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sakė 
kitas žymusis 

kultūros milžinas,

bu vo poetas, dra

Jungi. Valstijų Kariai Nai 
kiną Likučius Vokiečių, 
Visai Apsuptam Metze

Telefonistų Streikas 
26-se Miestuose Ken

kia Karo Darbams

Francija, lapkr. 20. — 
Trečioji Amerikos armija,

Prieš 250 metų, lapkričio 21 
dieną, gimė vienas didžiausių
jų francūzų. Jo vardas buvo 
Francois Marie Arouet de Vol
taire, bet pasaulis šiandien 
mažai kreipia dėmesio į pri- 
dėčkus ir tą didįjį vyra vadi
na tik vienu vardu : Voltaire.

“Tai buvo didžiausias rašy
tojas, kokį tik galima įsivaiz
duoti tarp francūzų, 
apie Voltairą 
Europos 
Goethė.

Voltaire 
matūrgas,
kovotojas (daugiausiai plunks
na) prieš tų laikų sugedusią 
Francijos aristokratiją, prieš 
monarchiją ir katalikų dvasi.š- 
kiją, tuomet visomis keturio- gen. Pattono komandoj, pa-
mis įsikibusią į monarchistinę ėmė visus Metzo fortus 
dvėseną. Francijoj, keliolika mylių

Voltaire iš peties smogė vis- nuo Vokietijos rubežiaus; 
kam, kas buvo sena, kas var- vjsjškai apsupo Metzą, apie 
zė liaudį, j francūzų tautą, 80,000 gyventojų miestą; 
kas kliudė progresui. užėmė apie pusę Metzo ir

naikina paskutinius nacių 
likučius, trejetą tūkstančių 
palaikių vokiečių karių, pa
čioje miesto širdyje, kaip 
sako naujausios žinios, 
šiuos žodžius berašant.

Voltaire gyveno tuo motu 
kai Amerikoje ir Francijoje i 
kunkuliavo revoliucinis vulka-j 
nas. JL tą žmogiškąjį vulkaną 
vis k .rstė, įpildamas į jį dau-į 
giau švietimo ir agitacijos alie-i 
jaus.

Voltaire mirė 1778 metais,: 
kai jau liepsnojo Revoliucinis i 
Amerikos Karas. Jis mirė de-1 
sėtku metų prieš Didžiosios 
Francūzų Revoliucijos prasidė
jimą.

Revoliucija rašytoją gražiai ■ 
pagerbė: jo kūną perkėlė į 
Panteoną, — didžiulį pastatą 
garbingiesiems francūzų tautos' 
sūnams ir dukterims laidoti. 1

Vokiečių radijas paskel
bė, jog 200,000 amerikiečių 
su kokiu 1,000 tankų pusiau 
pralaužė nacių tvirtovių 
ruožą, Siegfriedo Liniją, į 
rytus nuo Aacheno ir gru
miasi pirmyn per lygumą 
linkui Cologne didmiesčio,

pavakarinėje Rheino upės 
k ra n t ėję.

Trečiosios Amerikiečių ar
mijos junginiai perėjo per 
sieną į Vokietiją ties Perl 
miestu, į pietus nuo Luk- 
semburgo kunigaikštijos.

Devintoji Amerikos armi
ja išvien su anglais užėmė 
Geilenkircheną, 20,000 gy
ventojų miestą Vokietijoj, į 
šiaurius nuo Aacheno, ir pa
žygiavo dar porą mylių pir
myn į rytus nuo Geilenkir- 
cheno.

Pirmosios amerikiečių ar
mijos daliniai įsiveržė į vo
kiečių miestą Eschweilerį. 
Pietiniame gi Francijos 
fronte 7-j i Amerikos armi
ja išmušė nacius iš Blamon- 
to miesto ir marguoja artyn 
Strasbourg©, vakariniame 
Rheino upės šone.

Columbus, Ohio. — Tele
fonisčių ir telefonistų strei
kas palietė jau 26 miestus 
Ohio valstijoje, taip pat ir 
tokiuose karinės pramonės 
centruose, kaip Dayton ir 
Youngstown. Streikas kilo 
dėl to, kad Bell telefonų 
kompanija gabenasi naujų 
telefonistų iš kitų miestų, 
apmokėdama jų kelionės lė
šas, šalia reguliarės algos.

Valdinė Karo Darbų Ta
ryba perėmė į savo rankas 
reikalą dėlei to streiko su
stabdymo. Streikas žymiai 
trukdo karinius darbus.

Prezidentas Šaukia Negaišuojant Išpirkt 
Šeštosios Karo Paskolos Bonus už 14

Bilionų Dolerių—Išvaryt Vagą iki Galo
------------------- a ___________ ------------------------------------

į

Amerikos lietuviai laisvama
niai, man rodosi, niekad nemo
kėjo pasinaudoti bedieviškai- 
siai Voltairio raštais. Voltaire 
mokėjo rašyti originaliai, la
bai įkandžiai, ironiškai. Jo 
“Filosofiško žodyno charakte
ris” teikia ypatingos medžia
gos laisvamaniams. Tiesa, 
šiems laikams tas jau yra sens-

PRANCŪZAI ĮSIVERŽĖ Į 
BELFORTO TVIRTUMĄ IR 

PASIEKS RHEINO UPĘ

Pakeičiami Chinijos 
Ministeriai

Chungking, lapkr. 20. — 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shek pašalino karo mi
nister! gen. Ho Ying-chiną, 
finansų ministerį H. H. 
Kungą, savo švogerį, ir ke
turis kitus ministerius. Jie 
buvo kaltinami už chinų 
prakišimus kovoj su japo
nais.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sekmadienį ati
darė šeštosios karo pasko
los vajų, pasakydamas radi
jo kalbą iš Baltojo Rūmo. 
Amerikiečiai turi netrukus 
išpirkti karo paskolos bonų 
už 14 bilionų dolerių, o pus
aštunto biliono dolerių bus 
sunaudota vien šį lapkričio 
mėnesį, kaip priminė prezi
dentas. Nes karas dabar lė
šuoja po 250 milionų dole
rių per dieną.

Prezidentas, šalia kitko, 
sakė:

“Ne visi mes galime akis 
akin kovoti su priešu. Bet 
yra vienas frontas, kuriame 
visi mes galime tarnauti. 
Visi mes galime atsisakyti 
nuo kai kurių patogumų ir 
net tikrųjų reikalų, kad sa
vo pasiaukojimu suteiktume

Prez. Rooseveltas Nurodo, 
Jog Karas Lėšuoja po 250 

Miliony Dolerių Kasdien
patogumų mūsiškiams ko- 
vūnams.

“Karas vien dabartiniam 
lapkričio mėnesyje lėšuos 
mums pusaštunto biliono 
dolerių. Tatai atsieina po 
250 milionų dolerių kasdien, 
štai kodėl kiekvienas jūsų 
perkamas bonas yra taip 
svarbu.

“Karas dar nepabaigtas; 
mes dar turėsime vesti daug 
ir brangiai lėšuojančių mū
šių. Mes galime pilnai di
džiuotis tuom, kas jau nu
veikta, mes galime būti pil
ni vilčių dėlei galutinosios 
pergalės. Bet mes nieku bū
du negalime ramiai sau sė-

generolo 
de Tassig- 
Francijos
vokiečius 

tarpkalnė-
Keistų “istorikų” atsiranda 

lietuviuose. Antai tūlas P. B. 
(V-nybė, lapkr. 10 d.), plačiai 
rašo apie tai, kaip velionis 
Juozas Ramanauskas buvo ka
daise pasimojęs Mizarą areš
tuoti ir pastarasis dėl to bijo
jęs pasirodyti, Pennsylvanijos 
valstijoje, iki Juozas numi
rė!. . . O kai jis numirė, tuo
met, girdi, Mizara “žadėjo iš
leisti velionio biografiją.”

Velionis Juozas Ramanaus
kas, girdi, buvo pasišovęs gau
ti iš R. Mizaros net $25,000, 
ir jeigu jis būtų juos gavęs, 
“tai šiandien Laisvės redakto
rius nežadėtų rašyti velionio 
biografijos.”

Franci j a, lapkr. 20. — 
Pirmoji francūzų armija, 
komanduojama 

Jean de Lattre 
ny’o, pietiniame 
fronte, nugrūdo 
28 mylias atgal
mis per 24 valandas; prasi
veržė per Belforto Spragą 
ir įsiveržė į paties Belforto 
tvirtoviško miesto pakraš
čius. Kai kurie francūzų 
kariuomenės junginiai pra-

sigrūmė užuolanka pro Bel- 
forto tvirtumą ir pasiekė 
vakarinius Rheino upės 
krantus, kur antroje Rhei
no pusėje yra jau Bavarija, 
pietiniai - vakariniame Vo
kietijos kampe, ties Šveica
rijos siena.

Burmoj chinai atgriebė 
Mangshih miestą.

Išvien su Albanais ir 
Jugoslavais Anglai 

Muša Vokiečius

GEN. EISENHOWER RAGINA 
AMERIKIEČIUS SKUBI AU

SIAI DIRBT AMUNICIJĄ

□----------------------------------- -
dėti ir džiaugtis, nes mums 

' pryšakyje dar tebestovi 
’ sunkus, šiurkštus kelias.

“Mes tik ką turėjome rin
kimus karo laiku, įrodyda
mi pasaulio žmonėms, kaip 
giliai yra suleidęs šaknis 
demokratinis mūsų pasiti
kėjimas.

“Šeštoji karo paskola, aš 
pasitikiu, bus dar vienas 
pavyzdys to, kaip demokra
tija veikia kariaujančiame 
pasaulyje. •

“Yra sena patarlė, kuri 
sako, laikykis plūgo, iki va
ga bus nuvaryta iki galo. 
Visos sveiko proto ir patri- 
jotinės minties taisyklės 
taiko šį posakį mums šia
me kare.

“Vardu mūsų sužeistų ir 
sergančiųjų kovūnų, vardu 
mūsiškių kritusių kovos 
lauke ir vardu busimųjų a* 
merikiečiu gentkarčių, aš 
prašau nuarti šią vagą iki 
sėkmingo ir pergalingo ga* 
lo.”
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Jugoslavijoj Bulgarai 
Laimėjo Svarbią Per

galę prieš Nacius

Viskas, ką p. P. B. Vieny
bėje parašė, man atrodo dau
giau negu keista. Bėgyje 25- 
rių metų Pennsylvanijos vals
tijoje po keletą sykių per me
tus (išskiriant tąjį laikotarpį, 
kurį gyvenau Pietų Ameriko
je) tekdavo lankytis ir su ve
lioniu Juozu susitikti ir nie
kad manęs niekas nesulaikė.

Niekad ir niekur nesu ža
dėjęs rašyti ir išleisti velio
nio Juozo biografiją. Trumpus 
bruožus parašiau ir jie jau til
po Laisvėje.

Tai ir viskas!

Oficialis Bulgarijos pra
nešimas paskelbė, jog bul
garų kariuomenė, veikianti 
sutartinėje su jugoslavų 
partizanais, atėmė iš vokie
čių Pristina miestą su gele
žinkelio 'stočia, 45 mylios į 
šiaurius nuo Skoplje gele
žinkelių mazgo, ir atvadavo 
dar 200 miestelių bei kai
mų. Bulgarai per dieną iš
šlavė nacius iš 375-kių ket
virtainių kilometrų ploto ir 
suėmė daug vokiečių ir jų 
karinių reikmenų. Skoplje 
jau prieš kelias dienas buvo 
atkariauta bendromis bul
garų ir jugoslavų jėgomis.

ANGLAI PIRMYN
Anglų armija pietiniai- 

rytinėje Holandijoje pažy
giavo 4,000 jardų pirmyn 
ir užėmė pozicijas už pustu
zinio mylių nuo Venio mie
sto, stovinčio prie sienos 
tarp Holandijos ir Vokieti
jos.

Pirmoji ir Devintoji Ame
rikos armijos pasiekė We- 
nau ir Freialdenhoveną, 26 
ir 27 mylios nuo Cologne, 
nacių tvirtumos miesto ir 
didžio geležinkelių centro, 
vakarinėse Rheino upės pa
krantėse.

Dar 2 Nacių Laivai Nuskan
dinti Baltijos Jūroj

Maskva. — Sovietų laivai 
Baltijos Jūroje nuskandino 
dar du karinius vokiečių 
sargybos laivus.

Lapkr. 18 d. sovietiniai 
kariai sudaužė bei apšlubi- 
no 17 vokiečių tankų ir nu
šovė 25 jų lėktuvus.

London. — Anglų pėsti
ninkai, parašiutistai ir 
smarkuoliai - komandos 
drauge su Albanijos patri- 
jotais ir Jugoslavijos parti
zanais muša vokiečius lau
kan iš tų dviejų kraštų. Su 
tais kovūnais veikliai ben- 
dardarbiauja Anglijos bom- 
banešiai. Anglai išvien su 
jugoslavais atakuoja nacius 
Juodkalnijoj ir Hercegovi
noj, Jugoslavijos dalyse. 
Anglų artilerija sudaužė du 
iš nacių šešių fortų ties Ca- 
ttaro Įlanka. Tie fortai bu
vo dar senosios Austrijos 
pastatyti.

Albanai, jugoslavų parti
zanai ir anglai parašiutistai 
puola vokiečius taip pat 
prie Albanijos-Jugoslav!jos 
rubežiaus, tarp Ochridos e- 
žero ir Adriatiko Jūros, 
naikindami besitraukiančius 
atgal priešus.

1,500 Amerikos ir Angli
jos lėktuvų bombardavo va
karinę Vokietiją.

Franci j a. — Armijos Va
landoje gen. Eisenhower, 
vyriausias amerikiečių-ang- 
lų komanduoto jas, atsišau
kė į Amerikos darbininkus, 
kad kuo sparčiausiai ga
mintų amuniciją, ypač ka- 
nuolinius šovinius. Jis nu
rodė, jog dabar amerikiečiai 
kas minutė paleidžia po 5,- 
000 svarų amunicijos į vo
kiečių apsigynimo linijas, o 
per mėnesį jie nusviedžia po 
6 milionus kanuolinių šovi
nių ir 2 milionus minosvai
džių šovinių į nacius pozici
jas.

Vien vokiečių miestui Aa- 
chenui užimti, Pirmoji A- 
merikos armija per dvi sa
vaites sunaudojo 300,000 šo
vinių, turinčių po 105 mili
metrus storio. Bet jeigu a- 
merikiečiai būtų turėję 
daugiau amunicijos, tai bū
tų greičiau paėmę Aacheną, 
sakė gen. Eisenhower:

“Šiandien mes šaudome 
ta amuncija, kurios mes 
nebūtume vartoję iki atei
nančių metų vasario ar ko
vo mėnesių, jeigu mes bū
tume sutikę ne taip greitai 
pirmyn žygiuoti, jeigu mes 
būtume pasitenkinę ne to
kiomis triūkinančiomis per
galėmis arba jeigu mes bū
tume aukoję daugiau savo 
kareivių, o taupę šovinius.

“Baisiai blogos sąlygos 
— lietus, ūkanos, sniegas ir 
purvynai — apsunkina mū
sų lėktuvų ir tankų veiki
mą. Bet nelemtas oras ne
gali sustabdyt mūsų artile
rijos šovinių.

“Mes daugiau amunicijos 
sunaudojome, negu iš namų 
gavome, bet mes žinome, 
jog jūs nenorite, kad mes 
duotume priešui bent vieną 
sekundą pasilsėti.”

Chinai įsiveržė į Bhamo> 
šiaurinėj Burmoj.

Istorinė Pergalė Lai 
mėta prieš Nacius 

Vakarų Fronte i
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Miliūnai Savanorių Vei
kėjų Surašinėt Karo 

Bonų Pirkikams
Washington. — šeši mi- 

lionai amerikiečių yra susi
rašę savanoriai dirbti šeš
tosios karo paskolos vaju
je. Jie lankys namus, bels 
duris ir skambins varpelius, 
rinkdami tos paskolos bonų 
pirkikus. Dėl to jie vadina
mi “varpelių skambintojais.” 
Juos turime nuoširdžiai 
priimti.

6 Bilionai Pavieniams
Jungtinių Valstijų iždo 

departmentas tikisi, kad 
pavieniai asmenys išpirks 
bent 5 bilionų dolerių ver
tės karo bonų; o likusieji 9 
bilionai yra skiriami banki
ninkams ir kompanijoms.

Francija. — Generolas 
Eisenhower, k a 1 bedamas 
per radiją, pareiškė, jog 
amerikiečiai ir anglai nuo 
įsiveržimo į vakarų Europą 
iki lapkričio 19 d. užmušė, 
suėmė bei sunkiai sužeidė 
daugiau kaip milioną nacių 
karių.

“Talkininkų kovūnai Eu
ropoj nuo birželio 6 d. iki 
šiol laimėjo vieną iš stebė- 
tiniausių karinių pergalių 
visoj istorijoj”, sakė gen. 
Eisenhower: “Tuo laikotar
piu jie sunaikino bei išmu
šė iš veikimo daugiau kaip 
milioną vokiečių kariuome
nės.”

Cliffside, N. J.

na
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Vienas savaitraštis (Time) 
paskelbė, būk prezidentas 
Rooseveltas, lapkričio 7 d., nu
vykęs balsuoti, įėjęs balsavi
mo būdelėn, bandė ją užsida
ryti (kaip visi balsuotojai da
ro), bet “durelės” sukliuvo. 
Tuomet, girdi, prežidentas pa
sakęs: “The goddamned thing 
won’t work!”

Na, jeigu prezidentas taip 
ir būtų pasakęs, tai kas čia to-

(Tąsa 5-me puslapyje)

RAUD. ARMIJA PAĖMĖ TVIRTOVIŠKĄ GELEŽINKELIŲ CENTRĄ VENGRIJOJ
London, lapkr. 20.—Rau

donoji Armija keliose vie
tose pralaužė vengrų-vokie- 
čių gynimosi liniją 80 mylių 
fronte į šiaurių rytus nuo 
Budapešto, Vengrijos sos- 
tamiesčio; šturmu paėmė 
priešų tvirtumą, Gyoengy
oes miestą su geležinkelio 
mazgu, 36 mylios nuo Buda
pešto, ir užėmė Hermad-

kaką, Gerembelį ir kelias 
kitas gyvenamąsias vietas. 
Ties Gyoengyoes liko sunai
kinta daugiau kaip du ba
talionai vokiečių ir vengrų. 
Įvairiose fronto dalyse tapo 
suimta dar apie 500 vokie
čių ir vengrų kareivių ir 
oficierių. Vienoje vietoje 
pagrobta apie 70,000 nacių 
kanuolinių šovinių ir 45,000

minų, o užimant Kortą rau
donarmiečiai sučiupo tris 
motorines nacių kanuoles, 
22 lauko kanuoles, 18 mino
svaidžių ir eilę trokų su ka
riniais kroviniais.

Paimdami Gyoengyoes, 
Sovietų kariai perkirto ge
ležinkelį tarp rytinio Veng
rijos didmiesčio Miskolco ir 
Budapešto. Raudonoji Ar-

mija, tarp kitko, užėmė 
Boldogą, 3 mylios nuo Hat- 
vano, penkių geležinkelių 
centro, kurį dabar bombar
duoja sovietinė artilerija. 
Pro Hatvaną eina geležin
kelio linija tarp Budapešto 
ir Čechoslovakijos.

Atimdami iš vokiečių ir 
vengrų Galgahevizą, Sovie-

idKi/ BilMk. t rii U&kd

tai pasiekė punktus už 4 
mylių nuo Aszodo, geležin
kelių stebulės, stovinčios už 
15 mylių į šiaurių rytus nuo 
Budapešto. Iš dabartinių 
savo pozicijų Aszodo srityje 
Raudonoji Armija traukia 
pirmyn apsupti didesniąją 
pusę Budapešto, esamąją 
rytinėje Dunojaus upės pa
krantėje.

1

Mirė A. čirvinskas
Pirmadienio ryte Laisvės 

įstaigai telefonu pranešė 
Geo. Stasiukaitis, kad mirė 
Antanas čirvinskas. Jis tu
rėjo 74 metus amžiaus. Mi
rė lapkr., 19 d. namuose, 
398 Cliff St. Kūnas pašar- 
vuotas McCorry Bros, kop
lyčioj, 780 Anderson Ave. 
Laidotuvės įvyks 22 d. lap
kričio, 9 vai. ryto, Fort Lee 
kapinėse.

Velionis buvo Laisvės 
skaitytojas. Jis paliko nu
liūdime du brolius ir dukte-

I 
I
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Jo draugai ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse, atiduoti paskutinę 
pagarbą velioniui.
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Komunistas Suomijos Valdžioje
Nuo 19W metų, kai Mannerheimas su 

vokiečių pagalba paskandino kraujuose 
jaunutę Suomijos darbininkų valdžią, to
je šalyje komunistai veikė palėpyje. Jie 
veikė slapta, nelegaliai. Fašistai ir jų 
visoki pasturlakai (panašiai, kaip pas 
lietuvius) sakydavo, jei kas pas juos pa
klausdavo apie komunistus, “pas mus 
komunistų nėra.” Jei yra koks vienas, 
tai jis “žydas arba rusas, ne suomis”.

Bet Suomijoje Komunistu Partija vei
kė. Komunistų, vadinasi, toje šalyje bu
vo. Jų niekas negalėjo išnaikinti, nes tai 
nėra išnaikinamas dalykas!

Prieš Tarybų Sąjungą ir prieš komu
nistus Suomijoje labiau negu kurioje ki
toje šalyje buvo varoma arši propagan
da, šmeižtų propaganda. Suomiai fašis
tai, suomiai liberalai, ypač suomiai so- 
cijalistai pylė šmeižtų bačkas ant Tary
bų Sąjungos ir komunistų galvų.

Nepaisant to, Suomijoje komunistai 
veikė ir juos rėmė darbo žmonių ma
sės!

1939-1940 metais, kai virė tarp Suomi
jos ir Tarybų Sąjungos karas, mums, 
Amerikoje, buvo bandyta įpasakoti, būk 
Suomijoje komunistų jau nebelikę— 
— kiekvienas suomis esąs patrijotas ir 
aršus Tarybų Sąjungos ir komunistų 
priešas.

Bet tai buvo melas. Ir tuomet Suomi
joje buvo pilni kalėjimai komunistų ir 
kitų patrijotingų suomių, skelbusių, jog 
Helsinkio ponai įtraukė šalį į pražūtin
gą karą — įtraukė be jokio reikalo!

Kai 1941 metais Suomijos valdovai su 
Hitleriu užpuolė Tarybų Sąjungą, vėl 
buvo skelbiama, būk Suomijoje komuni
stų nebelikę, būk ten tėra tik “geri suo
miai”, tačiau ir čia buvo kvailas melas. 
Komunistai veikė, jų visų fašistai iššau
dyti nebepajėgė ir masės Suomijos žmo
nių, komunistų vadovaujamų, troško 
taikos, kovojo dėl taikos, kovojo prieš 
fašizmą, — savąjį ir vokiškąjį.

Na, ir štai po tų visų ilgų melų kam
panijų, po tų Helsinkio valdovų skelbtų 
nonsensų, būk Suomijoje komunistų ne
besą, žinios skelbia, kad į naująją Šuo- • 
mijos vyriausybę įeina ir suomių komu
nistų atstovas, žurnalistas Yrjoe Leino! 
Prieš karą jis buvo nelegalės Suomijos 
Komunistų Partijos sekretorius, o pra
džioje karo buvo įkalintas kaipo karo 
priešininkas, dabar jis įeina į Suomijos 
valdžią!

Matot, kaip viskas greit Suomijoje ap
sivertė aukštyn kojomis!

Suomijos Komunistų Partija pradeda 
veikti legaliai. Tūkstančiai darbo žmo
nių, — darbininkų, valstiečių ir intelek
tualų — stoja į jos eiles.

Naujoji Suomijos vyriausybė, suorga
nizuota Juho K. Paasikivio, yra gerokai 
panaši liaudies valdžiai (taip galima 
spręsti pagal pirmuosius pranešimus). 
Ši valdžia — milžiniškas žingsnis pir
myn. Kaip pats ministeris pirmininkas 
sdko, tai valdžia, kūnai teks metodiškai 
ir pilnai pravesti gyveniman karo pa
liaubų sutartyje. įdėtus punktus.

Naujoje valdžioje įeina net septyni as
menys, esą nariais Suomių-Tarybų Są
jungos kultūriniams ryšiams stiprinti. 
Minėtoji draugija arba Sąjunga auga, 
kaip “ant mielių!”

Žodžiu, Suomijoje pradėjo pūsti nauji 
vėjai. Suomija įstoja į demokratines vė
žes.

IN WAR 
BONDS
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Kenksmingas Žygis
Meksikoje ir vėl prasidėjo savotiškas 

karas — žodžių, kol kas,,karas — tarp 
katalikų ir protestantų. Katalikų arki
vyskupas Luis Martinez kaltina protes
tantus, būk pastarieji bandą užviešpa
tauti Meksikoje ir savo tikslui pasiekti 
gauną pinigų “iš svetimos valstybės.” Ne
tenka aiškinti, jog “svetima valstybe” 
arkivyskupas turįs galvoje Jungtines 
Valstijas.

Protestantai atkerta arkivyskupui, 
pareikšdami, kad jie nei cento iš niekur 
savo propagandai negauną. Visos pro
testantų sektos, veikiančios Meksikoje, 
pasilaiko iš vietos žmonių sudedamų au
kų, taip sakant, naminių pajamų.

Be abejo, toks katalikų arkivyskupo 
užsipuolimas ant protestantų kraštui ge
ro nežada. Nelaimė Meksikai buvo ir te
bėra, kad ten tūli klerikalai (katalikai 
politikieriai) perdaug siekiasi. viešpatau
ti, perdaug galios jie sau nori.

Krašto prezidentas Camacho deda di
džiules pastangas Meksikos žmonėms 
apvienyti. O kad juos apvienyti, visiems 
reikalinga tolerancija, pakanta.

Kodėl gi arkivyskupas taip bijosi pro
testantų? Juk jie nėra joki bolševikai 
(apie kuriuos klerikalai pripasakoja sa
vo pasekėjams visokių baubų). Jęigu ka
talikui pasirodys, jog protestantų tikė
jimas geresnis už katalikų, kodėl jis ne
turi turėti pilnos teisės praktikuoti pro
testantų tikėjimą? Juk krikščionių Die
vas — vienas ir tas pats.

Atvirai kalbant, tai čia įeina ne Dievo 
klausimas — čia įeina dolerio klausimas. 
Jeigu katalikas pataps protestantu, tai 
arkivyskupui bus mažiau dolerių.

Bet argi dabar laikas kelti šalyje su
irutes dėl to? Mums rodosi, ne. Meksiko
je katalikų vadai turėtų pripažinti vi
soms kitoms tikyboms tokią pat laisvę, 
kokią turi katalikai. Gi visos kitos tiky
bos privalėtų pripažinti netikintiesiems 
tokią pačią laisvę, kokią turi tikintieji.

Liaudies Balsas Apie Mūsų
Rinkimus

Kanadiečių Liaudies Balsas (lapkr. 17 
d.) šitaip rašo dėl Jungtinių Valstijų 
prezidentinių rinkimų pasekmių:

Jungtinių Valstijų liaudis aplaikė 
didelį laimėjimą per praėjusius rinki
mus.

Nors, iš paviršio žiūrint, kova ėjo 
tarp dviejų didžiųjų partijų, Demo
kratų ir Republikonų, tačiau tai buvo 
ne dviejų partijų kova, o dviejų visuo
menių kova.

Apie prezidentą Roose veltą ir jo 
partiją spietėsi visos demokratinės ir 
pažangios jėgos. Apie Dewey ir jo 
partiją spietėsi visos atžagareiviškos 
jėgos.

Vienu žodžiu sakant, tai buvo demo
kratijos ir progreso kova su atžaga
reiviais, norinčiais sulaikyti demokra
tijos ir progreso pirmynžangą.

Demokratinio bloko laimėjime dide
lis šėras priklauso darbininkams, ku
riems vadovavo Politinio Veikimo Ko
mitetas su Hillmanu priešakyje.

Prezidento ir jo šalininkų laimėji
mas turi svarbią reikšmę ne tik Ame
rikos žmonėms, bet ir viso pasaulio 
žmonėms.

Prezidentas Rooseveltas pasirodė ne 
tik gabus vadas, bet ir puikus galvo- 
tojas. Jo, Churchillo ir Stalino pastan
gomis, visos demokratijos buvo su
jungtos į vieną bendrą šeimyną ir to
kiu būdu ne tik sulaikytas fašistinis 
slibinas, bet parvarytas į, namus. 
Tiems trims didiems vadams bendrai 
veikiant, galima tikėtis gerų pasekmių 
ir taikos būdavojime.

Churchillas, Stalinas ir Rooseveltas 
turi daug patyrimo iš šio karo. Taipgi 
jie pasirodė gabūs nugalėjime didžiau
sių sunkumų. Todėl labai svarbu, kad 
jie vadovautų šiai krūsadai iki galo. 
Rinkimai tą užtikrino ir dabar visas 
pasaulis jaučiasi daug geriau.

Kas dar pažymėtina, tai kad Roose- 
velto ranka sustiprinta Kongrese ir 
senate. Tas duoda dar didesnę garan
tiją tai politikai, kurios laikėsi Roose
veltas ir kiti didieji vadai.

h '
Antradienis, Lapkr. 2f, 1944
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TEBESKAITO STALINO 

“GRIEKUS” ’’
Reakcinė spauda dar vis 

nepavargsta jie škodama 
priekabių prie Tarybų Są
jungos. Nepaisant jos pasi
aukojimo šiame kare, ta 
spauda jai jokio kredito ne
duoda, neleidžia jai nė pa
sijudinti.

O, žinoma, už viską kai 
tas Stalinas. Štai “New 
York World - Telegram’- 
klausia ir “nesupranta,” 
“Ko gi Stalinas nori?” Ir 
paskui skaičiuoja jo “grie- 
kus. Štai jie:

“Irano kabinetas susmu
ko po Sovietų spaudimu.

“Rumunija gauna naują

kabinetą ant Rusijos parei
kalavimo.

‘Maskva privedė Suomijos 
kabinetą prie krizes.

“Šveicarijos užsienio rei
kalų ministeris rezignavo 
Rusijai jį pasmerkus.

“Turkija susiduria su ru
sų reikalavimais.

“De Gaulle priverstas do
vanoti raudonųjų vadui; 
Thorez sugrįžta į Paryžių.

“Lenkai sako, kad Mask
vos sąlygos reiškia saužu- 
dystę.

“Chiang Kai-sheko susi
kirtimas su raudonaisiais 
susilpnina karą prieš japo
nus.

Partizanai dominuoja 
Graikiją.

“Tito seka rusų politiką.”
Ar bereikia blogiau, re

akcinio “World Telegram” 
akimis žiūrint? O už viską, 
žinoma, kalti rusai, Mask
va, Tarybų Sąjunga. Jeigu 
Turkija sėdi ant tvoros ir 
globoja nacių interesus, tai 
kalta ne Turkija, bet Tary
bų Sąjunga. Jeigu Graiki
joj partizanų įtaka labai di
delė, tai baisus daiktas, tai 
kalta Maskva ir už tai ją 
reikia smarkiai bausti! - Nė 
į galvą neateina “World 
Telegram” redaktoriui, kad 
gal taip ir gerai, gal parti
zanai atstovauja tikruosius 
Graikijos ir Jungtinių Tau
tų interesus, neleisdami fa
šistiniam elementui įsigalė-

Kaip Hitlerininkai Sunaikino Pirčiupiu 
Kaimą ir Sudegino 120 Žmonių

Pirčiupiu kaimas yra prie 
Vilniaus-Eišiškių plento, Val
kininkų valsčiuje. Kaimas išsi
tiesęs ilga juosta. Rytiniame 
plento šone yra vadinamieji 
Senieji Pirciupiai, o vakarinia
me — Naujieji Pirciupiai. Ad
ministracijos įprasta abi .kaimo 
dalis vadinti vienu vardu — 
Pirciupiai. Gyventojų šeimų 
senuose Pirciupiubse buvo 11, 
naujuosiuose Pirci’ųpiuose—23.

žmonės ten gyveno neturtin
gi, smulkūs valstiečiai, dzūkai. 
Daugiausia ten žemės turėjo 
Jurgis Jalmokas —- 30 ha. Jis 
buvo grįžęs iš Amerikos. Pir- 
ciupiuose buvo ir bežemių, ku
rie vertės uogavimu ir gryba
vimu plačiuose Rūdininkų miš
kuose.

Garsios yra Rūdininkų gi
rios. Platūs ir tankūs jų plotai 
galingai išsitiesę Tarybų Lie
tuvos žemėje. Nuo pat vokie
čių okupacijos pradžios jos 
priglaudė savo tankmėse daug 
žmonių, kurie čia jieškojo prie
globsčio nuo išvežimų Vokieti
jon, hitlerinių stovyklų, mobi
lizacijų.

Senuose Pirciupiuose vokie
čiai įkūrė sargybos būstinę, 
vadinamąjį bunkerį. Sargyba 
turėjo' žiūrėti, kad iš Rūdinin
kų miškų nepereitų partizanai 
Vilniaus — Eišiškių plento, į 
vakarinės plento pusės gyvena
mąsias vietoves.

Sargybos punktas — Stūtz- 
punkt aptvėrė Senuosius Pir- 
ciupius spygliuotomis vielomis, 
aplinkui apkasė storas medžių 
ir žemių sienas. Tame aptver
tame bunkeryje gyventojams 
leido gyventi. Jie tik turėjo 
eiti visas vokiečių tarnų parei
gas : kirsti malkas, nešti van
denį, maitinti vokiečių karei
vius.

Vilniaus—Eišiškių plentu vo
kiečių judėjimas buvo didelis. 
Kitoje kaimo pusėje vokiečiai 
dažnai sustodavo. Jie čia kiau
šiniaudavo, atimdavo drabu
žius, pjaudavosi riebiai vaka
rienei gyvulius. Prie vokiečių 
savavaliavimo kaimelis buvo 
pripratęs.

1944 m. birželio m. 3 d. ank
sti rytą apie 7i vai. pirciupie-

čiai pastebėjo iš Vilniaus pusės 
plentu pravažiuojant keletą 
lengvųjų karinių automašinų. 
Jose sėdėjo gestapo vyresnieji. 
Pavažiavę 2-3 km. už Pirčiu
piu kaimo, gestapininkai rado 
pakelėje dviejų vokiečių karei
vių lavonus. Kas nudėjo vokie
čius, niekas nežinojo, bet ges
tapininkams pakako ir šio fak
to. Atvykę į Eišiškes, jie tuoj 
suorganizavo koloną. Ją sudarė 
17 sunkvežimių kareivių, 3 
lengvi tankai ir vienas sun
kaus tipo su pabūklu šarvuotis.

11 vai. dienos metu vokiečiai 
jau buvo prie Pirčiupiu kaimo. 
Vien tik ginkluotų automatais 
ir granatomis buvo apie 400 
žmonių. Hitlerininkai išsidėstė 
aplink visą kaimą. Tankai ir 
šarvuotis sustojo kaimo galuo
se, o kareiviai grandine aplink. 
Kaimo trobos buvo ankštai pri- 
sispaudusios prie plento. Vo
kiečiai išsirikiavo 3-4 metrai 
viens nuo kito tiršta juosta su 
automatais, parengtais šauti. 
Jie pradėjo siaurinti juostą ir 
slinkti į kaimą.

Kareiviai ėjo į kiekvieną tro
bą. Rastus žmones hitlerinin
kai varė lauk, mušdami buožė
mis, spardydami ir keikdami. 
Kelios moterys, išsigandusios, 
nėjo iš trobelių. Jos buvo nu
šautos vietoje.

Gyventojai pradėjo klykti, 
blaškytis ir slapstytis. Karei
viai lipo į palėpes, traukė 
žmones žemyn ir vilko į kiemą. 
Peciukonių šeima slėpėsi taip 
pat. Vokiečiai visus surado, ne
pastebėję tik dviejų metų am
žiaus sūnaus Stasio. Mažas ber
niukas liko vienas gyvas iš 6 
asmenų šeimynos.

Atvykę gestapininkai norėjo 
varyti gyventojus ir iš aptver
tosios Senųjų Pirčiupiu dalies. 
Stūtzpunkto viršininkas užpro
testavo, kad nebus kam patar
naut bunkerio kareiviam. Ges
tapininkai tada suvarė visus 
bunkerio gyventojus į vieną 
trobą ir neleido žiūrėti, kas da
rosi čia pat kitoje 'plento pusė
je.

Visi Naujųjų Pirčiupiu gy
ventojai buvo suvaryti vienon 
vieton į aikštelę viduryje kai

ti ir pasigrobti galią.
Tam redaktoriui nesvar

bu, kad visi, kurie studija-
vo Chinijos padėtį ir matė 
dalykus savo akimis, kalti
na Chiang Kai-sheką. Sa
ko, kad jis milijoną karei- 

Ivių laiko prieš komunistus, 
i vietoj juos atsukti prieš ja
ponus. Jam, “World Teleg
ram” redaktoriui, kalti 
“raudonieji” ir kaltas Stali
nas!

Bet jeigu kas nuoširdžiai 
pažiūrės į minėto laikraš
čio suminėtus Stalino “grie- 
kus”, tai suras, kad ne grie- 
kai, bet didžiausios dorybės. 
Tai yra žygiai, kurie pade
da karo laimėjimui, kurie 
kerta smūgį fašistinio ele
mento bandymui per užpa
kalines duris sugrįžti į ga- 
lią.

mo. Čia buvo jie visi, prade
dant 90 m. baltaplaukiu sene
liu Lukoševičiumi ir baigiant 
2 metų Markaičių Stasiuku.

gestapininkai čia pat juos pa
guldė iš automatų. Vokiečių 
vyresnysis, palikęs prie degan
čio trobesio stiprią sargybą, 
grįžo atgal prie apsuptųjų 
aikštėje.

Keletui žmonių pasisekė at
siprašyti. Paskui vokiečiai as
menybių tikrinimą nutraukė. 
Iš viso jie iš 128 žmonių šonan

Gestapininkai atskyrė vyrus 
nuo moterų ir atskirai apstojo. 
Prie vyrų būrio priskyrė ir 
vaikus, kurie galėjo vos vos pa
keverzoti. Tik rankose esan
čius kūdikius nusinešė motinos.

Būriais apstoti gyventojai 
nesuprato, kas čia darosi ir ty
lėjo. Siaubų ramumą drumstė 
tik kūdikių verksmas.

Prie abiejų būrių vokiečiai 
paliko 100 kareivių sargybą. O 
likuosieji 300 pasipylė po tuš
čią kaimą. Į sunkvežimius jie 
nešė viską — šiltus drabužius, 
miltus, duoną, medaus bačkų- į 
tęs, sviestą. Ypač vertė ir jieš
kojo pinigų. Kiti išvarė iš i 
tvartų kiaules, mekenančias 
aveles, žąsis ir vištas. Visa tai 
suvarė kiton pusėn plento į 
Stūtzpunktą. Stambieji kaimo 
gyvuliai ganėsi laukuose.

žmonės ėmė klykti, nes jie 
matė, kad žūna jų turtas. Bet 
gestapininkai tylėjo ir varė sa
vo darbą toliau.

Į kaimą grįžo keli gyvento
jai. Iš tolo pamatę vokiečius, 
jie manė, kad tai paprastoji 
duoklės rinkliava. Taip atėjo 
ir pateko į pasmerktųjų būrius 
Brazaitienė ir kt.

Vokiečiai kaimą plėšė ir va
lė nuo lubų ligi grindų 2 va
landas. Visi 17 sunkvežimių 
buvo prikrauti gėrybėmis ligi 
viršaus.

Apsuptieji pajuto, kad artė
ja kažkas baisaus. Moterys 
pradėjo rėkti ir blaškytis. Vo
kiečiai pagal komandą paruošė 
automatus šoviniui.

Nė vienas gestapininkų ne
mokėjo lietuviškai. Rankų žen
klais jie įsakė apsuptiesiems 
sėstis. Paskui iš vyrų būrio iš-

atstatė 7 moteris ir 1 vyriškį.
— Pasikalbėjimai baigti, — 

pareiškė Gestapo vyresnysis.— 
Vafyt...

Kareiviai žmones pavarė de
gančio klojimo pusėn. Iš ten 
kilo neaprašomi degančiųjų 
rinksmai. Staugimas gjrvų la
vonų buvo toks, kad, rodos, šir
dis galėjo pusiau plyšti.

Privarę prie klojimo, vokie
čiai vėl išskyrė 15 vyrų, o li
kusius suvarė į dar nepadegtą, 
greta stovintį klojimą. Visur 
stovėjo niūrūs, šalmuoti karei- 

! viai.
Penkiolika vyrų varė į ugni- 

į mi besiblaškančias klojimo du
ris. Vyrai nėjo, metėsi atgal, 
nežmoniškais balsais šaukėsi 

! pasigailėjimo, šitame vyrų bū
ryje Butkus Jonas laikė dviejų 
metų kūdikį — 
žmona Kaze ir 
buvo atvažiavę 
žmonos motiną
Nors jie tvirtino, kad nesą šio 
kaimo gyventojai, gestapinin
kai nieko jiems neatsakė.

Varomas į ugnį Butkus iš
traukė savo dokumentus ir ro
dė :

mergytę. Jis su 
dukterimi Jane 
į svečius pas 
Kavaliauskienę.

— Aš iš Pamerkio vienkie
mio ... Iš Pamerkio .. .

Vokietis jį nušovė. Tėvas su
griuvo su vaiku. Hitlerininkas 
atplėšė mergaitę, už .kojos nu
vilko ją į moterų būrį ir ten 
numetė.

Žmonos 
plėstomis 
gančius.
pamišusios. Ir klykė nepapasa- 
kojamu balsu. Moterų tarpe 
buvo nėščia Uždavinienė. Nuo* 
bekraščio susijaudinimo ji čia 
pat pagimdė kūdikį.

ir motinos baisiai iš- 
akimis žiūrėjo į de
jos buvo jau beveik

skyrė 15 vyrų. Visus juos nu
varė į kaimo galą. Uždarė klo
jimai! ir užsklendė duris. Tada

Po to, vokiečiai įsakė mote
rims gulti. Sargybos kareiviai 
mokėjo keliolika žodžių lenkiš-

atsitraukė toliau ir iš automa- kai. Jie
tų per sienas paleido ugnį. Klo
jimas užsiliepsnojo kaip šiau
dų gniūžtė.

Uždarytieji pradėjo baisiais 
balsais šaukti. Kai kurie ban
dė iš .klojimo išsiveržti, bet

Belgijoje, žemiau didžiojo Antwerp©, anglų komandos daro puolimą ant vokie

rėkė apsuptosioms:
“Gulkite, nes jus nušaus -ban
ditai.” Viena iš jų bandė bėg
ti. Vokietis puskarininkis ją 
užmušė iš parabelio. Parkritus 
nušautajai, netoli jos griuvo ir 
duktė, vaizduodama nebegyvą. 
Hitlerininkai priėjo artyn. Jie
pažiūrėjo į kraujo klaną ir pa
spyrė negyvėlę koja. Kareiviš
ku batu kelis kartus padaužė 

' ir gulinčią šalia mergaitę. Pa- 
iskui grįžo atgal. Tačiau iš to- 
i liau atėjo nedidelio ūgio gran- 
: dinis. Kojomis jis dar kartą 
i atvertė parkritusią. Mergaitė 
su siaubu pažiūrėjo į vokiečius. 

, Tada šie griebė ją ir nuvilko 
atgal į apsuptųjų moterų būrį.

Moteris dabar suskirstė į 5 
būrius. Visą šį laikotarpį gir
dėjosi gyvų degančių vyrų 
riksmas iš toliau. Kai kurie iš 
jų, degančiais rūbais ir plau
kais, išsiveržė iš kluono. Sar
gybiniai automato serija pa
guldydavo juos ir atgal metė 
lavonus. Ore kvepėjo .kepamos

I mėsos kvapas, o į padangę ver- 
• žėsi ugnies ir juodų dūmų lie

žuviai.
(Tąsa 8-me pusi.)čių. Tasai užpuolimas pilnai pavyko ir vokiečiai tapo išmušti iš pozicijų.
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TALKON LIETUVAI
Mūšy Darbas Neturi Sustot Nei Valandėlei

Pranešimas apie Septintąjį Siuntinį ir apie Naują 
Žygį Dėl Sušelpimo Lietuvos Žmonių

Už dienos kitos Septintasis Siuntinys bus baigtas ruoš
ti ir išsiųstas. Džiugu, kad savo didelį pasimojimą beveik 
laiku išpildėme. Mūsų atsišaukimas į plačiąją visuome
nę dėl specialės rinkliavos drapanų ir čeverykų Lietuvos 
žmonėms visur surado gražaus, šilto atsiliepimo.

Nors Septintąjį Siuntinį užbaigėme, tačiau, aišku, mū
sų rinkimas Lietuvos žmonėms drapanų ir čeverykų ne
turi nė valandėlei apsistoti. Jį dar reikia praplėsti ir pa
gyvinti. Juk tie kelioliką tonų drapanų bei keli tūkstan
čiai čeverykų, kuriuos esame pirmiau pasiuntę ir kuriuos 
išsiųsime Septintuoju Siuntiniu, bus tiktai lašas į jūrą. 
Todėl karščiausiai raginame visus Lietuvos žmonių 
draugus ir prietelius be jokio sustojimo patiems aukoti 
ir rinkti nuo kitų pašalpą Lietuvos žmonėms. Viską taip 
pat siųskit Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto centran 
į Brooklyną.

Bet tuo pačiu sykiu tuos imamės už naujo didelio dar
bo. Russian War Relief tuojau pradės specialį vajų už 
pasiuntimą milionams Tarybų Sąjungos vaikų kalėdinių 
dovanėlių iš drabužių ir čeverykų. Mes gi nutarėme tokį 
kalėdinių dovanų pasiuntimo vajų pravesti dėl Lietuvos 
vaikų. Tuo vajum rūpintis išrinkome specialę komisiją, 
kurion įeina Biruta Kalakauskaitė, Ona Jakštienė ir Ma
ry Sinkevičiūtė. Komisija greitai pagamins vajaus pla
ną ir paskelbs. Šiuomi pranešimu tik norime atkreipti 
visuomenės dėmesį, jog visi ir visos būtumėte pasiruošę 
prie didelio ir gražaus darbo prisidėti.

Tame komisijos plane, be abejonės, bus nurodyta, už 
kiek maždaug kokio amžiaus berniuką bei mergaitę gali
ma aprengti. Kiekvienas galės pasirinkti pagal, savo ge
rą valią ir finansinę išgalę.

Šis vajus prasidės su gruodžio 1 d. ir baigsis su Kalė
domis. Tai bus mūsų Aštunto Siuntinio vyriausia dalis.

Šiame vajuje labai gražiai galės dalyvauti ir organi
zacijos. Pavyzdžiui, draugija bei kuopa gali iš iždo pa
aukoti ir nupirkti drapanėlių dviem, trim, keturiem, ar 
penkiem vaikučiam, ar suruošti parengimą ir pelną pa
skirti tam tikslui. Tos dovanėlės bus pasiųstos tos drau
gijos bei kuopos vardu ir adresu.

Prašome nelaukti mūsų komisijos atsišaukimo bei 
konkretaus plano. Jau dabar visi rūpinkitės ir ruoškitės 
prie to vajaus dėl sušelpimo Lietuvos vaikų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. W. R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS
20. 12. 43. 

Draugui Amerikos lietuviui.
Dėkoju Jums, broliai lietu

viai, už pasiųstas dovanas, ku
rias ir man teko gauti. As esu 
kulkosvaidininkas jau antri 
metai. Per šį laiką mano kul
kosvaidis nė vieno karto neap
vylė manęs. Ne vieną dešimtį 
priešų paguldžiau amžiams, 
atvykusių grobti mano tė
vynę ir gimtinę, kurioje liko 
trys broliai: Viktoras, Alfon
sas ir Vytautas, o taip pat ir 
seni tėveliai, 
kovoti prieš 
r in inkus iki 
lašo, žinau, 
mūsų; žinau, 
trąj į frontą
išvaduota mano brangi tėvynė 
— gražioji Lietuva, kurioje li
ko mano brangieji. Visos mano 
mintys, visa mano širdis plaka 
vien tik dėlei išlaisvinimo savo 
tėvynės. Povilas Martyšius.

Polevaja Počta 68573-s.

Aš esu pasiryžęs 
prakeiktus hitle- 
paskutinio kraujo 
kad pergalė bus1 
kad atidarius an- 
dar greičiau bus

27. 12. 43.
Brangūs 'broliai ir seserys, 

gyvenantieji toli už vandenų 
Amerikoj visgi nepamirštat sa
vo brolių, kovojančių prieš 
kraugerius priešus vokiečius 
fašistus, siųsdami mums dova
nas, kurios dar stipriau ragi
na mus mušti priešus, kurie 
plėšia ir degina nekaltus gyven
tojus. Jūs nematot, gal tik per 
spaudą girdit, kaip žiauriai 
kankina nekaltus žmones, ne
skiriant senų nei mažų. Man 
tai kraujas dega žiūrėti į to
kius šiurpius vaizdus, prašan
čius keršto. Nežinau, kaip šei
ma, tėvai, broliai, seserys, ku
rie pasilikę Lietuvoje, gal jų ii' 
gyvų nėra. Bet viltis yra dar 
pamatyti.
, Visą laiką esu fronte. Daly
vavau 
Dabar

te netoli visai mylimos tėvynės 
Lietuvos. Esu apdovanotas me
daliu “už Kovos nuopelnus.”

Taigi dar kartą širdingai dė
koju už jūsų siuntinį, suke
liantį man džiaugsmą. Tuo pri
žadu dar stipriau mušti mūsų 
priešus ir greičiau grįžti į 
brangiąją tėvynę Lietuvą.

Serž. A. Jankausko,s. 
Mano adresas:
Jankauskasu A. U.

Polevaja počta 68573. p.

Šimtinėmis Pa
remia Lietuvos 

Žmones
Gerbiami Draugai: 

noriu jums pranešti, 
esu prižadėjus šimtą

čia
aš

1943 m., gruodžio 19. 
Draugai, Lietuviai, 
Amerikiečiai!

Aš lietuvis, Raudonosios 
Armijos karys, labai širdingai 
dėkoju Jums už dovanas, ku
rias šiandien mums iškilmingai 
švenčiant dviejų metų sukaktu
ves nuo mūsų tautinio junginio 
įsikūrimo dienos, įteikė mūsų 
vadovybė.

šios dovanos man privena 
dar didesnį patrijotiškumo jau
smą ir Jūsų draugiškumą 
mums, lietuviams, kovojan
tiems Raudonosios Armijos ei
lėse.

Tikiu, kad antrą laišką Jums 
parašysiu iš laisvos Tarybinės 
Lietuvos.

Jau n. serž. Galvydis.

Kaip Hitlerininkai Sunaikino Pirčiupiui 
Kaimą ir Sudegino 120 Žmonių

ir budriai sekė, 
vidaus neišeitu

rodė vokiečiams 
kūdikį. Ji glau-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Vieną moterų būrį nuvarė į 

kaimo galą, kur dar nedegė 
trobos. Moteris suvarė vidun ir 
ėmė į namą šaudyti padega
maisiais šoviniais. Ir čia hitle
rininkai šaltai 
kad niekas iš 
gyvas.

Uždavinienė 
tik ką gimusį
dė prie savęs nuogą, silpną kū
nelį ir nenorėjo eiti į ugnį. Vo
kiečiai su automotais ją nu
stūmė į trobą ir uždegė. Mote
ris sudegė su savo vaiku.

Kai kurios moters, troboms 
degant, metė pro langus laukan 
vaikus. Sargybiniai sugriebda
vo juos ir svaidė atgal į ugnį. 
Ugnis siautė ir šoko nuo tro
bos į trobą. Moters langus kim
šo pataline ir pagalvėmis, kad 
nuo šiaudinio stogo liepsna ne- 
įsiveržtų vidun. Bet sausa, se
na dzūko pirkaitė traškėjo ir 
degė, kaip sausa balana.

Hitlerininkai atvarė ir liku
sias moteris. Tris būrius suva
rė į trobą, vieną į apgriuvusį 
kluoną. Ir vėl serija padega
mųjų kulkų, ugnis ir baisus 
liepsnojantis gyvasis laužas ...

Tuo metu iš ganyklų grįžo 
senas kerdžius. Jis išgirdo 
trukšmą kaime ir norėjo pa
žiūrėti, kas darosi. Su juo at
ėjo ir du piemenukai iš Pirčiu
piu apylinkės. Gestapininkai 
senį ir abu vaikus taip pat su- 
vAhė į kluoną ir sudegino.

žmonių deginimą vokiečiai 
pradėjo 14 vai. Baigė 17 vai. 
Kai visi buvo suvaryti ir už
degti, kareiviai pasileido po 
kaimą ir šaudė į likusius tuš
čių namelių šiaudinius stogus.

• Nuo padegamųjų kulkų netru
kus visas Naujųjų Pirčiupiu 
kaimas buvo ištisas ugnies vie
sulas.

Anksčiau nušautų žmonių la
vonus vokiečiai taip pat vilko! 
ugnin. Jie sudegino ir vienišas 
trobeles, stovinčias atokiau nuo 
kaimo.

Naujieji Pirciupiai degė ligi 
kito ryto. Apie 23 vai. naktį 
gestapininkų baudžiamoji ko
lona išvažiavo Eišiškių linkui. 
Sargyboje liko būrys kareivių 
iš Stūtzpunkto. Šie neleido gy
viesiems prisiartinti prie bai
giančių blėsti nuodėgulių. Tarp 
jų matėsi krūvomis lavonai, 
įsikniaubę į žemę.

Ugnis geso. Kitą ir sekančią 
dieną vokiečiai dar kartą pa
laistė suanglėjusius lavonus 
benzinu. Ir vėl uždegė. Ir taip 
degino, kol liko tik balti kau
lai.

Naujuosiuose Pirciupiuose 
vokiečiai birželio 7 d. sudegi
no iš viso 29 šeimas. Iš kai ku
rių šeimų išliko tik atskiri na
riai. Pavyzdžiui, 19 metų Si- 
mokaitis Alfonsas buvo lau
kuose ir iš ten pabėgo į mišką. 
Markaičio 59 metų motina bu
vo pas dukterį kitame kaime ir 
liko gyva. 14 metų Uždavinys 
Vytautas ganė gyvulius miške. 
Jo motiną 38 m. Uždavinienę 
Jieva, brolius — 10 metų Juo
zą ir 6 metų Stasį sudegino, o 
Vytautas grįžo ir rado tik su
anglėjusias artimųjų liekanas. 
Piemenuko Prano Saulėno su
degino penkis šeimos narius: 
tėvą, motiną, du brolius ir 17 
metų seserį. Jis pats tuo laiku 
su karvėmis buvo miške. Sau- 
lėnas Vincas, 12 metų, iš Val
kininkų progimnazijos, nusto
jo 6 šeimos narių. Seniausias 
iš jų buvo 82 metų senelis Jur
gis Saulėnas, o jauniausia — 
sesutė Marytė, 9 metų.

Be kaimo gyventojų, kurių 
visų pavardės išaiškintos ir 
įtrauktos į bendrą sąrašą, vokie
čiai sudegino vieną praeivį, tą 
naktį nakvojusį Pirciupiuose 
ir nesuspėjusį išeiti, tris plen
tu važiavusius dviračiais vyrus 
ir tuo laiku stovėjusius paplen
tėje ir 17 metų Marytę Užda- 
vinytę iš kito kaimo, atėjusią į 
svečius pas bobutę.

Po savaitės laiko Valkininkų 
parapijos kunigas gavo leidimą

palaidoti- sudegintųjų likučius.
Leidimas, kurį davė vokie

čiai, turi tokį tekstą: 
Dienststelle L 47393 (G)

Lg. Pa Koenigsberg
Einsatzort, den 11. 6. 1944.

BESCHEINIGUNG
Gemass fernmūndlicher An- 

weisung des Bandenkampfsta- 
bes ist der Pfarrer aus Ol.kie- 
niki, der sich durch einen be- 
sonderen Ausweis von mir aus- 
weisen kann beauftrag, die Be- 
stattung der Toten von Pirčiu
pio durchzufūhren. Es wurde 
Anweisung gegeben, dass die 
Beisetzung in aller Stille und 
in kleinem Kreise zu Erfolgen 
hat. 1

Dienststelle 
Feldpostnummer L 47393

Oberleutnant und 
Einheitsfūhrer 
galvažudžiai no- 
nuo žmonių akių 
nusikaltimą, bet

Laidotu-

Hitleriniai 
rėjo nuslėpti 
savo šiurpų 
tai jiems nepavyko,
vės įvyko birželio 12 d. Nežiū
rint griežčiausio draudimo, jo
se dalyvavo minios žmonių iš 
apylinkės.

Pagal lavonus buvo suskaity
ta lygiai 120 žmonių. Daugu
ma lavonų gulėjo kniūbšti ir 
užsiėmę veidus rankomis, žmo
nės numirė susispaudę į tirš
tas, ankštas krūvas. Tik keli iš 
jų buvo rasti nuošaliai, 
kniūbšti. Jie, matyt, buvo 
šauti anksčiausiai.

žudynių vieta užfiksuota 
sa eile foto nuotraukų.

Naujųjų Pirčiupiu gyvento
jai buvo palaidoti dviejuose 
bendruose kapuose, aikštėje 
prie plento. Laidojo be grabų. 
Vežimus išklojo drobėmis ir 
ten dėjo sudegintas liekanas. 
Laidotuvės užtruko visą birže
lio 12 d.

Taip buvo atlikta šiurpi pik
tadarybė, kurios lietuvių tauta 
niekuomet nepamirš ir nedova
nos vokiškiems budeliams.

J. Dovydaitis.

ne-
nu-

vi-

lerius Laisvei už negalėjimą 
pribūti j jos koncertą.

Draugiškai,
Mrs. Agatha Bloznelis.

Brangios Draugės ir Draugai 
Lietuvos Pagalbos Taikinio 
Komitetas:

’ ■>

j? -J

Mes, Jieva ir Antanas Zvin- 
gilai, siunčiam šimtą dolerių 
dėl nupirkimo drabužių Lietu
vos žmonėms, kurie apiplėšti 
kryžiuočių ainių. Taigi, drau
gai, mes pasitikim jumis, kad 
surasit ir nupirksite labiausiai 
reikalingų drabužių dėl žiemos, 
kad žmonės nesušaltų, kol pa
tys galės pasigaminti.

Mes linkime didžiausios lai
mės ir linksmo gyvenimo vi
siems Lįetuvos žmonėms, aukš
taičiams ii- žemaičiams, Tary
binėj Lietuvoj be ponų ir be 

i vargų.
Aš irgi turiu didelį liūdėsi. Taipgj pažadam ir ant to- 

ir širdies skaudėjimą, nes ma- ]iaus pagelbėti Lietuvos žmo- 
no mylimas sūnelis žuvo karo nėms, kiek tik mes galėsim, 
fronte. Ale, kai aš nebūsiu sko- 
linga, tai gal geriau jausiuosi. , Jieva, įr Zvingilas.

Taipgi siunčiu penkius do- Jewett City, Conn.

JIS UŽSITARNAUJA

Prašyčiau jūsų malonės^ jei
gu būtų įmanoma, 
man adresą Vinco arba 
Jankauskų, gyvenančių 
Yorko mieste.

persiųsti 
Jono 
New

mūšiuose prie Oriolo, sų gavau—labai dėkingas, 
esu Bielorusijos fron-1 Leit. Jansonas R. K.

■
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1943 pi., gruodžio 19. 
Drg. Lietuviai, amerikiečiai!

Šios jūsų dovanos sukelia 
manyje tą didį draugiškumo 
jausmą, kurį Jūs palaikote su 
mumis, lietuviais, esančiais 
Raudonosios Armijos eilėse ir 
kovojančiais prieš viso pasau
lio kultūros ir žmonijos žudy
tojus — vokiškuosius fašistus.

Už dovanas, kurias aš iš Jū-

Aš 
kad 
dolerių 

dėl nupirkimo dovanų Lietu
vos raudonarmiečiams, kurie 
išlaisvino Lietuvą. Aš toki pa
žadėjimą padariau svečiams, 
kurie atvažiuoja pas mus va- 
kacijas praleisti. Kai kurie iš 
jų sakė, kad nebus galima vo
kiečius išvaryti iš Lietuvos. Aš 
gi sakiau, kad Raudonoji Ar
mija išvarys vokiečius ir aš ta
da duosiu šimtą dolerių. Tai 
dabar noriu atsiteisti skolą ir 
prisiunčiu šimtinę LPT Komi
tetui.

PAGELBOS RANKOS!

TRANSPORTATK

EXTRA $1OO BONA!

musų

širdį.

PATS PASIRINK!

• Serijos E, F ir G Taupomųjų Bonų.
• Serija C Taupomųjų Notų.
• 2>/2% Bonai 1966-71.
• 2% Bonai 1952-54.
• 1!4% Notos 1947.
• 7/8% Paskolos Liudijimai.

“Krepšys” bonų, pardavinėjamų va
dovybėje Valstijinio Karo Finansų i 
Komiteto, yra ypač pritaikytas as
meniniams investmentų reikalams. 
Jame yra aštuonios laidos:

«KPIRK BENT VIENA

Mūsų berniukai žino, ką reiškia 
sandarbininkavimas mūšyje—jiems 
tatai yra gyvybės ar mirties, perga
lės ar sumušimo klausimas. Pagal
vok apie tai, kada savanoris darbuo
tojas pabels tavo duris. Dvigubai 
daugiau pirk Bonų šiame vajuje. 
Pirk bent vieną extra $100 Boną. 
Paskui pirk kitą ir dar kitą. Reikės 
dikčiai Bonų, iki pasieksime 
$14,000,000,000 tikslą.

Atmink, jog 
Japonai yra drūčiai 
susivieniję prieš mus. 
Jie turi 73 milionus 
žmonių namie ir dar 
daugelį iš 400 milio- 
nų pavergtų žmonių, 
kurie užkariautuose

ARMI
iSVst

almost a century 
OF ESSENTIAL PUBLIC 

SERVICE THRU 4 WARS

kraštuose dirba šiam karui pailginti. 
Japonų pramonė yra stipri ir naujo
viška ir jie turi reikmenų karui pra
tęsti, jeigu mes jų nesustabdysime.

BonąIr atsimink, pirkdamas 
šiame vajuje, kad tu padedi 
berniukam, prakertantiem sau 
per kovą į Japonų tvirtumų
Pirk Bonus su dėkinga širdžia ir iš 
atviros piniginės.

Maito©[^[l 1F^msip©i^t^tii©m £©♦, Hm



Ketvirtas puslapis

JUOZAS ŽIUGŽDA.

Vakariniti Lietuvių Tautos 
Sienų Klausimu

(Tąsa)
Kai 1848 metais prasidėjo revoliucija 

Berlyne, jos atbalsiai netruko pasireikš
ti ir Mažojoje Lietuvoje. 1848 m. kovo 
pabaigoje prasidėjo revoliucinis judėji
mas Klaipėdoje ir jos apylinkėse, paskui 
Priekulės apylinkėse ir kitur. Sukilę lie
tuviai valstiečiai ir darbininkai sunai
kino karališkąjį teismą Priekulėje, iš
griovė mokesčių inspekciją. Kaimuose 
valstiečiai degino dvarus, o vieną dvari
ninką taip primušė, jog tasai ir numirė. 
Tam sukilimui numalšinti vokiečių val
džia atsiuntė žandarų ir pulką kariuo
menės. 200 sukilėlių buvo nuteisti įvai
riomis bausmėmis.

Tokių pat lietuvių valstiečių sukili
mų įvyko ir kitose Mažosios Lietuvos 
vietose, ir visur jie buvo žandarų ir ka
reivių numalšinti. Lietuvių tautinio ir 
socialinio sąmoningumo akivaizdoje vo
kiečių valdžia ėmėsi lietuviškos spaudos 
priemonių, kad galėtų paveikti lietuvius 
ir nuteikti juos palankiai vokiečių val
džios atžvilgiu. 1832 m. pastor. Fridri
chas Kelkis, vokieč. valdžios padedamas, 
ėmė leisti lietuvišką laikraštį “Nusida
vimai apie evangelijos praplatinimą 
tarp žydų ir pagonų.” Šis laikraštis, 
greta su vyriausia religine medžiaga, 
varė ir aiškiai išreikštą propagandą už 
visa ką vokiška.

Numalšinus 1848 metų revoliucinį 
judėjimą, buvo vokiečių valdžios agentų 
išleistas lietuviškas atsišaukimas “Mieli 
lietuvininkai,” turėjęs tikslą nuteikti 
lietuvius Prūsijos karaliaus naudai. 
1849 metais Karaliaučiuje vokiečių val
džios šalininkų pradėtas leisti politinis 
laikraštis lietuvių kalba “Keleivis,” ėjęs 
iki 1880 m.

Toliau suaktyvėjusi Mažosios Lietu
vos lietuvių kova, be ko kita, reiškiasi ir 
tuo, kad nuolat didėja skaičius laikraš
čių lietuvių kalba. Vieni jų leidžiami 
valdžios šalininkų ir už jos pinigus, kiti 
—susipratusių lietuvių. Iš viso per, XIX 
amžių Mažojoje Lietuvoje ėjo per 30 lie
tuviškų laikraščių. Tikrųjų lietuviškų 
laikraščių ir jų leidėjų likimas dažnai 
būdavo liūdnas. Pvz., 1851 m. Tilžėje 
pradėjo eiti laikraštis “Lietuviškas Prie- 
laiškas,” kurį leido mokytojas M. Pučas. 
Laikraštis mėgino žadinti skaitytojų są
monę, ginti jų teises. Jau septintas to 
laikraščio numeris buvo prokuroro įsa
kymu konfiskuotas ir pats laikraštis 
uždarytas. Patį Pučą valdžia ėmė perse
kioti, ir jis buvo priverstas emigruoti į 
Ameriką.

XIX a. pabaigoje, Bismarko laikais, 
vokiečių valdžia, nepajėgusi paveikti lie
tuvių nuotaikų savo laikraščiais, spaus
dinamais lietuvių kalba, pradėjo žiaurią, 
storžievišką žygį prieš lietuvių kalbą 
mokyklose ir valsčių sueigose. 1872 m. 
spalio 15 d. buvo išleistas Bismarko ir 
kulto ministerio Falko potvarkis, kuriuo 
lietuvių kalba buvo pašalinama iš Ma
žosios lietuvos mokyklų. 1876 m. rugpjū
čio 28 d. buvo išleistas įstatymas, pagal 
kurį mokyklų valdybos posėdžiuose bei 
raštuose, o taip pat valsčių ir kaimų su
eigose turėjo būti vartojama tik vokie
čių kalba.

Tokie potvarkiai, nukreipti prieš lie
tuvių kalbą, sukėlė pasipiktinimo audrą 
iš lietuvių pusės. Prasidėjo kova už lie
tuvių kalbą mokyklose ir kitur, kova... 
prašymais ir peticijomis. Iš pradžių eilę 
tokių prašymų grąžinti lietuvių kalbą į 
mokyklas padavė atskiri lietuviai vals- 

’ tiečiai (1873, 1875, 1876, 1877 m.m.).
Iš turimų žinių matyti, kad 1874 m. ba
landžio 8 d., svarstant lietuvių prašy
mus, ministeris Falkas pasisakė: “Ne
gali būti jokio abejojimo, kad mokymo 
būdas nesiekia toliau, kaip tik išrauti iš 
šaknų lietuvių kalbą. Yra pripažinta 
naudinga ir būtinai reikalinga, kad lie
tuvių kūdikiai visko vokiškai mokytųsi.”

1878 m. nuvyko lietuvių delegacija 
.. pas Vilhelmą I su prašymu dėl lietuvių

kalbas. Veidmainiško Vilhelmo I atsa
kymo esmė buvo ta, kad įstatymai nu
skriaudę lietuvius, betgi įstatymai turį 
būti vykdomi, ir jis dėl to nieko negalįs 

■ padalyti.
1879 m. lietuvių grupė su mokytoju 

Jurgiu Lapaičiu priešakyje surašė kara
liui peticiją dėl lietuvių kalbos. Peticiją 
pasirašė 16,340 lietuvių, tame'tarpe vie
nas vyskupas, 5 pastoriai, 9 mokytojai. 
Ir ši peticija nedavė jokių vaisių. Tuo-

mi-
Mi- 
pa-

met buvo parašytas prašymas kulto 
nisteriui, pasirašytas 7358 lietuvių, 
nisteris fon Gossler, gavęs-prašymą, 
sisakė, kad “lietuviai neturi teisės likti 
lietuviais/’

1891 m. susidarė didelis lietuvių ko
mitetas, kuris parašydino didelę petici
ją, iš 13 punktų, kur buvo išdėstyti rei
kalavimai lietuvių kalbos teisių mokyk
loje ir bažnyčioje. Peticiją pasirašė 
19,537 lietuviai, ir ji buvo 1892 m. kovo 
5 d. įteikta kulto ministeriui fon Sed- 
litzui. Į šią peticiją nesulaukta jokio 
atsakymo.

1895 m. buvo surašyta nauja peticija, 
reikalaujanti teisių lietuvių kalbai. Šią 
peticiją pasirašė 27,765 lietuviai, ir šie 
parašai apskritimis taip pasiskirstė: 
Tilžės aps. — 9,518 parašų, Klaipėdos 
6,228, Šilutės — 4,407, Ragainės — 2,- 
905, Lankos — 2,242, Labguvos — 1,- 
863, Pilkalnio — 564, Geldupės (Gelda
pės) — 38.’ Į šią peticiją ministeris Bos
se 1897 m. atsakė, kad esą “atsakingų 
valdininkų liudijimu, mokslas lietuviško
se mokyklose patenkina atitinkamus rei
kalavimus,” ir “todėl nėra jokios prie
žasties ką nors taisyti iš esamų potvar
kių.” Nepaisant tokių pasityčiojamų at
sakymų į teisingus lietuvių reikalavi
mus iš vokiečių valdžios pusės, dar ir 
1900, 1902, 1904 metais Mažosios Lietu
vos lietuviai siuntinėjo peticijas su dau
gelio tūkstančių lietuvių parašais, su 
reikalavimais teisių lietuvių kalbai. Pa
galiau 1905 m. revoliucija Rusijoje ir 
Mažosios Lietuvos lietuviams padarė to
kią įtaką, jog jie toliau liovėsi rašę vo
kiečių valdžiai peticijas ir prašymus. 
Betgi lietuvių tautinis judėjimas nenu
slūgo. Jis dabar reiškėsi per lietuvių 
draugijas, per laikraščius, per literatū
rą, kaip jau buvo gyvai reiškęsis ir XIX 
a. pabaigoje. Nuo XX a. pradžios iki 
1923 metų Mažojoje Lietuvoje, daugiau
sia Klaipėdoje ir Tilžėje, taip pat Ra- 
gainėse, įvairiais laikais ėjo 38 lietuviš
ki laikraščiai, kurių daugumas dabar 
jau buvo lietuviški ne tik savo kalba, bet 
ir savo turiniu, savo siekimais.

Nuo 1923 m., nuo Klaipėdos krašto 
įsijungimo į Lietuvą, iki 1939 m., kada 
hitlerinė Vokietija tą kraštą pagrobė, 
Klaipėdoje iš viso yra ėjęs 31 lietuviškas 
laikraštis. Be to, Tilžėje taip pat visą 
laiką ėjo vienas arba daugiau lietuviškų 
laikraščių. Paskutinis lietuviškas laik
raštis Tilžėje — “Naujas Tilžės Kelei
vis” buvo barbariškai likviduotas hitle
rininkų Hitlerio viešpatavimo pirmai
siais laikais. Taip pat pirmaisiais hitle
rininkų viešpatavimo laikais (1933- 
1934 m.) buvo žvėriškai sunaikintos iki 
tol veikusios lietuviškos kultūrinės orga
nizacijos (chorai, dramos rateliai ir kt.) 
Tilžėje. Hitleris taip pat išgriovė visas 
lietuviškas mokyklas, visas lietuvių kul
tūrines įstaigas, lygiai kaip ir visas lie
tuvių visuomenines bei kultūrines orga
nizacijas Klaipėdos krašte.

Kad ir šiaip trumpai peržvelgus Mažos. 
Lietuvos lietuvių kovų ir jų likimo istori
nius bruožus, vis dėlto aiškiai išeina 
aikštėn du dalykai: 1) Vokiškieji grobi
kai, pradedant nuo XIII a. plėšikų kry
žiuočių ir baigiant šių dienų hitleriniais 
kraugeriais, vartojo visokias priemones 
sunaikinti lietuviams vokiečių užgrobto
se lietuviškose žemėse: žudymas lietu
vių ir pavieniui ir ištisomis šeimomis, 
pavergimas jų j vokiškųjų dvarininkų 
baudžiavą, kolonizacija lietuviškų žemių 
vokiškais atėjūnais, žiaurus persekioji
mas viso lietuvių kultūrinio gyvenimo, 
lietuvių kalbos, atėmimas lietuviams 
gimtosios kalbos mokyklose, • įstaigose, 
pagaliau ir bažnyčiose, propaganda prieš 
lietuvius per spaudą ir per įstąigas, vi
sokie pažeminimai, papirkinėjimai, pa
galiau žiaurus smurtas prieš visa, kas 
lietuviška,—tai tokios ir dar įvairios ki
tokios priemonės, kurias vartojo vokiš
kieji grobikai prieš lietuvius Mažojoje 
Lietuvoje per septynis šimtus metų, no
rėdami išnaikinti lietuvius ir jų kraš
tą paversti vokišku.

(Daugiau bus)
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SAVING IN
WAR BOND?
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RBKAUNS
6 TA KARO PASKOLA

Pirkdami extra
Karo Bonų mes pa
desime sumokėti
Pergales kainų

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Naujoji Tautosaka

Šluoja, kaip nacius rau- j 
donarmiečiai.

Vaikiškas, kaip Dewey 
prieš Rooseveltą.

Nusišpicavo politiškai, 
kaip Stilsonas.

Prakeiktas, kaip Hitleris.

Prarūgęs pro-naciškai, 
kaip Smetonukas.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Laboratorijos
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų sudėtinių ir elek- I
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.

Meluoja, kaip Goebbels. 
200% nolis, kaip Klinga.

Atsilaikė, kaip Maskva.

Tyli, kaip Senas Vincas.

Blaškosi, kaip Republiko- 
nų Partija.

Marti — karti; anyta — 
velnio pramanyta.

F. W. Shalins
(8HALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-6043

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.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Wes egzaminuojant akis, rašome receptus 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg Z-8342

y

Iš New Yorko per RCA 
radiją yra susikalbama su 
Bombay miestu, Indijoj, 

tųdviejų miestų yra 
amerikinių mylių to-8,000 

lio.

ATSARGIAI, 
SESUTE!
nugaros gėli-ivi, pareinančių i

nų skausmų ir jveržimų. Uždėk John 
son's RED CROSS PT.ASTERIO 
krūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
tuojaus. šildo—ramina—apsaugo—pare
mia—dirba, jums, bedirbant. 
CROSS PI,ASTERIA! yra Svarūs, 
tariški, lengvai panaudojami—ne 

purvinas, dvokiąs tepalas, kuris
terštų drapanas. Visuomet turėk jų at
sargą po ranka. Reikalauk tikrojo, gar
saus per virš 50 metų, pagaminto John
son & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų vais
tinėje.

— Ncužleisk
; raume-

ant

RED 
sani- 
koks 
su-

Aukščiau bambos neiš
šoksi. U F. D C R O S SPLASTER

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDA1 ir ki
tos Mešlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —

K MED1KALIS IŠTYRIMAS

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A M. - 2 P. M.

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

PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN!?

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* EV 4-8698

wWWHHWHHHWHHHHHHfflMMffifflfflW
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Liūdesio valandoj kreip 
kitSs prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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Amerikiečiai Gramzdina 
Japonijos Laivus

Perlų Uostas, lapkr. 20.— 
Amerikos lėktuvai ir kari
niai laivai šiomis dienomis 
nuskandino dar 6 japonų 
laivus ir sunkiai sužalojo 21 
jų laivą, tame skaičiuje ka
ro didlaivį ir du kitus ka
rinius priešų laivus.

Jankiai Įsiveržė į 
Azijos Salas

Filipinai, lapkr. 20. — 
Amerikos kariuomenė visiš
kai atėmė iš japonų Mapia 
salas, į šiaurvakarius 
Naujosios Guinejos, ir 
veržė į kitą salų grupę, 
dinamą Azijos salomis, 
mylių toliau Į vakarus.

:«x <v

Holandijos mieste Hertogenbosch anglų milžiniškas 
tankas sustoja, kad praleisti tėvą su trimis vaikais. Jis 
juos skubiai velka saugion vieton.

Cleveland, Ohio KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

nuo
įsi-
va-
215 CHICAGOS ŽINIOS

j' (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kio ? I Tas tik dar sykį paro
dytų, kad jis yra, apart pre
zidento, žmogus, su visais žmo
giukais pojūčiais ir išsitarimų 
savybėmis.

Bet žiūrėkite, dėl to jau pra
dėjo smalą virti tūli Kalifor
nijos kunigai. Jie jau pradėjo 
protestuoti prieš prezidentą. 
Matyt, tai republikoniško plau
ko žmonės.

Per kietas jums, kunigėliai, 
riešutas, tas prez. Rooseveltas!

REIKIA
BROOKLYN YARD

Basa Gatvėje
am-

moterų su- 
ir sutaisy-

LKM Choro 25 m. Veiklos At- 
žymėjimas; Jubiliejinis Kon

certas Lapkričio 26 Dieną, 
Lietuvių Auditorijoj

Jau dvidešimts penkeri me
tai, kaip LKM Choras gyvuoja 
ir veikia meno srityje. Per tą 
laiką Choras pergyveno, kaip 
sako, “ir šilto ir šalto.” Net ir 
šiais visuotino karo laikais cho- 
riečiai ne tik gerai laikosi, bet 
jų eilės dar didėja.

Taip, ne vienas chorietis yra į 
persitikrinęs, jog juo laikai! 

gi pareiškė, kad nacių ko- rūstesni, tuo daugiau reikšmės| 
manda dabar mobilizuoja turi pastatymas lietuviško me- 
karui visus vyrus nuo 16 
iki 60 metų amžiaus. Tarp 
jų yra šlubų, raišų ir įvai
rių paliegėlių, kurie buvo 
atmesti pirmesnėse mobili
zacijose.

VIETINĖ KOVA RYTI
NĖJE PRŪSIJOJE

Maskva. — Sovietų žval
gai rytinėje Prūsijoje su
sprogdino kelias šaudomą
sias vokiečių pozicijas ir 
nušlavė apie kuopą jų pės
tininkų. Nelaisvėn paimti 
vokiečiai liudijo, kad naciai 
ir savo lakūnus stato fron- 
tan kaipo pėstininkus. Taip-

no ’ant aukščiausio laipsnio.
1 Mes didžiuojamės, kad galime 
pralinksminti ne vieną nuliū-

I dusią širdį melodinga lietuviš
ka daina.

Ir štai šis istorinis 1944 
tas supuola su sidabriniu 
bilėjum vieno įžymiausio

LATVIJOJE APSUPTI NACIAI
NAIKINAMI

me- 
ju- 
lie-

dovybėje gabios mokytojos 
Onos Petrutienės, LKM Cho
ras ruošia palinksminti chica- 
giečius Muzikos Kavalkada, 
kurioje, kaip krutamuose pa
veiksluose, matysis 25 metų 
progresas lietuviškame mene.

Povilas Stogis yra vienas iš 
pačių žymiųjų dainininkų ir 
aktorių. Jau per daugelį metų 

j Povilas dažnai pasirodo su 
LKM Choru. Užtikriname, kad 

i jubilėjiniame LKM koncerte 
į Povilas savo dalį atliks tikrai 
meisteriškai. Ne tik gėrėsitės 
jo dainavimu, bet besiklausy- 
.darni prisiminsite praeitį.

Be to, galite laukti ir dau
giau malonių staigmenų. Mu- 
zikalė LKM Kavalkada tikrai 
bus istorinis įvykis. Dėl to pa
tartume rezervuoti 
26 dieną ir visiems 
su choriečiais šiame 
me įvykyje, Lietuvių

lapkričio 
dalyvauti 
istorini a- 
Auditori-

pasižadėjo

Jauna, apie 25 metų 
žiaus blondinė rasta gatvėje be 
batų ir be atminties. Stokos at
minties gal būtų taip greit ir 
nepastebėję, bet basos kojos 2 
vai. ryto, prie 36th St. ir Fifth 
Ave., New; Yorke, nepriprasta. 
Ją nuvežė į Bellevue ligoninę.

Lucky Toy firmos knygvedė 
lala Zwickler, 16 metų, nebu
vo “lucky.” Jai nešant algų 
pinigus pereitą penktadienį 
plėšikai pasekę ir jau šapos 
bildinge, 30 Bleecker St., N. 
Y., atėmę $935.

SLAPTHAT JA?/
<X... __ ______________ vJr

tas tinkamu pasiruošimu. Va- joje.

Maskva. — Pietiniai-va- 
kariniame Latvijos kampe 
sovietiniai kariai supliekė 
dvi nacių kuopas, mėginu- • 
sias prisiartint prie Raudo
nosios Armijos pozicijų. So
vietų lakūnai bombardavo 
ir pataikė į du karinius vo
kiečių traukinius ir į stotį. 
Kilo gaisrai ir skardžios 
eksplozijos.

Raudonarmiečiai palaips
niui naikina šimtus tūks
tančių hitlerininkų, kurie 
Jelgavos-Liepojos srityje 
apsupti sausumoj ir prispir
ti prie jūros.

Worcester, Mass Toronto, Canada

nupirkimui 
ačiū drau-

28 d. špa

Nebus Kalėdinių Cigarų 
Dėžių Civiliams

šie-Civiliai amerikiečiai 
met negaus cigarų dėžučių 
kaipo kalėdinių dovanų, nes 
91 milionas cigarų per mė
nesį yra skiriama ginkluo
toms jėgoms. 51 milionas 
cigarų per mėnesį siunčia
ma Amerikos kovūnams į 
užsienius, o dauguma lieka
mųjų skiriama karinėms jė
goms namie, kaip kad pra
nešė Amerikos Cigarų in- tėvo biznyje dirbo kaipo knyg- 
stitutas.

Sutuoktuvės Miestietės su\ 
Ūkininku

Lapkričio 12 d., Franciškus 
Keršulis, pavyzdingų ūkininkų 
Keršulių vyresnysis sūnus iš 
West Millbury, Mass., susituo
kė su Gertrude Lietuvninkaite, 
progresyvio automobilių taisy
mo ir pardavimo biznieriaus 
dukra.

Sutuoktuvių pokilis atsibuvo 
Aurora viešbutyje, Worceste- 
ryje. Svečių dalyvavo apie šim
tas ypatų. Pokilio įspūdžius 
reikėtų atskirai parašyti.

Jaunavedžių tėvai, kaip Lie
tuvninkai, taip Keršuliai, pa
stovūs gyventojai, pirmeiviai, 

! pažangūs, drabštūs darbinin
kai lietuviai; priguli prie pa
žangių Worcesterio draugijų, 
kaip tai: ALDLD 11 kp., Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos ir 
kitų; Laisvės skaitytojai. Tai
gi ir vaikai išauklėti pavyzdin
gai : padorūs, rimti, darbštūs. 
Franciškus per tūlą laiką da
lyvavo worecesteriškiame Aido 
Chore. Dėlei pavyzdingo su 
tėvais ūkio vedimo, Franciškus 
ir nuo armijinės tarnystės pa- 
liuosuotas iki šiol. Gertrude

Gas
ne-

Tas 
kom- 
elek- 
vers-

Šimtai Vokiečių Perėjo 
1 Sovietų Pusę

AntrajameMaskva.
Baltijos fronte per kelias 
paskutines dienas perėjo a- 
pie 200 vokiečių kareivių ir 
oficierių į Raudonosios Ar
mijos pusę.

vedė. Dažnai mes matome ve
dybų, kad meilė nežiūri į tau
tybę ar įsitikinimus, bet čia 
tie dalykai supuolė labai gra
žiai. Todėl reikia palinkėti 
jaunavedžiams laimingiausio ir 
gražaus šeimyninio gyvenimo! 
Jaunavedžiai apsigyvens ant 
ūkės su tėvais Keršuliais West 
Millbury.

Kersulio Kaimynas 
Iš Lietuvos.

JANKIAI VĖL PLIEKĖ 
JAPONUS MANILOJ 
Japonijos radijas prane

šė, jog 300 Amerikos lėktu
vų vėl bombardavo japonus 
Maniloj, Filipinų sostamies- 
tyj, ir apylinkėje.

Amerikietis lakūnų 
j oras Bill Dunham per 
sius virš Leyte salos 
kirto jau 10 Japonijos 
tuvų.

ma
mų- 
nu- 
lėk-

uže-

Berlynas sake, jog Sovie
tai pralaužė apsuptų nacių 
linijas ties Liepoja.

Sovietų kariuomenė 
mė pozicijas už pusketvir
tos mylios nuo Miskolco 
miesto, geležinkelių centro 
šiauriniai - rytinėj Vengri- • • 
JOJ.

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeria! - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas. Nuolat.

GERA ALGA. GALI UŽDIRBTI $36 
SU VIRŠLAIKIAIS.

ACME BATTERY CO.
196 KOSCIUSKO STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
_____________________________ (276)

Ft.

BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas. Nuolat. 

Gera Alga. 40 Valandų Savaite, 
prisidedant viršlaikiai.

M. C. JOHNSON
78 WALKER STREET.

 (275)

Reikia Pirmos Klasės Auto Body Maliavotojų. 
Gera Alga. Puikiausia Proga. Nuolat.

ALLIED MOTORS, 1921 Jerome Ave., Bronx.
(275)

PAPRASTI DARBININKAI 
Reikalingi Tuojau 
PATYRIMO NEREIKIA

RAŠTININKĖS 
TAIPISTĖS 

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė 

Patyrimas Nereikalingai 
Proga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO 

SAVO DARBININKŲ 
KAFETERIJOJ 
5 Dienųksavaitė

15 anksčiau patyrimas nereikalingas.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčius 

ir kitokios progos.
KREIPKITĖS Į 

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

Kampas 9th Avenue
<279)

Negana Pelno
Toronto Consumer’s 

kompanija verkia, kad ji 
gana pelno padaro ir kad žmo
nės pradėjo pereiti prie elek
trikos vartojimo vietoj geso.

Ontarijos elektrikos komi- 
sijonierius pradėjo reikšti 
jiems pasigailėjimo ir to re
zultate nori pakelti mokestį 
elektrikos vartotojams, 
žingsnis sumažintų geso 
panijai konkurenciją ir 
trikos pabranginimas vėl
tų žmones grįžti atgal prie ge
so vartojimo.

Tas komisijonieriaus daro
mas žygis iššaukė didelį žmo
nių nepasitenkinimą Ontarijos 
provincijoj ir sukėlė didelius 
protestus.

Mokestį už elektriką nori 
pakelti ne dėl to, kad pati 
įmonė duoda deficitą, bet dėl 
to, kaip anksčiau minėjau, kad 
pagelbėti privatinei kompani
jai daugiau pelno išsunkti iš 
žmonių.

Elektrikos įmonė yra pro
vincijos rankose ir ji duoda di
delį pelną. Ji turi viršaus $8,- 
000,000 atsargos kapitalo.

Kad atmušus tą elektrikos 
komisijonieriaus žygį, prasidė
jo masinis rinkimas parašų ant 
peticijų, kurios bus įteiktos 
provincijos valdžiai.

Vietoj pakelti mokestį už 
elektriką, ant peticijų reika
laujama numušti 10% dėl na
mų vartojimo ir 5% dėl ko
mercinio vartojimo.

Jei nori, kad elektrikos var
tojimas žmonėms būtų paleng
vintas, tai kiekvieno žmogaus 
pareiga pasirašyti ant petici
jos. J. B.

SAKO, BOLIVIJOS SUKI
LIMAS NUSLOPINTAS
Bolivijos prezidentas Vil- 

laroel skelbė, kad jis sulau
žęs sukilimą, vadovaujamą 
buvusiojo prezidento Pena- 
randos.

Chicago.— Sudegė 7 žino 
nes Lille apartmentuose.

Biskis Žinių
Galime pasidžiaugti, kad 

septintam siuntiniui Lietuvos 
žmonėms drapanų mes priren- 
gėm ir pasiuntėm 37 didelius 
baksūs. šį sykį.pasisekė surink
ti pusėtinai gerų drapanų, ta
me skaičiuje ir keletą tuzinų 
naujų vyriškų kelnių, kurias 
komitetas nupirko už tam tiks
lui surinktus pinigus. Taipgi 
pasiųsta virš tuzino kaldrų, 
kurias mūsų darbščios draugės 
pasiuvo ir dar pasižadėjo dau
giau pasiūti.

šis siuntinys gal buvo leng
viau prirengti, negu pirmes- 
nieji, nes visi gerai kooperavo; 
žmonės atnešė į paskirtas vie
tas, o kur pasakė nuvažiuoti, 
tai ir vieno nuvažiavimo užte
ko, taipgi daugiau 
sirinko tvarkymui 
mui drapanų.

Dabar moterys
susirinkti pirmadieniais dieną, 
o antradieniais vakarais su
tvarkymui ir sutaisymui drapa
nų, o taipgi siuvimui kaldrų. 
Kurioms laikas pavėlina, pra
šome ateiti, o jūsų darbas bus 
tinkamai įvertintas. Antrašas: 
1272 E. 71st Street; visai arti 
Superior Avenue.

Visos mūsų moterys darbuo
jasi gerai. Andai Korleto mo
terys buvo surengę Vėlinių 
(Hallowe’n) vakarėlį, kuris 
joms labai gerai pavyko. Ma
nau, iš likusio pelno paskirs 
dalį geriems tikslams; tame 
vakarėlyje taipgi tapo surink
ta virš 23 doleriai 
kelnių, širdingai 
gėms.

Moterų Kliubas,
lių, turėjo surengęs vakarėlį, 
kuris davė pelno apie 70 dol., 
tai nupirkimui dovanų mūsų 
vaikinams Dėdės Šamo tarny
boje. Prie virš minėto pelno 
dar reikia pridėti 15 dol., ku
riuos pridavė d. S. K. Mažans- 
kas nuo Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo. Pelną taipgi padidino ir 
tas, kad draugės kliubietės su
nešę aukavo daug valgių. Į

Lapkričio 5, Moterų Kliubas 
turėjo vakarėlį. Sulošė kome
diją “Nesipriešink.” Lošimas 
išėjo labai gerai. Taipgi Mo
terų Choro dainos nusisekė vi
dutiniškai, nors ne visos su
sirinko ir pamokų dar nedaug 
turėjo.

Nelabai maloni žinia, tai 
kad viena mūsų narė, d. Ella 
Boss, sunkiai serga. Nors toji 
draugė dar jauna amžiumi, bet 
sena veikėja pažangių lietuvių 
tarpe. Yra atlikusi daug atsa- 
komingų darbų įvairiose orga
nizacijose, kaip tai: Darbinin
kų Pašalpinėj Draugystėj, Ly
ros Chore, Moterų Kliube, o 
taipgi Lietuvos šelpime. Dabar 
jau pora mėnesių, kaip sun
kiai serga. Draugės ir draugai, 
kurie galime, atlankykime tą 
draugę. Ji serga pas savo mo
tutę d. Yungienę, 8113 Kor
man Avenue. K. R.

Italijoj naciai atgriebė 
Monte Fortino.

s.

BUYu.j.warbonmjtamm
1 . _ \i

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS. 1-mo Apskričio metineLDS. 1-mo Apskričio metine kon

ferencija įvyksta Lapkričio 26 d., I 
11 vai. iš ryto, 376 W. Broadway.' 
Kuopų delegatai nepamirškite pri
būti ant laiko; jei kuri kuopa nė
ra išrinkus formaliai delegatų, tai 
valdybos nariai patys ar jos įgalio
tiniai turėtų dalyvauti konferenci
joje, nes svarba šio suvažiavimo 
yra didelė. — Apskr. Pirm. D. G. J.

(274-275)

PITTSBURGH, PA.
Atvyksta j mūsų koloniją 

bus kalbėtojas, F. Abekas, dienraš
čio Vilnies Redaktorius iš Chicagos. 
Prakalbos rengiamos sekamose vie
tose: 1320 Medley St., 7 v. v., lapkr. 
24 d. — 424 Locust St., 25 d. lapkr., 
7 v. v. McKees Rocks, Pa. Kviečia
me visus lietuvius dalyvauti. Jis 
kalbės apie šių dienų bėgamus klau
simus ir apie mūsų tėvynę Lietuvą.

(273-274)

svar-

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

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

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

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

Vardas.................................................. ...........................................

Antrašas...................................................................................

Miestas.................................................................................. —

BŪTINAS KARINIS DARBAS
\ GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
DIENINIAI AR

NAKTINIAI ŠIFTAI
LAIKAS IR PUSĖ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ
LINKSMOS

DARBO SĄLYGOS
Patogi Transportacija

PRISILAIKOMA W.M.C. TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS:

Employment Dept.
LESLIE CO.

231 Tontine Ave.
Lyndhurst, N. J.

(274)

TYPISTĖS 
IR 

MERGINOS
Įvairiem Ofiso Darbam 

. ir failiavimam.
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA. 
NUOLAT.

Pokarinė proga. 
Linksmos darbo sąlygos.

WINTHROP PRODUCTS, 
INC.

350 HUDSON ST., N. Y. C.
(274)

VYNIUOTOJOS
Pastovūs Darbai 

40 Valandų Savaitė
Laikas ir pusė ui viršlaikius. 

Kreipkitės
H. J. COMPA

218 E. 23rd St. (2-ros lubos)
(274)

218

PAKUOTOJAI
Pastovūs Darbai 

40 Valandų Savaitė 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Kreipkitės «
H. J. COMPA

E. 23rd St. (2-ros Lubos)
(274)

MECHANIKAS
ar

PAGELBININKAS
Su įrankiais.

■ Kreipkitės
409 E. 94TH ST., N.Y.C.

(274)

STIKLO LIEJIKAI
Darbas prie OpliSkų ir Prizmo Stiklų.

Nuolatinis darbas.
228 E. 45TH ST.
(15-TOS LUBOS)

MURRAY HILL 2-0590
(274)

VYRAI-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

. (277)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas.

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

5c subvės f eras j Queens. 6th—8th Avė., 
išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CO.
11TH ST. IR 44TH ROAD 

LONG ISLAND CITY.
(277)

Amerikos lakūnai taip 
pat dalyvauja žygiuose 
prieš vokiečius Jugoslavi
jos - Albanijos frontuose.

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

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyts I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

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

KREIPKITĖS

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

(278)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDYTOJAI, NAKTIM 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTO J AI 
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ. IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALĮ PRIE 

VAMZDŽIŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

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

120 South 20th St., Irvington, N. J. 
 (275)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas
Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(275)

STOGDENGIAI
Patyrę. Gera Alga. Nuolat.

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

» (276)

AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOEKITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(276)

VYRAS
Patyręs kubilų darytojas penkias* 

dešimts galionų alkoholiui bačkos. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
sutinkančiam apsigyventi mažame 
miestelyje Connecticut valstijoje. 
Nuolatinis darbas apskritiem me
tam. Gera alga, nepaprastos darbo 
sąlygos. Dėl pilnų inforamiejų te- 
lefonuokite ar kreipkitės j Hoyt 
Brothers, Incorporated, 100 Ship
man Street, Newark, New Jersey. 
Mitchell 2-5155. (275)
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Nov Yorkoa^a&Zlnioi
Aldona Dainuos Aido 

Choro Koncerte

Aldona DeVetsco (Klimaitė)

Aldona DeVetsco pasižadė
jo dainuoti savo geriems drau
gams aidiečiams ir Aido Cho
ro svečiams choro koncerte-ba- 
liuje šio šeštadienio vakarą, 
lapkričio 25-tą, Pil. Kliubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brookly- 
ne.

Tai bus mūsų paskutinė pro
ga išgirsti Aldoną gal ilgam Į 
laikui, kadangi Aldona ne už Į 
ilgo išvyks apsigyventi toli-i 
mam mieste pas savo vyrai 
Charles DeVetsco. Brooklynąi 
gal ne tankiai teks atlankyti ir j 
švelnutėje dainoje suteikti ’ 
mums malonumo.

Aido Choras ir pats su savo 
grupėmis yra pasiruošęs duoti! 
mums trumpą, bet žavingą me
no programą, o paskui — sma
gūs šokiai.

Choras kviečia visus būti su 
juomi šio šeštadienio vakarą ir 
prašo nepavėluoti ant dainų.
Nori pradėti programą anksti,! 
kad liktų pakankamai laiko! 
šokiams ir pasivaišinti su drau- 
gaiš. Pradžia 7 vai. vakaro, i 
Įžanga 65c.

Choro G. N.

Areštuojamasis Apmušęs 
Penkis Policistus

Sužeisti Veteranai ir Kariai 
Maršavo Bony Parade

Sužeisti daugelio kariškų 
frontų veteranai važiavo ma
šinose, dundėjo patrankos ir 
kiti kare išbandyti ir atitarna
vę karo įrankiai, maršavo jud
rios gražuolės WAVES ant 
New York o 5th Avenue perei
tą sekmadienį garsinimui šeš
tosios Karo Paskolos.

Parade maršavo 5,000 kariš
kių. Paradą tėmijo apie 250,- 
000 iki 500,000 publikos. Mar- 

j žavimas baigėsi mitingu ant 
j knygyno laiptų, prie 42nd St. 
i Rear adm. Monroe Kelly at- 
| sišaukė į žmones su paragini- 
I mu gausiai pinigų įvesdinti į 
I bonus.

Kelly sakė, jog “apie šimto 
milionų d oi. vertės laivų pra
rasta antrajame mūšyje prie 

I Filipinų.” i>* kad jų “atsteigi- 
i mui reikia pinigų. Kad taip 
pat pinigai reikalingi atsteigi-

Motery Divizija Pasiekė 
Aukščiausį Nuošimtį 
Karo Fondo Vajuje

Mrs. Vincent Astor, buvusi 
priešakyje moterų divizijos 
rinkliavoje Nacionaliam Karo 
Fondui, tapo specialiai pagerb
ta už jos diviz. atsižymėjimą. 
Toji divizija pirmutinė sukėlė 
savo kvotą, kuri buvo milio- 
nas dolerių. Paskiau dar su
riji ko $337,335 virš kvotos.

Astorienei įteikta albumas 
šio vajaus paveikslų paskiau- 
siame divizijos darbuotojų ra
porto mitinge pereitą ketvirta
dienį. Jos žadėjo darbuotis iki 
visa New Yorko kvota bus iš
pildyta. Iki pereito ketvirta
dienio buvo sukelta tik 71 
nuošimtis. Visa kvota yra $17,- 
200,000.

Laivynui Reikia Mechanikų
Nužiūrėtas norėjime išprie- Laivynui reikia mechanikų 

vartanti moterį ir pagrobime dirbti tolimose bazėse Dutch 
jos piniginės, Lamar Bell, 22 j Harbor ir Alaskoj. Reikia au- 
metų, įbėgęs Lincoln ligoninėn tomotorų mechanikų, elektris- 
slėptis. Ten su juo susiėmė bu- tų, joinerių ir paprastų darbi- 
vęs sargyboje policistas O’-; ninku. Ima tik piliečius, nuo 18 
Rourke ir buvęs gerokai ap-i iki 62 m. Priimtiems apmokės 
kultas, kol pribuvo daugiau | kelionę. Aplikacijas priima 
policijos. Vežant į kalėjimą kambaryje 214 Federaliam 
jis dar apspardęs ir apibrai- Bildinge, Christopher St., New 
žęs 4 kitus policistus. I Yorke.

mui kituose frontuose praras
tų įrankių. Jis sakė, jog “New 
Yorko žmonės gyvena patogu
muose,” palyginus su tuo, ką 
pergyvena kariškiai.

“Jeigu žmonės būtų galėję 
matyti kariškius veiksmuose,” 
sakė adm. Kelly, “kaip jie sė
da į krantan išsikėlimo laivu- 
kus su vienu tiktai tikslu — 
pasiekti priešą, jūs nerokuotu- 
mėt, ar .jūs uždirbote 30 ar 
40 centų per valandą... Jūs 
pirktumėt karo bonus iš pas
kutinių.”

Pirmadienį, lapkričio 20-tą, 
oficialio bonų vajaus atidary
mo dieną, New Yorke suruošta 
daug veiksmų. Tarpe kitko, J. 
V. Iždinės sekretoriaus Mor- 
genthau kalba buvo paruošta 
transliuoti per radiją nuo 9 
iki 9:15 vakaro, Mutual ry- 
šiais.

New Yorko Karo Bony 
Kvota Didesnė už 
Didžiumos Šalių

New Yorkas šiame šeštosios 
Karo Paskolos vajuje yra nu
sistatęs sukelti mūsų krašto ka
ro reikalams $4,226,000,000. 
Tą sumą užbaigus, New Yor
kas per metus bus sukėlęs dau
giau, negu bile kuri valstybė 
pasaulyje išskyrus tris — Bri
taniją, Sovietų Sąjungą ir Vo
kietiją. Tik tos valstybės per 
metus sukelia po daugiau, pra
lenkia mūsų valstiją.

Nei viena kita valstija mūsų 
krašte neturi net penktosios 
dalies mūsų kvotos, sako mūs 
valstijos vajaus vedėjai.

Sukėlimui tų keturių su virš 
bilionų vajus oficialiai prasi
dėjo pereitą pirmadienį, lap
kričio 20-tą. Tačiau jau nuo 
1-mos lapkričio parduoti bonai 
įrokuojami į tą sumą. Vajus 
baigsis 16-tą gruodžio.

Visi velijantieji mūsų kraš
tui greitos ir lengviausios per
galės ant fašizmo raginami 
šiuo laikotarpiu nusipirkti kuo 
daugiausia karo bonų. Turėda
ma pakankamai ištekliaus, mū
sų vyriausybė gali greičiau vis
kuo naujausiu, geriausiu ap
rūpinti mūsų karines jėgas. O 
visa tai reiškia greitesnę, leng
vesnę perkalę, mažiau žmo
gaus aukų, jeigu nereikia skū- 
pauti mašinų ir amunicijos.

Moterij Vienybės Vaidi
nimas ir Koncertas
Praeitą sekmadienį, Labor 

Lyceum svetainėje, (ten pat, 
kur Liet. Liaudies Teatras, 10 
d. gruodžio, 3:30 vai. po pie
tų, perstatys Petrulio parašytą 
veikalą-dramą “Prieš Srovę”), 
Moterų Vienybė (tautininkės) 
turėjo surengę vaidinimą, kon
certą ir šokius.

Buvo vaidinama komedija 
“Pasaulis be Vyrų.” Suvaidin
ta neperblogiausiai, tik, atro
dė, kad poniutės perdaug sku
binosi atlikti savo roles ir grįž
ti pas vyrelius. Taip pat, kai 
kurie poneliai publikoje tarp 
savęs kalbėjosi, dėl ko buvo 
sunkiai girdima, ką kalba jų 
grakščios poniutės ir panelės 
ant estrados.

Koncertinę programą išpildė 
dainininkės B. Darlys ir Anna 
Kaskas. taipgi kanklininkas 
Olšauskas paskambino ir pa
dainavo komiškų dainų. Jis, 
kaip pasirodė iš aplodismentų, 
publikai geriausiai patiko.

Tysliava (“ne devintas van
duo nuo kisieliaus,” kaip jis 
pats apie save sakė, pertrau
koje programos, pasakė, kad 
jo laikraštis Vienybė ir Mo
terų Vienybė yra: “vienas kū
nas ir kraujas.” Taipgi, žino
ma, pagyrė poniutes už jų “di
delius veikiamus ir nuveiktus 
darbus kultūroje, vargšų šel
pime (?) ir kt.”

Vėliau buvo šokiai, prie Je- 
zavito orkestros.

Publikos buvo tiek, kad už
pildė apie du trečdalius svetai
nėje esančių sėdynių.

Vienas teko pastebėti: pa
lyginus pažangiųjų parengi
mus su šiuo, tai čia buvo kaž 
kaip nyku; trūko ūpo, links
mumo. Na, o kai dėl tiek daug 
“grybų barščiuose,” tai trūko 
ir publikos.

Buvęs.

Mrs. Gertrude Weinstein, 
.hartfordietė, mirė nuo sužeidi
mo auto nelaimėj Yonkers’e 
pereitą sekmadienį.

Patricia Bowman, paskubusioji pirmoji balerina pir
mojoj amerikinėj Fritz Kreisler’io operetėj “Rhapso
dy,” kuri atsidarys lapkričio 22-rą, Century Teatre, 
7th Avė. ir 59th St., New Yorke. Atidarymas buvo 
skelbta būsiant 6-tą, paskiau 11-tą, bet pagaliau nukel
tas į 22-rą.

Brangus Pasirūkymas
•aPereitą penktadienį 90 vy

rų ir 15 moterų New Yorko 
miestavame teisme pasimokėjo 
po $10 bausmės už pasirūky- 
mą. Jie buvo sustabdyti rū
kant krautuvėse, kur ypatin
gai kalėdiniu sezonu yra la
bai pavojinga.

Kainų Administracija pa
traukė atsakomybėn 15-ką 
vartotos popieros supirkinėji- 
mo-pardavimo firmų. Kaltina 
laužyme lubinių kainų ir sa- 
botažavime karui labai reika
lingų popieros produktų ga
mybos.

Automobilių Leidimams 
Aplikacijos Gatavos

Nesinori tikėti, kad metai 
vėl baigiasi. Bet automobiliams 
leidimų įstaiga skelbia, kad 
aplikacijos 1945 metų leidi
mams jau gatavos. Jas galima 
gauti bile kada. O lenteles 
pradės pardavinėti gruodžio 
4-tą.

Sidney Hess, 52 m., naktinis 
City College sargas, turėjo du 
kart iššaukti gaisragesius, kad 
gauti pagelbą po susižeidimo 
pavirtus nuo suolo.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
|i sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

F dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191.
□------------------------ .------------------------ g)

Du Vyrai Pasmaugti 
Kaklaraiščiais

Pereitą sekmadienį Brookly- 
ne atrasti du vyrai pasmaugti 
jų pačių kaklaraiščiais. Negy
vėliai rasti apie už mylios vie
nas nuo kito. Abiejų mirtys at
rodė vienodos ir ne vienodos. 
Vienas iš jų buvęs apiplėštas, 
kitas ne. Gal būta ir tų pa
čių plėšikų ir pas antrąjį, gal 
tik nebespėjo kišenius iškraus
tyti. O gal vieno apiplėšimas 
nuduota. Visaip spėliojama. 
. Policija abiejų mirtis dar 
neišaiškino.

Vienas numirėlis, apsiren
gęs pigiu rudu siūtu, buvo 
rastas automobiliams lote, prie 
160 Pierrepoint St. Jo kišeniai 
buvę išversti ir 90c smulkiais 
.išbarstyta ant žemės. Prie jo 
radę dokumentus su vardu Ti
mothy Dejanick nuo 844 
Broadway, Bayonne. Bet, kada 
policija nuvyko į tuos namus, 
rado tikrąjį Dejanick gyvą ir 
sveiką, tik jo dokumentai bu
vę pamesti ar pavogti šešta
dienį. Užmuštojo asmenybė 
taip ir likosi neišaiškinta.

Antrasis rastas pasmaugtu 
jo paties mašinoje priešais na
mus, kur jis gyveno, 185 
Washington Park, esąs Frank 
J. Nelson, 49 m., Navy Yarde 
sunkmenų kilnojimo keltuvo 
(crane) operatorius. Jo kiše
niai neliesti, bet jo marškiniai 
buvę sutarštyti, lyg būtų ko
vojęs prieš užpuoliką.

Spėjama, kad arba jie bu
vę įvelti į kokį nežinmą ginčą, 
nužudyti kerštinčių, arba gal 
atsiradęs naujos rūšies žmog
žudys plėšikas.

Majoras Išvyko į 
Konferencijas

Majoras LaGuardia išvyko į 
majorų konferenciją Washing
tone. Iš ten lėktuvu skris Chi- 
cagon, kur įvyksta Civilės Avi
acijos Tarptautinė Konferenci
ja. Sugrįšiąs miestan gal tik po 
Padėkų Dienos.

Sąžinė Jam Liepusi 
Pasiduoti

Saint Thomas, jau gerokai 
pažengęs sporte kumštininkas 
i rbesiruošiąs į kunigo Devine 
kulto ministerius, pereitą sek
madienį pats pasidavė detek
tyvams. Jis sakęsis, kad tarp 
1936 ir 1941 metų jis papildęs 
apie 50 plėšimų Dayton’e, 
Ohio.

Dabar jisai buvo nutolęs nuo 
savo praeities, bet sąžinė jam 
nedavus ramybės, kliudžiusi 
mokintis. Geriau, sakė jis, at
būti bile bausmę ir būti ramiu. 
Kitus du savo tų plėšimų tal
kininkus jis atsisakė įvardyti.

John Marsala, 34 m., plė
šiko tapo mirtinai pašautas 
alinėje, 302 E. '72nd St., New 
Yorke. Marsala buvo vienas iš 
25 ten buvusių kostumerių 
apiplėšimo laiku.'

Kainą Aministracija 
Neleis Kelti Rendas
Kainų Administracija New 

Yorke pereitą savaitę patraukė 
teisman savininkus 22 viešbu
čių ir 6 apart,mentinių namų 
už kėlimą rendų. Užvesta taip 
vadinamos “treble damage” 
bylos, reikalaujant atgrąžinti 
permokėjusiems trigubai. Jkal- 
tinimuose yra ne vien tik per- 
kainavimai tiesioginių rendų, 
bet taip pat neteisingai užsi
registravimai kainų kontrolėje, 
nepasakymas lubinių kainų 
naujiems rendauninkams, nele
galiai mokesčiai už maliavoji- 
mą kambarių, nedavimas būti
no patarnavimo.

Padėką Diena Laivyno 
Ligoniams

Ligoniams Raudonojo Kry
žiaus Brook lyno skyrius pla
nuoja speciališkas programas, 
patarnavimus ir pasilinksmini
mą Brooklyn Naval Hospital 
esantiems kariškiams ligo
niams. Be kitko, bus išdalinta 
pintinės vaisių ir smulkių do
vanėlių, suaukotos mokinių vi
durinėse mokyklose.

; PIRKITE KARO BONUS

Svečiai
Sekmadienį, Laisvės įstaigoj 

lankėsi Mrs. Victoria Kokalas, 
Brian Joseph Woiciek, duktė 
ir sūnus Mr. & Mrs. John Woi
ciek, iš Binghamton, N. Y. 
Laisvės reikalams padovanojo 
$1.

Joan Schlutter, buvus pavo
gus kūdikį iš prieglaudos per
eitą vasarą, nuteista už tai ka
lėti neribota laika, bet ne dau- 
giau 3 metų.

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija Sapoj
Telcf.: GR. 7-7553

, 2539 Woodward Avenue
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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 
- i . ... . <

h--------- ------------------------------a
DANTŲ GYDYTOJAS 

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ?Zjį2JSe__ 
(1—o vakare 

Penktadieniais uždaryta.
į--------------------------------------- H

Lietu vijų Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Į^REmiRANTl
J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

a Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių į

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
e Tel. EVergreen 4-9612 *

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.

A How To $4 pr

$19.95 
aukštyn

v

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Da i m on to 
Žiedai nuo

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Vyriška* 
Žiedas

$19.95 
Ii aukštyn

Jeweler

birthstone
$g,95 

Ir aukštyn

ROBERT LIPTON
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




