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AMERIKIEČIAI NUBLOŠKĖ VOKIEČIUS 10 MYLIU ATGAL
Laisvės vajus turėjo pasi

baigti, bet nepasibaigė. Di
rektoriai nutarė dar uždėti vie
ną mėnesį. Todėl vajus eis iki 
pačios pabaigos metų.

Vadinasi, dar kiekvienas 
skaitytojas turi progą pasidar
buoti savo dienraščiui. Gauk
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Dar Vienas Mėnuo.
Prieš Lopymą Sveikatos.
Ar Apsimoka Ilgai Gyvent?
Lietuviškiems Redaktoriams

Bus “Kaput.”
Labai Dėkui, Geras 

Daktare!
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

nors vieną naują skaitytoją! 
Jeigu pasibaigė prenumerata, 
tuojau atsinaujink!

Taip atliksi savo gražias pa
reigas ir pasidarbuosi savo 
prakilniai idėjai. Nėra geres
nio apšvietos šaltinio, kaip 
Laisvė.

★ ★ ★
O dabar štai laiškas. Jame 

rasite labai daug velnių mums, 
redaktoriams. Rašo žmogus, 
kuris ilgai gyvena ir daug nu
simano apie sveikatą.

“Didžiai Gerbiamas:
“Norėčiau labai smarkiai 

papurtyti Laisvės redakcijos 
štabo galvą, nežiūrint, kad to
ji galva atlieka kai kuriose 
gyvenimo srityse labai pagir
tinai ir sėkmingai darbus.

400 Miestu Žada Statyti 
Daug Gyvenamųjų 

Namu po Karo
Washington. — 400 Ame

rikos miestų planuoja sta
tyt daug naujoviškų gyve
namųjų namų po karo. Tam 
jie tikisi biliono dolerių pa
skolos iš valdiškos Federa
tes Įstaigos Gyvenamiems 
Namams. Valstijų iždai 
taip pat ketina prisidėti 
prie tokių namų statybos. 
Miestai gi žada nebrangio
mis nuomomis (rendomis) 
persamdyti gyventojams 
taip pastatytus namus.

Čechoslovakijoj ir Vengrijoj 
Raudonoji Armija Alei ne iš 

Priešų dar 74 Vietoves

“Neišrokuojant sėkmingų - 
pagirtinų darbų, vis tik drįstu 
kreipti domę į apleistą (mano 
manymu) labai svarbią gyve
nimo problemą, tai žmogaus 
sveikatą. Nei Tiesa, nei Laisvė, 
nei Vilnis tuomi nesusirūpinę.

Ūkinio Planavimo Są- 
; junga Numato Amerikai 

Platą Biznį po Karo
Skaitai skiltyse tųjų laikraš
čiu : Mirė visuomeninis veikė
jas, ar veikėja! Nesulaukė pus
amžio. Pačiam smagume gy
venimo mirė.

★ ★ ★
“žmogus jau taip įpratintas, 

kad jis, sunegalėjus sveikatai, 
ateina pas gydytoją ne gydy
tis, tik laikinai susilopyti — it 
būtų prakiurus kelnių sėdyne.

“Jis jaučia, jis pilnai paty
rė, kad fizinė jo jėga sumažė
jo per pusę ir protinis sugabu- 
mas susilpnėjo, o vis tik jis te
nori pasilopyti laikinai.

“Ligonį iškvoti nuodugniai 
ir surandi trūkumus, kuriuos 
tik į 3-6 mėnesius galima pa
taisyti ir tai tik tada, kada jis 
atsidėjusiai kooperuoja su gy
dytoju. Bet žiūrėk, tiek tąjį 
ligonį ir matai! Už metų ar 
pusantrų jau skaitai: Palaido
tas pasišventęs darbuotojas. 
Lai jam būna lengva žemelė!

★ ★ ★
“Duoti tokiai jaunai asme

nybei mirti — tai nuodėmė. 
Įgudęs, darbštus visuomeninė
je dirvoje veikėjas mirė tik to
dėl, kad nesigydė, bet tik lai-* 
kinai lopėsi.

“LDS turi daktarą kvotėją. 
Jo pareiga prailginti LDS na
rių gyvenimo metus. Prailginti 
gyvenimo metus, ar tai per 
spaudą, ar tai gyvu žodžiu, 
tai daktaro kvotėjo šventa pa
reiga.

“Štai Chicagos angliški dien
raščiai tuir pilnai apmokamus 
gydytojus, Sveikatos Skyrių 
vedėjus ir jie rašo kasdien, o 
ne tik sykį į savaitę, arba jei 
loska.

Pagalvok apie tai. Išmirs 
ne tik veikėjai, bet ir skaity
tojų neteksite. O tada, kur po
nai redaktoriai pasidės? Va
žiuos Lietuvon? Bet ten jų tik
rai nepriims — Tarybinė Lie
tuva turės pakankamai savų
jų-

“Na, tai tuo tarpu pakaks. 
Kitą sykį kitu reikalu, taipogi 
be galo svarbia mūsų Ameri
kos lietuvių problema.

“Iki pasimatymo, jei dar ne
būsi nukryžiavotas ir dangaus 
karalystėn neįžengęs, o kūnas 
apklotas Amerikos lengva že
mele. Ilsėkis, Antanuk!

Dr. A. L. Graičiunas.”

Ginčytis su daktaru neapsi
moka, nes jis apie sveikatą 
daug daugiau išmano. Jis savo 
kreditan jau turi didelę krūvą 
metų, todėl, aišku, žino, kaip 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Washington. — Naciona- 
lė Planingumo Sąjunga ra
gina Jungtines Valstijas po 
karo numušt muitinius mo
kesčius už įvežamas prekes 
iš užsienių. Tuomet ir kiti 
kraštai sumažins muitus už 
įvežimus iš Amerikos. Tuo 

I būdu plačiau išsivystys 
į tarptautinė prekyba.

Planingumo Sąjunga nu
mato, kad šiame krašte po 
karo bus per metus paga
minama 170 bilionų dolerių 
vertės dirbinių bei produk
tų. Jinai lemia, kad Jung
tinės Valstijos 1950 m. ga
lės išgabent ir užsieniuose 
parduot savo dirbinių už 
7 bilionus dolerių, o iš sve
timi! kraštų pirkt produk
tų bei gaminių už 5 bilio
nus dolerių. Dviejų gi bi
lionų skirtumą per metus 
tarp išvežimų ir įvežimų a- 
merikiečiai galės įvesdint į 
užsienių pramones ir nau
dot įvairiems aptarnavi
mams tarptautiniame vers
le.

Sovietai Negalėsią Susitart 
Su Londono Lenkais

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis . Pravda 
rašo, kad vyraujantieji lon- 
doniškės lenkų valdžios na
riai yra taip priešiški So
vietams, kad neįmanoma jo
kios derybos tarp tų ponų 
ir Sovietų Sąjungos.

Churchillas Abejoja 
Apie Nacių Sumušimą 

Iki Vasaros Pradžios
London, lapkr. 29.—Kiek 

pirmiau Churchillas, Angli
jos ministeris pirmininkas, 
pranašavo, kad Vokietija 
būsianti sumušta iki atei
nančios vasaros pradžios. 
Dabar jis tą pranašystę pa
taisė; sako, kad vargu na
ciai bus visai supliekti iki 
vasaros pradžios. Bet Chur
chillas tikisi, jog vokiečiai 
bus galutinai parblokšti ka
da nors vėliau ateinančią 
vasarą.

Jankiai nušovė dar 13 ja
ponų lėktuvų Leyte srityje.

London, lapkr. 29. — So
vietų kariai rytinėje Če- 
choslovakijoje atėmė iš vo
kiečių dar bent 60 gyvena
mųjų vietovių, tarp kurių 
yra geležinkelio stotys Ba- 
novce ir Somotor, ir per į- 
kaitusius mūšius užėmė 
plentų mazgus Vysni-Svid- 
nik ir Stropkov. Kalnai ir. 
miškai, lietūs ir sniegai 
sunkino Raudonajai Armi
jai žygiavimą pirmyn.

Vengrijoj sovietinė ka
riuomenė persigrūmė per 
Tiszos upę, į žiemius nuo 
Nyiregyhazos miesto, ir pa
ėmė Zemplenagardą ir 13 
kitų gyvenamųjų punktų. 
Nuolatiniai lietūs ir klam
pynės sudaro dideles kliūtis 
raudonarmiečiams.

Šiaurvakarinėje Vengri
joje Raudonosios Armijos 
daliniai, užimdami plentų 
kryžkelę Paeiną, prie Če- 
choslovakijos rubežiaus, su
ėmė 600 vokiečių ir vengrų 
kareivių ir oficierių.

Berlyno radijas sakė, kad 
rusai paėmė Mohacs mies
tą, vakariniame Dunojaus 
upės šone, apie 100 mylių į 
pietus nuo Vengrijos sos- 
tamiesčio Budapešto.

90 mylių ilgio fronte Če
choslovakijoj ir Vengrijoje 
Raudonoji Armija per die
ną pastūmė priešus iki 7 
mylių atgal.

Sovietai lapkr. 27 d. su
naikino bei sunkiai sužalo
jo 32 nacių tankus.

Airija Negaus Balso Taikos 
Konferencijoj Dėl Są

lygų Vokietijai
London. — Anglijos val

džia pareiškė, jog Airija 
negaus jokio balso taikos 
konferencijoje po karo, kas 
liečia paliaubų sąlygas Vo
kietijai.

Nors Airija yra Didžio
sios Britanijos dalis, bet ji
nai nepadeda kovoti prieš 
nacius, globoja hitlerinin
kus ir nežada atmesti kari
nių kriminalistų, kurie jieš- 
kos Airijoj prieglaudos po 
karo. ■

«

Jankių Kanuolės Pasie
kia Saarbrueckeną, Na

cių Fabrikų Miestą
Paryžius, lapkr. 29. — 

Trečioji Amerikos armija 
per 24 valandas numaršavo 
iki 10 mylių pirmyn vaka-

Jungtinių Valstijų Kariai 
Sudarė Nuolatinę 26 Mylių 

Fronto Liniją Vokietijoje
Paryžius. — Trečioji A- 

merikos armija, generolo 
Pattono komandoj, dar vie
noje vietoje prasiveržė iš 
Francijos per sieną į Vo
kietiją ir užėmė punktus už 
8 mylių nuo Saarbrueckeno, 
pramonės sostamiesčio Sa
ar klonyje. Šioje fronto da
lyje amerikiečiai paėmė vo
kiečiu miestus Dueren ir 
Bėrus. Trečiosios armijos 
junginiai per dieną pastū
mė nacius pusaštuntos my
lios atgal, užimdami Fare- 
beswilleri ir pozicijas už aš
tuoneto mylių į pietų vaka
rus nuo Saarbrueckeno. 
Šiame ruože amerikiečiai 
sudarė nuolatinę 26-šių my
lių fronto liniją vokiečių 
žemėje. Toliau į pietus gen.

Pattono jankiai išmušė na
cius iš Wolfskircheno ir į- 
siveržė į Sarrewerdeną.

Į šiaurius nuo Trečiosios 
amerikiečių armijos, Devin
toji Amerikos armija paė
mė Vokietijos miestą Bar
meną ir Kirchhergo ir Alt- 
dorfo miestelius; o Pirmoji 
Jungtinių Valstijų armija į- 
siveržė į Indėną, Lammers- 
dorfą, Grosshau ir Huert- 
geną ir užkariavo daugiau 
kaip pusę Langerwehe mie
stelio.

Francūzų kariuomenė 
pietiniame Francijos fron
te nušlavė nacius nuo vaka
rinių Rheino upės krantų 
per 4 mylias, tarp Stras- 
bourgo miesto ir Forto 
Hoche.

KARINIS STOVIS PRIES 
BELGIJOS DARBININKUS

Brussels, Belgija.—Prem
jero H. Pierloto valdžia 
Belgijoj įvedė pusiau kari
nį stovį prieš streikierius ir 
demonstrantus, ir uždraudė 
masinius s u s i r i nkimus. 
Brusselio, Belgijos sosta
miesčio, gatvės apstatytos 
policininkais su plieninė
mis kepurėmis, šautuvais, 
kulkosvaidžiais ir kariniais 
trokais.

Kelias valandas streikavo 
gatvekarių konduktoriai ir 
pašto, telefonų, raštinių ir 
krautuvių tarnaut o jai. 
Streikieriai protestavo, kad 
vyriausybė nuginkluoja bel
gų patrijotus, fašistų prie
šus, bet laiko valdžioje aiš
kius fašistus, net buvusius 
nacių bendradarbius. De
monstrantai šaukė: “Šalin 
Pierloto valdžią!”

Streikieriai reikalavo pri
dėt uždarbio. Kai kurie sa
kė, jog prie Pierloto val
džios reikmenys dar labiau 
pabrango ir sunkiau pragy
venti, negu ‘prie nacių įsi
veržėlių.

Bet Belgijos seimas 116 
balsų prieš 12 užgyrė Pier
loto vladžią.

Buvo pranešta kad Bel
gijos darbininkai skelbs vi
suotiną streiką lapkr. 29 d. 
(Bet apie jį dar negauta ži
nių šiuos žodžius rašant.)

riniame Vokietijos ruože. 
Šios armijos artilerija jau 
pasiekia svarbų vokiečių 
pramonės meistą Saarbru
eckeną, turėjusį bent 110,-
000 gyventojų pirm karo.

Pirmoji ir Devintoji ame
rikiečių armijos susijungė 
ties Julichu ir, šalia kitų 
laimėjimų, užėmė Huertgen 
miestelį.

Lietūs trukdo amerikiečių 
žygius Leyte saloje.

Naciai Nužudė Tūkstančius Civilią Prancūzą
Gerardmer, Francija. — 

Kada nacių žandarų galva 
Himmleris čia atvyko rug
sėjo mėnesį, jisai įsakė su
sirinkt visiem vyriškiams 
Meurthe klonio gyvento
jams, kad naciai galėtų juos 
nuvaryt į pafrontę aptvir- 
tinimams statyti. Vokiečiai 
buvo sugaudę ir suvarę vie

non vieton 600 francūzų, 
bet 500 jų ištrūko. Tada 
Himmleris taip pašėlo, kad 
liepė sunaikint Gerardmer 
miestą ir visus kaimus šia
me klonyje 70 ketvirtainių 
mylių ploto ir išžudyt jo 
gyventojus. Taip ir buvę 
sušaudyta tūkstančiai civi
lių francūzų.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

TEBEMAIŠTAUJA KANADOS
KARIUOMENE STOVYKLOSE

PATAISA.
Kai kurie vakarykščiai 

pranešimai spaudai klaidin
gai sake, kad Amerika ka
re iki 1943 m. pabaigos ne
tekus 22,161,000 tonų preki
nių laivų; turėjo būti 3,- 
311,000 tonų.

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth.......................... 3813
M. Svinkūnienė, Waterbury ................................... 3193
P. P. Pilėnas, Philadelphia ......................................  2950
A. Balčiūnas, Brooklyn.............. ............................... 2859
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne............................... 2301
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester ............................... 1955
ALDLD 2 kp., So. Boston ......................................  1494
P. žirgulis, Rochester...............................................  1097
S. Kuzmickas, Shenandoah ......................................  1041
J. Kazlauskas, Hartford ..................   1018

(Tąsa 5 puslapy j)

Ottawa, Canada. — Išsi
veržė kariuomenės maištai 
ir tolimojoj vaakrinėj Ka
nadoj. Tūkstančiai kareivių 
su ginklais demonstravo 
prieš premjero Mackenzie 
Kingo valdžios patvarky
mą, jog kanadiečiai versti
nai bus siunčiami į karo 
frontus užsieniuose. Per 
naktį Kanados seimas slap
tai posėdžiavo, svarstyda
mas išeitį iš tos keblios pa
dėties.

Vienas pulkas iš Saskat
chewan provincijos buvo pa
skirtas siuntimui į Europą.
Bet kiti streikuojantieji 

prieš valdžią kariai priver
tė jį pasilikti Terrace sto
vykloje. Į tą stovyklą at- 
maršavo 300 francūziškai 
kalbančių kareivių ir atsi
šaukė į angliškai kalban
čiuosius. Tad ir 1,500 ang
liškai kalbančiųjų kareivių 
su šautuvais ir kitais leng
vaisiais ginklais apleido 
stovyklą, demonstruodami 
prieš verstiną siuntimą ka- 
ran į užsienius.

Pert tris paskutines die
nas kariuomenė panašiai 
demonstravo keliolikoj sto
vyklų ir įvairiuose Kana
dos įmestuose. Kai kur jie 
apdaužė bei apstumdė savo 
oficięrius, mėginusius pa
laikyti karinę drausmę.

Armijos vyriausybė su
stabdė algą maištaujantiem 
kareiviam ir paskelbė, kad 
jiem už tai gręsia kalėjimas 
iki gyvos galvos.

4,500,000 Anglą Namą 
Suardyta bei Sužalota
London. — Anglijos val

džia paskelbė raportą apie 
anglų nuostolius kare. Sa
ko, kad vokiečiai (daugiau
sia oro bombomis) sunaiki
no 455,000 Anglijos namų ir 
sužalojo 4,045,000 namų. Vi
suose karo frontuose anglų 
buvę užmušta 176,081 iki 
šių metų rugs. 3 d., be ži
nios dingę 38,275, sužeista 
193,788 ir nelaisvėn pakliu
vę 154,968, neskaitant pre
kinių marininkų. Be to, už
mušta 57,298 civiliai anglai 
ir sužeista 78,818. Tuo pa
čiu laiku Anglija nustojo 
455,000 tonų prekinių laivų.

Londono Valdžia iš 
Anksto Rūpinasi 
Užsienią Rinkomis

London, lapkr. 29. —An
glijos karalius Jurgis parei
škė, jog kai tik Vokietija 
taps sumušta, anglai per-

ANGLIJOS VALDŽIA UŽDRAUDĖ SKIRT SFORZĄ 
ITALIJOS UŽSIENIU REIKALU MINISTERIŲ

Roma. — Liaudiškas ita
lų Komitetas Tautai Va
duoti reikalavo, kad į nau
ją Italijos ministerių kabi
netą būtų priimtas demok
ratinis grafas Carlo Sforza, 
kaipo užsienių reikalų mi
nisteris. Sforza yra senas 
priesfašistinis kovotojas. 
Bet Anglijos valdžia už
draudė skirt Sforzą į užsie
ninio ministerio vietą. Dėl

Demokratinės Italų Partijos Protestuoja Prieš Anglijos 
Kišimąsi j Naminius Italijos Valdžios Reikalus

s-----------------------------------
ji, atmesdama Sforzą, per
daug kišasi į Italijos val
džios reikalus. Komunistai

mes savo karines jėgas ko
von prieš Japoniją. Tuo pa
čiu laiku Anglija stengsis 
kaip galint greičiau atgai
vinti civilių dirbinių pramo
nę ir jų išvežimus į užsie
nių rinkas.

Anglų premjeras Chur
chillas diena pirmiau sakė,

to užprotestavo Anglijai i- 
talų Komitetas Tautai Va
duoti. Komitetas pareiškė, 
jog be Sforzos jis nedaly
vaus naujajame ministerių 
kabinete, kurį dabar orga
nizuoja Iv. Bonomi. — Pa
skutinėmis dienomis Bono

mi, buvęs premjeras, pasi
traukė iš valdžios ir iškri
ko visas jo kabinetas. Ta
da karalaitis Umberto vėl 
pakvietė Bonomį sudaryti 
naują ministerių kabinetą.

Socialistai per savo spau
dą kritikuoja Angliją, kad

ili&iG

kompanijoms, gabenančiom 
anglų dirbinius į užsienių 
rinkas.

Teigiama, kad Kanados 
seimas nutars varu siųst

----------------------------| V**AA*WM

taipgi peikia Angliją už tai. kad pati Anglijos valdžia 
Komunistai, socialistai ir'duos piniginės paspirties 
keturios kitos demokrati
nės partijos, pirm trijų die
nų išsirinko Sforzą pirmi
ninku bendriem savo posė
džiam. Iš tų partijų buvo 
sudarytas pastarasis Itali
jos ministerių kabinetas. | kanadiečius kariaut.
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Naujasis Valstybės Sekretorius.
Cordell Hull rezignavo — rezignavo 

'su dideliu apgailestavimu. Jis jau 73 me
tų amžiaus žmogus. Valstybės sekreto
rium išbuvo beveik visus dvyliką metų. 
Joks kitas žmogus visoj Amerikos isto
rijoje taip ilgai neištarnavo toje labai 
aukštoje ir atsakomingoje vietoje. Ir da
bar rezignavo todėl, kad sveikata atsi
sakė jam tarnauti — rezignavo gulėda
mas ligoninėje!

Taip pat su dideliu apgailestavimu jo 
rezignaciją priėmė prezidentas Roose- 
veltas. Hull ypatoje, matyt, prezidentas 
turėjo gerą asmenišką draugą ir patarė
ją. Tiktai taip galima išaiškinti nepapra
stai ilgą Hull tarnybą valstybės sekreto
riaus vietoje. Netenka abejoti, kad jis 
toje vietoje būtų dar tarnavęs keturius 
metus, jeigu jam būtų sveikata tarna
vus.

Prezidentas naujuoju sekretorium no
minavo Edward R. Stettinius, tiktai 44 
metų vyrą, Hull sergant, paskutiniais 
laikais einantį veikiančiojo sekretoriaus 
pareigas. Jau visi metai, kaip Stettinius 
tarnauja kaipo Hull pavaduotojas. Nie
kas neabejoja, kad Senatas prezidento 
nominaciją užgirs ir Stettinius taps 
mūsų valstybės sekretoriumi.

i

Ką apie šį pakeitimą reikėtų' pasaky
ti? Nedaug. Todėl, kad nesimato, jog šis 
pakeitimas įneštų Amerikos užsieninėn 
politikon kokių nors drastiškų pakeiti
mų. O užsienio reikalai visuomet buvo ir 
pasilieka svarbiausiu valstybės sekreto
riaus darbu. Pakeitimų tuose reikaluose 
nebus, nes, viena, Stettinius sutiko su 
Hull politika, antra — tą politiką pama
tiniai nustato pats prezidentas. Negali
ma sakyti, kad sekretorius yra tiktai į- 
rankis tos politikos pravedimui, tačiau 
sekretorius negali vesti tokią politiką, 
kuriai nepritaria prezidentas. Valstybės 
sekretorius, kaip ir kiti kabineto nariai, 

“ yra prezidento pagelbininkas.
Cordell Hull užsitarnavo visų partijų 

gana smarkių pagyrimų. Nesmerkia jo 
pė republikonai. Jie jį irgi vadina dide
liu žmogum, nors Hull buvo šalininkas 
tos politikos, su kuria republikonai 
griežtai nesutiko. Hull buvo griežtas ša
lininkas kooperavimo su užsieniu, ypa
tingai su Tarybų Sąjunga ir Didžiąja 
Britanija. Dauguma gi republikonų Kon
grese tokiai politikai buvo 'griežtai prie
šingi. Hull kovojo prieš aukštas tarifo 
sienas, kurias republikoniškos adminis
tracijos buvo įrengusios. Jis yra tos 
nuomonės, kad Amerika negali tiktai 
eksportuoti produktus užsienin ir par
duoti: ji taipgi turi importuoti užsie
nio produktų ir pirkti. Kitais žodžiais 
sakant, ranka ranką turi mazgoti. Vien
pusiška prekyba yra neteisinga ir ne
sveika kraštui.

Hull užsitarnauja didžiausį kreditą už 
įnešimą Amerikos užsieninėn prekybon 
šios naujos dvasios.
- Tiesa, ne su viskuo, ką Hull gynė ir 
atstovavo, galima sutikti. Pavyzdžiui, 
pažangūs amerikiečiai negalėjo supras
ti, kodėl Amerikos diplomatai, Hull va
dovybėje, taip ilgai flirtuoja su reakcio
nieriais europinėse valdžiose in exile. 
Nėra jokia paslaptis, kad, kaip Italijos, 
taip Francijos bei Belgijos klausimu 
tikrieji Amerikos reikalai seniai reika
lavo paremti pažangiąsias jėgas. Tas 
pats su Chinija. Per daug pasiremta 
Chiang Kai-sheku.

Tik reikia linkėti, kad naujasis sekre
torius, ponas Stettinius, tais reikalais 
laikysis reališkesnės ir sveikesnės politi
kos. Savo neilga valstybės departmente 
tarnyba Stettinius įrodė, kad jis taip pat 
karštai ir nuoširdžiai remia Roosevelto 
užsieninės kooperacijos politiką, kaip ir 

Cbrdell Hull. Jis buvo Amerikos delega
cijos pirmininku Dumbarton Oaks kon
ferencijoje ir visi sutinka, kad jis ten 
valstybės laivą teisingai ir puikiai vaira
vo.

Mums atrodo, kad prezidento Roose
velto pasirinkimas Stettiniaus valstybės 
sekretorium yra protingas ir geras žy
gis. Nereikia manyti, jog tai buvo pada
ryta be tam tikrų politinių apskaičiavi
mų. Prezidentui reikėjo atsilaikyti prieš 
didelį spaudimą iš dešinės. Jo paties par
tijos reakcinis elementas labai norėjo, 
kad Hull vieta patektų buvusiam sena
toriui ir dabartiniam karo mobilizacijos 
direktoriui James F. Byrnes. Tai jų po
litinio plauko žmogus. Bet, matyt, 
Rooseveltas galvojo kitaip ir nepatenki
no jų norų.

Sveika Armijos Laikraščio 
Nuomonė

Įvairiausiais būdais ir keliais fašisti
nis elementas bando pasiekti mūsų jau
nus vyrus armijoje užsienyje ir užnuo
dyti jų protą prieš organizuotus darbi
ninkus. Darbininkai nenorį ištikimai 
dirbti karo pramonėje, organizuoti dar
bininkai tik streikus vedą ir kenkia kari
nei gamybai ir tt.

Todėl labai džiugu, kad mūsų armijos 
laikraštis “Yank” išeina ir griežtai pa
smerkia tuos nepamuotus plepalus. Laik
raštis primena, kad CIO ir Federacija y- 
ra pasižadėję neskelbti streikų laike ka
ro. Nurodo, kad jeigu kur kyla streikai, 
tai prieš darbo unijų norus ir politiką. 
Tų streikų labai mažai ir pagal juos ne
galima spręsti visus organizuotus darbi
ninkus. “Yank” baigia savo pastabas:

“Mes laimime karą dirbdami išvien ir 
mes turėsime dirbti išvien po karo, jeigu 
norėsime turėti darbų ir gerbūvį.

4Užtenkamai sunku bus pereiti į pilną 
civilinę gamybą, jau ir be peštynių tarpe 
tų, kurie turės sukti gamybos ratą.

“Ir jeigu mes pradėsime statyti vete
raną prieš civilinį, pabaigsime statymu 
protestono prieš kataliką, kataliko prieš 
žydą, baltveidžio prieš negrą ir galų ga
le susilauksime kaip tik to, prieš ką mes 
dabar kariaujame.”

Pataisymai, Prieš Kuriuos 
Reikia Kovoti

Buvusiuose prezidentiniuose rinki
muose buvo ir labai pavojingų balsavi
mų. Pavyzdžiui, pietinėse Florida ir Ar
kansas valst. tapo priimti prie tų valstijų 
konstitucijų tikrai bjaurūs pataisymai.Tie 
pataisymai nukreipti prieš organizuotus 
darbininkus. Jie pravesti po apgavinga 
skraiste “už teisę į darbą.” Jie tiesiog 
draudžia darbdaviams pripažinti unijas 
ir įvesti unijines sąlygas šapose.

Mes sutinkame su Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu Green, kad prieš 
tokius konstitucijų pataisymus reikia 
griežtai kovoti. Green sako, kad organi
zuoti darbininkai nenusileis. Pirmiausia, 
bus kreiptasi į teismus. Bus reikalauja
ma, kad jie tuos pataisymus paskelbtų 
priešingais šalies konstitucijai. Paskui 
unijistai griežtai atsisakys dirbti šalia 
darbininkų, kurie nesutinka stoti į uni
jas. Tai bus naujos rūšies streikai.

Florida ir Arkansas valstijų bosai, 
kurie tuos pataisymus pakišo balsuoto
jams ir apgavingos propagandos pagalba 
laimėjo už juos daugumą balsų, greitai 
pamatys, kad jie apsiriko. Pietinių val
stijų darbininkai pabandė būti organi
zuotais į darbo unijas ir jis nedasileis, 
kad tos privilegijos ir teisės dabar būtų 
iš jų atimtos keliu necivilizuotų patai
symų prie konstitucijų.

Paskola Lietuvoj Namą Statybai
Mūsų Karo Žinių Įstaiga (OWI) savo 

biuletine, iš lapkr. 23 dienos, suteikia se
kamų informacijų apie Tarybinės Lie
tuvos vyriausybės pagalbą žmonėms na
mų statyboj.

Kad pagelbėti privatinių namų savi
ninkams pataisyti sužalotus senus na
mus arba pasistatyti naujus, tai vyriau
sybė suteikia septynių metų paskolą.

Namai, pastatyti už gautus pinigus 
paskolon, yra pamosuojami per tris me
tus nuo visokių taksų. Toliau pranešimas 
sako:

“Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose 
šimtai buvusių naujutėlių namų likosi 
vokiečių paversti į pelenus. Reikia sta
tyti nauji. Vyriausybė skiria dovaną'ar
chitektams, kurie pateiks geriausius gy- 
vennamių planus.”

Skubinkim Ginklus Savo 
Armijoms Frontuose! Sku
binkim Sutriuškinimą Ru
dųjų Barbarų Nacių Ir 
Nuožmių Fašistinių Impe
rialistų Japonų!

Gen. Eisenhower sako, 
kad vokiečių tvirtumą Aa
chen būtų galėta daug grei
čiau paimti, jei būtų turėta 
daugiau ginklų. Tai daly
kas, kuris turėtų sujaudinti 
kiekvieną amerikietį. Mūsų 
vyrai karo frontuose ugny
je turi laukti ginklų! Už 
tai esame kalti visi civiliuo
se rūbuose amerikiečiai, nes 
mes pavėliname sukelti pi
nigų, sutrukdomo gamini
mą ir pristatymą ginklų 
savo armijoms, pratęsiame 
priešų nugalėjimo laiką. 
Tuo tarpu duodame prie
šams progos nužudyti dau
giau mūsų karių!

Ši gen. Eisenhowerio pa
staba turi būt mums vi
siems priminimas, jog nėra 
patriotiškas dalykas ati
dėlioti pirkimą bonų ir nė
ra garbė laukti, kad kas 
paragintų nusipirkti bonu- 
ką. Pirkime patys savo ini
ciatyva, savo noru, ir pirki
me tuojau.

6-to j i Karine Paskola tu
ri būt greit sukelta. 6-toji 
Karinė Paskola turi būt ga
lutinas smūgis rudiesiems 
barbarams naciams ir ji tu
ri perlaužti nugarkaulį ja-

Skubinkim Ginklus
Savo Armijoms

DARBAS DAR NEBAIGTAS

poniškiems imperialistams. 
6-toji Karinė Paskola turi 
priartinti mūsų karių grįži
mą iš frontu. Todėl šios 

J - paskolos bonų reikia pirkti 
už daugiau, negu esame 
pirkę pirmesnių paskolų.

Karo štampas ir bonus 
galime įsigyti ir per dien
raštį Laisvę. Nereikia iš
likti iš darbo ar skubintis 
per pietus nusipirkti bonų. 
Galite užeiti į Laisvės raš
tinę po darbo ir įsigyti sau 
bonų.

Prezid. Rooseveltas pra
šo mūsų greit išpirkti šios 
paskolos bonus. Patenkin- 
kim prezidento geismą šia
me patriotingame reikale.

P. Buknys.

Maskva. — Raudonieji 
lakūnai nuskandino Balti
jos Jūroje dar vieną vokie
čių transporto laivą 3,000 
tonų įtalpos, ties Liepojos 
uostu.

Heinrich Himmler’iui, nacių 
gestapo viršininkui, užėmus vi
sas Hitlerio viešąsias pareigas, 
vokiečiai tikisi turėsią pakeisti 
ir sveikinimą nuo Heil Hitler į 
Heil Himmler. Kas liečia tal
kininkus, liekasi tas pats — 
kariauti iki pergalės ant visų 
barbarų nacių, nežiūrint jų 
vardo. (Federated Pictures).

Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto Susirinkimas

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto susirin'kirrias Įvyks 
gruodžio 3 d., 4:30 vai. po 
pietų, 4097 Porter St. Susirin
kimas bus svarbus, nes turėsi
me pasirūpinti gauti daugiau 
įvairių dovanų dėl kalėdinio 
siuntimo Lietuvos vaikučiams 
ir savo pažįstamimems. Cen- 
tralinis Komitetas karštai ragi
na, kad kolonijų lietuviai kuo 
daugiausia stengtumės šį siun
tinį paskubinti ir su dideliu 
duosnumu aukotume kiek kas 
galime pinigais ar pirkdami 
žieminius šiltus drabužius, 
daugiausia apatinių drabužių 
labai reikalinga.

Todėl minėtame susirinkime 
privalote dalyvauti visi orga
nizacijų delegatai ir kviečiame 
ir tas organizacijas, kurių dar 
nėra atstovų.

Parengimas
Gruodžio (December) 10 d., 

5 vai. po pietų, 4097 Porter 
St., Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas rengia parengimą; bus 
žaislų ir šokiai prie geros mu
zikos. Į parengimą įžangos ne
bus, bet rengėjos prašo, kad 
vietoj įžangos atnešti kokią 
dovanėlę šiitų drabužių, apa
tinių drabužių ir šiaip kokių 
naudingų reikmenų, kuriuos 
galima būtų nusiųsti į Lietuvą 
dėl vaikučių bei augusių. Taip
gi, bus priimta ir piniginės do-1 
vanos, šis parengimas yra spe-i 
cialiai rengiamas dėl sudary
mo reikmenų nusiuntimui Lie
tuvos vaikučiams kaipo kalė- Į 
diniu dovanų.

Tarybiniai Lietuvos Rašytojai 
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Rašo KOSTAS KORSAKAS
(Pabaiga)

Rūdija arklai ant laukų neartų, 
Siūbuoja lavonai tarp vartų aukštų. 
Padangėje vėtra tirštus rūkus drumščia, 
Ir šautuvą gniaužia tvirta mano 

kumščia.
Išeisiu šį vakarą aš į laukus, 
Kur vėjas dundėjimą plentu atpus. 
Ton mano draugai prie kulkosvaidžio 

rymo,
Prie žemės prigludę ant pilko arimo.
Ir kai privažiuos ten plėšikų būrys, 
Draugai į juos ugnį staiga atdarys, 
Ir aš į banditų sumišusį pulką 
Pasiųsiu velniams aštrią mirtiną kulką.

Ryškius Lietuvos partizanų, naikinan
čių vokiškuosius okupantus, atvaizdus 
randame P. Cvirkos, Ant. Venclovos, J. 
Šimkaus, J. Baltušio, J. Marcinkevičiaus 
apysakose, su pasididžiavimu ir meile jų 
žygius apdainuoja savo eilėraščiuose ir 
poemose Salomėja Nėris, Liudas Gira, 
Ed. Mieželaitis. Lietuvis raudonarmietis 
paliktosios tėvynės ilgesį mūsų tarybi
nių rašytojų kūryboje neša ant savo 
durtuvo ašmens, siunčia jį su kiekviena 
į priešą paleista kulka, su kiekvienu iš
šautu sviediniu. Ir lietuvių raudonarmie
čių kovos žygiai, jau radę atspindį mū
sų rašytojų raštuose, uždega naujoms 
kovoms prieš vokiškuosius grobikus taip 
pat, kaip senovės lietuvių didvyriškumo 
pavyzdžiai.

Mūsų tarybinių rašytojų karo meto

Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų 
pratęstas iki sausio-Jan. 1 d., 1945 m. To reikalavo kele
tas vajininkų, nes visi mano, kad iki šiol dar nėra gana 
plačiai pasiekta lietuvių visuomenė su agitacijos žodžiu 
užsisakyti Laisvę. Tas yra tiesa. Antanas Balčiūnas, 
brboklynietis vajininkas, skundžiasi, kad iki gruodžio 1 
d. jis tik pusę darbo atlikęs. Jis mano antrą tiek pakilti 
punktais vajų pratęsus. Antanas Stripeika jau kiek ank
sčiau pasisakė, kad jis, būdamas pirmoje vietoje kon- 
testantų surašė, nereikalaus vajaus pratęsimo. Tačiau 
jo nuomonė — pratęsimas būtų ant naudos dienraščiui.

Taigi vajus pratęstas, prašome visų vajininkų dar mė
nesį laiko pasidarbuoti savo dienraščiui ir kartu visuo
menei prikalbinimu Laisvei naujų skaitytojų. Kiekvie
nas dienraščio Laisvės skaitytojas privalo gauti savo 
dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją.

Laisves Administracija.

DETROITO ŽINIOS
Moterų Pažangos Kliubo ko

mitetas širdingai kviečia visus 
Detroito ir priemiesčių lietu
vius dalyvauti parengime.

M. Alvinienė.

Apie Vilnies 1945 Metų 
Kalendorius

LLD 52 kp., 1944 metų lai
dos, išplatino arti 200 kopijų 
Vilnies kalendorių, šiemet, ant 
pradžios, nutarė užsakyti 150 
kalendorių 1945 m. ir jeigu 
seksis išplatinti, tai, žinoma, 
kad 204) kalendorių nebus ga
na. Todėl, kurie žingeidausite 
gauti Vilnies kalendorių, 
klauskite LLD 52 kp. valdybą 
ar knygių J. Luobikį. Kaina 
bus 35c.

Alvinas.

Nukirsta 13 Japonų 
i Lėktuvų Saipan Srity

Saipan. — Amerikiečiai 
nušovė 13 iš tų Japonijos 
lėktuvų, kurie puolė Saipan 
salą.. Japonai, matyt, sten
gėsi pataikyt į stovyklas 
didžiausių amerikinių bom- 
banešių B-29, kurie jau du 
kartu pleškino Tokio, Japo
nijos sostinę.

prieš vokiškieji raštai pirmiausiai — yra 
kovos literatūra. Ji kuriama karo sąly
gomis ir skiriama padėti laimėti tą karą, 
greičiau priartinti galutinį’ hitlerinio 
germanizmo sutriuškinimą, Ir čia tų 
raštų būdingosios ypatybės.

Mūsų tarybinė literatūra yra kovos 
ginklas prieš vokiškuosius grobikus, ji 
pati gimė ir auga didžiausiame ir bai
siausiame, agresingojo germanizmo su
keltame kare, ir tarybiniai lietuvių ra
šytojai kaip eiliniai kovotojai stovi to 
karo pozicijose. Tačiau, apskritai imant, 
jie tęsia ir naujai papildo didžiąją prieš- 
vokiškąją mūsų literatūros tradiciją. Jie 
patys aiškiai suvokia ir atvirai pripažį
sta ryšį su Duonelaičiu, Daukantu, Va
lančiumi, Maironiu ir kitais mūsų žy
miaisiais rašytojais, kurie jau antras 
šimtas metų palaiko lietuvių literatūro
je gyvą, negęstančią neapykantą vokie
čiams - amžiniesiems lietuvių tautos 
priešams.

Ši trumpa, lietuvių tarybinių rašytojų 
karo meto priešvokiškų raštų apžvalga, 
prabėgomis tepabrėžianti tik pačius pa
grindinius jų motyvus, rodo, kad tarybi
niai rašytojai mūsų literatūroje jau įra
šė naują, ryškų tos neapykantos-pusla
pį. Ir kol tęsis karas, kol nėra pasiektas 
galutinis hitlerizmo sutriuškinimas, tol 
tas puslapis vis papildomas naujais ko
vos prieš vokiškuosius grobikus kūri
niais lygiai, kaip žygiuojančio į Vaka
rus kario ginklas vis papildomas naujais 
šaudmenimis.



the 
for

Laisve—Liberty, Lithuanian bailyKetvirtadienis, Lapk. 30, 1944

The Tr i uni p h of Man
NEWS / VIE WS By Ilya Ehrenburg.

LAISVE English Section Edited by MARGARET COWL
November 30, 1944

Majority Lithuanian
Americans Voted for FDR

Rout Red-baiters From Their Own Meeting
its

at the time he was

YZ'A'JM

bond
The

dis-

Paschall and C. S. Chelden.

ican

be
and

all

Labor In Politicsthe

the KAROSS.

speak out.

four

OUR FIGHTING MEN
APPLAUD U E Fems

thank the FEMS

Our Readers Comer

are

Democratic 
Roosevelt’s 

winning of 
and jobs

was 
the

the 
the 
the 
the

members of 
the Interior 
troops into 
repatriation

formed
French 
follow-

Seven 
newly

Sec
feel 
our 

such 
such

as a leader in the League. 
November issue, which has 

front page picture of Dewey 
the initials of V. J. B. the

Committee. Vice
League is William

him 
Ro- 
had 
also 
the

said, “Its just too tra- 
can’t shoot myself,” and

cause.
an inglorious retreat in their

un-American 
tremendous 

power it has 
thousands of

I "how all kinds of bad willed Hillmans 
' and Browders and other convicts, 
' communists and quislings, atheists,

War 
costs 
1941.

ful- 
ma- 
can 

con-

the 
co- 
the 
So-

guns. There were 80,-
Vilna. The Germans

the “San- 
and

on his 
rebel of 
and the 
the ban-

of the
yield to

David W. Harris,

Labor Board finds living 
up 20-30% since January,

He was 
when he 

wound was 
was executed,
the grenades,” 
replied: “To- 

You killed my

German train

the United Fund. The 
already bought a $5000 

in the 6th war loan drive.

pressure
Lithuanian

Sutskever's 
about some- 

talk about now

Society 
Dewey 

its con- 
to

the 
the 
the 
ce- 
7th

This was a fore-warning 
newspapers will not cam- 
the re-election 

if he did not

to Support the Pre
Program. This is an 
for us to help our 

finishing blow to the 
country on the battle

the
are

Germany to 
of the 860,-

the groups of Jews 
to their excution 
their convoy and

German soldiers.

work, is coming back 1o| 
them and to stop them in

Allied 
in the
French political prisoners there.

First time in Finland's history a 
communist is represented in the go
vernment. He is Yrjoe Leino, As
sistant Minister of Labor, 
leading members of the
formed Finland-Soviet Association 
are included in the new cabinet.

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

to “liquidate the

Through the efforts of this United1 The other is the Lithuanian-Amer- 
!— Republican League of Philadel- 

The honorable chairman of 
League is

“To the right!

At Philadelphia on November 5th, Lithuanian petty politi
cians called 
Dewey for 
baiters out 
Franklin D.

a meeting to support the candidacy of Thomas E. 
president. But the audience booed th Dewey red- 
of the hall and turned the meeting into a re-elect 
Roosevelt for president rally.

The meeting was not publicized as an outright affair for 
Dewey. It was camouflaged as a banquet to honor Mr. Laukaitis, 
president of the Lithuanian Alliance of America. It was held 
under the auspices of the Youth Branch of the Alliance.

When Mr. Horan a republicans-----
and speaker at the meeting said ner. 
that President Roosevelt squeezed j their 
out $700,000,000 in taxes from the 
workers, the audience became rest
ive. But when Adgar W. Baird Jr.,( 
another republican speaker at the 
meeting, said that there are more 
communists in the United States 
than there are in Russia, the aud
ience began to applaud loudly. The 
speaker looked bewildered. So he 
called upon the assembled to vote 
for Dewey on Nov. 7th. The 
audience responded with a loud and 
prolonged booing, until the speaker 
was forced to leave the hall with
out finishing his talk. 
Mrs. Jane Temple was warmly 
greeted by the audience when she 
announced that she will sing only 
in support of Rooseevelt. The chair
man of the meeting, William Pas
chall (Poška), a wholesale meat 
dealer, was booed off the platform 
when he tried to prevent Mrs. 
Temple from coming to the mi
crophone.

Who Are the Organizers of the 
Meeting to Support Dewey ?

One of them is this same William 
Paschall. It was he who with a 
handful of others supporting his 
anti-democratic policies, destroyed 
the United Lithuanian Red Cross 
and Victory Committee organized 
to help in the war effort and repre
senting nearly all Lithuanian 
organizations in Philadelphia.

These Lithuanians bought 
bonds through the bank of 

C. S. Chelden, a supporter of the 
late Antanas Smetona.

The North Philadelphia Lithuanian 
Republican Association with over 
1000 members has renounced the 
disruptive work of Paschall and his 
henchmen. In its headquarters it 
established a station for the Com
mittee to Aid Lithuania clothing 
drive. It contributed $200 for new 
clothing to this Committee. The 
Association refused to work through 
the desruptive branch of the United 
Lithuanian Relief Fund, and con
tributed its contribution of $200 
directly to the local War Chest.

The Lithuanian Musical 
in whoso hall ill-fated 
meeting was held also sent 
tribution of $100 directly 
National War Fund refusing to 
operate with the disrupters of 
branch of 
ciety has 
war

I want to tell you a story about 
a man. Like many others this sto
ry witnesses the victory of man 
over the forces of evil.

Several days ago a fighter of a 
Lithuanian partisan detachment, 
the Jewish poet, Sutskever, arrived 
in Moscow. He brought with 
letters from Maxim Gorky and 
main Rolland — letters he 
saved from the Germans. He

Peter
drawings, a 
letter from 
other price-

•trečias puslapi!

Gropper X-Rays the

for clothing of the Com- j 
Aid Lithuania, the only 
agency that has sent 
people in Lithuania.

Lithuanian-American 
Republican League of 

Philadelphia.
Two organizations are doing

ruptive work among Philadelphia 
Lithuanian Americans. One is the 
already mentioned branch of the 
United American Lithuanian Relief 
Fund on whose executive are Wil
liam

Committee Lithuanian Americans 
in Philadelphia bought half a mil- phia. 
lion dollars worth of war bonds and lhls 
donated thousands of dollars* to the, who is^chairman of,the Philadelphia 
Red Cross and to the Philadelphia i ~ 
War Chest. This Committee has 
been replaced by a politically par
tisan branch of the United Americ- Į 
an Lithuanian Relief Fund. This, 
branch is carrying on further di;;-1 
ruptive work among Philadelphia! 
Lithuanians by trying to distract j 
people from supporting the Christ-1 
mas drivq 
mittee to 
Lithuanian 
aid to the r — ________

Their disruptive activities which; seen,” is written in the preamble, 
resulted in harm to our American) “how_all kinds of bad willed Hillmans 
relief 
haunt ------ ---- K.v-r .............. _ _
doing further damage to the demo-' with the acquiescence of the Pre- 
cratic 
make 
attempt to smear President Roose
velt at the meeting on November 
5th. They failed to mislead the 
Lithuanian Americans in Philadel
phia who have been supporting Pre
sident Roosevelt since 1932.

Lithuanian small business men 
are beginning to dis-associate them
selves from the organizers of that 

John Griganavicius told 
his

City Republican 
chairman of 
Paschall. He 
izing for the 
platform* the 
cleaning of Communists 
White House- and out 
Unions and out of 
U.S.A.” In the preamble 
form it accused President Roosevelt 
of helping convicts get into the go
vernment. It smeared Americans

Į supporting FDR: “it is now clearly

the
is in charge of organ- 
League. In its election 
League called for the 

“out of the 
of” LabbY* 

our entire 
to its plat-

Election Results
rofest. He 
gic that I 
taking leave of his friends went 
to Kittel. The Germans tortured 
him, gouged out his eyes. He ut
tered not. a sound.

The partisans procured a printing 
press for the Polish underground 
paper. This is how the captives of 
the ghetto helped their brother 
Lithuanians and Poles.

The Ghetto was Soviet soil: 
condemned secretly listened to 
radio, printed communiques of 
Soviet Information Bureau, 
lebrated May First, November 
and February 23rd.

A German arsenal exploded in 
Burbashek. Two Jews from the 
Ghetto lost their lives. Kittel 
thought it was an accident, but it 
was a military operation. The two 
died not in vain.

Tiktin was 16 years old. He made 
his way into a sealed car and came 
out with hand grenades, 
overtaken and wounded 
tried to escape. His 
healed 
“Why 
asked 
throw 
father

WELL, I SEE YOU 
ME TO FINISH 
THE JOB -

WANT

WE'LL CONTINUE
TO SACK "YOU -

saved the diary of 
Great’s valet, Repin’s 
painting by Levitan, a 
Leo Tolstoy and many 
less relics of Russia.

I first heard about 
poems long ago, but 
thing else I want to 
— weapons..

In June, 1942, a
loaded with arms? went flying into 
the air near Novaya Vileika. Who 
had planted the mines? The capt
ives of the Vilna Ghetto. The doom
ed fought. The German train was 
heading eastward: The Germans 
were preparing for the second of
fensive. The train was blown up by 
the partisans of the Vilna ghetto.

The poet Sutskever wasn’t think
ing of verse 
finding wąys and means of procur
ing machine 
000 Jews in 
had no intention of killing them all 
at once: they wanted to revel in 
the drawn-out agony of their vict
ims. They formed two ghettoes, 
two camps of death, and for two 
years slaughtered their victims in 
groups.

Prior to the war there lived in 
Berlin a second rate cinema actor, 
Kittel. A new vocation was found 
for him: he became a notorious 
executioner< He killed tens of thou
sands of inhabitants of Riga and 
afterwards toured Vilna where he 
was instructed 
ghetto.” Every morning the prison
ers were lined up. They knew that 
the command, 
meant that they Were being driven 
to work, whereas the command, 
“To the left!” meant execution. 
Every morning they waited: To the 
left or to the right?

Seven hundred days ... "Here is 
a present for you,” said Kittel. And 
Sutskever recognized the dress of 
his mother — she had been shot 
the previous day.: The victims were 
burned alove, buried alive. Their 
eyes were gouged, their arms twist
ed.

On the first ddy of the war, the 
poet Sutskever tried to get. through 
to the East. He, was carrying the 
small child of his friend. Sutske
ver hadn’t the įieartf to abandon 
the child, and this light weight seal
ed his fate. Sutskever was over
taken by the Germans. Kittel killed 
the small child, j

In January, 1942, a partisan de
tachment was formed in the ghetto, 
headed by the forty-year old Vilna 
worker, Vittenbęrg. The Germans; 
found out that Vittenberg’s spirit 
had not’ been broken. They came 
to arrest him, but he was nowhere 
to" be found. Kittel thereupon an
nounced: “If Vittenberg .doesn’t 
surrender alive ‘everybody will 
killed tomorrow.’;’

Vittenberg know that 
same the Germans would kill 
doomed, but he wanted to give 
partisans time to get away to

NOW IT'S STRAIGHT to BERLIN £ TOKYO 

AND NOTHING IN BETWEEN /

and then he 
did you steal 
Kittel. Tiktin 
them at you. 
and mother.”

When one of 
was being led 
they attacked 
strangled seven
Three hundred Jews in the Ghetto 
procured arms. The Germans dyna
mited their houses. Three hundred 
brave men broke out of the Ghetto 
and joined the Lithuanian parti
sans.

Among the 300 was the Poet 
Sutskever. A Lithuanian peasant 
hid him. In that village the Ger
mans hanged the Lithuanian and 
wrote on the gallows, “He sheltered 
Jews.’ ’A German asked a Lithua
nian woman, “Do you know what’s 
written there?” and she replied, 
“I do.”

Lithuanians saved the poet. The 
Soviet people know that friendship 
is expressed not only in words.

In Vilna there functioned “Ro
senberg’s Headquarters” — an in
stitution engaged in the plunder of 
priceless books, paintings and ma
nuscripts. “The headquarters” was 
supervised by Dr. Miller. The finest 
European collection of Jewish books 
and manuscripts were in Vilnius.

Sutskever decided even at the 
cost of his life “to save cultural re
lics and he came away with Repin’s 
drawings, manuscripts of the 15th 
and 16th centuries, letters of Tol
stoy, Gorky and the Jewish writer, 
Sholom Aleichem.

And he wrote verse. In the au
tumn, 1942, he wrote a poem, 
“Kolnidra.” Its contents remind 
one of the tragedy of ancient times, 
but it was taken from life in the 
ghetto.

Together with other partisans, the 
poet Sutskever fought for the free
dom of Soviet Lithuania. In his de
tachment were Lithuanians, Rus
sians, Roles and Jews_ who were 
united not by words but by love for 
their country.

In the hands of the poet Sutske
ver was a tommygun, in his mind 
the lines of a poem
heart Gorky’s letter. The 
the Vilna Ghetto, the poet 
soldier saved the letters as 
ner of humanity and culture.

snoozing with his development and 
experience when the horrible Pearl 
Harbor catastrophe fell upon us?”

Endorsement of FDR’s 
Foreign Policy — 

Friendship with the USSR
The Philadelphia story is a story 

of victory for the democratic forces 
in that city. However, it is also a 
crass example of how the dis
credited followers of P. Zadeikis, 
the self-accredited “representative” 
in Washington of the deposed' Sme
tona regime tried also elsewhere to 
win the Lithuanian vote for Dewey.

Neither red-baiting nor lies about 
“Soviet terror in Lithuania” nor 
the propaganda that Roosevelt cares 
nothing about the fate of Lithua
nia, got votes for Dewey.

In Pittsburgh the Dargis operated 
radio station had K. Pikelis pour
ing the fear of communism over 
the air waves for weeks on Dewey’s 
behalf. The weekly “Lietuvių Žinios” 
in Pittsburgh pleaded for the lelect- 
ion of Davis to the US Senate. But 
the Lithuanian coal-miners and 
steel workers and small business 
men voted a straight 
ticket. They voted for 
program to speed the 
the war and for peace 
thereafter.

The Brooklyn “Vienybe” and the 
socialist “Naujienos” in Chicago, 
came out faint-hearted for Roose
velt only on the eve of the elect
ions. The “Naujienos,” 
dara,” both of Chicago and the 
"Garsas” in Wilkes-Barre, Pa., all 
carried demogogic and untruthful 
advertisements in support of 
Dewey’s election.

The American Lithuanian Coun
cil, which includes a number of 
pro-Zadeikis Lithuanian newspapers 
is the political instrument of Lithu
anian Soviet-baiters in the United 
States. It endorsed the work of the 
anti-Soviet Lithuanian Information 
Center in New York. Although un
authorized by the Lithuanian 
American masses, this Council pla
carded the President with demands 
in the name of Lithuanians in the 
USA to declare himself against the 
Soviet Union on the question of 
Lithuania, 
that their 
paign for 
President 
their pressure. „

Knowing to what extent 
was brought upon the 
American voters, it is a tribute to 
their political maturity to have 
voted so overwhelmingly for the 
re-election of the President. This 
vote symbolizes an endorsement of( 
Roosevelt’s foreign policy, of friends

The 
vote of Lithuanian Americans Epelis 
defeat for all Lithuanian promoters 
of war upon the Soviet Union and 
the whole pro-Zadeikis cabol of 
hate-Soviet propagandists, who are 
showing signs of discouragement.

Lithuanians Unite Around 
FDR War Program.

When discouragement seeps into 
the anti-democratic camp, it is a 
victory for the people — it is an 
incentive for Lithuanian Americans 
everywhere to follow the lead of 
the Chicago Lithuanian Committee 
for the Re-election of Roosevelt 
which0 is now the Lithuanian Com
mittee to Support Roosevelt. This 
Committee works closely with the 
PAC.

Our President and General Eisen
hower have appealed to us for 
lest production of vital war 
terials. Lithuanian Americans 
help to fulfill this appeal by 
solidating the victorious results of 
the presidential elections and or
ganizing in every city a Lithuanian 
Committee 
sident’s War 
effective way 
boys strike a 
enemy of our 
field and to thwart all attempts Yo 
implement fascist policies at home. 
This is the way we can best help 
in giving more aid to our relatives 
and friends in liberated Lithuania.

Margaret Cowl.

They were forced to sident in an uncouth manner, are 
trying to force their way into ” 
government of this country.”

Nowhere In the preamble of 
platform is listed as the first task 
before all patriotic Americans, the 
immediate crushing of the Nazi and 
Japanese enemy of our nation. Not 
a word is said against the horrible 
persecution and vicious atrocities of 
the Nazi upon the people of Lithua
nia.

The Lithuanian - American Rep. 
League is supported by the “Lithuan
ian News” published monthly in 
Philadelphia by J. Gustis, who is 
listed 
In its 
a full 
under 
“Lithuanian News” writes that the 
Roosevelt New Deal is a record of 
an amateurish experimentation. 
After calling down the President 
for saying that Dewey is an inex
perienced statesman, V. J. B. says: 
“Where was the Commander-in-Chief

meeting.
his inquiring customers that 
name was placed on a Dewey spon
sored leaflet without his knowledge. 
A list of names and addresses of 
Lithuanian war bond purchasers I 
was used to mail out the support 
Dewey leaflet. Lithuanian Catholics, 
members of St. George’s Church, in 
Philadelphia, are protesting against 
the use of their names in this man-

CIO Convention Votes to 
Maintain Electoral 

Coalition
The CIO Convention 

to continue the iCIO-PAC 
der to help maintain 
strenghten ;the electoral
tion which achieved victory on 
November 7th.

voted 
in or- 

and 
coali-

From Our Former Editor of the 
Laisve English Section.

I enjoy reading the English 
tion. It’s an excellent job. I 
quite proud of the fact that 
Lithuanian people are doing 
excellent relief work under 
difficult wartime conditions. I be
lieve the Lithuanian people in
Europe are more than grateful for 
the valuable aid rendered by their 

theAmerican cousins. Keep up, 
work.

- Truly yours,
Walter Kubilius.

From the Editor:
Walter we salute you. We 

doing good, only because you have 
laid the basis for it with your ex
cellent leadership in editing the 
English Section in the past.

THE" FIGHTING- FRONT

With THE U.S, 
CAN NOW BUILD

BEHIND US, WF 
AN ENDURING-

MANY A BOY m service has reason to 
unique organization formed by the UE-CIO women members 
in District 4. Dorothy Chase, district activities director, sug
gested the idea a year ago. The FEMS have grown by leaps 
and bounds. “The FEMS clubs provide UE women war work
ers with the opportunity to be of service to the nation and 
the war effort, and this builds the Union/* says Sister Chase. 
“The FEMS have done a splendid job of maintaining contact 
with the UE men and women in service through mail and 
gifts, and aiding all servicemen through visits to army camps 
and hospitals, canteen work, family visits and legislative af- 
forts.” “FEMS” is short for Friends of Enlisted Men and 
Officers.”

“I PLEDGE to do everything in my power to speed victory 
on the homefront and guarantee that our boys shall return to 
a democratic and prosperous America; to write regularly to 
a serviceman; to encourage others to participate in activities 
on behalf of servicemen and their families”—such is the 
pledg which FEMS take as they are sworn into the organiza
tion at meetings .like this.

by K. B.
important 
history is 

our breath

The C.I.O. Political Action Com
mittee or the P.A.C. as it is better 
known, credited by 
reactionaries with 
power, derives what 
from the work of
little people who, by their united 
efforts with all pro-Roosevelt forces, 
have already become such a highly 
publicized political factor in this 
country.

For labor, there is no turning 
back to the old undemocratic for
mula of no political action by or
ganized labor. Labor’s contribution 
to the expansion of democracy for 
all groups in our nation will ex
pand and grow. America is a na
tion made up of a majority of com
mon people and they will continue 
to

COURTESY OF THE SUNDAY WORKER
Anthony Bimba, Chairman of the 

Committee to Aid Lithuania re
ceived a letter dated Moscow, June 
29th, 1944 from S. Brasiskis,
Lithuanian Soviet Republic People’s 
Commissar for Relief. In this let- 

Brasiskis thanks the Com- 
to Aid Lithuania for its ge- 

gifts to the Lithuanian

The New York Daily News is 
already reminding its readers that 
Mr. Dewey will still be young in 
1948. Naturally — with his boyish 
face and slim 1 electoral figure.
—By Allan Max—Sunday Worker.

Now that the most 
election in our) nation’s 
over and we can draw 
freely, we must appreciate the tre
mendous achievement that' this 
election represents, considering the 
part organized labor has played.

Organized labor began to make 
new history in America, a history 
of participation in tfie most out
standing political events in our 
times, participation by thousands of 
ordinary* citizens.

This achievement is attested to 
most forcibly by the type of attack 
which has been leveled against the 
C.I.O. Political Action Committee 
by the reactionary enemies of the 
people. These enemies would prefer 
labor to slumber and leave politics 
to continue as the happy hunting 
ground of those campaign contribut
ors whose income is in the 
figure bracket.

In the past organized labor 
told to keep politics out of
unions and to consern themselves 
only with economic activities.

Because hundreds of thousands 
of C.I.O. members throughout the 
nation have each contributed their 
small sum of one dollar, such indi
viduals as Hearst, Pegler and 
Hoover and the like, mis-represent- 
ed this as a revolutionary trend to 
the point of undermining the Ame
rican form of government. The fair 
lady Luce in Congress who smear
ed labor with such frases as “clear 
it with Sidney,” accused labor4 of 
not knowing its own mind and that 
it was forced to contribute. She 
should know that labor was clear
ing in its own way the fog that 
was spread before it for years about 
staying away from politics and per- 
miting a la Luce type of a politi
cian to talk for it and make laws 
to suppress labor’s rights.

Labor to-day firmly believes that 
only through the active participa
tion in the affairs of our government 
by all the common people, will our 
way of living be made to work for 
all the people. We of labor are 
proud of the revitalization of a de
mocracy in which we' are playing a 
very real part.

A FREE MEAL FROM 
THE BLACK MARKET.

The Communist-led municipality 
of Nanterre near Paris has given 
a dinner to 1,000 old people with 
foodstuffs confiscated from the 
black market by the patriot militia.

says Mr. 
name of the 
who received 

name of those 
for our country, 
children, I ex

FRENCH WOMEN FFI TO AID 
REPATRIATION.

Special units now being 
of women 
Forces of 
ing 
aid 
000

Himmler read Hitler’s speech for 
him last Sunday — it seems Adolf 
was in no position to read anything 
after reading the American election 
returns.

—By Allan Max—Sunday Worker.

ter, S. 
mittee 
nerous 
people in their hour of greatest 
need. “With these gifts you helped 
in aiding a large number of Lithua
nian citizens, evacuees, 
Brasiskis. In the 
Lithuanian citizens 
these gifts, in the 
wounded in the war 
in the name of the
tend heartfelt thanks to all Lithua
nian Americans who made these 
contributions.”

Special. thanks is extended to the 
women who sent sweaters to the 
Lithuanian Red Army men and to 
the Lithuanian partisans.

Your campaigns to aid the people 
in liberated Lithuania, writes Mr. 
Brasiskis, will be a means by which 
you will help re-building in Lithua
nia everything that the Nazis have 
destroyed You are helping in 
creation of a new happy life 
our nation.

The Council of Peoples Commis
sars of the Lithuanian Soviet Re
public, appointed a special com
mission to distribute to Lithuanian 
people the gifts that are being re
ceived from Lithuanian Americans. 
The chairman of the commission is 
Stasys Brasiskis, and its members 
are: Prof. Jonas Kriksciunas, Adol
fas Kundrotą, Romas Šarmaitis and 
Irena Povilaitis

To the People 
of this Community

GI Joe in his Pacific foxhole— 
maybe he is your brother, hus
band, sweetheart or friend—is 
listening in on you today.

He knows you 
have a date with 
a Victory Volun
teer, a neighbor 
with a War Bond 
order in his or 
her hand. The 
two of you may 
talk it over at 
your work 
bench, in your 
office or in your 
home. Will GI 
Joe pick up 

phrases like “I can’t afford it/’ 
“I bought Bonds in the other 
drives,” ‘Tve just got to have 
that new dress,” “See me tomor
row,” “I’m tired of lending,” 
“What, another Bond drive!” 
“Why do they have to have more 
money?” “We’ll lick Japan with 
one hand tied behind our back”?

GI Joe counts on you to have 
enough sense and knowledge of 
the facts about the Pacific war 
to back him up in his foxhole. 
Any way you look at it, your an
swer to the Victory volunteer 
will be the most important words 
you have spoken since Pearl 
Harbor. The extra $100 War 
Bond you buy today is a War 
Bond with the most power. It 
gives GI Joe the support he must 
nave at the time when he needs 
it most. It tells Tokyo you’re In 
the fight to the finish.

THE EDITOR.

WAR 
LOAN



Ketvirtas puslapis IjusvS—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, t?pk. 30, 104-L

DŽIAUGSMO LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Gauti pirmą žinią iš Tarybų 

Lietuvos nuo saviškių — yra 
didelis džiaugsmas. O tas 
džiaugsmas dar padidėjo tuo, 
jog laiške rašoma, kad visi 
mano namiškiai' yra gyvi ir

Mano senas tėvas šiemet 
šventė 80 metų amžiaus su
kaktį. Jis pergyveno vokiečiu 
okupaciją pirmojo pasaulinio 
karo ir dabartinio karo metu. 
Be abejonės, netolimoj ateityj 
teks išgirsti to pergyvenimo 
platesnį apipasakojimą.

Atgrįžus Raudonajai Armi
jai į Lietuvą ir iš naujo at- 
steigus miesteliuose pašto sto
čių veiklą, pirmas registruotas 
laiškas iš Pušaloto (Panevėžio 
apskr.), rugpjūčio 30 d., iš
siųstas man nuo sesers.

štai laiško turinys:
“Sveikas Broli ir Broliene!

“Jūsų siųstąjį laišką pasku
tinį syk gavome 1911 m., bir
želio mėn. 17 d. Dėkojame. 
Atsakyti iki šiol negalėjome,

nes okupavus vokiečiams, susi
siekimas su jumis 
trauktas. Ir mes 
jūs dar sveiki ir 
jų metų bėgyje 
kas pasikeisti.

“Mes gi, kol kas, esame vi
si sveiki ir gyvi. Tėtis taip pat 
dar stiprokai jaučiasi, šį tą po 
namus dirbinėja, padeda Sta
sei. Aš gi dirbu Pušaloto koo
peratyve.

“Daugiau kokių nors ypatin
gų naujiemi pas mus negirdė
ti, gyvename karo metą ir tiek. 
Jei šis laiškas jus pasieks, pa
rašykite mums, kaip gyvenate, 
nes mes labai išsiilgome jūsų. 
Kitą syk parašysime plačiai 
apie viską. Šiuo sykiu tiek. Bu
čiuojame jus ir linkime viso 
geriausio!

“Iki pasimatymo kitame

liko nu- 
nežinome, ar 
gyvi, nes t vi
gai ėjo daug

“Jasilionytė Elzė.
“1944-VIII-28.”

Neabejoju, kad mano laiš
kas, siustas namiškiams r u g-

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
7®Vtr78Yl

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam 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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone STagg 2-8342
----- -------------------------------------------------u----------------------------------

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

^WAWAWAWAWffllMMAVWWW

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 šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si.
I’HILADLEPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

S

pjūčių 6 dieną, jau yra pasie
kęs vietą. Galimas daiktas, 
kad neužilgo gausiu nuo na
miškių žadamąjį ilgą laišką, 
kurį galėsiu ir Laisvės skaity
tojams parodyti.

Stasys Jasilionis.

Ne už brangumą dantų 
taisymo, bet tą baisų dantų 
skaudulį dantistai negali 
būt populiariški.

ttUAWAWAl IWlfAWA

Philadelphia, Pa
Liet. Republikony Susivieniji
mas Rengia Prakalbas Lietu

vos Šelpimo Naudai

Ateinantį sekmadienį, 3 d. 
gruodžio, šiaurės Dalies Re
publikonų Susivienijimas ren
gia prakalbas, savo patalpoj, 
1218 Wallace St., Phila., Pa., 
2-rą vai. po pietų.

Kliubas kviečia atsilankyti 
lietuvius ir prašo suteikti pa
ramos mūsų gimtiniam kraš
tui Lietuvai. Prašome atnešti 
drapanų ir kitokių daiktų. Su
žvėrėję vokiški plėšikai api
plėšė Lietuvą, daug žmonių iš
žudė, sugriovė Lietuvos ūkį; 
žmonės šaukiasi į amerikiečius 
lietuvius pagelbos!

Tą pagelbą lig šiol teikė ir 
teikia Lietuvai Pagelbos Teiki-

mo Komitetas, pasiųsdamas 7 
siuntinius, o cUbar rengia 8-tą 
siuntinį. Į vietą tuščių kalbų, 
ginčų, kurie trukdo Lietuvos 
žmonėms pagelbą, dirbkime, 
rinkime daiktus,, aukas ir už 
aukas pirkime reikalingiausius 
Lietuvos žmonėms daiktus ir 
siųskime į Lietuvą, šiose pra
kalbose jūs išgirsite faktus, 
kaip mes pasiunčiame drapa
nas ir visokius daiktus.

Kalbės Jonas Gasiunas, Tie
sos redaktorius ir J. A. Be
kampis.

LPTK Sekret.,
A. J. Smitas.

Gilus sniegai ir audros 
Slovakijoj apsunkina Rau
donajai Armijai kovą prieš 
vokiečius ir vengrus Slova
kijoj, ypač Karpatų priekal
nėse.

m nnnniwnsw^

TIK VIENA PROGA!

JUOZAS KACERGIS

Brooklyno, apylinkės ir galintieji atvykti iš to
liau turės tik vienų progų pamatyti tų didžiulį 
veikalų, kurį per šešis metus pasekmingai rodė 
Valstybės Teatras Lietuvoje prieš karų. Visi, kas 
tik galite, pasinaudokite ta proga ir pamatykite, 
vadovybėje Jono Valenčio, Liet. Liaudies Teatrų 
perstatant tų didžiulį veikalų-dramų

ADELĖ RAINIENĖ

ries Srovę"
Vaidinimas įvyks sekmadienį,

10-tq Dienų Gruodžio-December
_ LABOR LYCEUM SALĖJ

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia LYGIAI 3:30 Valandą po Pietų
Įžanga $1.80 ir $1.20

JUOZAS JUDŽENTAS

VERA BUNKIENĖ

(taksai įskaityti) Vien tik šokiams 60c

Vaidinime Dalyvauja:
Jonas Valentis 
Jonas Lazauskas 
Adelė Rainienė 
Petras Grabauskas 
Vincas Degutis 
Juozas Kačergis 
Vera Bunkienė 
Juozas Judžentas 
Kazys Balčiūnas 
Jonas Juška 
Vincas Paukštys 
Juozas Byronas 
Adomas Dagis 
Jonas Rušinskas 
Povilas Rainys 
Kazys Juknis 
Nellie Venta PETRAS GRABAUSKAS

Paramą Teikia:
Adelė Pakalniškienė 
Geo. Waresonas 
Rokas Židžiūnas•
Aido Choras

Vaidinant dainuos
A. Strazdelio 
kompozicijas

Lietuvai Pagelbos
Teikimo Komiteto
Brooklyn© Skyrius

Vincas Bovinas 
Dienraštis Laisvė

JONAS LAZAUSKAS

Šokių pradžia 8 Valandą Vakaro
ANTANAS PAVIDIS

IR JO

RADIJO ORKESTRĄ

Rengia Lietuvių Liaudies Teatras; gelbsti 
Brooklyno L. P. T. Komitetas

JONAS JUŠKA

Pelnas skiriamas Lietuvos žmonėms sušelpti
■’ "v



Ketvirtadienis, Lapk. 30, 1944

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

961
861
858
807
780
710
650

576
411
390

349
348
344
325
278
247
260

P. Baranauskas, J. Mockaitis,
Bridgeport..............................

Geo. Shimaitis, Brockton .........
V. J. Stankus, Easton ........... ....
Ig. Urbonas, Great Neck .........
C. K. Urban, Hudson .............
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
P. Šlajus, Chester ....................
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ................
P. Šlekaitis, Scranton ..............
V. Ramanauskas, Minersville ..
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell ...................................
J. Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Matačiūnas, Paterson ...........
J. Rudmanas, New Haven .......
J. Simutis, Nashua ....................
J. LingeviČius, Saginaw ...........
A. Dambrauskas, Haverhill .....

P. Pilėnas, Philadelphia, Pa., pašoko punktais ir pra
lenkė Brooklyną! Jam bendradarbiavo šį sykį R. Merkis 
ir J. Lukoševičius.

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., prisiuntė du naujus 
skaitytojus ir atnaujinimu. Jam bendradarbiavo drg. Za- 
lenka. a ' i #1^

J. Kazlauskas, Hartford, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

P. Baranauskas ir J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; P. Šlajus, Chester, 
Pa., ir A. Levanienė, Los Angeles, Calif, pašoko punk
tais prisiųsdami atnaujinimų.

Kaip matėte iš vakarykščio pranešimo, Laisvės vajus 
. pratęstas iki 1 d. sausio-Jan., 1945 m. Tai bus proga ir 
pavieniams skaitytojams gauti po vieną naują skaityto
ją. Laukiame jų!

N. Y. Valstija dar už 26 Mi
liūnus Pirko Karo Bonų

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos iždas pirko 
Šeštosios karo paskolos bo- 
nu už 26 milionus doleriu, v
Taigi šios valstijos pinigy- 
nas yra viso pirkęs karinių 
paskolų bonu jau už $160,- 
000,000.

Latvijoj Atimta dar Kelios 
Pozicijos iš Apsuptų Nacių

Maskva. —Į vakarus nuo 
Jelgavos (Mintaujos), pie
tiniai - vakariniame Latvi
jos kampe, Sovietų kariai 
atėmė dar kai kurias pozi
cijas iš apsuptų vokiečių. 
Vokiečiai padarė tuzinus 
kontr-atakų, bandydami at
griebti tas pozicijas, ’ bet 
tapo atmesti atgal.

Sandėlis Knygy ir Žoliy

Oi 
W

Gydykla nuo Baimės Mirties ........... 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos ........... 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ................... 30c
Mikaldos Papasakojimai .................... 25c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje .................... 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Amitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveikslu............ 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniokas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Kaktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ..  75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ........... 15c
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis ..... 50c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo {statymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Istorija Abelna, 500 pusi.............. $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viski) ant pasaulio žinosi ... 20c

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 25c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams Ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ...................... $2.50

Kabalas, Zobovos Knygutė ................... 10c
Dainų Knygutė apie Keplos Kančias 15c
Praloto Olšausko Darbai .................... 10c
Ko Nori Kunigas Kaulinis................... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

jvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti . 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ................................................ 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............. $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
. vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

ŽOLIŲ ARBATOS
, Nervų ir nuo Sutukimo, po .............

Inkstų Kraujo Valytojas, po ...............
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, .....
Vyriškumo Pataisymui ....................
Moterį; Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ............................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po ................................... . ............
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ........................
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatiškų sausgėlų ......................
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas ..........................................
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ..._.....................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų Ir 1.1...............................

85c 
6(fc 
60c 
85c 
60c 
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
60c

60c
60c

$1.25 
85c

$1,25
M. ŽUKAITIS 

334 Dean Street,
SPENCERPORT, N. Y.

A. Levanienė, Los Angeles .... 
S. Puidokas, Rumford, .............
A. Valinčius, Pittston ................
W. Yokim, New Britain ...........
J. Simutis, Nashua .... ................
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 
V. Padgalskas, Mexico ............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ......
J. Kalvelis, Bridgewater- ....
J. Žilinskas, Lewiston ...........
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. 
V. Smalstis, Royal Oak ......
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 100 
C. 
A. 
M.

234
192
186
182
182
176
168
168
153
130
110 

.. 104 
.. 104

K. Bready, Brooklyn ... 
Buivid, Dorchester ....

Smitrevičienė, Detroit . 
J. Navickas, Haverhille 

Frank Wilkas, Wilmerding 
E. Cibulskienė, Nanticoke . 
J. A. Shunski, Amsterdam

Laisves Administracija

KRISLAI
(Tąsa nūo 1-mo pusi.) 

nesveika yra save tik laikas 
nuo laiko “pasilopyti.”

O gal visai neapsimoka lu
pytis? Užėjo kokia kvaraba ir 
važiuok tiesiai po velėna. Kam 
dar save ir gydytoją kamuoti!

O visgi štai kas galima pa
stebėti. Ne visai tiesa, kad 
mūsų spauda visai nesirūpi
nanti savo skaitytojų sveikata. 
Aš esu tikras, kad jeigu visi 
skaitytojai gerai įsitėmytų dr. 
Kaškiaučiaus patarimus apie 
sveikatą, tai jie visi gyventų 
su Matūzeliu!

Gaila, kad mūsų laikraščiai 
per biedni užlaikyti savo svei
katos skyrių vedėjais apmoka
mus gydytojus. Geros valios 
gydytojai turi mums už dyką 
patarnauti su savo raštais.

Kai kurie taip ir. padaro. Ki
ti gi nė piršto nėra pajudinę. 
Jie sėdi savo raštinėse ir džiau
giasi, kad žmonės sveikatą tik 
lopo, o ne gydo, nes iš to jiems 
biznio daugiau.

Nežinau, kur tie mūsų re
daktoriai mano pasidėti, kai 
neteks džiabų. Gal ten, kur vi
si šio krašto darbo žmonės. 
Juk jau turime “social secu-

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrine 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskitc $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vž 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. 

rity.” Kurie sulauksime to am
žiaus, eisime ant loskavos duo
nos !

Tuo tarpu, paklausykite dr. 
GraiČiuno patarimų. Nebėkite 
nuo savo gydytojo, kai jis pa
sako : Brolau, nesilopyk, bet 
gydykis, arba važiuosi pas 
Abraomą!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas įvyks gruodžio 2 d. Liet, 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad pageidaujama, kad visos narės 
dalyvautų, nes apart visų kitų rei
kalų, turėsime išsirinkt ir komite
tą ateinantiems metams. Tad yra 
svarbu dalyvauti. Taipgi nepamirš
kime ir naujų narių atsivesti. — O. 
Girnienė, sekr. (281-282)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubas rengia 

prakalbas. Kviečiame visas lietuves 
dalyvauti, vietines ir iš apylinkės. 
Kalbėtoja bus K. Pctrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Bus įdomu išgirst 
jos kalbą naujais pasauliniais įvy
kiais ir apie mūsų tėvynę Lietuvą. 
Prakalbos įvyks gruodžio 3 d., 3 v. 
dieną. 155 Hungerford St. Po pra
kalbų ‘ turėsime draugišką pasikal
bėjimą ir vaišių. Kliubo narės nu
tarė atsinešt užkandžių. — Kom.

(281-282)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Liet. Taut.’ Kapinių 

Bendrovės specialis susirinkimas 
įvyks 3 d. gruodžio, 2 vai. dieną, 40 
Ferry St. Visi šėrininkai ir sklypų 
savininkai malonėkite pribūt. Skly
pų savininkai turės išlygint Šerus 
ir būt su pilnom teisėm prie Kapi
nių. Šiandien tik šėrininkai valdo 
Kapines. Tad prašome visus sklypų 
savininkus pribūt ir išspręst taip 
svarbų klausimą. — C. S. Kaspa
ras, sekr. (281-282)

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, paprastoj vietoj ir 
paprastu laiku. Dalyvaukite.

(281-282)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Republikonų Susivienijimas 

rengia prakalbas ir masinį mitingą, 
3 d. gruodžio, 1218 Wallace St., 2 
vai. dieną. Kalbos Jonas Gasiūnas 
ir J. A. Bekampis. Philadelphijos 
lietuviai prašomi dalyvauti šiose 
prakalbose ir paremti Lietuvos 
žmones. — Rengėjai. (281-282)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. gruodžio 3 d. 

įvyks susirinkimas, 2:30 v. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Malonėkite visi būti, nes yra svar
bių dajykų apkalbėjimui. — Sekr.

/MONTELLO, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo vieti

nis Komitetas rengia šurum-burum, 
gruodžio 2 d., 7:30 v. v. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes ir kartu bus su
sirinkimas. Svarstysime planus toli
mesniam veikimui. — W. Yurkevi- 
čius, sekr. (Salė?—Adm.)

(281-282)

BALTIMORE, MD.
LDS 25 kp. rengia metinį bankic- 

tą ir šokius. Gruodžio 2 d., 8 v. v. 
Lietuviui Salėje, 852 Hollins St. Bus 
gėrimų ir valgių. Gera muzika šo
kiams, gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Kviečiame visus da
lyvauti. (281-282)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d., 1 vai. dieną. -YMHA 
salėje, Ferry & Walnut Sts. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. Rinksime ateinantiems me
tams valdybą. — Evelyn Farion, 
sekr. (281-282)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 1:30 v. dieną, pas 
Kasparius, 191 S. Sherman St. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turime svarbių reikalų ap
tarti, kaip tai, Koncerto ir tt. — 
Sekr. (281-282)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 2 vai. dieną, 15-17 
Ann St. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes šis susirinkimas bus 
labai svarbus. — V. W. Zelin., 

(281-282)

NEWARK, N. J.
Newarko Rusų Amerikonų Pašel- 

pinės Draugijos (IWO) skyrius ren
gia pramogą, kur bus parodyta So
vietų filmą vardu “Mashenka.” Pa
rengimas įvyks subatoj, 2 d. gruo
džio, 8 vai. vakare Rusų Liaudies 
Name. Apart filmos “Mašenka” bus 
parodyta vaizdai iš Kazachstano So
vietinės Respublikos. Kaina bilieto 
45c. Kviečiame visus lietuvių atsi
lankyti. Sekr. I. Semionovič.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susiripkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 6 v. v., 407 Lafay
ette St. — A. Joels, F. Rast.

(281-282)

ROCHESTER, N. Y.
Didelis pažmonis, įvyks gruodžio 

2 d., 6 v. v. Gedemino salėje. Ren
gia Draugijų Komitetas Pagelbai 
Lietuvos žmonių. Bus gerų valgių.

■ W. C. (280-281)

Laiive—-Liberty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

NUOLATINIS DARBAS 
KARINĖJE PRAMONĖJE 
UŽTIKRINTAS DARBAS 

TAIKOS METU.
REIKALINGI U.S.E.S. AIŠKUMAI

METALSALTS CORP.
27 FIRST AVENUE 
PATERSON, N. J.

(283)

VYRAI
46-55 METŲ
AI3ELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C, Taisyklių.
(281)

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
STANHOPE HOTEL, 995 FIFTH AVE.

(81ST ST.)
(282)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS

Patyrimo Nereikalaujama
DARBAS PO KARO. NUOLAT.

STERLING DIE CASTING CO.
743 39TH ST., BROOKLYN

WINDSOR 5-1420
(284)

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moklinimui minkštų saldainių ir 

ŠOKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

Gera Alga. Linksmos Darbo Sąlygos. 
TALLY HO CANDY CO. INC.
36 STONE AVE., BROOKLYN.

(284)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
Patyrę ir Be Patyrimo 

Nuolatiniams Darbams Būtinose Pramonėse 
Su Pokarine Ateičių. 

ALGA MOKINANTIS
Reguliariai algos pakėlimai, 
Vakacijos su alga. Pomirtine 

apdrauda. Aprūpiname ligonine, 
ligoje pašalpa.

KREIPKITĖS Į 
PERSONNEL DIRECTOR

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Reiklingas atliekamumo pareiškimas.
(285)

DAUG TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT 
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS
INDŲ ATĖMĖJAMS
INDŲ ATĖMĖJOMS

INDŲ MAZGOTOJAMS 
PRIE BUFETO 

DARBININKAMS

Kreipkitės į Employment Ofisą
184-10 JAMAICA AVE.

JAMAICA, LONG ISLAND.

(285)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos. Rengia Liet. 

Republikonų Susivienijimas, gruo
džio 3 d., 1218 Wallace St., 2 vai. 
dieną. Kalbės Jonas Gasiūnas ir J. 
A. Bekampis, Philadelphijos lietu
viai prašomi atsilankyti į šias pra
kalbas ir paremti Lietuvos žmones, 
— Rengėjai.

BROCKTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

teto susirinkimas įvyks gruodžio 2 
d., Liet. Taut. Namo apatinėje sa
lėje. Po susirinkimo bus draugiškas 
pasikalbėjimas. I šį susirinkimą 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti, 
be skirtumo pažvalgų bei tikybos. 
Įžangos nebus.

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v. Visus na
rius kviečiame dalyvauti šiame su
sirinkime, atsiveskite ir naujų pri
rašyti. (280-281)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkr. 30 d. Savoj sa
lėje, 155 Hugerford St. Pradžia 7.30 
v. v. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus svarbių klausimų aptarti. — B.
Muleranka. (280-281)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENT 
. PAGELBININKAS

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramonė.

Pokarinė Ateitis Garantuojama.
MATYKIT C. S. FITZGIBBON

NEW JERSEY ASBESTOS CO.
1 WATER ST., N.Y.C. 

(ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

SANDĖLIO KAMBARIUI 
VYRAI IR BERNIUKAI

JŪS PASITENKINSITE DARBU MŪSŲ 
MODERNIŠKAME. ŠVARIAME FABRIKE. 
PUIKIAUSIAS VALGIS ŽEMŲ KAINŲ KA
TETERI JOJE. MALONŪS SANDARBININ- 
KAI.

BUS 70 NUO NEWARKO VAŽIUOJANTIS 
J SUMMIT. MADISON IR MORRISTOWN 
SUSTOJA PRIE MŪSŲ ĮSTAIGOS.

KREIPKITĖS TUOJAUS.

CIBA
Pharmaceutical Products, 

Ine.
Junction Morris Avė. ir River Rd.

SUMMIT, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(281)

BERNIUKAI--VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarinė ateitis 

garantuota.

MATYKITE
C. S. FITZGIBBON

NEW JERSEY ASBESTOS CO.
1 WATER ST., N.Y.C.

( ARTI SOUTH FERRY)
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

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.

(281)

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
PLUMBERIŲ
D ATLYDŽIŲ

i UPHOLSTERIŲ 
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG PATYRIMO
BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJŲ

VAGONŲ VALYTOJŲ
NERĖKIA 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 subve iki 

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 
<^l jų atliekamumo.

(283)

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

Nacionalini žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiftais. 
Gūra alga ir darbo sąlygos, proga 

viršlaikiams ir pokarinė ateitis.
Kreipkitės į Mr. King, Oakite Products, Inc. 

34—35th St. (Bldg. 4, Bush Terminal) 
Brooklyn, N. Y.

(284)

OFISO VYRAI
Su Patyrimu prie Plumbing ir Šildymo. 

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga,
HOME ESSENTIALS

83 CLIFF ST., N. Y.
(284)

REIKALINGI
CHAUFFEURIAI

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI
Mokama Laike Mokinimosi

KREIPKITĖS J MR. CANN
TAIPGI

MECHANIKAI
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS 9 IKI 5

MATYKITE
MR. WEAVERBAUER

BEE LINE, Inc.
Nassau St.

Rockville Centre, L. I.
Reikalaujama Paliuosavimo 

Pareiškimo.

______________________________________(287)

GRĘŽIMO PRESŲ 
OPERATORIAI
NAKTINIS DARBAS 

Daug Viršlaikių. 
GERA ALGA.

Pokarinė Proga. 
Pakilimai

PERMUTIT CO.
5401 —1st Ave. 

BROOKLYN, N. Y. 
WINDSOR 9-9050

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko

Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai; 
moderninė krautuvė,

Lengvas Darbas. Nuolat.
Kreipkitės į Mr. Morgan

WALLACH’S
kampas Court ir Montague Sts.

BROOKLYN, N. Y,
(285)

PAPRASTI 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS

Apskritiems Metams 
Būtina Pramone

Pensijos ir Apdraudos Planas 
Vykinamas.

SCANLAN WOOL CO.
613 West 40th Street,

NEW YORK.

1285)

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.

(282)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(282)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS
BURLAP BAGS

Patyrimas Nereikalingas 
MOKAMA LAIKE MOKINIMOSI

Nuolat. Pokarinė ateitis.
YOUNG & METZNER 

43-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(282)

H.

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Patraukiančios aplinkybės. Gera alga, 

atskiras kambarys.
I. GOODMAN, 30 — 5th Avė., N. Y 

GRAMERCY 5-6816.
(281)

RAŠTININKĖS
Patyrimas nereikalingas. Pastovus darbas, 

proga pakilimams.
PROGRESS SHOE CO.,

476 JEFFERSON ST., BROOKLYN.
(282)

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
MOTERYS!

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

2 7th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

(281)

MERGINOS
KAIPO PASIUNTINĖS

Patyrimas Nereikalingas 
Turi Būti Valyvos 

Linksmos Darbo Aplinkybės

MARK CROSS CO.
655 — 5TH AVE.

(287)

VYNIOTOJOS
PATYRUSIOS
Prie Mažų Pakelių.
Krautuvės Darbas.

Linksmos Aplinkybės

MARK CROSS CO.
655 — 5TH AVE?

(287)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas.
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, iškaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITY

(282)

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui. 

Linksmos Aplinkybės.
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY

NEW YORK CITY
(282)

VYNIOTOJOS
PATYRĘ PRIE FOSTER

MAŠINŲ
TAIPGI MERGINOS 

MOKYTIS
Alga Laike Mokinimosi.

Nuolat Dabar ir Po Karo.
LA SALLE YARN 

WINDING CO.
8 WILSON AVENUE 

BROOKLYN.
(286)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Bandinimo. Taipgi merginos 
abelnam darbui. Patyrimas nereikalingas. 

Aukščiausios Algos. Nuolatinis darbas.
SEAL SAC, 6 K. 39 ST., N.Y.C.

(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

(281)
................   ■ ■ iii .. ........................      « i miiW

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26 

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St.,
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

OFISŲ DARBININKĖS
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokytis 

operuoti ditto ir tabulating mašina*.

RAŠTININKĖS
Mokyta IVB. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavlmul.

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

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR, 
156 WILLIAM ST., N. Y. C.
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New Zinioi
Skalbyklos Eksplozijoj 

Penki Sužeista
Brooldyno Kriaučių Dirbtuvių Pirmininkai 

Turėjo Savo Susirinkimą
Kainų Kėlėjai Gaus 

Sargybinius
Skalbykloj-valytuvėj drabu

žių, 2157 Prospect Av., Bronx, 
eksplodavo 500 galionų talpos 
kubilas, kuriame buvo valoma 
(drycleaned) mėgsti drabu
žiai.

Eksplozija įvyko skiepe, bet 
taip smarkiai trenkė, kad ma
šinerija kituose trijų aukštų 
namo “kambariuose pradėjo 
lakstyti. Ji girdėta per 10 blo
kų aplink. Išplėšta 6 pėdų ola 
skiepo sienoje.

Susižeidimai įvyko daugiau
sia dėl išgąsčio. Vienas šoko iš Į 
šapos nuo antro aukšto ir nusi- 
laužė koją. Būtų gal ir dau
giau jį sekę, jei ne ten pat 
netoliese buvęs policistas būtų 
atbėgęs ir suraminęs nuo pa
nikos. Apie 200 darbininkių 
visai nenukentėjusios apleido 
šapą.

Pačioj skalbykloj savininkas 
tapo eksplozijos sužeistas ko
jon, taipgi vienas darbininkas 
apdegė. Kiti du buvo ligoninėj i 
dėl išgąsčio.

Lapkričio 24 d. įvyko dirb
tuvių pirmininkų susirinkimas 
ii* sykiu dirbtuvių komisijos 
dalyvavo. Nors tokie susirinki
mai retai įvyksta, 2 sykiu į me
tus.

To susirinkimo pirmininku 
išrinktas G. Bernotas. Kaip pa
prastai būna išduodami iš 
kiekvienos dirbtuvės raportai, 
taip ir dabar buvo. Patys ra- 

j portai iš dirbtuvių parodė, kad 
visose dirbtuvėse labai trumpa 

j tūlu darbininkų, kas paliečia ii' 
i- k itus darbininkus, negali laiko 

išdirbti dėl stokos kitų sekci
jų darbininkų. Taipgi buvo ra
portuojama, kad unijos duok
lės yra mokamos dvejopai: 
kurių yra užsilikusios, moka
ma 2 sykiu į mėnesį, o katrie 
gerai užsimokėję, 
mėnesį mokama.

Po visų raportų, per J., Ja
saitį ir A. Žilinską pakeltas 

i klausimas, kad kriaučiai už 
! šventadienius (holydays) turė
tų gauti mokestį už laiką ir 
pusę tą dieną. Kilo karštos dis
kusijos. Buvo nurodymų, kad 
mes, vien lietuviškos dirbtuvės, 
negalėsime to padaryti, kuo
met visos kitos, svetimtaučių 
dirbtuvės, dirba ištisą (streit) 
laiką. Tą klausimą turėtų rišti 
generalė valdyba, ne lietuviš
kų dirbtuvių pirmininkai. Vis 
tiek tas klausimas yra gana 
svarbus, tai pavesta lokalo su- 

įsii'inkime tarti žodį.
Antras gana svarbus klau- 

| simas, pakeltas per Albiną Be
pirštį, tai klausimas mūsų lie- 

Pildomos Tarybos, 
kad mūsų Pildomo- 
didžiumoje suside

da iš dirbančių svetimtaučių 
dirbtuvėse. Tai dar ne viskas. 
Mūsų lokalo yra tarimas, kad 
negalima įeiti į Pildomąją Ta
rybą iš vienos dirbtuvės dau
giau, kai tik 2 nariams. O iš 
Howardo dirbtuvės yra net 4 
nariai.

Ot, ii' kilo pusėtinos disku- 
kankamai inspektorių suvaldyt sijos pas dirbtuvių pirminin-j 
juodąjį turgų gazolinos srityje, i 

New Yorko trafiko teismuo-1 I 
se tarp lapkričio 13-tos ir 17-j 
tos, pašauktų teisman buvo 5,- 
354 ir jie sumokėjo baudomis!
$12,223. “Neatrodo, 
tų gazolięos,” sakė 

“Aš manau, jog 
daug prasikaltėlių, 
giant į gazolinos stoką. Nepa
mirškite, kad kožnas nusuktas 
galionas gazolinos per jus ar 
suktą pardavėją reiškia galio
ną atimtą nuo mūsų kariau
jančių jėgų. O tai yra nepado
rus elgesys,” sakė majoras.

Išvežė Ligoninėn
Tarnas Zinkevičius, gyve

nantis po 18 Stagg St., Brook
lyne, buvo antradienį išvežtas 
į St. Catherine’s ligoninę. No
rinti dauigau sužinoti apie jo 
padėtį, kreipkitės į Liet. Am. 
Piliečių Kliubą, Stagg St. ii' 
Union Avė.

Kai Kam Gazolinos 
Netrūksta

Žiūrint į pašaukimus teis
man ir nubaustus už prasikal
timus trafiko taisyklėms, atro
do, jog gazolinus nestokuoja, 
sakė majoras LaGuardia savo 
kalboje per radiją pereitą sek
madienį.

• Jis nusiskundė, kad Kainų 
Administracijai n e d u odama 
gana lėšų, kad pastatyti pa-1

kad truk-į 
jis.
yra per- 
atsižvel-

tai sykį į

pirštį, tai 
tu visk os 
Nurodyta, 
.ji Taryba

kus. Buvo nurodymų, kad Pil
domoji Taryba nepajėgia mūs 
lietuviškų dirbtuvių dalykus 
sutvarkyti, kadangi ji nedirba 
tose dirbtuvėse, ką ji gali ži
noti. Pareina klausimas mūs 
vienos ar kitos dirbtuvės ar 
sekcijų darbininkų, tai mūsų 
Pildomoji Taryba nuosprendį 
išneša pagal savo dirbtuves, 
kaip tai Howardo, kur šimtai 
darbininkų dirba, kur visai ki
toje sistemoje darbas yra dir
bamas. Tad lietuviškos dirbtu
vės darbininkų, ar vienos ar 
kitos sekcijos darbininkų, da
lykai liekasi neišspręsta, kaip 

‘jie turėtų būti išspręsti.
Kadangi lietuviškos dirbtu

vės maišytos yra, tai visai skir
tingai yra darbas dirbamas. 
Daleiskime sau, jog lokalas už- 
girtų dirbtuvių pirmininkų iš
keltą klausimą, kad lietuviškos 
dirbtuvės turėtų gauti už šven
tadienius laiko ir pusės mo
kestį. Tai kaip bus su mūsų 
Pildomąja Taryba, kurios di
desnė pusė dirba svetimtaučių 
dirbtuvėse? Tas parodytų, kad 
Pildomajai Tarybai valia tą 
dieną dirbti “streit” laiką, o 
lietuviškose dirbtuvėse dirban
tiems nevalia tą dieną dirbti, 
kadangi bosai atsisako mokėti 
laiko ir pusės.

Šitas klausimas taipgi palik
tas lokalui žodį tarti, kadangi 
yra labai svarbus.

Kriaučiai ir kriaučiuvienės, 
turite visi, kaip vienas, ateiti į 
susirinkimą tarti savo žodį, ne
paisant, kokių mes vienas ar 
kitas esame pažvalgų. Turime 
žinoti, kad mums, lietuviškose 
dirbtuvėse dirbantiems, tie 
klausimai yra duonos ir drus
kos klausimais. Kada karas 
baigsis, žinokite, kad mes tu
rėsime su tais dalykais susi
tikti. Mūsų kailio neišgelbės 
tie draugai, dirbanti svetimtau
čių dirbtuvėse. Mes turime 
daugiau žiūrėti į organizacijos i 
dalykus.

J. Stakvilevičius.

kad atkartoti n ai 
lubines kainas susi- 
įstaigose nuolatinių

tokie sargai buvo 
blogos reputacijos 

ir gemblerystės

Kalėdinių Eglaičių Bus 
Pakankamai

Karinė Informaciją Raštinė 
įspėja vartotojus, neužkelti eg
laičių kainas. Nepirkti su per
mokėjimais, jeigu per savaitę 
kitą atrodytų eglaičių stokuo- 
jant.

Primena, kad pernai, keno 
nors, kur nors eglaitės buvo 
sulaikytos, bet kad prieš pat 
Kalėdas buvo tiek priversta, 
jog galėjai pirkti pusdykiai ir 
daug liko neišparduotų. Nuro
do, kad eglaičių bus gana ir 
kad anksčiau ar vėliau jas tu
rės parduoti.

Raud. Kryžiui Reikia Vyrij 
Užjūrinei Tarnybai

Raudonojo Kryžiaus Brook- 
lyno skyrius esąs išleidęs 24 
vyrus tarnybai su armija už
jūriuose. Bet dar nori gauti 
mažiausia 500 vyrų tarp 29 ir 
45 m. amžiaus. Turi būti liuosi 
nuo drafto ir piliečiai.

Kūdikių Priežiūros Klasės
Jaunoms būsimoms moti

noms ir kitiems, turintiems rei
kalo prižiūrėti mažus kūdikius, 
įsteigta dvi klasės. Jas suren
gė Visiting Nurses Association. 
Viena iš jų yra 138 S. Oxford 
St., C. Brooklyn, o kita 
59th St., Bay Ridge.

373

HallPrie New Yorko City 
jau pastatyta kalėdinė “eglai
tė.” Ji yra 61 pėdos aukščio.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI Ir ki-

JgA I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas> Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS

DR. ZINS (w-28
110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

Arti Union Square
Sekm 9 AM - 2 F M

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti 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

Majoras LaGuardia savaiti
nėje kalboje iš miestavos radi
jo stoties WNYC perspėjo pre
kybininkus, 
laužantieji 
lauks savo 
sargų.

Iki šiol 
statomi
viešbučiuose 
įstaigose.

“Jeigu piniginės bausmės ir 
kalėjimas neišgydys krautuvi
ninko nuo lupikavimo, mes pa
statysime turgavietės inspek
torių pačioje krautuvėje. Taip, 
jisai nešios matomai prisisegęs 
ir inspektoriaus žymę (badge). 
Kostumeriai galės jį matyti ir 
jis prižiūrės, kad būtų prisilai
koma lubinių kainu.”

Pereitą savaitę, sakė majo
ras, mieste buvo išduota 
pašaukimai teisman už 
žengimus lubinių kainų,
jau perdaug, sakė majoras.

Majoras savo kalbą sakė iš 
Chicagos, iš kur jis dar nebu
vo sugrįžęs po išvykimo avia
cijos reikalais konferencijom 
Jis kalbėjo telefonu New Yor
ko studijon, o čia kalba trans
liuota per radiją.

427 
per- 

To

Mokiniai Surinkę Daug 
Popieros

Pradinės miesto Liaudies 
Mokyklos ir parapijinės mo
kyklos per mėnesį surinkusios 
3,363,690 svarų atliekamos po- 
pieros. Daugiausia surinkusi 
parapijinė St. Thomas mokyk
la, Queens, turėjo po 91.8 sva
rų per mokinį. Daugiausia su
rinkus Liaudies Mokykla 157, 
New Yorke, turėjo po 32.7< 
svarus per mokinį.

Bendrai paimta visų daly
vaujančių rinkliavoj mokyklų 
rata buvo po virš 8 svarus 
per mokinį.

Pataria labai atsargiai var
toti aliejų kurui, nes dėl trans- 
portacijos sunkumų tūlą laikąAlus ir Užkandžiai Bus Veltui į šia apylinkę pristatysią po 

---------  mažai aliejaus.
Ar žinote, kad ateinantį 

sekmadienį, gruodžio 3, pas 
Stasį Misiūną, tai yra, jo užei
goje, ant kampo Grand St. ir 
Union Avė., bus alaus ir gerų 
sandvičių visai dykai? Paminė
jimui išlaisvinimo Lietuvos iš 
nacių priespaudos, brooklynie- 
tis Juozas Kučinskas užfundys 
visiems savo pažįstamiems ir 
šiaip draugams bačkutę alaus; 
užkandį ir patarnavimą parū
pins Stasys Misiūnas. Tos vai
šės prasidės nuo 3-čios vai. po 
pietų. Juozas Kučinskas ir S. 
Misiūnas kviečia lietuvius atei
ti paminėti išlaisvinimą Lietu
vos nuo tų naciškų smaugėjų.

Rep.

Amatas Svarbu Ne Tik 
Dėl Pinigų

tenueina 
pareiškė 
įstaigos, 
gyvuoja

Turintieji, mylintieji amatus 
jaunuoliai rečiau 
kreivais keliais. Taip 
vedėjai Big Brother 
New Yorke. Įstaiga
40 metų. Jos tikslas: padėti 
prasisiekti neturintiems progų 
ir pagelbėti pakilti biskį pasly- 
dusiems berniukams ir jau
niems vyrams. Savo gyvavimo 
laiku įstaiga pagelbėjus 20,000 
berniukų.

Įstaigos patarėjas Russell J. 
Fornwalt studijavo 400 ber
niukų tarpe 12-18 metų am
žiaus. Jis sako, kad siekiantie
ji amatų, turintieji polinkių 
amatams ir liuoslaikiais reika
lauja mažiau priežiūros ir pa
gelbos, nes jie yra susidomėję 
ką nors daryti ar skaityti-stu- 
dijuoti sąryšyje su savo ama
tu. Be amato yra nepastoves
ni.

Miestas Plis j Laukus
Regional Plan Association 

skelbia pravedus tyrimą did
žiojo New Yorko ir apylinkės 
rezidencinių sričių augimo ar 
mažėjimo. Pagal tą tyrimą, 
sprendžia, kad po karo atsi
naujins gyventojų sklidimas į 
užmiesčius. Nurodinėja, kad 
pirm karo per tirštai apgyven
tos miesto vietos retėjo, mies
tas didėjo į plotį ir ilgį.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK-RICH

MOND HILL, N. Y.
Kurie tik nusipirkę tikietus dėl 

ALDLD 185 ir LDS 13 kp. vakarie
nes, malonėkite laiku atsilankyti. 
Vakarienė įvyks 2 d. gruodžio, pra
džia 7 vai. vakaro. A. Daukanto sa
lėje, 948 Jamaica Ave. Be tikietų 
vietų neturime. — V. Paukštys.

(281-282)

LPT BROOKLYNO 
KOMITETO NARIAMS

Lietuvai Pagelbos Teikimo Brook- 
lyno Komiteto labai svarbus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 30-tą, 8 vai. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Visi 
nariai būkite. — A. Mureika.

(280-281)

MIRĖ
Vincas Daukšys, 59 metų 

amžiaus, gyvenęs 463 Rodney 
St., Brooklyn, N. Y., mirė lap
kričio 26-tą, Greenpoint ligo
ninėje. Palaidotas lapkričio 29- 
tą, 2 vai. po piet, Mt. Olivet 
kapinėse. Pašarvotas buvo pas 
graborių P. Bieliauską — Bal
las. Paliko nuliūdime seserį ir 
3 posūnius.

Gatvekarių Nelaimėj 
14 Sužeista

Ant skerskelio, prie Flat
bush ir Lafayette Avenues, 
Brooklyne, pereitą antradienį 
sužeidė 14 keleivių. Daugiau
sia sukrėtė. Trys išsigandę ir 
daugiau apibraižyti, sukrėsti, 
nuvežti ligoninėn. Kiti nuvy
ko namo. Abiejų gatvekarių 
pirmagaliai įlenkti, langai iš

daužyti, bet motormanai išli
ko sveiki. Nelaimės metu abu 
gatvekariai turėję po apie 50 
keleivių.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■hi

REIKALINGI 
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų 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.

PAJIEŠKOJIMAI
Vyras 43 m. amžiaus, doras ir ne

blogai išrodantis, pajieško apsivedi- 
mui lietuvės merginos arba našlės. 
Esu lietuvis-amerikonas. Pageidau
jama, kad ji būtų dora ir nevarto
janti svaiginančių gėrimų. Dėl dau
giau informacijų rašykite po seka
mu antrašu: A. M., 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Su pirmu laišku 
prašau prisiųskite ir paveikslą. Grą
žinsiu atgal jeigu reikalausite.

(280-282)

HY'restaurantI
2 STANLEY RUTKūNAS J
• SAVININKAS e

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

2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
a Tel. EVergreen 4-9612 *

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN Į
Telephone: EVergreen 8-9770 |

1

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

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

SAL6S dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų i? tt. Puikus 
■teičiua «u naujausiai! įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. iQrragg 2-8842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINR)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Howlb£4|<r
FORTHOSE

SB / [/ YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs 
sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame_ ^^^■HMIį^Hrikoniškais. Rei- 

kalni esant 
KmHMra^Kpadidinu 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.

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: J ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriška* 
Žiedas

$19.98
aukštyn

$19.95 
h aukštyn

BIRTHSTONE
Žiedai $g,05
Ir aukštyn

Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mos Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

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

Tel. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




