nutarimų, kurių 
vieni skelbiami viešai, kiti 
laikomi slaptybėje. Iš to da
rosi aišku, kad Tarybai bū* 
tinai yra reikalinga dar 
viena komisija, būtent, pla
navimo komisija. Šios ko
misijos užduočia turėtų bū
ti, pateikti moksliškai su
planuota programa, pagal 
kurią Taryba veikdama iš
vengtų negeistinų paklaidų.

Savaime suprantama, kad 
tokios komisijos užlaiky
mui Tarybai bus reikalin
ga 25 tūkstančiai dolerių 
metams. Imant atydon, ko
kius didelius darbus Ame
rikos Lietuvių Taryba mo-

bilijonus ir bilijonus turto, 
paklojo daugybę milijonų 
militariškai gerai išlavintų 
ir aukšta teknika mechani
zuotų razbaininkų ir vistiek 
bolševizmo nesunaikino! 
Tai kur čia dabar tarybi- 
ninkų smokas kėsintis su
naikinti bolševizmą su tiek 
pajėgos, kiek Taryba gali 
sumobilizuoti? Nugi, mes, 
broliai tarybininkai, nei 
vieno nuošimčio kartuvių 
neištesėtume pastatyt, kiek 
hitlerininkai naudojo, jau 
nekalbant apie tūkstančius 
kitokių budeliškų priemo
nių, kokias hitlerininkai 
vartojo.

Pakenkimas Liet uvos 
žmonėms teikime pagalbos. 
Šitoje srityje Taryba irgi 
toli gražu savo prakišto 
tikslo negali pasiekti. Nei

|štai kame: Pagriebti žmogų ; 
ir nukryžiavoti, neprisilai
kant senovės tradicijų, be 
latrų, be Judošiaus, tai bū
tų žygis necivilizuotos mi
nios, kas Amerikos Lietu
vių Tarybos vadovybei vi
siškai nepritinka ir jūsų 
Paulius prieš tokį pasimoji- 
mą kategoriškai protestuo
ja. Kryžiavojimo biznyje, 
latrai ir judošius taip rei-1

(kalingi, kaip žmogui yra 
reikalingas sveikas sensas, 
kad jis pajėgtų logiškai pro
tauti.

Kad šimučio piktas 
šauksmas “nukryžiavokit,- 
nukryžiavokit” nepasiliktų 
žmonėm ant pajuokos, jūsų 
Paulius matė reikalo pa
rinkti tokius latrus ir Judo- 
šių, kurie tikrai atitiktų šių 

' dienų gyvenimui. Atydžiai

išanalizavus visus lietuviš
kus pronacius, pasirodė, 
kad tinkamesnių latrų šiuo 
laikotarpiu negalima su
rasti, kaip Leonardas Ši
mutis ir dr. Grigaitis. Pau
liaus supratimu, Judošiaus 
vietai geriausiai tinka Juo
zas Laučka.

Matote, gerbiami tarybi
ninkai, kokia nepageidau- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Hitlerininkai Karia Tai
kos Reikalautojas

Paryžius. — Cologne did
miesčio gyventojai vaka
rinėje Vokietijoje pradėjo 
kelti dideles demonstracijas, 
reikalaudami taikos. Ame
rikiečių suimti vokiečiai sa

ko, jog hitlerininkai karia 
savo tautiečius už neklausy
mą nacių ir priešingumą 
karui.

Cologne mieste buvo ant 
sienos pakabinta didelė 
Hitlerio karikatūra su už
rašu: “Vokiečiai jieško to 
žmogaus kaip masinio žudi
ko.” Didelis būrys žmonių 
susirinko prie tos karikatū
ros.

MU

.jasi atlikti, tai ir nemoky- Lietuvos žmonių badu iš- 
tam žmogui yra supranta- marins nei mirtinai sušal- 
ma, kokios milžiniškos su- dys. O tai todėl, kad visi tie 
mos pinigų bus reikalinga. Amerikos Lietuvių Tarybos 
Jeigu da turėsime mintyje, pramanyti “netikri lietu- 
tą faktą, kokia daugybė y- viai” tartum pasityčiojimui 
patų, Tarybos pasekėjų, lū- iš tarybininkų pastangų, 
kuriuoja apmokamų viete- gausiai aukoja Lietuvos 
lių, tai visų patenkinimui žmonių paramai pinigais ir
pinigų bus reikalinga labai drabužiais.

TIK VIENA PROGA!

JONAS KAČERGIS

Brooklyno, apylinkės ir galintieji atvykti iš to
liau turės tik vieną progą pamatyti tą didžiulį 
veikalą, kurį per šešis metus pasekmingai rodė 
Valstybės Teatras Lietuvoje prieš karą. Visi, kas 
tik galite, pasinaudokite ta proga ir pamatykite, 
vadovybėje Jono Valenčio, Liet. Liaudies Teatrą 
perstatant tą didžiulį veikalą-dramą
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didelio kalno. O apart kitų, 
Pauliui irgi nebūtų iš kelio, 
jeigu Taryba nors sekreto
rių Pauliui galėtų pasamdy
ti. Tuomet Tarybos reikalai 
būtų galima išaiškinti vi
suomenei iki smulkmenų.

Kodėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybė ir kolo
nijų veikėjai nutarė sukelti 
tik 52 tūkstančius dolerių 
tokiem darbam atlikti, ku
rie pareikalaus pasakiškos 
sumos pinigų, tai Pauliui 
sudaro misteriją. Tik jūs 
pagalvokit, malonūs priete
mai. Sunaikinimas bolševiz
mo, pakenkimas Lietuvos 
žmonių pagelbai, uždary
mas Laisvės ir Vilnies, nu- 
kryžiavojimas Antano Bim
bos, ištuštinimas Amerikos 
lietuviam kišenių ir atstei- 
gimas Lietuvoje poniškos 
santvarkos! Ir visus šiuos

Sunaikinti Laisvę ir Vil
nį. Bet kokiom priemonėm 
Taryba tikisi šį pa^imoji- 
'mą įkūnyti gyver.iman? 
Pono Dewey’o neišrinko, o 
su p. Dewey’o prakišimu ir 
dr. Grigaičio entuziazmas 
pasikeitė į šalto prakaito 
lašus.

Nukryžiavoti Bimbą? 
Jeigu tas ir pavyktų, tai 
dėlei to, nei Laisvė, nei Vil
nis nesustotų ėjusios ir vis 
tiek rašytų, kad Amerikos 

i Lietuvių Taryba biauriai 
apgaudinėja Amerikos lie
tuvių visuomenę.

Paskutinis ir labiausiai 
komplikuotas Amerik. Lie
tuvių Tarybos pasimojimas, 
|tai nukryžiavojimas Anta- 
!no Bimbos. Apie tai, kad 
Bimba turi būt nukryžiavo- 
tas, nei vienas pro-nacis

“Prieš Srove
• Vaidinimas įvyks sekmadienį,

M
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nasimojimus Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybė 
mano atlikti tik su penkias
dešimts dviem tūkstančiais 
dolerių.

Juozas Laučka šaukia: 
“^nremkime pečius.” Bet 
dėlei to, kad suremsim pe- 
čh.is ninip’ai nenasidaugins. 
Pmiljniis supratimu, Tary
bai nebuvo reikalo pinigų 
t'lnnsimes ansirubežiuot tam 
Hkm skaičium tūkstančių, 
vnUrčio rengtis tiek išmelž- 
*•’’ Virk tiktai salima. Vis 
tmk tas pats liežuvio pieši
mas. ar bandysi iš žmogaus 
iškaulinti vieną, ar šimtą 
Merių.

Kad ir tokią mažytę su
mą. kaip 52 tūkstančius, vis
tiek žmonės patvs savo no
ru nesuneš, reikės rengti 
masinius mitingus, siunti
nėti kalbėtojus miestas 
nuo miesto, kas padarys 
milžiniškas išlaidas, apmo
kant keliones ir sugaištis. 
Ir matvsite. gerbiami tary
bininkai, kada baigsime su
kelti nutartą sumą, tai ir 
mūsų tūkstančiai bus sutir
pę kolektavimo karštyje.

Ar kiti Taryb. numatomi 
uždaviniai galimi pravesti 
gyveniman? Nemanau, kad 
Grigaičio kytrumas šiame 
reikale apsivainikuotų ge
resniais pasisekimais, ko
kius turėjo naciai su savo 
vadu Adolfu. Aiškumo dė
lei, pagvildenkime kiekvie
ną Tarybos sumanymą at
skirai :

Sunaikinimas bolševizmo. 
Naciai su savo gengsteriš- 
ku genijum Hitleriu išleido

nepasisakys priešingai. Kri
stus jo laikais gyvenusius 
žulikus bizūnu iškapojo iš 
bažnyčios ir už tai buvo bu
deliškai nukryžiavotas. An
tanas Bimba mūsų dienu **
žulikų žulikystes kelia vie
šumon, skelbia visuomenei 
ir nerodo jokio noro Ame
rikos Lietuvių Tarybos at
siprašinėti !

Šitaip dalykam dedantis, 
jūsų Paulius pilnai supran
ta, kad Leonardo įtūžimas 
ant Bimbos nėra be pras
mės. Bėda tik tame, kad 
“gerij žmonių” darbams 

j velnias niekuomet nepra- 
miega užstatyt savo žaban
gų! Jūsų Paulius šį kryžia
vo j im o biznį svarstė di
džiausiu atsidėjimu ir su į- 
tempta atyda, bet nieko ne
buvo galima surasti, kas 
išgelbėtų pačių kryžiavoto- 
jų rankas ir kojas nuo per- 
kalimo vinimis.

Gal manysite, gerbiami 
i tarybininkai, kad jūsų Pau
lius tyčia išgalvoja visokius 
baubus, kad atgrąsinti ju
mis nuo nedoro darbo. Vi
sai ne. Nukryžiavoti žmo
gų, tai nėra taip lengva, 
kaip nuvažiuoti Washingto- 
nan ir išdėstyti savo-troš
kimus, bėdas ir nepasiseki
mus dženitoriam. Čionai su- 
sdaro tokia prakeikta pa
dėtis, nuo kurios ir Šimu
tis ir dr. Grigaitis kratysis, 
kaip Hitleris nuo virvės. 
Šimutis, iškeldamas nukry- 
žiavojimo obalsį, pamiršo 
pagalvoti, kur jo, kaipo 
žmogaus, ypata kryžiavoji- 
mo procese pritiks. Dalykas
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Tarybiniai Lietuvos Rašytojai 
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Detroit, Mich

(Tąsa)
Jau pačiomis pirmomis karo dienomis, 

besitraukdami drauge su tūkstančiais 
tautiečių iš savo tėvynės, mūsų rašytojai 
savo akimis galėjo pamatyti, ką neša 
Lietuvai įsiveržianti hitlerinė pabaisa. 
Bombarduojamų miestų gaisrai ir degan
čių kaimų pašvaistės, iš lėktuvų apšau
domų žmonių mirtis, žaizdos, kraujas, 
sužeistųjų vaitojimai ir ašaros lydėjo jų 
pasitraukimo kelią. Jau vien tai, ką per 
tas kelias pirmąsias karo dienas pama- 
,tė ir patyrė mūsų rašytojai, davė jiems 
tokių baisių ir šiurpių pergyvenimo įspū
džių, paliko jų širdyse tokį gilų, kruviną 
pėdsaką, kad jo vieno, atrodo, užteks ligi 
gyvenimo pabaigos degančiai, neužgi- 
jančiai neapykantai prieš vokiškuosius 
grobikus mūsų rašytojų kūryboje palai
kyti.

Ir tie šiurpūs hitlerinio užpuolimo į- 
spūdžiai, ir toji deganti, iš pavergtosios 
Lietuvos visą karo metą ateinančių kas
kart baisesnių žinių dar labiau įsilieps- 
nojama neapkanta vokiečiams jau rado 
ryškų atspindį daugelyje mūsų tarybinių 
rašytojų kūrinių.

P. Cvirkos apysakoje “Vokietis” hitle
rinės armijos įsiveržimas parodomas 
kaip viską ėdančio ir grobiančio rijūno 
antplūdis. Vokiškasis ėdrumas ir gobšu
mas, kurį jau praeito karo metu kaip 
vieną ryškiausių vokiečių bruožų buvo 
pastebėjęs Maironis, Cvirkos apysakoje 
atsiskleidžia prieš mūsų akis plačiu, ryš
kiai epišku, šiurpą ir pasibjaurėjimą su
keliančiu vaizdu:

“Duslūs, prailgstą šūviai, sakytum to
lima perkūnija, ėmusi aidėti pietuose, 
nesiliovė iki vakaro. Naktį visuose kraš
tuose žaižaravo dangus, baugiai, didingai. 
Kitos dienos rytą vokiečių buvo jau dau
gybė, ir greitai jų pasruvo nesibaigianti 
sunkvežimių, dviratininkų srovė. Ap
dengti nudulkusiais brezentais ginklai, 
tūkstančiai ūžiančių mašinų, kareiviai ir 
arkliai, rūkstančios virtuvės, bandomis 
genamos karvės, aitrus prakaito, šuntan- 
čios odos ir degalų tvaikas, visa tai bu
vo sumišę į grėsmingą sriautą, kylantį iš 
UŽ miško. Vilkstinėje nebuvo girdėti nei 
juoko, nei dainų, nei muzikos, būdingos 
visų kariuomenių žygiams, ir kas pir
miausia krito į akis, kas buvo užvaldę 
visą šią minią,’ tai ėdrumas. Susėdę ve
žimuose, raiti ir pėsti, iškišę galvas iš * 
dengtų sunkvežimių — jie valgė. Jie val
gė iš savo katiliukų, iš kišenių, iš meta
linių dėžučių. Kareivių žiaunos po sun
kiais metaliniais šalmais visą laiką judė
jo, visą laiką jų burnos buvo prigrūstos, 
visą laiką jų rankos buvo užimtos ėdalu, 
kurį jie laikė ant kelių, traukėsi iš krep
šių, vyniojosi iš popierio. Jie valgė, pa
bėgėję į žvyrduobę, beveik po gyventojų 
langais, atlikinėti savo reikalų. Visa ar
mija valgė, lyg ji nebuvo šerta daug die
nų, lyg ji judėjo tik dėl to, kad valgė ir 
kad vienas ėdrumas ją jungė ir stūmė

[. tolyn.”
f . Ši viską rijanti hitlerinė vokiečių ar

mija, tartum milžiniškas skėrių sriautas, 
veržėsi per gaisrų ugnyje ir krauju j e 
skęstančią Lietuvą:

r
t
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Rašo KOSTAS KORSAKAS
Vieni beriokso pakrypę vartai, 
Nuodėguliai ant kelio.
Kur augo noko obelių sodai, 
Kur bitės nešės medų, — 
Stagarais, laužu visa pajuodo, 
Nebteko sodai žado.
Patvorių gluosniai, liepos prie kelio 
Nuogais stuobriais išgriuvę...
Turėjo pikto darbo iki valiai 
Taiklūs patrankų šūviai!
Šitokių jau pačiomis pirmomis valan

domis be atodairos vokiečių lėktuvų ir 
patrankų deginamom ir griaunamos, sun
kiųjų plieno tankų trempiamos Lietuvos 
tragiškų vaizdų randame ne tik Liudo 
Giros liaudies dainų stiliumi ataustoje 
poezijoje.

Ir A. Venclova, ir Salomėja Nėris, ir 
kiti tarybiniai mūsų poetai savo eilėraš
čiuose su giliu sielvartu ir pasibaisėjimu 
apdainuoja hitlerinio antpuolio siaubą, 
baisia naikinimo ugnimi užgriuvusį Lie
tuvą. j

Girdžiu, kaip miestai sugriauti dejuoja, 
Kaip tamsą skrodžia sunkūs priešo 

tankai.
Bibliotekos griūdamos liepsnoja, 
Ir aitrūs dūmai veržiasi pro langus.

Kaip gyvas vokiečių plėšomos ir nai
kinamos tėvynės šauksmas skamba šie 
šiurpūs vaizdai A. Venclovos eilėraščiuo
se.

Klaikus sielvartas benamių Lietuvos 
žmonių, prieš laiką pražilusių ant savo 
subombarduotų namų degėsių, beviltiška 
staiga likusių našlaičiais vaikų rauda, 
užmuštųjų skausmas, sustingęs jų negy
vame žvilgsnyje, aitrių dūmų ir pelenų 
apnešta, pajuodusi ir liūdnai paniurusi 
net pati Lietuvos gamta — visas bai
susis ir tragiškasis hitlerinio karo siau
bas sukauptas šiame viename, atrodo są
moningai taip publicistiškai pavadinta
me — “Vokiečių lėktuvams apsilankius”, 
— bet kaip skausmo ašara graudžiame 
ir nepaprastu lyrišku nuoširdumu per
sunktame Salomėjos Nėries eilėraštyje:

Rūstauja vėtra, net žemė dreba, 
Tik virpa oras visas. _ 
Atšliaužia šliaužia kažkas nelaba. 
Myliomis siaubu nutyso.
Keliais keleliais, laukais ir giriom 
Aidi kriokimai trankūs.
Žiūri artojai, žiūri sustyrę
Į vokiškuosius tankus.
O viršum girių, viršum laukų mūs, 
Viršum ramiųjų sodžių — 
Atskrenda skrenda aitvarai ūmūs, 
Liepsnomis žemę skrodžia.
Praskrido lauką, jau ties ūlyčia — 
Dūmai stulpais pakyla.
Klaikūs šaukimai iš visų gryčių 
Pribaigė ryto tylą.
Svetimi žmonės po kiemus zuja, 
Svetimi griaudžia žodžiai. 
Lyg apriestųjų vilkų tai rujos 
Puolusios būtų sodžių.
Pleškėjo liepsnos per visą dieną, 
Sklido verksmai, šaukimai!
Kai užtekėjo vėlybas mėnuo — 
Sodžius kapu aprimo.
Kur buvo pirkios, klojimai, tvartai, 
Sesių margi darželiai, —

Jiems akmuo bepaliko
Ir padangė gili.
Ant to akmenio pliko 
Jie sėdėjo — žili.
O aplinkui degėsiai
Ir skeletai beržų.
Kur nutūps, kur bedėsis 
Daug paukštelių mažų?
Verkia paliktas vaikas 
Prie lavono mamos. 
Akys motinos klaikios 
Nuo baisios vienumos.
Skaisčią pakeitė spalvą 
Ir melsvi vandenai. 
Kur tu baltąją galvą 
Bepriglausi nūnai?
Tavo šviesūs nameliai — 
Vien krūva akmenų.
Pasiimki saujelę 
Mėlynų pelenų.

Tokio pat graudaus lyriškumo pilna ir 
Sal. Nėries poema “Mama, kur tu?”, 
skirta baisiai vokiečių žmogžudystei, su 
nepatikętinu sadizmu įvykdytai jau pačią 
pirmąją karo valandą. Poemos tema po
etė paėmė Palangos vaikų stovyklos ap
šaudymą iš patrankų ankstuj į 1941 m. 
birželio mėn. 22 d. rytą, vos pradedant 
vokiečiams savo klastingąjį užpuolimą, 
kai jokio pavojaus nenujausdami dar 
saldžiai tebemiegojo pora tūkstančių va- 
sarojančių vaikų. Su žvėrišku sąmonin
gumu vokiečiai tyčiomis paleido į vaikų 
stovyklą baisią ugnies ir plieno krušą, 
kurioje žuvo šimtai nekaltų vaikų. Ne
duodama epinio šios pasibaisėtinos 
žmogžudystės atvaizdavimo, S. Nėris sa
vo poemoje giliai ir stipriai išreiškia 
bendrąjį įvykio tragiškumą. Saulėje skę-' 
stąs žavingasis Palangos pajūry s, auksi
nės smėlio kopos, amžinasis, žiląją Lie
tuvos praeitį primenąs, jūros ūžimas ir 
žaliųjų pušų gausmas, pripildytas džiū
gaujančio vaikų krykštavimo, visas tas z 
tokiu nuoširdžiu jautrumu poemoje pa
rodomas šviesusis džiaugsmo, poilsio ir 
laimės pasaulis vokiškųjų grobikų vienu 
akimirksniu paverčiamas klaikiausiu ug
nies ir kraujo, mirties ir siaubo siaubi- . 
mu.

(Daugiau bus)

....Įiirfr

Prakalbos ir Aukos
Kada vilniečiai atsiuntė 

vo kalbėtoją d. J. Skeberdytę 
į Michigan valstiją su prakal
bomis, tai draugė aplankė ir 
mūsų didmiestį Detroitą. Nors 
ji čia buvo penkias dienas, bet 
jai buvo surengtos vos vienos 
prakalbos; ant greitųjų suren
gė tik LLD 52 kp. jai prakal
bas.

Kad prakalbas padaryti tur
tingesnes turiniu, tai buvo pa
kviestas dr. Palevičius pakal
bėti svarbiais vietiniais klausi
mais. Dr. Palevičius, kaip vi
sados, taip ir šį sykį, apibudino 
daug svarbių klausimų. Antra 
kalbėjo d. J. Skeberdytė. Nors 
jos kalba buvo ant platesnės 
papėdės, bet didžiumoj at
kreipta į rinkimus. Ji energin
ga draugė ir gali būt, kad 
trumpoj ateityje turėsime iš 
jos gerą kalbėtoją.

Laike prakalbų buvo renka
mos aukos dėl prakalbų lėšų ir 
likusi dalis atiduota dėl Vil
nies namo lėšų.

Nors prakalbos nebuvo la
bai skaitlingos, bet atrodė, 
kad publika užganėdinta pra
kalbomis.

Aukotojų Vardai
Lapkričio 5 d. prakalbose 

aukavo šie draugai ir draugės:
Po $1.50 : P. Jakštienė ir D. 

Ruginis.
Po $1 aukavo: A. Kuprevi

čius, J. Vilkelis, M. Šumskienė 
J. Ginaitis, P. Zunaris, J. ir A. 
Zigmantai, J. Norkus, V. Ste- 
ponkevičius, J. Markūnas, M. 
Smitrevičienė ir J. Galinskas.

Po 50c aukavo: A. Anskai- 
tienė, J. Smitrevičius, d. Kas
per ir Kanadietis. Smulkių— 
$5. Viso $20.

Apart paminėtų aukų, kele
tas geros valios žmonių auka
vo dėl Vilnies namo tiesiog d. 
Skeberdytei. Aukotojams ren
gėjai taria širdingai ačiū.

Alvinas.
Kas Darbuojasi dėl Lietuvos
Draugai J. ir D. Mockai pa

sidarbavo ne tik pas lietuvius 
prašydami darapanų, bet jiems

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

sa-

sekasi gauti ir iš svėtimtaučių. 
Jie atvežė į RWR Centrą daug 
drabužių. Tai pagirtinas dar
bas.

Taipgi davė švarių ir gerų 
drabužių : Anna šeštokauskie- 
nė, Mary Zimnicky, A. Bielis, 
J. A. Jakubaičiai, gauti per E. 
Vėgėlienę. B. K. Kraptaučiai 
davė visus likusius drabužius 
savo sūnaus, žuvusio karo ko
voje. P. Vidrinskienė, M. An
driulienė, O. Gudinienė, auko
jos drabužių ir čeverykų. A. 
York davė čeverykų. P. Zuna
ris, M. Batulevičius 8 poras 
čeverykų ir drabužių.

Per Elzbietą Grabauskienę 
gauta nuo Margaret Sparling 
ir kitų daug gerų ir švarių 
drabužių. J. P. Vaitkus, siuvė
jas aukavo daug gerų drabu
žių. Per dr. Palevičių gauta 
daug drabužių ir Anna Baro
nienė numezgė 15 porų piršti
nių ir visas paaukavo dėl ka
ro nukentėjusią žmonių.

Dabartiniu laiku drabužių 
centre atvežta daug drapanų 
ir būtinai jos reikėtų greit siųs
ti kur paskirta, nes jau žiema 
vargina žmones. Todėl, drau
gės moterys, būkite taip ge
ros, ateikite ketvirtadienį į 
1.318 Cass Avė. pagelbėti tą 
svarbų darbą atlikti.

Varde Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto, tariu širdin- 

ačiu visiems.
M. Alvinienė.

gai

Keene, N. H.
Senelis Frank E. Amadon, 

98 metų amžiaus, Civilio Karo 
veteranas, balsavo 19-tą kartą 
renkant prezidentą. Pirmu 
kartu jis balsavęs už genero
lą U. S. Grant. Dabar nesako, 
už kurį kandidatą atidavė bal
są, šimtametinis senelis prisi
laiko balsavimų slaptybės.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

Wilmerding, Pa.
Pagalba Lietuvai

Per pasidarbavimą draugų 
Onos Cherniauskienės, Kastan
to Matako, K. Levanavičiaus ir 
Marijonos Praskevičienės, pa
galbai Lietuvos žmonių sukel
ta $77.88. Tai jų keturių pasi
darbavimu atliktas tas gražus 
žygis.

Po $10 aukavo: K. Levana- 
vičius ir A. Saltkauskas.

Po $5 aukavo: Kastantas ir 
Marijona Matakai, S. Taraila, 
C. Scoot, Joe Volfe ir J. Kay- 
se.

Po $3: M. .'Zapereckas ir J. 
S. Tait.

Po $2 aukavo: M. Walavi- 
čius, J. Orda, A. Sabaliauskas, 
J. Undercofer ir M. Arandija. 

. Po $1 aukavo: !Z. Kava
liauskas, J. Cook, A. Dawgird, 
C. Levane, E. Masiliunienė, A. 
Puriene> A. Barštis, J. Jaku
bauskas, M. Svetakienė, A. či- 
žauskienė, P. Saltauskas, S. 
Beker Co., O. Valentukanienė, 
M. Praskevičienė, M. A. Gra- 
cue, M. C. Kissel, O. Colbert, 
F. Maliackas, M. A. Urban, J. 
Miliauskas.

M. C. Urban 75c.
M. Miškauskienė 60c.
Po 50 centų aukavo: M. 

Nascick, M. N. Romansky, 
Grigaliūnas, J. Latvis.

M. Smiegal 25c. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū!

LDS 37 kuopa dėkoja Onai 
Cherniauskienei, M a r i j o nai 
Praskevičienei, Kastantui Ma- 
takui ir K. Levanavičiui už pa
sidarbavimą. Jie surinko seka
mai: O. Černiauskienė $36; K. 
Matakas — $24, K. Levanavi- 
čius $16 ir M. Praskevičienė 
$10. Bendrai sukelta $86.60. 
Už pundelių pasiuntimą $8.72, 
tai liko $77.88, kurie pasiųsti; 
i centrą.

širdingai dėkui drg. M. 
Abromaitienei už rinkimą dra
panų Lietuvos žmonėms. Dar
buokimės ir ant toliau.

J. Piontka.

REIKALINGI 
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter- 

jnostatiškų sudėtinių ir elek

trinių junginių. Baigę High 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

THE H. A. WILSON CO.
105 Chestnut St. 
Newark, 5, N. J.

C.

Chinai puola japonus 
Bahmo mieste, Burmoj.

Talkininkai stumia na
cius atgal visu 400 mylių 
frontu.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill. ----------------------------------- B)

CHRONIŠKOS LJGOS

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
ToL Virginia 7-4499.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-6048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. 4> BROOKLYN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Vies 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. Y
Telephone Stagg 2-8342

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAJ ir to
I toa Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 

Earos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis, VYRAI Ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS 82

DR. ZINS - - -
110 East 16tb St, N. Y
Kasdien 9 A, M. - 7 P. M.

Arti Onion Square
Sekm 9 A U 2 P MGREEN STAR BAR & GRILL

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

PARi KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIB.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN*

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro*

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* FV

CHARLES J. ROMAM
(RAMANAUSKAS »

Liūd&uo valandoi kreip 
kitSe prie manęs dient 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patarna 
rimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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Talkininkų Galybė Varo Vo
kiečius į Nusiminimų

London. — Berlyno radi
jo komentatorius gen. Kurt 
Dittmar kalbėjo apie bai
siai galingus amerikiečių ir 
anglų pasiruošimus suduoti 
šiomis dienomis triuškinan
tį smūgį vokiečiams, sulau
žyti nacių linijas ir greitu 
laiku baigti karą, nepai
sant, kiek tai lėšuotų talki
ninkam.

Ant daugelio vokiečių 
trokų užrašyta: “Pergalė 
arba Sibiras” mums.

Generolas 
CIO unijų 

jog dabar 
darbininkų

KARINIŲ DARBININ
KŲ STOKA

Chicago. — 
Somervell sakė 
suvažiavimui, 
trūksta 100,000
fabrikuose, dirbančiuose bū
tinuosius reikmenis vien A- 
merikos armijai, neskai
tant laivyno ir kitų gink
luotų jėgų.

Portland ir Oregon 
City, Ore.

Antanina Marcinkai $25; Jo
nas Samuolis ir Mary Yan- 
kauskas po $10; A. Rimkus 
$1. Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū!

Tai labai graži dovana Lie
tuvos žmonėms nuo mūsų ko
lonijų. Tai jau mes, Oregono 
lietuviai, pagalbai Lietuvos 
žmonių sukėlėme daugiau, 
kaip $1,000 su pirmesnėmis 
aukomis. Renkame ir drapanų, 
čeverykų, kurios neužilgo bus 
pasiųstos.

Mūsų geri draugai, S. D. 
Palinauskiai šiemet tam reika
lui jau yra paaukavę $200.

Portland© prieplaukoje yra 
Sovietų Sąjungos laivų. Jie ve
ža įvairius daiktus į Sovietų 
Sąjungą. Portland© valdžia, iš 
vien su Russian War Relief, du 
kartus į mėnesį surengia veltui 
šokius Sovietų Sąjungos jūrei
viams. Publikai būna įžanga 
50 centų, o SSSR jūreiviams 
veltui, kaipo svečiams. Būna ir 
programa, kurią sudaro pa
tys Sovietų jūreiviai. Jie gra
žiai pašoka ir t.t. Atsilanko 
lietuvių ir susipažįsta su SSSR 
jūrininkais, vyrais ir mergino
mis. Jie labai draugiški ir

I prieteliški.
Pas d d. F. V. Vaiskius sve- 

I čiuojasi drg. A. Babičienė iš 
į Los Angeles miesto. Linkiu jai 
gerų vakacijų.

Newark, N. J

s.

EaiavS—-Liberty; Lithuanian Daily!
... ... ..— ....... ............

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS j

Iš Mūsų Veikimo Lietuvos 
Pagalbai

Portland© ir Oregon City lie- j 
tuviai nepamiršta savo senos | 
šalies, Hitlerio nuvargintų Lie-Į 
tuvos žmonių. Pas mus lietu
viai gerą sumą pinigų su auka
vo ant blankos nupirkimui šil
tų drabužių Lietuvos žmonėms, 
kurie taip skaudžiai nukentė
jo nuo karo, ir į centrą pasiun
tėme $707.

štai, kaip širdingai žmonės 
tam reikalui aukavo:

Po $100 (po šimtą dolerių) 
iš Portland©: Jonas ir Sofija 
Žukai, Julius ir Stella Stupu- 
rai, Antanas M. Bruchas ir Joe 
Urbonas. Ir $100 aukavo Stan-. 
ley ir Domicėlė Palinauskai iš 
Oregon City.

Kiti oregoniečiai aukavo se
kamai : Stanley ir Ona Umbra- 
zai, Feliksas ir Veronika Uls- 
kiai, po $25; James Karbans- 
ki $20.

Elzbieta Babičienė iš Los i 
Angeles $5.

Iš Portland© aukavo: Ado
mas Petrašiūnas $31; Mike ir 
Ona Yonikaičiai $35; Kazys ir

Daug Popieros Turi 
Sunaikinti

Popieros surinkimo įstaigos 
sako, kad nežiūrint agitacijos 
spaudoje, daugelis žmonių vis 
dar nesupranta ar nenori su
prasti, jog sumaišyta su šiukš
lėmis popiera yra pražuvusi 
popiera. Suterštą popierą ne
gali niekam vartoti, sudegina.

Kada kraštui popieros taip 
trūksta, New York© privatiš- 
kuose ir miestavuose pečiuose 
paleidžiama dūmais apie 2,000 
tonų popieros kas savaitė.

Civilinių Apsigynimo su ki
tomis tuomi suinteresuotomis 
įstaigomis atstovų mitinge bu
vo pasiūlyta skelbti vardus ir 
bausti tuos, kurie atkartotinai 
neklauso prašymo nemesti po
pieros į šiukšles.

Kariams Centro Įrengimui 
Prašo Dovanų

Brooklyn© Civilinių Apsigy
nimas nori įrengti čia apsilan
kantiems kariškiams pasilinks
minimo užeigos centrą. Tam 

j centrui prašo dovanų kėdėmis,
■ stalais, lempomis, radijo pri- 
i imtuvais, fonografais ir žaidi-
■ mo priemonėmis. Rakandai tu-

po piet įvyks masinis parengimas,!1’1 DUtl geri. Bet radijai ir elek- 
apvaikščiojimui 27 metų Sovietų | triški įrankiai gali būti kad ir 
Sąjungos sukaktuvių, 1144 N. 4th neveikianti ... . .
St. Bus graži muzikalė programa: | Udiys getos.

Kariškiai perbudavoja iš nau
jo, pataiso.

Turinti dovanojimui minėtų 
daiktų prašomi apie juos tele- 
fonuoti TRiangle 5-9701. Ar
mijos trokai paims, kas bus 
tinkama paimti.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, lapkričio 26 d.,

t HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 24 d. lapkr., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. draugės, kvie
čiame dalyvauti, išgirsti raportus 
3-čio apskr. suvažiavimo ir tt.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 26 d. lapkr., 2 v. 
dieną, 143 Pierce St. Draugai da
lyvaukite susirinkime. — L. T.

(276-277)

dainos, balalaikų orkestrą, tautiniai 
šokiai, prakalbos. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžangos nebus. 
—Rengimo Komitetas. (276-277)

ELIZABETH, N. J.
Pasilinksminimo Vakaras.

Kliubas rengia šaunias vakaruškas, 
šeštadieni, lapkr. 25 d., 8 v. v., 408 
Court St. Bus valgiai, gėrimai ir 
Šokiai. Visi elizabethiečiai ir apy
linkės draugai maloniai kviečiami 
dalyvaut ir smagiai laiką praleisti. 
— Kom. (275-276)

HUDSON, MASS.
Keturios Draugijos bendrai ren

gia vakarienę. Jvyks 26 d. lapkr. 
Lietuvių Piliečių Kliubo Name, 17 
School St. Pradžia 3 vai. dieną. 
Kalbėtojas bus prof. B. F. Kubilius; 
jis kalbės apie dabartinę Lietuvos 
padėt]. Pelnas skiriamas Lietuvos 
žmonių pagelbai. Prašome visus lie
tuvius dalyvauti. — Kom. (275-276)

2

iš

SO. BOSTON, MASS.
Pirma šiame sezone ALDLD mo

terų vakarienė įvyks sekmadienį, 
lapkr. 26 d., 5 v. v. L. A. P. Kliubo 
salėje, 376 Broadway. Vakarienė 
bus skaniai prirengta, nes ją gamins 
mūs geriausios gaspadinėsi P. Žu
kauskienė, A. Buivydienė, B. Chu- 
barklenė ir kitos. Taipgi dalyvaus 
daug svečių iš kitų kolonijų, nes 
tą dieną Įvyks LDS konf. Tad kvie
čiame visus smagiai praleisti vaka
rą.—Rengėjos. (275-276)

LDP

MEDUS

įvairumai
Pora savaičių atgal čia įvy

ko visų srovių bendras mitin
gas Lietuvos žmonių šelpimo 
reikalu. Tačiau, pasidiskusa- 
vus, dalykai paaiškėjo dviem 
kryptim ir balsuojant, pasiro
dė, pusė ant pusės. Tuomet 
pirm., kuris tam vakarui bu
vo Trečiokas, pareiškė, kad 
vienybė negalima ir taip vis
kas užsibaigė, šiame susirinki
me pasirodė, kad katalikai, ei
liniai žmonės, nori iš širdies 
pagelbėti savo broliams Lietu
voje, tačiau pats klebonas lai
kosi Trečioko pusės, gelbsti tik 
Hitlerio kvislingams, pabėgu
siems iš Lietuvos, kuriuos iš
grūdo Raudonoji Armija. Mes 
manome, kad su katalikais 
žmonėmis, laikui bėgant, bus 
galimas bendras darbas.

Po Rinkimų
Prastai jaučiasi republiko- 

nų rėmėjai visų tautų ir lietu
viai, tie, kurie rėmė Dewey. 
Hitlerio-Mussolinio garbintojai 
taip sunkiai dūsauja, kad net 
užsiminus 
siškai 
tarpu, 
velto 
džiai
akcijai kelias dar likosi užda
rytas.

Iš Sietyniečių Susirinkimo
Lapkričio 9, Siet. Choras tu

rėjo savo susirinkimą; čia bu
vo išduotas raportas iš finan
sinio atžvilgio, pikniko, ben
drai įvykusio su draugais ru
sais. Raportą davė draugė 
Paukštaitienė, to komiteto na
rė. Pasirodė, kad piknikas pa
vyko puikiai—moraliai ir ma
terialiai. Pelno dėl abiejų cho
rų liko arti $400.

Taipgi raportas išduotas iš 
bendro srovių mitingo, kuria
me choras 
Šv. Jurgio 
komisiją, 
įvertintas,

žiemos sezono pramoga, tai 
bus vienas bendras koncertas 
(su rusų choru) ir šokiai, pas
kutinį šeštadienį sausio mėn., 
Šv. Jurgio salėje. Jau dabar 
prašome visų ruoštis dalyvau
ti.

TOOLMAKERS
MOTERYS PRIE STALŲ 

SUSTATYMAMS
Lengvas Darbas

VYRAI PRIE STALŲ 
SUSTATYMAMS 

Dieną ir Naktį

LATHE 
GRĘŽIMO PRESS 
MILLING MAŠINOS 

OPERATORIAI 
PIRMOS KLASĖS

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAS KARO METU IR 

PO KARO DARBAS.

Sparkes Mfg. Co. Ltd.
318 Jefferson St.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0919

apie pasekmes vi- 
nei girdėt nenori. Tuo 
kada prezidento Roose- 
laimėtojai žvelgia išdi- 
džiaugdamiesi, kad re-

VYRAI—MOTERYS
100 KARO PASTANGOM 

Patyrimo Nereikalaujama 
Užtikrintas Pokarinis Darbas. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

BEST MFG. CO.
1200 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(278)

Neapgalvoti Nutarimai

VYRAI!
ABELNI FABRIKO DARBAI

BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ 
Puiki Alga

Mokame Laike* Mokinimosi
GENERAL CABLE 

CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

BALTIMORE & OHIO LR.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.

BROOKLYN YARD
(381)

PADĖJĖJAS IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
PAKAVIMUI IR IŠSIUNTIMUI. PLASTIC 

FIRMA. $30. VIRŠLAIKIAI.
MAVCO SALES, INC., 14 E. 38TH ST.

(278)

(277)

Ą

buvo kviestas per 
Draugijos išrinktą 
Raportas gražiai 
kaipo dokumentas.

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturaiis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo- 
gaus kūno.
Medus yra daug* saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co.
45-42 —> 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.
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MOTERYS!
ABELNI FABRIKO DARBAI 

BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ
Puiki Alga

Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

(381)
1Lydytojai - Sverikal - Kūrintojai 

Boilerių Valytojai - Vamzdžių 
Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 

Plumerlai - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikierlai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkal Patyrę.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkal 
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)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

GERA ALGA.
LOUIS UNGAR BRAID CO..

116 W. 27TH ST.

The Pulman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIU MECHANIKŲ
PLUMBERIŲ

D ATLYDŽIU
UPHOLSTERIŲ
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG PATYRIMO
BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJŲ 

VAGONŲ VALYTOJŲ
NEREIKIA PATYRIMO

GEROS DARBO SĄLYGOS. 
VIRŠLAIKIAI PO 8 VALANDŲ. 

NUOLATINIS DARBAS.
KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
NEW EXPRESS BUILDING 

ROOM 204
GALE JOHNSON AVE., 

JERSEY CITY, N. J.
(Važiuokite 7th ar 8th Avenue subvc 

Chambers St., ir C.N.J. Ferry iki 
Jersey City).

ARBA
KREIPKITĖS Į RAILROAD

RETIREMENT BOARD,
577 SUMMIT AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

Iš Aplikantų reikalaujama pareiškimo 
del jų atlickamumo.

(282)

MOTERYS. ABELNAM DARBUI GUZIKŲ 
DIRBTUVĖJE. PATYRUSIOS PRIE SUKLI- 

JAVIMŲ IR SUJUNGIMŲ GUZIKŲ.
FRANK RICH, 259 W. 35TH ST.

(278)

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
BURLAP BAGS 

Patyrimas Nereikalingas 
MOKAMA LAIKE MOKINIMOSI 

Nuolat. Pokarinė ateitis. 
YOUNG & METZNER 

48-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY. 

 (282)
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OFISŲ DARBININKAI

HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokytis 

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyts I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam aulyg numerių failiavimui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠUJE SUMINĖTI DARBAI YRA PIL- 
NAM AR DALIAI LAIKO DARBININKAM

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
jama velniava pasireiškia. 
Pravedus Šimučio sumany
mų gyveniman, tarybinin- 
kam priseitų atiduoti tris 
už vienų, tai išeitų velniš
kai ne lygi vaina. Pasekmės 
būtų tiesiog pragaištingos. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiliktų be vadovybės, ko 
nei Šimutis nei dr. Grigai
tis nepageidauja. Taipgi ir 
Paulius griežtai priešingas, 
kad dr. Grigaitis vienaip ar 
kitaip gautų galų pirmiau 
nekaip bolševizmas bus su
naikintas. Juozui Laučkai 
praėjus Judošiaus kelionę i- 
ki galui, pasiliktų jauna 
našlė.

Matote, kur nuveda ne
apgalvoti nutarimai. Nutart 
ir tarimus nepravesti gyve
niman, Amerikos Lietuvių 
Tarybos prestyžo ne tik ne 
pakelia, bet pūldo visuome
nės akyse.

Dabartiniu laiku veikimas 
akių plotu prives Ameri
kos Lietuvių Tarybų prie 
apgailėtino galo. Ana ve, 
hitlerininkai veikė pagal 
planų ir tai viskų pralaimi.

Kad išvengti gėdingų įsi
šokimų, Amerikos Lietuvių 
Tarybai būtinai reikalinga 
planavimo komisija, tik ne 
iš profesorių ir advokatų, o 
iš paprastų eilinių narių, 
kurie neturi tiek daug liuo- 
so laiko straksėjimui.

Paulius.

STOGDENGIAI
Patyrę. Gera Alga. Nuolat.

WILLIAM MARCUS, 464—7th Ave., 
(kanip. 16th St.) Brooklyn.

 (276)
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AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY

11

a

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS PAPvBAS
KAVOS KEPINIMO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA

VYRAI-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

(276)

I
KREIPKITĖS z

GROUND FLOOR, 
156 WILLIAM ST., N. Y. C. .

• (278)
Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

BAYONNE, N. J.
(281)

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(277)

JIE BUS JUMS DĖKINGI

Vardas

Antrašas

Miestas.

HELP WANTED—FEMALE 
, REIKALINGOS MOTERYS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

MOTERYS — 18 IKI 50
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

NUOLATINIS DARBAS 
Geros Algos, Vakacijos Su Alga 

Home Town Laundries, Inc.
Front & Water Sts.

TEANECK, N. J.
Teaneck 6-8700

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas. 40 Valandų.

5 Dienos. $22, Prisideda viršlaikiai.
BRANSTON, 10 W. 47TH ST., N.Y.C.

(277)

MERGINOS
Lengvas Darbas prie Štampų.

5 Dienų Savaitė. $20 PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

STAMP & ALBUM CO.
OF AMERICA

UNION SQUARE WEST, N. Y.
•" (277)

MOTERYS
Atlikimui lengvo fabriko darbo.

PUIKI ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai. 
W. L. MAXSON CORP.

460 WEST 34TH ST., N. Y.
(279)

VYRAI
Atlikimui lengvo fabriko darbo. 

PUIKI ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

(279)

______________________________________(281)

VYRAI IR JAUNI VYRAI. PADĖJĖJAI 
PRIE IŠSTUNTIMŲ. 40 VALANDŲ.

5 DIENŲ SAVAITE.
DREYER, 119 W. 19TH ST.

_____________________________________ (277)

VYRAI (5) PADĖJĖJAI PRIE SPICE SU- 
MALlMO. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI.
HUDSON TEA & SPICE CO..
201—46TH ST., BROOKLYN.

(277)
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Ligoniai
Ligonių randasi mūsų apy

linkėj, nors labai norėtųsi, kad 
jų nebūtų, nes jie labai rei
kalingi greitesnei pergalei ka
ro. D. P. Kasparas sirgo ant 
akių kelias savaites. Buvome 
nusiminę, nes geras choro raš
tininkas, darbuotojas. Drg. 
Paukštaitis taipgi pasveiko po 
kelių savaičių sirgimo.

Dabar vėl naujas rūpestis 
mums, tai draugė Šimkienė, 
mūsų choro gabi organizatorė, 
išvyko į ligoninę ant operaci
jos. Jos draugas Stasys Šim
kus taipgi serga jau kelios sa
vaitės. Jam irgi gal prisieiti 
ant operacijos atsiduoti. Vera 
Druseikienė, po operacijos, 
dar silpna, randasi savo na
muose, 61 So. 20th St., East 
Orange. Jaunuolė Lillian Ja- 
nušioniutė, tik ne per seniai

vedusi, turėjo operaciją, šiuos 
žodžius rašant, rodosi, jau ran
dasi sugrįžus iš ligoninės.

Visoms ir visiems linkėtina 
greit susveikti ir vėl kartu dar
buotis. Albinas.

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovanų savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

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

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

kartu su mokesčiu už naujų prenumeratų prisiųs- 
kite Laisvei šių formų.

Čia randate $_ ,____ už Laisvės prenumeratų
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI 

NUOLATINIS DARBAS
VAKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės
Home Town’ Laundries, Inc.

Front & Water Sts.- 
Teaneck, N. J.

GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ 
OPERATORIAI

1-MOS IR 2-ROS KLASES
50 VALANDŲ SAVAITE 

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.
_______________________________________ (279)

VYRAI (45 IKI 58) 
Lengvus pasiuntinių darbas. Pastovus.

5 dienų savaitė.
TAIPGI REIKIA PATYRUSIO 
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKO 

PRIE PAKAVIMO.
JELENKO

186 W. 52ND ST.
(277)

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas. 

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių. 
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

5c subvės foras į Queens. 6th—8th Avė., 
išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CO.
HTH ST. IR 44TH ROAD

LONG ISLAND CITY.
____________________ f (277)

RAŠTININKĖS 
KIEK NORS SUPRATIMO STENOGRAFI

JOS. 5 DIENŲ SAVAITE. 
POKARINĖ PĖOGA 

JELENKO, 136 W. 52ND ST.
■ (277)

MOTERYS (5) PAKAVIMUI SPICES. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$18 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI. 
HUDSON TEA & SPICE CO., 
201—46TH ST., BROOKLYN.

___________________________ (277)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS

Primama Pradinės 
40 Valandų. Pokarinė Proga. 
NUOLAT. PAKILIMAI. $25.

LACKAWANNA 4-6698. 
______________________________________(281)

RAŠTININKĖS 
TAIPISTĖS 

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė 

Patyrimas Nereikalingai
Proga Pakilimams.'

MERGINOS PRIE 
BUFETO 

SAVO darbininkų 
KAFĖTERIJOJ 
5 Dienų Savaitė

16 anksčiau patyrimas nereikalingas.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčius 

ir kitokios progos.
KREIPKITĖS I

Employment Department
SEARS ROEBUCK & CO.
360 WEST 31 St. (5-tos lubos) 

Kampas Oth Avenue
(279)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas. Nuolat.

GERA ALGA. GALI UŽDIRBTI $36 
SU VIRŠLAIKIAIS.

ACME BATTERY CO
196 KOSCIUSKO STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
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Penktadienis, Lapkr. 24, 1944

NewYorko^^^Zlnlot
Florence Kazakevičiūtė 

Aido Choro Koncerte
Aido Choro koncertas įvyks

ta šeštadienį, lapkričio 25 d., 
Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
Salėje, 7 valandą vakare.

Aido Choras jam stropiai 
ruošėsi su populiariškomis, lie
tuviams mylimomis dainomis. 
Kai kurias iš jų publikai teks 
išgirsti dar pirmą kartą, nes 
jos parašytos Tarybinės Lietu
vos poetų ir kompozitorių.

ALDONA ANDERSON 
(ŽILINSKAITĖ)

Jos vadovybėje, Aido Choras 
yra pasiruošęs šauniai 
atidaryti dainų sezoną

Koncertinė programa žada 
būti gana įdomi ir įvairi, nes, 
.be paties choro, dar bus ir 
viešnių. Viena iš jų yra Aldo
na De Vetsco. Ji savo švelniu, 
jausmus glamonėjančiu balse
liu, pasirenkant, dainuos solo.

Dar vienas patraukimas, tai 
jauniausia artistė, Aido Choro 
koncerto programoj: Florence 
Kazakevich. Ji su savo magiš
ka muzikos skrynute-armoni- 
ka linksmins koncerto daly
vius. Florence irgi gros pasi
renkant armonikos (accordi
on) solo. Įdomu ją pamatyti ir 
išgirsti, nes, kaip žinia, visoj 
Kazakevičių šeimoj yra daug 
muzikališkumo, taigi ir jaunu
tė Florence turi gabumų ir jau 
pažengus toli muzikos mene.

Dar galima tikėtis ir staig
menų programoje. Viršuj su
minėta tik tie programoj da
lyviai, kurie jau “pasirašę 
kontraktą.” O dažnai pasitai
ko, kad koks nors talentas iš 
netyčių atsiranda. Gali taip at
sitikti ir šį kartą.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros, na ir užkan
džiai, linksmos dainos apatinė
je Kliubo svetainėje tęsis iki 
toli į sekmadienio rytą...

Iki malonaus pasimatymo!
Ch. Korespondentas.

Prašome Talkon
Išsiuntimas Lietuvos žmo

nėms Septintojo Siuntinio do
vanų įvyks šį penktadienį ir 
šeštadienį, lapkričio 24 ir 25- 
tą, 401 Washington St., kam
pas Laight St., New Yorke. 
Prašome visų įsitėmyti valan
das:

Penktadienį, lapkričio 24-tą, 
pradėsim darbą 5 vai. po piet.

Šeštadienį, lapkr. 25-tą, 8 
vai. ryto. Šį kartą turėsim dvi 
pakavimo mašinas, reikės daug 
visokių darbininkų.

Visą Savaitę Reikia 
Daug Talkos

Dabar kas dieną vis tebeat- 
eina po daug siuntinių. Kas 
dieną yra daug visokio darbo, 
kad prirengti ir tas paskiau
sias dovanas į 7-tą Siuntinį.

Ateikite dienomis ar vaka
rais, kada tiktai galite, kaip 
ilgam galite!

Ir visi rengkitės darbui nors 
vieną išsiuntimo dovanų dieną, 
penktadienį ar šeštadienį!

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Pirmą šeštosios Karo Pasko
los bonų pardavimo dieną New 
Yorke sukelta milijonai dole
rių. Miesto kvota yra arti. 4

♦ bilijonai.

FILMOS
Operos

TEATRAI Būsią Šalčiau

Dainos Mylėtojus Visi Keliai 
Ves į Piliečių Klinbą 

Šeštadienio Vakarą
Kaž kaip sūpuojamai — Ai

do Choras, lietuvių dainos vy- 
riausis piliorius, pradeda savo 
lietuviškos dainos sezoną tą 
pačią savaitę, kada Metropoli
tan Opera pradeda savąjį pa
saulinės dainos sezoną.

Tėmijant šimtus žmonių sto
vint ištisas valandas po lietu
mi pereitą antradienį, kad 
gauti nusipirkti operon bilie
tus atidarymo sezono vakarui, 
mintin skverbėsi palyginimai. 
Ar galima iš viso lyginti? Pri
siminė tas klausimas ir nugąz- 
dino. Pagalvojus, priėjau išva
dos, jog galima, ii- negalima.

Negalima operos ir mūsų 
choro statyti greta, kaipo tok
sai su tokiu, bet galima lygin
ti kožnas savo vietoje.

Operoje yra viskas iš ge
riausio, ką turi dainos srityje 
visi newyorkiečiai. Eilės besi
veržiančių išgirsti - pamatyti 
operą parodo ne wyork iečių 
kultūrą.

Aido Chore yra viskas iš ge
riausio, ką turi Brooklyno- 
New Yorko lietuviai lietuviš
kos dainos srityje. Mūsų pu
blikos atsinešimas į mūsų cho
ro dainas parodo Brooklyno 
lietuvių kultūrą.

Operon yra surinkti geri iš 
geriausių iš visos Amerikos ir 
parinkti dainos-muzikos žmo
nės ir iš užjūrio. Jie yra aukš
tai išsitobulinę, išsilavinę ir jie 
dabar mums tarnauja už pa
togų atlyginimą. Daugeliui yra 
tikslo siektis į šias aukštumas!

dėl garbės ir savo asmeniškos 
geresnės ateities.

Aido Chorą sudaro žmonės 
iš mūsų pačių eilių — mūsų 
vaikai, broliai, seserys. Jie čia 
sueina po ilgų darbo valandų 
šapoje, raštinėje ar mokyklo
je. Sueina be tikslo čia rasti 
aukštą garbę' ar asmenišką ge
resnę ateitį. Sueina iš meilės 
savo ar savo tėvų dainai. Su
eina tikslu su ta daina palinks
minti mus, savo draugus, pa
tarnauti visam demokratiniam 
j u dėjimui.

Graži, labai graži Aido Cho
ro idėja. Ir kiekvienam kul
tūringam lietuviui, lietuvių dai
nos mylėtojui, Aidas yra ta 
brangenybe lietuviškos dainos 
srityje, kuomi yra opera, ame
rikinės dainos srityje. Nes tai 
yra geriausias, ką mes turi
me. Tai yra tas, ką mes pajė
giame sutverti. Jo silpnumuo
se atsispindi 
jo pokyliuose 
me savo Šerą.

žodžiu, tai 
kis. Jo balsas
gali būti ir lakštingalos. Ga
li būti tokiu, kokio mes būsi
me verti, kokiu išauklėsime. Iš 
to gaunasi išvada, jog šio šeš
tadienio vakarą, 25-tą, visi ke
liai dainos mylėtojus ves į Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo salę, 
280 Union Avė., Brooklyne, 
kur 7 vai. įvyks Aido Choro 
koncertinė programa, o po jos 
smagūs šokiai.

mūsų silpnybės, 
mes taipgi turi-

yra mūsų kūdi- 
gali būti varnos,

D. M-ja.

Mažytes Trijukes 
Pardavime Bony

Mažos, kare gyvastį padėjtį
sio kariškio Bachant dukrelės, 
buvo nuvežtos į šeštosios Ka
ro Paskolos atidarymo iškilmes 
Modern Industrial Banke, 528 
Broadway, Now Yorke, pereitą 
pirmadienį.

Aštuonių mėnesių amžiaus 
“liuosnores” publikai perstatė 
J. V. senatorius James M. 
Mead. Pačių gražuolių kalbos, 
veikiausia, ir motina nedaug 
suprato. O bonus jos geriau
sia įvertino paragavimu. Ta
čiau jos atsiekė savo. Publika 
suprato, jog jaunas jų tėvas 
(jis mirė rugpjūčio 1-mą Fran- 
cijoj, savo dukrelių nematęs, 
tik su jų paveikslu prie savo 
krūtinės) pageidavo, kad ka
ras būtų laimėtas. Jis norėjo 
matyti laimingesnę ateitį savo 
dukrelėms. O pergalei barba
riško fašizmo ir įsteigimui ge
resnės ateities reikia visokių 
įrankių, ko negalima be pini
gų.

Ant vietos banke išpirkta 
$3,750,000 vertės karo bonų.

Naujos Lubos Daržovių 
ir Vaisiy Kainoms

Kainų Administracijos per
eitą savaitę buvo paskelbtos 
naujos lubos kai kurioms dar
žovėms. Kai kurios bus že
mesnės, kitos aukštesnes už 
buvusias.

Linija Dviejų Blokų 
Ilgio

Metropolitan Operos 
atsidarė pereito an- 
ryto 10 valandą par-

Kada 
langutis 
tradienio 
duoti atidarymo vakaro, lap
kričio 27-tos, tikietus, eilė lau
kiančių buvo išsivingiavusi nuo 
Broadway durų, už kampo iki 
.39th St. ir vėl iki Broadway. 
Atidarymui sezono perstatys 
operą “Faust.”

Pirmasis tikietų laukėjas, 
sąskaitybos studentas, pribu
vęs 5:30 vai. ryto, iš New Jer
sey. Antruoju tikieto Jaukėju 
buvo saržentas Metzler, irgi iš 
New Jersey, parvykęs atosto
gų iš Icelandijos.

Paramount Teatre
Alan Ladd sugrįžo New 

Yorkan pirmajame paveiksle 
po jo paliuosavimo iš kariškos 
tarnybos. Jis matomas filmo- 
je “And Now Tomorrow,” Pa
ramount Teatro, prie Times 
Square.

Paminėjimui savo 18-jo gim
tadienio, kuris pripuola lap
kričio mėnesį, teatras turi ir 
įdomią scenos programą, su 
dainomis, orkestrą, komikais.

“AnAmerican Romance” 
Loew’s Teatruose

ši nauja filmą apie svetur- 
gimių atėjūnų apsigyvenimą 
Amerikoje ir jų nuopelnus mū
sų krašto išauginime į šian
dieninį galiūną pradėta rodyti 
11-je didžiųjų Loew’s Teatrų.

Radio City Rodo Naują Filmą

PARDAVIMAI

Kainų Administracijos 
Darbymetė Prieš Juo

dąjį Turgų
Skundžianties ir dejuojant, 

kad nebūsią, nėra pakankamai 
kalakutienos šventėms, Kainų 
Administracijos ir miesto in
spektoriai surado, kad kalaku
tienos yra pakankamai juoda
jam turgui, šmugeliškais ke
liais pardavimui atrado 
grobta daug paukščių.

Lubinės kainos miestavoje 
Washington turgavietėje buvo 
52 
kai 
34 
net

su-

centai svarui. Šmugelnin- 
vietomis kainas užkėlę iki 
centų daugiau per svarą, 
po 86 centus už svarą.

Antradienį miestan dar at
vežta daugiau kalakutienos. 
Ir, gal būt, šian ten jie išleis
ta iš slėptuvių į atvirą turgų, 
kada pasklido žinios, jog šim
tai inspektorių paleista po 
miestą. Miesto Turgaviečių De- 
partmentas buvo išsiuntęs ma
žiausia 100 inspektorių. Kainų 
Administracija bent 50. Be 
abejo, greta jų veikė ir būriai 
liuosnorių Kainų Administra
cijos pagelbininkų. Per dieną 
antradienį buvo išduota 62 pa
šaukimai teisman prasikaltu- 
siems juodojoj prekyboje.

Kaipo pavyzdis, kaip kala
kutai “pabėgo 
bu cerių ir 
singuosius, 
mas: *

Surasta,
Poultry Market, Inc., 873 Li
berty Ave., Brooklyne, turi ga
na paukščių, bet parduoda po 
28 centus daugiau, negu lubi- 
nės kainos. Inspektoriai įsikišo. 
Sužinojo, kad jie įšmugeliavę 
400 paukščių be miestavos in
spekcijos žinios.

Miesto veikiantysis komisi- 
jonierius Felitti įsakė 5,000 
svarų paukštienos išvežti in- 
spekcijon ir perleidus inspek
ciją leisti paukštieną į turgų 
reguliariais keliais. O prie tos 
turgavietės pastatė sargybą.

Įkaitintų ėmime virš lubinių 
kainų buvo daug. .

Ėmusių lubines kainas dau-

nuo teisingų 
pirkėjų, pas netei- 

paduodama seka-

kad Milford Live

Filmų, Scenos ir Radio 
Žvaigždžių Vakare 

Parduota Bonų

Naujos kainos: \vax beans 
20 ir */2 centų svaras. Spinach 
13c. Saldžios bulvės ir' yams 
18c už du svarus. Salotos bus 
po daugiau, 11 iki 17c už gal
vutę. Baltieji svogūnai 32c už 
tris svarus. Rome obuoliai po 
27c du svarai. Apelsinai 
(oranges) 43 iki 50c už 5 sva
rus.

Parsiduoda Bar & Grill biznis. 
Listas yra ant 10 metų. Renda 
$50 j mčnesj. 2 Bowling Alleys 

1 Basemente; 1 Shuffleboard. Išmokė
ta (cash). Visi rakandai (fixtures) 
yra nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 
į savaitę. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ir šiltą vande
nį apskritiem metam, 
pardavimo, pasitraukiu
Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., East 
N. Y. Section. Važiuodami Jamaica 
Linija, išlipkite ant Cleveland sto
ties. (275-277)

Priežastis 
iš biznio.

tea-Pirmadienis didžiumai 
trininkų yra pasilsio diena. 
Retai kuris gyvųjų teatras tu
ri perstatymus pirmadienio 
vakarą. Tai aktorių sekmadie- 
nis.

Pasinaudodami savuoju šven
tadieniu, teatrininkai, teatrų 
savininkai ir aktoriai bendrai, 
lapkričio 20-tos vakarą, Madi
son Square Gardene, buvo su
ruošę ką nors nepaprasto par
davimui šeštosios Karo Pasko
los bonų. Įžanga buvo karo bo- 
nais ir stampomis.

Įžangomis išparduota apie 
$100,000,000 vertės karo bo
nų. Paskiau teatrininkų pro
gramoje, išsagstytoj filmų, 
scenos ir radijo žvaigždėmis, 
taipgi buvo visokiausių triksų. 
O vis tai reiškė karo bonus. 
Laimėjai — bonai, pralaimėjai 
—bonai.

Tarpe kitko, aktorės Carole 
Landis, Phyllis Brooks, Marion 
Hutton buvo pasižadėjusios 
“blind deitui” su aukščiausiais 
bonų pirkėjais. Filmų industri
jos savininkai tais aukščiau
siais pirkėjais išstatė šešis ka
riškius, norinčius su populia- 
riškomis žvaigždėmis tokio 
“deito.” Vardan tų kariškių jie 
supirko $57,000,000 vertės ka
ro bonų. Kariškiams, žinoma, 
teko tik ta maloni su aktorė
mis “deito” privilegija, o bo- 
nai — už juos sumokėjusiems 
pinigus.

Theodore Riegi, 55 m., sun
kiai susižeidė įlipęs atviron 
keltuvo olon ir nužengęs sta
čiai į skiepą, 326 W. 41st St.

gelio ištekliai greit išsibaigė. 
Washington turgavietėj paukš
čiai išsibaigė tebestovint eilėje 
po lietumi apie trim tūkstan
čiam pirkėjų. Kai kur turėta 
pakankamai ..ir. parduota lubi- 
nėmis kainomis.

Jie įvertintų Cukrų 
Vieton Gėlių

Daugelyje miestavų ir pri- 
vatiškų ligoninių sulaikyta da
rymas tūlų pudingų, kad tau
pyti cukrų. Tūlose ligoninėse 
dikčiaj įkabinta į rezervą, nes 
gaunama cukraus po mažiau, 
negu suvartojama. Poroje vie
tų ligoniai gavę kavos ir arba
tos be cukraus. Jie prašė lan
kytojų, kad atneštų cukraus 
vietoje gėlių. Kenavimo reika
lai prisidėję prie cukraus su
mažinimo. Tam praėjus, tiki
masi padėties pagerėjimo.

‘fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Padėkų Dieną didžiajame 
Radio City Music Hall pradė
ta rodyti nauja filmą “Toge
ther Again” su Irene Dunne ir 
Charles Boyer. Tai komiškas 
Columbia gamybos romansas. 
Greta filmos, kaip ir visuomet, 
puikūs aktai scenoje.

Roxy Teatre
“Airiškosios Akys” vis tebe- 

sišypso Roxy Teatre, prie 50th 
St., ant 7th Ave., New Yorke. 
Ray Bolger, komedijos ir šo
kių žvaigždė, taipgi Gracie 
Barrie pasilieka ir toliau sce
nos aktuose. Tai bus trečia ir 
paskutinė savaitė.

Per dvi dienas lijęs lietus, 
lapkričio 21-mos vakarą su* 
stojo, palikdamas orą vėses
niu, negu rado. Ir per lietų 
laikotarpiais krito snaigės. Iki 
šiol turėjome labai šiltą rude
nį, jei neskaityti retkarčiais 
pasitaikiusios vėsesnės dienos. 
Kiemuose tebežydėjo gvazdi
kai ir tebežaliavo stipresnieji, 
vėlybieji medžiai ir krūmokš
niai.

Skalbiamas “Bankas”
Nancy ir Margaret Rozzo, 

New Yorke, norėjo motinai pa
tarnauti. Jai nesant namie, jos 
pasiuntė skalbyklon m atrašo 
užvalkalą. Motinai parėjus iš
siaiškino, jog tame užvalkale 
buvęs jos bankas — $1,040.

Kada išsigandusios merginos 
nubėgo skalbyklon, jų bankas 
jau buvęs iškrėstas, skalbyk
los darbininkas Karl Stern pi
nigus pridavęs raštinėn, tuš
čią maišą pasiuntęs jo keliais. 
Nudžiugusios, jos jam davė 
šimtinę radybų.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

& CHARLES
įSSjf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinami 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

Berniukas pašautas nešant 
maisto nacių kankinamai par
tizanei. Scena iš nepaprastos 
filmos “The Rainbow,” sėk
mingai rodomos 5-ta savaite 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

į ZZ“ RESTAURANT į
• STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, • 
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užejimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

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

HowTo £4

FORTHOSE
/ V YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriška* 
Žiedą*

ii

$19.95 
aukštyn

$19.95 
aukštyn

birthstone
Žiedai $g,95
Ir aukityn

Už Mažus

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

| ROBERT LIPTON, Jeweler
j 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
f- Tel. ST. 2-2173. ATDARA VAKARAIS.




